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أشاد اللواء محمد المري مدير عام 
إقامة دبي بمبادرة صاحب الســمو 
الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان 
رئيس الدولــة، حفظه الله، بإطالق 

«عام زايد» عنواناً لسنة 2018.
وأشــار المــري إلى أن مبــادرة «عام 
زايــد» تأتي ترســيخاً لذكراه ونشــر 
ثقافــة المحبــة والوالء الــذي يحمله 
كل مواطن ومقيــم على هذه الدولة 
للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، مضيفاً أن العام القادم سيكون 
مليئاً باإلنجازات التي تسهم في تعزيز 
رفعــة هــذا الوطن الغالي اســتكماال 
لمسيرة المؤسس.   دبي ـ وام

أكد اللــواء عبيد مهير بن ســرور 
نائــب مدير عام إقامة دبي أهمية 
اســتكمال مســيرة القائد وترسيخ 
تربينا عليهــا وزرع  التــي  القيــم 
روح المحبة والوفــاء في األجيال 

القادمة.
وقــال بن ســرور في كلمــة بهذه 
المناســبة إن «عيــال زايــد» عبارة 
يتعــرف بها الجميع على أبناء دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة، حيث 
إنها تدل علــى الحب والوفاء الذي 
للوالد  يكنه شــعب دولة اإلمارات 
والمؤسس الشــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، رحمه الله.  دبي ـ وام

قال محمــد ثاني مرشــد الرميثي، 
رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة 
بالدولة رئيــس مجلس إدارة غرفة 
تجــارة وصناعــة أبوظبــي، إن عام 
اســتثنائياً في  2018 ســيكون عاماً 
دولة اإلمــارات، مع إعالنه من ِقبل 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 

الله، «عام زايد».
وأوضح الرميثي، في تصريح له بهذه 
المناسبة، أن المغفور له الشيخ زايد 
بــن ســلطان آل نهيان، طيــب الله 
ثراه، زرع في نفوســنا حب الوطن 
واالنتمــاء له، والعمــل على تنميته 
والنهوض به.   أبوظبي - وام

ثمنت إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي إعالن صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظــه الله، 2018 «عام زايــد» رمز الخير والحكمة 

والعطاء الذي استشرف مستقبل الدولة.
وأشار عبدالله علي مصلح األحبابي رئيس مجلس 
إدارة هيئــة مياه وكهربــاء أبوظبي إلى ما امتاز به 
المغفور له من بصيرة نافذة اســتطاعت استشراف 
المســتقبل بكل ممكناتــه وصعوباتــه وتحدياته، 
فخطط لتأســيس دولة متماسكة األركان والدعائم 
لتبلــغ ما حققته اليــوم من نهضــة تنموية بقيادة 
صاحب الســمو رئيس الدولة، ومتابعة وتوجيهات 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان 
ولــي عهد أبوظبــي، نائب القائد األعلــى للقوات 
المســلحة. وأضاف األحبابي أن إعالن 2018 «عام 
زايد» يتوافق مع طموحات الدولة إلى المستقبل، 
فالمغفــور لــه بــإذن الله تخطــى برؤيتــه الزمن 
الحاضر .رمز عربي بدوره قال الدكتور سيف صالح 
الصيعــري مديــر عام هيئة ميــاه وكهرباء أبوظبي 

باإلنابة إن المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيان سيبقى رمزاً عربياً مهماً يعطي التاريخ درساً 
متجدداً فــي النهضة والتخطيــط والعمران ويلهم 

مسيرة البناء في الوطن العربي كله.

أكد حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة 
أبوظبــي الوطنيــة للمعارض (أدنيــك) ومجموعة 
الشــركات التابعة لهــا أن اعتماد عام 2018 ليكون 
«عــام زايــد» فرصة عظيمة نســتذكر مــن خاللها 
فضائل الراحل الكبير المغفور له بإذن الله الشــيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأعماله 
وأياديــه البيضاء، ونقتــدي بأخالقــه وحبه للخير 
والعطــاء، ونســير علــى نهجه، ونهتــدي بحكمته 
ونواصــل إنجازاته التي وصلت بدولة اإلمارات إلى 

مصاف الدول المتقدمة.
وتابع الظاهري لقد كان الشــيخ زايد، طيب الله 
ثــراه، قائداً ملهمــاً وصاحب فكر مســتنير ورؤية 
ثاقبة، وأســس الراحل الكبير نموذجاً تنموياً فريداً 
من نوعه يقــوم على التوفيق بين اإلرث الحضاري 
الغني والتنمية المســتدامة في مختلف القطاعات 
االجتماعيــة واالقتصادية، ووفر الخدمات وســّهل 
ســبل العيــش للمواطــن والمقيم وحقــق األمن 

والعدل والمساواة. 

وزاد: «كان زايــد وال يــزال مثــاالً يحتــذى 
لألجيــال، فهو الوالد والمؤســس وصانع نهضة 
اإلمارات، حيث أبهر العالم بحكمته وشــجاعته 
وانفتاحــه علــى مختلف الشــعوب والثقافات 

والحضارات».

 –

أطروحــات إماراتيــة شــابة تمتلك العــزم  والرؤى 
المثابرة، تستشرف المستقبل بخطى ثابتة، تسير على 
نهج القائد الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان، طيب اللــه ثراه، وتتخذ من أقواله 
وإنجازاته نموذجاً اســتثنائياً للنهضــة والبناء، ذاك ما 
ينتظره الجميع في 2018 عام زايد، ليتقد حماس جيل 
االتحــاد الختبار تجارب ريادية ترد الجميل لمســيرة 
القائد المؤسس الذى أولى جل اهتمامه لرعاية ثروة 
الوطــن مــن الشــباب، وكان يقول: «إننــا ننتظر من 
الشــباب ما لم ننتظره مــن اآلخرين، ونأمل من هذا 
الشــباب أن يقدم إنجازات كبــرى وخدمات عظيمة 
تجعل هذا الوطن دولة حديثة وبلداً عصرياً يسير في 

ركب العالم المعاصر».

 وتؤكد عائشــة البلوشي: أن «عام زايد» دعوة لحشد 
الطاقــات والهمــم لتبــادل األفكار وتقديم مشــاريع 
متفــردة تحــت اشــراف نخبة مــن نســاء اإلمارات 
الفخــورات، بانتمائهن لهذا الجيل الذي شــهد نهضة 
ورخــاء الوطن، حيث ســبقت دولة اإلمــارات الكثير 

مــن دول العالــم باإلقــرار في دســتور البــالد على 
المساواة بين المرأة والرجل وتمتعها بنفس الحقوق 
والواجبات، بما في ذلك حق العلم والعمل والحصول 
على األجر المتساوي مع الرجل، وحق التملك وإدارة 
األموال واألعمال، إضافة إلى امتيازات الوضع ورعاية 
األطفال وغيرها من المكاســب التشريعية التي تكفل 
حقوقهــا الدســتورية، فأصبحت المــرأة اليوم بفضل 

دعم زايــد وقناعته بأهمية دورها ومســؤوليتها في 
تهيئة األجيال الصاعدة تتبــوأ مكانة عالية في خدمة 

المجتمع».

ويــرى محمــد المرزوقــي أن عــام زايد فرصة 
لتوثيق األحــالم واألمنيات وإعادة تشــكيلها على 

أرض الواقع  بما فيه خير للوطن وللمواطن، وذلك 
بالعــودة المتعمقة لفكــر الوالد المؤســس الذي 
لــم تتحقق أحالمه الوطنية فــي الوحدة واالنتماء 
فقــط، لكنها باتــت إنجازات غير مســبوقة عالمياً 
وبشــهادة الجميع، فلقد وهــب المغفور له بإذن 
الله الشيخ زايد نفسه لبناء وطنه وخدمة مواطنيه 
وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في الحياة الكريمة 

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي 
عضــو المجلس األعلى حاكــم رأس الخيمة، بإعالن 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه الله، 2018 «عام زايد» اعتزازاً 
باإلنجازات الخالدة التي ســطرها الوالد المؤســس 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب 
الله ثراه»، وتخليداً لسيرته العطرة التي كرسها في 
إرســاء دعائم االتحاد وبناء دولة عصرية وحضارية 

تحظى بمكانة دولية وسمعة عالمية.
وقال ســموه: «تعد هذه المبادرة الوطنية التي 
أطلقها صاحب الســمو رئيس الدولة، فرصة نؤكد 
فيها تمســكنا بنهج والدنا المغفور له الشــيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونجسد من 
خاللهــا وفاءنا ووالءنا لإلرث الحضاري واإلنســاني 
الــذي تركه لنا «زايــد الخير» فهــو القائد الملهم 
الذي قاد شعبه بخطى ثابتة نحو الحلم الذي طالما 
آمن بــه وتجاوز الصعوبــات والتحديــات ليصبح 
واقعا نعيشه اليوم، وهو قيام اتحاد دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، فهــي اللحظة التي انطلقت فيها 
مســيرة التنمية الشاملة ليقدم للعالم أنجح تجربة 
اتحاديــة عرفها اإلنســان، وينعم شــعب اإلمارات 
بعدهــا باألمــن واالســتقرار واالزدهــار والعيش 

الكريم لكل مواطن ومقيم على أرضها الطيبة».
وأضاف ســموه: «سيمثل عام 2018 عالمة بارزة 
في تاريــخ دولتنا الحبيبة وســنقدم للعالم تجربة 

زايد الخير التي جسد فيها تجربة بناء األوطان.

أكــد الدكتور حمد الشــيخ أحمد حمد الشــيباني 
العضــو المنتــدب للمعهــد الدولي للتســامح أن 
«عام زايد» ســيكون عاماً مجيــداً جديداً في تاريخ 
اإلمــارات ألنه سيشــهد ســباقاً وتنافســاً من كافة 
مؤسســات الدولة وجميع أبنائها البررة على البذل 
والعطــاء وفعــل الخيرات وإعالء القيم اإلنســانية 

والحضارية النبيلة.
وقــال الشــيباني إن توجيهات صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، 
حفظه اللــه، بإعالن عام 2018 «عام زايد» تبشــر 
بعــام حافل بالخير والعطاء وزاخــر بالعمل تعبيراً 

عن العرفان لهذه الشخصية اإلنسانية التاريخية.

أكد العميد أحمد خلفان المنصوري األمين العام 
لجائزة محمد بن راشــد آل مكتوم للتســامح أن 
إعــالن 2018 «عام زايد» نبأ يعزز معنويات أبناء 
اإلمارات ويمدهــم بالطاقة اإليجابيــة والتفاؤل 
ألنهــم علــى موعد مع ســنة جديدة الســتذكار 
مآثر القائد المؤســس المغفور له الشيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن يستذكر 
زايد يجد الخير بالعمل والسعي والبذل والعطاء.
وقــال المنصوري إن كل األعــوام التي تلت قيام 
اتحــاد دولة اإلمارات هي أعــوام «زايد الخير» في 
نظــر أبنــاء اإلمارات وهــي أعوام أثمــرت بالخير 
وتكللت بالحكمة وغمرتها البركة وأغدقت بالعطاء.

■ محمد المرزوقي ■ غيث الحوسني■ عمر عبد الرحمن

■ عبدالله األحبابي 
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أكد محمد ســعيد الضنحاني مدير 
أن  بالفجيــرة،  األميــري  الديــوان 
المغفور له الشــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، طيب الله ثراه، كان يملك 
نظــرة ثاقبــة تجاه مســتقبل دولة 
بشــكل  اقتصادها  ونمو  اإلمــارات 
تدريجي ترتكز بشكل رئيسي على 
إيمانه بقدرة أبناء الوطن على بناء 

الدولة.
وأوضح أن الدراســات تجتمع على 
أن زايد أسس نهجا قوامه أن الخير 
الــذي أنعم الله به علــى اإلمارات 
وســيلة لبناء حضارة تتمتع باقتصاد 
قوي ومستدام.    الفجيرة - وام

ثّمــن محمد حاجــي الخوري مدير 
عــام مؤسســة خليفة بــن زايد آل 
نهيــان لألعمال اإلنســانية، مبادرة 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 

الله، بإعالن 2018 عام زايد.
كان  «لطالمــا  الخــوري:  وقــال 
المغفــور له الشــيخ زايــد عنوانا 
والتسامح  والسالم  والمحبة  للخير 
والعطــاء الذي ال يعــرف الحدود 
فــي مجال العمل اإلنســاني، على 
واإلســالمي  العربــي  المســتوى 
والدولي، حيث كان ســباقاً في مد 
يد العون».   أبوظبي - البيان

قال عويضة مرشــد المــرر، رئيس 
دائــرة الشــؤون البلديــة والنقــل 
بأبوظبــي إن مبــادرة عــام زايــد 
تمثل مناســبة وطنية بامتياز لدولة 
اإلمارات العربيــة المتحدة وأبنائها 
«نســتحضر فيها مســيرة مؤســس 
الدولــة وبانــي حضارتهــا، وإرثــه 
اإلنسانية  والقيم  بالمنجزات  الغني 
الراســخة»، مبينــا أن إطالق هذه 
المبــادرة يعتبــر خطــوًة عظيمــًة 
إلطــالع األجيال على مآثر الشــيخ 
زايد بــن ســلطان آل نهيان، طيب 
الله ثراه، في ســيرة ومسيرة وطننا 
منهــا  نســتخلص  ولكــي  الغالــي، 
الدروس والِعبر.     أبوظبي - البيان

أكــدت جمعية الفجيــرة االجتماعيــة الثقافية أن 
القــرار الذي أعلنه صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيان، رئيــس الدولة، حفظــه الله، 
باعتمــاد 2018، والــذي يصادف الذكــرى المئوية 
لمولد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليكون مناســبة 
وطنية تحت شعار «عام زايد»، جاء ليجسد عبقرية 
الشــيخ زايد في بناء اإلنسان، وليرسخ إرثه العظيم 
الــذي خلده، رحمه الله، عبــر المنجزات التنموية 
والحضارية واإلنســانية الكبيرة التي أبهرت العالم 

أجمع.
وأوضح خالــد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة 
االجتماعيــة الثقافية أن الشــيخ زايــد، رحمه الله، 
شــخصية فريدة من نوعها لن تتكــرر في التاريخ، 
وله يعــود الفضل في ما تتبوأه اإلمارات اليوم من 
مكانة وحظوة بين األمم والشــعوب، والتي جاءت 
نتيجة العمل الدؤوب واالجتهاد المســتمر.وأضاف 
أن األعــوام التي أقرتها القيادة الرشــيدة منذ عام 

الهويــة، مروراً بعــام االبتكار ثم عــام القراءة ثم 
عام الخير، كلها معان تتجســد في شــخصية الشيخ 
زايد، ألن كل هذه القيم والمبادئ تعلمها اإلنســان 

اإلماراتي وتربى عليها على يد المغفور له.

أكد حمدان كرم الكعبــي مدير عام هيئة الفجيرة 
للثقافة واإلعالم أن توجيه صاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
بتخصيص 2018 «عام زايد» فرصة تاريخية للتعبير 
عن كامن الشــعور الحقيقي ألبنــاء دولة اإلمارات 
لباني عزنــا ومجدنا المغفور له بإذن الله الشــيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان، طيــب الله ثراه، القائد 
الذي غرس فينا غروســه خيراً وحباً ووالًء، وعلمنا 
أن الوطن مواطن أوالً، وأن األوطان مكفول بناءها 
ببناء اإلنسان، فكان اإلنجاز أقرب إلى اإلعجاز بعد 
أن تضافرت إرادة شعب ورؤية قائد.. مطالبون ألن 
نتمثــل تجربة زايد في القيادة وكيف اســتطاع أن 

يكتب درس الحكمة في الحكم.
وتابــع: «إننا أمام حلمنا فــي التعبير عن الوفاء 
والــوالء واالنتماء، أمام التعبيــر عن مكنون الحب 
العميق لقائد رســم بيده الكريمة أطر حياتنا التي 
صــارت مثًال تتمثله الشــعوب الحية المتطلعة إلى 
حياة حرة كريمة، لن يكفينا التعبير سروراً في عام 

حمــل اســم القائد األب بل نجد أنفســنا مطالبون 
بترجمة كل قول حفظته الذاكرة الجمعية إلى واقع 
عمل وتأويل أحالمه بخطــوات عملية وأعتقد أننا 
جميعاً مطالبون ألن نمضي فيما وضعه لنا أساســاً 
وضوءاً نهتدي به، وأن نكون على قدر المسؤولية».

الرغدة، وقاد ملحمة البناء من مرحلة الصفر بإقامة 
المدارس ونشــر التعليم، وتوفيــر أرقى الخدمات 
المستشــفيات والعيادات  ببنــاء أحــدث  الصحية 
العالجيــة في كل أرجاء الوطن، وإنجاز المئات من 

مشاريع البنية األساسية العصرية.
وتابــع المرزوقــي: لقــد كان زايــد بحق رجل 
التنمية، ومن الزعماء القالئل الذين تفانوا وكرسوا 

حياتهم وأعطوا بكل ســخاء مــن أجل عزة وطنهم 
وإســعاد شــعبهم، كما وضع  المغفور له الشــيخ 
زايــد االهتمام ببناء اإلنســان ورعاية المواطن في 
أولويات توجهات السياســة العامــة للدولة عندما 
أعلن بكل الوضــوح أن الدولة تعطي األولوية في 
االهتمــام لبناء اإلنســان ورعايــة المواطن في كل 

مكان من الدولة.مسيرة وطنية 

ويــرى الدكتور عمــر عبدالرحمــن أن عام زايد 
يفتح األبواب أمام جيل الشباب للعطاء والمشاركة 
الفعالة في خدمة الوطن متسلحاً بالعلم والمعرفة 
والقــدرة علــى االبتــكار، لتحقيق كافــة األهداف 
والطموحات المنشودة وذات الصلة باالستراتيجية 
الوطنية التي تجسد التزامنا الصادق حكومة وشعبا 
بمســيرة الحب التــي تجمع بين مجتمع األســرة 
الواحدة والقائد، وهي المســيرة التي تزداد بحمد 
الله ثباتاً وانطالقاً نحو األمام لبناء المستقبل األفضل 
لألســرة، وتصعيد العطاء القومــي لألمة باعتبارها 
مسيرة وطنية وقومية، حيث كان المغفور له بإذن 
اللــه الشــيخ زايد  يؤكد دائمــاً: «إن رصيد أي أمة 
متقدمة هو أبناؤها المتعلمون، وإن تقدم الشعوب 

واألمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره».

ويوضح غيث الحوســني أن عام زايد عام المثابرة 
وســرعة اإلنجاز، ومواجهة كافــة التحديات اقتداء 
بمســيرة الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، 
وعلى الشــباب  اقتنــاص الفــرص واالنخراط في 
أدوار إيجابية مســتفيدين من الدعــم الكبير التي 
تولية القيادة الرشيدة لكافة القطاعات والمشاريع 

التي ينفذها الشــباب، حيث تعد األجندة الوطنية 
للشــباب بمثابــة رؤية شــاملة لكافــة التغييرات 
السريعة والمتطلبات المستقبلية التي تم تطويرها 
بالكامل من قبل الشــباب وتحــددت أولوياتها في 
ملتقى الشــباب الســنوي، كما تم إنجــاز أكثر من 
15 مشــروعاً ومبادرة، وتؤكد األجندة أن الشباب 
اإلماراتي نموذج للتأثير اإليجابي في العالم يحقق 

كامل إمكانياته ويجسد القيم والروح الريادية.

ويؤكــد حســن النجــار أن عــام زايــد يحمل بين 
طياتــه العديد من األطروحــات الوطنية المحفزة 
على مشــاركة الشباب ضمن برامجها المستقاة من 
مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان طيــب الله ثــراه التي كانــت ومازالت 
دســتوراً لهذه األمة التي شهدت نهضة متقدمة في 
كافة المجاالت، حيث تؤمن قيادتنا الرشــيدة تمام 
اإليمان بالشباب اإلماراتي وما يحمله من إمكانات 
وقــدرات عالية تؤهله بالشــكل المناســب لتولي 
دفة المســؤولية في المســتقبل ومواصلة مسيرة 
اإلنجــازات وتعزيز مســاهماتهم فــي دفع عجلة 

التنمية المستدامة في اإلمارات.

اعتبرت الشيخة موزة بن مبارك آل نهيان رئيس 
مجلــس إدارة مؤسســة المباركــة، أن مبــادرة 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 2018 «عام 
زايــد»، تضاف إلى ســجل المبــادرات الوطنية 
الرائــدة التي تترجم مكانة زايد في قلوب أبناء 
وبنات الوطن، بخاصة الشباب منهم، فرؤية زايد 

دفعت بالشباب إلى منصات الريادة، 
وذكرت أن هذه المبادرة تظهر المكانة السامية 
للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، طيب اللــه ثراه، إقليمياً ودولياً، إذ تتيح 
المبادرة للنشء واألجيال الجديدة االطالع على 
إرث زايــد الفكــري والحضــاري ومنجزاته في 
جميع المجاالت، وخاصة هذا المنجز الحضاري 
المتمثل في رعاية زايد للشباب واالهتمام بهم 
وتوفير البيئة المحفزة التي جعلت من شــباب 
الوطن قــادة تنفيذيــن في مختلــف مجاالت 
التنميــة الوطنية فــي دولة اإلمــارات العربية 

المتحدة.
وقالت الشــيخة مــوزة: إن إيمــان زايد بدور 
الشباب في نهضة الوطن شكل أحد مالمح هذه 
التجربة الفريدة التي أرســى من خاللها دعائم 
دولة عصريــة نفاخر بها العالم، فقد أولى زايد 
الشــباب جل اهتمامه ولعلنا نقتبس من أقواله 
الخالــدة هذه العبــارات التي جســدت مكانة 
الشــباب في فكر ووجــدان القائد المؤســس، 

طيب الله ثراه.
وأشارت إلى أن هذا الفكر الثاقب للقائد الرمز 
المغفور له بإذن الله تعالى الشــيخ زايد، طيب 
الله ثــراه، هو الــذي فتح أمام شــباب الوطن 
آفاقاً واســعًة نحو الريــادة واالبتكار في جميع 
المجــاالت التي يعملون بها، ومن هنا جاء هذا 
التميز الحضاري الذي نشــهده في مسيرة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة.  أبوظبي - البيان

رأت الدكتورة فاطمة الفالســي المدير العام 
لجمعيــة النهضــة النســائية بدبــي أن قرار 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيــان رئيس الدولة، حفظــه الله، بأن يكون 
2018 عام زايد، لمســة وفــاء خالصة ألغلى 
الفرســان واألبطال شــيخ الرجال زايد الخير 

رحمه الله وطيب الله ثراه.
 وأردفــت أن هذا القــرار يجعلنا أكثر تفاؤالً 
باستقبال عام العزة والكرامة، فالتاريخ سوف 
يســطر عنه ملحمــة إنســانية خالصة تحمل 
اســمه مؤسســاً إلمارات الخير وباني نهضتها 
ومعــززاً ألقوى االتحادات السياســية اتحادنا 
اإلماراتي الشامخ، وال غرابة في تخصيص هذا 
العام عن قهر المســتحيل وتربع على صدارة 

حكماء العرب في هذا العصر بال منافس. 
وقالــت إن حب زايــد الخير تحول إلى عمل 
مبــدع وتالحــم شــعبي إلحيــاء إرث والدنا 
إلنجازاته  مباشراً  الباني وتجســيداً  المؤسس 

المتميزة.
وأهابــت بالجميــع بأن يجعلوا عــام زايد 
ريادة وصدارة ألســعد شــعب، ألن تجربة 
حكيــم العرب ســوف تبقى عبــر األزمنة 
منهجية عمل ورســالة لكل زمــان ومكان 
وتقف كل الحروف والســطور عاجزة عن 
إيفائه الشكر والتقدير، ومن هذا المنطلق 
سوف تعكف كل إدارات الجمعية وفروعها 
علــى وضع منهجية متكاملــة وخطة عمل 
تنســجم مع إشــراقات هذا العام لترســخ 
قيم زايد في ســجل عظمــاء العالم لكونها 
مناسبة وطنية خالصة الستحضار اإلنجازات 
ولتأصيل قيم ومبادئ الوالد الذي أعطى بال 
حــدود وبجعل عــام 2018 انطالقة واعدة 
ورســالة للعالم أجمع فحواهــا زايد الخير 
في قلوبنا جميعاً.   دبي - البيان

نظم المركز النســائي في مدينة العين، بالتعاون مع 
مركز زايد للدراسات والبحوث، التابعين لنادي تراث 
اإلمــارات بأبوظبي، أمــس، محاضرة بعنــوان «عام 
زايــد»، ألقاها حمدان راشــد الّدرعي، رئيس قســم 
الدراسات والبحوث والندوات في المركز، استعرض 
فيها الســمات الشخصية للقائد المؤسس المغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
 وقــال الدرعــي: لقــد اتســم زايــد بمواصفات 
الشخصية الكارزمية، التي عبرت عن محيطها الثقافي 
واالجتماعي، بما حملته من صفات المحبة والبساطة 

والتواضع، والجهد المخلص.

كما تطــّرق المحاضر إلى العديــد من المحطات 
التاريخية في حياة الشــيخ زايد، منذ نشــأ في كنف 
أبيــه بالعين.واعتبر الدرعي أن تاريخ الســادس من 
أغسطس 1966، شــكل محطة أولى لمسيرة تنموية 
وحدوية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، فقد أسس 
بحكمتــه أنجح تجربة عربية في النموذج الوحدوي، 
رغــم أن المنطقة عانــت من مشــكلة الوحدة بين 
دولها المختلفة، مما شــكل تحديا إضافيا على عاتق 
فقيد الوطن الكبير، رحمه الله، حيث لم تمض سوى 
ســنة ونصف الســنة حتى وقع زايد الخير مع أخيه 
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، اتفاقية 
االتحاد الثنائي بين اإلمارتين، كنواة التحاد شامل بين 

بقية اإلمارات.

عــرض راشــد الدرعي جملة من المواقف النبيلة للشــيخ زايد، حيــث أظهر الراحل 
الكبير نبوغا سياســيا، كما قام بإصالحات شــملت األفالج وقطاعي الزراعة والتعليم، 
حيث أنشــأ مدرسة في منطقة الجيمي، وكذلك بنى سوقاً متعدد المتاجر، تم توزيع 
دكاكينهــا مجاناً على مســتحقيها، وذلك في إطار اهتمامــه بدعم موقع مدينة العين 

كمنطقة حيوية. 
 وتخلــل المحاضــرة التــي تابعها نخبة مــن الباحثين والمهتمين بالتــراث والطالب 
والطالبات، استعراض لعدد من أحاديث الشيخ زايد رحمه الله عن الماضي والحاضر.

■ عائشة البلوشي ■ حسن النجار

■ خالد الظنحاني
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