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وداعـًا .. 
قائد اإلمارات

الكبار يرحلون ومآثرهم باقية فــي قلوب ووجدان كل من عاصرها، هكذا كان رئيس دولة اإلمارات 
الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه اهللا، كبيرا في حياته وفي مماته.. رجل دولة نعاه العالم 

العربي واإلسالمي والعاملي من أقصاه إلى أقصاه.
فاملصاب اجللل والفقد الكبير لم يحال فقط بأهل اإلمارات بل بشعوب اخلليج التي عرفت خليفة 

رجال تاريخيا ورئيسا حازما وحكيما.
صفحات حياته مألها باخلير والعطاء اللذين كانا من صفات ذلك احلاكم املترفع عن الصغائر،  الذي 
أكرم شــعبه وأعز أمته والذي وعد فأوفى وأعطى فأجزل ، فكان رحمه اهللا رجل اخلير والبر والتقوى 

والفارس القوي وقائد اإلمارات الذي ورث احلكمة عن والده الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان.
ومع وداع رئيس اإلمارات ال يسعنا إال التسليم بقضاء اهللا وقدره ولسان حالنا يقول (إنا هللا وإنا إليه 

راجعون)، داعني له بالرحمة واملغفرة لروحه ولنفسه العظيمة الطمأنينة.

إصدار خاص 
مبناسبة رحيل املغفور له بإذن اهللا تعالى

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



خليفة بن زايد
شيخ احلكماء.. واحلازم احلليم

برحيــل رئيس دولة اإلمارات الشــيخ خليفة 
بن زايد تخســر اإلمارات واخلليج والعالم هامة 
كبيــرة زرعت اخلير والعطــاء فحصدت احملبة 

على مستوى العالم.
وصاحب السمـــــو الشيــــــخ خليفــــــة بن 
زايد آل نهيان يعتبر ثاني رئيس لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، التي أعلن قيامها في الثاني من 
ديسمبر عام ١٩٧١، كما أنه يعد  احلاكم السادس 
عشر إلمارة أبوظبي، كبرى اإلمارات السبع املكونة 

لالحتاد. 
تولى سموه سلطاته الدستورية االحتادية رئيسا 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وأصبح حاكما إلمارة 
أبوظبــي في الثالث من نوفمبر من عام ٢٠٠٤، خلفا 
لوالده -املغفور له بإذن اهللا تعالى- الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه في الثاني 

من نوفمبر من عام ٢٠٠٤. 
ولد سموه ،رحمه اهللا، عام ١٩٤٨م، في املنطقة الشرقية 
إلمارة أبوظبي، وتلقى تعليمه األساسي في مدينة العني 
حاضرة املنطقــة ومركزها اإلداري، وهو النجل األكبر 

للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. 
واكب ســموه، رحمه اهللا، مســيرة والده في جميع 
مراحلها، وكان أول منصب رســمي يشغله هو «ممثل 
احلاكم في املنطقة الشرقية، ورئيس احملاكم فيها»، وذلك 
في ١٨ ســبتمبر عــام ١٩٦٦م، وكان لهذا املنصب أهمية 
كبيرة في حياته، وخالل وجوده مبدينة العني أتيحت 
لســموه فرصة واســعة لالحتكاك اليومي باملواطنني، 
واالطالع على أحوالهم، والتعرف على تطلعاتهم وآمالهم. 
 عني، رحمه اهللا، وليا لعهد إمارة أبوظبي في األول 
مــن فبراير عام ١٩٦٩، ورئيســا لدائرة الدفاع، وتولى 
بحكــم منصبه قيادة قــوة الدفاع في اإلمــارة، ولعب 
دورا أساســيا في تطويرها، وحتويلها من قوة حرس 
صغيرة، إلى قوة متعددة املهام، مزودة مبعدات حديثة. 
وفي األول من يوليو عام ١٩٧١ تولى صاحب السمو 
الشــيخ خليفة رئاسة أول مجلس وزراء محلي إلمارة 
أبوظبي، إضافة إلى تقلــد حقيبتي الدفاع واملالية في 

هذا املجلس. 
بعد إعالن الدولة االحتادية، شــغل ســموه، رحمه 
اهللا، إلــى جانب مســؤولياته احملليــة، منصب نائب 
رئيس مجلس الوزراء في احلكومة االحتادية، التي مت 

تشكيلها في ديسمبر عام ١٩٧٣. 
وفي فبراير من عام ١٩٧٤، وبعد إلغاء مجلس الوزراء 
احمللي، أصبح سموه أول رئيس للمجلس التنفيذي الذي 
حل محل مجلس وزراء اإلمارة، في اختصاصاته جميعها. 
وخالل رئاســته للمجلس التنفيذي أشــرف وتابع 
مشاريع التطوير والتحديث التي شهدتها اإلمارة كافة، 
وتولــى اإلشــراف على ما عرف مبفاوضات املشــاركة 
النفطية، التي أعادت صياغة السياسة النفطية، ووضعت 
األسس لعالقة أكثر عدال وإنصافا مع الشركات النفطية 
العاملة، ومتابعة لهذا الدور، تولى سموه رئاسة املجلس 

األعلى للبترول. 
وإلى جانب مسؤولياته على رأس املجلس التنفيذي 
تولى سموه، رحمه اهللا، في العام ١٩٧٦ تأسيس ورئاسة 
جهــاز أبوظبي لالســتثمار، الذي يشــرف على إدارة 
االستثمارات املالية لإلمارة، ضمن رؤية إستراتيجية 
لتنميــة املوارد املالية وللمحافظة على مصادر دخل 
مستقرة لألجيال املقبلة. وقد أسهم هذا اجلهاز بفضل 
قيادة ســموه ومتابعته، في تدريــب وتأهيل نخبة 
من الكــوادر الوطنية التي تبــوأت مناصب رفيعة 
في األجهزة احلكومية سواء االحتادية أو احمللية. 
ومن بني أبرز مبادرات سموه، رحمه اهللا، التنموية 
التي تركت أثرا اجتماعيا عميقا، إنشاء دائرة اخلدمات 
االجتماعية واملباني التجارية، التي عرفت بني الناس 
بـ «جلنة الشــيخ خليفة»، وقد ترجمت أنشــطة هذه 
الدائرة مفهوما فلســفيا عميقا في توزيع الثروة على 

املواطنني، حيث قامت بتقدمي متويالت سخية للمواطنني 
بدون أي فوائد، إلنشاء مبان جتارية تدر عليهم عوائد 
مالية دورية. وقد أسهم شيخ احلكماء، رحمه اهللا، في 
زيادة دخــول املواطنني ورفع مســتواهم االقتصادي 
واالجتماعــي من جهة، كما ســاعد في ازدهار النهضة 

العمرانية في البالد من جهة ثانية. 
على أن انصراف سموه إلدارة الشأن احمللي في امارة 
أبوظبــي، لم متنعه من اإلســهام فــي الكثير من املهام 
والشؤون االحتادية، فإضافة إلى الدور الذي لعبه عند 
قيام االحتاد من خالل منصبه، كنائب لرئيس مجلس 
الوزراء، تولى سموه منصب نائب القائد األعلى للقوات 
املســلحة، إثر القــرار التاريخي الــذي اتخذه املجلس 
األعلى لالحتاد في مايــو عام ١٩٧٦، بدمج قوى الدفاع 
احملليــة في كل إمارة من إمــارات االحتاد، حتت مظلة 
قيادة احتادية واحدة، ولتصبح شؤون الدفاع من بني 

املسؤوليات احلصرية للدولة االحتادية. 
وقد أعطى سموه، رحمه اهللا، خالل رئاسته للمجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي، اهتماما كبيرا ملشاريع تطوير 
وحتديث البنيــة التحتية، ومرافق اخلدمات املختلفة. 
وعمل على بناء جهاز إداري حديث، ومنظومة تشريعية 
متكاملة، باعتبار ذلك أساسا لعملية التنمية االقتصادية 

واالجتماعية. 
وكان يعرف عن سموه، رحمه اهللا،  الدقة في املواعيد، 
والتــزام برنامج عمل يومي صــارم، يوزعه بني املهام 
الرسمية العديدة، التي يتوالها، و اللقاءات مع املواطنني. 
كمــا كان يعرف عنه أنه مســتمع جيد، ميتاز بالدماثة 
والتواضع، في تعامله مع اآلخرين، مما أكســبه محبة 
املواطنني واحترامهم. وكان هادئ الطباع، وقارئا للتاريخ، 

محبا للشعر واألدب. 
وكان سموه، رحمه اهللا، يحرص على أن تكون دولة 
اإلمــارات عنوانا عريضا في مد يد العون واملســاعدة 
واملساندة إلى كل محتاج من دون متييز بسبب العرق 
أو اللون أو الدين أو اجلنس.. وأسهمت مؤسسة خليفة 
بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية مساهمة فعالة في 
املشاريع اإلنسانية املختلفة في أكثر من ٤٠ بلدا حول 
العالم وأوجــدت منوذجا تنمويا قويا ومتميزا أصبح 

محط أنظار العالم. 
مارس ســموه، رحمه اهللا، عددا من الهوايات، فكان 
محبا لصيد السمك، وبارعًا في هواية الصيد بالصقور، 
التي اكتسبها من والده املغفور له- بإذن اهللا تعالى- 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وضمن اهتمامه بهذا 
املنشط الرياضي األصيل، أسهم سموه شخصيا في رعاية 
برامج ومشروعات للمحافظة على البيئة الطبيعية في 
مناطق الصيد، وعلى رأسها حترير الصقور بإعادتها إلى 
بيئتها الطبيعة، مع نهاية كل موسم صيد، وبرامج إكثار 
طيور احلبــارى، التي تعد الطريدة املفضلة للصقور، 
وإطالقهــا في البرية، ورعاية أبحــاث حركة وهجرات 

الطيور باستخدام التقنيات الفضائية. 
وقد لقيت مساهمات سموه، رحمه اهللا، في هذا املجال 
تقديرا عامليا في أكثر من مناسبة ومحفل. وأثمر الدور 
الذي لعبه ســموه في مجال احملافظــة على البيئة في 
مناطق الصيد، عددا من عالقات الصداقة الشخصية مع 
زعماء الدول، التي تشكل مناطق صيد معروفة، خاصة 

في دول آسيا الوسطى. 
اهتم سموه، رحمه اهللا، مبتابعة مختلف األنشطة 
الرياضيــة فــي الدولة الســيما كرة القــدم، حيث كان 
يحرص سموه، رحمه اهللا، على رعاية وحضور األنشطة 
الرياضية الرئيسية، فضال عن تكرمي الفرق الرياضية 
احملليــة التــي حتقق إجنــازات أو بطــوالت محلية أو 

اقليمية أو دولية. 
أولى سموه، رحمه اهللا، العمل البيئي عناية خاصة، 
بحيــث أصبح العمــل البيئي من احملددات األساســية 
ملشروعات التنمية والتطوير، وجزءا أساسيا في املنظومة 

التشريعية والسياسات احلكومية.
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إن الكويــت حتتــل في نفــوس أبناء 
اإلمارات املكان العظيم الناجت عن وحدة 
قلــوب أبناء املنطقــة، إن قصة التعاون 
املشــترك واألمثل بني الكويت واإلمارات 
طويلة عميقة اجلذور بدأشت في كتابتها 
األجيال الســابقة ويتمم فصولها القادة 
احلاليــون وســتقرأها األجيــال املقبلة 
لتستخلص منها العبر والتجارب وهي 
عالقــة تزداد عمقا يوما بعد آخر، ضمن 
إطار مجلــس التعاون من خالل ارتباط 
عضوي وضرورة واجبة إلكمال أســس 
وحدة العمل في شتى املجاالت وامليادين 
لتشــمل كل كبيرة وصغيــرة في حياة 

شعوب اخلليج. 
وإذا كان ما يربط  الكويت واالمارات 
هو أكبر من أي اتفاق أو صيغة شــكلية 
فإن املرحلة املقبلة ستشهد دعم اجلهود 
القائمة حاليا للوصول الى التكامل التام 
في مجاالت التجارة والصناعة واخلدمات 
كتطور طبيعي لدعم التنمية االقتصادية 
والبشرية في إطار مجلس التعاون لتكون 
حركتنا أكثر حتديدا وثباتا في املستقبل، 
ونحن منضــي اآلن لترســيخ األرضية 

املشتركة جلميع أشكال التكامل». 
بهذه الكلمات خلص صاحب الســمو 
رئيس دولة اإلمارات الراحل الشيخ خليفة 
بــن زايــد، رحمه اهللا، تاريــخ العالقات 
الكويتيــة ـ اإلماراتيــة ضمــن منظومة 
مجلس التعاون اخلليجي في أحد لقاءاته 
الصحافيــة عندمــا كان وليا لعهد إمارة 

أبوظبي. 

وتعــد العالقات بني اإلمارات العربية 
املتحــدة والكويت منوذجــا يحتذى بني 
االخــوة الذين تربطهم وشــائج القربى 
والدين والتاريخ واملصير الواحد وتزداد 
هذه العالقات كل يوم عمقا نظرا للرعاية 
املستمرة والرغبة احلقيقية التي يبذلها 
املسؤولون في البلدين الشقيقني على كل 
املســتويات لدفعه على طريق التنسيق 
الوحدوي الشــامل، ومتثل العالقات بني 
البلدين الشــقيقني عالمة بــارزة لعمق 
العالقات بني البلدين على جميع املستويات 
خاصة السياســية والشعبية والثقافية 

واالجتماعية.
وشهدت العالقات بني البلدين تطورا 
مهما بعد إقرار اللجنة العليا املشــتركة 
ما أعطــى زخما ودفعــات قوية لتطور 
العالقات على جميع املستويات واألصعدة 
وعكــس حــرص القيادتني علــى تعزيز 
عالقتهما األخوية املتينة وتوسيع مجاالت 
التعاون املشترك ملا يخدم مصالح البلدين 
والشعبني الشقيقني والعمل على تطوير 
وضرورة دفع مسيرة العالقات األخوية 
التاريخية بينهما، فحرصتا على رعايتها 
وتطويرها في مختلف امليادين ودفعها 
الى آفاق أوســع من التعــاون مبا يخدم 
مصالح الشعبني في البلدين الشقيقني، 
وكذلــك تفعيل التعاون االقتصادي عبر 
تبادل الزيارات وتكثيف التنســيق بني 
املســؤولني في كال البلديــن عبر أجواء 
أخوية عكست متانة العالقات التاريخية 

بني البلدين.

إن العالقات الكويتيةـ  اإلماراتية كانت 
تنمو مــع كل زيارة أو اتصــال يتم بني 
قيادتــي البلدين في إطار من التنســيق 
املستمر سواء كان ذلك على النطاق الثنائي 
أو اخلليجي، حيث ســاهمت املشاورات 
وتبــادل وجهات النظر في القضايا ذات 
االهتمام املشــترك في تنســيق املواقف 
واملبــادرات علــى الصعيديــن اإلقليمي 
والدولــي، وكان إلميان صاحب الســمو 
الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رحمه اهللا، وصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد بقوة وحتمية هذه العالقة 
ورسوخها في جذور التاريخ وفي وجدان 
شــعبي البلدين الشــقيقني مــن منطلق 
حرصهمــا على العمل مــن أجل التكامل 
والتضامن اخلليجي االثر الكبير في عمق 

العالقات.
وقد أوجز صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة، رحمــه اهللا، طبيعة 
العالقات بني دولة الكويت ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة، فقال في احد تصريحاته 
ان ما بني اإلمارات والكويت من جهة وبني 
دول مجلس التعاون من جهة اخرى من 
أواصر القربى وروابط التاريخ واملصير 
املشترك يضيف بعدا جديدا، ملا بيننا من 
تبادل املصالح واالعتبارات االقتصادية 
ويدعو الى تعميقها وتوسيعها مما يبعث 
علــى الرضا والتفــاؤل، كما أكد صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رحمه اهللا، في زيارته الى دولة الكويت 

في ١٤ مــارس ٢٠٠٥ على عمق العالقات 
بقولــه: إن العالقات األخوية القوية بني 
دولة اإلمارات ودولة الكويت الشــقيقة 
تزخر بأشرف املواقف وأنصع الصفات 
وتنبــع من معطيات طبيعية وبشــرية 
ذات جــذور ممتــدة الى أعمــاق التاريخ 
وتنطلــق من واقع متشــابه فــي البيئة 
والعادات والتقاليد، وتتطلع الى أهداف 
واحدة ويجذبها مصير مشــترك ونحن 
نؤمن إميانا عميقا بأن آفاق هذه العالقات 
ستزداد رسوخا ملا فيها مصلحة البلدين 
وأبناء اخلليج واألمــة العربية جمعاء، 
ولقد كانــت الزيارة الرســمية للرئيس 
الراحل في ٢٠٠٥/٣/١٤ واحلفاوة البالغة 
التي اســتقبل بها سموه على املستويني 
الرســمي والشــعبي على ارض الكويت 
صورة ومنوذجا جيدا لعالقات بني بلدين 
عربيــني شــقيقني تربط بينهمــا وحدة 
األهداف وتوافــق اآلراء ووجهات النظر 

في مختلف القضايا وامليادين.
كما قال صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد   في زيارة لــه الى دولة 
اإلمارات العربية املتحدة اننا نســتذكر 
جميعا بكل التقدير واالمتنان ذلك الدور 
املجيــد الفعــال الذي ينم عــن اخلصال 
العربيــة األصيلة التي نهضت بها دولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة بقيادتها 
الرشيدة وشعبها األبي من أجل مؤازرة 
وطننا إبان اعتداء النظام العراقي البائد 
عليه، فإنه ليحدونا وطيد األمل في املزيد 
من التواصل والتشــاور املســتمر حول 

القضايا واملســائل املهمة على املستوى 
احمللي واإلقليمي والدولي مع دعم أواصر 
التعاون األخوي على املســتوى احمللي 
واإلقليمي والدولي مع دعم أواصر التعاون 
األخــوي بني بلدينا فــي جميع املجاالت 
حتقيقا للمصالح املشتركة، متمنني لبلدكم 
الشقيق وشعبه الوفي مزيدا من السؤدد 
والعلياء واالرتقاء في ظل قيادته احلكيمة.
وقــد شــهدت العالقــات الكويتيــة ـ 
اإلماراتية تطورا كبيرا في جميع املجاالت، 
كما ســاهمت في تطوير تاريخ املنطقة 
اخلليجية واتســمت باأللفــة والتعاون 
والتفاهم الكبير بني البلدين وبني احلكام 
اآلخرين في املنطقة، رسختها العالقات 

األخوية التي ربطت بني البلدين.
والعالقات املتميزة بني البلدين تعود 
الى عقــود من الزمن وهي تتجســد من 
خالل بناء الكويت للمدارس واملستشفيات 
وغيرها من املشاريع احليوية في اإلمارات 
ودورها فــي انطالقة اإلعــالم من إمارة 
دبــي واملتمثلة في تلفزيون الكويت من 
دبي عام ١٩٦٩، وهــي موضع تقدير من 

كل اإلماراتيني.
لقد منــت تلك العالقات وتطورت مع 
مرور األيام حيث نلمس ذلك من تطابق 
وجهات النظر في شتى األمور التي تهم 
البلدين الشقيقني وكذلك الزيارات املتبادلة 
بني املسؤولني على جميع الصعد والتي 
تعكــس العالقات التاريخيــة واملتميزة 
التي تربط بني اإلمارات العربية املتحدة 

والكويت.

سمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد مع رئيس دولة اإلمارات الراحل خليفة بن زايد رحمهما اهللارئيس دولة اإلمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد مع سمو األمير الوالد الشيخ سعد العبد اهللا رحمهما اهللا

صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 

مكّرمًا من رئيس دولة اإلمارات 
الراحل الشيخ خليفة بن زايد

رحمه اهللا بقالدة الشيخ زايد آل نهيان

الكويت في عيون خليفة.. عالقات عميقة اجلذور
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد ورئيس دولة اإلمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد رحمهما اهللا

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مع رئيس دولة اإلمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد رحمه اهللا
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وداعًا..  قائد اإلمارات



أرســت دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحدة حتت قيادة رئيســها الراحل 
الشــيخ الراحــل خليفة بــن زايد آل 
نهيان، رحمه اهللا، املزيد من صروح 
املنجــزات الوطنية، وأصبحت تتبوأ 
مكانة مرموقة بني الدول املتقدمة في 
العالم مبا حققته من نهضة تنموية، 
وما متيزت به من حضور ديبلوماسي 
وسياسي واقتصادي إيجابي وقوي في 
الساحات اإلقليمية والدولية، مما عزز 
من مركزها الريادي املرموق في العالم.

تسلم املغفور له الشيخ خليفة بن 
زايد، رحمه اهللا، الراية في ٤ نوفمبر 
٢٠٠٤ وسار على النهج حتى يوم وفاته 
رحمه اهللا لتنتقل اإلمارات مبا أجنزته 
في نحو ٣٥ عاما هي مرحلة التأسيس 

إلى مرحلة التمكني.
في هـــــذه الفـــتـــرة القصيــرة.. 
١٨ عاما.. والتي هي في عرف املخططني 
االســتراتيجيني والتنمويــني مجــرد 
خطتني تنمويتــني... تبوأت اإلمارات 
مراكز الصدارة في مؤشرات التنافسية 
املقياس املعياري لتقدم األمم. وأصبحت 
ثاني أكبر اقتصاد في املنطقة العربية 
حتقق ذلك اإلجناز الضخم رغم صغر 
مســاحتها وعــدد ســكانها. وخطــت 
اإلمارات بسجلها املشرف إلى مناطق 
أخرى يصعــب اللحاق بها فأصبحت 
أول دولة عربية وإسالمية تصل إلى 
املريخ وواحدة من دول قليلة لها السبق 
في عالم الفضاء. فانعكس ما حققته 
اإلمارات في مرحلة التمكني التي تعد 
امتدادا ملرحلة التأسيس.. على حياة 
الناس وعلى قطــاع األعمال لتصبح 
اإلمارات حلم كل من يبحث عن النجاح 

واالستقرار والعيش الرغد.
بعد توليه احلكم أطلق املغفور له 
الشــيخ خليفة خطته االستراتيجية 
األولــى حلكومــة اإلمــارات لتحقيق 
التنمية املتوازنة واملستدامة وضمان 
حتقيــق الرخاء للمواطنــني، منطلقا 
سموه من أرضية صلبة شيدها املغفور 
له الشيخ زايد بجعل اإلمارات منارة 
تقود شــعبها نحو مســتقبل مزدهر 

يسوده األمن واالستقرار.
مسبار األمل

من اإلجنازات البارزة في عهد رئيس 
دولة اإلمارات الراحل مسبار األمل، إذ 
دخل املسبار بنجاح إلى مدار املريخ في 
فبراير ٢٠٢١، لتكون اإلمارات أول دولة 
عربية حتقــق هذا اإلجناز التاريخي، 
واخلامسة على العالم التي تصل إلى 

املريخ.
ويعــد دخول مســبار األمــل مدار 
كوكب املريخ ســابقة تاريخية تعزز 
مكانة اإلمارات املتنامية كمركز للعلوم 

واملعارف الفضائية.
محطة براكة 

أعلنت مؤسســة اإلمارات للطاقة 
النووية في أغسطس ٢٠٢١ عن جناح 
شــركة نــواة للطاقة التابعــة لها في 
استكمال عملية بداية تشغيل مفاعل 
احملطــة الثانية ضمن محطــة براكة 
للطاقة النووية الســلمية في منطقة 

الظفرة بإمارة أبوظبي.
فمــع محطة براكــة واصلت دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة ترســيخ 
مســيرة التميز في هــذا القطاع، من 
خالل هــذا اإلجناز الــذي حتقق بعد 
عام من بداية تشــغيل احملطة األولى 
وخمســة أشهر من تشــغيلها بشكل 
جتاري، وهو مــا يؤكد التقدم الكبير 
في إجناز محطــات براكة األربع على 
نحــو آمن وفي الوقــت احملدد، بهدف 
املساهمة في خفض البصمة الكربونية 

لقطاع الطاقة في الدولة.
وبهذا اإلجناز أصبحت محطة براكة 
أول مشروع للطاقة النووية في املنطقة 
يضم محطات متعددة قيد التشغيل، 
مما يعزز النمو االقتصادي للدولة عبر 
توفيــر املزيد من الطاقــة الكهربائية 
الوفيرة واملوثوقة والصديقة للبيئة. 
كما يبرز هذا اإلجناز اإلمكانيات الكبيرة 
التي متتلكها الدولة في تنفيذ مشاريع 

املالية نحو ٢٫٥ تريليون درهم في أبريل 
املاضي، وسجلت أسواق املال احمللية 
بنهاية الشهر املاضي مستويات قياسية 
للمرة األولــى في تاريخها، إذ جتاوز 
ســوق أبوظبي لألوراق املالية حاجز 
١٠١٦٦ نقطة، وسوق دبي حاجز ٣٧٢٠.

واعتباراً من يناير ٢٠٢٢، مت العمل 
باملواعيد اجلديدة للتداول من االثنني 
إلى اجلمعة من الساعة ١٠ صباحا حتى 
٣ عصرا، وذلك بعد أن كان عمل األسهم 
من األحد إلى اخلميس من العاشــرة 

صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.
وشهدت أسواق املال احمللية في عهد 
الراحل الكثير من اإلدراجات للشركات 
احلكومية واخلاصة وبقيم ســوقية 
كبيرة كان أحدثها في ١٢ أبريل املاضي، 
حيث شهد سوق دبي املالي، قرع جرس 
تداول أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي 
«ديوا» التي أصبحت شركة مساهمة 
عامة، حتت الرمز «DEWA»، لتصبح 
أكبر شركة مدرجة في دبي من حيث 
القيمة وثاني أكبر إدراج في املنطقة، 
وأكبر طرح أولي على مستوى اإلمارات، 
لتقفز القيمة الســوقية للشــركة إلى 
أكثر من ١٥٠ مليار درهم خالل الدقائق 

األولى للتداول.
وشكلت أسواق املال اإلماراتية مرآة 
حقيقية ومقياسا مباشرا للتطورات 
االقتصادية خالل عهد املغفور له الشيخ 
خليفة بن زايــد آل نهيان، طيب اهللا 
ثراه، والتي حملت عنوان «التمكني»، 
كما شهدت أسواق األسهم املالية ارتفاعا 
في معدالت الثقة والســيولة وزيادة 
كبيرة في عدد الشركات املدرجة خالل 

الـ ١٨ عاما املاضية.
وحققت األســواق املاليــة تطورا 
مســتمرا ومزيدا مــن اإليجابيات، إذ 
جنحت اإلمــارات في إثبــات مكانتها 
على خريطة األسهم العاملية باعتراف 
«مورغان ســتانلي» و«ســتاندرد آند 
بورز» في العام ٢٠١٤ لترتقى أسواق 
املــال احملليــة إلى مؤشــر األســواق 

الناشئة.
يشــار إلى أن شهر فبراير من عام 
٢٠٠٠ شــهد إصدار القانون االحتادي 
رقم ٤ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء هيئة وسوق 
اإلمارات لألوراق املالية والسلع، وذلك 
في خطوة باالجتاه الصحيح لتقنني 
عمليات التداول وتنظيمها.. وأصدرت 
وزارة االقتصاد قرار رقم ١٤ لعام ٢٠٠٠ 
بانطالق ســوق دبي املالي في مارس 
من العام نفسه، وكذلك صدور القانون 
رقم ٣ في إمارة أبوظبي بإنشاء سوق 
أبوظبــي لألوراق املاليــة في نوفمبر 

من عام ٢٠٠٠.
وعملت أسواق املال اإلماراتية خالل 
عهد املغفور له الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان، طيب اهللا ثراه، على خلق 
سوق استثماري لألوراق املالية يعزز 
االقتصــاد الوطنــي، ويضمن حماية 
املســتثمرين من املمارســات الضارة 

ويحقق أعلى درجات السيولة.
وفي ديســمبر ٢٠٠٥، قرر املجلس 
التنفيــذي إلمارة دبي حتويل ســوق 
دبي املالي إلى شــركة مساهمة عامة 
برأســمال قدره ٨ مليارات درهم، ومت 
طرح نســبة ٢٠٪ مــن رأس املال مبا 
يعادل ١٫٦ مليار درهم لالكتتاب العام، 
ويعد سوق دبي املالي أول سوق مالي 
يتم طرح أســهمه لالكتتاب العام في 

الشرق األوسط.
اخلطاب األول عام ٢٠٠٤

وقــد أكــد رئيــس دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة  الراحــل الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه اهللا، 
في خطابه فــي اليوم الوطني الثالث 
والثالثني في األول من ديسمبر ٢٠٠٤، 
وهو األول بعــد توليه مقاليد احلكم 
في البالد، بقوله: «إن ما وصلت إليه 
بالدنا مــن مكانة ورفعــة وعزة وما 
تنعم به من طمأنينة ورخاء هو ثمرة 
مســيرة طويلة من اجلهــد واملثابرة 
والعمل الشــاق الدؤوب قادها فقيدنا 
الكبير بحكمة وحلم وصبر إذ ســخر 
كل ثــروات البالد ونــذر حياته لبناء 
الوطن وتقدمه وتوفير احلياة الكرمية 
للمواطنني واملقيمني على أرض الدولة 
حتى أصبحنا على ما نحن عليه اليوم».

وقال: «لقد ترسخت دعائم احتادنا 
الشــامخ وأصبحــت دولــة االمارات 
العربية املتحدة واحلمد هللا عالمة بارزة 
على تقدم الدول واألمم مبا انتهجته من 
سياسات حكيمة وحققته من منجزات 
عظيمة وما تنعم به من أمن واستقرار 

وازدهار وطمأنينة».
العمل بتفاٍن

وتعهــد الشيـــخ خليفــة بن زايد 
آل نهيان، رحمه اهللا، في أحد خطاباته 
بالعمل بتفان في خدمة الوطن واملواطن 

لتحقيق املزيد من العزة والرفاهية.
وقــال: «إننــا جنــدد العهــد لقائد 
مســيرتنا وباني نهضتنا املغفور له 
الشــيخ زايد بــن ســلطان آل نهيان 
تغمده اهللا بواســع رحمته ومغفرته 
مبواصلة العمل فــي كل امليادين من 
أجل احملافظة على مكاسبنا الوطنية 
وحتقيــق املزيد من اإلجنــازات على 
طريق تقدم الوطن وســعادة املواطن 
ونتطلع إليكم جميعــا، كما عهدناكم 
دومــا قــوة فاعلة فــي املشــاركة في 

عمالقة عبر تطوير البرنامج النووي 
الســلمي اإلماراتي، والذي يلتزم بكل 
املتطلبات التنظيمية احمللية واملعايير 
العامليــة، فضال عن مهــارات وقدرات 

وخبرات فرق العمل في براكة. 
أول  «حكومة ال ورقية» 

كمــا مت في عهده إعالن أن حكومة 
دبي جنــــحت في أن تصــــــبح أول 
حكومـــة ال ورقية على مستوى العالم 

في ديسمبر ٢٠٢١.
وكتب الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشــد حينهــا: «فخور بــأن نعلن أن 
حكــومة دبي أصبحت أول حكـــومة 

ال ورقية على مستوى العالم».
وأوضح أن ٤٥ جهة في دبي تعلن 
توفير ٣٣٦ مليون ورقة كانت تستخدم 

إلجناز املعامالت احلكومية.
االقتصاد

حــرص الشــيخ خليفة بــن زايد 
آل نهيــان، رحمــه اهللا، علــى قيــادة 
التنــوع االقتصادي لدولــة اإلمارات، 
حيــث أولــى اهتمامًا خاصــًا بأهمية 
االســتثمار في املصــادر االقتصادية 
املتنوعة، واالنخراط في الفرص العاملية 
املســتحدثة، وترســيخ مكانة الدولة 
كوجهة اقتصادية آمنة للمستثمرين 

وكبار رواد األعمال.
ومتكنــت دولــة اإلمــارات خــالل 
الســنوات الـ ١٨ املاضية، من التحول 
إلــى منــوذج عاملــي، علــى صعيــد 
املبادرات  التنويع االقتصادي، عبــر 
واالســتراتيجيات واإلجــراءات التي 
مت إطالقها وتبنيهــا، من أجل تعزيز 
مســاهمة كل القطاعات فــي االزدهار 
االقتصادي، إضافة إلى مساهمة النفط، 

وصناعاته املختلفة.
واستطاع االقتصاد اإلماراتي تنويع 
مصادره، وهو ما تؤكده األرقام املسجلة 
في العام املاضــي، حيث منت القيمة 
املضافة لتجارة اجلملة والتجزئة في 
الناجت احمللي باألسعار الثابتة بنسبة 

١٤٫١٪ باملقارنة مع العام ٢٠٢٠، وبنسبة 
٨٫١٪ عــن العام ٢٠١٩، كما حقق قطاع 
الصناعات التحويلية منوا كبيرا بلغ 
٧٫٥٪ عن العام ٢٠٢٠ وبنســبة ١٠٫١٪ 
عن العام ٢٠١٩، ما يثبت جناح اخلطط 
االستراتيجية التي انتهجتها حكومة 
دولة اإلمارات لتطوير القطاع الصناعي 

وحتفيز الصناعة الوطنية.
وساهمت األنشطة العقارية كذلك 
في دعم االقتصاد الوطني وحققت في 
العام ٢٠٢١ منوا قدره ٥٫٧٪ باألسعار 
الثابتة باملقارنة مع العام ٢٠٢٠ وبنسبة 

٨٫٦٪ عن العام ٢٠١٩.
كما انضمت أنشطة املالية والتأمني 
إلى قائمة النمو املضطرد، حيث حققت 
منــوا بلغ ٣٫٧٪ في العام ٢٠٢١، بينما 
حقق نشاط اإلقامة واخلدمات الغذائية 
منوا بلغ ٢١٫٢٪ في العام ٢٠٢١، محققة 
بذلك أعلى نســبة منو يشــهدها هذا 
القطــاع املرتبــط بالســياحة خــالل 
عــام واحد، كما حقق نشــاط الصحة 
واخلدمات االجتماعية في العام ٢٠٢١ 
نســبة منو جتاوزت ١٣٫٨٪ عن العام 

.٢٠٢٠
وحققــت اإلمــارات سلســلة مــن 
النجاحات املتواصلة نتيجة للجهود 
الداعمة لسياسات التنوع االقتصادي، 
حيث مت تصنيــف الدولة في املرتبة 
األولى عربيا وإقليميا والـ ١٥ عامليا في 
مؤشــر «كيرني» للثقة في االستثمار 
األجنبي املباشــر، متفوقة بذلك على 
عدد من االقتصادات العاملية الكبرى.
وحسب تقرير االستثمار األجنبي 
املباشــر العاملــي «األونكتــاد» للعام 
املاضــي، جاءت اإلمــارات في املرتبة 
األولــى عربيا وإقليميا و١٥ عامليا من 
حيــث قدرتها على جذب االســتثمار 
األجنبي املباشر، حيث جذبت اإلمارات 
اســتثمارات أجنبية مباشــرة تصل 
قيمتها إلى ١٩٫٩ مليار دوالر لتتصدر 
املرتبــة األولــى عربيا، كمــا احتلت 
املرتبــة األولى على مســتوى منطقة 
غرب آســيا مســتحوذة على ٥٤٫٤٪ 

من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه 
املنطقــة البالغة ٣٦٫٥ مليــار دوالر، 
وجاءت في املرتبة األولى أيضا على 
مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
مســتحوذة على ٤٠٫٢٪ مــن إجمالي 
تدفقات االســتثمار األجنبي املباشــر 

الواردة إلى هذه املنطقة.
وبرزت صناديق الثروة السيادية 
الرائــدة في دولــة اإلمــارات معا في 
صــدارة املنطقة، حيــث بلغ مجموع 
األصول اخلاضعة إلدارتها ١٫٤ تريليون 
دوالر، وصنفت أفضل خمسة صناديق 
سيادية من دولة اإلمارات، وهي جهاز 
أبوظبي لالستثمار «أديا»، ومؤسسة 
دبي لالستثمارات احلكومية، وشركة 
مبادلة لالســتثمار، وشركة أبوظبي 
التنموية القابضــة، وجهاز اإلمارات 
لالستثمار من بني أفضل ٢٠ صندوقا 
فــي قائمة أفضــل ١٠٠ صندوق ثروة 
سيادية، وفقا لتقرير معهد صناديق 

الثروة السيادية.
وحققت دولــة اإلمــارات العربية 
املتحدة برؤى الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، رحمه اهللا، وبفضل اإلجنازات 
االقتصادية مواقع متقدمة على صعيد 
التجارة العاملية شهدت بها املنظمات 
الدوليــة املتخصصة، وعلى رأســها 
منظمة التجارة العاملية التي صنفت 
اإلمارات في املركز الـ ٢٠ عامليا لقائمة 
الدول املصدرة للسلع، واملوقع ذاته في 
قائمة الدول املستوردة للسلع، والثالثة 
عامليا في إعادة التصدير واملرتبة األولى 
عربيــا، لتصبح اإلمارات أهم ســوق 
للصادرات والواردات الســلعية على 
مستوى دول الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا والدول العربية.
وانطالقاً من االستثمار في القطاعات 
االقتصادية الواعدة، استثمرت دولة 
اإلمارات في قطاع الفضاء، حيث وصل 
حجم االستثمارات إلى نحو ٢٢ مليار 
درهم في مختلف أنشطة قطاع الفضاء، 
حيــث ســاهمت األنشــطة الفضائية 
اقتصاديــا في حتقيق ٣ مســتهدفات 

رئيسية، تتضمن تعزيز مكانة الدولة 
منصــة إقليمية لالقتصــاد الفضائي 
القائم على حتقيق العوائد الربحية من 
األنشطة الفضائية ذات الفائدة العلمية، 
وتطوير السياســات والتشــريعات، 
وتعزيز دور رواد األعمال وشــركات 
القطاع اخلاص في دعم برنامج اإلمارات 

الفضائي.
وتؤكد هذه األرقام واملنجزات، جناح 
دولة اإلمارات في إجناز رؤية الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه اهللا، 
ضمن محور التنوع االقتصادي والتي 
ارتكزت على ٣ أسس رئيسة، تتضمن 
توفيــر البيئة التشــريعية املتوافقة 
مــع التغيرات االقتصادية، ودراســة 
الفرص االقتصادية الواعدة ذات األثر 
االســتراتيجي املســتدام، إضافة إلى 
تنويع خيارات الدولة واستثماراتها، 
مبا يضمن استمرارية مستويات النمو 

واالزدهار االقتصادي.
كما منت قيمة أسواق املال اإلماراتية 
في عهد املغفور له الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رحمه اهللا، بنسبة ٨٤٦٪ 
لتبلغ قيمة رأسمال الشركات املدرجة 
في سوقي أبوظبي لألوراق املالية ودبي 
املالي بنهاية تداوالت اجلمعة ١٣ مايو 
نحــو ٢٫٢٩٦ تريليون درهــم، مقابل 
٢٤٢٫٥ مليار درهم في نهاية تداوالت ٣ 
نوفمبر ٢٠٠٤، بزيادة ٢٫٠٥٣ تريليون 

درهم.
وفي عهد املغفور له الشيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيان، طيــب اهللا ثراه، 
ارتفعت قيمة رأسمال الشركات املدرجة 
في سوق أبوظبي لألوراق املالية من 
١٥٣٫٦ مليــار درهم في نوفمبر ٢٠٠٤ 
إلى ١٫٨٦٨ تريليون درهم في ١٣ مايو 
٢٠٢٢، كما ارتفعت القيمة الســوقية 
للشركات املدرجة في سوق دبي املالي 
من ٨٨٫٨٩ مليار درهم في نوفمبر ٢٠٠٤ 

إلى ٤٢٧٫٤ مليار درهم.
وخالل عهد املغفور له الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان قاربت قيمة أســهم 
الشركات املدرجة في أسواق األوراق 
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مجاالت العمل الوطني، وبذل جهودكم 
والتضحية بالغالي والنفيس لالنطالق 
إلــى مرحلة جديدة من البناء والعمل 
الوطني لتعزيز مســيرتنا االحتادية 
وحتقيق املزيد مــن العزة واالزدهار 
للوطن واملستقبل املشــرق ألجيالنا 

املتعاقبة».
ويعد رئيس دولة اإلمارات الراحل 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه 
اهللا، من القيادات التاريخية املشهود 
لها بالعطــاء والبذل والعمل الوطني 
في خدمــة الوطن واملواطــن، منذ أن 
شارك وهو في صباه إلى جانب والده- 
املرحوم بــإذن اهللا تعالى- الشــيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان في مرحلة 
التأسيس لبناء نهضة الوطن ومواكبة 

مسيرة التقدم في العالم.
وأجنــز الشــيخ خليفــة، رحمــه 
اهللا، بهمــة وكفاءة ودرجة عالية من 
املسؤولية الوطنية كل املهام الصعبة 
التي أوكلت إليه في مختلف املناصب 
الرئيسية التي شــغلها خالل مراحل 
بناء نهضــة إمارة أبوظبــي ومن ثم 
دولــة اإلمارات العربية املتحدة حيث 
ترك بصمات واضحة للمنجزات التي 
حتققت والتي أصبحــت متثل اليوم 
شواهد ومعالم بارزة لتقدم اإلمارات 

وازدهارها.
جتربة تاريخية

وامتلك الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رحمــه اهللا، جتربة تاريخية 
ثريــة وخبرة واســعة اكتســبها من 
معايشــته ومالزمته عن قرب لوالده 
مؤسس الدولة خالل مختلف مراحل 
العمل الوطني فتشرب مبا يتمتع به 
القائد من حنكة وحكمة في مباشــرة 
مسؤوليات احلكم، حيث أكد في حديث 
صحافــي في عــام ١٩٩٠، «كان والدي 
املعلم الذي أتتلمذ على يديه كل يوم 
وأترســم خطــاه وأســير علــى دربه 
وأستلهم منه الرشد والقيم األصيلة 
والتذرع بالصبر واحللم والتأني في 

كل األمور».
واعتمد رئيس دولة اإلمارات الراحل، 
رحمــه اهللا، في قيادته ملقاليد احلكم 
نهجــا يســتند علــى اســتراتيجيات 
محددة الغايات واألهــداف واملقاصد 
وعلى منهجية علمية وخطط مؤسسية 
مبرمجة وعطاء سخي في العمل الوطني 
إلعالء صروح اإلجنازات الهائلة التي 

حتققت في مرحلة التأسيس.
حتقيق رفاهية املواطن

ووضع الشيخ خليفة، رحمه اهللا، في 
توجهاته لتطبيق هذه االستراتيجيات 
حتقيــق رفاهيــة املواطن وســعادته 
ورخائه في ســلم أولوياته وشــغله 
الشاغل من خالل توفير أرقى اخلدمات 
وخاصة في قطاعات التعليم والصحة 
واإلسكان والرعاية االجتماعية وغيرها 
من املتطلبات الضرورية التي تؤمن 
لــه احلياة الكرمية واملســتقبل اآلمن 

ألبنائه وأحفاده.
وأعلن، رحمه اهللا، في هذا السياق 
في خطابه في اليــوم الوطني الرابع 
والثالثــني فــي األول مــن ديســمبر 
٢٠٠٥ برنامــج «التمكني» السياســي 
واالقتصــادي واالجتماعــي والعلمي 
والثقافي، وأمر ســموه في ١ ديسمبر 
٢٠١٣ بتخصيــص ٢٠ مليــار درهــم 
للمبــادرات الســابقة وبنــاء ١٠ آالف 
مسكن للمواطنني اإلماراتيني، كما أطلق 
مشــروعا دائما لدعم السلع الغذائية 

ملواطنيه.
برنامج «متكني»

وحدد مرحلة التمكني بفتح املجاالت 
جميعها أمام املشاركة الشعبية ألبنائه 
املواطنــني وبناتــه املواطنات بإعالن 
تفعيل دور املجلس الوطني االحتادي 
ومتكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة 
وداعمة للسلطة التنفيذية وليكون أكبر 
قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن 
وهموم املواطن لتترسخ قيم املشاركة 
احلقة ونهج الشورى من خالل مسار 
متدرج منظم يبدأ بتفعيل دوره عبر 

انتخاب نصف أعضائه.
إستراتيجية املستقبل

وأطلق الرئيس الراحل، رحمه اهللا، 
في قيادته للمسيرة االحتادية في العام 
٢٠٠٧ «استراتيجية املستقبل» ومبادرة 

الهوية الوطنية. 
وقال في خطابه في اليوم الوطني 
السادس والثالثني في األول من ديسمبر 
٢٠٠٧، ان «العام املنصرم شهد منعطفا 
مهمــا في طريــق التمكني السياســي 
وتعميق املمارسة الدميوقراطية بانعقاد 
املجلس الوطني االحتادي في فصله 
التشــريعي الرابع عشر، فكان نصف 
أعضائه من العناصر املنتخبة، فيما 
تبوأت املرأة أكثر من ٢٢٪ من مقاعده، 
مبا أضفى على التجربة ثراء وحيوية، 
وما زلنا على عهدنا قبل عامني أن نصل 
بالتجربة الدميوقراطية إلى مقاصدها 
بتوسيع نطاق املشاركة وتعزيز دور 
املجلس الوطني كســلطة تشــريعية 

ورقابية».
ودعا إلى استثمار جميع الطاقات 
الوطنيــة مبا فــي ذلك طاقــات املرأة 
اإلماراتية التي قال «إنها أثبتت جناحا 

في حياته اليومية وينتصر لها ويدافع 
عنها ويصون مكتسباتها وهذه غاية 

التمكني وقمة املسؤولية والوالء».
وأكد الدور احملوري للقطاع اخلاص 
في املشروع النهضوي وضرورة العمل 
على تقوية هذا القطاع وتعزيز دوره 
وتعظيــم حصتــه مبا يؤهلــه لدعم 
األنشــطة املجتمعية كافة واملشاركة 
في تنفيذ املشروعات العمالقة، ورأى 

إجماع تزكية إخوانه أعضاء املجلس 
األعلى لالحتاد وتأكيدهم على ثقتهم 
املطلقة في قيادته احلكيمة للمسيرة 
االحتادية، ووالء أبناء الوطن وحبهم 
الصادق له وتالحمهم والتفافهم حول 
زعامته، تعهد بتنفيذ اســتراتيجيات 
جديدة طموحة لتعزيز برامج التمكني 
السياســي واالقتصادي واالجتماعي 
والثقافي الذي كان قد أطلقها في واليته 

األولى.
العمل الوطني

وأعلن في إحدى كلماته عام  ٢٠٠٩ 
برامــج عمــل ورؤى جديــدة ملرحلة 
العمل الوطني املقبلة، مبا يرسخ قيم 
التماسك األسري والتكافل االجتماعي 
والشــراكة املجتمعية، وإعادة إحياء 
الدور احملوري لألسرة ومتكينها في 
التنشئة والتوعية والضبط والرقابة، 
محددا بشــكل قاطــع مقاصد وغايات 
مرحلة العمل الوطني املقبلة، بقوله: 
«إننا اليوم وبعد مضي خمس سنوات 
على تولينا مسؤولية رئاسة الدولة 
على يقني بأن إطالق االستراتيجيات 
وتطوير التشريعات وإنشاء املصانع 
وتعبيد الطرقات وتأسيس اجلامعات 
على أولويتهــا وأهميتها وضرورتها 
ليست غاية في حد ذاتها وال هي مقصدا 
في نفســها، فالغاية هــي بناء القدرة 

في كل املناصب التي شغلتها واملواقع 
التي احتلتها».

وحدد رئيس دولة اإلمارات الراحل، 
رحمه اهللا، مقاصد وأهداف استراتيجية 
املســتقبل التي أطلقها في ذلك العام، 
وقــال: «إننــا ننطلــق بــإرادة قوية 
وخطى واثقة حشدا للموارد والطاقات 
واستجابة الستحقاقات مرحلة حددنا 
معاملهــا في مثل هذا اليوم قبل عامني 
وتبنتها احلكومة وثيقة عمل وطني 
وترجمتها إلى إستراتيجية حكومية 
شاملة تنطلق من رؤى واضحة وأهداف 
واقعية تأسيسا ملرحلة جديدة غايتها 
اإلنسان ونهجها التعاون والتنسيق 
بني كل ما هو احتادي ومحلي وحتديث 
آليــات صنــع القــرار ورفــع كفــاءة 
األجهزة احلكومية وفاعليتها وقدرتها 
وتقوية أطرها التشريعية والقانونية 
والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية 

واالرتقاء مبستوى اخلدمات».
ال سقف للطموحات

وأكد، رحمه اهللا، في هذا الصدد، أن 
«آمالنا لدولتنا ال سقف لها وطموحاتنا 
ملواطنينا ال حتدها حدود وأن قمة ما 
نســعى له من «املشروع النهضوي» 
الذي نأمله لدولتنا هو حتويل الرؤية 
التطويريــة مبــا تتضمنه مــن معاٍن 
ومبادئ ومفاهيم إلى اســتراتيجيات 
عمل وقيم سلوكية ميارسها املواطن 

«أن القطــاع اخلاص القــوي والقادر 
شريك اقتصادي كامل وفصيل وطني 
متقدم له دوره الرئيســي في حتريك 
عجلة االقتصاد وقيادة التحوالت التي 

يشهدها الوطن».
الوالية الثانية

وتعهد الشيخ خليفة، رحمه اهللا، 
في واليته الثانية التي حظي فيها على 

الوطنية واملقصد هــو إطالق الطاقة 
البشرية املواطنة وتوجيهها نحو آفاق 

التميز واإلبداع واملنافسة».
وأكــد الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيــان، رحمــه اهللا، فــي كلمتــه في 
اليوم الوطني التاســع والثالثني في 
األول مــن ديســمبر ٢٠١٠ «أن وطننا 
في رخاء وقوة وأمن» وحدد حزمة من 
األهــداف واملقاصد التي تعمل الدولة 
على إجنازها في إطار «مشروع النهضة: 

في مرحلة العمل الوطني املقبلة».
وقال رئيس دولة اإلمارات الراحل، 
رحمه اهللا: «إننا ماضون على أساس 
من أفضل املمارســات في بناء الدولة 
وأطرها املؤسسية والقانونية مؤسسني 
القتصــاد حــر قــوي متنــوع وبنية 
حتتيــة متطورة وتنميــة اجتماعية 
مستدامة وتتحرك مؤسساتنا الثقافية 
واالجتماعيــة في ثقة تعزيزا للهوية 
الوطنيــة وبناء لإلنســان على أرض 
الوطن العزيز، فاإلنســان هو الثروة 
احلقيقيــة لألمم وهو أســاس نهضة 
الدول»، مؤكدا «أن قيم االحتاد ومبادئه 
ســتظل هاديا ونبراســا لكل األجيال 
ومشــروعا لنهضة وطنية مستدامة 
وشراكة فاعلة بني الوطن ومواطنيه».

العشرية االحتادية

وأطلق الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رحمه اهللا، في كلمته في اليوم 
الوطني األربعني مشــروع العشــرية 
االحتادية اخلامسة، ويتمثل في متكني 
املواطن، مؤكدا «أن االحتاد الذي نحتفل 
بذكراه اليوم هو مسؤولية اجتماعية 
وجماعية وهو مشروع نهضة وبرنامج 

عمل مستمر».
وقــال، رحمــه اهللا: «إن احلفــاظ 
علــى روح االحتاد يتمثــل في متكني 
الوطنيــة  املواطــن وهــو األولويــة 
القصوى والرؤية املستقبلية املوجهة 
جلميع اإلســتراتيجيات والسياسات 
التي ستعتمدها الدولة في قطاعاتها 
كافة خالل الســنوات العشر القادمة، 
فتمكني املواطن هو مشروعنا للعشرية 
االحتادية اخلامسة، مشروع نؤسس به 
النطالقة وطنية أكبر قوة وثقة، مشروع 
مرتكزاته إنســان فاعل معتز بهويته 
وأسرة متماسكة مســتقرة ومجتمع 
حيوي متالحم يسوده األمن والعدل 
يعلــي قيم التطــوع واملبادرة ونظام 
تعليمي حديث متقدم وخدمات صحية 
متطورة واقتصاد مستدام متنوع قائم 
علــى املعرفة وبنيــة حتتية متكاملة 
وبيئة مستدامة وموارد طبيعية مصانة 

ومكانة عاملية متميزة».
التجربة السياسية

وأكد الشــيخ خليفــة، رحمه اهللا، 
في أحــد خطاباته املضي بثبات نحو 
الوصــول بالتجربــة السياســية إلى 
مقاصدها وااللتزام بالدستور وصون 
احلقوق واحلريات، وقال: «إننا منضي 
الوصــول بالتجربــة  بثبــات نحــو 
السياســية اإلماراتية إلــى مقاصدها 
وحتقيق التنمية املنشودة وتوسيع 
نطاق املشــاركة، متطلعني إلى الدور 
احملوري املناط مبجلسكم املوقر كسلطة 
مساندة ومرشدة وحريصني على تفعيل 
مشاركته في دعم احلكومة وسياساتها 
بالرؤى واألفكار املبدعة واملبتكرة على 
كل األصعــدة، وملتزمني بأن منضي 
قدمــا مبا رســمه واضعو الدســتور 
ليظل صــون احلقوق واحلريات أهم 
ركائز عمل السلطة السياسية بجميع 
مؤسساتها، وهذا كله في إطار احترام 
عقيدتنا اإلسالمية وأعرافنا وعاداتنا 
في مجتمع االمارات العربية املتحدة».

الرؤى اإلستراتيجية

كمــا أعلــن رئيس دولــة اإلمارات 
الراحــل الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيان،رحمه اهللا، في إحدى خطاباته 
عام ٢٠١٢، حزمة من املبادرات والقرارات 
التي جتسد رؤاه االســتراتيجية في 
«ترســيخ ثقافــة املواطنــة وتعميق 
حب الوطن وتأكيد الوالء له وتعزيز 
التالحم والتواصل القائم بني الشعب 
وقيادته»، وتعبر في ذات الوقت عن 
حرصه على صنع املســتقبل األفضل 

للوطن واملواطن.
أقوى رؤساء العالم

واختارت مجلة فوربس األميركية 
رئيس دولة اإلمارات الشــيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيان، رحمه اهللا، ليحل 
فــي املركز الثاني عشــر ضمن أقوى 
رؤساء دول العالم في قائمتها للعام 
٢٠١٣، والتي ضمت أقوى ٧٢ شخصية 
في العالم، من بينهم ١٧ رئيس دولة.

وهــذه املنجــزات حتققــت بفضل 
القيادة الرشيدة لرئيس دولة اإلمارات 
الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رحمه اهللا، وإخوانــه حكام اإلمارات 
وبتضافر جهود وتالحم املواطنني مع 

قيادتهم املخلصة.
وكان املؤسس املغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان «طيب اهللا ثراه» قد 
أجنز بحنكة وحكمة وصبر واقتدار وعطاء 
ســخي مرحلة التأســيس بكل حتدياتها 
وانتقل بدولة اإلمارات إلى عصر التقدم 
ووضعها في زمن قياسي بكل املقاييس 
الدولية فــي مصاف الدول املتقدمة التي 

يشار إليها بالبنان في العالم. خليفة بن زايد رحمه اهللا مع نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

ترسيخ مكانة اإلمارات اقتصاديًا واجتماعيًا وفضائيًا

ميناء خليفة الذي افتتحه املغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ٓال نهيان في ١٢ ديسمبر ٢٠١٢ 
كٔاول ميناء شبه آلي في املنطقة

الشيخ خليفة بن زايد رحمه اهللا مع رئيس دولة اإلمارات الشيخ محمد بن زايد في أحد املساجد
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سياسة خارجية متوازنة.. ومناصرة قضايا احلق

حرص رئيس دولة اإلمارات الراحل الشيخ 
خليفة بن زايد، رحمه اهللا، على انتهاج سياسة 
خارجية نشــطة، تدعم مركــز دولة اإلمارات 
كعضو بارز وفعــال، إقليميا، وعامليا. وكان 
الشيخ خليفة، رحمه اهللا، من أشد املناصرين 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية. وآمن 
بأن جناح وإجنازات هذا املجلس يعكسان عمق 
التالحم بني قادته. وحرص الشيخ خليفة على 
تعزيز العالقات الدولية وتوطيد عالقات دولة 
اإلمارات في دول العالم ومناصرة قضايا احلق.

وخالل السنوات املاضية التي واجهت فيها 
العديــد من الــدول العربية حتديــات كبرى، 
أسهمت دولة اإلمارات في صيانة األمن العربي، 
وقدمت كل ما تســتطيع سياسيا واقتصاديا 
وعســكريا في نصرة القضايــا العربية عبر 
التحالفات واحملافل العربية والدولية، وعبر 
امليادين الديبلوماسية واإلنسانية واجلهود 

املتنوعة.
وشهدت اإلمارات في عهد املغفور له الشيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيــان «طيب اهللا ثراه»، 
مزيدا من االنفتاح على العالم اخلارجي الذي 
أفرز شراكات استراتيجية مهمة مع قوى دولية 
صاعدة مثل الصني والهند وكوريا اجلنوبية، 
وتعزيز عالقاتها مع القوى الدولية التقليدية 
وفي مقدمتها الواليات املتحدة وروسيا، كما 
واصلت تعزيز عالقات التعاون مع دول االحتاد 
األوروبي السيما فرنســا وبريطانيا وأملانيا 

وغيرها من القوى الدولية املؤثرة.
وإلى جانب امللفات واملوضوعات التقليدية، 
حتولت القضايــا االقتصادية والتنموية الى 
ركائز أساســية في بناء اإلمــارات لعالقاتها 
الثنائية مع مختلــف دول العالم، حيث بات 
االقتصــاد والتجارة البينية واالســتثمارات 
وتنويع مصادر الدخل وحتقيق االستدامة في 
برامج البيئة والطاقة املتجددة وغير ذلك من 
مجاالت هي احملرك األساسي واملوجه األنشط 
في ديناميكيات السياسة اخلارجية اإلماراتية.

وتقيم اإلمارات عالقات ديبلوماسية مع نحو 
٢٠٠ دولة حول العالم، وتوجد على أراضيها 
نحو ١١٠ سفارات أجنبية، و٧٥ قنصلية عامة، 
فيما يعد اليوم جواز السفر اإلماراتي من األقوى 
عامليا، حيث يتيح حلامله الدخول إلى ١٦٥ دولة 

حول العالم دون احلاجة لتأشيرة مسبقة.
ورسخت دولة اإلمارات في عهد املغفور له 
الشيخ خليفة شراكتها مع مختلف املنظمات 
واملؤسســات األممية، ولعبت دورا بارزا في 
متكينها من القيام باملســؤوليات املنوطة بها 
وفي مقدمتها حفظ األمن واالستقرار الدوليني، 
وتعزيز لغة التسامح واحلوار بني الشعوب، 
وتعزيز االستجابة للحاالت اإلنسانية الطارئة.

ومؤخرا، فازت اإلمارات للمرة الثانية في 
تاريخها مبقعد غير دائم مبجلس األمن الدولي 
عــن الفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، كما حققت إجنازا 
دوليا جديدا بعد فوزها للمرة الثالثة بعضوية 
مجلس حقوق اإلنســان في الفترة من ٢٠٢٢ 

إلى ٢٠٢٤.
وترتبــط دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
باتفاقيات تعاون مع أكثر من ٢٨ منظمة دولية 
مــن منظمات هيئة األمم املتحــدة التي تقوم 
بتنفيذ نحو ٨٠ مهمة استشــارية وفنية في 
الدولة ملصلحة عدد من الوزارات، واملؤسسات 

والدوائر االحتادية واحمللية.

رئيس دولة اإلمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد مع ملوك وأمراء وممثلي الدول اخلليجية خالل اعمال القمة اخلليجية الـ ٣٠ في الكويت

رئيس دولة اإلمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد مع امللكة إليزابيث الثانية واألمير الراحل فيليب رئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد ـ رحمه اهللا ـ مع الرئيس األميركي السابق چورچ بوش

.. ومع ولي العهد البريطاني األمير تشالز.. ومع املستشارة األملانية السابقة أجنيال ميركل

رئيس دولة اإلمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد في قمة أوبيك.. ومع الرئيس الفرنسي الراحل چاك شيراك
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وداعًا..  قائد اإلمارات

ســموه  اهتمامــات  جتلــت 
اإلنسانية، وتقديره لإلنسان املبدع 
من خالل إطالقه عددا من اجلوائز 
املتخصصــة التي تكرم اإلنســان 
املتميز وحتفز املواطنني على التميز 
واإلبداع، إميانا من سموه بأن بناء 
األوطان يتطلب التفاني واإلبداع.

وأطلق الشــيخ خليفة العديد 
من املبادرات والقرارات التي تهدف 
إلى حتســني جودة احلياة للوطن 
واملواطن لعل مــن أبرزها: جائزة 
 (SKEA) الشــيخ خليفة لالمتيــاز
التي أطلقتها غرفة جتارة وصناعة 
أبوظبــي فــي عــام ١٩٩٩ كخارطة 
طريق، ومنهجية للتحسني املستمر 
بهدف تعزيــز القدرة التنافســية 
لقطاع األعمال فــي دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
ومؤسســة خليفة بــن زايد آل 
نهيــان لألعمــال اإلنســانية التي 
تأسست في ٢٠٠٧ وتتمثل رؤيتها 
في مبادرات رائدة خلدمة اإلنسانية، 
وتتركز استراتيجيتها في مجالي 
الصحة والتعليم محليا، وإقليميا 
التربوية  وعامليا. وجائزة خليفة 
التي بدأت منذ عام ٢٠٠٧ بهدف دعم 
التعليم، وامليدان التربوي، وحتفز 
املتميزين، واملمارســات التربوية 

املبدعة.
كما أمر الشــيخ خليفة بإنشاء 
صندوق معاجلة الديون املتعثرة 
في ٢ ديسمبر ٢٠١١ مبناسبة اليوم 
الوطنــي الـــ ٤٠ لدولــة اإلمارات 

العربية املتحدة.
وحدد للصندوق رأسمال أوليا 
قيمتــه ١٠ مليــارات درهم ليتولى 
دراسة ومعاجلة قروض املواطنني 
املتعثــرة، وفي عام ٢٠١٤ بلغ عدد 
املســتفيدين مــن إعفــاء البنــوك 
والصندوق ٣٤٨٢ مواطنا، وبلغت 
قيمة املبالغ املتنازل عنها ١٫٥ مليار 

درهم.
وحــرص الشــيخ خليفة على 
نحو منتظم، على إصدار توجيهاته 
لبنــاء وإصالح منازل اإلماراتيني، 
وفي الثاني من ديسمبر ٢٠١٢ وجه 
مبتابعة سرعة تنفيذ إحالل املساكن 
القدمية لكل للمواطنني في إمارات 
الشارقة، ورأس اخليمة، وعجمان، 
وأم القيوين، والفجيرة، التي بنيت 
قبــل ســنة ١٩٩٠، وذلــك لضمان 
حصول املواطنني على مســاكنهم 
اجلديــدة، وانتفاعهم بها في أقرب 
وقــت ممكن، وبلغ عــدد الوحدات 
السكنية التي مت حصرها ١٢٫٥٠٠ 
مسكن، بتكلفة تقدر بـ ١٠ مليارات 
درهــم. وفي أبريــل ٢٠١٥ اعتمدت 
جلنة مبادرات رئيس الدولة قائمة 
إلصالح وإحالل مســاكن ٥٠٤ من 

املواطنني.
وفي عــام ٢٠١٢ أطلق الشــيخ 
خليفــة «مبــادرة أبشــر» لتعزيز 
مشاركة الكوادر الوطنية في سوق 
العمل، وتأهيلهم بالتدريبات الالزمة، 
وتشجيع املواطنني على االلتحاق 
بالعمل في القطــاع اخلاص. وفي 
نوفمبر ٢٠١٥ اعتمد الشيخ خليفة 

من اإلجنازات، محدثة نقلة نوعية 
في مبادراتها اإلنسانية ومشاريعها 

التنموية.
ونفــذت املؤسســة العديد من 
املشــاريع اإلنســانية التي تعنى 
بالتعليم والرعاية الصحية داخل 
الدولة وخارجها ، األمر الذي جعلها 
حتتل مكانة متميزة وسمعة طيبة 
على خريطة العمل اإلنساني العاملي. 
كما تسهم املؤسسة مع املؤسسات 
اإلنسانية واخليرية اإلماراتية في 
إبراز الدور اإلنساني لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة وجهودها بني الدول 
املانحة، باعتبارها جهة رئيسية في 
مجال العمل اإلنساني في الدولة.

وشــمل نشاط مؤسسة خليفة 
بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية 
مختلف انحاء الدولة، وعددا كبيرا 
العربية واإلســالمية،  الــدول  من 
وصــل إلى أكثر من ٧٠ دولة حول 

الكثيرة على األسر السورية النازحة 
في محافظــات البقــاع وطرابلس 
وعــكار، بعدما حرك قوافل إغاثية 
منفصلة من العاصمة بيروت لكل 
محافظة وذلك بالتنسيق مع جمعية 

الصليب األحمر اللبنانية.
وتنفيــذا لتوجيهــات صاحب 
السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس اإلماراتـ  رحمه اهللا 
ـ إلغاثــة املنكوبني من الفيضانات 
في جمهورية القمر املتحدة، قدمت  
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 
لألعمال اإلنسانية، مساعدات إغاثية 
عاجلــة للمتضرريــن نتيجة هذه 
الكارثــة التي تســببت بها أمطار 

غزيرة.
واعتبر مشروع اإلغاثة العاجل 
ملؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 
لألعمال اإلنسانية، من أكبر املعونات 
اإلغاثية املقدمــة جلمهورية القمر 
ملواجهة كارثة الفيضانات، حيث مت 
الشراء املباشر من السوق احمللي من 
مواد اإلغاثة الطارئة واملستلزمات 
الضرورية لسرعة إيصال املساعدات 

للمتضررين.
وتضمنت املساعدات توزيع ستة 
أصناف مــن املــواد الغذائية على 
األسر احملتاجة املتضررة من كارثة 
الســيول، وإيصالها إلــى منازلهم 
في أقاصي اجلــزر الثالث املكونة 

جلمهورية القمر املتحدة.
وكانت مؤسسة خليفة بن زايد 
آل نهيان لألعمال اإلنسانية قد غطت 
مناطق جزيرة اجنوان وباقي اجلزر 
األخرى املكونــة جلمهورية القمر 
املتحــدة، كان لها األثــر البالغ في 
التخفيف من وقع كارثة الفيضانات 

على املتضررين.
إجنازات ومشاريع محلية

اإلجنــازات  أهــم  وتضمنــت 
واملشــاريع اإلنســانية التي قامت 
بها املؤسسة على الصعيد احمللي 
االماراتي، مشروع املواد الغذائية 
األساســية املدعمــة، حيث أعلنت 
املؤسســة، بنــاء علــى توجيهات 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان ـ رحمــه اهللا ـ عن 

السياســة العليا لدولــة اإلمارات 
فــي مجال العلــوم والتكنولوجيا 
واالبتــكار، مبيزانيــة تزيــد على 
٣٠٠ مليار درهم حتى العام ٢٠٢١، 
والهدف من هذه املبادرة هو تغيير 
معادالت االقتصاد الوطني، ودفعه 
بعيــدا عــن االعتماد علــى املوارد 
النفطية، واالســتثمار في املواطن 
اإلماراتي، واالرتقــاء مبعارفه في 

مجال العلوم والتكنولوجيا.
مؤسسة خليفة لألعمال اإلنسانية

وتعتبــر مؤسســة خليفة بن 
زايد آل نهيان لألعمال اإلنســانية 
ثالث أكبر جهة مانحة للمساعدات 
اخلارجية في الدولة، حيث وصلت 
مســاعداتها املختلفة ألكثر من ٧٠ 
دولة فــي مختلف أنحــاء العالم. 
واســتجابت للعديــد مــن حاالت 
الطــوارئ واألزمــات اإلنســانية 
لتلبية نداء املتضررين واملنكوبني 
واملهجرين أينما كانوا ســواء في 
مشــارق األرض أو فــي مغاربها، 
ورؤيتها «مبــادرات رائدة خلدمة 
اإلنسانية»، وتتركز إستراتيجيتها 
فــي مجالــي الصحــة والتعليــم 
محليا، إقليميا وعامليا. وتتضمن 
إســتراتيجيتها التعليميــة دعــم 
مشــاريع التعليــم املهني في دول 
املنطقــة، كما تشــمل االحتياجات 
الصحية املتعلقة بســوء التغذية 
وحماية األطفال ورعايتهم إضافة 
إلــى توفير امليــاه اآلمنــة عامليا. 
باإلضافــة إلــى دعــم املجتمعــات 
الفقيرة واحملتاجة في توفير البنى 
التحتيــة األساســية مثل املدارس 
واملستشــفيات وغيرها. ولتنفيذ 
إستراتيجيتها دخلت املؤسسة في 
شراكات مع منظمات عاملية تابعة 
لألمم املتحدة ومنظمات النفع العام، 
وصلت مساعداتها املختلفة حول 
العالم ألكثر من٣٥ دولة منذ بداية 

نشأتها حتى تاريخه.
واصلت مؤسسة خليفة بن زايد 
آل نهيان لألعمال اإلنســانية، من 
خالل الفكر اإلنساني لصاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيانـ  
رحمه اهللاـ  جهودها لتحقيق املزيد 

والتنسيق مع تلك املؤسسات بهدف 
توســيع مظلــة أعمال املؤسســة 
لتشمل مختلف املناطق احملتاجة 

حول العالم.
ومن أبرز مســاهمات مؤسسة 
خليفة اإلنسانية التي نفذتها، في 
إطــار توجيهــات صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
ـ رحمه اهللا ـ إجناز مشــروع بناء 
٢٠ سدا مائيا، بالتعاون مع وزارة 
املوارد التعدينية والطاقة واملياه في 
الصومال، في األودية التي تغطي 
جنوب غرب هرجيســا، وحفر ١٤ 
بئرا في شــمال شــرق هرجيســا 
وحفر ٩ آبــار، مع توفير أحواض 
لتجميــع املياه في منطقة بورعو، 
وذلــك لتخفيــف معاناة األشــقاء 
فــي الصومال وحتســني ظروفهم 

اإلنسانية.
ووزعت املؤسســة املساعدات 

العالم، وقطاعات عريضة من الفئات 
الفقيرة واحملتاجة من شعوب الدول 

الشقيقة والصديقة.
املبــادرات  هــذه  وتنوعــت 
اإلنسانية لتشمل إفطار الصائمني 
داخــل وخارج الدولة، ومســاعدة 
املتأثرين من الكــوارث الطبيعية 
واحلــروب، ثم تقدمي املســاعدات 
العينية واملادية للطالب احملتاجني 
في املدارس واجلامعات، وترحيل 
الســجناء املبعدين بقرار قضائي، 
ودعــم وتطويــر التعليــم املهني 
فــي املنطقة، وبناء املستشــفيات 

واملدارس.
وعملــت املؤسســة علــى بناء 
شــراكات اســتراتيجية، وأكــدت 
خالل مبادرات إنســانية مشتركة 
مع منظمات العمل اإلنساني العاملية، 
على أهمية مد جسور التعاون مع 
مؤسسات العمل اإلنساني في العالم، 

مشروع دعم «بيع املواد الغذائية 
املدعمة للمواطنني»، والقى املشروع 
إقبــاال متزايــدا من جانب األســر 
املواطنة لالســتفادة مــن املبادرة 
اإلنســانية التي تبنتها املؤسسة، 
من خالل سياسة الدعم املستمرة، 
والتي حتقق العديد من املزايا، ومنها 
توفير السلع واخلدمات األساسية 
بأسعار مناســبة حملدودي الدخل 

من املواطنني.
وميثل هذا الدعم أهمية كبيرة في 
البرامج اإلنسانية ملؤسسة خليفة 
بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية، 
ملا يحققه من أثر مباشر في رفاهية 
املستفيد واملجتمع بصورة عامة، 
مــن خــالل احملافظة علــى الدخل 
احلقيقي للفرد عن طريق استقرار 
األسعار بعيدا عن تقلبات األسعار 
العامليــة. ويعــزز هــذا املشــروع 
قيــم التكافــل اإلنســاني، ويؤكد 
على رســالة املؤسسة في سعيها 
لتخفيف وطأة الظروف املعيشية، 
وتأمني احتياجــات مختلف فئات 
املجتمــع تعبيرا عــن قيم التكافل 
والتالحــم املجتمعي التي حترص 
القيادة الرشيدة على ترسيخها، مبا 
يعزز االستقرار املعيشي والرفاه 

االجتماعي للمواطنني.
مساعدات عينية للطلبة

وحقق مشــروع دعــم التعليم 
باملســاعدات العينيــة الذي تنفذه 
املؤسسة، جناحا بارزا على الساحة 
احمللية، حيث وصل عدد من قدمت 
لهم املؤسسة مساعدات عينية خالل 
األعوام املاضية، إلــى حوالي ١٣٠ 
ألف طالب وطالبة في أكثر من ٧٠٠ 
مدرسة على مستوى الدولة، بهدف 
حتســني ظروفهم املاديــة وتهيئة 
األجواء ملضاعفــة جهدهم وزيادة 

حتصيلهم العلمي.
وتختــار املؤسســة احلــاالت 
املســتفيدة مــن هذا املشــروع من 
خالل ضوابط محددة، بالتعاون مع 
وزارة التربية والتعليم واملجالس 
واملناطــق التعليميــة، بحيث يتم 
التركيز على األيتام وذوي الدخل 
احملدود أو أبناء السجناء، واملطلقات 

واملهجورات.
وميثل التعليــم إحدى الركائز 
األساسية في استراتيجية مؤسسة 
خليفة بــن زايد آل نهيان لألعمال 
اإلنسانية، محليا ودوليا، لتحقيق 
تساوي الفرص أمام جميع الطالب 
خصوصــا ذوي الدخــل احملــدود 
واحلاالت اإلنســانية ومساعدتهم 

بتوفير كل ما يحتاجونه.
وتدعــم املؤسســات الوطنيــة 
برامج ومشــاريع مؤسسة خليفة 
بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية، 
حيث تلقت املؤسسة دعما من أدنوك 
وبنك أبوظبي الوطني، وصندوق 
أبوظبــي للتنمية ومؤسســة دبي 
اإلســالمي اإلنســانية، وذلــك في 
إطار التعاون والتنسيق والشراكة 
املجتمعية بني املؤسسات الوطنية 

في الدولة.

عطاء ال يغّيبه املوت
كانت إنسانية رئيس دولة اإلمارات الراحل سمو الشيخ خليفة بن زايد ـ رحمه 
اهللاـ  هي مفتاح شــخصيته، فكل من عاصر وعرف سموه، شهد له بعمق إنسانيته 
وصدق مشاعره، فقبل أن يكون رئيسا وقائدا كان انسانا يحمل في قلبه وعقله مشاعر 
فيها الكثير من عمق اإلنسانية التي هي في الواقع مصابيح تضيء سيرته، فحب سموه 
لإلنسان جعل منه رسالة محبة وعطاء، ومن هذا املنطلق كان يحرص سموه على 
التواصل مع املواطنني ملعرفة أوضاعهم املعيشية، وتلمس طموحاتهم، ويعمل 
على توفير احلياة الكرمية ورفع املستوى االقتصادي واملعيشي واالجتماعي ألبناء 

الوطن كافة.
ومآثر وجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس اإلمارات - رحمه 
اهللا، في مجال تقدمي الدعم اإلنساني واخليري داخل الدولة ومختلف دول العالم 
أكبر من أن حتصى، فما قدمه في مجال العمل اإلنساني العاملي مثال يحتذى، حيث 
إنه غطى املجاالت كافة، وقدم الدعم الالزم دون متييز على أساس الدين أو اجلنس 
أو العرق. كان ـ رحمه اهللا ـ رائد العمل املؤسسي اإلنساني، فاجلوانب اإلنسانية 
لدى سموه متأصلة في نفسه، غرسها فيه والده املغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان ـ رحمه اهللا ـ فجبل على حب عمل اخلير، واإلميان بأن 

الناس إخوة، أيا كان موقعهم.
كما نشأ على حب تقدمي العون واملساعدة ملن يحتاج إلى املساعدة، وتربى 
وترعرع في كنف تلك األسرة املفعمة باملشاعر اإلنسانية، فكان إنسانا خيرا بطبعه، 
حريصا على أن يتواصل مع اآلخرين ويتلمس احتياجاتهم ويعمل جاهدا على توفيرها.

وأحاط سموه بإنسانيته شعب اإلمارات بكل مكوناته، حيث استهل سموه فترة 
حكمه بقرارين بالغي األهمية: األول كان زيادة رواتب املوظفني في احلكومة االحتادية، 
والثاني كان برفع قيمة املســاعدة االجتماعية للفئات املشمولة بقانون الضمان 
االجتماعي وعددها يتجاوز ٤٠ ألف أســرة وساهمت هذه املواقف اإلنسانية في 

استقرار آالف األسر وحفظ كرامتها.

مؤسسة خليفة لألعمال اإلنسانية من مساعدات مؤسسة خليفة لألعمال اإلنسانية في أصقاع األرض
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وداعًا..  قائد اإلمارات

كلمات 
في حب الوطن

٭ اإلماراتي شريك في صناعة مستقبل األمة.

٭ إن ما وصلت إليه اإلمارات من تقدم وتطور هو ثمرة من ثمار مسيرة االحتاد 
التي بدأها اآلباء املؤسسون.

٭ إن بناء اإلنسان هو الطريق األفضل لبناء األوطان.

٭ باتت دولتنا منوذجًا لإلجناز والتنمية املستدامة، وذلك بفضل جهود أبنائها 
وبناتها، وبفضل سياستها احلكيمة.

٭ املواطن هو العنصر الرئيسي في تقدم الدولة وتطورها.

٭ مجلس التعاون اخلليجي ببعده االجتماعي والتاريخي يتجاوز طبيعته كإطار 
للتعاون السياسي واالقتصادي.

٭ ال متييز في اإلمارات بني مواطن ومواطن، وال فرق بني منطقة وأخرى.

٭ أدعو لتنظيم مؤمتر دولي ترعاه األمم املتحدة لتعزيز التفاهم بني احلضارات 
وإرساء قواعد التسامح.

٭ قيم االحتاد ومبادئه ستظل هاديًا ونبراسًا مشرقًا لكل األجيال لنهضة وطنية 
مستدامة وشراكة فاعلة بني الوطن ومواطنيه.

٭ إن املكانة املرموقة واالحترام الكبير اللذين حتظى بهما دولة اإلمارات العربية 
املتحدة على الصعيد اخلارجي هما ثمرة املبادئ الثابتة لسياستنا اخلارجية 

التي وضع نهجها الوالد الشيخ زايد رحمه اهللا.

٭ يجب التزود بالعلوم احلديثة واملعارف الواسعة واإلقبال عليها بروح عالية، 
ورغبة صادقة في طرق مجاالت العمل كافة، حتى تتمكن دولة اإلمارات خالل 

األلفية الثالثة من حتقيق نقلة حضارية واسعة.

٭ إن هدفنا األساسي في دولة اإلمارات هو بناء الوطن واملواطن، وإن اجلزء 
األكبر من دخل البالد يسخر لتعويض ما فاتنا واللحاق بركب األمم املتقدمة 

التي سبقتنا، في محاولة منا لبناء بلدنا.

٭ إن العملية التعليمية، وبقدر ما حققت من مستويات التأهيل العلمي املختلفة، 
نراها اليوم في حتٍد مستمر ومتصاعد، يتطلب العمل الدؤوب في تطوير املناهج، 
ووضع اخلطط الرامية إلى حتقيق املستوى املطلوب في مواكبة تسارع التطور 

التقني واستيعاب مستجدات التكنولوجيا احلديثة.
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