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دامت األفراح
عامرة البيت اإلماراتي
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فرحة وطن

محمد بن راشد يتقبل تهاني محمد بن زايـــــــد وحكام اإلمارات والشيوخ بزفاف أنجاله 
تمّنوا لحمدان ومكتوم وأحمد بن محمد زفـــــــــــــــــافًا ميمونًا وزواجــــــًا مباركًا وحياة سعيدة 

Ⅶ دبي - وام

أقــام صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 

راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكــم دبي، رعاه الله، في 

مركــز دبي التجــاري العالمي، عصر أمس، 

حفل استقبال بمناسبة زفاف أنجاله، سمو 

الشــيخ حمدان بــن محمد بن راشــد آل 

مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم 

بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم 

دبي، وســمو الشــيخ أحمد بن محمد بن 

راشــد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن 

راشد آل مكتوم للمعرفة.

وقال صاحب الســمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تدوينة عبر 

حسابه الرســمي في »تويتر«: »اللهم أدم 

الفرحــة.. والبركة.. والخيــر.. على أهلي.. 

ووطني.. وشعبي«.

وحضر حفل االســتقبال، صاحب السمو 

الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان ولي 

عهد أبوظبي نائــب القائد األعلى للقوات 

المســلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 

األعلى حاكم الشــارقة، وصاحب الســمو 

الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمي عضو 

المجلس األعلى حاكــم عجمان، وصاحب 

الســمو الشــيخ حمد بن محمد الشــرقي 

عضــو المجلس األعلــى حاكــم الفجيرة، 

وصاحب الســمو الشيخ ســعود بن راشد 

المعــا عضــو المجلس األعلــى حاكم أم 

القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن 

صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم 

رأس الخيمة.

بــدوره، قــال صاحب الســمو الشــيخ 

محمد بن زايــد آل نهيان، في تدوينة عبر 

حســاب أخبار ســموه، في موقع التواصل 

االجتماعــي »تويتــر«: »ببالــغ الســعادة 

والفــرح... أبــارك ألخي محمد بن راشــد، 

زفــاف أنجالــه حمدان ومكتــوم وأحمد.. 

تكتمــل اليوم فرحــة العيد بهــذا العرس 

الوطني، الذي نزُفّ فيه أبناءنا ونفرح بهم 

ومعهم..أهنــئ أبنائي، متمنيــاً لهم حياة 

أســرية هانئة وســعيدة.. دامــت األفراح 

عامرة البيت اإلماراتي«.

كما حضر الحفل، ســمو الشيخ حمدان 

بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير 

المالية، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن 

ســلطان القاســمي ولي عهد ونائب حاكم 

الشــارقة، وســمو الشــيخ عمار بن حميد 

النعيمي ولي عهد عجمان، وســمو الشيخ 

محمــد بن حمد بن محمد الشــرقي ولي 

عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود 

بن راشــد المعــا ولي عهــد أم القيوين، 

وســمو الشيخ محمد بن ســعود بن صقر 

القاســمي ولي عهد رأس الخيمة، وســمو 

الشــيخ حمدان بن زايــد آل نهيان ممثل 

حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وســمو 

الشــيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل 

حاكــم أبوظبي في منطقة العين، وســمو 

الشيخ ســيف بن محمد آل نهيان، وسمو 

الشيخ سرور بن محمد آل نهيان.

كمــا حضر الحفل ســمو الشــيخ هزاع 

بن زايــد آل نهيان نائــب رئيس المجلس 

�  محمد بن راشد ومحمد بن زايد وسلطان القاسمي وحميد النعيمي وحمد الشرقي وسعود المعا وسعود بن صقر وحمدان ومكتوم بن محمد وسلطان بن محمد بن سلطان وطحنون بن محمد وأحمد بن راشد وأحمد بن محمد وبطي بن مكتوم 

 حمدان بن زايد: فرسان تربوا 

في مدرسة قائد وفارس ملهم

ولي عهد رأس الخيمة: أتمنى إلخواني 

السعادة ودوام المسرات لدولتنا

Ⅶ أبوظبي - وام 

هنأ ســمو الشــيخ حمدان بن زايد 

آل نهيــان ممثل حاكم أبوظبي في 

منطقــة الظفــرة، صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 

الــوزراء حاكــم دبي »رعــاه الله«، 

بمناسبة زفاف سمو الشيخ حمدان 

بــن محمد بــن راشــد آل مكتوم، 

وســمو الشــيخ مكتوم بــن محمد 

بن راشــد آل مكتوم، وسمو الشيخ 

أحمــد بــن محمــد بن راشــد آل 

مكتوم.

وقــال ســموه: »نبــارك ألخــي 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

راشــد آل مكتــوم، زفــاف أنجالــه 

حمــدان ومكتوم وأحمد، فرســان 

تربوا في مدرسة قائد فارس وملهم، 

تشــربوا القيــم الوطنيــة بأســمى 

»اليوم  معانيهــا«، وأضاف ســموه 

نشــاركهم أفراحهــم، فهــي فرحة 

قيادة وشعب ووطن بكامله، نسأل 

الله أن يتمم عليهم ويبارك لهم«.

Ⅶ رأس الخيمة - وام 

هنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر 

القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 

حاكــم دبي »رعاه الله«، بمناســبة زفاف 

أنجاله ســمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

راشــد آل مكتوم ولي عهد دبي، وســمو 

الشــيخ مكتوم بــن محمد بن راشــد آل 

مكتوم نائب حاكم دبي، وســمو الشــيخ 

أحمــد بــن محمد بــن راشــد آل مكتوم 

رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 

للمعرفة.

وقال ســموه الذي شــارك أمس أفراح 

أبارك  الميمــون:  الــزواج  بهــذا  الوطــن 

إلخواني سمو الشــيخ حمدان بن محمد 

بن راشــد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم 

بــن محمد بن راشــد آل مكتوم، وســمو 

أحمــد بن محمــد بن راشــد آل مكتوم، 

وأتمنى لهم الســعادة والهنــاء وأن يديم 

على دولتنا الغالية األفراح والمسرات.

ودام الفــرح يا إماراتنا ودامت أفراحك 

يا وطن.

هزاع بن زايد: قدوة شباب الوطن 

وفرحتهم فرحة اإلمارات

Ⅶ دبي - البيان

هنــأ ســمو الشــيخ هزاع بــن زايد 

آل نهيــان، نائــب رئيــس المجلس 

التنفيــذي إلمــارة أبوظبي، صاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 

مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

بمناســبة زفاف سمو الشيخ حمدان 

بــن محمد بــن راشــد آل مكتوم، 

وسمو الشــيخ مكتوم بن محمد بن 

راشد، وسمو الشيخ أحمد بن محمد 

بن راشد.

وقال سموه عبر »تويتر«: »أجمل 

للشيخ  التهنئات  وأصدق  التبريكات 

محمد بــن راشــد بزفــاف أنجاله، 

حمــدان ومكتوم وأحمــد، متمنين 

لهــم في هــذه األيــام المباركة كل 

والســعادة فهم  والتوفيق  الســداد 

قدوة شــباب الوطن وفرحتهم هي 

فرحة اإلمارات وبهم تتواصل رسالة 

الشــيخ محمــد بن راشــد الملهمة 

وعلى هدي رؤيته الحكيمة يسيرون 

وبإنجازاته يقتدون«.

�  نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صورة تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وذلك في حسابه الرسمي عبر »تويتر« وكتب سموه: »زايد وراشد«.   

■ محمد بن راشد وحمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يتلقون التهاني
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فرحة وطن

محمد بن راشد يتقبل تهاني محمد بن زايـــــــد وحكام اإلمارات والشيوخ بزفاف أنجاله 
تمّنوا لحمدان ومكتوم وأحمد بن محمد زفـــــــــــــــــافًا ميمونًا وزواجــــــًا مباركًا وحياة سعيدة 

التنفيــذي إلمــارة أبوظبي والفريق ســمو 

الشــيخ ســيف بن زايــد آل نهيــان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وســمو 

الشــيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار 

األمــن الوطني وســمو الشــيخ منصور بن 

زايد آل نهيــان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شــؤون الرئاسة وســمو الشيخ ذياب 

بن زايد آل نهيان وســمو الشــيخ عبدالله 

بــن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون 

الدولــي والفريق ســمو الشــيخ أحمد بن 

راشــد آل مكتــوم نائــب رئيس الشــرطة 

واألمن العام في دبي وســمو الشــيخ عمر 

بن زايــد آل نهيــان نائب رئيــس مجلس 

أمناء مؤسســة زايد بن ســلطان آل نهيان 

لألعمال الخيرية واإلنســانية وسمو الشيخ 

خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة 

مؤسســة زايد العليا ألصحاب الهمم وسمو 

الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان 

مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو 

الشــيخ محمد بن خليفــة آل نهيان عضو 

المجلس التنفيذي وسمو الشيخ أحمد بن 

سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران 

الرئيــس األعلى لمجموعة طيران اإلمارات 

وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل 

مكتوم وسمو الشــيخ ذياب بن محمد بن 

زايــد آل نهيان رئيس دائرة النقل بأبوظبي 

ومعالي الشــيخ ســلطان بن حمــدان آل 

نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة 

ومعالي الشــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 

وزير التسامح.

وحضر الحفل، الشيخ محمد بن خليفة 

آل مكتوم رئيس دائــرة األراضي واألماك 

فــي دبي، والشــيخ أحمد بــن مكتوم بن 

جمعة آل مكتوم، والشــيخ المر بن مكتوم 

بن جمعــة آل مكتوم، والشــيخ بطي بن 

مكتوم بــن جمعــة آل مكتوم، والشــيخ 

ســعيد بــن ثاني بــن جمعــة آل مكتوم، 

والشــيخ ســعيد بن مكتوم بن جمعة آل 

مكتوم، والشــيخ ســعيد بــن دلموك بن 

جمعة آل مكتوم، وســمو الشيخ ناصر بن 

حمد بن عيســى آل خليفة رئيس مؤسسة 

رعاية الشــباب، رئيس اللجنة األولمبية في 

مملكــة البحرين، والشــيخ خالد بن حمد 

بــن عيســى آل خليفة، إلــى جانب عدد 

من الشــيوخ ومعالي الوزراء وأعيان الباد 

وأبناء القبائل ورجاالت الدولة، من مدنيين 

وعســكريين، وكبار رجال األعمال، ورؤساء 

الشركات العالمية والعربية في الدولة.

وقــد تقبل صاحب الســمو نائب رئيس 

الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي 

التهانــي والتبريــكات، من  اللــه«،  »رعاه 

أصحاب الســمو الشيوخ والحضور، بزفاف 

ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد 

آل مكتوم، إلى كريمة الشــيخ ســعيد بن 

ثاني بن جمعة آل مكتوم، وســمو الشيخ 

مكتــوم بن محمــد بن راشــد آل مكتوم، 

إلــى كريمة الشــيخ بطي بــن مكتوم بن 

جمعة آل مكتوم، وســمو الشيخ أحمد بن 

محمــد بن راشــد آل مكتــوم، إلى كريمة 

المرحــوم الشــيخ دلموك بــن جمعة آل 

مكتــوم، وتمنــوا للمعاريس زفافــاً ميمونا 

وزواجاً مباركاً وحياة سعيدة مكللة بالرفاء 

والبنين. 

�  محمد بن راشد ومحمد بن زايد في حديث أخوي  

سيف بن زايد: بيٌت كريٌم عامٌر 

بالخير أنتج بيوتًا كريمًة

وزراء: أفراح آل مكتوم الكرام هي أفراح الوطن

Ⅶ دبي - البيان 

نشــر الفريق ســمو الشــيخ سيف بن 

زايــد آل نهيــان نائب رئيــس مجلس 

الوزراء، وزير الداخلية، على حسابه في 

»تويتر« صورة جمعت صاحب السمو 

الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم 

نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلس 

الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بســمو 

الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 

مكتوم ولي عهد دبي، وســمو الشــيخ 

مكتوم بن محمد بن راشــد آل مكتوم 

نائب حاكم دبي، وســمو الشيخ أحمد 

بــن محمد بن راشــد آل مكتوم رئيس 

مؤسســة محمد بن راشــد آل مكتوم 

للمعرفــة، خــال حفل الزفــاف الذي 

أقيم أمس.

ودون الفريق سمو الشيخ سيف بن 

زايــد آل نهيان على الصورة: »ســيدي 

صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم أبقاك الله، بيٌت كريٌم عامٌر 

بالخير أنتــج بيوتاً كريمًة عامرًة بالخير 

وســُترزق بإذن الله أحفــاداً كراماً لجٍد 

كريم فبارك الله لكم ولهم«.

Ⅶ دبي - البيان

بــارك معالــي وزراء لصاحب الســمو 

الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم، 

نائــب رئيــس الدولة رئيــس مجلس 

الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، زفاف 

أنجاله، سمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن راشــد آل مكتوم ولــي عهد دبي، 

وســمو الشــيخ مكتوم بن محمد بن 

راشــد آل مكتــوم نائــب حاكم دبي، 

وســمو الشــيخ أحمد بــن محمد بن 

راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد 

بن راشد آل مكتوم للمعرفة، متمنين 

للمعاريس زفافاً ميموناً ومباركاً وحياة 

أسرية هانئة وسعيدة.

كمــا أكــدوا أن أفــراح آل مكتوم 

الكرام هي أفــراح الوطن، داعين الله 

أن يظل البيت اإلماراتي نابضاً بالفرح 

والسعادة والمحبة.

وقــال معالــي الدكتــور أنــور بن 

محمــد قرقاش، عضو مجلــس الوزراء 

الخارجية، مدوناً  الدولة للشؤون  وزير 

عبر حســابه في »تويتر«: »نبارك آلل 

مكتوم الكرام أفراحهم وأفراح الوطن، 

األســرة الفاضلة الخّيــرة والتي تجمع 

كل الخصال الكريمة الطيبة، ومحبتهم 

في كل بيــت إماراتي. نبارك للشــيخ 

حمدان والشيخ مكتوم والشيخ أحمد. 

اللهــم اجعلــه زواجاً مبــاركاً ووّفقهم 

وأسعدهم وارزقهم الذرية الصالحة«.

بــدوره، قــال معالــي حســين بن 

إبراهيم الحمادي، عضو مجلس الوزراء 

وزير التربية والتعليم، عبر حسابه في 

موقــع التواصل االجتماعــي »تويتر«: 

»بــكل الــود واألماني القلبيــة بدوام 

الســعادة.. نهنــئ ســيدي محمد بن 

راشــد زفاف أنجاله حمــدان ومكتوم 

وأحمد.. نتمنى أن يظل الخير والفرح 

عنوان الوطن، وأن يديم علينا البهجة 

والســرور.. فرحتهم فرحة لنا جميعاً.. 

داعيــن الله أن يظــل البيت اإلماراتي 

نابضاً بالفرح والسعادة والمحبة«.

ودّونت معالــي عهود بنت خلفان 

الرومي، وزيرة دولة للســعادة وجودة 

الحيــاة، عبر حســابها فــي »تويتر«: 

»اللهم أسعدهم وبارك لهم وأدم على 

اإلمــارات وقادتهــا وشــعبها #فرحة_

وطن«.

|  تصوير: خليفة اليوسف، خليفة عيسى، محمد هشام، محمد الحمادي، عبد الله الجنيبي
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فرحة وطن

بمناسبــة زفــاف أنجال سموه حمــــــــــــدان ومكتـــوم وأحمــد بــن محمـد

محمد بن راشد: اللهم أدم الفرحة والبــــــركة والخـير على أهلـي ووطني وشعبي

�  محمد بن راشد مرحباً بحضور حفل الزفاف 

� محمد بن راشد مصافحاً محمد بن زايد خالل الحفل بحضور حمدان ومكتوم بن محمد 

�  محمد بن راشد مصافحاً هزاع بن زايد

�  محمد بن راشد مصافحاً سلطان القاسمي بحضور حمدان بن راشد وسلطان بن محمد بن سلطان 

� محمد بن راشد ومحمد بن زايد وسلطان القاسمي وحميد النعيمي وحمد الشرقي وسعود المعال وسعود بن صقر خالل الحفل  بحضور سلطان بن محمد بن سلطان وطحنون بن محمد 
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فرحة وطن

بمناسبــة زفــاف أنجال سموه حمــــــــــــدان ومكتـــوم وأحمــد بــن محمـد

محمد بن راشد: اللهم أدم الفرحة والبــــــركة والخـير على أهلـي ووطني وشعبي

� محمد بن راشد مصافحاً محمد بن زايد خالل الحفل بحضور حمدان ومكتوم بن محمد 

�  محمد بن راشد مصافحاً سلطان القاسمي بحضور حمدان بن راشد وسلطان بن محمد بن سلطان 

� حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد وبطي بن مكتوم  وسعيد بن دلموك وسعيد بن ثاني بن جمعة وسعيد بن مكتوم

�  محمد بن راشد وحميد النعيمي وحمدان بن زايد 

� محمد بن راشد ومحمد بن زايد وسلطان القاسمي وحميد النعيمي وحمد الشرقي وسعود المعال وسعود بن صقر خالل الحفل  بحضور سلطان بن محمد بن سلطان وطحنون بن محمد 

� محمد بن راشد خالل الحفل بحضور حمدان بن محمد وحمدان بن راشد ومكتوم بن محمد وسعيد بن ثاني
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فرحة وطن

محمد بن زايد: ببالغ السعادة والفرح أبــــــــارك ألخي محمد بن راشد زفاف أنجاله
ـّـــأ حمــدان ومكتــوم وأحمـد بـن محمـد مؤّكــــــــــــــــدًا أن فرحة العيد اكتملت بهذا العرس الوطني هنـ

� محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحميد النعيمي وحمد الشرقي وسعود المعال وسعود بن صقر وحمدان ومكتوم بن محمد وسلطان بن محمد بن سلطان وطحنون بن محمد وأحمد بن راشد 

� حمد الشرقي وسعود المعال 

�  سلطان بن محمد بن سلطان وسرور بن محمد وسيف ومنصور بن زايد وسعيد بن محمد وعبدالعزيز النعيمي  � حمدان بن محمد خالل حفل الزفاف 

� حمدان بن راشد وعمار النعيمي ومحمد الشرقي ومحمد بن سعود وحمدان وهزاع بن زايد وأحمد بن راشد وناصر بن حمد 
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فرحة وطن

محمد بن زايد: ببالغ السعادة والفرح أبــــــــارك ألخي محمد بن راشد زفاف أنجاله
ـّـــأ حمــدان ومكتــوم وأحمـد بـن محمـد مؤّكــــــــــــــــدًا أن فرحة العيد اكتملت بهذا العرس الوطني هنـ

� حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يصافحون حضور الحفل 

� حمدان بن زايد وخالد بن حمد بن عيسى �  سلطان بن محمد بن سلطان وسرور بن محمد وسيف ومنصور بن زايد وسعيد بن محمد وعبدالعزيز النعيمي 

� نائب رئيس الدولة في حديث مع حمدان بن راشد

� سعود القاسمي وسلطان بن محمد بن سلطان وطحنون بن محمد 

� مكتوم بن محمد مرحباً بالحضور  � حمدان بن راشد وعمار النعيمي ومحمد الشرقي ومحمد بن سعود وحمدان وهزاع بن زايد وأحمد بن راشد وناصر بن حمد 
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فرحة وطن

Ⅶ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وسلطان القاسمي وحميد النعيمي وحمد الشرقي وسعود المعال                              وسعود القاسمي وسلطان بن محمد بن سلطان وعمار النعيمي وطحنون بن زايد 

Ⅶ حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يتقبلون التهاني   

Ⅶ محمد بن راشد بحضور أحمد بن محمد في لقطة مع أحفاده

Ⅶ سموه يتقبل التهاني 

Ⅶ محمد بن راشد وحمدان بن محمد

Ⅶ نائب رئيس الدولة متقباًل التهاني

Ⅶ محمد الشرقي وراشد المعال ومحمد بن سعود وحضور الحفل  Ⅶ حمدان بن محمد وسعيد بن مكتوم 
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فرحة وطن

Ⅶ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وسلطان القاسمي وحميد النعيمي وحمد الشرقي وسعود المعال                              وسعود القاسمي وسلطان بن محمد بن سلطان وعمار النعيمي وطحنون بن زايد 

Ⅶ محمد بن زايد في حديث مع سلطان القاسمي Ⅶ محمد بن راشد مصافحاً المهنئين 

Ⅶ حمدان ومكتوم بن محمد 

Ⅶ حمدان بن محمد وأحمد بن سعيد

Ⅶ أحمد بن محمد متقباًل التهاني 

� محمد بن زايد وحمدان بن محمد 
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فرحة وطن

■ سعود القاسمي وسلطان بن محمد بن سلطان وطحنون بن محمد

■ سلطان بن محمد بن سلطان وراشد بن سعود وطحنون بن محمد ومحمد بن خليفة■ مكتوم وأحمد بن محمد

■ حمدان بن راشد وعمار النعيمي ومحمد الشرقي ومحمد بن سعود وحمدان وهزاع بن زايد ومنصور بن محمد وراشد النعيمي                              وناصر بن حمد وسعيد بن ثاني آل مكتوم 

■ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وسلطان القاسمي وحميد النعيمي وحمد الشرقي

� محمد بن راشد وحمدان ومكتوم وأحمد بن محمد خالل الحفل
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فرحة وطن

■ سعود المعال وعمار النعيمي وناصر بن حمد

■ حميد النعيمي وحمد الشرقي خالل االستقبال 

■ حمدان بن راشد وعمار النعيمي ومحمد الشرقي ومحمد بن سعود وحمدان وهزاع بن زايد ومنصور بن محمد وراشد النعيمي                              وناصر بن حمد وسعيد بن ثاني آل مكتوم 

■ حميد النعيمي يبارك لحمدان بن محمد

■ محمد بن راشد وحمدان بن راشد يتقبالن التهاني ■ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وسلطان القاسمي وحميد النعيمي وحمد الشرقي

Ⅶ أحمد بن محمد خالل الحفل
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فرحة وطن

� محمد بن راشد ومحمد بن زايد  � محمد بن راشد يتلقى التهاني بحضور مكتوم بن محمد 

� حميد النعيمي وعمار بن حميد يهنئان أحمد بن محمد

� هزاع بن زايد وراشد بن حميد  � حمدان بن محمد في حديث مع طحنون بن زايد

� عبدالله بن زايد ومنصور بن محمد وعبدالله بن محمد بن خالد

� بطي بن مكتوم وسعيد وراشد بن بطي

� حميد النعيمي وحمد الشرقي وسعود المعال وعمار النعيمي وأحمد بن راشد وبطي بن مكتوم وسعيد بن دلموك

� أحمد بن راشد وأحمد بن سعيد وحشر بن مكتوم ومحمد بن حمدان آل نهيان 

� مديرو الدوائر والمسؤولون في دبي 

أفراح آل مكتوم تزّين الوطن
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فرحة وطن

العيد عيدان بأفراح آل مكتوم

Ⅶ حمدان وأحمد بن راشد يتلقيان تهاني منصور وعمر وخالد بن زايد 

Ⅶ  حمدان بن محمد يتلقى التهنئة من عبد الله بن زايد بحضور حمدان بن راشد  Ⅶ  محمد بن راشد مع أحفاده   

Ⅶ  حمدان بن محمد واحمد بن سعيد   

Ⅶ عمار النعيمي ومحمد بن سعود وحمدان بن زايد  

Ⅶ  سعيد ومنصور بن محمد بن راشد   

Ⅶ  محمد بن راشد يتلقى التهاني بحضور حمدان بن محمد وحمدان بن راشد ومكتوم بن محمد   

Ⅶ  الوزراء والمسؤولون خالل حفل االستقبال   

Ⅶ سعيد ومنصور بن محمد وزايد بن مكتوم
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