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وقد أثمر هذا التحرك في النجاح الباهر الذي 
حققته دولة االمارات في احلصول على تأييد 
العالم الستضافة العاصمة أبوظبي مقر الوكالة 

الدولية للطاقة املتجددة )أيرينا(.
وفي محيطها اخلليجي، عملت االمارات على 
دعم وتعزيز مسيرة العمل املشترك وتطوير 
عالقات التنسيق والتكامل اخلليجي من خالل 
حرصها على دفع مسيرة مجلس التعاون وتفعيل 
منظومته وآلياته والتزامها بقراراته، وكذلك من 
خالل أنشطة اللجان العليا املشتركة. وقد أكملت 
االمارات استعداداتها الستضافة الدورة احلادية 
والثالثني للمجلس االعلى لدول مجلس التعاون 
املقرر عقدها في أبوظبي في ديسمبر اجلاري، 
ووفرت لها كل سبل النجاح. كما شاركت االمارات 

في تعزيز العمل العربي املشترك.
مواصلة السعي الستعادة الجزر المحتلة

أما بالنسبة للخالف مع ايران حول اجلزر 
االماراتية، جدد وزير اخلارجية الشيخ عبداهلل 
بن زايد في كلمة له أمام األمم املتحدة أس����ف 
دولة االمارات البالغ الستمرار االحتالل االيراني 
»جلزرنا الثالث طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وأبو موسى«، وطالب باستعادة سيادتها الكاملة 

على هذه اجلزر.
وحول تطورات عملية الس����الم في الشرق 
االوسط، أكد وزير اخلارجية ان االمارات تؤمن 
بأن حتقيق السالم في الشرق االوسط وإنهاء 
النزاع بني إس����رائيل والعرب مسألة مركزية 
وحيوية للسالم واالستقرار في املنطقة برمتها، 
وان هذا ل����ن يتحقق اال من خالل وضع نهاية 
لالحتالل االس����رائيلي لألراضي الفلسطينية 

والعربية احملتلة.
نوويا، دخلت االمارات عصر الطاقة النووية 
في نهاية ديس����مبر املاضي بإعالن تأس����يس 
»مؤسسة االمارات للطاقة النووية« التي تتولى 
مسؤولية االشراف على انشاء وتشغيل املنشآت 
النووية التي ستشكل ثاني اهم مصدر للطاقة في 
االمارات بعد الغاز الطبيعي، مبا يضمن تنفيذ 

اخلطط الطموحة للتنمية املستدامة.
وقد وقعت املؤسسة في نهاية العام املاضي 
بأبوظب����ي، عقودا بقيم����ة 75 مليار درهم مع 
حتالف لشركات كورية جنوبية وأميركية بقيادة 
الش����ركة الكورية للطاقة الكهربائية »كيبكو« 
لبناء وتشغيل اربعة مفاعالت نووية حتى العام 
2020، حيث سيتم اجناز املفاعل االول في العام 

2017 بطاقة انتاجية قدرها 1400 ميغاواط.
وتنفذ منذ عامني مش����روع اول مدينة على 
مستوى العالم خالية من االنبعاثات الكربونية 
والنفايات والسيارات على مساحة 6 كيلومترات 

مربعة وبتكلفة تصل الى 22 مليار دوالر.
اجتياز األزمة االقتصادية

ومل����ا كان االقتصاد هو عصب التطور ألي 
مجتمع حديث فقد حقق����ت االمارات االزدهار 
االقتصادي للوطن واملواطنني وتعززت مكانتها 
في اخلريطة االقتصادية العاملية وفي احملافل 
الدولية، وقد حافظ اقتصاد االمارات على قوته 
رغ����م االزمة املالية التي عصفت بالعالم خالل 

النصف الثاني من العام 2008.
واعلن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد 
في كلمته في اليوم الوطني املاضي ان اقتصاد 
االمارات جتاوز املرحل����ة االصعب من االزمة 
املالي����ة العاملية، وذل����ك بفضل اهلل ثم بفضل 
متانة االقتصاد الوطني وسالمة سياسة وكفاءة 
اجراءات الدولة، حيث أخذت مؤشرات احلركة 
االقتصادية ملعظم القطاعات في النمو صعودا 
تدريجيا، وقال ان التحوالت التي يعيشها اقتصاد 
االمارات تنطلق وفق ضوابط ومعايير تؤسس 
لنموذج اقتصادي جديد يس����تند الى املعرفة 

والتكنولوجيا املتقدمة والوعي البيئي.
واضاف »ان جهودنا وخططنا االستراتيجية 
تنصب اآلن لتحويل االمارات الى مركز اقليمي 

لالقتصاد العاملي«.
بدوره اكد رئيس احلكومة الش����يخ محمد 
بن راشد »ان اقتصادنا قوي وصلب ومثابر«، 
وقال »اننا في دولة االمارات اقوياء ومثابرون 
ولدين����ا العزمية وق����وة االرادة ال ارادة القوة 
ملواجهة جمي����ع التحديات مبا فيها التحديات 

االعالمية املغرضة«.
كما اعلن وزير االقتصاد سلطان بن سعيد 
املنصوري في 14 اكتوبر املاضي ان االمارات متتلك 
اليوم بفضل سياساتها االقتصادية ثاني اكبر 
اقتصاد عربي، وقال ان السياسات االقتصادية 
الطموحة التي تبنتها القيادة الرش����يدة ادت 
ايض����ا الى التنويع في الناجت احمللي االجمالي 
الذي كان يش����كل النفط جزءا كبيرا منه عام 
1971 بنسبة 70%، اما اليوم فأصبحت مساهمة 
النفط متثل 29% فقط من الناجت احمللي و%71 

مساهمة القطاعات غير النفطية.
تصنيف دولي متقدم لالقتصاد

وألقى الوزير الضوء على بعض التقارير 
الدولية التي تبني املكانة املتميزة التي حتتلها 
دولة االمارات على خارطة االقتصاد العاملية، 
مش����يرا الى ان االمارات جاءت في املرتبة 20 
عامليا ضمن مؤشر املنتدى االقتصادي العاملي 
)دافوس( الفضل دول العالم من حيث التطور 
املالي للعام املاضي، كما حافظت على ترتيبها 
االول عربيا فيما احتلت املرتبة 18 عامليا واملرتبة 
االولى على مس����توى الشرق االوسط وشمال 
افريقيا في سلم »متكني التجارة العاملي 2009« 
الذي اطلقه املنتدى االقتصادي العاملي والذي 
يشمل 121 دولة متقدمة ونامية مما يؤكد الدور 
االقتصادي والتجاري املهم لالمارات على مستوى 

العالم.
واكد املنصوري ان اس����تمرار االمارات في 
متابعة سياسة الباب املفتوح وحرية التجارة 
س����اهم في ترتيب الدولة بالنس����بة للمؤشر 
اخلاص في حرية حركة التجارة، حيث جاءت 
في املرتبة 14 من بني 181 بلدا حسبما ورد في 
تقرير البنك الدولي، مما وضع اقتصاد االمارات 
في مرتب����ة اعلى من االقتصادات الكبيرة مثل 

الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية 
وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس« داعيا 
في هذا اخلصوص جميع الفصائل الفلسطينية 

الى جتاوز اخلالفات وتوحيد الصفوف.
العام  وشهدت ديبلوماس����ية االمارات في 
املاضي حتركا واسعا غير مسبوق في تاريخها 
متث����ل في اجلولة املكثفة الت����ي قام بها وزير 
اخلارجية الش����يخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
ألكثر من 80 دولة ف����ي مختلف قارات العالم 
واستمرت ملدة ستة ش����هور متواصلة، بحث 
خاللها آفاق التعاون بني دولة االمارات وهذه 

الدول في كل املجاالت.

املواطن وترسيخ االحتاد، وقال »ان طموحاتنا 
لدولتنا وآمالنا ملواطنينا ال حتدها حدود«.

مكانة مرموقة دوليا

خارجيا جنحت دولة االمارات، بفضل نهج 
سياساتها املعتدلة واملتوازنة، في التواصل مع 

جميع الدول في مختلف قارات العالم.
وقد أعرب الشيخ خليفة في كلمته في اليوم 
الوطني املاضي عن ارتياحه الكامل للحضور 
االيجابي »لديبلوماسيتنا في احملافل االقليمية 
والدولية دفاعا عن املصالح واملنجزات الوطنية 
ونصرة للقضايا العادل����ة وفي طليعتها حق 

دس����تور البالد في الثاني من ديس����مبر 2008 
لتوسيع صالحيات املجلس ومتكينه كسلطة 
تشريعية ورقابية من االستمرار في ترسيخ 

العملية الدميوقراطية وتطويرها.
وأكد الشيخ محمد بن راشد في افتتاحه دور 
االنعقاد العادي للمجلس الوطني االحتادي في 
21 أكتوبر املاضي ان دولة االمارات وحدة واحدة 
وأنتم جتسدون روح الوحدة، وعليكم بالتالي 
دور كبير في تعزيز الروح االحتادية لدى أبناء 
الوطن وترسيخ الثوابت الوطنية« معربا عن 
أمله في ان تكون الدورة اجلديدة مليئة بإرادة 
وطنية خالصة نحو االرتقاء بالوطن وخدمة 

– احتاد قوي يجمعه املصير املشترك، وثالثها 
– اقتصاد تنافسي يقوده إماراتيون يتميزون 
باإلبداع واملعرفة ورابعها – جودة حياة عالية 

في بيئة معطاءة مستدامة.
وقد تطورت احلياة البرملانية في الدولة على 
صعيد تعزيز املش����اركة السياسية في عملية 
صنع القرار، وكان من ثمرة ذلك التطور انعقاد 
أول مجلس وطني احتادي في 12 فبراير 2007 
يجري انتخاب نصف أعضائه ومبشاركة واسعة 
للمرأة ألول مرة في احلياة البرملانية التي تتمثل 
اليوم ب� 9 عضوات في املجلس، اضافة الى اقرار 
املجلس األعلى لالحتاد عددا من التعديالت في 

عينها على االحتفال بيوبيلها الذهبي عام 2021 كواحدة »من أفضل الدول في العالم«

ها حدود العيد الوطني لإلمارات: آمال ال سقف لها وطموحات ال تحدُّ

نائب الرئيس رئيس احلكومة حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

برج خليفة األعلى في العالم وفي اإلطار جزيرة النخيل التي تعد من أكبر اجلزر االصطناعية في العالم مؤشران على النهضة العقارية الكبيرة في اإلمارات

رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الشيخ خليفة بن زايد: جهودنا وخططنا تنصب على تحويل اإلمارات إلى مركز إقليمي لالقتصاد العالمي
الشيخ محمد بن راشد: إس�تراتيجية حكومية تحقق التنمية المستدامة لتوفير الرخاء للمواطن

الع�صر  دخ�ول 
الس�لمي  ال�ن�ووي 
وعصر صناعة الطيران 
ال�طاق�ة  وإن��تاج 
المتجددة النظيف�ة 

اإلماراتية  الم�رأة 
شريك التنمية وتشغل 
الوظائ�ف  م�ن   %66
منها  الحكومي�ة%30 
قيادية مناص�ب  ف�ي 

الذكرى ال� 39 لتأسيس االتحاد اإلماراتي

هذا وحتتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
اليوم بعيدها الوطني التاسع والثالثني وهي 
تواصل بإرادة قوية وخطى واثقة مسيرة التقدم 
واالزده����ار لتحقيق املزيد م����ن الرقي للوطن 

واملواطنني.
وتش����هد البالد بصورة مطردة ومتسارعة 
حتوالت جذرية في شتى القطاعات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية واخلدمية وفق رؤى 
واس����تراتيجيات طموحة تهدف الى توظيف 
الوسائل واإلمكانات املادية والعلمية والبشرية 

لتحقيق التنمية املستدامة.
وأصبحت دولة اإلمارات اليوم، مبا حققته 
بالقيادة احلكيمة لرئيس الدولة سمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهي����ان من إجنازات هائلة 
شملت مختلف نواحي احلياة وانفتاحها الواسع 
على العالم بإقامة شراكات اقتصادية وجتارية 
وعالقات سياسية موازية مع مختلف دوله في 
القارات كافة حتظى مبكانة مرموقة في املجتمع 

الدولي وحضور مؤثر فاعل في العالم.
وحدد رئيس الدولة بش����كل قاطع مقاصد 
وغايات مرحلة العم����ل الوطني املقبلة بقوله 
»إننا اليوم وبعد مضي 5 سنوات على تولينا 
مسؤولية رئاسة الدولة على يقني بأن إطالق 
التشريعات وإنشاء  االستراتيجيات وتطوير 
املصانع وتعبيد الطرقات وتأسيس اجلامعات 
– على أولويتها وأهميتها وضرورتها – ليست 
غاية في حد ذاتها وال هي مقصد في نفس����ها.. 
فالغاية هي بناء القدرة الوطنية واملقصد هو 
إطالق الطاقة البشرية املواطنة وتوجيهها نحو 

آفاق التميز واإلبداع واملنافسة«.
وعل����ى صعيد اجلهود املس����تمرة لتطوير 
وحتسني األداء احلكومي، أطلق، بدوره، الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاك����م دبي منذ العام 
2007 اس����تراتيجية احلكومة التي تهدف الى 
حتقيق التنمية املستدامة واملتوازنة وضمان 

توفير الرخاء للمواطنني.
الوثيقة الوطنية

وقد أعلن الش����يخ محمد بن راش����د في 28 
فبراير املاضي استراتيجية احلكومة االحتادية 
في دورتها الثانية التي متتد بني العامني 2011 – 
2013. وتركز تلك االستراتيجية على املجاالت 
األساسية لعمل احلكومة وأدائها، وتضع على 
رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء 
للمواطنني وذلك من خالل االرتقاء بنظم التعليم 
والرعاي����ة الصحية والتركيز عل����ى التنمية 
املجتمعية وتطوير اخلدم����ات احلكومية مبا 

يعزز مكانة دولة اإلمارات عامليا.
وضبطت احلكومة ساعة التنمية على عام 
2021 موعد االحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس 
االحتاد )50 عاما(، حيث أعلن الشيخ محمد بن 
راشد في 6 فبراير املاضي في ختام االجتماعات 
التي عقدها مجلس الوزراء عن إصدار وثيقة 
وطنية لدولة اإلمارات للعام 2021 بعنوان »نريد 

أن نكون من أفضل الدول في العالم«.
وحدد الش����يخ محمد بن راش����د 4 عناصر 
رئيسية هي مكونات الوثيقة الوطنية أولها – 
شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه، وثانيها 

ليست االعياد الوطنية للدول ذكرى متر يوما واحدا 
في الس�نة، بل العي�د واقع يعاش وجتارب ملموس�ة 
و»طموح�ات ال حتدها حدود«، ومن غير دولة االمارات 
العربية املتحدة يعي�ش أعيادا متجددة مع كل اجناز 
تسطره بحروف مضيئة على جبني االنسانية حتت القيادة 
احلكيمة لرئيس الدولة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان ونائبه رئيس احلكومة حاكم دبي س�مو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم؟
فعندم�ا حتتفل االمارات بعيدها الوطني التاس�ع 
والثالثني بعد أن دخلت عصر الطاقة النووية فذلك عيد 
مضاعف. وعندم�ا يرتفع الناجت احمللي للدولة وتعتمد 
أكبر ميزانية لها دون عجز للسنة السادسة على التوالي، 
فذلك عيد. وعندما حتافظ على ترتيبها األول عربيا وفي 
الشرق االوسط في سلم »متكني التجارة العاملي 2009« 
فذلك عي�د. وعندما تصنف كثاني أكب�ر اقتصاد عربي 
وتقلل اعتمادها عل�ى النفط كمصدر للدخل إلى %29 
فقط وترفع باملقابل مساهمات القطاعات غير النفطية، 

فذلك عيد آخر.
أعياد وأعياد تعجز الس�طور عن حصرها تلك التي 
تعيش�ها اإلمارات وتتوجها باحتفاله�ا اليوم بالذكرى 
39 الحتاد آللئ العقد اإلماراتي السبع بعد حتررها من 
االحتالل البريطاني، بعزمية صلبة وإرادة ال تلني ملواصلة 

مسيرة التنمية.
كيف ال وقد وضعت نصب عينيها االحتفال باليوبيل 
الذهبي لذكرى تأسيس االحتاد عام 2021 وهي واحدة 
»من أفضل دول العالم«، واجلميع متأكد من أنها ستحقق 
هذه الرؤية الوطنية، ال بل انها بدأت تلمسها بشهادة 

البعيد قبل القريب.
كيف ال وقد اكد رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد 
أن »طموحاتنا وخططنا االس�تراتيجية تنصب لتحويل 
االمارات الى مرك�ز اقليمي لالقتصاد العاملي«، حتدوه 
عزمية شعب ال تلني. وارادة شعبية قادرة على تخطي 

الصعاب مهما علت وجتاوز العقبات مهما كبرت.
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 تقليل االعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل األخرì لتشكل ٧0٪ من الناتج المحلي

  اإلمارات.. شعب طموÍ واتحاد قوي واقتصاد تنافسي وجودة حياة عالية

 تبتكر االمارات دائما وسائل جديدة جلذÈ السياÍ وامتاعهم 

مشوقة للجذب السياحي.
  تمكين المرأة

  وملا كانت املرأة نصف املجتمع وش���ريكة 
الرجل في بناء النهضة حققت املرأة في االمارات 

الصني والهند وروس����يا والبرازيل وماليزيا 
وايرلندا وايطاليا.

  وشهد العام احلالي اعتماد اكبر ميزانية عامة 
للحكومة االحتادية بلغت ايراداتها ومصروفاتها 
43 ملي����ارا و627 مليون درهم ومن دون عجز 
للسنة السادسة على التوالي مما يؤكد استمرار 
االم����ارات في حتقيق منو مط����رد في مختلف 

القطاعات االقتصادية واالستثمارية.
  عصب االقتصاد اإلماراتي

  وتشكل صناعة النفط والغاز عصب االقتصاد 
في االمارات وتقوم سياستها في هذا املجال على 
االستغالل االمثل للنفط والغاز باعتباره سلعة 

استراتيجية ناضبة.
  وتتركز معظم الث����روة النفطية في امارة 
ابوظبي التي تس����يطر على اكثر من 90% من 
احتياطيات البالد من النفط اخلام والبالغة 98 
مليار برميل، وقد بدأت الشركات النفطية في 
ابوظبي توسيع الطاقة االنتاجية من مستوياتها 
احلالية البالغة نحو 2٫8 مليون برميل يوميا 
لتصل الى نح����و 3٫5 ماليني برميل يوميا في 

غضون السنوات القليلة املقبلة.
  وتبدي دولة االمارات التزاما قويا مبستويات 
االنت����اج التي حددتها منظمة االقطار املصدرة 
للبترول )أوبيك( للدول االعضاء للحفاÙ على 
امدادات كافية من النفط دون اغراق االسواق، 
ويصل انتاج الدولة حاليا الى نحو 2٫5 مليون 
برميل يوميا، وشكل االنتاج النفطي االماراتي 
نسبة 37٫9% من اجمالي الناجت احمللي االجمالي اذ 
تقدر قيمة الصادرات وفقا لذلك بنحو 300 مليار 
درهم. وتعتزم شركة بترول ابوظبي الوطنية 
»ادنوك« زيادة طاقة التكرير في مصافيها لتصل 
الى ثالثة امثال الطاقة احلالية البالغة 485 ألف 

برميل يوميا.
  وحتت����ل دولة االمارات املرك����ز الثالث من 
حيث احتياط����ي النفط في العالم حيث يصل 
احتياطيها الى 98 ملي����ار برميل فيما تعتبر 
خامس اعلى دولة في مج����ال الغاز الطبيعي 
ويبلغ احتياطيها من الغاز نحو 6 تريليونات 
قدم مكعبة، واس����تثمر القطاع النفطي خالل 
العام 2007 نحو 17٫1 مليار درهم في مشاريع 

التنقيب وتطوير احلقول النفطية.
äصناعة الطيرا  

  كما ش����هد قطاع الصناعة بحسب التقرير 
السنوي لوزارة االقتصاد نهضة كبيرة من حيث 
عدد املنش����آت الصناعية وحجم االستثمارات 
املس����تقطبة س����واء الوطنية او اخلليجية او 
الس����وق صناعات جديدة  االجنبية، ودخلت 
تتمتع بإنتاجية عالية اجلودة تنافس املنتجات 

االجنبية.
  ودخلت االمارات صناعة الطيران وتسعى 
القامة قاعدة عاملي����ة لهذه الصناعة باملنطقة، 
وتقود ش����ركة »مبادلة للتنمي����ة« بأبوظبي 
استراتيجية صناعة الطيران من خالل العمل على 
تطوير هذه الصناعة التي تتطلب استثمارات 

عالية وامكانيات تكنولوجية متقدمة.
  سياحيا تتمتع دولة االمارات بكل املقومات 

التي تكفل جناح الصناعة السياحية فيها.
  ومتثل الشواطئ الرملية الذهبية النظيفة 
املمتدة ملسافة 700 كيلومتر، واخلدمات املتميزة 
ألكثر من 500 فندق ومنتجع سياحي عدا الشقق 
الفندقية في مختلف أنحاء الدولة، اضافة الى 
اآلث����ار التاريخية ومراكز الت����راث واملتاحف، 
وانتش����ار اندية الغولف والبولو وس����ابقات 
الرياضات التراثية الشعبية والغوص والصيد 
وسباقات اخليول والزوارق الشراعية واحلديثة 
ورياضات التزلج على املياه والرمال، عناصر 

املزيد من املكاس���ب واالجنازات املتميزة في 
اطار برامج التمكني السياس���ي الذي اطلقه 
الشيخ خليفة بن زايد، واصبحت تتبوأ اعلى 
املناصب في جميع املجاالت، وتشارك بفعالية 
في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث 

من خالل مش���اركتها في السلطات السيادية 
التنفيذي���ة والنيابي���ة والقضائية،  الثالث 
اضاف���ة الى حضورها الفاعل على س���احات 
العمل النس���وي العربي واالقليمي والدولي، 
واصبحت املرأة االماراتية تشغل اليوم اربعة 

مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، مما يعد من 
اعلى النس���ب متثيال على املستوى العربي، 
وتتمثل بتسع عضوات في املجلس الوطني 
االحتادي »البرملان« من بني اعضائه االربعني 

وبنسبة %22٫3.
  وعينت وزارة اخلارجية التي يعمل فيها 
اكثر من 65 ديبلوماسية، سيدتني سفيرتني 
للدولة في اسبانيا والسويد، كما تعمل املرأة 
في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء 
الشرعي، واقتحمت كذلك مجال الطيران املدني 
والعس���كري والدفاع اجلوي، باالضافة الى 
عملها في مختلف افرع وحدات وزارة الداخلية، 
كما اصبحت املرأة، نتيجة للجهود الدؤوبة 
املتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
رئيسة االحتاد النسائي العام الرئيسة االعلى 
ملؤسسة التنمية االسرية، تشكل مكونا مهما في 
خريطة القوى البشرية في القطاع احلكومي، 
حيث تشغل 66% من الوظائف احلكومية، من 
بينها 30% من الوظائف القيادية العليا املرتبطة 

باتخاذ القرار و15% من الوظائف الفنية.
التنمية الشاملة في    وتتواصل مس���يرة 
االمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة 
ب���ن زايد لتحقيق املزيد م���ن التقدم والرقي 
للوطن واالزدهار والرخاء للمواطنني، وفق 
رؤية طموحة حددها بقوله: »ان آمالنا لدولتنا 
ال سقف لها وطموحاتنا ملواطنينا ال حتدها 

حدود«. 

   ذكرى عزيزة على قلوبنا 
تجدد العزم 

  لمواصلة مسيرة التنمية

 تحدثوا لÜ »األنباÁ« وهنأوا اإلماراتيين بالعيد الوطني

  اإلمارات بعيون زوارها: بلد سياحي ممتع ونموذج للتطور السريع

 6 آالف سنة من الحضارة 
  Öاألر åتبني اآلثار املكتشفة في دولة اإلمارات العربية املتحدة اليوم ان هذ 
كانت مقرا حلضارة عريقة تعود Åلى نحو ٤ آالÝ سنه قبل امليالد. وأقيمت 
حفريÜÜات في مواقع عديدة من اإلمارات حاليÜÜا حيث عثر على أوان فخارية 
ملونة وأدوات حجرية متعددة ورÄوÓ سيوÝ حادة ورقائق وصفائح معدنية 
وأنصال¡ كلها تدل على وجود حضارة مزدهرة متصلة باحلضارات املجاورة 
حلني ظهور اإلسالم في اخلليج العربي. ودخل اإلسالم اخلليج على يد عمرو 
بن العاÕ مما ادخل املنطقة في مرحلة تاريخية جديدة متيزت باالسÜÜتقرار 
واالزدهÜÜار. واصبح اخلليج فÜÜي عهد الدولة األموية مركÜÜزا عامليا للمالحة 
والتجارة البحرية¡ كما ازدهرت فيه صناعة السÜÜفن. ومت التعرÝ من خالل 
احلفريÜÜات األثرية Åلى موقع أثرí فÜÜي منطقة جميرا بإمارة دبي ميثل بقايا 

.ßالتجارة آنذا Þكانت تتحكم بطر íسالمية من العصر األموÅ مدينة
  وانتهى العهد اإلسÜÜالمي للخليج بقدوم االحتالل البرتغالي ثم البريطاني 
 Ýبان االحتالل البريطاني كانت اإلمارات العربية تعرÅفي العصر احلديث. و
باسم اإلمارات املتصاحلة أو الساحل املتصالح. وقامت بريطانيا بإبرام العديد 
مÜÜن املعاهدات معها¡ مبا في Ðلك معاهدة تنظيم املالحة البحرية. وجاÁ اسÜÜم 

اإلمارات املتصاحلة في تلك املعاهدات.
  وقد اسÜÜتمر الوجود البريطاني في اإلمارات قرابة ١٥٠ عاما لينتهي عام 

١٩٧١. وعلى األثر استقلت اإلمارات وتوحدت حتت عباÁة الرئيس الراحل الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان¡ مؤسس االحتاد وباني نهضة البالد. 

 Ýفيه: «يز Áمارات في ٢ ديسمبر وأصدروا بيانا جاÅ اجتمع حكام ٦ ßآنذا  
املجلس األعلى البشÜÜرì السعيدة Åلى شÜÜعب اإلمارات العربية املتحدة وكل 
الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والعالم أجمع معلنا قيام دولة اإلمارات 
العربية املتحدة دولة مستقلة Ðات سيادة¡ وجزÁا من الوطن العربي الكبير». ثم 
انضمت دولة اإلمارات Åلى عضوية جامعة الدول العربية في ٦ ديسمبر وÅلى 
عضوية األمم املتحدة في ٩ ديسÜÜمبر. والحقا اكتمل عقد االحتاد بانضمام 
Åمارة رأÓ اخليمة اليه في ١٠ فبراير¡ ومت انتخاÈ كل من الشيخ زايد رئيسا 

للدولة والراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائبا للرئيس.
  وشÜÜهدت اإلمارات في عهد الشيخ زايد تطورا سريعا ومذهال وÅجنازات 
فÜÜي جميع مياديÜÜن احلياة حلني وفاته في ٢ نوفمبÜÜر ٢٠٠٤. ثم خلفه جنله 
 åالشيخ خليفة في رئاسة الدولة وحاكمية العاصمة أبوظبي مواصال نهج والد
في التنمية والتطوير واحلفاÙ على التراË مبعونة الشÜÜيخ محمد بن راشد 
 ÞرÜÜش Èالراحل. وتقع اإلمارات في جنو åايضا خلف والد íوم الذÜÜآل مكت
اجلزيرة العربية وتتألف من ٧ امارات هي: العاصمة أبوظبي¡ دبي¡ الشارقة¡ 

عجمان¡ ام القيوين¡ رأÓ اخليمة والفجيرة. 

انه يرغب في زيارتها مجددا بغرÖ السياحة.
  طموÍ عقالني للتطوير 

  كذلك تقول أبرار محمد، التي زارت اإلمارات مع األهل 3 
مرات بني عامي 2005 و2010 بقصد السياحة، ان البالد في 
تطور دائم في العمران باجتاه احلداثة والتنوع متمنية على 

بلدها الكويت أن حتذو حذو اإلمارات في هذا املجال.
  وأقامت أبرار خالل زياراتها الثالث في دبي ورأس اخليمة 
وأبوظبي وتقول إنها قضت أوقاتا ممتعة في زيارة املراكز 
التجارية والس����ياحية مثل ت��لنتس واجلميرة ودبي مول 
واإلمارات مول. وأشادت بشعب اإلمارات وبخصاله األخالقية 
الطيبة وأعربت ع����ن اعتقادها بأن احلكوم����ة قادرة على 
حتقيق رؤيتها لعام 2021 ألنها »تطور البلد ومتتلك طموح 

العقل«.
  وقالت أبرار التي تعمل في مجال التس����ويق والعالقات 
العامة انها ترغب في زيارة اإلمارات مجددا لالستمتاع وجتربة 
رياضة »الس����كاي ديفينغ«، كما هنأت الشعب واحلكومة 

بالعيد ودعتهم لالستمتاع به. 
  أفضل من أميركا

  وختاما مع الطالب في اجلامعة األميركية محمد خليل 
الذي تعلم أيض����ا في أميركا. ويقول محم����د ان اإلمارات، 
التي زارها 3 مرات بغرÖ الس����ياحة أفضل من أميركا في 
ناحية العمران والنظام والنظافة في الشوارع. ويضيف ان 
مطار دبي »وايد حلو وأفضل بكثير من املطارات في الدول 

العربية األخرى«. 
  وأقام محمد في دبي ويقول إنه قضى فيها أوقاتا ممتعة 
خاصة في مدينة األلعاب املائية »وايلد وادي« ودعا حكومة 
اإلمارات إلى مواصلة املثابرة في احلفاÙ على الوازع الديني 
في املجتمع الذي يزيد فيه عدد األجانب على عدد الشعب. 
وقال إن شعب اإلمارات »حبوب وطيب ويحترم اآلخرين« 
متمنيا له وللحكومة في العيد الوطني كل اخلير والتوفيق 

والتطور. 

أنها  إلى    وأشارت 
ف����ي زياراتها  تلمس 
إجراءات عملية تطبق 
ف����ي األماك����ن العامة 
القيم  لفرÖ احترام 
اإلسالمية والعربية. 
ومتنت دارين لإلمارات 
حكومة وشعبا التقدم 

واالزدهار.
  كذلك متنى الطالب 
في اجلامعة األميركية 
العجيل لشعب  طالل 
وحكومة اإلمارات كل 
التوفيق مبناسبة العيد 
الوطني وقال انه معتاد 
منذ صغره على زيارتها مع األهل واألصدقاء مرة في السنة 

وأن آخر زيارة كانت العام املاضي.
  وال تتعدى زيارة طالل لإلمارات األس����بوع وهي بقصد 
السياحة، ويقول ان صدره ينش����رح لها في املطار »الذي 

يعطي انطباعا ان البلد متطور«.
  ويقيم خالل زياراته في دبي وأبوظبي والشارقة ويقول 
إن األماكن السياحية ال توصف من كثرتها وهي تقدم خيارات 
كثيرة للسائح. ويضيف أنه يستمتع جدا بزيارة املطاعم 
واملقاهي واملراكز التجارية وبتعددية الثقافات في اإلمارات 

التي يقيم فيها عرب وأجانب من دول مختلفة.
  ويصف ش����عب اإلم����ارات بأنهم »إخ����وان وخدومون 

ومتمسكون بالعادات كثيرا«.
  وقال تعليقا على رؤية حكومة اإلمارات لعام 2021، إن 
البلد حاليا من أحس����ن األماكن االقتصادية في العالم لكن 
ينقصه تنفيذ بعض اإلجراءات للخروج من األزمة االقتصادية 

التي اصابتها منذ عامني. 
  وأضاف أنه ملس تغيرا شاسعا في اإلمارات لناحية التطور 
في العمران خالل زياراته لها على مدى 10 س����نوات مؤكدا 

بزيارتها سابقا.
  الحداثة واألصالة

  وحترص اإلمارات 
عل����ى حتديث أماكنها 
السياحية  وخدماتها 
دائما جلذب الس����ياح 
من مختلف اجلنسيات. 
وتقول الكندية دارين 
شهران املعتادة على 
زيارة اإلمارات مرتني 
في السنة منذ 2002 ان 
التحديث السياحي هو 
أكثر ما يجذبها وعائلتها 

للقيام بالزيارة. 
  وال تتعدى مدة زيارتها األس����بوع وحتصل مع زوجها 
وولديها على تأشيرات الدخول في مطار دبي خالل 15 دقيقة. 
وتقول دارين، احلاصلة على ش����هادة جامعية في العلوم، 
ان تعامل املوظفني في املطار »غاية في اللطف واملساعدة« 
مشيرة إلى أن املطار يترك انطباعا لديها عن اإلمارات بأنها 
بلد حضاري ومنظم.  وتقيم خ����الل زيارتها لإلمارات في 
دبي حيث »تستمتع كثيرا« بزيارة املراكز التجارية ومدينة 
اجلميرة التراثية واألماكن التي تقدم لولديها املتعة والعلم 
معا. وتقول إن حالة العمران في اإلمارات تشعرها بأنها في 
بلد دائم التجدد ملواكبة ما هو جديد في عالم التكنولوجيا 

بهدف تسهيل أمور الناس.
  ووصفت شعب اإلمارات بأنه شعب طيب وخدوم ومتواضع 
وبأنه متمسك جدا بالتراث والعادات اإلسالمية. وقالت إن 

احلداثة لم تنس شعب اإلمارات التمسك باألصالة. 
  كما أعربت عن ثقتها الش����ديدة بقدرة حكومة اإلمارات 
على النجاح في حتقيق رؤيتها لعام 2021 وأملت ان تزيد 
 Ùاحلكومة من مساعيها إلقامة التوازن بني احلداثة واحلفا

على الطابع الشرقي للبلد الذي يكثر فيه عدد األجانب. 

 وليد صليبي
  التقت »األنباء« 5 أشخاص زاروا اإلمارات واطلعت منهم 
على متنياتهم لها مبناسبة عيدها الوطني وعلى جتاربهم 

ورأيهم فيها.
  أماني الط����واÔ حتدثت ل� »األنباء« وهنأت الش����عب 
واحلكوم����ة بالعيد ومتنت ان ينعما ب����دوام األمن واألمان 
واملزيد من التط����ور. وتعمل أماني في القطاع العام، وهي 
تزور اإلمارات بداعي السياحة خالل عطلة األعياد منذ نحو 
10 سنوات. وتدخل البالد بصحبة أهلها عبر البر وتصف 
إجراءات الدخول بالسريعة واملريحة وتشيد بسلوك رجال 

األمن.
  وقال����ت إن كثرة احلديث عن اإلمارات جعلها تتش����وق 
لزيارتها أول مرة عام 2002 وتكررت زياراتها الحقا لتبلغ 

نحو 6 زيارات آخرها كان في عيد األضحى املاضي. 
  وكانت إمارات الشارقة ودبي وأبوظبي محطات إلقامتها 
التي ال تتعدى األسبوع حيث زارت خاللها األسواق واملراكز 
السياحية. وقالت ردا على سؤال: استمتعت كثيرا لدرجة 
تكرار زيارتي لها في كل عطلة عيد. وأضافت واصفة شعب 

اإلمارات بأنه ودود وخلوق وطيب ومضياف جدا.
  ولم تر أماني ان اإلمارات ينقصها شيء. وقالت تعليقا 
على رؤية احلكومة جلعل اإلمارات بني أفضل دول العالم 
عام 2021، انها متيقنة بأن احلكومة ستنجح في حتقيق 

تلك الرؤية التنموية.
  وكانت احلكومة قد اختارت ذلك العام كونه يصادف 
موعد االحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس االحتاد أي مرور 

50 عاما على إنشائه.
  ومض���ت أماني تقول ان اإلمارات تنافس حاليا الدول 
األوروبية السياحية وأنها في كل زيارة لها تلمس تطورا 
»بكل شيء.. بالعمران واملواصالت«. وقالت إن التنظيم في 
الشوارع ال يعلى عليه مقارنة بالكويت وأن تنقالت الناس 

ميسرة جدا، مشيرة إلى املترو احلديث اإلنشاء.
  وختمت بالقول إنه���ا ت����رغب ف�����ي زيارة اإلمارات 
مجددا لزيارة أماكن س���ياحية لم تس���نح لها ال��فرصة 

 في الذكرى العزيزة على قلوبنا، 
اليوم االغر الثاني من ديسمبر ، يوم 
قيام االحتاد، حيث اللبنة االولى لصرح 
االمارات العظيم، يتجدد في نفوسنا 
الع���زم واليقني بعظم���ة االجناز من 
حلظات مشرقة امتزجت بنور االرادة 
مرت في سجل التاريخ وكتبت اسم 
دولة االم���ارات العربية املتحدة بكل 
صدق وارادة واصرار واصبحت واقعا 
ملموسا يتحدث باالجنازات واالرقام 
يراها العالم بأسره معجزة ملا حتقق 
فيها من جناحات وتخطي الكثير من 

التحديات.
  وانن���ا على ثقة ب���أن االحتاد هو 
االنطالقة احلقيقية للنهضة الشاملة 
التي تعيشها دولتنا الفتية وذلك بفضل 
اهلل سبحانه وتعالى ثم باني النهضة 
الشيخ زايد � طيب اهلل ثراه � وبجهود 
القائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة وحكمته 
التي دفعت االحتاد الى االمام وجعلته 
حقيقة شامخة تعانق السحاب يراها 
القاصي والداني حقيقة في االجنازات 
الشاملة التي امتدت من بناء االنسان 
الى بناء املكان، فق���د انطلقت معالم 
النهض���ة التعليمية ب���دءا باملدارس 
وانته���اء باجلامع���ات التي اصبحت 
منارات للعل���م واملعرفة في الدولة، 
والنهض���ة الثقافية صنعت لدى ابن 
االمارات وعيا وتقديرا ملاضيه وادراكا 

حلاضره واستشرافا ملستقبله.
  ان االحتاد عمق انتماءنا ورس���م 
حياتنا ورسخ نهضتنا وجعلنا اكثر 
قربا واصدق عطاء واق���وى بنيانا، 
وامت���د النهج الوح���دوي الى خارج 
حدود الدولة على الصعيد اخلليجي 
والعربي واالسالمي والعاملي، يتجلى 
ذلك خليجيا في ال���دور الذي لعبته 
التعاون  الدولة في منظومة مجلس 
اخلليجي الذي قام على اساس االخوة 

والتعاون واملصير املشترك.
  وقد اكملت دولة االمارات استعدادها 
الستضافة الدورة احلادية والثالثني 
للمجلس االعلى لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية التي ستعقد في 
العاصمة ابوظبي في ش���هر ديسمبر 
2010 ووف���رت لها كل س���بل النجاح 
في التوصل الى رؤى وقرارات تعزز 
مسيرة التعاون والتكامل اخلليجي في 
شتى املجاالت، مبا يخدم مصالح دول 

املجلس ويلبي طموحات شعوبها.
  وانني انتهز هذه املناسبة العزيزة 
عل���ى قلوبنا جميعا التقدم بأس���مى 
آيات التهان���ي والتبريكات الى مقام 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئي���س الدولة، والى اخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي والى اخوانه 
اعضاء املجلس االعلى حكام االمارات، 
كما اقدم التهنئة الى ابناء دولة االمارات 
العربية املتحدة بهذه املناسبة الغالية 
لتتواصل مسيرة التنمية الشاملة في 
دولة االمارات بقيادة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة لتحقيق املزيد من التقدم والرقي 
للوطن واالزدهار والرخاء للمواطنني، 
وف���ق رؤية طموحة حددها س���موه 
بقول���ه »ان آمالنا لدولتنا ال س���قف 
لها وطموحاتن���ا ملواطنينا ال حتدها 

حدود«.
  وال يس���عني في هذه املناس���بة 
العزيزة اال ان اش���يد بالعالقات بني 
االمارات العربي���ة املتحدة والكويت 
والتي تض���رب بجذورها في اعماق 
التاريخ، مس���تندة الى وحدة اللغة 
والدين والدم واملصير، وقد رسخت 
االحداث املعاصرة والزيارات واللقاءات 
املتبادلة بني املسؤولني هذه العالقات 
وزادتها قوة وتالحما وجسدت وعززت 
سبل التعاون الثنائي املشترك لتحقيق 
التنمية والرفاه للبلدين والش���عبني 
الشقيقني، وعبرت عن جتسيد روح 
التعاون والتواصل االخوي من خالل 
التباحث حول مختلف القضايا وتبادل 
ال���رأي في االحداث املس���تجدة على 
الس���احتني االقليمية والدولية التي 

تهم البلدين. 
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