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أصدرت مؤسسة وطني اإلمارات تقريراً خاصاً من سلسلة «مئوية زايد»، يرصد سرية املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خالل أقوال وإشادات زعامء العامل يف مختلف املناسبات واملحافل 
الدولية، تطرقوا من خاللها إىل أعامله الخالدة، ومبادئه امللهمة يف السياسة، والتنمية، والسالم، ويهدف التقرير لعرض «أشهر األقوال التاريخية» يف شخصية وفكر زايد.

إعداد: فادية هاين
غرافيك: أسيل الخلييل

رئيس فرنسا األسبق 
«كان الشيخ زايد مفاوضاً، هادئاً وقادراً ويف هذا املجال، كان متميزاً وذا حنكة 

الفتة». 

رئيس الواليات املتحدة األمريكية األسبق
«هناك مناسبات أخرى دخل فيها الشيخ زايد مفاوضاً بهدوء وصمت دون 

أي ضجيج إعالمي مل يسع يوماً وراء رصيد شخيص يف إنجاز أمر إيجايب، 
نتيجة جهوده التفاوضية أو الدبلوماسية». 

الرئيس األسبق لجمهورية املالديف
«كان الشيخ زايد رجل دولة مميزاً شملت حركته املرسح الدويل بكامله، وكان 

يلقى االحرتام الكبري من نظرائه العامليني حيثام حملته واجباته القيادية». 

الرئيس األسبق لجمهورية أوغندا
«أزال الشيخ زايد ما ال يوصف من اآلالم واملعاناة عن كاهل شعبنا يف معركته 

ضد وباء األفعى النارية، فقد أنقذت حملته، أعداداً كبرية من األرواح». 

رئيس باكستان األسبق
«مل يكن غيابه خسارة لباكستان فحسب، 
ولكنني أعتربها خسارة شخصية يل، ألنني 

كنت أستفيد كثرياً من حكمته».

رئيس الواليات املتحدة األمريكية األسبق
«كان قائداً عظيامً ورجل دولة مميزاً». 

رئيس الوزراء الربيطاين األسبق
«لقد جنت اإلمارات العربية املتحدة وبريطانيا 

العظمى كلتاهام فوائد ال تثمن طوال العقود املاضية 
بفضل حكمة الشيخ زايد وحنكته القيادية». 

 الرئيس الفرنيس األسبق.
«الشيخ زايد حكم عىل مدى فرتة زمنية طويلة، تراكمت لديه خاللها خربة 

ومعرفة مبا شهده العامل الحديث، وكثرياً ما كان شخصاً صانعاً لألحداث 
التاريخية». 

األمني العام األسبق لألمم املتحدة
«أود التنويه بالدور املهم الذي قامت به دولة اإلمارات العربية املتحدة 

بالقيادة الرشيدة لرئيسها الشيخ زايد، ال شك أن اإلمارات سوف تستمر يف 
أداء دور عىل درجة كبرية من األهمية يف دعم القضايا العادلة التي يتوىل 

مجلس األمن النظر فيها عىل صعيد السالم واألمن الدوليني». 

 6
ماليني دوالر منحة 

الستئصال وباء الدودة 
الغينية الذي انترش يف 

أفريقيا.

 3
ماليني دوالر إلغاثة 

املترضرين من الجفاف يف 
السودان.

587 
 مليون دوالر قدمها «صندوق 

أبوظبي للتنمية االقتصادية 
العربية» توزعت عىل 50 

مرشوعاً.

31
 مرشوعاً تنموياً نفذها «صندوق أبوظبي 

للتنمية االقتصادية العربية» يف دول عربية 
مختلفة.

2.4
مليار دوالر إلنشاء مرشوع «الرهد 
للري» يف السودان ما أتاح إنشاء 12 

ألفاً و800 مزرعة. 

10 
مشاريع دعم وتنمية يف 

أفريقيا.

62 
 مليار دوالر قدمها الشيخ 
زايد للمشاريع التنموية 

يف السودان. 

5.2
ماليني دوالر مساعدات 

إلنعاش اقتصاد «صناعة صيد 
السمك» يف رسيالنكا.

 قفزت كميات إنتاج 
النفط من 253 مليون 

برميل يف عام 1970 إىل 
390 مليون برميل يف عام 

. 1972

سنة 1972 بلغت عائدات 
حكومة أبوظبي 2.3 مليار 

جنيه اسرتليني. 

 سنة 1972 استثمرت حكومة 
أبوظبي 63 مليون درهم يف 
مشاريع التنمية والتطوير يف 
العاصمة ويف سائر اإلمارات. 

بني عامّي 1976 و1985 استثمرت دولة 
اإلمارات يف مشاريع البنى التحتية لتحسني 

الخدمات بقيمة 271 مليار درهم. 

 إنشاء البنى التحتية وتحسني قطاع 
الخدمات وتنويع موارد الدخل، وبلغ 
إجاميل الناتج املحيل يف دولة اإلمارات 

106 مليارات درهم عام 1989.

 أعلنت دائرة األشغال يف 
حكومة أبوظبي بناء 85 

مدرسة بقيمة 850 
مليون درهم عام 1989 .

بناء 400 وحدة سكنية 
جديدة للمواطنني عام 

1989 ويف نفس العام أمر 
الشيخ زايد ببناء 500 
وحدة سكنية إضافية.
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