كلمة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي
األمين العام للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي بمناسبة
"يوم المعلم" العالمي
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المزروعي :نكن للمعلم الفضل الكبير في التنشئة والتعليم وفي مسيرة التقدم واالزدهار
بالدولة
أبوظبي  5أكتوبر  :2017قال معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي األمين العام للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي،
إن احتفاءنا بـ "يوم المعلم" يجسد اإليمان العميق بدور المعلم الذي نكن له بالفضل الكبير في التنشئة والتعليم وفي
مسيرة التقدم واالزدهار بالدولة.
وأكد المزروعي أن االحتفاء بالمعلمين في هذا اليوم بمثابة رسالة شكر وتقدير للجهود العظيمة التي يقومون بها ،فقد
كان مؤسس الدولة وبانيها ،المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب هللا ثراه ،دائم الحرص على اإلعالء من
دور العلم والمعلمين في بناء الدولة ،انطالقا ً من رؤية عميقة وإيمان راسخ بأن التعليم هو مفتاح ازدهار اإلنسان
والمكان.
وأشار معاليه إلى أن دولة اإلمارات العربية المتحدة قطعت أشواطا ً كبيرة في تطوير العملية التعليمية ،وأن ذلك لم
يكن ليتحقق لوال إرادة واهتمام قيادتنا الرشيدة ،وعلى رأسها صاحب 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
إمارة دبي" رعاه هللا"  ،التي تحرص كل الحرص على دعم مسيرة التعليم في مختلف مراحله ،ويشهد ذلك النمو
الكبير في أعداد المدارس والجامعات في الدولة ،وإطالق الجوائز التي تهتم بالتعليم والمعلمين ،وفي مقدمتها جائزة
خليفة التربوية.
وقال األمين العام للمجلس التنفيذي إن الدعم الالمحدود والمتابعة الحثيثة لهذا القطاع من قبل صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،تواصل دفع قطاع التعليم نحو آفاق
جديدة تواكب تحديات العالم وتطلعات شعب دولة اإلمارات ،كما أشاد بتوجيهات سموه بتعزيز دور المعلم وفتح
المجاالت أمامه لإلبداع ،حتى يكون فاعالً ومؤثراً في عملية تطوير التعليم ،وتنشئة األجيال القادرة على االبتكار في
العلم.
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وختم المزروعي كلمته في هذه المناسبة الكريمة بتوجيه أسمى آيات التحية والعرفان لكل العاملين في قطاع التربية
والتعليم على اختالف مراحله ،من مسؤولين ومشرفين ومعلمين وفنيين ،متمنيا ً لهم التوفيق في مسيرتهم الرائدة في
بناء األجيال التي تستطيع حمل األمانة ومتابعة بناء نهضة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 -انتهى-

بيان صحافي صادر عن مكتب االتصال الحكومي التابع لألمانة العامة للمجلس التنفيذي

حسابات مكتب االتصال الحكومي:

تويتر@OGC_AD :
أنستغرام@OGC_AD :
يوتيوبOGC Abu Dhabi :
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