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يوم ملجد الإمارات
تهل علين� الذكرى ال�43 لحت�د الإم���رات ويبقى املغفور له ب�إذن اهلل 
تع�ىل ال�ضيخ زايد خ�لدا يف قلوبن�.. لأنه ح��ضر يف وجدانن� و�ضم�ئرن�.. 
ي��وم جمد  ، ويتجدد يف  ال��وح��دة  ارت��ف��ع علم  الط�هرتني  ي��دي��ه  وع��ل��ى 
الإم�رات الولء لق�ئد امل�ضرية �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 
اأخل�س لفكر موؤ�ض�س الدولة  نهي�ن رئي�س الدولة )حفظه اهلل( الذي 
اأجل  والعمل من  الأم��ل  الأج��ي���ل طريق  اأم���م  ف���أن���ر  ولنهجه احلكيم 
متكني اأرك�ن الحت�د ، واإطالق امل�ضروع العمالق للتنمية بداية من بن�ء 
الإن�ض�ن ولي�س نه�ية عند اأي حلم، فكل يوم يف احت�د الإم���رات هن�ك 
طموح جديد ورقم جديد، وحتت لواء الولء للدولة وقي�دته� الر�ضيدة 
والتف�ف ال�ضعب حتت راية الحت�د �ضتبقى ب�إذن اهلل مراكب الإم�رات 
متخر عب�ب امل�ضتقبل، وتر�ضم مالمح النه�ضة يف كل مك�ن ..لتم�ضي 
م�ضرية اخلري يقوده� رب�ن م�هر..واثق ب�أهداف اأمته و�ضعبه مت�أ�ضل 

ومت�ضرب بقيم مدر�ضة اجلود والكرم املغفور له زايد طيب اهلل ثراه.
املتحدة  العربية  الإم���رات  دولة  لقي�م  العطرة  الذكرى  اإنن� ومع هذه 
ف��س  التي  اجلمة  والعط�ءات  الكبرية  الإجن����زات  �ضدق  بكل  نتلم�س 
اأبن�ئه على طريق التطوير والتحديث ،ورع�ية دولة  به� الحت�د على 
و�ضي��ض�ت  اأدبي�ت  يف  والأغلى  الأ�ضمى  ال��روة  كونه  لالإن�ض�ن  الحت���د 

الدولة وقي�دتن� الر�ضيدة . 
على  م��ضية  خ��ري،  ب�ألف  احلبيبة  والكرامة  العزة  واإم����رات  ع���م  فكل 

طريق النم�ء والزده�ر،وكل ع�م وق�ئدن� خليفة ب�ألف خري وع�فية.
الفجر

حممد بن را�ضد خالل تكرميه اأول خمرتع اإم�راتي  )وام(

حممد بن زايد خالل زي�رته وزارة الدف�ع  )وام(

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 
نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل برقي�ت تهنئة 
من  للدولة   43 ال���  الوطني  اليوم  مبن��ضبة 

روؤ�ض�ء وملوك الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة.
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  اأك��د  اأخ���رى  جهة  م��ن 
خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه 
اهلل اأن يوم الث�ين من دي�ضمرب حمطة را�ضخة 
يف الأذه�ن و يوم لتعميق حب الوطن و تعزيز 

قيم النتم�ء والولء. 
التي وجهه� مبن��ضبة  الكلمة  �ضموه يف  وق�ل 
اليوم الوطني ال� 43 للدولة :اإن الث�ين من 
دي�ضمرب ن�ضتعيد فيه ب�لإكب�ر ال�ضرية العطرة 
ل���الآب����ء امل��وؤ���ض�����ض��ني ال��ذي��ن ���ض���غ��وا تطلع�ت 
ت��ع��دده كي�ن�  ال��وط��ن وامل��واط��ن و جعلوا م��ن 
العربية  الإم������رات  دول���ة  ه��و  واح���دا  �ضي��ضي� 

املتحدة. 
و�ضدد �ضموه على اأن �ضون التجربة الحت�دية 
م��ن اجلميع  م�����ض��ت��دام يتطلب  ه���دف وط��ن��ي 

واإع��الء لقيم الحت�د  وعي� ووح��ده وتالحم� 
الدولة  مواطني  ومتكني  لثوابته  وتر�ضيخ� 
وت�أكيد التف�عل والتك�مل الق�ئم بني الدولة 
الحت�دية واحلكومة املحلية لتمكني اأجهزته� 
من الت�ضدي للم�ضوؤولي�ت الوطنية بكل اأم�نه 
�ض�حب  واأ���ض���ر  ق���وي.  وط��ن  لبن�ء  و�ضف�فية 
ال�ضمو رئي�س الدولة اىل عظم العمل الوطني 
امل��ضية  الع�ضرة  الأع���وام  خ��الل  ال��ذي حتقق 
منذ اأداء �ضموه ق�ضم حتمل امل�ضوؤولية وحمل 
الراية رئي�ض� لدولة الإم�رات العربية املتحدة 
�ضلط�ن  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  نهج  على 
املوؤ�ض�ضني  واإخ��وان��ه  ث��راه  اآل نهي�ن طيب اهلل 
الذين اأجنزوا لدولة الإم�رات ا�ضتقرارا وامن� 
يف  منوذج�  لأمتهم  فك�نوا  وتقدم�  ورف�هية 

تر�ضيخ قيم العزة وال�ضموخ.
من ج�نبه وجه �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س 
دب��ي كلمة عرب جملة  ال���وزراء ح�كم  جمل�س 
 43 ال���  الوطني  اليوم  مبن��ضبة  الوطن  درع 
ل��ل��دول��ة.. ق���ل فيه�: اأب��ن���ء وط��ن��ي ال��ك��رام .. 

 .. ب��رك���ت��ه  و  اهلل  رح��م��ة  و  ال�����ض��الم عليكم 
يومن�  بحلول  واأهنئكم  ف��ردا  ف��ردا  اأحييكم 
معكم  اأتوجه  و  والأرب��ع��ني  الث�لث  الوطني 
اإىل الب�ري عز وجل ب�حلمد وال�ضكر والثن�ء 
على كرمه وعط�ئه وم� كتبه لن� من توفيق 
وجن�ح واأدعو وجهه الكرمي اأن يدمي نعمه 
علين� و اأن يثبتن� على ال�ضراط امل�ضتقيم و 
تعمري  يف  ن�ضعى  ونحن   .. عزائمن�  يقوي 
اأر�ضه وخدمة عب�ده مهتدين بكت�به العزيز 
و�ضنة نبيه امل�ضطفى �ضلى اهلل عليه و �ضلم. 
يف كل ع�م نتوقف اأيه� املواطنون واملواطن�ت 
يف يوم الث�ين من دي�ضمرب لنحتفل بذكرى 
قي�م احت�دن� و ت�أ�ضي�س دولتن� .. و ع�م� بعد 
ع���م ت���زداد ا���ض��راق���ت ه��ذا ال��ي��وم يف نفو�ضن� 
يعمق ولءن�  و  اأك��ر يف وجدانن�  يتغلغل  و 
وانتم�ءن� لوطنن� وقي�دتن� ويزيدن� تقديرا 
واحرتام� لآب�ئن� املوؤ�ض�ضني ولرمز احت�دن� 
نهي�ن  اآل  �ضلط�ن  بن  زاي��د  ال�ضيخ  وعنوانه 

طيب اهلل ثراهم جميع�.
)التف��ضيل �س8-3(

رئي�س الدولة يتلقى برقيات تهنئة من روؤ�ساء وملوك الدول مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 43 

خليفة: الثاين من دي�سمرب حمطة لتعميق حب الوطن وتعزيز قيم النتماء والولء
حممد بن را�سد: وطننا نحمله يف قلوبنا ونحر�سه برمو�ش عيوننا ون�سهر على تنميته واأمنه وا�ستقراره 
احلكام ي�سيدون مبا حققته دولة االحتاد من اإجنازات رائدة خالل فرتة زمنية قيا�سية
حممد بن زايد: م�ستمرون يف بناء دولتنا وحتقيق نه�ستها كي تبقى رايتها عالية خفاقة كما اأرادها االآباء

•• اأبوظبي-وام:

اآل مكتوم  اأكد �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء ح�كم دبي 
)رع�ه اهلل( .. اأن دولة الإم�رات بقي�دة �ض�حب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة )حفظه 
اهلل( له� طموح�ت ع�ملية يف اأن تكون من الأوائل ع�ملي� 
والط�قة  وال�ضي�حة  والقت�ض�د  البتك�ر  قط�ع�ت  يف 
وغريه� واأن اأكر م� يهم قي�دة دولة الإم���رات هو اأن 

نكون الأول يف اإ�ضع�د �ضعب الإم�رات.
ج�ء ذلك خالل منح �ضموه ميدالية اأوائل الإم�رات ل� 
43 �ضخ�ضية اإم�راتية ممن ك�ن لهم ال�ضبق يف خمتلف 
املج�لت التعليمية وال�ضحية والقت�ض�دية والع�ضكرية 

والري��ضية وغريه� يف دولة الإم�رات..اإ�ض�فة ملجموعة 
البتك�رات  املنجزين يف جم���لت  الإم�����رات  اأب��ن���ء  م��ن 
راأ�س  وج���ء على   .. املتميزة  وامل��ب���درات  والخ��رتاع���ت 
رئي�ضة  م��ب���رك  ب��ن��ت  ف���ط��م��ة  ال�ضيخة  �ضمو  ال��ق���ئ��م��ة 
الحت�د الن�ض�ئي الع�م الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية 
الأ�ضرية رئي�ضة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة . 
زايد  ب��ن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  ال��ف��ري��ق   : احل��ف��ل  ح�ضر 
الداخلية  ال��وزراء وزير  اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س جمل�س 
رئي�س  ن�ئب  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  من�ضور  ال�ضيخ  و�ضمو 
جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون الرئ��ضة واأ�ضح�ب ال�ضمو 
واملع�يل ال��وزراء.. فيم� ت�ضلم �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن 
اأوائ��ل الإم���رات ني�بة عن )اأم  اآل نهي�ن ميدالية  زايد 

الإم�رات(.     )التف��ضيل �س21(
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نائب رئي�س الدولة ي�ستقبل الزياين 
حممد بن را�سد: نتطلع اإىل قمة الدوحة 

املباركة كاإ�سافة نوعية لدعم م�سرية املجل�ش 
•• دبي-وام:

رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  ا�ضتقبل 
ال���وزراء ح�كم دب��ي رع���ه اهلل يف دب��ي م�ض�ء ام�س  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
ن�ئب ح�كم  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  بن حممد  مكتوم  ال�ضيخ  �ضمو  بح�ضور 
اأمني ع�م جمل�س  دبي .. مع�يل الدكتور عبداللطيف بن را�ضد الزي�ين 
الأع�ض�ء  ال���دول  يف  بجولة  يقوم  ال��ذي  العربية  اخلليج  ل��دول  التع�ون 
اطلع  وق��د  اجل����ري.  دي�ضمرب  م��ن  الث�من  يف  ال��دوح��ة  قمة  التئ�م  قبيل 
دبي  ح�كم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن�ئب  ال�ضمو  �ض�حب 
من مع�يل الأمني الع�م للمجل�س على تف��ضيل فع�لي�ت وجدول اأعم�ل 
ال�ضي�ق  اأكد �ضموه يف هذا  اإذ  للق�دة والزعم�ء  القمة احل�دية والثالثني 
اأهمية امل�ضي بعزمية وثب�ت يف م�ضرية دولن� املب�ركة مثمن� �ضموه اجلهود 
املخل�ضة وامل�ض�عي احلميدة ل�ضح�ب اجلاللة وال�ضمو ق�دة وزعم�ء دول 
املجل�س من اأجل دفع عجلة امل�ضرية ب�جت�ه الو�ضول اإىل حتقيق اأهداف 

املجل�س وق�دته وم�ض�لح �ضعوبه امل�ضرتكة.             )التف��ضيل �س22(

منح 43 �سخ�سية اإماراتية ميدالية اأوائل االإمارات واأكد اأن طموح الدولة اأن تكون االأوىل عامليا 

حممد بن را�سد: قوة الحتاد من قوة اأبنائه.. وم�ستقبل الحتاد يعتمد على تفوق �سعبه 

زار وزارة الدفاع واأ�ساد بنهج املتابعة والدعم املتوا�سلني من قبل رئي�س الدولة واأخيه حممد بن را�سد 
حممد بن زايد يوؤكد اأهمية وجود موؤ�س�سات اأمنية وع�سكرية 

متخ�س�سة قادرة على ا�ستباق خمتلف املخاطر والت�سدي لها

•• اأبوظبي-وام:

بنت  ف�طمة  ال�ضيخة  �ضمو  وجهت 
الن�ض�ئي  الحت�����د  رئي�ضة  م��ب���رك 
ملوؤ�ض�ضة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ض��ة  ال��ع���م 
املجل�س  رئي�ضة  الأ���ض��ري��ة  التنمية 
كلمة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
 43 ال����  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبن��ضبة 

للدولة.
وفيم� يلي ن�س الكلمة:

العربية  الإم��������رات  دول����ة  حت��ت��ف��ل 
الوطني  ب�ليوم  الع�م  هذا  املتحدة 
ال���ث����ل���ث والأرب�����ع�����ني وق����د حققت 
على  املب�ركة  الحت���دي��ة  م�ضريته� 
مدى 43 ع�م� من العمل الوطني 
املخل�س معدلت قي��ضية ع�لية من 

القوات امل�سلحة تنظم عر�سًا ع�سكريًا على 
الوطني اليوم  مبنا�سبة  اأبوظبي  كورني�ش 

•• اأبوظبي-وام:

نظمت القوات امل�ضلحة ع�ضر ام�س 
كورني�س  ع��ل��ى  ع�����ض��ك��ري���  ع��ر���ض��� 
اأبوظبي مبن��ضبة اليوم الوطني ال� 
43 للدولة بح�ضور �ضع�دة العميد 
ال���رك���ن ط��ي���ر ع���ب���داهلل حم��م��د بن 
خويدم الني�دي ن�ئب ق�ئد القوات 
اجل���وي���ة وال����دف�����ع اجل�����وي وع���دد 
امل�ضلحة  ال��ق��وات  �ضب�ط  ك��ب���ر  م��ن 
وامل�ضوؤولني.. اىل ج�نب ح�ضد من 
ب�ل�ضالم  ال��ع��ر���س  ب���داأ  اجل��م��ه��ور. 
ال���وط���ن���ي وان��ط��ل��ق��ت خ���الل���ه عدد 
الع�مودية تقدمته�  الط�ئرات  من 
ط�ئرة ترفع علم الم�رات واأخرى 

ترفع علم القوات امل�ضلحة.
و���ض��م��ل ال���ع���ر����س م�����رور ع����دد من 
ال������زوارق و ع��رو���ض��� ل��ل��ق��ف��ز احلر 
����ض����رك ف��ي��ه م��ظ��ل��ي��ون م���ن فريق 
الم�رات للقفز احلر يحملون علم 
ال�ضمو  ���ض���ح��ب  الإم�������رات و���ض��ور 
نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
رئي�س الدولة الق�ئد الأعلى للقوات 

امل�ضلحة. )التف��ضيل �س30(

املج�لت  �ضتى  ال�ض�ملة يف  التنمية 
امل���رم���وق���ة  امل���ك����ن���ة  اإىل  اإ�����ض�����ف����ة 
ال�ضدارة  م��راك��ز  يف  تتبواأه�  التي 
واملوؤ�ض�ض�ت  ال��ه��ي��ئ���ت  ت��ق���ري��ر  يف 
الإقليمية والدولية وخ��ضة تق�رير 
التي  الع�ملية  التن�ف�ضية  وموؤ�ضرات 
اأف�������ض���ل دول  ق���وائ���م  ت�����ض��ن��ف��ه��� يف 
الع�مل تقدم� التي حققت ال�ضع�دة 
فيه�  واملقيمني  ملواطنيه�  والر�ض� 
على حد �ضواء والتنمية امل�ضتدامة 
يف جم�لت تطوير وحتديث البنية 
القط�ع�ت  ج��م��ي��ع  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الأ�ض��ضية  اخلدم�ت  اأرق��ى  وتوفري 
التعليم  م��ي���دي��ن  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني 
واخلدم�ت  والإ����ض���ك����ن  وال�����ض��ح��ة 
املي�دين  من  وغريه�  الجتم�عية 

من  ع�لية  م�ضتوي�ت  وف��رت  التي 
الكرمية لالأجي�ل احل�لية  احلي�ة 

واملتع�قبة.
ن�ضتذكر  اخل���ل��د  ال��ي��وم  ه���ذا  ويف 
بكل فخر واعتزاز ون�ضتح�ضر بكل 
وف����ء واإج����الل ذك���رى ال����رواد من 
الرك�ئز  اأر���ض��وا  ال��ذي��ن  املوؤ�ض�ضني 
الحت�دية  ل��ل��م�����ض��رية  الأ���ض������ض��ي��ة 
موؤ�ض�س  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  امل��ب���رك��ة 
املغفور  نه�ضته�  وب�����ين  ال���دول���ة 
ل���ه ال�����ض��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ض��ل��ط���ن اآل 
الذي  ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي���ن 
نظره  وب��ع��د  وحلمه  بحكمته  ق���د 
الوطني  وع����ط�����ئ����ه  واإخ����ال�����ض����ه 

ملحمة بن�ء الوطن وتقدمه.
)التف��ضيل �س7(

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك:

زايد قاد بحكمته ملحمة بناء الوطن وتقدمه
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زايد ورا�سد هما اأول االأوائل الأنهما �سنعا دولة ال تر�سى 
بغري املركز االأول وعّلما �سعب االإمارات ع�سق املراكز االأوىل

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأول  الفريق  اأك��د 
اأبوظبي  نهي�ن ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  الق�ئد  ن�ئب 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������رات  دول���ة  اأن 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  بقي�دة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ب�أن  عميق�  اإمي���ن���  ت��وؤم��ن  اهلل  حفظه 
التع�مل مع حتدي�ت الع�ضر وجممل 
ت�ضهده�  التي  وامل��ت��غ��ريات  التحولت 
موؤ�ض�ض�ت  وج�����ود  ي��ت��ط��ل��ب  امل��ن��ط��ق��ة 
تعمل  متخ�ض�ضة  وع�ضكرية  اأم��ن��ي��ة 
ب��ك��ل ان�����ض��ج���م وت��ك���م��ل وق�������درة على 
تقدير طبيعة التطورات والتهديدات 
وتقييم�ت  روؤى  وتقدمي  ب�ضكل علمي 
ا�ضتب�ق  ���ض���أن��ه���  م���ن  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

خمتلف املخ�طر والت�ضدي له�.
)التف��ضيل �س22(
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اأخبار الإمارات

جينبنغ  �ضي  الرئي�س  وفخ�مة  فل�ضطني  دول��ة  رئي�س  عب��س  حممود 
رئي�ضة  هي  جيون  ب���رك  فخ�مة  و  ال�ضعبية  ال�ضني  جمهورية  رئي�س 
ب�ك�ضت�ن  جمهورية  رئي�س  ح�ضني  ممنون  وفخ�مة  كوري�  جمهورية 
اأمل�ني� الإحت�دية  الإ�ضالمية وفخ�مة يوؤاخيم غ�وك رئي�س جمهورية 
وفخ�مة فالدميري بوتني رئي�س رو�ضي� الإحت�دية . كم� تلقى �ضموه 
برقي�ت من فخ�مة بران�ب موخرجي رئي�س جمهورية الهند وفخ�مة 
اإم�م علي رحم�ن رئي�س جمهورية ط�جيك�ض�ن وفخ�مة جوكو ويدودو 
رئي�س  ي�م  كينغ  ت�ن  توين  وفخ�مة  الأندوني�ضية  اجلمهورية  رئي�س 

جمهورية �ضنغ�فورة و وفخ�مة م�هيندا راج�ف�ك�ض� رئي�س جمهورية 
عبداحلميد  حممد  فخ�مة  و  ال�ضرتاكية  الدميقراطية  لنك�  �ضري 
رئي�س جمهورية بنغالدي�س وفخ�مة ميلو�س زمي�ن رئي�س اجلمهورية 
اأثيوبي�  الت�ضيكية وفخ�مة الدكتور مولتو ت�ضومي رئي�س جمهورية 
ايرلندا  رئي�س  هيغنز  م�يكل  فخ�مة  و  الدميقراطية  الفيدرالية 
ال�ضمو  و���ض���ح��ب  ب��وت���ن  مملكة  ملك  خي�ض�ر  جمقي  امل��ل��ك  وج��الل��ة 
امللكي الأمري �ضلم�ن بن عبدالعزيز اآل �ضعود ويل العهد ن�ئب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير دف�ع اململكة العربية ال�ضعودية. وبهذه املن��ضبة 

رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  تلقى �ض�حب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي برقي�ت تهنئة مم�ثلة من كل 
من .. جاللة ملك املغرب ودول��ة يل كت�ضي�نغ رئي�س جمل�س الدولة 
ب�ك�ضت�ن  وزراء  رئي�س  �ضريف  ن��واز  حممد  ودول��ة  ال�ضني  جلمهورية 
الأندوني�ضية  اجلمهورية  رئي�س  ن�ئب  كال  يو�ضف  حممد  فخ�مة  و 
�ضري لنك�  وزراء  رئي�س جمل�س  اأم ج�ي�راتني  دي  الدكتور  و مع�يل 
ومع�يل  بنغالدي�س  وزراء  رئي�ضة  ح�ضينة  �ضيخة  ال�����ض��ي��دة  دول���ة  و 

بوهو�ضالف �ضوبوتك� رئي�س وزراء الت�ضيك.. 

••اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  تلقى �ض�حب 
للدولة   43 ال���  الوطني  ال��ي��وم  مبن��ضبة  تهنئة  برقي�ت  اهلل  حفظه 
ال�ضقيقة وال�����ض��دي��ق��ة.. فقد ه��ن���أ �ضموه  ال���دول  م��ن روؤ���ض���ء وم��ل��وك 
امل��ل��ك عبداهلل  ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ����دم   .. م��ن  ك��ل  املن��ضبة  ب��ه��ذه 
�ض�حب  و  ال�ضعودية  العربية  اململكة  ملك  �ضعود  اآل  عبدالعرزيز  بن 
اجلاللة امللك حممد ال�ض�د�س ملك اململكة املغربية و فخ�مة الرئي�س 

مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 43 

رئي�ش الدولة يتلقى برقيات تهنئة من روؤ�ساء وملوك الدول 

اأ�سار اإىل عظم العمل الوطني الذي حتقق خالل االأعوام الع�سرة املا�سية 

خليفة: الثاين من دي�سمرب حمطة لتعميق حب الوطن وتعزيز قيم النتماء والولء
�سون التجربة االحتادية هدف وطني م�ستدام يتطلب من اجلميع 
وعيا ووحـدة وتالحمــا واإعـالء لقيـم االحتـاد وتر�سـيخا لثوابتـه

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل 
اأن يوم الث�ين من دي�ضمرب حمطة را�ضخة يف الأذه���ن و يوم لتعميق حب 
الوطن و تعزيز قيم النتم�ء والولء . وق�ل �ضموه يف الكلمة التي وجهه� 
الث�ين من دي�ضمرب ن�ضتعيد  اإن   .. 43 للدولة  ال�  اليوم الوطني  مبن��ضبة 
تطلع�ت  �ض�غوا  ال��ذي��ن  املوؤ�ض�ضني  ل��الآب���ء  العطرة  ال�ضرية  ب���لإك��ب���ر  فيه 
الوطن واملواطن و جعلوا من تعدده كي�ن� �ضي��ضي� واحدا هو دولة الإم�رات 
العربية املتحدة. و�ضدد �ضموه على اأن �ضون التجربة الحت�دية هدف وطني 
م�ضتدام يتطلب من اجلميع وعي� ووحده وتالحم� واإع��الء لقيم الحت�د 
وتر�ضيخ� لثوابته ومتكني مواطني الدولة وت�أكيد التف�عل والتك�مل الق�ئم 
الت�ضدي  من  اأجهزته�  لتمكني  املحلية  واحلكومة  الحت�دية  الدولة  بني 
للم�ضوؤولي�ت الوطنية بكل اأم�نه و�ضف�فية لبن�ء وطن قوي. واأ�ض�ر �ض�حب 
ال�ضمو رئي�س الدولة اىل عظم العمل الوطني الذي حتقق خالل الأعوام 
الع�ضرة امل��ضية منذ اأداء �ضموه ق�ضم حتمل امل�ضوؤولية وحمل الراية رئي�ض� 
لدولة الإم�رات العربية املتحدة على نهج املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن 
اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه واإخوانه املوؤ�ض�ضني الذين اأجنزوا لدولة الإم�رات 
ا�ضتقرارا وامن� ورف�هية وتقدم� فك�نوا لأمتهم منوذج� يف تر�ضيخ قيم العزة 
وال�ضموخ. واأبدى �ضموه �ضع�دته ب�لوثبة احل�ض�رية امل�ضهودة التي اأجنزه� 
الب�ضرية  التنمية  موؤ�ضرات  يف  جدا  مرتفعة  مرتبة  الدولة  وتبوء  الوطن 
وجودة  وال�����ض��ع���دة  الب��ت��ك���ر  م��وؤ���ض��رات  يف  عربي�  الأوىل  املرتبة  وحتقيقه� 
الجتم�عي  التم��ضك  يف  ع�ملي�  الأوىل  وكذلك  الأع��م���ل  ومم�ر�ضة  احلي�ة 
والثقة يف احلكومة ويف  الع�مة  الأم��وال  اإدارة  والكف�ءة احلكومية وح�ضن 
للتج�رة  رئي�ض�  اإقليمي�  اأ�ضبحت مركزا  الدولة  اأن  كم�   .. القت�ض�د  مت�نة 
الدولية ورائدا اإقليمي� يف متكني املراأة اإ�ض�فة اىل اأن دولة الإم�رات العربية 
�ضموه  واأ�ض�د   . وال�ضتقرار  الأم��ن  الأف�ضل ع�ملي� يف موؤ�ضرات  املتحدة بني 
دولة  اأم��ري  ال�ضب�ح  اجل�بر  الأحمد  �ضب�ح  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  مبث�برة 
الكويت وحر�ضه على البيت اخلليجي وم� بذله من جهد لتقريب وجه�ت 
النظر متطلع� �ضموه اىل م�ض�ركة ف�علة يف قمة الدوحة جت�ضد التزام دولة 
الإم���رات العربية املتحدة القوي بدعم الأمن اجلم�عي والعمل التك�ملي 
واأكد  وازده�ره�.  وا�ضتقراره�  املنطقة  �ضعوب  طموح�ت  لتحقيق  امل�ضرتك 
اتخذت  املتحدة  العربية  الإم����رات  دول��ة  اأن  الدولة  رئي�س  ال�ضمو  �ض�حب 
بك�مل اإرادته� قرار امل�ض�ركة يف التح�لف الدويل ملح�ربة الإره�ب انطالق� 
دعم  يف  الت�ض�ركية  مب�ضوؤولي�ته�  والتزام�  اخل�رجية  �ضي��ضته�  ثوابت  من 
وا�ضتقرار املنطقة والع�مل. واأو�ضح �ضموه اأن دولة الإم�رات اأ�ضدرت ق�نون� 
متك�مال ملك�فحة جرائم الإره�ب ت�أكيدا على املواقف الث�بتة الداعية لنبذ 
الإره���ب والتطرف والعنف و دف�ع� عن خي�رات الدولة و ثوابت التجربة 
املوؤ�ض�ضة على قيم النفت�ح والعتدال والو�ضطية .. موؤكدا �ضموه اأن التنمية 
بينم�  ورخ���ء  واطمئن�ن  اأم��ن  ف�لتنمية  يلتقي�ن  ول  يتع�ر�ض�ن  والإره����ب 
واقت�ض�دي�  �ضي��ضي�  الف��ضلة  الدولة  لإنت�ج  الطرق  اأق�ضر  ميثل  الإره����ب 
واملمزقة اجتم�عي� ومعنوي� و منق�ضمة جغرافي� ومذهبي�. وعرب �ضموه عن 
حزنه وقلقة مل� ت�ضهده بع�س دول املنطقة العربية من عنف واإخف�ق للدولة 
و غي�ب الأمن .. مط�لب� �ضموه بت�ض�فر اجلهود الر�ضمية وال�ضعبية داخل 
تنفيذ  تزامن مع  الإره���ب يف  التوافق ومق�ومة  لتحقيق  الواحدة  الدولة 
برامج تنموية تعزز كرامة الإن�ض�ن داخل وطنه. كم� عرب �ضموه عن ثقته 
ب�أن م�ضر الن�جحة هي بوابة ال�ضالم والعتدال يف الوطن العربي موؤكدا 
على واجب املنظومة الإقليمية واملجتمع الدويل الإ�ضه�م يف تعزيز ا�ضتقرار 
العودة اىل  لتمكينه� من  م�ضر ودعم م�ضريته� القت�ض�دية والجتم�عية 
مك�نته� الرائدة يف الع�مل العربي. ودع� �ضموه اىل بذل مزيد من اجلهود 
العربية و الدولية لدعم ال�ضرعية وموؤ�ض�ض�ته� يف ليبي� و اليمن وال�ضوم�ل 
حلم�ية اأمن هذه الدول واإع�دة الطمئن�ن وال�ضتقرار ملواطنيه� . ورحب 
من  مزيد  اىل  مكون�ته  ودع���   .. ال��ع��راق  ي�ضهده�  التي  ب�لتحولت  �ضموه 
التوافق حول الثوابت الوطنية مب� يعيد للدولة الهيبة ولأهله� الأم�ن..
مع  التع�مل  يف  والإقليمية  الدولية  ال��روؤي��ة  توحيد  اأهمية  �ضموه  م��وؤك��دا 
اإهدار  وق��ف  على  ق���درة  تكون  �ضلمية  عملية  اإىل  و�ضول  ال�ضورية  الأزم��ة 
الدولة  ال�ضمو رئي�س  الدم�ء. وق�ل �ض�حب  املوارد و�ضفك  القدرة وتبديد 

اإن دولة الإم�رات تتطلع اىل بن�ء عالق�ت اأف�ضل مع اجلمهورية الإ�ضالمية 
موؤكدا   .. املنطقة  يف  وال�ضتقرار  الأم���ن  جلهود  تعزيزا  وذل��ك  الإي��ران��ي��ة 
الإم�رات  اإي��ران جلزر  احتالل  ا�ضتمرار  ال  يعيقه  الأم��ر ل  اأن هذا  �ضموه 
اأو  الثالث طنب الكربى وطنب ال�ضغرى واأبو مو�ضى ورف�ضه� اأي تف�هم 
حلول �ضلمية عرب التف�و�س اأو التحكيم الدويل وتدخله� غري املرغوب يف 
توافق  دون  اأمر يحول  العربية واخلليجية وهو  للدول  الداخلية  ال�ضوؤون 
اأمني اإقليمي مطلوب يف املنطقة. ورحب �ضموه بقرار احلكومة ال�ضويدية 
والربمل�ن الربيط�ين ب�لعرتاف بدولة فل�ضطني واعتربه �ضموه خطوه يف 
الجت�ه ال�ضحيح تن�ضجم مع العرتاف ال�ض�در من اجلمعية الع�مة لالأمم 
املتحدة يف نوفمرب 2012 وتعزز فر�س ال�ضالم ال�ض�مل والع�دل والدائم 
اأرا�ضي  من  اإ�ضرائيل  ب�ن�ضح�ب  ال  يتحقق  لن  وال��ذي  الو�ضط  ال�ضرق  يف 

ال�ضفة الغربية املحتلة يف فل�ضطني ومن اجلولن و جنوب لبن�ن.
وف��ي��م��� ي��ل��ي ن�����س ك��ل��م��ة ���ض���ح��ب ال�����ض��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة مب��ن������ض��ب��ة اليوم 

الوطني:  
اأبن�ئي وبن�تي املواطنون واملواطن�ت.. ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته.. 
مبن��ضبة حلول هذه الذكرى اخل�لدة يطيب لن� اأن نتقدم اإليكم ب�لتهنئة 
والتقدير راجني من املوىل الكرمي اأن يعيده� علين� و بلدن� يتمتع مبزيد 
من الأمن وال�ضتقرار والتقدم والإجن�زات واأن يعيده� واأنتم ت�ض�ركون يف 
م�ضرية البن�ء والرخ�ء بذل وعط�ء .. وب��ضمكم نرفع اأ�ضمى اآي�ت الته�ين 
لأخي �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي واإخواين اأ�ضح�ب ال�ضمو اأع�ض�ء املجل�س 
الأعلى حك�م الإم�رات وهم يقودون ب�لتوجيه�ت ال�ضديدة والرع�ية ال�ض�ملة 
امل�ضرية الحت�دية الظ�فرة نحو مق��ضده� والتحية اخل�ل�ضة لق�دة قواتن� 
امل�ضلحة و�ضب�طه� وجنوده� و اأجهزتن� الأمنية بك�فة مرتب�ته� وهم يقفون 
على اأهبة ال�ضتعداد حم�ية للوطن واملواطنني ومكت�ضب�تهم. اإن الث�ين من 
اأيه� الأخ��وة .. حمطة را�ضخة يف الأذه���ن فهي يوم لتعميق حب  دي�ضمرب 
الوطن و تعزيز قيم النتم�ء وال��ولء و يوم ن�ضتعيد فيه ب�لإكب�ر ال�ضرية 
توافق�  واملواطن  الوطن  الذين �ض�غوا تطلع�ت  املوؤ�ض�ضني  لآب�ئن�  العطرة 
فجعلوا من تعدده كي�ن� �ضي��ضي� واحدا موحدا هو دولة الإم�رات العربية 
املتحدة التي نحتفل اليوم ب�لذكرى الث�لثة والأربعني لت�أ�ضي�ضه�. اإن �ضون 
التجربة الحت�دية هدف وطني م�ضتدام يتطلب من اجلميع وعي� ووحدة 
وتالحم� .. اإعالء لقيم الحت�د و تر�ضيخ� لثوابته ومتكين� ملواطني دولته و 
ت�أكيدا للتف�عل والتك�مل الق�ئم بني الدولة الحت�دية واحلكوم�ت املحلية 
مب� ميكن اأجهزته� من الت�ضدي للم�ضوؤولي�ت الوطنية بكل اأم�نة و�ضف�فية 
وذلك لبن�ء وطن قوي را�ضخ املك�نة يفخر اأبن�وؤه ب�لذود عنه واحلف�ظ على 
عظم  ن�ضت�ضعر  دولتن�  ت�أ�ضي�س  بذكرى  اليوم  نحتفل  اإذ  ونحن  مكت�ضب�ته. 
اأداء ق�ضم قطعن�ه  اأع��وام مرت على  ال��ذي مت خالل ع�ضرة  العمل الوطني 
الأم�نة رئي�ض�  ن��وؤدي  و  امل�ضوؤولية  الراية و نتحمل  ب�أن نحمل  اأنف�ضن�  على 
لدولة الإم�رات العربية املتحدة..كم� اأداه� الراحل الوالد ال�ضيخ زايد بن 
�ضلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه و تغمده واإخوانه املوؤ�ض�ضون بوا�ضع رحمته 
لأمتهم  فك�نوا  وتقدم�  ورف�هية  واأمن�  ا�ضتقرارا  لدولتن�  اأجن��زوا  فقد   ..
اأن  اإىل  من�ضي  العهد  ذات  وعلى  وال�ضموخ.  العزة  قيم  تر�ضيخ  يف  منوذج� 
مب�  معتزين  املقدرة  و  والعزم  العزة  منه�  ن�ضتمد  ق��دوة  الآب���ء  اإرث  يكون 
وجدن� من دعم �ضعبي خمل�س و �ضند حكومي قوي ترجم الروؤى واملب�درات 
اإىل ا�ضرتاتيجي�ت و�ضي��ض�ت واأن�ضطة غ�يته� ت�أمني احلي�ة الكرمية لأبن�ء 

الوطن وو�ضع الدولة على خريطة الدول الأكر تطورا.
 اأبن�ء الوطن الأوفي�ء.. نحن �ضعداء مب� اأجنز الوطن من وثبة ح�ض�رية 
دولتن�  تقف  القديرة  الوطنية  القي�دة  بذل  و  مث�برتكم  فبف�ضل  م�ضهودة 
الأوىل  و  الب�ضرية  التنمية  موؤ�ضرات  يف  ج��دا  املرتفعة  الفئة  �ضمن  اليوم 
الأعم�ل  و مم�ر�ضة  احلي�ة  ج��ودة  و  ال�ضع�دة  و  البتك�ر  موؤ�ضرات  عربي� يف 
اإدارة  الكف�ءة احلكومية و ح�ضن  التم��ضك الجتم�عي و  والأوىل ع�ملي� يف 
وقد   .. القت�ض�د  مت�نة  يف  الثقة  و  احلكومة  يف  الثقة  و  الع�مة  الأم���وال 
يف  كذلك  اإقليمي�  ورائ��دا  الدولية  للتج�رة  رئي�ض�  اإقليمي�  اأ�ضبحت مركزا 
متكني املراأة وهي بني الأف�ضل ع�ملي� يف موؤ�ضرات الأمن وال�ضتقرار و�ضب�بن� 
الأكر  هم  واملعرفة  ب�لعلم  املت�ضلح   .. والأخالقية  الدينية  ب�لقيم  امللتزم 

تف�وؤل ب�مل�ضتقبل عربي�.

العربية من عنف واإخف�ق للدولة وغي�ب لالأمن ونرى �ضبيل احلل يكون 
بت�ض�فر اجلهود الر�ضمية وال�ضعبية داخل الدولة الواحدة لتحقيق التوافق 
تنفيذ  مع  تزامن  يف  من�بعه  وجتفيف  الإره����ب  ملق�ومة  اجلهود  وتوجيه 
وتوفر  داخ��ل وطنه وحت��رتم خي�راته  الإن�ض�ن  كرامة  تعزز  تنموية  برامج 
ح�ج�ت عي�ضه من خالل تنمية م�ضتدامة واقت�ض�د م�ضتقر وحكومة ر�ضيدة 
ف�لتنمية هي جوهر الأمن. ومن هن� فنحن على ثقة ب�أن م�ضر الن�جحة 
هي بوابة ال�ضالم والعتدال يف الوطن العربي واإنه من الواجب علين� وعلى 
ودعم  ا�ضتقراره�  تعزيز  الإ�ضه�م يف  ال��دويل  واملجتمع  الإقليمية  املنظومة 
م�ضريته� القت�ض�دية الجتم�عية مب� ميكنه� من النهو�س والعودة القوية 
اإىل مك�نته� الرائدة يف الع�مل العربي. كم� ندعو اإىل بذل املزيد من اجلهود 
العربية والدولية لدعم ال�ضرعية وموؤ�ض�ض�ته� يف ليبي� واليمن وال�ضوم�ل 
مب� يحمي اأمن هذه الدول و يعيد الطمئن�ن وال�ضتقرار ملواطنيه� .. كم� 
من  مزيد  اإىل  مكون�ته  ندعو  و  العراق  ي�ضهده�  التي  ب�لتحولت  نرحب 
التوافق حول الثوابت الوطنية مب� يعيد للدولة الهيبة ولأهله� الأم�ن .. 
موؤكدين على اأهمية ال�ضعي لتوحيد الروؤية الدولية والإقليمية يف التع�مل 
مع الأزمة ال�ضورية و�ضول اإىل عملية �ضلمية تكون ق�درة على وقف اإهدار 
القدرة وتبديد املوارد و�ضفك الدم�ء. وتعزيزا جلهود الأمن وال�ضتقرار يف 
املنطقة .. ف�إنن� نتطلع اإىل بن�ء عالق�ت اأف�ضل مع اجلمهورية الإ�ضالمية 
طنب  الثالث  جلزرن�  احتالله�  ا�ضتمرار  اإل  يعيقه  ل  اأم��ر  وهو  الإيرانية 
اأو  تف�هم  لأي  رف�ضه�  اإن  ذل��ك  مو�ضى  واأب���و  ال�ضغرى  طنب  و  ال��ك��ربى 
املرغوب  تدخله� غري  و  ال��دويل  التحكيم  اأو  التف�و�س  �ضلمية عرب  حلول 
يف ال�ضوؤون الداخلية للدول العربية واخلليجية هو اأمر يحول دون توافق 
ال�ضراك�ت  على  حري�ضني  كن�  واإن  اإنن�  املنطقة.  يف  مطلوب  اإقليمي  اأمني 
دوليني  و  اإقليميني  بف�علني  ا�ضرتاتيجي�  جتمعن�  التي  القوية  الت�ريخية 
.. اإل اأن �ضي��ضتن� اخل�رجية تتجه بقوة لتعزيز عالق�ت التع�ون وال�ضراكة 
الع�مل  ق���رات  واملوؤثرة يف خمتلف  الف�علة  والدولية  الإقليمية  القوى  مع 
اأم�م  لالآف�ق  وتو�ضيع�  اخل�رجية  عالق�تن�  يف  والتنوع  للتوازن  حتقيق�   ..
ملواقف  وبن�ء  اخل���رج  يف  ال��دول��ة  ل�ضتثم�رات  وتنويع�  الوطني  اقت�ض�دن� 
الأ�ضدق�ء  خ��ي���رات  وت��دع��م  الوطنية  م�ض�حلن�  جت�ضد  وا�ضحة  �ضي��ضية 
وال�ضرك�ء مب� يعود ب�خلري واملنفعة على �ضعبن� و�ضعوب حميطن� الإقليمي. 
الربيط�ين  وال��ربمل���ن  ال�ضويدية  احلكومة  بقرار  نرحب  ال�ضي�ق  ه��ذا  ويف 
الع��رتاف بدولة فل�ضطني ون��راه خطوة يف الجت���ه ال�ضحيح تن�ضجم مع 
العرتاف ال�ض�در عن اجلمعية الع�مة لالأمم املتحدة يف نوفمرب 2012 
والذي  الأو�ضط  ال�ضرق  والدائم يف  والع�دل  ال�ض�مل  ال�ضالم  وتعزز فر�س 
يف  املحتلة  الغربية  ال�ضفة  اأرا�ضي  من  اإ�ضرائيل  ب�ن�ضح�ب  اإل  يتحقق  لن 
ك�ملة  فل�ضطينية  دول���ة  واإق���م��ة  لبن�ن  وج��ن��وب  اجل���ولن  وم��ن  فل�ضطني 
التف�عل  اإن  ال�ضرقية.  القد�س  وع��ضمته�   1967 ح��دود  على  ال�ضي�دة 
اأ�ض��ضي يف �ضي��ضتن� اخل�رجية و بف�ضله تتبواأ دولتن� اليوم  الإن�ض�ين مبداأ 
النخبة  الع�مل فهي �ضمن  اخل��رية يف  القوى  مك�نة متقدمة يف منظومة 
اآث�ر  وتخفيف  امل�ض�عدات  ومنح  واحل���وار  ال�ضالم  ثق�فة  ن�ضر  يف  الف�علة 

الأزم�ت وتلبية احتي�ج�ت امل�ضت�ضعفني ..
دبلوم��ضيتن�  امل��ب��داأ  بهذا  ال�ض�رم  اخل�رجية  �ضي��ضتن�  ال��ت��زام  اأعطى  وق��د   
الوطنية م�ضداقية ع�لية ومكن دولتن� من تنمية عالق�ت تع�ون وتك�مل 
�ضنم�ضي يف  الأوف��ي���ء..  ال��وط��ن  اأب��ن���ء  وال�ضعوب.  ال���دول  ك�فة  م��ع  مثمرة 
والدف�ع  ب�لوطن  الع��ت��زاز  يحدون�   .. اهلل  ب����إذن  وع��زمي��ة  بقوة  م�ضريتن� 
يتزعزع على ح��ضر  ي�ضدد خط�ن� حر�س ل  و  اأبن�ئه  عن م�ض�حله وخري 
الدولة وم�ضتقبله� واإ�ضرار ل يلني على �ضنع امل�ضتقبل امل�ضرق الذي ن�ضعى 
اإليه جميع�. وفقن� اهلل و�ضدد على طريق اخلري خط�ن� .. وال�ضالم عليكم 

ورحمة اهلل وبرك�ته .. وكل ع�م واأنتم بخري   . 

اأيه� الإخ��وة تعك�س م� تنعم به بالدن� من ا�ضتقرار �ضي��ضي  اإجن���زات  وهي 
اأعم�ل مزدهرة وخدم�ت  ومنو اقت�ض�دي وبنية حتتية متك�ملة وقط�ع�ت 
اإن   .. امل�ضتوى  ع�ملية  اجل���ودة  ع�لية  وبيئية  واإ�ضك�نية  وتعليمية  �ضحية 
اأحدث  الكف�ءات وتوظف  اأعلى  املم�ر�ض�ت وت�ضتوعب  اأف�ضل  حكومة تتبنى 
الن��س و�ضون كرامتهم  اإ�ضع�د  الدائم  .. حكومة هدفه�  والتقني�ت  النظم 
موارد  اإج��م���يل  ن�ضف  نحو  حكومتن�  خ�ض�ضت  لقد   . حقوقهم  و�ضم�ن 
التنمية  قط�ع�ت  على  لل�ضرف   2015 امل���يل  للع�م  الحت�دية  ميزانيته� 
واملن�فع الجتم�عية و هي قط�ع�ت موجهة ب�لك�مل لتح�ضني نوعية حي�ة 
املواطن و�ضم�ن ا�ضتقرار الأ�ضرة التي هي مو�ضع رع�ية الدولة واهتم�مه�. 
على  ق��درت��ه���  م��ن  ومت��ي��زه���  وخ�ضو�ضيته�  ر���ض��ده���  ت�ضتمد  جتربتن�  اإن 
الجن�ز وحتقيق الأهداف ومن التزامه� تقييم املم�ر�ض�ت ومراجعة الأداء 
وت�ضحيح الأخط�ء ومن ا�ضتج�بته� حل�ج�ت الأجي�ل احل��ضرة دون تلويث 
وحف�ظ�  الق�دمة.  الأجي�ل  حلقوق  اإه��دار  اأو  للموارد  ا�ضتنزاف  اأو  للبيئة 
اأبن�ء  لرع�ية  اجل��ه��د  م��ن  م��زي��د  اإىل  ن��دع��و  ف�إنن�   .. ه��ذه الجن�����زات  على 
الوطن ورج�ل الغد برتكيز العمل على بن�ء القدرات الوطنية املتخ�ض�ضة 
ال�ضب�ب  مع  التوا�ضل  قنوات  من  املزيد  وفتح  املتميزة  الكف�ءات  ومتكني 
لفهم تطلع�تهم واإ�ضراكهم يف و�ضع ال�ضي��ض�ت وتنفيذه� واتخ�ذ القرارات 
النه�ضة  يف  الفع�لة  امل�ض�ركة  من  ميكنه�  و  الط�ق�ت  يعبئ  مب�  وتطبيقه� 
مب�درات  اإط��الق  قي  اجلهود  ب��ذل  يتم  اأن  ن�أمل  كم�  الوطن  يعي�ضه�  التي 
جديدة لرع�ية املوهوبني يف ك�فة املج�لت و�ضي�غة ا�ضرتاتيجي�ت وطنية 
لت�ضجيع الأعم�ل ال�ضغرية واملتو�ضطة مب� يعزز الروح الري�دية واملب�درات 

الفردية لل�ضب�ب الذين هم عم�د هذا الوطن وثروته املتجددة.
التنفيذ  م�ضتوى  عن  الر�ض�  ن�ضت�ضعر  اإنن�   ... واملواطن�ت  املواطنون  اأيه�   
الإم�رات  روؤي��ة  و  الدولة  رئي�س  مب�درات  يف  امل�ضمنة  للم�ض�ريع  احلكومي 
2021 و الأجندة الوطنية لدولة الإم�رات العربية املتحدة 2014 و نحن 
فخورون ب�إطالق الإ�ضرتاتيجية الوطنية لالبتك�ر وم� ت�ضمنته من خطط 
البتك�ر يف قط�ع�ت  العمل احلكومي وحتفيز مم�ر�ض�ت  لتغيري منظومة 
الط�قة املتجددة والنقل وال�ضحة والتعليم والتكنولوجي� واملي�ه والف�ض�ء. 
قيم  تر�ضيخ  بهدف  والحتي�طية  الوطنية  اخل��دم��ة  ق���ن��ون  اأ���ض��درن���  لقد 
الولء والنتم�ء والفداء واإعالء روح الوطنية وحتمل امل�ضوؤولية مب� يعزز 
من ج�هزية ال�ضب�ب و ميكنهم من الإ�ضه�م يف حم�ية الدولة واحلف�ظ على 
ا�ضتقالله� و�ضي�دته� ومنجزاته� .. ونحن فخورون ب�حلم��س الكبري الذي 
التي هي  الوطنية  الع�ضكرية  ق��رارات �ضمهم للخدمة  ال�ضب�ب  به  ا�ضتقبل 
ال�ضحية  وعوائده�  والرتبوية  والثق�فية  الجتم�عية  من�فعه�  اإىل ج�نب 
امل�ضلحة  لقواتن�  و�ضند  وم�����ض��وؤول��ي��ة  وت�ضريف  تكليف  وال��ب��دن��ي��ة..ف���إن��ه��� 

الب��ضلة.
والزده���ر وحر�ض�  التنمية  مل�ضرية  تعزيزا  واملواطن�ت..  املواطنون  الأخ��وة 
احلرمني  خ���دم  مب�درة  بقوة  نثمن  اخلليجي  البيت  ومت��ضك  وح��دة  على 
العربية  اململكة  ع�هل  �ضعود  اآل  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�ضريفني 
ال�ضعودية التي جمعت الق�دة اخلليجيني يف قمة ا�ضتثن�ئية اأنهت اخلالف�ت 
.. كم� ن�ضيد مبث�برة �ض�حب  التع�ون والتك�مل اخلليجي  وعززت م�ضرية 
اأبدى  الكويت ومل�  اأمري دولة  ال�ضب�ح  ال�ضيخ �ضب�ح الأحمد اجل�بر  ال�ضمو 
من حر�س على البيت اخلليجي وم� بذل من جهد لتقريب وجه�ت النظر. 
ونتطلع اإىل م�ض�ركة ف�علة يف قمة الدوحة..م�ض�ركة جت�ضد التزامن� القوي 
طموح�ت  يحقق  مب���  امل�ضرتك  التك�ملي  والعمل  اجلم�عي  الأم���ن  بدعم 
�ضعوبن� يف ال�ضتقرار والزده�ر ويح�فظ على م� حتقق لدولن� من مك�نة 
ومكت�ضب�ت. ودف�ع� عن ذات القيم وانطالق� من ثوابت �ضي��ضتن� اخل�رجية 
اتخذن�ه  ق��رار  وه��و  الإره����ب  ملح�ربة  ال��دويل  التح�لف  يف  دولتن�  ت�ض�رك 
بك�مل الإرادة التزام� مب�ضوؤوليتن� الت�ض�ركية يف دعم اأمن وا�ضتقرار املنطقة 
والع�مل وت�أكيدا ملوقفن� الث�بت الداعي اإىل نبذ الإره�ب والتطرف والعنف 
و دف�ع� عن خي�راتن� و ثوابت جتربتن� املوؤ�ض�ضة على قيم النفت�ح والعتدال 
والو�ضطية .. ولذا اأ�ضدرن� ق�نون� متك�مال ملك�فحة جرائم الإره�ب واأكدن� 
على اأن التنمية والإره���ب متع�ر�ض�ن ل يلتقي�ن ف�لتنمية اأمن واطمئن�ن 
�ضي��ضي�  الف��ضلة  الدولة  الطرق لإنت�ج  اأق�ضر  الإره���ب ميثل  بينم�  ورخ�ء 

واقت�ض�دي� املمزقة اجتم�عي� ومعنوي� املنق�ضمة جغرافي� ومذهبي�.
ويف هذا ال�ضي�ق ن�ضعر بكثري من احلزن والقلق مل� ت�ضهده بع�س دول منطقتن� 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ض�دية ب�ن ال�ض������دة/ابراهيم لوتفور لعم�ل ال�ضب�غ 

رخ�ضة رقم:CN 1154924 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع/ا�ض�فة موؤمن ال�ضالم �ضراج ال�ضالم %12

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع /ا�ض�فة كم�ل ح�ضني امني اهلل %12
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع/�ضعيد خليفة عبيد �ضعيد املحريبي من وكيل خدم�ت اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضرك�ء/ �ضعيد خليفة عبيد �ضعيد املحريبي من 0% اىل %51
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع/ا�ض�فة بريف�تل �ض�بوج احمد ليت جميب الرحمن %12

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع/ابراهيم لوتفور - رحم�ن من م�لك اىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضرك�ء/ ابراهيم لوتفور - رحم�ن من 100% اىل %13

تعديل راأ�س امل�ل/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجم�يل من م�ض�حة 0.60*0.40 اىل 1*1

تعديل نوع الرخ�ضة/من حرفية اىل جت�رية
تعديل �ضكل ق�نوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جت�ري:من/ابراهيم لوتفور لعم�ل ال�ضب�غ
IBRAHIM LUTHFOR PAINTING WORKS

اىل/ابراهيم لوتفور للمق�ولت الع�مة ذ.م.م
IBRAHIM LUTHFOR GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل ن�ض�ط/ا�ض�فة مق�ولت م�ض�ريع املب�ين ب�نواعه� )4100002(
تعديل ن�ض�ط/حذف اعم�ل الطالء والده�ن�ت للمب�ين )4330003(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ض�دية خالل ا�ضبوع من ت�ريخ 
ن�ضر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ض�دية ب�ن ال�ض������دة/موؤ�ض�ضة احمد للمواد 

الزراعية رخ�ضة رقم:CN 1043834 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة العالن / اجم�يل من 3*1 اىل 3*1

تعديل ا�ضم جت�ري:من/موؤ�ض�ضة احمد للمواد الزراعية
AHMED AGRICULTUAL MATERIALS ESTABLISHMENT

اىل/احل�ضن للمواد الزراعية
AL HISN AGRICULTRAL MATERIALS

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�ضر هذا العالن وال  ت�ريخ  ا�ضبوع من  التنمية القت�ض�دية خالل 
ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

يورو لينك لال�ست�سارات الدارية- ذ م م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري ع�دية املنعقدة يف ت�ريخ 

 140501426 ب�لرقم  العدل  ك�تب  لدى  املوثق   2014/11/11

يعلن امل�ضفي مكتب عوده و�ضرك�ه - حم��ضبون ق�نونيون عن 

حل وت�ضفية �ضركة: يورو لينك لال�ضت�ض�رات الدارية- ذ م م

مكتب  اإىل  التقدم  مط�لبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  فعلى 

امل�ضفى املعني ه�تف رقم 026274001 ف�ك�س 026274002 �س 

املزروعي  خلف  عتيق  بن�ية  خليفة  �ض�رع  ابوظبي   30489 ب 

الط�بق  8 مكتب رقم 811 واح�ض�ر امل�ضتندات الثبوتية وذلك 

خالل مدة اأق�ض�ه� 45 يوم� من ت�ريخ ن�ضر هذا الإعالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / األف� للملكية الفكرية      
بطلب لت�ضجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم : 169329    بت�ريخ :   16 / 02 / 2012م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:    /    /  200م

ب��ض��م: تران�س دلت� لل�ضن�ع�ت الع�ملية ذ م م.
وعنوانه:   �س . ب  23295 ال�ض�رقة – الم�رات العربية املتحدة  .

وذلك لتمييز الب�ض�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
حوامل الك�بالت الكهرب�ئية ، ك�بالت توزيع خطوط الربط الرئي�ضية الكهرب�ئية ، تثبيت خطوط الربط 

الكهرب�ئية ، ك�بالت ال�ضالمل الكهرب�ئية وك�بالت �ضن�ديق التو�ضيل لال�ضتخدام الكهرب�ئي.
الواق�عة ب�لفئة: 9

كلمة  اأ�ضفله�  و  الأبي�س  و  ب�للون  مميز  ب�ضكل  كتبت    Delta لتينية  كلمة  عن  عب�رة  العالمة:  و�ضف 
الأبي�س مي�ضك  و  الأ�ضود  ب�للون  الن�ضر  ر�ضم لط�ئر  الالتينية  الكلم�ت  و يعلو  CMS كتبت بخط مميز 

مبخ�لبه ر�ضم للكرة الأر�ضية و جميعهم داخل م�ضتطيل كم� يف ال�ضكل املرفق.
ال�ض��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ض�د ، اأو اإر�ض�له 
ب�لربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية
مالحظة: مت ن�ضر هذه العالمة بت�ريخ 6-11-2014 ن�ضبت�ً لوجود خط�أ من اجلريدة مت اع�دة 

ن�ضره� بت�ريخ 2-12-2014 لذا وجب التنويه .

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجـارية
الثنني  1  دي�شمرب 2014 العدد 11271
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اأكد اأن قانون اخلدمة الوطنية ثمرة جديدة من ثمار االحتاد الأبناء الوطن 

حاكم ال�سارقة: نقف على اأعتاب حمطة جديدة يف م�سرية الوطن نحو م�ستقبل ميلوؤه الفخر والعزة باأبنائه
ابن االإمارات هو االأمل الذي نبني عليه ومن اأجله اأحالمنا واأمالنا يف م�ستقبل اأكرث اإ�سراقا

رئي�ش الدولة ونائبه يتلقيان مزيدا من برقيات التهنئة من قادة وروؤ�ساء دول العامل مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 43  رئي�ش الدولة ونائبه يهنئان
 ملك تايالند بعيد ميالده

•• اأبوظبي -وام:
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  بعث 
نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل 
�ض�حب اجلاللة امللك بهوميبول ادولي�دج ملك 
ت�يالند مبن��ضبة عيد ميالد جاللته. كم� بعث 
�ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم 
دب���ي ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة مم���ث��ل��ة اإىل ج��الل��ة ملك 

ت�يالند.

•• اأبوظبي -وام:

من  املزيد  اهلل  حفظه  ال��دول  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  تلقي 
برقي�ت التهنئة مبن��ضبة اليوم الوطني الث�لث والربعني للدولة.

�ضعيد  بن  ق�بو�س  ال�ضلط�ن  اجلاللة  �ض�حب  من  كل  من  تهنئة  برقي�ت  �ضموه  تلقى  فقد 
املعظم �ضط�ن �ضلطنة عم�ن و فخ�مة الرئي�س ب�راك اأوب�م� رئي�س الولي�ت املتحدة الأمريكية 
وفخ�مة الرئي�س عبدالعزيز بوتفليقة رئي�س اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية 
الرئي�س قرب�ن  اأدولي�ديج ملك مملكة ت�يالند و فخ�مة  امللك بوميبول  و �ض�حب اجلاللة 
اإله�م علييف رئي�س جمهورية  قويل بردب حممدوف رئي�س تركم�ن�ضت�ن و فخ�مة الرئي�س 
فخ�مة  و  قريغيز�ضت�ن  جمهورية  رئي�س  اأت�مب�ييف  امل�زبيبك  الرئي�س  فخ�مة  و  اأذربيج�ن 

الرئي�س ا�ضي��س اأفورقي رئي�س دولة اريرتي� و فخ�مة ديفيد حون�ضتون احل�كم الع�م لكندا 
و فخ�مة الدكتور ه�ينز في�ضر رئي�س جمهورية النم�ض� و فخ�مة الكتور خ�نو�س ادير رئي�س 
رئي�س  بوخ�لرت  ديدير  و  مونتينغرو..  رئي�س  فوي�نوفيت�س  فيليب  الرئي�س  وفخ�مة  املجر 
الحت�د ال�ضوي�ضري. كم� تلقي �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س 
ك��ل من  م��ن  املم�ثلة  التهنئة  برقي�ت  م��ن  امل��زي��د  دب��ي  ال���وزراء ح�كم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
اإله�م  الرئي�س  فخ�مة  و  تركم�ن�ضت�ن  رئي�س  حممدوف  بردب  قويل  قرب�ن  الرئي�س  فخ�مة 
اأفورقي رئي�س دولة اريرتي� و  اأذربيج�ن و فخ�مة الرئي�س ا�ضي��س  علييف رئي�س جمهورية 
مع�يل عبدامل�لك �ضالل الوزير الأول لدى اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية و 
وزراء  رئي�س  �ض�م�را�س  اأنتوني�س  و مع�يل  امل�ليزي  ال��وزراء  رئي�س  �ضري حممد جنيب  دات��و 

اجلمهورية اليون�نية و مع�يل الدكتور فيكتور اورب�ن رئي�س جمل�س الوزراء يف املجر . 

رئي�ش الدولة ونائبه يهنئان الرئي�ش 
الفنلندي بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن 
فخ�مة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
مبن��ضبة  فنلندا  جمهورية  رئي�س  نين�ضتو  ���ض���ويل 

ذكرى ا�ضتقالل بالده. 
اآل  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  كم� بعث �ض�حب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم 
ح�كم دبي رع�ه اهلل برقية تهنئة مم�ثلة اإىل فخ�مة 

الرئي�س الفنلندي.

اأكد اأنه يف عقد االحتاد الرابع مل يعد هناك �سقف لطموحاتنا..واأ�سبحنا بني الع�سرة االأوائل يف العامل

حممد بن را�سد: وطننا نحمله يف قلوبنا ونحر�سه برمو�ش عيوننا ون�سهر على تنميته واأمنه وا�ستقراره 
اقول الأخي ورفيق دربي ال�سيخ خليفة : لك يومنا الوطني كله ولك جمد البدايات والبواكري والبناء والعطاء .. فاأنت من �سناع الثاين من دي�سمرب

�سباقنا مع اأنف�سنا ونحن ن�سابق لنحقق اأف�سل املمار�سات العاملية ولنتميز فيها خدمة ل�سعبنا وحت�سينا لنوعية احلياة يف بالدنا 
•• اأبوظبي-وام:

وجه �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة 
مبن��ضبة  الوطن  درع  جملة  عرب  كلمة  دب��ي  ح�كم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

اليوم الوطني ال�  43  للدولة.. وفيم� يلي ن�س الكلمة:
 اأبن�ء وطني الكرام .. ال�ضالم عليكم و رحمة اهلل و برك�ته .. اأحييكم فردا 
فردا واأهنئكم بحلول يومن� الوطني الث�لث والأربعني و اأتوجه معكم اإىل 
الب�ري عز وجل ب�حلمد وال�ضكر والثن�ء على كرمه وعط�ئه وم� كتبه لن� 
من توفيق وجن�ح واأدعو وجهه الكرمي اأن يدمي نعمه علين� و اأن يثبتن� على 
ال�ضراط امل�ضتقيم و يقوي عزائمن� .. ونحن ن�ضعى يف تعمري اأر�ضه وخدمة 
عب�ده مهتدين بكت�به العزيز و�ضنة نبيه امل�ضطفى �ضلى اهلل عليه و �ضلم. يف 
كل ع�م نتوقف اأيه� املواطنون واملواطن�ت يف يوم الث�ين من دي�ضمرب لنحتفل 
ا�ضراق�ت  ت��زداد  ع�م  بعد  ع�م�  و   .. دولتن�  ت�أ�ضي�س  و  احت�دن�  قي�م  بذكرى 
اأكر يف وجدانن� و يعمق ولءن��� وانتم�ءن�  هذا اليوم يف نفو�ضن� و يتغلغل 
لوطنن� وقي�دتن� ويزيدن� تقديرا واحرتام� لآب�ئن� املوؤ�ض�ضني ولرمز احت�دن� 
وعنوانه ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل ثراهم جميع�. واليوم 
ميتلئ خ�طرن� بطيف ال�ضيخ زايد وطيف ال�ضيخ را�ضد واإخوانهم� احلك�م 
نكون  اأن  اأردمت��ون���  كم�  نحن   : ونقول  الغ�يل  طيفهم  فنن�جي  املوؤ�ض�ضني 
.. اأحالمكم لهذا الوطن جت�ضدت حق�ئق مرئية وملمو�ضة. لول غر�ضكم 
اإليه ون�ضري  الغر�س ون�ضيف  الثم�ر وجن��دد  اأن نح�ضد  لن�  ك�ن  مل�  الطيب 
معه وبه اإىل العال. هذا الوطن الذي غ�درمتوه اإىل دار البق�ء نحمله مع 
اأبن�ء وبن�ت الم�رات يف قلوبن� ونحر�ضه برمو�س عيونن� و ن�ضهر على تنميته 
اأبن�وؤكم  الراأ�س.  مرفوع  عزيزا  �ض�خم�  ليظل  وتطويره  وا�ضتقراره  واأمنه 
واأحف�دكم الإم�راتيون على العهد ب�قون .. تتج�ضد فيهم مك�رم الأخالق 
وقيم الولء والنتم�ء و تفي�س قلوبهم بحب ق�ئد م�ضريتن� �ض�حب ال�ضمو 
واأق��ول لأخي   . اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل  ال�ضيخ خليفه بن زايد 
ورفيق دربي ال�ضيخ خليفه : لك يومن� الوطني كله و لك جمد البداي�ت 
والبواكري والبن�ء والعط�ء .. ف�أنت من �ضن�ع الث�ين من دي�ضمرب..عملت 
دولتن�  بن�ء  مبعيته  وواكبت  الأمي��ن  �ض�عده  وكنت  زاي��د  ال�ضيخ  ج��وار  اإىل 
ونيف  �ضنوات  ع�ضر  قبل  اإليك  الراية  انتقلت  وحني  الأول.  مدم�كه�  منذ 
كنت الأمني على اإرث زايد حفظته و�ضنته و طورته واأ�ضفت اإليه ف�أعطيت 
لرتاكم الجن�زات معنى ولال�ضتمرارية م�ضمون� وقدمت لتوا�ضل الأجي�ل 
منوذج� يحتذى..وه� هي بالدن� ت�ضجل يف عهدك امليمون قفزات تنموية 
وح�ض�رية كربى وه� هو برن�جمك للعمل الوطني يحقق التمكني لوطنن� 

و �ضعبن� يف ك�فة املج�لت. 
اأيه� املواطنون واملواطن�ت.. اأعرف اأن م�ض�عركم اليوم تفي�س حبورا وفخرا 
واعتزازا ب�أنكم ام�راتيون ملتحمون بوطنكم وملتفون حول قي�دتكم التي 
منوذج�  امل��ضية  والأرب��ع��ني  ال��ث��الث  ال�ضنوات  خ��الل  وبكم  معكم  �ضنعت 
ثالث�  اإن  وتقديرهم.  الآخرين  ب�عرتاف  جن�ح�ته  حتظى  فريدا  تنموي� 
واأربعني �ضنة يف ت�ريخ الدول وال�ضعوب ل تعدو اأن تكون جمرد حلظة ع�برة 
ونقطة يف بحر الزمن .. لكنه� ب�لن�ضبة لن� دهر ممتد وبحر وا�ضع فنحن 
التي  ب�لإجن�زات  اإمن� نعده�  وال�ضهور..  والأ�ض�بيع  ب�لأي�م  الأع��وام  نعد  ل 
تتحدث عن نف�ضه� ول حتت�ج من� حلديث عنه� و يكفيني تعبريا عن هذه 
والع�مل  العربي  اليوم ودوره��� يف خليجن� وع�ملن�  دولتن�  الإجن���زات مك�نة 
املتون  اإىل  الهوام�س  انتقلن� من  .. لقد  اأ�ضبحن�  واأي��ن  ف�أين كن�   .. ب�أ�ضره 
املب�درة  اإىل  اإىل القلب ومن الرتقب والنتظ�ر ورد الفعل  ومن الأط��راف 
نف�ضه  والثق�يف  والقت�ض�دي  ال�ضي��ضي  ح�ضورن�  فر�س  وقد   .. والف�علية 
غ�ي�تن�  اأ�ضمى  ك�نت  الع�مل.  اأرج���ء  جميع  يف  به  ومرحب�  مطلوب�  ف�أ�ضبح 
التعليم و تقلي�س ن�ضبة الأمية املرتفعة .. يف  يف عقد الحت���د الأول ن�ضر 

اإمن�  اأح���دي فح�ضب  اإىل رقم  الن�ضبة  الرابع مل نقل�س هذه  عقد الحت���د 
اليوم  وبن�تن�  اأبن�وؤن�   .. العلوم  واأح��دث  اأعقد  يف  املتخ�ض�ضة  الكوادر  نبني 
والتكنولوجي�  الذكية  والتقني�ت  الف�ض�ء  وعلوم  ال��ذرة  علوم  يف  موؤهلون 
ف�ئقة التطور. لقد انتقلن� يف التعليم من الكم اإىل الكيف و ت�ضري خططن� 
يف توطني التكنولوجي� وفق الربامج املو�ضوعة ونتف�عل بكف�ءة واإيج�بية 
مع الع�مل الرقمي وجتلي�ته العملية. يف عقد الحت�د الأول ك�ن حلمن� اأن 
نعو�س م� ف�تن� والو�ضول اإىل م�ضتوى دولن� ال�ضقيقة التي �ضبقتن� يف التقدم 
و التح�ضر .. يف عقد الحت�د الرابع مل يعد هن�ك �ضقف لطموح�تن�..ومل 
ن�ضيف  و  نوطنه�  بل  الع�ملية  املم�ر�ض�ت  اأف�ضل  نعد نقف عند حد تطبيق 
اإليه� ونحقق التميز فيه�. لذلك ك�ن طبيعي� اأن يتقدم ترتيبن� يف املوؤ�ضرات 
الدولية للتنمية ال�ض�ملة .. لقد ظل ترتيب� يراوح ل�ضنوات عدة يف الن�ضف 
الأوائ��ل وعلى  الع�ضرة  اأ�ضبحن� بني  الع�مل واليوم  الث�ين من ترتيب دول 
�ضبيل املث�ل ل احل�ضر تبواأت دولتن� هذا الع�م 2014 املركز الث�من على 
ال�ضنوي  الكت�ب  يف  الأو�ضط  ال�ضرق  م�ضتوى  على  والأول  الع�مل  م�ضتوى 
و  احلكومية  الكف�ءة  يف  ع�ملي�  الأوىل  املرتبة  ونتبواأ   .. الع�ملية  للتن�ف�ضية 
النقل  ج��ودة  ويف  البريوقراطية  غي�ب  ويف  احلكومية  ال��ق��رارات  ج��ودة  يف 
التن�ف�ضية وهو  اأح��دث مع�يري  اأم��� يف  املوؤ�ضرات.  اجل��وي..وغ��ري ذلك من 
معي�ر ال�ضع�دة فقد تبواأت دولتن� املركز الأول على م�ضتوى ال�ضرق الأو�ضط 
تعده  ال��ذي  الع�ملي  ال�ضع�دة  تقرير  يف  الع�مل  م�ضتوى  على  ع�ضر  وال��راب��ع 
التنمية  مب��وؤ���ض��رات  نهتم  نحن  دول���ة.    156 يغطي   و  كولومبي�  ج�معة 
ال�ض�ملة لأنه� اأول حمل اعرتاف ع�ملي وت�ضدر عن موؤ�ض�ض�ت دولية تتمتع 
نق�ط  مع�جلة  على  احل��ك��وم���ت  ت�ض�عد  ث�ني�  ولأن��ه���   .. ع�لية  ب�ضدقية 
ال�ضعف اأو الق�ضور يف اأداء بع�س قط�ع�ت التنمية و الأن�ضطة املت�ضلة به� .. 
ولأنه� ث�لث� حتفز الدول على ال�ضعي اإىل مراكز اأكر تقدم� .. اإىل املراكز 
الأوىل . نحن ن�ضعى اإىل املراكز الأوىل و مل يكن �ضعين� يوم� بحث� عن �ضهرة 
اأنف�ضن� ولي�س  اأو لت�ضجيل �ضبق على غرين� .. �ضب�قن� مع  اأرق�م قي��ضية  اأو 
مع الآخرين و نحن ن�ض�بق لنحقق اأف�ضل املم�ر�ض�ت الع�ملية و لنتميز فيه� 
خدمة ل�ضعبن� وحت�ضين� لنوعية احلي�ة يف بالدن� .. ونحن ن�ض�بق لن�ضمن 
ا�ضتدامة التنمية ال�ض�ملة يف بالدن� و لننه�س مب�ضوؤولي�تن� جت�ه اأبن�ئن� و 
اأجي�لن� الق�دمة ليعي�ضوا زمنهم بكرامة و �ضعة ورخ�ء يف وطن  اأحف�دن� و 
عزيز مقتدر ينعم فيه اأبن�وؤه ب�لأمن وال�ضتقرار والر�ض�. اإن اأحد الدرو�س 
الذهبية يف جدلية تقدم الدول و تخلفه� هو اأن الدولة التي ل ت�ضعى اإىل 
املركز الأول لن ت�ضتطيع احلف�ظ على املرتبة التي و�ضلت اإليه�..�ضترتاجع 
اأر�ض� قطع ول ظهرا  و تقف يف منت�ضف الطريق فتكون ك�ملنبت الذي ل 
علين�  �ضيكون  و  الأول  املركز  اإىل  ال�ضعي  �ضوى  لن�  لذلك ل خي�ر   .. اأبقى 
اأن نعمل ب�ضرعتني اإذا اأردن� اأن نح�فظ على مواقعن� املتقدمة يف موؤ�ضرات 
التن�ف�ضية الع�ملية فكيف اإذا و نحن نتطلع للو�ضول اإىل املراكز الأوىل مع 

حلول الع�م 2021 الذي ي�ض�دف الذكرى اخلم�ضني لت�أ�ضي�س دولتن�. 
القت�ض�دية  التنمية  يف  الإم���رات��ي  منوذجن�  يف  وجم��رب  معروف  جوابن� 
التنمية  و  الن�ض�نية  والتنمية  الجتم�عية  والتنمية  ال�ضي��ضية  والتنمية 
اأب��ن���ء خليفه اأح��ف���د زاي���د يف  ال��ث��ق���ف��ي��ة.. ه��ذا ال��ن��م��وذج ال���ذي �ض�ركتم ي��� 
اإىل حيث نحن الآن وهو ح�فل ب�خلربات الذاتية  اأو�ضلن�  بن�ئه هو الذي 
والدرو�س امل�ضتف�دة التي ل تقدر بثمن. وم� علين� �ضوى التطلع اإىل الأم�م 
منوذجن�  عليه�  �ضيدن�  التي  القواعد  تعزيز  على  وت�ضميم  وت��ف���وؤل  بثقة 
تعميق تالحمن� الجتم�عي وجتويد عملن� واتق�نه وفتح اأو�ضع الآف�ق اأم�م 
املب�درين واملبدعني واملبتكرين وتوطيد دع�ئم الأمن وال�ضتقرار والوعي 
على املتغريات يف اقليمن� وع�ملن� ومواكبة الجت�ه�ت الكونية ال�ض�عدة يف 

القت�ض�د والعلوم والت�ض�ل والتكنولوجي�. 
بيئة  الإم�راتي و�ضط  بن�ء منوذجن�  وبن�ت وطني... نحن جنحن� يف  اأبن�ء 

حقيقة  ب�ت  والت�ض�لت  والخ��رتاع���ت  والربجمي�ت  واخلدم�ت  والإن��ت���ج 
ك��ربى يف حي�تن�. وه��ذه احلقيقة تكرب اأك��ر ك��ل ي��وم و ت���زدادا ت���أث��ريا يف 
للب�ضر  املت�حة  املعلوم�ت  حجم  ت�ض�عف  بفعل  والجت�ه�ت  املج�لت  ك�فة 
املعلوم�ت  ه��ذه  اإىل  النف�ذ  و�ض�ئل  تنوع  و  قي��ضية  وب�ضرع�ت  ع��دة  م��رات 
مت�ضل  �ضيء  ملي�رات  ع�ضرة  من  اأكر  يوجد  اليوم  ا�ضتخدامه�.  و�ضهولة 
املركب�ت  وم��ن  ال�ضخمة  امل�ض�نع  اإىل  الب�ضيطة  املج�ض�ت  م��ن  ب�لنرتنت 
الف�ض�ئية اإىل الغوا�ض�ت يف جوف املحيط�ت .. وينفذ اإىل النرتنت ثالثة 
ه�تفهم  بوا�ضطة  به�  يت�ضلون  �ضخ�س  ملي�را  بينهم  من  �ضخ�س  ملي�رات 
و  �ضخ�س  135  مليون  الن��رتن��ت   ي�ضتخدم  العربي  ع�ملن�  .. ويف  النق�ل 
ي�ضتخدم الإعالم الجتم�عي  95  مليون �ضخ�س ميثل ال�ضب�ب اأكر من 
ثلثيهم .. وينمو هذا ال�ضتخدام ب�أعلى من املتو�ضط الع�ملي بل هو الأعلى 
و  املهمة  ب���ل��دللت  ب��ل ح�فلة   .. لي�ضت �ضم�ء  الأرق�����م  ال��ع���مل. وه��ذه  يف 
على  تفر�س  واجتم�عية  واقت�ض�دية  وثق�فية  �ضي��ضية  ا�ضتحق�ق�ت  ترتب 
احلكوم�ت اإدم�جه� يف ا�ضرتاتيجي�ته� وخططه� الراهنة وامل�ضتقبلية. نحن 
على وعي ت�م ومبكر ب��ضتحق�ق�ت الع�ضر الرقمي ومنذ  15  ع�م� وهذه 
ال�ضتحق�ق�ت حمور رئي�ضي يف خططن� واأعم�لن� وم�ض�ريعن�.. واأحمد اهلل 
اأنن� كن� �ضب�قني يف مواكبة ثورة املعلوم�ت والت�ض�لت منذ بداأت مالحمه� 
حكمومة  اأول  واأطلقن�  التحتية  بنيته�  مبكر  وق��ت  يف  ف�أ�ض�ضن�  الظهور  يف 
اإلكرتونية يف املنطقة فن�ضرت تطبيق�ت تلك الثورة يف جمتمعن� ويف ك�فة 
الع�مل الرقمي من  اأت���ح لن� دخ��ول  الإنت�ج واخل��دم���ت.. وهو م�  قط�ع�ت 
اأو�ضع اأبوابه وي�ضر لن� التف�عل ب�إيج�بية وبثقة مع ك�فة الجت�ه�ت الع�ملية 

ال�ض�عدة الأخرى. 
اأيه� املواطنون واملواطن�ت... مع كل الإجن�زات التي حققن�ه� واملك�نة التي 
ومن�ف�س  ومتفوق  متميز  هو  م�  كل  ومع  وجمتمعن�  بالدن�  اإليه�  اأو�ضلن� 
على امل�ضتوى الع�ملي فم� زلن� يف بداية الطريق. و�ضيكون علين� لكي نوا�ضل 
النج�ح ونطورة ونبني عليه لتحقق جن�ح�ت اأكرب يف هذا الع�ضر الرقمي 
اإمك�ني�تن�  ك��ل  ونح�ضد  حوا�ضن�  ك��ل  ن�ضتنفر  اأن  الكثرية  فر�ضة  ونغتنم 
ونطور موؤ�ض�ض�تن� وت�ضريع�تن� ونغر�س يف جمتمعن� ثق�فة الإبداع والبتك�ر 
ونن�ضىء اأبن�ءن� على هذه الثق�فة ونكيف برامج التعليم واأ�ض�ليبه لت�ضري 
بتوفيق  ونحن  واملبتكرين  املبدعني  لإع��داد  ح��ضن�ت  وج�مع�تن�  مدار�ضن� 
�ضلم  �ضعود  �ضنوا�ضل  وطموحهم  وهمتهم  �ضب�بن�  وعقول  وجل  عز  املوىل 
التقدم و�ضنكتب يف الآتي من الأي�م ت�ريخ� جديدا من الإجن�زات والتميز 
الث�لث  الوطني  يومن�  يف  وع�ملن�..  اأمتن�  على  ب�خلري  وي�ضع  �ضعبن�  ي�ضعد 
اآل نهي�ن  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  اأجدد تهنئتي ل�ض�حب  والأربعني 
واأخي  الإم����رات  حك�م  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�ض�ء  ال�ضمو  اأ�ضح�ب  ولإخ���واين 
الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب 
و  مر�ض�ته  فيه  مل�  يوفقن�  اأن  اهلل  امل�ضلحة..واأدعو  للقوات  الأعلى  الق�ئد 
 .. ع��واده  اأن��ه �ضميع جميب. وع�ض�كم من  �ضوء  يحمي وطنن� ويجنبن� كل 

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته   . 

اإقليمية ودولية تت�ضم ب�ل�ضطراب والتدافع و حتفل ب�حلروب وال�ضراع�ت 
.. وخالل العقود الأربعة امل��ضية و قعت يف منطقتن� ثالثة حروب كربى 
ا�ضتط�ل بع�ضه� ل�ضنوات عدة وك�ن م�ضدر تهديد لأمن وا�ضتقرار كل دول 
ال�ضلمي  التع�ي�س  مب��ب���دئ  ومت�ضكن�  ال�ضي��ضي  نهجن�  وبف�ضل  املنطقة. 
وح�ضن اجلوار وج�هزية وكف�ءة قواتن� امل�ضلحة و اجهزتن� الأمنية وعالقة 
ب�أمن  العقود  تلك  عبور  م��ن  متكن�  قي�دتن�  و  �ضعبن�  ب��ني  الفريدة  احل��ب 
و�ضالم. وخالل ال�ضنوات الأربع امل��ضية القت تداعي�ت م� اطلق عليه الربيع 
العربي ب�أثق�له� وحممه� و خرابه� على بلدان عربية عدة واأ�ض�بت املج�ل 
العربي الع�م فعمت الفو�ضى الق�تلة يف هذه البلدان ونخرت النق�ض�م�ت 
الط�ئفية واملذهبية والعرقية يف جمتمع�ته� و�ضهد وي�ضهد بع�ضه� حروب� 
اأهلية ط�حنة اهلكت احلرث والن�ضل وتك�ثر فيه� العنف والره�ب وظهرت 
جم�ع�ت اره�بية تن�ضب نف�ضه� اإىل ال�ضالم وهو منه� براء واقرتفت جرائم 
ل �ض�بق لوح�ضيته� وب�ض�عته� فقدمت �ضورة م�ضوهة عن ال�ضالم وامل�ضلمني 

ل ي�ضتطيع اأعتى اأعداء ال�ضالم وامل�ضلمني اأن يقدم �ضورة اأ�ضوا منه�.
لقد ت�بعن� ونت�بع م� جرى ويجري يف دول الربيع العربي وواجهن� بح�ضم 
وحزم كل حم�ولت امل�ض��س ب�أمنن� وزعزعة ا�ضتقرارن� ونحن ب�ملر�ض�د لكل 
بواجبن�  نقوم  ف�إنن�  نف�ضه  الوقت  ويف  ب�إيذائن�..  يفكر  اأو  بن�  يرتب�س  من 
ال�ضقيقة يف مواجهة ظروفه�  الدول  دينن� احلنيف وم�ض�عدة  للدف�ع عن 
ال�ضعبة..متطلعني اإىل اإنه�ء كل الأو�ض�ع ال�ض�ذة يف تلك الدول لتتفرغ اإىل 

بن�ء التنمية وحت�ضني نوعية حي�ة مواطنيه�. 
الع�م  اإىل اجن�زاتن� يف  الر�ض�  اأنظر بعني  اأن�  املواطنون واملواطن�ت...  اأيه� 
الع�م  الع�م اجلديد..فقد عززن� يف  اإىل  بتف�وؤل  واتطلع  الف�ئت  الحت���دي 
الدول  مك�نة  حتدد  التي  ال�ض�عدة  الع�ملية  لالجت�ه�ت  مواكبتن�  الف�ئت 
وطرق  الأع��م���ل  طبيعة  و  العي�س  اأمن����ط  بط�بعه�  تطبع  و  امل�ضتقبل  يف 
���ض��واء تعلقت هذه  ال��ق��ط���ع اخل������س و  ال��ق��ط���ع احل��ك��وم��ي ويف  اأدائ���ه���� يف 
ال�ض�عدة  الع�ملية  الجت�ه�ت  اأب��رز  ولعل  ب�لإنت�ج.  اأو  ب�خلدم�ت  الأعم�ل 
املعرفة يف مقدمة  الجت���ه مك�نة  ه��ذا  كر�س  لقد   .. الرقمي  الجت���ه  هو 
الأ�ضول القت�ض�دية املتع�رف عليه� وعزز �ضلطة راأ�س امل�ل الب�ضري املنتج 
للمعرفة على تلك الأ�ضول..ونحن نواكب هذا الجت�ه يف براجمن� لتطوير 
اإىل احلكومة الذكية و يف  انتق�لن� من احلكومة اللكرتونية  التعليم ويف 
ادخ�ل التعديالت ال�ضرورية على القوانني املنظمة لالأن�ضطة ذات ال�ضلة 
لتلك  احل��ضن�ت  بن�ء  و  والب���داع  البتك�ر  يف  ال�ضب�ب  ط�ق�ت  اط��الق  ويف 

الط�ق�ت.
اإ�ض�فة لذلك من�ضي قدم� يف تنفيذ خططن� للم�ض�ركة يف البنية التحتية 
اأو  املنتج  اإىل موقع  امل�ضتهلك  الف�ض�ء ونتحرك من موقع  اللكرتونية يف 
امل�ض�رك يف النت�ج. اإن كوادرن� التي �ض�ركت بن�ضبة  70  يف امل�ئة يف ت�ضميم 
و ت�ضنيع القمر ال�ضن�عي دبي �ض�ت - 2 الذي اأخذ مداره يف الف�ض�ء منذ 
اطالقه يف الع�م 2013 تعكف الآن على ت�ضميم و �ضن�عة القمر ال�ضن�عي 
ملواكبتن� لذلك  وت��ع��زي��زا  امل���ئ��ة.  100  يف  ام���رات��ي��ة   ب���أي��دي  �ض�ت  خليفه 
و  الم�راتية  الف�ض�ء  وك�لة  الع�م  هذه  يف  ان�ض�ن�  ال�ض�عد  الع�ملي  الجت���ه 
ك�ن اأول م�ض�ريعه� ت�ضنيع و اطالق اأول م�ضب�ر عربي ا�ضالمي بقي�دة فريق 
ام�راتي اإىل املريخ يف الع�م 2021. اإن الذي ل يحجز مك�ن� له يف الف�ض�ء 

اليوم لن يح�فظ على مك�نته يف الر�س غدا.
اأم� الجت�ه الع�ملي ال�ض�عد واملتعلق ب�إنت�ج الط�قة النظيفة ف�إن بالدن� ل 
تواكبه فقط اإمن� ت�ض�رك يف قي�دته .. دولتن� اليوم رائد يف ط�قة امل�ضتقبل 
وع��ضمتن� اأبوظبي هي الع��ضمة الدولية للط�قة املتجددة واملركز املرموق 
الثورة  اأن  وحيث  النظيفة.  الط�قة  بتقني�ت  املتعلقة  والأع��م���ل  لالأبح�ث 
الرقمية هي املحور الذي تتحرك حوله ك�فة الجت�ه�ت الع�ملية ال�ض�عدة 
الأعم�ل  ب��ني  وال��ت��داخ��ل  ف���لرت��ب���ط  ا�ضتثن�ئي�  اهتم�م�  اأولين�ه�  فقد   ..

•• اأبوظبي-وام:

الق��ضمي ع�ضو  �ضلط�ن بن حممد  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  وجه �ض�حب 
مبن��ضبة  الوطن  درع  جملة  عرب  كلمة  ال�ض�رقة  ح�كم  الأع��ل��ى  املجل�س 

اليوم الوطني ال�  43  للدولة.
 وفيم� يلي ن�س الكلمة:

  نهنئ �ضعب الإم���رات اليوم بعيده الوطني ال���  43  ال��ذي ي�أتي ونحن 
نقف علي اأعت�ب حمطة جديدة يف م�ضرية الوطن نحو م�ضتقبل ميلوؤه 

الفخر والعزة ب�أبن�ئه.
 اليوم يقدم ق�نون اخلدمة الوطنية ثمرة جديدة من ثم�ر الحت�د لأبن�ء 
الوطن ب�إت�حته �ضرف النخراط يف �ضفوف اخلدمة الوطنية لكل منهم 
اأبن�ئه�  اأرادته� وتري يف  كم� هو احل�ل يف كل الدول القوية التي متلك 
اأوط�نهم وحم�ية  الأمل والقدرة يف ال�ضري نحو امل�ضتقبل ب�ضرف خدمة 

اأرا�ضيه.
 ولط�مل� ك�ن ابن الإم�رات هو الأمل الذي نبني عليه ومن اأجله اأحالمن� 
الوطن  ي��زال عط�ء  ك���ن ول  اإ���ض��راق��� ولط�مل�  اأك��ر  واأم���ل��ن��� يف م�ضتقبل 
الأولوي�ت ن�ضخر  راأ���س  واب��دا على  لأبن�ئه و�ضب�به بال حدود فهم دائم� 
من اأجلهم ك�فة الإمك�ني�ت لينعموا ب�حلي�ة الرغدة الكرمية التي اأ�ضبح 
اأبن�ء الإم���رات ولط�مل� ك�ن ابن الإم���رات وجه� م�ضرف� لبالده  ينعم به� 

ب�لعلم والعمل والوعي بدوره وم�ضوؤولي�ته التي اأ�ض�ضن� له� دائم� .

�ضب�ب   .. �ضب�بن�  والع��ت��زاز  الفخر  مبنتهي  ون�ضهد  مع�  نقف  وال��ي��وم   
الإم���رات وهذا امل�ضتوى الرائع الراقي من ال�ضعور ب�مل�ضوؤولية الوطنية 
لرتاب  وع�ضق  وع��ي  بكل  الوطنية  اخلدمة  �ضفوف  يف  ينخرطون  وه��م 
وطنهم وبكل الإخال�س له والثقة يف قي�دته وامل�ض�ركة الفع�لة يف تر�ضيخ 

اأمنه واأم�نه وا�ضتقراره. 
احلقيقي  املحك  يعد  مل  وعزمن�  اإرادت��ن���  بقوة  الحت���د  حلم  يتحقق  اأن 
 .. احللم  ه��ذا  علي  احل��ف���ظ  ه��و  احلقيقي  املحك  واإمن����  والإرادة  للقوة 
على احت�دن� وعلى تلك املك�نة التي و�ضلن� اإليه� والتي �ضنعن�ه� ب�أي�دين� 

واإيث�رن� وع�ضقن� لرتاب الوطن واأبن�ئه. 
الطريق  ب�أنن� على  يوم مير على احت�دن�  ونت�أكد يف كل  نوؤكد  وه� نحن 
قوتن�  علي  نح�فظ  ومكت�ضب�تن�  احت���دن���  علي  نح�فظ  وب�أنن�  ال�ضحيح 
وعلي وجودن� وم�ضتقبلن� الواعد ب�أذن اهلل يف ظل مت��ضكن� وزي�دة حلمتن� 

الوطنية.
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  اأخ��ي  واأه��ن��يء   
الدولة حفظه اهلل واإخوانه اأ�ضح�ب ال�ضمو اأع�ض�ء املجل�س الأعلى حك�م 

الإم�رات مبرور 43  ع�م� علي احت�د بالدن�.
ل�ض�حب  الث�قبة  الروؤية  بف�ضل  اأ�ضحت  التي  امل�ضلحة  ب�لقوات  واأ�ضيد   
الأعلى  الق�ئد  ال��دول��ة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الوطن  ع��ن  ال��دف���ع  يف  اأم����ن  �ضم�م  متثل  اهلل  حفظه  امل�ضلحة  للقوات 

ومكت�ضب�ته واحلف�ظ على امل�ض�لح واحلقوق الوطنية   .

العدد  11272 بتاريخ 2014/12/2     
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                               اىل املنفذ �ضده�:ا�ضغر علي للخدم�ت الفنية  مب� ان ط�لبي التنفيذ 
اق�مواالتنفيذات املو�ضحة ب�لك�ضف ادن�ه، وذلك للزامك ب�ضداد املب�لغ املو�ضحه به خالل 
)15( يوم� من ت�ريخ التبليغ وعليه ف�ن املحكمة �ضتتخذ   الجراءات التنفيذية بحكم يف 

ح�ل عدم اللتزام ب�لقرار املذكور 

ق�شم الق�شايا العمالية

   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ
2014/1554 تنفيذ عم�يل
2014/1552 تنفيذ عم�يل
2014/1555 تنفيذ عم�يل
2014/1553 تنفيذ عم�يل
2014/1556 تنفيذ عم�يل
2014/1557 تنفيذ عم�يل

م
1
2
3
4
5
6

اجلهة ط�لبة التنفيذ
 ج�هد ح�ضني  مري احمد
حممد ح�ضن عبدال�ضالم

نبى ح�ضن عبدال�ضالم
عبدال�ضكور نور احمد

�ضم�س الع�مل ر�ضيد احمد
حممد فرق�ن احمد نور احمد

ر�ضم التنفيذ
86 درهم

 471 درهم
352 درهم
456 درهم
317 درهم
334 درهم

املبلغ املنفذ به
 8532 درهم
 7668 درهم
7347 درهم
7417 درهم
6348 درهم
7057 درهم

العدد  11272 بتاريخ 2014/12/2     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدع�ى رقم 2014/846  جتاري كلي
حمل  جمهول  داخ��ل��ي-  ت�ضميم  هند�ضية-  ا�ضت�ض�رات  دي��زاي��ن-  كينج  اأ-  تيو  عليه/1-  املدعى  اىل 
الق�مة مب� ان املدعي / مينه�رت ) �ضنغ�فورة( برايفت ليمتد )فرع دبي(  قد اق�م الدعوى املذكورة 
حكمت  الت�يل:  التمهيدي  احلكم   2014/11/23 بت�ريخ  حكمت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم  وعليه  اع��اله  
�ض�حب  املخت�س  احل�ض�بي  اخلبري  بندب  املو�ضوع  يف  الف�ضل  وقبل  احل�����ض��وري:  مبث�بة  املحكمة 
الدور ب�جلدول. وتكون مهمته الطالع على ملف الدعوى وامل�ضتندات املقدمة فيه� وم� ع�ضى ان 
يقدمه اخل�ضوم من ا�ضول للم�ضتندات املرتجمة للغة العربية وكذا ال�ضجالت والدف�تر التج�رية 
وامل�ضتندات ، وحددت املحكمة مبلغ ع�ضرة الف درهم الزمت املدعية ب�ضداده� خزانة املحكمة على 
ذمة اتع�ب وم�ضروف�ت اخلبري.   وحددت له� املحكمة جل�ضة يوم الحد املوافق 2014/12/7 ال�ض�عة 

  ch1.B.8 9.30 �ضب�ح� يف الق�عة
  ق�شم الق�شايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبار الإمارات

•• اأبوظبي -وام: 

وج���ه ���ض���ح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حميد 
املجل�س  ع�����ض��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ض���د  ب���ن 
الأع����ل����ى ح����ك���م ع��ج��م���ن ك��ل��م��ة عرب 
اليوم  مب��ن������ض��ب��ة  ال���وط���ن  درع  جم��ل��ة 
ل���ل���دول���ة.. وفيم�    43 ال�����   ال��وط��ن��ي 
اأن  ي�ضعدين  �ضموه:   كلمة  ن�س  يلي 
مقرونة  الته�ين  اآي���ت  ب�أ�ضمى  اأتقدم 
التربيك�ت  واأج��م��ل  الأم�����ين  ب���أط��ي��ب 
ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  اإىل �ض�حب 
حفظه  الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د 
اهلل واإىل اأخيه �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ 
ن�ئب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
اأ�ضح�ب  واإىل  اهلل  رع����ه  دب���ي  ح���ك��م 
ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ض�ء املجل�س الأعلى 
لالحت�د حك�م الإم�رات واإىل الفريق 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأول 
نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد 
الأعلى للقوات امل�ضلحة ... واإىل �ضعب 
الإم�رات الكرمي ..راجي� املوىل العلي 
ذكرى  جميع�  علين�  يعيد  اأن  القدير 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي وق���د حت��ق��ق��ت جميع 
اآم������ل ���ض��ع��ب��ن��� يف ال��ت��ق��دم والزده�������ر 
وال���رخ����ء. ي���أت��ي اح��ت��ف���ل ه���ذا الع�م 
وعزيزة  غ�لية  من��ضبة  م��ع  متزامن� 
  10 م���رور   على قلوبن� جميع� وه��ي 
ال�ضمو  ت���ويل ���ض���ح��ب  ���ض��ن��وات ع��ل��ى 

نهي�ن  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ض��ي��خ 
رئ��ي�����س ال���دول���ة م��ق���ل��ي��د احل��ك��م فقد 
تعززت يف عهد �ضموه مك�نة الإم�رات 
والتنموية  والقت�ض�دية  ال�ضي��ضية 
�ضمعة  ع��ل��ى  وح�������زت  والج��ت��م���ع��ي��ة 
ت��ق��دم اخلري  ع�����ض��ري��ة  ك��دول��ة  طيبة 
تقدمي  يف  و�ض�همت  الع�مل  دول  لكل 
منوذج راق للمنطقة والع�مل العربي 
والإ�ضالمي. اإن كل مواطن ومقيم يف 
والعتزاز  ب�لفخر  ي�ضعر  البالد  هذه 
جت�ه ال�ضيم وال�ضم�ئل التي تت�ضم به� 
�ضخ�ضية �ضموه ويدرك اأ�ضب�ب املك�نة 
اأن  .. فم�  ال��ن������س  نفو�س  ل��ه يف  ال��ت��ي 
الأذه�ن  ت�ضتح�ضر  حتى  ا�ضمه  يذكر 
مك�رم الأخ��الق و�ضدق امل��روءة ورقي 
ع���ن �ض�حب  ع��رف��ن���  ف��ق��د   .. ال�����ض��ي��م 
ال�ضمو رئي�س الدولة حر�ضه ال�ضديد 
ب�ضوؤون  واله����ت����م�����م  ال���ع���ن����ي���ة  ع���ل���ى 
لتوفري  املخل�س  وال��ع��م��ل  امل��واط��ن��ني 
وال�ضتقرار  ل��ه��م  ال��ك��رمي��ة  احل���ي����ة 
وتع�ىل  �ضبح�نه  اهلل  ن�ض�أل  لأ�ضرهم. 
ال�ضحة  موفور  �ضموه  على  ي��دمي  اأن 
دوام  ول�ضعبن�  وال�����ض��ع���دة  وال��ع���ف��ي��ة 
وال�����ض��داد. ويف هذه  وال��ت��ق��دم  الرفعة 
املن��ضبة جندد العهد والبيعة لق�ئدن� 
يف ال�ضري على طريق الحت���د والذي 
دي�ضمرب  م����ن  ال����ث�����ين  ي�����وم  يف  ب������داأ 
جمد  ���ض��ن��ع��ت  ع���م���    43   .1971
دع�ئم  اأر�ضى  خ�لد  زعيم  بقي�دة  اأم��ة 

عرب  والإداري�����ة  احل�����ض���ري��ة  نه�ضته� 
داخلي�  ب�����لإجن�����زات  ح��ف��ل��ت  م�����ض��رية 
ال���ك���ث���ري من  وخ�����رج����ي����� وجت���ل���ت يف 
التي حتققت  املعجزة  .. هذه  املواقف 
هي�أته  ال�����ذي  ال���رج���ل  وراءه��������  ك�����ن 
وانبع�ث  �ضعب  نه�ضة  ليقود  الأق��دار 
زايد  ال�ضيخ  ب���إذن اهلل  له  املغفور  اأم��ة 
بن �ضلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه . 
ق�د ال�ضيخ زايد مواكب البن�ء والتقدم 
املخل�س  ال��ق���ئ��د  ب��ح��ن��ك��ة  وال��ن��ه�����ض��ة 
ل�ضعبه وعطف الوالد املحب لأبن�ئه.. 
�ضيظل  ال���ذي  اجل��زي��ل  العط�ء  ف��ق��دم 
اب���د ال��ده��ر ي��ط��وق اأع��ن���ق��ن��� و�ضنظل 
ق������ض��ري��ن اأن ن��وف��ي��ه ح��ق��ه و���ض��ك��ره..
اأن��ه بحكمته حقق  ويكفي زاي��د فخرا 
احلك�م  ال�ضمو  اأ���ض��ح���ب  اإخ��وان��ه  م��ع 
اأه������م اإجن�����������زات ال����ق����رن امل��������ض���ي .. 
هذه  على  احلف�ظ  ا�ضتط�ع  وب�إمي�نه 
مل�  تطويره�  على  والت�أكيد  التجربة 
وفخر  الإم�����رات  �ضعب  م�ضلحة  فيه 
ظل  يف  حتقق  م���  اإن  العربية.  الأم���ة 
اىل  اأو  ت���أك��ي��د  اىل  يحت�ج  ل  الحت����د 
الإم������رات يف  اأن  ب��راه��ني ح��ت��ى نثبت 
امل�ضتحيل  حققت  عقود  اأرب��ع��ة  خ��الل 
و�ضنعت اإجن���زا يفخر به كل مواطن 
ويت�ضرف  ب���وط���ن���ه  ي���زه���و  وي��ج��ع��ل��ه 
ب��ق��ي���دت��ه. ل���ذا ا���ض��ب��ح ال��ي��وم الوطني 
املن��ضبة الأهم يف ت�ريخ الإم�رات منذ 
ن�ض�أته� من حيث �ضخ�مة الحتف�لت 

النتم�ء  مل��ف��ه��وم  تكري�ض�  وامل�����ض���رك��ة 
ال�ضغ�ر  ن��ف��و���س  يف  للهوية  وت��ع��زي��زا 
وال��ك��ب���ر . اإن ك��ل امل��وؤ���ض��رات ت��وؤك��د اأن 
اأرق�م� قي��ضية من  بالدن� قد �ضجلت 
ال��ت��ح�����ض��ر وال��ت��ق��دم ع��ل��ى ك��ل �ضعيد 
ب�قت�ض�د متطور مزدهر  فقد متيزت 
واأو�ض�ع� �ضي��ضية م�ضتقرة وتنظيم�ت 
متطورة..وانتقلت  واإنت�جية  اإداري���ة 
املدنية  من���ط  اإىل  ب��ك���م��ل��ه���  ال���دول���ة 
و  تعليمية   .. احل��دي��ث��ة  وامل��وؤ���ض�����ض���ت 
الخ   .. وثق�فية  واجتم�عية  �ضحية 
.. فنعم املواطن يف كل اإم�رات الدولة 
رفيع من  متوازنة ومب�ضتوى  بتنمية 
اخلدم�ت يف ك�فة املج�لت. وي�ضعدن� 
الوطني  ال����ي����وم  ذك�������رى  ت�����أت����ي  اأن 
والإم����������رات ت��ت��م��ت��ع ب���ق��ت�����ض���د قوي 
م��ع���ف��ى .. ف��ق��د ب���رزت الم������رات من 
خالل عدة م�ض�ريع اقت�ض�دية ادت اىل 
الدولة  �ضهدته  كبري  اقت�ض�دي  منو 
امل��ضية..وعزز  ال�ضنني  م���دى  ع��ل��ى 
الدويل  املعر�س  ب��ضت�ض�فة  دبي  فوز 
 .. القت�ض�دي  النمو   2020 اك�ضبو 
الأكر  الإم����رات هي  بيئة  كم� ظلت 
ل��ل��م�����ض��ت��ث��م��ري��ن وت��ن��ظ��م فيه�  ج��ذب��� 
الكثري من املع�ر�س ويزوره� املاليني 
���ض��ن��وي���. وظ���ل الهتم�م  ال��ب�����ض��ر  م��ن 
ب�لإن�ض�ن وتنميته هو الر�ضيد احلي 
على  الت�أكيد  م��ع  الإم�����رات  مل�ضتقبل 
لهذا  واحل�����ض���ري��ة  الثق�فية  ال��ه��وي��ة 

دولة  الإم�����رات  اأن  ب�عتب�ر  الإن�����ض���ن 
م�ضلمة الت�ريخ واجلذور والد�ضتور.. 
وا�ضتتب�ب  توطيد  ذل��ك  م��ع  وت��راف��ق 
الأمن يف كل ربوع الإم���رات وب�ضورة 
قل اأن توجد يف بلد اآخر ب�لرغم من 
تعدد اجلن�ضي�ت داخل اأر�س الدولة.. 
ب�لراحة  وامل���ق���ي���م  امل����واط����ن  ل��ي��ن��ع��م 
ال�ضتقرار  هذا  ف�نعك�س  والطم�أنينة 
الأمني مب��ضرة على �ضورة الإم�رات 
ب�خل�رج والتي ي�ضهد له� الع�مل كله 
ب��زوغ فجر  وبعد  والنق�ء.  ب���لإ���ض��راق 
ال�ضحية  للخدم�ت  اأ�ضبح  الحت����د، 
الدولة  ���ض��ي������ض��ة  يف  خ������ض��ة  اأول���وي���ة 
ذلك  د�ضتوره�  �ضجل  فقد  اجل��دي��دة 
بعب�رات وا�ضحة قوية واعترب الرع�ية 
للجميع يف  م��ق��د���ض���  ح��ق���  ال�����ض��ح��ي��ة 
الأم����ك���ن ال��ق��ري��ب��ة وال��ن���ئ��ي��ة ويف اأي 
م��وق��ع م���ن م���واق���ع احل���ي����ة و�ضهدت 
احلديثة  امل�ضت�ضفي�ت  اإن�����ض���ء  ب��الدن��� 
التي ل تقل كف�ءة واأداء عن كثري من 
امل�ضت�ضفي�ت الع�ملية وا�ضتط�عت وزارة 
ال�ضحة اأن تطور املوؤ�ض�ض�ت القدمية 
والأدوات  الف�ئقة  ب�خلربات  ومتده� 
احلديثة وتوفر له� النظم الع�ضرية 
واأن�ض�أت  والإداري�����ة  الفنية  وال��ك��وادر 
ال�����وزارة امل��خ��ت��ربات واأق����م���ت مراكز 

متخ�ض�ضة لالأمرا�س.
متميزا  م���وق���ع����  دول���ت���ن����  واح���ت���ل���ت 
خ�ضم  و�ضط  الع�مل  دول  بني  وه�م� 

الأح��داث التي ي�ضهده� الع�مل ع�مة 
وع���مل��ن��� ال��ع��رب��ي والإ���ض��الم��ي خ��ضة 
فقد ك�نت الإم���رات ول تزال و�ضيط 
خري وحمبة و�ضالم ووئ�م ومودة بني 
الت�ض�من  حتقيق  اج���ل  م��ن  ال����دول 
العربي ومل ال�ضمل الإ�ضالمي فك�نت 
ول تزال �ضوت� ع�لي� ووا�ضح� وث�بت� 
ع���ن احلقوق  دف����ع����  امل���ن����ب���ر  ك���ل  يف 
اأن  ب���د  والإ����ض���الم���ي���ة. ول  ال��ع��رب��ي��ة 
املراأة  و�ضلته�  التي  املك�نة  اإىل  ن�ضري 
اإىل  جنب�  م�ض�ركة  فهي  الإم����رات  يف 
جنب مع الرجل يف كل مواقع العمل 
ن�ضبة ع�ضوية  ب�أكرب  وه��ي حتظى   ..
الوطن  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ال����ربمل�����ن  يف 
ا�ضتط�عت  ����ض���ك  وب�����ال   .. ال���ع���رب���ي 
يف  بقوة  تتواجد  اأن  الإم�راتية  امل��راأة 
احلقل الإع��الم��ي و الثق�يف و هو م� 
اأم���م اجلميع من خالل  يت�ضح جلي� 
م�����ض���رك���ت��ه��� امل��ح��ل��ي��ة و اخل���رج��ي��ة و 
املنتدي�ت  الدولة يف خمتلف  متثيله� 
الثق�فية و الإعالمية مم� يدل على 
تويل  على  قدرته�  و  الفكري  وعيه� 
ا�ضتط�عت  فقد   .. وامل�ضوؤولية  امله�م 
الدولة  عمر  خ��الل  الإم�راتية  امل��راأة 
الحت�دية من حتقيق مك�نة متميزة 
للم�ض�ركة  ب����آخ���ر  اأو  ب�����ض��ك��ل  اأه��ل��ت��ه��� 
ال��ع��م��ل واخرتقت  ك���ف��ة جم����لت  يف 
كف�ءة  واأثبتت  العمل  مي�دين  معظم 
وج��ل��دا وق����درة ع��ل��ى الإجن�����ز و ذلك 

له�  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي���دة  دع���م  بف�ضل 
مم� زاده� علم� و فكرا و انتم�ء لهذا 
ال��وط��ن ال���ذي اأع��ط���ه��� ال��ك��ث��ري. واإن 
ه���ذا امل�����ض��ت��وى ال��رف��ي��ع وامل��ع��رتف به 
من قبل هيئ�ت علمية واأدبية عربية 
واإق��ل��ي��م��ي��ة دل��ي��ل ع��ل��ى اأ���ض���ل��ة امل����راأة 
مك�نة  اإىل  و�ضلت  ال��ت��ي  الإم���رات��ي��ة 
ن�ضتقبل  اإذ  اإنن�  وم�ضهودة.  مرموقة 
ع���م��� ج��دي��دا م��ن احت����د دول��ت��ن��� ف�ن 
التطور  م�ضرية  ا�ضتمرار  يعني  ه��ذا 
اإىل  دوم�����  متطلعني  ال��ت��ق��دم  ورك����ب 
الإجن�زات  و�ضون  النج�ح�ت  حتقيق 
والو�ضول بدولتن� اإىل املركز الأول و 
الر�ضيدة  للقي�دة  ب�لولء  ذلك  يت�أتى 
وال��ت��ف���ين م��ن اأج���ل ال��وط��ن وال���زود 

واملح�فظة  ون��ف��ي�����س  غ����ل  ب��ك��ل  ع��ن��ه 
على املب�دئ والع�دات والتق�ليد التي 
ورث��ن���ه��� م��ن ج��ي��ل الب�����ء والأج����داد 
والتع��ضد  وال��ت��ك���ت��ف  ال���ت���الح���م  و 
واإع�����الء ق��ي��م��ة ال��ع��م��ل والإن���ت����ج من 
اأج����ل ا���ض��ت��م��رار ه���ذه امل�����ض��رية مهم� 
ال�ضع�ب.  وك��رت  التحدي�ت  عظمت 
الته�ين  اأت��ق��دم بخ�ل�س  اأخ��رى  م��رة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ض�حب  والتربيك�ت 
رئي�س  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة حفظه اهلل داعي� اهلل اأن يدمي 
والع�فية  ال�ضحة  نعمة  �ضموه  على 
وع���ل���ى ���ض��ع��ب��ن��� ال���ع���زي���ز ب����مل���زي���د من 
�ضموه  قي�دة  حتت  والزده����ر  التقدم 

احلكيمة  . 

•• اأبوظبي-وام:

بن  حمد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  وج��ه 
الأعلى  املجل�س  ال�ضرقي ع�ضو  حممد 
درع  جملة  عرب  كلمة  الفجرية  ح�كم 
الوطن مبن��ضبة اليوم الوطني الث�لث 
والأرب����ع����ني.. وف��ي��م��� ي��ل��ي ن�����س كلمة 
ع�مه�  الإم����رات  تدخل  اليوم  �ضموه: 
ال��ث���ل��ث والأرب���ع���ني وه��ي ت�ضع ن�ضب 
عينيه� حتقيق اإجن�زات غري م�ضبوقة 
بف�ضل قي�دة حكيمة وحلمة اجتم�عية 
ق��ل ن��ظ��ريه��� وه���و م��� يجعل م��ن يوم 
ل�ضتذك�ر  من��ضبة  ال��ع��ظ��ي��م  الحت�����د 
اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ق��دم��ه��� الآب����ء 
املوؤ�ض�ضون والعمل على تر�ضيخ مفهوم 

الحت�د يف كل اإجن�ز نقوم به مع مطلع 
ال�ضم�س يف كل يوم. اإن م� حققته دولة 
الإم�رات العربية املتحدة من اإجن�زات 
عظيمة وم� �ضجلته دولتن� من �ضمعة 
تبواأته من مك�نة مرموقة  وم�  طيبة 
بني الدول تدفعن� جميع� للعمل اجل�د 
حف�ظ� على املكت�ضب�ت وتر�ضيخ� لروح 
اأنن� ن�ضري  الثقة  التي متنحن�  الحت�د 
بخطوات  والتميز  ال��ري���دة  درب  على 

واثقة وروؤى وا�ضحة.
الذكرى  ويف  امل���ب����رك  ال���ي���وم  ه����ذا  يف 
الث�لثة والأربعني لقي�م الحت�د اأتقدم 
التربيك�ت  واأط��ي��ب  الته�ين  بخ�ل�س 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  اإىل 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د 

اهلل واإىل �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح����ك���م دبي 
ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضح�ب  اإخ��واين  واإىل 
الأعلى لالحت�د حك�م  املجل�س  اأع�ض�ء 
الإم���رات واإىل �ضعب الإم���رات الويف . 
ن�ضتح�ضر  ت�ريخ  دي�ضمرب  من  الث�ين 
التالحم  دع�ئم  اأر�ضوا  ذكرى من  فيه 
والتع�ون وعملوا بجد وتف�ن و�ضهروا 
اأ�ض��ض�  ل��ي��ك��ون  الحت�������د  ب��ن��ي���ن  ع��ل��ى 
لكل  امل��ت���أم��ل  وق��ف��ة  ع��ن��ده  نقف  متين� 
الأح���داث التي مر به� الحت���د وكيف 
ك�ن البدء من اأب�ضط من�ذج النمو اإىل 
الإن�ض�ن  بن�ء  يف  التطور  من���ذج  اأرق���ى 
وال��ع��م��ران . ه��و ت���ري��خ يذكر على مر 

الأجي�ل والع�ضور نب�هي فيه بتجربتن� 
وجندد  وال���داين  الق��ضي  ال��وح��دوي��ة 
العهد والولء ب�أن نوا�ضل امل�ضري على 
�ض�حب  بقي�دة  الحت���د  موؤ�ض�ضي  نهج 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن 
حفظه اهلل لنكمل م� بداأوا ولنح�فظ 
يف  حققن�ه�  ال��ت��ي  ال��ن��ج���ح  ق�ضة  على 
والعمل  ب���جل��د  مليئة  قليلة  ���ض��ن��وات 
اأنظ�رن�  توجهت  اأينم�   . والإخ��ال���س 
وجن�ح�ت  ���ض���خم��ة  اإجن�������زات  ن��ب�����ض��ر 
امل��ج���لت مم� جعل  مميزة يف خمتلف 
دول���ت���ن���� حت��ت��ل م��ك���ن��ة م���رم���وق���ة بني 
وح�ض�ري�  ت��ن��م��وي���  امل��ت��ق��دم��ة  ال�����دول 
وال��ف�����ض��ل ال��ك��ب��ري يف ذل���ك ي��رج��ع اإىل 
م�ضت  التي  احلكيمة  الم����رات  قي�دة 

على نهج الوالد الق�ئد املوؤ�ض�س ال�ضيخ 
اهلل  رحمه  نهي�ن  اآل  �ضلط�ن  بن  زاي��د 
واأعم�له  اخل����ل���دة  م��واق��ف��ه  ���ض���ئ��ر  يف 
اجلليلة. تطلع�تن� وطموح�تن� لتنمية 
وطنن� ل حدود له� .. نحن حري�ضون 
وتعميق  امل�������ض���ت���م���ر  ال���ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
التي  امل�������ض���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م���ف���ه���وم 
ال�ضمو  �ض�حب  ا�ضرتاتيجيته�  و�ضع 
رئ��ي�����س ال���دول���ة ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ركزت 
ال�ض�ملة  التنمية  خطط  تنفيذ  على 
فقد  الب�ضري  العن�ضر  يف  وال�ضتثم�ر 
ب��ن���ء الن�ض�ن  ب��ذل��ت ج��ه��ود ك��ب��رية يف 
وتثقيفه من اأجل تن�ضئة اأجي�ل واعية 
الع�ضر  متطلب�ت  مواكبة  على  ق���درة 
التحدي�ت  م���ع  الي��ج���ب��ي  وال��ت��ف���ع��ل 

التعليم  اأ���ض��ب��ح  ف��ق��د  ي��ف��ر���ض��ه���  ال��ت��ي 
ب�لوطن  ل���الرت���ق����ء  م��ل��ح���  ه���ج�����ض��� 
وامل����واط����ن. ل��ق��د ع��ق��دن��� ال���ع���زم على 
الدويل  املجتمع  يف  ف�علني  ن��ك��ون  اأن 
مك�نة  ع��ززت  خ�رجية  �ضي��ضة  ب�تب�ع 
انطالق�  املرموقة  الدولية  الإم�����رات 
م���ن ح��ر���ض��ه��� ال�������ض����دق ع��ل��ى اإر����ض����ء 
الدوؤوب  و�ضعيه�  والعدل  مب�دئ احلق 
مل��د ج�����ض��ور ال��ت��وا���ض��ل وال��ت��ع���ون التي 
الع�مليني  وال�����ض��الم  الأم���ن  �ض�أنه�  م��ن 
بني  وامل��ودة  التق�رب  واإ�ض�عة مقوم�ت 
ن�����ض���أل اهلل  وال�����ض��ع��وب. خ��ت���م���  الأمم 
الغ�يل  وطنن�  على  مي��ن  اأن  وج��ل  ع��ز 
ب�لعزة واملنعة واأن ي�ضدد خطى �ض�حب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن 

عليه  اهلل ومين  الدولة حفظه  رئي�س 
والدن�  يتغمد  واأن  والع�فية  ب�ل�ضحة 

املغفور له ب�إذن اهلل ال�ضيخ زايد بوا�ضع 
رحمته وي�ضكنه الفردو�س الأعلى  . 

اأكد اأن مكانة االإمارات ال�سيا�سية واالقت�سادية والتنموية واالجتماعية تعززت يف عهد خليفة

حاكم عجمان: الإمارات يف خالل اأربعة عقود حققت امل�ستحيل و�سنعت اإجنازا يفخر به كل مواطن
يكفي زايد فخرا اأنه بحكمته حقق مع اإخوانه احلكام اأهم اإجنازات القرن املا�سي 

اأكد اأن ما �سجلته دولتنا من مكانة مرموقة تدفعنا جميعا للعمل اجلاد حفاظا على املكت�سبات وتر�سيخا لروح االحتاد

حاكم الفجرية: تطلعاتنا وطموحاتنا لتنمية وطننا ل حدود لها  
اأينما توجهت اأنظارنا نب�سر اإجنازات �ساخمة وجناحات مميزة يف خمتلف املجاالت 

•• عجمان : الفجر

ت��زام��ن��� م��ع الح��ت��ف���ل ب���ل��ي��وم ال��وط��ن��ي اأع��ل��ن��ت دائرة 
املدفوعة  جم�نية  عن  بعجم�ن  والتخطيط  البلدية 
2دي�ضمرب  امل��واف��ق  الثالث�ء  �ضب�ح  م��ن  ب��دء  الر�ضوم 
ب�ليوم  اح��ت��ف���ء  وذل�����ك   2014 7دي�ضمرب  ل��غ���ي��ة 
اآي�ت  اأ�ضمى  راف��ع��ة  الإحت����د  لت�أ�ضي�س  ل43  الوطني 
ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  �ض�حب  املفدى  للق�ئد  التهنئة 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن 
�ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ن�ئب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي رع�ه 
اهلل واإخوانهم حك�م الإم�رات رع�هم اهلل جميع� .

واأكدت الدائرة اأنه بتوجيه من �ضمو ال�ضيخ را�ضد بن 
يحيى  من  ومبت�بعة  ال��دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد 
اإب��راه��ي��م اأح��م��د م��دي��ر ع����م ال���دائ���رة وك���ف��ة اأع�ض�ء 
جم��ل�����س ال��ق��ي���دات وح��ر���ض��ه��م ع��ل��ى ت��وف��ري الأج����واء 
املن��ضبة  ب��ه��ذه  الإم������رة  ل�ضك�ن  وامل��ري��ح��ة  ال�����ض��ع��ي��دة 
الغ�لية وت�أكيدهم على اأن الإم�رة ت�ضعى دوم� لتوفري 
اأق�ضى اخلدم�ت اخل��ضة بهم طيلة الأي�م التي تكون 

فيه� اإج�زات ر�ضمية ووطنية .

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت وزارة الثق�فة وال�ضب�ب وتنمية املجتمع اأكر من 31 
التج�رية يف  الثق�فية واملراكز  م�ض�بقة كربى عرب مراكزه� 
ت�ضتمر  وتلفزيونية  اإذاعية  م�ض�بقة   14 اإىل  اإ�ض�فة  الدولة 
حتى اخل�م�س من دي�ضمرب .. وذلك مبن��ضبة احتف�لت الدولة 
امل�ض�بق�ت  برامج  وحظيت  للدولة.   43 ال���  الوطني  ب�ليوم 
التي تتنوع بني الثق�يف والرتاثي والوطني ب�إقب�ل كبري ف�ق 
امل�ض�ركني حتى  اإذ تخطى عدد  ال�ض�بقة  ال�ضنوات  الإقب�ل يف 
الآن اأكر من 25 األف� اأغلبهم من الأطف�ل وطالب املدار�س 
 . الكربى  التج�رية  املراكز  يف  الدولة  وزوار  الم��ور  واأولي�ء 
الأن�ضطة  اإدارة  م��دي��ر  العط�ر  غ��ل��وم  حبيب  ال��دك��ت��ور  وق����ل 

احتف�لت  م�ض�بق�ت  جلنة  على  امل�ضرف  ال��وزارة  يف  الثق�فية 
اليوم الوطني .. اإن الوزارة حتر�س �ضنوي� على تقدمي اأكرب 
عدد ممكن من امل�ض�بق�ت للكب�ر وال�ضغ�ر ب�عتب�ره� من اأهم 
الن�ضطة اجل�ذبة للجمهور للم�ض�ركة يف الفع�لي�ت . واأ�ض�ف 
اأن الوزارة حر�ضت هذا الع�م على ال�ضتع�نة بعدد كبري من 
الفن�نني والإعالميني لتقدمي هذه امل�ض�بق�ت �ضواء يف مراكز 
وزارة الثق�فة وال�ضب�ب وتنمية املجتمع املنت�ضرة يف كل اإم�رات 
الدولة اأو يف املراكز التج�رية الكربى .. موؤكدا اأن امل�ض�بق�ت 
بداأت يف 25 من �ضهر نوفمرب امل��ضي وت�ضتمر حتى اخل�م�س 
من دي�ضمرب احل�يل. وق�ل اإن امل�ض�بق�ت تعد الطريقة الأ�ضهل 
برتاث  تتعلق  ثق�فة  لتقدمي  اجلمهور  يف  ت���أث��ريا  والأك���ر 
الإم�رات .. م�ضريا اإىل اأن الوزارة اأعدت ع�ضرات الآلف من 

الأ�ضئلة التي حتقق هذا الهدف اله�م . واأكد غلوم اأن الوزارة 
مع  ب�لتع�ون  ال��دول��ة  وتلفزيون�ت  اإذاع����ت  خ��الل  م��ن  تقدم 
14 م�ض�بقة يومية ذات جوائز  اإعالمية خمتلفة  14 جهة 
يقدمه�  الوطني  ب�ليوم  الح��ت��ف���لت  اأي����م  م��دى  على  قيمة 
لكي يعرب  املب��ضر  التوا�ضل  وتتيح  الإم�راتي  الإع��الم  جنوم 
 . الحت���د  بيوم  واحتف�ئهم  للوطن  امل�ض�ركني عن حبهم  كل 
التج�رية  املراكز  يف  امل�ض�بق�ت  عن  املعلوم�ت  كل  اأن  واأ�ض�ف 
والإذاعية ميكن الطالع عليه� من خالل موقع  والثق�فية 
اليوم الوطني اأو مركز الت�ض�ل اأو عرب موقع وزارة الثق�فة 
اأخرى  ف��ع���ل��ي���ت  اإىل  م�����ض��ريا   .. املجتمع  وتنمية  وال�����ض��ب���ب 
نظمته� الوزارة هذا الع�م مثل زايد نبع اخلري للع�مل والبيت 

متوحد قوافل اليوم الوطني والقرية الرتاثية.

وزارة الثقافة تطلق 31 م�سابقة خالل احتفالت اليوم الوطني بلدية عجمان تعلن عن جمانية املواقف طيلة اإجازة الحتفال باليوم الوطني 

العدد  11272 بتاريخ 2014/12/2     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2014/1023 عمايل كلي                
اىل املدعى عليه /1- اميريت�س بيتون ردي مك�س )�س  ذ م م( جمهول حمل الق�مة 
مب� ان املدعي /جنيب حممد جنيب ع��ضور وميثله: خ�لد كلندر عبداهلل ح�ضني  قد 
اق�م عليك الدعوى ومو�ضوعه� املط�لبة مب�ضتحق�ت عم�لية وقدره� )403.750 درهم( 
ومبلغ )19000 درهم( وبدل تذاكر ال�ضفر بقيمة )19000 درهم( وم� ي�ضتحق من بدل 
 ) املدعي عليه� بواقع  21.250 درهم  �ضكن للمدعي حتى حت�ضيله ك�فة حقوقه قبل 
�ضهري� ب�ل�ض�فة للفوائد الق�نونية امل�ضتحقة بواقع 12% من ت�ريخ ال�ضتحق�ق وحتى 
ال�ضداد الت�م.. رقم ال�ضكوى )2014/187151( .وحددت له� جل�ضة يوم الثنني املوافق 
2014/12/8 ال�ض�عة 9.30 �س ب�لق�عة ch1.A.2 لذا ف�نت مكلف ب�حل�ضور او من 
قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك 

اجلل�ضة بثالثة اي�م على القل .   
 ق�شم الق�شايا  العمالية                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11272 بتاريخ 2014/12/2     

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�ضديق�ت- خورفك�ن:ال�ضيدة/

هن�ء حممد زوجة �ضعيد عبداهلل �ضعيد اجلن�ضية: الم���رات  وطلب الت�ضديق 
)ال�ساحل  التج�ري  ال���ض��م  يف   %100 ح�ضته  يف  :ت��ن���زل  يت�ضمن  حم��رر  على  
ال�سرقي لتجارة ا�سباغ ال�سيارات ( واملرخ�س من دائرة التنمية القت�ض�دية 
يف خورفك�ن  رخ�ضة جت�رية رقم 555900 ال�ض�در بت�ريخ 2007/8/30 يف دائرة 
ال�����ض��ي��دة: ���ض���ب��ري��ن حم��م��د اح��م��د علي  ب��خ��ورف��ك���ن اىل  التنمية الق��ت�����ض���دي��ة 
العدل يف مدينة خورفك�ن  الك�تب  ب�ن  اجلن�ضية: م�ضر ليكن معلوم� للجميع 
انق�ض�ء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�ض�أن  ذوي  توقيع�ت  على  ب�لت�ضديق  �ضيقوم 

ا�ضبوعني من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل   

حمكمة خ�رفكان الحتادية البتدائية        

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان

العدد  11272 بتاريخ 2014/12/2     
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�ضديق�ت- خورفك�ن:ال�ضيد/
را�ضد خمي�س عبداهلل را�ضد بور�ضيد- اجلن�ضية: الم�رات وطلب الت�ضديق على  
لتجارة  )الــدار  التج�ري  ال���ض��م  يف   %100 ح�ضته  يف  :ت��ن���زل  يت�ضمن  حم��رر 
القت�ض�دية يف خورفك�ن   التنمية  دائ��رة  واملرخ�س من   ) ال�سعبية  االع�ساب 
التنمية  دائ���رة  يف   2014/2/20 بت�ريخ  ال�����ض���در   723339 رق��م  جت���ري��ة  رخ�ضة 
الق��ت�����ض���دي��ة ب��خ��ورف��ك���ن اىل ال�����ض��ي��د: ���ض��وي��ز اح���د م��وج��ري اودي����ن اجلن�ضية: 
بنغالدي�س  ليكن معلوم� للجميع ب�ن الك�تب العدل يف مدينة خورفك�ن �ضيقوم 
ب�لت�ضديق على توقيع�ت ذوي ال�ض�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ض�ء ا�ضبوعني من 

ت�ريخ ن�ضر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل   

حمكمة خ�رفكان الحتادية البتدائية        

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد  11272 بتاريخ 2014/12/2     

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�ضديق�ت- خورفك�ن:ال�ضيد/
حمرر  على  الت�ضديق  وطلب  الم����رات  اجلن�ضية:  ال�ضم  �ضعيد  حممد  �ضعيد 
يت�ضمن :تن�زل يف ح�ضته 100% يف ال�ضم التج�ري )الغزالة لتجارة العبايات   
رقم  جت�رية  رخ�ضة  خورفك�ن  يف  القت�ض�دية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س   )
التنمية القت�ض�دية بخورفك�ن  ال�ض�در بت�ريخ 2012/10/11 يف دائرة   624925
ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن  الهند   اجلن�ضية:  كبري  من�ضور  كبري  ال�ضيد:  اىل 
الك�تب العدل يف مدينة خورفك�ن �ضيقوم ب�لت�ضديق على توقيع�ت ذوي ال�ض�أن 

يف املحرر املذكور بعد انق�ض�ء ا�ضبوعني من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل   
حمكمة خ�رفكان الحتادية البتدائية        

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان

العدد  11272 بتاريخ   2014/12/2     
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة:  �سوليد للخر�سانة اجلاهزة  ) �س.ذ.م.م(
ال��ق���ن��وين: ذات  ال�ضكل  امل���ج��د- اخلبي�ضي    را���ض��د  ال��ع��ن��وان: مكتب رق��م 603 ملك 
م�ضوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�ضة: 574317  رقم القيد ب�ل�ضجل التج�ري: 76750 
ال�ضجل  الت�أ�ضري يف  ب�أنه قد مت  التنمية القت�ض�دية بدبي  مبوجب هذا تعلن دائ��رة 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي  املذكورة  ال�ضركة  ب�إنحالل  التج�ري لديه� 
 2014/11/11 بت�ريخ  دب��ي  حم�كم  العدل  ك�تب  ل��دى  واملوثق   2014/11/10 بت�ريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني ي�سري و�سركاء 
احمد  ورث��ة  ملك   303 رق��م  مكتب  العنوان:  احل�سابات   وتدقيق  لال�ست�سارات 
 04-2907610 ف���ك�����س:   04-2956610 ه���ت��ف  امل��رق��ب���ت  دي����رة-  ب��ورح��ي��م��ه-  حم��م��د 
م�ضطحب�ً معه ك�فة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ 

ن�ضر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  11272 بتاريخ   2014/12/2     
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/ ي�سري و�سركاء لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات
املرقب�ت  دي���رة-  ب��ورح��ي��م��ه-  اح��م��د حممد  ال��ع��ن��وان: مكتب رق��م 303 ملك ورث���ة    
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-2907610 ف�ك�س:   04-2956610 ه�تف 
القت�ض�دية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية  �سوليد 
للخر�سانة اجلاهزة ) �س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ 
بت�ريخ 2014/11/11   دبي  العدل حم�كم  ك�تب  واملوثق لدى   2014/11/10
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه 
امل�ضتندات  ك�فة  معه  م�ضطحب�ً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الك�ئن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�ضر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  11272 بتاريخ 2014/12/2     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2014/806 جتاري جزئي                        
املدعي / ان  الق�مة مب�  �ضيبينج  جمهول حمل  ك�  ا�س  �ضركة  املدعى عليه /1-  اىل 
�ضركة روي�ل اند �ضن الين�س للت�أمني) ال�ضرق الو�ضط( املحدودة �س م ب- معف�ه- فرع 
الدعوى ومو�ضوعه�  اق�م عليك  قد  املال  �ضريف عبداهلل  دبي وميثله: حبيب حممد 
املط�لبة ب�لزام املدعى عليه� مببلغ وقدره )32746 درهم( والر�ضوم وامل�ض�ريف واتع�ب 
املح�م�ة والف�ئدة 12% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�ضداد الت�م و�ضمول احلكم ب�لنف�ذ 
ال�ض�عة 8.30  املوافق 2014/12/17  املعجل بالكف�لة. وحددت له� جل�ضة يوم الربع�ء 
او من ميثلك ق�نوني� وعليك  ch2.D.19 لذا ف�نت مكلف ب�حل�ضور  �س ب�لق�عة 
اي�م على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  بتقدمي م� لديك من مذكرات 

القل .ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �ضيكون مبث�بة ح�ضوري.   
 رئي�س الق�شم                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11272 بتاريخ 2014/12/2     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2014/994 عمايل كلي              

اىل املدعى عليه /1- انزو للتوزيع م م ح جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي 
اق�م  قد  �ضبيب  بن  را�ضد  احمد  را�ضد  زكري� احل�ضني وميثله:  /رام��ي حممود 
 896795( وق��دره���  عم�لية  مب�ضتحق�ت  املط�لبة  ومو�ضوعه�  ال��دع��وى  عليك 
واتع�ب  وامل�����ض���ري��ف  وال��ر���ض��وم  املعجل  وال��ن��ف���ذ  الق�نونية  ال��ف���ئ��دة  دره����م(و%9 
املح�م�ة  .وحددت له� جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2014/12/11 ال�ض�عة 9.30 
ق�نوني�  ميثلك  من  او  ب�حل�ضور  مكلف  ف�نت  لذا   ch1.C.15 ب�لق�عة  �س 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م���  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اي�م على القل .
 ق�شم الق�شايا  العمالية                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأكد اأن خليفة ت�سلم قيادة اخلري لهذه الدولة الع�سرية لريقى بها اإىل املراتب املتقدمة عربيا وعامليا

حاكم اأم القيوين: ال�سنوات املا�سية من عمر الحتاد �سهدت تطورا نوعيا ومبادرات خالقة اعتمدها حممد بن را�سد  
الزيارات امليدانية للمواطنني نهج اخت�سه القائد املوؤ�س�ش زايد وتابع تنفيذه حممد بن زايد

اأكد اأن االإمارات وبف�سل قيادتها احلكيمة اأ�سبحت دولة ح�سارية حققت الكثري على امل�ستوى العاملي 

حاكم راأ�ش اخليمة: دولتنا احلبيبة �ستظل رمزا لوحدة اأرا�سينا وطموح قيادتنا واإرادة �سعبنا 
يحق لنا اليوم كاأبناء لهذا الوطن اأن نفخر مبا و�سلت اإليه دولتنا من جمد يف عيدها الـ 43  

•• اأبوظبي-وام:

الأعلى  املجل�س  ع�ضو  املعال  را�ضد  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  وج��ه 
ال�  اأم القيوين كلمة عرب جملة درع الوطن مبن��ضبة اليوم الوطني  ح�كم 

�ضموه: كلمة  ن�س  يلي  وفيم�  للدولة.    43
اآل نهي�ن  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  القي�دة احلكيمة ل�ض�حب  يف ظل 
قي�دة  املتحدة  العربية  الإم�����رات  دول��ة  حتتفل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
العهد  .. جمددين  الدولة  لقي�م  والأربعني  الث�لث  الوطني  ب�ليوم  و�ضعب� 
اخلري  م�ضرية  يف  قدم�  وامل�ضي  ال��دول��ة  رئي�س  ال�ضمو  ل�ض�حب  وال���ولء 
والعط�ء .. معربين عن فخرن� واعتزازن� ب�ل�ضي��ضة احلكيمة ل�ضموه التي 
تبواأت الإم�رات من خالله� الحرتام والتقدير العربي والع�ملي. لقد عززت 
قي�دتن� احلكيمة اأ�ض�س الحت�د الذي اأر�ضى دع�ئمه الق�دة املوؤ�ض�ضون وعلى 
راأ�ضهم املغفور له ب�إذن اهلل تع�ىل ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن اآل نهي�ن واإخوانه 
احلك�م وت�ضلم �ض�حب ال�ضمو رئي�س الدولة حفظه اهلل قي�دة اخلري لهذه 
الدولة الع�ضرية لريقى به� اإىل املراتب املتقدمة عربي� وع�ملي� يف موؤ�ضرات 
وعززه�  للمواطنني  املعي�ضة  م�ضتوى  ورف��ع  والرف�هية  وال�ضع�دة  الر�ضى 
بكف�ءة ال�ضي��ض�ت واخلطط والربامج. و�ض�همت مب�درات �ضموه يف حتقيق 
اأم�ين وتطلع�ت �ضعب الإم�رات ووجه ب�أن يكون الن�ض�ن هو هدف التنمية 
الع�ملية  الق�ئمة  يف  �ضموه  ح��ل  فقد  ذل��ك  على  وت���أك��ي��دا  امل��ج���لت  ك�فة  يف 
املتقدمة لع�م 2014 بني الق�دة الأقوى نفوذا وقرارا وت�أييدا وفق �ضي��ضة 
اعتمدت احلكمة يف القي�دة والتميز يف الأداء والجن�ز والهتم�م ب�لتنمية 
الب�ضرية وتعزيز القت�ض�د و�ضم�ن حقوق الفرد وتعزيز الأمن والطم�أنينة 
ودعم الربامج الن�ض�نية داخل وخ�رج الدولة وتر�ضيخ الأمن وال�ضتقرار 
وامل�ض�عدة  العون  والع�ملي ونبذ الره�ب وجتفيف من�بعه وتقدمي  العربي 
ل�ضعوب الع�مل يف �ضتى املج�لت . لقد عرب �ضعبن� الويف يف ك�فة املن��ضب�ت 
والوف�ء  وال��ولء  العهد  على  واأق�ضم  احلكيمة  بقي�دته  الرا�ضخ  امي�نه  عن 
ل�ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل .. 
واأكد على عمق م�ضئولية الولء والنتم�ء لهذا الوطن واملح�فظة على اأمنه 
القي�دة لأداء اخلدمة  وا�ضتقراره و�ضي�نة منجزاته من خالل تلبية نداء 

�ضملهم  مم��ن  ال���ويف  �ضعبن�  اأب��ن���ء  ك���ف��ة  ب���ن��خ��راط  الحتي�طية  الوطنية 
عن  معربين  عظيمة  وطنية  ملحمة  يف  الم���رات  اأبن�ء  وانخرط  الق�نون 
املنيع لهذه  ب�أنهم احل�ضن  ج�هزيتهم للذود عن حي��س الوطن موؤكدين 
الدولة وقي�دته� التي �ضملتهم دوم� برع�يته� وغر�ضت فيهم احلب والولء 

ومع�ين النتم�ء.
ومب�درات  نوعي�  ت��ط��ورا  الحت����د  عمر  م��ن  امل��ضية  ال�ضنوات  �ضهدت  لقد 
ن�ئب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  اعتمده�  خالقة 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل منذ توليه قي�دة 
اأطلقه�  التي  امل��ب���درات  ك�فة  يف  الأداء  موؤ�ضر  وارت��ف��ع  التنفيذية  ال�ضلطة 
والهيئ�ت  ال����وزارات  ك�فة  ا�ضرتاتيجي�ت  حتديث  خ��الل  م��ن  ���ض��واء  �ضموه 
اأو من خالل الكوادر الب�ضرية الوطنية املوؤهلة التي ا�ضتط�عت  الحت�دية 
اأن ت�ضجل متيزا يف القي�دة والتنفيذ وفق اأرقى املع�يري الدولية لالأداء. ويف 
املج�ل القت�ض�دي �ضكلت جميع اإم�رات الدولة تنوع� يف التخطيط والأداء 
املتينة  ال��ق���ع��دة  الوطنية  ال�ضن�ع�ت  وع���ززت  والق��ت�����ض���دي  ال�ضتثم�ري 
روؤو�س  وا�ضتغالل  الدخل  م�ض�در  يف  التعددية  على  يعتمد  حر  لقت�ض�د 
الأموال وخلق بيئة مث�لية يف ال�ضتثم�ر معززة ب�لت�ضريع�ت املنظمة التي 
تدعم الأمن ال�ضتثم�ري وت�ضهل عملية مزاولة الن�ض�ط�ت وحرية انتق�ل 
روؤو�س الأموال . اإن متتع الإم�رات ب�لبنى التحتية وفق املوا�ضف�ت الع�ملية 
من  ب�ضبك�ت  الدولة  وربط  الدولية  املع�يري  وفق  اخلدم�ت  ك�فة  وتطوير 
التوا�ضل مع دول الع�مل وا�ضتغالل املوقع اجلغرايف جعل منه� من�ف�ض� قوي� 
العلمي  البحث  اإط���ر  امل�ضتثمرين. ويف  اأن��ظ���ر  ال��دول وحم��ط  للعديد من 
ن�ئب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  اأط��ل��ق  والتميز 
ال��وزراء ح�كم دبي رع���ه اهلل مب�درة م�ضروع  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
م�ضب�ر الإم�رات الذي يعد اأول م�ضب�ر عربي اإ�ضالمي ي�ضل لكوكب املريخ 
بقي�دة فريق ام�راتي تزامن� مع احتف�ل الدولة ب�ليوبيل الذهبي لقي�مه� 
العلمي وعلوم  ال��ب��ح��ث  ال��دول��ة يف جم����ل  ا���ض��رتات��ي��ج��ي���ت  ل��ي��وؤك��د ع��ل��ى   ..
وادراج  املج�ل  هذا  يف  العلمية  الب�ضرية  الكوادر  بخلق  واهتم�مه  الف�ض�ء 
ب�ملواطنني  الدولة  اهتم�م�ت  جتلت  لقد   . احلكومة  اأول��وي���ت  �ضمن  ذلك 
وتلبية احتي�ج�تهم من خالل الزي�رات امليدانية التي ك�ن يقوم به� املغفور 

له ب�إذن اهلل تع�ىل ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه وتبنى 
الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب 
الق�ئد الأعلى للقوات امل�ضلحة هذه امل�ضوؤلية وفق برن�مج زمني يلتقي من 
خالله املواطنني يف ك�فة اأنح�ء الدولة للتعرف على احتي�ج�تهم والوقوف 
وت�ضمينه� وفق خطط  املج�لت  ك�فة  اجن���زه من مب�درات يف  على م� مت 
وب��رام��ج ال��دول��ة ���ض��واء م��ن خ��الل ادراج��ه��� �ضمن ب��رام��ج امليزانية الع�مة 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�ضمو  �ض�حب  م��ب���درات  خ��الل  من  اأو  للدولة 
اآل  زاي��د  ال�ضيخ حممد بن  �ضمو  اأول  الفريق  زي����رات  م��ب���درة  . وق��د لقيت 
نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�ضلحة كل التقدير 
اهلل  رحمه  املوؤ�ض�س  الق�ئد  اخت�ضه  نهج�  ب�عتب�ره�  املواطنني  ك�فة  م��ن 
خلدمة  املتوا�ضل  نهجه�  يف  القي�دة  ا�ضتمرار  موؤكدا  �ضموه  تنفيذه  وت�بع 
عرب  وق��د  ع�جلة  ب�ضورة  املج�لت  ك�فة  يف  احتي�ج�تهم  وتلبية  املواطنني 
املواطنون يف عدة من��ضب�ت عن �ضكرهم وتقديرهم وفرحتهم بلق�ء �ضموه 
لقد  الجتم�عية.  من��ضب�تهم  وم�ض�ركتهم  وزي�رتهم  الن�ض�نية  ومب�دراته 
بني  التك�مل  خ��الل  م��ن  الد�ضتورية  �ضلط�ته�  اأداء  تك�مل  ال��دول��ة  ع��ززت 
احلكومة واملجل�س الوطني الحت���دي وعرب �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
ال��وزراء ح�كم دبي  اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  بن را�ضد 
رع�ه اهلل عند افتت�حه الدور الرابع من الف�ضل الت�ضريعي اخل�م�س ع�ضر 
للمجل�س الوطني الحت�دي عن اعتزازه ب�لدور املنوط به واعتب�ر اأع�ض�ءه 
اأ�ض��ضي يف ر�ضم �ضي��ضة  �ضمن فريق العمل الوطني واأن م�ضورتهم عن�ضر 
احلكومة موؤكدا �ضموه ب�أن دعم القي�دة لهذا املجل�س من خالل منحه املزيد 
من ال�ضالحي�ت قد �ض�هم يف تطوير الأداء احلكومي وتعزيز الت�ضريع�ت 
التي  الربمل�نية  الدبلوم��ضية  �ضموه  ثمن  كم�   . اخلدم�ت  برامج  وتقييم 
والتي  اخل�رجية  م�ض�رك�تهم  اإط���ر  يف  الوطني  املجل�س  اأع�ض�ء  به�  يقوم 
تعرب عن جن�ح هذه املب�درات التي تعد مكملة للدور ال�ضي��ضي للدولة ودعم 
مواقفه� ال�ضي��ضية والت�أكيد على حقوقه� ودعم تق�ريره� يف �ضتى املج�لت . 
اإن اهتم�م قي�دتن� احلكيمة ب�ملراأة ومتكينه� ك�ن له الأثر الكبري يف امل�ض�ركة 
ال�ضي��ضية والدارية والجتم�عية والتنموية يف ك�فة املج�لت ب�عتب�ر املراأة 
عن�ضرا ف�عال يف املجتمع وعززت ال�ضيخة ف�طمة بنت مب�رك اأم الإم�رات 

•• اأبوظبي-وام:

وجه �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر الق��ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى 
ح�كم راأ�س اخليمة كلمة عرب جملة درع الوطن مبن��ضبة اليوم الوطني 

ال� 43 للدولة.. وفيم� يلي ن�س الكلمة:
ال�ضالم عليكم   .. البوا�ضل  امل�ضلحة  اأبن�ئي وبن�تي �ضب�ط وجنود قواتن� 
ورحمة اهلل وبرك�ته .. اأحييكم ب�ليوم الوطني الث�لث والأربعني لدولتن� 
نحتفل  اإنن�  الوطن.  جت�ه  بواجبكم  والتزامكم  ولءك��م  واأحيي  العزيزة 
ت�ريخ  يف  ف�رقة  عالمة  متثل  لكونه�  قلوبن�  على  غ�لية  بذكرى  اليوم 
دولتن� احلبيبة التي �ضتظل رمزا لوحدة اأرا�ضين� وطموح قي�دتن� واإرادة 
�ضعبن� الذي ل يعرف امل�ضتحيل. اإنه� الذكرى ال� 43 لقي�م دولة الإم�رات 
العربية املتحدة ويف احتف�لن� بهذه الذكرى ن�ضتذكر �ض�نع الحت�د وب�ين 
هذه الدولة املغفور له ب�إذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن اآل نهي�ن طيب 
ث��راه . لقد ك�نت اخلطوات الأوىل لقي�م الحت���د خلف فكره النري  اهلل 
احت�دية  دول��ة  بقي�م  �ضوره�  اأبهى  يف  جتلت  التي  ال�ضتثن�ئية  وقي�دته 
ال��دول منوا وتقدم� يف  اأ�ضرع  ب�لبن�ن كواحدة من  اإليه�  ي�ض�ر  وع�ضرية 
جم�ل التنمية الب�ضرية واحل�ض�رية وكذلك املغفور لهم ب�إذن اهلل تع�ىل 
م�ضرتك  امل�ضري  اأن  ال��ب��داي��ة  منذ  اأدرك����وا  ال��ذي��ن  املوؤ�ض�ضني  الآب����ء  م��ن 
والأر�س ل تتجزاأ وامل�ضتقبل لوحدة الأر�س والقي�دة وال�ضعب حتت راية 
وال�ضتقرار  ب�لأمن  ال�ضعب  به  وينعم  لأبن�ئه  يحمل اخلري  واح��د.  علم 
والعمل  والإخ����ء  وامل�ض�واة  العدل  قيم  حتقيق  ظل  يف  الكرمية  واحلي�ة 
املخل�س الدوؤوب ومد يد العون للمحت�جني واملنكوبني وم�ض�ندة الأ�ضق�ء 

والأ�ضدق�ء. 
املتحدة  العربية  الإم����رات  دول��ة  ا�ضتط�عت  لقد   .. املعط�ء  وطنن�  اأب��ن���ء 

بعد ذلك وعربالعقود امل��ضية وبف�ضل القي�دة احلكيمة ل�ض�حب ال�ضمو 
ال�ضيخ الأخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل و �ض�حب 
ال�ضمو ال�ضيخ الأخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س 
ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضح�ب  واإخ���واين  رع���ه اهلل  دب��ي  ال���وزراء ح�كم  جمل�س 
حك�م الإم�رات من بن�ء دولة ح�ض�رية حققت الكثري على امل�ضتوى الع�ملي 
جندد  املن��ضبة  بهذه  اإن��ن���  احل��ي���ة.  جم���لت  خمتلف  يف  اإقليمي  كمركز 
والولء لرمز وحدتن� وق�ئد م�ضريتن� �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ الأخ خليفة 
بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل الذي �ض�ر على خطى الآب�ء 
املوؤ�ض�ضني و�ض�هم بروؤيته الفذة وقي�دته احلكيمة ونهجه القومي لإر�ض�ء 
دع�ئم الثوابت الوطنية وت�ضخري مقدرات ومكت�ضب�ت الدولة الحت�دية 
كمحور  تنظرللمواطن  ر�ضيدة  �ضي��ضة  وف��ق  وامل��واط��ن  الوطن  مل�ضلحة 
رئي�س يف العط�ء والوف�ء. اإن �ضي��ضة التمكني التي اعتمده� �ضموه منذ 
توليه القي�دة لي�ض�هم اأبن�ء وبن�ت الوطن يف النه�ضة احل�ض�رية تعرب عن 
واقعن� احل�يل اإمي�ن� من �ضموه ب�أن نه�ضة الأوط�ن ل تقوم اإل ب�ضواعد 
اأبن�ء وبن�ت الإم�رات وامل�ضهد يف الإم�رات اليوم يوؤكد هذه احلقيقة من 
خالل اإمي�ن الأبن�ء ب�لثوابت ومن خالل عط�ءاتهم اإ�ض�فة اإىل م� و�ضلوا 
اإليه من من��ضب قي�دية يف القط�عني اخل��س واحلكومي فهم يعملون 
بكل تف�ن واإخال�س لتحقيق النه�ضة ال�ض�ملة للدولة.. وقد تعدى الأمر 
املنظم�ت  اأبن�وؤن� مراكز مرموقة يف  تبواأ  ال��دويل حيث  ال�ض�أن  اإىل  ذلك 
.. كل  الري�دي للدولة يف املح�فل الدولية  ال��دور  الدولية كممثلني عن 
ذلك ك�ن نت�ج ال�ضي��ضة احلكيمة ل�ض�حب ال�ضمو رئي�س الدولة جت�ه اأبن�ء 
وطنه. لذا ك�ن لزام� علين� اأن ندين ل�ضموه ونحن نحتفل مبرور ثالثة 
واأربعني ع�م� على قي�م دولتن� ب�لولء والنتم�ء والتقدير والعرف�ن على 
�ضفح�ت  نقراأ   .. الوطن  �ضب�ب  واأب��ن���ئ��ه.  للوطن  يقدمه  وم���  قدمه  م� 

الإجن�ز يف كت�ب م�ضريتن� الحت�دية فيتجلى م�ضهد املجد ب�ضواعد اأبن�ء 
الوطن لتحقيق م�ضتقبل م�ضرق  زال��وا عم�د  الذين ك�نوا وم�  الإم���رات 
الإم����رات  ل�ضعب  وال��ع��زة  الكرامة  وير�ضخ  احل�ض�رية  مبنجزاته  يزهو 
الذي يعترب ال�ضي�ج املنيع مل�ضريته الحت�دية. ويحق لن� اليوم ك�أبن�ء لهذا 
الوطن اأن نفخر مب� و�ضلت اإليه دولتن� من جمد يف عيده� ال� 43  واأن 
نعتز مب� حققن�ه من مكت�ضب�ت ونه�ضة �ض�ملة يف فرتة تعد ق�ضرية يف 
حي�ة ال�ضعوب ملتزمني بهويتن� الوطنية وعروبتن� الأ�ضيلة ومتم�ضكني 
ه��و م�ضرين� وم�ضري من  الحت����د  ب����أن  وم��وؤم��ن��ني  الحت���دي��ة  ب�لثوابت 
بعدن� من الأجي�ل الق�دمة ول �ضبيل لن� للو�ضول اإىل الأمن وال�ضتقرار 
الر�ضيدة  اإل يف ظل دولتن� الحت�دية وخلف قي�دتن�  والتقدم والزده���ر 
ملواجهة التحدي�ت وال�ضعوب�ت للحف�ظ على مكت�ضب�تن� الوطنية وتعزيز 
موقعن� يف م�ض�ف الدول املتقدمة. ف�ليوم ينظر اإلين� الع�مل ولتجربتن� 
اأبن�ء  املخل�س  ب�لعمل  فيه�  و�ض�رك  زايد  دع�ئمه�  اأر�ضى  التي  الحت�دية 
وبن�ت الوطن واحدة من التج�رب الن�جحة على امل�ضتوى الدويل وكمث�ل 
الوحدة  بقيم  اآم��ن  �ضعب  جن���ح  ق�ضة  ال�ضعوب  منه  ت�ضتلهم  به  يحتذى 
والإخ�ء والتالحم بني القي�دة وال�ضعب فك�ن اإيذان� مبيالد �ضروح املجد 
اإخ��واين واأخ��وات��ي �ضب�ط وجنود قواتن� امل�ضلحة   . اأر���س الإم����رات  على 
البوا�ضل... اإن اعتزازي بقواتن� امل�ضلحة و بعط�ء هذه القوات ولإمي�ين 
العميق ب�إجن�زاته� وج�هزيته� فالبد لن� بهذه املن��ضبة اأن ن�ضيد بدوره� 
فهي درع الوطن املكني كم� لبد لن� اأن نذكر الت�ضحي�ت التي قدمه� اأفراد 
الري�دي  وبدورهم  الحت�دية  التجربة  وجن���ح  الوطن  �ضبيل  يف  القوات 
ال��دويل �ضمن اجلهود  ال�ضتقرار  الأم��ن  على  للحف�ظ  الواجب  اأداء  يف 
الدولية مثمنني م�ض�همتهم الفع�لة يف حم�ية املكت�ضب�ت كل ذلك بف�ضل 
جهود الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي 

التي  وامل��ب���درات   . الربامج  لك�فة  امل��راأة من خالل دعمه� وم�ض�ندته�  دور 
املن��ضب  تتبواأ  اأن  على  وحر�ضه�  القي�دة  امي���ن  وتوؤكد  امل��راأة  مك�نة  تعزز 
القي�دية وا�ضه�مه� يف بن�ء الدولة الع�ضرية وامل�ض�ركة يف ك�فة املح�فل التي 
تعزز مك�نة املراأة والمي�ن بدوره� الرائد يف ك�فة املج�لت و�ضن القوانني 
والت�ضريع�ت التي تعزز مك�نته� وت�ضمن م�ضتقبله� �ضواء يف اإط�ر امل�ض�ركة 
العملية اأو من خالل ال�ضم�ن الجتم�عي وحتقيق ك�فة مط�لبه� وحفظ 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  مق�م  اإىل  اأت��ق��دم  اأن  ي�ضرين  اخلت�م  ويف   . حقوقه� 
امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  الق�ئد  ال��دول��ة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
حفظه اهلل واإىل اأخيه �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ن�ئب 
اإخوانهم�  اإىل  ال��وزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل و  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اأ�ضح�ب ال�ضمو اأع�ض�ء املجل�س الأعلى لالحت�د حك�م الإم�رات واإىل الفريق 
اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد 
العهود ونواب احلك�م  اأولي�ء  ال�ضمو  اأ�ضح�ب  امل�ضلحة واإىل  الأعلى للقوات 
اآي�ت  ب�أ�ضمى  اخل���ل��دة  الوطنية  املن��ضبة  ه��ذه  يف  ال���ويف  الإم�����رات  و�ضعب 
الته�ين والتربيك�ت داعني اهلل عزوجل اأن يحفظ ق�ئد م�ضريتن� ويوفقن� 

جميع� خلدمة هذا الوطن العزيز و�ضعبه الكرمي  .

الذي عمل على الرتق�ء مب�ضتوى  امل�ضلحة  الأعلى للقوات  الق�ئد  ن�ئب 
القوات امل�ضلحة لدولتن� العزيزة واأكد على تطوير اإمك�ن�ته� وج�هزيته� 
اأتوجه ب�أ�ضمى  اأكمل وجه واأخ��ريا ...  لكي تقوم بدوره� املنوط به� على 
اآي�ت الته�ين ل�ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ الأخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س 
الدولة حفظه اهلل واأدعو اهلل اأن مين على �ضموه نعمة ال�ضحة والع�فية. 
ن�ئب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  الأخ  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  اأهنئ  كم� 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل واأهنئ اإخواين 
العربية  الإم����رات  دول��ة  و�ضعب  الإم����رات  حك�م  ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضح�ب 
املتحدة مبن��ضبة الذكرى ال� 43  لقي�م دولتن� احلبيب .. داعي� اهلل - عز 
وجل - اأن يدمي علين� نعمة الأمن وال�ضتقرار والتقدم والزده�ر يف ظل 

القي�دة الر�ضيدة .. وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته   . 

خليفة الإن�سانية تدعو اإىل دعم الأ�سر املواطنة لزيادة اإنتاجها واعتبارها مبادرة وطنية
•• اأبوظبي-وام:

اإىل  ام�س  الإن�ض�نية  لالأعم�ل  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ض�ضة  دع��ت 
تكثيف العمل لدعم الأ�ضر املواطنة وجعله� مب�درة وطنية .. وذلك لفتح 
واإيج�د م�ض�در  الإنت�ج  وزي���دة  الفراغ  الأ�ضر ل�ضتغالل وقت  املج�ل لهذه 
موؤ�ض�ضة  ع���م  مدير  اخل��وري  ح�جي  حممد  �ضع�دة  وق���ل  لدخله�.  جديد 
اأم�م مقره� يف  اأق�مته املوؤ�ض�ضة  خليفة لالأعم�ل الإن�ض�نية خالل احتف�ل 
اإن م�ضروع دعم الأ�ضر  43 للدولة ..  ال�  اأبوظبي مبن��ضبة اليوم الوطني 
املوؤ�ض�ضة  من  واإمي�ن�  الر�ضيدة  القي�دة  توجيه�ت  على  بن�ء  ي�أتي  املواطنة 
بدور هذه املب�درة يف تعزيز ثق�فة العمل والإنت�ج ودعم م�ضريته� من خالل 
الدخول يف م�ض�ريع �ضغرية ومتو�ضطة. واأكد اخلوري يف ت�ضريح لوك�لة 
اآل نهي�ن لالأعم�ل  اأنب�ء الإم���رات وام .. حر�س موؤ�ض�ضة خليفة بن زايد 

الأن�ض�نية على دعم الأ�ضر املواطنة يف الفع�لي�ت املختلفة يف مدن الدولة 
املختلفة  منتوج�ته�  تعر�س  كي  للدولة   43 ال���  الوطني  اليوم  مبن��ضبة 
و  التوا�ضل  قنوات  لتقوية  فر�ضة  متثل  املن��ضب�ت  هذه  اأن  اإىل  م�ضريا   ..
امل�ض�ركة واإت�حة الفر�ضة لالأ�ضر املواطنة للق�ء اجله�ت التنظيمية وزي�دة 
خربته� ومنحه� العديد من فر�س املبيع�ت وزي�دة ق�عدة العمالء. وذكر 
اأن املوؤ�ض�ضة دعمت حوايل 270 اأ�ضرة مواطنة للم�ض�ركة والتواجد وعر�س 
منتج�ته� يف ال�ضوق ال�ضعبي يف مهرج�ن زايد الرتاثي يف الوثبة ومعر�س 
الك�بيت�ل مول يف مدينة حممد بن زايد والقرية الع�ملية .. بج�نب دعمه� 
الطلبة للم�ض�ركة يف م�ض�بقة الت�جر ال�ضغري يف وايف مول يف دبي . واأو�ضح 
اأن موؤ�ض�ضة خليفة لالأعم�ل الإن�ض�نية و�ضمن ا�ضرتاتيجيته� الع�مة ت�ضعى 
الإ�ضرتاتيجيني  ال�ضرك�ء  مع  ب�لتع�ون  املواطنة  الأ�ضر  مب�درة  دع��م  اإىل 
وت�ضويقه كمب�درة اجتم�عية تهدف اإىل تنمية املوارد الب�ضرية عن طريق 

الإ�ضتغالل الأمثل لط�ق�ت وقدرات تلك الأ�ضر من خالل م� يقومون به 
من مهن وحرف يدوية و�ضن�ع�ت منزلية وتراثية وغريه�. وبني اأن من 
الأهداف الأ�ض��ضية التي ت�ضعى اإليه� املوؤ�ض�ضة اأن يتحول دعم الأ�ضر املواطنة 
اىل مب�درة وطنية اجتم�عية له� �ضبغة اقت�ض�دية تهدف اإىل ا�ضتثم�ر جهود 
الأ�ضرة فى حتويل املن�زل اإىل وحدات اإنت�ج �ضغرية اأو متو�ضطة ت�ض�عد على 
زي�دة الدخل ال�ضهرى و�ضغل وقت الفراغ وت�أهيل تلك الأ�ضر لي�س لتنفيذ 
م�ضروع�ت واكت�ض�ب امله�رات اليدوية للعمل على حتقيق دخل اإ�ض�يف يرفع 
من م�ضتواه� القت�ض�دى فح�ضب .. بل جعل الإم���رات مركزا متميزا يف 
املنطقة يف م�ض�عدة الأ�ضر املواطنة وتنمية املجتمع من خالل دعم العمل 
اأن  اإىل  اخل��وري  واأ�ض�ر  الوطني.  القت�ض�د  يف  الف�علة  وامل�ض�ركة  والإنت�ج 
اأ�ضرة  األف  اإىل حوايل  املوؤ�ض�ضة و�ضل  امل�ضجلني لدى  املواطنة  الأ�ضر  عدد 
ال�ضعبي  ال�ضوق  يف  منتج�تهن  وعر�س  للم�ض�ركة  منه�   150 اختي�ر  مت 

امل��ج���لت منه�  ال��وث��ب��ة يف خمتلف  ال��رتاث��ي يف  زاي���د  مل��ه��رج���ن  امل�ض�حب 
الطهي والأ�ضغ�ل اليدوية والرتاثية والت�ضميم واإع�دة التدوير وا�ضتغالل 
وال�ضيل  وال��ع��ب���ي���ت  وامل��الب�����س  البخور  و�ضن�عة  وال��ر���ض��م  البيئة  خ���م���ت 
مب��ضر من  ب�إ�ضراف  ال�ضعبي  ال�ضوق  ت�ضميم  اأنه مت  واأ�ض�ف   . والتطريز 
الق�ضم الهند�ضي يف املوؤ�ض�ضة وجعله يتم��ضى مع الفكرة الع�مة للمهرج�ن 
و�ضحراوية  وزراعية  وجبلية  بحرية  بيئ�ت  اأرب��ع  اإىل  ال�ضوق  تق�ضيم  ومت 
 .. امل��واط��ن��ة  الأ���ض��ر  منتج�ت  م��ن  معه�  يتن��ضب  م���  بيئة  ك��ل  يف  ويعر�س 
بيئة  كل  على  لالإ�ضراف  من�ضق�ت  ث��الث  خ�ض�ضت  املوؤ�ض�ضة  اأن  اإىل  لفت� 
طيلة فرتة املهرج�ن مل�ض�عدة الأ�ضر املواطنة امل�ض�ركة . واأو�ضح مدير ع�م 
موؤ�ض�ضة خليفة لالأعم�ل الإن�ض�نية اأن املوؤ�ض�ضة دعمت م�ض�ركة 73 اأ�ضرة 
مواطنة يف القرية الع�ملية يف مهرج�ن دبي الع�ملي للت�ضوق و 48 اأ�ضرة يف 

معر�س الك�بيت�ل مول يف مدينة حممد بن زايد ب�أبوظبي.
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وزارة الأ�سغال حتتفل باليوم الوطني الـ 43 للدولة
•• دبي-وام:

نظمت وزارة الأ�ضغ�ل الع�مة يف مقره� يف دبي اإحتف�ل مبن��ضبة اليوم الوطني 
بلحيف  الدكتور عبداهلل بن حممد  وذل��ك بح�ضور مع�يل   .. للدولة   43 ال� 
النعيمي وزير الأ�ضغ�ل الع�مة و�ضع�دة املهند�ضة زهره العبودي وكيلة الوزارة 
وم�ضوؤويل الوزارة وموظفيه� . واإكت�ضى مقر الوزارة يف دبي وخمتلف فروعه� 
على  العزيزة  املن��ضبة  بهذه  اإحتف�ل  الإم����رات  علم  ب�ألوان  الدولة  اإم���رات  يف 
قلوب اجلميع.. فيم� ت�ضمن الإحتف�ل عر�س فيلم عن م�ض�ريع الوزارة واأبرز 
م�ض�ريع الطرق املنفذة وتخلله اإلق�ء ق�ض�ئد �ضعرية يف حب الوطن والقي�دة 
الحتف�ل  �ض�حب  كم�   . واملوظفني  �ضرار  را�ضد  ال�ض�عر  مب�ض�ركة  الر�ضيدة 
جمموعة من الأن�ضطة والفع�لي�ت الرتاثية وال�ضعبية والفنية منه� معر�س 
لالأ�ضر املنتجة التي عر�ضت عدد من امل�أكولت ال�ضعبية بج�نب معر�س �ضور 

لفرقة  وع��رو���س  به�  ال��زائ��ري��ن  لتعريف  ال����وزارة  تنفذه�  متنوعه  م�ض�ريع 
 . ال��وزارة  اأم�م مدخل  العي�لة واحلربية  ال�ضعبية وتقدميهم رق�ض�ت  الفنون 
و�ضهد احلفل اإقب�ل كبريا من ج�نب املوظفني للتوقيع ب�أ�ضم�ئهم على مب�درة 
ملع�يل  والعرف�ن  ال�ضكر  وتقدمي  الوطني  ب�ليوم  اإحتف�ل  ق�ضرت  م�  بط�قة 
وزير الأ�ضغ�ل الع�مة . كم�عمت الإحتف�لت ب�ليوم الوطني الث�لث والأربعني 
�ضملت  ال��وزارة حيث  تنفذه  ال��ذي  النف�ضية  لل�ضحة  الأم��ل  م�ضروع م�ضت�ضفى 
عرو�ض� لفرقة اخلي�لة وفرقة احلوا�س احلربية واإطالق ال� 43 حم�مة متثل 
�ضنوات قي�م الإحت�د. وبهذه املن��ضبة تقدمت املهند�ضة زهرة العبودي ب�لتهنئة 
اآل نهي�ن رئي�س  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  اإىل مق�م �ض�حب  والتربيك�ت 
الدولة - حفظه اهلل - واأخيه �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي - رع�ه اهلل - واأخوانهم� 
اأبن�ء  واإىل  الإم����رت  حك�م  ل��الإحت���د  الأع��ل��ى  املجل�س  اع�ض�ء  ال�ضمو  اأ�ضح�ب 

الوطن الغ�يل واملقيمني على اأر�ضه الط�هر بهذه املن��ضبة الغ�لية على قلوب 
اجلميع . وق�لت اإن الإحتف�ل ب�ليوم الوطني ال�ث�لث والأربعني للدولة ميثل 
ذكرى عزيزة حتمل يف طي�ته� ت�ريخ دولة الإم�رات وم� حققته من من�ء ورخ�ء 
وهو يوم يحمل الكثري من قيم الوف�ء والعتزاز بروح النتم�ء لهذه الأر�س 
امل��ضية  الأع��وام  التي حتققت على م��دار  اأن الإجن����زات  اإىل  . ولفتت  الطيبة 
من قي�م الإحت�د والتي �ضملت مرافق احلي�ة ك�فة و�ض�همت يف حتقيق احلي�ة 
من  ومتطلب�تهم  طموح�تهم  حتقيق  خ��الل  م��ن  الإم�����رات  لأب��ن���ء  الكرمية 
ب�أ�ضره بجودته�.  الع�مل  و�ضهد  الع�ضر  تواكب  وبنى حتتية  م�ض�ريع عمرانية 
الإحتف�لت  يف  ال�ضرقية  املنطقة  يف  الع�مة  الأ�ضغ�ل  وزارة  مكتب  �ض�رك  كم� 
ب�ليوم الوطني من خالل تنظيمه عدد من الفع�لي�ت والأن�ضطة املختلفة منه� 
اإلق�ء الق�ض�ئد ال�ضعرية والأن��ضيد الوطنية التي تتغنى بحب الوطن وزي�رة 
م�ض�ركة  اإىل  ب�لإ�ض�فة  ال�ض�رقة  يف  امل�ضنني  رع���ي��ة  ودار  الفجرية  مل�ضت�ضفى 

اأف�ضل  م�ض�بقة  وتنظيم  ب���لإحت���د  مت�ضكهم  عن  تعبريا  م�ضرية  يف  املوظفني 
طبق �ضعبي و فع�لية التوقيع على لوحة اليوم الوطني. و�ض�رك مكتب وزارة 
الأ�ضغ�ل الع�مة ب�ملنطقة الغربية بهذه املن��ضبة الوطنية العزيزة عرب عدد من 
الفع�لي�ت ت�ضمنت جل�ضة حوارية وطنية ح��ضر فيه� الدكتور عبداهلل الط�بور 
عن دور الآب�ء الأول يف اإر�ض�ء دع�ئم الحت�د بج�نب عرو�س ورق�ض�ت تراثية 
قدمته� مدر�ضة العال وعدد من امل�ض�بق�ت الثق�فية والرتاثية كم� ق�م موظفو 
الأم��واج ومدر�ضة  ك��ضر  الرتاثية على  القرية  بزي�رة  الغربية  املنطقة  مكتب 
امل�ضتقبل لذوي الإحتي�ج�ت اخل��ضة ووزعوا الهداي� على الطالب واجلمهور 
. ونظم مكتب الوزارة يف املنطقة ال�ضم�لية عدد من الفع�لي�ت بهذه املن��ضبة 
�ضملت عرو�ض� فولكلورية وم�ض�بق�ت تراثية و�ضعبية وعرو�ض� لطالب مدر�ضة 
الب�ضت�ن ف�ضال عن اإطالق 43 ب�لون� اإحتف�ل بهذه املن��ضبة وتكرمي �ض�حب 

اأف�ضل طبق �ضعبي و�ض�حب اأجمل مكتب وامل�ض�ركني يف الفع�لي�ت .

ن االإمارات بالعدل وباالإخال�س ل�سعبه حتى اأ�سبحت تناف�س دوال كربى  اأكد اأن رئي�س الدولة ح�سّ

�سلطان بن زايد: قوة الدولة يف تالحم اأبنائها وتكاتفهم حول م�سروعها الوطني واإخال�سهم للوطن املوحد 
حلم الآباء حتقق بالإرادة ال�سلبة والعزمية القوية والإخال�ش املتني ملبادىء وقيم م�سرية الحتاد 

اإىل تقدم  التي تهدف  الإن�ض�نية  ال�ضراكة  امل�ضتقبل عرب  والرباعة يف �ضن�عة 
الب�ضرية. ولبد من اأن يكون الحتف�ل ب�لعيد الوطني كل ع�م مراجعة مل� مت 
اإجن�زه وتقومي� لنت�ئجه ودرا�ضة لأ�ضب�ب النج�ح وتدارك� لأي خلل اأو ق�ضور 
ونحن ندرك اأن م� يحيط مبنطقتن� يف هذه الآونة يتطلب مزيدا من احلكمة 
يف مع�جلته والت�ضدي له وقد متكنت دولة الإم���رات من اأن تواجه التطرف 
الذي يغذي الإره���ب يف الع�مل وحر�ضت على توفري الأمن الجتم�عي وهي 
لالإبداع  اآف�قه�  وتفتح  والثق�فة  الفكر  يف  والعتدال  الو�ضطية  الروؤية  تقدم 
والتطور وتقدم النموذج الأمثل لتف�عل احل�ض�رات والثق�ف�ت وقد ب�تت تزهو 
بكونه� دولة ت�ضم كل اأطي�ف الب�ضرية من وافدين ومقيمني ينعمون ب�لأمن 
الق�نون وجتتمع  فيه�  ي�ضود  دولة  والتفوق يف  النج�ح  وال�ضتقرار ويحققون 
كلمة مواطنيه� على حمبة الوطن وعلى الإخال�س للقيم الإن�ض�نية. ويف كل 
اليوم هم  اأطف�ل  اأن  ون��درك  للم�ضتقبل  روؤيتن�  تت�ضع  الوطني  بعيدن�  احتف�ل 
البن�ء  الق�دمة ملت�بعة  اإعداد الأجي�ل  التعليم هو ميدان  واأن  رج�له وط�ق�ته 
و�ضتبقى  التعليم  مي�دين  يف  ع�لية  فقزات  الدولة  حققت  وق��د  به  والرت��ق���ء 
اخلطط املنهجية يف دائرة الأولوية تتطلب مت�بعة دوؤوبة وتطويرا م�ضتمرا 
اأقدر على تلبية احتي�ج�ت  للكف�ءة الأمثل يف خمرج�ت التعليم بحيث تكون 
امل�ضتقبل. وهذه املراجعة امل�ضتمرة لكل م� حتقق يف مي�دين التنمية واخلدم�ت 
متكنن� من روؤية اأف�ضل ول�ضيم� عرب امل�ض�ركة الوطنية التف�علية التي ات�ضعت 
اآف�قه� يف جتربتن� يف ف�ض�ء من احلرية وال�ضعور القوي ب�مل�ضئولية الوطنية. 
ونحن جند قوة الدولة يف تالحم اأبن�ئه� ويف تك�تفهم حول م�ضروعه� الوطني 

•• اأبوظبي-وام:

وجه �ضمو ال�ضيخ �ضلط�ن بن زايد اآل نهي�ن ممثل �ض�حب ال�ضمو رئي�س الدولة 
.. وفيم�  ال�43 للدولة  اليوم الوطني  كلمة عرب جملة درع الوطن مبن��ضبة 

يلي ن�س الكلمة:
ذكراه  يف  املتحدة  العربية  الإم�����رات  ل��دول��ة  الوطني  ب�لعيد  الحتف�ل  ي���أت��ي 
العظيم  الإجن����ز  م��ن  �ض�هق  على  اهلل  بحمد  نقف  ونحن  والأرب��ع��ني  الث�لثة 
الذي ك�ن حلم الآب�ء وقد حتقق ب�لإرادة ال�ضلبة والعزمية القوية والإخال�س 
التي  الحت���د  م�ضرية  منه�  انطلقت  التي  ال�ض�مية  والقيم  للمب�دىء  املتني 
ق�ده� الوالد اخل�لد يف الوجدان املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن اآل نهي�ن 
الث�ين  الإم���رات حني اجتمعت كلمتهم يوم  اأخوانه حك�م  طيب اهلل ثراه مع 
موحدة  دول���ة  لبن�ء  �ضعبهم  تطلع�ت  جم�ضدين   1971 ع���م  دي�ضمرب  م��ن 
اآف�قه روؤية حكيمة راأت  اإىل م�ضتوى رفيع فتحت  اأبن�ئه�  ب���إرادة  قوية تنه�س 
امل�ضتقبل الذي �ضرع�ن م� �ض�ر واقع� يتجدد عرب ملحمة كف�ح طويل بذل فيه 
املديد  ت�ريخهم  الأج��داد عرب  �ضرية  الك�منة م�ضتمدا من  �ضعبن� كل ط�ق�ته 
والت�ضميم  ب�ل�ضرب  عليه�  انت�ضروا  التي  التحدي�ت  مواجهة  على  فذة  قدرة 
الأر�س  ه��ي  واأن��ه���  ال��ق��وة  �ضبيل  ال��وح��دة  اأن  ي��درك��ون  وك���ن��وا  النهو�س  على 
واأهدافه.  طموح�ته  حتقيق  من  �ضعبهم  متكن  التي  املعط�ء  اخلرية  ال�ضلبة 
اإن احتف�لن� بعيد الإم�رات الوطني من��ضبة جندد فيه� كل ع�م م�ض�عر الوف�ء 
لآب�ئن� الكرام الذين بنوا هذا ال�ضرح ال�ض�مخ الذي ننعم فيه ونزهو مبك�نته 

الدولية التي جعلت من الإم�رت دولة ترنو اإليه� الأنظ�ر لت�ضتقرىء جتربته� 
امللحمية الكفوءة يف البن�ء والتنمية وال�ضتقرار ويف حتقيق الرخ�ء والزده�ر 
ل�ضعبه�. وهي من��ضبة كذلك لكي نوجه حتية املحبة والوف�ء ل�ض�حب ال�ضمو 
رئي�س الدولة ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن حفظه اهلل و نب�رك له ول�ضعبن� 
م� حققت الدولة بقي�دة �ضموه من تقدم ي�ضمل كل من�حي احلي�ة وقد ت�بع 
م�ضرية الآب�ء بعزم واقتدار وبروؤية حكيمة ر�ضيدة واجهت العديد من الظروف 
ل�ضعبه  وب�لإخال�س  ب�لعدل  الإم����رات  دول��ة  ح�ضن  وق��د  الدولية  واملتغريات 
تقفز  واأن  التنمية  م�ض�ريع  من  املزيد  تنجز  اأن  من  بقي�دته  الدولة  ومتكنت 
اإىل م�ضتوي�ت ع�ملية يف ح�ضوره� القت�ض�دي والتنموي واأن تن�ف�س دول كربى 
يف موؤ�ضرات م�ضتوي�ت التنمية. وعيد الإم�رت الوطني هو احتف�ل ال�ضعب مب� 
اأجنز واأهم اإجن�ز حتقق هو بن�ء الإن�ض�ن الذي ارتقت مقدرته و�ضمت اإمك�ن�ته 
�ضتى  يف  الإب���داع  وع��رب  العلمي  النهو�س  عرب  م�ضتقبله  امتالك  من  ومتكن 
مي�دين العمل وقد برع يف الإف�دة من ط�ق�ته ب�ضكل مكنه من اخت�ض�ر املراحل 
وجت�وز العقب�ت ومن التوظيف الأمثل للروة ومن ا�ضتقراء جت�رب ال�ضعوب 
القيم  على  حم�فظة  واخل��ري  ب�لعط�ء  متيزت  التي  اخل��ضة  جتربته  لإب��داع 
النبيلة التي ر�ضخه� ب�ين دولة الإم�رات وقد اأطلقت عليه ال�ضعوب لقب زايد 
اخلري وهو ف�ضل من اهلل مكن �ضعب الإم�رات من اأن ميد ج�ضور التوا�ضل مع 
كل اأ�ضق�ئه ومع الأمم ال�ضديقة واأن تكون له يد معط�ء يف امل�ض�ريع اخلريية 
يطمحون  م�  ال�ضتثم�ر  عن  الب�حثون  لديه  يجد  واأن  والإن�ض�نية  والإغ�ثية 
ال�ضريف  التن�ف�س  ويف  الأداء  يف  الع�لية  وال�ضوية  والكف�ءة  اجل��ودة  من  اإليه 

ويف اإخال�ضهم للوطن املوحد ويف وف�ئهم الواعي للهوية الوطنية والتزامهم 
الأوفي�ء  ال�ضجع�ن  اجلنود  وهم  وحم�ته  الوطن  درع  وهم  ال�ض�مية  مبع�نيه� 
والع�ملون املخل�ضون يف �ض�ح�ت البن�ء وهم الن�ض�ء الأم�راتي�ت اللواتي نه�ضن 
اأن  بعد  العمل  مي�دين  كل  يف  امل�ض�ركة  حيوية  اإىل  وقفزن  امل��ضي  �ضكون  من 
ت�ضلحن ب�لعلم واأطلقن قدراتهن يف بن�ء الأ�ضرة والوطن واأخ�س جيل ال�ضب�ب 
ب�لتحية يف عيد الإم���رات فهم الأمل وهم امل�ضتقبل واأدعو اهلل العلي القدير 
اأن ميكن �ضعبن� من حتقيق املزيد من الإجن�زات على طريق النج�ح املت�ض�عد 

والتفوق امل�ضتمر  . 

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك:

زايد قاد بحكمته وحلمه وبعد نظره واإخال�سه وعطائه الوطني ملحمة بناء الوطن وتقدمه
بف�سل القيادة احلكيمة خلليفة واأخيه حممد بن را�سد واإخوانهما احلكام 

وحممد بن زايد تعالت �سروح الإجنازات واملكت�سبات الوطنية
اأولت الإمارات منذ قيامها اهتماما خا�سا باأو�ساع املراأة واأولوية ق�سوى لتوفري اآليات ومتطلبات النهو�ش بها ومتكينها 

•• اأبوظبي-وام:

مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�ضيخة  �ضمو  وج��ه��ت 
الرئي�ضة  ال��ع���م  ال��ن�����ض���ئ��ي  الحت�����د  رئ��ي�����ض��ة 
رئي�ضة  الأ���ض��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى 
كلمة  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س 

مبن��ضبة اليوم الوطني ال� 43 للدولة.
وفيم� يلي ن�س الكلمة:.

 حتتفل دولة الإم�رات العربية املتحدة هذا 
الع�م ب�ليوم الوطني الث�لث والأربعني وقد 
على  امل��ب���رك��ة  الحت����دي���ة  م�ضريته�  حققت 
مدى 43 ع�م� من العمل الوطني املخل�س 
معدلت قي��ضية ع�لية من التنمية ال�ض�ملة 
يف �ضتى املج�لت اإ�ض�فة اإىل املك�نة املرموقة 
تق�رير  يف  ال�ضدارة  مراكز  يف  تتبواأه�  التي 
والدولية  الإقليمية  وامل��وؤ���ض�����ض���ت  الهيئ�ت 
التن�ف�ضية  وم���وؤ����ض���رات  ت���ق����ري���ر  وخ��������ض���ة 
اأف�ضل  ق���وائ���م  ت�����ض��ن��ف��ه��� يف  ال��ت��ي  ال��ع���مل��ي��ة 
ال�ضع�دة  ح��ق��ق��ت  ال��ت��ي  ت��ق��دم���  ال��ع���مل  دول 
وال��ر���ض��� مل��واط��ن��ي��ه��� وامل��ق��ي��م��ني ف��ي��ه��� على 
جم�لت  يف  امل�ضتدامة  والتنمية  ���ض��واء  ح��د 
جميع  يف  التحتية  البنية  وحتديث  تطوير 
القط�ع�ت وتوفري اأرقى اخلدم�ت الأ�ض��ضية 
وال�ضحة  التعليم  م��ي���دي��ن  يف  للمواطنني 
وغريه�  الجتم�عية  واخل��دم���ت  والإ�ضك�ن 
ع�لية  م�ضتوي�ت  وف���رت  ال��ت��ي  امل��ي���دي��ن  م��ن 
ل���الأج���ي����ل احل�لية  ال���ك���رمي���ة  احل���ي����ة  م���ن 

واملتع�قبة.
فخر  بكل  ن�ضتذكر  اخل���ل��د  ال��ي��وم  ه��ذا  ويف 
واعتزاز ون�ضتح�ضر بكل وف�ء واإجالل ذكرى 
الرك�ئز  اأر�ضوا  الذين  املوؤ�ض�ضني  من  ال��رواد 
ويف  املب�ركة  الحت���دي��ة  للم�ضرية  الأ�ض��ضية 
نه�ضته�  وب���ين  ال��دول��ة  موؤ�ض�س  مقدمتهم 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن اآل نهي�ن 
وحلمه  بحكمته  ق���د  ال���ذي  ث���راه  اهلل  طيب 
وب��ع��د ن��ظ��ره واإخ��ال���ض��ه وع��ط���ئ��ه الوطني 

ملحمة بن�ء الوطن وتقدمه.
وقد توا�ضلت م�ضرية البن�ء والتقدم بف�ضل 
القي�دة احلكيمة والروؤى امل�ضتقبلية الث�قبة 
ل�����ض���ح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهي�ن  اآل 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم 

اأ�ضح�ب  واإخ���وان���ه���م����  دب���ي  ح���ك��م  ال������وزراء 
ال�ضمو اأع�ض�ء املجل�س الأعلى لالحت�د حك�م 
حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأول  والفريق  الإم����رات 
ن�ئب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن 
واإخوانه  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق���ئ��د 
اأولي�ء العهود حيث تع�لت �ضروح الإجن�زات 
الإم�رات  دولة  لت�ضنع  الوطنية  واملكت�ضب�ت 
اليوم من بني اأف�ضل ع�ضر دول يف الع�مل يف 
الأمم  منظم�ت  تق�رير  يف  التقدم  موؤ�ضرات 

املتحدة املخت�ضة.
واأول��ت دول��ة الإم����رات منذ قي�مه� يف الع�م 
امل����راأة  ب����أو����ض����ع  خ������ض���  اه��ت��م���م���   1971
ومتطلب�ت  اآل��ي���ت  لتوفري  ق�ضوى  واأول��وي��ة 
املغفور  اآم���ن  حيث  ومتكينه�  به�  النهو�س 
طيب  نهي�ن  اآل  �ضلط�ن  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له 
اهلل ثراه ب�أهمية تعليم املراأة وم�ض�واته� مع 
اأخ��ي��ه��� ال��رج��ل يف احل��ق��وق وال��واج��ب���ت مم� 
جعله� تتبواأ اأعلى املن��ضب يف املج�لت ك�فة 

وتعمل من اأجل رفعة الوطن وتقدمه.
مب�ض�واته�  ك��ب��رية  مك��ضب  امل����راأة  وح��ق��ق��ت 
احلي�ة  م���ن����ح���ي  خم��ت��ل��ف  يف  ال����رج����ل  م����ع 
م��ن اأه��م��ه��� اإق�����رار ال��ت�����ض��ري��ع���ت ال��ت��ي تكفل 
ح��ق��وق��ه��� ال��د���ض��ت��وري��ة ويف م��ق��دم��ت��ه��� حق 
العمل وال�ضم�ن الجتم�عي والتملك واإدارة 
الأع���م����ل والأم������وال وال��ت��م��ت��ع ب��ك��ل خدم�ت 
ال�ضحية  والرع�ية  مراحله  بجميع  التعليم 
والج��ت��م���ع��ي��ة وامل�����ض���واة يف احل�����ض��ول على 
اإ�ض�فة  ال��ع��م��ل  يف  ال��رج��ل  م��ع  مت�ض�و  اأج���ر 
اإىل ان�ضم�م دولة الإم���رات العربية املتحدة 
والدولية  الإقليمية  التف�قي�ت  جميع  اإىل 
حقوقه�  وحم�ية  امل���راأة  بق�ض�ي�  تعنى  التي 
املوؤمترات  جميع  يف  الإيج�بية  وم�ض�ركته� 
الإقليمية والدولية التي تعنى بق�ض�ي� املراأة 

وتقدمه� وحم�ية حقوقه�.
حققت امل����راأة يف دول���ة الإم������رات امل��زي��د من 
�ضبقت  ال��ت��ي  املتميزة  والإجن������زات  املك��ضب 
اإط�ر  يف  ال��ع���مل  يف  الن�ض�ء  م��ن  الكثري  به� 
اأطلقه�  ال��ت��ي  ال�����ض��ي������ض��ي  ال��ت��م��ك��ني  ب���رام���ج 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب 
واأ�ضبحت  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهي�ن 
املج�لت  امل��ن������ض��ب يف ج��م��ي��ع  اأع���ل���ى  ت��ت��ب��واأ 
التنمية  م�ضرية  ق��ي���دة  يف  اأ�ض��ضي�  و�ضريك� 
م�ض�ركته�  خالل  من  والتحديث  والتطوير 

التنفيذية  ال��ث��الث  ال�ضي�دية  ال�ضلط�ت  يف 
ح�ضوره�  اإىل  اإ�ض�فة  والق�ض�ئية  والني�بية 
الف�عل على �ض�ح�ت العمل الن�ضوي العربي 
والإق��ل��ي��م��ي وال������دويل .. واأ���ض��ب��ح��ت امل����راأة 
الإم�راتية ت�ضغل اليوم اأربعة مق�عد وزارية 
ال��وزراء وتتمثل بثم�ين ع�ضوات  يف جمل�س 
يف امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�������دي يف دورت����ه 

احل�لية.
امراأة  اأول  ت�ضغل  الدبلوم��ضي  امل��ج���ل  ويف 
ح�لي� من�ضب املندوبة الدائمة للدولة لدى 
منظمة الأمم املتحدة وتعمل خم�س �ضيدات 
اإ�ضب�ني�  يف  ل��ل��دول��ة  وق��ن�����ض��الت  ك�����ض��ف��ريات 
وال�������ض���وي���د وم��ن��ت��وج��وم��ري وه�����وجن كوجن 
يعملن  دبلوم��ضية   148 بني  من  وميالنو 
يف مقر وزارة اخل�رجية و30 من الع�مالت 

يف البعث�ت الدبلوم��ضية للدولة يف اخل�رج.
ك��م��� ت��ع��م��ل امل�����راأة ب��ك��ف���ءة ع���ل��ي��ة يف الهيئة 
والق�ض�ء  ال���ع����م���ة  وال���ن���ي����ب���ة  ال��ق�����ض���ئ��ي��ة 
الطريان  جم���ل  كذلك  واقتحمت  ال�ضرعي 
املدين والع�ضكري والدف�ع اجلوي ب�لإ�ض�فة 
وزارة  وح���دات  اأف���رع  خمتلف  يف  عمله�  اإىل 
يف  مهم�  مكون�  امل����راأة  وت�ضكل   .. الداخلية 
خريطة القوى الب�ضرية يف القط�ع احلكومي 
الوظ�ئف  م���ن  امل����ئ���ة  يف   66 ت�����ض��غ��ل  ح��ي��ث 
امل����ئ���ة من  30 يف  ب��ي��ن��ه���  احل��ك��وم��ي��ة م���ن 
ب�تخ�ذ  املرتبطة  العلي�  القي�دية  الوظ�ئف 
الفنية  الوظ�ئف  من  امل�ئة  يف  و15  القرار 
والتدري�س  الطب  ت�ضمل  التي  والأك�دميية 
ن�ضبة  ..وارت��ف��ع��ت  والتمري�س  وال�ضيدلة 
م�ض�همة املراأة يف الن�ض�ط القت�ض�دي و�ضوق 
العمل بعد ت�أ�ضي�س جمل�س �ضيدات الأعم�ل 
ب����ل���دول���ة ب�����ض��ورة م�����ض��ط��ردة ل��ي�����ض��ل عدد 
اإىل  وال�ضن�عة  التج�رة  غرف  يف  امل�ضجالت 
21 األف� و324 �ضيدة اأعم�ل يعملن ب�ل�ضوق 
 40 تتج�وز  ب��ضتثم�رات  والع�ملية  املحلية 
تبواأت  الع�ملي  ال�ضعيد  وعلى  دره��م.  ملي�ر 
وفق�  ع��رب��ي���  الأول  امل��رك��ز  الإم�������رات  دول����ة 
 2012 للع�م  اجلن�ضني  بني  الفجوة  ملوؤ�ضر 
الذي اأ�ضدره املنتدى القت�ض�دي الع�ملي يف 
الع�مل  دول��ة يف   113 2013 و�ضمل  الع�م 
للمنطقة  �ضدارته�  على  ال��دول��ة  وح�فظت 
ال�ضي��ضية  امل�������ض����رك���ة  جم�����ل  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
التقرير  وي�����ض��ن��ف  ل��ل��ن�����ض���ء..  الق��ت�����ض���دي��ة 

الع�ملي الفجوة بني اجلن�ضني يف الدول التي 
�ضمله� البحث يف اأربعة جم�لت اأ�ض��ضية وهي 
والتعليم  ال�ضحية  الرع�ية  على  احل�ضول 

وامل�ض�ركة ال�ضي��ضية وامل�ض�واة القت�ض�دية.
لقد نفذ الحت�د الن�ض�ئي الع�م منذ ت�أ�ضي�ضه 
التي  م�ضريته  1975 يف  اأغ�ضط�س   28 يف 
من  متوا�ضلة  ع��ق��ود  لثالثة  لنحو  ام��ت��دت 
اأجل  م��ن  امل�ضني  ال����دءوب واجل��ه��د  ال��ع��م��ل 
اإجن����زات  ومتكينه�  وتقدمه�  امل���راأة  نه�ضة 
دفع�  اليوم  ت�ضكل  اأ�ضبحت  نوعية  ومك��ضب 
ملمو�ض� على اأر�س الواقع يف �ضتى املج�لت 
الوطنية وح�ضورا اإيج�بي� ف�عال يف املح�فل 

الإقليمية والدولية.
لذا قررن� بهذه املن��ضبة اخل�لدة اعتب�ر يوم 
كل  م��ن  اأغ�ضط�س  م��ن  والع�ضرين  ال��ث���م��ن 
من��ضبة  ليكون  الإم�راتية  للمراأة  يوم�  ع�م 
واملك��ضب  الإجن������زات  فيه�  ت��ر���ض��د  وط��ن��ي��ة 
التي حققته� املراأة يف دولة الإم�رات يف ظل 
حتتفل  بحيث  ال��ر���ض��ي��دة  احلكيمة  ال��ق��ي���دة 
ب��ه ك���ف��ة امل��وؤ���ض�����ض���ت ب���ل��دول��ة ع��ل��ى ال�ضعد 
وموؤ�ض�ض�ت  واخل������ض��ة  واملحلية  الحت���دي��ة 
املجتمع امل���دين. وج����ء اخ��ت��ي���رن��� ل��ي��وم 28 
ميالد  ���ض��ه��د  ال����ي����وم  ه�����ذا  لأن  اأغ�����ض��ط�����س 
توحدت  اأن  ب��ع��د  ال���ع����م  ال��ن�����ض���ئ��ي  الحت������د 
جهود  توحيد  يف  وكلمتن�  وعزميتن�  اإرادت��ن��� 
الدولة  يف  الن�ض�ئية  واحل��رك���ت  التنظيم�ت 
حتت �ضلطة الحت�د. ويف اخلت�م اغتنم هذه 
ال�ضمو  ���ض���ح��ب  م��ق���م  اإىل  امل��ن������ض��ب��ة لأرف����ع 
ن��ه��ي���ن رئي�س  اآل  ب���ن زاي����د  ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة الق�ئد الأعلى للقوات امل�ضلحة حفظه 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  واىل  اهلل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�ضد 
جمل�س ال����وزراء ح���ك��م دب��ي رع����ه اهلل واىل 
اأع�ض�ء  ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضح�ب  اإخوانهم� 
املجل�س الأعلى لالحت�د حك�م الإم�رات واىل 
الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل 
نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى 
الويف  الإم���رات  �ضعب  واىل  امل�ضلحة  للقوات 
بهذه  التهنئة  اآي�ت  ب�أ�ضمى  وبن�تي  واأخواتي 
الغ�ية على نفو�ضن� وقلوبن� جميع�  املن��ضبة 
داعني املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املن��ضبة 
على وطنن� و�ضعبن� ب�خلري والأمن وال�ضع�دة 

والرف�ه .

•• الفجر

مل تكن ال�ضي��ضة عند موؤ�ض�س هذا ال�ضرح العظيم 
اليوم املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن األ نهي�ن 
تعريفه�  يف  ك��م���  تعني  ت��ك��ن  مل  ث����راه،  اهلل  ط��ّي��ب 
ب�لأ�ض��س،  ك�نت  واإمن���  فقط،  املمكن  فّن  املتداول، 
ف���ّن ت��روي�����س امل�����ض��ت��ح��ي��ل وحت���ّدي���ه ان��ط��الق��� من 
قن�عته ب�ن امل�ضتحيل لي�س اإم�راتي�، وان قدر هذا 
البلد اأن يكون من�رة ح�ض�رية تتجلى فيه� عبقرية 

الإن�ض�ن واملك�ن مع�.
  لقد ك���ن زاي��د اخل��ري ينظر اإىل الإم�����رات، وهو 
ك�ضب  لذلك  امل�ضتقبل،  بعيون  وحدته�،  اأ���ّس  ُيعلي 
ره�ن تلك اللحظة، ووّفر م�ضتلزم�ت بن�ء امل�ضتقبل 
لدى  املواطنة  ط�ق�ت  فّجرت  اأ�ض�س  على  املن�ضود 
الإم�راتيني وم� تختزنه من اإبداع يف �ضتى املي�دين 

واملج�لت.
ت�ضنع  ال���ت���ي  ه���ي  امل���ق����رب���ة  وذات  ال����روؤي����ة  ذات    
ال��ي��وم جم��د الإم������رات، م��ق���رب��ة تنهل م��ن حلظة 
وجذوته�،  وقيمه�  وم��ب���دئ��ه���  روح��ه���  ال��ت���أ���ض��ي�����س 
اأي�ض�،  امل�ضتقبل  بعيون  الزاهر  حل��ضره�  وتنظر 
وو�ض�ئل  اأدوات  من  ومُيليه  يتطلبه  م�  مع  ولكن 
جديدة، ت�ضتجيب ملفردات الع�ضر وم� يفر�ضه من 

حتدي�ت.
اأربعة  يف  حتققت  التي  املعجزة  �ضّر  يكمن  وهن�    
الأمم  ع��م��ر  ت��ق������س يف  ه��ي يف احلقيقة ل  ع��ق��ود، 
ا�ضتثن�ء  الإم����رات  دول��ة  جتعل  معجزة  وال�ضعوب، 
لفت� يف حميطه� احل�ض�ري واجلغرايف، بل ا�ضتثن�ء 
ع�ملي�، يف ع�مل تع�ضف به الأزم�ت، وتتق�ذف معظم 
وتزداد  املتغريات،  وعوا�ضف  التحولت  ري�ح  دوله 

فيه دائرة البلدان الف��ضلة ات�ض�ع�.
ودون �ضخب  امل��ت��الط��م،  املحيط  ه��ذا  مثل  ففي    
ال���ك���ب����ر، خّطت  امل���ب���دع���ني  ت���وا����ض���ع  دع�����ئ����ي، ويف 
النهو�س  ���ض��ف��ر  يف  م��ب��ه��رة  ���ض��ف��ح���ت  الإم���������رات 
احل�������ض����ري ال�����ض���م��ل، وق���دم���ت لم��ت��ه��� در����ض���� يف 
وال�ضتج�بة  تطلع�ت مواطنيه�  اإدارة  على  القدرة 
وتف�دي  امل�ضتجدات  م��ع  التع�طي  وح�ضن  اإل��ي��ه���، 
ارتداداته�، بل والفعل فيه�، واله��م من كل ذلك 
املتوح�ضة  ال��ع��ومل��ة  حت���دي����ت  حت��وي��ل  يف  جن���ح��ه��� 
ج�نبه�  م��ن  الق�ضوى  ال�ضتف�دة  اأي  ف��ر���س،  اإىل 
يف  م�ض�عف�ته�  م��ن  الن�جع  وال��ت��وّق��ي  الي��ج���ب��ي، 
اجتي�زه  يف  ف�ضلت  اختب�ر  وه��و  املختلفة،  اأبع�ده� 

دول را�ضخة يف التقدم.
اأن تقف الإم�����رات اليوم    لكل ه��ذا، ل غ��راب��ة يف 
الب�ضرية  التنمية  يف  موؤ�ضراته�  تت�ضدر  �ض�خمة، 
والقت�ض�دية والجتم�عية كل الت�ضنيف�ت بتوقيع 
اأوىل  ب��درج��ة  حت��ر���س  خمت�ضة  دول��ي��ة  موؤ�ض�ض�ت 

على م�ضداقيته� و�ضدقّية ت�ضنيف�ته�.
اإّن دول��ة الإم����رات وه��ي حتتفل ب�ليوم الوطني     
الث�لث والأربعني، تعي�س بحق تنمية ه�دئة، غرّيت 
واق����ع الإم����رات���ي���ني، وط�����ورت م�����ض��ت��وى وظ���روف 
بل  واع��دة،  اآف�ق�  واأهله  للوطن  ور�ضمت  عي�ضهم، 
وف��ضت بف�ض�ئله� على املحرومني واملنكوبني من 
الع�مل، مب� يقيم  �ضتى اجلن�ضي�ت والدي�ن�ت عرب 
م�ض�را  انتهجت  البلد  ه��ذا  قي�دة  اأّن  على  الدليل 
والت�أهيل  التطوير  على  يقوم  وتنموي�  اإ�ضالحي� 
واأعدل  واأ�ضمى  واأرق���ى  اأف�ضل  هو  م�  بلوغ  بهدف 
اخل�رجي  اأو  ال��وط��ن��ي  امل��ح��ل��ي  ال�����ض��ي���ق  يف  ���ض��واء 

الدويل.
اأث��م��ر ال��ي��وم م��ك������ض��ب ن��وع��ي��ة، ومنجزات    خ��ي���ر 
ا�ضتثن�ئية بكل املق�يي�س، وغّذت طموح�ت جت�وزت 
لالإم�رات  جميعه�  �ض�غت  املّريخ،  لتط�ل  الأر���س 

وجتربته� عنوان الري�دة.
  ول �ضك اأّن يف اإقرار ع�م 2015 ع�م� لالبتك�ر، 
�ضنوي�  الحتف�ل  اأّن  مف�ده�  املع�ين  بليغة  ر�ض�لة 
ه��و حمطة متجددة لالنطالق  الحت����د  ب��ذك��رى 
نحو م��دارات اأعلى واأكر تقدم� ورقي� يف م�ضرية 

البن�ء الوطني و�ضول اإىل الع�ملّية.
تخ�ض�س  ل  العربية  ال���دول  اأّن  اأدرك��ن���  م���  واإذا    
دولر  ملي�ري  �ضوى  وتطبيق�ته  العلمي  للبحث 
فقط، وان العرب ل ينتجون اإّل ثالثة من ع�ضرة 
ب���مل���ئ��ة فقط م��ن اإج��م���يل ال��ب��ح��وث ال��ع���مل��ي��ة، ول 
من  فقط  ب�مل�ئة  ع�ضرة  م��ن  ب��واح��د  اإّل  ي�ضهمون 
�ض�عته�  الع�ملية، ندرك  ب��راءات الخ��رتاع  اإجم�يل 
ال��ره���ن الإم����رات���ي اجل��دي��د على البحث  اأّن ه��ذا 
والب��ت��ك���ر، ���ض��ي��ك��ون ب��ح��ق ق���ط��رة ال��ت��ح���م العرب 
بفلك احل�ض�رة الكونية، وعنوان انتق�لهم من قوة 

ا�ضتهالكية اإىل قوة مبدعة ومبتكرة.
  فكل منجز يف الإم�رات، هو ر�ضيد ملجمل العرب 
واملث�ل، ومنه  النموذج  ي�ضتمدون  لهم، منه  و�ضند 
تزداد ثقتهم يف قدرة اأّمتهم على �ضن�عة احل�ض�رة، 
ومواكبة م� يعتمل يف الع�مل من ثورات تكنولوجية 
جلميع  ب�لن�ضبة  الإم���رات  اأ�ضبحت  فقد  وعلمية. 
املواطنني العرب، م�ضرق� ومغرب�، و�ضفة اخلال�س 
من الأدواء التي تع�ين منه� جمتمع�تهم، وم�ضدر 

نخوتهم واعتزازهم.
  واإذا ك�نت ال�ضورة التي انطبعت عن الإم�رات يف 
الأج�نب  اأو  العرب  الأ�ضق�ء  من  املراقبني  اأذه����ن 
والقت�ض�دي  ال��ت��ن��م��وي  مب��ن��ج��زه���  ارت��ب��ط��ت  ق���د 
والجتم�عي وا�ضتقراره� ال�ضي��ضي، ف�ّن م� ميّيزه� 
اإ�ضه�م�ته� الف�علة يف املح�فل الدبلوم��ضية  اأي�ض� 
ب��ح��ك��م��ة قي�دته�  ع��رب��ي��� ودول����ي�����، ح��ي��ث جن��ح��ت 
واعتداله� يف تر�ضيخ دوره� كقوة مب�درة واقرتاح 
والدولية،  والإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ض���ح��ة  ع��ل��ى 
ال��ع���مل��ي، واىل  ل��ل��ت�����ض���م��ن  وحت��ّول��ه��� اإىل ع���ن���وان 
والثق�ف�ت  وال�ضعوب  احل�ض�رات  بني  ي�ضل  ج�ضر 
والدي�ن�ت، واىل ن�ضري ل تفرت عزميته يف ن�ضرة 
والتع�ون  احل���وار  قيم  اإع���الء  ويف  احل���ق،  ق�ض�ي� 
لال�ضتقرار  وان��ت�����ض���ره���  الأمم،  ب��ني  وال�����ض��راك��ة 
وال�ضالم يف اأنح�ء املعمورة، ك�ضرط اأ�ض��س لإق�مة 

نظ�م دويل جديد اأكر اإن�ض�نية وعدل.
   اإّن �ضورة الدول اخل�رجية من مفردات �ضورته� 
الداخلية، والإم���رات اليوم من بني ق�ئمة �ضيقة 
من البلدان تتط�بق فيه� ال�ضورت�ن، لتقدم للع�مل 
�ضورة ترتجم �ضع�دة الإن�ض�ن يف الداخل والنتق�ل 
به� من دائرة الطموح والتطلع اإىل التكري�س واقع� 
تعمل  دول��ة  و�ضورة  والنتك��س،  املراجعة  يقبل  ل 
ال�ضع�دة يف كل مك�ن، وحترير  ب��ذرة  من اجل زرع 
الإن�ض�ن من اآفة الفقر واجلوع والعط�س والأمّية.

   يقول ال�ضينيون: ازرع فكرة حت�ضد حركة، ازرع 
�ضخ�ضية،  حت�ضد  ع���دة  ازرع  ع���دة،  حت�ضد  حركة 
يرتجم  اأمل  طيب�،  م�ضريا  حت�ضد  �ضخ�ضية  ازرع 
الإم�راتيون هذه احلكمة واقع� مبفردات عربية..

  اإّن ت�ريخ� جديدا يرت�ّضخ يف ربوع الإم�رات.. وكل 
املوؤ�ضرات ُتب�ّضر اأّن الق�دم اروع واأجنح..

باملنا�سبة

جناحات تلد اأخرى.. والقادم اأجنح..
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اأكد اأن االإمارات بقيادة خليفة ومبعاونة حممد بن را�سد واإخوانهما تتحرك وفق فل�سفة عمادها م�سلحة املواطن

حممد بن زايد: م�ستمرون يف بناء دولتنا وحتقيق نه�ستها كي تبقى رايتها عالية خفاقة كما اأرادها الآباء املوؤ�س�سون 
نعي متاما قيمة الإن�سان واأهميته ودوره يف بناء الأمم.. وال�سباب هم �سناع احلا�سر واأمل امل�ستقبل

•• اأبوظبي-وام:

وجه الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي 
الوطن  درع  ع��رب جم��ل��ة  كلمة  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق���ئ��د  ن���ئ��ب 

مبن��ضبة اليوم الوطني ال�  43 .. وفيم� يلي ن�س كلمة �ضموه:
حتل علين� اليوم الث�ين من دي�ضمرب 2014 الذكرى الث�لثة والأربعون 
لت�أ�ضي�س دولة الإم�رات العربية املتحدة هذا اليوم الذي ن�ضتح�ضر فيهم� 
م� ق�م به الآب�ء املوؤ�ض�ضون وم� بذلوه من جهد من اأجل ت�أ�ضي�س دولتن� 
العزيزة اإذ اجتمعت يف هذا اليوم اإرادة ك�فة قي�دات واأبن�ء الإم�رات بقي�دة 
املوؤ�ض�س املغفور له - ب�إذن اهلل تع�ىل - الوالد ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن اآل 
نهي�ن - طيب اهلل ثراه - واإخوانه اأع�ض�ء املجل�س الأعلى لالحت�د حك�م 
الإم���رات .. وقد اأدرك��وا جميع� اأن يف الحت���د قوة ومنعة واأن��ه قد ح�ن 
الوقت لتوحيد هذا ال�ضعب الكرمي الأبي وهذه الأر�س الطيبة فك�ن اأن 
اأعلنوا قي�م احت�د دولة الإم�رات العربية املتحدة لي�ضطروا بذلك �ضفحة 
قلوبن�  يف  خ��ضة  مك�نة  اليوم  ه��ذا  وليحتل  املنطقة  ت�ريخ  يف  م�ضيئة 
الحت�د  على  حت�س  اأ�ضيلة  وطنية  قيم  م��ن  عليه  ينطوي  مب���  جميع� 
ف�إنن�  والأرب��ع��ني  الث�لث  الوطني  ب�ليوم  نحتفل  واإذ  اإن��ن���  والت�ض�من. 
والدرو�س  العرب  منه�  لن�ضتلهم  الأ�ضيلة  الوطنية  القيم  تلك  ن�ضتذكر 
ولنتعلم من حكمة وعزم وت�ضميم موؤ�ض�س الدولة واإخوانه م� ميكنن� من 
ال�ضتمرار يف بن�ء دولتن� وحتقيق نه�ضته� كي تبقى رايته�ع�لية خف�قة 
.. كم� اأراده� دائم� الآب�ء املوؤ�ض�ضون داعني لهم جميع� ب�لرحمة �ض�كرين 
لهم حكمتهم وعزميتهم التي و�ضعت حجر الأ�ض��س لهذا الوطن الغ�يل 
اأن يبقى  اأنن� على دربهم �ض�ئرون وبروؤيتهم متم�ضكون يف  .. وموؤكدين 
وت�ض�منهم  اأع�ض�ئه  مت��ضك  على  احل��ف���ظ  يف  لأه��داف��ه  وفي�  الحت����د 
اجلهود  بذلك  خملدا  مكت�ضب�ته  وحم�ية  وتقويته�  موؤ�ض�ض�ته  وتعزيز 
والت�ضحي�ت التي بذلت يف �ضنواته الأوىل وذلك حتى تتمكن اأجي�لن� من 
العي�س حي�ة كرمية حرة م�ضتقرة وحتى نح�فظ على موقع دولتن� دائم� 

يف م�ض�ف الأمم الكبرية والعظيمة. 
اإن دولة الإم���رات العربية املتحدة بقي�دة �ضيدي �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ 
خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة - حفظه اهلل - ومبع�ونة اأخيه 
الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب 
رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي واإخوانهم� اأع�ض�ء املجل�س الأعلى حك�م 
الإم���رات -حفظهم اهلل- تتحرك وفق فل�ضفة عم�ده� م�ضلحة املواطن 
بدءا من حتقيق ال�ضتقرار والأمن ومرورا ب�إق�مة بنية حتتية متطورة 
وحديثة وتوفري فر�س عمل حقيقية ت�ضمن العي�س الكرمي للمواطن. 
وي�أتي اهتم�م الدولة ب�ملواطنني انطالق� من اإمي�نه� الت�م ب�أن الإن�ض�ن 
وركيزة  ال��دول��ة  من�طق  خمتلف  يف  املتوازنة  التنمية  عملية  حم��ور  هو 

اأ�ض��ضية لتحقيق التقدم والتطور والزده�ر.
اإخوتي واأخواتي.. لقد حققت دولة الإم���رات العربية املتحدة الكثري    
من الإجن�زات التي ت�ضب يف م�ضلحة الدولة واملواطن لكنن� ينبغي األ 
دائم�  امل�ضتقبل  اإىل  التطلع  واإمن��� لب��د من  الإجن����زات  ه��ذه  نقف عند 
اآمن لدولتن�  الإجن���زات يف حتقيق م�ضتقبل  �ضت�ضهم تلك  واإدراك كيف 
فعلى امل�ضتوى القت�ض�دي لدين� اإمي�ن ب�أنه لبد من اإق�مة اقت�ض�د قوي 
�ض�ملة  تنمية  يحقق  اأن  ي�ضتطيع  للدخل  متنوعة  م�ض�در  على  يعتمد 
مبختلف اأوجهه� وهن� ل بد من بذل مزيد من اجلهد من اأجل تقلي�س 
اإليه الآن ويعد العتم�د  اأكرب مم� و�ضلن�  العتم�د على النفط بدرجة 
على العلم واملعرفة لتحقيق هذه التنمية هو ال�ضبيل الوحيد للو�ضول 
بدولتن� اإىل مرحلة الإنت�ج النوعي الذي ل يعتمد النفط اأ�ض��ض� لدخلن� 
وي�ضب  تذكر.  م��وارد طبيعية  لديه�  لي�س  دول  اأثبتته جت���رب  م�  وه��و 
جن�ح �ضي��ضة التنويع القت�ض�دي مب��ضرة يف م�ضلحة الدولة واملواطن 
اإذ اإن جن�ح هذه ال�ضي��ضة ي�ضهم يف اإق�مة اقت�ض�د قوي ل يت�أثر بتقلب�ت 
اأ�ضع�ر النفط ويعتمد على قدراته الذاتية يف توليد مداخيله م� ميكن 
الدولة من و�ضع خطط اقت�ض�دية ا�ضرتاتيجية طويلة الأجل لتحقيق 

اإدام��ة احلي�ة الكرمية  ال�ض�ملة مب� ي�ضمن  التقدم والتنمية  مزيد من 
للمواطن. كم� ي�ض�عد جن�ح هذه ال�ضي��ضة على اإيج�د مزيد من فر�س 
العمل للمواطنني خ��ضة اأن الدولة �ضتتجه يف هذه احل�لة اإىل �ضخ املزيد 
واخلدم�ت  والزراعة  والتج�رة  ال�ضن�عة  قط�ع�ت  يف  ال�ضتثم�رات  من 
الأمر الذي يتطلب بدوره ال�ضتثم�ر يف راأ�س امل�ل الب�ضري بهدف اإعداد 
العمل  �ضوق  تلبية متطلب�ت  كوادر وكف�ءات مواطنة م�هرة ق�درة على 
والقت�ض�د الوطني. وكم� نوؤمن ب�ضرورة تقلي�س العتم�د على النفط 
عن  ب��ضتمرار  ب�لبحث  اأي�ض�  نوؤمن  ف�إنن�  ق��وي  اقت�ض�د  خلق  اأج��ل  من 
البحثية  وامل�ض�ريع  العلمية  البتك�رات  دع��م  خ��الل  من  للط�قة  بدائل 
وقد قطعن� خطوات كبرية يف هذا املج�ل عرب م�ض�ريع الط�قة املتجددة 
ن�ضرع اخلطى  اأن  بد من  لكنن� ل  بتنفيذه�  الدولة  تقوم  التي  املتعددة 
لتحقيق املزيد يف هذا املج�ل ومع ذلك ينبغي لن� موازنة امل�ضوؤولية بني 
واجبن� لتحديث م�ض�در اأخرى للط�قة وحم�ية البيئة لتحقيق التنمية 
امل�ضتدامة. ول يخفى على اأحد حجم الإجن�زات التي حققته� الدولة يف 
املج�ل الجتم�عي اإذ تك�ضف نظرة �ضريعة على جم�لت ال�ضحة والتعليم 
والإ�ضك�ن عن مدى التطور الذي حلق بهذه اخلدم�ت التي ب�تت ت�ض�رع 
نظرياته� يف الدول املتقدمة وهو م� ي�أتي يف ظل رغبتن� يف حتقيق هدف 
رئي�ضي من اأهداف ال�ضي��ضة الع�مة للبالد وهو اإجن�ز تنمية اجتم�عية 
حقيقية والو�ضول به� اإىل اأق�ضى درج�ته� كنظ�م متك�مل يقطف ثم�ره 
اإنن� نعي مت�م�   .. اإخوتي واأخواتي  املواطن يف ظل حي�ة كرمية واآمنة. 
بن�ء الأمم ومن  الإن�ض�ن واأهميته ودوره يف  ت�أ�ضي�س دولتن� قيمة  ومنذ 
ثم نحر�س على �ضون حقوقه و�ضم�ن رف�هيته وتلبية احتي�ج�ته ويف 
امل�ضرق الذي تقوم عليه  الأم��ل  ال�ضب�ب الذي هو  ي�أتي  القلب من ذلك 
اأن ال�ضب�ب هم �ضن�ع  اإدراك ت�م  الطموح�ت وتعقد عليه الآم���ل فلدين� 
اأن  اأي تقدم حقيقي ولميكن لأي دولة  احل��ضر واأمل امل�ضتقبل وعم�د 

تتقدم من دون ا�ضتثم�ر اأمثل لقدرات �ضب�به�.
 اإن املجتمع الإم�راتي جمتمع تغلب عليه ن�ضبة ال�ضب�ب واإمي�ن� ب�أن هذا 
اأفك�ر  اأي  من  حم�يته  �ضرورة  نوؤكد  ف�إنن�  دولتن�  م�ضتقبل  هو  ال�ضب�ب 
دخيلة واحلف�ظ عليه من اأي دع�وى مغر�ضة ت�ضتهدفه وذلك عرب توفري 
بيئة �ضحية ت�ض�عده على النمو ال�ضليم وتتيح له تن�ضئة �ضحيحة تقوم 
على قيم الو�ضطية والعتدال والت�ض�مح والتع�ي�س والنفت�ح على الع�مل 
والتف�عل مع م�ضتجداته مع احلف�ظ يف الوقت ذاته على خ�ضو�ضي�ته 
الثق�فية واحل�ض�رية والدينية. اإنن� نريد من �ضب�بن� اأن يكون واعي� مب� 
فكلن� مط�لبون  الغ�يل  وطنه  بن�ء  ر�ض�لته هي  اأن  ومدرك�  ي��دور حوله 
اإىل  ت�ضتند  بروؤية  وال�ضرتاتيجية  التنموية  �ضي��ض�تن�  نعزز  ب���أن  اليوم 
امل�ضتجدات  وت��واك��ب  املتغريات  م��ع  وتتف�عل  لدولتن�  الت�ريخي  الإرث 
وتنظر اإىل امل�ضتقبل بنظرة طموحة وواعية و�ضب�ب الوطن هم يف �ضلب 

هذه ال�ضرتاتيجية. 
واأن��ه حني طلب لأداء  امل�ضوؤولية  اأن��ه على قدر  الدولة  �ضب�ب  اأثبت  لقد 
�ض�هدت  ب�ل�ضع�دة حينم�  �ضعرت  ال�ضتعداد ولقد  اأمت  الواجب ك�ن على 
ب�لفخر  اأح�ض�ضت  كم�   .. الوطنية  اأداء اخلدمة  اإىل  ي�ض�رع  ال�ضب�ب  هذا 
حينم� راأيت اأبن�ئي ال�ضب�ب.. من�ضبطني.. روحهم املعنوية مرتفعة..وهم 
يقبلون بكل همة و�ضج�عة على اأداء التدريب�ت الع�ضكرية يف مع�ضكرات 
ب�مل�ضوؤولية  اأدرى  اأنهم  بذلك  ليوؤكدوا  والحتي�طية  الوطنية  اخلدمة 
امللق�ة على ع�تقهم واأنهم جيل جديد يخدم اأمن دولة الإم�رات العربية 
والأخط�ر  امل�ثلة  التحدي�ت  ب���أن  يقني  على  واإنني  وا�ضتقراره�  املتحدة 
اأبن�ء  نفو�س  يف  املتوهجة  الوطنية  ال���روح  ف����إن  ت��ع��ددت  مهم�  املحدقة 
الوطن والتي مل�ضن�ه� من خالل ا�ضتج�بة �ضب�ب الوطن لالنخراط يف 
اخلدمة الوطنية موؤخرا ق�درة على الت�ضدي لتلك التحدي�ت والأخط�ر 

وجم�بهته�.
التن�ضئة  حتقيق  ي�ضتهدف  والحتي�طية  الوطنية  اخلدمة  ق�نون  اإن   
الوطنية ال�ضليمة لأبن�ء الوطن وتر�ضيخ قيم الولء والنتم�ء والت�ضحية 
يف نفو�ضهم وتهيئة جيل قوي واثق ميلك مقوم�ت ال�ضخ�ضية القي�دية 

النف�س  والعتم�د على  امل�ضوؤولية  واللتزام وحتمل  الن�ضب�ط  منحيث 
ال��ق��درة على حتمل  ل��دى ه��ذا اجليل  ال��ق���ن��ون وبحيث تكون  واح���رتام 
م�ضوؤولي�ته امل�ضتقبلية وعلى الإ�ضه�م يف اخلطط امل�ضتقبلية للدولة. كم� 
�ضي�ض�عد انخراط ال�ضب�ب يف اأداء اخلدمة الوطنية على تر�ضيخ الوحدة 
الوطنية التي تعترب اأ�ض��س ا�ضتقرار الدولة ومن�ئه� وهي اأ�ض��س قي�م اأي 
دولة حديثة كم� �ضيوؤدي اأي�ض� اإىل تعميق روح املواطنة اإذ �ضيكون جلهود 
ال�ضب�ب  �ضت�ضع  التوطني حيث  ت�أثري مب��ضر يف دعم  الوطنية  اخلدمة 
بع�ضه�  اأع��م���ل خمتلفة  اأداء  املبكر يف  الن��خ��راط  الإم���رات��ي على عتبة 
يع�دل العمل اليدوي وهو م� �ضيجعل مواطني الدولة ق�درين على اأداء 

اأي اأعم�ل ت�ضند اإليهم.  
املالئمة  الظروف  توفري  اأج��ل  من  دائم�  نعمل  اإنن�  واأخ��وات��ي..  اإخوتي 
يف الداخل واخل�رج كي تكون دولتن� اآمنة م�ضتقرة..مت�ضي بعزم وهمة 
ت�ضهده من حتولت  ف�ملنطقة مب�  والتقدم  والزده���ر  الرخ�ء  لتحقيق 
دولة  ولي�ضت  التحدي�ت  من  جديدة  مرحلة  على  مقبلة  وم�ضتجدات 
التحولت ول �ضك  ت�أثريات هذه  املتحدة مبن�أى عن  العربية  الإم���رات 
يف اأن بيتن� املتوحد يحمين� من هذه الت�أثريات وي�ض�عدن� كي نكون على 
الت�أثريات ومواكبة تطوراته�  اأهبة ال�ضتعداد واجل�هزية ملواجهة هذه 

وح�ضن التع�مل مع تداعي�ته�. 
وانطالق� من م�ضلحتن� الوطنية العلي� ومن اإدراكن� اأهمية احلف�ظ على 
ال�ضتقرار يف املنطقة ك�ن لبد من العمل من اأجل مواجهة الت�أثريات 
ال�ضلبية التي نتجت من الأح��داث التي �ضهدته� املنطقة طوال الأعوام 
القليلة امل��ضية ويف هذا الإط�ر ج�ء التحرك الإم�راتي الداعم لل�ضقيقة 
الإم����رات  دول��ة  م��ن  ك���ن  فم�  الع�جل  ال��دع��م  اإىل  احت�جت  التي  م�ضر 
وذلك  ال��الزم��ة  امل�ض�عدة  ت��ق��دمي  اإىل  �ض�رعت  اأن  اإل  املتحدة  العربية 
انطالق� من قن�عتن� ب�أن حتقيق ال�ضتقرار يف م�ضر يوؤدي اإىل حتقيق 
ال�ضتقرار يف املنطقة ب�أكمله� واأن م�ضر هي عمق ا�ضرتاتيجي للمنطقة 

و�ضم�م اأم�ن للبلدان ولل�ضعوب العربية. 
وت�ضهد منطقتن� يف الآونة الأخرية حتدي� مهم� يتمثل يف تن�مي خطر 
الإم�رات  التطرف والإره���ب وهو م� ميثل تهديدا خطريا لأمن دولة 
واملنطقة  اخلليج  منطقة  اأم��ن  وك��ذل��ك  وا�ضتقراره�  املتحدة  العربية 
اأجل مواجهة هذا  التحرك من  الذي فر�س علين�  الأم��ر  العربية كله� 
التحدي اخلطري وذل��ك من خ��الل العمل على حم���ور ع��دة من بينه� 
الدول  ب��ني  للتع�ون  ج��دي��دة  اأر�ضية  وب��ن���ء  الداخلية  جبهتن�  حت�ضني 
والنخراط  املنطقة  يف  وال�ضتقرار  الأم��ن  �ضي�نة  يف  الراغبة  العربية 
ب��ق��وة يف اجل���ه���ود ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل م���ن اأج����ل م��ك���ف��ح��ة التطرف 
والإره���ب.. واإنن� نوؤمن ب�أنه ينبغي اأن ت�ضتمر جهودن� يف مك�فحة هذه 
الرا�ضخة  ثوابتن�  على  ذل��ك  يف  معتمدين  عليه�  وال��ق�����ض���ء  ال��ظ��واه��ر 
على  الق�ض�ء  ب�أن  ال�ضلبة  وقن�عتن�  الت�م  واإمي�نن�  الوا�ضحة  ومواقفن� 

هذه الظ�هرة ي�ضكل اأحد اأهم مف�تيح حتقيق ال�ضتقرار يف املنطقة. 
اإنن� نعي�س يف ع�مل جديد متغري.. ون�ضهد تطورات ع�ملية م�ضتمرة جتعل 
الع�مل قرية كونية �ضغرية ترتابط اأطرافه� وتت�ض�بك م�ض�حله� ومن 
وق�ض�ي�ه  همومه  وع��ن  ال��ع���مل  ه��ذا  ع��ن  ننعزل  اأن  مبقدورن�  لي�س  ث��م 
ونكون  مع�ضالته  ون�ض�ركه  معه  نتف�عل  اأن  ينبغي  واإمن����  وم�ضكالته 
ع�مال موؤثرا وعن�ضرا ف�عال يف حركته ويف توجه�ته نحو و�ضع احللول 
الوطنية  م�ض�حلن�  حتقيق  على  ق�درين  يجعلن�  مب�  وال�ضرتاتيجي�ت 
اأن يكون تف�علن� مع هذا الع�مل ن�بع� من منطلق ال�ضراكة  لكن ينبغي 

الك�ملة الق�ئمة على حتقيق امل�ض�لح وتب�دل املن�فع.
 ووفق ذلك ن�ضتطيع اأن نر�ضخ املك�نة املرموقة التي بلغته� دولة الإم�رات 
اإن  الع�ملية.  ال�ض�حة  على  بقوة  ح�ضوره�  نفر�س  واأن  املتحدة  العربية 
حترك �ضي��ضتن� اخل�رجية ينبغي اأن يتم يف اإط�ر من التوازن يف العالق�ت 
الدولية وهذا يتطلب تعدد وتنوع خي�رات وم�ض�رات التحرك اخل�رجي 
اإق�مة عالق�ت  على  ي�ض�عد  اأخ��رى مب�  دون  وع��دم ح�ضره� يف منطقة 
قوية وف�علة مع دول اأوروب� واأمريك� واإفريقي� واآ�ضي� يف اآن واحد من دون 

اأن تكون العالقة مع منطقة م�على ح�ض�ب العالقة مع منطقة اأخرى 
اأو اأن تكون العالقة مع طرف دويل اأو اإقليمي على ح�ض�ب العالقة مع 
العربية  الإم�����رات  دول��ة  التوجه�ت ت�ضتطيع  اآخ��ر ويف ظ��ل ه��ذه  ط��رف 
املتحدة اأن تقيم املزيد من العالق�ت املتميزة مع العديد من دول الع�مل 
يف خمتلف الق�رات الأمر الذي من �ض�أنه اأن ي�ضهم يف تعزيز مك�نته� يف 

الع�مل اأجمع. 
املتحدة مبرحلة  العربية  الإم����رات  دول��ة  واأخ��وات��ي.. لقد م��رت  اإخوتي 
اأ�ضواط� مهمة  اأن تقطع  ا�ضتط�عت خالله�  ت�ريخه� احلديث  مهمة يف 
انطلقت  كم�  قواعده�  وتر�ضيخ  اأ�ض�ضه�  وو�ضع  الدولة  بن�ء  على طريق 
والقت�ض�دي  ال�ضي��ضي  التمكني  حتقيق  اأج���ل  م��ن  اأخ���رى  مرحلة  يف 
والجتم�عي والثق�يف ونحن الآن ب�ضدد مرحلة جديدة تنطلق خالله� 
الإقليمية  ال�ض�حتني  ع��ل��ى  مك�نته�  وت��ر���ض��ي��خ  دع���م  اأج���ل  م��ن  ال��دول��ة 
والدولية وتعزيز دوره� كالعب اإقليمي ودويل مهم وف�عل ول غنى عنه 
يف مواجهة الق�ض�ي� الإقليمية والدولية وهي مرحلة تتطلب اأن يبذل 
اجلميع يف الدولة اأق�ضى م� ميكن من جهد واأن يتع�ون اجلميع من اأجل 
وو�ضعه  ونهو�ضه  وتطوره  الغ�يل  الوطن  هذا  تقدم  م�ضرية  ت�ضتمر  اأن 
يف املك�نة التي تليق به يف م�ض�ف الأمم الكبرية والعظيمة .. فلقد ك�ن 
جن�ح دولة الإم���رات ن�بع من اجلهود املخل�ضة والعمل ال��دوؤوب واجل�د 
من  ورثن�ه�  التي  النبيلة  الع�لية  والقيم  واملب�دئ  العقالين  والتوجه 
الآب�ء والأج��داد وهي التي بنيت عليه� الدولة لتظل هي اأ�ض��س النج�ح 
الذي حتقق كم� اأنه بدون ال�ضتقرار والأمن والأم�ن م� ك�ن لن� اأن نبني 
العتدال  اأهمية  اأدركن�  البداي�ت  فمنذ  الواعد  الواثق  جمتمعن�  رك�ئز 
والو�ضطية والنفت�ح على الع�مل وجت�ربه فهذه القن�ع�ت والطموح�ت 
اآب�ئن� واأدركن� قيمته�  اأبن�ئه توارثن�ه� وتعلمن�ه� من  لوطنن� ومل�ضتقبل 
اأ�ض��ضية من رك�ئز جن�حن� ف�ليوم نرى حمورية  واأهميته� وهي ركيزة 
هذه القيم واملب�دئ يف النه�ضة وامل�ضرية اخلرية لوطنن� الغ�يل. لذلك 
ف�إنه ل بد من ال�ضتمرار يف الرتكيز على هذا املنهج وهذه الروؤية اإىل 
للتغلب  وال�ضتعداد  الط�ق�ت  وح�ضد  الهمم  �ضحذ  يف  ال�ضتمرار  ج�نب 
على ال�ضع�ب حتى ن�ضلم راية الوطن لالأجي�ل الق�دمة عزيزة �ض�م�خة 
القي�دة  بحكمة  والأج���داد م�ض�نة  الآب���ء  لن�  تركه�  التي  الأم�نة  وتظل 
ووحدة املواطنني. واإنني اأنتهز هذه الفر�ضة لأرفع اأ�ضمى اآي�ت الته�ين 
والتربيك�ت اإىل �ضيدي �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن 
رئي�س الدولة - حفظه اهلل - و�ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي واإخوانهم� 
اأن  داع��ي��� اهلل  الإم�����رات -حفظهم اهلل-  الأع��ل��ى ح��ك���م  املجل�س  اأع�����ض���ء 
يوفقهم واأن ي�ضدد خط�هم مل� فيه م�ضلحة وطنن� الغ�يل واأن يعيد هذه 
املن��ضبة دائم�عليهم وعلى وطنن� و�ضعبن� ب�خلري والرف�هية.. كم� اهنئ 
اإخوتي واأخواتي املواطنني يف كل اإم�رات الدولة بهذه املن��ضبة الوطنية 

الغ�لية على قلوبن� جميع�   .

ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة: دولتنا الفتية رغم حداثتها تفوقت على 
كثري من دول العامل املتقدم والتي تتجاوز اأعمارها مئات ال�سنني

•• اأبوظبي-وام:

وجه �ضمو ال�ضيخ �ضلط�ن بن حممد بن �ضلط�ن 
الق��ضمي ويل عهد ون�ئب ح�كم ال�ض�رقة كلمة 
عرب جملة درع الوطن مبن��ضبة اليوم الوطني 

الث�لث والأربعني فيم� يلي ن�ضه�: .
  تعود علين� ذكرى اليوم الوطني ذكرى احت�د 
دول����ة الإم��������رات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وت���ع���ود بن� 
املوؤ�ض�ضني  لأول��ئ��ك  ال��ع��ط��رة  لل�ضرية  ال��ذاك��رة 
الوائل لهذا الكي�ن املتوحد �ضرية همة الرج�ل 
���ض��رية امل��غ��ف��ور ل��ه ب�����إذن اهلل ال�����ض��ي��خ زاي����د بن 
غفر  الحت����د  بن�ة  واإخ��وان��ه  نهي�ن  اآل  �ضلط�ن 

اهلل لهم.
رج�ل ذو عزمية وبحنكتهم وهمتهم و رج�حة 
احت���د يجمع  اق�موا  نور ب�ضريتهم  و  عقولهم 
الكلمة وبداأوا  الفرقة و يوحد  ال�ضت�ت و ينبذ 

البن�ء .. ار�ضوا قواعد الدولة واأرك�نه� و�ضيدوا جمده� حتى علوا به� اإىل 
بل  عليهم  مقت�ضر  الم��ر  يجعلوا  و  ب�أنف�ضهم  يعتدوا  مل  و  ال�ضح�ب  ه���م 
�ض�ركوا ال�ضعب يف البن�ء وا�ضتع�نوا بهم ف�أ�ضبح اجلميع م�ض�رك� يف الت�ضييد 

مم� جعل الأمر م�ضوؤولية و زاد ذلك من الرتب�ط بهذا الكي�ن اجلديد.
عم  و  ال��رخ���ء  انت�ضر  و  الطرق  و�ضقت  املب�ين  �ضيدت  و  املوؤ�ض�ض�ت  وق�مت 
الأمن و مل يغيب عنهم اأن بن�ء الإن�ض�ن يجب اأن يكون موازي� لبن�ء املك�ن 
املتخ�ض�ضون  ب�خلدم�ت وجلب  تزويده�  و حر�ضوا على  املدار�س  ف�ضيدوا 
املراكز  و  اجل�مع�ت  اأق���م��وا  و  فيه�  للتدري�س  املعلمني  اأف�ضل  لتطويره� 

تعنى  التي  و  الطفولة  و  ب�لأمومة  تعنى  التي 
و  املجتمع  ن��واة  كونه�  الأ���ض��رة  على  ب�حلف�ظ 

اأ�ض��س بن�ئه.
43 ع���م��� جند  ال��ي��وم وب��ع��د م�ضي  وه��� نحن 
هذه الدولة الفتية اإذا م� ق�رن� بينه� و بني دول 
مئ�ت  اأع��م���ره���  تتج�وز  وال��ت��ي  املتقدم  ال��ع���مل 
ا�ضتط�عت و رغم حداثته�  ال�ضنني جنده� قد 
اأن ت�ضل اإىل م� و�ضلوا اإليه يف خمتلف املج�لت 

وتتج�وزهم يف جم�لت اأخرى.
وم� ك�ن له� اأن حتقق له� كل ذلك لول ف�ضل 
الرج�ل  ه��م��ة  ث���م  م���ن  و  اأول  ج���ل  و  ع���ز  اهلل 
احل�ليني  ال��ق���دة  ال��رج���ل  حكمة  و  املوؤ�ض�ضني 
ب�ل�ضري على خطى الأ�ضالف واتب�ع نهجهم يف 
اأ�ضبح يف م�ض�ف  الوطن حتى  ادارة زم���م هذا 
منجزاته�  و  ب�أبن�ئه�  تفخر  التي  ال��دول  تلك 
بن�ه�  و  ال��ث��ق���ف��ي��ة  و  الق��ت�����ض���دي��ة  و  العلمية 

التحتية و التي �ضكلت له� جمتمعة نه�ضة تنموية �ض�ملة.
اإىل مق�م  الته�ين و التربيك�ت  اآي���ت  ارف��ع  اأن  اإل  املق�م  ول ي�ضعني يف هذا 
اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل  ال�ضيخ خليفة بن زايد  ال�ضمو  �ض�حب 
الإم�رات  حك�م  الأعلى  املجل�س  اأع�ض�ء  ال�ضمو  اأ�ضح�ب  اخوانه  مق�م  واإىل 
واإىل �ضعب دولة الإم�رات العربية املتحدة مبن��ضبة الذكرى ال� 43 لقي�م 
الحت�د داعي� اهلل عز و جل اأن مين على دولتن� احلبيبة ب�لأمن و الرخ�ء 
اأر�ضه� و  و التقدم و الزده���ر و يغدق عليه� من خريه و ف�ضله و يحفظ 

ق�دته� و �ضعبه� من كل �ضر يحيط بهم اأو يرت�ضد لهم . 

�سبكة اإرم الإخبارية : الإمارات نه�سة �ساملة وطموح بال حدود 
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت �ضبكة اإرم الإخب�رية اأن جتربة احت�د دولة الإم�رات العربية املتحدة 
ال�ضبكة يف  الع�مل. وق�لت  التج�رب الحت�دية يف  اأجن��ح  واح��دة من  تعد 
..نه�ضة   43 ال�  الإم����رات يف عيده�  ن�ضرته حتت عنوان  ال��ذي  التقرير 
الإم���رات بيومه� الوطني  �ض�ملة وطموح بال حدود مبن��ضبة احتف�لت 
ي�ضتح�ضرون  بيوم الحت���د  احتف�لهم  الإم���رات��ي��ني خ��الل  اإن   ..  43 ال��� 
م� حققته بالدهم من نه�ضة واإجن���زات على خمتلف ال�ضعد ال�ضي��ضية 
والقت�ض�دية واخلدمية والتعليمية وال�ضي�حية. واأ�ض�ف التقرير - الذي 
اأن مالمح هذه  تن�ولت فيه ال�ضبكة م�ضرية الإم���رات يف ظل الحت���د - 

النه�ضة التي حتققت يف اأقل من ن�ضف قرن يف الإم���رات ال�ضبع تتجلى 
البالد.  لق�دة  ال�ضي��ضية  احلكمة  على  تربهن  جميعه�  جوانب  ع��دة  يف 
القرن  �ضبعين�ت  العربية برزت منذ مطلع  الإم���رات  اأن دولة  واأو�ضحت 
امل��ضي كواحدة من اأجنح التج�رب الحت�دية يف الع�مل وحتولت من جمرد 
�ضحراء ق�حلة اإىل واحة تتمتع ب�لزده�ر وال�ضتقرار. واأكد التقرير اأن 
الندم�ج بني الإم�رات ال�ضبع حتقق بف�ضل الإرادة ال�ضي��ضية من ن�حية 
واإدراك �ضعوب كل الإم�رات لأهمية الوحدة من ن�حية ث�نية. وق�لت اإنه 
التجربة  مبقدار جن�ح جتربة الحت�د ف�إن جن�ح� مم�ثال �ض�حب هذه 
متثل يف تكري�س قيم التع�ي�س والت�ض�مح بني ب�ضر من خمتلف الثق�ف�ت 
واجلغرافي�ت اإذ يعي�س على اأر�س الإم�رت املاليني من اجلن�ضي�ت املختلفة 

اجلميع  وم�ض�لح  ي�ضمن حقوق  بلد  والإق���م��ة يف  العمل  اخ��ت���روا  ممن 
التقرير  واأ�ض�ر  الطموح والجته�د.  لكل من ميلك  ويتيح فر�ض� ثمينة 
اإىل اأنه توفرت لدولة الإم���رات عدة مقوم�ت جرى توظيفه� على نحو 
يف�ضي لتحقيق معدلت منو ع�لية اإذ جرى املزج بني امله�رات واخلربات 
التج�رية ملواطنيه� املكت�ضبة من كونه� مركزا للتج�رة البحرية و�ضن�عة 
اللوؤلوؤ وبني الع�ئدات النفطية لبن�ء دولة رف�هية تت�ضم ب�قت�ض�د متنوع. 
لل�ضن�عة واخلدم�ت  اإقليمي� ه�م�  الآن مركزا  الإم���رات متثل  اإن  وق�ل 
بف�ضل احتي�طي�ته� ال�ضخمة من النفط حيث تعترب الث�لثة يف الع�مل 
الغ�ز.  احتي�طي�ت  حيث  من  والرابعة  النفطية  الحتي�طي�ت  حيث  من 
واأ�ض�ف اأنه يف ظل انهم�ك دول املنطقة ب�لتطرف والت�ضدد ف�إن الإم�رات 

تقدم روؤية بديلة تقوم يف الأ�ض��س على التع�ون واحلوار وهي تعد منوذج� 
لدولة العتدال التي تهدف اإىل اإر�ض�ء قيم احلوار والتعدد وتقبل الآخر 
بدل من العنف والنزاع�ت وال�ضراع�ت الدامية. وذكر التقرير اأنه رغم 
م�ض�ركة الإم���رات يف التح�لف الدويل �ضد تنظيم داع�س املت�ضدد اإل اأن 
هذا التوجه الع�ضكري للدولة ل ميثل النهج الوحيد ملح�ربة التطرف .. 
م�ضريا اإىل مقولة �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ن�ئب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي يف هذا ال�ضي�ق..اإن القوة 
اأن تكون الو�ضيلة الوحيدة للق�ض�ء على داع�س .. م�ضددا على  ل ميكن 
اأهمية اإعالء قيم الت�ض�مح والأفك�ر التنويرية وذلك للق�ض�ء على الأفك�ر 

املتطرفة التي متثل تهديدا �ض�رخ� للمجتمع�ت العربية ب�ضكل ع�م .

يف يومنا الوطني هذا متتلىء اأفئدتنا مب�ساعر الفخر واالعتزاز بدولتنا وقيادتنا

ويل عهد دبي: �سنكر�ش جهودنا واأوقاتنا واإمكانياتنا لتوطيد اأركان احتادنا و�سنجتهد لإعالء بنيانه 
•• اأبوظبي-وام:

را�ضد  بن  ال�ضيخ حمدان بن حممد  �ضمو  وجه 
درع  دب��ي كلمة عرب جملة  اآل مكتوم ويل عهد 
الوطن مبن��ضبة اليوم الوطني ال� 43 للدولة.. 

وفيم� يلي ن�س كلمة �ضموه:.
  اإن احتف�لن� اليوم ب�لذكرى الث�لثة والأربعني 
ل��ت���أ���ض��ي�����س دول��ت��ن��� ه���و اح��ت��ف���ء ب���أ���ض��م��ى القيم 
الن�����ض���ن��ي��ة وم���ك����رم الأخ������الق ال��ت��ي ب��ع��ث اهلل 
ليتممه�  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  حممد  �ضيدن� 
ومن  اأجمعني.  للن��س  وه���دي���  مر�ضدا  وت��ك��ون 
ف�ضل اهلل علين� اأن �ضري اآب�ئن� املوؤ�ض�ضني تفي�س 
وقدوتن�  وال��دن���  �ضرية   .. وامل��ك���رم  القيم  بهذه 
نهي�ن  اآل  �ضلط�ن  بن  زايد  ال�ضيخ  دولتن�  ورمز 
مكتوم  اآل  �ضعيد  بن  را�ضد  ال�ضيخ  درب��ه  ورفيق 
واخ��وان��ه��م��� احل��ك���م ط��ي��ب اهلل ث��راه��م جمعي� 
واأغ�����دق ع��ل��ي��ه��م م���ن ك��رم��ه ورح��م��ت��ه وثوابه. 
لقد ج�ضد ال�ضيخ زايد واخوانه ب�حت�دهم قيم 

والعط�ء  والإخ��ال���س  وال��ت��ع���ون  وال��ت���آخ��ي  والتك�فل  والتك�تف  الت�ض�من 
واإنك�ر الذات وحب اخلري للن��س جمعي�. وتتج�ضد هذه القيم واملك�رم اليوم 
اآل  يف �ضرية والدن� وق�ئد م�ضريتن� �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
نهي�ن واأخيه �ض�حب ال�ضمو الوالد ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ن�ئب 
بهذه  اليوم  واحتف�لن�  دب��ي.  ح�كم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ن�ضتلهم قيمهم  ب�أن  لق�دتن�  الذكرى اجلميلة هو من��ضبة لتجديد عهدن� 
ب�أن  الحت���د  اأبن�ء  نحن  ونعدهم  واأعم�لن�  حي�تن�  يف  ونتمثله�  ومك�رمهم 
�ضنكر�س  وطموح�تهم.  تطلع�تهم  م�ضتوى  ويف  ظنهم  ح�ضن  عند  نكون 
و�ضعن�  م�  و�ضنجتهد  احت�دن�  اأرك���ن  لتوطيد  واإمك�ني�تن�  واأوق�تن�  جهودن� 
الجته�د لإعالء بني�نه وحم�ية �ضي�دته وا�ضتقالله وتعزيز اأمنه وا�ضتقراره 
الحت�د  اأب��ن���ء  ونحن  اإليه�.  جديدة  منجزات  واإ�ض�فة  منجزاته  وحم�ية 
واثقون من جن�حن� يف النهو�س مب�ضوؤولي�تن� واأداء الأدوار املنتظرة من�.. 

وكيف ل نكون واثقني وقد غر�ضت قي�دتن� فين� 
والطموح  والم��ت��ي���ز  وال��ن��ج���ح  الإجن����ز  ثق�فة 
اأبن�ء وبن�ت  واأف��ردت لتمكني   .. املن�ف�ضة  وحب 
اأولوي�ته� وو�ضعت �ضع�دة �ضعب  راأ�س  الإم�رات 
�ضع�رن�  �ضيظل  اأهدافه�.  مقدمة  يف  الإم����رات 
امل��رف��وع اأب��د ال��ده��ر: لبيك ي��� وط��ن .. يرفعه 
و�ضغف  بفرح  يتدفقون  وهم  واخواتن�  اخوانن� 
للتدريب  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة  مع�ضكرات  ع��ل��ى 
ال��ع�����ض��ك��ري ا����ض���ت���ع���دادا ل���الن���خ���راط يف ق���وات 
لفتداء  ج�هزين  و�ضب�ط�  ج��ن��ودا  الح��ت��ي���ط 
وط�لب�تن�  طالبن�  ويرفعه  ب�أرواحهم.  الوطن 
وهم ينكبون على الدر�س والتح�ضيل لريفدوا 
مواردن� الب�ضرية بدم�ء جديدة ويعززوا خطط 

التوطني يف قط�عين� احلكومي واخل��س.
نعم لبيك ي� وطن يزاأر به� اأ�ضود قواتن� امل�ضلحة 
و�ضرطتن� واأجهزتن� الأمنية وهم ي�ضهرون على 
اأج��وائ��ن��� ومي�هن�  اأرا���ض��ي��ن��� وح��رم��ة  ���ض��الم��ة 
ويرت�ضدون املجرمني و�ضذاذ الأف���ق وكل من 
ب�أمنن� وا�ضتقرارن�. نعم لبيك ي� وطن يف كل مواقع العمل  يح�ول العبث 
الأمه�ت وهن  اح�ض�ن  العلوم احلديثة.. ويف  لدرا�ضة  املبعوثني  ويف غربة 
اأبن�ءهن مك�رم الأخ��الق ويف عط�ءات ال�ضب�ب يف كل املي�دين من  ير�ضعن 
الوطني هذا متتلىء  األوانه�. يف يومن�  بكل  والآداب  الفنون  اإىل  الري��ضة 
ب�لتهنئة  ونتوجه  وقي�دتن�..  بدولتن�  والع��ت��زاز  الفخر  مب�ض�عر  اأفئدتن� 
اإىل رئي�س دولتن� �ض�حب ال�ضمو الوالد ال�ضيخ خليفة بن زايد  والتربيك 
اآل نهي�ن واإىل اأخيه �ض�حب ال�ضمو الوالد ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي واإىل اخوانهم� اأ�ضح�ب 
ال�ضمو اأع�ض�ء املجل�س الأعلى حك�م الإم�رات. والتهنئة مو�ضولة اإىل اأخي 
الكبري �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد 
اأبن�ء وبن�ت وطني.  الأعلى للقوات امل�ضلحة ولخواين اأولي�ء العهود ولكل 

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته   .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

وج����ه ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د بن 
كلمة  الفجرية  عهد  ويل  ال�ضرقي  حممد 
اليوم  ال���وط���ن مب��ن������ض��ب��ة  درع  ع���رب جم��ل��ة 
ال��وط��ن��ي ال��ث���ل��ث والأرب��ع��ني اأك���د فيه� اأنه 
وع���ل���ى م�����دار ث���الث���ة واأرب����ع����ني ع����م���� من 
الحت����د ك���ن��ت دول���ة الم�����رات ور���ض��ة عمل 
وبن�ء ي�ضهد على اأهميته� الق��ضي والداين 
�ضتى  نوعية يف  ق��ف��زات  بثقة  راح��ت حتقق 
جم�لت احلي�ة وفق� خلطط طموحة ب�أفق 
وا�ضع ومتجدد ق�م على تنفيذه� املغفور له 
ب�إذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن اآل نهي�ن 
بعده  تنفيذه�  ويقوم على  ث��راه  اهلل  طيب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب 

نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل . 
وفيم� يلي ن�س الكلمة:

والأربعني  الث�لثة  ال�ضنوية  الذكرى  تطل 
ع��ل��ى ق��ي���م احت����د دول���ة الم������رات العربية 
جميد  ي��وم  ت�ريخ  ن�ضتعيد  ومعه�  املتحدة 
ف��ي��ه �ضعب  ت���وح���د  ال����وج����دان  وخ����ل���د يف 
الم��������رات حت���ت راي�����ة واح������دة اأ���ض�����س له� 
املغفور له ب�إذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن 
ع�م  م��ن  دي�ضمرب  يف  اهلل  رح��م��ه  نهي�ن  اآل 
ال�ضيخ حممد بن  املغفور له  1971 وق�م 
ال�ضرقي رحمه اهلل واخوانهم� حك�م  حمد 
الم�������رات الآب������ء الأوائ������ل ب���ل��ت��وق��ي��ع على 

•• اأبوظبي-وام:

را�ضد  ب��ن  �ضعود  ب��ن  را���ض��د  ال�ضيخ  �ضمو  وج��ه 
جملة  عرب  كلمة  القيوين  اأم  عهد  ويل  املعال 
الث�لث  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبن��ضبة  ال��وط��ن  درع 
احلكيمة  ال���ق���ي����دة  ان  ف��ي��ه���  اأك����د  والأرب����ع����ني 
ج�ضدت منذ قي�م الحت�د مفهوم التالحم بني 
القي�دة واملواطنني م�ضددة على مفهوم الولء 

والنتم�ء لدولة الإم�رات.
وفيم� يلي ن�س الكلمة: .

ال��وط��ن��ي الث�لث  ب���ل��ي��وم  اق����رتن اح��ت��ف���ل��ن���    
الذكرى  م��ع  الفتية  دولتن�  لقي�م  والأرب��ع��ني 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  لتويل  الع��ضرة 
اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن 
قي�دة اخلري والعط�ء على هذه الأر�س الطيبة 
ومب�دئه  لأرك���ن��ه  داعم�  الحت���د  روح  جم�ضدا 
ال�ضيخ  ب���إذن اهلل تع�ىل  التي خطه� املغفور له 
املوؤ�ض�ضون  واإخوانه  نهي�ن  اآل  �ضلط�ن  بن  زايد 
م���ع���ربا ع���ن حت��ق��ي��ق اآم�������ل وت��ط��ل��ع���ت �ضعب 
والنتم�ء  الوطنية  للوحدة  ومعززا  الإم����رات 
لالرادة  ومدعم�  احلكيمة  وقي�دته�  للدولة 

القوية لعالن الحت�د..
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض���ح��ب  ع���زز  ل��ق��د 
زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل خالل 
ويف ظل  الحت����د  م��ن عمر  امل��ضية  ال�����ض��ن��وات 
قي�دته احلكيمة العديد من املب�درات التي تلبي 
طموح�ت �ضعبن� الويف وت�ض�هم يف رفع قدراته 
ليواكب التطور النوعي الذي ت�ضهده الدولة يف 
ك�فة املج�لت لمي�نه ب�أن بن�ء الن�ض�ن ي�أتي يف 
مقدمة اهتم�م القي�دة ب�عتب�ره عن�ضرا ف�عال 
يف العملية التنموية واحل�ض�رية وهو م� اأكدت 
عليه املب�درات والربامج التي اأطلقه� �ضموه يف 
جم�لت التعليم والت�أهيل وتلبية ك�فة من�حي 
والر�ض�  ال�ضع�دة  احلي�ة لريتفع بذلك موؤ�ضر 
الم�رات  اأبن�ء  ترجم  وق��د  الع�مل  �ضعوب  بني 
هذه الروؤية اإىل واقع ملمو�س جتلى يف حتمل 
يف  و�ض�هموا  ع�تقهم  على  امللق�ة  امل�ضئولي�ت 

عملية التنمية بكل اقتدار.
ل��ق��د ع��رب اأب��ن���ء الإم������رات ع��ن م��ف��ه��وم الولء 
ل�����ض���ح��ب ال�����ض��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
على  وحر�ضهم  احلكيمة  بقي�دته  وامي���ن��ه��م 
���ض��ي���ن��ة امل��ن��ج��زات م���ن خ���الل ان��خ��راط��ه��م يف 
موؤكدين  الح��ت��ي���ط��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  اخل���دم���ة 
والتالحم  الن��ت��م���ء  وتعزيز  امل�ضئولية  �ضرف 
ب��ني ال��ق��ي���دة واأب���ن����ء ال��وط��ن م��وؤك��دي��ن ب�أنهم 
عن  ومعربين  الدولة  لهذه  احل�ضني  ال�ضي�ج 

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  بعده  تنفيذه�  على 
خليفة بن زايد اآل نهي�ن حفظه اهلل الذي 
حمل الأم�نة واأمت م�ضرية التنمية ال�ض�ملة 
ور�ضخ مك�نة الإم�رات الع�ملية ك�ضرح �ض�مخ 
يعمر ب�لأم�ن والرخ�ء وال�ضتقرار وكموذج 
للبن�ء وال��ن��م���ء وه��� ه��ي الإم�����رات بف�ضل 
قي�دة خليفة واإخوانه حك�م الإم���رات تقف 
الع�ملي  البن�ء  املتقدم يف م�ضرية  ال�ضف  يف 
لتكون واحدة من �ضن�ع القرار القت�ض�دي 
امل�ضتقبل  اآف���ق  ونحو   . الع�ملي  واحل�ض�ري 
ال��ت��ي ق�م  مب��� يت�ضق وامل���ب����دئ والأه������داف 
الفجرية  اإم����������رة  ت���ق���ف  الحت���������د  ع��ل��ي��ه��� 
واأبن�وؤه� و�ضط هذا امل�ضهد الإم�راتي املوؤثر 
ال�ضمو  �ض�حب  وتوجيه�ت  ب��روؤي��ة  مت�ضي 
ال�����ض��ي��خ ح��م��د ب���ن حم��م��د ال�����ض��رق��ي ع�ضو 
املجل�س الأعلى لالحت�د ح�كم الفجرية يف 
والجتم�عية  القت�ض�دية  التنمية  قوافل 
والعمرانية والإن�ض�نية كجزء ل يتجزاأ من 
دولة الإم�رات العربية املتحدة . يف الذكرى 
بخ�ل�س  ن��ت��ق��دم  ال��وط��ن��ي  ل��ل��ع��ي��د   43 ال���� 
الأوفي�ء  �ضعبن�  واأب��ن���ء  لقي�دتن�  التهنئة 
ون�ض�أل اهلل اأن يظلل دولة الإم�رات العربية 
وال�ضتقرار  والأم���ن  الأمن  بنعمة  املتحدة 
ومبزيد من التقدم والرخ�ء يف ظل قي�دة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب 
واإخوانه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهي�ن 

حك�م الإم�رات   .

قي�دتن�  حر�س  م��وؤك��دا  التوا�ضل  ه��ذا  بتعزيز 
الر�ضيدة واأولوي�ت اهتم�م�ته� بهم من خالل 
امل�ضروع�ت التي اأمر به� �ض�حب ال�ضمو رئي�س 
اأو  الدولة حفظه اهلل �ضواء يف جم�ل ال�ضك�ن 
وامل�ء  الكهرب�ء  اأو  التحتية  البنى  اأو  ال�ضحة 
اإر�ض�ء  يف  �ضموه  دور  اإىل  ..ب�لإ�ض�فة  وغريه� 
اأبوظبي  لإم�������رة  ال�����ض���م��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ق���واع���د 
م��ن خ��الل ال���ق���رارات ال��ت��ي اأ���ض��دره��� املجل�س 
يف  �ضواء  ال�ض�ملة  وا�ضرتاتيجي�ته  التنفيذي 
الجتم�عية  اأو  الق��ت�����ض���دي��ة  التنمية  جم����ل 
الدرا�ض�ت  والفكرية معززة مبراكز  والثق�فية 
الع�ملية  واملت�حف  اجل�مع�ت  واإن�ض�ء  والبحوث 
والدرا�ض�ت  ب�لثق�ف�ت  القي�دة  اهتم�م  لت�أكيد 
امل���دن  ب���ن����ء  اإىل  ب����لإ����ض����ف���ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

اخل�ضراء وم�ض�ريع الط�قة وغريه�.
الوطني  ال�����رتاب  وح��م���ي��ة  الأم�����ن  اإط������ر  ويف 
حكومتن�  اأول���ت  فقد  املكت�ضب�ت  ع��ن  وال��دف���ع 
ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  بقي�دة �ض�حب  الر�ضيدة 
بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة الق�ئد الأعلى 
كبريا  اه��ت��م���م���  اهلل  حفظه  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات 
ن�حية  م��ن  �ضنوفه�  بك�فة  امل�ضلحة  بقواتن� 
..وتنفيذا  وال��ت�����ض��ل��ي��ح  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ربام���ج 
لتوجيه�ت القي�دة العلي� فقد �ضرع الفريق اأول 
�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد 
امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي 
امل�ضلحة  ال��ق��وات  بن�ء  ا�ضرتاتيجي�ت  و�ضع  يف 
الع�ضكرية  النظري�ت  اأح��دث  وف��ق  وتطويره� 
امل�ضلحة  قواتن�  اأ�ضبحت  حتى  كف�ءته�  ورف��ع 
امل��ن��ط��ق��ة و�ض�ركت  اأك���ف����أ ج��ي��و���س  واح�����دة م���ن 
الأمن  وتعزيز  حم�ية  يف  وك��ف���ءة  اق��ت��دار  بكل 
وال�ضتقرار على امل�ضتويني القليمي والدويل. 
اأن  ي�ضرين  اخل���ل��دة  الوطنية  املن��ضبة  وبهذه 
اإىل  والتربيك�ت  الته�ين  اآي���ت  ب�أ�ضمى  اأت��ق��دم 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  مق�م 
واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي���ن  اآل 
را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  اأخيه 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل 
اإخوانهم�  واإىل  اهلل  رع���ه  دب��ي  ح�كم  ال����وزراء 
اأ�ضح�ب ال�ضمو اأع�ض�ء املجل�س الأعلى لالحت�د 
ال�ضيخ  �ضمو  اأول  الفريق  واإىل  الإم���رات  حك�م 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
واإىل  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق���ئ��د  ن���ئ��ب 
احلك�م  ون��واب  العهود  اأول��ي���ء  ال�ضمو  اأ�ضح�ب 
و�ضعب الإم����رات ال��ويف داع��ني اهلل عزوجل اأن 
يحفظ ق�ئد م�ضريتن� ويوفقن� جميع� خلدمة 

هذا الوطن العزيز و�ضعبه الكرمي . 

د�ضتور الدولة وا�ضعني اللبنة الأوىل مل�ضرية الجن�ز 
اأ�ض��ضه� الن�ض�ن بلغت اليوم بعد ثالثة واأربعني ع�م� 
قمة التنمية والزده���ر فك�ن لدولة الم���رات موقع 
والتقدم  الرقي  الع�مل يف مراتب  دول  ال�ضدارة بني 
الم����رات  بكل جم����لت احل��ي���ة و���ض��رن��� نحن �ضعب 
ك�نت  ع�م�  واأربعني  م��دار ثالثة  وعلى  �ضعب.  اأ�ضعد 
دولة الم�رات ور�ضة عمل وبن�ء ي�ضهد على اأهميته� 
نوعية  ق��ف��زات  بثقة  راح��ت حتقق  وال���داين  الق��ضي 
ب�أفق  يف �ضتى جم�لت احلي�ة وفق� خلطط طموحة 
وا�ضع ومتجدد ق�م على تنفيذه� املغفور له ب�إذن اهلل 
ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه ويقوم 

ج�هزيتهم خلدمة الوطن يف ك�فة املواقع.
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  بقي�دة  احلكومة  اأداء  �ضهد  لقد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
اعتمد  اأداء متميزا  رع���ه اهلل  ال��وزراء ح�كم دبي  جمل�س 
على التخطيط ال�ضرتاتيجي وترجمة توجيه�ت �ض�حب 
التنمية  جم����لت  يف  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�ضمو 
وتطوير اخلدم�ت ور�ضد ميزاني�ت حتقق هذه الأهداف 
املب��ضر ب�ملواطنني وقد عملت احلكومة  نظرا لرتب�طه� 
على الهتم�م ب�جل�نب القت�ض�دي من خالل �ضن العديد 
وتنويع  لال�ضتثم�ر  وال��داع��م��ة  املنظمة  الت�ضريع�ت  م��ن 
الب�ضرية  ال��ك��وادر  تطوير  اإىل  ب�لإ�ض�فة  الدخل  م�ض�در 
النوعي لالأداء. لقد  التطور  القي�دية وامل�ض�عدة لتواكب 
مبوؤ�ضرات  ال��دول��ة  م��وق��ع  املتميز  احل��ك��وم��ي  الأداء  ع��زز 
جعله�  مم�  الع�ملية  املع�يري  وف��ق  الأداء  وج��ودة  الربامج 
متعددة  لال�ضتثم�ر  اجل���ذب��ة  النمو  �ضريعة  ال���دول  م��ن 
للمع�ر�س  ع�ملي�  ومركزا  القت�ض�د  قوية  الدخل  م�ض�در 
متميزة  حتتية  ببنى  معززة  امل��ج���لت  �ضتى  يف  التج�رية 
منذ  احلكيمة  قي�دتن�  ج�ضدت  لقد  م��ت��ط��ورة.  وخ��دم���ت 
ال��ق��ي���دة واملواطنني  ب��ني  ال��ت��الح��م  ق��ي���م الحت����د مفهوم 
واأكدت على مفهوم الولء والنتم�ء لهذه الدولة الفتية 
املب�درات  م��ن  العديد  خ��الل  م��ن  املف�هيم  ه��ذه  وت��ع��ززت 
وال����زي�����رات امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��� احل��ك��وم��ة لتفقد 
من  من�طقهم  وت��ط��وي��ر  احتي�ج�تهم  وتلبية  اأح��وال��ه��م 
خالل الزي�رات امليدانية التي تقوم به� قي�دتن� الر�ضيدة 
نهي�ن  اآل  �ضلط�ن  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  عهد  منذ 
طيب اهلل ثراه وا�ضتمر هذا النهج يف عهد �ض�حب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل 
اآل نهي�ن  ال�ضيخ حممد بن زايد  اأول �ضمو  وب�در الفريق 
امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  عهد  ويل 

•• اأبوظبي-وام:

ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عم�ر  ال�ضيخ  �ضمو  وج��ه 
عهد عجم�ن كلمة عرب جملة درع الوطن مبن��ضبة 

اليوم الوطني الث�لث والأربعني.
وفيم� يلي ن�س الكلمة: .

قلوبن�  على  الغ�لية  املن��ضبة  ه��ذه  يف  ي�ضعدين    
والتربيك�ت  الته�ين  اآي���ت  اأ�ضمى  ارف��ع  اأن  جميع� 
زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  مق�م  اإىل 
اأخيه  واإىل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهي�ن  اآل 

�ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
ال��وزراء ح�كم  ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
دبي رع�ه اهلل واإىل اأ�ضح�ب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ض�ء 
واإىل  الإم�������رات  ح��ك���م  ل��الحت���د  الأع��ل��ى  املجل�س 
الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن 
للقوات  الأع��ل��ى  الق�ئد  ن�ئب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
مبن��ضبة  الأب����ي  الإم�������رات  �ضعب  واإىل  امل�ضلحة 
الإم�رات  لدولة  والأربعني  الث�لث  الوطني  اليوم 

العربية املتحدة.
اإنن� يف هذا اليوم الأغر نحمل الكثري من املحبة 

ال�ض�دق  والإع����زاز  الفي��ضة  وامل�ض�عر  والتقدير 
اآل نهي�ن  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  ل�ض�حب 
رئي�س الدولة حفظه اهلل فقد متيز �ضموه بع�ضقه 
الالمتن�هي للنج�ح والقدرة الف�ئقة على العط�ء 
والقي�دة احلكيمة والعزم احلقيقي لذا �ض�ر ميثل 

القدوة لكل اأبن�ء الإم�رات.
اإن م�����ض��رية ���ض���ح��ب ال�����ض��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة مل 
زال  ول  �ضموه  ك���ن  فقد  �ضنوات  ع�ضر  قبل  ت��ب��داأ 
من  وتف�ن  ب�إخال�س  ويعمل  �ضخي�  اجلهد  يبذل 
التقدم  طريق  على  وو�ضعه�  دولتن�  نه�ضة  اأج��ل 

والزده�ر حتى �ض�رت الإم�رات علم� بني الدولة.
اإن ���ض��ج��ل ���ض���ح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
يف  تتمثل  رائعة  ب���إجن���زات  يحفل  نهي�ن  اآل  زاي��د 
م�ض�ركته الفع�لة يف ت�أ�ضي�س احت�د دولة الإم�رات 
العن�ية  على  ال�ضديد  وحر�ضه  املتحدة  العربية 
ف��ئ���ت املجتمع  ب���مل��واط��ن وا���ض��رت��ه ودع��م��ه جميع 
الأطف�ل  مثل  فيه  الأ���ض��ع��ف  الفئ�ت  وخ�ضو�ض� 
وحر�ضه  والأرام���ل  واليت�مى  واملع�قني  وامل�ضنني 
املراأة  حتفيز  يف  واإ���ض��ه���م��ه  الأ���ض��رة  مت��ضك  على 
اإىل  ب�لإ�ض�فة  املجتمع  النخراط يف خدمة  على 

الإن�ض�نية  واحل���لت  املحت�جني  وم�ض�ندته  دعمه 
ورع�يته م�ضروع�ت اخلري.

بل   .. فقط  الداخل  على  �ضموه  دور  يقت�ضر  ومل 
اله�دفة  امل��ب���درات  يقدم  الع�ملية  الآف���ق  اإىل  امتد 
.. وي�ض�رك ب�إيج�بية ل�ض�لح الإن�ض�ن يف كل مك�ن 
الرائدة  للمب�درات  �ضموه  اإط���الق  ع��رب  وذل��ك   ..
واملثرية لالإعج�ب والإبه�ر على ال�ضعيدين املحلي 
والع�ملي .. وبف�ضل تلك املب�درات الإن�ض�نية ن�لت 
الإم���رات �ضمعة طيبة عززت من مك�نته� الع�ملية 

كبلد ظل يقدم اخلري لكل دول الع�مل.
اإن جتربة الإم�رات الوحدوية التي اأ�ض�ضه� املغفور 
اهلل  طيب  نهي�ن  اآل  �ضلط�ن  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه 
العربي  ال��وط��ن  التج�رب يف  ث��راه تعد م��ن اجن��ح 
���ض��م��وه على  ل���دى  ال��ف��ك��ر الحت�����دي  وق���د انعك�س 
الإم�����رات بحيث متكنوا من  اإخ��وان��ه حك�م  اأف��ك���ر 
دول  ف�ضلت  ظ��روف  يف  بينهم  فيم�  الحت����د  عقد 
اأن  زاي����د  ال�����ض��ي��خ  واأدرك  ذل���ك  اأخ����رى يف حت��ق��ي��ق 
حتقيق الحت�د لن يحدث ملجرد �ضحة الفكرة ول 
ملجرد القتن�ع بحتميته� ول اأي�ض� ملجرد اأن ذلك 
الن��س  ب��ني  ات��ف���ق  اأو  ت��را���س  وج��ود  ب�ضبب  �ضيقع 

بق�ءه رهني  اأن  اإل  الحت���د  ه��ذا  اإن حتقق  فحتى 
بخطوات ت�أ�ضي�ضية ت�ضتطيع الإم�ض�ك به وحفظه 
من النهي�ر لذا فقد عمل على تهيئة النخب من 
الكوادر والقي�دات الف�علة والواعدة والق�درة على 
بتن�ضيط  ق���م  ث��م  الحت����د  مب�ضوؤولي�ت  النهو�س 
الفكر الحت�دي وتوعية اجلم�هري بعمق ارتب�ط 
ب�لحت�د  وم�ضتقبله�  عي�ضه�  وك��رام��ة  م�ض�حله� 

ومبدى م�ض�ركته� يف �ضنعه وحم�يته.
وقد فتحت امل�ضرية الحت�دية الب�ب وا�ضع� لقفزات 
ف�لإح�ض�ءات  امل��ج���لت  جميع  يف  م�ضبوقة  غ��ري 

اأن  اإىل  الأرق����م  بلغة  ت�ضري  امل�ضتقلة  وال��درا���ض���ت 
الأول عربي�  امل��رك��ز  ت���ب���واأت  ق��د  الإم�������رات  دول����ة 
والث�من ع�ضر ع�ملي� لأف�ضل مك�ن ميكن اأن يولد 
فيه الإن�ض�ن ع�م 2013 ..كم� اأن الإم�رات حتتل 
ح�لي� املرتبة الرابعة ع�ملي� بني اأف�ضل 10 دول يف 
الع�مل يف تدين ن�ضبة اجلرمية ب�لرغم من وجود 

العدد اله�ئل من خمتلف اجلن�ضي�ت يف الدولة.
كم� ان م�ض�عدات دولة الإم���رات اخل�رجية ت�ضل 
احتالل  بلد مم� مكنه� من   102 اأك��ر من  اإىل 
للم�ض�عدات  الدوليني  امل�نحني  بني  املراكز  اأعلى 

امل�ضردين  اإي�����واء  يف  اأ���ض��ه��م��ت  ال��ت��ي  اخل���رج��ي��ة 
النزاع�ت  وف�����س  للمحت�جني  الطع�م  وت��وف��ري 

دون النظر اإىل جن�س اأو دين اأو عرق اأو ط�ئفة.
واعلت دولة الحت�د من �ض�أن التعليم وموؤ�ض�ض�ته 
 .. .. ومتيز يف من�هجه  بيئته  ارتقى يف  وال��ذي 
وازداد يف عدد طالبه وط�لب�ته .. وبرغم عظم 
التحدي�ت التي واجهت تعليم الفت�ة الإم�راتية 
وثب�ت  الت�ضميم  وق���وة  الإرادة  عظم  اأن  اإل   ..
ب�أن  اإمي�ن�   .. ال�ضع�ب  كل  على  تغلبت  العزمية 
تعليم الفت�ة لي�س ترف� بل واجب ديني ووطني.

و�ضخرت الدولة كل اإمك�ن�ته� وقدراته� لإحداث 
نوعية يف حقل  ونقلة  وثق�فية  اإعالمية  نه�ضة 
الآداب والفنون بح�ضب�ن ان التنمية القت�ض�دية 
تنمية  معه�  ي��رتاف��ق  عندم�  مراميه�  تتحقق 
ثق�فية تدعمه� وتتك�مل معه� يف خلق ال�ضورة 

امل�ضرقة التي نرجوه�.
م��� حتقق  ك��ل  ع��ن  نتحدث  اأن  ن�ضتطيع  ل  اإن��ن��� 
خالل ال�ضنوات امل��ضية من عمر الحت�د فذلك 
الكلم�ت  اأم����م���ه  ت��ت�����ض���ءل  ل���ه  ���ض���ط��ئ  ب��ح��ر ل 
وت��ق�����ض��ر ول ت��ف��ي ه���ذا الجن������ز ح��ق��ه .. فقط 

امل��ح���ف��ظ��ة ع��ل��ى اجن���ح وار����ض���خ جتربة  واج��ب��ن��� جميع� 
ذلك  ففي  احلديث  الت�ريخ  مر  على  عربية  وح��دودي��ة 
لن�  وهبوا  الذين  لكل  الح��رتام  واأ�ضمى  التقدير  اأبلغ 
هذا الإجن���ز ال��ذي اك�ضبن� اح��رتام وتقدير الع�مل كله 
�ض�ملة  وح�ض�رية  تنموية  منجزات  م��ن  حققن�ه  مب��� 
و�ضعبن�  لقي�دتن�  نب�رك  اإنن�  ث�بتة.  معتدلة  وم��واق��ف 
هذا اليوم والذي يعد جتديدا لولئن� ل�ض�حب ال�ضمو 
ال���دول���ة حفظه اهلل وع��ه��دا م��ن اجل��م��ي��ع على  رئ��ي�����س 
موا�ضلة امل�ضرية لأجل اإم�رات املجد وغد يب�ضر ب�ملزيد 

من الجن�زات والزده�ر . 

اأكد اأن رئي�س الدولة متيز بع�سقه الالمتناهي للنجاح والقدرة الفائقة على العطاء والقيادة احلكيمة 

ويل عهد عجمان: امل�سرية الحتادية فتحت الباب وا�سعا لقفزات غري م�سبوقة يف جميع املجالت 

البيئة واملياه حتتفل باليوم الوطني الـ43 
•• دبي-وام:

رفع مع�يل الدكتور را�ضد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملي�ه اأطيب الته�ين والتربيك�ت اإىل مق�م �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل واإخوانهم� اأ�ضح�ب ال�ضمو حك�م الإم�رات واإىل �ضعب الإم�رات مبن��ضبة اليوم الوطني ال�43 لدولة 
الإم�رات  واملي�ه مع موظفيه� و�ضعب دولة  البيئة  العظيمة احتفلت وزارة  الوطنية  املن��ضبة  املتحدة. وبهذه  العربية  الإم���رات 
عرب تنظيم فع�لي�ت وطنية ام�س يف ديوان الوزارة بدبي مب�ض�ركة العديد من اجله�ت كوزارة الثق�فة وال�ضب�ب وتنمية املجتمع 
وجمعية احلبو�س للفنون والرتاث ال�ضعبي ون�دي دبي للهواي�ت واأورك�ضرتا الإم�رات ورو�ضة الرباءة ورو�ضة احلي�ة وجمعية 
الم�رات للتطوع. وعرب موظفو الوزارة وامل�ض�ركون خالل الحتف�لت عن حبهم لوطنهم وامتن�نهم ملوؤ�ض�ضي الدولة والتح�مهم 
ووعدهم ببذل الغ�يل من اأجل دولة الإم���رات والتي م�ضت اإجن�زاته� تبهر الع�مل يف �ضتى املج�لت اأهمه� بن�ء الإن�ض�ن الذي 
ي�أتي على قمة اأولوي�ت القي�دة الر�ضيدة و�ضخرت له ك�فة الإمك�ني�ت وح�ضدت بذلك املركز الأول عربي� يف اختي�ر �ضعب الدولة 

ك�أ�ضعد �ضعب.

•• اأبوظبي-وام:

للتطوير  الإم������رات  كلية  يف  اخل��ري��ج��ني  راب��ط��ة  مكتب  ن��ظ��م 
الرتبوي امللتقى الث�ين خلريجي وخريج�ت الكلية حتت �ضع�ر 
لدعم  املكتب  وذل��ك �ضمن جهود   .. نرتقي  بتج�ربن�  و  نلتقي 
الطلبة اخلريجني واحلف�ظ على عملية التوا�ضل بينهم وبني 
الأن�ضطة  وتقدمي  التف�عل  على  حتفيزهم  اىل  اإ�ض�فة  الكلية 
املتنوعة واخلربات لزمالئهم من الطلبة ممن هم على مق�عد 
ال��ل��ق���ء ح��ر���س اخل��ري��ج��ون واخلريج�ت  ال���درا����ض���ة. وخ����الل 
جت�ربهم  ط��رح  على  خمتلفة  تربوية  مواقع  يف  يعملون  ممن 
اللق�ء  ا�ضتهل  حيث  الكلية  يف  لزمالئهم  العملية  وخرباتهم 
و  اخلريجني  جلميع  مهداة  بق�ضيدة  املعمري  اأحمد  اخلريج 

اخلريج�ت تت�ضمن ذكري�ت احلي�ة اجل�معية .. فيم� حر�ضت 
اخلريجة ح�ضة زيد التميمي - التي تعمل يف مدر�ضة الطموح 
ال��ع��ني - ع��ل��ى ط���رح جت��رب��ت��ه��� يف جم����ل تدري�س  يف م��دي��ن��ة 
الأطف�ل .. وذلك من خالل عر�س تف�ضيلي لرحلة التدري�س 
اإ�ض�فة   .. اكت�ضبته�  ال��ت��ي  امل��ه���رات  و  املعلمة  به�  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
الف�ضل  يف  تطبقه�  التي  التعليمية  الو�ض�ئل  اأب��رز  عر�س  اىل 
التف�عل الطالبي  و  الإيج�بي  الأثر  التي ك�ن له�  الدرا�ضي و 
الكبري. بدوره� قدمت اخلريجة هدى امل�ضعبي - التي تعمل 
ال�ضكر جلميع   - اأب��وظ��ب��ي  يف  عتيبة  ب��ن  ع��ب��داهلل  م��در���ض��ة  يف 
الع�ملني يف كلية الم�رات للتطوير الرتبوي من هيئة اإدارية 
الدرا�ضية.  الأث��ر يف حي�ته�  ب�لغ  الذين ك�ن لهم  و  واأك�دميية 
كم� ق�مت جمموعة من الط�لب�ت اخلريج�ت بتقدمي فيديو 

الكلية وحي�تهن اجل�معية وحلظ�ت التخرج  عن درا�ضتهن يف 
املتميزة. والتقى ال�ضت�ذ الدكتور حممد يو�ضف بني ي��س مدير 
بتكرميهم  ق�م  كم�   .. امللتقى  يف  امل�ض�ركني  اخلريجني  الكلية 
واأكد  الكلية.  مع  التوا�ضل  على  وحر�ضهم  مل�ض�ركتهم  تقديرا 
ط�لب  لكل  الفر�ضة  تعطي  لأن��ه���  اخلريجني  راب��ط��ة  اأهمية 
يتخرج من ال�ضتمرار يف التوا�ضل مع الكلية وال�ضتف�دة من 
اأن  اإ�ض�فة اىل   .. التي تقدمه�  اخل��ربات واخلدم�ت اجلديدة 
مق�عد  يف  هم  ممن  زمالئه  لدعم  املج�ل  اخلريج  لهذا  يت�ح 
يف  امل�ض�ركة  اأو  العملية  بتجربته  بتعريفهم  ���ض��واء  الدرا�ضية 
الفع�لي�ت التي ينظمونه� ..بج�نب تقدمي اأفك�ر اأو مقرتح�ت 
التوا�ضل  ف�لرابطة متثل ج�ضر  الكلية  واأه��داف  ر�ض�لة  تدعم 

بني الكلية ومعلميه� من طلبته� اخلريجني.

ويل عهد الفجرية: م�سرية الجناز بلغت اليوم بعد ثالثة واأربعني عاما 
قمة التنمية والزدهار فكان لالإمارات موقع ال�سدارة بني دول العامل 

ويل عهد اأم القيوين: ج�سدت قيادتنا احلكيمة منذ قيام الحتاد مفهوم التالحم بني 
القيادة واملواطنني واأكدت على مفهوم الولء والنتماء لالإمارات

كلية الإمارات للتطوير الرتبوي تنظم امللتقى الثاين خلريجي وخريجات الكلية 

العدد  11272 بتاريخ 2014/12/2     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2014/3280 تنفيذ عمايل
ان  الق���م��ة مب���  للعق�رات  جمهول حم��ل  ���ض��ده/1- فال�س  املنفذ  اىل 
ط�لب التنفيذ/ روزان� ح�ضني ق��ضم  قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )26340( درهم اىل 
ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة ب�ل�ض�فة اىل مبلغ 1595 درهم ر�ضوم 
التنفيذية  الج����راءات  �ضتب��ضر  املحكمة  ف���ن  .وعليه  املحكمة  خلزينة 
بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ 

ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11272 بتاريخ 2014/12/2     

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2014/832  ا�شتئناف  مدين    

 اىل امل�ضت�أنف �ضدهم� / حممد ج�ويد ف�ضل  الرحمن 2- هني بولو�س ف�ديكيت�ل 
بولو�س ف�دكيت�ل جمهويل حمل الق�مة مب� ان امل�ضت�أنف /ب�ك تكنولوجيز ) �س 
ذم م( وميثله: عي�ضى عقيل عبداهلل ال�ضحي  قد ا�ضت�أنف القرار/ احلكم ال�ض�در 
ب�لدعوى رقم 2014/20 مدين كلي  بت�ريخ 2014/9/24 وحددت له� جل�ضه يوم 
 ch2.D.17 رقم  ب�لق�عة  �ضب�ح�   10.00 ال�ض�عة   2014/12/7 املوافق  الحد 
�ضتجري  تخلفكم  ح���ل  ويف  ق�نوني�  ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه 

حم�كمتكم غي�بي� . 
ق�شم الطع�ن                           

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

اعالن تغيري ا�شم
اأن���� ، ك��ري�����س )CRIS( م���ده��ورام��ك��وت ت��وم������س ، اب���ن ت��وم������س اأب���راه����م ، 
بت�ريخ  كو�ضني  �ض�در يف   ، رق��م. جي4780122-  �ضفر هندي  ج��واز  اأحمل 
14/09/2007 ، اأقيم اق�مة دائمة يف م�دهورامكوتي ، )م.ب.( كوم�رانك�ري 
، ف�لدي ، ت�ض�نغ�ن��ضريي ، اآلبوزه� ، كريال � 686103 ،الهند ، واأقيم ح�لي� 
يف �س.ب. 54509 ، اأبوظبي ، الإم�رات العربية املتحدة ، مبوجب هذا اأغرّي 
 )CHRIS(م�دهورامكوت توم��س ، اإىل: كري�س )CRIS( اأ�ضمي من كري�س

مادهورامكوت توما�س ، ب�ضورة ع�جلة.

اعالن تغيري ا�شم
اأحمل ج��واز �ضفر هندي   ، اب��ن ب�ف�   ، األج����م  اأوراك  ، زي��ن الدين  اأن��� 
 ،  12/10/2009 بت�ريخ   ، كوميب�تور  يف  �ض�در  اأت�س4813981-  رقم. 
اأقيم اق�مة دائمة يف اأمينوم�ن�ك�ث ، منزل بوثي�وت�يل ،)م.ب.( ت�نور 
، ت���ل��وك ت��ريور ، مق�طعة م��الب��ورام ، ك��ريال ، الهند ، واأق��ي��م ح�لي� 
، مبوجب  املتحدة  العربية  الإم����رات   ، اأبوظبي   ،112152 ���س.ب.  يف 
اإىل: زين الدين   ، األج����م  اأوراك  ال��دي��ن  اأ�ضمي م��ن زي��ن  اأغ���رّي  ه��ذا 

اأو�سناليفيتيل اأراكاالكام ، ب�ضورة ع�جلة.

اعالن تغيري ا�شم
ب���ن ابنى ري��زان بوزاكل وحتمل  اق��ر   ، ، رفيق كيزاكي بورايل  اأن��� 
بت�ريخ  كوزهيكود  يف  ���ض���در   )H32555726( هندي  �ضفر  ج��واز 
31/3/2009 وتقيم اق�مة دائمة يف ) رحمة منزل(  زهرية نيوا�س ، 

بي .او. م�داي، بوتيينغ�دي ، ك�نور،كريال، الهند ، وتقيم ح�لي� يف 
، �ضعبية 12 م�ضفح ابوظبي، مبوجب هذا تغري ا�ضمه�  فالت 203 

من ريزان بوزاكل اىل ريزان رفيق بوزاكل  ب�عتب�ر فوري.
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•• اأبوظبي-وام:

ن�ئب  الق��ضمي  �ضلط�ن  ب��ن  اأح��م��د  ال�ضيخ  �ضمو  وج��ه 
ح�كم ال�ض�رقة كلمة عرب جملة درع الوطن مبن��ضبة 

اليوم الوطني الث�لث والأربعني ..فيم� يلي ن�ضه�: .
  الأ���ض������س ال��ق��وي امل���رتاب���ط ه��و مطلب م��ه��م يف اأي 
ب��ن���ء ..ومن����وذج دول���ة الإم������رات العربية امل��ت��ح��دة هو 
خ��ري م��ث���ل ع��ل��ى الأ���ض������س امل��ت��ني امل���رتاب���ط والبعيد 
ع���ن ال��ت��ع��ق��ي��د وال�����ذي ع��م��ل ع��ل��ي��ه م��وؤ���ض�����ض��و الدولة 
الوا�ضحني  وال��ط��ري��ق  ال��روؤي��ة  لو�ضع  واج��ت��ه���د  بجد 
الثق�فة  جم���لت  يف  ال�ض�مل  التطوير  يف  �ض�هم  مم� 
والق��ت�����ض���د وال��ري������ض��ة وغ��ريه���. يف ال��ي��وم الوطني 
املتحدة  العربية  الإم�����رات  ل��دول��ة  والأرب��ع��ني  الث�لث 
حيث  الدولة  ه��ذه  توحيد  على  العمل  بداي�ت  نتذكر 
رغبة  ولكن  كثرية  وال�ضغوط  �ض�فية  النواي�  ك�نت 
الحت����د وح��ب اخل��ري لل�ضعب وم��ن يقطن على هذه 
الأر�س جعل من جميع ال�ضعوب�ت �ضالمل ترتقي به� 

الدولة للتطور وللتقدم.
و�ضعته�  التي  املواطن  الن�ض�ن  و  الوطن  اأولوي�ت  اإن 
اخلطوات  من  جعلت  اأعينه�  ن�ضب  الر�ضيدة  القي�دة 
الرج�ل  ب��ج��ه��ود  الأه�����داف  ح��ي��ث حتققت  م��ت�����ض���رع��ة 
ا�ضم  لإع��الء  وتف�ين  ب�إتق�ن  عملوا  الذين  املخل�ضني 
املح�فل  امل��ت��ح��دة يف جميع  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������رات  دول���ة 
الإق��ل��ي��م��ي��ة و ال��ع���مل��ي��ة. دائ��م��� م��� ت��رت��ب��ط احل�ض�رات 
للع�مل  اأث��ب��ت  الإم������رات  �ضعب  واإن  �ضعوبه�  بثق�ف�ت 
م��ن خ��الل حتقيق  وذل��ك  رق��ي فكره وم�ضتوى وعيه 
على  بل  فقط  الوطني  امل�ضتوى  على  لي�ضت  اجن���زات 
النط�ق الع�ملي اأي�ض� وحتقق التقدم من خالل تالحم 
ال�ضعب مع قي�دته ب�ضورة حمبة واألفة ن�درا م� يوجد 

هذه  اإىل  ب�لبن�ن  ت�ضري  ال���دول  جميع  جعلت  مثله� 
املق�م  ه��ذا  ي�ضعني يف  الجن�����زات. ول  وه��ذه  العالقة 
اإل اأن اأقدم اأ�ضمى اآي�ت الته�ين و التربيك�ت اإىل اأخي 
�ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س 
الدولة حفظه اهلل واإىل اإخوانه اأع�ض�ء املجل�س الأعلى 
ل��الحت���د ح��ك���م الإم�����رات واإىل �ضعب دول���ة الإم����رات 
العربية املتحدة مبن��ضبة اليوم الوطني ال� 43 لدولة 
الإم�رات العربية املتحدة داعي� اهلل عز وجل اأن يدمي 
التقدم  واملزيد من  وال��رف���ه  والتقدم  والأم����ن  الأم��ن 
العربية  الإم�����رات  دول���ة  �ضعب  و  لقي�دة  والجن�����زات 

املتحدة واأن يبعد عنه� كل �ضر و�ضوء .

•• اأبوظبي-وام:

وج����ه ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن ���ض���مل ب���ن �ضلط�ن 
املجل�س  رئي�س  ن�ئب  ال�ض�رقة  ح�كم  ن�ئب  الق��ضمي 
التنفيذي كلمة عرب جملة درع الوطن مبن��ضبة اليوم 

الوطني الث�لث والأربعني.
وفيم� يلي ن�س الكلمة:

قلوب  على  الغ�لية  ال��ذك��رى  دي�ضمرب  م��ن  ال��ث���ين     
اجلميع ذكرى توحيد الإم�رات حتت راية واحدة تعود 
علين� جمددا لن�ضتلهم منه� العرب و الدرو�س و حني 
ن�ضتعر�س تلك ال�ضنوات من عمر دولتن� احلبيبة دولة 
الإم���رات العربية املتحدة نذكر و نقف و بكل فخر و 
اعتزاز و اجالل و اكب�ر لتلك اجلهود اجلب�رة و الهمم 
الع�لية التي ق�دت امل�ضرية منذ بدايته� الأوىل و ك�نت 
خلف كل م� حتقق حتى اليوم من اجن�زات يف خمتلف 

املج�لت و املي�دين التنموية و احل�ض�رية.
ونحن اإذ نحتفل اليوم بهذه الذكرى املب�ركة ن�ضتلهم 
روح العط�ء و البذل و العمل ب�إخال�س و بتف�ن لدى 
املوؤ�ض�ضني الأوائل ونعمل على مواكبة وم�ض�يرة تلك 
�ض�رت عليه وحث  ال��ذي  املنه�ج  والعمل �ضمن  ال��روح 
ال�ضب�ب من حولن� على القتداء بهم حتى ن�ضتمر يف 
البن�ء وكي نح�فظ على م� بداأوا به وعلى م� و�ضلوا 
من  حتقيقه  اإىل  يطمحون  ك�نوا  م�  وموا�ضلة  اإليه 

رقي وازده�ر لدولتن� احلبيبة.
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض���ح��ب  يف  ول��ن��� 
اأ�ضح�ب  واخ��وان��ه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهي�ن 
ال�ضمو اأع�ض�ء املجل�س الأعلى لالحت�د حك�م الإم�رات 
خ��ري ق����دوة يف ال�����ض��ري ع��ل��ى ن��ه��ج الأ����ض���الف والعمل 
والنهو�س  للبلد  احل�����ض���ري��ة  التنمية  حتقيق  ع��ل��ى 

مبقوم�ته� وتقدمي الدعم والرع�ية للعن�ضر الب�ضري 
فيه� يف خمتلف املج�لت.

اآي�ت الته�ين و  اأن ارفع ا�ضمى  ول يفوتني يف اخلت�م 
التربيك�ت اإىل مق�م �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
مق�م  واإىل  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د 
الأعلى حك�م  املجل�س  اأع�ض�ء  ال�ضمو  اأ�ضح�ب  اخوانه 
الإم���رات واإىل �ضعب دولة الإم���رات العربية املتحدة 
43 ل��ق��ي���م الحت�����د مبتهال  مب��ن������ض��ب��ة ال���ذك���رى ال���� 
الأمن  نعمة  بالدن�  على  يدمي  اأن  القدير  العلي  اإىل 
يحبه  مل���  جميع�  يوفقن�  واأن  وال���ض��ت��ق��رار  والأم������ن 

وير�ض�ه . 

•• اأبوظبي-وام:

مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  وج��ه 
امل�لية كلمة عرب جملة  ن�ئب ح�كم دبي وزي��ر 
 43 ال���  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ال��وط��ن مبن��ضبة  درع 

للدولة.. وفيم� يلي ن�س كلمة �ضموه:
على  وغ�لية  ع��زي��زة  مبن��ضبة  ال��ي��وم  نحتفل    
الم�رات  لدولة  مهدت  من��ضبة  جميع�  قلوبن� 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة الن����ط����الق ن��ح��و ال���ري����دة 
بني  به�  نف�خر  دول���ة  اأ�ضبحت  حتى  والتميز 
الث�لث  الوطني  ب�لعيد  احتف�لن�  ال�����دول..اأن 
اإل جت�ضيدا  ه��و  م���  الحت����د  لقي�م  والرب��ع��ني 
اآل نهي�ن طيب  ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن  لروؤية 
املق�م  ه���ذا  يف  لي�ضتح�ضرين  وان����ه  ث����راه  اهلل 
مقولة �ضموه .. اإن الحت�د م� ق�م ال جت�ضيدا 
عملي� لرغب�ت واأم�ين وتطلع�ت �ضعب الم�رات 
الواحد يف بن�ء جمتمع حر كرمي يتمتع ب�ملنعة 
ترفرف  و�ض�ح  م�ضرق  م�ضتقبل  وبن�ء  وال��ع��زة 
فوقه راية العدالة واحلق وليكون رائدا ونواة 
لوحدة عربية �ض�مله . نحمد اهلل الذي وهبن� 
املوؤ�ض�ضني،  الآب�����ء  ع��ل��ى خ��ط��ى  ي�����ض��ريون  ق����دة 
اأعن�قهم  اأم�نة يف  الآب���ء  روؤي��ة  رج���ل يحملون 
والت�ضميم  الإرادة  ق���وة  م��ن��ه��م  وي�����ض��ت��م��دون 
امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  على  وال��ق��درة  وال��ع��زمي��ة 
اإن م���رور ث��الث��ة وارب���ع���ون ع���م��� ع��ل��ى قي�م   ..
الحت�د يثبت حكمة وبعد نظر الآب�ء املوؤ�ض�ضني 

•• اأبوظبي-وام:
را�ضد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�ضيخ  �ضمو  وج��ه 
اآل مكتوم ن�ئب ح�كم دبي كلمة عرب جملة درع 
الوطن مبن��ضبة اليوم الوطني ال� 43 للدولة.. 

وفيم� يلي ن�س كلمة �ضموه:
1971 كتب  ���ض��ن��ة  دي�����ض��م��رب  م���ن  ال���ث����ين   يف 
ت�ريخن�  يف  الأوىل  ال�ضفحة  املوؤ�ض�ضون  اآب���وؤن��� 
احل��دي��ث وب�����داأوا رح��ل��ة ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��� يف 
رحلتهم  ود���ض��ن��وا  ال��ع��رب��ي  وع���مل��ن���  منطقتن� 
قبل  ق���م��و���ض��ن���.  م��ن  م�ضتحيل  كلمة  ب�ضطب 
ثالثة واأربعني ع�م� ك�نت الوحدة �ضع�را ه�ئم� 
اإليه قلوب العرب وتظنه من  يف الف�ض�ء تهفو 
ال�ضيخ  احت�دن�  ورم��ز  والدن�  لكن  امل�ضتحيالت 
اآل نهي�ن واأخيه جدي ال�ضيخ  زايد بن �ضلط�ن 
ثراهم�  اهلل  طيب  مكتوم  اآل  �ضعيد  ب��ن  را���ض��د 
حول امل�ضتحيل اإىل حقيقة على اأر�س الواقع. 
ومنذ اأن قهرن� م� اعتربه الآخرون م�ضتحيال 
واأقمن� دولة الإم�رات العربية املتحدة عرفن� اأن 
ق�دتن� ومن ورائهم �ضعبن� ق�درون على مواجهة 
التحدي�ت مهم� بلغت عقده� واأي� ك�ن حجمه� 
اأهل  الإم�����رات  اأب��ن���ء  واأن��ن���  وم�ضدره�  ونوعه� 
الفعل والإجن�ز واأن النج�ح مت�ح لكل من ميلك 
الروؤية واحلكمة واحلنكة والإرادة والعزم. وقد 
والدن�  ب�أنف�ضن� وقدراتن� يف عهد  تعززت ثقتن� 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  نه�ضتن�  وق�ئد 
بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة واأخيه �ض�حب 
ال�ضمو الوالد ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم 

اأن يدمي علين� نعمة الحت�د والرخ�ء ويزيدن� 
قوة ووحدة وترابط� واألفة ومن�ء. اأن النه�ضة 
م�ضتمرة  نه�ضة  ه��ي  ال���دول���ة  ت�����ض��ه��ده���  ال��ت��ي 
حثيثة ل تعرف التب�طوؤ اأو الوهن فلقد اأثبتت 
الإم�رات بف�ضل اهلل والقي�دة الر�ضيدة قدرته� 
ويظهر هذا جلي�  والرقي  والتقدم  النمو  على 
اأر�س  على  م��واط��ن  لكل  قدمته  فيم�  وا�ضح� 
اأكرب  هذا الدولة يف �ضتى املج�لت ويف حتقيق 
قدر ممكن من الرخ�ء والرف�هية لأبن�ئه� عرب 
حت�ضني جودة اخلدم�ت وتعزيز الأمن والأم�ن 
ال�ضحية  ال��رع���ي��ة  وت��ع��زي��ز  التعليم  وت��ط��وي��ر 
اإن  وت��وف��ري بيئة اج��ت��م���ع��ي��ة وث��ق���ف��ي��ة غ��ن��ي��ة. 
ت�أ�ضي�س  منذ  الدولة  حققته�  التي  النج�ح�ت 
القت�ض�دية  ل����الأزم�����ت  وجت�����وزه�����  الحت�������د 
ال��ع���مل��ي��ة امن���� ه���و خ���ري دل��ي��ل ع��ل��ى م���دى قوة 
الو�ضع القت�ض�دي للدولة وقدرته على امل�ضي 
قدم� يف حتقيق مزيد من النمو والزده�ر اإىل 
مث�يل  ا�ضتثم�ري  من�خ  م��ن  يدعمه  م���  ج�نب 
ا�ضتثم�رية  وخطط  و�ضي��ض�ت  فع�ل  واقت�ض�د 
ت�ض�هي اأف�ضل املع�يري الع�ملية مم� خلق من�خ� 
ج���ذب��� ل��ال���ض��ت��ث��م���رات الأج��ن��ب��ي��ة وع���زز مك�نة 
ويف  الع�ملي.  ال�ضعيد  على  اقت�ض�دي�  الإم����رات 
العلي  اهلل  اىل  نتوجه  اأن  ال  ي�ضعن�  ل  اخلت�م 
علين�  اأنعمه  م�  على  وال�ضكر  ب�حلمد  القدير 
من نعمة الحت�د وكل ع�م والم�رات وقي�دته� 

و�ضعبه� ب�ألف خري  . 

وب�لآف�ق  والت�أهيل  والتدريب  التعليم  فر�س 
وخططه�  حكومتن�  روؤي����ة  ل��ن���  تفتحه�  ال��ت��ي 
وم�ض�ريعه� وت�ضميمه� على ان�ضم�م دولتن� اإىل 
وان�ضم�م  تقدم�  الأك��ر  للدول  الأول  ال�ضف 
جمتمعن� اإىل املجتمع�ت الأكر رقي� وحت�ضرا. 
فخر  اأمي���  نفخر  ومواطنة  مواطن  وك��ل  اأنني 
ب�أنن� اإم�راتيون ننتمي اإىل دولة ن�ب�ضة ب�حلي�ة 
واخلري والإجن�زات والطموح وم�ضكونة ب�لثقة 
املراكز  اإىل  ال��و���ض��ول  ع��ل��ى  وال��ت��ف���وؤل وال��ع��زم 
الأوىل. واإذ يبلغ فخرن� مداه يف يومن� الوطني 
احتف�لتن�  عنه  وتعرب  م�ض�عرن�  ب��ه  فتفي�س 
نتوجه  ف�إنن�  وق���دت��ن���  علمن�  ح��ول  ب�للتف�ف 
ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  اإىل �ض�حب  ب�لتهنئة 
زايد اآل نهي�ن واإىل اأخيه �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ 
اأع�ض�ء  واخوانهم�  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
اأ�ضح�ب ال�ضمو حك�م الإم�رات  املجل�س الأعلى 
نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  واإىل 
ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  و�ضمو  امل�ضلحة 
را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي واخوانهم� اأولي�ء 
العهود. �ضكرا ي� اأب� �ضلط�ن و�ضكرا ي� اأب� را�ضد 
لوطنن�  تقدمونه  م�  على  خ�لد  اأب���  ي�  و�ضكرا 
يعمل  ومواطنة  مواطن  لكل  �ضكرا   .. و�ضعبن� 
�ض�هر  لكل  �ضكرا  ال��وط��ن  ه��ذا  لرفعة  وتعمل 
امل�ضلحة  قواتن�  وجنود  �ضب�ط  لكل  اأمنن�  على 
من  لكل  و�ضكرا  الأمنية.  واأجهزتن�  و�ضرطتن� 
وال�ضالم   .. و�ضعبن�  وط��ن��ن���  خ��دم��ة  يف  ���ض���ه��م 

عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته  . 

الدولة  ه��ذه  �ضعب  وتك�تف  مت��ضك  على  دليل  خري  وه��و 
�ضعب  وان�ضه�ر  الحت���د  اأبن�ء  حلمة  �ضالبة  على  و�ض�هد 
املن��ضبة  ه��ذه  لأنتهز  واإنني  واح��دة.  كتلة  الوطن يف  ه��ذا 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  مق�م  اىل  لأرف���ع  الكرمية 
النهي�ن رئي�س الدولة - حفظه اهلل - واأخيه  اآل  بن زايد 
ن�ئب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب 
رع�ه   - دب��ي  ال���وزراء ح�كم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
اهلل- واإىل اأ�ضح�ب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ض�ء املجل�س الأعلى 
اآي�ت  اأ�ضمى  لالحت�د حك�م الإم���رات واإىل �ضعب الم���رات 
التهنئة واأطيب التربيك�ت .. راجني من اهلل العلي العظيم 

دبي..وه� هي جتلي�ت النج�ح تتحدث عن نف�ضه� ويتحدث 
عنه� الآخرون وتوؤكده� املوؤ�ض�ض�ت الدولية املتخ�ض�ضة يف 
اأداء دول الع�مل يف ك�فة املج�لت.  تق�ريره� ال�ضنوية عن 
قواعده�  ور�ضخ  دولتن�  اأق���م  قد  الت�أ�ضي�س  جيل  ك���ن  واإذا 
ق��د قفز  التمكني  ال��ك��ربى وج��ي��ل  التنمية  واأط��ل��ق ور���ض��ة 
املك�نة  اإىل  بدولتن�  وو�ضل  الع�ملية  الآف����ق  اإىل  ب�لتنمية 
ف�إن  ك�فة  الع�مل  دول  بني  اليوم  عليه�  التي هي  الالئقة 
علين� نحن جيل ال�ضب�ب من اأبن�ء وبن�ت الإم���رات تعزيز 
ال�ضب�ب  ون��ح��ن  ال��ت��ق��دم  ال�����ض���ع��د يف دروب  ال�����ض��ي���ق  ه���ذا 
ق�����درون ع��ل��ى ذل���ك مب��� ننعم ب��ه يف وط��ن��ن��� م��ن اإجن�����زات 
ل��ن��� من  اأت��ي��ح  و���ض��خ��روه��� خلدمتن� ومب����  ق���دت��ن���  حققه� 

•• اأبوظبي-وام:

�ضقر  ب��ن  �ضعود  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  وج��ه 
راأ�����س اخل��ي��م��ة كلمة عرب  ال��ق������ض��م��ي ويل ع��ه��د 
ال�  الوطني  ال��ي��وم  مبن��ضبة  ال��وط��ن  درع  جملة 

43 للدولة.
وفيم� يلي ن�س الكلمة: .

  ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته .
اإن اإع���الن ق��ي���م دول���ة الإم������رات يف ال��ث���ين من 
ذك��رى خ�لدة يف وجدان  يعد   1971 دي�ضمرب 

را�ضخ�  يوم�  و�ضيبقى  الإم���رات  �ضعب  اأبن�ء  كل 
الإنطالقة  يعترب  اإذ  احلبيبة  دولتن�  ت�ريخ  يف 
الأوىل مل�ضريتن� الحت�دية التي و م� زالت ت�ضري 
اأرح����ب م��ن املنجزات  اآف�����ق  ن��ح��و  ث���ب��ت��ه  بخطى 
احل�����ض���ري��ة خ��ل��ف ال��ق��ي���دة ال��ر���ض��ي��دة ل�ض�حب 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو 
ال�ضمو  ���ض���ح��ب  واأخ����ي����ه  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد 
رع�ه  دبي  ال��وزراء ح�كم  رئي�س جمل�س  الدولة 
الأع��ل��ى حك�م  املجل�س  اأع�����ض���ء  واإخ��وان��ه��م���  اهلل 

بن  ال�ضيخ حممد  �ضمو  اأول  والفريق  الإم����رات 
الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  عهد  نهي�ن ويل  اآل  زاي��د 
الأعلى للقوات امل�ضلحة على النهج الذي خطه 
نهي�ن  اآل  �ضلط�ن  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
طيب اهلل ثراه لهذه الدولة على اأ�ض�س ومب�دئ 
واملواطن فوق كل  الوطن  ت�ضع م�ضلحة  ث�بته 
وف�ء  من  ت�ضتمد  الأول��وي���ت  �ضلم  وعلى  اعتب�ر 
يف  ال��ق��وة  رج�له�  اإخ��ال���س  وم��ن  الثقة  اأبن�ئه� 
الآب�ء  بغر�س  اليوم  لننعم  التحدي�ت  مواجهة 
لهذا  الأوىل  اللبنة  و���ض��ع��وا  ال��ذي��ن  املوؤ�ض�ضني 

ال�ضرح العظيم.
اليوم ل يخفى على اأحد من اأبن�ء دولة الإم�رات 
من الرعيل الأول اأو اجليل احل�يل ف�ضل الإحت�د 
على دولتن� التي اأ�ضبحت من�رة للعلم واملعرفة 
ملعظم  وثق�في�  و�ضي�حي�  ا�ضتثم�ري�  ومق�ضدا 
�ضعوب الع�مل كل ذلك م� ك�ن ليكون لول حكمة 
املوؤ�ض�ضني الذين نظروا للم�ضتقبل وعملوا على 
بن�ء الإن�ض�ن قبل بن�ء احلجر امي�ن� منهم ب�أن 
املواطن هو املحرك الأ�ض��ضي لنه�ضة الدولة وبه 
اإن م� نعي�ضه  يكتمل البن�ء مهم� عظم وكرب .. 

اأم��ن واأم���ن وا�ضتقرار هو وليد قرار  اليوم من 
حكيم اتخذ قبل 43 ع�م� تال�ضت معه امل�ض�لح 
الفردية وتع�ظمت امل�ض�لح الوطنية .. اإن القرار 
الذي اتخذه املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن 
ب�إعالن قي�م  الإم���رات  اآل نهي�ن واإخوانه حك�م 
مقدرا  عمالق  كي�ن  مبيالد  اإيذان�  ك�ن  الدولة 
اجن�زات  و���ض��ط  ه��ذا  يومن�  اإىل  ي�ضتمر  اأن  ل��ه 
دولتن�  ل��ت��غ��دو  تت�ض�عف  ومكت�ضب�ت  تتع�ظم 
اليوم قوة اقت�ض�دية وثق�فية و�ضي��ضية ودولية 

ومركزا رئي�ضي� للمنظم�ت الدولية.
الوطني  ب���ل��ي��وم  احتف�لن�  ف��رح��ة  ال��ي��وم  نعي�س 
لدولتن�  وولئ��ن���  حبن�  فيه  جن��دد  ال��ذي  ال�43 
لوطنن�  الإخ��ال���س  على  اهلل  ونع�هد  وقي�دتن� 
من  بذلك  لنعزز  بينن�  فيم�  والإخ����ء  والتع�ون 
يتوجب  الوطن  لهذا  وك�أبن�ء  الوطنية  هويتن� 
الإرث  على  للمح�فظة  ب�إخال�س  العمل  علين� 
التي  امل��م��ي��زة  وال�ضمعة  وال��ت���ري��خ��ي  احل�����ض���ري 
خلفه� لن� الآب�ء مقدرين حجم الت�ضحي�ت التي 
قدموه� لت�ضل دولتن� اىل م� و�ضلت له اليوم من 

مركز مرموق على اخل�رطة الع�ملية وللمح�فظة 
على مكت�ضب�ت الإحت�د الذي اأحدث نقلة نوعية 
اأرقى  يف ك�فة جوانب احلي�ة يف الدولة ووف��رت 
مع�يري احلي�ة الكرمية ل�ضعب الإم���رات ومدت 
امل�ض�لح  وفق  الع�مل  دول  ملختلف  املحبة  ج�ضور 
ذل��ك بف�ضل  ك��ل  امل��ت��ب���دل  امل�ضرتكة والإح����رتام 
ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  ال�ضديدة ل�ض�حب  الروؤية 
بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل التي 
املقدرات  �ضموه  وا�ضع�  املوؤ�ض�س  نهج  على  �ض�رت 

الإم�رات  �ضعب  خدمة  يف  اإي�ه�  اهلل  وهبن�  التي 
انطالق� من اإمي���ن �ضموه ب���أن ال��روات وجدت 

خلدمة الإن�ض�ن وبن�ء الأوط�ن.
اأن نغفل ونحن و�ضط احتف�لتن�  كم� ل ميكنن� 
امل�ضلحة  القوات  اأبن�ء  البوا�ضل  اإخوانن�  دور  عن 
الدرع احل�ضني وال�ضد املنيع لهذا الوطن رافعني 
لواء الت�ضحية والفداء لرتاب الوطن وم�ضيدين 
ب�مل�ضتوى الع�يل الذي و�ضلت له قواتن� امل�ضلحة 
توجيه�ت  بف�ضل  وج�هزية  وتدريبه�  جتهيزا 

ومت�بعة الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى 
اأجل  ال��ذي مل يدخر جهد من  امل�ضلحة  للقوات 
اأ�ضحت  حتى  امل�ضلحة  قواتن�  وج���ه��زي��ة  تطور 
اليوم م�ضدر فخر واعتزاز لكل منت�ضبيه� ولكل 
اأب��ن���ء ال��وط��ن ال��ذي��ن مل ي��ت��وان��وا يف تلبية نداء 
مقدمني  الوطنية  ب�خلدمة  والإلتح�ق  الوطن 
لي�ضربوا  اع��ت��ب���ر  ك��ل  ف���وق  ال��وط��ن��ي��ة  امل�ضلحة 
الوطن  اأبن�ء  واإخ��ال���س  حب  على  مث�ل  للع�مل 

لدولتهم وقي�دتهم.
اآي�ت  اأ�ضمى  العزيزة لأرفع  املن��ضبة  واأنتهز هذه 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  اإىل  والتربيك�ت  الته�ين 
الدولة حفظه  رئي�س  نهي�ن  اآل  زايد  بن  خليفة 
را�ضد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  ول�ض�حب  اهلل 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن���ئ��ب  مكتوم  اآل 
ال�ضمو  ول�ض�حب  اهلل  رع���ه  دب��ي  ال���وزراء ح�كم 
املجل�س  ع�ضو  الق��ضمي  �ضقر  بن  �ضعود  ال�ضيخ 
ال�ضمو  ولأ���ض��ح���ب  راأ����س اخليمة  الأع��ل��ى ح�كم 

بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأول  وللفريق  الإم�����رات  حك�م 
الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  نهي�ن ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات امل�ضلحة ول�ضعب دولة الإم�رات .. اأدام اهلل على 
اهلل  وح��ف��ظ  والإ���ض��ت��ق��رار  الأم���ن  نعمة  و�ضعبن�  دولتن� 

ق�ئدن� �ض�حب ال�ضمو رئي�س الدولة من كل مكروه.
وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته  . 

ويل عهد راأ�ش اخليمة: دولتنا اأ�سبحت منارة للعلم واملعرفة ومق�سدا ا�ستثماريا و�سياحيا وثقافيا ملعظم �سعوب العامل 

حمدان بن را�سد: مرور ثالثة واأربعني عاما على قيام الحتاد يثبت �سالبة 
حلمة اأبناء الحتاد وان�سهار �سعب هذا الوطن يف كتلة واحدة

مكتوم بن حممد: يف الثاين من دي�سمرب1971 كتب اآباوؤنا ال�سفحة الأوىل 
يف تاريخنا احلديث و�سطبوا كلمة م�ستحيل من قامو�سنا

اأحمد بن �سلطان القا�سمي: اإجنازات المارات وتالحم ال�سعب 
مع قيادته ب�سورة حمبة واألفة اأده�ست جميع الدول

عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي: نحتفل بذكرى الحتاد ون�ستلهم 
روح العطاء والبذل والعمل باإخال�ش وبتفان لدى املوؤ�س�سني الأوائل 

•• اأبوظبي-وام: 

ن�دي  ينظمه  الذي  الرتاثي  القرية  مهرج�ن  يوا�ضل 
تراث الإم�رات فع�لي�ته التي تت�ضمن عرو�ض� تراثية 
ال��ف��ن��ون ال�ضعبية  ول���وح����ت ف��ل��ك��ل��وري��ة ت��ق��دم��ه��� ف���رق 
وتت�ضمن  وال�����ض��ق��ور.  واخل���ي���ول  ال��ه��ج��ن  وع���رو����س 
ال�ضيخ �ضلط�ن  التي تق�م حتت رع�ية �ضمو  الفع�لي�ت 
بن زايد اآل نهي�ن ممثل �ض�حب ال�ضمو رئي�س الدولة 
احللوي�ت  حت�ضري   .. الإم�������رات  ت���راث  ن����دي  رئ��ي�����س 
امللون  ب���ل��رم��ل  وال��ر���ض��م  احل��ن���ء  وج��ل�����ض���ت  ال�ضعبية 
الف��ئزون  ين�ل  تراثية  ثق�فية  وم�ض�بق�ت  لالأطف�ل 
املهرج�ن  يف  ي�����ض���رك  وم��ت��ن��وع��ة.  قيمة  ج�����وائ��ز  فيه� 

ال���ذي ي��ق���م يف م��وق��ع ال��ق��ري��ة ال��رتاث��ي��ة على �ض�طيء 
اأبوظبي عدة موؤ�ض�ض�ت جمتمعية مهمة بج�نب مراكز 
اأبوظبي للبنني  الن�دي ب�أفرعه املختلفة مثل مركزي 
اإق���ب����ل جم�هريي  اإىل  اإ���ض���ف��ة  ال��ن�����ض���ئ��ي  وال�����ض��م��ح��ة 
عبد  علي  �ضع�دة   .. امل��ه��رج���ن  فع�لي�ت  ح�ضر  ك��ب��ري. 
من  وع��دد  لالأن�ضطة  التنفيذي  امل��دي��ر  الرميثي  اهلل 
ال��ق��ري��ة وفع�لي�ته�  اأرك�����ن  ال��ن���دي وت��ف��ق��د  م�����ض��وؤويل 
امل��ت��ن��وع��ة .. م��ث��م��ن��� ج��ه��ود ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة لإجن����ح 
فع�لي�ت املهرج�ن . ويهدف ن�دي تراث الإم���رات من 
ال��رتاث يف نفو�س  ت�أ�ضيل  اإىل  الفع�لي�ت  اإط��الق هذه 
املفيدة  املن��ضط  م��ن  الكثري  على  وتدريبهم  ال��ن�����سء 

الن�بعة من اأعم�ق الرتاث الإم�راتي.

•• اأبوظبي -وام: 

من  الرابعة  جل�ضته  يف  الحت���دي  الوطني  املجل�س  ين�ق�س 
اخل�م�س  الت�ضريعي  للف�ضل  ال��راب��ع  ال��ع���دي  النعق�د  دور 
الت��ضع من دي�ضمرب اجل�ري مبقره  التي يعقده� يف  ع�ضر 
يف اأبوظبي برئ��ضة مع�يل حممد اأحمد املر رئي�س املجل�س 

مو�ضوع �ضي��ضة وزارة الرتبية والتعليم يف �ض�أن املعلمني.
الرتبية  وزارة  �ضي��ضة  مل��و���ض��وع  املجل�س  من�ق�ضة  وت���أت��ي 
والتعليم يف �ض�أن املعلمني �ضمن حم�ور �ضروط ا�ضتقط�ب 
املعلمني املواطنني ومع�يري تقييم الك�در التعليمي اخل��ضة 
ب�ملعلم املواطن والأجنبي والك�در امل�يل للمعلمني املواطنني 

يف  ال����وزارة  وخ��ط��ة  ال��ذك��ور  املعلمني  ل�ضتقط�ب  كو�ضيلة 
تدريب وت�أهيل املعلمني.

احلكومة  ممثلي  اإىل  اأ�ضئلة  �ضتة  املجل�س  اأع�ض�ء  ويوجه 
حيث يوجه �ضع�دة كل من : حمد اأحمد الرحومي �ضوؤال اإىل 
مع�يل الدكتور را�ضد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملي�ه حول 
ت�ضنيف ال�ضي�دين املواطنني وعبدالعزيز عبداهلل الزع�بي 
املن�ضوري وزير القت�ض�د  اإىل مع�يل �ضلط�ن �ضعيد  �ضوؤال 
اإىل  �ضوؤال  اليم�حي  اأحمد  وع�ئ�ضة  التج�رة  حترير  ح��ول 
حول  ال�ضحة  وزي��ر  العوي�س  حممد  عبدالرحمن  مع�يل 
النعيمي  عي�ضى  علي  يوجه  فيم�  امل�ضت�ضفي�ت  يف  التعقيم 
�ضوؤالني اإىل مع�يل ح�ضني ابراهيم احلم�دي وزير الرتبية 

املتفوقني  الطلبة  رع�ية  يف  ال���وزارة  جهود  ح��ول  والتعليم 
من املواطنني وحول جهود الوزارة يف ت�أهيل طلبة الث�نوية 
الجنليزية  اللغة  يف  الدولية  الختب�رات  لجتي�ز  الع�مة 
وزير  مع�يل  اإىل  ���ض��وؤال  ال�ض�م�ضي  جمعة  �ضلط�ن  ويوجه 
التعليمية  الهيئة  اأع�ض�ء  روات��ب  ح��ول  والتعليم  الرتبية 
والإدارية يف املدار�س اخل��ضة . ويطلع املجل�س على ر�ض�لة 
واردة من مع�يل الدكتور اأنور حممد قرق��س وزير الدولة 
جل�ض�ت  تن�ضيق  ب�ض�أن  الحت����دي  الوطني  املجل�س  ل�ضوؤون 
املجل�س  وي�����ض���دق   . ال��ق���دم��ة  الحت�����دي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
اكتوبر   25 يف  التي عقدت  الث�لثة  اجلل�ضة  على م�ضبطة 

امل��ضي.

الوطني الحتادي يناق�ش �سيا�سة الرتبية ب�ساأن املعلمني ويوجه �ستة اأ�سئلة اإىل ممثلي احلكومة 9 دي�سمرب مهرجان القرية الرتاثي يوا�سل فعالياته على �ساطيء اأبوظبي

العدد  11272 بتاريخ 2014/12/2     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2014/134 اح�ال نف�س غري م�شلمني                  
ا�ض�بيل م�راندا جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي / اىل املدعى عليه /1- 

الدعوى  عليك  اق����م  ق��د  غ��ري��ب  ب���ق��ر  حممد  خم��ت���ر  وميثله:  �ض�ف�ج  �ضتف�ن 
الزام  م��ع  وروؤي���ة  ح�ض�نة  واث��ب���ت  لل�ضرر  تطليق  دع��وى  لئحة  ومو�ضوعه� 
يوم  جل�ضة  له�  وح��ددت  املح�م�ة.   واتع�ب  وامل�ض�ريف  ب�لر�ضوم  عليه�  املدعى 
الحد املوافق 2014/12/14 ال�ض�عة 8.30 �س ب�لق�عة ch1.C.12 لذا ف�نت 
مكلف ب�حل�ضور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اي�م على القل .ويف ح�لة تخلفك 

ف�ن احلكم �ضيكون مبث�بة ح�ضوري.   
 ق�شم الق�شايا  العمالية                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11272 بتاريخ 2014/12/2     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2014/1586 جتاري كلي                        
حمل  جم��ه��ول  العبيد  ع��ب��داهلل  �ضعيد  اح��م��د  ���ض��ف��وان   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
ال��ن���ط��ور ومي��ث��ل��ه: ح�ضن عبداهلل  امل��دع��ي /اب��راه��ي��م ح�ضني  ان  الق���م��ة مب��� 
حممد العبدويل  قد اق�م عليك الدعوى ومو�ضوعه�- املط�لبة مببلغ وقدره 
الثالث�ء  ي��وم  جل�ضة  له�  وح���ددت   . وامل�ض�ريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(   6000000(
املوافق 2014/12/9 ال�ض�عة 9.30 �س ب�لق�عة ch1.C.15 لذا ف�نت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  او  ب�حل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اي�م على القل .ويف ح�لة تخلفك ف�ن 

احلكم �ضيكون مبث�بة ح�ضوري.   
 رئي�س الق�شم                                                                                 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

وجه �ضمو ال�ضيخ حمد بن �ضيف ال�ضرقي ن�ئب 
الوطن  درع  جملة  ع��رب  كلمة  الفجرية  ح���ك��م 
اأكد  والأربعني  الث�لث  الوطني  اليوم  مبن��ضبة 
الإم����رات  دول��ة  ت�ضهده  ال��ذي  التقدم  اأن  فيه� 
الرع�ية  ث��م��رة  اإل  ه���و  م����  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اأولوا  الذين  الكرمية والفكر ال�ضحيح لق�دتن� 
ال��ع��ن���ي��ة ال��ف���ئ��ق��ة ب���لإن�����ض���ن ال���ذي ه��و اأ�ض��س 

وحمور كل جن�ح.

وفيم� يلي ن�س الكلمة: .
  ل يزال الث�ين من دي�ضمرب ع�لق� يف الذاكرة 
ب��ب��ه���ء وع��ظ��م��ة م���� اأجنزن�ه  ..ت����ري���خ م�����ض��رق 
ال�����ض��م�����س ب�ملع�ين  ت�����ض��رق ف��ي��ه  ي����وم  ب���������لإرادة 
العظيمة  امل��واق��ف  تلك  فيه  ونتذكر  ال�ض�مية 
لرج�ل ع�هدوا اهلل على العمل املخل�س للوطن 
ي�ضهد  لإجن�����زات  الطريق  م��ه��دوا   .. وال�ضعب 
ب�ضيطة مق�رنة  �ضنوات  مل� حتقق يف  الع�مل  له� 

بحجم النج�ح�ت.
يف ك��ل ع���م حتتفل ب��ه دول��ة الإم�����رات العربية 

امل��ت��ح��دة ب��ي��وم ج��دي��د م���ن اأي������م ال���ع���زة واملجد 
..يوم عزيز وغ�ل يف ت�ريخ الوطن يفخر به كل 
مواطن ومقيم ع��س على هذه الأر�س الطيبة 
امل��ع��ط���ء ال��ت��ي مل ت���أل��وا ج��ه��دا ل��ت��وف��ري احلي�ة 

الكرمية ل�ضعبه�.
ثالثة واأربعون ع�م� عمر دولتن� الزمني اإل اأن 
النج�ح الذي من اهلل به علين� ل ميكن اأن نق�رنه 
ب�لإجن�زات العظيمة التي حققن�ه� والب�ضم�ت 
املتميزة والتج�رب الرائدة التي �ضجلن�ه� ب��ضم 
الإم�رات يف وقت ق�ضري ..ونحن على يقني اأنن� 

بتوفيق من  النج�ح�ت  املزيد من  اإىل  م��ضون 
اهلل عز و جل ثم بقي�دة �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ 
خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س دولة الإم�رات 

العربية املتحدة حفظه اهلل.
اأن نتوجه اإىل اهلل العلي القدير  اإل  ول ي�ضعن� 
وعلى  نعمه  جزيل  على  واحلمد  ال�ضكر  بوافر 
ال�ضعب  واإخال�س  القي�دة  وهبن� من حكمة  م� 
اإىل  ب�لتهنئة  ونتوجه   .. قي�دته  يع�ضق  ال��ذي 
�ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض���ح��ب  واإىل  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 

حممد بن را�ضد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي واإىل اإخوانهم� 
اأ�ضح�ب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ض�ء املجل�س الأعلى 
ال�ضيخ  �ضمو  اأول  الفريق  واإىل  الإم����رات  حك�م 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�ضلحة واإىل �ضعب 

الإم�رات املخل�س.
اإىل  ومن�ضي  بح��ضرن�  ونفخر  ب�أم�ضن�  نعتز 
م�ضتقبلن� بوعي وعزم واإرادة ل تعرف امل�ضتحيل 
اأم�مي  ويف ك��ل ع���م ويف الت�ريخ ذات��ه مي��ر م��ن 

من  ف�ضل  كل  عند  ليتوقف  الذكري�ت  �ضريط 
ف�ضول ومراحل الحت�د من اأر�ضى دع�ئمه ب�ين 
ال�ضيخ  اهلل  ب����إذن  ل��ه  املغفور  الحت����د  وموؤ�ض�س 
زايد بن �ضلط�ن طيب اهلل ثراه .. اأتذكر املواقف 
اآن  اأطلقه�  التي  املتميزة  وامل��ب���درات  العظيمة 
ذاك. ول يخفى على اجلميع اأن م� هذا التقدم 

ال��ك��رمي��ة وال��ف��ك��ر ال�ضحيح  ال��رع���ي��ة  ث��م��رة  اإل 
ب�لإن�ض�ن  الف�ئقة  العن�ية  اأول��وا  الذين  لق�دتن� 
اأ�ض��س وحم��ور كل جن�ح فقد توفرت  ال��ذي هو 
الع�يل  التعليم  وموؤ�ض�ض�ت  وامل��ع���ه��د  امل��دار���س 
والفنية  والأك���دمي��ي��ة  الع�ضكرية  وامل��وؤ���ض�����ض���ت 
ابن  متكن  التي  املالئمة  ال��ظ��روف  ك��ل  لتهيئة 

م�ضوؤوليته  حت��م��ل  يف  الإ���ض��ه���م  م��ن  الإم�������رات 
الوطنية.

مل تغفل دولتن� اأهمية تطوير النظ�م ال�ضي��ضي 
املجل�س  دور  بتفعيل  ال��وط��ن��ي  ال��ع��م��ل  وت��ع��زي��ز 
ال��وط��ن��ي الحت�����دي ل��ت���أه��ي��ل ال���ك���وادر الوطنية 
للم�ض�ركة يف �ضنع القرارات الع�مة وتعزيز دور 

املراأة والإ�ضه�م يف م�ضرية التقدم والرخ�ء ومب� 
والدويل  العربي  املجتمع  ن�ضيج  من  ج��زء  اأنن� 
فنحن نت�أثر مب� يحدث يف الع�مل لذلك �ضعين� 
ب�مل�ض�ركة يف اإيج�د حلول للتغلب على م�ضكالت 
البيئة وارتف�ع حرارة الأر�س واإ�ض�فة اإىل ذلك 
دعم الإن�ض�ن يف كل مك�ن واإغ�ثة الدول املنكوبة 

الإن�ض�نية  بدافع  له�  وامل�ض�عدة  العون  يد  ومد 
ودون النظر اإىل اللون اأو العرق اأو العقيدة.

املن��ضبة  يعيد هذه  اأن  القدير  العلي  اهلل  ن�ض�أل 
الغ�لية على الوطن وعلى �ضعب دولتن� ب�خلري 
ال�ضيخ  ال�ضمو  والربك�ت واأن مين على �ض�حب 
اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه  خليفة بن زايد 

اهلل ب�ل�ضحة والع�فية ويتغمد موؤ�ض�س الوطن املغفور 
اآل نهي�ن بوا�ضع  زاي��د بن �ضلط�ن  ال�ضيخ  ب���إذن اهلل  له 

رحمته وي�ضكنه ف�ضيح جن�ته . 

نائب حاكم الفجرية: نعتز باأم�سنا ونفخر بحا�سرنا ومن�سي اإىل م�ستقبلنا بوعي وعزم واإرادة ل تعرف امل�ستحيل 

طحنون بن حممد: منذ قيام الحتاد حققت المارات قفزات كبرية واأ�سبحت حتتل مكانة عالية ومرموقة حمليا وعامليا

حمدان بن زايد: جتربة الإمارات فريدة من نوعها حيث و�سعت الإن�سان يف بوؤرة اهتمامها منذ قيام دولة الحتاد

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي::

التطور ال�سيا�سي واملوؤ�س�سي يف الدولة يعد اأحد اجلوانب املهمة يف م�سرية جناح جتربة احتاد الإمارات 

•• الفجرية -وام:

الراغبني  م��ن  اجلمهور  الفجرية  ل�ضرطة  الع�مة  ال��ق��ي���دة  ح���ذرت 
املخ�لف�ت  ارتك�ب  الوطني من  اليوم  اإج���زة  الإم���رة خالل  زي���رة  يف 
القي�م بعمل م�ضريات ب�ل�ضي�رات من دون احل�ضول على  املرورية و 
ت�ضريح ر�ضمي . وق�ل العميد حممد اأحمد بن غ�من الكعبي الق�ئد 
على  واأن��ه���  ب�لزائرين  ترحب  ال�ضرطة  اأن  الفجرية  ل�ضرطة  الع�م 
اأمت ال�ضتعداد لتقدمي كل اخلدم�ت يف �ضبيل ال�ضتمت�ع ب�حتف�لت 
ب�ل�ضتعرا�س  القي�م  دون  ولكن  الغ�لية  لدولتن�   43 الوطني  اليوم 
ب���ل�����ض��ي���رات وال��ت��ي م��ن ���ض���أن��ه��� اأن ت��ع��ر���س ح��ي���ة الآخ���ري���ن للخطر 
اليم�حي  ع��وا���س  ب��ن  را���ض��د  العقيد علي  اأ���ض���ر  م��ن جهته   . ال�ضديد 
مدير اإدارة املرور والدوري�ت اإىل قي�م بع�س �ض�ئقي ال�ضي�رات بعمل 

تغيريات جوهرية و طم�س لوح�ت املركب�ت و تغيري طالئه� ب�أدوات 
الزينة .. موؤكدا اأنه �ضيتم حجز مثل هذه املركب�ت وفر�س غرام�ت 
م�ضددة وخم�لف�ت على �ض�ئقيه� . كم� حذر من اخلروج يف م�ضريات 
على ال�ضوارع و الطرق�ت الع�مة مل� ت�ضببه هذه امل�ضريات من عرقلة 
يف حركة ال�ضري و املرور .. موؤكدا اأنه �ضيتم اتخ�ذ الإجراءات ك�فة يف 
النظم و  ب�أمن الطرق و اخل�رجني عن  امل�ضتهرتين  ال�ض�ئقني  �ض�أن 
القوانني. و اأكد العقيد حميد حممد اليم�حي مدير ع�م العملي�ت 
اتخ�ذ  تته�ون يف  لن  الفجرية  ل�ضرطة  الع�مة  القي�دة  اأن  ال�ضرطية 
الإجراءات الق�نونية �ضد املخ�لفني لق�نون ال�ضري و املرور و ذلك يف 
�ضبيل احلف�ظ على الأرواح و املمتلك�ت الع�مة . واعرب عن متني�ت 
اأوق�ت  ق�ض�ء  و  للجميع  ال�ضالمة  الفجرية  ل�ضرطة  الع�مة  القي�دة 

ممتعة خالل اإج�زة اليوم الوطني لدولة الإم�رات الغ�لية .

�سرطة الفجرية حتذر من ارتكاب املخالفات خالل الحتفالت باليوم الوطني 
•• اأبوظبي-وام:

حتت  للدولة   43 ال�  الوطني  ب�ليوم  احتف�ل  الت�ض�لت  تنظيم  هيئة  اأق�مت 
�ضع�ر ي� حيه� اإم�راتي احلبيبة مب�ض�ركة موظفيه� يف مك�تبه� ب�أبوظبي ودبي.

ع����م هيئة تنظيم  ال��غ���من م��دي��ر  ن������ض��ر  ���ض��ع���دة حم��م��د  ق����ل  املن��ضبة  وب��ه��ذه 
الت�ض�لت: ن�ضعر اليوم بفخر كبري ب�أنن� �ضعب خ��س رحلة فريدة من التقدم 
والزده������ر وال���ري����دة يف خمتلف ال��ن��واح��ي.. وب��ع��د 43 ع���م��� م��ن الإجن�����زات 
الث�بت من قي�دتن�  املوؤ�ض�ضني والدعم  والنج�ح�ت ويف ظل قي�دة وكف�ح الآب�ء 
قدرته�  للع�مل  تثبت  اأن  املتحدة  العربية  الإم����رات  دول��ة  ا�ضتط�عت  الر�ضيدة 
الفريدة على التطور والتنمية بوترية غري م�ضبوقة لتن�ضم اإىل م�ض�ف الدول 
هيئة  جتدد  قلوبن�  على  العزيزة  املن��ضبة  هذه  ويف  الع�مل..  يف  تقدم�  الأك��ر 
يلبي  وتطوير جهوده� مب�  ال��ذي قطعته مبوا�ضلة  العهد  الت�ض�لت  تنظيم 

واقت�ض�د  اأ�ض�س جمتمع  وير�ضخ  الدولة  تن�ف�ضية  ويخدم  احتي�ج�ت جمتمعن� 
املعرفة ويف الوقت نف�ضه يحفظ اإرثن� الثق�يف مع العمل على مزيد من الرقي 
�ضعبية  فقرة  �ضملت  العرو�س  من  جمموعة  الحتف�لية  و�ضهدت   . والرفعة 
امل�كولت  اأ���ض��ه��ى  ق��دم��ت  ال��ت��ي  دب��� احل��رب��ي��ة وع��رو���س الطهي  ف��رق��ة  قدمته� 
ال�ضعبية يف خيمة �ضيدت خ�ضي�ض� لهذا الغر�س بهدف اإثراء ال�ضعور الوطني 
لدى املوظفني ب�أروع ال�ضور الرتاثية التي تتميز به� دولة الإم���رات العربية 
اأن�ضطة تف�علية منه� م�ض�بقة معرفية ع�مة  املتحدة. كم� نظمت الهيئة عدة 
اأ�ضئلة حول ت�ريخ الأمة وتق�ليده� ب�لإ�ض�فة اإىل  حول دولة الإم���رات وطرح 
اإلتق�ط �ضور تذك�رية لت�ضجيل تلك اللحظ�ت املميزة يف الحتف�لية ب�لإ�ض�فة 
والر�ضوم�ت  للكت�بة  التف�علي  الرقمي  واجل���دار  احل��ن���ء  نقو�س  فع�لية  اإىل 
الغني  ال��رتاث  روح  تعك�س  بهم  خ��ضة  اأك��واب  لت�ضميم  للموظفني  املخ�ض�س 

التي كر�س له� يوم الحت�د الث�ين من دي�ضمري . 

تنظيم الت�سالت حتتفل باليوم الوطني الـ 43

•• اأبوظبي-وام:

وج�����ه ����ض���م���و ال�������ض���ي���خ ط���ح���ن���ون بن 
حم��م��د اآل ن��ه��ي���ن مم��ث��ل احل���ك��م يف 
جملة  ع��رب  كلمة  ال�ضرقية  املنطقة 
الوطني  اليوم  مبن��ضبة  الوطن  درع 
العربية  الإم��������رات  ل���دول���ة   43 ال���� 

املتحدة.
وفيم� يلي ن�س الكلمة: 

العربية  الم���������رات  دول�����ة  حت��ت��ف��ل   
الوطني  ب�لعيد  الي���م  ه��ذه  املتحدة 
43 املجيد هذه املن��ضبة العزيزة  ال� 
واأمراأة  رجل  كل  قلب  على  والغ�لية 
وطفل يعي�س على تراب هذه الأر�س 
احل���رة ..ت���راب ه��ذا ال��وط��ن املعط�ء 
وال��ع��زي��ز ال����ذي ي��ك��رب ب��ك��رب حك�مه 
ال�ضلع  ت���راب���ه م���ن  واأب���ن����ئ���ه ومي��ت��د 
بحر  م���ي����ه  اىل  غ���رب����  وال���غ���وي���ف����ت 

العرب �ضرق� يف ام�رة الفجرية.

الغ�لية  امل��ن������ض��ب��ة  ه���ذه  يف  ن�ضتذكر 
اآل  �ضلط�ن  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  الق�ئد 
نهي�ن طيب اهلل ثراه ورحمه رحمة 
و�ضعبه  لوطنه  قدم  م�  بقدر  وا�ضعة 
م��ن دي�ضمرب ع�م  ال��ث���ين  ك���ن  حيث 
1971 عالمة ف�رقه يف ت�ريخ دولة 
الم�رات فقد اأ�ض�س املغفور له والآب�ء 
املوؤ�ض�ضون الحت�د العمالق الذي ولد 
يرث  اأن  اىل  و�ضيعي�س  وع������س  قوي� 
اإن �ض�ء اهلل  اهلل الر���س وم��ن عليه� 
.. وك�ن لأخوة زايد املوؤ�ض�ضيني دورا 
ب�رزا يف هذا البن�ء ال�ض�مخ وو�ضعوا 
و�ض�ر على  الق�ئد  الوىل مع  لبن�ته 
نهجهم �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي����د  ب��ن 
حك�م  ال�ضمو  واأ���ض��ح���ب  اهلل  حفظه 
الم�����رات وح��م��ل��وا الم���ن��ة و�ض�نوا 
ويعملون  وعملوا  والعر�س  الر���س 
الن�ض�ن وتوفري كل دعم  على رفعة 

وم�ض�ندة له.
ل�ضك اأنن� نتذكر يوم ارتفع وللمرة 
الدولة  علم  ع���م���   43 قبل  الوىل 
املتحدة  العربية  الم�����رات  ال��ول��ي��دة 
ج�ضدت  جديدة  مرحلة  ببدء  اإيذان� 
اأبن�ء الوطن يف كي�ن يجمعهم  اإرادة 
���ض��ن��وات العزلة  وي��ع��زه��م وي���ودع���ون 
يوؤكد  الذي  الكي�ن  ..هذا  والنغالق 
ل���زاي���د يف جمع  ال����روؤي����ة احل��ك��ي��م��ة 
ال�����ض��ف واجلهد  وت��وح��ي��د  ال��ك��ل��م��ة 

للط�ق�ت الوطنية.
ق���ي����م الحت��������د وح���ت���ى يومن�  م���ن���ذ 
والإعم�ر  التنمية  عجله  دارت  ه��ذا 
الجتم�عية  امل���ج����لت  خم��ت��ل��ف  يف 
وال�ضي��ضية  والزراعية  والقت�ض�دية 
حيث ق��ف��زت دول���ة الم�����رات قفزات 
كبرية واأ�ضبحت حتتل مك�نه ع�لية 
امل�����ض��ت��وي���ت املحلية  وم��رم��وق��ة ع��ل��ى 
والدولية  وال��ع��رب��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

وغ������دت الم����������رات ت��ن���ف�����س ال�����دول 
التنمية  جم���������لت  يف  امل���ت���ق���دم���ة 
والب�ضرية  وال�ضن�عية  القت�ض�دية 
وبن�ء الن�ض�ن الواعي واملتعلم الذي 

ي�ض�هم يف البن�ء والإعم�ر.
امللي�رات  انفقت دول��ة الم���رات  وقد 
ع��ل��ى ب���ن����ء الن�������ض����ن واإن�������ض����ء املدن 
والبنى التحتية مب� فيه� اجل�مع�ت 
تهمل  ومل  وامل������دار�������س  وامل����ع�����ه����د 
اجل�نب ال�ضحي الذي حظي ب�إق�مة 
التي  ال�ضحية  واملراكز  امل�ضت�ضفي�ت 
للمواطن  اخل���دم����ت  ج��م��ي��ع  وف����رت 
بف�ضل  ي����أت���ي  ذل����ك  ك���ل   .. وامل��ق��ي��م 
التي  ال���ك���ب���رية  وامل�������ض����ن���دة  ال���دع���م 
يوليه� �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي����د  ب��ن 
ح��ف��ظ��ه اهلل لأب����ن�����ء ���ض��ع��ب��ه ك��م��� ل 
ال��ذي يبذله  ال��دع��م واجل��ه��د  نن�ضى 
���ض���ح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 

اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة  را�ضد 
واأ�ضح�ب  دبي  ح�كم  ال��وزراء  رئي�س 
املجل�س العلى حك�م  اأع�ض�ء  ال�ضمو 
ال�ضيخ  �ضمو  اأول  والفريق  الم���رات 
اآل نهي�ن ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي ن�ئب الق�ئد العلى للقوات 
الم�راتي  الن�ض�ن  بن�ء  يف  امل�ضلحة 

وتوفري اأ�ضب�ب احلي�ة الكرمية له.
اإن مرور 43 ع�م� على قي�م الحت�د 
التحولت  ظل  يف  ال��دول��ة  وت�أ�ضي�س 
واملتوا�ضلة  العظيمة  والجن�������زات 
الم���������رات يف زمن  ال���ت���ى ح��ق��ق��ت��ه��� 
يف  يح�ضب  ل  ال���ذي  ق�ضري  قي��ضي 
ع��م��ر ال�����ض��ع��وب وال�����دول ي��ع��د حتول 
عظيم� لدولة فتية فهذه الجن�زات 
تتحدث عن نف�ضه� اذ خطت الدولة 
خطوات كبرية يف املج�ل القت�ض�دي 
الذي يعد الركيزة ال�ض��ضية للتنمية 

يف اأي بلد يف الع�مل.

اأنن� عندم� نحتفل بهذا  ول �ضك يف 
اليوم املب�رك والأغر يف اأي�م الم�رات 
قيم  برت�ضيخ  ي��ت��ج��دد  ع��ه��دا  نحمل 
الولء والنتم�ء لهذا الرتاب الغ�يل 
وق�����ض��م��� ن���وؤك���ده ب���مل��زي��د م��ن العمل 
اجل����د والإخ���ال����س ل��ت��ع��زي��ز �ضروح 
الوطن واإع��الء راي��ة الحت���د وتلهج 
للخ�لق  ب���ل��دع���ء  وق��ل��وب��ن���  األ�ضنتن� 
الوطن  ه�����ذا  ي��ح��ف��ظ  ان  ع����زوج����ل 
اعتزازن�  ع����ن  ن���ع���رب  ك���م����  وق�����ئ����ده 
الم�رات  لدولة  احلكيمة  ب�ل�ضي��ضة 
يف املج�لني القليمي والدويل حيث 
اأ�ض�ضت الدولة �ضي��ض�ته� على الثوابت 
والعدل  احل����ق  وم����ب�����دئ  ال��وط��ن��ي��ة 
وم���ن��������ض���رة ق�����ض���ي��� امل��ظ��ل��وم��ني يف 
اأنح�ء الع�مل واملح�فظة على المن 
اخلالف�ت  وح��ل  ال��دول��ي��ني  وال�ضلم 
يف  التدخل  وع��دم  ال�ضلمية  ب�لطرق 
ل��ل��دول والعمل  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����ض��وؤون 

ب��ع��الق���ت ح�����ض��ن اجل�����وار واح�����رتام 
املواثيق واملع�هدات الدولية.

ل��ق��د ك���ن��ت ال���دول���ة وم���� ت����زال متد 
ي��د ال��ع��ون وامل�����ض���ع��دة جل��م��ي��ع دول 
التنمية  عملي�ت  يف  وت�ض�هم  الع�مل 
..ك��م��� خطت دولتن�  ال���دول  يف ه��ذه 
الربمل�ين  املج�ل  يف  وا�ضعة  خطوات 
وال��دمي��ق��راط��ي م��ن��ذ ق��ي���م الحت����د 
زاي��د رحمه اهلل حكم  الق�ئد  واأ�ض�س 
الوطني  امل��ج��ل�����س  واأن�������ض����أ  ال�����ض��ورى 
العالقة  ت��ط��ور  ل��ي��واك��ب  الحت������دي 
بني ال�ضلطة التنفيذية والت�ضريعية 
للحكومة  والتو�ضي�ت  الراأي  واإب��داء 
ال���ق���وان���ني  وامل�������ض����ه���م���ة يف و�����ض����ع 
وال�ضتم�ع  ال��وط��ن  لهذا  والأن��ظ��م��ة 
لآراء ومقرتح�ت املواطنني وتطورت 
الدولة  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  التجربة 
احل�لية  الع������وام  يف  و���ض��ل��ت  ح��ت��ى 
املجل�س  اأع�����ض���ء  ن�ضف  انتخ�ب  اىل 

املب��ضر  الق���رتاع  بطريقة  الوطني 
يوؤكد  ..ك��ل ذلك  املواطنني  من قبل 
على اأن دولة الم�رات ج�دة يف تفعيل 
العمل ال�ضي��ضي والدميقراطي لأبن�ء 
الوطن ومنحهم حقوقهم ال�ضي��ضية 
والج���ت���م����ع���ي���ة ك��م��� ح��ظ��ي��ت امل�����راأة 
والجتم�عية  ال�ضي��ضية  بحقوقه� 
املجل�س  واأخ��ذت مك�نته� يف ع�ضوية 
اأخيه�  لت�ض�رك  الحت�����دي  ال��وط��ن��ي 
اأنه�  الرجل يف حتمل امل�ضوؤولية كم� 
اأ�ضبحت وزيرة وق��ضية ودبلوم��ضية 

وبرزت يف خمتلف املج�لت . 

•• اأبوظبي-وام:

وج���ه ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح��م��دان ب��ن زايد 
املنطقة  يف  احل���ك��م  مم��ث��ل  ن��ه��ي���ن  اآل 
الوطن  درع  الغربية كلمة عرب جملة 
مبن��ضبة اليوم الوطني ال 43 لدولة 

الإم�رات العربية املتحدة.
وفيم� يلي ن�س الكلمة .

  نحتفل اليوم بكل فخر واعتزاز واأمل 
ال��ث���ل��ث��ة والأرب���ع���ني لقي�م  ب���ل��ذك��رى 
احت�د دولة الإم���رات العربية املتحدة 
ذك��رى خ�لدة وعزيزة حمفورة  و هي 

يف �ضمري اأبن�ء الوطن الغ�يل.
ح�لي�  ت��ت��ع��زز  الحت����دي���ة  امل�����ض��رية  اإن 
ل�ض�حب  احل��ك��ي��م��ة  ال���ق���ي����دة  ب��ف�����ض��ل 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه 
���ض���ح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�ضد 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح����ك���م دبي 
ال�ضمو  اأ�ضح�ب  واإخوانهم�  اهلل  رع���ه 
اأع�ض�ء املجل�س الأعلى حك�م الإم�رات 
بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأول  والفريق 
زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبو ظبي ن�ئب 

الق�ئد الأعلى للقوات امل�ضلحة.
ل���ق���د ح���ق���ق���ت دول�������ة الإم�������������رات من 
الطموحة  التنموية  توجه�ته�  خالل 
جن�ح�ت كبرية حيث تعترب يف املح�فل 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  وامل�����وؤمت�����رات 
ظ�هرة اقت�ض�دية واجتم�عية وجت�ضد 
ومكون�ته�  بعن��ضره�  غنية  جت��رب��ة 
اإله�م  ومعدلت منوه� ومتثل م�ضدر 
للعديد من دول الع�مل والتي بداأت يف 
مع  ا�ضرتاتيجية  �ضراك�ت  يف  الدخول 
دول���ة الإم������رات. ان جت��رب��ة الإم����رات 
جت����رب����ة ف�����ري�����دة م�����ن ن���وع���ه���� حيث 
اهتم�مه�  ب����وؤرة  يف  الإن�����ض���ن  و���ض��ع��ت 
واأربعني  نيف  قبل  ال��دول��ة  قي�م  منذ 

ثم�ر  الإم����رات  اب��ن  �ضنة وهكذا جنى 
امل��وؤ���ض�����س الب�ين  ال��ق���ئ��د  م���� غ��ر���ض��ه 
�ض�حب  يغر�ضه  وم���  اهلل  رحمه  زاي��د 
ال�����ض��م��و رئ��ي�����س ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
على الدرب ذاته من خري عميم ط�ل 
من�حي حي�ة الإن�ض�ن وجعل الإم�رات 
ولكل من  لأبن�ئه�  و�ضالم  واح��ة خري 
هيئة  اإن  الطيبة.  اأر���ض��ه���  على  يقيم 
الهالل الأحمر تعمل الآن يف العديد 
برامج  خ�����الل  م����ن  ال�������ض����ح����ت  م����ن 
ت��ت��ج���وز مرحلة  ت��ن��م��وي��ة  وم�����ض���ري��ع 
الت�أهيل  مرحلة  اإىل  الع�جلة  الإغ�ثة 
والتمكني والعودة ب�ملجتمع�ت املنكوبة 
والن���دم����ج  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ح��ي���ت��ه���  اإىل 
ا�ضتقرار  يف  والإ����ض���ه����م  الج��ت��م���ع��ي 
واأم�����ن وت��ن��م��ي��ة جم��ت��م��ع���ت��ه��� وه���و م� 
يوؤكد النظرة الإن�ض�نية طويلة الأمد 
للهالل الأحمر جت�ه الفئ�ت ال�ضعيفة 
الري�دي  ال���دور  وت��وا���ض��ل  واملهم�ضة. 

ال�����ذي ت�����ض��ط��ل��ع ب���ه دول�����ة الإم��������رات 
العمل  ���ض���ح���ت  امل��ت��ح��دة يف  ال��ع��رب��ي��ة 
الإقليمي  ال�ضعيدين  على  الإن�ض�ين 
والدويل بقي�دة �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ 
خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة 
العمل  م���ن  ج��ع��ل  ال�����ذي  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
له  الإم�راتي عمال موؤ�ض�ضي�  اخلريي 
من  اأ�ض��ضي�  ومكون�  ال�ضتدامة  ط�بع 
لل�ضي��ضة  اخل�رجي  التحرك  مكون�ت 
اخل���رج��ي��ة. اإن ت��ب��ووؤ دول���ة الإم�����رات 
لهذا املركز املتقدم يف �ضدارة كربي�ت 
هو  اإمن����  للم�ض�عدات  امل���ن��ح��ة  ال���دول 
اخلري  زاي���د  ل��غ��ر���س  طبيعية  نتيجة 
رحمه اهلل الذي كر�س حي�ته خلدمة 
وهو  ال��ع���مل  يف  مك�ن  اأي  يف  الب�ضرية 
قي�دتن�  ع��ل��ي��ه  ت�����ض��ري  ال������ذي  ال���ن���ه���ج 
احلكيمة. اإنن� ن�ضعر ب�ل�ضع�دة والفخر 
ب�أن اجلهود واملب�درات الإن�ض�نية التي 
نفذته� دولة الإم�رات العربية املتحدة 

وقي�دته� الر�ضيدة على امتداد الع�مل 
الأ�ض��ضية  ال��رك���ئ��ز  م��ن  اأ�ضبحت  ق��د 
ال��ت��ي ت��دع��م ج��ه��ود م��ن��ظ��م���ت الأمم 
الأزم����ت  م��واج��ه��ة  املعنية يف  امل��ت��ح��دة 
والكوارث والأخط�ر التي يتعر�س له� 

الب�ضر يف خمتلف بق�ع الع�مل.
تلك  ن��ح��م��ي  اأن  ال����ي����وم  واج���ب���ن����  اإن 
امل��ك��ت�����ض��ب���ت ال�����ض��خ��م��ة ال��ت��ي حتققت 
جليلن� هذا واأن نهيئ ك�فة ال�ضبل نحو 
حي�ة كرمية جليل الغد عرب التف�فن� 
حول قي�دتن� الر�ضيدة والوف�ء لذكرى 
ال��ب���ين وال��ع��م��ل لرفعه هذا  امل��وؤ���ض�����س 
الوطن الذي اأعط�ن� الكثري وم� يزال 

والذي ننعم جميع� بدفء عط�ي�ه.
العربية  الإم�������رات  دول����ة  اه��ت��م���م  اإن 
امل��ت��ح��دة ب��ح��م���ي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ب����رز جلي� 
ب�أبع�ده�  التنمية  وخ��ط��ط  ب��رام��ج  يف 
ب�������لآث�������ر  واه�����ت�����م�����ت   .. امل���خ���ت���ل���ف���ة 
البيئة  القت�ض�دية والجتم�عية على 

العلمية  ال��درا���ض���ت  ب����إج���راء  ف��ق���م��ت 
اخل��ضة  والهيئ�ت  املوؤ�ض�ض�ت  واأن�ض�أت 
لإدارة وحم�ية البيئة بج�نب حر�ضه� 
البيئية  ال���ض��رتات��ي��ج��ي���ت  و���ض��ع  على 

وحتديد اأولوي�ت العمل البيئي.
اأم� على �ضعيد املنطقة الغربية فهي 
لجتذابه�  ك����ربى  ب���أه��م��ي��ة  حت��ظ��ى 
والتج�رية  القت�ض�دية  امل�ض�ريع  اأكرب 
اأهمه�  م��ن  ال��دول��ة  يف  وال�ضتثم�رية 
ت��ن��ف��ي��ذ حم��ط��ة ال��ط���ق��ة ال���ن���ووي���ة يف 
اجلنوب  اإىل  ال��واق��ع��ة  ب��راك��ة  منطقة 
الروي�س وم�ضروع  الغربي من مدينة 
وتنفيذ  ال�ضم�ضية  للط�قة   1 �ضم�س 
وم�ضروع  ال��غ��وي��ف���ت  امل���ف���رق  ط���ري���ق 
ق��ط���ر الحت������د ال����ذي ي��ع��د م���ن اأب���رز 
الوطني  لالقت�ض�د  الرافدة  امل�ض�ريع 
والذي �ضي�ضهم يف الوقت ذاته يف دعم 

جذب ا�ضتثم�رات للمنطقة.
و����ض���ه���دت امل��ن��ط��ق��ة ال���غ���رب���ي���ة خالل 

امل������ض��ي��ة طفرات  ال�����ض��ن��وات اخل��م�����س 
ببنيته�  ل��الرت��ق���ء  م��ت��الح��ق��ة  ك��ب��رية 
وتوفري  من�طقه�  جميع  يف  التحتية 
م�������ض���ت���وي����ت ع����ل���ي���ة م����ن اخل����دم�����ت 
ق���ط����ع����ت  الأ�����ض����������ض����ي����ة خ����������ض����ة يف 
والتنمية  والإ�ضك�ن  وال�ضحة  التعليم 
لتحقيق  ال�������ض����م���ل���ة  الج���ت���م����ع���ي���ة 
يف  وتطلع�تهم  امل��واط��ن��ني  ط��م��وح���ت 
احلي�ة الكرمية الرغدة. واأغتنم هذه 
جميع�  قلوبن�  على  العزيزة  املن��ضبة 
لأتقدم ب�لتهنئة القلبية ال�ض�دقة اإىل 
�ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اآل نهي�ن رئي�س الدولة الق�ئد الأعلى 
واأخيه  اهلل  حفظه  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات 
�ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل 
جمل�س الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل و 
اإىل اإخوانهم� اأ�ضح�ب ال�ضمو ال�ضيوخ 
اأع�ض�ء املجل�س الأعلى لالحت�د حك�م 

الفريق  واإىل  اهلل  حفظهم  الإم�����رات 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأول 
نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد 
�ضعب  اإىل  و  امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
القدير  العلي  داع��ي���  ال���ويف  الإم�����رات 
ال��غ���يل ب�لأمن  ع��ل��ى وط��ن��ن���  اأن مي��ن 
واأن  ق�دتن�  يحفظ  اأن  و  وال���ض��ت��ق��رار 
ي�ضدد خط�هم يف تعزيز م�ضرية البن�ء 
والتنمية ال�ض�ملة لتحقيق املزيد من 
اأم�ين  ويلبي  واملكت�ضب�ت  الإجن�����زات 

وتطلع�ت اأبن�ء هذا الوطن املعط�ء.

•• اأبوظبي-وام:

وجه مع�يل حممد اأحمد املر رئي�س 
املجل�س الوطني الحت�دي كلمة عرب 
اليوم  مبن��ضبة  ال��وط��ن  درع  جملة 
ال��وط��ن��ي ال���� 43 ل���دول���ة الإم������رات 

العربية املتحدة.
وفيم� يلي ن�س الكلمة: 

الحت�دي  الوطني  املجل�س  يحتفل   

ب�ليوم الوطني ال� 43 وهو يحر�س 
ع��ل��ى م���واك���ب���ة امل�������ض���رية الحت����دي���ة 
ال�ضمو  ���ض���ح��ب  ب��ق��ي���دة  ال�����ض���خم��ة 
نهي�ن  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ 
واخوانه  اهلل  يحفظه  الدولة  رئي�س 
ا����ض���ح����ب ال�����ض��م��و ح���ك����م الإم��������رات 
الذي اأطلق بروؤيته الث�قبة وخربته 
ال��ري��ة م��رح��ل��ة التمكني  ال��ق��ي���دي��ة 
والجتم�عي  والقت�ض�دي  ال�ضي��ضي 

وال��ع��ل��م��ي وال��ث��ق���يف لإع����الء �ضروح 
التي حتققت  واملكت�ضب�ت  الإجن���زات 
املوؤ�ض�ضي  الأداء  اآل����ي�����ت  وت���ط���وي���ر 
علمية  اأ�ض�س  وف��ق  املنهجي  والعمل 
اإىل  و�ضول  حم��ددة  وا�ضرتاتيجي�ت 
والبتك�ر  والإب���داع  وال��ري���دة  التميز 
يف حت��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن الإجن��������زات 
امل��ج���لت واإع���الء  ال��ن��وع��ي��ة يف �ضتى 

راي�ت الوطن و�ض�أن املواطن.
الحت�دي  الوطني  املجل�س  و�ض�هم 
بت�ريخ  ج��ل�����ض���ت��ه  اأوىل  ع��ق��د  ال����ذي 
مع  م��ت��زام��ن���   1972 ف��رباي��ر   12
اإع��الن قي�م دول��ة الإم����رات العربية 
الد�ضتوري  للبن�ء  ا�ضتكم�ل  املتحدة 
م�ض�ندة  ت�ضريعية  ك�ضلطة  للدولة 
�ضمن  التنفيذية  لل�ضلطة  ومر�ضدة 
الد�ضتورية  اخت�ض��ض�ته  مم���ر���ض��ة 
وال�ضي��ضية  وال��رق���ب��ي��ة  الت�ضريعية 
ب��ت��ح��ق��ي��ق ال���روؤي���ة ال��ط��م��وح��ة التي 
الإم����رات منذ قي�مه�  دول��ة  تتبن�ه� 
لبن�ء الإن�ض�ن وال�ضتثم�ر فيه والتي 

و�ضع رك�ئزه� موؤ�ض�س الدولة وب�ين 
ال�ضيخ  ب���إذن اهلل  املغفور له  نه�ضته� 
ن��ه��ي���ن طيب  اآل  ���ض��ل��ط���ن  ب���ن  زاي����د 
ال�ضمو  �ض�حب  وي��وا���ض��ل  ث���راه  اهلل 
واخوانه  اهلل  يحفظه  الدولة  رئي�س 
ا����ض���ح����ب ال�����ض��م��و ح���ك����م الإم��������رات 
ب��������أن و�ضع  ال�����روؤي�����ة  ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذه 
ط�ق�ت  واإط����الق  ال�ض�ملة  التنمية 
ومتكينه�  املواطنة  الب�ضرية  امل���وارد 
ا�ضرتاتيجي�ت  اأول��وي���ت  مقدمة  يف 
مراحله  خمتلف  يف  الوطني  العمل 
متك�ملة  اجتم�عية  تنمية  لتحقيق 

و�ضول لروؤية الإم�رات 2021.
ال�ضي��ضي  ال��ت��م��ك��ني  ب��رن���م��ج  وج�����ء 
ل�����ض���ح��ب ال�����ض��م��و رئ���ي�������س ال���دول���ة 
يحفظه اهلل الذي اأعلنه ع�م 2005 
د�ضتورية  وم� ت�ضمنه من تعديالت 
وم�ض�ركة   2009 ل�����ض��ن��ة   1 رق����م 
واإجراء  ال�ضي��ضية  احل��ي���ة  يف  امل���راأة 
النتخ�ب�ت ع�مي 2006 و2011 
وتو�ضيع م�ض�ركة الق�عدة النتخ�بية 

الت�أ�ضي�س ولتمكني  ا�ضتكم�ل ملرحلة 
اخت�ض��ض�ته  مم�ر�ضة  م��ن  املجل�س 
املواطنني  مب�����ض���رك��ة  ال��د���ض��ت��وري��ة 
ال���ق���رار. وي�����ض��ت��ذك��ر �ضعب  يف ���ض��ن��ع 
اإكب�ر  ب��ك��ل  ال��ي��وم  الإم�������رات يف ه���ذا 
ووف�ء الق�ئد املوؤ�ض�س املغفور له ب�إذن 
�ضلط�ن  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  ت��ع���ىل  اهلل 
واإخوانه  ث���راه  اهلل  طيب  نهي�ن  اآل 
ك�ن  وكيف  اهلل  يرحمهم  املوؤ�ض�ضني 
دولة  وبن�ء  ب�لوحدة  املطلق  اإمي���ن��ه 
موؤ�ض�ض�ت عم�ده� الق�نون والد�ضتور 
الذي ي�ضون هذه الوحدة ويحميه� 
موؤ�ض�ضني  ب�ضمت  ع��م��ل��وا  وال���ذي���ن 
اأه����داف����ه����� مع  ت���ت���واف���ق يف  مل�������ض���رية 
الأ�ضلية  وث��واب��ت��ن���  الوطنية  قيمن� 
ك�ن  واإن  جم��ت��م��ع��ن���.  وخ�����ض��و���ض��ي��ة 
هي  املن��ضبة  بهذه  نقوله�  كلمة  من 
يف  واملوؤ�ض�ضي  ال�ضي��ضي  التطور  اأن 
املهمة يف  اأحد اجلوانب  الدولة يعد 
م�ضرية جن�ح جتربة احت�د الإم�رات 
الإم����رات  م��� مييز جتربة  اأه��م  واأن 

ومتدرج�  متوازن�  نهج�  تتبنى  اأنه� 
اآخ���ذة يف  �ضي��ضية  اإ���ض��الح���ت  اأي  يف 
احل�ض�رية  اخل�ضو�ضية  الع��ت��ب���ر 
للمجتمع  وال���ث���ق����ف���ي���ة  وال���دي���ن���ي���ة 
الإم���رات��ي الأم��ر ال��ذي ي��وؤدي دائم� 
خمتلف  على  ال��دول��ة  ا���ض��ت��ق��رار  اإىل 
ال�ضعد. وتتوا�ضل امل�ضرية الحت�دية 
�ض�حب  قبل  م��ن  ومت�بعة  بتوجيه 
اهلل  يحفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�ضمو 
اأك���د ���ض��م��وه يف خ��ط���ب افتت�ح  ح��ي��ث 
للف�ضل  الرابع  الع�دي  النعق�د  دور 
للمجل�س  ع�ضر  اخل�م�س  الت�ضريعي 
اأهمية   2014 اأكتوبر   26 بت�ريخ 
بكل  واملواطن  الوطن  ق�ض�ي�  تن�ول 
���ض��ون��� للتجربة  اأم���ن��ة وم�����ض��وؤول��ي��ة 
دع�ئمه�  اأر�����ض����ى  ال���ت���ي  الحت�����دي����ة 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن اآل 
نهي�ن طيب اهلل ثراه واإخوانه الآب�ء 
ب�لعمل  ف��ي��ه���  و����ض����رك  امل��وؤ���ض�����ض��ني 
امل��خ��ل�����س واجل���ه���د ال�������ض����دق جميع 
اأبن�ء وبن�ت الوطن يف مواقع العمل 

وم�ضتوي�ته املختلفة .
وهو م� يحر�س املجل�س على حتقيقه 
للق�ض�ي�  م��ن���ق�����ض��ت��ه  خ������الل  م����ن 
ال��ت��ي ت��ه��م ال��وط��ن وامل��واط��ن��ني ويف 
م��ق��دم��ت��ه��� مت���ك���ني امل���واط���ن���ني من 
ال��ع��م��ل و���ض��ب��ل ال���ن���ج����ح والرت����ق�����ء 
التي  الجتم�عية  التنمية  بقط�ع�ت 
والإ�ضك�ن  وال�ضحة  التعليم  ت�ضمل 
الأ�ض��ضية  والبنية  وامل���ء  والكهرب�ء 
والرع�ية الجتم�عية وذلك يف اإط�ر 
لتحقيق  ط��م��وح��ة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي���ت 
رفعة الوطن ورف�ه ورخ�ء املواطنني 
ف�����ض��ال ع����ن حت��ق��ي��ق ال���ع���دي���د من 
الدبلوم��ضية  مبم�ر�ضة  الجن����زات 
الربمل�نية التي تتك�مل مع ال�ضي��ضة 
الإم���رات. وخت�م�  لدولة  اخل�رجية 
ن�ض�أل املوىل عز وجل اأن يدمي نعمة 
الأم�����ن والأم�������ن وال���ض��ت��ق��رار على 
بالدن� جمددين يف الوقت ذاته العهد 
والولء لق�ئد امل�ضرية �ض�حب ال�ضمو 
نهي�ن  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ 

ي��ح��ف��ظ��ه اهلل حيث  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
اأ�ضبحت الإم���رات بقي�دته احلكيمة 
وواحة  للمجد  وعنوان�  للعط�ء  نبع� 
والتقدم  وال��ب��ن���ء  والأم������ن  ل��الأم��ن 
فكل ع�م والإم�رات وقي�دته� و�ضعبه� 

ب�ألف خري واحت�ده� بعزة وكرامة.
اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل  اإىل  ونبتهل 
يرحم موؤ�ض�س الحت�د املغفور له ب�إذن 
اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن اآل نهي�ن 
واإخوانه املوؤ�ض�ضني م�ضتذكرين قوله 
اخل�لد يف عقولن� وقلوبن� اإن الحت�د 
واملنعة  وال����ع����زة  ال���ق���وة  ط���ري���ق  ه���و 
وطريق اخلري امل�ضرتك وهو ال�ضبيل 
وال�ضتقرار  الأمن  لتحقيق  الوحيد 
وتوفري  مقدراتن�  وحم�ية  ل�ضعبن� 

احلي�ة الأف�ضل ملواطنين� .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زايد  ال�ضيخ �ضعيد بن  وجه �ضمو 
ن��ه��ي���ن مم��ث��ل ح���ك��م اأب��وظ��ب��ي كلمة 
مبن��ضبة  ال���وط���ن  درع  جم��ل��ة  ع���رب 
ل���دول���ة   43 ال�������  ال����وط����ن����ي  ال�����ي�����وم 

الإم�رات العربية املتحدة.
وفيم� يلي ن�س الكلمة: .

على  ع����م����   43 م������رور  ذك������رى  يف   
الإم�رات  لدولة  الت�ريخية  الوحدة 
العربية املتحدة ن�ضتذكر بكل اإجالل 
زايد  ال�ضيخ  العظيم  الراحل  الوالد 
ن��ه��ي���ن ط��ي��ب اهلل  اآل  ���ض��ل��ط���ن  ب���ن 
الوطن و�ض�نع هذه  ب�ين هذا  ث��راه 
ال���وح���دة ح��ي��ث ق�����ل رح���م���ه اهلل ان 
عملي�  جت�ضيدا  ال  ق����م  م���  الحت�����د 
ل��رغ��ب���ت واأم�������ين وت��ط��ل��ع���ت �ضعب 
الإم�������رات ال���واح���د يف ب��ن���ء جمتمع 
حر كرمي يتمتع ب�ملنعة والعزة وبن�ء 
م�ضتقبل م�ضرق و�ض�ح ترفرف فوقه 
راي���د ال��ع��دال��ة واحل���ق ل��ي��ك��ون رائدا 

ونواة لوحدة عربية �ض�ملة .

•• اأبوظبي-وام:

وجه الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن 
زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية كلمة عرب 
جملة درع الوطن مبن��ضبة اليوم 
الم�رات  لدولة   43 ال���  الوطني 

العربية املتحدة.
وفيم� يلي ن�س الكلمة: 

 ح���ني ان��ب��ل��ج ���ض��ب��ح ال���ث����ين من 
ه���ذه  ك�����ن����ت   1971 دي�������ض���م���رب 
الأر�������س ال��ط��ه��ور و���ض��ع��ب��ه��� على 
ف�رقة  ت�ريخية  موعد مع حلظة 
تلك اللحظة التي مل يكن ليكتب 
فيه�  التقت  اأن  ل��ول  النج�ح  له� 
الإرادة ال�ض�دقة ب�لروؤية الن�ب�ضة 
ب�لأمل الت�ئقة اإىل اخلري واملجد 

والزده�ر.
ولأن��ه للركب ح�د وللبيوت عم�د 
اأن  ت��ع���ىل  اهلل  اإرادة  ���ض���ءت  ف��ق��د 

وامي�ن �ضعب هو فخرن� واعتزازن�.
�ضيئ�  ن��ب��ن��ي  اأن  الأه�����م  احل��ل��م  ك�����ن 
اإنه�  م�����ض��ت��دام��� وم��ث��ريا ل��الع��ج���ب 
الغد  اإم����������رات  ام�����رات����ن����� احل��ب��ي��ب��ة 
وامل�����ض��ت��ق��ب��ل ال���ت���ي ن���زه���و ب��ه��� اأك���ر 

ف�أكر.
وب���������رك  الإم�������������������رات  اهلل  ح����ف����ظ 

ا�ضتقالله�.
اأتقدم ب�لتهنئة اإىل اأخي  ويف اخلت�م 
�ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  واإىل 
رئي�س  ن���ئ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم 
ال�ضمو  اأ�ضح�ب  واإىل  رع���ه اهلل  دب��ي 
ال�ضيوخ اأع�ض�ء املجل�س الأعلى حك�م 
�ضمو  اول  ال��ف��ري��ق  واإىل  الإم�������رات 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل 
الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
اأبن�ء  ك���ف��ة  واإىل  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات 

�ضعب الإم�رات العربية املتحدة.
وكل ع�م واأنتم بخري .

التي  الحت�����د  ب��ذك��رى  ل��ن���  هنيئ� 
زادا  ولالأجي�ل  لن�  ذخ��را  �ضتبقى 
بق�ئد  الم�������رات  ل�ضعب  وه��ن��ي��ئ��� 
ال�ضمو  �ض�حب  �ضيدي  الم����رات 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل كم�  رئ��ي�����س 
اآي�ت  ا���ض��م��ى  ارف���ع  ان  وي�ضرفني 
الته�ين والربك�ت ل�ضيدي �ض�حب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س 
رع�ه  دب��ي  ال���وزراء ح�كم  جمل�س 
اأع�ض�ء  ال�ضمو  اأ�ضح�ب  واإىل  اهلل 
الم�����رات  ح��ك���م  الأع��ل��ى  املجل�س 
ال�ضيخ  �ضمو  اأول  الفريق  و�ضيدي 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي���ن ويل 
عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى 
ل��ل��ق��وات امل�����ض��ل��ح��ة اإن���ه���م ه���م من 
حملوا الأم�نة و�ضمنوا للوطن يف 
العلي�ء مك�نه فغدوا لالأمن اأم�نه 

وللزم�ن زم�نه .

الإم�رات  الكربى. لقد حققت دولة 
ب��ف�����ض��ل وحدته�  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
يف  التفوق  قي�دته�  واإ���ض��رار  املب�ركة 
كربى  دول  عنه  عجزت  مم�  الكثري 
ق�ئمة  الإم���������رات  ت��ت�����ض��در  ف���ل��ي��وم 
ذلك  ك���ن  وم���  والع�مل  املنطقة  دول 
وال�ضتقالل  ال��وح��دة  ل��ول  ليتحقق 
لق�ئد  ال���ع���ظ���ي���م���ة  وال���ت�������ض���ح���ي����ت 
اليوم  وتوا�ضله�  و�ض�نعه�  ال��وح��دة 
بقي�دة �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
بن زايد اآل نهي�ن حفظه اهلل ورع�ه 
الكربى  التميز  م�ضرية  ل�ضتكم�ل 

وتتوارثه� الأجي�ل وتفخر به�.
امل����ب�����رك وم�  ال����ي����وم  اإن����ن����� يف ه�����ذا 
الذك�ء  برامج  الإم���رات من  ت�ضهده 
وم�������ض���روع����ت عمل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
ونه�ضة  واج��ت��م���ع��ي��ة  اق��ت�����ض���دي��ة 
واحتف�ل  اب��دا  م�ضبوقة  ك��ربى غري 
واحتف�ل  ال���وط���ن  ه����ذا  مب��ن��ج��زات 
وم�ضرية  وال��ت��ف��وق  والب����داع  ب�لعلم 
الزاهرة  الإم���رات��ي��ة  والتقدم  البن�ء 
ه����ذا الوطن  ث���واب���ت  ال��ن���ب��ع��ة م���ن 

اإخوانهم حك�م الإم���رات اإىل تلك 
العظيمة  ال��ت��د���ض��ي��ن��ي��ة  ال��ل��ح��ظ��ة 
ال��ت��ي غ���دت ج�����ض��را اإىل م��� نحن 
والرفعة  ال��ع��زة  م��ن  ال��ي��وم  عليه 

وال�ضموخ.
ولأن للم�ضرية اأعالمه� وللنه�ضة 
فقد  حم�ته�  ولالأوط�ن  من�راته� 
من اهلل علين� جمددا بنعم اخللف 
اللحظ�ت  لتتجدد  ال�ضلف  خل��ري 
املنجزات  ���ض��م��وه���  يف  وت��ت��وا���ض��ل 
ف��ت�����ض��ب��ح الإم��������رات ب��ق��ي���دة خري 
ال�ضلف حلقة الو�ضل بني خمتلف 

ال�ضعوب و�ضتى احل�ض�رات.
من  حولن������  ال���ي���وم  ن����راه  م����  اإن 
وا�ض���������تقرار  ورخ���������������������ء  ت���ط���ور 
وعدال����ة واأمن واأم�������ن واطمئن�ن 
خمت�ضرة  عن�وي������ن  اإل  ه����و  م��� 
الذي  والعت���دال  احلكمة  لنه��ج 
البالد  �ض���ي��ض��ة  ب��������ه  امت��������زت 

وق�دته���.

اإن�������ه ع���ي���دن���� ال����وط����ن����ي ل����الإع����ت����زاز 
وللفخر  ال�����وط�����ن  ه������ذا  مب��������ض���ي 
العهد  ولتجديد  اجلميل  بح��ضره 
امل�ضي قدم� يف طريق  وال��ولء على 
الوحدة حيث عمل ال�ضعب والقي�ده 
وروح  العريق  امل��ضي  مع  لالندم�ج 
�ضمولية  ب�����ض��ورة  احل��دي��ث  ال��ع�����ض��ر 
والأر�س  والقلوب  النفو�س  ولوحدة 
النه�ضة  م�ضروع  ا�ضتكم�ل  وم�ضرية 

الأ�ضيل  ال�����ض��ع��ب  ه�����ذا  ي��ح��ظ��ى 
امل��ت��م��رت���س ح���ول اأه���داف���ه وفوق 
تراب اأ�ضالفه بزع�مة قلم� يجود 
الدهر مبثله� حيث تن�دى حكيم 
العرب املغفور له ب�إذن اهلل تع�ىل 
اآل نهي�ن  ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن 
اآل  واأخ��وه ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد 
وب�قي  ثراهم�  اهلل  طيب  مكتوم 

الإم�رات واإىل الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ 
ن��ه��ي���ن ويل عهد  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
للقوات  الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي 
امل�ضلحة حفظهم اهلل واإىل جميع اأبن�ء 
داعي�  اأر�ضه�  واملقيمني على  الإم���رات 
امل�ضتقبل  ي��ح��م��ل  اأن  وج���ل  ع��ز  امل����وىل 
مزيدا من الزده���ر والإجن����زات التي 
تعزز مك�نة الدولة على خريطة الع�مل 
للمحبة  ف���ري���دة  واح�����ة  ت�����ض��ك��ل  دول�����ة 
كل  ونبذ  وامل�ض�واة  والإخ���ء  والت�ض�مح 
اأ���ض��ك���ل العنف وال��ت��ط��رف والإره�����ب. 
وكل ع�م والإم�رات قي�دة و�ضعب� بخري 
واأدام اهلل على دولة الإم���رات العربية 
املتحدة نعمة الأمن والأم���ن والتقدم 

���ض���ح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د 
اأول  الفريق  الأم���ني  ع��ه��ده  وويل  اهلل 
اآل نهي�ن  �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  الق�ئد  ن�ئب 
يف م��واج��ه��ة ق���وى ال��ظ��الم والإره������ب 
فقط  ي���وؤدون  ل  ب�أنهم  منهم  اقتن�ع� 
واج��ب��ه��م الإن�����ض���ين يف وق��ف م��د قوى 
اإن���ه���م بذلك  الإره���������ب اجل�����رف����ة ب���ل 
ي��ذودون عن وطنهم ويحمون حدوده 
واأي�ض�  واإق���دام  ب�ض�لة  بكل  ويدافعون 
ب��ك��ل م���ه����رة واإب������داع ع���ن ح������ض��ر هذا 
املن��ضبة  وب��ه��ذه  وم�ضتقبله.  ال��وط��ن 
الته�ين  اآي����ت  ب�أ�ضمى  نتقدم  العزيزة 
ال�ضمو  �ض�حب  مق�م  اإىل  والتربيك�ت 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س 
اأخيه �ض�حب  الدولة حفظه اهلل واإىل 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ض���د اآل 
م��ك��ت��وم ن���ئ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س ال����وزراء ح���ك��م دب��ي رع����ه اهلل 
واإىل اإخوانهم� اأ�ضح�ب ال�ضمو ال�ضيوخ 
الأعلى لالحت�د حك�م  املجل�س  اأع�ض�ء 

واإذ نفتخر يف دولة الإم���رات بتم�ضكن� 
مبب�دئ دينن� احلنيف التي حتث على 
اخل���ري وامل��ح��ب��ة وال��ت�����ض���م��ح واحل����وار 
والكراهية  التطرف  اأ�ضك�ل  كل  وتنبذ 
ب�مل�ضتوي�ت  ن��ع��ت��ز  م��ث��ل��م���  والإره���������ب 
الع�لية من الأمن والأم�ن التي نعي�س 
يف ظ��ل��ه��� وال��ت��ي رف��ع��ت ���ض��ي���ج��� ع�لي� 
اأر�س  ع��ل��ى  مقيم  ك��ل  يحمي  وم��ت��ي��ن��� 
اأن نه�ضة  الإم���رات ف�إنن� ندرك جيدا 
اأي دولة وا�ضتمرار م�ضريته� التنموية 
ل يكون اإل ب�ضواعد اأبن�ئه� وقدراتهم 
جدارتهم  الإم����رات���ي���ون  اأث���ب���ت  وك��م��� 
امل��ي���دي��ن وال�����ض���ح���ت حيث  يف خمتلف 
حققوا الجن�زات الكربى يف جم�لت 
الثق�فة والعلم والتكنولوجي� والعم�رة 
وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وغ���ريه���� ف��ه��� هم 
دولتهم  ب�أمن  التزامهم  عمق  يثبتون 
اإقب�لهم امل�ضهود  وازده�ره� من خالل 
من  لب��د  كم�  الوطنية  اخل��دم��ة  على 
عند  واع��ت��زاز  فخر  وبكل  هن�  التوقف 
واأخواتن�  واإخوتن�  اأب��ن���وؤن���  يحققه  م� 
الإم�راتية وبقي�دة  امل�ضلحة  القوات  يف 

•• اأبوظبي-وام: 

وجه �ضمو ال�ضيخ هزاع بن زايد اآل نهي�ن 
رئي�س  ن�ئب  الوطني  الأم��ن  م�ضت�ض�ر 
جملة  ع��رب  كلمة  التنفيذي  املجل�س 
درع الوطن مبن��ضبة اليوم الوطني ال� 
وفيم� يلي ن�س الكلمة:  حتمل   .43
ذك���رى ق��ي���م دول���ة الإم������رات العربية 
املتحدة يف مثل هذا اليوم من كل ع�م 
ت�أتي  اإذ  ف��ري��دة  وق��ي��م��ة  خ������ض���  معنى 
هذه املحطة ال�ضنوية العظيمة لتذكر 
امل��ضية  ال�����ض��ن��وات  خ����الل  اأجن����ز  مب���� 
ولتعطي ملح�ت م�ضرقة عم� �ضيتحقق 
تختلف  ول   .. املقبلة  الأع����وام  خ��الل 
لقي�م  والأرب����ع����ني  ال��ث���ل��ث��ة  ال���ذك���رى 
احت�د دولة الإم�رات عن �ض�بق�ته� مب� 
الإم�راتيون جميع�  هي يوم يقف فيه 
فخورين  فرحني  م��ت���آزري��ن  متحدين 
حول تلك اللحظة الت�ريخية امل�ضيئة 
راية  اإرادتهم حتت  فيه�  توحدت  التي 
هذه  ف�أنتجت  م��وح��دة  وكلمة  واح���دة 
ال��ت��ج��رب��ة ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ف��ري��دة جتربة 

التي  املتحدة  العربية  الإم����رات  دول��ة 
ب���ت��ت ت�ضكل ال��ي��وم من��وذج��� رائ����دا يف 
ال���دول وال��ن��ه��و���س به� منذ رفع  ب��ن���ء 
ال���راح���ل ال��ك��ب��ري امل��وؤ���ض�����س امل��غ��ف��ور له 
نهي�ن  اآل  ���ض��ل��ط���ن  ب���ن  زاي����د  ال�����ض��ي��خ 
واإخ�����وان�����ه امل��وؤ���ض�����ض��ون راي�����ة الحت�����د 
الذي  هذا  يومن�  وحتى  الأوىل  للمرة 
م� زالت دولة الإم���رات تف�جئ الع�مل 
امل�ضتحيل  حتقيق  على  قدرته�  مبدى 
العمل  وموا�ضلة  التحدي�ت  وجت����وز 
احلكيمة  ال���ق���ي����دة  ظ����ل  يف  وال���ب���ن����ء 
ل�����ض���ح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض���ح��ب  واأخ���ي���ه  اهلل 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س 
ح�كم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
دب���ي رع����ه اهلل ح��ت��ى بلغت ال��دول��ة يف 
لقي�مه�  والأرب��ع��ني  الث�لثة  ال��ذك��رى 
واأف�����ض��ل املح�ضالت يف  امل��رات��ب  اأع��ل��ى 
ومتكنت  ال��دول��ي��ة  امل��وؤ���ض��رات  خمتلف 
مب� ب�تت تتمتع به من خربات عريقة 
وموؤ�ض�ض�ت رائدة من الفوز ب��ضت�ض�فة 

امل��ن��ت��دى الق��ت�����ض���دي ال��ع���مل��ي وال���ذي 
�ضهد تقدم الإم���رات 7 درج���ت خالل 
دولة  ع��ضمة  حققت  كم�  واح���د  ع���م 
اإجن��������زا جديدا  اأب���وظ���ب���ي  الإم����������رات 
مدن  ب��ني  متقدم�  م��رك��زا  ب�حتالله� 
الق�بلية  موؤ�ضر  على  الع�ملية  ال�ضدارة 
للعي�س و�ضول اإىل فوز دولة الإم�رات 
كبريين  ع�مليني  ح��دث��ني  ب��ضت�ض�فة 
هم� موؤمتر الط�قة الع�ملي يف 2019 
واملوؤمتر الع�ملي للطرق يف الع�م نف�ضه. 
والنج�ح�ت  الإجن��������زات  ه���ذه  ج��م��ي��ع 
لذكره  امل��ج���ل  يت�ضع  وغ��ريه��� مم��� ل 
ي��ك��ل��ل��ه��� وي���زي���ده���� األ���ق���� ومت���ي���زا ذلك 
اأثبت  ال���ذي  الكبري  ال��وط��ن��ي  الإجن�����ز 
م���ن خ���الل���ه ���ض��ب���ب الإم����������رات مدى 
مت�ضكهم بوطنهم واحت�دهم وقي�دتهم 
وم�����دى ا����ض���ت���ع���داده���م ل��ل��ت�����ض��ح��ي��ة يف 
���ض��ب��ي��ل ع���زة وط��ن��ه��م ورف��ع��ت��ه و�ضون 
بذلك  ون��ع��ن��ي  واإجن����زات���ه  مكت�ضب�ته 
ا���ض��ت��ح��ق���ق اخل���دم���ة ال��وط��ن��ي��ة الذي 
احتف�ءن�  ل��ي��م��ن��ح  ال����ع�����م  ه�����ذا  ج������ء 
ب���ل��ي��وم ال��وط��ن��ي م���زي���دا م���ن الزخم 

الفع�لي�ت والأحداث  وتنظيم كربي�ت 
والعلمية  وال��ث��ق���ف��ي��ة  الق��ت�����ض���دي��ة 
التي  الدولية  والرتبوية  والري��ضية 
الأمم. هو  الإم����رات بني  ملك�نة  ت�ضهد 
مزهرا  ق��وي���  ميتد  اإذن  ج��دي��د  غ�ضن 
الب��ضقة  ال��ث���ب��ت��ة  الحت�����د  ���ض��ج��رة  يف 
الوارفة .. غ�ضن جديد حممل ب�ضتى 
ي�ضتفيد  التي  والثم�ر  اخل��ري  �ضنوف 
الأر�س  منه� كل من يعي�س على هذه 
ال���ع����م حققت  ه����ذا  ف��ف��ي   .. ال��ط��ي��ب��ة 
دولة الإم���رات قفزات تنموية جديدة 
اب���ت���داء م���ن اإن�������ض����ء وك����ل���ة الإم�������رات 
ل��ل��ف�����ض���ء ال��ت��ي و���ض��ع��ت ال���دول���ة على 
املتقدمة  ال�����دول  ب���ني  ال��ط��ري��ق  اأول 
مب�  ال��ف�����ض���ء  ا�ضتك�ض�ف  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
لأبن�ئه�  واملعريف  العلمي  ب�لنفع  يعود 
م��ن خالل  ج��دي��دة  اآف���ق���  لهم  ويفتح 
واإ�ضالمي  ع��رب��ي  م�ضب�ر  اأول  اإر���ض���ل 
ل��ك��وك��ب امل���ري���خ ب���ق���ي����دة ف���ري���ق عمل 
اإم�����رات����ي م�����رورا ب��ت��ح��ق��ي��ق الإم�������رات 
والث�نية ع�ضرة  اإقليمي�  الأوىل  املرتبة 
ع�ملي� يف تقرير التن�ف�ضية ال�ض�در عن 

اأبن�ء  نرى  ونحن  والع��ت��زاز  والبهجة 
الإم��������رات وب��ن���ت��ه م���ن ك���ف��ة اإم������رات 
يف  الت�ضجيل  على  يتن�ف�ضون  ال��دول��ة 
اأ�ضق�ء  بينهم  وم��ن  الوطنية  اخلدمة 
اآثروا  الذين  العهود  اأولي�ء  اأع��زاء من 
اأبن�ئه  وج��م��ي��ع  الإم������رات  ق����دة  كعهد 
اأول  يف  ي��ك��ون��وا  اأن  دوم�����  امل��خ��ل�����ض��ني 
ال�ضفوف حم�ة خمل�ضني لهذا الوطن 
فخورين  بوحدتهم  متم�ضكني  الغ�يل 
العريق  ال���ت����ري���خ  وب���ذل���ك  ب��ه��وي��ت��ه��م 
وامل��ن��ج��زات امل��رتاك��م��ة ال��ت��ي ق����دت اإىل 
هذه اللحظة الف�رقة يف ت�ريخ الدولة. 
ال�ضتحق�ق  ه����ذا  ع��ل��ى  ي�����ض��ف��ي  وم����� 
الوطني قيمة م�ض�فة هو اأنه ي�أتي يف 
وقت ت�ضهد فيه اأجزاء عديدة يف الع�مل 
وال�ضطراب  ب�لفو�ضى  تت�ضم  مرحلة 
وال��دم���ر واخل��راب حيث ن��رى كل يوم 
م�����ض���ه��د م���وؤمل���ة ي��خ��ت��رب م���ن خالله� 
احل�س الإن�ض�ين مب� ترتكبه منظم�ت 
اإره�بية مع�دية للطبيعة الب�ضرية من 
اأع��م���ل عنف وق��ت��ل ت��ف��وق ال��و���ض��ف يف 
ب�ض�عته� وامته�نه� للكرامة الإن�ض�نية 

هزاع بن زايد: جتربة احتاد المارات باتت ت�سكل اليوم منوذجا رائدا يف بناء الدول والنهو�ش بها 

هيئة تنمية املجتمع حتتفي بقيم املجتمع ورموز الإمارات يف اليوم الوطني 
•• دبي-وام:

احتفلت هيئة تنمية املجتمع - اجلهة احلكومية امل�ضوؤولة عن تطوير اأطر 
التنمية املجتمعية يف اإم�رة دبي - ب�ليوم الوطني الث�لث والأربعني لحت�د 
الإم�رات بفع�لي�ت متنوعة اأقيمت يف مقر الهيئة مبب�ين احل�ضيبة بدبي 
الت�بعني  ال�ضن  لكب�ر  ذخ��ر  ون����دي  الجتم�عي  للت�أهيل  عونك  وم��رك��ز 
للهيئة. وا�ضت�ض�فت هيئة تنمية املجتمع يف مقره� الرئي�ضي �ضوق� تراثي� 
اإدارة التمكني واملن�فع الجتم�عية ب�لهيئة  لالأ�ضر املنتجة امل�ضجلة لدى 
 . الهيئة  داخ��ل وخ���رج  اليدوية للح�ضور من  حيث مت عر�س منتج�ته� 
وق�ل �ضع�دة خ�لد الكمدة مدير ع�م هيئة تنمية املجتمع اإن ذكرى الحت�د 
ت�ضكل موعدا يتجدد لينع�س يف حي�تن� مع�ين الوحدة التي اأو�ضلتن� اإىل 
م� نحن عليه اليوم من تقدم وازده���ر ويذكرن� ع�م� بعد ع�م ب�أ�ضح�ب 

الف�ضل واحلكمة الذين اخت�روا لن� هذا امل�ضري واأدركوا ب�كرا م� ميكن اأن 
ت�ضل اإليه دولتن� اإذا م� توحدت اجلهود والروؤى والأهداف. واأ�ض�ف نحن 
اإذ نحتفل اليوم ب�حت�د اإم�راتن� فنحن نحتفل بكل الإجن�زات والنج�ح�ت 
التي مل تكن لتتحقق لول اأن اأ�ض�س له� ب�ضكل را�ضخ وقوي ولول العزمية 
يف  قليلة  �ضنوات  خالل  ليمنحون�  املوؤ�ض�ضون  اآب���وؤن���  بذله  ال��ذي  واجلهد 
عمر الزمن ح�ض�رة وتقدم� ين�ف�س اأعرق احل�ض�رات . واأو�ضح اأن الهيئة 
اخت�رت رموز الإم�رات �ضع�را لحتف�لته� هذا الع�م لتذكر جيل ال�ضب�ب 
الرا�ضخة بدءا من  الإم���رات  الدولة برموز  اأر���س  املقيمني على  وتعرف 
وحت�رب  منهج�  العزمية  تتبنى  اأ�ضيلة  قيم  من  لن�  ت�ضكله  وم���  النخلة 
والإق���دام  ال�ضج�عة  م��ب���دئ  م��ن  لن�  وم��� ميثله  ب�ل�ضقر  م���رورا  ال��ي���أ���س 
وو�ضول اإىل الدلة والتي نخت�ضر فيه� قيم ال�ضي�فة والكرم التي ت�ضتهر 
للتوا�ضل  الرمزي  الأ�ضلوب  ه��ذا  اختي�ر  مت  اأن��ه  اإىل  واأ���ض���ر   . دولتن�  به� 

لأنن� دوم� بح�جة لتذكري اأنف�ضن� واملقيمني على اأر�ضن� ب�أ�ض�لة انتم�ئن� 
وهويتن� الوطنية الفريدة . وذخرت الفع�لي�ت الحتف�لية يف ن�دي ذخر 
الجتم�عي لكب�ر ال�ضن ب�لعديد من الفع�لي�ت حيث ا�ضت�ض�فت ط�لب�ت 
القراآن  من  اآي���ت  بتالوة  احلفل  افتتحن  البتدائية  �ضلمى  مدر�ضة  من 
الكرمي وكلمة �ضكر وعرف�ن جليل الآب�ء املوؤ�ض�ضني ثم قدمن لوحة فنية 
النموذجية للبنني يف  القيم  تراثية راق�ضة. و�ض�رك طالب من مدر�ضة 
الن�دي  الأع�ض�ء يف  ال�ضن  العلم مع كب�ر  ب�ألوان  الفخ�ر  اآنية من  تلوين 
يدا بيدا يف خطوة تهدف اإىل ت�ضجيع التوا�ضل بني الأجي�ل مب� يعزز قيم 
الولء والحرتام لدى ال�ضب�ب وي�ض�هم يف حتقيق الدعم الع�طفي لكب�ر 
ال�ضن . واأطلق كب�ر ال�ضن �ضرب� من احلم�م مت تلوينه ب�ألوان علم الإم�رات 
ليحلق ع�لي� من مقر الن�دي يف منطقة الرب�ض�ء اإىل �ضم�ء الدولة واأجرت 
اإدارة الن�دي م�ض�بقة خ��ضة للم�ضن�ت مت فيه� تلوين �ضورة فت�ة ترتدي 

الفرقة احلربية  وقدمت  ب�حلن�ء.  اأيديهن  تزين  كم� مت  الرتاثي  ال��زي 
تخ�ضي�س خيمة  كم� مت  ال��رتاث��ي��ة  وال��ع��رو���س  ال��ل��وح���ت  م��ن  جمموعة 
مركز  فع�لية  وت�ضمنت  الإم���رات��ي��ة.  ال�ضعبية  الأك���الت  جميع  لتقدمي 
اأداء للن�ضيد الوطني لدولة الإم�رات قدمته  عونك للت�أهيل الجتم�عي 
فرقة ع�ضكرية تلته� جل�ضة مع اأحد كب�ر ال�ضن الأع�ض�ء يف برن�مج وليف 
الت�بع لإدارة كب�ر ال�ضن يف الهيئة حتدث فيه� عن ن�ض�أة الحت�د ومراحل 
يف  املجتمعية  الربامج  اإدارة  مدير  �ضعيد  مهند  وحت��دث  ال��دول��ة.  تطور 
بجل�ضة  وا�ضتمتع احل�ضور  الحت���د  الوطنية ومع�ين  الهوية  الهيئة عن 
�ضعرية اأع�دت لالأذه�ن جم�ل ال�ضعر النبطي الإم�راتي ومت الك�ضف عن 
لوحة ب�ضمة الحت�د والتي مت ت�ضكيله� على �ضكل خريطة دولة الإم�رات 
وحملت ب�ضم�ت جميع احل�ضور ومت تقدمي امل�أكولت ال�ضعبية الإم�راتية 

يف �ض�حة املركز . 

�سعيد بن زايد: حققت الإمارات بف�سل وحدتها املباركة واإ�سرار 
قيادتها التفوق وت�سدرت اليوم قائمة دول املنطقة والعامل 

�سيف بن زايد: الثاين من دي�سمرب 1971 حلظة تد�سينية عظيمة 
غدت ج�سرا اإىل ما نحن عليه اليوم من العزة والرفعة وال�سموخ

من�سور بن زايد: قيم ومبادئ احتاد الإمارات اأ�سبحت ثقافة عامة و�سلوكا يوميا واأ�سلوب حياة تتج�سد يف الإقبال على العمل وخدمة الوطن 

حامد بن زايد: العالقة النموذجية واملتفردة بني القيادة وال�سعب يف الإمارات واحدة من اأهم اأ�س�ش هذا الوطن الغايل 
ع����م  وك������ل  ع���ل���ي���ك���م ورح�����م�����ة اهلل 

والإم�رات بخري .

ال�ضمو  اأ����ض���ح����ب  واإىل  امل�����ض��ل��ح��ة 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ض���ء  ال�����ض��ي��وخ 

لالحت�د حك�م الإم�رات.
العربية  الإم���رات  اأبن�ء دول��ة  واىل 
الته�ين بهذه  الأوفي�ء كل  املتحدة 
املن��ضبة العزيزة على قلوبن� جميع�. 
واإنني على ثقة ت�مة ب�ن م�ضريتن� 
اآف�����ق  ���ض��ت��م�����ض��ي اىل  احل�������ض����ري���ة 
ارحب من التقدم والتطور يف ك�فة 
والقت�ض�دية  ال�ضي��ضية  امل��ج���لت 
والتج�رية والجتم�عية والثق�فية 
اأبن�ءه�  بحب  م�ضمولة  والإن�ض�نية 
وبذل  والب��ت��ك���ر  والإب������داع  للعمل 
امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود وامل��ث���ب��رة من 

اجل رقي ورفعة الوطن الغ�يل . 

امل�ضتدامة  امل���ب����درات  م��ن  منطلق� 
البنية  عن��ضر  جميع  �ضملت  التي 
الكرمي  العي�س  وت��ع��زي��ز  التحتية 
للمواطن من خالل ت�أمني امل�ضكن 

والعمل والأمن وال�ضتقرار. 
ال�43  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  وي��ك��ت�����ض��ب 
اأه��م��ي��ت��ه ال��ك��ب��رية ه���ذا ال���ع����م من 
���ض��م��ود الإم�������رات ال��ق��وي يف وجه 
والقت�ض�دية  ال�ضي��ضية  املتغريات 
ذل����ك  ي����دع����م����ه����� يف  وال����ف����ك����ري����ة 
م��ب��داأ ال�����ض��ف���ف��ي��ة يف ال��ت��ع���م��ل مع 

•• اأبوظبي-وام:

وجه �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن����ئ���ب  ن��ه��ي���ن  اآل 
الوزراء وزير �ضوؤون الرئ��ضة كلمة 
مبن��ضبة  ال��وط��ن  درع  جملة  ع��رب 
لدولة   43 ال������  ال���وط���ن���ي  ال����ي����وم 
. وفيم�  الم���رات العربية املتحدة 

يلي ن�س الكلمة:
 يف ه���ذا ال��ي��وم امل��ب���رك ن��رف��ع اإىل 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض���ح��ب  ���ض��ي��دي 

النهج الذي ر�ضموه وطبقوه  يزال 
والتنمية  ب��ن���ء  يف  ي��ح��ت��ذى  م��ث���ل 
و�ض�روا  ر���ض��خ��وه���  ال��ت��ي  وامل���ب����دئ 
الوطني  للعمل  رك�ئز  هديه�  على 
ف��ع��ل��ى اجل�����ض��ر ال�����ذي ي�����ض��ل بني 
م�ضرية  تتقدم  والأجي�ل  القي�دات 
واثقة  ب��خ��ط��ى  وال���ن���م����ء  ال���ب���ن����ء 
ب��ق��ي��م الن��ت��م���ء للوطن  م��دف��وع��ة 
وال���������ولء ل���ل���ق���ي����دة والإخ�����ال������س 
ال�ض�عدة حيث  لل�ضعب ولالأجي�ل 
امل�ضتقبل  يخ�طب  التنموي  العمل 

ع�مة  ث��ق���ف��������ة  الإم������������رات  دول������ة 
واأ����ض���ل���وب حي�ة  ي��وم��ي���  و���ض��ل��وك��� 
العم�ل  ع��ل��ى  الإق���ب����ل  يف  تتج�ضد 
ال���وط���ن وب��ه��������������������ذا النهج  وخ���دم���ة 
اإىل  اإجن����ز  الإم�����رات م��ن  �ضتنتقل 

اإجن�ز بعون اهلل. 
وف��ق��ن��� اهلل ج��م��ي��ع��� مل���� ف��ي��ه خري 
متوحدين  عنه  مدافعني  ال��وط��ن 
خ��ل��ف ق����ئ���ده جم���ددي���ن ل���ه بيعة 
النتم�ء  وللوطن  والولء  الط�عة 
وال�ضالم  وال����ف����داء.  وال��ت�����ض��ح��ي��ة 

اأبوظبي  عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زاي��د 
�ضعب  واإىل  العهود  اأول��ي���ء  و�ضمو 

دولة الحت�د. 
الت�ريخية  امل���ن��������ض���ب���ة  ه�����ذه  ويف 
والعرف�ن  ب���ل��ت��ق��دي��ر  ن�����ض��ت��ذك��ر 
اأ�ض�ضوا  الذين  الت�ريخيني  الق�دة 
ب�لروؤى  وح���ر����ض���وه  الحت������د  ه����ذا 
ول  ال�ضديدة  وال��ق��رارات  العميقة 
ال��ع��ط��رة �ض�كنة يف  ت���زال ذك��راه��م 
تتحدث  واإجن�����زات����ه����م  وج���دان���ن���� 
ع��ن��ه��م وت�����ض��ري اإىل م��ك���رم��ه��م ول 

الأح�������داث وال��ق�����ض���ي��� والأزم�������ت 
على  مبواقفه�  ال�ضديد  واإمي���ن��ه��� 
ال�����ض��ع��ي��دي��ن الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل 
وم��ك���ن��ت��ه��� امل���رم���وق���ة ب���ني ال����دول 
ودعمه�  امل���ت���وا����ض���ل  وع����ط�����وؤه����� 
ل��ل��ربام��ج ال��ت��ن��م��وي��ة ل��ل��ع��دي��د من 
الدول وال�ضعوب منذ قي�م الحت�د 
الدائم  ووقوفه�  ه��ذا  يومن�  حتى 
اإىل ج�نب احلق م�ضتندة على قيم 

الت�ض�مح واحرتام الآخر.
احت�د  ومب�دئ  قيم  اأ�ضبحت  لقد   

رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل اأ���ض��م��ى اآي����ت 
ب�أن يظل  الولء واأ�ضدق الأمني�ت 
ولل�ضعب  ل���الحت����د  ذخ�����را  ���ض��م��وه 
�ض�حب  اإىل  ب���ل��ت��ه���ين  متقدمني 
اآل  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم 
واإىل  دب���ي  ال�����وزراء ح���ك��م  جمل�س 
املجل�س  اأع�����ض���ء  ال�ضمو  اأ���ض��ح���ب 
واإىل  الإم������������رات  ح���ك����م  الأع�����ل�����ى 
الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن 

القليمي  امل�ضتوى  على  م��رم��وق��ة 
والدويل ا�ض�فة اىل عن�ية الدولة 
وذوي  والطف�ل  ال�ضب�ب  �ضوؤون  يف 
جم�لت  ويف  اخل��ضة  الحتي�ج�ت 

الري��ضة والرتاث والبيئة.
اخل��س  الق��ت�����ض���دي  ال��ق��ط���ع  ان 
ا�ضرتاتيجية  ع���ن  مب���ع���زل  ل��ي�����س 
ال�����دول�����ة الق����ت���������ض�����دي����ة يف دع���م 
الق���ت�������ض����د ال���وط���ن���ي ف��ح��ق��ق هو 
وان  الآخ��ر طفرة مهمة ومتطورة 
اخل��س  القط�عني  وتع�ون  تك�تف 
م�ض�ريع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  واحل���ك���وم���ي 
وط���ن���ي���ة ت����خ����دم ال�����ب�����الد وت���دع���م 
وت���ع���زز تنوع  ال�����ض���م��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
امرا حيوي� ومهم�  الدخل  م�ض�در 

يف دعم الإنت�ج الوطني.
القت�ض�دي  ال��ت��وج��ه  ه���ذا  وي��ك��م��ل 
ميثله  مب�  ال�ضن�عي  القط�ع  دع��م 
من ركيزة اأ�ض��ضية يف دعم القت�ض�د 
لدين�  اأ����ض���ب���ح���ت  ف���ق���د  والإن�����ت������ج 
م�ض�نع وطنية يعمل به� ويديره� 
بكف�ءة  ال���وط���ن  و����ض����ب����ت  ���ض��ب���ب 
ع���ل��ي��ة واإن���ت����ج���ي���ة م��ت��ق��دم��ة وفق 
واملق�يي�س  اجل����ودة  م��ع���ي��ري  اع��ل��ى 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  ح���م��د  ال�ضيخ  �ضمو  وج��ه 
عهد  ويل  دي���وان  رئي�س  نهي�ن  اآل 
اأب���وظ���ب���ي ك��ل��م��ة ع����رب جم���ل���ة درع 
الوطني  ال��ي��وم  مبن��ضبة  ال��وط��ن 
العربية  الم������رات  ل��دول��ة   43 ال���� 

املتحدة.
وفيم� يلي ن�س الكلمة:.

يوم�  دي�ضمرب  م��ن  ال��ث���ين   مي��ث��ل 
وذك�����رى غ�ليه  ت���ري��خ��ي��� جم���ي���دا 
وعزيزة لأبن�ء وطنن� الغ�يل حتمل 
م����ع�����ين ك����ب����رية مل�������ض���رية الحت�������د 
احل����ف���ل���ة ب������لإجن������زات ع��ل��ى هذه 
الأر������س ال��ط��ي��ب��ة ومب���� حت��ق��ق من 
اخل���ري وال��ن��م���ء وال��ت��ط��ور والمن 
الوطن  رب������وع  ك����ف���ة  يف  والم���������ن 
بف�ضل من اهلل عز وجل ثم بف�ضل 
الكبري  ال�����ض��رح  ل��ه��ذا  امل��وؤ���ض�����ض��ني 
لرتابهم  واخ��ال���ض��ه��م  وت��ف���ن��ي��ه��م 
املغفور  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  و���ض��ع��ب��ه��م 
�ضلط�ن  بن  زاي��د  ال�ضيخ  الوالد  له 
وتع�ون  ث���راه  اهلل  طيب  نهي�ن  اآل 
اخ��وان��ه ح��ك���م الم������رات يرحمهم 

الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�ضلحة التي يقوم به� اىل 

املواطنني يف ك�فة من�طق الدولة.
توا�ضل م�ضرية  الم����رات  دول��ة  ان 
كل  على  وحتر�س  والإمن����ء  البن�ء 
م� يخدم ابن�ءه� يف جميع من�حي 
حيث  القط�ع�ت  ك�فة  ويف  احل��ي���ة 
وافرا  حظ�  امل��ج���لت  ك�فة  �ضهدت 
م���ن اله��ت��م���م وامل��ت���ب��ع��ة م���ن قبل 
جم�ل  يف  ���ض��واء  احلكيمة  ال��ق��ي���دة 
كبريا  ت��ط��ورا  �ضهد  ال��ذي  ال�ضحة 
يف اخل��دم���ت وامل��راف��ق او يف جم�ل 
الذي و�ضل اىل م�ضتوي�ت  التعليم 
�ضعيد  على  او  ومتقدمة  حديثة 
البنية التحتية وال�ضك�ن واخلدم�ت 
التي قطعت ا�ضواط� كبرية يف الكم 
تعزيز  الدولة يف  دور  او يف  والنوع 
او مب� حققته  امل��راأة ومتكينه�  دور 
قواتن� امل�ضلحة من تطور وج�هزية 
اجهزة  ال��ي��ة  و�ضلت  وم���  ع�ليتني 
ال�����ض��رط��ة ب��ك���ف��ة ق��ط���ع���ت��ه��� من 
اىل  او  متقدمتني  وخ����ربة  ك��ف���ءة 
املتزنة  �ضي��ضة الم���رات اخل�رجية 
مك�نة  ت��ت��ب��واأ  ان  يف  مكنته�  ال��ت��ي 

الحت�دي يف تطويره املتدرج الذي 
روؤية  وفق  واملواطن  الوطن  يخدم 
الو�ضول  بغية  وحم����ددة  وا���ض��ح��ة 
ال��ت��ى حت��ق��ق لدولة  الأه�����داف  اىل 
الإم���������رات ال��ت��ق��دم وال��ت��ط��ل��ع اىل 

تعزيز البن�ء الحت�دي.
امل�ضهود  ال��ت���ري��خ��ي  ال��ي��وم  ه���ذا  يف 
الذي حتتفل فيه بالدن� ب�لذكرى 
دولتن�  لت�أ�ضي�س  والأربعني  الث�لثة 
اأن  وي�ضرفني  يل  يطيب  واحت���دن��� 
وخ�ل�س  ال��ت��ق��دي��ر  بعظيم  اأت��ق��دم 
ال�ضمو  ����ض����ح���ب  اإىل  ال���ت���ه���ن���ئ���ة 
نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
ح��ف��ظ��ه اهلل وهو  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ي��ق��ود م�����ض��رية ال��وط��ن ب��ك��ل كف�ءة 
واقتدار رافع� رايته� ع�لية خف�قه 
م�ضتكمال النه�ضة املب�ركة مر�ضخ� 
�ض�حب  واإىل  واأرك����ن���ه����  دع���ئ��م��ه��� 
اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم 
واإىل  دب���ي  ح���ك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق����ئ���د  ن�����ئ����ب 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������رات  دول����ة 
وام��ك���ن��ي���ت��ه��� يف خدمة  م���وارده���� 
ت�ضليحه  ع��ل��ى  وع��م��ل��ت  امل����واط����ن 
ب�مله�رات  وت�أهيله  واملعرفة  ب�لعلم 
بكل  ي�ضتطيع  به�  التي  ال�ض��ضية 
املح�فظة على  وثب�ت  واقتدار  ثقة 

اإجن�زات وطنه ومكت�ضب�ته.
واملتفردة  النموذجية  العالقة  ان 
ب����ني ال���ق���ي����دة وال�������ض���ع���ب يف دول����ة 
واحدة  املتحدة  العربية  الم�����رات 
الغ�يل  الوطن  اأ�ض�س هذا  اأه��م  من 
ف��ك���ن ح��ر���س املغفور ل��ه ب����إذن اهلل 
نهي�ن  اآل  �ضلط�ن  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
التوا�ضل  ع��ل��ى  ث�����راه  اهلل  ط��ي��ب 
وتلم�س  امل���واط���ن���ني  م���ع  امل��ب������ض��ر 
اأحوالهم  وت���ف���ق���د  اح��ت��ي���ج���ت��ه��م 
ومعي�ضتهم منهج ا�ض��ضي يف حكمه 
ال�����ذي ر�ضخه  ال��ن��ه��ج  ن��ف�����س  وه����و 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب 
زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه 
اهلل يف تعزيز هذه القيمة ال�ضيلة 
يف دول��ة الم���رات وهو م� ج�ضدته 
ال�ضيخ  �ضمو  اأول  ال��ف��ري��ق  زي�����رات 
ن��ه��ي���ن ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 

�ضن�ع�تن�  متكنت  ل��ذل��ك  ال��ع���مل��ي��ة 
من الدخول يف الأ�ضواق الإقليمية 

والع�ملية بكل �ضهولة وي�ضر.
ومل تتوقف مب�درات دولة الإم�رات 
تو�ضعت  ب����ل  امل�����ج������لت  ك�����ف����ة  يف 
تنويع  جم������ل  وم���ن���ه����  وت����ط����ورت 
ال��دول��ة يف  وب��رزت  الط�قة  م�ض�در 
اإيج�د بدائل وطرق اكر ا�ضتدامة 
املتجددة  ال���ط����ق���ة  وه����ي  واأم�����ن����� 
تطبيق�ت  ا����ض���ت���خ���دام  يف  خ������ض��ة 
الط�قة  لتوليد  ال�ضم�ضية  الط�قة 
واإن�ض�ء  املعرفة  ون�ضر  الكهرب�ئية 
اأبح�ث ومع�هد متخ�ض�ضة  مراكز 

يف هذا ال�ضدد.
وم���ن���ذ ت���أ���ض��ي�����س دول�����ة الإم��������رات 
بتقدير  تنظر  احلكيمة  وال��ق��ي���دة 
الوطني  امل��ج��ل�����س  دور  اىل  ك��ب��ري 
الق�ض�ي�  خ����دم����ة  يف  الحت����������دي 
ع����ن هموم  وال���ت���ع���ب���ري  ال���وط���ن���ي���ة 
تف�عل  وان  �ضف�فية  بكل  املواطنني 
املواطنني  اه��ت��م���م���ت  م��ع  املجل�س 
وتقدمي  من�ق�ضته�  على  واحلر�س 
امل�ضرية  يوؤكد  البن�ءة  القرتاح�ت 
املجل�س  ينتهجه�  التي  ال�ضحيحة 

اهلل جميع�.
ان���ن���� ن�����ض��ت�����ض��ع��ر يف ك���ل حل��ظ��ة ويف 
ك��ل زاوي����ة ح��ج��م اجل��ه��ود اجلب�رة 
اأ�ض�ضت  ال���ت���ي  ال�����ض��ل��ب��ة  والرادة 
تف��ضيله  بكل  الوطن  �ضرح  وبنت 
وخطواته التي تكرب يوم� بعد يوم 
�ض�مله  تنموية  نه�ضة  فيه�  يحقق 
وامل�ضتوي�ت  الأ���ض��ع��دة  ك���ف��ة  ع��ل��ى 
ل�ض�حب  احلكيمة  القي�دة  ظل  يف 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي���ن  اآل 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  واأخ��ي��ه  اهلل 
ن�ئب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
واإخ���وان���ه���م����  اهلل  رع�������ه  ال���������وزراء 
اأع�����ض���ء املجل�س  ال�����ض��م��و  اأ���ض��ح���ب 

الأعلى حك�م الإم�رات.
ال���ك���ث���ري من  ال�����غ������يل  يف وط���ن���ن���� 
اجل���وان���ب ال��ت��ي ن��ف��خ��ر ب��ه��� ونعتز 
وتنميته  امل����واط����ن  رع����ي���ة  ول���ع���ل 
ب�عتب�ره الركيزة ال�ض��ضية للتقدم 
للبن�ء  الرئي�ضي  واملحور  والتطور 
والتنمية هو احد اجلوانب امل�ضيئة 
�ضخرت  ف���ق���د  دول���ت���ن����  ت�����ري����خ  يف 
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اأخبار الإمارات

اأبوظبي-وام:

اأكد ال�ضيخ الدكتور �ضعيد بن حممد 
اآل نهي�ن ان الحتف�ل ب�ليوم الوطني 
يف  الن�ه�ضة  الفتية  لدولتن�   43 ال� 
مثل ه��ذا ال��وق��ت م��ن ك��ل ع���م يعرب 
بحق عن ا�ضدق وا�ضمى مع�ين قيم 
ال����ولء وال���وف����ء والخ���ال����س لهذا 
الذي نعتز جميع� ب�لنتم�ء  الوطن 
..م�ضيدا  ال��ر���ض��ي��دة  ول��ق��ي���دت��ه  ال��ي��ه 
التي  ال�ض�خمة  ب����لجن����زات  �ضموه 
ح��ق��ق��ت��ه��� ال����دول����ة يف ظ���ل الحت�����د 
وح������ج������م ال��������رخ���������ء وال�����رف������ه�����ي�����ة 
الذي  والم����ن  والم���ن  وال�ضتقرار 
ويلم�ضه  ومقيم  مواطن  كل  يعي�ضه 
املعط�ءة  ار���س دولتن�  زائ��ر على  كل 
وال����ت����ي ا����ض���ب���ح���ت م���و����ض���ع ا�����ض�����دة 
القليمي  ال�ضعيدين  على  وتقدير 
وال����دويل.. ج���ء ذل��ك يف كلمة ادىل 
به� ال�ضيخ الدكتور �ضعيد بن حممد 
 43 ال�  الذكرى  مبن��ضبة  نهي�ن  اآل 
فيه�  ق���ل   .. للدولة  الوطني  لليوم 
املوؤ�ض�س  و���ض��ع  ال��ي��وم  ه���ذا  م��ث��ل  يف 
اهلل  ب���ذن  له  املغفور  اخل�لد  الق�ئد 
ال  �ضلط�ن  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  ت��ع���ىل 
ث��راه اول لبنة من  نهي�ن طيب اهلل 
والعزة  وال����وح����دة  الحت�������د  ل��ب��ن���ت 
واملنعة حيث حر�س رحمه اهلل منذ 

ار�ض�ء  املب�ركة  امل�ضرية  قي�دة  توليه 
حل��ضر  ورا����ض���خ���ة  م��ت��ي��ن��ة  ق���واع���د 
م�ضرية  لتتوا�ضل  م�ضرق  وغ��د  زاه 
وا�ضتط�ع  والتقدم  والتنمية  اخل��ري 
بحنكته وبعد نظره ان يح�فظ عليه 
وي��ع��زز م��ن رواب��ط��ه ع���م��� ب��ع��د ع�م 
عقول  يف  اخل���ل��د  ا�ضمه  نق�س  حتى 
ووج����دان و���ض��م���ئ��ر اب��ن���ء الم�����رات 
وبف�ضل جهده وعط�ئه الالحمدود 
ت��ط��ورت ال��دول��ة ي��وم��� بعد ي��وم من 
ك���ل ال���ن���واح���ي ل��ت��ت��ح��ول ال���ب���الد يف 
فرتة زمنية ق�ضرية ل تق��س بعمر 
وا�ضتقرار  ام��ن  واح���ة  اىل  ال�ضعوب 
و���ض��الم واخ���وة ووئ����م يف ظ��ل وحدة 
ع�ضرن�  يف  ل���ه����  م��ث��ي��ل  ل  وط���ن���ي���ة 
احل�يل . واأ�ض�ف �ضموه انن� نحتفل 
ب�ليوم  واع����ت����زاز  ف��خ��ر  ب��ك��ل  ال���ي���وم 
الر�ضيدة  ال���ق���ي����دة  حت���ت  ال���وط���ن���ي 

بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ض�حب 
زايد ال نهي�ن رئي�س الدولة حفظه 
اهلل ورع�ه الذي كر�س وقته وجهده 
يف خ���دم���ة ه����ذا ال���وط���ن وامل���واط���ن 
ب��ك��ل ك��ف���ءة واقتدار  وح��م��ل ال��راي��ة 
ا�ضتمرار  ع��ل��ى  وت��ف���ن  ب��ج��د  وع��م��ل 
خالل  م��ن  والتنمية  التقدم  عجلة 
ب��رن���م��ج ع��م��ل وط��ن��ي ط��م��وح لينعم 
واحلي�ة  ب�لرف�هية  الم����رات  اب��ن���ء 
اع�ض�ء  اخ���وان���ه  ي�����ض���ن��ده  ال��ك��رمي��ة 
ل����الحت�����د حك�م  الع����ل����ى  امل���ج���ل�������س 
ال�ضيخ  �ضمو  اأول  والفريق  الم���رات 
ن���ه���ي����ن ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
الم�����رات  و���ض��ع��ب  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات 
ال���ويف ال��ذي��ن ي�����ض���رك��ون يف ملحمة 
الوف�ء  ي��ق��دم��ون  وال��ب��ن���ء  الع���م����ر 
والولء والط�عة والنتم�ء لوطنهم 
من  واث���ق���ني  مطمئنني  ول��ق���دت��ه��م 
قدرة قي�دتهم الر�ضيدة على تخطي 
كل ال�ضع�ب وتذليل العقب�ت وتوجيه 
و�ضط  الم����ن  ب��ر  اىل  ال�ضفينة  دف��ة 
ال��ت��ي ي�ضهده�  الن����واء وال��ع��وا���ض��ف 
وغ�يتهم  هدفهم  حولن�  من  الع�مل 
الف�ضل  الم�������رات  دول����ة  ت��ك��ون  ان 
على  التنموية  امل��ج���لت  خمتلف  يف 
م�������ض���ت���وى ال��������دول امل���ت���ح�������ض���رة فى 
الع�مل ..م�ضريا اىل ان روح الحت�د 

من�  تتطلب  عروقن�  يف  ت�ضري  التي 
ومتوهجة  م���ت���وق���دة  ل��ت��ظ��ل  دائ���م���� 
تالحمن�  وزي���������دة  ���ض��ف��وف��ن���  ر������س 
وم�ض�عفة  ب��ن��ه��ج��ن���  وال���ت���م�������ض���ك 
جهودن� وعط�ءاتن� لوطنن� ول�ضعبن� 
مل��� يدور  ن��ك��ون يقظني وواع���ني  وان 
حولن� من متغريات وم�ضتجدات فى 
لق�دتن�  خمل�ضني  نكون  وان  الع�مل 
اجن�زاتن�  على  املح�فظة  يف  ووط��ن��� 
وتعزيز مكت�ضب�تن� الوطنية لتحقيق 
م�ضتقبل  من  جميع�  اليه  ن�ضبو  م� 
اف�����ض��ل ي��ن��ع��م ف��ي��ه اجل��م��ي��ع ب�لمن 

وال�ضتقرار والرخ�ء.
بن  �ضعيد  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  وت��وج��ه 
اليوم  مب��ن������ض��ب��ة  ن��ه��ي���ن  ال  حم��م��د 
اىل  والتربيك�ت  ب�لتهنئة  الوطني 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  مق�م 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي���ن  ال  زاي����د  ب��ن 
واخ��ي��ه �ض�حب  ورع�����ه  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
ال  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن���ئ��ب  مكتوم 
جمل�س الوزراء ح�كم دبي واخوانهم� 
الع���ل���ى لالحت�د  امل��ج��ل�����س  اع�����ض���ء 
ح��ك���م الم�����رات وال��ف��ري��ق اول �ضمو 
ال�ضيخ حممد بن زايد ال نهي�ن ويل 
العلى  الق�ئد  ن���ئ��ب  ابوظبي  عهد 
العهود  واول���ي����ء  امل�����ض��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 

و�ضعب الم�رات الويف. 

نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ 
الق�ئد  ن���ئ��ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
رئي�س  امل�����ض��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات  الأع����ل����ى 
اأبوظبي  لم���رة  التنفيذي  املجل�س 
واإىل اإخوانهم اأ�ضح�ب ال�ضمو حك�م 
الث�لثة  الذكرى  الإم���رات مبن��ضبة 
والأرب����ع����ني ل��ق��ي���م دول����ة الإم������رات 

عبداهلل بن زايد: ال�سيا�سة اخلارجية التي تنتهجها الدولة عملت على دعم مكت�سبات الوطن وتعزيز الزدهار القت�سادي والتطور الجتماعي 

�سلطان بن خليفة: الإجنازات يف ظل الحتاد جعلت من الإمارات منوذجا لتجربة وحدوية فريدة يف حميطها العربي والإقليمي 

•• اأبوظبي-وام:

احتفلت الهيئة الحت�دية للجم�رك ب�ليوم الوطني الث�لث والأربعني للدولة 
ت�أكيدا على روح الولء والنتم�ء للدولة والقي�دة احلكيمة وجت�ضيدا لروح 
نهي�ن طيب اهلل ثراه ودعم  اآل  �ضلط�ن  بن  زايد  ال�ضيخ  بداأه�  التي  العط�ء 
نهي�ن  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  �ض�حب  بعده  واأرك�نه� من  اأ�ض�ضه� 

رئي�س الدولة حفظه اهلل واإخوانه اأ�ضح�ب ال�ضمو حك�م الإم�رات.
امل�لية ومب�ض�ركة يون�س ح�جي  ب�لتع�ون مع وزارة  اأقيمت الحتف�لت  وقد 
خوري وكيل وزارة امل�لية وخ�لد على الب�ضت�ين املدير الع�م للهيئة الحت�دية 
وت�ضمنت  ودب���ي.  اأبوظبي  مقري  يف  املوظفني  وجميع  ب���لإن���ب��ة  للجم�رك 
الحتف�لت فقرات من الرتاث ال�ضعبي والثق�يف لدولة الإم�رات والأن��ضيد 
املرتبطة  امل�ض�بق�ت  م��ن  ال��ع��دي��د  اإط���الق  اإىل  اإ���ض���ف��ة  ال�ضعبية  والأك����الت 

الفر�ضة  اأت���ح��ت  التي  وطنية  م�ض�عر  م�ض�بقة  بينه�  وم��ن  الوطني  ب�ليوم 
الإم���رات وقي�دته�  ال�ض�دقة جت�ه دولة  للموظفني للتعبري عن م�ض�عرهم 
على  الرتكيز  ت�ضتهدف  التي  الحت���د  ذاك��رة  من  م�ض�بقة  وكذلك  الر�ضيدة 
اأهم املحط�ت يف م�ضرية الحت�د كم� ت�ضمنت الحتف�لت تكرمي العديد من 
املوظفني املتميزين كم� مت توزيع ن�ضرات توعوية حول اأهم اإجن�زات الهيئة 
اأثرت  التي  القرارات  اأهم  الع�م اجل�ري وكذلك  للجم�رك خالل  الحت�دية 
يف م�ضرية الحت�د. وتقدم مع�يل عبيد حميد الط�ير وزير الدولة لل�ضوؤون 
التهنئة  بخ�ل�س  للجم�رك  الحت���دي��ة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل�لية 
حفظه  الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  اإىل 
اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة  اهلل و�ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل و اإخوانهم� اأ�ضح�ب ال�ضمو حك�م 
الإم���رات واأولي�ء العهود وال�ضيوخ و�ضعب الإم���رات مبن��ضبة اليوم الوطني 

الث�لث والأربعني لدولة الإم�رات داعي� املوىل عز وجل ب�أن يدمي على دولة 
امل�ضتوي�ت ك�فة. واأ�ض�د  الإم���رات قي�دة و�ضعب� الأمن والأم���ن والتقدم على 
مع�ليه ب�لإجن�زات التي حققه� قط�ع اجلم�رك يف الدولة حملي� وخليجي� 
القي�دة احلكيمة  توجيه�ت  اأن  موؤكدا  اجل�ري  الع�م  ودولي� خالل  واإقليمي� 
�ض�همت يف و�ضوح الروؤية لدى هيئ�ت واإدارات اجلم�رك يف الدولة مم� مكنه� 
اأبن�ئه�. واأ�ض�ر مع�ليه  اأه��داف دقيقة مت حتقيقه� بف�ضل �ضواعد  من و�ضع 
اإىل اأن مت�بعة القي�دة احلكيمة خلطط واأهداف الهيئة الحت�دية للجم�رك 
واإدارات اجلم�رك املحلية �ض�همت يف حتفيز الع�ملني على حتقيق الأهداف 
ال�ضرتاتيجية واخلطط الت�ضغيلية التي مت و�ضعه� مم� ترتب عليه الرتق�ء 
اإىل  اإ�ض�فة  الث�لثة ع�ملي�  اإىل املرتبة  يف موؤ�ضر كف�ءة الإج��راءات اجلمركية 
اإزالة معوق�ت التج�رة البينية مع دول الع�مل ومواجهة التحدي�ت الأمنية 
زمن  وخف�س  للدولة  اجلمركية  املن�فذ  ك��ف���ءة  ورف���ع  ب�لتج�رة  املرتبطة 

التخلي�س اجلمركي مع احلف�ظ على اأمن املجتمع وتي�ضري التج�رة وتعزيز 
التع�ون مع الع�مل اخل�رجي. وقدم خ�لد على الب�ضت�ين املدير الع�م للهيئة 
الحت�دية للجم�رك ب�لإن�بة التهنئة لدولة الإم�رات قي�دة و�ضعب� مبن��ضبة 
اليوم الوطني الث�لث والبعني معرب� عن اأمني�ته مبزيد من التقدم والرقي 
للدولة حملي� ودولي�.. كم� قدم ال�ضكر لوزارة امل�لية على م� ق�مت به من 
بني  التع�ون  مب�ضتوى  م�ضيدا  فيه�  وامل�ض�ركة  لالحتف�لت  الإع��داد  يف  دور 
اأن قط�ع اجل��م���رك يف  الب�ضت�ين  وذك��ر  ك�فة.  امل��ج���لت  وال���وزارة يف  الهيئة 
ال��دول��ة �ضهد خ��الل الع�م اجل���ري مزيدا من الإجن����زات يف جم���ل تطبيق 
وتوحيد  والتقليد  الغ�س  ملك�فحة  الذكية  والتطبيق�ت  اجلمركية  الأنظمة 
الرتق�ء  اإىل  اإ�ض�فة  واملع�ينة  التفتي�س  واإج����راءات  اجلمركية  الإج����راءات 
مب�ضتوى الأداء اجلمركي اإىل اأف�ضل امل�ضتوي�ت الع�ملية وتعزيز التع�ون على 

امل�ضتوى اخلليجي والعربي والإقليمي والدويل. 
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•• اأبوظبي-وام:

ب��ن زايد  ال�����ض��ي��خ ع��ب��داهلل  وج���ه �ضمو 
عرب  كلمة  اخل�رجية  وزي��ر  نهي�ن  اآل 
اليوم  مب��ن������ض��ب��ة  ال���وط���ن  درع  جم��ل��ة 
يلي  وفيم�   . للدولة   43 ال���  الوطني 

ن�س الكلمة:
ب�ليوم  ال���ع����م  ه����ذا  اح��ت��ف���ل��ن���  ي����أت���ي   
والأرب���ع���ني ودولتن�  ال��ث���ل��ث  ال��وط��ن��ي 
م�ضروعه�  لإط��الق  تت�أهب  ال�ض�عدة 
لرتي�د  ال���ت����ري���خ���ي  ال����ض���رتات���ي���ج���ي 
م�ضب�ر  اأول  وب��ن���ء  اخل���رج��ي  الف�ض�ء 
ع��رب��ي ب��ق��ي���دة ف��ري��ق ع��م��ل اإم����رات���ي 
امل���ري���خ خالل  ك���وك���ب  اإىل  ل��ل��و���ض��ول 
ال�ضنوات املقبلة مم� يعد اأ�ضطع بره�ن 
الحت�دية  م�ضريتن�  حققته  م���  على 
من منجزات تنموية �ض�خمة وتقدم يف 
�ضتى املج�لت ويعك�س يف الوقت نف�ضه 
من  الإم�راتي  الإن�ض�ن  اإليه  و�ضل  م� 
اأحدث  م��ع  التع�مل  يف  ع�لية  ق���درات 

تقني�ت العلوم والتكنولوجي�.
وميثل هذا الإجن�ز الت�ريخي تتويج� 
ل�ضل�ضلة مت�ضلة من النج�ح�ت لدولة 
ا�ضرتاتيجي�ت  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  الإم��������رات 
تنموية مبتكرة وم�ضتدامة يف جم�لت 
الت�ض�لت الف�ض�ئية وت�ضنيع واطالق 
وتكنولوجي�  ال���ض��ط��ن���ع��ي��ة  الأق���م����ر 
����ض���ن����ع���ة ال�����ط�����ريان ع������دا ال����ربام����ج 
ال�ضرتاتيجية ال�ضخمة التي نفذته� 
لالأغرا�س  النووية  الط�قة  جم�ل  يف 
املتجددة  ال��ط���ق��ة  وان���ت����ج  ال�����ض��ل��م��ي��ة 

التي اأهلته� مب�دراته� فيه� لن تكون 
للط�قة  الدولية  للوك�لة  دائم�  مقرا 
اإقليمية  وع������ض��م��ة  اإي��ري��ن���  امل��ت��ج��ددة 
املتجددة.  ال��ط���ق��ة  مل�����ض���ري��ع  ودول���ي���ة 
وه����ذا ال���ع����م ت���ب���واأت دول����ة الإم�������رات 
يف اإجن����ز ع���مل��ي ج��دي��د امل��رك��ز الث�ين 
الع�ملي  ال��ت��ن���ف�����ض��ي��ة  ت��ق��ري��ر  يف  ع�����ض��ر 
القت�ض�دي  املنتدى  ع��ن  �ضدر  ال��ذي 
2015 لي�ضع  دافو�س للع�م 2014 
دولة الإم���رات بذلك يف ق�ئمة اأف�ضل 
الع�مل  يف  املتقدمة  الع�ضرية  ال���دول 
التي ت�ضنف كذلك يف تق�رير التنمية 
مقدمة  يف  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  الب�ضرية 
املرتفعة  الب�ضرية  التنمية  يف  ال��دول 
وال�ضع�دة  الإ�ضتقرار  حتقيق  ويف  جدا 

والر�ض� ملواطنيه� املقيمني فيه�.
وغريه�  املنجزات  هذه  حتققت  ولقد 
الث�قبة  امل�ضتقبلية  ال�����روؤى  ب��ف�����ض��ل 
ل�ض�حب  املخل�ضة  احلكيمة  للقي�دة 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه 
�ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل 
جمل�س الوزراء ح�كم دبي واخوانهم� 
اأع�ض�ء املجل�س الأعلى لالحت�د حك�م 
ال�ضيخ  �ضمو  اأول  وال��ف��ري��ق  الإم�����رات 
عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي 
العهود  اأول����ي�����ء  واخ����وان����ه  امل�����ض��ل��ح��ة 
الوطن  وبن�ت  اأب��ن���ء  جهود  وبت�ض�فر 
وولئهم  ق��ي���دات��ه��م  م���ع  وت��الح��م��ه��م 

وقي�دتهم  ب��ي��ن��ه��م  امل���ت���ب����دل  واحل�����ب 
وثقتهم املطلقة فيه�.

بكل  ن�ضتذكر  اخل���ل��د  ال��ي��وم  ه��ذا  ويف 
وف�ء  بكل  ون�ضتح�ضر  واع��ت��زاز  فخر 
واج��الل ذك��رى ال��رواد من املوؤ�ض�ضني 
املغفور  املوؤ�ض�س  الق�ئد  ويف مقدمتهم 
نهي�ن  اآل  �ضلط�ن  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له 
بحكمته  ق����د  ال����ذي  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب 
وحلمه وبعد نظره امل�ضرية الحت�دية 
املب�ركة لبن�ء الوطن وتقدمه وتوفري 
احلي�ة الرغدة الكرمية ملواطنيه حتى 
دولتن�  اإل��ي��ه  و�ضلت  م���  على  اأ�ضبحن� 
اليوم من مك�نة ورفعة وعزة وم� تنعم 
به من رخ�ء وازده�ر وطم�أنينة واأمن 
ن�ضتذكر  ال�ضي�ق  ه��ذا  ويف  وا���ض��ت��ق��رار 
الع�م  يف  ق�له�  ال��ت��ي  اخل���ل��دة  كلمته 

1960 ثروتي هي �ضع�دة �ضعبي .
نتيجة  الإم����������رات  دول�����ة  واأ����ض���ب���ح���ت 
ل���ل���ت���ن���م���ي���ة ال���������ض�����م����ل����ة والزده��������������ر 
ح��ق��ق��ت��ه مق�ضدا  ال����ذي  الق��ت�����ض���دي 
على  ومنفتحة  مت�ض�حمة  للجميع 
ال��ع���مل��ي��ة وال�����ض��ع��وب تب�دل  ال��ث��ق���ف���ت 
ب�لأمن  وتنعم  ب���لح��رتام  احرتامهم 
والأم���ن يف ظل قوانني حترتم حرية 
اجلميع  ويع�مل  وال��ت��ن��وع  الخ��ت��الف 
ب���إن�����ض���ف اأم����م ال��ق���ن��ون الأم���ر الذي 
من  جن�ضية   200 وج����ود  يف  جت�����ض��د 
فيه�  ي��ن��ع��م��ون  ال���ع����مل  دول  خم��ل��ف 

ب�لإ�ضتقرار واحلي�ة الكرمية.
وحفل �ضجل الإم�رات يف جم�ل تعزيز 
ب�����إجن�����زات وطنية  الإن�������ض����ن  ح���ق���وق 

وب���ل��ت��زام ق���وي وت��ف���ع��ل اإي��ج���ب��ي مع 
ال�ضي�ق  ه���ذا  يف  ال��ع���مل��ي��ة  امل��م���ر���ض���ت 
بفوزه�  الإجن�����������زات  ه�����ذه  وت����وج����ت 
ب���أغ��ل��ب��ي��ة ���ض���ح��ق��ة ب��ع�����ض��وي��ة جمل�س 
ح��ق��وق الإن�������ض����ن ال��ع���مل��ي مل����دة ثالث 
�ضنوات من مطلع الع�م 2013 حتى 
نه�ية الع�م 2015 .. وتبواأت املرتبة 
ع�ملي�  ع�ضرة  وال��راب��ع��ة  عربي�  الأوىل 
الدولية  ال�ضبكة  تقرير  م��وؤ���ض��رات  يف 
يف   2013 للع�م  والتنمية  للحقوق 
احرتام حقوق الإن�ض�ن الأ�ض��ضية من 

بني 216 بلدا حول الع�مل.
ال�����ض��ي������ض��ة اخل����رج���ي���ة التي  وع��م��ل��ت 
مكت�ضب�ت  دعم  على  الدولة  تنتهجه� 
القت�ض�دي  الزده����ر  وتعزيز  الوطن 
اأ�ضبحت  حيث  الجتم�عي  وال��ت��ط��ور 
الدولة متتلك زم�م املب�درة يف ملف�ت 
املنطقة  ق�ض�ي�  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ع���دة 
الدبلوم��ضية  وا���ض��ت��ط���ع��ت  وال���ع����مل 
الأخرية  ال�ضنوات  خ��الل  الإم���رات��ي��ة 
قي�دته�  وت���وج���ي���ه����ت  روؤي������ة  ب��ف�����ض��ل 
نوعية  اإجن��������زات  ال��ر���ض��ي��دة حت��ق��ي��ق 
بح�ضوره� الإيج�بي القوي وحتركه� 
جديدة  جم�لت  وفتحت  الدين�ميكي 
ال�ضي��ضية  خي�راته�  وو�ضعت  للتع�ون 
والدبلوم��ضية يف بن�ء عالق�ت مثمرة 
ع���ل���ى خم��ت��ل��ف امل�������ض���ت���وي����ت م����ع دول 
الالتينية  واأمريك�  اجلنوبية  اأمريك� 
اله�دئ  املحيط  ودول  الو�ضطى  واآ�ضي� 

ودول الق�رة الأفريقية.
حتركه�  اخل���رج��ي��ة  وزارة  ووا���ض��ل��ت 

التف�هم  ج�����ض��ور  ل��ت��م��ت��ني  ال��������دوؤوب 
وال��ت��ع���ون م��ع جميع ال���دول يف ق�رات 
م�ضلحتن�  خل���دم���ة  ال�������ض���ت  ال����ع�����مل 
وت�أثرين�  ح�ضورن�  وتعزيز  الوطنية 
ع��ل��ى امل�����ض��ت��وي��ني الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل 
واأق����م���ت ���ض��راك���ت ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
خمتلف دول الع�مل وارتبطت بعالق�ت 
وا�ضتثم�رية  واق��ت�����ض���دي��ة  ���ض��ي������ض��ي��ة 
مميزة مع الدول الكربى وعملت مع 
يف  للم�ض�عدة  واأ���ض��دق���ئ��ه���  حلف�ئه� 

تعزيز الإ�ضتقرار والتنمية يف الع�مل.
ويف هذا ال�ضي�ق ب�در الحت�د الأوروبي 
اأول بعثة له  2013 ب�فتت�ح  يف الع�م 
ب�درت  ك��م���   .. اأب��وظ��ب��ي  الع��ضمة  يف 
ب�فتت�ح  ال��ك��ربى  لوك�ضمبورج  دوق��ي��ة 
تعد  وال���ت���ي  اأب��وظ��ب��ي  يف  ���ض��ف���رة  اأول 
اخلليج  يف  له�  دبلوم��ضية  بعثة  اأول 

والوطن العربي.
واختريت دولة الإم���رات لتكون مقرا 
احليوية  امل��ن��ظ��م���ت  لإح������دى  دائ���م���� 
الوك�لة  وه��ي  املتحدة  ل��الأمم  الت�بعة 
اأيرين�  امل���ت���ج���ددة  ل��ل��ط���ق��ة  ال���دول���ي���ة 
اأول ع��ضمة  اأبوظبي  ولت�ضبح مدينة 
املنظم�ت  اإح����دى  ت�ضت�ضيف  ع��رب��ي��ة 
الدولية ومركز ع�ملي� رائدا من خالل 
امل�ض�ريع  واق����م���ة  اخل�����ربات  ت��ب���دل��ه��� 
املتجددة  الط�قة  جم���ل  يف  امل�ضرتكة 
م��ع ال��ع��دي��د م��ن دول ال��ع���مل ك��م��� اأن 
للدولة جهودا دولية متوا�ضلة ومميزة 
يف جم�ل مك�فحة القر�ضنة ومك�فحة 
التطرف بكل اأ�ضك�له و�ضوره انطالق� 

الفع�لة  امل�����ض���رك��ة  ع��ل��ى  حر�ضه�  م��ن 
الأمن  تعزيز  يف  ال���دويل  املجتمع  م��ع 

وال�ضلم الدوليني.
يف  ب�إيج�بية  الإم����رات  دول��ة  و�ض�ركت 
ال��ت��ح���ل��ف ال����دويل مل��ك���ف��ح��ة الإره�����ب 
من  الإره���ب��ي��ة  التنظيم�ت  وحم���رب��ة 
الع�ملي  امل��ن��ت��دى  يف  ع�ضويته�  خ���الل 
مل��ك���ف��ح��ة الإره�������ب واق���م��ت��ه��� مركزا 
هو  التطرف  مواجهة  يف  متخ�ض�ض� 
الأمن  جمل�س  قمة  ويف  هداية  مركز 
املق�تلني  م�������ض����أل���ة  ل��ب��ح��ث  ال�������دويل 
�ضفوف  يف  الأج������ن�����ب  الإره�����ب����ي����ني 
الجتم�ع  ويف  الإره����ب���ي���ة  امل��ن��ظ��م���ت 
ال����ذي خ���رج بروؤية  الإق��ل��ي��م��ي ب��ج��دة 
ع�ضكري�  الإره��������ب  مل��ح���رب��ة  م���وح���دة 
ب�لإ�ض�فة  وفكري�  واقت�ض�دي�  وامني� 
اإىل م�ض�ركته� يف املوؤمتر الدويل حول 
ال�ضالم والأم��ن يف العراق الذي عقد 
يف ب�ري�س .. واأك��دت دولة الإم���رات يف 
والث�بت  الوا�ضح  موقفه�  املح�فل  كل 
والتنظيم�ت  ال��ت��ط��رف  م��واج��ه��ة  يف 
اأ�ضك�له�  بك�فة  الإره���ب��ي��ة  والأع��م���ل 
واأن����واع����ه����� وت���ق���دمي ال���دع���م ال����الزم 
للت�ضدي له� وجم�بهته� فكري� واأمني� 
يف اإط�ر التع�ون والتن�ضيق مع املجتمع 
والأم���ن  ال�ضلم  يحقق  ومب����  ال����دويل 

والإ�ضتقرار الإقليمي والدويل.
الإن�ض�نية  ال��دب��ل��وم������ض��ي��ة  و���ض��ك��ل��ت 
ل�ضي��ضتن�  الرئي�ضية  الأع���م���دة  اأح���د 
ال�ضطالع  يف  ون�����ض��ط��ت  اخل����رج���ي���ة 
الإغ�ثي  امل��ج���ل  امل��ح��وري يف  ب��دوره��� 

الدولية  اجلهود  وم�ض�ندة  والإن�ض�ين 
والكوارث  ال��ك��ربى  الأزم�����ت  ملواجهة 
وت��ل��ب��ي��ة ن�������داءات ال���ض��ت��غ���ث��ة وغ���دت 
امل�ض�عدات  ت��ق��دمي  يف  ع�ملي�  من��وذج��� 
للدول  امل��ي�����ض��رة  وال���ق���رو����س  وامل���ن���ح 
الن�مية مب� يحقق له� منوا اقت�ض�دي� 

م�ضتدام�.
وعززت دولة الإم�رات مك�نته� يف اأهم 
ب�لإعالن  الإن�����ض���ين  العمل  من�ض�ت 
 2014 ي���ول���ي���و  ����ض���ه���ر  يف  ر����ض���م���ي���� 
امل�ض�عدات  جل���ن���ة  اإىل  ان�����ض��م���م��ه��� 
ال����ت����ع�����ون  م���ن���ظ���م���ة  الإغ�������ث������ي������ة يف 
الق���ت�������ض����دي وال��ت��ن��م��ي��ة وذل�����ك بعد 
�ضعوده� اإىل املركز الأول ع�ملي� ك�أكر 
اخل�رجية  للم�ض�عدات  امل�نحة  الدول 
مق�رنة بدخله� القومي للع�م 2013 
التنموية  امل�ض�عدات  حجم  بلغ  حيث 
والإن�ض�نية التي قدمته� يف هذا الع�م 

5.2 ملي�ر دولر.
تبواأت  ق���د  الإم����������رات  دول�����ة  وك����ن���ت 
املرتبة ال�ض�د�ضة ع�ضرة ع�ملي� من بني 
الدول امل�نحة الأكر عط�ء يف جم�ل 
لت�ضنيف  وفق�  اخل�رجية  امل�ض�عدات 
الإن�ض�نية  امل�ض�عدات  جلنة  اأ�ضدرته 
القت�ض�دي  ال��ت��ع���ون  ملنظمة  الت�بعة 
حيث   2013 اأب����ري����ل  يف  وال��ت��ن��م��ي��ة 
التي  اخل�رجية  امل�ض�عدات  حجم  بلغ 
دي�ضمرب   2 يف  قي�مه�  م��ن��ذ  قدمته� 
1971 وحتى الع�م 2010 اأكر من 
�ضكل  يف  اأم��ري��ك��ي  دولر  ملي�ر   163
فيم�  ت��رد  ل  منح  اأو  مي�ضرة  ق��رو���س 

امل�����ض���ع��دات وال��ق��رو���س واملنح  ب��ل��غ��ت 
نحو   2011 ال��ع���م  يف  قدمته�  ال��ت��ي 
ملي�ر   1.59 و  دولر  ملي�ر   2.11
 137 لنحو   2012 ال��ع���م  يف  دولر 

دولة ومنطقة جغرافية يف الع�مل.
ويف اخلت�م اأغتنم هذه الفر�ضة لأرفع 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض���ح��ب  م���ق����م  اإىل 
رئي�س  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة الق�ئد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
حفظه اهلل واىل �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س 
ال���وزراء ح�كم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
دبي رع�ه اهلل واىل اإخوانهم� اأ�ضح�ب 
ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ض�ء املجل�س الأعلى 
لالحت�د حك�م الإم���رات واىل الفريق 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأول 
نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد 
�ضعب  واىل  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
اآي�ت التهنئة  الإم�رات الويف ..ب�أ�ضمى 
ب��ه��ذه امل��ن������ض��ب��ة ال��غ���ل��ي��ة ع��ل��ى قلوبن� 
داع���ني امل���وىل ع��ز وج��ل اأن يعيد هذه 
ب�خلري  و�ضعبن�  وطنن�  على  املن��ضبة 

والأمن وال�ضع�دة .

•• اأبوظبي-وام:

�ضلط�ن  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  �ضمو  وج���ه 
بن خليفة اآل نهي�ن م�ضت�ض�ر �ض�حب 
ال�ضمو رئي�س الدولة كلمة عرب جملة 
درع الوطن مبن��ضبة اليوم الوطني ال� 

43 للدولة.
وفيم� يلي ن�س الكلمة:.

العربية  الإم�����������رات  دول������ة  حت��ت��ف��ل   
الث�لث  ال���وط���ن���ي  ب����ل���ي���وم  امل���ت���ح���دة 
والأرب��ع��ني وه��ي متتلك كل مقوم�ت 
ال���ت���ط���ور وال���ن���م���و وق����د اأ���ض��ب��ح��ت يف 
الع�مل  امل��ت��ق��دم��ة يف  ال����دول  م�����ض���ف 
وتبواأت مك�نة اقليمية رائدة وهذا م� 
توؤكده العديد من ال�ضه�دات الدولية 
ال���ت���ي �����ض����درت يف الآون��������ة الأخ������رية 
م��ن ج��ه���ت دول��ي��ة ع��دة مل��� متثله من 
الإدارة وتوجيه  منوذج يحتذى به يف 
الب�ضرية  والتنمية  واملوارد  الإمك�ن�ت 
والتع�ي�س والأمن والإح�ض��س ب�لر�ض� 

 .. واملقيمني  املواطنني  من  وال�ضع�دة 
وق��د ج���ءت الإجن�����زات التي حققته� 
الإم���رات يف ظل عهد �ض�حب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س 
منو  معدلت  من  اهلل  حفظه  الدولة 
تنموية  وم��وؤ���ض��رات  ع�لية  اقت�ض�دي 
�ضي��ضي  وا�ضتقرار  اآمنة  وبيئة  كبرية 
ج�ءت  واأمني  واجتم�عي  واقت�ض�دي 
لتجعل الدولة واحة للتنمية والرف�ه 
والزده�������������ر ي���ن�������ض���ده���� ال����ن����������س من 
والعمل  للعي�س  ال��ع���مل  دول  خمتلف 
اأف�ضل  ك�أحد  وال�ضتقرار  وال�ضتثم�ر 
ف�ضعب  الع�مل  م�ضتوى  على  النم�ذج 
الإم������رات م��ن اأ���ض��ع��د ���ض��ع��وب الأر����س 

وفق درا�ض�ت ع�ملية.
يتذكر  ال���غ����ل���ي���ة  امل���ن��������ض���ب���ة  وب����ه����ذه 
الآب�ء  بكل وف�ء وعرف�ن  الإم�راتيون 
يف  ال��ع��بء  حتملوا  ال��ذي��ن  املوؤ�ض�ضني 
�ض�أن  رف��ع��ة  اأج���ل  م��ن  م��رح��ل��ة �ضعبة 
الحت�د وتر�ضيخ اأرك�نه ويف مقدمتهم 

اآل  املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن 
ن��ه��ي���ن ط��ي��ب اهلل ث����راه وال����ذي ترك 
اأه��ل له� وهو �ض�حب  الأم�نة ملن هو 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
فهو  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهي�ن 
الذي ي�ضيف بقي�دته وحكمته كل يوم 
الحت�دية  امل�ضرية  اإىل  جديدا  زخم� 
وي��ق��ود م��رح��ل��ة ال��ت��م��ك��ني ل��ك��ي تبقى 
دول���ة الإم�������رات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
امل���ق���دم���ة و���ض���ح��ب��ة من�����وذج رائ�����د يف 
اإىل  الآخ��رون  احلكم والتنمية ي�ضعى 
ا�ضتله�م مب�دئه والتعلم من خرباته.

اأر�ضى  ال���ت���ي  ب����ل���وح���دة  الإمي�������ن  اإن 
قيمته� يف وجدان الإم�راتيني املغفور 
نهي�ن  اآل  �ضلط�ن  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له 
وللعزة  ل��ل��ق��وة  م���دخ���ال  ب���ع��ت��ب���ره��� 
اإجن�����زات يف  م��ن  ومل��� حتقق  وللتقدم 
ظل الحت�د جعل من الإم�رات اأي�ض� 
من��وذج��� لتجربة وح��دوي��ة ف��ري��دة يف 
حم��ي��ط��ه��� ال��ع��رب��ي والإق��ل��ي��م��ي وهي 

الأ�ض�س  م���ن  ع��ل��ى جم��م��وع��ة  ق���ئ��م��ة 
ت�ضمن  ال����ت����ي  ال����ق����وي����ة  وال����رك�����ئ����ز 
التف�عل  خ�����الل  م����ن  ا����ض���ت���م���راره���� 
والذي  وال�ضعب  القي�دة  بني  اخل��الق 
يتيح للقي�دة التعرف على احتي�ج�ت 
امل��واط��ن��ني وحت��ق��ي��ق��ه��� ل��ي��ك��ون �ضعب 
التف�ف�  واأكر  اعتزازا  اأكر  الإم���رات 
م�ضتقر  جم��ت��م��ع  يف  ق���ي����دت���ه  ح�����ول 
واآم����ن ي��رت��ك��ز ع��ل��ى م��وؤ���ض�����ض���ت ق�درة 
بكل  الع�ضر  مبتطلب�ت  ال��وف���ء  على 

م�ضوؤولية و�ضف�فية.
اإن الإجن���زات التي حتققت منذ قي�م 
الحت�د ع�م 1971 هي ثمرة للعمل 
اأبن�ء  ال��ذي ق�م به  ال��دوؤوب واملخل�س 
للو�ضول  وذل��ك  املعط�ء  ال��وط��ن  ه��ذا 
يتطلع  ال��ت��ي  امل��ك���ن��ة  اإىل  ب�����لإم�����رات 
اإليه� اجلميع متحملني م�ضوؤولي�تهم 
يف عملية البن�ء والتميز فعط�ء �ضعب 
ي�ضكل  املخل�ضة  وج���ه���وده  الإم�������رات 
الق�دمة  ل��الأج��ي���ل  وط��ن��ي���  من���وذج���� 

لتعزيز م�ضرية الحت�د وبذل كل جهد 
وموا�ضلة  املنجزات  حلم�ية  خمل�س 
حتقيق  اىل  و���ض��ول  التنمية  م�ضرية 
ت��ط��ل��ع���ت ���ض��ع��ب الإم����������رات واآم����ل���ه 
الجتم�عي  ال�ضتقرار  وطموح�ته يف 

واحلي�ة الكرمية وامل�ضتقبل.
ومكت�ضب�ت  منجزات  م��ن  حتقق  وم��� 
املب�ركة  منذ انطالق م�ضرية الحت�د 
امل�ضي يف  على  واإ���ض��رارا  ق��وة  يزيدن� 
هذا الطريق متم�ضكني بدينن� ال�ضمح 
اأبي  وهويتن� واأ�ض�لتن�.. فنحن �ضعب 
والعط�ء  وال��ت�����ض���م��ح  ل��ل�����ض��الم  حم��ب 
ي��وؤم��ن ب��ك��رام��ة الإن�����ض���ن واأم��ن��ه وهو 
م��ل��ت��ف ح����ول ق���ي����دت���ه ي�����ض��ت��ل��ه��م من 
فكره� امل�ضتنري حب الوطن ووحدته 

يف دروب العزة والفخر.
توليه  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري  اله���ت���م����م  اإن 
لتعزيز  ل��ل��دول��ة  ال��ر���ض��ي��دة  ال���ق���ي����دة 
ال��وط��ن��ي��ة وحت�����ض��ني ثق�فة  ال��ه��وي��ة 
املواطن وانتم�ئه وتر�ضيخ ولئه لهذا 

اإن ذلك  ال��وط��ن وق��ي���دت��ه احل��ك��ي��م��ة 
الك�مل  التج�وب  يف  جت�ضد  الهتم�م 
اخلدمة  اأداء  م��ع  ال��وط��ن  �ضب�ب  م��ن 
الوطنية الذي ج�ء ت�أكيدا على حبهم 
ندائه  لتلبية  وا���ض��ت��ع��داده��م  ل��ل��وط��ن 
تعبريا  ج���ء  كم�  وق��ت  اأي  يف  املقد�س 
ع��ن ال���وف����ء ل��ل��ق��ي���دة ال��ر���ض��ي��دة التي 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ري احل��ي���ة الكرمية 
الك�ملة  الرع�ية  للمواطنني وتقدمي 
لهم. لقد ر�ضخ يوم العلم يوم الث�لث 
ت��ويل �ض�حب  ي��وم  نوفمرب  �ضهر  من 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن 
مق�ليد  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
والعزة  ال����وح����دة  رم����ز  ر����ض���خ  احل���ك���م 
والفخ�ر وقيم الوف�ء للوطن والقي�دة 
املتب�دل  والتف�عل  الوطني  والتالحم 
بني القي�دة وال�ضعب والولء والوف�ء 
حتقيق  اأجل  من  الحت�دية  للم�ضرية 
املزيد من الإجن�زات النوعية يف �ضتى 
وفق  العمل  اآل��ي���ت  وتطوير  امل��ج���لت 

اأ�ض�س علمية ت�ضع على راأ�س اأولوي�ته� 
ت����وف����ري اأرق��������ى م�������ض���ت���وي����ت ال����رخ�����ء 
ل�ضعب  ال��ك��رمي  والعي�س  وال��رف���ه��ي��ة 
والرتق�ء  ال����ويف  ال��ع��ظ��ي��م  الإم��������رات 
ال�ضحية  وال��رع���ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��ن��ظ��م 
املجتمعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز 
وتطوير اخلدم�ت احلكومية و�ضول 
تعزز  ال�����ذي  امل�������ض���رق  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  اإىل 
ع�ملي�.  مك�نته�  احلبيبة  دولتن�  فيه 
قلوبن�  على  العزيزة  املن��ضبة  وبهذه 
اآي�����ت ال��ت��ه���ين واأطيب  اأ���ض��م��ى  ن��رف��ع 
�ض�حب  امل�ضرية  ق�ئد  اإىل  التربيك�ت 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل واإىل 
اأخيه �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�ضد 
رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي رع�ه 
ال�ضمو  اأ���ض��ح���ب  اإخوانهم�  واإىل  اهلل 
اأع�ض�ء املجل�س الأعلى حك�م الإم�رات 
واإىل الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد 

اأبوظبي  اآل نهي�ن ويل عهد  زاي��د  بن 
امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  الق�ئد  ن�ئب 
الإم���رات العظيم الكرمي  واإىل �ضعب 
واإىل املقيمني على اأر�س هذا الوطن 
احلبيب داعني العلي القدير اأن يعيد 
ووطنن�  ق��ي���دت��ن���  ع��ل��ى  املن��ضبة  ه���ذه 

و�ضعبن� ب�خلري والنج�ح.
وحتية اإكب�ر واإجالل لآب�ئن� املوؤ�ض�ضني 
ويف مقدمتهم الوالد املغفور له ال�ضيخ 
نهي�ن طيب اهلل  اآل  �ضلط�ن  بن  زاي��د 
ث���راه ون�����ض���أل اهلل ع��ز وج���ل الرحمة 

واملغفرة لهم جميع� .

•• اأبوظبي-وام:

وجه �ضمو ال�ضيخ حممد بن خليفة 
التنفيذي  املجل�س  ع�ضو  نهي�ن  اآل 
�ضندوق  ادارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
لإم�رة  التق�عد  ومك�ف�آت  مع��ض�ت 
اليوم  مب��ن������ض��ب��ة  ك��ل��م��ة  اأب���وظ���ب���ي 
الوطني ال� 43 للدولة . وفيم� يلي 

ن�س الكلمة:
اأت���ق���دم  اأن  ي�������ض���رين  ال���ب���داي���ة  يف   
والتربيك�ت  ال���ت���ه����ين  ب���خ����ل�������س 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  �ضيدي  ملق�م 
رئي�س  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
�ض�حب  واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم 
امل��ج��ل�����س ال������وزراء ح���ك��م دب���ي رع�ه 
�ضمو  اأول  ال��ف��ري��ق  م��ق���م  واإىل  اهلل 

ب�ليوم  الحتف�ل  املتحدة.  العربية 
الوطني لدولة الإم���رات يف كل ع�م 
يعود بن� اإىل م�ضهد عمره 43 �ضنة 
عندم� وقف املغفور له ال�ضيخ زايد 
له  وامل��غ��ف��ور  نهي�ن  اآل  �ضلط�ن  ب��ن 
مكتوم  اآل  �ضعيد  ب��ن  را���ض��د  ال�ضيخ 
حك�م  واخ��وان��ه��م  الحت����د  موؤ�ض�ضي 
الإم�رات واأعلنوا ولدة دولة جديدة 
اأنظ�ر  لفتت  اأن  لبثت  م���  دول���ة   ..
ال���ع����مل اإل���ي���ه���� ب��ت��ح��ق��ي��ق اجن������زات 
كبرية يف زمن قي��ضي وج�ضدت اإرادة 
قي�دة مل يعرف طموحه� امل�ضتحيل 
للع�مل  ن���ث���ب���ت  ع�������م  ك�����ل  ف���ف���ي   ..
ب����أن ���ض��رح الحت�����د ي����زداد �ضموخ� 
ق�دة  روؤي����ة  واأن  ال��زم��ن  م����رور  م��ع 
اليوم  ق����دة  ب�����إرادة  تتحقق  الأم�����س 
 . وحكمتهم وتالحمهم مع �ضعبهم 
الجن�زات  خمتلف  اإىل  نظرن�  واإذا 

الفرتة  خ����الل  ال��ت��ي مت حت��ق��ي��ق��ه��� 
الإم�����رات  دول���ة  اأن  �ضنجد  امل��ضية 
العديد  يف  الأوىل  امل���راك���ز  اح��ت��ل��ت 
مق�يي�س  ب��ح�����ض��ب  امل����ج�����لت  م����ن 
لن�  �ضنع  مم���  ال��ع���مل��ي��ة  التن�ف�ضية 
مركزا متميزا على امل�ضتوى الع�ملي 
ب���ل اأ���ض��ب��ح��ن��� م��ث���ل ي��ح��ت��ذى ب���ه و 
جتربة فريدة من نوعه� ي�ضهد له� 
الت�ريخ .. و كل هذا بف�ضل من اهلل 
تع�ىل وبحنكة ق�دتن� وبعد نظرهم 
والط�ق�ت  املوارد  ك�فة  وت�ضخريهم 
و�ضع�دة  ال���دول���ة  لنه�ضة  امل��ت��وف��رة 
ال�ضعب . وطوال الفرتة التي م�ضت 
ب�إجن�زاته�  الإم��������رات  تن�ضغل  مل 
الداخلية فقط بل اأنه� بنت عالق�ت 
متينة مع الكثري من الدول يف �ضتى 
التج�رية  املجالت  يف  الع�مل  اأنح�ء 
ومدت  وال�ضي��ضية  والق��ت�����ض���دي��ة 
ب��ل��د يحت�ج  ل��ك��ل  امل���ع���ط����ءة  ي���ده���� 
ب�إر�ض�ل  ت��ك��ت��ف  ف���ل���م  ل��ل��م�����ض���ع��دة 
بل  فقط  واملعنوية  امل���دي��ة  املعون�ت 
اأر�ضلت اأبن�ءه� لي�ض�هموا يف حمالت 

الإغ�ثة وامل�ض�عدات الإن�ض�نية.
اهلل  بعون  م��ضية  الحت����د  م�ضرية 
اإمن��� هو جزء  تع�ىل وك��ل م� حتقق 
من روؤية لي�س له� حدود .. هن�لك 
امل����زي����د م����ن امل�������ض����ري���ع وامل�����ب������درات 
والجن����������زات ال���ت���ي ���ض��ت�����ض���ف اإىل 
ر�ضيد دول���ة الإم�����رات ون�����ض���أل اهلل 
ال��ت��وف��ي��ق وال�����ض��داد ل��دول��ت��ن��� قي�دة 

و�ضعب� .

حممد بن خليفة: يف كل عام نثبت للعامل باأن �سرح 
الحتاد يزداد �سموخا مع مرور الزمن 

�سعيد بن حممد: روح الحتاد التي ت�سري يف عروقنا تتطلب منا ر�ش 
�سفوفنا وزيادة تالحمنا والتم�سك بنهجنا وم�ساعفة جهودنا 

فقدان ج�از �شفرت
فقد  املدعو/ حممد فتحى 
م�ضري  م����ن����دور-  حم���م���د 
رقم  �ضفر  ج��واز  اجلن�ضية- 
ال�ض�در   )7569070(
عليه  م��ن يجده  م��ن م�ضر 
الت�ض�ل ب�ل�ضف�رة امل�ضرية 

لدى الدولة.

فقدان ج�از �شفرت
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ وف��������ء 
امل����غ����رب      - ال����ف����رج�����ن����ى 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية  
  )7580762( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ض����ل 

   050/9874464

فقدان ج�از �شفرت
ان��ضت��ضي�  امل��دع��و/  ف��ق��د 
ك��ون�����ض��ت���ن��ت��ي��ن��وف��ول��و  - 
اليون�ن    اجلن�ضية  - جواز 
�ضفره رقم )206435(  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ض����ل 

   050/1114051
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العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ض�دية ب�ن ال�ض������دة/املحطة الفرعية لال�ضت�ض�رات 

الهند�ضية ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1777402 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ن�ضب ال�ضرك�ء

واردا راج� �ض�ندرن الك�ض�ندر من 24% اىل %49
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع

ا�ض�فة حمد �ضعيد خلف�ن �ض�مل املعويل %51
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع

حذف الن�ضيز هي�ن ك��ضيلينج�م ام ك��ضيلينج�م
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع

حذف �ض�مل حممد �ضيف حن�ضول املحريبي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�ضر  ت�ريخ  من  ا�ضبوع  خالل  القت�ض�دية 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  انق�ض�ء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ض�دية ب�ن ال�ض������دة/�ضركة الن�ض�ئم ملواد 
التجميل ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1032295 قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع
ا�ض�فة زي�د اله�م ال�ضب�غ %24

تعديل ن�ضب ال�ضرك�ء
غ�زي حممد عبداهلل القط�ن من 49% اىل %25

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ض�دية خالل ا�ضبوع من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن وال 
ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ض�دية ب�ن ال�ض������دة/�ض�لون البيت ال�ضوداين للتجميل 

ال�ضيدات رخ�ضة رقم:CN 1219094 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع/ا�ض�فة ع�ئ�ضة �ض�مل �ضيف ط�لب الوه�بي %100

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع/حذف غ�دة ا�ضم�عيل ابراهيم عبدالعزيز
تعديل وكيل خدم�ت/حذف هيثم �ضالح الدين عبداللطيف عبدالر�ضول

تعديل لوحة العالن / اجم�يل من 0.40*0.20 اىل 0.50*0.20
تعديل ا�ضم جت�ري:من/�ض�لون البيت ال�ضوداين للتجميل ال�ضيدات

AL BAIT AL SUDANI LADIES BEAUTY SALOON

اىل/�ض�لون الع��س لتجميل ال�ضيدات
ELAASH BEAUTY LADIESS SALON

تعديل ن�ض�ط/ا�ض�فة ق�س وت�ضفيف ال�ضعر واحلالقة للن�ض�ء فئة ث�لثة )9602201.3(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ض�دية 
خالل ا�ضبوع من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ض�دية ب�ن ال�ض������دة/الروؤية 

امل�ضتقبلية خلدم�ت رج�ل العم�ل
 رخ�ضة رقم:CN 1677920 قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�ضة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع  خالل  القت�ض�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�ضر  ت�ريخ  من 
املدة  انق�ض�ء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ض�دية ب�ن ال�ض������دة/�ضيخة للعب�ية العربية 

رخ�ضة رقم:CN 1050620 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع

ا�ض�فة هي�م احمد حممد ابراهيم احلم�دي %100
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع

حذف �ضلط�ن حمد حميد ذيب�ن املن�ضوري
تعديل ن�ض�ط/حذف حممد �ضعيد علي �ضعيد ال�ض�م�ضي

تعديل �ضكل ق�نوين/من �ضركة ت�ض�من اىل موؤ�ض�ضة فردية
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�ضر هذا العالن وال  ت�ريخ  ا�ضبوع من  التنمية القت�ض�دية خالل 
ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ض�دية ب�ن ال�ض������دة/م�ن ايج �ضب� - فرع ابوظبي

رخ�ضة رقم:CN 1139320 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة العالن / اجم�يل من 08*004 اىل 0.60*6

تعديل ا�ضم جت�ري:من/م�ن ايج �ضب� - فرع ابوظبي
MAN AGE SPA-AUBU DHABI BRANCH

اىل/يل يل بوند �ضب� - فرع ابوظبي 1
LILY POND SPA - BRANCH OF ABU DHABI 1

تعديل ن�ض�ط/ا�ض�فة حم�م �ضرقي للن�ض�ء )9609002(
تعديل ن�ض�ط/ا�ض�فة مركز جتميل وعن�ية �ضخ�ضية للن�ض�ء )9609001(

تعديل ن�ض�ط/ا�ض�فة مركز تدليك وا�ضرتخ�ء ن�ض�ئي )9609013(
تعديل ن�ض�ط/ا�ض�فة ق�س وت�ضفيف ال�ضعر واحلالقة للن�ض�ء فئة ث�لثة )9602201.3(

تعديل ن�ض�ط/حذف مركز تدليك وا�ضرتخ�ء للرج�ل )9609009(
تعديل ن�ض�ط/حذف حم�م �ضرقي للرج�ل )9609007(

تعديل ن�ض�ط/حذف ق�س وت�ضفيف ال�ضعر واحلالقة للرج�لة فئة ث�لثة )9602101.3(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ض�دية 
خالل ا�ضبوع من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ض�دية ب�ن ال�ض������دة/عي�دة ليلك لال�ضن�ن

رخ�ضة رقم:CN 1832256 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة العالن / اجم�يل من 2*1 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جت�ري:من/عي�دة ليلك لال�ضن�ن
LILAC DENTAL CLINIC

اىل/مركز ليلك الطبي
LILAC MEDICAL CENTRE

تعديل ن�ض�ط/ا�ض�فة جممع طبي )8620021(
تعديل ن�ض�ط/حذف عي�دات طب ال�ضن�ن )8620003(

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�ضر هذا العالن وال  ت�ريخ  ا�ضبوع من  التنمية القت�ض�دية خالل 
ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ض�دية ب�ن ال�ض������دة/م��ضيرني 

CN 1436983:للو�ض�طة التج�رية رخ�ضة رقم
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�ضة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�ضبوع  خالل  القت�ض�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
ت�ريخ ن�ضر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
ابو  ال�ض������دة/موؤ�ض�ضة  ب�ن  القت�ض�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1041835:فهمي للمق�ولت الع�مة رخ�ضة رقم
قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع
ا�ض�فة بدريه �ضعيد جمعه املخيني اجلنيبي %100

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع
حذف علي عبداهلل جمعه غريب احلو�ضني

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�ضر هذا  ت�ريخ  ا�ضبوع من  القت�ض�دية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ض�ء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
للمق�ولت  ال�ض������دة/ا�ضتب�ض�ر  ب�ن  القت�ض�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الع�مة رخ�ضة رقم:CN 1082684 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة العالن / اجم�يل من 1*1 اىل 0.58*0.30

تعديل ا�ضم جت�ري:من/ا�ضتب�ض�ر للمق�ولت الع�مة
ESTIBSHAR GENERAL CONTRACTING

اىل/ا�ضتب�ض�ر لرتكيب احوا�س ال�ضب�حة
ESTIBSHAR SWIMMING POOLS INSTALLATION

تعديل ن�ض�ط/حذف مق�ولت م�ض�ريع املب�ين ب�نواعه� )4100002(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�ضر هذا العالن وال  ت�ريخ  ا�ضبوع من  التنمية القت�ض�دية خالل 
ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ض�دية ب�ن ال�ض������دة/احلي�ة 

CN 1543564:لتح�ضيل الديون رخ�ضة رقم
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�ضة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع  خالل  القت�ض�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�ضر  ت�ريخ  من 
املدة  انق�ض�ء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
حوران  ال�ض������دة/جنم  ب�ن  القت�ض�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتج�رة قطع غي�ر ال�ضي�رات امل�ضتعملة
رخ�ضة رقم:CN 1818808 قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع
ا�ض�فة ن�هد عطيه حرب ابو ن�مو�س %100

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع
حذف �ضيف �ضلط�ن �ضيف م�نع ال�ض�م�ضي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�ضر هذا  ت�ريخ  ا�ضبوع من  القت�ض�دية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ض�ء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
ال�ض������دة/ال�ضي�دة لتج�رة  ب�ن  التنمية القت�ض�دية  دائ���رة  تعلن 

العالف رخ�ضة رقم:CN 1684852 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع

ا�ض�فة خ�لد حممد �ضليم�ن ابراهيم البلو�ضي %100
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع

حذف �ضعود عبدالعزيز حممد ابراهيم لوت�ه
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ض�دية خالل ا�ضبوع من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال 

انق�ض�ء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
للمق�ولت  العم�رة  ن�ضيج  ال�ض������دة/موؤ�ض�ضة  ب�ن  القت�ض�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الع�مة رخ�ضة رقم:CN 1125212 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع/جمعه حممد خليفة �ض�حي العميمي من م�لك اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضرك�ء/ جمعه حممد خليفة �ض�حي العميمي من 100% اىل %75
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع/ا�ض�فة �ضنع� هالل �ض�مل هالل بن طراف %25

تعديل راأ�س امل�ل/ من 0 اىل 2400000
تعديل لوحة العالن / اجم�يل من 1*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل ق�نوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل ا�ضم جت�ري:من/موؤ�ض�ضة ن�ضيج العم�رة للمق�ولت الع�مة

NACEEJ AL EMARA GENERAL CONTRACTING EST
اىل/�ضركة ن�ضيج العم�رة للمق�ولت الع�مة ذ.م.م

NASEEJ AL EMARA GENERAL CONTRACTING LLC
عقد �ضراكة ذ.م.م بني الطراف

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ض�دية 
خالل ا�ضبوع من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ض�دية ب�ن ال�ض������دة/حمل حممد جم�ل لت�ضليح 

 CN 1132577:الط�رات وتبديل الزيوت رخ�ضة رقم
قد تقدموا الين� بطلب

تعديل لوحة العالن / اجم�يل من 1*1 اىل 1*3
تعديل ا�ضم جت�ري:من/حمل حممد جم�ل لت�ضليح الط�رات وتبديل الزيوت
MUHAMMAD JAMAL TYREES REPAIR AND LUBRICATION SHOP

اىل/حمل حممد جم�ل لت�ضليح الط�رات
MUHAMMAD JAMAL TYRES REPAIR

تعديل ن�ض�ط/حذف تبديل زيوت املركب�ت )4520010(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�ضر  ت�ريخ  من  ا�ضبوع  خالل  القت�ض�دية 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  انق�ض�ء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
للخي�طة  املطرزات  ال�ض������دة/بيت  ب�ن  القت�ض�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والتطريز ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1184575 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع

ا�ض�فة �ضيف عبيد حممد ح�رب بن ح�ذه الكتبي %51
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع

حذف عمر بطي احمد حممد املزروعي
تعديل لوحة العالن / اجم�يل من 1*1 اىل 1*3.50

تعديل عنوان/من العني �ضن�عية العني �ضن�عية العني بن�ية ن�ضيب �ضهيل 
حممد الع�مري اىل العني العني املنطقة ال�ضن�عية ال�ضيد عمر ن�يل حممد 

را�ضد النعيمي / واخرون
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�ضر  ت�ريخ  من  ا�ضبوع  خالل  القت�ض�دية 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  انق�ض�ء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
للمق�ولت  املدائن  واحة  ال�ض������دة/موؤ�ض�ضة  ب�ن  القت�ض�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�ضي�نة الع�مة رخ�ضة رقم:CN 1702977 قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع

ا�ض�فة غ�من عبداحلكيم غ�من راوح النعيمي %100

تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع

حذف علي م�ضبح �ضعيد عبيد الني�دي

تعديل ن�ض�ط/ا�ض�فة مق�ولت امل�ض�ريع املب�ين ب�نواعه� - الفئة ال�ض�د�ضة )4100002.7(

تعديل ن�ض�ط/حذف مق�ولت م�ض�ريع املب�ين ب�نواعه� )4100002(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ض�دية 

خالل ا�ضبوع من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ض�دية ب�ن ال�ض������دة/احلرفيني لالعم�ل 

ال�ضحية رخ�ضة رقم:CN 1133305 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع

ا�ض�فة را�ضد �ضعيد عبيد �ضعد املقب�يل %100
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع

حذف ا�ضم�عيل حممد املرزوقي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ض�دية خالل ا�ضبوع من ت�ريخ ن�ضر هذا العالن وال 
ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
ال�ض������دة/حمل  ب�ن  القت�ض�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

القطب لت�ضليح املكيف�ت والدوات الكهرب�ئية
 رخ�ضة رقم:CN 1015787 قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�ضة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع  خالل  القت�ض�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�ضر  ت�ريخ  من 
املدة  انق�ض�ء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 11272 بتاريخ 2014/12/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ض�دية ب�ن ال�ض������دة/�ضيتي ف��ضن للمالب�س 

رخ�ضة رقم:CN 1537301 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع

ا�ض�فة �ض�هني احمد �ضلم�ن احلم�دي %100
تعديل ال�ضرك�ء تن�زل وبيع

حذف حممد ابو الب�ضر حممد م�ضيف الرحمن
تعديل وكيل خدم�ت

حذف فالح حممد ر�ضول عبدالرحيم حممد خوري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�ضر هذا العالن وال  ت�ريخ  ا�ضبوع من  التنمية القت�ض�دية خالل 
ف�ن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ض�ء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 
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تون�ش: اإرهابيون يختطفون 
عون درك ويقطعون راأ�سه

•• تون�ص – الفجر – خا�ص
التون�ضية  الداخلّية  وزارة  ب��ضم  الر�ضمي  الن�طق  اأعلن 
وك��ي��ل احلر�س  اخ��ت��ط���ف  مّت  اأّن���ه  ال��ع��روي  حممد علي 
الوطني ح�ضن �ضلط�ين الذي ك�ن يف طريقه اإىل منزله 
غرب  �ضم�ل  ال��ك���ف  حم�فظة  م��ن  الطويرف  مبنطقة 
���ض��ّي���رة م��دن��ّي��ة، م��ن ط��رف جمموعة  تون�س على م��ن 

اإره�بّية، وقد مّت العثور على جّثته مقطوعة الراأ�س. 
اأن ته�جمهم�  اأّن ال�ضهيد ك�ن رفقة �ضقيقه، قبل  واأف���د 
عن��ضر،   10 ح��وايل  من  املتكّونة  الإره�بّية  املجموعة 
اأحدهم�  اأّن  اكت�ضفوا  �ضلبهم� وحني  البداية  يف  ح�ولوا 
بط�قته  خ��الل  م��ن  )ال���درك(  الوطني  ب�حلر�س  وكيل 
امل��ه��ن��ّي��ة، اخ��ت��ط��ف��وه اإىل وج��ه��ة غ��ري م��ع��ل��وم��ة ت�ركني 

�ضقيقه يف منطقة مهجورة. 

ا�ضتكملت حركة نداء تون�س  وقد 
اأم�����س الث��ن��ني م�����ض���ورات��ه��� بلق�ء 
ق�ئد  ال���ب����ج���ي  رئ���ي�������ض���ه����  ج���م���ع 
ال�ضب�ضي بقي�دات اجلبهة ال�ضعبية 
الي�ض�رية القوة الرابعة يف البالد،  
ا�ضم  ل��الت��ف���ق ع��ل��ى  يف حم����ول���ة 
رئي�س الربمل�ن يف عالقة برتكيبة 
بدعم  واأي�����ض���ً  املقبلة،  احل��ك��وم��ة 
ال����دور الث�ين  م��ر���ض��ح احل���زب يف 
الب�جي  ال��رئ������ض��ي��ة  ل��الن��ت��خ���ب���ت 

ق�ئد ال�ضب�ضي.

ا�ستبعاد النه�سة..؟
النداء  اأن  الآن  ح��د  اإىل  وي��ب��دو 
رئ��ضة  م��ن�����ض��ب  ل����رتك  م�����ض��ت��ع��د 
، وقد  ال����ربمل�����ن لأح�����د ح��ل��ف���ئ��ه 
اأ���ض��م���ء زي����د خل�ضر عن  ت����رددت 
ائ�����ت�����الف اجل���ب���ه���ة ال�������ض���ع���ب���ي���ة ، 
ع�م حزب  اأم��ني  اإبراهيم  وي��ضني 
ا�ضتبع�د  مت  بعدم�   ، تون�س  اآف����ق 
ا���ض��م��ي ع��ب��د ال��ف��ت���ح م����ورو ن�ئب 
رئي�س حركة النه�ضة الإ�ضالمية 
احلكومة  رئي�س  العري�س  وعلي 

ال�ض�بق واأمني ع�م احلركة.
ا���ض��م حممد  م������زال  امل��ق���ب��ل  ويف 
ال����ن����داء  ال����ق����ي�����دي يف  ال���ن��������ض���ر 
حكومة  عهد  يف  ال�ض�بق  وال��وزي��ر 
ال�ضب�ضي 2011 مطروح� لتويل 

هذه امل�ضووؤلية.
وك����ن رئ��ي�����س ح��رك��ة ن���داء تون�س 
اأكد يف  ال�ضب�ضي قد  الب�جي ق�ئد 
تون�ضية  ق��ن���ة  على  تلفزي  ح���وار 
خ������ض��ة ب��ث��ت��ه م�����ض���ء الأح�����د، اإنه 
���ض��ي��ق��دم ال���ي���وم ال���ث���الث����ء خالل 
ملجل�س  الف���ت���ت����ح���ي���ة  اجل���ل�������ض���ة 
ال�ضعب ا�ضم رئي�س املجل�س وا�ضم 
الوزير الأول ط�مل� انتخبه ال�ضعب 
��ح��� اأن����ه ل  م���ن اأج����ل ه����ذا، م��و���ضّ
الأم���ر  ه���ذا  ي��وؤج��ل  اأن  ي�ضتطيع 

اأكر واأن يبقى مكتوف الأيدي.
وملح ال�ضب�ضي اإىل اأن تعيني رئي�س 
عن  بعيدا  �ضيكون  النواب  ملجل�س 
النه�ضة.  ح��رك��ة  م���ع  ات���ف����ق  اأي 
تقديري  يف  ك����ن  ال��ب���ج��ي  وق�����ل 
الأطي�ف  اأو����ض���ع  م��ع  ن��ت�����ض���ور  اأن 
الأط������راف  اأن  غ���ري  ال�����ض��ي������ض��ي��ة 
معهم  الت�ض�ور  يف  ن�أمل  كن�  التي 

اخت�روا طريق� اآخر .
اأن  ه����ل  �����ض����وؤال  ع����ن  اإج�����ب����ة  ويف 
النه�ضة  ب��ح��رك��ة  ي��ت��ع��ل��ق  الأم�����ر 
ق�ل الب�جي اأن� ل اأريد اأن ا�ضمي ، 
م�ضيف� دائرة اختي�راتن� انح�ضرت 
يف اأطراف معينة ، وترك الب�جي 
التف�قي�ت  يف  م��ف��ت��وح���  ال���ب����ب 
املقبلة املتعلقة برئ��ضة احلكومة، 
معتربا اأن من م�ضلحة تون�س اأن 
ال�ضي��ضية  الأط��راف  جميع  تكون 

معنية .

الوطني احلر على اخلط
غري  ال��ربمل���ن  يف  ال��ث���ل��ث��ة  الكتلة 
ب��ع��ي��دة ع���ن امل�������ض����ورات ال���دائ���رة 
التح�لف�ت  خ�����رط����ة  ل��ت��ح��دي��د 
وقد  تون�س،  يف  احلكم  وم��ك��ون���ت 
اأك������د ال���ن����ط���ق ال���ر����ض���م���ي حلزب 
الحت������د ال��وط��ن��ي احل���ر حم�ضن 
ح�ضن عقد وفد من حزبه بقي�دة 
، لق�ء  ال���ري����ح���ي  ���ض��ل��ي��م  رئ��ي�����ض��ه 
احلملة  على  الق�ئمني  من  بوفد 
املرزوقي  للمن�ضف  الن��ت��خ���ب��ي��ة 

بدعوة من هذا الأخري.
�ضيتطرق  اللق�ء  اأن  ح�ضن،  واأف���د 
وبرن�جمه  امل���رزوق���ي  روؤي�����ة  اإىل 
النتخ�بي، م�ضريا اإىل اأنه �ضبقت 
الث�ين  ب�ملر�ضح  الزي�رة لق�ء  هذه 
ال�ضب�ضي  ق�ئد  الب�جي  للرئ��ضية 
يف اإط�������ر ب���ل���ورة م���وق���ف احل���زب 
اأحدهم�،  م�����ض���ن��دة  م��ن  ال��ن��ه���ئ��ي 
الأم���ر ال��ذي يفّند م��� ي���رّوج على 
ب�أن  والوطنية  ال�ضي��ضية  ال�ض�حة 
اأو  طلب�ت  مو�ضوع  اللق�ءات  هذه 
املر�ضحني  ب��ني  متب�دلة  ���ض��روط 
الوطني  الحت������د  ح���زب  ورئ��ي�����س 

احلّر .
يكون  اأن  ح�����ض��ن  حم�����ض��ن  ون���ف���ى 
الري�حي قد ا�ضرتط على الب�جي 
ق�ئد ال�ضب�ضي خالل لق�ئهم� يوم 
وزاري����ة  امل������ض��ي حقيبة  اجل��م��ع��ة 
لإعالن دعمه له يف الدور الث�ين 
اأّن  على  م�ضددا  النتخ�ب�ت،  من 
�ض�أنه�  م���ن  ال���ل���ق����ءات  ه���ذه  م��ث��ل 
وقي�داته  احل���زب  م�ض�عدة  فقط 
ع��ل��ى ات��خ���ذ ال���ق���رار ب�����ض���أن هوية 
ال�ضخ�ضية التي �ضي�ض�نده� يف م� 

تبقى من ال�ضب�ق الرئ��ضي.
وت�بع: نحن ل منلي �ضروط� على 
�ضروط،  لدين�  ك�نت  واإذا  اح���د.. 
ه���و احلف�ظ  ال��وح��ي��د  ف�����ض��رط��ن��� 
وا�ضتقراره�  ت��ون�����س  اأم�����ن  ع��ل��ى 
والنهو�س ب�قت�ض�ده� وامل�ضي به� 

ُقدم� .
ه���ذا وق���د راج���ت اأن���ب����ء ع��ن لق�ء 
برئي�س  تون�س  ن���داء  زع��ي��م  جمع 
الغنو�ضي  را���ض��د  النه�ضة  ح��رك��ة 
م�ض�ء الأح���د، ول���دى ���ض��وؤال��ه عن 
ب��رئ��ي�����س حركة  ل���ق����ئ���ه  ح��ق��ي��ق��ة 
هذا  ال�ضب�ضي  ينف  مل  النه�ضة، 
ال��ل��ق���ء، م���وؤّك���دا اأّن����ه ل مي���ن��ع يف 

اللتق�ء بكّل التي�رات ال�ضي��ضّية.
ذلك  ف���ن  اللق�ء،  مثل  ت���أك��د  واإذا 
ال�ضين�ريوه�ت  ه��ذه  كل  اأّن  يعني 
املطروحة،  والأ���ض��م���ء  املعرو�ضة 
ال�ضغط  هدفه�  ت�ضريب�ت  جمرد 
بني  التف�و�س  ���ض��روط  وحت�ضني 
كبرية  ان��ق��الب���ت  وان  ال���ف���رق����ء، 
ح�لة  ذل����ك  يف  مب����  واردة  ت��ظ��ل 

العن�ق بني النه�ضة والنداء..! 

اخلروج من حالة احلياد
ال��ب���ج��ي ق�ئد  ق�����ل  امل���ق����ب���ل،   يف 
تون�س  اآف�����ق  ح���زب  اأن  ال�ضب�ضي 
امل�ض�ورات  يف  �ضريح  ب�ضكل  معني 
حول الت�ضكيلة احلكومية، مذكرا 
ب�ن حزب اآف�ق اأعلن عن دعمه يف 

النتخ�ب�ت الرئ��ضية.
تون�س  ن���داء  ح��رك��ة  ودع���� مر�ضح 
ك�فة  ال���رئ��������ض���ي���ة،  ل��الن��ت��خ���ب���ت 
اإعالن  اإىل  ال�ضي��ضية  الأط����راف 
م��وق��ف��ه��� ر���ض��م��ي��� واخل�������روج من 
هن�ك  واأّن  ل�ضّيم�  احل��ي���د،  ح�لة 

م�ضروعني وا�ضحني يف البالد.
وت����ب���ع اأّن������ه ل��ي�����س م��ر���ض��ح ن���داء 
م���ر����ض���ح جميع  ول���ك���ن���ه  ت���ون�������س، 
للتغيري  ال��ت���ئ��ق��ني  ال��ت��ون�����ض��ي��ني 
والإ�ضالح والتطور، داعي� ال�ضعب 
التون�ضي اإىل اتخ�ذ موقف وا�ضح 
خالل يوم النتخ�ب�ت اأّم� معه اأو 
الإط�ر  ذات  يف  متوجه�ت  ���ض��ّده، 
اإىل  ال�����ض��ي������ض��ي��ة  الأط��������راف  اإىل 
تر�ضحه،  م���ن  م��وق��ف��ه���  اإي�������ض����ح 
اأن تكون هذه الدعوة طلب  ن�في� 
م�ض�ندة ل�ضخ�ضه يف الدور الث�ين 

لالنتخ�ب�ت الرئ��ضية.
انه توجه يف وقت  ال�ضب�ضي  وب��نّي 
�ض�بق اإىل حركة النه�ضة ب�لدعوة 
اإىل اإي�ض�ح موقفه� حول املرت�ضح 
الذي �ضتدعمه يف �ضب�ق الرئ��ضية 

نحو كر�ضي قرط�ج.

اإ�سعال فتيل الفتنة
وح��������ول اجل��������دل ال����ق�����ئ����م ح���ول 
الت�ضريح�ت التي اأدىل به� لإذاعة 
حركة  مر�ضح  اأك��د  ك���رل��و،  مونت 
اأطراف�  اأن  للرئ��ضة  تون�س  ن��داء 
اأج��ن��ب��ي��ة وف�����ض���ئ��ي��ة ع��رب��ي��ة تقف 
وراء حم�ولة زعزعة ال�ضتقرار يف 
الوطنية  وحدته�  و�ضرب  تون�س 
�ضم�ل  ب��ني  الفتنة  فتيل  ب�إ�ضع�ل 

البالد وجنوبه�.
اأن هذه اجله�ت املجرمة  واأ�ض�ف 

ل���ق����ء ج��م��ع��ه بحّمة  اث�����ر  وع���ل���ى 
نداء  رئي�س حركة  ق�ل  الهم�مي، 
ال�ضب�ضي  ق���ئ��د  ال��ب���ج��ي  ت��ون�����س 
الن�طق  التقى  اإّن��ه  الثنني،  اأم�س 
ال�ضعبية  اجلبهة  ب��ضم  الر�ضمي 
ح��ّم��ة ال��ه��م���م��ي ع��ل��ى اع��ت��ب���ر اأن 
ال�����ض��ع��ب��ّي��ة دور ه�����م يف  ل��ل��ج��ب��ه��ة 
على  و�ضدد  ال�ضي��ضّية،  التوازن�ت 
ك�ضب  هدفه�  يكن  مل  زي���رت��ه  اأّن 
الآراء  وت��ب���دل  للت�ض�ور  ب��ل  ال���وّد 
و���ض��ت��ت��وا���ض��ل ال���زي����رات ع��ل��ى حّد 

تعبريه. 
واأ�ض�ف اأّن كّل الأطراف والأحزاب 
ب�لتع�ون  م��ط���ل��ب��ة  ال�����ض��ي������ض��ّي��ة 
من  الث�نّية  اجلولة  جُت��رى  حّتى 

الرئ��ضّية يف جّو نظيف. 
م��ن ج��ه��ت��ه، ق����ل امل��ت��ح��ّدث ب��ضم 
الهم�مي  حّمة  ال�ضعبية  اجلبهة 
اإّن اللق�ء مّت ملن�ق�ضة الو�ضع الع�م 

ب�لبالد والق�ض�ي� املطروحة.
واأكد يف ت�ضريح�ت اإذاعية اأّنه مل 
اجلبهة  دعم  مل�ض�ألة  التطرق  يتم 
الث�نية  ال���������دورة  يف  ل��ل�����ض��ب�����ض��ي 
لالنتخ�ب�ت الرئ��ضية واإمن� ركزا 
املرحلة  ه��ذه  اإجن����ح  اأه��م��ي��ة  على 
الن��ت��ق���ل��ي��ة لإخ�����راج ال���ب���الد من 

اأزمته� احل�لية.
اجل���ب���ه���ة  يف  ال�����ق�����ي������دي  وك�����������ن 
ال�ضعبية، اجليالين الهم�مي، قد 
نفى وجود عر�س من حركة نداء 
برئ��ضة  ال�ضعبية  للجبهة  تون�س 
مر�ضحه�  دع����م  م��ق���ب��ل  امل��ج��ل�����س 
لالنتخ�ب�ت  ال��ث���ن��ي��ة  ال�����دورة  يف 
الرئ��ضية، موؤكدا اأّن هذا العر�س 
ت�ضبط  ل  املواقف  وان  يقدم،  مل 

على اأ�ض��س الحتم�لت.
قد  ك������ن  ال�����ض��ب�����ض��ي  اأّن  وي����ذك����ر 
ت��وج��ه ع��رب ح����واره ب��ر���ض���ل��ة اإىل 
ل  اأن   : مف�ده�  ال�ضعبية  اجلبهة 
موحدين  تبقوا  واأن  يل  ت�ضوتوا 
لف�ئدتي  الت�ضويت  من  يل  خري 

والنق�ض�م .

ومل  اجل��ن��وب  اأه���ل  على  يتح�مل 
يفكر يف هذا الأمر اإطالق�.

ت�سريبات..وحت�سني
 �سروط التفاو�س

ويف انتظ�ر اأن ُيح�ضم الأمر اليوم 
الت�ضريب�ت  ت���ع���ددت  ال���ث���الث����ء، 
التي  امل���������ض�����دة  وال���ت�������ض���ري���ب����ت 
التي  ال�ضي��ضية  ب���جل��ه��ة  تتكهن 
والذي  ال��ربمل���ن،  رئ��ضة  �ضتتوىل 
طبيعة  على  موؤ�ضر  اأه���ّم  �ضيكون 
ومكون�ته�،  ال��ق���دم��ة  احل��ك��وم��ة 
�ضوؤال  ع��ل��ى  ���ض��ي��ج��ي��ب  وخ��������ض���ة 
�ضتكون  ه����ل  اجل����م����ي����ع،  ي�����ض��غ��ل 
طرف�  الإ�ضالمية  النه�ضة  حركة 
خ�نة  يف  ���ض��ُت��ع��زل  اأم  احل���ك���م  يف 

املع�ر�ضة؟
املدير  ق������ل  ال�������ض���ي����ق،  ه�����ذا  ويف 
تون�س  اآف�������ق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي حل����زب 
ت�ضريح  يف  اإب����راه����ي����م  ي��������ض���ني 
برمل�ن  رئي�س  تكليف  اأّن  �ضحفي، 
اأن يتم مراجعة ذلك  موؤّقت على 
النتخ�ب�ت  ن��ت���ئ��ج  ����ض���وء  ع��ل��ى 

الرئ��ضية اأمر وارد.
يكن  مل  اإذا  اإب���راه���ي���م  واأ�����ض�����ف 

حت�ول امل�ض��س بوحدة التون�ضيني 
له�  وج����ود  ل  ت�����ض��ري��ح���ت  بتعلة 
بطريقة  ت����أوي���ل���ه����  ومت  اأ�����ض����ال 
يعقوب،  نف�س  يف  ولغ�ية  خ�طئة 
امل�ض�هم يف  اأن��ه، وهو  م�ضددا على 
ب�جلنوب  من�طق  ع��دة  ا�ضتقالل 
ال��ت��ون�����ض��ي، مل ي���در ب��خ��ل��ده يوم� 
البالد  بتق�ضيم  التفكري  جم���رد 
بني �ضم�ل وجنوب لأنه ي�ضعى اإىل 
اأن يكون رئي�ض� جلميع التون�ضيني 

يف كل جه�ت تون�س وفق كالمه.
واأو�����ض����ح ق����ئ���د ال�����ض��ب�����ض��ي خالل 
ا�ضت�ض�فته على منرب قن�ة تون�ضية 
خ��ضة، اأنه تربطه عالقة وطيدة 
ج����دا ب��ج��ه��ة اجل���ن���وب م��ن��ذ عهد 
برن�جمه  اأن  مبين�  ال���ض��ت��ع��م���ر، 
م�ض�ريع  ع��دة  ت�ضمن  النتخ�بي 

اقت�ض�دية واجتم�عية للجهة .
ال�ض�عية  اجل��ه���ت  اأن  على  و���ض��دد 
الفتنة  ف����ت����ي����ل  اإ������ض�����ع������ل  اإىل 
بني  والقبلية  اجلهوية  والتفرقة 
اأهل  بتجيي�س  ق�مت  التون�ضيني، 
انتخ�بية  لغ�ي�ت  ���ض��ده  اجل��ن��وب 
عرب قلب وتزييف احلق�ئق. وت�بع 
ب�أن الفتنة اأ�ضد من القتل واأنه مل 

الربمل�ن اجلديد .
ه��ذا وي��رتدد يف اأو���ض���ط اإعالمية 
من  م�����ض���در  ع��ن  نقال  و�ضي��ضية 
اأّن هذا  ن��داء تون�س،  داخ��ل ح��زب 
الأخري يتجه نحو ت�ضكيل حكومة 
الأمني  يرتاأ�ضه�  وطني  ائ��ت��الف 
البكو�س  ال��ط��ي��ب  ل��ل��ح��زب  ال���ع����م 
النداء  داخ�����ل  احل�����ض��م  مت  ان����ه   ،
يف اأم���ري���ن اأ���ض������ض��ني، اأول��ه��م��� اأن 
حكومة  الق�دمة  احلكومة  تكون 
ائ���ت���الف وط��ن��ي ت�����ض��م الأح�����زاب 
�ضي��ضي�  القريبة  الدميقراطية 
واإي����دي����ول����وج����ي����� م�����ن ال�����ن�����داء ، 
الع�م  الأم����ني  تكليف  وث���ن��ي��ه��م��� 
الطيب البكو�س بت�ضكيل احلكومة 

و رئ��ضته�.
اأن  اإىل   امل�����ض���در  ذات  واأ�����ض�����رت    
م��ن�����ض��ب رئ���ي�������س جم��ل�����س ن����واب 
القي�دي  �ضيتوله  الق�دم  ال�ضعب 
، لفت�  الن��ضر  ال��ن��داء حممد  يف 
يتح�لف  ل���ن  ت��ون�����س  ن�����داء  اإىل 
�ضي�ضكل  واإمن���������  ح�����زب  اأي  م����ع 
الأحزاب  ت�ضم  ائتالفية  حكومة 

الدميقراطية . 
ت�ساور بني احلبهة والنداء

الب�جي ق�ئد ال�ضب�ضي رئي�ض� من 
املجل�س  رئ��ضة  ت���وؤول  اأن  الأ�ضلم 
تون�س... نداء  حزبه  اإىل  الني�بي 
اأّم� اإذا اآلت الرئ��ضة لل�ضب�ضي ف�إن 
كتلة  للمجل�س من  رئي�س  اختي�ر 

النه�ضة خي�ر وارد .
ول��ك��ن م�����ض���در اأخ����رى، ووف��ق��� مل� 
اأكدت  الأح���د،  ال�ضب�ضي  ب��ه  �ضرح 
ال�ضعب  ن���واب  جمل�س  رئي�س  اأّن 
ل��ن ي��ك��ون م��ن ن����داء ت��ون�����س على 
املطلقة  الأول��وي��������������ة  ت��ع��ط��ى  اأن 
والتي  معه  املتح�لفة  ل��الأح��زاب 
فر�ضية  يرجح  م���  وه��و  �ض�ندته، 
اأن يكون رئي�س املجل�س الق�دم من 
املتوقع  ان��ه من  تون�س، كم�  اآف���ق 
م���ن اجلبهة  ا���ض��م  ي��ق��ع ط���رح  اأن 
يكون  اأن  ا�ضتبع�د  م��ع  ال�ضعبية، 
من  ال�ضعب  ن��واب  جمل�س  رئي�س 

النه�ضة.
عتيق  ال�ضحبي  ف�����إّن  ول��الإ���ض���رة 
النه�ضة  ح��رك�����������������ة  يف  ال���ق���ي����دي 
اإىل  اإذاع�����������������ي،  ت�ضري����ح  يف  اأّك����د 
ح����د  اإىل  تتل�����ق  مل  احلرك���ة  اأّن 
ر�ضمي  ع��ر���س  اأي  الأح����د  ���ض��ب���ح 
ن������داء تون�س لرئ��ضة  من حرك����ة 

يف اجلل�سة االفتتاحية لربملان تون�س اجلديد:

اليوًم الإعالن عن رئي�ش الربملان ورئي�ش احلكومة املكلف
 هل ُت�ستبعد النه�سة من رئا�سة الربملان اجلديد وامل�ساركة يف احلكومة..؟

ت�ضكيلة جديدة حتتل 
مق�عد الربمل�ن اليوم   

اف�ق تون�س �ضريك يف الربمل�ن ويف احلكومة

هل يتجه نداء تون�ش اإىل ت�سكيل حكومة 
ائتالف وطني برئا�سة اأمينه العام..؟ 

الحتاد الوطني احلر على خط ال�سب�سي 
واملرزوقي..فلمن �ستكون الغلبة.. ..؟

 ال�سب�سي: هوؤالء وراء اإ�سعال فتيل الفتنة بني �سمال تون�س وجنوبها 

•• الفجر – تون�ص – خا�ص

اليوم  تون�س  تعي�س 
الـــــثـــــالثـــــاء جـــدثـــا 
يتمثل  بــارزا  �سيا�سيا 
اأول  اأ�سغال  انطالق  يف 
برملان تعددي منتخب 
ــوط نــظــام  ــق ــس ــد � ــع ب
زين  االأ�سبق  الرئي�س 
علي،  بــن  الــعــابــديــن 
و�سيتم انتخاب رئي�سه 
ونــائــبــيــه وروؤ�ــــســــاء 
ــان  ــج ــل واأعــــ�ــــســــاء ال

لق�ء ال�ضب�ضي بحمة الهم�مي ام�س يف مقر اجلبهة ال�ضعبيةالقارة٠

حم�ضن ح�ضن 
رئي�س كتلة الحت�د 

الوطني احلر
الطيب البكو�س.. هل 
يتحمل وزر احلكومة

�سيطان الفو�سى ليفي يهاجم قائد ال�سب�سي..!
•• الفجر – تون�ص 

 ق�ل الك�تب والفيل�ضوف الفرن�ضي برن�ر هرني ليفي يف حوار خ�ضه ملجلة فرن�ضية انه ك�ن يتوقع اأّن تون�س هي 
من�رة يف الع�مل العربي الإ�ضالمي لالعتدال والت�ض�مح وخ�لية من مع�داة ال�ض�مية ونظري�ت املوؤامرة و�ضعف 

احلك�م واحلم�ق�ت، لكنه فوجئ بوجود كل ذلك اأثن�ء زي�رته الأخرية لتون�س.
الرئ��ضية، والتي ق�ل  الب�رز للفوز ب�لنتخ�ب�ت  املر�ضح  ال�ضب�ضي،  الب�جي ق�ئد  اأّن ت�ضريح�ت  واأ�ض�ف برن�ر، 
فيه� انه لو ك�ن يف احلكم لق�م بطرد برن�ر هرني ليفي على الفور ودون تردد، وان حقوق الإن�ض�ن لن تكون رقم 

1 اأو 2 اأو 3 يف مثل هذه القرارات، رهيبة، وان تون�س مبثل هذه الت�ضريح�ت �ضتطلق ر�ض��ضة على نف�ضه�.
يذكر اأن ليفي املعروف ب�أنه عراب الربيع العربي وال�ضديق املقرب من قوى الإ�ضالم ال�ضي��ضي، تعر�س بعد 

موجة احتج�ج �ضعبية للطرد من تون�س ال�ضهر امل��ضي عندم� زاره� بدعوة من اأطراف ليبية.

نقابة ال�سحفيني تهدد
 مبقاطعة احلملة الرئا�سية

•• الفجر – تون�ص - خا�ص
هدت النق�بة الوطنية لل�ضحفيني التون�ضيني مبق�طعة النتخ�ب�ت الرئ��ضية يف ح�ل توا�ضل اخلط�ب 

املت�ضنج من قبل املر�ضحني.
ونبهت النق�بة يف بي�ن �ض�در عنه� اأنه يف �ضورة توا�ضل هذا اخلط�ب التجيي�ضي واملع�دي لل�ضحفيني 
وملب�دئ الدميقراطية، ف�إنه� �ضتكون م�ضطرة اإىل دعوة ال�ضحفيني اإىل مق�طعة احلملة النتخ�بية 

للمرت�ضحني.
اأ�ضفه� لعدم تنبه بع�س ال�ضحفيني اإىل خطورة تغطية هذه النوعية  وعربت نق�بة ال�ضحفيني عن 
من اخلط�ب�ت املت�ضنجة، حمذرة من نقل خط�ب التق�ضيم والكراهية واحلقد اإىل عموم التون�ضيني 

عرب و�ض�ئل الإعالم اجلم�هريية.
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•• اأبوظبي-وام:

وج����ه ����ض���ع����دة ال���ف���ري���ق ال���رك���ن حمد 
حم��م��د ث����ين ال��رم��ي��ث��ي رئ��ي�����س اأرك����ن 
القوات امل�ضلحة كلمة عرب جملة  درع 
الوطن  مبن��ضبة اليوم الوطني ال� 43 

للدولة.
وفيم� يلي ن�س الكلمة: نحتفل اليوم 
م��ع��� ب����ل���ذك���رى ال��ث���ل��ث��ة والأرب����ع����ني 
لإع��������الن الحت���������د وت����أ����ض���ي�������س دول����ة 
الإم�رات العربية املتحدة م�ضتح�ضرين 
داعني  املوؤ�ض�ضني  الآب����ء  م���آث��ر  ب���إك��ب���ر 
ب�لرحمة للمغفور له ب�إذن اهلل ال�ضيخ 
زايد بن �ضلط�ن اآل نهي�ن ومن انتقلوا 
املي�مني  رف����ق���ه  م���ن  اهلل  رح�����ب  اإىل 
اخل�لدة  املن��ضبة  ه���ذه  يف  ..م��ت��م��ن��ني 
دوام ال�ضحة والع�فية ل�ضيدي �ض�حب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن 

مقدرين  اهلل  حفظه  ال���دول���ة   رئ��ي�����س 
ق���وة ع��زمي��ت��ه وع��م��ي��ق روؤي���ت���ه و�ضعيه 
دولة  الطريق لتظل  لن�  لينري  الدائم 
اليوم اجن�زاته�  نعي�س  التي  الإم���رات 
واأم�ن�  اأم��ن���  خ��ريات��ه���  ونتن�ضم  ف��خ��را 

ورخ�ء.
الث�ين  الت�ريخ  اأن نذكر يف هذا  ولبد 
فيه  ت��الق��ت  ي��وم���  دي�ضمرب  �ضهر  م��ن 
ال�ضواعد  ف��ي��ه  وت����وح����دت  الإرادات 
وخ��ل�����ض��ت ف��ي��ه ال��ن��ي���ت وت��ك��ث��ف��ت فيه 
التجرد  روح  ف��ي��ه  و�����ض�����دت  اجل���ه���ود 
والإيث�ر ومن ثم متخ�ضت اجتم�ع�ته 
ع���ن ق����رار ت���ري��خ��ي ب����إع���الن الحت�����د 
اأم���ن���ي���ة ط����مل���� راودت  ب���ه���ذا  ف��ح��ق��ق��ت 
الأبن�ء  اإرادة  عليه�  وت��الق��ت  الآب������ء 
واقع  ال��ي��وم  والتطلع�ت  الأم����ين  ف����إذا 

مع��س.
ا���ض��م دول���ة الإم������رات  اأن  ون��ح��م��د اهلل 

اإىل  العربية املتحدة يرمز حني يذكر 
اأ�ضمى مع�نيه واإىل التع�ون  الإخ���ء يف 
بداية  منذ  فدولتن�  ���ض��وره  اأ�ضمى  يف 
بيد من  ال�ضالم  اإع���الن الحت����د مت��د 
ال�ضعوب  ب�����ض��داق��ة  اإمي���ن��ه���  م��ن��ط��ل��ق 
املحبة لل�ضالم ومتد يد العون م�ض�ركة 

منه� يف عملي�ت التنمية والبن�ء.
ون��ح��ن واحل��م��د هلل ن��ل��ت��زم ب���ل��دي��ن يف 
�ضي�دة  اإليه ونحرتم  املم�ر�ضة ونحتكم 
الغري  ح��ق  على  نتعدى  ول  الآخ��ري��ن 
يف  نت�ض�مح  ل  نف�ضه  الوقت  يف  ولكنن� 
القي�م  يف  نفرط  ول  حق من حقوقن� 

بواجب الدف�ع عن اأر�ضن� ومقدراتن�.
لقي�م  ا�ضتج�بة  الطبيعي  م��ن  وك����ن 
وتعبريا  الحت����دي���ة  ال���دول���ة  وت���ط���ور 
اأن نتخذ  اآم���ل �ضعبه� وطموح�ته  عن 
امل�ضلحة  القوات  توحيد  خطوة  مبكرا 
ال����ق����رار مب��ث���ب��ة اخلطوة  وك������ن ه����ذا 

جتميع  درب  ع���ل���ى  والأه��������م  الأوىل 
ع��ن������ض��ر ال����ق����وة وم���ق���وم����ت ال���دول���ة 
اأن  اأي�ض�  الطبيعي  وك�ن من  احلديثة 
املزيد  امل�ضلحة حتقيق  القوات  توا�ضل 
املج�لت  ك�فة  يف  والرقي  التقدم  من 
اأف�����ض��ل الأ�ضلحة  م��ن خ��الل ام��ت��الك 
والأن���ظ���م���ة وامل���ع���دات ال��ع�����ض��ك��ري��ة مع 

من  املزيد  حتقيق  اإىل  ال��دائ��م  ال�ضعي 
لرفع  التدريب  على  واملث�برة  التطور 
منت�ضبيه�  ل���دى  الح����رتاف  م�ضتوى 
واحل����ر�����س ع��ل��ى م���واك���ب���ة ك���ل جديد 
الدف�عية  النظم  من  كثري  وا�ضتيع�ب 
املتقدمة  اجل��ي��و���س  م�ض�ف  يف  لنقف 
ركن�  ن�ضبح  واأن  الأوىل  البداي�ت  منذ 
وال�ضتقرار  الأم��ن  مع�دلة  يف  اأ�ض��ضي� 
ولنظل  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  منطقة  يف 
ال�ضتعداد  اأه���ب���ة  ع��ل��ى  ال������دوام  ع��ل��ى 
حلفظ اأم��ن ال��وط��ن وامل��واط��ن وقطع 
الطريق اأم�م اأي حم�ولة ي�ئ�ضة تهدد 

اأمن الدولة اأو مت�س �ضي�دته�.
العهد  على  �ضتظل  امل�ضلحة  وال��ق��وات 
دائ�����م������ جت�������ض���ي���دا ل�����الحت������د ورم������زا 
النتم�ء  و�ضيبقى  ال��وط��ن��ي  للتالحم 
ل���ه���ذه الأر�������س ���ض��رف��� وواج���ب���� وحق� 
التحية  جميع�  واإليهم  اأبن�ئه  جلميع 

واإىل ك��ل م��ن ي���وؤدي واج��ب��ه يف �ضمت 
رب���وع الوطن  ب��ح��را يف  اأو  ب��را  اأو  ج��وا 
ب��ضم احلق والعدل وردع��� لكل ط�مع 
يف خريات البالد ومكت�ضب�ته� .. ونحن 
اليوم اإذ نحتفل بهذه املن��ضبة حت�ضرن� 
الذي  املوؤ�ض�س  للجيل  ال�ضلبة  الإرادة 
املوؤ�ض�ضة  ل��ه��ذه  الأوىل  اللبن�ت  و���ض��ع 
الع�ضكرية الوطنية لتظل دائم� م�ضدر 
فخر واعتزاز لكل مواطن ودرع� واقي� 
ل��وط��ن اخل���ري وال��ع��ط���ء و���ض��ن��دا لكل 

�ضقيق وعون� لكل �ضديق.
اخل�لدة  املن��ضبة  ه��ذه  يف  يفوتن�  ول 
�ض�حب  ����ض���ي���دي  ح����ر�����س  ن����ذك����ر  اأن 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي�����د اآل 
نهي�ن رئي�س الدولة  حفظه اهلل على 
تكرمي �ضهداء القوات امل�ضلحة ورع�ية 
اأ�ضرهم جت�ضيدا لأ�ضمى مع�ين الوف�ء 
اأبن�ء  لت�ضحي�ت  امل�ضتمر  وال��ت��ق��دي��ر 

وقي�دته  لوطنهم  واإخال�ضهم  الوطن 
احلكيمة واهتم�م �ضموه بكل م� يخ�س 
موؤكدا  ومعنوي�  م���دي���  ال�ضهداء  اأ���ض��ر 
بهذا اأن دولة الإم�رات العربية املتحدة 
من  خمل�س  كل  تكرمي  على  حري�ضة 
اأ�ضرهم  ب�����ض��وؤون  واله���ت���م����م  اأب��ن���ئ��ه��� 
الر�ضيدة  ال��ق��ي���دة  مبنهج  ا���ض��رت���ض���دا 
ال���داع���ي مل���ك����ف����أة ح���م����ة ال���وط���ن على 
ح�ضن �ضنيعهم واإخال�ضهم وتف�نيهم 

يف حتمل الأم�نة وامل�ضوؤولية.
واإنه لي�ضرفني يف هذا اليوم الث�ين من 
اأرفع  اأن   2014 لع�م  دي�ضمرب  �ضهر 
اىل مق�م �ضيدي �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ 
خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة 
الق�ئد الأعلى للقوات امل�ضلحة  حفظه 
ال�ضمو  �ضيدي �ض�حب  اأخيه  واىل  اهلل 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ن�ئب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 

اإخوانهم�  واىل  اهلل  رع���ه  دب��ي   ح�كم 
اأ�ضح�ب ال�ضمو اأع�ض�ء املجل�س الأعلى 
اهلل  حفظهم  الإم����رات  حك�م  لالحت�د 
ال�ضيخ  �ضمو  اأول  الفريق  �ضيدي  واإىل 
ن��ه��ي���ن ويل عهد  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
للقوات  الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي 
وك�فة  ال��ق���دة  وب��ضم  ب��ضمي  امل�ضلحة 
ال�����ض��ب���ط و����ض���ب����ط ���ض��ف واجل���ن���ود 
والتربيك�ت  ال���ت���ه����ين  اآي�������ت  اأ����ض���م���ى 
�ضعب  واإىل  امل��ج��ي��دة  امل��ن������ض��ب��ة  ب��ه��ذه 
ال��ع��ه��د ب�أنن�  دول����ة الإم�������رات واأج�����دد 
امل�ضتقبل  ن��ح��و  ���ض���ئ��رون  ال����درب  ع��ل��ى 
اهلل  �ض�ئلني  حم�فظون  الأم�نة  وعلى 
املن��ضبة  ه��ذه  يعيد علين�  اأن  عز وج��ل 
والربك�ت  وال��ي��م��ن  ب���خل��ري  اخل����ل���دة 
والأمن  ال��ع��زة  �ضعبن�  على  ي��دمي  واأن 
وال�ضتقرار واأن يوفقن� جميع� خلدمة 
وطنن� الأبي يف ظل قي�دتن� الر�ضيدة .

•• اأبوظبي-وام: 

حممد  ال������ف������ري������ق  �������ض������ع�������دة  وج���������ه 
عبدالرحيم العلي وكيل وزارة الدف�ع 
امل�ض�عد كلمة عرب جملة  درع الوطن  
مب��ن������ض��ب��ة ال����ي����وم ال���وط���ن���ي ال������ 43 
للدولة. وفيم� يلي ن�س الكلمة: تهل 
الث�لث  الوطني  اليوم  اإ�ضراقة  علين� 
والأربعني وهي ذكرى غ�لية وعزيزة 
تغمرن�  حيث  ووجدانن�  نفو�ضن�  على 
بفي�س من امل�ض�عر والنفع�لت منه� 
ن�ض�أة  ب��داي��ة  اإىل  ب��ذاك��رت��ن���  ي��ع��ود  م��� 
الحت�د منذ اأن ك�ن حلم� ملك اأفئدة 
الرعيل الأول الذين رفعوا لواءه اإىل 
يرفل  مع��ض�  وواقع�  حقيقة  �ض�ر  اأن 
وي�ضت�ضعرون  الإم����رات يف ظله  اأب��ن���ء 
العزة والفخ�ر ب�لهوية الواحدة التي 
اإليه  الن��ت��م���ء  وب��ف��خ��ر  ف��ي��ه  تتج�ضد 

والذود عنه ب�لنف�س والنفي�س.
نفو�ضن�  يف  ال�����ذك�����رى  ه�����ذه  وت���ث���ري 
اخلواطر وال�ضجن حني ن�ضتذكر من 
رائد  مقدمتهم  ويف  بت�أ�ضي�ضه  ق�موا 
ب�إذن  له  املغفور  الذكر  طيب  امل�ضرية 
اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن اآل نهي�ن 
طيب اهلل ثراه واإن ك�ن ل يوجد بينن� 

الت�ريخية  املن��ضبة  ه��ذه  يف  بج�ضده 
اأم���م��ن��� على  اأن����ه م���ث��ل  ال��ع��زي��زة اإل 
ت��رف��رف روحه  اإذ  ب���إجن���زات��ه  ال����دوام 
اأو وجد اأثر  الط�هرة حيثم� ورد ذكر 

لقي�م الحت�د.
ف���ف���ي م���ث���ل ه�����ذا ال����ي����وم ال����ث�����ين من 
بداية  ك���ن��ت   1971 ع����م  دي�����ض��م��رب 
العمل  ن��ح��و  ال��ع��م��الق��ة  الن���ط���الق���ة 
ت�ريخ  يف  م�ضيئة  وع��الم��ة  وال��ب��ن���ء 
امل��ن��ط��ق��ة ف���ف���ي ظ����ل الحت��������د وعلى 
�ضهدت  ع�م�  واأرب��ع��ني  ثالثة  ام��ت��داد 
اأك�����رب عملي�ت  م���ن  واح������دة  ال����دول����ة 
ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت�����ض��ي��ي��د وال���ع���م���ران يف 
اأبن�ء الإم�رات  الع�مل ابتداء من بن�ء 
الق�عدة  ب�عتب�ره  ب�لعلم  وت�ضليحهم 
الأ����ض��������ض���ي���ة ل���ب���ن����ء احل���������ض�����رة بكل 
ال�ضنوات  ل��ن���  اأك����دت  وق���د  مقوم�ته� 
اإىل  �ضبيلن�  ك���ن  الحت����د  اأن  امل��ضية 
التي  الغ�ية  و�ضيظل  اأم�نين�  حتقيق 
عنه�  وال���دف����ع  ت��ع��زي��زه���  اإىل  ن�ضعى 

والت�ضحية يف �ضبيله�.
�����ض����واء على  واإجن������������زات الإم������������رات 
اأو  الإق���ل���ي���م���ي  اأو  امل��ح��ل��ي  ال�����ض��ع��ي��د 
اأو حت�ضى  تعد  اأن  م��ن  اأك���ر  ال��ع���مل��ي 
ال�ضعوب  عمر  م��ن  ق�ضري  زم��ن  ففي 

ا���ض��ت��ط���ع��ت دول����ة الإم��������رات حتقيق 
ال��ع��دي��د م��ن الإجن������زات ال��ت��ي جعلت 
احل�ض�رية  ل��ل��دول��ة  من���وذج����  م��ن��ه��� 
ب���ل وال����رائ����دة يف جم�لت  امل��ت��ق��دم��ة 
ه�مة وع�ملية .. وجعلت الدولة تكتب 
ا�ضمه� بحروف من ذهب على خريطة 
مك�نته�  ال����دول����ة  ع�����ززت  اإذ  ال���ع����مل 
ودولية  حملية  واإح�����ض���ئ��ي���ت  ب���أرق���م 
و�ضنفت الإم���رات �ضمن ال��دول التي 
واأعلى  والتطور  الرقي  �ضرح  اعتلت 
ومنه�..  ال�ض�ملة  التنمية  م�ضتوي�ت 
احلكومية  الفع�لية  يف  ع�ملي��  الأوىل 
اإذ تربعت على عر�س الع�مل من حيث 
على  بح�ضوله�  احلكومية  الفع�لية 
الع�م  يف  ج����ءت  اأن  بعد  الأول  امل��رك��ز 

امل��ضي يف املركز الث�لث.
اإغف�ل  ال��دويل  املجتمع  ي�ضتطع  ومل 
وجت���ه��ل م��� حققته الإم�����رات خالل 
منذ  انتهجته�  التي  النه�ضة  م�ضرية 
ت���أ���ض��ي�����ض��ه��� وت���ط���وره���� ال���الف���ت على 
ب�لت�ضويت  ليك�فئه�  ال�ضعد  خمتلف 
ب�أحقية ا�ضت�ض�فة اإك�ضبو 2020 بعد 
خالله�  حققت  قوية  دولية  من�ف�ضة 
بفوزه�  ج���دي���دا  ان���ت�������ض����را  ال����دول����ة 

بتنظيم احلدث الع�ملي.

دولة  التي حققته�  الإجن����زات  وه��ذه 
الإم�������رات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف زمن 
ق�ضري عززت قدرته� على التكيف مع 
املتغريات ومواكبة التطورات لرت�ضيخ 
م�ضريته�  يف  وري�دته�  الدولة  مك�نة 
 2021 نحو حتقيق روؤي��ة الإم����رات 
م� انعك�س على �ضعب الإم���رات الذي 
اع��ت��رب م��ن اأ���ض��ع��د ���ض��ع��وب ال��ع���مل اإذ 
عربي�  الأول  امل��رك��ز  ال��دول��ة  ح�ضدت 
الع�ملي  ال�������ض���ع����دة  ت���ق���ري���ر  ب��ح�����ض��ب 
ال��ذي اأع��ده مركز الأر����س يف ج�معة 

كولومبي�.
وع��م��ل��ت دول�����ة الإم����������رات ع��ل��ى بن�ء 
جمتمع ي�ضوده الأمن والأم�ن وخطت 
خطوات ه�ئلة يف جهوده� اله�دفة اإىل 
كل  اإىل  وال�ضالمة  الطم�أنينة  توفري 
حتى  الطيبة  اأر�ضه�  على  يعي�س  من 

غدت دولة العدل واحلق والق�نون.
امل�ضرفة  الإجن�������زات  ل��ه��ذه  ي��ك��ن  ومل 
لتتحقق  اأجمع  الع�مل  له�  �ضهد  التي 
لول اأن وهب اهلل هذه الأر�س املب�ركة 
حكومة �ضهرت وعملت من دون كلل اأو 
ملل حكومة حتظى ب�حرتام وتقدير 
�ضعبه� واأمته� العربية وبثقة الزعم�ء 
وال���ق����دة ال��دول��ي��ني .. ح��ك��وم��ة يقف 

ال�ضمو  �ض�حب  �ضيدي  مقدمته�  يف 
نهي�ن  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ض��ي��خ 
للقوات  الأعلى  الق�ئد  الدولة  رئي�س 
امل�ضلحة  حفظه اهلل الذي يعد امتدادا 
ل�ضج�ي� املغفور له والده ال�ضيخ زايد 
اآل نهي�ن  طيب اهلل ثراه  بن �ضلط�ن 
وكرم  النظر  وبعد  العقل  رج���ح��ة  يف 
اخل�����ض���ل ف�����ض��م��وه  خ��ري خ��ل��ف خلري 
وال���ده   ق���ل��ه���  م��ل��ت��زم��� بحكمة  ���ض��ل��ف 
رحمه اهلل واتخذه� �ضموه منهج� يف 
التع�مل وه��و ي��ردده��� ب������ض��ت��م��رار  ل 
ف�ئدة من امل�ل اإذا مل ي��ضخر مل�ضلحة 

ال�ضعب .
ويف خ���رج الإم����رات كم� فيه� ف���إن يد 
�ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
بخريه�  ام��ت��دت  البي�ض�ء  نهي�ن  اآل 
اأرج�ء  ك��ل  اإىل  الإم�����رات  ا�ضم  ح�ملة 
م�ض�همة  ل���الإم����رات  ف��ك���ن  امل��ع��م��ورة 
وا�ضحة يف كل عمل من اأجل خري كل 

الن��س.
�ضيدي  الإجن���������زات  ح��ك��وم��ة  وي���دي���ر 
�ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل 
جمل�س ال��وزراء ح�كم دب��ي  رع���ه اهلل 
الذي جت�وزت مك�رمه اأبن�ء الإم�رات 

ل��ت�����ض��ل اإىل ال���ع����مل اأج���م���ع ����ض���واء يف 
م�ض�عدة  اأو  التعليم  مل�����ض���ري��ع  دع��م��ه 
املج�لت  م���ن  غ���ريه����  اأو  امل��ن��ك��وب��ني 
ب�رز  ن�ضيب  للري��ضة  وك���ن  الأخ��رى 
اإجن���زات �ضموه كري��ضي وف�ر�س  من 
ل ي�ضق له غب�ر وكق�ئد ومعلم ل�ض�ئر 
درو�ض�  لهم  ق��دم  ال��ذي��ن  الري��ضيني 
ب��ل��ي��غ��ة يف ف���ن ال���ف���وز وال�����ري������دة ويف 

املن�ف�ضة ال�ضريفة بروح ري��ضية.
وت�ضتمر دولة الإم�رات بقي�دة اأ�ضح�ب 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��وخ ح��ك���م الإم��������رات يف 
املميز  ن��ه��ج��ه��� احل�����ض���ري  م��وا���ض��ل��ة 
ويف دع��وت��ه��� م��ن اأج����ل اإح���ق����ق احلق 
املحبة  ج�ضور  وبن�ء  املظلوم  واإن�ض�ف 
والت�آلف والتع�ون بني خمتلف �ضعوب 
الأر���س ومتكني الب�ضرية جمع�ء من 

العي�س يف �ضالم ورخ�ء وازده�ر.
واإذا ك�نت ال�ضنوات امل��ضية قد �ضهدت 
ف���إن احلف�ظ  الكثري م��ن الإجن�����زات 
ك�ن  وامل��ن��ج��زات  املكت�ضب�ت  ه��ذه  على 
ل بد له من قوة حتميه ولهذا عمدت 
ق���وات  ب���ن����ء  اإىل  ال��ر���ض��ي��دة  ال���ق���ي����دة 
اليوم  ت��ع��د  وف��ع���ل��ة  ح��دي��ث��ة  م�ضلحة 
ال��ت��ي حققته�  اأه����م الإجن��������زات  م���ن 
دول����ة الحت������د م���ن م��ن��ط��ل��ق الإمي�����ن 

ب�أن قواتن� امل�ضلحة هي الدرع الواقي 
الق�درة  وه����ي  وال����ض���ت���ق���رار  ل���الأم���ن 
على الدف�ع عن �ضي�دتن� وم� حققن�ه 
اأهداف  م��ن  حتقيقه  اإىل  ن�ضبو  وم��� 

وغ�ي�ت يف احل��ضر وامل�ضتقبل.
ال�ضي�ج  ه����ي  امل�����ض��ل��ح��ة  ق���وات���ن����  اإن 
احل�ضني حلم�ية الوطن واإن ال�ضوط 
على  امل�ضلحة  ق��وات��ن���  قطعته  ال����ذي 
لتواكب  والتحديث  التطوير  طريق 
اأحدث جيو�س الع�ضر هو الذي هي�أه� 
بدوره� ك�مال غري منقو�س يف حم�ية 
ع��ن حي��ضه ولتكون  وال���ذود  ال��وط��ن 
على ال��دوام قوة ل ي�ضته�ن به� دعم� 
اإىل  وتقف  لل�ضديق  و�ضندا  لل�ضقيق 
ج�نب ال�ضعوب املت�ضررة من احلروب 
والكوارث الطبيعية وقد ق�مت قواتن� 
امل�����ض��ل��ح��ة م��ن��ذ ت��وح��ي��ده��� حت���ت علم 
العديد  واح��د وق��ي���دة واح��دة بتنفيذ 
من املهم�ت الوطنية والإن�ض�نية على 

نط�ق الع�مل.
جميعه�  امل���واق���ف  ه���ذه  اأن  ���ض��ك  ول 
اإىل مع�مل  ب�رزا ي�ض�ف  ت�ضكل معلم� 
ت���ري��خ��ه��� ال��ع�����ض��ك��ري امل�����ض��رف الذي 
ه��و ج���زء ل ي��ت��ج��زاأ م��ن ت���ري��خ دولة 

الإم�رات العربية املتحدة.

ويف ه����ذا ال���ي���وم الأغ������ر ال���ث����ين من 
مق�م  اإىل  اأرف��ع  اأن  ي�ضعدين  دي�ضمرب 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  �ضيدي 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي����د  ب���ن 
الق�ئد الأعلى للقوات امل�ضلحة حفظه 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  و���ض��ي��دي  اهلل 
ن�ئب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
اإخوانهم�  واإىل  اهلل  رع���ه  دب��ي  ح�كم 
اأ�ضح�ب ال�ضمو اأع�ض�ء املجل�س الأعلى 
�ضيدي  واإىل  الإم���رات  لالحت�د حك�م 
بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأول  الفريق 
زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب 
الق�ئد الأعلى للقوات امل�ضلحة اأ�ضمى 
اهلل  داعي�  والتربيك�ت  الته�ين  اآي���ت 
عز وجل اأن يعيد عليهم هذه الذكرى 
ب�ملجد  امل�ضلحة  قواتن�  وعلى  ب�خلري 
وال�������ض���وؤدد وجن����دد ال��ع��ه��د ب�����أن نكون 
تن�م  ل  التي  والعني  الأوف��ي���ء  اجلند 

لوطن اخلري والعط�ء .

•• دبي-وام:

احتفلت بلدية دبي ب�ليوم الوطني الث�لث والأربعني حتت �ضع�ر دبي ال�ضع�دة .. 
وذلك �ضمن احتف�لت الدولة بهذه املن��ضبة من خالل جمموعة من الفع�لي�ت 
املتنوعة. ح�ضر احلفل كل من �ضع�دة املهند�س ح�ضني ن��ضر لوت�ه مدير ع�م 
بلدية دبي والدكتور حمد ال�ضيب�ين مدير دائرة ال�ضوؤون الإ�ضالمية والعمل 
اخلريي يف دبي وعبد اهلل عبد الرحمن ال�ضيب�ين اأمني ع�م املجل�س التنفيذي 
لإم�رة دبي وق��ضم �ضلط�ن مدير ع�م بلدية دبي ال�ض�بق وم�ض�عدو املدير الع�م 
املهند�س ح�ضني ن��ضر  . ورفع  البلدية  الإدارات وموظفو وموظف�ت  ومديرو 
لوت�ه التهنئة اإىل مق�م �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س 
ن�ئب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ض�حب  اهلل  حفظه  الدولة 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل واإخوانهم� اأ�ضح�ب 

ال�ضمو اأع�ض�ء املجل�س الأعلى حك�م الإم�رات بهذه املن��ضبة الغ�لية على قلوب 
اجلميع . واأ�ض�ف اأنن� ن�ضري بخطى واثقة نحو التقدم الذي يعني ب�ل�ضرورة 
مواجهة  على  وق����درة  الطموح  ع�لية  اأم���ة  وت�ضكيل  الب�ضرية  ال��ق��درات  ب��ن���ء 
لتتك�مل  والأب���دان  العقول  بغذاء  ب�لهتم�م  ذل��ك  ويت�أتى  امل�ضتقبل  حتدي�ت 
�ضخ�ضية الفرد وي�ضبح لبنة �ض�حلة يف البن�ء ال�ض�مخ لدولة الإم�رات العربية 
املتحدة وبعد الطفرة الثق�فية والجتم�عية القت�ض�دية التي �ضهدته� الدولة 
خالل العقود الأربعة امل��ضية والتي واكبه� تطوير �ضريع يف جميع املج�لت . 
واأ�ض�ر اإىل اأن هذا الحتف�ل من البلدية م� هو اإل جزء ب�ضيط من الحتف�لت 
الكبرية والفرحة الع�رمة التي تعم بالدن� من �ضرقه� اإىل غربه� ول تقت�ضر 
فيه� الفرحة على املواطنني فقط بل ي�ض�ركن� فيه� جميع املقيمني على اأر�س 
هذه الدولة من خمتلف اجلن�ضي�ت..موؤكدا اأن الحتف�ل ل يقت�ضر فقط على 
مبنى البلدية الرئي�ضي واإمن� اأي�ض� جتري الحتف�لت يف كل املراكز واملرافق 

. وكرم  الطفل  وامل��ت��ن��زه���ت ومدينة  احل��دائ��ق  ذل��ك  ل��ل��دائ��رة مب��� يف  الت�بعة 
ون�زك  املنه�يل  حممد  والفن�ن  العني  زه��رة  ف�طمة  الفن�نة  لوت�ه  املهند�س 
ايفنت  رد  �ضركة  من  امل�ضئولني  وكذلك  احلفل  تنظيم  عن  امل�ضئولة  ال�ضب�غ 
 . البلدية  يف  املتميزين  الع�ملني  من  ع�ضرات  تكرمي  مت  كم�  للحفل  املنفذة 
وطنية  وفقرات  ال�ضعبية  ك�لرق�ض�ت  الفقرات  من  العديد  احلفل  وت�ضمن 
اإىل  اإ�ض�فة   .. الإم���رة  يف  املدار�س  وط�لب�ت  طلبة  جمموعة  قدمته�  منوعة 
الحتف�لت التي نظمته� خمتلف اإدارات البلدية ومراكز خدمة العمالء واإدارة 
الرتاث العمراين ببلدية دبي وت�ضمنت فع�لي�ت تراثية متنوعة احتف�ل بهذه 
املن��ضبة . يذكر اأن بلدية دبي حر�ضت على اإطالق حملة داخلية لن�ضر وتر�ضيخ 
الن�ضيد الوطني بني موظفي الدائرة وي�أتي ذلك انطالق� من حر�س الدائرة 
على تعزيز الهوية الوطنية بني املوظفني وتنمية ح�س النتم�ء الوطني لهم 
البلدية فريق عمل متخ�ض�ض� لتنظيم  الوطن لديهم. و�ضكلت  وتعزيز حب 

فع�لي�ت الدائرة ومن خالله مت التن�ضيق وعقد الجتم�ع�ت وبحث ومن�ق�ضة 
النتم�ء للوطن  توؤكد قيم  والتي  املن��ضبة  املتعلقة بهذه  الفقرات والأن�ضطة 
وتر�ضيخ مع�ين الوطنية لدى املوظفني وتدعوهم للتك�تف مع� من اأجل بن�ء 
الوطن . ومت عر�س فيلم يو�ضح م�ضرية الدولة ودور املغفور له ال�ضيخ زايد 
بن �ضلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه واإخوانه اأ�ضح�ب ال�ضمو اأع�ض�ء املجل�س 
الأعلى حك�م الإم�رات يف اإق�مة �ضرح الإم�رات وحم�يته وعر�س اأي�ض� بع�س 
مقولت �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء ح�كم دبي رع���ه اهلل حول اأه��م منجزات الحت���د وهو 
يف  الوطن  هموم  كتفه  على  ويحمل  امل�ضئولية  �ضيتوىل  ال��ذي  ال�ضب�ب  جيل 
الإم���رات تعريف� متثيلي�  . كم� قدمت جمموعة من فتي�ت  املرحلة احل�لية 
لألوان العلم الوطني ب�مل�ض�ركة مع زهرة العني الفن�نة ف�طمة والفن�ن حممد 

املنه�يل الذي اأهدى اأغنية لبلدية دبي.  

وكيل وزارة الدفاع:

حقق الحتاد الكثري من الأهداف التي و�سعها املوؤ�س�سون وكان اأولها بناء نظام دفاعي قوي الأركان وعايل امل�ستوى 

رئي�س اأركان القوات امل�سلحة:

القوات امل�سلحة �ستظل جت�سيدا لالحتاد ورمزا للتالحم الوطني و�سيبقى النتماء لهذه الأر�ش �سرفا وواجبا وحقا جلميع اأبنائه 

وكيل وزارة الدفاع امل�ساعد:

اإجنازات المارات جعلتها تكتب ا�سمها بحروف من ذهب على خريطة العامل

•• اأبوظبي-وام:

البواردي  اأحمد  حممد  مع�يل  وجه 
كلمة  ال��دف���ع  وزارة  وكيل  الفال�ضي 
ال��وط��ن  مبن��ضبة  ع��رب جم��ل��ة  درع 

اليوم الوطني ال� 43.
هذه  ت�أتي  الكلمة:  ن�س  يلي  وفيم� 
نفو�ضن�  يف  وت���زرع  ع���م  ك��ل  املن��ضبة 
وال���ولء  بقي�دتن�  ال��ث��ق��ة  م��ن  امل��زي��د 
وال��ف��خ��ر مب�����ض��رية دول����ة الإم�������رات 
امل�ضوؤولية  ب�ل�ضع�دة وعظم  وت�ضعرن� 
والحتف�ل  دي�����ض��م��رب  م���ن  ف���ل��ث���ين 
ب���ل��ي��وم ال��وط��ن��ي ل���دول���ة الإم�������رات 
العربية املتحدة يرجعن� لأي�م م�ضت 
ك���ن ل��الإ���ض��رار واحلكمة ���ض���أن كبري 
فيه� وك�ن للروؤية والأمل مب�ضتقبل 
واع�������د والآم�����������ل ال���ك���ب���رية ل���دول���ة 

الإم�رات �ض�أن اأكرب وك�ن للثقة ب�هلل 
هدف  بتحقيق  والإمي������ن  وج���ل  ع��ز 
واحد اأكرب دليل على �ضدق امل�ض�عر 
الوطن  ه����ذا  وت������راب  اأر�������س  وح����ب 
اليوم  ومب��ن������ض��ب��ة  وال����ي����وم  ال���غ����يل 
ال��وط��ن��ي ال��ث���ل��ث والأرب���ع���ني لدولة 
الإم���رات ل ي�ضعن� اإل اأن نقول رحم 
الحت�د  فكرة  وراع��ي  املوؤ�ض�ضني  اهلل 
نهي�ن   اآل  �ضلط�ن  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 
ب�لفكرة  اآم��ن  ال��ذي  ث��راه  طيب اهلل 
وحكمة  امل�����وؤم�����ن  ب�������روح  وح���ق���ق���ه���� 
ال���ف���ط���ني وق�������درة ال����رج����ل ال���واث���ق 
ب�قي  م��ن  ع��ز وج��ل وبت�ضجيع  ب���هلل 
املوؤ�ض�ضني الذين وقفوا وقفة الأخوة 
املتع��ضدين وحققوا ب�لإرادة الهدف 

الأ�ضمى.
فقد حتققت بعد قي�م الحت�د الكثري 

من الأهداف التي و�ضعه� املوؤ�ض�ضون 
الإم�رات  دولة  وو�ضلت  البداي�ت  يف 
بجهود قي�دتن� الر�ضيدة اإىل م�ض�ف 
هذه  اأول  وك������ن  امل��ت��ق��دم��ة  ال������دول 
ن���ظ����م دف�عي  ب���ن����ء  الأه��������داف ه���ي 
امل�ضتوى وذلك  الأرك���ن وع�يل  قوي 
ال�ضرتاتيجي�ت  و���ض��ع  ط��ري��ق  ع��ن 
التطويرية  الدف�عية  وال�ضي��ض�ت 
ق�ئدن�  فدعم  الدف�عية  للمنظومة 
ال�����ض��ي��خ خليفة بن  ال�����ض��م��و  ���ض���ح��ب 
اآل نهي�ن رئي�س الدولة الق�ئد  زايد 
امل�ضلحة  حفظه اهلل  للقوات  الأعلى 
على  وت�ضجيعه  واإمي�نه  الالحمدود 
ن��ف�����س كل  ال��دف���ع��ي��ة يف  ال����روح  زرع 
م���واط���ن وغ���ر����س ب����ذرة ال���دف����ع عن 
الوطن وت�أدية الواجب لدى اجلميع 
ل��ه ق��ي���دت��ن��� الر�ضيدة  ���ض��ع��ت  ه��و م��� 

م��ن��ذ ق��ي���م الحت�����د ول���ول جهودهم 
ومت�بعتهم  ال���ك���ب���ري  واه���ت���م����م���ه���م 
القفزات  تلك  حتققت  مل�  املتوا�ضلة 
هذا  يف  والتميز  النج�ح  من  الع�لية 
ال�ض�أن. وقد لعبت وزارة الدف�ع دورا 
ه�م� وكبريا يف حتقيق ذلك الهدف 
اهتم�مه�  ال�ض�مي وذلك عن طريق 
يف ر�ضم ال�ضي��ض�ت التطويرية للنظ�م 
ال�ضرتاتيجي�ت  وو���ض��ع  ال��دف���ع��ي 
التي تخدم هذا القط�ع اله�م والعمل 
لتطويره  ال�ضبل  ك��ل  ت�ضخري  ع��ل��ى 
تنموية  خ���ط���ط  ح�����ض��ب  وت��ن��م��ي��ت��ه 
الروؤى  وتطبيق  حم��ددة  وتطويرية 
امل�ضتقبلية لالإ�ضرتاتيجية الدف�عية 
واإ�ضرار  ب��ث��ق��ة  الأم������م  اإىل  ودف��ع��ه��� 
م�ضوؤولية  ع���ت��ق��ه���  ع��ل��ى  ف�����أخ����ذت 
وامل���وارد  ال��ق��درات  تعبئة  يف  عظيمة 

الرئي�ضية  الغ�ية  لتحقيق  الدف�عية 
وهي حتقيق الأمن الوطني ال�ض�مل 
ف���ل��ن��ظ���م ال���دف����ع���ي ي��ع��د م���ن اأه���م 
اأي  ن�������ض����أة  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة يف  الأع����م����دة 
ترتكز عليه احلكومة  جمتمع حيث 
من اأجل دولة متحدة الأرك�ن قوية 
الأ�ض�س ع�لية ال�ضتعداد فواجبن� اأن 
نعزز تلك الأهداف عن طريق توفري 
ن��ظ���م دف���ع��ي ك���م��ل و���ض���م��ل مطلع 
الع�ملية مواكب  الأنظمة  اأق��وى  على 

لكل جديد وح�ضب كل الظروف.
ال�ضي��ضي  ال����دول����ة  ل�����دور  اأن  ك��م��� 
وال���دف����ع���ي ال���ع����مل���ي امل����ت����وازن منذ 
ال���ب���داي����ت ال��ب�����ض��م��ة ال��ت��ي ل ميكن 
اأجمع  الع�مل  خريطة  على  نكرانه� 
الإم�رات  دول��ة  تتبعه  ال��ذي  ف�لنهج 
ن��ه��ج ي��ت�����ض��م ب����لع���ت���دال وال����ت����وازن 

التي  والإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  وال���و����ض���وح 
تعزيز  ع���ل���ى  ت���رت���ك���ز  اع���ت���م���دت���ه���� 
القوانني  جميع  واح��رتام  العالق�ت 
ر�ض�لته�  وت��ع��د  ال��دول��ي��ة  وامل��واث��ي��ق 
ر�ض�لة �ضالم وحم�ية لالإن�ض�نية من 
جميع  على  ونبذه  الإره����ب  خم�لب 
اهتم�مه�  ج����ن���ب  اإىل  امل�����ض��ت��وي���ت 
التن�زل  وع��دم  حقوقه�  عن  ب�لدف�ع 
بثقة  فيه  واملط�لبة  له�  اأي حق  عن 
م�  اأن  ن��رى  الفخر  وبعظيم  وع���زم. 
و�ضلت له دولة الإم���رات من مك�نة 
والإقليمي  ال��ع���مل��ي  امل�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
والإ�ضرار  ل���الإرادة  رم��ز  هو  واملحلي 
ف�خلطوات التي اتخذته� الدولة مل 
ت�أتي من فراغ بل هي خطوات ه�مة 
والقدرات  ال����ذات  اإث���ب����ت  ط��ري��ق  يف 
و�ضي��ض�ت  ن��ظ��م  اإر����ض����ء  خ���الل  م��ن 

امل�ضتوى  ع���ل��ي��ة  وا����ض���رتات���ي���ج���ي����ت 
ع����ن�����ء وجهد  ب���ع���د ط�����ول  حت���ق���ق���ت 
واأ�ضرت  الر�ضيدة  قي�دتن�  به  ق�مت 
ب�ملنجزات  من خالله على الهتم�م 
متطلعة  وح���ف���ظ���ه����  وامل���ك���ت�������ض���ب����ت 
للع�ملية ومل�ضتقبل واعد يعد ب�لكثري 

ويطمح للمزيد.
اأن  الغ�لية  املن��ضبة  بهذه  وي�ضرين 
اأرفع اأ�ضمى اآي�ت الته�ين والتربيك�ت 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  ملق�م 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي����د  ب��ن 
امل�ضلحة   ل���ل���ق���وات  الأع����ل����ى  ال���ق����ئ���د 
ال�ضمو  ���ض���ح��ب  واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن�ئب 
ال����وزراء ح���ك��م دب���ي  رع����ه اهلل واإىل 
اأع�ض�ء  ال�ضمو  اأ���ض��ح���ب  اإخ��وان��ه��م��� 

املجل�س الأعلى حك�م الإم���رات واإىل 
بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأول  الفريق 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي���د 
ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
الدف�ع  وزارة  منت�ضبي  جميع  واإىل 
وج���م���ي���ع ����ض���ب����ط و�����ض����ب�����ط �ضف 
امل�ضلحة  ال��ق��وات  ومنت�ضبي  وج��ن��ود 
واأب�رك  الغ�يل  الإم���رات  واإىل �ضعب 
الدولة  اأع����ي�����د  ول��ل��ج��م��ي��ع  ل��ن��ف�����ض��ي 
املجيدة واأدعو اهلل عز وجل اأن يدمي 
علين� الأفراح والأعي�د اأعوام واأعوام 

حتت ظل قي�دتن� الر�ضيدة . 

بلديــــة دبــــي حتتفــــل باليـــــوم الوطنــــي حتـــــت �سعـــــار دبــــي ال�سعــــــادة 

العدد  11272 بتاريخ 2014/12/2     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2014/967  ا�شتئناف  مدين    
 اىل امل�ضت�أنف �ضده/ زهرا احمد بغدادي جمهول  حمل الق�مة مب� ان 
امل�ضت�أنف /�ضفيه غالم ر�ض� حممد حممدي وميثله: حممد علي �ضلم�ن  
 2014/643 رقم  ب�لدعوى  ال�ض�در  احلكم  القرار/  ا�ضت�أنف  قد  املرزوقي 
مدين كلي بت�ريخ 2014/10/29. وحددت له� جل�ضه يوم الثنني املوافق 
وعليه   ch2.D.17 رقم  ب�لق�عة  �ضب�ح�   10.00 ال�ض�عة   2014/12/8
�ضتجري  تخلفكم  ح���ل  ويف  ق�نوني�  ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي 

حم�كمتكم غي�بي� . 
ق�شم الطع�ن                           

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد  11272 بتاريخ 2014/12/2     

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2014/743  ا�شتئناف  مدين    

اىل اخل�ضم املدخل / ميت�لكوم�ر ديب�ك كوم�ر 2- بلوب مهي�ضو كوم�ر �ضوده�   
ث�نكي  برميجي  دي��راج  ث�نكي  ج��الل  دي��را  بوغي�س   -3 جمندا�س  كوم�ر  مهي�ضو 
جمهويل  حمل الق�مة مب� ان امل�ضت�أنف /حممد ع��ضم حممد ح�ضني وميثله: 
ب���ل��دع��وى رقم  ال�����ض���در  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ا���ض��ت���أن��ف  اح��م��د ح�ضن علي ه��ضم ق��د 
اخلمي�س  ي��وم  جل�ضه  له�  وح��ددت   . كلي  م��دين   2014/8/17 بت�ريخ   2013/510
وعليه   ch2.E.23 رقم  ب�لق�عة  �ضب�ح�   10.00 ال�ض�عة   2014/12/11 املوافق 
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ضتجري حم�كمتكم 

غي�بي� . 
ق�شم الطع�ن                           

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد  11272 بتاريخ 2014/12/2     

 مذكرة اعادة اعالن م�عد جل�شة بالن�شر
    رقم الدع�ى  2014/305-مدين كلي

اىل املدعي عليه: ط�لب ح�ضن علي الظهوري
 ح��ي��ث ان امل��دع��ي: ال��ب��ن��ك ال��ت��ج���ري ال�����دوىل   ق��د اق����م عليك الدعوى 
وعليه  م�ليه   مببلغ  للمط�لبة  كلي  م��دين   2014/305 رق��م  احلقوقية 
يقت�ضى ح�ضورك اىل املحكمة املدنية )الدائرة الكلية  الوىل( يف الق�عة 
رقم 2 براأ�س اخليمة �ضب�ح يوم الحد املوافق 2014/12/7 ال�ض�عة الت��ضعة 
ودف��وع ويف  بي�ن�ت  لديك من  م�  وتقدمي  الدعوى  على  �ضب�ح� لالج�بة 
ف�ن  امل��ح��دد  ال��وق��ت  ار���ض���ل وكيل عنك يف  او  ع��ن احل�ضور  ح�لة تخلفك 

املحكمة �ضتب��ضر الدعوى غي�بي� بحقك.
 امانة �شر الدائرة الكلية الوىل          

      حمكمة  را�س اخليمة البتدائية
 الدائرة املدنية الكلية الوىل

العدد  11272 بتاريخ 2014/12/2     
         اعالن ب�رود التقرير بالن�شر

    رقم الدع�ى  2014/133مدين كلي
اىل املدعي عليه�: �ض�رة ا�ضرف �ضيد 

 ح��ي��ث ان امل���دع���ي: ب��ن��ك ات�����س ا����س ب���ى ���ض��ي ال�����ض��رق الو����ض���ط  ق���د اق�م 
مببلغ  للمط�لبة  كلي  م��دين   2014/133 رق��م  احلقوقية  ال��دع��وى  عليك 
املدنية  املحكمة  اىل  ح�ضورك  يقت�ضى  وعليه  )1.790.711.59دره��������م(   
)الدائرة الكلية  الوىل( يف الق�عة رقم 2 براأ�س اخليمة �ضب�ح يوم الثنني 
املوافق 2014/12/8 ال�ض�عة الت��ضعة �ضب�ح� لالج�بة على الدعوى وتقدمي 
م� لديك من بي�ن�ت ودفوع ويف ح�لة تخلفك عن احل�ضور او ار�ض�ل وكيل 

عنك يف الوقت املحدد ف�ن املحكمة �ضتب��ضر الدعوى غي�بي� بحقك.
 امانة �شر الدائرة الكلية الوىل          

      حمكمة  را�س اخليمة البتدائية
 الدائرة املدنية الكلية الوىل
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اأخبار الإمارات

قائد القوات الربية: ذكرى قيام احتاد المارات ق�سة قيادة حملت 
على عاتقها الأمانة باإخال�ش وق�سة �سعب التف حول قيادته بوفاء وحمبة 

قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي: ابناء القوات اجلوية والدفاع اجلوي �سيظلون دائما على العهد ال�سياج الواقي والأداة الفاعلة التي حتمي الوطن وحتافظ على مقدراته

رئي�ش هيئة العمليات: قواتنا امل�سلحة قوية برجالها متطورة بعتادها م�ستعدة 
دائما للبذل والعطاء من اأجل الذود عن حيا�ش الوطن وحماية مكت�سباته

نائب رئي�س اأركان القوات امل�سلحة:

دولة الحتاد ا�سبحت �سرحا �ساخما وواحة اأمن وا�ستقرار 
يعي�ش يف كنفها اأبناء الإمارات جميعا حتت راية الوحدة الوطنية 

اإمي�ن�  الع�ضكري  امل��ج���ل  وخ��ضة 
م��ن��ه��� ب�����أن ال���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة هي 
ال������درع احل�����ض��ني ل��ل��ح��ف���ظ على 
مكت�ضب�ته  و���ض��ون  الحت����د  ك��ي���ن 
تطويره�  يف  ج����ه����دا  ت��������أل  ف���ل���م 
القوات  وم��ن��ه���  اأف��رع��ه���  ك���ف��ة  يف 
ال�����ربي�����ة ح����ي����ث ي����ت����م ت����زوي����ده����� 
والأنظمة  الأ�ضلحة  اأن���واع  بك�فة 
والتدريب  احل��دي��ث��ة  ال��دف���ع��ي��ة 
ج�هزيته�  لرفع  ب��ضتمرار  عليه� 
ولتكون دائم� على اأهبة ال�ضتعداد 
ل���ل���ذود ع���ن ه����ذا ال���وط���ن يف ظل 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���ظ���روف 
اأدت  وال��ت��ي  بن�  املحيطة  احل��رج��ة 
وال�ضتقرار  الأم����ن  زع��زع��ة  اإىل 
عن�  ب��ب��ع��ي��دة  لي�ضت  دول  ع���دة  يف 
ف��ك���ن اله��ت��م���م ب���ل��ق��وات الربية 
وم�ض�رك�ته� اخل�رجية مع القوات 
بع�س  يف  ال�ضالم  حلفظ  الدولية 
وتقدمي  الع�مل  من  املن�طق  ه��ذه 
يف  وامل�ض�ركة  وامل�ض�عدة  العون  يد 
ال��ت��م���ري��ن وامل���ن����ورات م��ع الدول 

فهنيئ�  الدولة  يف  العلي�  القي�دات 
لدولتن� هذه الكوكبة من ال�ضب�ب 
الأوىل  ال��دف��ع��ة  ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون 
ب����إذن اهلل  اأخ���رى  و�ضتليه� دف��ع���ت 

وهنيئ� لهم لنيلهم هذا ال�ضرف.
اأن���ت���ه���ز هذه  ف����إن���ن���ي  اخل���ت����م  ويف 
اأ�ضمى  لأرف����ع  اخل����ل���دة  امل��ن������ض��ب��ة 
اآي������ت ال��ت��ه���ين وال��ت��ربي��ك���ت اإىل 
ال�ضمو  ����ض����ح���ب  ����ض���ي���دي  م���ق����م 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفه  ال�ضيخ 
الأعلى  ال���ق����ئ���د  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
واإىل  اهلل  حفظه  امل�ضلحة  للقوات 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض���ح��ب  ���ض��ي��دي 
ن�ئب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال��وزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل واإىل 
الأعلى  املجل�س  اأع�ض�ء  اإخوانهم� 
ل����الإحت�����د ح���ك����م الإم���������رات واىل 
ال�ضيخ  �ضمو  اأول  الفريق  �ضيدي 
اآل ن��ه��ي���ن ويل  حم��م��د ب���ن زاي����د 
عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى 
عز  اهلل  ���ض���ئ��ال  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات 
وج���ل اأن ي��ح��ف��ظ وط��ن��ن��� م��ن كل 

�ضوء ..
ال�ضب�ط  ك���ف��ة  وب������ض��م  وب���إ���ض��م��ي 
و�ضب�ط ال�ضف واأف��راد ومنت�ضبي 
القوات الربية لنجدد لهم العهد 
القوات  ت��ب��ق��ى  اأن  ع��ل��ى  وال������ولء 
لهذا  احل�������ض���ني  ال�������درع  ال����ربي����ة 
ال�ض�هرة  ال��وط��ن وت��راب��ه وال��ع��ني 

على اأمنه وا�ضتقراره .. 
رفق�ء  اإىل  ك��ل��م��ت��ي  اأوج�������ه  ك���م���� 
ال�ضالح واأط�لبهم ببذل املزيد من 
اجل��ه��د وال��ت��ف���ين يف خ��دم��ة هذا 
ال��وط��ن امل��ع��ط���ء واحل���ف����ظ عليه 

ترجمة  وال�����ض��دي��ق��ة  ال�����ض��ق��ي��ق��ة 
�ض�حب  ����ض���ي���دي  ل���ن���ظ���رة  ف��ع��ل��ي��ة 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
الق�ئد  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي���ن  اآل 
الأعلى للقوات امل�ضلحة حفظه اهلل 
حيث ق�ل  اإن املتغريات الإقليمية 
ال�ضرتاتيجي  وامل��وق��ع  وال��دول��ي��ة 
للبالد تفر�س علين� ال�ضتمرار يف 
بن�ء القوة الذاتية واأن نكون دائم� 
عن  للدف�ع  ال�ضتعداد  اأهبة  على 
مكت�ضب�تن�  على  واحلف�ظ  اأر�ضن� 
حتقيق  يف  ب��ف��ع���ل��ي��ة  والإ�����ض����ه�����م 

الأمن وال�ضتقرار يف منطقتن� .
واإمي�ن� من �ضيدي �ض�حب ال�ضمو 
ب�����ض��رورة تدعيم  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
الأم����ن ال��داخ��ل��ي ل��ل��ب��الد واإع����داد 
فئ�تهم  ب���ك����ف���ة  ال����وط����ن  ����ض���ب����ب 
ق�درين  ل��ي��ك��ون��وا  وتخ�ض�ض�تهم 
بجدارة  امل�����ض��وؤول��ي��ة  حت��م��ل  ع��ل��ى 
اأ���ض��در حفظه اهلل  واق���ت���دار ف��ق��د 
ق�نون اخلدمة الوطنية وه� نحن 
الذكرى  ب��ه��ذه  ال��ي��وم  نحتفل  اإذ 
الفخر  بكل  ن�ضعر  ف�إنن�  املجيدة 
والع��ت��زاز ونحن ن��رى اأب��ن���ء هذا 
يج�ضدون  وه���م  امل��ع��ط���ء  ال���وط���ن 
ق�ضة  وي��ك��م��ل��ون  الأم���ث���ل���ة  اأروع 
اجلميل  ورد  وال��ع��ط���ء  الت�ضحية 
ل��ه��ذا ال��وط��ن ال��ت��ي ب��داأه��� الآب����ء 
الفورية  ا�ضتج�بتهم  خ���الل  م��ن 
ف�جتهوا  الوطني  ال��واج��ب  لنداء 
مراكز  اإىل  ت���ردد  ودون  بحم��س 
التدريب املختلفة لالن�ضم�م اإليه� 
الع�ضكريني يف  اإخوانهم  وم�ض�ندة 
بدعم  الع�ضكرية  امل��ج���لت  ك���ف��ة 
م��ب������ض��ر وم��ت���ب��ع��ة م�����ض��ت��م��رة من 

•• اأبوظبي-وام:

ال��رك��ن جمعة  ال��ل��واء  وج��ه �ضع�دة 
ق�ئد  الفال�ضي  ال���ب���واردي  اأح��م��د 
ال��ق��وات ال��ربي��ة كلمة ع��رب جملة  
اليوم  مب��ن������ض��ب��ة  ال�����وط�����ن   درع 

الوطني ال� 43 للدولة.
بن�  متر  الكلمة:  ن�س  يلي  وفيم� 
والأربعون  الث�لثة  الذكرى  اليوم 
وهي  الفتية  دول��ت��ن���  اإحت����د  لقي�م 
ت���زداد �ضموخ� ورف��ع��ة وق��وة ع�م� 
ب��ع��د ع�����م وه����ي م��ن������ض��ب��ة خ�لدة 
ووقفة عظيمة تروي فيه� الأجي�ل 
على  حملت  قي�دة  ق�ضة  املتع�قبة 
وق�ضة  ب�إخال�س  الأم���ن��ة  ع�تقه� 
بوف�ء  ق��ي���دت��ه  ح���ول  ال��ت��ف  �ضعب 
وحمبة يف م�ضهد ت�ريخي متن�غم 
وق�������ض���ة ق��������دة وح�����ك������م ت���وح���دت 
ك��ل��م��ت��ه��م ف���أ���ض�����ض��وا ب���ذل���ك دول���ة 
قي��ضي  وقت  يف  اأ�ضبحت  ع�ضرية 
�ضبقته�  ال��ت��ي  ال����دول  م�����ض���ف  يف 
مك�نة  وت����ب����واأت  وق������رون  ب��ع��ق��ود 
التقدير  كل  ون�لت  وع�ملية  دولية 
والح������������رتام م�����ن ك�����ف����ة ال������دول 
ك�ن  وم���  والن�مية  منه�  املتقدمة 
هذا ليتحقق لول ف�ضل اهلل الذي 
من علين� بقي�دة حكيمة له� نظرة 
تغر�س  اأن  ا�ضتط�عت  م�ضتقبلية 
الوطن يف  ال��ولء والنتم�ء وحب 

اأبن�ء هذا ال�ضعب.
علم  لرفع  الأوىل  اللحظة  ومنذ 
دي�ضمرب  م��ن  ال��ث���ين  الإحت������د يف 
قي�دتن�  عملت   1971 ع����م  م��ن 
البن�ء  ع���ل���ى  ج�����ه����دة  ال���ر����ض���ي���دة 
امل����ج�����لت  ك�����ف����ة  وال���ت���ط���وي���ر يف 

والتربيك�ت اإىل مق�م �ضيدي �ض�حب 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و 
الأعلى  الق�ئد  ال��دول��ة  رئي�س  نهي�ن 
واإىل  امل�����ض��ل��ح��ة ح��ف��ظ��ه اهلل  ل��ل��ق��وات 
�ضيدي �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�س  ن����ئ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن 
ال��وزراء ح�كم  الدولة رئي�س جمل�س 
دبي رع�ه اهلل واإىل اخوانهم� اأ�ضح�ب 
حك�م  الأعلى  املجل�س  اأع�ض�ء  ال�ضمو 
�ضمو  اأول  ال��ف��ري��ق  واإىل  الإم��������رات 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل 
الأعلى  ال��ق���ئ��د  ن���ئ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
اإخواين  واإىل جميع  امل�ضلحة  للقوات 
رج�ل القوات اجلوية والدف�ع اجلوي 
ق�دة و�ضب�ط� و�ضب�ط �ضف واأفرادا.

ون�ض�أل اهلل �ضبح�نه وتع�ىل اأن يدمي 
والتقدم  ال��ع��زة  الإم�����رات  �ضعب  على 
والرخ�ء وال�ضتقرار .. وجندد العهد 
الواقي  ال�����درع  ن���ك���ون  ب������أن  وال������ولء 
ل��ل��وط��ن وال���ع���ني ال�����ض���ه��ره ال��ت��ي ل 
تن�م .. حفظكم اهلل وحقق على اأيدي 
�ضموكم مزيدا من اخلري والتقدم   . 

بعت�ده�  متطورة  برج�له�  قوية  ال��دوام 
م�����ض��ت��ع��دة دائ���م���� ل��ل��ب��ذل وال���ع���ط����ء من 
الذود عن حي��س الوطن وحم�ية  اأجل 

مكت�ضب�ته.
كل ذلك حتقق بف�ضل توجيه�ت القي�دة 
الر�ضيدة ل�ضيدي �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ 
خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة 
وعلى  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق���ئ��د 
اتخذوا من  الذين  املخل�ضني  اأبن�ئه  يد 
ك��ل��م���ت ���ض��م��وه ن��ربا���ض��� مي�����ض��ون عليه 
لهم  كلم�ته  موجه�  �ضموه  ق���ل  حينم� 
وللوطن  انتم والوطن وديعة يف اأعن�قن� 
وعندم� يتعلق الأمر مب� اأودعه لن� الآب�ء 
املوؤ�ض�ضني من اأم�نه فنحن ل نرتدد ول 
جن�مل ول نته�ون وبهذا ن�ضون احت�دن� 
وندافع عن هويتن� ونحمي دولتن� فمن 
اإرادتكم  وم��ن  ال��ع��زم  ن�ضتمد  عزميتكم 
ن�ضتمد  ان��ت��م���ئ��ك��م  وم���ن  ال��ق��وة  ن�ضتمد 

الأمل .
قواتن�  ت����وؤدي  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  م��ن  وك�����ن 
امل�ضلحة امل�ضمولة بكل هذا التقدير من 
قي�دته� العلي� دوره� يف اأكر من موقع 

ب�جلدية  ال��ت��م���ري��ن  ك���ف��ة  ال��ت��ع���م��ل يف 
الالزمة والكف�ءة القت�لية الع�لية التي 
الأداء  دائم� حر�ضهم على ح�ضن  اأك��دت 
والإن�ضب�ط والتقيد ب�خلطط املو�ضوعة 
التم�رين  ه���ذه  مب��ث��ل  ل��الرت��ق���ء  �ضلف� 
واأكدوا  وال�ضديقة  ال�ضقيقة  ال��دول  مع 
خالل ذلك القدرة على ح�ضن ا�ضتخدام 
تطورا  واأك��ره���  الع�ضر  اأ�ضلحة  اأح��دث 
النظري�ت  اأح��دث  خالله�  من  وطبقوا 
الع�ضكرية وك�ن جن�حهم يرجع يف املق�م 
الأول اإىل حر�س القي�دة الر�ضيدة على 
الفر�س  وتهيئة  امل�ضلحة  قواتن�  اإع���داد 
له� للم�ض�ركة مع اآحدث جيو�س الع�مل 

تقدم�.
واإنه لي�ضعدين يف هذه املن��ضبة اخل�لدة 
�ض�حب  ����ض���ي���دي  م���ق����م  اإىل  اأرف�������ع  اأن 
اآل نهي�ن  ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
للقوات  الأع��ل��ى  ال��ق���ئ��د  ال��دول��ة  رئي�س 
�ضيدي  اأخ��ي��ه  واإىل  اهلل  حفظه  امل�ضلحة 
را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ض�حب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن���ئ��ب  مكتوم  اآل 
جم��ل�����س ال������وزراء ح���ك��م دب���ي رع�����ه اهلل 
اع�ض�ء  ال�ضمو  ا�ضح�ب  اإخوانهم�  واإىل 
الإم�رات  الأعلى لالحت�د حك�م  املجل�س 
ال�ضيخ  �ضمو  اأول  الفريق  �ضيدي  واإىل 
ن��ه��ي���ن ويل عهد  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
اأب��وظ��ب��ي ن���ئ��ب ال��ق���ئ��د الأع��ل��ى للقوات 
امل�ضلحة اأ�ضمى اآي�ت الته�ين والتربيك�ت 
داعني اهلل العلي القدير اأن يعيد عليهم 
ال���وط���ن ب�ليمن  امل��ن������ض��ب��ة وع��ل��ى  ه���ذه 
واخلري والربك�ت وعلى القوات امل�ضلحة 
ب�ملجد وال�ضوؤدد جمددين العهد على اأن 
نظل على الدوام اجلند الأوفي�ء ب�لعهد 
الب�رين ب�لوعد والعني ال�ض�هرة التي ل 

تن�م .

الإغ�ثية  الإن�ض�نية  امل�ض�عدات  لتقدمي 
لل�ضعوب دون النظر اإىل العرق اأو اللون 
قواتن�  ف��م��ه���م  اجل���غ���رايف  الإن���ت���م����ء  اأو 
ان�ض�نية وت�ضب كله� يف خدمة  امل�ضلحة 
الإقليمي  وال�ضتقرار  والأم���ن  ال�ضالم 
ب���رزا يف عدد  وال��دويل كم� وتلعب دورا 
وم�ضروع�ت  اخل���رج��ي��ة  امل�����ض���رك���ت  م��ن 
الإع���م����ر واإغ����ث���ة امل��ن��ك��وب��ني م��ن جراء 
والكوارث  العنيفة  الطبيعية  ال��ظ��روف 

والزلزل والفي�ض�ن�ت وال�ضيول.
الذكرى  ب��ه��ذه  نحتفل  ون��ح��ن  وال���ي���وم 
جميع�  ���ض��ب���ب��ن���  اإىل  ن��ت��وج��ه  ال���ع���ط���رة 
الواجب  ن����داء  ل��ب��وا  اأن  ب��ع��د  ب���ل��ت��ح��ي��ة 
ولعلمن�  م��ك���ن  م���ن  اأك����ر  ب���لأم�����س يف 
ب�أنهم على ا�ضتعداد لتلبية نداء الواجب 
داأبهم يحمون  فهذا  وم�ضتقبال  ح��ضرا 
الأر�����س وي�����ض��ون��ون ال��ع��ر���س وي����ذودون 
ع��ن ح��ي������س ال��وط��ن ���ض��ن��دا ل��ك��ل �ضقيق 
وع���ون���� ل��ك��ل ���ض��دي��ق وي�����ض��ك��ل��ون القوة 
الوطن  خ��ريات  لكل ط�مع يف  ال��رادع��ة 
وم��ك��ت�����ض��ب���ت��ه وي��ت��م�����ض��ك��ون ع��ل��ى ال����دوام 
مب��ب���دئ احل��ق وال��ع��دل واح���رتام �ضي�دة 
الدول ووحدة اأرا�ضيه� وي�ض�همون وفق 
العمل  يف  الر�ضيدة  قي�دتهم  توجيه�ت 
الإن�����ض���ين وي��ق��وم��ون ب���دور اإي��ج���ب��ي يف 
تلبية احتي�ج�ت ال�ضعوب ويدفعون عنه� 

م� تع�نيه من جف�ف اأوت�ضحر.
وال���ي���وم ون��ح��ن ه���ذه امل��ن������ض��ب��ة اخل�لدة 
نذكر بكل الفخر والعتزاز الأداء املميز 
لقواتن� امل�ضلحة خالل م� يوكل اإليه� من 
ونثمن  وخ�رجي�  داخلي�  وواجب�ت  مه�م 
امل�ضرتكة  التم�رين  املميز خالل  اأداءه��� 
اإط�ر  امل�ض�ركة يف  ونقدر جهدهم خالل 
فقد عززوا  امل�ضرتك  والتن�ضيق  التع�ون 
وا�ضتط�عوا  التع�ون  روح  مب�ض�رك�تهم 

••اأبوظبي-وام:

م�ضبح  �ضيف  الركن  اللواء  �ضع�دة  وجه 
عبداهلل امل�ض�فري رئي�س هيئة العملي�ت 
كلمة عرب جملة  درع الوطن  مبن��ضبة 

اليوم الوطني ال� 43 للدولة.
يف  علين�  الكلمة:تهل  ن�س  يلي  وفيم� 
ع���م ذكرى  دي�ضمرب من كل  الث�ين من 
ن��ف��و���ض��ن��� جميع�  وط��ن��ي��ة ع���زي���زة ع��ل��ى 
ال��وط��ن��ي وهي  ال��ع��ي��د  األ وه���ي ذك����رى 
فريد  ت�ريخي  بحدث  ارتبطت  من��ضبة 
يف نوعه وخلطة ت�ريخية ف�رقة حملت 
ا  اأر����س  على  ج��دي��د  فجر  ب�ض�ئر  معه� 
واقع�  واأ�ضبح بف�ضله� الحت�د  لإم���رات 
ملمو�ض� وحتققت للوطن وحدة الأر�س 
والهدف  الن��ت��م���ء  وح���دة  وللمواطنني 
وامل�ضري امل�ضرتك وك�ن نت�ج ذلك نه�ضة 
�ضروحه�  ارت��ف��ع��ت  ���ض���م��ل��ة  ح�����ض���ري��ة 
اق��ت�����ض���دي��� واج��ت��م���ع��ي��� و�ضحي�  ع���ل��ي��ة 
فتحقق  احل��ي���ة  وج��ه  وغ��ريت  وتعليمي� 
ملواطني الإم�رات م� ك�نوا ي�ضبون اإليه 
م��ن رف��ع��ة وت��ق��دم و���ض���د ال��ب��الد الأمن 
والأم�ن والرخ�ء والإزده�ر والإ�ضتقرار. 
ومل تكتف دولة الإم�رات ببن�ء الإن�ض�ن 
ملواطنيه�  ال���ك���رمي���ة  احل���ي����ة  وت���وف���ري 
ايج�بي�  دورا  لتلعب  و�ضعت  بل  فح�ضب 
وو�ضعه�  اخلليجي  كي�نه�  ن��ط���ق  على 
والإن�ض�ين  ال���دويل  وال��ت��زام��ه���  العربي 
منطلق  وم������ن  الحت���������د  ق����ي�����م  وم����ن����ذ 
ب����أن الجن�����زات مهم� بلغت ل  الإمي����ن 
بد له� من جي�س يحميه� اأولت القي�دة 
ال��ر���ض��ي��دة ج���ل اه��ت��م���م��ه��� ل��ب��ن���ء قوات 
م�ضلحة عزيزة اجل�نب وزودته� ب�أحدث 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��� ال��ع�����ض��ر ال��ع�����ض��ك��ري��ة وفق 
على  لت�ضبح  الع�ملية  النظري�ت  اأح��دث 

اأولوي�ته�  ���ض��ل��م  يف  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
الإعم�ر والت�ضييد بهدف تغيري منط 
احلي�ة على اأر�س الإم�رات والنتق�ل 
حي�ة  وا�ضلوب  و�ضعب�  اأر�ض�  ب�لدولة 
مع  التكيف  على  القدرة  مرحلة  اإىل 

معطي�ت الع�ضر ومتطلب�ته.
وخ��������الل ف������رتة وج�����ي�����زة م�����ن عمر 
ال���زم���ن ا���ض��ت��ط���ع��ت ال���دول���ة تقدمي 
منوذج فريد متيز ب�ملزج بني مواكبة 

التحديث واحلف�ظ على الأ�ض�لة.
وك�ن من ح�ضن الط�لع اأن قي�س اهلل 
�ضلف  خلري  خلف  خري  الوطن  لهذا 
ف�نطلقت دول��ة الإم���رات بدعم غري 
ال�ضمو  �ض�حب  �ضيدي  م��ن  حم���دود 
نهي�ن  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ض��ي��خ 
الدولة - حفظه اهلل وبتع�ون  رئي�س 
ال�ضمو  ����ض����ح���ب  ����ض���ي���دي  ق���ب���ل  م����ن 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن���ئ��ب 
الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل واملت�بعة 
احلثيثة من �ضيدي الفريق اأول �ضمو 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل 

و�ضي�دته ومكت�ضب�ته.
اإن ال��ق��وات اجل��وي��ة وال��دف���ع اجلوي 
التخطيط  ث�����م������ر  ال�����ي�����وم  جت����ن����ي 
الراقي  وال���ت���دري���ب  ال���ض��رتات��ي��ج��ي 
القت�لية  ق��درات��ه���  ل��ت��ع��زي��ز  ال���ه����دف 
وخرباته�  ام���ك����ن���ي����ت���ه����  وت���ط���وي���ر 
دوره�  اأداء  له�  تتيح  ال��ت��ي  العلمية 
الهتم�م  م��ع  واق��ت��دار  بكف�ءة  املميز 
واجلنود  ال�����ض��ب���ط  م�����ض��ت��وى  ب��رف��ع 
يكونوا  حتى  وعملي�  وعلمي�  معنوي� 
املوكلة  امل���ه����م  ع��ل��ى م�����ض��ت��وى  دائ���م���� 
نركز  ف�إنن�  ذلك  من  انطالق�  اإليهم 
يف ال��ق��وات اجل��وي��ة وال��دف���ع اجلوي 
على ا�ضلوب الكيف قبل الكم واملق�تل 
ق��ب��ل امل���ع���دة م���ع ال���ض��ت��ف���دة اجل�����دة 
تهدف  التي  الع�ضر  تكنولوجي�  من 
من  ال��ب�����ض��ري  النق�س  تعوي�س  اإىل 
خالل رفع م�ضتوى الداء والكف�ءات 
واحل�ضول على اأحدث م� و�ضلت اإليه 
ب��ه��دف تعزيز  ال�����ض��الح  ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 
ك���أ���ض������س لت�أمني  ال��دف���ع��ي��ة  ال��ق��درة 

�ضي�دة الدولة.

احل��ق لب��د ل��ه م��ن جي�س ق��وي يقف 
وك���ن لب��د حتقيق� لذلك من  وراءه 
الإهتم�م ب�لقوات امل�ضلحة لت�ضل اإىل 
ويتميز  لتتميز  الح���رتايف  امل�ضتوى 
لتقني�ت  ا���ض��ت��خ��دام��ه��م  م��ع  ج��ن��ودن��� 
ف���ئ��ق��ة ال��ت��ط��ور ل��ل��دف���ع ع��ن الوطن 
اأمنه  والذود عن مكت�ض�ب�ته وحم�ية 
واف�������ض����ح امل���ج����ل دائ���م���� اأم������م ك����وادر 
ال���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة ب����لإن���ط���الق نحو 
بكف�ءتهم  والرت��ف���ع  قدراتهم  �ضقل 
ال�ضبل  ب��ك��ل  وال��ع��م��ل��ي��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
املت�حة واملمكنة مم� يفتح اآف�ق� اأو�ضع 
امله�رات وتنمية  التقدم وتطوير  من 

القدرات.
ونحن اإذ ن�ضتعيد ذكرى قي�م الحت�د 
ن��ذك��ر ب��ك��ل ف��خ��ر واع���ت���زاز م��� ن�لته 
من  اجل��وي  والدف�ع  اجلوية  القوات 
�ضمن  ب��دوره���  للقي�م  ودع��م  اهتم�م 
اأف����رع ال���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة الأخ�����رى يف 
ايقنت  وق�����د  ال����وط����ن  ع����ن  ال����دف�����ع 
قي�م  اأن  ال��ع��ل��ي���  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  ال��ق��ي���دة 
ال����ق����وات اجل���وي���ة وال����دف�����ع اجل���وي 

الأعلى  ال��ق���ئ��د  ن���ئ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
للقوات امل�ضلحة اإىل موا�ضلة امل�ضرية 
مرحلة  ال�����دول�����ة  ودخ����ل����ت  اخل������رية 
القت�ض�دية  امل�����ض���ري��ع  م��ن  ج��دي��دة 
الدور  دع��م  ا�ضتهدفت  التي  الفخمة 
وحتويله�  ل��ل��ب��الد  ال����ض���رتات���ي���ج���ي 
للتج�رة  ورئ���ي�������س  ه�����م  م���رك���ز  اإىل 
وال����ض���ت���ث���م����ر يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع����مل 
القت�ض�دية  اأو�ض�عن�  بذلك  وتعززت 
الإيج�بي  للتف�عل  ال��دول��ة  وت��ه��ي���أت 
واخل���الق م��ع م��� ي�ضهده ال��ع���مل من 
ت���ط���ورات اق��ت�����ض���دي��ة وم�����ض��ت عرب 
احل��ضر  لبن�ء  العمالقة  م�ض�ريعه� 

و�ضم�ن امل�ضتقبل.
وانطالق� من امي�ن القي�دة الر�ضيدة 
ب�����أن الجن�������زات ال��ع��ظ��ي��م��ة لب���د له� 
م��ن ق��وة حتميه� ك���ن لب��د م��ن بن�ء 
من  اجل���ن��ب  ع��زي��زة  م�ضلحة  ق����وات 
خالل احلر�س على تزويده� ب�أحدث 
الأ�ضلحة واملعدات وك�ن ذلك ن�بع� عن 
التقدم لبد  اإىل  ب���أن الطريق  امي���ن 
واأن يقرتن ب�ل�ضالم وال�ضتقرار واأن 

•• اأبوظبي-وام:

وج����ه ����ض���ع����دة ال����ل����واء ال���رك���ن طي�ر 
ق�ئد  العلوي  حممد  ن��ضر  اإبراهيم 
القوات اجلوية والدف�ع اجلوي كلمة 
ال���وط���ن  مبن��ضبة  ع��رب جم��ل��ة  درع 

اليوم الوطني ال� 43 للدولة.
وفيم� يلي ن�س الكلمة:

 حتتفل دولة الإم�رات العربية املتحدة 
يف اليوم الث�ين من �ضهر دي�ضمرب من 
ذكرى  الوطني وهي  بعيده�  ع�م  كل 
اإذ  والعتزاز  ب�لفخر  جميع�  ت�ضعرن� 
اأن دولة الإم�رات العربية املتحدة قد 
توجه�ته�  �ضدق  وعمال  قول  اأثبتت 
يف  �ضي��ضته�  وجن���ح  مب�دئه�  ور���ض��وخ 
املربمج  التدريجي  العملي  التنفيذ 
التي  ال�ض�ملة  التنمية  ل�ضرتاتيجية 
اهلل  ب����إذن  ل��ه  املغفور  دع�ئمه�  اأر���ض��ى 
اآل نهي�ن  ���ض��ل��ط���ن  ب��ن  زاي���د  ال�����ض��ي��خ 
اإخوانه  ث��راه مب���وؤازرة من  طيب اهلل 
اأ�ضح�ب ال�ضمو اأع�ض�ء املجل�س الأعلى 
لالحت�د حك�م الإم�رات وو�ضعت هذه 

والدف�ع  اجل���وي���ة  ال���ق���وات  اب���ن����ء  اإن 
اجل��������وي ����ض���ب����ط���� و�����ض����ب�����ط �ضف 
اأ�ضوة  وج���ن���ودا ق��د اث��ب��ت��وا وج���وده���م 
داخل  امل�ضلحة  القوات  يف  بزمالئهم 
وب�لتدريب  و���ض��م���ئ��ه  ال��وط��ن  اأر�����س 
وال����ع����م����ل اجل����������د وب�����مل���������ض�����رك����ة يف 
ال��ت��م���ري��ن ال��ث��ن���ئ��ي��ة وامل�����ض��رتك��ة مع 
ال�����دول ال�����ض��ق��ي��ق��ة وال�����ض��دي��ق��ة كم� 
خالل  م��ن  خ�رجي�  وج��وده��م  اثبتوا 
التحريرية  للمهم�ت  امل�ضرف  ادائهم 

والإن�ض�نية وعملي�ت حفظ ال�ضالم.
ونحن على يقني من اأن ابن�ء القوات 
�ضيظلون  اجل����وي  وال���دف����ع  اجل��وي��ة 
دائم� على العهد ويحر�ضون على اأداء 
واجب�تهم بكف�ءة واخال�س وت�ضحية 
ونكران للذات و�ضيظلوا دائم� ال�ضي�ج 
حتمي  التي  الف�علة  والأداة  ال��واق��ي 

الوطن وحت�فظ على مقدراته.
من��ضبة  الإم�������رات  احت����د  ذك���رى  اإن 
ك����ل �ضب�ط  ع���ل���ى  وع����زي����زة  غ����ل���ي���ة 
هذه  وننتهز  امل�ضلحة  القوات  واأف��راد 
الته�ين  اآي���ت  اأ�ضمى  الفر�ضة لرنفع 

ب��دوره��� ال��رائ��د لب��د له من ت�ض�فر 
عدة عن��ضر توؤهله� لأداء هذا الدور 
بكف�ءة واقتدار وبن�ء الك�در الب�ضري 
ي�ضتطيع  ال������ذي  وال���ك���ف���وؤ  امل���ق���ت���در 
التي  التكنولوجي� احلديثة  ا�ضتيع�ب 
اجلوية  ق��وات��ن���  به�  تتمتع  اأ�ضبحت 
وكف�ءة  امل��ك��ث��ف  ال��ع��ل��م��ي  وال���ت���دري���ب 
والقي�دة  امل�����ض��ت��خ��دم��ة  ال���ط����ئ���رات 
اتخ�ذ  و����ض���ب���ل  الآل����ي����ة  وال�������ض���ي���ط���رة 
الر�ضيدة  القي�دة  وف��رت  وق��د  القرار 
جهدا  تدخر  ومل  العن��ضر  ه��ذه  ك��ل 
بهذه  الرت����ق�����ء  ���ض��ب��ي��ل  يف  م�����ل  ول 
م�ضتوى  يف  دائ��م���  وو�ضعته�  ال��ق��وات 
اجل���ه��زي��ة وال���ض��ت��ع��داد ل��ل��دف���ع عن 
مب�  يوم�  القي�دة  تكتف  ومل  الوطن 
حتقق بل ظلت ت�ضعى دائم� لتطوير 
ب����رام����ج ت�����ض��ت��ه��دف احل�������ض���ول على 
الت�ضليح  جم���ل  يف  التقني�ت  اأح���دث 
اجل����وي وال���ط����ئ���رات م��ت��ع��ددة امله�م 
لتبقى قواتن� اجلوية والدف�ع اجلوي 
دائم� قوة ا�ضرتاتيجية �ض�ربة ق�درة 
على الردع والدف�ع عن تراب الوطن 

والتربيك�ت  الته�ين  اآي�ت  اأ�ضمى  اأرفع 
اإىل مق�م �ضيدي �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ 
خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة  
حفظه اهلل واإىل �ضيدي �ض�حب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ن�ئب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
اإخوانهم�  واإىل  اهلل  رع���ه  دب��ي   ح�كم 
اأ�ضح�ب ال�ضمو اأع�ض�ء املجل�س الأعلى 
�ضيدي  واإىل  الإم����رات  حك�م  لالحت�د 
بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأول  ال��ف��ري��ق 
زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب 
امل�ضلحة..داعي�  للقوات  الأعلى  الق�ئد 
املن��ضبة  ه���ذه  يعيد  اأن  وج���ل  ع��ز  اهلل 
عليهم جميع� وعلى الوطن واملواطنني 
العهد  ك��م��� جن����دد  ب���ل��ي��م��ن واخل�����ري 
والولء �ضب�ط� و�ضب�ط �ضف واأفرادا 
ب�أن نكون اجلند الأوفي�ء والعني التي 

ل تن�م لوطن اخلري والعط�ء . 

احلقيقي  امل��ق��ي������س  اأن  اإذ  وت��دع��ي��م��ه 
ب�أحدث  ال���ت���زود  يف  ي��ك��ون  ل  ل��ل��ن��ج���ح 
ا�ضتمرار  ويف  ب���ل  ف��ح�����ض��ب  الأ���ض��ل��ح��ة 
تعزيز الكف�ءة القت�لية امليدانية لهذه 
مدرو�س  علمي  تخطيط  وفق  القوات 

وم�ضتمر.
الذكرى  بهذه  نحتفل  ونحن  وال��ي��وم 
نتوجه فيه� اإىل جنودن� البوا�ضل يف كل 
كل  واإىل  امل�ضوؤولية  مواقع  من  موقع 
ق�ب�س على �ضالحه وكل راب�س خلف 
الثغور  ع��ن  متحفز  ك��ل  واإىل  مدفعه 
واإىل ك��ل م��ن ي���وؤدي واج��ب��ه يف �ضمت 
جوا اأو برا اأو بحرا حلم�ية ثرى وطنه 
دافع�  املن��ضبة  ه��ذه  م��ن  يتخذ  اأن   ..
قوي� وحمفزا ملزيد من العمل واملث�برة 
الرتق�ء  اأج��ل  من  اجلهود  وم�ض�عفة 
اأكر ب�جل�هزية والكف�ءة القت�لية مع 
احلر�س على دميومة اليقظة والقدرة 
على التف�عل اخلالق يف مواجهة ك�فة 

التحدي�ت وامل�ضتجدات.
اأن  ي�ضرفني  اخل���ل��دة  املن��ضبة  وب��ه��ذه 

التطور الع�ملي.
من جهة اأخرى ك�ن تعزيز ودعم قدرات 
مواكبته�  وا���ض��ت��م��رار  امل�ضلحة  ق��وات��ن��� 
لأحدث النظم الع�ملية ت�ضليح� وتدريب� 
حلم�ية  حقيقية  �ضم�نة  اإدارة  وح�ضن 
عن  وال��دف���ع  حقوقه  و�ضي�نة  الوطن 
اجن�زاته ومكت�ضب�ته .. واإذ ك�ن �ضقف 
وطنن�  لتنمية  وتطلع�تن�  طموح�تن� 
ف����إن حر�ضن�  ل��ه ح���دود  امل��ع��ط���ء لي�س 
يكت�ضب  امل�ضلحة  ق��وات��ن���  ت��ط��ور  ع��ل��ى 
الأمن  على  للحف�ظ  ق�ضوى  اأه��م��ي��ة 
ووحدتن�  قيمن�  عن  والدف�ع  الوطني 
وم��ق��درات��ن��� وق���د ع��ل��م��ن��� ال��ت���ري��خ اأن 
متك�مالن  متالزم�ن  والتقدم  الأم��ن 
ولهذا ف�لإمن�ء والتقدم ا�ضتلزم اللح�ق 
بركب الدول املتقدمة وب�ل�ضرورة ف�إن 
اجلي�س القوي ق�در على حم�ية نه�ضة 

الإم�رات واجن�زاته� احل�ض�رية.
ومن منطلق اإمي�نن� ب�أن النج�ح الذي 
حققته قواتن� امل�ضلحة ل يغفل ح�جتن� 
النج�ح  ه��ذا  على  للحف�ظ  امل�ضتمرة 

•• اأبوظبي-وام: 

ال���ل���واء ال��رك��ن مهند�س  وج���ه ���ض��ع���دة 
عي�ضى �ضيف بن عبالن املزروعي ن�ئب 
رئي�س اأرك�ن القوات امل�ضلحة كلمة عرب 
اليوم  مبن��ضبة  ال��وط��ن   درع  جم��ل��ة  

الوطني ال� 43 للدولة.
اإ�ضراقة  م��ع  الكلمة:  ن�س  يلي  وفيم� 
ال��ث���ين م��ن �ضهر دي�ضمرب لع�م  ال��ي��وم 
1971 ك�ن �ضعب الإم�رات على موعد 
الكربى  انطالقته  ليعلن  الت�ريخ  مع 
ويبداأ م�ضريته الظ�فرة يف ظل القي�دة 
الر�ضيدة ملوؤ�ض�ضني الحت�د اإذ ك�ن هذا 
يوم� تالقت فيه الإرادات وخل�ضت فيه 
الني�ت وتوحدت فيه ال�ضواعد وتكثفت 
وا�ضحة  ال��روؤي��ة  وك���ن��ت  اجل��ه��ود  فيه 
منذ ال��ب��داي��ة والأه�����داف حم���ددة ب�أن 
والإمك�ني�ت  ال���ط����ق����ت  ك���ل  ت�����ض��خ��ر 
لبن�ء الإن�ض�ن والنهو�س ب�لوطن نحو 
ن�بع عن  وذل��ك  والتطور  الرقي  اآف���ق 
ونظرة  را�ضخة  وعزمية  �ض�دق  اإمي���ن 

بطموح  امل�ضتقبل  اإىل  تتطلع  ث���ق��ب��ة 
اأم�ين  حتقق  وتطلع�ت  حم���دود  غ��ري 

املواطنني.
الدولة  ت�ضبح  اأن  الطبيعي  من  وك���ن 
وا�ضتقرار  اأم��ن  وواح��ة  �ض�خم�  �ضرح� 
ي��ع��ي�����س يف ك��ن��ف��ه��� اأب�����ن������ء الإم����������رات 
الوطنية  ال��وح��دة  راي���ة  حت��ت  جميع� 
ال��ت��ي ك���ن��ت وم���� ت���زال ع��م���د احل��ضر 
نقف  اإذ  ون��ح��ن   .. امل�ضتقبل  واأ���ض������س 
اليوم لن�ضتذكر م� حتقق من اجن�زات 
هي  ال����وح����دوي����ة  جت��رب��ت��ن���  اأن  ن��ع��ل��م 
الوحدة  اأن  ع��ل��ى  ال�����ض���ط��ع  ال���ربه����ن 
وال���ت����آزر ه��م��� م�����ض��در ك��ل ق���وة ورفعة 
وفخر والحت���د كم� ق�ل بحق املغفور 
ب��ن �ضلط�ن  زاي��د  ال�ضيخ  ب����إذن اهلل  ل��ه 
ق�م  م����  اهلل  رح���م���ة  ع��ل��ي��ه  ن��ه��ي���ن  اآل 
واأم����ين  ل��رغ��ب���ت  عملي�  جت�ضيدا  اإل 
يف  ال��واح��د  الإم�����رات  �ضعب  وتطلع�ت 
ب�ملنعة  يتمتع  ك��رمي  حر  جمتمع  بن�ء 
وبن�ء م�ضتقبل م�ضرق ترفرف  والعزة 
ف��وق��ه راي���ة ال��ع��دال��ة واحل���ق وتر�ضيخ 

اجن�زاته�  ب��ف�����ض��ل  امل��ت��ق��دم��ة  ال�����دول 
و�ضي��ضته�  ال�������ض����دق���ة  وم���واق���ف���ه���� 
الإيج�بي  ودوره����  امل��ت��وازن��ة  احلكيمة 
الق�ض�ي�  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال��ت��ع���م��ل  يف 

الإقليمية والدولية.
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������رات  دول����ة  اإن 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  �ضيدي  بقي�دة 
خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة  
اأ�ضح�ب  اإخ��وان��ه  وم���وؤازرة  اهلل  حفظه 
حك�م  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�ض�ء  ال�ضمو 
اأول �ضمو  ال��ف��ري��ق  الإم������رات و���ض��ي��دي 
نهي�ن  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ض��ي��خ 
امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  الق�ئد  ن�ئب 
م��������ض���ي���ة وف���ق  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د  ويل 
للتطوير  �ض�ملة  ا�ضرتاتيجية  روؤي���ة 
والن���ط���الق ن��ح��و حت��ق��ي��ق امل���زي���د من 
الإجن���زات على طريق الرتق�ء بك�فة 
ج���وان���ب احل���ي����ة ع��ل��ى ام����ت����داد اأر�����س 
الطموح�ت  يلبي ك�فة  الإم���رات ومب� 
واملواطن  ال���وط���ن  ل�����ض���ل��ح  ال��وط��ن��ي��ة 

وم�ضتقبل الأجي�ل.

دع�ئم الحت�د وتوطيد اأرك�نه وتعزيز 
ك�ضرورة  تقدمه  وحتقيق  ا���ض��ت��ق��راره 
وامل�ضري  ال����رواب����ط  اأك���دت���ه����  وط��ن��ي��ة 
هذه  علين�  تهل  اإذ  وال��ي��وم  امل�����ض��رتك. 
جميع�  نفو�ضن�  على  العزيزة  الذكرى 
املغفور  والعرف�ن  التقدير  بكل  نذكر 
له ب�إذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن اآل 
نهي�ن واإخوانه املوؤ�ض�ضني الذين وهبوا 
اأمة  لبن�ء  ووقتهم  وفكرهم  جهدهم 
ا�ضتط�عت من خالل مرتكزات قي�دية 
العزمية  و�����ض����دق  احل���ك���م���ة  ق���وام���ه���� 
بروؤية  امل�ضتقبل  اآف�����ق  ت�ضت�ضرف  اأن 
ع�ضرية لتقيم نه�ضة ح�ض�رية جعلت 

اأول مرتكزاته� اإن�ض�ن الإم�رات.
وه� نحن اليوم ن�ضهد روعة الجن�زات 
قي�م  منذ  الفرتة  خالل  حتققت  التي 
الحت��������د وق���ط���ع���ت خ���الل���ه���� ال���دول���ة 
ا���ض��واط��� ك��ب��رية م��ن ال��ت��ق��دم والرقي 
وحتقيق �ضبل الرف�ء والرخ�ء وتوفري 
الكرمي  ل�ضعبه�  وال���ض��ت��ق��رار  الأم����ن 
اإىل م�ض�ف  ال�����ض��ن��وات  وارت��ق��ع��ت ع��رب 

ب�ض�أن  الحت�������دي  ال��ق���ن��ون  اق�����رار  اإن 
اخل��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة والح��ت��ي���ط��ي��ة هو 
اإ�ض�فة واإ�ض�ءة يف الروؤية ال�ضرتاتيجية 
ال�����ض���م��ل��ة ل��ل��دول��ة ومم���� ل ���ض��ك فيه 
وتعزز  �ضتوؤ�ضل  الوطنية  اخلدمة  اأن 
اإىل  الطيبة  الأر���س  هذه  اأبن�ء  انتم�ء 
وطنهم دولة الإم�رات العربية املتحدة 
روؤية  ���ض��دورن���  واأث��ل��ج  اأ�ضعدن�  لقد   ..
على  يقبلون  وه��م  اأبن�ئن�  من  اأف��واج��� 
وطنية  ب���روح  الوطنية  اخل��دم��ة  اأداء 
�ض�خمة وحم��س ان دل ف�إمن� يدل على 
�ضدق انتم�ئهم وحبهم لوطنهم. وقد 
منظومة  اإق�مة  على  الدولة  حر�ضت 
واملوؤ�ض�ض�ت  امل��ن�����ض���آت  م���ن  م��ت��ك���م��ل��ة 
والتج�رية  القت�ض�دية  وامل�����ض��روع���ت 
امل�ضرية  وتوا�ضل  ال��ك��ربى  واخلدمية 
خط�ه� لت�ضبح دولة الإم���رات ملتقى 
القت�ض�دية  امل��ج���لت  ك�فة  يف  الع�مل 
وال�ضي��ضية  والجتم�عية  والثق�فية 
والع�ضكرية وقد ظلت الدولة حتتفظ 
وامل����وؤث����ر يف حركة  ال���ف����ع���ل  ب����دوره����� 

ايدك دبي يحتفل باليوم الوطني خالل م�ساركته يف معر�ش نيويورك لطب الأ�سنان 
ال��رئ��ي�����س امل��ن��ت��خ��ب ل��ل��م��ع��ر���س ورئ��ي�����س ج��م��ي��ع��ة طب 
ال�ضخ�ضي�ت  والعديد من  نيويورك  ولية  الأ�ضن�ن يف 

الب�رزة . 
الإم�رات  دول��ة  علم  برفع  الإم�رات����ي  الوف���د  وق������م 
عبدال�ض������الم  ال��دك��ت��ور  األ��ق��ى  ث��م  احل�ضور  مب�ض�ركة 
دول�����ة  اإن�ج�������زات  ع��ن  املن��ضبة  بهذه  كلم�������ة  امل��دين 
الإم�����رات بقي�دة �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
�ض�حب  واأخي���ه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهي�ن  اآل 
ن�ئ����ب  مكتوم  اآل  را�ض������د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�س الدول������ة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي رع�ه 

اهلل واإخوانهم������� اأ�ضح�ب ال�ضمو حك�م الم�رات .. 

•• دبي - وام:

 اإحتفل الوفد الم�راتي امل�ض�رك يف معر�س نيويورك 
املق�م ح�لي� ب�لولي�ت املتحدة  ال�ضنوي لطب الأ�ضن�ن 
لدولة  والأرب��ع��ني  الث�لث  الوطني  ب�ليوم  الأمريكية 
الإم�رات برئ��ضة الدكتور عبد ال�ضالم املدين الرئي�س 
التنفيذي ملعر�س وموؤمتر ايدك دبي والحت�د العلمي 

الع�ملي لطب الأ�ضن�ن . 
اأق��ي��م على ه�م�س املعر�س  ال��ذي  ���ض���رك يف الإح��ت��ف���ل 
ملعر�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ادواب  روب�����ريت  ال��دك��ت��ور 
بي ج�نيور  م���رك  الدكتور  و  الأ�ضن�ن  نيويورك لطب 

�سندوق اأبوظبي للمعا�سات يحتفل باليوم الوطني الـ 43 
•• اأبوظبي-وام:

احتفل �ضندوق اأبوظبي للمع��ض�ت ب�ليوم الوطني ال� 43 للدولة يف مبن�ه الرئي�ضي يف مدينة 
اأبوظبي . وق�ل �ضع�دة خلف عبداهلل احلم�دي مدير ع�م ال�ضندوق يف كلمة افتتح بهذه املن��ضبة 
حققن�ه  ال��ذي  والنج�ح  التطور  عن  للع�مل  فيه  لنعلن  الكبري  اليوم  بهذا  ع���م  كل  نحتفل   ..
اإم���رات الدولة يف ك�فة املج�لت  الأع��وام ولنك�ضف عن تطورات �ضهدته� خمتلف  خالل هذه 
الع�مل بل منوذج� فريدا يحتذى به..  ال��دول يف  اأف�ضل  الإم����رات واح��دة من  اأ�ضبحت  حتى 
الروؤية احلكيمة حلكومة الإم���رات العربية املتحدة والتي ت�ضري على خطى  كل ذلك بف�ضل 
املغفور له ال�ضيخ زايد طيب اهلل ثراه . وتقدم احلم�دي ب�أ�ضمى اآي�ت الته�ين والتربيك�ت اإىل 
مق�م �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �ض�حب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي 
رع�ه اهلل واأ�ضح�ب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ض�ء املجل�س الأعلى لالحت�د حك�م الإم�رات والفريق اأول 

�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
. و ت�ضمن احلفل الذي ح�ضره ك�فة الع�ملني وع�ئالتهم .. عددا من الفع�لي�ت التي تعرب 
عن الرتاث العريق لدولة الإم�رات واأخرى قدمته� فرقة العي�لة وال�ضق�رين من ن�دي تراث 
ال�ضعبية الإم�راتية  اإىل ج�نب ركن الأعم�ل اليدوية وتقدمي العديد من الأك��الت  الإم���رات 
منتج�ت  امل��واط��ن��ني  م��ن  جمموعة  فيه�  ع��ر���س  اأك�ض�ك�  ت�ضم  ال��ت��ي  ال�����ض��وق  فع�لية  وك��ذل��ك 
امل�ض�ريع التي اأ�ض�ضوه� . كم� مت ا�ضت�ض�فة طالب موؤ�ض�ضة زايد العلي� للرع�ية الإن�ض�نية وذوي 
الحتي�ج�ت اخل��ضة والذين ا�ضتعر�ضوا مه�رتهم يف الأعم�ل اليدوية والفنية . وعلى ه�م�س 
اإحتف�له ب�ليوم الوطني .. اأطلق ال�ضندوق مب�درة �ضع�دتن� وطن والتي تف�ضح املج�ل ملوظفي 
العربية  الإم�����رات  ل��دول��ة  ب�نتم�ئهم  و�ضع�دتهم  حبهم  ع��ن  خالله�  م��ن  ليعربوا  ال�ضندوق 
املتحدة والتي مت اإطالقه� عرب و�ض�ئل التوا�ضل الجتم�عي وميكن التف�عل معه� عرب و�ضم 
: �ضع�دتن�_وطن . ويف نه�ية احلفل �ضكر �ضع�دة خلف احلم�دي احل�ضور ومت توزيع اجلوائز 

على الف�ئزين يف امل�ض�بق�ت وتكرمي اجله�ت امل�ض�ركة يف الحتف�ل .
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م�ساعد رئي�ش الأركان لالحتياط: اأبناء الوطن م�ستعدون خلدمة وطنهم والت�سحية من اأجله بالغايل والنفي�ش

اأحمد بن طحنون: 

الحتفال بالعيد الوطني حمطة يجب اأن يتوقف فيها كل مواطن حر و�سريف لي�ساأل نف�سه ماذا قدمت لوطني .. وماذا علي اأن اأقدم له 

وكيل وزارة الدفاع امل�ساعد لل�سيا�سات وال�سوؤون ال�سرتاتيجية: ما ت�سهده الإمارات اليوم من تقدم 
ورخاء يرجع لنتهاج �سيا�سات دفاعية مطورة وديناميكية طبقا للم�ستجدات الإقليمية والعاملية

رئي�ش هيئة الإدارة والقوى الب�سرية:  عملية التطوير والتقدم التي �سهدتها الدولة 
رافقها تطوير وحتديث قواتنا امل�سلحة واإمدادها باأحدث اأنواع الأ�سلحة واملعدات

•• اأبوظبي -وام:

ال��رك��ن ط��ي���ر ال�ضيخ  ال���ل���واء  وج���ه 
اأح��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون ب��ن حم��م��د اآل 
نهي�ن رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية 
والحتي�طية كلمة عرب جملة  درع 
الوطن  مبن��ضبة اليوم الوطني ال� 

للدولة.  43
الكلمة:يحتفل  ن�����س  ي��ل��ي  وف��ي��م��� 
وطنن� الغ�يل يف هذه الأي�م بذكرى 
وطنية را�ضخة يف الوجدان وخ�لدة 
ال��وط��ن��ي��ة وه���ي العيد  ال���ذاك���رة  يف 
للدولة  والأربعون  الث�لث  الوطني 
ففي الث�ين من دي�ضمرب من الع�م 
تع�ىل  1971 توحدت بف�ضل اهلل 
وك���رم���ه الإم���������رات امل��ت�����ض���حل��ة اأو 
عرفت  كم�  املت�ض�لح  عم�ن  �ض�حل 
اآن���ذاك حت��ت راي��ة واح���دة ه��ي راية 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������رات  دول����ة 
ب���إذن اهلل تع�ىل  له  املغفور  برئ��ضة 
نهي�ن  اآل  �ضلط�ن  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ 

التوترات ال�ضي��ضية اخلطرية التي 
وع�ملي�  اإقليمي�  ال�ض�حة  ت�ضهده� 
والقت�ض�دية  الأم��ن��ي��ة  وامل��خ���ط��ر 
املعقدة  وال��وط��ن��ي��ة  والج��ت��م���ع��ي��ة 

التي جنمت عنه�.
الوطنية  اخل���دم���ة  ق����ن���ون  ي���وؤك���د 
موؤخرا  ���ض��در  ال���ذي  والحتي�طية 
وارتكز على امل�دة 43 من الد�ضتور 
الع�ضكرية  ب�ملوؤ�ض�ضة  احلكومة  ثقة 
الن�بع  الأخرى  الأمنية  واملوؤ�ض�ض�ت 
من اخلربات الطويلة التي متتلكه� 
له�  امل�ضرفة  الوطنية  والإجن�����زات 
احلكومة  ع����زم  ي���ربه���ن  اأن�����ه  ك��م��� 
واإ����ض���راره���� ع��ل��ى م��وا���ض��ل��ة نهجه� 
والإرتق�ء  املواطن  ال�ضب�ب  دعم  يف 
لأنهم  مه�راتهم  و�ضقل  بقدراتهم 
نواة املجتمع وق�دة امل�ضتقبل وحم�ة 

اأمنه وا�ضتقراره.
اإن التحدي�ت التي تواجه احلكومة 
يف العديد من املج�لت ك�نت ال�ضبب 
الرئي�ضي لفر�س اخلدمة الوطنية 

م���� ي���وؤك���ده ال��ن��ه��ج ال��را���ض��خ لق�ئد 
ال�ضمو  ���ض���ح��ب  ���ض��ي��دي  امل�������ض���رية 
نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
رئ���ي�������س ال����دول����ة ال���ق����ئ���د الأع���ل���ى 
ل��ل��ق��وات امل�����ض��ل��ح��ة واإخ����وان����ه حك�م 
ب�أم�نة  ي��ك��م��ل��ون  ال��ذي��ن  الإم�������رات 
وت��ف���ن واإخ���ال����س م��� ب����داأه الأب�����ء 
اأعينهم  ن�ضب  وا�ضعني  والأج����داد 
اإىل  الفتية  ال��دول��ة  بهذه  الو�ضول 
وجت�ضيد  املتقدمة  ال���دول  م�ض�ف 
الفدرالية  للدولة  الأمثل  النموذج 

الإحت�دية احلديثة.
لي�س  الوطني  ب�لعيد  الإحتف�ل  اإن 
جمرد اأعالم ترفع اأو اأه�زيج وطنية 
تردد بل هو اأعمق واأ�ضمل من ذلك 
اأن  يجب  ال��ت��ي  املحطة  فهو  بكثري 
يتوقف فيه� كل مواطن حر و�ضريف 
لي�ض�أل نف�ضه م�ذا قدمت لوطني .. 
وم���ذا علي اأن اأق��دم له .. ه��ذه هي 
يتوافق  ال��ت��ي  ال�����ض���حل��ة  امل��واط��ن��ة 
والن��ت��م���ء مع  ال���ولء  فيه� مفهوم 

من  العديد  واإك�ض�بهم  �ضلوكي�تهم 
التي  والأمنية  الع�ضكرية  امل��ه���رات 
م���ن ���ض���أن��ه��� ت��ر���ض��ي��خ ق��ي��م ال����ولء 
وتنمية  لديهم  احلقيقي  والنتم�ء 
وتعزيز  وال��ت�����ض��ح��ي��ة  الإي���ث����ر  روح 
ال��ت��ع���ون وامل�����ض���رك��ة والعمل  م��ب��داأ 
ب�����روح ال���ف���ري���ق ال����واح����د وه�����ذا م� 
عيدين  ال���وط���ن���ي  ع���ي���دن����  ي��ج��ع��ل 
ومكت�ضب�ته  ال��وط��ن  اإجن�����زات  لأن 
كوكبة  ب���أي��دي  �ضتكون  وم��ق��درات��ه 
الأوفي�ء  الأمن�ء  الوطن  من رج�ل 
وال�����ض��رف���ء ال��ذي��ن اأ���ض��ب��ح��وا اأكر 
ال�ض�حلة  املواطنة  ملتطلب�ت  اإدراك��� 
ب�أهمية  اإمي���ن���  واأك����ر  وواج��ب���ت��ه��� 
الت�ضحية يف �ضبيل الوطن والدف�ع 
نف�ضه  ل��ه  ت�ضول  م��ن  ك��ل  �ضد  عنه 

امل�ض��س ب�أمنه اأو زعزعة ا�ضتقراره.
ول ي�ضعني يف هذا العر�س الوطني 
الته�ين  اآي�����ت  اأ���ض��م��ى  اأرف����ع  اأن  اإل 
والتربيك اإىل مق�م �ضيدي �ض�حب 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 

هذا الرجل العظيم الذي ل ميكن 
العر�س  ب���ه���ذا  ي��ح��ت��ف��ل  اأن  لأح�����د 
القرار  ه����ذا  ي��ت��ذك��ر  اأو  ال���وط���ن���ي 
الت�ريخي احل��ضم دون اأن ي�ضت�ضهد 
ب�أف�ض�له ومواقفه الوطنية امل�ضرفة 
واإجن�����زات����ه ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ت��ي و�ضع 
الأ�ض��ضية  امل��رت��ك��زات  خ��الل��ه���  م��ن 
وم�ضتقر  واآم������ن  واع�����د  مل�����ض��ت��ق��ب��ل 
كذلك  نن�ضى  ول  و���ض��ع��ب��ه  ل��وط��ن��ه 
اجل��ه��ود امل��ب���رك��ة ل��رج���لت الوطن 
�ضحوا  الذين  املخل�ضني  الأوف��ي���ء 
رفعته  �ضبيل  الط�هرة يف  بدم�ئهم 

وكرامته.
م�ضتمر  الوطني  ب�لعيد  واحتف�لن� 
دمن� متوحدين يف  م���   - اهلل  ب����إذن 
الأهداف والتطلع�ت وم� دمن� حتت 
م�ض�حلن�  على  اأمينة  قي�دة  مظلة 
وحري�ضة على القي�م ب�لدور املن�ط 
وم��ضية  وخ����رج���ي����  داخ���ل���ي����  ب��ه��� 
ب��ق��وة وث��ب���ت يف حتقيق امل��زي��د من 
امل��ج���لت وهذا  الإجن�����زات يف �ضتى 

التي �ضيكون له� ع�ئدا ا�ضرتاتيجي� 
الوطني  ال�������ض���ع���ي���د  ع���ل���ى  ك����ب����ريا 
والقت�ض�دي والجتم�عي والأمني 
مليئة  املقبلة  ف�ملرحلة  وال�ضي��ضي 
والتطورات  والأحداث  ب�مل�ضتجدات 
تتطلب وج��ود جيل  التي  احل��رج��ة 
فكري�  القوي  ال��واع��ي  ال�ضب�ب  من 
وج�ضدي� ونف�ضي� ووطني� جيل يثق 
بنف�ضه وبقي�دته لذا تعترب اخلدمة 
ومدر�ضة  للرج�ل  م�ضنع�  الوطنية 
ب�لولء  املوؤمنة  الوطنية  لالأجي�ل 

املطلق هلل ثم الوطن ثم القي�دة.
ويتوج احتف�لت العيد الوطني لهذا 
من  الأوىل  ال��دف��ع��ة  تخريج  ال��ع���م 
مرحلة  اأنهوا  الذين  الوطن  �ضب�ب 
التدريب الأ�ض��ضي التي تعترب اأهم 
الوطنية كونه�  حمطة يف اخلدمة 
ال�ضب�ب من منط  �ضت�ض�هم يف نقل 
التي  الع�ضكرية  اإىل  املدنية  احلي�ة 
متت�ز ب�جلدية واملث�برة والن�ضب�ط 
تطوير  ي�����ض��م��ن  مب�����  والل������ت������زام 

والعط�ء وهذا هو  البذل  �ضلوكي�ت 
ن��زرع��ه يف  اأن  ينبغي  ال���ذي  ال��ف��ك��ر 
اأن يعي  ال�ضب�ب الذي ل بد  نفو�س 
الوطن  لهذا  لإنت�ض�به  قيمة  ل  اأن 
دون ع��م��ل ج�����د واإمي��������ن وال���ت���زام 
واللغة  الوطنية  القيم  مب�ض�مني 
والأنظمة  وال��ت��ق���ل��ي��د  وال����ع�����دات 

والقوانني املطبقة فيه.
وال���ع���ي���د ال���وط���ن���ي ه�����ذا ال����ع�����م ذو 
الدولة  حت��ت��ف��ل  اإذ  خ��������س  ط����ب���ع 
ب�إجن�زات وطنية جديدة ذات قيمة 
اإىل  اأ���ض��ي��ف��ت  ك��ب��رية  ا�ضرتاتيجية 
ق�ئمة الإجن�زات احلكومية الرامية 
وتنمية  وا���ض��ت��ث��م���ر  ت��ط��وي��ر  اإىل 
املك�نة  وت��ع��زي��ز  ال��ب�����ض��ري  العن�ضر 
اإليه� الدولة  املرموقة التي و�ضلت 
وم���ن اأب����رز واأه����م ه���ذه الإجن������زات 
6 ل�ضنة  ال��ق���ن��ون الإحت������دي رق���م 
الوطنية  اخل��دم��ة  ب�ض�أن   2014
يعترب  وال����������ذي  والإح����ت����ي�����ط����ي����ة 
اأه���م���ي���ة يف ظل  اخل����ط����وة الأك�������ر 

•• اأبوظبي-وام:

وج����ه ���ض��ع���دة ال���ل���واء م��ط��ر �ض�مل 
علي الظ�هري رئي�س هيئة الإدارة 
وال�����ق�����وى ال���ب�������ض���ري���ة ك���ل���م���ة عرب 
جملة  درع الوطن  مبن��ضبة اليوم 

الوطني ال� 43 للدولة.
وفيم� يلي ن�س الكلمة:

بذكرى  ن��ح��ت��ف��ل  ون���ح���ن  ال����ي����وم   
م����رور ث���الث واأرب���ع���ني ���ض��ن��ة على 
م��� م�ضي من  نذكر  الحت����د  قي�م 
ك�ن  فقد  ب�ملنجزات  �ضنوات ح�فلة 
 1971 لع�م  دي�ضمرب  من  الث�ين 
اإي��ذان��� بعهد جديد وب��داي��ة طفرة 
ح�ض�رية نقلت الإم�رات من حي�ة 
والتقدم  ال��رخ���ء  حي�ة  اإىل  العن�ء 
والرف�هية والزده�ر التي يعي�ضه� 
اليوم �ضعب الإم����رات وق��د حققت 
اجن���زات كثرية  الحت�دية  امل�ضرية 
ج�ضدت اآم�ل كب�را وغطت جم�لت 
ن�قلة  حي�تن�  يف  ومتنوعة  ك��ث��رية 
الدولة واملجتمع واإن�ض�ن الإم�رات 
م�ضلحون  وه���م  ج��دي��د  ق���رن  اإىل 
ع��ل��ى م��واج��ه��ة حتدي�ته  ب���ل��ق��درة 
حتقق  مم�  ب�لر�ض�  ال�ضعور  ولكن 
يكون  األ  ي��ج��ب  ال�����ض��ن��وات  خ���الل 
ح�فزا  ب��ل  ال���ض��رتخ���ء  على  ب�عث� 
ال��ب��ذل والعط�ء  مل��زي��د م��ن  دائ��م��� 
مل��� حت��ق��ق م��ن مكت�ضب�ت  وت��ع��زي��زا 

و�ضم�ن� ملزيد من الإجن�زات.
ومم� ل�ضك فيه اأن عملية التطوير 

وعملي�ت الإغ�ثة حتت مظلة الأمم 
املتحدة مع ت�أكيد املب�دئ الرا�ضخة 
الإم����رات  دول��ة  عليه�  ق�مت  التي 
امل��ت��ح��دة وال��ت��ي تتمحور  ال��ع��رب��ي��ة 
حول يقينن� املطلق ب�أهمية احلوار 
امل��ت��م��ي��زة ب���ني جميع  وال���ع���الق����ت 

الدول املحبة لل�ضالم.
الذكرى  ب��ه��ذه  نحتفل  اإذ  ون��ح��ن 
لأبن�ئن�  نعرب  اأن  ي�ضرن�  اخل���ل��دة 
تقديرن�  ع���ن  امل�����ض��ل��ح��ة  ب����ل���ق���وات 
جلهودهم املخل�ضة وجندد اعتزازن� 
بقدراتهم  امل��ط��ل��ق��ة  وث��ق��ت��ن���  ب��ه��م 
لندعوهم  ال��ف��ر���ض��ة  ه���ذه  وننتهز 
جمددا اإىل موا�ضلة اكت�ض�ب املزيد 
اإىل ج�نب  واخل��ربات  املع�رف  من 
ت��ط��وي��ر امل����ه�����رات وم���واك���ب���ة اآخ���ر 
والع�ضكرية  العلمية  امل�ضتجدات 
قي�دتن�  اأن  م��ن  يقني  على  ون��ح��ن 
ال��ر���ض��ي��دة ك��ع��ه��ده��� دائ���م���� تبدي 
ب�ملع�هد  امل���ت���وا����ض���ل  اله����ت����م�����م 
الرافد  فهي  الع�ضكرية  والكلي�ت 
ت�����ض��ت��م��د منه  ال�������ذي  الأ�����ض����������ض����ي 
قواتن� امل�ضلحة كوادره� الع�ضكرية 
م���ع احل���ر����س ك���ل احل���ر����س على 
تطويره� ودعمه� ب�ضكل ل حمدود 
ول ي��ف��وت��ن��ي ون��ح��ن ن��ت��ح��دث عن 
امل�ضلحة  ال��ق��وات  يف  الوطن  �ضب�ب 
ب�لدور  خ��������س  ب�����ض��ك��ل  اأ���ض��ي��د  اأن 
الإم�رات  ابنة  به  ال��ذي تقوم  املهم 
لزي�دة ح�ضيلته� من املعرفة والتي 
للقوات  ب�لنتم�ء  جدارته�  اأثبتت 

الدولة  ���ض��ه��دت��ه���  ال��ت��ي  وال���ت���ق���دم 
تطوير  عملية  ب�ملثل  رافقته�  ق��د 
وحتديث لقواتن� امل�ضلحة واإمداده� 
واملعدات  الأ�ضلحة  اأن����واع  ب���أح��دث 
ا�ضتيع�ب  م���ع  ج��دي��د  ك���ل  مل��واك��ب��ة 
ل���ك���ث���ري م�����ن ال���ن���ظ���م ال���دف����ع���ي���ة 
دائم�  لتقف  التقنية  والتجهيزات 
الع�ضر  جيو�س  اأح��دث  م�ض�ف  يف 
اأ���ض������ض��ي��� يف مع�دلة  رك��ن���  ول��ت��ظ��ل 
الأم���ن وال���ض��ت��ق��رار وحل��ف��ظ اأمن 
الطريق  وتقطع  واملواطن  الوطن 
اأم�م اأي حم�ولت تهدد حقوقن� اأو 

مت�س �ضي�دتن� الوطنية.
ل�ضجل  ب���ل��ف��خ��ر  ن�����ض��ع��ر  ك��ن���  واإذا 
جم�ل  يف  احل���ف��ل  امل�ضلحة  قواتن� 
يف  نفخر  ف�إنن�  املكت�ضب�ت  حم�ية 
قواتن�  حققته  مب���  نف�ضه  ال��وق��ت 
اخل�رجي  ال�ضعيد  على  امل�ضلحة 
الإن�ض�نية  امل�����ض���رك���ت  خ���الل  م��ن 
ولدوره� يف حفظ وفر�س ال�ضالم 

•• اأبوظبي-وام:

اللواء الدكتور خليفة  وجه �ضع�دة 
وكيل  ال���رم���ي���ث���ي  ث�������ين  حم���م���د 
لل�ضي��ض�ت  امل�ض�عد  ال��دف���ع  وزارة 
وال�ضوؤون ال�ضرتاتيجية كلمة عرب 
جملة  درع الوطن مبن��ضبة اليوم 

الوطني ال� 43 للدولة.
الكلمة:ي�ضرفني  ن�س  يلي  وفيم� 
اليوم  ن��ح��ت��ف��ل مب��ن������ض��ب��ة  ون���ح���ن 
لدولة  والأرب��ع��ني  الث�لث  الوطني 
الإم�رات العربية املتحدة اأن اأتوجه 
والتربيك�ت  الته�ين  اآي���ت  ب��ضمى 
ال�ضمو  �ض�حب  �ضيدي  م��ق���م  اإىل 
نهي�ن  اآل  زاي�����د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
رئ��ي�����س ال����دول����ة ال���ق����ئ���د الأع���ل���ى 
واإىل  اهلل  امل�ضلحة  حفظه  للقوات 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض���ح��ب  ���ض��ي��دي 
ن�ئب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال��وزراء ح�كم دبي  رع�ه اهلل واإىل 
اأع�ض�ء  ال�ضمو  اأ�ضح�ب  اإخوانهم� 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��ك���م الإم������رات 
�ضمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ���ض��ي��دي  واإىل 
نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
الق�ئد  ن���ئ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

الأعلى للقوات امل�ضلحة.
ت���أت��ي ذك���رى ال��ث���ين م��ن دي�ضمرب 
اإجن�ز  اأه��م  ع���م لتوؤكد على  يف كل 
وحدوي �ضهده ت�ريخ الأمة العربية 
املع��ضر حيث اأثبتت روؤية اأ�ضح�ب 
ال�ضمو يف ذلك احلني مدى �ضوابه� 

اإم���رات متفرقة دولة  وجعلت من 
م����وح����دة ومن�����وذج������ ي���ح���ت���ذى به 
وموقع� فع�ل يف خمتلف املج�لت 
اليوم �ضطع فجر جديد  ففي هذا 
م��الأ الأر����س خ��ريا وعمران� حيث 
ول�����دت دول�����ة ق���وي���ة ���ض���خم��ة وم� 
تزال كذلك بحكمة قي�دته� وجهد 
الت�ضلح  على  واإ���ض��راره��م  اأب��ن���ئ��ه��� 
اجل�د  العمل  على  واملث�برة  ب�لعلم 
لذا ك�ن ا�ضتمرار رفع راية الوحدة 
���ض���خم��ة م�����ض��وؤول��ي��ة ع��ظ��ي��م��ة ق�م 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  �ضيدي  به� 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للقوات  الأع���ل���ى  ال��ق���ئ��د  ال���دول���ة 
ب��ك��ل حب  امل�����ض��ل��ح��ة  ح��ف��ظ��ه اهلل 
وقوة و�ضج�عة و�ضطر الت�ريخ تلك 
اأ�ض�ءت  ب��ح��روف ن��رية  الإجن�����زات 
دروب اخلري واحلكمة وجعلت من 
الواجب علين� اأن ن�ضتمر يف العط�ء 
املح�فظة  �ضبيل  يف  اجلهود  وب��ذل 

عليه�.

تقوم وزارة الدف�ع ب�نته�ج الأ�ض�ليب 
وامل�ضتخل�ضة  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
الن�جحة  ال��ع���مل��ي��ة  ال��ت��ج���رب  م���ن 
وتطبيق  و����ض���ي����غ���ة  ت�����ض��م��ي��م  يف 
ت�ضمن  التي  الع�ضكرية  ال�ضي��ض�ت 
�ضي��ض�ت  ب�قي  والتن�غم  التك�مل 
وال�ضرتاتيجي�ت  الع�مة  ال��دول��ة 
نحو  ث��ق��ة  ب��ك��ل  لل�ضري  الع�ضكرية 
حتقيق غ�ي�ت الدولة العلي� ودعم 
اأمنه  ال��ك��ي���ن الحت������دي و���ض��م���ن 
القوات  قدرات  وتعزيز  وا�ضتقراره 
درع�  ال���دوام  على  لتبقى  امل�ضلحة 
وي�ضون  الأر���������س  ي��ح��م��ي  واق����ي����� 
العر�س ويدافع عن حدود الوطن 
�ضندا  ويكون  ومكت�ضب�ته  واأرا�ضيه 

لكل �ضقيق ودعم� لكل �ضديق.
العربية  الإم���������رات  دول�����ة  ت��ن��ف��رد 
به�  تبهر  جب�رة  مب�ض�ريع  املتحدة 
الع�مل وتعود اإىل التم�ضك واللتزام 
ب��ث��واب��ت الحت������د الأ���ض��ي��ل��ة التي 
وال�ضتقالل  ال�ضي�دة  �ضم�ن  تقوم 
ال�ضي��ضي والقت�ض�دي وم� تتطلبه 
تلك الثوابت من بن�ء اقت�ض�د قوي 
يقوم على املعرفة والتميز ين�ف�س 
القت�ض�دي�ت الع�ملية ببنية علمية 
وطنية  ب���أي��دي  معرفية  و�ضن�عة 
لتحقيق  ال���ري����دة  ع��ل��ى  م�����ض��م��م��ة 
امل�����ح�����ددة وقد  ال�����دول�����ة  اأه���������داف 
ق���رار �ض�حب  ذل���ك جلي� يف  ب���دى 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ب�إن�ض�ء  اهلل  حفظه  الدولة   رئي�س 
وك�لة الإم�رات للف�ض�ء والبدء يف  

م�ضروع امل�ضب�ر لإر�ض�ل اأول م�ضب�ر 
الف�ض�ء  ل���ع����مل  اإ����ض���الم���ي  ع���رب���ي 
بقي�دة  امل���ري���خ  ك��وك��ب  واك��ت�����ض���ف 
�ضي�ضهم  مم���  اإم���رات��ي  عمل  فريق 
القت�ض�د  ت��ن��وي��ع  يف  ك��ب��ري  ب�ضكل 
ال�ضن�ع�ت  ب��دع��م  وذل���ك  ال��وط��ن��ي 
الف�ض�ئي  للقط�ع  الرافدة  املحلية 
الإم����رات  مك�نة  وتعزيز  ب���ل��دول��ة 
الإم�راتي  امل�ضب�ر  ولي�ضل  ع�ملي� 
يف   2021 ع������م  امل����ري����خ  ل���ك���وك���ب 
ال���ذك���رى اخل��م�����ض��ني ل��ق��ي���م دولة 
الإم���رات وليوؤكد للع�مل وللت�ريخ 
الإم�راتي  للطموح  ح��دود  ل  ب�أنه 

والعزمية الع�لية.
اليوم  الإم�����رات  وم��� ت�ضهده دول��ة 
قط�ع�ته�  يف  ورخ�������ء  ت���ق���دم  م���ن 
�ضي��ض�ت  لنته�ج  يرجع  املختلفة 
ودين�ميكية  م����ط����ورة  دف�����ع����ي����ة 
الإقليمية  ل��ل��م�����ض��ت��ج��دات  ط��ب��ق��� 
احل������ف�������ظ على  م������ع  وال����ع�����مل����ي����ة 
الأه����داف امل��ر���ض��وم��ة وت��ق��وم وزارة 
النهج  ه��ذا  على  ب�لرتكيز  ال��دف���ع 
وال�ضرتاتيجية  ال�ضي��ض�ت  لر�ضم 
والتن�ضيق  ب���ل��ت��ع���ون  ال��دف���ع��ي��ة 
م���ع اأرك�������ن ال���دول���ة امل��ع��ن��ي��ة دعم� 
اأمنه  ل��ل��ك��ي���ن الحت������دي و���ض��م���ن 

وا�ضتقراره.
ال���ع���زي���زة علين�  امل��ن������ض��ب��ة  وب���ه���ذه 
جندد العهد لويل الأمر ب�لط�عة 
ب�ملث�برة  الأب���ي  الإم�����رات  ول�ضعب 
ع��ل��ى ب���ذل ك��ل اجل��ه��د ورف����ع راية 

العزة والفخ�ر . 

قدر  على  اأنه�  اثبتت  كم�  امل�ضلحة 
ح���ج���م امل�����ض��ئ��ول��ي���ت امل���ل���ق����ة على 
ع�تقه� وحر�ضه� على اأداء الواجب 
للت�ضحية  وال���ض��ت��ع��داد  ال��وط��ن��ي 
دف�ع� عن تراب الوطن وا�ضتقالله 

و �ضي�دته.
الوطني  العيد  ن�ضتقبل  اإذا  ونحن 
الث�لث والأربعني ف�إنن� نوؤكد على 
الأكيد  ع��زم��ن���  امل�����ض��ت��وي���ت  ك����ف���ة 
القي�دة  ظ��ل  يف  ق��دم���  امل�ضي  على 
ال��ر���ض��ي��دة واإن�����ه ل��ي�����ض��رف��ن��ي بهذه 
اأ�ضمى  اأرف���ع  اأن  اخل���ل��دة  املن��ضبة 
اآي������ت ال��ت��ه���ين وال���ت���ربي���ك����ت اإىل 
مق�م �ضيدي �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للقوات  الأع���ل���ى  ال��ق���ئ��د  ال���دول���ة 
اأخيه  واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه  امل�����ض��ل��ح��ة 
���ض���ح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
رئي�س  ن���ئ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ح�كم دبي رع�ه اهلل واإىل اإخوانهم� 
املجل�س  اأع�����ض���ء  ال�ضمو  اأ���ض��ح���ب 
الأع���ل���ى ل��الحت���د ح��ك���م الإم������رات 
�ضمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ���ض��ي��دي  واإىل 
نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
الق�ئد  ن���ئ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
امل�����ض��ل��ح��ة واإىل  ل���ل���ق���وات  الأع����ل����ى 
�ضعب الإم�رات الويف. وننتهز هذه 
ال��ف��ر���ض��ة ال�����ض��ع��ي��دة ل��ن��ج��دد ق�ضم 
الولء ولنوؤكد عزمن� ال�ض�دق على 
بذل اأرواحن� فداء للوطن املعط�ء.

•• اأبوظبي-وام:

�ض�مل  ال��رك��ن  ال��ل��واء  �ضع�دة  وج��ه 
م�ض�عد  ال��ك��ع��ب��ي  �����ض����رور  ه�����الل 
كلمة  لالحتي�ط  الأرك����ن  رئي�س 
عرب جملة  درع الوطن  مبن��ضبة 

اليوم الوطني ال� 43 للدولة.
هذا  يف  الكلمة:  ن�س  يلي  وفيم� 
دي�ضمرب  من  الث�ين  الأغ��ر  اليوم 
العربية  الإم������رات  دول���ة  حتتفل 
الث�لثة  ب������ل�����ذك�����رى  امل����ت����ح����دة 
وهي  ال��وط��ن��ي  للعيد  والأرب���ع���ني 
نفو�ضن�  ع��ل��ى  ع���زي���زة  م��ن������ض��ب��ة 
جميع� وقف عنده� الزمن ي�ضجل 
ت���ري��خ��ي��� ف���ري���دا يف نوعه  ح��دث��� 
مت���ث���ل يف اإع�������الن ق���ي����م الحت������د 
الت�ريخية  اللحظة  تلك  فك�نت 
ب������داي������ة لن�����ط�����الق�����ة ع���م���الق���ة 
للمغفور له ب�إذن اهلل ال�ضيخ زايد 
واخوانه  ن��ه��ي���ن  اآل  ���ض��ل��ط���ن  ب��ن 

اإىل قوة  دائم�  الوطن يحت�ج  ب�أن 
اإن �ضجل قواتن�  حتميه وتدعمه. 
ب�لنج�ح�ت يف كل  امل�ضلحة ح�فل 
التج�رب التي خ��ضته� رغم تنوع 
وتعدد  ب��ه���  كلفت  ال��ت��ي  امل��ه���م���ت 
فك�نت  فيه�  عملت  ال��ت��ي  امل��واق��ع 
حم��ل الإ����ض����دة وال��ت��ق��دي��ر وذلك 
والدقة  الأداء  يف  الكف�ءة  بف�ضل 
الذي  والأن�����ض��ب���ط  امل��و���ض��وع��ي��ة 
امل�ضلحة  القوات  اأبن�ء  به  مي�ر�س 
واجب�تهم وهم يلبون نداء القي�دة 
العديد  يف  وي�ض�همون  الر�ضيدة 
الإن�ض�ين  ال��ع��م��ل  ����ض����ح����ت  م���ن 

اقليمي� وعربي� ودولي�.
الحتف�ل  م����ع  ت���زام���ن����  وال����ي����وم 
القوات  ت��ق��ي��م  ال��وط��ن��ي  ب���ل��ع��ي��د 
ي�ض�رك  ع�ضكري�  عر�ض�  امل�ضلحة 
الوطنية  اخل���دم���ة  جم��ن��دو  ف��ي��ه 
الروافد  اأح����د  ي�����ض��ك��ل��ون  ال���ذي���ن 
القوات  ودع��م  لتعزيز  الأ�ض��ضية 

لقي�دتن�  ال���ث����ق���ب���ة  وب�����ل����روؤي����ة 
اأن النه�ضة  اأدركت  التي  الر�ضيدة 
احل�����ض���ري��ة ال���ت���ي حت��ق��ق��ت لبد 
يحميه�  ق�����وي  ج��ي�����س  م����ن  ل���ه���� 
اهتم�مه�  ج���ل  اأول������ت  ث���م  وم����ن 
عزيزة  قوية  م�ضلحة  ق��وات  لبن�ء 
اجل�نب و�ضخرت له� كل الط�ق�ت 
الدعم  له�  ووف���رت  والإم��ك���ن��ي���ت 
قي�مه�  ل�ضم�ن  وامل��ع��ن��وي  امل����دي 
خطط  ووف���ق  علمية  اأ���ض�����س  على 
تواكب  م��درو���ض��ة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
التقنية  ع�������مل  يف  ج����دي����د  ك�����ل 
لبن�ء  ع���م���دت  ك���م����  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
الفرد املق�تل واإعداده وفق اأحدث 
الع�ضكري  ال���ت���دري���ب  اأ����ض����ل���ي���ب 
مواكبته  ل�������ض���م����ن  ال���ع�������ض���ري 
لأحدث م� تقدمه ثورة املعلوم�ت 
والت�����ض���لت وك��ل م��� ي�ضتجد يف 
مع�رف  م��ن  الع�ضكرية  ال�����ض��وؤون 
ومه�رات مم� ك�ن له اأعظم الأثر 

ال�ضيخ  �ضمو  اأول  الفريق  �ضيدي 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي���ن ويل 
عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى 
الوطن  ابن�ء  اإن  امل�ضلحة   للقوات 
ق��د ع���ربوا ع��ن ذل���ك يف حمط�ت 
الغ�يل  وط��ن��ن���  ت���ري��خ  م��ن  مهمة 
وت����ري���خ امل��ن��ط��ق��ة ك��ل��ه��� وه����ذا م� 
و�ضح ب�ضكل جلي يف تف�عل ال�ضب�ب 
الق�نون  مع  الإيج�بي  الإم���رات��ي 
الحت�دي ب�ض�أن اخلدمة الوطنية 
والح��ت��ي���ط مبجرد ���ض��دوره عن 
ق�نون  كم�ضروع  ال���وزراء  جمل�س 
ب���ل م��ط���ل��ب��ة ال��ك��ث��ريي��ن مم���ن ل 
ي�ضملهم لتج�وزهم ال�ضن املحددة 
اخلدمة  يف  امل�ض�ركة  �ضرف  بنيل 
اأثلج  مم����  وه�����ذا   .. ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
على  اطمئن�نن�  وع��م��ق  ���ض��دورن��� 
لأن  وم�ضتقبله  ال��وط��ن  ح������ض��ر 
ال�ضب�ب مثلم� هم عم�د احل��ضر 

ف�إنهم اأمل امل�ضتقبل و�ض�نعوه .

املجل�س  اأع�����ض���ء  ال�ضمو  اأ���ض��ح���ب 
�ضيدي  و  الإم�����رات  الأع��ل��ى حك�م 
ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض���ح��ب 
الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن 
امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق���ئ��د 
�ض�حب  و�����ض����ي����دي  اهلل  ح���ف���ظ���ه 
را�ضد  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ئ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س ال��وزراء ح�كم دبي 
اأول  ال��ف��ري��ق  و���ض��ي��دي  رع�����ه اهلل 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو 
اأب��وظ��ب��ي ن�ئب  ن��ه��ي���ن ويل ع��ه��د 
امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق���ئ��د 
ح�ض�رية  نه�ضة  ذل��ك  نت�ج  وك���ن 
ع�لية  �ضروحه�  ارتفعت  �ض�ملة 
و�ضحي�  واج��ت��م���ع��ي���  اق��ت�����ض���دي��� 
احلي�ة  وج����ه  وت���غ���ري  وت��ع��ل��ي��م��ي��� 
اأر���س الإم����رات وحتقق من  على 
ك�ن  م�  الإم����رات  ل�ضعب  خالله� 

ي�ضبو اإليه من رفعة وتقدم.

اأي��ة حتدي�ت  امل�ضلحة يف مواجهة 
لديهم  ت��ع��ززت  وق���د  خم���ط��ر  اأو 
واأ�ضبحوا  وال���ولء  املواطنة  قيم 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  ل��ت���أك��ي��د  رم����زا 
الإم���رات��ي��ة وت��ع��ب��ريا ���ض���دق��� عن 
والفداء وحم�ية  الت�ضحية  قيمة 
يجعلهم  مم�  ومكت�ضب�ته  الوطن 
اأقدر على الإ�ضه�م يف بن�ء ح��ضر 

الوطن وم�ضتقبله.
بل اإن اخلدمة الوطنية ا�ضتكم�ل 
لالآب�ء  ال�ضرتاتيجية  للم�ضرية 
البن�ء  حتملوا  ال��ذي��ن  والأج�����داد 
واأق����م���وا ال��دول��ة وح���ف��ظ��وا على 
الرئي�ضي  املحك  وه��ي  اجن���زات��ه��� 
امل�ضرية  ل�ضتكم�ل  اليوم  ل�ضب�ب 
واخ��ت��ب���ر الن��ت��م���ء وال����ولء وروح 
اأن  من  ثقة  على  ونحن  الوطنية 
خلدمة  م�ضتعدون  ال��وط��ن  اأب��ن���ء 
اأجله  م���ن  وال��ت�����ض��ح��ي��ة  وط��ن��ه��م 
ق�ل  كم�  ..اأو  والنفي�س  ب�لغ�يل 

ع�لية  ع�ضكرية  ك��ف���ءات  خلق  يف 
جتيد ا�ضتخدام ال�ضالح والتع�مل 
والتقدم  ال��ع�����ض��ر  وت���واك���ب  م��ع��ه 
التكنولوجي يف ك�فة فنون القت�ل 

وم�ضتجداته.
ولقد اأثبت �ضب�ط و�ضب�ط �ضف 
اأنهم  امل�����ض��ل��ح��ة  ال���ق���وات  واأف�������راد 
اأوفي�ء  امل�ضوؤولية  قدر حجم  على 
وطنهم  ع��ل��ى  اأم����ن�����ء  ل��ع��ه��وده��م 
واأكدوا اأن املواطنة �ضلوك والتزام 
بك�فة  فك�نوا  ال���ولء  ب��روح  متوج 
رت��ب��ه��م ع��ن��د ح�����ض��ن ال���ظ���ن بهم 
ا�ضتيع�بهم  خ���الل  م���ن  واأث���ب���ت���وا 
التكتيك  واأ�ض�ليب  طرق  لأح��دث 
مواكبة  م��ن  متكنهم  ال��ع�����ض��ك��ري 
واأنهم  ال��ع�����ض��ر  اأ���ض��ل��ح��ة  اأح������دث 
الدول  اأك��ر  يف  قرن�ئهم  ميثلون 
تقدم� وك��ف���ءة وق��درة من خالل 
قي�مهم بتنفيذ العديد من امله�م 
اإمي�ن  وعن  والوطنية  الإن�ض�نية 

وي�ضرين يف هذه املن��ضبة اخل�لدة 
اإىل  اآي���ت الته�ين  اأ�ضمى  اأرف��ع  اأن 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض���ح��ب  ���ض��ي��دي 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
و�ض�حب  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة 
را�ضد  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ئ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س ال��وزراء ح�كم دبي 
رع�ه اهلل واأ�ضح�ب ال�ضمو اأع�ض�ء 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل���الحت����د حك�م 
الفريق  ���ض��ي��دي  واإىل  الإم��������رات 
زايد  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأول 
اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب 
امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق���ئ��د 
امل�ضلحة  ال��ق��وات  اب��ن���ء  اأه��ن��ئ  كم� 
الأب����ي متمني�  الإم�������رات  و���ض��ع��ب 
العزيزة  امل��ن������ض��ب��ة  ه���ذه  ت��ع��ود  اأن 
على نف�س كل مواطن وهو دائم� 
وا�ضتقرار  واأم����ن  وق���وة  منعة  يف 

واإزده�ر . 

الق�ئد  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي���ن  اآل 
الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ض��ل��ح��ة حفظه 
ال�ضمو  ���ض���ح��ب  ���ض��ي��دي  واإىل  اهلل 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب 
ال���وزراء ح�كم دب��ي رع���ه اهلل واإىل 
الأعلى  املجل�س  اأع�����ض���ء  اإخ��وان��ه��م 
حك�م الإم�رات واإىل �ضيدي الفريق 
زايد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأول 
ن�ئب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهي�ن  اآل 
امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق���ئ��د 
و�ضب�ب�  �ضيب�  الإم����رات  �ضعب  واإىل 
اأن يعيده  امل���وىل ع��ز وج���ل  ���ض���ئ��ال 
ب�لأمن  ع�م  كل  وعلى وطنن�  علين� 

والأم�ن .
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•• ال�شارقة -وام:

�ضهد مع�يل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير الأ�ضغ�ل 
الع�مة رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للموا�ضالت �ضب�ح اليوم 
للدولة  والربعني  الث�لث  الوطني  ب�ليوم  ب�ل�ض�رقة  الهيئة  احتف�ل 

وذلك ام�م املقر الرئي�ضي للهيئة. 
ح�ضر احلفل ال�ضيخ ن��ضر بن م�جد الق��ضمي املدير التنفيذي لقط�ع 
الوطنية  الهيئة  الزع�بي مديرع�م  امل�ض�ندة و�ضع�دة �ض�مل  اخلدم�ت 
التنفيذي  املدير  ال�ضيب�ين  عبداهلل  الدكتور  و�ضع�دة  للموا�ضالت 
لوثيقة الولء والنتم�ء و�ضع�دة عبداهلل الزري ع�ضو جمل�س ادارة و 

مدراء الهيئة. و ق�م مع�يل الوزير خالل احلفل ب�لت�ضجيل يف وثيقة 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ض�حب  والنتم�ء  ال��ولء 
م�جد  بن  ن��ضر  ال�ضيخ  ذل��ك  يف  و�ض�ركه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
و�ضع�دة  ال�ضيب�ين  عبداهلل  و�ضع�دة  الزع�بي  �ض�مل  و�ضع�دة  الق��ضمي 
عبداهلل الزري. بداأ احلفل ب�ل�ضالم الوطني واآي�ت من الذكر احلكيم 
.. وت�ضمن احلفل عر�ض� للفرقة الع�ضكرية و فقرة راق�ضة لالأطف�ل 
ق��دم��ت��ه��� ك��ل م��ن م��در���ض��ة اخل����ن ال��ن��م��وذج��ي��ة وم��در���ض��ة اخل�لدية 
النموذجية ثم األقى ال�ض�عر الإعالمي اأحمد الغفلي ق�ضيدة معربة 
للفرقة  خ��ضة  ا�ضتعرا�ض�ت  احل��ف��ل  �ض�حب  كم�  ال��وط��ن  ح��ب  ع��ن 

احلربية. 

•• الفجرية-وام: 

والأربعني  الث�لث  الوطنى  ب�ليوم  الفجرية  و�ضن�عة  جت���رة  غرفة  احتفلت 
ام�س  �ضب�ح  ب�لغرفة  امل�ضرح  بق�عة  املتحدة  العربية  الإم����رات  دول��ة  لقي�م 
الغرفة وعدد من  اإدارة  اأحمد حممد مب�رك رئي�س جمل�س  �ضع�دة  بح�ضور 
من  وجمع  الع�م  املدير  ن�ئب  عبيد  جميع  و�ضلط�ن  الإدارة  جمل�س  اأع�ض�ء 
املدعوين. بداأ احلفل ب�ل�ضالم الوطنى ثم األقى رئي�س جمل�س الإدارة كلمة 
له  املغفور  راأ�ضهم  دع�ئم الحت���د وعلى  اأر�ضوا  ترحم فى م�ضتهله� على من 
الدولة  قي�دة  اأن  واأك��د   . ث��راه  اهلل  طيب  نهي�ن  اآل  �ضلط�ن  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
الر�ضيدة برئ��ضة �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة 
رئي�س  ن�ئب  اآل مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  اهلل و�ض�حب  حفظه 
ال�ضيخ  ال�ضمو  رع���ه اهلل و�ض�حب  دبى  ال��وزراء ح�كم  رئي�س جمل�س  الدولة 

واإخوانهم  الفجرية  ح�كم  الأعلى  املجل�س  ع�ضو  ال�ضرقي  حممد  بن  حمد 
اأ�ضح�ب ال�ضمو حك�م الإم���رات �ض�روا على نهج الآب�ء املوؤ�ض�ضني واأن الدولة 
بقي�دتهم الر�ضيدة وبتوجيه�تهم ال�ضديدة �ضهدت اإجن�زات اقت�ض�دية ونه�ضة 
ح�ض�رية وعمرانية �ضملت كل الإم�رات حتى اأ�ضبحت حتتل مراتب متقدمة 
والبنك  النقد  الع�ملية و�ضندوق  التن�ف�ضية  تق�رير  املج�لت وفق  فى جميع 
املن��ضبة  لن� فى هذه  . وق�ل يحق  الدولية  املنظم�ت  الدوليني وغريه� من 
ومب�ضتوى  حتققت  التى  ب���لإجن���زات  ونبتهج  نفخر  اأن  العزيزة  الت�ريخية 
ي�ضدد  اأن  اهلل  داعي�   .. الطيبة  اأر�ضن�  فى  به�  ننعم  التى  الراقية  اخلدم�ت 
والزده�ر.  النم�ء  من  ب�ملزيد  تنعم  دولتن�  واأن  خط�هم  اخلري  طريق  على 
كم� األقى �ضلط�ن جميع عبيد كلمة اأكد خالله� جتديد الولء لقي�دة الدولة 
م�ضيدا مب� حققته من اإجن�زات اقت�ض�دية وعمرانية وم� تنعم به من الأمن 

وال�ضتقرار م� جعله� وجهة لأكر من 170 جن�ضية من دول الع�مل . 
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رئي�ش هيئة الإمداد: احتفالنا باليوم الوطني يعك�ش يف املقام الأول احتفاءنا بحكمة القيادة الر�سيدة التي غريت وجه احلياة على اأر�ش الإمارات

قائد الوحدات امل�ساندة: املواطنة احلقيقية هي ترجمة حقيقية للولء املطلق للوطن والذود عن حيا�سه

وكيل وزارة الدفاع امل�ساعد للخدمات امل�ساندة::

اهتمام قيادتنا الر�سيدة بالكوادر الب�سرية وتطويرها علميا وعمليا كان ول زال ال�سغل ال�ساغل يف عملية النه�سة 

رئي�ش هيئة الت�سالت وتقنية املعلومات: الو�سول بقواتنا امل�سلحة اإىل م�ساف اجليو�ش املتقدمة كان هدفا ا�سرتاتيجيا را�سخا يف ال�سمري الع�سكري للقيادة العليا 

•• اأبوظبي-وام:

وج��ه ���ض��ع���دة ال��ل��واء ال��رك��ن طي�ر 
البلو�ضي  حممد  �ض�لح  اإ���ض��ح���ق 
عرب  كلمة  الإم����داد  هيئة  رئي�س 
مبن��ضبة  ال����وط����ن   درع  جم���ل���ة  

اليوم الوطني ال� 43 للدولة..
وف���ي���م���� ي���ل���ي ن�������س ال���ك���ل���م���ة:اإن 
اح��ت��ف���ل��ن��� يف ال���ي���وم ال���ث����ين من 
�ضهر دي�ضمرب من كل ع�م يعك�س 
بحكمة  احتف�ءن�  الأول  امل��ق���م  يف 
ال���ق���ي����دة ال��ر���ض��ي��دة ال���ت���ي غريت 
الإم�رات  اأر���س  وج��ه احلي�ة على 
واأثبتت بذلك اأنه� الأقدر على اأن 
امل�ضتقبل  اإىل  احل��ضر  بن�  جتت�ز 
الثالث  خ�����الل  حت���ق���ق  م�����  واإن 
والأربعني �ضنة امل��ضية من نت�ئج 
الأ�ضعدة  جميع  على  واجن�����زات 
حملي� واإقليمي� ودولي� خلري دليل 

اأن ت�ضتند قواتن� امل�ضلحة خالل م� 
يوكل اإليه� من مه�م يف الداخل اأو 
اإىل دعم لوج�ضتي متميز  اخل�رج 
ا�ضرتاتيجية  روؤي�����ة  ع��ل��ى  اإرت���ك���ز 
لهيئة الإمداد و�ضعت يف الإعتب�ر 
حجم الإمداد املتن�مي يف القوات 
تطبيق  اإىل  ف���ع���م���دت  امل�����ض��ل��ح��ة 
يف  منطية  غ��ري  علمية  اأ���ض���ل��ي��ب 
تدبري الحتي�ج�ت واإمداد القوات 
وتوفري ك�فة اخلدم�ت عن طريق 
ال�ض�ملة  الآلية  النظم  ا�ضتخدام 
الإم���داد  ن��ظ���م  ف��ك��رة  على  املبنية 
لدعم  اأ�ض��ضية  كق�عدة  املتك�مل 
امل�ضلحة  ال���ق���وات  ع��ن������ض��ر  ك���ف��ة 
مبط�لب  اإم������داده�������  ح���ي���ث  م����ن 
اأم�كن  وجتهيز  وان�����ض���ء  اإدام��ت��ه��� 
ب�إحتي�ج�ته�  وتزويده�  متركزه� 
ال�����ض��روري��ة ب���ل�����ض��رع��ة واجل����ودة 
وال��دق��ة ال��الزم��ة يف ك��ل الأوق����ت 

الدولية وم�ض�ندة كل  واملع�هدات 
دعوة لل�ضالم.

وك�ن طبيعي� وقد خل�ضت الني�ت 
وتك�تف الأيدي من منطلق اإمي�ن 
���ض���دق ب���ل��ه��دف ووح����دة امل�ضري 
اأن  ب�هلل  ب�لإمي�ن  ع�مرة  وبقلوب 
مولده  ي��وم  منذ  الحت����د  يخطو 
خطوات ث�بته �ضريعة على طريق 
العزة والتقدم واأن يرتفع ال�ضرح 

احل�ض�ري �ض�خم�.
بهذه  ن��ح��ت��ف��ل  ون����ح����ن  وال�����ي�����وم 
الذكرى اخل�لده لعيدن� الوطني 
والعرف�ن  ال�ضكر  بعظم  ن��ت��وج��ه 
ا�ضتط�عت  التي  الر�ضيدة  للقي�دة 
مب� متلك من روؤية وا�ضحة وفكر 
فريدا  من���وذج����  ت��ق��دم  اأن  ث���ب��ت 
ل��ل��دول��ة ال��ع�����ض��ري��ة ال��ت��ي جمعت 
ب��ني احل��داث��ة والأ���ض���ل��ة ونقلتن� 
والع�ضرين  احل�����دي  ال��ق��رن  اإىل 

املخل�س  ال��ق���ئ��د  بثقة  والنه�ضة 
اأن  ل�ضعبه و�ضنظل ق��ضرين على 

نوفيه حقه و�ضكره.
وعلين� جميع� يف هذا اليوم الأغر 
جندد  اأن  دي�����ض��م��رب  م���ن  ال���ث����ين 
الولء ونوؤكد العهد ونعقد العزم 
على هذه امل�ضرية اخلرية وننتهز 
اإىل مق�م  ل��رنف��ع  امل��ن������ض��ب��ة  ه���ذه 
ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض���ح��ب 
الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن 
امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق���ئ��د 
ال�ضمو  �ض�حب  واإىل  اهلل  حفظه 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل واإىل 
اأع�ض�ء  ال�ضمو  اأ�ضح�ب  اخوانهم� 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل���الحت����د حك�م 
�ضمو  اأول  الفريق  واإىل  الإم����رات 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد 

القي�دة  روؤي���ة  وع��م��ق  �ضحة  على 
م��ن دولة  ال��ت��ي جعلت  ال��ر���ض��ي��دة 
���ض���خم��� يتفي�أ  الإم�������رات ���ض��رح��� 
ظ��الل��ة امل���واط���ن وامل��ق��ي��م وواح���ة 
كنفه�  يف  يعي�س  اإ���ض��ت��ق��رار  اأم����ن 
راية  الإم����رات جميع� حتت  ابن�ء 
الحت�����د وك����ن ن��ت���ج ذل���ك نه�ضة 
ح�ض�رية �ض�ملة ارتفعت �ضروحه� 
واجتم�عي�  اق���ت�������ض����دي����  ع����ل���ي���ة 
وجه  وغ���ريت  وتعليمي�  و�ضحي� 
الإم�رات  ملواطني  فتحقق  احلي�ة 
اإل��ي��ه م��ن رفعة  م��� ك���ن��وا ي�ضبون 
وت���ق���دم وان��ط��ل��ق��ت ال����دول����ة من 
خالله�  حر�ضت  را���ض��خ��ة  ث��واب��ت 
اأ�ض��س  على  عالقته�  تعزيز  على 
والتف�هم  املتب�دل  الح���رتام  م��ن 
واحل������وار وال���ت���ع����ون ون���ب���ذ ك�فة 
اأ�ضك�ل الإره�ب والعنف والتطرف 
واملواثيق  ب���ل��ق��وان��ني  والل����ت����زام 

وامل���ج����لت وك���ف��ة امل��واق��ع لتكون 
التحرك  �ضريعة  دين�ميكية  ق��وة 

والنفت�ح يف جميع الأوق�ت.
القوات  اب��ن���ء  نحن  علين�  ويبقى 
العط�ء  حجم  ن��ق��در  اأن  امل�ضلحة 
ل��ن��� قي�دتن�  ت��ق��دم��ه  ال����ذي ظ��ل��ت 
ح�ضن  ع��ن  ن��ك��ون  واأن  ال��ر���ض��ي��دة 
البن�ء  م�������ض���رية  ن���وا����ض���ل  ظ��ن��ه��� 
والتثقيف  امل���ك���ث���ف  ب����ل���ت���دري���ب 
ب�أن  اإمي�����ن  منطلق  م��ن  ال���ذات���ي 
ب�ملثل  ه���ي  احل��ق��ي��ق��ي��ة  امل���واط���ن���ة 
للوطن  ل��ل��ولء  حقيقية  ترجمة 
وال��ذود عن حي��ضه ويف اخال�س 

وجترد ونكران ذات.
متثل  امل��ضية  الأرب��ع��ة  العقود  اإن 
حقبة مزدهرة من ت�ريخ الإم�رات 
ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  فيه  ق���د  ال��ذي 
طيب  نهي�ن  اآل  �ضلط�ن  بن  زاي��د 
والتقدم  البن�ء  م��وك��ب  ث���راه  اهلل 

القي�دة  واأي��ق��ن��ت  ت��ق��ن��ي���ت��ه.  ب��ك��ل 
لن  حتققت  ال��ت��ي  الجن������زات  اأن 
والتطور  ال���ض��ت��م��رار  ل��ه���  ي��ك��ت��ب 
ق����وة حتميه�  ل��ه���  ت��ت��وف��ر  م���� مي 
الق�در  اجلي�س  بن�ء  اإىل  فعمدت 
وال����ذود عن  ال��وط��ن  على حم�ية 
حي��ضه والإ�ضه�م يف حفظ الأمن 
وانطالق�  ب���مل��ن��ط��ق��ة.  وال�������ض���الم 
وامل�ضتمر  اجل��������د  ال�������ض���ع���ي  م����ن 
وتوطيد  الحت���دي  الكي�ن  لدعم 
العلي�  ال���ق���ي����دة  ق������ررت  اأرك������ن�����ه 
والبحرية  الربية  القوات  توحيد 
واجل���وي���ة وال���دف����ع اجل���وي حتت 
ق��ي���دة مركزية واح���دة وك���ن هذا 
القرار مبث�بة الإنطالقة بدءا من 
الب�ضرية  القوى  وت�أهيل  تطوير 
والتنظيم  الت�ضليح  وم��ن��ظ��وم���ت 

والتدريب والإدارة والإمداد.
من جهة اأخرى ك�ن من الطبيعي 

•• اأبوظبي-وام:

وجه �ضع�دة اللواء الركن �ضليم�ن 
وكيل  �ضليم�ن  بن  �ضليم�ن  اأحمد 
للخدم�ت  امل�ض�عد  ال��دف���ع  وزارة 
امل�����ض���ن��دة ك��ل��م��ة ع��رب جم��ل��ة  درع 
الوطني  اليوم  مبن��ضبة  ال��وط��ن  

ال� 43 للدولة.
الكلمة:ي�أتي  ن�����س  ي��ل��ي  وف��ي��م��� 
ال��ث���ين م��ن دي�����ض��م��رب يف ك��ل ع�م 
طويل  ت���ري��خ  ذاكرتن�  على  ومي��ر 
م����ن ال����ع����ن�����ء وال����ع����م����ل واجل���ه���د 
واأهداف �ض�مية �ضعى يف حتقيقه� 
وقوة  ب�ل�ضرب  املوؤ�ض�ضني  حك�من� 
من  مل��زي��د  يدعون�  مم���  ال�ضكيمة 
ال����ولء وال��ع��ط���ء ل��وط��ن معط�ء 
والمتن�ن  الأف�ضل  من�  ي�ضتحق 

واملواطن وك�ضر كل احلواجز التي 
حتول دون التطور والتنمية فقد 
اأعلى مع�يري يف  حققت الإم���رات 
بح�ضب  ع�ملي�  الب�ضرية  التنمية 
ال��ق��راءات الأخ���رية واأع��ل��ى جودة 
ومت��ي��ز يف ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة كم� 
موؤ�ضرات  يف  اأرق����م  اأع��ل��ى  �ضجلت 
التنمية الجتم�عية والقت�ض�دية 
ب��ح�����ض��ب امل���وؤ����ض���رات ال��ع���مل��ي��ة مم� 
ل��ك��ث��ري من  اإىل اح��ت�����ض���ن��ه���  دع���� 
واأ�ضبحت  اقت�ض�دي�  امل�ضتثمرين 
الإم�����رات مب��� تت�ضم ب��ه م��ن اأمن 
لالإق�مة  ج���ذب��ة  بيئة  وا���ض��ت��ق��رار 
وال�ضتثم�ر وخري دليل على ذلك 
ا�ضت�ض�فة الإم�رات ملعر�س اإك�ضبو 
2020 الذي يعد من اأهم واأكرب 
املع�ر�س الع�ملية ومن�ضة ه�مة يف 

اإكم�ل امل�ضرية النرية  يتوانى عن 
النج�ح  م���ن  ب��ع��ق��ود  وت��ط��وي��ق��ه��� 
ان���ع���ك�������س ذل������ك ع���ل���ى ك���ث���ري من 
املوؤ�ضرات والإجن�زات التي �ضجلت 

يف ت�ريخ الدولة وعزز تقدمه�.
ب�ليوم  ن��ح��ت��ف��ل  ون���ح���ن  وال����ي����وم 
الوطني الث�لث والأربعني علين� اأن 
املزيد من اجلهود  ن�ضتمر ونبذل 
له  و�ضلن�  مل���  املح�فظة  �ضبيل  يف 
من اإجن���زات ومكت�ضب�ت وحتقيق 
النه�ضة  م�������ض���روع  يف  اأه����داف����ن����� 
�ض�حب  ق����ئ���دن����  و����ض���ع���ه  ال������ذي 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و 
الق�ئد  ال��دول��ة  رئي�س  نهي�ن  اآل 
حفظه  امل�ضلحة   للقوات  الأع��ل��ى 
ال�ضتمرار  اإىل  دع����  وال����ذي  اهلل 
وامل�ضي  التنموي  امل�ضروع  هذا  يف 

ال��ك��ف���ءة واجل���ه��زي��ة ك��م��� عززت 
على  و�ضجعت  ال��دف���ع��ي  اجل���ن��ب 
كركيزة  املحلية  ال�ضن�ع�ت  اإن�ض�ء 
ال��وط��ن��ي��ة ودرع�  ل��ل�����ض��ي���دة  ه���م��ة 
املع�ر�س  واك��ت�����ض��ب��ت  ل��ه���  واق���ي���� 
وخ�ضو�ض�  اأه��م��ي��ت��ه���  ال���دول���ي���ة 
معر�ضي  اآيدك�س و  دبي للطريان 
اأ���ض��ب��ح��ت الإم���������رات قبلة  ح��ت��ى 
جلميع دول الع�مل وفر�ضة كبرية 
والآلت  امل���ع���دات  ل��ع��ر���س ج��م��ي��ع 
والط�ئرات  والأ�ضلحة  الع�ضكرية 
التي  ال�ضفق�ت  م��ن  وال���ض��ت��ف���دة 
تعقد من خاللهم� مم� �ضجع على 
املع�ر�س  قط�ع  وتطوير  ا�ضتمرار 
املن��ضبة  وب����ه����ذه  ال������دول������ة.  يف 
اأن  ي�ضرين  قلوبن�  على  ال��ع��زي��زة 
�ض�حب  ���ض��ي��دي  م��ق���م  اإىل  اأرف����ع 

وال�����وف������ء ل����ق�����دة ك������رام ك������ن ول 
�ضعبهم  راح�����ة  ه���و  ه��دف��ه��م  زال 
الأ�ضمى  ف����ل���ه���دف  وم�����ض��ل��ح��ت��ه 
ال������ذي ات�����ض��ح��ت ����ض���ورت���ه اأم������م 
ب�حلكمة  ات�����ض��ف  ع��ظ��ي��م  ق����ئ���د 
املغفور  الذكر  خ�لد  الب�أ�س  وق��وة 
ال�����ض��ي��خ زاي������د بن  ب��������إذن اهلل  ل����ه 
هو  اهلل  نهي�ن  رحمه  اآل  �ضلط�ن 
وال�ضتقرار  الأمن  حتقيق  كيفية 
وتوفري  ل�����ض��ع��ب��ه  وال���ط���م����أن���ي���ن���ة 
لهم وم�ضى يف  ال��ك��رمي��ة  احل��ي���ة 
ب��ق��وة وعزم  ال��ه��دف  ه���ذا  حتقيق 
وحمل من بعده الراية خري خلف 
خلري �ضلف �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
للقوات  الأع���ل���ى  ال��ق���ئ��د  ال���دول���ة 
امل�����ض��ل��ح��ة  حفظه اهلل وال����ذي مل 

التوا�ضل والزده�ر م�ضتقبال.
وال����ق����وات  ال�����دف������ع  دور  وي������أت�����ي 
امل�����ض��ل��ح��ة م���ن ���ض��م��ن الأول���وي����ت 
جل  الر�ضيدة  قي�دتن�  ركزت  التي 
اهتم�مه� له� و�ضخرت له� جميع 
بداي�ت  منذ  وامل���وارد  الإمك�ني�ت 
الحت�������د وق����م���ت ب���دع���م اأرك����ن���ه 
وو�ضعت  وتقني�  ومعنوي�  م���دي��� 
�ضمن  الع�ضكرية  ال�ضرتاتيجية 
الكلي�ت  ف���أ���ض�����ض��ت  اأول����وي�����ت����ه����� 
واملدار�س الع�ضكرية واأهلت جميع 
املنت�ضبني لي�ضبحوا �ضب�ط وق�دة 
امل�ضوؤولية  حت��م��ل  ع��ل��ى  ق����دري���ن 
وع��ل��ى درج���ة ع���ل��ي��ة م��ن التعليم 
اأ�ض�ليب  اأح����دث  ووف����ق  وامل���ق���درة 
والت�أهيل  ال��ع�����ض��ك��ري  ال���ت���دري���ب 
درج�ت  اأع��ل��ى  اإىل  به�  وال��و���ض��ول 

التطويرية  ال��روؤي��ة  حتقيق  نحو 
ونكون  ال�ض�ملة  لالإ�ضرتاتيجية 
بذلك قد انتقلن� من مرحلة و�ضع 
تطبيقه�  اإىل  ال���ض��رتات��ي��ج��ي���ت 
مب�دئ  على  واملح�فظة  ومتكينه� 
وقيم الولء وامل�ضوؤولية. لقد ك�ن 
الر�ضيدة  قي�دتن�  اهتم�م  زال  ول 
وتطويره�  ال��ب�����ض��ري��ة  ب����ل���ك���وادر 
يف  ال�ض�غل  ال�ضغل  وعملي�  علمي� 
ال�ضي��ض�ت  ور�ضم  النه�ضة  عملية 
ال�ضتثم�ر  فهي  وال�ضرتاتيجي�ت 
التطوير  ل���ع���م���ل���ي���ة  الأ�����ض����م����ن 
ليتحقق  ذلك  يكن  ومل  والتنمية 
ق�دتن�  بني  املب��ضر  ب�لتوا�ضل  اإل 
الكرام وبني �ضعبهم املخل�س فهذا 
ال��ت��وا���ض��ل ي��ع��ك�����س م���دى حر�س 
الوطن  م�����ض��ل��ح��ة  ع��ل��ى  ال����دول����ة 

•• اأبوظبي-وام:

وج������ه ����ض���ع����دة ال���ع���م���ي���د ال���رك���ن 
���ض��ع��ي��د غ�ف�ن  م���ب����رك  ال��دك��ت��ور 
اجل�بري رئي�س هيئة الت�ض�لت 
وت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم����ت ك��ل��م��ة عرب 
مبن��ضبة  ال����وط����ن   درع  جم���ل���ة  

اليوم الوطني ال� 43 للدولة.
الكلمة:نحتفل  ن�س  يلي  وفيم� 
الوطني  ال���ي���وم  ب���ذك���رى  ال���ي���وم 
ون�ضتعيد  والأرب�����ع�����ني  ال���ث����ل���ث 
هذه  والع��ت��زاز  الفخر  بكل  مع� 
يتملكن�  ال��ت��ي  اخل���ل��دة  املن��ضبة 
عميق  �����ض����ع����ور  ج���م���ي���ع����  ف���ي���ه���� 
للق�ئد  والم����ت����ن�����ن  ب���ل��ت��ق��دي��ر 
امل��وؤ���ض�����س امل���غ���ف���ور ل���ه ب�������إذن اهلل 
ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن اآل نهي�ن  

اجلوار  وح�ضن  ال�ضلمي  التع�ي�س 
وتكري�س  امل���ت���ب����دل  والح��������رتام 
عالق�ت التع�ون وعدم التدخل يف 
ال�ضوؤون الداخلية للدول واعتم�د 
لت�ضوية  ال�����ض��ل��م��ي��ة  ال���و����ض����ئ���ل 
لل�ضرعية  والح��ت��ك���م  اخل��الف���ت 
الدولية واحرتام الآخر والت�ض�ور 

حتقيق� لل�ضلم وال�ضالم.
الثوابت  ع��ل��ى  ح��ر���ض��ن���  اأن  غ���ري 
ل حتل بينن� وب��ني روؤي��ة قي�دتن� 
قواتن�  حتديث  لعملية  الر�ضيدة 
ت��ن��ط��ل��ق من  ال���ت���ي ل  امل�����ض��ل��ح��ة 
ع�ضكرية  م��ع���ي��ري  اأو  م��ق���ي��ي�����س 
اعتب�ره�  م��ن  ب��ل  فح�ضب  بحته 
ر�ضوخ  رك�ئز  من  اأ�ض��ضية  ركيزة 
وهويتن�  الحت�����دي����ة  م�����ض��ريت��ن��� 
ال���وط���ن���ي���ة وراف���������دا م����ن رواف�����د 

ال�ضنوات  ه��ذه  الحت���دي��ة خ��الل 
اآم�ل  وج�ضدت  متعددة  اجن����زات 
القرن  اإىل  ال��دول��ة  ونقلت  ك��ب���را 
احل������دي وال��ع�����ض��ري��ن م���ن خالل 
ك���ف��ة املج�لت  اإجن�����زه يف  م��� مت 
مع  �ضب�ق�  البن�ء  مرحلة  وك���ن��ت 
الدولة  مقوم�ت  لت�ضكيل  الزمن 
�ضي��ضي�  ال�ض�ملة  قوته�  وعن��ضر 
وثق�في�  واجتم�عي�  واقت�ض�دي� 

ودف�عي� .
اله�ئلة  الجن�����زات  حجم  وم��ع   .
الدولة  ح���ف��ظ��ت  حت��ق��ق��ت  ال��ت��ي 
حركته�  وحرية  ا�ضتقالله�  على 
اإرادته�  وامتلكت  ال�ضرتاتيجية 
بعدم  ومت�������ض���ك���ت  ال���ف���ع���ل  ع���ل���ى 
املعوق�ت  ك��ل  وجت����وزت  النحي�ز 
يف ح��ن��ك��ة وح��ك��م��ة ���ض��ه��د ل��ه��� به� 

اجليو�س  م�����ض���ف  اإىل  امل�����ض��ل��ح��ة 
ا�ضرتاتيجي�  ه���دف����  امل���ت���ق���دم���ة 
الع�ضكري  ال�����ض��م��ري  يف  را���ض��خ��� 
املوؤ�ض�ض�ت  اإن   .. العلي�  ل��ل��ق��ي���دة 
تتمكن  لكي  والع�ضكرية  املدنية 
العلمي  ال���ت���ط���ور  م���واك���ب���ة  م����ن 
اتب�ع  م����ن  ل���ه����  لب�����د  وال���ت���ق���ن���ي 
اأ�ض�ليب الإدارة احلديثة من ر�ضم 
ال�ضرتاتيجية  وو�ضع  لل�ضي��ض�ت 
وت��ن��ف��ي��ذ اخل��ط��ط وال��ع��م��ل على 
النظم  امل��ف���ه��ي��م داخ����ل  ت���أ���ض��ي��ل 

الإدارية ب�ملوؤ�ض�ضة الع�ضكرية.
على  �ضتظل  امل�ضلحة  ق��وات��ن���  اإن 
لالحت�د  جت�ضيدا  دائ��م���  عهده� 
ورم������������زا ل����ل����ت����الح����م ال����وط����ن����ي 
..وي�ضرين بهذه املن��ضبة اخل�لدة 
اأن اأرفع اإىل مق�م �ضيدي �ض�حب 

امل�ضرية  ق�����د  ال�����ذي  اهلل  رح���م���ه 
والت�ضميم  ال���ع���زم  ب��ك��ل  اخل����رية 
اأ�ضح�ب  اإخ����وان����ه  م���ن  مب�������وؤازرة 
الأعلى  املجل�س  اأع�����ض���ء  ال�ضمو 
ل��الحت���د ح��ك���م الإم�����رات �ضيدي 
ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض���ح��ب 
الدولة  اآل نهي�ن رئي�س  زاي��د  بن 
امل�ضلحة   للقوات  الأع��ل��ى  الق�ئد 
�ض�حب  و����ض���ي���دي  اهلل  ح���ف���ظ���ه 
را�ضد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ئ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��������وزراء ح�كم  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
دب���ي  رع����ه اهلل و���ض��ي��دي الفريق 
زايد  ال�ضيخ حممد بن  اأول �ضمو 
اأبوظبي  ع���ه���د  ويل  ن���ه���ي����ن  اآل 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق����ئ���د  ن����ئ���ب 
امل�ضلحة. هذا وقد حققت امل�ضرية 

الفريق  �ضيدي  اأك��د  وقد  التنمية 
زايد  ال�ضيخ حممد بن  اأول �ضمو 
اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب 
امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  الق�ئد 
اخلطط  اإن  ال���������ض����دد   ه�����ذا  يف 
قواتن�  ب���أداء  لالرتق�ء  الطموحة 
امل�ضلحة تنطلق من ا�ضرتاتيجية 
وتقوم  والأبع�د  الأرك���ن  متك�ملة 
ع��ل��ى ح��ت��م��ي��ة ال���ت���الزم ب���ني بن�ء 
جم�لت  ودع��م  الع�ضكرية  ال��ق��وة 
اأنهم�  ب�عتب�ر  وتو�ضيعه�  التنمية 
احلقيقية  ال�����ض��م���ن��ة  مي���ث���الن 
ال�ض�ملة  النه�ضة  لتوازن م�ضرية 
امل�ضتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وحت���ق���ي���ق 
وال�����رخ������ء والزده������������ر والأم������ن 

وال�ضتقرار .
ال��و���ض��ول بقواتن�  ك����ن  ه��ن���  م��ن 

البداية  منذ  وح��ر���ض��ت  اجلميع 
ع����ل����ى ال���ت���م�������ض���ك ب���������أن اأف�������ض���ل 
ا�ضتثم�ره�  ه��و  ل��ل��روة  ا�ضتثم�ر 
من  وتثقيفه  الن�ض�ن  تكوين  يف 
اأجي�ل م�ضتنرية ق�درة  اأجل خلق 
الع�ضر  متطلب�ت  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى 
والتف�عل الإيج�بي مع التحدي�ت 
التي يفر�ضه� لذلك ك�ن الإن�ض�ن 
الإم�راتي ول يزال الركيزة التي 
تقوم عليه� ا�ضرتاتيجية مرحلتي 

بن�ء الدولة والتمكني.
وان���ط���ل���ق���ت دول������ة الإم������������رات يف 
روؤية  وف���ق  اخل���رج��ي��ة  �ضي��ضته� 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض���ح��ب  ���ض��ي��دي 
نهي�ن  اآل  زاي��������د  ب�����ن  خ���ل���ي���ف���ة 
رئ����ي���������س ال�������دول�������ة  ح���ف���ظ���ه اهلل 
التزام  ع��ل��ى  ق���ئ��م��ة  ث���واب���ت  م���ن 

الق�ئد  ن���ئ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
اأ�ضمى  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
داعني  والتربيك�ت  الته�ين  اآي���ت 
عليهم  ي��ع��ي��د  اأن  وج����ل  ع���ز  اهلل 
امل��ن������ض��ب��ة اخل�����ل����دة وعلى  ه�����ذه 
ال��وط��ن و���ض��ع��ب الإم�������رات وعلى 
وال�ضوؤدد  ب�ملجد  امل�ضلحة  القوات 
نكون  اأن  ع��ل��ى  ال��ع��ه��د  جم���ددي���ن 
دائم� اجلند الأوفي�ء والعني التي 
والعط�ء  اخل���ري  ل��وط��ن  ت��ن���م  ل 

والوف�ء .

•• اأبوظبي-وام: 

الركن عبداهلل  اللواء  �ضع�دة  وجه 
م���ه���ري ال��ك��ت��ب��ي ق����ئ���د ال����وح����دات 
امل�����ض���ن��دة ك��ل��م��ة ع���رب جم��ل��ة  درع 
الوطن  مبن��ضبة اليوم الوطني ال� 

للدولة..  43
الكلمة:الث�ين  ن�����س  ي��ل��ي  وف��ي��م��� 
 1971 ل�����ع������م  دي���������ض����م����رب  م������ن 
�ضيظل معلم� ب�رزا يف ت�ريخ دولة 
الإم�رات العربية املتحدة و�ضتبقى 
ذكراه خ�لدة عرب الت�ريخ نحييه� 
ع�م  كل  بعد يف  واأبن�وؤن� من  نحن 
بفخر واعتزاز لأنه� ذكرى عزيزة 
على قلوبن� جميع� ففي هذا اليوم 
ط�لت  حقيقة  اإىل  احل��ل��م  حت���ول 
الإرادة  وت���الق���ت  ال�����ض��م���ء  ع���ن����ن 
اهلل  ب����إذن  ل��ه  للمغفور  ال�ضج�عة 

كم�  يكونوا  واأن  الر�ضيدة  القي�دة 
ويوا�ضلون  بهم  ظنه�  ح�ضن  عند 
الراقي  والتدريب  البن�ء  م�ضرية 
م���ن منطلق  ال���ذات���ي  وال��ت��ث��ق��ي��ف 
املواطنه احلقيقية هي  ب�أن  اإمي�ن 
املطلق  ل���ل���ولء  حقيقية  ت��رج��م��ة 
للوطن والذود عن حي��ضه يوؤدون 
اإليهم  ي��وك��ل  م����  ك���ل  ال���واج���ب يف 
بعلو همة وعزم واإخال�س وجترد 
الإن�ض�ن  ب��ن���ء  اإن  ذات.  ون���ك���ران 
وت����ط����وره ورق����ي����ه ومت��ك��ي��ن��ه من 
ال��ق��ي���م ب����دوره امل����أم���ول يف خدمة 
الأه������داف ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��� يظل 
وحمور  ث���ب��ت���  ا�ضرتاتيجي�  خ��ط��� 
اه��ت��م���م ق��ي���دت��ن��� ال��ر���ض��ي��دة التي 
حر�ضت دائم� على كل م� من �ض�أنه 
الرتق�ء ب�مل�ضتوى العلمي واملعريف 
والعلمي والتدريبي لأبن�ء الوطن 

القي�دة  قبل  م��ن  خ������س  ب�إهتم�م 
اأن  م��ن منطلق  وذل����ك  ال��ر���ض��ي��دة 
امل��ك������ض��ب والجن����������زات لب����د له� 
بق�ءه�  وت�ضمن  حتميه�  ق��وة  من 
اأ�ض��س  ه��و  الأم���ن  واأن  وازده���ره��� 
ال��ت��ق��دم وال���ض��ت��ق��رار و الإزده������ر 
م����ع ت���ق���دم ال���ق���ط����ع����ت الأخ������رى 
الدف�عي  ال���ق���ط����ع  ���ض��ه��د  ح���ي���ث 
م�ضطردا  ومن��وا  م�ضتمرا  ت��ط��ورا 
وتخ�ض�ض�ته  جم�لته  ك�فة  �ضمل 
امل�ضتمر من  الدعم  هذا  اأدى  وقد 
متكني  اإىل  احلكيمة  قي�دتن�  قبل 
حتقيق  م����ن  امل�������ض���ل���ح���ة  ال�����ق�����وات 
ن���وع���ي���ة وذل������ك ع���ل���ى ك�فة  ن��ق��ل��ة 
والت�ضليح  ك�لتنظيم  امل�����ض��ت��وي���ت 
يف  ب��دوره���  خوله�  مم�  والتدريب 
ح��م���ي��ة م��ك������ض��ب ال��وط��ن وال����ذود 
ن��ت���ج هذا  ع��ن حي��ضة وك����ن م��ن 

وهيكلية  ع�ملة  وح���دات  بت�ضكيل 
لتوؤدي دوره� املن�ط به�.

هذه  يف  ن��ذك��ر  اأن  جميع�  وع��ل��ي��ن��� 
دولتن�  موؤ�ض�س  اخل���ل��دة  املن��ضبة 
ال�ضيخ  ب�إذن اهلل  املغفور له  والدن� 
الذي  نهي�ن  اآل  �ضلط�ن  ب��ن  زاي��د 
مل�  ق��ل��وب��ن���  الأب�����د يف  اإىل  ���ض��ي��ب��ق��ى 
فين�  ولغر�ضه  الوطن  لهذا  قدمه 
حب اهلل وحب الوطن والت�ضحية 
البن�ء  م��وك��ب  ق���د  وال�����ض��رب حيث 
املخل�س  الق�ئد  بحكمة  والنه�ضة 
ال�ضمو  ا���ض��ح���ب  واإخ���وان���ه  ف��ق��دم 
اأبد  �ضيظل  ال��ذي  اجلزيل  العط�ء 

الدهر يطوق اأعن�قن�.
املن��ضبة  ه������ذه  يف  يل  وي���ط���ي���ب 
ونرفع  العهد  جن��دد  اأن  اخل���ل��دة 
والتربيك�ت  الته�ين  اآي����ت  اأ�ضمى 
ال�ضمو  �ض�حب  �ضيدي  م��ق���م  اإىل 

اآل  �ضلط�ن  بن  زاي��د  ال�ضيخ  تع�ىل 
ال�ضمو  اأ�ضح�ب  اخوانه  نهي�ن مع 
اإق�مة  اأج����ل  ح��ك���م الإم�������رات م��ن 
واح���دة  دول����ة  يف  يجمعهم  احت�����د 
تركز على ق�عدة المي�ن والأخوة 
ال��را���ض��خ��ة ك����أول جت��رب��ة وحدوية 
ب����أ����ض���ره����  امل���ن���ط���ق���ة  ن����ج���ح���ة يف 
م�ضرية  ذل��ك  اث��ر  على  وانطلقت 
البن�ء الدوؤوب وا�ضتط�عت الدولة 
يف ف��رتة وج��ي��زة م��ن عمر الزمن 
ب�أن حتقق اإجن�زات عظيمة وقطع 
التنمية  درب  على  جب�رة  اأ���ض��واط 
مرموقة  مك�نة  وت��ب��واأت  ال�ض�ملة 
على ال�ض�حتني العربية والإقليمية 
مع قي�م بدور ه�م وب�رز ومرموق 
و  الإقليمية  الق�ض�ي�  خمتلف  يف 

الدولية.
امل�ضلحة  ال����ق����وات  ح��ظ��ي��ت  وق�����د 

وخرباتهم  م���ه����رات���ه���م  و����ض���ق���ل 
واإعدادهم الإعداد اجليد للدخول 
املختلفة  ال���ع���م���ل  جم�������لت  اإىل 
ب���روح ع���ل��ي��ة ورغ��ب��ة ���ض���دق��ة كم� 
ت�أكيدا  ي���ع���د  ال���ت���وج���ه  ه�����ذا  اأن 
القي�دة  ه��ذه  لثقة  را�ضخ�  وطني� 
الوطنية  وال��ك��ف���ءات  ال��ق��درات  يف 
للقوات  الب�ضري  الدعم  اإن  ك�فة. 
العملي�ت  ح�لت  ملواجهة  امل�ضلحة 
تدفق�  ت�ضتدعي  التي  وال��ط��وارئ 
ب�ضري� يعزز �ضموده� وا�ضتمراره� 
اكتمل  القت�لية  مه�مه�  ت���أدي��ة  يف 
الحت�دي  الوطني  املجل�س  ب�قرار 
وك�نت  الوطنية  اخلدمة  لق�نون 
القي�دة  ل���دى  ال��ق��وي��ة  ال��ب�����ض��رية 
الع�ضكرية العلي� اإذ اأمرت بت�ضكيل 
الوحدات امل�ض�ندة لتكون احل��ضن 
وذلك  الحتي�ط  خل��ط  الأ�ض��ضي 

اجلهد املقدر والدعم الالحمدود 
امل�����ض��ل��ح��ة بكل  ق��وات��ن���  ان واك���ب���ت 
حركة  وك������وادره�������  م��وؤ���ض�����ض���ت��ه��� 
ال��ت��ق��دم ال��ع���مل��ي واأ���ض��ب��ح��ت بحق 
واقي�  درع����  ت�ضكل  ح��دي��ث��ة  ق���وات 
يف  �ضقيق�ته�  م��ع  وت�ضهم  للوطن 
التع�ون اخلليجي يف  دول جمل�س 
توفري الأمن والأم�ن و ال�ضتقرار 
نحتفل  ونحن  وال��ي��وم  للمنطقة. 
ب�����ل����ذك����رى ال���ث����ل���ث���ة والأرب�����ع�����ني 
امل��ضي  ن�ضرتجع  احت���دن���  ل��ق��ي���م 
ب��ك��ل ا����ض���راق����ت���ه واحل��������ض���ر بكل 
القوة  ذلك  ون�ضتمد من  اجن�زاته 
بكل  امل�ضتقبل  مل��واج��ه��ة  والإرادة 
حتدي�ته ليكون دافع� قوي� لرجل 
امل�����ض���ن��دة وب�����أن يكونوا  ال���وح���دات 
مقدرين  دائ���م����  ع��ه��دن���ه��م  ك��م��� 
لهم  قدمته  ال��ذي  العط�ء  حلجم 

نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
الأعلى  ال���ق����ئ���د  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
واىل  اهلل  حفظه  امل�ضلحة  للقوات 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض����ح���ب  اأخ����ي����ه 
ن�ئب  اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال��وزراء ح�كم دبي رع���ه اهلل واىل 
اأع�ض�ء  ال�ضمو  اأ�ضح�ب  اإخوانهم� 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل���الحت����د حك�م 
�ضمو  اأول  الفريق  واىل  الإم�����رات 
نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
الق�ئد  ن���ئ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�ضلحة داعني اهلل 
عليهم  يعيد  اأن  وت��ع���ىل  �ضبح�نه 
ه�����ذه ال����ذك����رى ب����خل���ري وال���ع���زة 
جميع�  اهلل  ..ح��ف��ظ��ك��م  وال�������ض���وؤدد 
مزيدا  �ضموكم  اأي��دي  على  وحقق 

من اخلري والتقدم .

زايد  ب��ن  خليف�ة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و 
الق�ئد  ال��دول��ة  رئي�س  نهي�ن  اآل 
حفظه  امل�ضلحة   للقوات  الأع��ل��ى 
ال�ضمو  �ض�حب  �ضيدي  واإىل  اهلل 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء ح�كم دبي  رع�ه اهلل واإىل 
اأع�ض�ء  ال�ضمو  اأ�ضح�ب  اإخوانهم� 
الإم�����رات  ح��ك���م  الأع��ل��ى  املجل�س 
�ضمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ���ض��ي��دي  واإىل 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد 
الأعلى  الق�ئد  اأبوظبي  ويل عهد 
ل���ل���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة اأ����ض���م���ى اآي�����ت 
ال��ت��ه���ين وال��ت��ربي��ك���ت داع���ني اهلل 
الوطن  وع��ل��ى  ع��ل��ي��ه��م  ي��ع��ي��د  اأن 
ب�ليمن  اخل����ل���دة  امل��ن������ض��ب��ة  ه���ذه 

والربك�ت .

زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و 
الق�ئد  ال��دول��ة  رئي�س  نهي�ن  اآل 
حفظه  امل�ضلحة   للقوات  الأع��ل��ى 
ال�ضمو  �ض�حب  �ضيدي  واإىل  اهلل 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء ح�كم دبي  رع�ه اهلل واإىل 
اإخوانهم� اأ�ضح�ب ال�ضمو اأع�ض�ء 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��الحت���د حك�م 
الفريق  ���ض��ي��دي  واإىل  الإم�������رات 
زايد  ال�ضيخ حممد بن  اأول �ضمو 
اأبوظبي  ع���ه���د  ويل  ن���ه���ي����ن  اآل 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق����ئ���د  ن����ئ���ب 
الته�ين  اآي������ت  اأ���ض��م��ى  امل�����ض��ل��ح��ة 
املعط�ء  وطنن�  وع��ل��ى  وال��ربك���ت 
واخلري  ب�ليمن  امل�ضلحة  وقواتن� 

والربك�ت . 
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الث�لث  الوطني  ب�ليوم  والأطف�ل  الن�ض�ء  لرع�ية  دبي  موؤ�ض�ضة  اإحتفلت 
املوؤ�ض�ضة  ع���م  مدير  الب�ضطي  عفراء  �ضع�دة  بح�ضور  للدولة  والأرب��ع��ني 

ومديري الإدارات وجميع املوظفني و�ضيوفهم.
وبداأ احلفل ب�ل�ضالم الوطني لدولة الإم�رات العربية املتحدة تاله عدد 
الرتاثية  الأن�ضطة  من  ع��دد  اإح��ي���ء  اإىل  اإ�ض�فة  ال�ضعبية  العرو�س  من 
الفخر  اإم�راتي ميلوؤه  كل  اأن  الب�ضطي  عفراء  �ضع�دة  واأك��دت  الإم�رتية. 
الو�ضول  اإ�ضتط�عت  التي  القي�دة  هذه  ظل  يف  الوطن  لهذا  ينتمي  ب�أنه 
ب�لدولة لل�ضدارة الع�ملية يف العديد من املج�لت ول �ضيم� فيم� يخ�س 

والف�عل يف حتقيق  اله�م  دوره���  على  يعتمد  املجتمع  اأ�ضبح  التي  امل��راأة 
املزيد من الإجن�زات الرائدة وكذلك فيم� يخ�س الأطف�ل الذين وفرت 
بيئة  اأبن�ئن� يف  ن�ض�أة  التي ت�ضمن  والنظم  الت�ضريع�ت  ك�فة  الدولة  لهم 

منوذجية واآمنة يحظون فيه� ب�أف�ضل و�ض�ئل الرع�ية.
اإحت����د دولة  ال��ذك��رى اخل���ل��دة لإن��ط��الق م�ضرية  واأ���ض���ف��ت حت��ل علين� 
الإم����رات ي��وم الث�ين من دي�ضمرب كل ع���م ل��ن��زداد اإمي���ن��� وثقة ب���أن اهلل 
عز وجل قد اأكرم �ضعب الإم�رات على يد الوالد املوؤ�ض�س املغفور له ب�إذن 
اهلل تع�ىل ال�ضيخ زايد بن �ضلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه واأخيه املغفور 
له ب�إذن اهلل ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم طيب اهلل ثراه واإخوانهم� 

اأ�ضح�ب ال�ضمو حك�م الإم�رات .

الإم�رات  وودول���ة  علين�  الت�ريخية حتل  ال��ذك��رى  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ض���رت 
اإجن�زات  من  حققته  مب�  الن�ب�س  وقلبه  الع�مل  اأن��ظ���ر  حمط  اأ�ضبحت 
غري م�ضبوقة وم� تقدمه لأبن�ئه� يف �ضتى املج�لت تنفيذا لروؤية قي�دته� 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ض�حب  راأ�ضه�  وعلى  الر�ضيدة 
رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخوه �ض�حب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل 
الآب�ء  نهج  على  �ض�روا  الذي  الإم���رات  ال�ضمو حك�م  اأ�ضح�ب  واإخوانهم� 

املوؤ�ض�ضني.
من جهته� ق�لت �ضيخة املن�ضوري م�ض�عد املدير الع�م للدعم املوؤ�ض�ضي يف 
املوؤ�ض�ضة اإنه يف الذكرى الث�لثة والأربعني لقي�م الحت�د ي�ضتلهم اجلميع 

زايد  ال�ضيخ  اهلل  ب�إذن  لهم�  املغفور  اأر�ض�ه�  التي  والنبيلة  الكبرية  القيم 
اآل مكتوم  را�ضد بن �ضعيد  اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه وال�ضيخ  بن �ضلط�ن 
طيب اهلل ثراه واإخوانهم� اأع�ض�ء املجل�س الأعلى لالإحت�د والتي �ضتظل 

مغرو�ضة يف قلوب جميع اأبن�ء الوطن.
الر�ضيدة على  العهد لوطنن� وقي�دتن�  اليوم جندد  اأنن� يف هذا  واأ�ض�فت 
امل�ضي قدم� يف حتقيق الأه��داف املن�ضودة يف م�ضرية النه�ضة والتطوير 
خ�ضو�ض� يف جم�ل رع�ية املراأة والطفل وندعوا املوىل عز وجل اأن يحفظ 
ملوا�ضلة  ي�ضدد خط�هم  واأن  احلكيمة  وقي�دته�  العظيمة  دولتن�  بعن�يته 
جهودهم لرفعة الوطن واإعالء �ض�أنه . وتوجهت املن�ضوري ب�ل�ضكر لك�فة 

امل�ض�همني يف تنظيم الإحتف�ل ب�ليوم الوطني داخل املوؤ�ض�ضة .
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