كلمة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي
األمين العام للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي
بمناسبة يوم المرأة اإلماراتية

المزروعي :المرأة اإلماراتية مثال مشرف لوطنه وألمتيه العربية واإلسالمية

أبوظبي  27أغسطس  :2017تقدم معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي األمين العام للمجلس التنفيذي
إلمارة أبوظبي بمناسبة االحتفال بيوم المرأة اإلماراتية بأسمى آيات التهاني إلى سمو الشيخة فاطمة بنت
مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية األسرية رئيسة المجلس األعلى لألمومة
والطفولة "أم اإلمارات" ،رائدة العمل النسائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،لجهودها في دعم المرأة
اإلماراتية ،والتي كان لها أكبر األثر في وصولها إلى ما حققته من إنجازات باتت مضرب مثل إقليميا
وعالميا.
وأكد معاليه بأن اختيار سموها شعار "المرأة شريك في الخير والعطاء" عنوانا لالحتفال بيوم المرأة
اإلماراتية هذا العام ،إنما يعكس إيمانها بالدور الفعال والكبير الذي تقوم به المرأة اإلماراتية في دعم مسيرة
التنمية المستدامة التي تعيشها دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وقال معاليه " :أثبتت المرأة اإلماراتية كفاءتها وقدرتها واستطاعت تحقيق النجاح وترك بصماتها المميزة
في مختلف ميادين العمل ومجاالت الحياة ،إلى جانب تمثيلها المشرّ ف للمرأة العربية والمسلمة في ظل
الرعاية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب هللا ثراه للمرأة ،والجهود
الكبيرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية األسرية
رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة "أم اإلمارات" ،إلى جانب االهتمام الكبير لصاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه هللا ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،بأهمية توفير البيئة المالئمة للمرأة للتفوق واإلبداع،
لتأخذ دورها الريادي بكفاءة واقتدار في مسيرة التنمية والتقدم".

وأضاف معاليه بأن "التجربة التنموية للدولة التي يشهد العالم أجمع على تفردها ما كان لها أن تحقق
نجاحها ،لو لم يكن تمكين المرأة واستثمار طاقاتها ت ّم على النحو الذي رأيناه جميعا ،فهنيئا للمرأة اإلماراتية
يومها ،وهنيئا لدولة اإلمارات بهذه اإلنجازات المشرقة".
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