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منازل مولت بناءها اإلمارات وتم توزيعها على عدد من األسر اليمنية في المخا  |  وام
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ضيقــت قوات النخبــة اليمنية التــي تلقت تدريباً 
إماراتيــاً متقدمــاً، الخناق على تنظيــم «القاعدة» 
فــي مختلف مديريــات محافظة شــبوة، مواصلة 
انتشارها بمختلف بقاع المحافظة وأمنت القوات 
الطريــق الدولي «عبر العتق» الــذي يربط اليمن 
بالمملكة العربية الســعودية، بعد انتشــار ظاهرة 
الهجمات المســلحة على سالكيه من قبل اللصوص 
وبعض منسوبي المليشــيات االنقالبية المندسين. 
ووســعت قــوات النخبــة بدعم ومشــاركة قوات 
إماراتية وبحرينية وأميركية، من انتشارها الكثيف 

في شبوة وسط ترحيب شعبي واسع. 
إلى ذلــك، واصلــت اإلمارات دعمهــا التنموي 
واإلنســاني لليمن بافتتاح، أمــس، المرحلة الثانية 
من المباني التي تــم ترميمها وإعادة إعمارها من 
قبــل جمعية الهالل األحمر اإلماراتي بمدينة المخا 

بمحافظة تعز.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولة، 
حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيان ولــي عهــد أبوظبي 
نائــب القائد األعلــى للقوات المســلحة، 
أعلنت مؤسســة خليفة بن زايد آل نهيان 
لألعمال اإلنســانية، عــن تكفلها بعالج 90 
جريحــاً مع نفقــات مرافقيهم ممن تأثروا 
بالحــرب واالنتهــاكات الحوثية، وذلك في 
مستشــفيات الهند ليبلغ عدد من تكفلت 
المؤسسة بعالجهم إلى جانب المؤسسات 

والهيئات اإلنسانية والخيرية األخرى داخل 
الدولة 300 جريح مع مرافقيهم.

وكانت دولة اإلمارات قد تكفلت بعالج 
1500 مــن الجرحــى اليمنيين في كل من 
األردن والســودان والهند وسيرت القوافل 

الطبية واإلغاثية دعماً لألشقاء في اليمن.
وأكدت المؤسســة أنها ستتكفل بعالج 
الدفعــة الجديــدة من الجرحــى اليمنيين 
خــالل األيام المقبلة وذلك في إطار الدعم 
المتواصــل الــذي تقدمه دولــة اإلمارات 
لألشــقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم 
والوقــوف إلــى جانبهــم وذلــك في ظل 

الظروف الصعبة التي تواجههم.

أكدت السعودية أمس أنها لم تغير موقفها 
الثابت من األزمة السورية، خاصة تمسكها 
بأنــه «ال مــكان للرئيس الســوري بشــار 

األسد» في مستقبل الحكم في سوريا.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية 
الســعودية «عــدم دقة» ما نســبته بعض 
وســائل اإلعــالم لوزيــر الخارجيــة عادل 

الجبير.
وأكد المصــدر «موقف المملكة الثابت 
من األزمة الســورية، وعلــى الحل القائم 
على مبــادئ إعالن جنيف 1 وقرار مجلس 
األمن رقم 2254، الذي ينص على تشــكيل 
هيئــة انتقالية للحكم تتولى إدارة شــؤون 
البــالد، وصياغــة دســتور جديد لســوريا، 
والتحضيــر لالنتخابــات لوضــع مســتقبٍل 
جديٍد لســوريا ال مكان فيه لبشار األسد». 
كما أكــد المصدر دعــم المملكــة للهيئة 
التنســيقية العليا للمفاوضات، واإلجراءات 
التي تنظر فيها لتوســيع مشاركة أعضائها، 

وتوحيد صف المعارضة.
وأوضحت مصــادر لـ«البيان» أن الهيئة 

العليا للمفاوضات بدأت بتشكيل لجان من 
أجــل التحضير لمؤتمــر «الرياض 2» الذي 
كشــفت عنه الهيئة العليا للمفاوضات أول 

من أمس.
وقالت إن المؤتمر هذه المرة ســيكون 
الشكل السياسي األخير للمعارضة السورية 
والعســكرية،  السياســية  أطيافهــا  بــكل 
مشــيرة إلى أن التشكيل األخيرة سيتجاوز 
تقســيمات المعارضة السورية والمنصات 
التي شــكلت جــدالً واســعاً في أوســاط 

المعارضة السورية.
وبحســب المصــادر ذاتها فــإن مؤتمر 
سياســية  بوثيقــة  ســينتهي  «الريــاض2» 
وتشــكيل معارض جديد مخــول أن يقود 
العمليــة السياســية بالكامــل مــع النظام 
الـســوري، مــن أجــل الوصل إلــى الحل 

النهائي.
ولفتــت المصــادر إلــى أن التســويات 
العســكرية األخيرة في الغوطة الشــرقية 
والجبهــة الجنوبيــة وحمــص، أكــدت أن 
حــل التهدئة العســكرية يمكــن أن يقود 
إلى تســويات سياســية تتفق على شــكلها 

المعارضة والنظام.
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احتفت اإلمارات رســمياً وشــعبياً، بإعالن صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس 
الدولــة، حفظه الله، عــام 2018 والــذي يصادف 
الذكرى المئوية لمولد المغفور له الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليكون مناســبة 

وطنية تحت شعار «عام زايد».

وثّمن أصحاب السمو الشــيوخ ومعالي الوزراء 
والمســؤولون والمواطنون اختيار 2018 عام زايد، 
مؤكدين أن القرار يحمل رســالة جوهرها العرفان 
والوفاء لمســيرة خير ونماء، أرسى ركائزها القائد 
المؤســس، فُحّق االحتفاء برائد نهضة عز نظيرها، 
وقائــد ملهــم بنى دولة راســخة األركان شــامخة 

البنيان.
الوطــن، شــيوخاً ومســؤولين  أبنــاء  وأجمــع 

ومواطنيــن، على أن إرث الشــيخ زايد اإلنســاني 
والقيــادي هــو ملــك ألبنــاء اإلمارات وللبشــرية 
جمعــاء، و«عــام زايد» مبادرة ســامية لوضع هذا 
اإلرث في إطاره المؤسســي ليبقــى تاريخاً خالداً 
في ذاكرة الشــعوب. وأكدوا أن مسيرة زايد قصة 
نجــاح وتجربــة فريــدة لقائد اســتثنائي يجب أن 
تنقــل من جيل إلى آخر، لتكون دافعاً وحافزاً لكل 
أبنــاء الوطن حتى يحافظوا على منجزات اإلمارات 

ويواصلوا تقدمها ورفعتها.
وأشــاروا إلى أن «عــام زايد» تخليــد لصاحب 
مشروع نهضة متفردة، وسجل حافل من اإلنجازات 
التي غيرت وجه اإلمارات ووضعت خارطة طريق 
لمستقبل شــعبها. كما أنه تخليد لمدرسة سياسية 
متفردة، رســخت مبادئ العمــل الوحدوي القادر 
على مواجهــة التحديات وتحويلها إلى فرص تقدم 

وتطور.
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«أمان يا بالدي» مظلة عمل المواطن سالم 
ســلطان القايدي في محلــه الصغير الواقع 
على طريق عام، إذ إنه يســّوق ســلعه من 
دون بائــع أو رقابة، ليثبــت أن رأس ماله 
هو ثقتــه في المجتمــع وربحه من ضمير 
المشتري الذي يتسّوق من منتجات مشتله 
الزراعــي، في مشــهد متكامــل منبعه قيم 
المجتمــع اإلماراتي وأخالقــه النبيلة التي 
تنتقــل بمحبة لكل من يعيــش على أرض 

اإلمارات.

في مدينة مليحة التابعة إلمارة الشارقة 
وعلــى طريقهــا العام نســج أحد أشــكال 
الصدق واألمانة، حينما جّهز القايدي محله 
المصغر بأســلوب تراثــي دون مبالغة في 
الكلفــة الماديــة، وعرض منتجات مشــتله 
الزراعــي علــى أرفف مــن دون أن يكون 
هنــاك بائــع أو كاميرات للمراقبــة، ليفتح 
المحــل أبوابــه للقاصي والداني لتســويق 
ســلعه من الخضــراوات والفواكــه التي ال 

يحاسبه عليها سوى ضميره وأمانته.
فالمشــروع في حد ذاته لم يكن للربح 
بقــدر ما كان إلبراز األمــن واألمان اللذين 

تنعم بهما الدولــة ومتانة الصدق واألمانة 
في أبناء اإلمارات وكل من يقيم على أرضها 
لينقلها في رســالة للعالم عبر الجنســيات 
المختلفــة التــي تعيش علــى أرضها، وهو 
ما تحقق ســريعاً من خالل تفاعل كبير من 
الجنسيات العربية واآلسيوية التي توافدت 

على المحل.
ومنــذ تأســيس المحل قبــل عامين لم 
يالحظ مالكــه نقص درهم واحد من قيمة 
منتجاتــه التي حدد أســعارها مــع أوزانها 
بكل شــفافية، وهــو ما شــجعه على نقل 
هــذه التجربــة إلــى أماكن أخــرى، حيث 

شــارك بالفكرة في عدد من المعارض التي 
نظمت في دبي والشــارقة فعرض منتجاته 
في زاوية مخصصة ووضع بجانبها صندوق 
الدفع، ليعود في نهاية المعرض ليجد كمية 
المال مســاوية لقيمة المبيعات وفي بعض 
األحيان بزيادة قليلــة، ولم تغب المواقف 
التي تثبت أمانــة أفراد المجتمع وصدقهم 
عن المحل، والتي كان منها شــراء شــخص 
لمنتجــات مــن المحــل ولم يجــد درهماً 
ليســدد باقي المبلغ، ما اضطره للعودة في 
اليوم التالــي لوضع الدرهــم في صندوق 

الدفع ومن ثم المغادرة.



أكد ســمو الشــيخ محمــد بن حمد بــن محمد 
الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن توجيهات صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة، حفظه الله، بــأن يحمل العام 2018 في 
دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة شــعار «عام 
زايــد» ويكــون مناســبة وطنية تقــام لالحتفاء 
بالقائد المؤســس المغفور له بإذن الله الشــيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، تشكل 
فرصة غالية إلحياء القيم العليا التي مثلتها قامته 
الخالــدة ونهج العطاء والبذل الذي أرســاه فعًال 

وممارسة.
وشــدد ســمو ولي عهد الفجيرة فــي كلمة له 
بهــذه المناســبة على أهميــة أن تبــرز فعاليات 
هذه المناســبة الوطنية ومبادراتها رؤية المغفور 
لــه بإذن الله في بنــاء الدولة والنهضــة المباركة 
التــي قادها منذ أوائل ســبعينيات القرن الماضي، 
وأن ترســخ الثوابــت واألســس التــي وضعها في 
بناء االتحاد كركيزة أساســية للنمــاء والتنمية في 
اإلمــارات، والتي وضعت في أولوياتها تعزيز روح 
المواطنة اإليجابية ومواكبة تطلعات الناس وتلبية 

متطلباتهم.
ودعا سمو ولي عهد الفجيرة إلى تمثل قيم زايد، 
رحمه الله، بوصفها ثقافة إماراتية مستمرة تتجسد 
في أســمى معانيها خالل «عام زايد» عبر منظومة 
عمل تؤكد مكانة الدولة في العالم بوصفها عاصمة 

للعطاء اإلنســاني العالمي والعون لألمم المحتاجة 
ونموذجاً يحتذى به في بناء اإلنســان واالســتثمار 

فيه.
وقال ســموه: «لنجعل «عام زايــد» عام الريادة 
اإلماراتيــة فــي كل المجــاالت بقيــادة صاحــب 
الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس 
الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب الســمو حكام 
اإلمــارات، فريــادة العالــم المتحضــر كانت حلم 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب 
الله ثراه، منذ أن أطلق مشــوار البناء والنهضة في 
اإلمارات، وتحقيق هذا الحلم ســيكون أبلغ تقدير 

وتحية لروحه الخالدة».

أشــادت ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك رئيســة 
االتحاد النسائي العام الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية 
األســرية رئيســة المجلس األعلى لألمومة والطفولة، 
بالقرار الذي أعلنه صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 
2018 والــذي يصادف الذكرى المئوية لمولد الشــيخ 

زايد، ليكون مناسبة وطنية تحت شعار «عام زايد».
ووصفت ســموها في كلمة لها هــذا القرار الذي 
يصــادف يــوم جلوس المغفــور له بإذن الله الشــيخ 
زايــد بن ســلطان آل نهيــان، طيب الله ثــراه، في 6 
أغســطس 1966 عندما تولى مقاليد الحكم في إمارة 
أبوظبــي، بأنه من أفضل قيم الوفاء والبر من شــعب 
وقيادتــه لزايد للقائد الملهم الذي قاد شــعبه وبالده 
نحو التقدم واالزدهار، وأرسى لهم منهاج عمل قويم 
فاتبعــه أبنــاؤه وشــعبه فنجحوا في تحقيــق آمالهم 

وطموحاتهم.

كما أعربت ســمو الشــيخة فاطمة بنــت مبارك عن 
تقديرها لتوجيهات صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعاه اللــه، بالبدء في وضع إطار 
عمل شامل لتفعيل مبادرة «عام زايد» وإيجاد اآلليات 
التنفيذية لتحقيق أهدافها النبيلة، والعمل على وضع 
أجندة متكاملة لترســيخ قيم زايــد ورؤيته في عمل 

جميع المؤسسات االتحادية والمحلية. 

عّبر ســمو الشــيخ ســلطان بن زايــد آل نهيان ممثل 
صاحب الســمو رئيــس الدولــة عن تقديــره الكبير 
لتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان رئيس الدولة، حفظه الله، بتســمية عام 2018 

«عام زايد».
وقال ســموه في كلمــة بهذه المناســبة إنه ليس 
غريباً على صاحب الســمو رئيس الدولة، حفظه الله، 
وال على إخوانه وال على شــعب اإلمارات قاطبة هذا 
الوفــاء لرجل مــأل الدنيا خيراً وحكمــة وعطاًء وهم 
جميعــاً ونحن معهــم نعلم علــم اليقيــن أن القائد 
المؤسس، طيب الله ثراه، لم يغب ال عن القلوب وال 
عــن العيون لحظة واحدة ألنه يعيش في قلوبنا وفي 
وجداننــا وألننا نراه ماثًال أمــام ناظرينا في كل وقت 
وحين وأن ما غرســه في نفوسنا أكبر وأعمق من أن 
يذكر كما أن ما تركه من ميراث مادي ومعنوي أغلى 

وأثمن من أن يقدر.

وأضاف ســموه إن كل فرد منا نحن - شعب اإلمارات 
- يحمــل فــي داخلــه بعضاً مــن روح الوالــد القائد 
المؤســس، طيب الله ثراه، ويظهر على خارجه ملمح 
أو أكثــر مــن مالمح شــخصية زايد التــي ال تعد وال 
تحصى ففيها الحكمة وحب الخير وفيها العطاء وفيها 
االنتمــاء وفيها النبــل وفيها المروءة وفيها الشــهامة 
وفيها الشــموخ وفيها الكثير والكثير، وأن تعيين عام 

بذاته لزايد ليس إال مجرد رمز واضح وتجســيد جلي 
لما نحملــه جميعاً من حب وعرفــان وامتنان لرجل 
صنــع التاريخ في وطنه وغير وجــه األرض في بالده 
وســبق عصره، وتحدى الصعاب ولم يبخل على البالد 
وال على العباد بوقت وال بمال وال بجهد؛ فاستحق أن 
تتفق اآلراء على أنه حكيم العرب وحق للبالد والعباد 
أن يقفــوا أمــام تجربته ويســتلهموا منهــا الدروس 
والعبــر، ومن ثم الحفــاظ على منجزاتها والتمســك 
بثوابتها ومن أهمها وأبرزها اليقين التام بأننا قادرون 
إن نحن بقينا في اتحاد وتماســك وتآزر وأن االلتفاف 
حول قادتنــا، حفظهم الله، ســبيلنا إلى كل خير وأن 

الفرقة والتشتت ال سمح الله لن يأتيا بأي خير.

أشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 
عضو المجلــس األعلى حاكم الفجيــرة بتوجيهات 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئيــس الدولة، حفظه الله، بــأن يكون العام 2018 
فــي دولة اإلمارات العربية المتحــدة «عام زايد»؛ 
ويكون مناســبة وطنية تقام لالحتفاء بالمغفور له 
بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان طيَّب 
الله ثراه، مؤكداً أن التزامنا اليوم بشعار «عام زايد» 
هــو التزام بالحفــاظ على ثقافة التميز واســتدامة 
تحســين أدائنا وتحقيق الريادة في شــتى مجاالت 
العمل، بوصفها جزءاً من ثقافتنا الوطنية التي نشأنا 
عليهــا في اإلمــارات، بهدي فكر زايــد وتوجيهاته 

وممارسته العملية في البناء والتنمية.
ورأى صاحب الســمو حاكــم الفجيرة أن تجربة 
المغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيان، مليئة بالعبر لجيل اليوم والغد، تتجاوز كونها 
عالمــة بارزة فــي تاريخ اإلمارات، لتكون دســتور 
عمــل يصلح لكل زمان ومــكان، إذ إنها قامت على 

االستثمار باإلنسان وقيمه الحضارية.
وأشــار ســموه إلى أن تجربة الدولة المنشودة 
في فكــر زايد، لم تكــن ممارســة مرحلية بهدف 

تحقيق أهداف آنية، وإنما كانت اســتراتيجية عمل 
طويلة األمد تهدف إلى إحداث نقلة نوعـية بدولة 
اإلمــارات علــى درب التقدم واالزدهار لتســتحق 

بجدارة مكانتها في مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف سموه قائًال: «نفخر اليوم أننا في هدي فكر 
زايد واستراتيجيته في بناء الدولة، بتنا ُنعرف بأننا 
دولة اإلنجازات الكبــرى، التي ال تتوقف عن إبهار 

العالم بكل ما هو جديد وعصري ومبتكر».
ودعا سموه إلى أن يكون «عام زايد» عام العمل 
المتميز بكل مســتوياته المحليــة والعالمية، وعام 
تحقيــق المزيد من اإلنجــازات، والمضي بها على 
نحو متصاعد لتكون بوابًة آلفاق أوسع، تنتقل معها 
اإلمــارات من موقع المؤثر في المشــهد الحضاري 
العالمي إلى قيادة العالم في تشكيل هذا المشهد.
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أكد مسؤولون في حكومة دبي أن إعالن صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 2018 
«عام زايد» يشير إلى عام استثنائي فيه من الخير 
والحكمــة والنظرة الثاقبة ما فيــه، بخاصة وأنه 
يحمل اسم حكيم العرب باني الدولة المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ولفتوا لـ«البيان» إلى أن المغفور له بإذن الله 
الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان برؤيته الثاقبة 
وبعــزم ال يلين بنى دولة تبــوأت مركز الصدارة 
بين األمــم، كما أن اإلعــالن رد لجميل وأفضال 
زايد، ولكل ما قــدم لهذا البيت المتوحد وألبناء 
الوطن واألمتين العربية واإلســالمية واإلنسانية 
جمعاء. وشــددوا على أن زايد كان سابقاً لعصره 
يستشــرف المســتقبل؛ ُعِرف عنه طــوال حياته 
اهتمامه الكبير باإلنسان باعتباره الثروة األغلى.

وثمن اللــواء عبد الله خليفة المري القائد العام 
لشرطة دبي، إعالن صاحب السمو رئيس الدولة، 
عــام 2018 في دولة اإلمارات «عام زايد» ليكون 
مناســبة وطنية تقام لالحتفاء بالقائد المؤســس 
المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيــان، طيب الله ثراه، بمناســبة مرور مئة عام 
على ميالده، وتزامناً مع ذكرى يوم جلوسه الذي 

وافق تاريخ 6 أغسطس 1966.
وأكد اللواء المري أن المناسبة الوطنية ستكون 
فرصة إلبراز الدور الكبير لمؤســس الدولة على 
الصعيديــن المحلــي والعالمي، وإبــراز المكانة 
الكبيرة واالستثنائية للمغفور له بإذن الله الشيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان لــدى كل اإلماراتيين، 
مشــيراً إلى أن الشــيخ زايد رحمه الله، أســس 
وطناً قائماً على حضارة عصرية ومتقدمة بفضل 
حكمتــه ورؤيته الرشــيدة التــي اعتمدت روح 

الوحدة واالتحاد.
كما أكد اللواء المري أن القيادة العامة لشرطة 
دبي ســتحرص على تحقيق أهــداف «عام زايد» 
مــن خالل المبادرات والبرامج والمشــاريع التي 
ســتطلقها لتحقيق أهداف العــام والمتمثلة في 
إبراز دور الشــيخ زايد في تأسيس الدولة ووضع 
وترســيخ حضارتها، وتخليد المبادئ التي أســس 
الــدول عليهــا وحفظها أبناء شــعبه مــن بعده 
ونقلوها إلى العالم بأسره، وتعزيز مكانته وتخليد 
إرثه وقيمه. وقال المــري: المغفور له بإذن الله 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، قامة إنسانية 
وقيادية كبيرة فقد أســس دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة علــى نهج إنســاني وحضــاري عنوانه 
العطاء والريادة والتسامح وحب الوطن والوحدة 
واالتحاد وحرص على االستثمار بالموارد البشرية 
المواطنــة مــا أدى إلى تفــوق دولــة اإلمارات 

وأصبحت من مصافي الدولة المتقدمة.

وقال مطر الطاير، المديــر العام ورئيس مجلس 
المديرين لهيئة الطــرق والمواصالت، إن إعالن 
صاحــب الســمو رئيس الدولة عــام 2018 «عام 
زايد»، واعتباره مناســبة وطنية، ما هو إال امتداد 
لنهج الخير والعطاء الذي رســمته الدولة لنفسها 
منذ النشــأة، وإن إطالق هذه المبادرة تأتي من 
كون المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان طيب الله ثراه ال يزال يعيش بيننا فكراً 
وروحاً، وبكل ما قدمه لوطنه من ِعمارة اإلنسان 

والمكان، الوطن والمواطن.
وأضــاف الطايــر: «لقــد غــرس فينا الشــيخ 
زايد قيــم اإلخاء واإلنســانية، وإغاثة الملهوفين 
والمحتاجين، حتى صار الخير راية دولتنا وهويتنا 
لتعزيز  التحديــات  وعنوانهــا، وعّلمنــا مواجهة 
مســيرة أنجح التجــارب الوحدوية فــي الوطن 
العربي، ونحن النزال نعيش امتداد مسيرة هذه 
المنظومة الرائعة من اإلرادة والعزيمة والسخاء 

اإلنساني بشهادة العالم كافة.

وأكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس 
التنفيــذي لهيئــة كهرباء ومياه دبــي أن القيادة 
الرشــيدة لدولتنا الحبيبة ســعت ألن يكون عام 
2018 في اإلمارات عاماً استثنائياً بكل المقاييس، 
فجاء إعالن، صاحب السمو، رئيس الدولة، 2018 

■ طارش المنصوري■ سعيد الطاير ■ مطر الطاير■ عبدالله المري

أكد ســمو الشيخ محمد بن خليفة 
آل نهيــان عضو المجلس التنفيذي 
إن توجيهات صاحب السمو الشيخ 
خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس 
الدولة،حفظــه اللــه، بإعــالن عام 
2018 «عــام زايد» دليــل على أن 
دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة 
ســتظل تحتفي دائماً باســم زايد، 
وتذكــر أن مــا وصلت إليــه اليوم 
هو ثمار األســس والثوابت والنهج 
الذي رســمه المغفور له بإذن الله 
الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، 
بمكانة  لالحتفــاء  عــام  فتخصيص 
الشــيخ زايــد وإنجازاته، سيرســل 
للعالم رسالة مفادها أن الشيخ زايد 
غرس في نفوس أبناء اإلمارات قيم 
الوفــاء والعرفان والتقدير، فها هم 
يقدمون شــيئاً منها اليــوم لذكرى 
زايد.   أبوظبي - وام

أكــدت نــورة الســويدي مديرة 
االتحاد النســائي العام بأن إعالن 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة، 
حفظه اللــه، عام 2018 في دولة 
المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
زايــد»؛  «عــام  ســيحمل شــعار 
بمناســبة مــرور 100 عــام على 
ميالد الشــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيــان، طيب الله ثراه، مناســبة 
المؤسس  بالقائد  لالحتفاء  وطنية 
زايــد بأنه إعالن جــاء في مكانه 

وزمانه الصحيحين.
وقالت إن الشــيخ زايد يســتحق 
أن يذكــر في كل وقت ومناســبة 
بالخير والعرفــان ألنه قائد ملهم 
وضع ورســخ أسس نهضة حديثة 
لدولة وشــعب شــهد له القاصي 
والداني.        أبوظبي- البيان

مبــارك  أحمــد  الدكتــور  قــال 
المزروعي، األمين العام للمجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي، إن القيم 
الله  بإذن  له  للمغفور  االستثنائية 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طيب الله ثراه، والتي ســار عليها 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة، 
حفظــه اللــه، وأخــواه صاحــب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ 
محمــد بــن زايد آل نهيــان ولي 
عهــد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة، هي جزء أصيل 
الوطنية  والثوابــت  القيــم  مــن 
لدولة اإلمارات.   أبوظبي - البيان



أكد ســمو الشيخ حمدان بن راشــد آل مكتوم 
نائب حاكم دبي وزير المالية أن إعالن صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة، حفظه الله، عام 2018 عام زايد يجســد 
تكريمــاً وعرفاناً وتقديراً من أبنــاء هذه األمة 
لإلنجازات النوعية والمبادرات االستثنائية التي 
قدمها القائد المؤســس المغفور لــه بإذن الله 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان، طيب الله 
ثــراه، والتي كان لها دور محوري في بناء صرح 

هذا الوطن وإرساء مكانته.
وقــال ســموه : «لقــد كان الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان شــخصية اســتثنائية بجميع 
المقاييــس، فقد كان قائداً وأبــاً وصاحب رؤية 
أثمرت تأســيس دولة اإلمارات وترسيخ مكانتها 
في المنطقــة والعالم، وعمد الشــيخ زايد منذ 
توليــه مقاليــد الحكــم في إمــارة أبوظبي في 
6 أغســطس 1966 إلــى قيــادة مســيرة وطننا 
الحبيــب وإرســاء دعائــم االتحاد معلنــاً نهج 
الوحــدة وتكريــس العطاء كقيــم محورية في 

العمل الوطني والقومي. إرث 
ولفت ســمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 

إلــى أن الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيان، 
طيــب الله ثراه، ترك إرثاً عظيماً ومســؤوليات 
كبيرة في متابعة المســيرة التــي بدأها والتي 
جعلــت اإلمــارات تتبــوأ مكانــة مرموقة على 
مستوى المنطقة والعالم، ونغتنم هذه الفرصة 
لنتوجه بأســمى آيات التقدير واإلكرام لمسيرة 
باني هذه األمة مجدديــن عهود الوفاء والوالء 
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه الله، الذي سار على درب 
والده وأكمل مســيرته جنباً إلى جنب مع أخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، ودعم صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن زايــد آل نهيان ولي عهــد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المســلحة الذين ال 
يدخرون جهداً في سبيل رفعة إماراتنا الحبيبة.

أشــاد سمو الشــيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس 
مجلــس أمناء مؤسســة زايد بن ســلطان آل نهيان 
لألعمال الخيرية واإلنســانية رئيس مجلس أبوظبي 
الرياضي بإعالن صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لعام زايد 
ورؤيته السديدة للحفاظ على إرث المؤسس وباني 
نهضة اإلمارات المغفور له بإذن الله تعالى الشــيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وذلك 
بالتزامــن مع ذكــرى مرور مئة ســنة على ميالده 
الــذي يصادف تاريخ توليه مقاليد الحكم في إمارة 

أبوظبي في 6 أغسطس عام 1966.
وقــال ســموه إن الشــيخ زايــد رحمه اللــه قهر 
التحديــات بفكره ومبادئه النيــرة وإرادته وعزيمته 
الصلبــة التــي أرادت تأســيس دولة قويــة متقدمة، 
فبــدأ بخطوات جبارة وكبيرة وقام بتأســيس االتحاد 
ايمانــاً منــه بدور الوحــدة في التنميــة ودفع عجلة 
مســيرة تحقيق األهداف المســتقبلية، ومن ثم قام 
بوضع المنظومة الرصينة واألسس المتينة التي قامت 
عليهــا الوزارات والمؤسســات وانطلقت معها رحلة 
قيادة اإلمارات لمصاف الدول المتقدمة بروح العمل 
الجماعــي المتواصل والمثابرة والتفاني بحب الوطن 
واإلخالص لترابه، حتى غدت تجربة اإلمارات نموذجاً 
عالمياً يحتذى به، لما غرســته مسيرة زايد في نفوس 
ووجــدان شــعوب العالــم التي كانت شــاهدة على 

التحول التاريخي لبناء الدولة النموذجية المميزة.

وأضاف ســموه إن قيم ومبــادئ زايد التي 
ارتكز عليها كانت كفيلة لمواجهة كافة ومختلف 
الصعوبات والتحديات في مســيرة التأســيس، 
كما تمثل مســؤوليته الكبيرة واهتمامه األكبر 
بجعــل الوطــن واحة خضــراء تتوافــر به كل 
ســبل العيش والرفاهية ألبنــاء الوطن وموقعاً 
اســتراتيجياً جذاباً ومكاناً آمناً للعيش بســالم، 
ومدرســة الســتلهام العبر والموعظة من هذه 
المســيرة الوطنية الرائدة لقائد استثنائي كان 
يفكــر ويخطــط وينفــذ ويعمل بنفســه حباً 
واخالصــاً ووفاء لألرض التــي انجبته، وحرصاً 

لرؤية وطنه بين دول العالم المتقدم.

قال ســمو الشــيخ هزاع بن زايــد آل نهيان 
نائــب رئيــس المجلــس التنفيــذي إلمــارة 
أبوظبــي، إن إعالن صاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
اللــه، العام 2018 «عام زايد»، يأتي ليجســد 
المكانــة الفريدة التي يحتلها مؤســس دولة 
اإلمــارات الراحــل الكبير المغفــور له بإذن 
الله الشــيخ زايد بــن ســلطان آل نهيان في 
قلوب اإلماراتيين والعــرب والعالم على حد 
سواء. ودعا ســموه في كلمة له إلى النهوض 
بالمبــادرات الثقافية والمجتمعية والشــعبية 
المميزة التي تعكس القيم التي رسخها الشيخ 
زايد، معتبرا أن تداخل عام الخير مع عام زايد 
يحمل داللــة مهمة، فالخير وزايد يجســدان 
اإلرث الناصع والحاضر المشــرق والمستقبل 

الزاهي لإلمارات.

وأضاف إنه في عام زايد تســتمر رحلة اإلمارات 
نحو العطاء ليعم الخير البشرية، موضحاً أن هذه 
التجربــة الفريدة التي أقامهــا زايد على نموذج 

الوحدة ستواصل إدهاش العالم.
وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد أن عام 
زايد مناســبة جليلة لنواصل معاً استلهام 
قيم الخير والمحبة والتسامح التي أرساها 

زايــد وجعلهــا مبادئ أساســية لعيشــنا 
المشترك على هذه األرض الطيبة.

وقال: «لقد جعل زايد اإلنســان في صلب رؤيته 
التنموية فباتت مسيرته العطرة ومنجزاته درساً 
ننهــل منه أجمــل الــرؤى ذلك أن مــن يطلب 

السعادة لشعبه ال يعرف المستحيل».
وأكد ســموه أن عام زايد سيشهد المزيد من 
النجاحات الباهرة لدولــة اإلمارات فالوفاء لهذا 
القائــد يجعلنا أكثر إصراراً على حفظ مســيرته 

وتطويرها ونقلها عبر األجيال.
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«عــام زايد»، ليرفع مســتوى التحدي وليعلن أن 
رحلة التميــز والنجاح في دولــة اإلمارات ليس 
لهــا حدود، وأن مئوية زايــد مصدر إلهام ألبنائه 

لمئات السنين القادمة.
وقال الطايــر: إن «عام زايــد» فرصة عظيمة 
ألبنــاء زايــد في كل مــكان ليبرهنــوا بأفعالهم 
أنهــم أهل لحمــل األمانــة التي خلفهــا حكيم 
العــرب، رحمه اللــه، على عواتقهم، ولينشــروا 
إرثه الحضاري واإلنســاني فــي جميع الميادين؛ 
إنها فرصة إلعالن االعتزاز بمسيرة قائد فٍذ حفر 
اســمه في قلوب الماليين حول العالم بإنســانيٍة 
ال ُيعرف لهــا مثيل، وعطاٍء تخطى حدود الزمان 
والمــكان، وعمٍل جاد ال يعــرف الكّل وال الملل، 
وعزيمٍة وحكمٍة اتســمت بها مسيرته ومواقفه، 
وقيم ومبادئ ســامية غرســها في نفــوس أبناء 
دولــة اإلمارات ورعاها حتى اســتظل بظلها كل 
من يعيش على هذه األرض الطيبة من مواطنين 

ومقيمين.

أما طــارش عيد المنصــوري مدير عــام محاكم 
دبي فبين أنه «ال يكاُد يمضي يوٌم إّال ونســتذكر 
فيــه المغفــور له بــإذن اللــه الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيــان، نســتذكره فــي كل خطوة 
متقدمة علــى درب التميز وفي كل إنجاٍز جديد 
يرتبط باســم اإلمــارات، التي قدمــت أنموذجاً 

عالمياً ُيحتذى به في التقارب اإلنساني والتواصل 
الحضاري بين الشــعوب استناداً إلى قيم االتحاد 
في التعايش والتسامح والعدل والمساواة». وقال 
المنصوري: «تأتي مبادرة صاحب السمو، رئيس 
الدولــة، حفظــه الله، بجعــل 2018 «عام زايد» 
بمثابة محطة هامة لالحتفاء بالفكر الثاقب لقائٍد 

فذ آمن باإلنسان والوطن».

إلى ذلك قال ضرار بالهول الفالسي المدير العام 
لمؤسســة وطني اإلمــارات: «إن إعالن صاحب 
السمو، رئيس الدولة، تخصيص 2018 «عام زايد» 
يأتي ترســيخاً لكل ما تعلمنــاه من خير ووطنية 
وشهامة ورجولة من هذا الطود الشامخ، مؤسس 
الدولــة وصانع االتحــاد المغفور له بــإذن الله 
الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، 
فالوالــد زايد لم يكن مجرد رئيس دولة، بل كان 
أباً، وقــدوة، وقائداً، وحكيماً، ومفكراً، لذلك فإن 
تخصيص عام زايد في ذكرى مئوية ميالده رحمه 
الله يعتبر جزءاً بســيطاً من رد الجميل ألفضاله، 
ولكل ما قدم لهذا البيت المتوحد وألبناء الوطن 
واألمتين العربية واإلسالمية واإلنسانية جمعاء».

أيضــاً، أكد عــارف المهيــري المديــر التنفيذي 
لمركــز دبي لإلحصــاء أن قرار صاحب الســمو 

رئيس الدولــة، بإعالن عام 2018 عاماً لزايد، من 
أكثر القرارات التي لقيت تفاعًال مباشــراً وكبيراً 
مــن مختلــف شــرائح المجتمع، فمنــذ اللحظة 
التــي ُأعلن فيها القرار أصبــح حديث المجالس، 
ومواقع التواصل االجتماعي، بل وحتى الجلسات 
األسرية، لما لهذه الشخصية الفذة من محبة في 
قلوب كل اإلماراتيين والمقيمين وكذلك العرب 
والغــرب الذين يعرفون تمــام المعرفة مواقفه 
ومعوناته التي كانــت تصل الجميع في مختلف 
األحــداث والكــوارث دون التفرقة بين عرق أو 

دين أو جنسية.

من جانبه، تكلم طيب عبدالرحمن الريس، األمين 
العام لمؤسســة األوقاف وشؤون القّصر بدبي إن 
«عام زايد» يمثل احتفاًء بالقيم والمبادئ األصيلة 
التــي تأسســت عليها دولــة اإلمــارات العربية 
المتحدة، فالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان وضع أسســاً متينة وراسخة للحضارة التي 
تتســم بها دولتنا اليوم، وركز على بناء اإلنســان 
واعتبره أســاس التنمية والتقــدم، فنادى بالقيم 
واألخالق والمبادئ اإلنسانية األصيلة التي بهديها 
تسير الدولة وتحقق إنجازاتها لتكون في مصافي 

األمم المتطورة.
وأكــد الريس أن إرث زايــد رحمه الله، إرث 
شامل يجمع بين الخير والمعرفة والحق والعدالة 

والتسامح وتقديم المســاندة لكل من يحتاجها، 
ونحن في مؤسسة األوقاف وشؤون القصر نعتبر 
أن هذا اإلرث يلهمنا ويدعم مســاعينا لمزيد من 

العمل والعطاء. 

وقــال ماجد الســويدي، مدير عــام مدينة دبي 
لإلنتــاج: «إن قــرار القيــادة الحكيــم بتخصيص 
2018 عامــاً لزايــد يؤكــد التــزام ووالء حكومة 
الدولــة وأبنائها والمقيمين على أرضها المباركة، 
بالمبادئ والقيم األصيلة والرؤية االســتراتيجية 
للشيخ زايد، طيب الله ثراه، والتي قادت الدولة 
لتحقيق تطور غير مســبوق فــي المنطقة وفي 
كافــة المجاالت». وثمن الســويدي قرار صاحب 
الســمو، رئيس الدولــة، في اســتلهام الِعبر من 
الصــرح العمالق الذي شــيده الوالد المؤســس 
ووضــع لــه قاعــدة صلبــة قائمــة علــى القيم 
والتســامح واإلنسانية والســعادة، واليوم تتربع 
دولــة اإلمارات في مراتــب الصدارة وعلى كافة 
األصعــدة، ونحن اليوم نتعهد بالســير قدماً نحو 
التقــدم والتطور تحت قيادة رشــيدة تخطو بنا 

نحو مستقبل يحمل السعادة لإلمارات والعالم.

وقــال القاضي الدكتور جمال حســين الســميطي، 
مديــر عام معهد دبي القضائي: «حرّي بنا في دولة 
اإلمــارات العربية المتحدة تخليــد محطات مهمة 
من تاريخنا المجيد، وبإعالن صاحب الســمو رئيس 
الدولــة، حفظه الله، عام 2018 «عــام زايد»، فإننا 
نعمل من جديد على إلقاء نظرة معمقة على إرث 
القائد المؤســس، وترســيخه من جديد في عقولنا 

وقلوبنا جميًعا».
وبيــن أن «تقديرنــا له ينبع مــن إيماننا بنبل 
مساعيه، وإخالصه لشعبه ووطنه، والطريق الذي 
رســمه لنا لنصل إلى ما حققناه اليوم. وال ننسى 
فضل الخلف الصالح في الحفاظ على تلك القيم، 
والسير على نهج من أرساها، خاصة وأنها نبعت 
مــن فطرة ســليمة وحكمــة ســوية، وإذا كانت 
العظمــة تقاس باإلنجازات، ســنجد زايد يتصدر 

قوائم العظماء في التاريخ المعاصر».

■ عارف المهيري■ ضرار الفالسي ■ طيب الريس

ســعيد  الدكتــور  الشــيخ  أكــد 
بــن محمــد آل نهيــان أن الوالد 
المؤســس المغفــور لــه الشــيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب 
الله ثــراه، لم يكن قائــدا عظيما 
فحســب بل كان أبا حقيقيا منحه 
الله البصيــرة والحكمة والعزيمة 
الماضيــة وأودع فــي قلبــه حب 
الخير والعمــل من أجل أن تكون 

حياة البشر أكرم وأفضل.
وقال الشــيخ الدكتور ســعيد بن 
 2018 عــام  إعــالن  إن  محمــد: 
في دولــة اإلمارات «عــام زايد» 
يهدف إلــى تعزيز مكانة المغفور 
له بوصفــه رمــزا للوطنية وحب 
الوطن، وتخليد إلرثه.  العين - وام

أكــد الدكتور لــؤي بالهول مدير 
القانونية  الشــؤون  دائــرة  عــام 
لحكومــة دبــي أن إعالن صاحب 
الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان رئيس الدولة، حفظه الله، 
عــام 2018 «عام زايد» مناســبة 
العطرة  السيرة  لنســتلهم  وطنية 
للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان، طيب الله 
ثراه، والداً لألمة وملهماً لألجيال، 
ورمــزاً من رمــوز الخير والعطاء 
الذين لم يكــد يعرف العالم لهم 
نظيراً.      دبي - البيان

قــال عبــد العزيز الغريــر رئيس 
اتحاد مصارف اإلمارات والرئيس 
«بهذه  المشــرق:  لبنك  التنفيذي 
العظيمــة  الوطنيــة  المناســبة 
وبمناســبة مــرور 100 عام على 
ميالد المغفور له بإذن الله تعالى، 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- 
طيب الله ثراه- الوالد المؤســس 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
بالقائد  نحتفي بكل فخر واعتزاز 
االســتثنائي بانــي الوطــن ورمز 
الخير والعطاء، صاحب اإلنجازات 
واألعمــال الخيريــة واإلنســانية 
التي تلهمنا لمواصلة مسيرته في 
خدمــة الوطن والتمســك بقيمه 
النبيلة والسامية.   دبي - البيان

■ جمال السميطي

وقالت سموها إن ما دعا إليه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المســلحة، لالستجابة لهذا القرار الذي 
اعتمده صاحب الســمو رئيس الدولة بحق الوالد زايد 
لتعزيز المكتســبات كما رسمها القائد المؤسس تحتاج 
إلى اســتجابة فورية مــن جانب كل فئــات المجتمع 

الذين ينعمون بما حققه زايد لهم في حياته.

وأكدت سمو «أم اإلمارات» أن زايد صنع معجزة على 
أرض اإلمارات من خالل تفانيه وجهوده المخلصة في 
بناء الدولة ورســخ قيم السعادة لشعبه، وهذه تجربة 
يحتــذى بها ألنها من التجــارب التي تحتاج إلى إرادة 
وعزيمــة ال تتوفر لكثيرين من الزعامات، حيث امتلك 
اإليمان العميق والرؤية الحكيمة، باإلضافة إلى محبة 

ال حدود لها لوطنه وشعبه.
وخصت ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك بالذكر 
المــرأة اإلماراتية التي وقــف زايد إلى جانبها وحقق 
أحالمهــا بتمكينها في كل المجــاالت التي أتاحها لها 
من تعليــم ورعاية صحية شــاملة واهتمام اجتماعي 
وفتــح لها مجاالت العمل التي تمكنت من خاللها من 

أن تحقق نجاحا شهد له الجميع. 
وقالت إن مســيرة البناء بقيــادة زايد وخاصة في 
مجال النهــوض بالمرأة نجحت بامتيــاز بعد أن أتاح 
كل الفرص لها للتعلم والمشاركة في عمليات التنمية 
وبناء المســتقبل حتى وصلت المرأة اليوم إلى أعلى 

المناصب.
بالفخــر واالمتنــان والعرفان،  وأضافت: «نشــعر 

ونترحم على المغفور له بإذن الله الشــيخ زايد الذي 
حقق أحالم المرأة في اإلمارات».

وأوضحت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن القيادة 
الرشيدة بالدولة سارت على نهج زايد في إتاحة الفرصة 
للمــرأة وإعطائها وأبنائها االهتمام الكامل، وليس أدل 
علــى ذلك من اعتمــاد الدولــة أخيراً لالســتراتيجية 
الوطنيــة لألمومــة والطفولــة والخطة االســتراتيجية 
لتعزيــز حقــوق األطفال من أصحــاب الهمم، وهو ما 

فتح الباب على مصراعيه للمرأة والطفل.
وأضافت ســمو الشــيخة فاطمة: «ســخر زايد كل 
ثــروات البالد للبنــاء والنهوض واإلصــالح، واعتبرها 
وســيلة لتحقيق ما يحلــم به لوطنه وشــعبه، وحين 
نشــاهد اليوم إمارات زايد الخير فإننا نشاهدها بعين 
الفخــر واالعتزاز ونراهــا بعين األوفيــاء المخلصين 
لوطننا وفي كل عام يجيء عيد الجلوس ليكون مناسبة 
تتجلى فيها صــور الماضي القريب الذي كان انطالقة 
المســتقبل الذي نعيشــه اليوم حاضراً جميًال وعزيزاً 
نتذكــر فيه زايد الخير بالدعاء له بأن يجزيه الله خير 

الجزاء عما قدمه لوطنه وشعبه». 
أم  ســمو  ودعــت 
ختــام  فــي  اإلمــارات 
اإلماراتية  المرأة  تصريحها 
بأن تشــارك أخاها الرجل 
في تفعيل عام زايد وتقدم 
أنشــطة وفعاليات تبرز ما 

يستحق من تقدير.



اســتذكرت فعاليات اقتصادية رســمية وشعبية، 
مناقــب المغفور لــه بإذن الله الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيــان، صاحــب الفضــل األول في 
إرساء دعائم الســوق المالي بالدولة، واالزدهار 
االقتصــادي والحيوي في الدولة، فكان في عهده 
التأسيس الذي يقطف ثماره األبناء واألحفاد في 

دولة الخير.
وأشارت الفعاليات تعقيباً على إعالن صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة، حفظه الله، عام 2018 «عام زايد» إلى أن 
عهد زايد شهد تأسيس النظام التشريعي والرقابي 
لهيئــة األوراق الماليــة والســلع كهيئــة تنظيم 
وإشراف على األنشطة المالية واالستثمارية غير 
المصرفية وفــق أعلى المعايير الدولية ومناظرة 

للهيئات العالمية الرائدة في أمريكا وأوروبا.

وقــال ســلطان أحمد بن ســليم رئيــس مجلس 
اإلدارة الرئيــس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي 
العالميــة رئيــس مؤسســة الموانــئ والجمارك 
والمنطقة الحرة: «أثمرت مسيرة البناء والتنمية 
التي أطلقها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عبر تأســيس 
دولة اإلمارات واستطاع بحكمته أن يضع األسس 
الراســخة لتجربــة اإلمــارات التنمويــة الرائدة 
إقليمياً وعالمياً، حيث شــهدنا التطور االقتصادي 
الســريع الذي حققته الدولــة بفضل إرادة اآلباء 
المؤسسين بقيادة الشــيخ زايد، فازدهرت كافة 
القطاعات في االقتصــاد الوطني لتحقق تجربتنا 
أعلــى وأفضــل مســتويات التنــوع االقتصادي، 
مســتندة إلى تطور منقطع النظير في مســتوى 
البنية التحتية التي شــملت كافة المجاالت مثل 
الموانئ والمطارات والطرق واالتصاالت، لتدعم 
النمــو االقتصــادي والتجــاري للدولة لتســجل 
التجــارة الخارجية غير النفطيــة قفزات متتابعة 
حتــى وصلــت قيمــة التجــارة الخارجيــة غير 
النفطيــة لدولة اإلمــارات في العــام 2016 إلى 
1.564 تريليون درهــم، وعززت الدولة تطورها 
االقتصادي من خالل تصاعد النمو السريع لحركة 
الســياحة والسفر واالزدهار المتواصل لقطاعات 

التجزئة والخدمات والعقار والصناعة».

بــدوره صرح ســلطان بطي بن مجــرن، المدير 
العــام لدائــرة األراضــي واألمالك فــي دبي أن 
االحتفــال بالمئويــة األولى لمولــد المغفور له 
بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
اللــه ثراه، بمثابة تخليد لطيف واســع من القيم 

اإلنســانية والمجتمعيــة والفكرية التي رســخها 
الراحل بيننا، لننقلها بأمانة وإخالص إلى األجيال 

الالحقة من اإلمارات والمنطقة والعالم.
وتابــع ابن مجــرن: «قد جــاء زايد برســالة 
خير محورها اإلنســان، فعال من شــأنه، ووفر له 
مقومــات العيش الكريم في رحلــة من النهضة 
المســتدامة التــي ال نزال ننهل مــن معينها، لذا 
يكون حًقا علينا جميًعا على ثرى إمارات العطاء 
إبــراز دوره محلًيا في تأســيس وبناء دولتنا، وما 
حققــه مــن إنجازات فــي منطقتنــا والعالم قد 

يصعب علينا حصرها».
ورأى ابــن مجــرن أن «أهــم مقومات اإلرث 
الخالــد لزايد القائــد تلك النظرة الســامية التي 
تتجلى فــي عيون اآلخرين، فــكان رمز الحكمة 
ومنبع الخير، لتظل أسًسا توّجه سياسات الخلف 
الصالــح من بعده، وأن احتفاءنا بهذه المناســبة 
الغالية تجسيد لوفائنا لمسيرة اإلنسان، وإجاللنا 
للدور الذي لعبه في المحافل اإلقليمية والدولية، 
بعد أن أرســى معالم النهضة الشاملة لإلمارات، 

ووضع لنا نهجاً واضح المعالم».

وثمن أحمد محبوب مصبــح مدير جمارك دبي 
إعالن صاحب الســمو، رئيس الدولة، عام 2018 

«عام زايد» ليكون مناسبة وطنية لالحتفاء بالقائد 
المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمناســبة 
ذكرى مرور 100 ســنة على ميــالده، مؤكداً أن 
الشــيخ زايد أرســى الدعائم األساســية لتحويل 
اإلمارات لمركز اقتصادي وتجاري عالمي، حيث 
عمــل المغفور له على بنــاء دولة متقدمة تنعم 
بســبل الرفاهيــة والرخاء، وأهميــة العمل على 
تحســين مســتوى ومعايير المعيشــة لشــعبه، 
وعلم أهميــة أن تنعكس آثــار االتحاد والتطور 
االقتصادي بشكل إيجابي على أبناء شعبه، فجعل 
من دولــة اإلمارات نموذجــاً للرفاهية والتوازن 

والتنمية.

كما أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي 
لشــركة أبوظبي لطاقة المســتقبل «مصدر» أن 
إعالن صاحب الســمو رئيس الدولة «عام زايد» 
شــعاراً للعام 2018 في دولة اإلمــارات العربية 
المتحدة، يأتي لالحتفــاء بإرث وإنجازات القائد 
المؤســس المغفور له بإذن الله تعالى، الشــيخ 
زايــد بن ســلطان آل نهيــان، طيَّب اللــه ثراه، 
واحتفــاًء بالذكــرى الـ100 لميــالده، وهو الذي 
أرســى دعائم هــذا الوطــن، وجعــل المواطن 

اإلماراتي على رأس أولوياته.

كمــا لفت المهنــدس محمد إبراهيــم الحمادي 
الرئيــس التنفيذي لمؤسســة اإلمــارات للطاقة 
النوويــة، إلــى أن اإلعالن عــن 2018 عاماً لزايد 
يهــدف إلــى ترســيخ نهــج المغفور لــه الوالد 
المؤســس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 
اللــه ثــراه، «الذي ال تــزال أثر رؤيتــه ونظرته 
المســتقبلية الثاقبة ملموسة في حاضرنا وحجر 

أساس لبناء المستقبل».

وقال د. عبيد ســيف الزعابــي الرئيس التنفيذي 
لهيئة األوراق المالية والسلع باإلنابة إنه في عهد 
زايد الخير تأسس كل من سوق أبوظبي لألوراق 
المالية وســوق دبي المالي، وشهد عهده إطالق 
وإدراج العديد من الشــركات المساهمة العامة، 

وشركات الوساطة في األوراق المالية.

وقال راشــد البلوشــي الرئيس التنفيذي لســوق 
ابوظبي لــألوراق المالية إن تخصيص عام 2018 
ليكــون «عام زايد» خطوة تعكــس ابهى معاني 

■ سلطان بن سليم
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أكــدت حــرم ســمو الشــيخ منصور بــن زايد آل 
نهيــان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شــؤون 
الرئاســة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد 
آل مكتوم، رئيســة مجلس اإلمــارات للتوازن بين 
الجنســين رئيسة مؤسســة دبي للمرأة أن إعالن 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة «حفظه الله»، بأن يكون 2018 عام 
زايد في اإلمارات، بمناسبة الذكرى المئوية لوالدة 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 
الله ثراه، هو أســمى أنواع الوفاء لقائد اإلنسانية 
في العطاء والخير ووســام الشــرف العالمي على 
المشــرفة وإنجازاته  اإلنســانية، لمواقفــه  جبين 

الكبيرة التي سجلها التاريخ بأحرف من ذهب.

وقالت ســموها إن عــام 2018، بهذا اإلعالن الذي 
تزامــن مع ذكــرى تولي المغفور له الشــيخ زايد 
بــن ســلطان آل نهيــان مقاليد الحكم فــي إمارة 
أبوظبي في 6 أغسطس عام 1966، سيكون مناسبة 
وطنية لالحتفاء بإنجازاته وتخليد مآثره ومسيرته 
العطــرة، وأننا نجنــي حالياً ثمــار الغرس الطيب 
لزايد الخير من خالل ما نشاهده من تقدم وتطور 
في كافة المجاالت، ومن خالل االحترام الذي يلقاه 

كل إماراتي في أية دولة يزورها.
وأضافت ســموها إن المغفور له الشــيخ زايد 
قــدم نموذجــاً فــي الوطنيــة والعطــاء واإلدارة 
والقيادة، وَتفرَد عن كافة قادة العالم بأن شــعب 
اإلمارات كافة، مواطنين ومقيمين، عربا وأجانب، 

أجمعــوا على محبتــه، ونال، رحمه اللــه، احترام 
كافة شــعوب العالم، من خالل العالقات المتميزة 
لدولة اإلمــارات العربية المتحدة مع دول العالم، 
والتي قامت على أساس االحترام المتبادل، إضافة 
لمبادراته اإلنســانية والخيرية التــي امتدت لكل 

بقــاع العالم بصرف النظر عــن العرق أو الجنس 
أو الدين.

وأكدت ســموها أن الشيخ زايد هو نموذج للقائد 
الملهــم الــذي امتلك رؤيــة واضحة لدولــة عصرية 
متطــورة حافظت علــى تقاليدها العربيــة األصيلة، 

ووضعت لنفســها مكانــاً متميزاً فــي مصاف الدول 
المتقدمة، وهذا بفضل األســاس القوي الذي وضعه 
زايد، وتســير عليه دولتنا في ظــل القيادة الحكيمة 
لصاحــب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكم دبي «رعاه اللــه»، وصاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان ولي عهد 

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.

وقالت ســمو الشــيخة منــال بنت محمد بن راشــد 
آل مكتــوم: إن الشــيخ زايــد – رحمــه الله – عمل 
علــى توفير الحياة الكريمــة للمواطنين والمقيمين، 
وإنجازاته في كافة الميادين شــاهدة على مســاعيه 
وجهوده الطيبة، وســيكون عام 2018 مناسبة للوفاء 
للمغفــور لــه الشــيخ زايد ببــذل مزيد مــن الجهد 
والعطاء للحفاظ على اإلنجازات والمكتســبات التي 
حققتها الدولة، والعزم على مواصلة المسيرة بإرادة 

سواعد قوية وإرادة صلبة ألبناء زايد.
وفي مجــال اهتمام زايد بالمرأة، قالت ســموها 
إنــه – رحمــه الله – قدم لها كل الدعم والتشــجيع، 
وآمــن بقدراتها في أن تكون مســاهماً فاعًال وعلى 
قــدم المســاواة مع أخيها الرجل فــي تحقيق نهضة 
اإلمارات، وبفضــل هذه الرؤية والنهج الذي تســير 
عليه قيادتنــا الحكيمة، فإن دولــة اإلمارات العربية 
المتحــدة تقدم نموذجاً اســتثنائياً في تمكين المرأة 
وتميزهــا وريادتها، وحققت المرأة اإلماراتية جدارة 
فيما تولته من مناصب ووظائف في كافة المستويات 

والمجاالت محلياً وإقليمياً ودولياً.

■ أحمد بن شعفار ■ أحمد مصبح ■ سلطان بن مجرن

■ محمد الرمحي ■ جمال لوتاه ■ عبدالله المناعي■ عبدالله بالهول

ثمن ســمو الشــيخ خالد بن زايد 
آل نهيــان رئيــس مجلــس إدارة 
مؤسســة زايــد العليــا للرعايــة 
االحتياجــات  وذوي  اإلنســانية 
السمو  توجيهات صاحب  الخاصة 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد 
عــام 2018 فــي دولــة اإلمارات 
«عام زايد» ليكون مناسبة وطنية 
تقــام لالحتفاء بالقائد المؤســس 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بن 
سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، 
بمناســبة ذكرى مرور مئة ســنة 
علــى ميــالده وذلك إلبــراز دور 
المغفــور لــه في تأســيس وبناء 
إنجازاته  بجانــب  اإلمارات  دولة 

المحلية والعالمية.
وقــال ســموه إن «عــام زايــد» 
عظيمة  وطنيــة  مناســبة  يمثــل 
علينا جميعاً أن نطلق من خاللها 
المبــادرات اإلنســانّية التي تعبر 
عــن عظم تلك المناســبة تخليداً 
لشخصية الشيخ زايد، رحمه الله، 
ومبادئــه وقيمــه عالميــا كمثال 
لواحــد مــن الشــخصيات التــي 
تركــت بصمــة على مــر التاريخ 
لقائــد قلما  اإلنســاني وتخليــداً 
يجود الزمان بمثله، أســس دولة 
قويــة تحمل الكثيــر لكي تنهض 
وتتبوأ مكانة مرموقة بين األمم.. 
الكثير للجميــع دون تفرقة  قدم 
أو استثناء والسيما لفئات أصحاب 
العزيزة على  الفئات  تلكم  الهمم 

قلوبنا جميعاً.
وأضاف ســموه أن ذكــرى مرور 
مئة ســنة علــى ميــالد المغفور 
له هي مناســبة إلبــراز دوره في 
اإلمارات  تأســيس وبنــاء دولــة 
المحليــة  إنجازاتــه  بجانــب 
والعالمية وســتبقى المنارة التي 
تبعــث في أرواحنا الدفء والنور 
والدافــع  بالمســتقبل  واألمــل 
والحافــز للمزيد مــن اإلنجازات 
والعمــل الجــاد إلرســاء مصالح 
المواطن تحت ظل  الوطن وخير 

القيادة الرشيدة والحكيمة.
فقيــد  اهتمــام  ســموه  وأكــد 
الوطــن واألمــة بإنشــاء الهيئات 
والمؤسســات اإلنســانّية لتقديم 
أبوظبي ـ وام أرقى سبل الرعاية. 

قال معالي أحمد جمعة الزعابي 
نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس 
مجلس أمناء مركز جامع الشــيخ 
زايد الكبير إن األمم الراقية هي 
التــي تعتز برموزها وتســترجع 
بقيمهــم  وتتمســك  ذكراهــم، 
وتربــي األجيال علــى مبادئهم. 
وأشار معاليه إلى أن إعالن 2018 
«عام زايد» يأتي في هذا اإلطار، 
الــذي تحمله دولة  حيث الوفاء 
اإلمارات لمؤسسها وباني نهضتها 
وكونــه عرفانا لراحــل كبير من 
طراز فريد مــأل ثنايا الوطن أمال 
وطموحا وعطاء وأمنا وتســامحا 
أبوظبي - وام وسعادة.   

أكــدت معالــي الدكتورة أمل القبيســي رئيســة 
المجلــس الوطنــي االتحــادي أن هنــاك جوانب 
وأبعــاداً ومضاميــن وطنيــة بالغــة األهميــة في 
المبــادرة الخاصة بإعالن صاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
أن عام 2018 ســيحمل شــعار «عام زايد» احتفاًء 
بذكرى مرور 100 سنة على ميالد القائد المؤسس 
المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان، طيَّــب الله ثراه، وبينــت أن عام زايد 

فرصة ثمينة لتخليد إرث القائد المؤسس. 
وأضافت معالي أمل القبيسي أنه رغم أن ذكرى 
القائــد المؤســس ال تغيب عن األفئــدة والذاكرة 
الوطنية في كل األوقات، فإن تخصيص عام لالحتفاء 

بها له أهمية اســتثنائية كونها مبــادرة لن تقتصر 
علــى إبراز دور القائد المؤســس، طيب الله ثراه، 
في تأســيس وبناء دولة اإلمارات، وكذلك إنجازاته 
التاريخية وبصماته اإلنســانية الخالــدة في أنحاء 
العالــم كافــة، ولكنها أيضاً فرصة مناســبة إلعادة 
دراســة وفهم وتحليل واستيعاب إرث زايد الخير، 
طيب اللــه ثــراه، القيمي واألخالقي والسياســي 
والتربوي والقيادي والتخطيطي، ومأسسة الجهود 

على هذا الصعيد وتأطيرها منهجياً. 
وتشجيع البحث العلمي واألكاديمي في دراسة 
جوانب الشــخصية المختلفة وتأثيراتها السياســية 
واالســتراتيجية والتاريخيــة واالجتماعية، وتحليل 
مجمل األقوال والخطب والتصريحات في مختلف 
المناســبات، واكتشــاف كل ما فيها من كنوز قيمة 
وأخالقيــة ودروس قيادية وتخطيطية لم تســلط 

األضــواء عليهــا بعــد، وبما يتناســب مــع حجم 
التأثيرات االســتراتيجية والتاريخيــة التي أضافتها 
شــخصيته، طيب الله ثــراه، لإلمارات والبشــرية 
جمعاء باعتباره واحداً من أعظم القادة في التاريخ 

الحديث.
وأشــارت معالي أمل القبيسي إلى أن اإلعالن عن 
عــام زايد يوفــر فرصة مثالية ثمينة لالســتعداد من 
اآلن إلعــداد الخطط والمقترحــات وتنظيم الجهود 
الوطنيــة من خالل فرق عمل مشــتركة بين مختلف 
الجهات والمؤسســات والوزارات كي تخرج فعاليات 
هــذا العام بمــا يليق بمكانة وتأثير شــخصية القائد 
المؤســس، طيب الله ثــره، ويلبي تطلعات شــعبنا 
لالحتفاء بقائــده، الذي ندين له جميعاً بكل ما نحن 
فيه من نجاح وتميز وأمن واســتقرار وتنمية ونهضة 

هي موضع تقدير وإعجاب العالم أجمع.
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أكد ســمو الشــيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل 
حاكــم أبوظبــي في منطقــة الظفــرة رئيس هيئة 
الهــالل األحمر اإلماراتي أن إعالن صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، 
حفظــه الله، 2018 «عام زايد» يجســد قمة الوفاء 
لنهج الوالد المؤســس المغفور له الشــيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم 
صرح اإلمارات اإلنســاني والخيري ويؤكد المكانة 
الكبيــرة التي يحتلها بانــي نهضتنا في قلوب أبنائه 
ودوره الكبير في بناء دولة االتحاد وترسيخ أركانها 
وتحقيق كل أســباب الرخاء والرفاهية للمواطنين. 
جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة إعالن صاحب 
الســمو رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2018 «عام 

زايد» ليكون مناســبة وطنية تقام لالحتفاء بالقائد 
المؤســس المغفور له الشــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيــان طيب الله ثراه بمناســبة ذكــرى مرور 100 
ســنة على ميالده وذلك إلبراز دور المغفور له في 
تأســيس وبناء دولة اإلمارات إلــى جانب إنجازاته 

المحلية والعالمية.

وأكــد ســموه أن ما ينعم به الوطــن اآلن من أمن 
واســتقرار وازدهار مــا هو إال حصاد لهــذا النهج 
القويــم والرؤية الثاقبــة والحكمة البالغة التي كان 
يتحلى بها الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والتي باتت 
نهجا ونبراســا يمضي عليه صاحب الســمو الشيخ 
خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه 
الله، وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 

مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكــم دبــي، رعاه الله، وصاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن زايد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المســلحة وإخوانهم أصحاب 
الســمو حكام اإلمــارات في ثقة وثبــات لالنطالق 
بهــذا الوطن المعطاء إلى آفــاق جديدة رحبة من 
النمو والتقدم واالزدهار. وقال سمو الشيخ حمدان 
بن زايد آل نهيان: «ال شــك أن الشــيخ زايد، طيب 
اللــه ثــراه، قائد ال ينســى قــّل أن يجــود الزمان 
بمثلــه.. أحب النــاس فأحبوه، أعطاهم كل شــيء 
فأســس لهم دولة وبنى شــعبا وحضارة ووضع في 
مقدمة اهتماماته وأولوياته بناء اإلنسان وآمن بأن 
االستثمار في اإلنســان هو األنفع واألجدر للبلدان 
لكــي تحقــق مكانتها ويكــون لها الحضــور القوي 

والمكانة المتميزة بين الشعوب».

أشاد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل 
الحاكــم فــي منطقة العين بإعالن صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، 
حفظه الله، بأن يكون 2018 «عام زايد» كمناســبة 
وطنية لالحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمناسبة 

ذكرى مرور 100 سنة على ميالده.
وعبــر ســموه - في كلمة بهذه المناســبة - عن 
تقديره لصاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولــي عهــد أبوظبي نائــب القائد األعلــى للقوات 
المسلحة لحرصهم على تسمية 2018 بـ«عام زايد» 

تجسيداً إلنجازاته المحلية والعالمية.
وقــال ســموه إن الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيــان يحتل مكانة فريدة في قلوب وعقول أبنائه 
المواطنين وســيظل دائماً خالد الذكر في األذهان. 
فقــد كان قائدا ملهما اســتطاع أن يبني وطنا قلما 
تجد له نظيــرا في العالم ونجح في بناء اإلنســان 

وتكوين نهضة حضارية في وقت قياسي.
وأشــار ســموه إلى أنه ومنذ تولي الشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان مقاليد الحكم، كان اإلنســان 
هو محور فلســفة التنمية التي انتهجها وكان يردد 
دائمــاً أنه ال فائدة للثروة إذ لــم يتم توظيفها في 
خدمة اإلنسان؛ ولذلك فإن التركيز في هذا المجال 

كان على قطاعي الصحة والتعليم، حيث انتشــرت 
المستشــفيات والمراكــز الصحيــة بجميع مناطق 
الدولة وانتشــرت المدارس والجامعات واســتطاع 
بفضل الله وتوفيقه ثم بإرادته القوية توفير جميع 
ســبل الراحة والرفاهية لشــعبه الكريم مما جعل 
اإلمــارات مثاالً يحتــذى في التخطيــط والتطبيق 
لمتطلبات الحاضر والمســتقبل. وأكد سمو الشيخ 
طحنون بن محمد آل نهيان أن الشــيخ زايد، طيب 
اللــه ثــراه، كان يحرص دائما علــى أن يغرس في 
نفوس شعبه القيم النبيلة ويحثهم على بذل الجهد 
مــن أجل الوطن وازدهاره، كمــا غرس فيهم حب 
العطاء للجميع دون اســتثناء. فيما كانت وما زالت 
أياديه تمتد لتبني مبنى خيريا أو تمسح دمعة يتيم 

أو مظلوم أو تطعم جائعا أو مشردا.

اإلخالص والتقدير والفخر بما حققه المغفور له 
بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طيب الله ثراه، مؤســس دولة اإلمــارات وباني 
نهضتهــا والتي تولت بعد ذلك قيادتنا الرشــيدة 

رعايتها وضمان استمرار اعالء صروحها.

أما عبدالله بالهــول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي 
لتجــارة الجملة فتكلم بــأن «المغفور له بإذن الله 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان طيب الله ثراه، 
تــرك إرثاً ضخماً من شــأنه أن ينيــر درب األجيال 
القادمة في اإلمــارات ويهديها إلى الطريق األمثل 
للتقــدم والرفعة والعزة، فلقد غــرس المغفور له 
الشيخ زايد أســمى المعاني اإلنسانية ورسخها في 
أبنائــه من الحكام والمحكومين حين بدأ مشــواره 
في بناء دولة حديثة قادرة على أن تكون هي دولة 
المســتقبل، ولقد حقق الشــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان إنجازاً عربياً وعالمياً مهماً، حيث قام بتأسيس 
دولة تحفل مســيرتها باإلنجــازات وقصص النجاح، 
وعلى الرغــم من كل التحديات التــي واجهته في 
تلك الفترة إال أنه اســتطاع مع إخوانه من الشيوخ 
المؤسســين للدولة وبكل اقتدار تجاوز المصاعب 
والوصــول بالدولة الناشــئة إلى بــر األمن واألمان 

والرفاه».

إلى ذلك، أكد خليفة خميس الكعبي رئيس مجلس 
ادارة غرفــة تجارة وصناعة الفجيرة أن توجيهات 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة، بإعــالن عام 2018 «عــام زايد»، 
«تمثل خطوة حكيمة ورشيدة، وتأتي ترجمة لرد 
الجميــل تجاه رحلة متواصلة مــن العطاء قدمها 
زايد الخير لشــعبه، ومَما ال شك فيه أن المغفور 
له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب الله 
ثــراه، كان قائــداً ال ينســى قل الزمــان أن يجود 
بمثلــه، أحب الناس فأحبوه، أعطاهم كل شــيء، 
فأسس لهم دولة وبنى شعباً وحضارة، ووضع في 
مقدمة اهتماماته وأولوياته بناء اإلنســان، وآمن 
بأن االســتثمار في اإلنســان هــو األنفع واألجدر 
للبلــدان لكي تحقق مكانتهــا ويكون لها الحضور 

القوي والمكانة المتميزة بين الشعوب». 

مــن جهته أكد خالــد محمد الجاســم مدير عام 
غرفــة تجــارة وصناعــة الفجيــرة أن إعالن عام 
2018 «عــام زايــد» يجســد رؤية ســديدة تعزز 
من حضور دولــة اإلمارات اقليميا وعالميا ويبرز 
ذلــك اإلرث األصيل والعريق الــذي تركه القائد 
المؤســس وأصبح نهجا تلتزم بــه دولة اإلمارات 

بكافة مكوناتها وأطيافها وأفرادها لتصبح منهجية 
عمل وحياة. 

وفي ســياق متصل، أكــد عبدالله مطــر المناعي 
رئيس مجلــس اإلدارة والعضو المنتدب لإلمارات 
للمزادات، أن إعالن عام 2018 في دولة اإلمارات 
عام زايد، هو بشارة خير ومسّرة وأمل ألبناء دولة 
االتحــاد بحلول ســنة جديدة نســتذكر فيها مآثر 
القائد المؤســس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ونستشــعر 
خاللها إرثه العظيم الذي تركه لنا، والقيم الخالدة 
التــي زرعهــا فينا، لنواصــل بزخم أكبــر وإصرار 
وعزيمــة ال تلين مســيرة الحضــارة والمجد التي 
أطلقها، والتي تترســخ ريادتها تحت قيادة صاحب 

السمو رئيس الدولة، وإخوانه حكام اإلمارات.

وتحدث هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي 
لمجموعة وصل إلدارة األصول، أن محطات حياة 
المغفور له بإذن الله، الشــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، طيب الله ثراه، ســتظل راســخة في سفر 
التاريخ، تحييها األمم والشــعوب أبد الدهر، بعد 
أن نجح في تخليد اســمه بحــروف من نور على 

قائمة عظماء أنجبتهم البشرية على مر العصور.
وعظم جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات 
دبي إعالن صاحب الســمو، رئيس الدولة، 2018 
عام زايد نظرا إلنجازاته التي شكلت منهجا للعمل 
اإلنســاني والخيري، مشــيرا الى انه يجب صياغة 
مبادرات ومشاريع إنسانية انطالقا من قيم ونهج 
القائد المؤســس تجعــل من العــام 2018 نقطة 

فارقة في تاريخ دولة اإلمارات.

وصرح ســيف حميد الفالســي الرئيس التنفيذي 
لمجموعــة اينوك: لقد شــكل تولــي المغفور له 
بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
الله ثــراه، الحكــم منعطفاً تاريخياً في مســيرة 
اإلمــارات، ليكون اإلعالن عــن 2018 عاما لزايد 
فرصة الستحضار اإلنجازات السّباقة التي حققتها، 
انطالقاً من الرؤى الحكيمة للوالد المؤسس، وهي 
الــرؤى التي ما زلنا حتى اليوم نحصد ثمارها من 
نجاحاٍت تتــردد أصداؤها في كافة أرجاء العالم، 

وعلى جميع الصعد

تكلــم أحمــد بــن شــعفار، الرئيــس التنفيذي 
لـ«إمباور»، بأنه ليس غريباً على صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، أن يكون سباقا بالتوجيه لتفعيل مبادرة «عام 
زايد» ووضع إطار عمل شــامل وتصميم اآلليات 
التنفيذيــة التــي تضمن تنفيذ أهــداف المبادرة 
النبيلة بالشكل األمثل، فمن سموه تعملنا ونتعلم 
كل يوم قيــم الوفاء والعطاء واإلنجــاز، والرغبة 
بأن نتمثل قيمنــا وثقافتنا وحضارتنا العريقة في 
تحقيق انجازات مســتقبلية تضمن سعادة ورخاء 

األجيال القادمة.

وقــال جمــال عبدالله لوتــاه الرئيــس التنفيذي 
لمجموعة إمداد: تســتمر رؤية المغفور له بإذنه 
تعالى الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب 
اللــه ثراه، لدولة اإلمــارات العربية المتحدة في 
رســم خارطة طريٍق لمســتقبل األمة التي ُتثبت 
باســتمرار قدراتها فــي جميع مجــاالت التنمية 
االقتصادية واالجتماعية. ونوه لوتاه إلى أن إحياء 
قَيمه التي ال ُتحصى في اإليثار وخدمة اإلنسانية، 
وقيادته الحكيمة، والتزامه الراســخ تجاه شعبه، 
ُيَعــد مصدر فخــر واعتــزاز كبيرين لنــا، ونحن 
نهنــئ دولة اإلمارات العربيــة المتحدة وقيادتها 
بمناســبة إعــالن 2018 عام زايد احتفــاًء بحياته 
وإرثه وإنجازاته التي أحدثت أثراً هائًال في حياة 

الكثيرين.

■ عبيد الزعابي ■ خليفة الكعبي■ جمال الحاي

■ خالد الجاسم■ سيف الفالسي  ■ محمد الحمادي

■ هشام القاسم

الشــيخ أحمد بــن حميد  أكــد 
النعيمــي ممثل صاحب الســمو 
حاكم عجمان للشــؤون اإلدارية 
اإلمــارات  أبنــاء  أن  والماليــة 
ينظرون اليوم بكل فخر واعتزاز 
إلــى توجيهات صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، 
باعتماد عــام 2018 ليكون «عام 
المكانة  الــذي يبرز  زايد» األمر 
االستثنائية والفريدة التي يمثلها 
المغفــور لــه بإذن الله الشــيخ 
زايــد لــدى كل إماراتــي، فهــو 
ــس لدولة االتحاد  القائــد المؤسِّ
وباني أســس النهضــة العصرية 
ة  التي تشــهدها الدولة على كافَّ
عجمان - وام المستويات.  

قال جاسم محمد بوعتابه الزعابي 
رئيــس مكتب اللجنــة التنفيذية 
إلمــارة أبوظبي إن إعالن صاحب 
الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان رئيس الدولة، حفظه الله، 
عام 2018 «عــام زايد»، يؤكد أن 
«الوالــد المؤســس المغفــور له 
بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان، طيــب الله ثــراه، لم 
يكن قائــدا عظيماً فحســب، بل 
كان أباً حقيقياً منحه الله البصيرة 
والحكمــة والعزيمــة الماضيــة، 
وأودع قلبه حــب الخير والعمل 
من أجــل أن تكون حياة البشــر 
أبوظبي - البيان  أكرم وأفضل».  

أكــدت الفعاليــات أن زايد 
أدرك يقيًنــا أن التحديــات 
الماثلة أمامه، تحتاج عزيمة 
ال تعرف الكلل، فشــرع في 
إطالق مشروع حضاري بعد 

أن قهر الصحراء وقسوتها.

أكد الشــيخ عبدالله بن محمد آل 
حامد رئيــس هيئة الطاقة رئيس 
مجلــس إدارة مكتــب التنظيــم 
إعــالن  أن  بأبوظبــي  والرقابــة 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفة 
بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة 
«حفظه الله» عام 2018 سيحمل 
شــعار «عام زايد» يجسد المكانة 
االســتثنائية والفريدة التي يمثلها 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان «طيب الله ثراه» الذي 
أرســى دعائم دولة فتية أضحت 
اليوم عنوانــاً للريادة والتميز في 
أبوظبي- وام  شتى المجاالت.  

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، 
عضو المجلس األعلى حاكم عجمان، بمبادرة وإعالن 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه الله، بأن يحمل العام 2018 في دولة 
اإلمارات شــعار «عام زايد» ليجســد مسيرة وسيرة 
قائد اتســمت حياته الزاخرة بالعطــاء واإلنجازات، 
واســتطاع خاللها أن يشــيد وطناً ويجمع أهله في 
اتحاد شــمل الجميع وشــملنا خيره وعطفه وحنانه 
ورعايتــه، لذلــك علينا إعادة نشــر ســيرته العطرة 
ونستذكر مآثره التي غدت جزءاً من حياة كل إنسان 
يعيش علــى أرض اإلمارات من مواطنين ومقيمين، 
وما قدم لهــم من أعمال وإنجازات ومواقف قومية 

وإنسانية للعرب والمسلمين.
وقال ســموه إن هذه المبادرة النبيلة ســتذكرنا 
بقائد سيرته زاخرة بالعبر والدروس، حيث كان زايد 
صبوراً مثابراً حقق اإلنجازات التي بدت مســتحيلة 
في نظر اآلخرين.. مشــيراً سموه إلى أن إعالن عام 
2018 «عام زايد» كان اختياراً موفقاً وتخليداً لمئوية 
ميالده، ويجسد والءنا ووفاءنا تجاه قائد نذر حياته 
لوطنه وشــعبه وأمته، وحقق ما لم تستطع شعوب 

سبقتنا تحقيقه.
وأضاف ســموه: «عندما تولى المغفور له الشيخ 
زايــد الحكــم في إمــارة أبوظبي في الســادس من 
أغســطس 1966، تطلــع إلى المنطقة فوجد شــعباً 
جمعه على مر الســنين دين حنيف وتراث متشابه، 
يهفــو إلى جمع وتوحيد الكلمة، وأدرك رحمه الله، 
باســتقراء للتاريخ، أن الشــعوب ال يمكن أن تكون 

قويــة حــرة دون أن تجمعها الوحــدة ويؤلف بين 
قلوب أبنائها الحب والتآخي والفداء».

 وأكد صاحب الســمو حاكم عجمان، أن المغفور 
له الشيخ زايد قائد حليم ثاقب الرؤية واثق الخطوة 
صلــب اإلرادة قــوي العزيمــة، مؤمن تحــول بين 
يديــه الحلم إلى واقع حي، فكانــت دولة اإلمارات 
علمــاً بين األمم ومنارة بين الــدول.. وأن ما نتمتع 
بــه اليوم مــن رفاهية ورخاء، وما نعيشــه من أمن 
واســتقرار، وما تشهده بالدنا من نهضة وازدهار، ما 
هي جميعها إال تجســيد لحلم هذا القائد الفذ الذي 
تعلمنا ومازلنا نتعلم منه أن القيادة صدق في القول 
وإخــالص في العمل وتفاٍن فــي خدمة الناس، وثقة 
في قدرتهــم، وتوظيف رشــيد لإلمكانات من أجل 

رفعة الوطن والسمو به بين األمم.
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أكــد وزراء أن دولــة اإلمــارات العربية 
المتحدة تعيش، مع إعالن صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولــة، حفظــه الله، عــام 2018 «عام 
زايد»، مشاعَر فياضًة من الفخر واالعتزاز 
بالمغفــور له بإذن الله الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث 
تمثــل هذه الخطوة النبيلــة خير تكريم 
لمســيرة الراحــل الكبيــر فــي الذكرى 
المئوية لوالدته التي آذنت بانطالق فجر 
جديــد لهذه المنطقة التــي عرفت على 
للنهضة وواصلت  الحقيقي  المعنى  يديه 
طريقهــا فــي النمــو حتى باتــت منارة 

للتقدم الذي شهد به العالم.
وأكــدوا أن المغفــور لــه بــإذن الله 
الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب 
اللــه ثــراه، أدرك برؤيتــه الثاقبة ونفاذ 
بصيرتــه وســعة أفقه ورجاحــة تفكيره 
واستشــرافه العبقري آلفاق المســتقبل، 
أهمية االتحاد كضــرورة حيوية لتحقيق 
طموحات وتطلعات شعبه، ومنذ اإلعالن 
عن قيام أنجح تجربة وحدوية في القرن 
العشــرين وتوليه رئاســة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، شهدت اإلمارات تقدماً 
مذهًال وازدهاراً منقطع النظير وحققت 
قفــزات نوعيــة في مختلــف المجاالت 
والتعليميــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
والصحية، واستحوذت خالل مدة قصيرة 
على مكانة تنافســية مرموقة، وأصبحت 

مثاالً يحتذى به على الصعيد العالمي.

وأكد معالي المهندس ســلطان بن سعيد 
المنصوري وزير االقتصاد أن هذا اإلعالن 
السامي الذي يتزامن مع الذكرى المئوية 
لــوالدة المغفــور لــه بإذن الله الشــيخ 
زايد وذكــرى جلوس المغفــور له بإذن 
الله الشــيخ زايد وتوليــه مقاليد الحكم 
فــي إمــارة أبوظبي، هو مناســبة لنرفع 
على ربــوع دولة اإلمــارات راية المجد 
التــي يمثلها اســم زايد الخير، مؤســس 
صــرح االتحــاد وباني نهضــة اإلمارات، 
ونســتلهم ســيرته العطرة، كوالد لألمة 
وملهــم لألجيال، ورمز مــن رموز الخير 
والعطــاء الذيــن لم يكد يعــرف العالم 
لهم نظيراً، وقبــل كل ذلك، القائد األثير 
الذي عشقه شــعبه ونال محبة واحترام 
الشــعوب العربيــة واإلســالمية وســائر 

شعوب العالم».
وفــي ظــل إعــالن ســنة 2018 «عام 
الخير  البــالد مســيرة  زايــد»، تواصــل 
والنمــاء، فمن عام الخير إلــى عام زايد 
الخير، ستكون دولة اإلمارات على موعد 
مع مبادرات تنموية في شتى المجاالت، 
لتمثل جهداً وطنياً مثمراً يستحضر رؤية 
زايــد العظيمــة التــي تجــاوزت حدود 

التي  عصره وتخطــت آفاق اإلمكانــات 
كانت متاحة بين يديه، فقدم لنا وللعالم 
نموذجــاً متفرداً في القيادة التي نجحت 
في تحقيق ما رآه اآلخرون مستحيًال؛ إذ 
نهــض باإلمارات ووحــد صفوفها وحث 
علــى التعــاون والعمل واإلنتــاج، وأقام 
المشــاريع التنمويــة وشــرع بتحســين 
ظــروف العيش، وســار بالبالد في درب 
االزدهار سنًة وراء سنة وعقداً بعد آخر، 
حتــى أضحت اإلمارات يوم وفاته، طيب 
الله ثراه، أعجوبة معاصرة ومضرباً للمثل 
في تحقيق التحــول التنموي خالل فترة 

قصيرة واستثنائية في عمر الدول.

وتابع معالي وزير االقتصاد: «كانت دولة 
اإلمارات عند تأسيسها بلداً وليداً يتلمس 
خطواته األولى فــي التنمية، فهي اليوم، 
بعد أقل من نصف قرن من الزمان، دولة 
تفخــر بمنجزاتهــا الحضاريــة وبمكانتها 
فــي  المرموقــة  والعالميــة  اإلقليميــة 
مختلــف المجاالت التنمويــة، فهي ثاني 
أكبر اقتصاد عربي، وتمتلك إحدى أفضل 
البنى التحتية على المســتويين اإلقليمي 
والعالمي، وتصدرت المنطقة في العديد 
من مؤشــرات األداء العالميــة، وتواصل 
تقدمهــا بثبــات لتحقيق أعلــى مراتب 
الريــادة العالميــة، بعــد أن وصلت إلى 
المرتبة 16 في تقرير التنافسية العالمية 
2017-2016، والمرتبــة 26 فــي تقريــر 
ممارسة أنشطة األعمال 2017، والمرتبة 
10 في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 
2017، والمرتبة 18 في مؤشر التنافسية 
الرقمية، والمرتبة 23 في مؤشــر تمكين 
التجارة، والمرتبة 35 في مؤشــر االبتكار 
العالمــي، وغيرها الكثير من مؤشــرات 
التقدم التي تحكي ازدهاراً تمتد جذوره 
إلــى تلك الخطوات التنموية األولى التي 
اتخذها زايــد وإخوانه حــكام اإلمارات 

آنذاك، رحمهم الله».

وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس 
المزروعي وزير الطاقة أن إعالن صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولــة، حفظه اللــه، عام 2018 
فــي دولــة اإلمــارات «عام زايــد» يعد 
مناسبة وطنية الستحضار اإلنجازات التي 
تحققت بفضــل الرؤية الفريــدة للوالد 
المؤســس التي حمل رايتهــا خير خلف 
لخير سلف صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
الله، وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان ولي عهــد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة.
وأضــاف أن تطور اإلمــارات والنهضة 
الشاملة التي تعيشها هما نتاج زرع زايد 
الخير فقد وضع القواعد واألســس التي 

سارت عليها اإلمارات وواصل قادة دولة 
اإلمارات وشعبها السير على نهجه.

وأشــار إلى أن هذه المبــادرة احتفاء 
وعرفــان وامتنان لدور الوالد المؤســس 
الذي أرســى ركائز هذه النهضة البشرية 
والعمرانيــة، حيــث وجــه المغفــور له 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيان - 
طيــب اللــه ثراه - جــل اهتمامــه لبناء 
اإلنسان اإلماراتي المعتز بإرثه الحضاري 
والمنفتــح علــى العالــم والمتواصل مع 
ثقافات الشــعوب وكل ذلــك جعل من 
أبنــاء وبنات اإلمارات نمــاذج رائدة كل 

في مجاله.

وأكــد أنه بمناســبة الذكــرى المئوية 
لوالدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان «طيــب اللــه ثــراه» تحتفل 
اإلمارات بالقائد األب المؤســس اإلنسان 
قائد حفر اسمه في قلوب مئات الماليين 
حول العالم بإنســانية قل مثيلها وحكمة 
التصقت بمسيرته ومواقفه وقيم غرسها 
ورعاها لتصبح حصنا يســتظل به كل من 

يعيش على هذه األرض المباركة.

وقــال معالي عبيد بن حميد الطاير وزير 
الدولة للشــؤون الماليــة: إن أبناء وطننا 

الحبيــب يقفــون اليوم تكريمــا وإجالال 
لمســيرة باني دولــة اإلمــارات والقائد 
المؤســس المغفــور له الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيــان «طيــب اللــه ثراه» 
بمناســبة ذكرى مــرور 100 ســنة على 
ميــالده وبالتزامن مع ذكرى يوم جلوس 
المغفور له في 6 أغسطس 1966 وتوليه 
مقاليد الحكم فــي إمارة أبوظبي، حيث 
انطلقــت أولى الخطوات التي رســمت 
مســيرة دولة اإلمارات الحبيبة وأرست 
دعائم وحدتها ومكانتهــا المتميزة على 

المستويات اإلقليمية والعالمية.
وأضاف: جــاء إعالن صاحب الســمو 

■ عبيد الطاير ■ سهيل المزروعي■ سلطان المنصوري 

أشاد مســؤولون في أبوظبي بإعالن صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، رئيــس الدولة، 
حفظه اللــه، عام 2018 «عام زايــد»، مؤكدين أنها 
خطــوة إضافيــة لتكريــس إرث وقيــم المغفور له 

والدنا المؤسس وإحدى المبادرات الخالقة.

وقال محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة هيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة إن تسمية العام 2018 بعام 
المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب 
الله ثراه، خطوة إضافية لتكريس إرث وقيم المغفور 
له والدنا المؤســس وإحــدى المبادرات الخالقة التي 
اعتادت القيادة الرشــيدة علــى إطالقها بالتوافق مع 

النهج االستراتيجي الذي تتبناه الدولة لبناء اإلنسان.

وأكد يوســف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ 
زايد الكبير أن إعالن صاحب السمو رئيس الدولة أن 
يحمل عام 2018 في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
شعار «عام زايد».. فرصة لألجيال والمنطقة والعالم 
للتعــرف عن كثب وبالتفصيل على تراث قائد ملهم 

سخر حياته من أجل وطنه وشعبه وأمته.

وقال راشــد الحج المنصوري رئيــس مجلس إدارة 
مركــز اإلحصاء - أبوظبي إن إعالن صاحب الســمو، 
رئيــس الدولة عــام 2018 «عام زايــد» والذي يأتي 
تزامناً مع ذكرى يوم جلوس المغفور له الشيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الســادس 
من أغســطس عام 1966 عندما تولى مقاليد الحكم 
فــي إمــارة أبوظبي، يمثــل عام االمتنــان والتقدير 
للقائــد المؤســس لدولــة االتحــاد وواضع أســس 
النهضة العصرية التي تشــهدها دولة اإلمارات على 

المستويات كافة.

وثمنت الدكتورة مها تيســير بركات مدير عام هيئة 
الصحة - أبوظبي إعالن صاحب السمو رئيس الدولة 

العــام المقبل ليحمل شــعار «عام زايــد»، حيث لم 
نزل نســتظل بمآثر الوالد المؤسس ورؤيته الشاملة 
واالستشــرافية ونتعهد بالحفاظ على إرثه من خالل 
بذل أقصى الجهود ليكون المجتمع اإلماراتي بكافة 
أفــراده وبمختلف شــرائحه وفئاتــه مجتمعاً صحياً 

ومعافى.

وأكدت نورة السويدي مديرة االتحاد النسائي العام 
أن إعالن صاحب الســمو رئيــس الدولة، عام 2018 
«عــام زايد» بمناســبة مرور مئة عــام على ميالده 
يعد مناســبة وطنية لالحتفاء بالقائد المؤسس زايد، 
مشــيرة إلى أن زايد يستحق أن يذكر في كل وقت 
ومناســبة بالخيــر والعرفــان ألنه قائــد ملهم وضع 
ورســخ أســس نهضة حديثة لدولة وشعب شهد له 

القاصي والداني.

وأكد محمد ســيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة 
للمعاشات والتأمينات االجتماعية باإلنابة أن تأسيس 
االتحــاد على يد زايد كان نقطــة التحول في تاريخ 
الدولة، مشيرا إلى أن زايد كان يؤمن بأن االتحاد هو 
البوابة التي ســتقود دولة اإلمارات العربية المتحدة 

نحو المستقبل.
وشــدد على أن إعالن عــام 2018 عام زايد يؤكد 
اعتــزاز قيادتنا الرشــيدة وتقديرها لهذا الدور الذي 
قــام بــه المغفور له الشــيخ زايد فــي خدمة دولة 

اإلمــارات فبفضل جهوده وقيادته لمســيرة التنمية 
اســتطاعت الدولــة أن تعزز مكانتها علــى الصعيد 

اإلقليمي والدولي.

ووصفــت الريــم عبداللــه الفالســي األميــن العام 
للمجلــس األعلــى لألمومة والطفولــة قرار صاحب 
السمو رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2018 
الذي يصــادف الذكرى المئوية لميالد القائد الراحل 
زايــد كمبادرة وطنية شــعارها عام زايــد بأنه قرار 

حكيم يستحق التقدير.
وقالت إن المغفور له الشــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، طيب الله ثراه، يســتحق الثناء واالحترام بل 
واالقتداء بنهجه بما وضعه من خطط ومبادئ وقيم 
أنشــئت على قواعدهــا دولة ونجحــت في إيصال 

مكانتها إلى مصاف الدول الحديثة.

وأكد سيف بدر القبيسي المدير العام لهيئة أبوظبي 
لإلســكان أن المغفور له الشــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيــان، رحمه الله، مؤســس دولة اإلمــارات وقائد 
نهضتهــا كان األب الحنون والقائد المعطاء لشــعب 
اإلمارات بشــكل خاص وشعوب العالم أجمع بشكل 
عــام إذ امتدت أياديــه البيضاء لتصل لكل الناس في 

شتى أصقاع األرض.
وقــال إن إعالن صاحب الســمو، رئيــس الدولة 
عام 2018 في دولة اإلمارات «عام زايد» هو شــعار 

صادف أهله فقد ارتبطت كلمة الخير باســم الشيخ 
زايــد، رحمه الله، فأينما حــل وأينما وطئت قدماه 

حل معه الخير.

وقالــت ميثــاء الحبســي نائــب الرئيــس التنفيذي 
لمؤسسة اإلمارات إن إعالن عام 2018 عام زايد هو 
مصدر فخر لنــا جميعا ويعد بمثابة تذكير بالمبادئ 
التي وضع الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لبنتها األولى 
في هذا الوطن والتي صارت اإلمارات بفضلها منارة 

للتقدم والعصرية.

وذكر حســين جاســم النويس رئيــس مجلس إدارة 
صنــدوق خليفــة لتطوير المشــاريع أن المغفور له 
بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب 
الله ثراه، لم يكن رجال عاديا لذلك لم تكن إنجازاته 
إنجــازات عاديــة ولعــل أبرزها وأكثرهــا قربا إلى 
نفســه ونفــس كل عربي هــي تلك الوحــدة التي 
حققهــا مع إخوانه حكام اإلمارات والمحافظة عليها 
بأهــداب العيون حتــى أصبحت اإلمــارات أيقونة 

النجاح والتميز والتفرد لكل العالم.
وأشــار إلى أن تخصيص العــام 2018 ليكون عام 
زايد يحمل في طياته الكثير من المعاني اإلنســانية 
النبيلة الرائعة التي ستكون ملهما ومحركا لنا في كل 
مواقع العمل لنواصل العمل الجاد والجهد الموصول 

لنحقق ما أراده لنا.

■ مها بركات ■ سيف القبيسي■ محمد الهاملي■ محمد المبارك

رّحب حبيب الصايغ األمين العام 
والكتاب  لألدبــاء  العــام  لالتحاد 
إدارة  مجلــس  رئيــس  العــرب 
اتحــاد كتــاب وأدبــاء اإلمارات، 
الشــيخ  الســمو  صاحب  بتوجيه 
خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولة، حفظــه الله، باعتماد عام 
2018 في دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة «عــام زايــد»، ليكون 
مناســبة وطنيــة تقــام لالحتفاء 
بالقائــد المؤســس المغفــور له 
الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
- طيَّب الله ثراه - بمناسبة ذكرى 
مرور مئة سنة على ميالده، وذلك 
إلبراز دور المغفور له في تأسيس 
وبناء دولة اإلمارات.  دبي- البيان 

أكــد المستشــار أحمــد محمــد 
محاكم  دائــرة  رئيس  الخاطــري 
رأس الخيمة أن الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان طيب الله ثراه 
قائد تاريخي جمــع معاني الخير 

ومنابع الحكمة.
وقال الخاطري في تصريح بمناسبة 
توجيــه صاحــب الســمو الشــيخ 
خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس 
اللــه باعتماد عام  الدولة حفظــه 
2018 «عــام زايد»، أن المغفور له 
الشيخ زايد تدفق فكره بسياسات 
ومناهــج كونــت دولــة عصريــة 
علــى  تتكــئ  األركان  متكاملــة 
قواعــد صلبة ومتينــة من الترابط 
االجتماعي.      رأس الخيمة - وام

قال راشد عبدالرحمن بن جبران 
التنفيــذي  المديــر  الســويدي 
لتنميــة  المركزيــة  لــإلدارة 
المــوارد البشــرية بعجمان ان 
اعتماد عــام 2018 «عام زايد» 
هو اســتمرار لمســيرة الوطن 
ووفــاء لباني نهضــة اإلمارات.
وأوضــح أن المغفــور له بإذن 
الله الشــيخ زايد تــرك لنا إرثاً 
وثــروة من القيم تضيء طريق 
المستقبل.         عجمان - وام 
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الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولــة، حفظه الله، أن عــام 2018 في 
دولــة اإلمــارات ســيحمل شــعار «عام 
زايد» احتفاء وتكريما وتخليدا لمســيرة 
قائد اســتثنائي ورمز وطني أســس دولة 
اإلمارات ورســخ أســس نهضتها وكرس 
حياته في خدمة شــعبه وإعــالء مكانته 

فكان مثاال للتفاني والوطنية والعدل.
وأكد أن فلسفة الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان تبلــورت مــن خــالل إيمانه 
العميــق بأهميــة توجيه مــوارد الدولة 
لخلق تنمية شاملة مستدامة تحقق خير 
ومصلحة وطننا الحبيب وأبنائه وانطلقت 

عملية التطوير والبناء من خالل تأســيس 
قواعــد  وأرســى  الحكوميــة  الدوائــر 
اإلدارة الحكومية الســليمة والمســتندة 
إلــى هيكليــة قانونية وتشــريعية صلبة 
ووزع عوائــد الثروة النفطية على جميع 
القطاعات الحيوية ووضع برامج طموحة 
طويلــة األمد تقوم علــى تحقيق التنمية 
المســتدامة كما أطلق شــبكة العالقات 
الدوليــة ليكــون أول مــن وضــع دولة 

اإلمارات على الخارطة العالمية.
وأشار إلى أن المغفور له الشيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيــان أوصانا في كلمته 
في األول من ديســمبر 2003 بمناســبة 

اليوم الوطنــي الثانــي والثالثين للدولة 
بالعمل والجد للحفاظ على المكتســبات 
الوطنية التي حققتها المسيرة االتحادية 
ونعمــل اليوم كل من موقعــه على بناء 
هــذا الوطن وااللتــزام بعهد باني دولتنا 
الحبيبة تحــت قيادة وتوجيهات صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولــة، حفظه اللــه، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، رعاه الله، وصاحب الســمو 
الشــيخ محمد بــن زايــد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة.
وأضاف: انه انطالقــا من رؤية والدنا 
المؤسس والمتمثلة في «إن رفع مستوى 
المواطــن والدولة ككل هو رائدنا وفوق 
كل شــيء» نواصــل فــي وزارة المالية 
بــذل مختلف الجهــود لتوفيــر الموارد 
المالية الالزمة وتعزيز تنوعها وتوجيهها 
نحــو مختلــف القطاعــات االقتصاديــة 
ورفع مســتوى  الحيويــة  واالجتماعيــة 
اإلنتاجيــة في االقتصــاد الوطنــي لبناء 
مستقبل مستدام وآمن ألبنائنا وأحفادنا 

في المستقبل.

بدوره قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد 
الزيودي، وزير التغيــر المناخي والبيئة، 
«عندما نتحدث عن الشــيخ زايد وقامته 
ورجولته وشــهامته وقيادته، فإننا نحتاج 
إلى أمســيات ومجلدات، ومع ذلك فإن 
أقل ما يمكن أن يقال عن هذا القائد الفذ 
انه زعيم لإلنســانية وعنوانها»، إن هذه 
المقولــة التي تفضل بها صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، واصفاً القائد المؤســس 
المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 
المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيان طّيب الله ثراه، تختصر مجموعة ال 
تعد وال تحصى من الصفات والمزايا التي 
اجتمعــت في شــخصيته الفريدة رحمه 
بالقيادية وباألصالة  الله، والتي تميــزت 
والعراقــة والعطاء بال حــدود، باإلضافة 
إلى التواضع والبساطة والسلوك العظيم، 
مما منحه حب أبناء أمته وشعبية محلية 
وإقليميــة وعالمية منقطعــة النظير لم 

تتوافر لغيره من القادة.
وتابــع الزيودي أن «العمل اإلنســاني 
الذي رّســخ جذوره المغفور له الشــيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، نموذج العطاء 
واإلنســانية، والتوقــف عنــد المعانــي 
والقيــم النبيلــة التــي أرســاها في هذا 
المجال، جعلت من دولة اإلمارات رائدة 
العالمي،  الصعيد  للعمل اإلنســاني على 
اإلنسانية  والمشاريع  المبادرات  وتشّكل 
والتنموية التي تنفذها الدولة في العديد 

من المجاالت األساسية عبر مختلف دول 
العام، وخصوصا الدول النامية والفقيرة، 
امتداداً لهــذا اإلرث ودليًال على التزامها 
بدعم اإلنســان وتأمين حقوقه األساسية 
وتحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة، 
وقــد تناقل أبناء اإلمارات جيًال بعد جيل 
هذا اإلرث وأصبح العمل اإلنســاني في 
اإلمارات أســلوب حياة وسلوكاً حضارياً 
تطبقه القيادة والشعب على أرض الواقع 

وفي كافة أنحاء العالم». 
دولــة  «اســتمرت  الزيــودي:  وزاد 
اإلمــارات علــى نهج الخير، الذي رّســخ 
جذوره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، نموذج العطاء واإلنسانية، في 
ظل قيادة صاحب الســمو الشيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
الله، وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، وصاحــب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي 
نائــب القائد األعلى للقوات المســلحة، 
وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء 
المجلس األعلى حكام اإلمارات، حيث لم 
تدخر القيادة الرشيدة المال والجهد في 
سبيل تحقيق السعادة واالستقرار واألمن 
وتوفير أعلى درجــات الرخاء والرفاهية 
والمقيمين  للمواطنين  الكريــم  والعيش 
على هــذه األرض الطّيبة، ومن هنا، جاء 
إعالن 2018»عام زايد«بمثابة تأكيد آخر 
مــن قيادتنا الرشــيدة على الوفــاء لهذا 
القائــد الفــذ واألب الحنــون ذي القلب 
الكبير الذي اتســع ليحتضن جميع أبناء 
شــعبه وأمتــه، وامتدت أياديــه البيضاء 
لتغمــر أطراف المعمورة من أدناها إلى 

أقصاها».
وشــدد الزيودي: حــرص المغفور له 
بــإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيــان، ومنذ تأســيس دولتنــا الحبيبة، 
على ترســيخ مفهــوم االرتبــاط الوثيق 
بين االســتدامة البيئيــة وتحقيق التنمية 
المنشودة في أذهان أبنائه، وأن تحقيق 
االزدهــار االقتصــادي لألجيــال القادمة 
يتطلــب المواءمــة بيــن الحفــاظ على 
البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وعّبر 
«رحمــه الله» عن ذلــك بصورة واضحة 
حين قــال «لقد كنا وما نــزال ملتزمين 
بمبــدأ التعايش بين اإلنســان والطبيعة، 
وعلــى الرغــم مــن أن نمونا الســكاني 
المتســارع الخطــى، وبرامجنا الطموحة 
تتطلب اســتغالل المزيد من مواردنا، إّال 
أننا حاولنا تحقيــق ذلك بطريقة تضمن 

االستمرارية والتجدد. 
ونــوه الزيــودي بأن دولــة اإلمارات 
تمتلــك جميــع المقومات التــي تؤهلها 
لالســتجابة بنجاح لتغير المناخ وحماية 
التنمية  البيئة لالســتمرار فــي مســيرة 
االقتصاديــة من خالل اســتغالل الفرص 

المتاحــة في الوقت الراهن للمســاهمة 
في بناء مســتقبل أكثر استدامة وسعادة 
ألجيالنا القادمة، مختتما بمقولة صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهــد أبوظبي نائــب القائد األعلى 
للقوات المســلحة،»نحن بخيــر.. ما دام 

البيت متوحد«.

كما أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد 
الجابــر وزير دولة رئيــس مجلس إدارة 
المجلــس الوطنــي لإلعــالم، أن إعــالن 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه الله، أن 
عــام 2018 ســيحمل شــعار»عام زايد«، 
يجسد حرص القيادة الرشيدة على تخليد 
إرث المغفور له األب المؤســس الشيخ 
زايــد بن ســلطان آل نهيــان، طيب الله 
ثراه، الــذي دأب بحكمته على ترســيخ 
قيــم الحق والخير والعطاء من أجل بناء 
دولة تستند إلى االســتثمار في اإلنسان 
واستشــراف المســتقبل، وما النجاح في 
بنــاء وطٍن يفخــر جميع أبنــاءه وبناته 
باالنتماء إليه، إال دليل على صوابية وبعد 

النظرة الحكيمة لزايد الخير. 
وأضاف معاليه:»عام زايد«هو مناسبة 
لنســتمد الــدروس من مســيرة الحكمة 
والعطاء لباني الدار، ونغرسها في نفوس 
أبنائنــا لضمان امتــداد أثرها ولتمكينهم 
من االســتفادة منها واالستمرار في جني 
ثمارها، فالقيم التي التي كان رحمه الله 
يؤمن بها ويعمل على ترسيخها مستمدة 
مــن ســماحة الدين اإلســالمي الحنيف 
وتركز علــى مد يد الخير إلى البشــرية 
جمعــاء، فالمكانة المرموقة التي تحظى 
بهــا دولة اإلمارات فــي كل المحافل ما 
هي هــي إال نتيجة للغرس الطيب الذي 
زرعــه، والذي تســتمر قيادتنا الرشــيدة 
برعايتــه ودعمــه، ومن واجبنــا جميعاً 
في دولة اإلمــارات، مواطنين ومقيمين، 
أن نســهم في تســليط الضوء على هذه 
القيــم والمعانــي اإليجابيــة وااللتــزام 
بهــا، فهي تحقــق الخيــر والمصلحة لنا 
ولإلنســانية، كما أن»عام زايد«يعبر عن 
فخرنــا واعتزازنــا بمســيرة المغفور له 
الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي ال 
تــزال بصماته واضحة في نجاحات دولة 
اإلمــارات الماضية بطموح كبير وعزٍم ال 
يلين في استلهام رؤيته، فكما كان رحمه 
اللــه ســابقاً لزمانه، تســتمر قيادتنا في 
استشراف المســتقبل ألن من واجبنا أن 
نبني ألبنائنا كما بنى آبائنا وأجدادنا لنا. 
وأشار معاليه إلى أن»عام زايد«يعتبر 
تجســيداً عمليــاً لثمــار الخيــر والمحبة 
التي غرســها الوالد المؤســس، وتكريساً 
إلرثه كمساٍر نصنع من خالله المستقبل، 
ونرتقــي إلى آفاٍق أوســع مــن التقدم 

والتطور والنماء.  

■ سلطان الجابر ■ ثاني الزيودي

وقال الدكتور مطر راشــد الدرمكي الرئيس التنفيذي 
لشركة أبوظبي للخدمات الصحية، صحة، إن توجيهات 
صاحب الســمو رئيس الدولة بشأن اعتماد عام 2018 
«عــام زايــد» تمثل خطــوة حكيمة ورشــيدة وتأتي 
ترجمة لرد الجميــل تجاه رحلة متواصلة من العطاء 
قدمهــا زايــد الخير لشــعبه، مؤكــداً أن المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان 
قائدا ال ينسى قل الزمان أن يجود بمثله أحب الناس 
فأحبوه أعطاهم كل شــيء فأســس لهــم دولة وبنى 
شعبا وحضارة ووضع في مقدمة اهتماماته وأولوياته 
بناء اإلنســان وآمن بأن االســتثمار في اإلنســان هو 
األنفــع واألجدر للبلدان لكي تحقــق مكانتها ويكون 

لها الحضور القوي والمكانة المتميزة بين الشعوب.

وقــال الدكتــور عادل الشــامري الرئيــس التنفيذي 
لمبادرة زايد العطاء إن العالم بأســره يشــهد لزايد 
العطاء مواقفه المشرفة في مجاالت العمل اإلنساني 

فأياديه البيضاء امتدت لمختلف بقاع العالم.
وأكــد أن ثقافة العطاء مترســخة فــي أبناء زايد 
الخير والعطاء فأبناء اإلمارات يتنافسون في مجاالت 
العمل اإلنســاني من خالل تبني مبــادرات تطوعية 
وإنســانية غيــر مســبوقة فــي مختلــف المجاالت 
الصحية والتعليمية والثقافية والمجتمعية واستطاع 
متطوعو مبادرة زايد العطاء إنجاز 6 ماليين ســاعة 
تطوع ساهمت بشكل فعال في ترسيخ ثقافة العمل 

التطوعي واإلنساني.

ونوه محمد ســيف الســويدي مدير عــام صندوق 
أبوظبي للتنمية بإعالن صاحب السمو رئيس الدولة، 
حفظــه الله، عــام 2018 تحــت شــعار«عام زايد» 
ليكون مناسبة وطنية تقام لالحتفاء بمنجزات القائد 
المؤســس المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيان، طيب الله ثراه، وتزامنا مع ذكرى يوم جلوس 
المغفور له في الســادس من أغســطس عام 1966 

عندما تولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.

وأكــد خميس بن رويــة الخييلي المديــر التنفيذي 
لجمعيــة كلنا اإلمــارات أن مبادرة صاحب الســمو 
رئيــس الدولــة بإعالن عــام 2018 «عــام زايد» هو 

امتداد لعام الخير الذي نعيش في نعيمه.
وأضــاف الخييلي إن زايد الخيــر، طيب الله ثراه، 
جسد لألمة اإلسالمية قيم التسامح والتالحم، موضحا 
أن التفاعل اإليجابي الذي نشاهده في جميع مبادرات 
الجمعيــة تعكس الواقــع الحقيقي الــذي نفتخر به 

والذي يجسد حب شعب اإلمارات لزايد الخير.

وأكــد الدكتــور عبد الوهاب زايد أميــن عام جائزة 
خليفــة الدولية لنخيل التمر واالبتــكار الزراعي أن 
إعالن صاحب الســمو رئيس الدولة عام 2018 «عام 

زايــد» إنمــا يمثل أجمل صور الــوالء والوفاء لباني 
النهضة ومؤســس دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
المغفور له الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
الله ثراه، فقد تمتع الشــيخ زايد برؤية عميقة تجاه 
شــجرة نخيل التمر لما تمثله من أهمية استراتيجية 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وقال ســفيان حســن المرزوقي الرئيــس التنفيذي 
لشــركة التطوير واالستثمار الســياحي: «بدأ والدنا 
مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة المغفور له 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
مســيرة نهضة وتقدم هدفها األسمى هو رفعة شأن 

هذا الوطن الغالي».
وأضاف إن إعالن صاحب السمو رئيس الدولة عام 
2018 ليكون «عام زايد» يعتبر خطوة حكيمة تسهم 
في ترســيخ منجزات الشــيخ زايد وتســليط الضوء 
على مكتســبات دولتنــا الغالية والقفــزة التنموية 
التي حققتها في غضون ســنوات معدودة لتغدو في 

مصاف األمم المتقدمة.

وقــال أحمد جاســم المنصوري الرئيــس التنفيذي 
باإلنابة في شركة االتحاد للقطارات: إن إطالق شعار 
«عام زايد» على العام 2018 جاء ليسلط الضوء على 
المساعي الرامية نحو ترسيخ إرث المغفور له الوالد 
المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه، عبر استكمال مسيرته التي نحصد اليوم ثمارها 
من اإلنجازات المحلية والعالمية.

وأكــد عارف حمــد العواني األمين العــام لمجلس 
أبوظبي الرياضي أن توجيهات صاحب السمو رئيس 
الدولــة بأن يكون عــام 2018 «عام زايــد» ما هي 
إال فرصة ومناســبة تاريخية لشــعب دولة اإلمارات 
والمقيمين على أرضهــا للتعبير عن حبهم للمغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
مشيرا إلى أن إنجازات القائد المؤسس، رحمه الله، 
تجــاوزت حدود الوطن ووصلت إلــى أقصى بلدان 
العالم حتى أصبحت دولة اإلمارات نموذجا يحتذى 

به من بقية الدول في مختلف المجاالت.

وقال فالح محمد األحبابي مدير عام مجلس أبوظبي 
للتخطيــط العمرانــي: فخــورون بمبــادرة صاحب 
الســمو رئيس الدولة ليكــون عام 2018 «عام زايد» 
والذي يشــهد مرور 100 عام على ميالد المغفور له 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
فقد استرشــدت الهوية اإلماراتية على مدار خمسة 
عقود برؤية المغفور له الشــيخ زايد وقيادته، حيث 
غرس حب الوطن في قلوب أبناء شــعبه وركز على 
أهميــة التعليم واإلنتاج وتطويــر الثقافة اإلماراتية، 
وفــوق كل ذلك مواصلة تحقيــق التقدم والتحديث 
لوطننا، مع العمل على تعزيز مســتويات عيش كافة 

شرائح المجتمع.

وأعــرب الدكتور عبد الله محمــد الريس مدير عام 
األرشــيف الوطني عــن تفاؤله بالعــام 2018 الذي 
يحمل اسم قائد عظيم مثل القائد المؤسس المغفور 
له الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيــان، رمز دولة 

اإلمارات العربية المتحدة على مر الزمان.
وأكــد أن «عــام» زايد هو عــام الخيــر والعطاء 
واإلنسانية واحتفاء الشــعب بصانع أمجاده وبرمزه 
الكبيــر وهو احتفــاء بالوالد والقائــد الذي غاب عنا 
بجســده لكنه باق بصنائعه ومآثره وشــمائله نسير 

على النهج الذي خطه لدولة اإلمارات.

■ ميثاء الحبسي■ الريم الفالسي ■ حسين النويس■ مطر الدرمكي

قالت أمــل العفيفــي األمين العام 
لجائــزة خليفة التربوية، إن مبادرة 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، 
حفظــه الله، تجســد مــا يكنه كل 
بــل والعالم كافة  مواطن ومقيــم 
من محبــة وتقدير وامتنــان لدور 
المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله 
ثراه، في بنــاء دولة عصرية نفاخر 
بها العالــم، وتأتي هــذه المبادرة 
لتسلط الضوء على منجزات القائد 
المؤسس الذي أســس ركائز نهضة 
حضارية في قلب الصحراء، وشــيد 
فــي الصحــراء التي كانــت قاحلة 
نموذجاً تنموياً فريداً على مســتوى 
العالم.                    دبي - البيان

 أكــد علــي ســعيد بــن حرمل 
الظاهــري رئيــس مجلس جامعة 
أبوظبــي التنفيــذي، أن مبــادرة 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة، 
حفظــه الله، بتخصيص عام 2018 
ليكون «عام زايد» تترجم ما يكنه 
كل مواطــن ومقيــم علــى أرض 
الدولة من عرفــان وامتنان لدور 
القائد المؤسس المغفور له بإذن 
الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان، طيب الله ثــراه، في 
بناء منظومــة متكاملة من الخير 
والعدل والسالم على تراب دولة 
اإلمــارات العربية المتحدة، هذه 
المنظومة التي جعلها زايد دعائم 
لنهضة حضارية أســس من خاللها 

دولة عصرية.

قال دينو فاركي، المدير التنفيذي 
للتعليم»:  «جيمــس  لمجموعــة 
تميز المغفور له بإذن الله الشيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب 
ثــراه، بدوره األساســي في  الله 
إرســاء أســس راســخة للتعليم، 
ليغــدو إحدى الركائــز في تقدم 

المجتمع.
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