مبنا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني

�ص 08

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يتلقون التهاين
من ملوك ور�ؤ�ساء و�أمراء الدول ال�شقيقة وال�صديقة

�أ�ضخم عرو�ض بالألعاب النارية يف ق�رص

الإمارات اليوم احتفاال ً بعيد االحتاد اخلم�سني

�ص 19

•• �أبوظبي-وام:

مواقــيت ال�صالة

يحمل حلقات مزينة بعلم الإمارات و�شعار عام اخلم�سني
�ص 20

�أخبار الإمارات

جناح عام اخلم�سني يف مهرجان ال�شيخ زايد

05:31
12:15
03:15
05:37
06:55

وتعر�ض ر�ؤي َة
حمط ٌة ت�ستذكر عبق املا�ضي ُ

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
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�أخبار الإمارات

ال�صندوق الدويل للحفاظ على احلبارى يطلق  50طائرا ً

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل
برقيات تهنئة مبنا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني للدولة من ملوك ور�ؤ�ساء و�أمراء
الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
كما تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيات تهنئة مماثلة
مبنا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني.
الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�أخبار الإمارات
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�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

الإمارات حتتفل باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س دولة االحتاد

رئي�س الدولة :الإمارات تنطلق ب�إرث من الإجنازات نحو اخلم�سني عاما القادمة بر�ؤية ا�سرتاتيجية �شاملة

حممد بن را�شد :ننعم ب�إجنازات ال�سنوات الـ 50الأوىل ونفخر مبا �أحرزناه لبالدنا من تقدم ومكانة
حممد بن زايد :الإمارات مت�ضي نحـو امل�ستقبل وفـق ا�سرتاتيجية متكاملة �أ�سا�سـها الإن�سـان
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س الدولة
حفظه اهلل �أن دولة الإمارات تنطلق
ب � ��إرث م��ن الإجن � ��ازات ال �ي��وم ،نحو
اخل�م���س�ين ع��ام �اً ال �ق��ادم��ة بر�ؤية
ا�سرتاتيجية �شاملة بعيدة املدى،
منهجها التميّز والتف ّرد والريادة،
و�أه��داف �ه��ا ت ��أم�ين م�ستقبلٍ �سعيدٍ
وح �ي��ا ٍة �أف���ض��ل ل�ل�أج �ي��ال القادمة
واالرتقاء مبكانة الدولة و�سمعتها
وا� �س �ت��دام �ت �ه��ا وق��وت �ه��ا الناعمة،
بحيث تكون بحلول الذكرى املئوية
لت�أ�سي�سها ،من ال��دول الأف�ضل يف
ال �ع ��امل ،واق �ت �� �ص��اده��ا ه��و الأق� ��وى
والأن�شط.
وت��وج��ه �سموه ـ�ـ يف كلمة مبنا�سبة
ال�ي��وب�ي��ل ال��ذه �ب��ي ل�ت��أ��س�ي����س دولة

الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة وجهها
ع�بر جم�ل��ة درع ال��وط��ن ـ �ـ �إىل اهلل
بالدعاء والرحمة واملغفرة مل�ؤ�س�س

الدولة وباين نه�ضتها الوالد ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل
ثراه ،ولإخوانه املغفور لهم؛ ال�شيخ

را�شد بن �سعيد �آل مكتوم ،وال�شيخ
خالد بن حممد القا�سمي ،وال�شيخ
را� �ش��د ب��ن ح�م�ي��د ب��ن عبدالعزيز

النعيمي ،وال�شيخ �أح�م��د ب��ن را�شد
امل �ع�ل�ا ،وال���ش�ي��خ ��ص�ق��ر ب��ن حممد
القا�سمي ،وال�شيخ حممد بن حمد
بن عبداهلل ال�شرقي ولرفقاء دربهم
رواد ورائدات العمل الوطني.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب��ي رع ��اه اهلل �إننا
ال � �ي� ��وم ون� �ح ��ن ن �ن �ع��م ب� � ��إجن � ��ازات
ال�سنوات اخلم�سني الأوىل من عمر
دولتنا املديد ،ونفخر مبا �أحرزناه
ل�ب�لادن��ا م��ن ت�ق��دم وم�ك��ان��ة ،نتذكر
�آباءنا الذين �أ�س�سوا احتادنا و�أقاموا
دول�ت�ن��ا ،و��ش� ّق��وا لنا دروب النه�ضة
واالزدهار.
و�أ� �ض ��اف ��س�م��وه ـ �ـ يف ك�ل�م��ة وجهها
ع�بر جم�ل��ة درع ال��وط��ن مبنا�سبة
ع�ي��د االحت� ��اد اخل�م���س�ين ل �ل��دول��ة ــ

�أن�ن��ا نتذكر وال��دن��ا ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه،
وال جند ما يكفي من العبارات التي
تعرب ع��ن عظيم تقديرنا لقيادته
وحكمته وع�ط��اءات��ه ،ف�ل��واله مل��ا قام
االحت��اد ،وملا �صارت دولتنا حقيقية
ثابتة وف��اع�ل��ة يف منطقتنا وعاملنا
..ونتذكر بالعرفان والتقدير ال�شيخ
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم طيب اهلل
ث��راه� ،شريك ال�شيخ زاي��د يف و�ضع
لبنة االحتاد الأوىل يف  18فرباير
 ،1968ورفيق دربه يف الت�أ�سي�س
والبناء ومواجهة التحديات.
كما �أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
� ..أن دول��ة الإم� ��ارات مت�ضي نحو
امل�ستقبل وفق ا�سرتاتيجية متكاملة
الأ�س�س والأرك��ان � ..أهمها الإن�سان

الذي نعده ر�أ�سمالنا احلقيقي و�أهم
عنا�صر ثروتنا ،ورهاننا الأ�سا�سي يف
م�ضمار التناف�س العاملي  ..م�شرياً
� �س �م��وه �إىل �أن م��ا ي �ع��زز ث�ق�ت�ن��ا يف
امل�ستقبل هو انطالقنا من �أر�ضية
�صلبة بنيناها ع�بر �أع ��وام طويلة
م��ن ال �ع �م��ل واجل �ه��د والتخطيط
جعلتنا منتلك كل مقومات النه�ضة

وال� � ��ري� � ��ادة يف خم �ت �ل��ف امل� �ج ��االت
و�أهمها جتربتنا الوحدوية الرائدة
يف حم�ي�ط�ه��ا ال �ع��رب��ي والإقليمي
وال� �ت ��ي مت �ث��ل امل �� �ص��در الأ�سا�سي
لقوتنا ب�ج��ان��ب جمتمع متما�سك
يج�سد قيمنا الأ�صيلة يف التعاون
والت�ضامن والتكافل.
(التفا�صيل �ص)4-3

نرفع �آ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
�إىل

مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
و�إىل /مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة

رئي�س الدولة حفظه اهلل

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل

و�إىل /مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان

ويل عهد �أبوظبي

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإمارات حفظهم اهلل و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل و�إىل �شعب الإمارات
الكرمي واملقيمني والوافدين مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات العربية املتحدة وكل عام و�أنتم بخري

الدكتور/علي ح�سن �سلمان نا�صر

هاتف0559908777:

نتقدم ب�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
�إىل مقام ح�ضرة �صاحب ال�سمو

ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل

و�إىل مقام �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل

و�إىل مقام �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإمارات حفظهم اهلل
و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل
و�إىل �شعب الإمارات الكرمي واملقيمني والوافدين
مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات العربية املتحدة

وكل عام و�أنتم بخري

املهند�س فتحي جرب عفانه
وجميع العاملني يف �شركة فا�ست ملقاوالت البناء
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�صرح زايد امل�ؤ�س�س يحتفي بعيد االحتاد اخلم�سني

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد
يهنئون رئي�س رومانيا باليوم الوطني لبالده

•• �أبوظبي-وام:

يحتفل "�صرح زاي��د امل�ؤ�س�س" مبنا�سبة عيد االحت��اد اخلم�سني ،من
خالل تنظيم عد ٍد من الفعاليات التي تعك�س �إرث دولة الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة ،ان�ط�لاق��ا م��ن قيمته ك�صرح ث�ق��ايف وط�ن��ي يقف ��ش��اه�دًا على
تاريخ حافل بالإجناز ارتبط مب�سرية م�ؤ�س�س الإم��ارات وباين نه�ضتها
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ثراه ،-التي ات�سمت بر�ؤية
طموحة ظلت تلهم الأج �ي��ال وت�ن�ير لهم دروب ال�ت�ق��دم واالرت �ق��اء يف
خمتلف املجاالت ،وحا�ضر دولة ت�سري بخطى واثقة وثابتة نحو التميز
والنجاح .ويتيح ال�صرح لزائريه من خمتلف الثقافات والفئات ،ح�ضور
ع��رو���ض العيالة املقدمة يف مقره بهذه املنا�سبة ،كما يتيح للجمهور
ح�ضور االحتفال الر�سمي للدولة مبنا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني ،من

•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل
برقية تهنئة �إىل فخامة كالو�س فرنر يوهاني�س رئي�س رومانيا وذلك مبنا�سبة
اليوم الوطني لبالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي
تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س كالو�س فرنر يوهاني�س.

خالل �شا�شة عر�ض يف املنطقة اخلارجية لل�صرح .ويف هذا الإطار يعتزم
ال�صرح تقدمي جوالت ثقافية يقدمها �أخ�صائيو اجل��والت الثقافية يف
�أرج��اء ال�صرح ،حيث تتيح ل��زواره �إط�لاع ب�شكل �أعمق على ر�ؤي��ة وقيم
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان -ط ّيب اهلل ثراه ،-وعلى العمل الفني
املبتكر "الرثيا" ،ب�إ�ضافة �إىل ت�سليط ال�ضوء على ثقافة دولة الإمارات،
والتعريف بفكر الوالد امل�ؤ�س�س يف حتقيق وحدة دولة الإمارات .يُذكر �أن
�صرح زاي��د امل�ؤ�س�س ر�سخ منذ تد�شينه يف عام  ،2018مكانته كوجهة
ثقافية ووطنية و�سياحية هامة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،تتيح
للمواطنني واملقيمني وزوار الدولة فر�صة االطالع على حياة و�إرث وقيم
املغفور له ال�شيخ زاي��د ،والت�أمل ب�شخ�صية الرجل والقائد الذي �صنع
التاريخ ،من خالل منظومة من العنا�صر والروايات وال�صور والتجارب
التي يقدمها ب�أ�سلوب �شيق وفريد ،يتيح التفاعل مع �شخ�صيته الفذة.

ا�سرتاتيجيا و� ً
ً
�أكد �أن الآباء امل�ؤ�س�سني جعلوا من بناء الإن�سان ً
أولوية ق�صوى .وبالإرادة ال�صلبة ،والر�ؤية الثاقبة ،حتققت منجزات تنموية م�شهودة
هدفا

03

رئي�س الدولة :الإمارات تنطلق ب�إرث من الإجنازات نحو اخلم�سني عاما القادمة بر�ؤية ا�سرتاتيجية �شاملة

ً
ً
ً
وحكومة هي �ضمن الأكف�أ يف العامل
م�ستدامة ،وا�ستقرار ًا �سيا�سي ًا ،و�أمان ًا،
تنمية
�أثمرت اخلم�سون عام ًا املا�ضية من م�سرية دولتنا،
ننطلق اليوم ،نحو اخلم�سني عام ًا القادمة بر�ؤية �إ�سرتاتيجية �شاملة بعيدة املدى ،منهجها التم ّيز والتف ّرد والريادة
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه
اهلل" �أن دولة الإمارات تنطلق ب�إرث من الإجنازات اليوم ،نحو اخلم�سني عاماً
القادمة ب��ر�ؤي��ة ا�سرتاتيجية �شاملة بعيدة امل��دى ،منهجها التم ّيز والتف ّرد
وال��ري��ادة ،و�أه��داف�ه��ا ت�أمني م�ستقبلٍ �سعيدٍ وح�ي��ا ٍة �أف�ضل للأجيال القادمة
واالرتقاء مبكانة الدولة و�سمعتها وا�ستدامتها وقوتها الناعمة ،بحيث تكون
بحلول الذكرى املئوية لت�أ�سي�سها ،من الدول الأف�ضل يف العامل ،واقت�صادها
هو الأقوى والأن�شط.
وت��وج��ه �سموه ـ�ـ يف كلمة مبنا�سبة اليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س دول��ة الإمارات
العربية املتحدة وجهها عرب جملة درع الوطن ــ �إىل اهلل بالدعاء والرحمة
واملغفرة مل�ؤ�س�س الدولة وباين نه�ضتها الوالد ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" ،ولإخوانه املغفور لهم؛ ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم،
وال�شيخ خالد بن حممد القا�سمي ،وال�شيخ را�شد بن حميد بن عبدالعزيز
النعيمي ،وال�شيخ �أحمد بن را�شد املعال ،وال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي،
وال�شيخ حممد بن حمد بن عبداهلل ال�شرقي ولرفقاء دربهم رواد ورائدات
العمل الوطني .وفيما يلي ن�ص الكلمة..
"يف هذا اليوم اال�ستثنائي ،الثاين من دي�سمرب  ،2021الذي نحتفل فيه
باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س دولتنا ،ندعو بالرحمة واملغفرة مل�ؤ�س�س الدولة
وب��اين نه�ضتها ال��وال��د ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"،
ولإخوانه املغفور لهم؛ ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم ،وال�شيخ خالد بن حممد
القا�سمي ،وال�شيخ را�شد بن حميد بن عبدالعزيز النعيمي ،وال�شيخ �أحمد بن
را�شد املعال ،وال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي ،وال�شيخ حممد بن حمد بن
عبداهلل ال�شرقي .والدعاء مبثله لرفقاء دربهم رواد ورائدات العمل الوطني.
ولكم� ،أبناء وبنات هذا الوطن ،عظيم التقدير ملا �أظهرمت ،طوال �سنوات امل�سرية،
من عميقِ انتما ٍء و�صادقِ والءٍ ،وما بذلتم من جهد يف البناء .وبا�سمكم نهنئ
�أخي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،و�أخي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�إخواين
�أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات ،الذين حتملوا

امل�س�ؤولية وحملوا الأمانة توطيداً لدعائم دولة االحتاد وتر�سيخاً مل�ؤ�س�ساتها
ون�شراً لثقافتها وتعميقاً لروحها� .أبنائي وبناتي..
ً
لقد اتخذ �آب��ا�ؤن��ا امل�ؤ�س�سون من التنمية ال�شاملة منهجا لبناء ه��ذه الدولة،
وجعلوا من الواقع الإم��ارات��ي ،يف مكوناته الب�شرية واالجتماعية والثقافية
واالقت�صادية م��رت�ك��زاً لإر� �س��اء ال�ق��واع��د الد�ستورية والتنظيمية والهيكلية
للدولة ،والت�أ�سي�س لوظائفها الإدارية والإنتاجية واخلدمية ..فكانت م�سرية
ح��اف�ل� ًة بالب�سال ِة والإق � ��دا ِم والإجن� ��از ،ر��س��خ خاللها �آب��ا�ؤن��ا االحت ��اد؛ روحاً،
وت�شريعاً ،وم�ؤ�س�س ًة ،وجي�شاً وطنياً ،وجعلوا من بناء الإن�سان هدفاً ا�سرتاتيجياً
و�أولوي ًة ق�صوى .وبالإرادة ال�صلبة ،والر�ؤية الثاقبة� ،أثمرت املرحلة منجزات
تنموية م�شهودة مهدت الطريق لتجربة احتادية رائدة ،ج�سدت قيم التفاهم
والتن�سيق بني امل�ستويني االحت��ادي واملحلي ،وع��ززت من قيم العمل والعطاء
وامل�شاركة ،وعمقت م�شاعر الفخر بالوطن ،ووثقت االرتباط بدوائر انتمائه
اخلليجي والعربي.
وبنا ًء على ذات القواعد الرا�سخة التي �أر�ساها �آبا�ؤنا ،وا�صلنا بناء الدولة ومتكني
�إن�سانها املعتز بهويته ،و�أ�سرها املتما�سكة ،وجمتمعها املتالحم ،واقت�صادها
املعريف القائم على التنوع والإب��داع واالبتكار ،وخدماتها ال�صحية والتعليمية
ع��ال�ي��ة امل���س�ت��وى ،وبنيتها التحتية احل��دي�ث��ة امل�ت�ك��ام�ل��ة ،وبيئتها امل�ستدامة،
ومكانتها العاملية التناف�سية ،مبا يعزز من قدرة الأفراد وامل�ؤ�س�سات ،وميكنهم
من الإ�سهام الفاعل ،وامل�شاركة الواعية يف ا�ست�شراف امل�ستقبل والإ�سهام يف
�صناعته .لقد جنحنا يف متكني املر�أة وال�شباب ،وبنينا اقت�صاداً وطنياً معرفياً
متنوعاً ،و�أر�سلنا �إىل حمطة الف�ضاء الدولية �أول رائد ف�ضاء �إماراتي ،و�أطلقنا
�إىل املريخ "م�سبار الأمل" لت�صبح دولتنا الأوىل عربياً واخلام�سة عاملياً التي
حتقق ذلك الإجن��از ،وافتتحنا �أول م�شروع للطاقة النووية متعدد املحطات
على م�ستوى العامل العربي لتتحول دولتنا �إىل مركز �إقليمي مل�شاريع الطاقة
اجلديدة واملتجددة ،واعتمدنا ا�سرتاتيجي ًة وطني ًة جلذب املواهب وا�ستقطاب
العقول ،وربطنا بقوة بني �سيا�ساتنا الداخلية ونهجنا اخلارجي ،مبا عزز من
مكانة ال��دول��ة يف حميطها اخلليجي والعربي والإ��س�لام��ي وال�ع��امل��ي .وحتت
�شعار "توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل" ت�ست�ضيف بالدنا ،منذ �أكتوبر املا�ضي،
فعاليات معر�ض �/إك�سبو دبي  /2020احلدث العاملي التجاري الأكرب يف تاريخ
منطقتنا� .أثمرت اخلم�سون عاماً املا�ضية من م�سرية دولتنا ،تنمي ًة م�ستدام ًة،

وا�ستقراراً �سيا�سياً ،و�أماناً ،وحكوم ًة هي �ضمن الأكف�أ يف العامل ،وقطاعاً خا�صاً
لعب دوراً رئي�ساً يف حتريك عجلة االقت�صاد ،وتعزيز تناف�سيته و�إنتاجيته.
قدمنا للب�شرية ق�صة جن��ا ٍح تنموي ملهمة ،حولت دولتنا �إىل م��رك� ٍز مايل
�إقليمي ودويل رائ��دٍ  ،وواجه ٍة مف�ضلة للعي�ش والعمل واال�ستثمار وال�سياحة،
متفوقة يف م�ؤ�شرات التناف�سية؛ �سعاد ًة ،ومتيزاً ،وحوكم ًة ،وانفتاحاً اقت�صادياً،
وج��ود َة حياةٍ ،وري��اد َة �أعمالٍ  .ونحمد اهلل ب�أننا قد جنحنا يف تخطي تداعيات
جائحة كورونا بنجاح ،لتعود احلياة يف بالدنا لطبيعتها ،مع التزام الإجراءات
الوقائية املُعتمدة .املواطنون واملواطنات..
ً
بهذا الإرث من الإجن��ازات ننطلق اليوم ،نحو اخلم�سني عاما القادمة بر�ؤية
�إ�سرتاتيجية �شاملة بعيدة املدى ،منهجها التم ّيز والتف ّرد والريادة ،و�أهدافها
ت�أمني م�ستقبلٍ �سعيدٍ وحيا ٍة �أف�ضل للأجيال القادمة واالرتقاء مبكانة الدولة
و�سمعتها وا�ستدامتها وقوتها الناعمة ،بحيث تكون بحلول الذكرى املئوية
لت�أ�سي�سها ،من ال��دول الأف�ضل يف العامل ،واقت�صادها هو الأق��وى والأن�شط.
وطريقنا لتحقيق تلك الأهداف وا�ضحٌ؛ نظام تعليمي ير�سخ القيم الأخالقية
النبيلة ويحول مدار�سنا وجامعاتنا �إىل بيئة منفتحة حا�ضنة للعلوم والآداب
والتكنولوجيا املتقدمة واالبتكار وريادة الأعمال ،ونظام اقت�صاد معريف متنوع
يناف�س اقت�صادات �أف�ضل دول العامل ،و�أ�سرة واعية ،وجمتم ٍع متالحم مت�سامح
ينعم بال�صحة والأمان وال�سعادة.
وا�ستناداً للمبادئ الع�شرة املُعلنة احلاكمة للخم�سني عاماً القادمة ف�ستظل
منظومة القيم يف دولتنا ،كما �أر�ساها �آبا�ؤنا ،قائم ًة على االنفتاح والت�سامح،
وحفظ احلقوق وتر�سيخ دول��ة العدالة و�سيادة القانون ،واح�ترام الثقافات،
وتر�سيخ الأخوّة الإن�سانية واحرتام الهوية الوطنية .و�سيظل ال�سعي لرت�سيخ
ال�سالم واال�ستقرار الإقليمي والعاملي ومبادئ ح�سن اجلوار ،املحرك الأ�سا�س
ل�سيا�ستنا اخلارجية ،و�سيظ ّل تعزيز التعاون اخلليجي يف �أب�ع��اده ال�سيا�سية
واالق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة والأم �ن �ي��ة �أول��وي��ة �إم��ارات �ي��ة ق���ص��وى ،ويف هذا،
فنحن م��ع دول منظومتنا اخلليجية يف ك � ّل م��ا ي�ه�دّد ا�ستقرارها ووحدتها
و�أم��ن مواطنيها و�سالمة �أرا��ض�ي�ه��ا ،م��ؤك��دي��ن �أن الأم��ن اخلليجي واح � ٌد ال
يتجز�أ وتعزيزه م�س�ؤولية جماعية تتطلب تكثيفاً للتن�سيق اال�سرتاتيجي بني
جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي مبا يحقق طموحات �شعوبنا يف م�ستقبل
�آم��ن وم��زده��ر ،و�سيظل دع��م جهود ال�سالم ،ح��واراً وتفاو�ضاً وقبو ًال بالآخر،

من املبادئ والثوابت الرا�سخة ل�سيا�ستنا اخلارجية ،وكما ك��ان حالها طوال
اخلم�سني عاماً املا�ضية .و�ستظل دبلوما�سيتنا يف حركة ن�شطة ،حتفيزاً وارتقا ًء
بالقدرة العربية ،وب�ن��ا ًء ل�شبكة قوية من التفاهمات وال�شراكات مع القوى
وال��دول الكربى والنا�شئة والنامية ،تعزيزاً لثقافة الت�سامح ،و�سيطر ًة على
النزاعات ،ومواجه ًة للتغيرّ املناخي ،وا�ستثماراً يف �أهداف التنمية املُ�ستدامة،
وحماربة للجوع واملر�ض والفقر ،وتقدمياً للم�ساعدات الإن�سانية والتنموية،
التي هي جزء ال يتجز�أ من م�سرية دولتنا والتزاماتها الأخالقية.
�أبناء الوطن الأوفياء..
�إن�ن��ا ف�خ��ورون مبواطنينا ،رج��ا ًال ون�ساء ،العاملني يف هم ٍة يف كافة جماالت
البذل و�ساحات العطاء ،وفخورون بفريق عملنا احلكومي ،الذي ي�ضم �أخل�ص
القيادات و�أف�ضل الكفاءات ،وجنح على مدى خم�سني عاماً يف جت�سيد القيم
ال�سامية وترجمة القواعد التي �أر�ساها �آب��ا�ؤن��ا امل�ؤ�س�سون �إىل خدمات وبنى
حتتية نفاخر بها الأمم ،وفخورون بجنود و�ضباط ّ
�صف و�ضباط وقادة قواتنا
امل�سلحة ،وق��وات ال�شرطة والأجهزة الأمنية املختلفة ،الذين حملوا الأمانة،
و�أدّوا الواجب ،ومعتزون باملقيمني على �أر�ضنا فهم �شركا�ؤنا يف البناء والتنمية
وج��ز ٌء �أ�صيل من ق�صة جن��اح ومتيز دولتنا ،ورا��ض��ون �أن وفقنا اهلل ،يف حمل
الأمانة وحتمل امل�س�ؤولية� .سائلني اهلل �أن يجعلنا من عباده ال�شاكرين ،و�أن
ي�سدّد ُخطانا ،ويعيننا و�شعبنا بالإرادة القوية ،واله ّمة العالية.
وفقكم اللهّ  ،وكل عام و�أنتم بخري ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته"

�أكد �أن تراث ال�شيخ زايد يف القيادة واحلكم مدر�سة تتعلم فيها الأجيال درو�س ًا ثمينة

حممد بن را�شد :نفخر مبا �أحرزناه لبالدنا من تقدم ومكانة

التحديات مل تفارق م�سريتنا ،وحتدينا �أنف�سنا وكان علينا �إثبات قدرتنا على ت�أ�سي�س دولة فاعلة ،وبناء منوذج تنموي طموح
اقتحمنا العامل الرقمي يف وقت مبكر ،و�شيدنا بنية حتتية رقمية متفوقة ،ودخلنا بثقة يف ع�صر احلكومة الإلكرتونية ،واالقت�صاد الرقمي ،واالنتقال بهما �إىل ع�صر الذكاء ال�صناعي
انتقلنا من �شراء الأقمار ال�صناعية �إىل �صناعاتها ب�أيد وعقول �إماراتية .ومن املتابعة املنبهرة لرحالت الف�ضاء �إىل امل�شاركة فيها
•• دبي-وام:

ق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" �إننا اليوم ونحن ننعم ب�إجنازات
ال�سنوات اخلم�سني الأوىل من عمر دولتنا املديد ،ونفخر مبا �أحرزناه لبالدنا
من تقدم ومكانة ،نتذكر �آباءنا الذين �أ�س�سوا احتادنا و�أقاموا دولتنا ،و�ش ّقوا
لنا دروب النه�ضة واالزده��ار .و�أ�ضاف �سموه ــ يف كلمة وجهها عرب جملة درع
الوطن مبنا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني للدولة ــ �أننا نتذكر والدنا ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،وال جند ما يكفي من العبارات التي
تعرب عن عظيم تقديرنا لقيادته وحكمته وعطاءاته ،فلواله ملا قام االحتاد،
وملا �صارت دولتنا حقيقية ثابتة وفاعلة يف منطقتنا وعاملنا ..ونتذكر بالعرفان
والتقدير ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم "طيب اهلل ثراه"� ،شريك ال�شيخ زايد
يف و�ضع لبنة االحتاد الأوىل يف  18فرباير  ،1968ورفيق دربه يف الت�أ�سي�س
والبناء ومواجهة التحديات.
وفيما يلي ن�ص الكلمة" ..ب�سم اهلل الرحمن الرحيم �أبناء وبنات وطني الكرام
ال�سالم عليكم ورح�م��ة اهلل وب��رك��ات��ه �أحييكم و�أهنئكم بحلول عيد االحتاد
اخلم�سني و�أتوجه �إىل املوىل عز وجل باحلمد وال�شكر على ما �أفا�ض به علينا
من نعم ..و�أ�شكره �سبحانه وتعاىل �أن قدر يل الإ�سهام يف م�سرية بناء احتادنا
ودولتنا منذ بداياتها الأوىل.
اليوم ونحن ننعم ب�إجنازات ال�سنوات اخلم�سني الأوىل من عمر دولتنا املديد،
ونفخر مبا �أح��رزن��اه لبالدنا من تقدم ومكانة ،نتذكر �آب��اءن��ا الذين �أ�س�سوا
احتادنا و�أقاموا دولتنا ،و�ش ّقوا لنا دروب النه�ضة واالزدهار.
نتذكر والدنا ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه ،وال جند ما يكفي
من العبارات التي تعرب عن عظيم تقديرنا لقيادته وحكمته وعطاءاته ،فلواله
ملا قام االحتاد ،وملا �صارت دولتنا حقيقية ثابته وفاعلة يف منطقتنا وعاملنا.
ونتذكر بالعرفان والتقدير ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم "طيب اهلل ثراه"،
�شريك ال�شيخ زايد يف و�ضع لبنة االحتاد الأوىل يف  18فرباير  ،1968ورفيق
دربه يف الت�أ�سي�س والبناء ومواجهة التحديات.
ونتذكر بالتقدير �إخوانهما حكام الإمارات الذين التفوا حولهما ،و�شاركوهما
يف توطيد �أركان االحتاد.
وال تغيب عن هذا اليوم ذكرى الرعيل الأول من �أبناء الإم��ارات الذي حملوا
االحت��اد يف قلوبهم ،وعملوا ب�إخال�ص وتفان يف بناء و�إدارة م�ؤ�س�سات الدولة
وتطويرها ..كما ال تغيب ذكرى �أ�سالفنا الذين حافظوا على �أر�ضنا ،و�أداموا
احلياة عليها متغلبني على العزلة و�شح املوارد وق�سوة البيئة.
وعلى الرغم من مرور  17عاماً على انتقال ال�شيخ زايد �إىل دار البقاء ،ف�إن
ح�ضوره يف �أيامنا و�ضمائرنا يزداد ر�سوخاً ،وكلما حل يوم الثاين من دي�سمرب
يتكثف هذا احل�ضور يف نف�سي ويف خاطري ،فقد عملت حتت قيادته منذ ت�أ�سي�س
االحتاد ،وتعلمت منه ونهلت من قيمه ومبادئه ،وت�أملت يف قراراته ومواقفه،
التي كان جوهرها م�صالح وطننا و�إ�سعاد �شعبنا ،وتقوية احتادنا .وقد كانت
الوحدة عند ال�شيخ زاي��د فعل �إمي��ان طبع تفكريه ونهج حياته و�سيا�ساته يف
�إدارة ال�ش�أن العام .وكان ي�شعر �أنه منذور لل�سعي يف طريق الوحدة ،فكان القوة
الدافعة لقيام احتادنا ودولتنا ،وكان ال�شريك املوثوق يف �إقامة جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،وكان املبادر يف جهود تعزيز التعاون العربي.
�إن ت��راث ال�شيخ زاي��د يف القيادة واحلكم مدر�سة تتعلم فيها الأج�ي��ال درو�ساً

ثمينة يف العطاء ال�سخي للوطن ،ويف ن�سج العالقات مع الآخرين ،ويف التقريب
بني املواقف املتعار�ضة ،ويف �إدارة الأزمات ومواجهة التحديات وابتداع احللول
للم�شاكل املعقدة.
والواقع �أن التحديات مل تفارق م�سريتنا ،فهي �صنو احلياة ،وي�صادفها الأفراد
واملجتمعات وال��دول ..وك��ان التحدي الأك�بر هو حتدينا لأنف�سنا؛ ك��ان علينا
�إث�ب��ات قدرتنا على ت�أ�سي�س دول��ة فاعلة ،وب�ن��اء من��وذج تنموي طموح ..وقد
واجهنا يف ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية حتديات تنوعت بني الأمنية وال�سيا�سية
واالقت�صادية؛ وتعاملنا معها كما يجب ،منطلقني من �إمياننا ب��أن جدارتنا
الوطنية والإن�سانية تكمن يف نهو�ضنا ملواجهتها بثقة و�إميان وتفا�ؤل ،وهكذا
جنحنا يف مواجهة حتديات مرحلة ت�أ�سي�س االحت��اد وتثبيت قواعده ،وركود
االقت�صاد العاملي يف نهاية �سبعينيات القرن املا�ضي ،وتداعيات حرب اخلليج
الأوىل ،وغزو الكويت ،واحتالل العراق ،و�أحداث "ما ي�سمى بالربيع العربي"
ال�ت��ي �أدخ�ل��ت ال�ع��امل العربي يف نفق الفو�ضى واال� �ض �ط��راب ،و�أحل�ق��ت بدول
وجمتمعات عربية دماراً وخراباً عميمني.
�أيها املواطنون واملواطنات يدعونا هذا اليوم للت�أمل يف �أين كنا قبل خم�سني
عاماً ،و�أين �أ�صبحنا ،وكيف و�صلنا �إىل هنا؟ و�أح�سب �أن ن�سبة كبرية من �أبنائنا
وبناتنا حت��ت �سن اخلم�سني ال يعرفون ال�صورة الكاملة ،فيما يلم بها من
جتاوزت �أعمارهم اخلام�سة واخلم�سني.
وال يت�سع املجال هنا ملقارنات بالأرقام والوقائع والأحوال ،فالإحاطة بها حتتاج
�إىل جملدات ،وهي على كل حال موثقة باملعلومة وال�صوت وال�صورة ومتاحة
للجميع .لذلك �س�أكتفي بالإ�شارة �إىل عناوين وم�سارات مهمة ع�شت تفا�صيلها،
و�شاركت يف معظمها ،وعاي�شت تطورها عن قرب.
�أت�أمل اليوم يف م�سار ن�شوء وتكوين الهوية الوطنية الإمارتية .عادة ما يكون
بناء هوية وطنية لأي �شعب عملية تاريخية تت�سم بال�صعوبة واحل�سا�سية .ويف
بع�ض النماذج يف عاملنا ،ترافقت العملية بعنف �شديد ،و�أحياناً بحروب طاحنة،
ويف �أحيان �أخرى فر�ضها طرف على طرف �آخر بالقوة والإرغام .وهو ما خلف
�صراعات داخلية يف دول عدة ،وحماوالت النف�صال �أقاليم يف دول �أخرى.
لكن هويتنا الإماراتية ولدت معافاة يوم والدة االحتاد ،وذلك لأن الإماراتيني
�شعب واحد كان موزعاً يف كيانات عدة ،و�أن ال��روح الوحدوية متجذرة عميقاً
يف نفو�سهم من واق��ع القربى والن�سب ووح��دة العقيدة واجلغرافيا والتاريخ
واملرجعية احل�ضارية والقيم والعادات والتقاليد .وقد وجدت هذه ال��روح يف
االحت��اد جت�سيداً لآمالها وطموحاتها ،ويف ال�شيخ زاي��د ق��ائ��داً لتحقيق هذه
الآمال والطموحات .و�أت�أمل اليوم يف م�سار الأداء احلكومي الذي �أنطلق من
نقطة ال�صفر ،وا�ستحدث وزارات وم�ؤ�س�سات وت�شريعات ال عهد للإماراتيني
بها ،وال ك��وادر وطنية كافية ل�شغل معظم وظائفها ،وعلى ال��رغ��م م��ن هذا
ال��و��ض��ع� ،سابقت احلكومة ال��زم��ن لتنفيذ م�ئ��ات امل���ش��اري��ع ،وك��ان طبيعياً �أن
حتدث عرثات ما لبثت �أن �أخذت يف الرتاجع على وقع تراكم اخلربات ،وتدفق
املوارد الب�شرية الوطنية امل�ؤهلة� ،إىل �أن و�صلنا �إىل هنا حكومة ت�ضاهي �أف�ضل
مثيالتها يف العامل �أدا ًء وتخطيطاً ومواكبة للمتغريات ،وا�ست�شرافاً للم�ستقبل،
وتفاع ً
ال �سريعاً و�إيجابياً مع م�ستجداته.
و�أت�أمل يف م�سار التنمية ال�شاملة للإن�سان والعمران ،وانتقالها يف كل حقولها
من الكم �إىل الكيف ،و��ص��و ًال �إىل املناف�سة على امل��راك��ز الأوىل يف م�ؤ�شراتها
العاملية .وال�شواهد ال تعد وال حت�صى� ،إن على م�ستوى مرافق البنية التحتية،
والبنية ال��رق�م�ي��ة� ،أو تنويع االق�ت���ص��اد وت�ط��وي��ر خ��دم��ات التعليم وال�صحة

والإ�سكان.
ولعل م�سرية بناء قواتنا امل�سلحة تقدم �أف�صح النماذج عن هذا امل�سار .فهي يف
قلب عمليات بناء الدولة ،تفاعلت معها وواكبتها يف الإجناز والتقدم ،و�أ�ضافت
�إليها بخرباتها املتفوقة يف تكوين املوارد الب�شرية الوطنية ،ومتكينها من اتقان
لغة ع�صرنا بكل منجزاته وعلومه و�أحدث تقنياته واخرتاعاته.
و�أت�أمل اليوم امل�سار الذي حقق لدولتنا مكانتها املرموقة عاملياً ،و�أك�سب دورها
يف �ش�ؤون ع�صرنا حيوية وفاعلية� .إنه م�سار طويل و�صاعد حلمته الإجنازات
وامل�ب��ادرات التنموية والإن�سانية ،و�سداه املواقف وال�سيا�سات وتر�سيخ مبادئ
التعاي�ش والت�سامح وقبول الآخ��ر واح�ترام خ�صو�صياته ،وقد �ضاعفنا وتائر
�صعود هذا امل�سار ،قبل نحو خم�سة وع�شرين عاماً حني و�ضعنا يف �صلب ر�ؤانا
وا�سرتاتيجياتنا االجتاهات العاملية ال�صاعدة يف االقت�صاد والتنمية والبيئة.
�آن��ذاك ،كان العامل يعيد ت�شكيل نف�سه حول التكنولوجيا الرقمية ،فاقتحمنا
العامل الرقمي يف وقت مبكر ،و�شيدنا بنية حتتية رقمية متفوقة ،مكنتنا من
الدخول بثقة يف ع�صر احلكومة الإلكرتونية ،ويف ع�صر االقت�صاد الرقمي،
واالنتقال بهما �إىل ع�صر ال��ذك��اء ال�صناعي .و�أدرك�ن��ا �أن الف�ضاء هو املجال
احليوي للعامل الرقمي ،فانتقلنا من �شراء الأقمار ال�صناعية �إىل �صناعاتها
ب�أيد وعقول �إماراتية .وانتقلنا من املتابعة املنبهرة ب�أخبار الرحالت العلمية
لدرا�سة الف�ضاء والكواكب� ،إىل امل�شاركة يف هذه الرحالت .لقد بد�أنا رحلة
املغادرة من ت�صنيف امل�ستهلكني �إىل ت�صنيف املنتجني ،ونحن م�صممون على �أن
نكون �شركاء يف املجتمع العاملي لعلوم الف�ضاء و�صناعاته .وقد �أعددنا وجهزنا
لهذه ال�شراكة م�ستلزماتها .و�ضعنا اخلطط وامل�شاريع وبرامج التنفيذ .وبنينا
امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة ،والكوادر واخلربات الوطنية التي تتعزز يوماً بعد يوم
بعقول �شبابنا و�شاباتنا .ف� ً
ضال عن ذل��ك ،ترثي �صناعاتنا الف�ضائية البنية
العلمية الوطنية ،وتتداخل مع كل ال�صناعات الدقيقة وتعزز م�صادر قوتنا،
وتنطوي على ف��ر���ص اقت�صادية ذات قيمة م�ضافة عالية ،فحجم اقت�صاد
الف�ضاء يربو اليوم على ترليون دوالر ،وهو مر�شح لزيادات م�ضطرده ،ونحن
مع غرينا نتناف�س على ح�ص�صنا فيه.
جمال �آخر ن�شارك العامل اهتمامه املت�صاعد به وهو التغيري املناخي .ونحن
نقارب هذا املو�ضوع على امل�ستوى احلكومي مبا ي�ستحق من اهتمام ،ونريد �أن
ميتد هذا االهتمام �إىل املجتمع والقطاع اخلا�ص .فم�شكلة املناخ عاملية بامتياز،
وال منجاة لدولة وال منطقة جغرافية من تداعياتها الكارثية .وخا�صة ارتفاع
درجة ح��رارة الأر���ض ،وتغري م�ستوى �سطح البحر ،وا�شتداد حدة الأعا�صري،
وات�ساع اجلفاف .نحن يف الإمارات �شركاء فاعلون يف مواجهة �آثار تغري املناخ،
ومنذ نحو ع�شرين عاماً �ضاعفنا ا�ستثمارنا يف الطاقة النظيفة وتكنولوجيا
خف�ض انبعاث الكربون ،وقطعنا �شوطاً مهماً نحو حتقيق �أهداف ا�سرتاتيجية
الإم ��ارات للطاقة  2050وع�م��اده��ا تنويع م�صادر �إن�ت��اج الطاقة النظيفة.
ولدينا اليوم حمطتان للطاقة ال�شم�سية من بني الأك�بر يف العامل ،واملحطة
الثالثة قيد التنفيذ .ولدينا حمطات براكة للطاقة النووية ،و�أول مدينة يف
العام تعتمد على الطاقة النظيفة ،و�أول م�شروع يف املنطقة لإنتاج الهيدروجني
الأخ�ضر.
لقد جعلت هذه الإجن��ازات دولتنا �شريكاً عاملياً مهماً يف مواجهة تغري املناخ،
وهو ما حفز دول العامل على اختيار مدينة "م�صدر" يف عا�صمتنا مقراً رئي�سياً
للوكالة الدولية للطاقة املتجددة "�آرينا" يف �سابقة الختيار مدينة يف ال�شرق
الأو�سط مقراً ملنظمة دولية.

ويف ت�أكيد �إ��ض��ايف لثقة العامل ب�ق��درات دولتنا ،اخ�ت��ارت دول العامل قبل �أيام
الإمارات ال�ست�ضافة دورة العامل  2023لقمة الأمم املتحدة للمناخ COP/
./28
�أيها املواطنون واملواطنات..
غ��داً ن�ب��د�أ اخلم�سني الثانية يف م�سرية التنمية والتطوير ،مهتدين بر�ؤية
الإم��ارات  ،2071ومبادئ اخلم�سني ،واملبادئ الع�شرة التي اعتمدها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" مرجعاً
جلميع م�ؤ�س�سات ال��دول��ة ،لتعزيز �أرك ��ان االحت ��اد ،وب�ن��اء اقت�صاد م�ستدام،
وت�سخري جميع املوارد ملجتمع �أكرث ازدهاراً ،وتطوير عالقات �إقليمية ودولية
لتحقيق م�صالح الدولة العليا ودعم �أ�س�س ال�سالم واال�ستقرار يف العامل.
ننطلق غداً ونحن �أكرث ثقة بنموذجنا الإماراتي ال�شامخ ،وخرباتنا الرثية يف
التخطيط والتنفيذ وا�ست�شراف امل�ستقبل ،وبكفاءة مواردنا الب�شرية الوطنية،
مدركني �أننا نتحرك يف بيئة عاملية ت�شهد تغريات غري م�سبوقة يف �سرعتها
وت�أثرياتها على العالقات الدولية و�أولويات الدول ،و�أ�ساليب العمل ،و�أمناط
املعي�شة .وقد �أجنزنا خالل ال�سنتني املا�ضيتني بناء الأطر التي تكفل لنا الت�أقلم
مع هذه املتغريات ،وت�ؤمن مواكبتها واال�ستجابة ال�سريعة ملقت�ضياتها ،باتخاذ
القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب ،وتعديل اخلطط وتطويرها كلما لزم الأمر،
تعزيزاً لقدرتنا على اغتنام الفر�ص وجتنب املخاطر امل�صاحبة لهذه املتغريات.
وكما جنحنا يف مواكبة االجت��اه��ات العاملية ال�صاعدة وامل�شاركة يف حراكها،
ومتكنا من حتقيق �أه��داف ر�ؤي��ة الإم��ارات  ،2021فقد �أجنزنا ا�ستعداداتنا
للأعوام اخلم�سني املقبلة ،ب��ر�ؤى ت�ست�شرف امل�ستقبل وتغطي كافة قطاعاتنا
احليوية ،وو�ضعنا اال�سرتاتيجيات واخلطط وبرامج و�آليات التنفيذ ،وطورنا
الت�شريعات مبا يعزز حمركات التنمية ،ويطور بيئة الأعمال ،ويو�سع االقت�صاد،
ويحفز اال�ستثمار ،وي�شجع االبتكار ،ويبني ويجذب العقول املتميزة يف العلوم
املتقدمة والبحث والتطوير .وكل ذلك يعزز م�صادر ومكونات قوتنا الذاتية،
ويوطد ركائز الأمن واال�ستقرار ،ويح�سن نوعية حياة �شعبنا ،ويدعم م�شاركتنا
الفاعلة يف �ش�ؤون عاملنا.
�أيها املواطنون واملواطنات..
خم�سون عاماً تنق�ضي اليوم بح�سابات الأيام وال�سنون ،لكن �إجنازاتها ودرو�سها
وخرباتها م�ستمرة معنا تلهمنا وحتفزنا على التفاين يف خدمة وطننا.
وبكم ومعكم يا �أبناء وبنات وطني �سن�ضيف �إجنازات جديدة ،ون�سري بنموذجنا
الإماراتي �إىل �أرحب الآفاق ونغذ اخلطى يف دروب التنمية ،ونوا�صل ال�صعود
يف معارج التقدم ،ومناف�سة دول العامل على امل��راك��ز الأوىل يف كل م�ؤ�شرات
التنمية امل�ستدامة .كل يوم وطني و�أنتم ووطننا بخري وعز و�س�ؤدد .وع�ساكم
من العائدين الغامنني.
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�أخبـار الإمـارات

جمموعة بريد الإمارات ت�صدر طوابع وبطاقات تذكارية مبنا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني
•• دبي -وام:

�أ�صدرت جمموعة بريد الإمارات طوابع وبطاقات تذكارية احتفا ًال بعيد االحتاد اخلم�سني وتخليداً لإجنازات دولة
الإمارات غري امل�سبوقة على مدى العقود اخلم�سة املا�ضية .
تت�ضمن الطوابع والبطاقات التذكارية � 9إ�صدارات خمتلفة ت�شمل  7بطاقات تذكارية ت�ضم �صور حكام الإمارات
ال�سبعة وبطاقة تذكارية جتمع حكام الإمارات و�أولياء عهودهم �إ�ضافة �إىل طوابع حتمل �شعار عام اخلم�سني وحكام
دولة الإمارات و�أولياء عهودهم.
وتهدف جمموعة بريد الإم��ارات من خالل هذه املجموعة الربيدية التذكارية املميزة �إىل تخليد ذكرى اليوبيل
الذهبي لت�أ�سي�س الدولة من خ�لال تر�سيخ الإرث احل�ضاري والتاريخي وت��أري��خ ه��ذه احلقبة املهمة من تاريخ
الإم��ارات العربية املتحدة بقيادة حكامها وتوجيهاتهم ال�سديدة يف دف��ع م�سرية النمو والتقدم وتعزيز �أوا�صر
التالحم والأخوة بني قيادة الوطن و�شعبه.

04

�أكد �أن جتربتنا الوحدوية الرائدة متثل امل�صدر الأ�سا�سي لقوتنا بجانب جمتمع متما�سك يج�سد قيمنا الأ�صيلة

حممد بن زايد :الإمارات مت�ضي نحو امل�ستقبل وفق ا�سرتاتيجية متكاملة �أ�سا�سها الإن�سان الذي هو ر�أ�سمالنا احلقيقي
الإمارات تنطلق نحو العقود املقبلة عاقدة العزم على �أن تكون الأف�ضل يف خمتلف املجاالت
بالدنا تعرف طريقها جيد ًا نحو امل�ستقبل ،ومتتلك �أدوات ال�سري الواثق عرب دروب هذا الطريق ومنعطفاته
الإمارات ت�ستهدف و�ضع ب�صمتها احل�ضارية يف م�سرية التاريخ الإن�ساين ،وكتابة ف�صل جديد يف كتاب ريادتها التنموية

•• �أبوظبي-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة � ..أن دولة الإم��ارات مت�ضي نحو امل�ستقبل
وفق ا�سرتاتيجية متكاملة الأ�س�س والأرك��ان � ..أهمها الإن�سان الذي نعده
ر�أ�سمالنا احلقيقي و�أه��م عنا�صر ثروتنا ،ورهاننا الأ�سا�سي يف م�ضمار
التناف�س العاملي  ..م�شرياً �سموه �إىل �أن م��ا يعزز ثقتنا يف امل�ستقبل هو
انطالقنا من �أر�ضية �صلبة بنيناها عرب �أع��وام طويلة من العمل واجلهد
والتخطيط جعلتنا منتلك ك��ل م�ق��وم��ات النه�ضة وال��ري��ادة يف خمتلف
املجاالت و�أهمها جتربتنا الوحدوية الرائدة يف حميطها العربي والإقليمي
والتي متثل امل�صدر الأ�سا�سي لقوتنا بجانب جمتمع متما�سك يج�سد قيمنا
الأ�صيلة يف التعاون والت�ضامن والتكافل.
وقال �سموه مبنا�سبة عيد االحت��اد الــ  50للدولة "� ..إن احتفالنا باليوم
الوطني ه��ذا العام يكت�سب �أهمية خا�صة حيث تكمل بالدنا الغالية 50
عاماً من تاريخها احلافل وامل�شرف بكل ما تزخر من درو�س ومعان ودالالت
كبرية للحا�ضر وامل�ستقبل .و�أ�ضاف �سموه�" :إن دولة الإمارات تنطلق نحو
العقود املقبلة عاقدة العزم على �أن تكون الأف�ضل يف خمتلف املجاالت ،و�أن
يكون م�ستقبلها الأك�ثر تقدماً و�إ�شراقاً على خمتلف امل�ستويات..ت�ستمد
من �إجنازاتها التنموية الكربى القو َة والثقة ،وتتخذ من خمزون حكمتها
وقيمها الأ�صيلة زاداً للم�سرية ،ومن "مدر�سة زايد" البو�صلة واملرجعية
للحا�ضر وامل�ستقبل ،ومن ت�ضحيات �شهدائها الأب��رار نربا�ساً ي�ضيء لها
الطريق ..م�ستهدفة و�ضع ب�صمتها احل�ضارية اخلا�صة يف م�سرية التاريخ
الإن�ساين وكتابة ف�صل جديد يف كتاب ريادتها االقت�صادية والتنموية".
وفيما يلي ن�ص كلمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
مبنا�سبة عيد االحتاد الــ  50للدولة" ..الإخوة والأخوات والأبناء ..يكت�سب
احتفالنا باليوم الوطني هذا العام �أهمية خا�صة ،حيث تكمل بالدنا الغالية
خم�سني عاماً من تاريخها احلافل وامل�شرف بكل ما تزخر به هذه املنا�سبة
من درو�س ومعان ودالالت كبرية للحا�ضر وامل�ستقبل ،وتنطلق نحو العقود
املقبلة عاقدة العزم والإرادة على �أن تكون الأف�ضل يف خمتلف املجاالت ،و�أن
يكون م�ستقبلها الأكرث تقدماً و�إ�شراقاً على خمتلف امل�ستويات  ..ت�ستمد
من �إجنازاتها التنموية الكربى القو َة والثقة ،وتتخذ من خمزون حكمتها
وقيمها الأ�صيلة زاداً للم�سرية ،ومن "مدر�سة زايد" البو�صلة واملرجعية
للحا�ضر وامل�ستقبل ،ومن ت�ضحيات �شهدائها الأب��رار نربا�ساً ي�ضيء لها
الطريق ..هدفها و�ضع ب�صمتها احل�ضارية اخلا�صة يف م�سرية التاريخ
الإن�ساين ،وكتابة ف�صل جديد يف كتاب ريادتها االقت�صادية والتنموية ،عرب
بلوغ هدفها الذي و�ضعته لنف�سها ،وهو �أن تكون �إحدى �أف�ضل دول العامل
بحلول الذكرى املئوية لقيامها يف عام .2071
ت�ستهل ب�لادن��ا اخل�م���س�ين ع��ام��ا امل�ق�ب�ل��ة ،وه��ي حم��ط �أن �ظ��ار ال �ع��امل كله
واحرتامه من خالل ا�ست�ضافتها معر�ض " �إك�سبو  2020دبي " لأول مرة
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وجنوب �آ�سيا ،وتقدم جتربتها
يف م��واج�ه��ة حت��دي ج��ائ�ح��ة " ك��وف�ي��د ـ  " 19در� �س �اً يف الإدارة والكفاءة
والفاعلية والت�ضامن الإن�ساين على امل�ستويني الإقليمي والعاملي ،ويتعزز
منوذجها التنموي امللهم يف حميطيها ،الإقليمي والعاملي ،وتتواىل ر�سائلها
الإيجابية للمنطقة وال�ع��امل على جميع امل�ستويات ،وحتظى مبادراتها
الرائدة يف التعامل مع التحديات الكونية بالتقدير على ال�ساحة الدولية،
ويف مقدمتها التحدي املناخي وهو ما يتج�سد يف مبادرتها لتحقيق احلياد
الكربوين يف عام .2050
ك�م��ا ت�ط��رق دول ��ة الإم � ��ارات �أب� ��واب ال�ع�ق��ود اخل�م���س��ة امل�ق�ب�ل��ة ب�ح��زم��ة من
الإجن��ازات احل�ضارية غري امل�سبوقة يف املنطقة ،من الو�صول �إىل املريخ،
والتخطيط الكت�شاف القمر ،والإعالن عن مهمة الكت�شاف " كوكب الزهرة
" و�سبعة كويكبات �أخرى يف املجموعة ال�شم�سية وتنفيذ �أول هبوط عربي
على �أحد هذه الكويكبات يف رحلة توازي �سبعة �أ�ضعاف رحلة " م�سبار الأمل
" نحو املريخ� ،إىل �إنتاج الطاقة النووية للأغرا�ض التنموية� ،إ�ضافة �إىل
�أنها تبو�أت املراكز الأوىل �إقليمياً ودولياً يف الكثري من م�ؤ�شرات التناف�سية
العاملية ،وغريها من الإجنازات اال�ستثنائية يف خمتلف املجاالت ،مما يبعث
لديها روح ال�ت�ف��ا�ؤل والأم ��ل يف قدرتها على حتقيق ك��ل طموحاتها ،و�أن
تكون اخلم�سون عاما املقبلة �أكرث �إجنازاً وجناحاً ومتيزاً وقو ًة على جميع

امل�ستويات.
الإخوة والأخوات والأبناء ..
�إن بالدنا تعرف طريقها جيداً نحو امل�ستقبل ،ومتتلك �أدوات ال�سري الواثق
عرب دروب هذا الطريق ومنعطفاته.
فهناك مرجعية وطنية وا�ضحة لكل حتركاتنا وطموحاتنا و�أهدافنا خالل
الأع ��وام املقبلة ممثلة يف وثيقة " م�ب��ادئ اخلم�سني " التي حت��دد امل�سار
اال�سرتاتيجي للدولة يف امل�ج��االت ال�سيا�سية واالقت�صادية والتنموية،
وت�شكل �إط��اراً جلميع م�ؤ�س�ساتها لتحقيق تطلعات �شعبنا ،واحلفاظ على
امل�صالح الوطنية العليا ،و�إقامة عالقات خارجية تخدم التنمية يف الداخل
وتعزز �أ�س�س ال�سالم واال�ستقرار والتعاون يف املنطقة والعامل .كما متثل "
م�شروعات اخلم�سني " خريطة طريق �أولوياتنا التنموية خالل العقود
املقبلة والتي تت�ضمن خم�سني م�شروعاً تنموياً وا�سرتاتيجياً ونوعياً ،ت�شكل
ركيزة لالنطالق نحو مزيد من التطور ل�صالح �أجيالنا املقبلة يف خمتلف
املجاالت ،وا�ستثمار الفر�ص املتاحة ،وحتويل التحديات �إىل فر�ص للتطور
واالبتكار والإبداع ،وجمال للمناف�سة الإيجابية بني �أبناء الوطن لتحقيق
الأف�ضل على جميع امل�ستويات.
وهناك منهجية جديدة للعمل احلكومي� ،أعدتها حكومة ديناميكية تبحث
دائماً عن التميز والإبداع حتت قيادة �أخي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" ،وجتعل من تطوير الأداء احلكومي عملية م�ستمرة ،وحتدد الأولويات
الوطنية بدقة وو�ضوح ،وتعلي من قيمة الكفاءة والعمل اجلماعي لتحقيق
الأهداف الوطنية.
الإخوة والأخوات والأبناء..
�إن ما يعزز ثقتنا يف امل�ستقبل امل�شرق لبالدنا ،هو �أننا ننطلق من �أر�ضية
�صلبة بنيناها ع�بر �أع ��وام طويلة م��ن العمل واجل�ه��د والتخطيط ،مما
يجعلنا منتلك ك��ل مقومات النه�ضة وال��ري��ادة يف ك��ل امل�ج��االت و�أهمها:
 جتربة وح��دوي��ة رائ ��دة ،يف حميطها العربي والإقليمي ،متثل امل�صدرالأ�سا�سي لقوتنا والبوتقة التي ين�صهر فيها كل �أبناء الوطن من كل �إماراته
ليتحولوا �إىل قلب واح��د وه��دف واح��د وطموح واح��د حتت مظلة وطنية
واحدة.
 �شعب واع يحب وطنه ويقف خلف قيادته ،وجمتمع متما�سك ،يج�سدقيمنا الأ�صيلة يف التعاون والت�ضامن والتكافل.
 كوادر ب�شرية مدربة وم�ؤهلة ،نراهن عليها يف م�ضمار التناف�س العامليخالل العقود املقبلة.
 م�ؤ�س�سات فاعلة وع�صرية وم�ت�ط��ورة ،يحكم عملها التعاون والتكاملوروح الفريق الواحد واالتفاق على هدف واحد هو خدمة الوطن وحتقيق
طموحات املواطنني للرفاهية والرخاء واالزدهار.
 اقت�صاد قوي ومتنوع ويت�سم باحليوية ومي�ضي بقوة نحو جتاوز االعتمادع�ل��ى ال�ن�ف��ط م��ن خ�ل�ال ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى التعليم وامل �ع��رف��ة والتكنولوجيا
احلديثة.
 بنية حتتية قوية وع�صرية تعزز تناف�سيتنا وجاذبيتنا لال�ستثماراتاخلارجية وم�ؤ�س�سات الأعمال يف املنطقة والعامل.
 � �ص��ورة �إي�ج��اب�ي��ة واح �ت�رام وت�ق��دي��ر ك �ب�يران يف ال �ع��امل بف�ضل مبادئناومبادراتنا الداعية �إىل الت�سامح والتعاي�ش والأخ��وة الإن�سانية ،ودورنا
الإن�ساين املجرد على ال�ساحتني الإقليمية والدولية ،ما ي�ضيف �إىل قوتنا
ال�شاملة عرب تعزيز عنا�صر قوتنا الناعمة - .وعالقات خارجية متميزة
عنوانها االتزان والتوازن ،وخيارات حترك متنوعة على ال�ساحتني الإقليمية
والدولية ،ت�صب كلها يف خدمة التنمية ،ودعم �أولويات االقت�صاد الوطني..
وكان من نتائج ثقة العامل يف ال�سيا�سة الإماراتية� ،أن فازت دولة الإمارات
بع�ضوية جمل�س الأمن الدويل غري الدائمة للفرتة . 2023 - 2022
 قوات م�سلحة با�سلة ومتطورة وم�ستعدة ،على الدوام ،للدفاع عن مكت�سباتالوطن ومبادئه ،والت�ضحية بكل غال ونفي�س حتى تظل رايته عالية خفاقة
بني الأمم - .قوات �أمنية يقظة وواعية للمخاطر املحيطة بالوطن ،وقادرة
على التعامل معها وتوفري البيئة املواتية للتنمية واحلياة الآمنة.
 طموح كبري ومتجدد نحوله �إىل واق��ع م��ن خ�لال العمل والتخطيطواال�ستثمار الأمثل للموارد ،املادية والب�شرية.
 فوق كل ذلك ،فقد غدت بالدنا �شريكاً �أ�سا�سياً وطرفاً فاع ًال يف التفكري

والعمل العامليني من �أجل امل�ستقبل الأف�ضل للب�شرية.
الإخوة والأخوات والأبناء..
�إن جناحات خم�سة عقود ما�ضية و�إجنازاتها ،التي �أبهرت العامل وحازت على
تقديره ومتثل م�صدراً للفخر واالعتزاز لنا جميعاً ،مل يكن الطريق �إليها
�سه ً
ال ومي�سراً� ،إمنا حتققت باجلهد واملثابرة ،وا�ستمرت وتعززت بالطموح
ً
والعمل والتخطيط..وهذا من املهم �أن يكون حا�ضرا �أمام الأجيال اجلديدة
خا�صة ال�شباب ،لأنهم من �سيحملون الراية يف امل�ستقبل ،ويتحملون �أمانة
الوطن التي تركها لنا الآباء والأجداد ،وعليهم �أن يدركوا �أن العقود املقبلة
حتتاج �إىل م�ضاعفة اجلهد؛ لأن الطموح �أكرب ،والتحدي �أ�صعب ،واملناف�سة
�أ�شد و�أقوى ،والتحوالت من حولنا �أ�سرع و�أعمق..والنجاح ال ي�أتي من فراغ،
ومن يروم املجد البد �أن يدفع ثمنه وي�أخذ ب�أ�سبابه.
نريد �أن يكون لدينا خ�لال اخلم�سني عاماً املقبلة ،امل��دار���س واجلامعات
وامل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات ومراكز البحث واالبتكار الأجنح والأك�ثر متيزاً
وتفرداً ،واخلدمات الأكرث فعالية وحيوية ،والتكنولوجيا احلديثة الأكرث
تطوراً ،ونوعية احلياة الأك�ثر ر�ضا و�سعادة ،والبنية التحتية الأك�ثر قوة
وفاعلية ،والكوادر الب�شرية الأكرث ت�أهي ً
ال وتعليماً وتدريباً ..وهذا كله لن
يتحقق �إال بالعمل اجلاد واملخل�ص والوعي بطبيعة التحديات يف البيئتني
الإقليمية والعاملية ،وا�ستثمار جوانب قوتنا وتعزيزها يف خمتلف املجاالت،
و�إدراك كل فرد من �أفراد الوطن �أن عليه م�س�ؤولية يف احلفاظ على نه�ضتنا
وت�أكيد تفوقنا.
�إن م��ا ت�سعى دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة �إىل حتقيقه خ�لال العقود
املقبلة ،لن ينح�صر ت�أثريه داخ��ل ح��دوده��ا ،و�إمن��ا �سيمتد �إلهامه �إىل كل
ال�شعوب العربية ..يحفزها ،ويعزز ثقتها يف نف�سها وقدرتها على �صنع
التقدم مهما كانت امل�صاعب والتحديات ..نعمل لأن تكون بالدنا قاطرة
للتنمية والتقدم يف العامل العربي كله ،ونقطة انطالق للنهو�ض احل�ضاري
يف املنطقة.
الإخوة والأخوات والأبناء..
�إن طريقنا نحو امل�ستقبل امل�شرق لبالدنا و�شعبنا خ�لال اخلم�سني عاماً
املقبلة ،ي�سري وف��ق ا�سرتاتيجية متكاملة الأ��س����س والأرك� ��ان :ـ �أول هذه
الأ�س�س هو الإن�سان ،الذي نعده ر�أ�سمالنا احلقيقي و�أهم عنا�صر ثروتنا،
ورهاننا الأ�سا�سي يف م�ضمار التناف�س العاملي� ..إن كل �إماراتي و�إماراتية
له دوره املهم يف �صناعة ريادتنا ،وال تقدم وال تطور ،يف املا�ضي واحلا�ضر
وامل�ستقبل� ،إال ب�سواعد �أبناء الوطن.
ـ الأ��س��ا���س ال�ث��اين ه��و العلم ،ال��ذي ميثل ال�ضمانة الأ�سا�سية ال�ستدامة
تنميتنا وب�ن��اء اقت�صاد ن��وع��ي وم�ت�ن��وع وق��ائ��م على امل�ع��رف��ة ،واالنخراط
الفاعل يف م�سرية التطور التكنولوجي يف العامل ،ال �سيما تطبيقات الذكاء
اال�صطناعي والثورة ال�صناعية الرابعة ،من منطلق وعينا بالدرو�س التي
تقدمها كل جتارب التقدم والنهو�ض بالعامل قدمياً وحديثاً؛ فما من �أمة
حققت نه�ضتها ونالت جمدها ،عرب كل مراحل التاريخ� ،إال وكان العلم هو
طريقها ومنهجها .ـ الأ�سا�س الثالث هو روح الفريق؛ فقد كانت هذه الروح
امليزة الأ�سا�سية لعملنا خ�لال العقود املا�ضية ،ويجب �أن تتعزز وتتعمق
خالل الأعوام املقبلة ،لأن العمل اجلماعي الذي يقوم على تكامل العقول
واخلربات واجلهود ،هو الطريق لتحقيق �أكرب الإجنازات والنجاحات.
ـ الأ��س��ا���س ال��راب��ع ه��و التنمية ال�شاملة ،ال�ت��ي ال تقت�صر على اجلوانب
االقت�صادية واملادية فح�سب ،و�إمن��ا متتد �إىل اجلوانب الثقافية والبيئية
واالجتماعية وغريها ،لأننا ن�ؤمن �أن العنا�صر املختلفة للتنمية ترتابط
وتتكامل للحفاظ على ازدهارها وا�ستدامتها  ..ويف هذا ال�سياق ،ف�إن تعزيز
هويتنا الوطنية واحلفاظ على تراثنا و�إبقائه حا�ضراً يف وجدان ال�شباب،
ميثل �أولوية �أ�سا�سية يف كل خططنا التنموية خالل العقود املقبلة ،لأن
هويتنا هي م�صدر قوتنا ومتيزنا وخ�صو�صيتنا احل�ضارية ،و�أ�سا�س متا�سك
وا�ستقرار وحيوية جمتمعنا.
ـ�ـ الأ��س��ا���س اخل��ام����س ه��و ام�ت�لاك عنا�صر ال�ق��وة ال�ت��ي حتمي مكت�سباتنا
وت�صون جمتمعنا ،و�ستبقى قواتنا امل�سلحة البا�سلة و�أجهزة �أمننا الكف�ؤة،
كما كانت خالل اخلم�سني عاماً املا�ضية ،احل�صن املنيع يف مواجهة املخاطر
وال�ت�ه��دي��دات .ـ الأ��س��ا���س ال�ساد�س ه��و تعبئة وا�ستثمار ك��ل م��وارد الوطن
و�إمكاناته لتحقيق تطلعاته وطموحاته ،ومن هنا �سنعمل على تعزيز دور
القطاع اخلا�ص يف منظومة التنمية ،لأنه �شريك �أ�سا�سي يف �صنع نه�ضتنا

خ�لال ال�ع�ق��ود املقبلة ،ونعمل و�سنعمل على دع��م ه��ذا ال�ق�ط��اع وتعظيم
م�شاركته يف عملية التنمية ،وتو�سيع م�شاركة املواطنني فيه من خالل
ر�ؤى عملية وخطوات جادة .ويت�صل بذلك االهتمام باملبادرات وامل�شروعات
اخلا�صة وال�صغرية للمواطنني ،خا�صة ال�شباب ،وتقدمي كل دعم ممكن
لها ،وهو ما تعمل عليه الدولة وتوفر كل الإمكانات والقدرات لتحقيقه.
ـ الأ�سا�س ال�سابع هو احت�ضان املواهب ،من داخل الوطن وخارجه ،وتنميتها
وحتفيزها ورعايتها ،لأنها هي التي ت�صنع الفارق يف م�سرية الأمم نحو
التقدم والتميز ،و�أولويتنا هي بناء القدرات النوعية يف خمتلف املجاالت .ـ
الأ�سا�س الثامن هو ال�شراكات الفاعلة والإيجابية مع العامل ،حيث �ستظل
دول��ة الإم ��ارات على ال ��دوام منفتحة على اجلميع على ق��اع��دة االحرتام
امل�ت�ب��ادل وامل���ص��ال��ح امل�شرتكة وال�ت�ع��اون الإي �ج��اب��ي ،م��ن �أج��ل خ�ير �شعبها
وتنميته ،وداعية ت�ضامن وتكامل وتعاون بني الدول وال�شعوب.
ـ الأ�سا�س التا�سع هو رف�ض كل نزعات التطرف والتع�صب والعن�صرية� ،أياً
كان م�صدرها ،والوقوف يف وجه الإره��اب ومن ميار�سه �أو يدعمه �أو يربر
له �أي �اً كانت هويته ،لأن دول��ة الإم��ارات ت�ؤمن ب��أن الإره��اب هو �أح��د �أكرب
م�صادر اخلطر على الأمن وال�سلم الدوليني ،وا�ستقرار الدول واملجتمعات،
ف� ً
ضال عن العي�ش امل�شرتك والعالقة بني احل�ضارات والثقافات .ـ الأ�سا�س
العا�شر هو العمل من �أجل ال�سالم يف املنطقة والعامل ،من منطلق الوعي
ب�أن ال�سالم هو الطريق لتحقيق تطلعات ال�شعوب �إىل الرخاء والتنمية يف
كل زمان ومكان.
الإخوة والأخوات والأبناء..
يف كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني نتذكر بكل عرفان وتقدير وامتنان،
ال�شيخ زايد و�إخوانه من القادة امل�ؤ�س�سني ،رحمهم اهلل ،ويف اليوم الوطني
اخلم�سني جن��دد العهد بال�سري على نهجهم ومتثيل مبادئهم؛ فهم من
غر�سوا �شجرة الوحدة يف يوم الثاين من �شهر دي�سمرب عام  ،1971التي
�أينعت و�أثمرت اخلري والنه�ضة والريادة الإماراتية وكل النجاحات التي
نباهي بها العامل ،وو�ضعوا الأ�سا�س القوي لكل ما حققته دولة الإمارات
خ�لال اخلم�سني عاماً املا�ضية ،وتعلمنا منهم �أن التحديات ال مكان لها
�أمام الإرادة القوية والإميان بالهدف والت�صميم عليه ..وبا�ستلهام مبادئهم
و�إرادت �ه��م ال�صلبة مت�ضي دولتنا نحو حتقيق �أه��داف�ه��ا خ�لال اخلم�سني
عاماً املقبلة حتى تظل الإمارات كما �أرادها زايد و�إخوانه ..قوية ومتقدمة
ومهابة اجلانب يف منطقتها والعامل.
و�إذا ك��ان ال�شهداء حا�ضرين دوم �اً يف وج��دان الوطن وقلوب �أبنائه ،ف�إن
منا�سبة م��رور خم�سني عاماً على �إن�شاء دولتنا الفتية ،تك�سب ت�ضحيات
�شهدائنا معاين ودالالت خا�صة وعميقة؛ لأن القيم التي يج�سدها ه�ؤالء
ال�شهداء الأب ��رار ه��ي القيم التي تبني الأمم القوية ،ومت��ده��ا بالقوة يف
مواجهة التحديات والإرادة ال�صلبة لتحقيق الطموحات والتطلعات ،وهي
القيم ذاتها التي تقود م�سريتنا نحو القمة واملركز الأول ،خالل العقود
املقبلة ..رحم اهلل �شهداءنا يف عليني ،وبارك يف �أمهاتهم و�آبائهم و�أ�سرهم.
الإخوة والأخوات والأبناء ..يف هذه املنا�سبة املجيدة �أبارك لقائد م�سريتنا
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"،
و�أخي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" ،و�أ�صحاب ال�سمو احلكام،
و�شعب الإم��ارات الأ�صيل ال��ويف ،والإخ��وة املقيمني ،داعياً �أهلل عز وجل �أن
يحفظ دولة الإم��ارات و�شعبها من كل �شر ،ويدمي عليها نعمة اال�ستقرار
والوحدة ،و�أن تكون الأعوام املقبلة خرياً وريادة ونه�ضة يف كل املجاالت.
بتوفيق اهلل تعاىل ،ثم ب�سواعد �شعبنا ،و�إرادة التقدم التي منلكها� ،أثق ب�أن
م�ستقبلنا �سيكون �أكرث �إ�شراقاً وتقدماً.
وكل عام والإمارات و�شعبها بخري وعزة ووحدة وا�ستقرار".

�أكد �أنه يحق لأبناء الإمارات االحتفال بفخر ملا حققته بالدهم من �إجنازات وتفوق يف كافة امل�ؤ�شرات واملقايي�س العاملية

�سلطان القا�سمي :عيد االحتاد الـ  50يفتح الباب على ن�صف قرن جديد لتجربة دولتنا املتميزة يف التطور واالرتقاء
•• ال�شارقة -وام:

ق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة �إننا نحتفل هذا العام ويف هذه الأيام بذكرى
عيد االحتاد اخلم�سني لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ،وي�أخ ُذ االحتفال
هذا العام� ،شك ً
ال خمتلفاً وم�ضموناً �أعمق ،كونه يفت ُح البابَ وا�سعاً على
ن�صف قرنٍ جديدٍ ُمقبل لتجربة دولتنا املتميزة يف التطور واالرتقاء ،ويف
الوقت نف�سه ،مين ُح الفر�ص َة للنظر �إىل الإجن��ازات الكبرية خالل العقود
اخلم�سة املا�ضية.
و�أ�ضاف �سموه  -يف كلمة وجهها عرب جملة "درع الوطن" مبنا�سبة عيد
االحتاد اخلم�سني � -أنه منذ توا ُفق القيادات احلكيمة يف العام 1971م،
على االحت��اد والوحدة ،وانطالق م�سرية دولة الإم��ارات العربية املتحدة،
كان العطا ُء اجلزيل هو املفتاح للتنمية والنهو�ض ،والوحد ُة هي ما يُج ّم ُع
ُ
الهدف امل�شرتك.
قلوب القيادة واملجتمع ،والو�صول �إىل نه�ض ٍة متكامل ٍة هي
وفيما يلي ن�ص الكلمة ..
"نحتفل هذا العام ويف هذه الأيام بذكرى عيد االحتاد اخلم�سني لدولة
الإمارات العربية املتحدة ،وي�أخ ُذ االحتفال بعيد االحتاد هذا العام� ،شك ً
ال
خمتلفاً وم�ضموناً �أعمق ،كونه يفت ُح البابَ وا�سعاً على ن�صف قرنٍ جديدٍ

مُقبل لتجربة دولتنا املتميزة يف التطور واالرتقاء ،ويف الوقت نف�سه ،مين ُح
الفر�ص َة للنظر �إىل الإجنازات الكبرية خالل العقود اخلم�سة املا�ضية.
فمنذ توا ُفق القيادات احلكيمة يف العام 1971م ،على االحتاد والوحدة،
وانطالق م�سرية دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،كان العطا ُء اجلزيل هو
املفتاح للتنمية والنهو�ض ،والوحد ُة هي ما يُج ّم ُع قلوب القيادة واملجتمع،
والو�صول �إىل نه�ض ٍة متكامل ٍة هي ال�ه� ُ
�دف امل�شرتك .كانت تلك الر�ؤية
ال�شاملة ه��ي م��ا تجَ � ّم��ع �أه� � ُل ال�ب�لاد ح��ول�ه��ا ،حت��ت ق �ي��اد ٍة ر��ش�ي��د ٍة تطم ُح
ال�س ُب ْل والو�سائل ليكون لكل فر ٍد
للم�ستقبلّ ،
فوجهتْ وعَملتْ  ،ووف ّرت كافة ُّ
من �أبناء املجتمع دوره بك ّل ه ّم ٍة وعزمي ٍة �صادقة ،لنحتفي اليو َم بخم�سني
عاماً من الوحدة والتالحم الوطني واملجتمعي والتقدم والتطور وال ّنماء
والإجن��ازات .يف كل احتفال بعيد االحتاد ،خالل م�سرية دولتنا يف الأعوام
املا�ضية ،البد �أن نقف ون�ستذكر الآباء امل�ؤ�س�سون الذين لهم الف�ض ُل الكبري
بعد اهلل عز وج��ل فيما و�صلت �إليه ال��دول��ة .كانت عزميتهم للوحدة هي
الأق��وى ،ور�ؤيتهم للم�ستقبل هي الأو�ضح ،وتفانيهم يف العمل هو م�صدر
التفوق ،ف�أ�صبحوا �أمثل ًة ومن��اذ َج لالجتهاد والنجاح ،وق� �د ٌ
ُوات لالحتاد
خلطط مر�سومة واال�سرتاتيجي ُة مدرو�س ٌة ،فبد�أت تنميةُ
والوحدة .كانت ا ُ
ُ
الإن�سان بالتعليم و�أن�ش�أت امل�ؤ�س�سات املتقدمة يف كل بقعة من بقاع الوطن،
أ�سا�س النه�ضة و ُمبتغى الإجناز .وعلى هذا الدرب املز ّينُ
ليكون املواطنُ هو � ُ

بنور العلم ،وعلى ُخطى القادة امل�ؤ�س�سنيَ� ،سا َر �أبنا ُء وبنات بالدنا ،فتقدموا
ال�صفوف م�شاركني يف كافة مراحل البناء الوطني ،م�شارك ًة �ش ّكلت العالمة
ْ
والبذل
الفارقة يف م�سرية بالدنا ،وتداف َع �شباب الوطن اىل �ساحات العطا ِء
وهم ي ْن�شِ دُو َن �أف�ضل النتائج ،والو�صول اىل �أعلى املراتب والدرجات .ونحن
نحتفل بعد م��رور خم�سة عقودُ ،نث ّمن الإجن ��ازات الكربى التي حققتها
ب�لادن��ا ،وح��قّ لأبنائنا وبناتنا االحتفال واالع�ت��زاز بها ،فقد ت�ب� ّو�أت دولة
الإمارات العربية املتحدة مكان ًة عُليا يف كافة امل�ؤ�شرات واملقايي�س العاملية،
مقارن ًة بعمر احتادها الق�صري .وقطعت الدولة �أ�شواطاً بعيدة يف اال�ستقرار
والنمو املجتمعي ،جنباً �إىل جنب مع جماالت االقت�صاد وال�صحة والتعليم
والتجارة والريا�ضة والثقافة ،ويف علوم الف�ضاء الذي خطت فيه بالدنا
ري �إىل مكانة الدولة امل�ستحقّة
خطوات هادفة .كل هذا التفوق والتقدم ي�ش ُ
يف العامل ،والتي و�صلت �إليها بف�ضل االحت��اد ال��ذي يعطي �أ�سباب الق ّوةِ،
وب��ال��وح��د ِة التي ُت ��و ّر ُث العزمية ال�صادقة ،وبهما ُتبنى الأوط ��ان� .أتقدم
ب�أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�إىل �إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو

�أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات و�سمو �أولياء العهود ونواب
احلكام و�إىل كافة �أبناء وبنات دولة الإمارات العربية املتحدة واملقيمني على
�أر�ضها مبنا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني ،متمنني لبالدنا مزيداً من الرخاء
والتنمية والأمن والأمان".
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�شروق حتتفي بعيد االحتاد اخلم�سني بفعاليات ثقافية وترفيهية وتراثية يف  7وجهات عائلية
•• ال�شارقة-وام:

احتفاء بعيد الإحتاد اخلم�سني تنظم هيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير
"�شروق" برناجماً متنوعاً من الفعاليات الثقافية والرتاثية والرتفيهية
يف �سبع من وجهاتها ال�سياحية خ�لال الفرتة من  1حتى  3دي�سمرب
املقبل �أب��رزه��ا تنظيم م��وك��ب لل�سيارات الكال�سيكية يف عطلة نهاية
الأ�سبوع اجلاري والذي �سي�شهد الإعالن عن �إطالق الدورة الثانية من
مهرجان ال�سيارات الكال�سيكية.
ويت�ضمن ال�برن��ام��ج االح �ت �ف��ايل ل �ـ "�شروق" ع��رو� �ض �اً فنية وثقافية
وم�سابقات وور�ش عمل للأطفال يومي  1و 2دي�سمرب املقبل يف منتزه
ك�شي�شة و�شاطئ خورفكان بني ال�ساعة  4و 10م�سا ًء ثم تنتقل هذه

الفعاليات لتقدم يف واجهة املجاز املائية يف  3دي�سمرب املقبل بني ال�ساعة
 4و 6م�سا ًء ويف حدائق املنتزه بني ال�ساعة  6و 8م�سا ًء ويف الق�صباء بني
ال�ساعة  10-8م�ساءً.
كما ت�شمل الفعاليات عرو�ضاً تراثية يف  2دي�سمرب املقبل يف ك��ل من
منتزه ك�شي�شة ووجهة مليحة لل�سياحة البيئية والأثرية وقلب ال�شارقة
ح�ي��ث ��س�ت�ط��وف ف��رق��ة �إم��ارات �ي��ة تقليدية ت���ص��دح ب��الأغ��اين الوطنية
والرق�صات الرتاثية تعبرياً عن الفخر واالعتزاز ب�إجنازات الدولة كما
تقدم العرو�ض الرتاثية يف  3دي�سمرب واجهة املجاز املائية بني ال�ساعة
 4و 6م�سا ًء ويف حدائق املنتزه بني ال�ساعة  6و 8م�سا ًء ويف الق�صباء بني
ال�ساعة 8و 10م�سا ًء فيما يقام العر�ض الرتاثي على �شاطئ خورفكان
بني ال�ساعة  4و 10م�ساءً.

وتقيم "�شروق" �ضمن برناجمها االحتفايل "معر�ض اخلم�سني" الذي
يروي الق�ص�ص امللهمة للآباء امل�ؤ�س�سني لدولة الإمارات العربية املتحدة
حيث تعر�ض خالله �أكرب لوحة زيتية يف العامل للمغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان والتي دخلت مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية يف
جزيرة العلم وت�ست�ضيف املعر�ض خم�س من وجهات تابعة لـ "�شروق"
هي واجهة املجاز املائية وحدائق املنتزه وقلب ال�شارقة ومنتزه ك�شي�شة
و�شاطئ خورفكان.
وتنظم "�شروق" يف  3دي�سمرب املقبل موكباً لل�سيارات الكال�سيكية
والذي �سينطلق من "بيت احلكمة" متجهاً �إىل واجهة املجاز املائية حيث
�ستطلق الهيئة خالل هذ الفعالية الدورة الثانية من مهرجان ال�سيارات
الكال�سيكية الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع نادي ال�شارقة لل�سيارات

القدمية والذي ي�ستمر حتى  4مار�س . 2022
ويت�ضمن املهرجان �سل�سلة من العرو�ض الرتفيهية والرتاثية وور�ش
ال�ع�م��ل وال�ن���ش��اط��ات الإب��داع �ي��ة لع�شاق ال���س�ي��ارات ال �ن��ادرة والعائالت
والأطفال والتي ت�ست�ضيفها خم�س وجهات تابعة لـ "�شروق" وهي "نزل
القمر من م�سك" و"حدائق املنتزه" و"واجهة كلباء" و�شاطئ خورفكان"
و"الق�صباء" حيث ت�ب��د�أ العرو�ض بفعالية "نزل القمر كال�سيك" يف
 24دي�سمرب املقبل تليها "حدائق املنتزه كال�سيك" يف  7يناير املقبل
ثم "واجهة كلباء املائية كال�سيك" يف  28يناير املقبل تليها "�شاطئ
خورفكان كال�سيك" يف  18فرباير املقبل ليختتم املهرجان برناجمه
بفعالية "الق�صباء كال�سيك" يف  4م��ار���س امل�ق�ب��ل ح�ي��ث ت�ق��ام جميع
الفعاليات بني ال�ساعة  4و  8م�ساءً.
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�أكد �أن الإمارات حتولت خالل خم�سة عقود �إىل دولة ع�صرية مزدهرة ينعم مواطنوها بالرخاء والأمن

حميد النعيمي :بف�ضل االحتاد تعي�ش دولتنا امل�ستقبل و�سقف طموحاتنا لي�س له حدود
•• عجمان-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم عجمان �أن الثاين من دي�سمرب عام � 1971سيبقى حمفورا يف
ذاكرة التاريخ ومنقو�شاً يف فكر ووجدان املواطن الإماراتي والعربي ويف
هذا اليوم �سطر التاريخ مب��داد من نور ميالد دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة.
وقال �سموه  -يف كلمة وجهها عرب جملة "درع الوطن" مبنا�سبة عيد
االحت��اد اخلم�سني � -إنه مهما تعاقبت ال�سنوات� ،سيظل االحت��اد ذكرى
خالدة يف قلوبنا ،حبيبة �إىل نفو�سنا تتناقلها الأج�ي��ال واقعا ن�شهده،
وخ�يرا نعي�شه يف ظ��ل وط��ن �شامخ يرتقي فيه الإن���س��ان وتحُ �ف��ظ فيه
كرامته ،وينعم �شعبه بالأمن والرخاء وال�سعادة.
و�أ�ضاف �أنه بف�ضل االحتاد �أ�صبحت دولتنا تعي�ش امل�ستقبل وتعمل من
�أجله و�سقف طموحاتنا وتطلعاتنا يف اخلم�سني اجلديدة لي�س له حدود
فقد و�ضعت قيادتنا الر�شيدة �أجندة وطنية حافلة بامل�شاريع والأفكار
واملبادرات واخلطط والر�ؤى التي تواكب احلا�ضر وت�ست�شرف امل�ستقبل
من �أجل ا�ستمرار م�سريتنا املباركة لبناء جمد وح�ضارة دولة �أ�ضحت
الرمز واملثال.
وفيما يلي ن�ص الكلمة " ..يف الثاين من دي�سمرب عام � 1971سطر
التاريخ مبداد من نور ميالد دولة الإمارات العربية املتحدة ،هذا اليوم
�سيبقى حم�ف��وراً يف ذاك��رة التاريخ ومنقو�شاً يف فكر ووج��دان املواطن
الإم��ارات��ي وال�ع��رب��ي .فمهما تعاقبت ال�سنوات� ،سيظل االحت��اد ذكرى

خالد يف قلوبنا ،حبيبة �إىل نفو�سنا تتناقلها الأجيال واقعاً ن�شهده وخرياً
نعي�شه يف ظل وط��ن �شامخ يرتقي فيه الإن�سان وتحُ فظ فيه كرامته،
وينعم �شعبه بالأمن والرخاء وال�سعادة.
وي�سعدين يف هذه املنا�سبة الغالية على قلوبنا جميعا �أن �أتقدم ب�أ�سمى
�آيات التهاين والتربيكات �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" و�إىل �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�إىل �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإم ��ارات ،و�إىل
�شعب الإمارات ،وجميع املقيمني فيها و�ضيوفها ،مبنا�سبة عيد االحتاد
اخلم�سني لدولتنا احلبيبة.
�إن �ن��ا يف ه ��ذا ال �ي��وم الأغ� ��ر ،وال�ب�ه�ج��ة مت ل��أ ن�ف��و��س�ن��ا ،وال �� �س��رور يغمر
قلوبنا ،نتذكر م�ؤ�س�س االحت��اد ،املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل
نهيان "طيب اهلل ثراه" ،ال��ذي ق��اد مواكب البناء والتقدم والنه�ضة
فقدم العطاء اجلزيل الذي �سيظل �أبد الدهر يطوق �أعناقنا ،و�سنظل
ق��ا��ص��ري��ن �أن ن��وف�ي��ه ح�ق��ه ،و��ش�ك��ره ،وق��د م�ضت م���س�يرة االحت ��اد من
جناح �إىل جناح بف�ضل التكاتف القوي لأ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام
الإم��ارات ،وجهودهم الرائدة ،و�إميانهم العميق بقيمة الوحدة ك�أ�سا�س
لبناء الدولة احلديثة ،حتى يظل هذا الوطن قوياً بوحدته ،وم�ستقراً
بتما�سكه ،ورائداً ب�إجنازاته.
و�إن �أردنا احلديث عن مكا�سب وفوائد االحتاد فال ن�ستطيع �أن نح�صيها،

ولكن فقط ن�شري �إىل �أن هذه التجربة قد فتحت الباب وا�سعا لقفزات
غري م�سبوقة يف جميع امل�ج��االت ،حيث �أت��اح انتظام الإم ��ارات يف كيان
�سيا�سي موحد �إدارة جيدة للرثوات واملوارد ،فقد حتولت الإمارات خالل
خم�سة عقود من قيامها �إىل دول��ة ع�صرية م��زده��رة ينعم مواطنوها
بالرخاء والأمن ،ف�شيدت البني التحتية باعتبارها �أ�سا�ساً لعملية التنمية
االقت�صادية واالجتماعية و�إقامة م�شاريع عمرانية و�إ�سكانية وتعليمية
و�صحية وثقافية وفنية وريا�ضية مبوا�صفات عاملية لفتت الأنظار
و�أده�شت العامل� ،إ�ضافة اىل املعار�ض واملهرجانات العاملية املختلفة التي
�أ�صبحت تقام على �أر�ض الدولة وجتذب ح�ضور العامل.
بف�ضل االحت��اد �أ�صبحت دولتنا تعي�ش امل�ستقبل وتعمل من �أجله و�أن
�سقف طموحاتنا وتطلعاتنا يف اخلم�سني اجل��دي��دة لي�س ل��ه حدود
فقد و�ضعت قيادتنا الر�شيدة �أجندة وطنية حافلة بامل�شاريع والأفكار
واملبادرات واخلطط والر�ؤى التي تواكب احلا�ضر وت�ست�شرف امل�ستقبل
من �أجل ا�ستمرار م�سريتنا املباركة لبناء جمد وح�ضارة دولة �أ�ضحت
الرمز واملثال.
ومل يقت�صر اهتمام دولة االحتاد على الداخل فقط فقد �أولت اهتماماً
ك �ب�يراً ب��اخل��ارج ف�ق��د ك��ان��ت ل ل��إم ��ارات م�ب��ادرات�ه��ا ال��ري��ادي��ة يف جمال
الت�سامح والتعاي�ش ومواجهة الكراهية ،وجت�سد عطا�ؤها الالحمدود يف
تقدمي العون امل��ادي واملعنوي لكل حمتاج يف �شتى �أ�صقاع الأر���ض فقد
ظلت دولتنا �سندا وعونا لكل حمتاج وملهوف ومكروب دون النظر �إىل
لون �أو جن�س �أو دين وقد ظهر ذلك جليا خالل جائحة كورونا ،فقد
كانت الإم��ارات من �أوىل الدول الداعمة للمبادرات الإن�سانية يف �سائر

�أنحاء العامل .ختاما ،نبارك لقيادتنا و�شعبنا هذا اليوم الوطني اخلالد
ون�س�أل اهلل تعاىل �أن يحفظ بالدنا و�أن يوفقنا جميعاً لتحقيق �أق�صى
الطموحات وغايل الأمنيات يف ظل دولة االحتاد".

�أكد �أن الإمارات ا�ستحقت خالل خم�سة عقود وبف�ضل ر�ؤية القيادة احلكيمة �أن تكون من �أف�ضل دول العامل

حاكم الفجرية :اليوبيل الذهبي للإمارات حدث ا�ستثنائي يتوج املا�ضي وينري امل�ستقبل
•• الفجرية -وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم الفجرية �أن عيد االحتاد اخلم�سني لدولة الإمارات العربية املتحدة
ٌ
وحدث تاريخي يُت ّوج املا�ضي الأ�صيل ،ويُنري طريق
هو منا�سب ٌة ا�ستثنائية،
ً
امل�ستقبل امل�شرق ل��دول��ة الإم� ��ارات نحو اخلم�سني ع��ام�ا ال�ق��ادم��ة ،وفيه
ن�ستذكر ب��اع�ت��زا ٍز وف�خ��رٍ �إجن��ازات�ه��ا التي ع � ّززت ح�ضورها على خريطة
ور�سخت ا�سمها كدول ٍة متقدم ٍة يف خمتلف املجاالت ،وبرزت منها
العاملّ ،
نهج
مالمح النه�ضة التنموية واحل�ضارية ال�شاملة التي ارتكزت على بناء ٍ
وا�ضح كان الإن�سان فيه هو الرثوة احلقيقية ،وال ّرهان الأول.
ٍ
و�أ�ضاف �سموه  -يف كلمة وجهها عرب جملة "درع الوطن" مبنا�سبة عيد
االحتاد اخلم�سني � -أنه قد �صار بحكم املعلوم للجميع �أن دولة الإمارات
ا�ستحقت خالل خم�سة عقود من الزمن وبف�ضل ر�ؤي��ة القيادة احلكيمة
واجلهود املتوا�صلة �أن تكون من �أف�ضل دول العامل يف م�ؤ�شرات التناف�سية
العاملية يف خمتلف الأ�صعدة ،ما عك�س الفكر اخللاّ ق والرغبة الطموحة
ووج�ه��ت من
والهمم العالية التي ت�سلحت بها الإم ��ارات ،ق�ي��اد ًة و�شعباًّ ،
خاللها بو�صلة الوطن نحو طريق التقدم وبناء امل�ستقبل ،ور�سخت بها
ف�ضائل الت�آزر وروح العطاء بني �أبناء �شعب الإمارات واملقيمني على �أر�ضها
وبني �شعوب العامل.
وفيما يلي ن�ص الكلمة ..
"نحتفي بعيد االحتاد لدولتنا العظيمة ،وبالذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س

احت ��اد الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،اح�ت�ف��ا ًء غ�ير تقليدي يعك�س قوتنا
وب�أ�سنا وح�ضورنا يف ال�ساحات الدولية.

اليوم؛ كل ال��ر�ؤى حتولت �إىل حقيق ٍة ماثل ٍة للعيان يف وق��تٍ و�صلت فيه
م�سري ُة البناء والتطوير يف دولتنا البه ّية �إىل مكان ٍة ال ي�سبقها �إليها �أحد.
الأحالم ال تتحقق ب�سهولة ،وامل�ضي نحو امل�ستقبل يحتاج لل�صرب والعمل،
وله ّمة رجالٍ عرفوا كيف ُتبنى الأمم وكيف ترتك �أث��راً �شاخماً يف �أنحاء
ال�ك��ون� .إن عيد االحت��اد اخلم�سني لدولة الإم ��ارات العربية املتحدة هو
منا�سب ٌة ا�ستثنائية ،وح� ٌ
�دث تاريخي يُت ّوج املا�ضي الأ�صيل ،ويُنري طريق
امل�ستقبل امل�شرق ل��دول��ة الإم� ��ارات نحو اخلم�سني ع��ام�اً ال�ق��ادم��ة ،وفيه
ن�ستذكر ب��اع�ت��زا ٍز وف�خ��رٍ �إجن��ازات�ه��ا التي ع � ّززت ح�ضورها على خريطة
ور�سخت ا�سمها كدول ٍة متقدم ٍة يف خمتلف املجاالت ،وبرزت منها
العاملّ ،
نهج
مالمح النه�ضة التنموية واحل�ضارية ال�شاملة التي ارتكزت على بناء ٍ
وا�ضح كان الإن�سان فيه هو الرثوة احلقيقية ،وال ّرهان الأول.
ٍ
ويف ه��ذا ال�ع��ام اال�ستثنائي ال��ذي حتتفل فيه دول��ة الإم� ��ارات بيوبيلها
الذهبي ،ن�ستذكر عرب ن�صف قرنٍ من الزمان ذكرى ت�أ�سي�س االحتاد الذي
توحدت �إرادة الآباء امل�ؤ�س�سني،
قام يف الثاين من دي�سمرب  ،1971عندما ّ
بقيادة املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،ثم
تابع امل�سرية حكام الإمارات ،بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،و�إخ��واين حكام الإم ��ارات ،لتبقى
راية االحتاد مرفوع ًة على �أ�س�س العطاء ،والإرادة الطموحة ،وا�ست�شراف
امل�ستقبل.
لقد �صار بحكم املعلوم للجميع �أن دولة الإمارات العربية املتحدة ا�ستحقت
خالل خم�سة عقود من الزمن وبف�ضل ر�ؤي��ة القيادة احلكيمة واجلهود

املتوا�صلة �أن تكون من �أف�ضل دول العامل يف م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية
يف خمتلف الأ�صعدة ،ما عك�س الفكر اخللاّ ق والرغبة الطموحة والهمم
ووج�ه��ت من خاللها
العالية التي ت�سلحت بها الإم ��ارات ،ق�ي��اد ًة و�شعباًّ ،
بو�صلة الوطن نحو طريق التقدم وبناء امل�ستقبل ،ور�سخت بها ف�ضائل
الت�آزر وروح العطاء بني �أبناء �شعب الإم��ارات واملقيمني على �أر�ضها وبني
�شعوب العامل.
حدثٍ
عاملي مميز على �أر�ض
مع
العام
لهذا
االحتاد
عيد
ذكرى
وتتزامن
ٍ
دول��ة الإم��ارات ،حيث يجتمع العامل يف "�إك�سبو دبي  ،"2020وتتكامل
ال��ر�ؤى والأفكار والتجارب الإن�سانية نحو فر�ص �أف�ضل مل�ستقبل �شعوب
العامل ،وتروي من خالله ق�ص�ص "موطن احللم والإجناز" لتنطلق �إىل
العامل �أجمع ،ما ي�ؤ ّكد املكانة العاملية التي تبو�أتها الدولة عاملياً ك ُم�ص ّد ٍر
للمعرفة والأفكار اخل ّ
القة واملمار�سات التناف�سية يف جميع املجاالت.
ويف هذه املنا�سبة العزيزة على قلوبنا� ،أرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
و�إىل �إخ� ��واين �أ��ص�ح��اب ال�سمو �أع���ض��اء املجل�س الأع �ل��ى ل�لاحت��اد حكام
الإم��ارات ،وعموم �شعب الإم��ارات واملقيمني على �أر�ضها ،داعياً اهلل تعاىل
�أن يحفظ بالدنا ،و�أن يعيننا جميعاً على امل�ضي بهذه امل�سرية الظافرة ،و�أن
يلهمنا ال�سداد والتوفيق".

�أكد �أن املرحلة القادمة �ست�شهد املزيد من �سيا�سات ومبادرات نوعية تدعم امل�ستقبل وحتقق �أماين وتطلعات �شعبنا الويف

�سعود بن را�شد املعال :احتفالنا باليوبيل الذهبي يج�سد �إرادة وعزمية �آبائنا امل�ؤ�س�سني يف بناء دولتنا الفتية
•• �أم القيوين-وام:

قال �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم �أم القيوين �إننا نحتفل هذا العام بكل فخر واعتزاز بروح االحتاد
وال �ي��وب �ي��ل ال��ذه �ب��ي خلم�سني ع��ام��ا م��ن ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة و�صياغة
احلياة اجلديدة للخم�سني عاما القادمة يف �إط��ار ا�سرتاتيجية وطنية
جديدة لتنفيذ خطط تنموية بعيدة امل��دى وتطوير منظومة العمل
احل�ك��وم��ي ل�ت��واك��ب امل�ت�غ�يرات امل�ستقبلية وو��ض��ع ال�سيا�سات ال�ت��ي من
�ش�أنها دع��م خريطة العمل االقت�صادية لتحقيق التكامل االقت�صادي
وتطوير القوانني وال�سيا�سات التي م��ن �ش�أنها �أن حتقق التكامل يف
كافة القطاعات� ،إ�ضافة �إىل تطوير املنظومة ال�صحية واالقت�صادية
والدميوغرافية ودعم الأمن الغذائي وتطوير القطاعات االجتماعية
والتعليمية ،ومبا يتنا�سب ومنظومة القيم احل�ضارية وا�سرتاتيجيات
العمل الوطني للمرحلة القادمة.
�أك��د �سموه  -يف كلمة وجهها عرب جمية "درع الوطن" مبنا�سبة عيد
االحتاد اخلم�سني � -أن احتفالنا اليوم باليوبيل الذهبي لقيام الإمارات
ويف عهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل"� ،إمنا هو جت�سيد حي للإرادة العظيمة والعزمية القوية
التي ج�سدها �آبا�ؤنا امل�ؤ�س�سون يف بناء دولتنا الفتية حتى �أ�صبحت اليوم
واحدة من �أكرب الدول منواً وتطوراً يف العامل.
و�أ�ضاف �أن الدولة �ست�شهد خالل املرحلة القادمة العديد من املبادرات
الداعمة للقاعدة ال�شبابية للدولة وت�شجيع الإب��داع واالبتكار يف �شتى
املجاالت وخلق �سيا�سات ومبادرات نوعية تدعم امل�ستقبل وحتقق �أماين
وتطلعات �شعبنا الويف يف كافة النواحي االقت�صادية والتنموية.

وفيما يلي ن�ص الكلمة ..
"يف ال�ث��اين م��ن دي�سمرب م��ن ك��ل ع��ام ن�ستذكر ي��وم حتقيق الإرادة
الوطنية بقيام االحت��اد ال��ذي �أعلنه القائد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان و�إخوانه القادة امل�ؤ�س�سني  -رحمهم اهلل  -يف
الثاين من دي�سمرب عام 1971م.
ويف هذا العام نحتفل بكل فخر واعتزاز بروح االحتاد واليوبيل الذهبي
خلم�سني عاما من الوحدة الوطنية و�صياغة احلياة اجلديدة للخم�سني
عاما القادمة يف �إطار ا�سرتاتيجية وطنية جديدة لتنفيذ خطط تنموية
ب�ع�ي��دة امل ��دى وت�ط��وي��ر منظومة ال�ع�م��ل احل�ك��وم��ي ل�ت��واك��ب املتغريات
امل�ستقبلية وو� �ض��ع ال�سيا�سات ال�ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا دع��م خ��ري�ط��ة العمل
االقت�صادية لتحقيق التكامل االقت�صادي وتطوير القوانني وال�سيا�سات
التي من �ش�أنها �أن حتقق التكامل يف كافة القطاعات� ،إ�ضافة �إىل تطوير
املنظومة ال�صحية واالقت�صادية والدميوغرافية ودعم الأمن الغذائي
وتطوير القطاعات االجتماعية والتعليمية ،ومبا يتنا�سب ومنظومة
القيم احل�ضارية وا�سرتاتيجيات العمل الوطني للمرحلة القادمة.
�إن احتفالنا اليوم باليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات ويف عهد �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"� ،إمنا
هو جت�سيد حي للإرادة العظيمة والعزمية القوية التي ج�سدها �آبا�ؤنا
امل�ؤ�س�سون يف بناء دولتنا الفتية حتى �أ�صبحت اليوم واح��دة من �أكرب
الدول منوا وتطورا يف العامل و�ست�شهد الدولة خالل املرحلة القادمة
ال�ع��دي��د م��ن امل �ب��ادرات ال��داع�م��ة للقاعدة ال�شبابية ل�ل��دول��ة وت�شجيع
الإب ��داع واالب�ت�ك��ار يف �شتى امل�ج��االت وخلق �سيا�سات وم �ب��ادرات نوعية
تدعم امل�ستقبل وحتقق �أم��اين وتطلعات �شعبنا الويف يف كافة النواحي
االقت�صادية والتنموية.

لقد �أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" " ..ر�ؤية الإمارات
 " 2021والتي تت�ضمن م�ب��ادرات تفاعلية بني اجلهات احلكومية
والقطاع اخل��ا���ص و�أف ��راد املجتمع يف �صيغة م�شرتكة جلميع الأفكار
واملبادرات ور�سم مالمح امل�ستقبل يف كافة القطاعات ،و�سيت�ضمن م�شروع
ت�صميم اخلم�سني عاما القادمة طرح املن�صة الرقمية لر�سم م�ستقبل
الإمارات مب�شاركة املواطنني واملقيمني يف خمتلف املجاالت� ،إ�ضافة �إىل
عقد حلقات نقا�شية يف احلكومة والقطاع اخلا�ص للخروج ب�أبرز مالمح
اخلطط امل�ستقبلية يف العديد من القطاعات اخلا�صة واحليوية منها،
كما �سيتم ا�ستغالل طاقات ال�شباب وتوجيه �إبداعاتهم و�أفكارهم لتكون
جاهزة عند عملية ت�صميم مئوية الإمارات.
ويف �إطار اال�ستعداد للخم�سني عاما املقبلة واالحتفال باليوبيل الذهبي
وم��رور خم�سني عاما على قيام االحت��اد �أع�ل��ن �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دب��ي "رعاه اهلل" و�أخ��وه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة عن
�إطالق �أكرب ا�سرتاتيجية وطنية ذات �إطار عمل تطويري �شامل احتاديا
وحمليا لتعزيز مكانة الدولة وفق �أرقى معايري التناف�سية واال�ستثمار
يف القطاعات العلمية واملعرفية و�صناعة التكنولوجيا املتقدمة.
وبهذه املنا�سبة الوطنية املجيدة ي�سرين �أن �أت�ق��دم �إىل مقام �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل"،
و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى

للقوات امل�سلحة و�إىل �إخ��واين �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى
حكام الإمارات و�إىل �شعبنا الويف ب�أحر التهاين والتربيكات  ..داعيا اهلل
عز وجل �أن يعيد علينا جميعاً هذه املنا�سبات الوطنية باخلري والتقدم
والرفعة".
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حاكم الفجرية يزور �ضريح
ال�شيخ زايد

•• �أبوظبي-وام:

زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية،
يرافقه �سمو ال�شيخ مكتوم بن حمد ال�شرقي� ،ضريح املغفور له -ب�إذن اهلل -ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،يف م�سجد ال�شيخ زايد الكبري ب�أبوظبي.
وقر�أ �سموهما الفاحتة على روح املغفور له ال�شيخ زايد ،داعني املوىل عز وجل �أن يتغمده
بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته.
رافق �سموه يف زيارة ال�ضريح �سعادة حممد �سعيد ال�ضنحاين مدير الديوان الأمريي
بالفجرية.

06

�أكد �أن االحتاد �سيبقى على الدوام م�صدر قوتنا ورمز عزنا وفخرنا

�سعود بن �صقر القا�سمي :اليوبيل الذهبي هو احتفاء بـ  50عاما جعلت من الإمارات واحة عاملية للت�سامح والتعاي�ش
•• ر�أ�س اخليمة  -وام:

قال �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة �إن احتفالنا باليوبيل الذهبي لدولة الإم��ارات هذا
العام ،هو احتفاء مب�سرية  50عاماً من التطور واالزدهار 50 ،عاماً من
العمل والإجناز بقلب رجل واحد وهمة �شعب ال يعرف معنى امل�ستحيل،
 50عاماً من ق�صة �شعب م�ؤمن بقدراته ،خمل�ص لوطنه ،حري�ص على
�أن يكون دائماً يف املقدمة 50 ،عاماً جعلت من الإم��ارات واح��ة عاملية
للت�سامح والتعاي�ش ،ووجهة ت�ستقطب النا�س على اختالف ثقافاتهم
وخلفياتهم ،وجهة ت�ؤكد �أن الإن�سانية هي القا�سم امل�شرتك ،واحلفاظ
على قيمها هي امليزة الأهم التي ميكن لأي دولة ال�شعور بالفخر حيال
حتقيقها لأبناء �شعبها ولكل من يق�صدها .و�أكد �سموه  -يف كلمة وجهها
عرب جملة "درع الوطن" مبنا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني � -أن االحتاد
�سيبقى على الدوام م�صدر قوتنا ورمز عزنا وفخرنا ،وهو �سراجنا الذي
ينري درب امل�ستقبل لإماراتنا الغالية.
وفيما يلي ن�ص الكلمة ..
"يكت�سب احتفالنا بعيد االحتاد لهذا العام رونقاً خا�صاً ،و�أبعاداً ذات
دالالت ا�ستثنائية ت�ضفي م��زي��داً من االع�ت��زاز بانتمائنا لهذا الوطن
احلبيب ال��ذي ي�شع ح�ضوره �أل�ق�اً ،وت ��زدان قلوب �أبنائه قبل �ساحاته
وميادينه مب�شاعر �إن�سانية �صادقة تختزل �سر الأ�صالة والوالء لأر�ض
الآباء والأجداد.

نفخر يف دولة الإمارات ب�أن نكون رواد واحدة من �أجنح جتارب االحتاد
ع�ل��ى م�ستوى امل�ن�ط�ق��ة ،جت��رب��ة م�ه��دت ال�ط��ري��ق ل�ق�ي��ام دول ��ة ع�صرية
�أحالت التحديات فر�صاً ،وهي�أت الظروف والأ�سباب التي جتعل منها
العباً رئي�سياً على اخلارطة العاملية .ما و�صلنا �إليه يف خم�سني عاماً
هو ا�ستثناء ننفرد به يف الإم��ارات ،فنحن الأدرى بواقعنا و�إمكانياتنا،
والأق��در على حتديد �أهدافنا وطموحاتنا ،والأحر�ص على �صناعة غد
�أف�ضل لأجيالنا املقبلة.
�إجن��ازات االحت��اد حا�ضرة بقوة على امتداد م�ساحة �إماراتنا احلبيبة،
ونتائجه وا�ضحة يف جميع امليادين واملجاالت .باخت�صار نحن ورثنا ثقافة
الإجناز من �آبائنا امل�ؤ�س�سني الذين وقفوا وقفة رجل واحد حول املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،وعملوا معاً على
�إعالء ا�سم ومكانة الإمارات م�ستندين يف ذلك �إىل رغبة �صادقة وعزمية
ال تلني .واليوم وبعد مرور خم�سني عاماً على انطالق م�سرية التنمية
ال�شاملة يف الدولة ،توا�صل الإمارات بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" امل�ضي قدماً بذات النهج
لت�ؤكد والئها لفكر ونهج االحتاد ،والإخال�ص لقيمه ومبادئه ،والتزامها
بتحقيق �أهدافه.
اال�ستثمار يف الإن�سان هو الركيزة الأ�سا�سية لنجاح جتربتنا� ،أبنا�ؤنا
هم امل��ورد الأه��م والأغلى يف �صناعة الغد امل�شرق ،وهم الأح��ق والأجدر
يف تويل زم��ام املبادرة ل�ضمان دميومة متيز الإم��ارات وتبو�ؤها املراكز
الأوىل على م�ستوى املنطقة والعامل ،ونحن لن ن�ألو جهداً على الإطالق

يف توفري كافة مقومات الدعم والتميز والتفرد لهم ليكونوا بحق خري
خلف خلري �سلف.
احتفالنا باليوبيل الذهبي لدولة الإم��ارات ،احتفاء مب�سرية  50عاماً
من التطور واالزده��ار 50 ،عاماً من العمل والإجناز بقلب رجل واحد
وهمة �شعب ال يعرف معنى امل�ستحيل 50 ،عاماً من ق�صة �شعب م�ؤمن
بقدراته ،خمل�ص لوطنه ،حري�ص على �أن يكون دائماً يف املقدمة50 .
ع��ام�اً جعلت م��ن الإم� ��ارات واح��ة عاملية للت�سامح والتعاي�ش ،ووجهة
ت�ستقطب النا�س على اختالف ثقافاتهم وخلفياتهم ،وجهة ت�ؤكد �أن
الإن�سانية هي القا�سم امل�شرتك ،واحلفاظ على قيمها هي امليزة الأهم
التي ميكن لأي دولة ال�شعور بالفخر حيال حتقيقها لأبناء �شعبها ولكل
من يق�صدها.
وبهذه املنا�سبة العزيزة �أرف��ع �أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات لأخي
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ،و�أخ��ي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�أخي �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�إخواين �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س
الأعلى حكام الإمارات "حفظهم اهلل" و�إىل �شعب دولة الإمارات وكل من
يعي�ش على �أر�ضها..
و�أختم بالقول �إن االحتاد �سيبقى على الدوام م�صدر قوتنا ورمز عزنا
وف�خ��رن��ا ،وه��و �سراجنا ال��ذي ينري درب امل�ستقبل لإم��ارات�ن��ا الغالية،

ور�أ�س اخليمة و�أبنا�ؤها �سيكونون �أبداً على العهد ،حماة االحتاد ودرعه
احل�صني �إىل جانب �إخوانهم �أبناء الإمارات".

حمدان بن حممد :اال�ستثمار يف بناء الإن�سان ت�صدر �أولويات العمل الوطني منذ البدايات
•• دبي -وام:

قال �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دب��ي �إن��ه بحلول الثاين من دي�سمرب ه��ذا العام تبد�أ
دول��ة الإم��ارات مرحلة جديدة يف تاريخها ،يوا�صل معها
�أبناء الوطن م�ساعيهم ال�ستكمال م�سرية التنمية املباركة
التي بد�أت يف مثل هذا اليوم قبل خم�سني عاماً ..مبداد ال
ينفد من االنتماء �إىل الوطن وال��والء لقيادته الر�شيدة،
جمددين العهد والوعد بامل�ضي على القيم التي ت�أ�س�ست
عليها دولة االحتاد ،والعمل على �صون مقدراتها وحماية
مكت�سباتها والتفاين يف احلفاظ على مكانتها والو�صول
بها �إىل �أعلى املراتب بني �أكرث دول العامل تقدماً وتطوراً
وازده ��اراً .و�أك��د �سموه  -يف كلمة وجهها عرب جملة "درع
الوطن" مبنا�سبة عيد االحت��اد اخلم�سني � -أن اال�ستثمار
يف بناء الإن�سان و�إعداد الكوادر القادرة على ريادة م�سرية
ال�ت�ط��وي��ر ه ��دف ت �� �ص �دّر �أول ��وي ��ات ال�ع�م��ل ال��وط �ن��ي منذ
البدايات ،حيث واكب تر�سيخ اللبنات الأوىل لدولة االحتاد
ابتعاث �أبناء الإمارات �إىل منابع املعرفة يف خمتلف �أنحاء
ال�ع��امل ،لإع ��داد جيل �سيكون م���س��ؤو ًال ع��ن بناء م�ستقبل
ال��دول��ة الفتية ..م �� �ش�يراً ��س�م��وه �إىل �أن ��ه م��ع ال �ث��اين من
دي�سمرب ه��ذا ال�ع��ام ،ن�ستعد لالنطالق يف ب��داي��ة م�سرية
خم�سينية جديدة ب��أه��داف وا�ضحة وم�شاريع ومبادرات
نوعية ور�ؤى طموحة و�إ� �ص��رار على الو�صول �إىل املركز
الأول يف خمتلف املجاالت.
وفيما يلي ن�ص الكلمة ...
"مع حلول ال�ث��اين م��ن دي�سمرب ه��ذا ال�ع��ام ،ت�ب��د�أ دولة
الإم��ارات مرحلة جديدة يف تاريخها ،يوا�صل معها �أبناء
ال��وط��ن م�ساعيهم ال��س�ت�ك�م��ال م���س�يرة التنمية املباركة
التي ب��د�أت يف مثل ه��ذا اليوم قبل خم�سني عاماً ..مبداد
ال ينفد من االنتماء �إىل الوطن والوالء لقيادته الر�شيدة،

جمددين العهد والوعد بامل�ضي على القيم التي ت�أ�س�ست
عليها دولة االحتاد ،والعمل على �صون مقدراتها وحماية
مكت�سباتها والتفاين يف احلفاظ على مكانتها والو�صول
بها �إىل �أعلى املراتب بني �أكرث دول العامل تقدماً وتطوراً
وازده��اراً .ونتوجه يف هذه املنا�سبة ،ب�أ�سمى �آي��ات التهاين
والتربيكات �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة ،و�إخ��وان�ه��م �أع�ضاء
املجل�س الأعلى لالحتاد ُح َّكام الإمارات� ،سائلني املوىل ع ّز
ّ
وجل �أن يحفظ قيادتنا الر�شيدة و�شعبنا الكرمي و�أن يدمي
على دول��ة الإم ��ارات رفعتها وعزتها ورقيها .ون�ستح�ضر
بكل الوالء والتقدير ذكرى م�ؤ�س�س دولة االحتاد ووا�ضع
�أ�سا�س نه�ضتها ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان ،ورفيق
درب��ه ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم والآب��اء امل�ؤ�س�سني
"ط ّيب اهلل ثراهم جميعاً" ،والذين �أ�س�سوا لدولة حديثة
مت ا�ستكمال �أركانها بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،متعه اهلل مبوفور
ال�صحة والعافية ،لت�صل دولتنا اليوم �إىل ت�صدر قوائم
التناف�سية العاملية يف العديد من املجاالت .لقد انطلقت
�سواعد �أبناء الإمارات تبني وت�شيد ،ا�ستلهاماً لأكف�أ مناذج
التطوير والتنمية العاملية ،وك��ان ال�ق��رار �أن تكون بداية
نه�ضتها التنموية من حيث انتهى الآخرون ،باتباع �أف�ضل
املمار�سات واملعايري واملوا�صفات العاملية يف �شتى قطاعات
العمل� ،سعياً للو�صول �إىل م�صاف �أكرب دول العامل و�أكرثها
تطوراً ،لتقدم الإم��ارات على مدار ن�صف قرن من الزمان
منوذجاً مُ لهماً لتنمي ٍة طالت �إجنازاتها خمتلف القطاعات،
م�ستقطب ًة تقدير العامل واحرتامه ،لت�صبح مثا ًال يحتذى

يف التطوير القائم على املعرفة واملل ّبي الحتياجات احلا�ضر
واملتطلع لفر�ص امل�ستقبل .وكان اال�ستثمار يف بناء الإن�سان
و�إع��داد الكوادر القادرة على ري��ادة م�سرية التطوير هدفاً
ت�صدّر �أولويات العمل الوطني منذ البدايات ،حيث واكب
تر�سيخ اللبنات الأوىل لدولة االحتاد ابتعاث �أبناء الإمارات
�إىل منابع املعرفة يف خمتلف �أنحاء العامل ،بغية �إعداد جيل
�سيكون م�س�ؤو ًال عن بناء م�ستقبل ال��دول��ة الفتية ،حيث
وا�صل �أبناء الوطن اكت�ساب املعارف واخل�برات واملهارات
الالزمة لدفع النه�ضة التنموية قدماً يف جميع م�ساراتها،
لنفاخر اليوم ب�أجيال من الكوادر الإماراتية التي �أثبتت
ك �ف��اءة ن��وع�ي��ة يف �شتى امل �ج��االت و� �ص��و ًال �إىل ا�ستك�شاف
الف�ضاء ،وذلك توازياً مع تبني كل ما يكفل لدولة الإمارات
ال��ري��ادة يف ع�صر ال �ث��ورة ال�صناعية ال��راب�ع��ة ،ال�سيما يف
التح ّول الرقمي وتوظيف احللول الذكية للو�صول �إىل
�أف�ضل النتائج �ضمن �أق�صر الأط��ر الزمنية .ومع �إ�صدار
وثيقة اخلم�سني مطلع العام � ،2021أ�صبح ل��دى دولة
الإمارات خريطة طريق وا�ضحة مت�ضي على هديها خالل
ال�سنوات اخلم�سني املقبلة ،بع�شرة مبادئ �أ�سا�سية ت�ضمن
لدولتنا ال��ري��ادة ،ويف مقدمتها تر�سيخ دع��ائ��م االحتاد،
وبناء االقت�صاد الأف�ضل والأن�شط يف ال�ع��امل ،واالهتمام
بتنمية ر�أ�س املال الب�شري الذي ي�شكل الركيزة الأ�سا�سية
يف �صنع امل�ستقبل املن�شود ،وال�سعي ل�ضمان التفوق الرقمي
وال�ع�ل�م��ي ،فيما �أك ��دت الوثيقة على م �ب��د�أ �إن���س��اين مهم
وه��و �أن امل�ساعدات الإن�سانية اخلارجية لدولة الإمارات
جزء ال يتجز�أ من م�سريتها والتزاماتها الأخالقية ،وهو
املبد�أ ال��ذي �أعلته الدولة منذ قيامها ،و�ضاعفت العطاء
من خالله لت�صل �إىل مقدمة ال��دول املانحة للم�ساعدات
الإمنائية على م�ستوى العامل �أجمع .وم��ع م��رور العامل
ب�أزمة رمبا تكون الأكرث �صعوبة يف تاريخه احلديث ،كانت
دول��ة الإم� ��ارات كعهدها دائ�م�اً يف مقدمة ال ��دول املبادرة

لتقدمي ال�ع��ون للمجتمعات الأك�ث�ر ت���ض��رراً م��ن جائحة
كوفيد ،-19و� �س��ارع��ت �إىل ت��وج�ي��ه امل �� �س��اع��دات الطبية
والإن�سانية والإغاثية للمجتمعات الأقل حظاً من التنمية،
وكذلك الدول املتقدمة التي عانت من جراء الأزمة التي
فر�ضت حتديات كبرية على النظم ال�صحية العاملية ،حتى
يف �أكرث دول العامل تقدماً .وكان املوقف اال�ستثنائي الذي
�شهده العامل على مدار نحو العامني ،ورغم ما جلبه من
حتديات ،منا�سبة جديدة ليظهر فيها �أبناء الإمارات مدى
توحدهم وتالحمهم ال��ذي ي�ؤكد قدرتهم على جت��اوز كل
ال���ص�ع��اب مهما ك��ان حجمها .وبف�ضل ر�ؤي ��ة وتوجيهات
القيادة الر�شيدة ،والقدرات املتميزة التي تتمتع بها �أنظمة
العمل يف الدولة يف التجاوب مع خمتلف املتغريات ،كانت
�سرعة التحرك ملواجهة تداعيات اجلائحة ،ومت ا�ستنفار
كافة الطاقات والإمكانات ،حملية كانت �أو احتادية� ،ضمن
�إط ��ار م��ن التن�سيق ال�ك��ام��ل وامل �ب��ادرة �إىل تبني �إج ��راءات
وقرارات حا�سمة كان لها كبري الأثر يف �أن تخرج الإمارات
من مواجهتها مع اجلائحة منت�صرة ،وخالل وقت قيا�سي،
مربهن ًة قدرتها على تخطي كافة امل��واق��ف اال�ستثنائية
بتكاتف �شعبها والتفافه خلف قيادته احلكيمة التي مل ولن
تدخر جهداً يف �سبيل احلفاظ على �صحتهم و�سالمتهم يف
كل وقت وحني .فقد �أثبتت دولة الإمارات �أنها �أكرب من كل
التحديات ،وبرهنت قدرتها على �أن تكون دائماً يف املقدمة
تقهر ما تواجهه من معوقات ،وال �أبلغ من ا�ست�ضافة حدث
بحجم "�إك�سبو  2020دبي" وهو لي�س فقط الأكرب عاملياً
باحل�ضور املبا�شر منذ اندالع �أزمة اجلائحة العاملية ،بل هو
الأكرب يف تاريخ �أ�ضخم معار�ض العامل و�أعرقها مب�شاركة
 192دولة� ،ضمن دورة وعد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ب�أن تكون ا�ستثنائية يف تاريخ املعر�ض،
وه��و م��ا ن��راه يتحقق ب� ��إرادة وع��زمي��ة ترتجم امل�ب��د�أ الذي
�أقره �سموه وهو �أن كلمة "م�ستحيل" ال توجد يف قامو�س

الإمارات التي �ستظل دائما رائدة يف كل ما يخدم الإن�سان
وي�ضمن له امل�ستقبل الأف�ضل .وم��ع الثاين من دي�سمرب
هذا العام ،ن�ستعد لالنطالق يف بداية م�سرية خم�سينية
جديدة ب�أهداف وا�ضحة وم�شاريع ومبادرات نوعية ور�ؤى
طموحة و�إ�صرار على الو�صول �إىل املركز الأول يف خمتلف
امل�ج��االت ..نوا�صل م�سرية النماء ..نبني ونع ّمر ون�سعى
لريادة جم��االت جديدة نثبت فيها تفوقنا ونرتقي �أعلى
م��رات��ب التميز ..ن�صل مبلكات الإن���س��ان �إىل م��داه��ا من
الإب��داع واالبتكار ..لنعمل بر�ؤية قيادتنا الر�شيدة ل�صنع
غ��دٍ تع ّمه ال�سعادة ويظلله ال��رخ��اء وت�صنعه �إرادة �شعب
�سيظل ملتفاً ح��ول ق��ادت��ه م�ت��وح��داً حت��ت راي�ت��ه ،ولتبقى
دولة الإمارات على الدوام منارة للأمل وال�سالم والت�سامح
م��ن منطلق �إمي��ان عميق ب��وح��دة امل�صري الإن���س��اين ،و�أن
الت�ضامن والتعاون بني دول العامل و�شعوبه هو ال�سبيل
لغد يحمل �أ�سباب الأمن واال�ستقرار والتقدم للجميع".

ويل عهد ال�شارقة :الوحدة هي رمز التقدم واالحتاد هو �ضمان امل�ستقبل
•• ال�شارقة -وام:

�أكد �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي
ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة �أن الثاين من دي�سمرب
 1971مي ّثل بداية انطالقة م�سرية دولتنا املتحدة نحو
جمدٍ جديد ي�أخ ُذ قوته من عظمة الرجال الذين كانوا
على العهدِ والوعدِ الذي التقوا عليه وتعاهدوا على رعايته
و�إكمال �إجنازه بكل جدارة .وقال �سموه  -يف كلمة وجهها
عرب جملة "درع الوطن" مبنا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني
 �إن ما و�صلت �إليه دولة الإم��ارات من تطور ومناء ،وماري �إىل �أن الوحدة
حققّته من �إجن��ازاتٍ غري م�سبوقة ،ي�ش ُ
هي رم ُز التقدم ،و�أن التعاون هو طريقُ النه�ضة ،واالحتاد
هو �ضمانُ امل�ستقبل ..م�شرياً �إىل �أن هذه املعاين والقيم
تعك�س �أ�صالة جمتمعنا ،وهو ّيته املتميزة
الرا�سخة التي
ُ
ب�ين الأمم واحل���ض��ارات ،كانت ه��ي الأ��س��ا���س املتني الذي
قامت عليه الدولة ،ووح�دّت بني �أبنائها وبناتها ،و�سارت
بها نحو العاملية بكل ق��وة ،وقفزت بالتنمية فيها قفزات
كبرية جعلتها من الدول املرموقة والرائدة يف كثري من

امل�ؤ�شرات الدولية للحياة الكرمية .وفيما يلي ن�ص الكلمة
..
"ي�أتي االحتفاء بذكرى عيد االحتاد الغايل على قلوبنا
جميعاً ،يف ك��ل ع��ام ،اح�ت�ف��ا ًال ب�أهمية ودور االحت ��اد وما
حققه ،وب �ق��در م��ا ي�ستحقه ال��وط��ن وت��اري��خ ال �ث��اين من
دي�سمرب 1971م من تقدير وع � ّز وافتخار .ه��ذا اليوم
ال��ذي مي ّثل بداية انطالقة م�سرية دولتنا املتحدة نحو
جمدٍ جديد ي�أخ ُذ قوته من عظمة الرجال الذين كانوا
على ال�ع�ه��دِ وال��وع��دِ ال��ذي ال�ت�ق��وا عليه وت �ع��اه��دوا على
رعايته و�إكمال �إجنازه بكل جدارة.
ع�ه� ٌد ب��االحت��اد وال�ت�ع��اون والتكافل واالحت ��اد املثمر من
�أج ��ل ال��وط��ن وت�ن�م�ي�ت��ه وت �ق��دم��ه ،وات� �ف � ٌ
�اق رع �ت � ُه القيم
املجتمعية واملبادئ الوطنية ،والإخال�ص وح� ّ�ب التطور،
لتكون هذه الإجن��ازات الكبرية التي مت ّيز دولة الإمارات
العربية املتحدة وينع ُم بها �شعبنا الكرمي .يف عيد احتادنا
اخلم�سني ،نحتفي ب��ذك��رى ال�ق��ادة العظام م��ن ا ُ
حلكماء
الذين كان لهم يف هذا التاريخ قبل خم�سني عاماً ما�ضية،
إخال�ص ووفاء وطموحاتٍ بوطنٍ متطو ٍر ومتوحد،
وقفة �
ٍ

فعقدوا على العزم و�ش ّمروا عن ال�سواعد ،وو�ضعوا �أف�ضل
اخلطط ،وفق ر�ؤى �سامي ٍة ُتنيرّ الدروب وامل�سارات لل�سري
بالوطن اىل الأمام .كانت الإمكانياتُ قليلة ،ولكن ال ُ
آمال
كبرية ،ومنها انطلقوا لبناء م�سرية الدولة ،بكل �صدق
و�إمي � ��ان ،ي���س�ن��ده��م يف ذل ��ك ك��اف��ة �أب �ن��اء وب �ن��ات الوطن،
ي�ستمدّون جناحهم وطاقاتهم م��ن �إل�ه��ام حكام الوطن
وقادته ،ويتل ّم�سون خُ طى امل�ستقبل املجيد لبالدهم على
ر�ؤى ال�ق��ادة الثاقبة .يف ه��ذا اليوم ترج ُع ذاك��رة الوطن
ب�أكمله اىل من كانوا على قدر امل�س�ؤولية ،فقادوا ال�شعب
�إىل طريق االرتقاء والتقدم ،والنمو امل�ستدام ال�شامل� .إن
ما و�صلت �إليه دولة الإم��ارات العربية املتحدة من تطور
ري
ومن ��اء ،وم��ا حققّته م��ن �إجن� ��ازاتٍ غ�ير م�سبوقة ،ي�ش ُ
بو�ضوح �إىل �أن الوحدة هي رم ُز التقدم ،و�أن التعاون هو
طريقُ النه�ضة ،واالحتاد هو �ضمانُ امل�ستقبل .هذه املعاين
تعك�س �أ�صالة جمتمعنا ،وهو ّيته
والقيم الرا�سخة التي
ُ
املتميزة بني الأمم واحل�ضارات ،كانت هي الأ�سا�س املتني
ال��ذي قامت عليه ال��دول��ة ،ووح �دّت بني �أبنائها وبناتها،
و�سارت بها نحو العاملية بكل قوة ،وقفزت بالتنمية فيها

ق �ف��زات ك �ب�يرة جعلتها م��ن ال� ��دول امل��رم��وق��ة والرائدة
يف كثري م��ن امل ��ؤ� �ش��رات ال��دول�ي��ة للحياة ال�ك��رمي��ة .هذه
الإجن��ازات التي نحتفي بها يف عيد االحت��اد من كل عام،
ه��ي م��ا ُت ُ
نقل عربها ه��ذه القيم الوطنية الرا�سخة �إىل
ّ
لتظل دولتنا مت�ضي يف طريق التقدم
�أجيالنا اجلديدة،
والأ�صالة والفخر والقوة.
وب�ه��ذه املنا�سبة الوطنية ال�ع��زي��زة� ،أت �ق��دم ب�أ�سمى �آيات
ال�ت�ه��اين وال�ت�بري�ك��ات �إىل م�ق��ام ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،و�إىل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة ،و�إىل �إخوانهم �أ�صحاب
ً
ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأع�ل��ى ل�لاحت��اد حكام الإم ��ارات �أر�ضها مبنا�سبة عيد االحت��اد اخلم�سني ،راج�ي�ا من اهلل
و�سمو �أولياء العهود و�سمو نواب احلكام و�إىل كافة �أبناء عز وجل �أن يعيد على بالدنا هذه املنا�سبة ونحن يف تقدم
وب �ن��ات دول ��ة الإم � ��ارات العربية امل�ت�ح��دة واملقيمني على وازدهار �أكرب وننعم بدوام الأمن والرخاء".
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«ق�ضاء �أبوظبي» تد�شن �سارية علم بارتفاع
 50مرتا يف مبناها الرئي�س
•• �أبوظبي-وام:

د�شن �سعادة امل�ست�شار يو�سف �سعيد العربي ،وكيل دائرة الق�ضاء يف
�أبوظبي� ،سارية علم بارتفاع  50م�تراً يف املبنى الرئي�س للدائرة،
وذلك �ضمن امل�شاركة يف االحتفال بعيد االحتاد اخلم�سني.
ت�أتي هذه اخلطوة ،متا�شياً مع توجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ،وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،رئي�س
دائ��رة الق�ضاء يف �أبوظبي ،بتعزيز م�شاعر ال��والء واالنتماء للوطن

والفخر بعلم دولتنا واحتادنا ،تزامناً مع عيد االحتاد الذي يج�سد
معاين الوحدة والتكاتف التي ر�سخها الآب��اء امل�ؤ�س�سون ،لتتوا�صل
م�سرية التطور واالزدهار يف ظل قيادة حكيمة مهدت ال�سبل لتحقيق
الإجنازات يف �شتى املجاالت.
وبهذه املنا�سبة الوطنية ،تقدمت دائرة الق�ضاء ب�أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان،
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س ال��وزراء ،حاكم دبي،

"رعاه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل
عهد �أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�أ�صحاب ال�سمو
�أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات ،و�سمو �أولياء العهود.
يذكر �أن ال�سارية التي ي�صل ارتفاعها �إىل  50مرتاً ،حتمل علم دولة
الإمارات مب�ساحة  15مرت عر�ضاً و�سبعة �أمتار ون�صف املرت طو ًال،
ويحيط بها �ساحة ومن�صة لالحتفاالت ،وقد ا�ستغرق تنفيذها نحو
ثالثة �أ�شهر �شملت احل�صول على الرتاخي�ص و�إع ��داد الت�صاميم
واملخططات و�أعمال الإن�شاء.

عمار النعيمي :نحتفل مبرور  50عاما على بناء ح�ضارة الإمارات احلافلة بعطاء الإن�سان
النبيلة وتغر�س يف النفو�س �أ�سمى معاين الوفاء والإخال�ص
•• عجمان -وام:
للدين والوطن وحتفظ كرامة الإن�سان بتوفري حياة طيبة
قال �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان تزهو بها الأجيال وت�سمو ب�إبداعاتها وابتكاراتها نحو القمم
�إن ذك��رى احت��اد دول��ة الإم� ��ارات مت��ر علينا يف ال�ث��اين من والعاليل".
دي���س�م�بر ون�ح�ت�ف��ل مب ��رور خم�سني ع��ام��ا ع�ل��ى ق �ي��ام دولة
االحت ��اد وان �ط�لاق م���س�يرة النه�ضة الأب��دي��ة والإجن� ��ازات وفيما يلي ن�ص الكلمة ..
ال�سامقة وبناء ح�ضارة الإم��ارات العامرة واحلافلة بعطاء "متر علينا ال �ي��وم ذك ��رى احت ��اد دول ��ة الإم � ��ارات العربية
الإن�سان فكريا وعلميا وعمليا و�أخالقيا ،وحتل علينا هذه املتحدة يف الثاين من دي�سمرب ونحتفل مبرور خم�سني عاما
املنا�سبة الوطنية والإمارات حتتفي ب�إجنازات وطنية كربى على قيام دول��ة االحت��اد وانطالق م�سرية النه�ضة الأبدية
وت�ضم على �أر�ضها �شعوب العامل يف املعر�ض العاملي "�إك�سبو والإجن� � ��ازات ال���س��ام�ق��ة وب �ن��اء ح���ض��ارة الإم � ��ارات العامرة
 2020دبي".
واحلافلة بعطاء الإن�سان فكريا وعلميا وعمليا و�أخالقيا،
و�أ�ضاف �سموه  -يف كلمة وجهها عرب جملة "درع الوطن" وحتل علينا هذه املنا�سبة الوطنية ودولة الإم��ارات حتتفي
مبنا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني" : -خم�سون عاماً والإمارات ب�إجنازات وطنية كربى وت�ضم على �أر�ضها �شعوب العامل يف
يف عهدة قادة كرام و�شعب و ّيف وم�سرية وطنية خالدة تفخر املعر�ض العاملي �إك�سبو  2020دبي.
بها الأمة العربية والإ�سالمية والعامل �أجمع ،خم�سون عاما ويطيب يل مبنا�سبة حلول الذكرى اخلم�سني الحتاد دولة
ودول��ة االحت��اد يف �شغل �شاغل بالعمران واالزده��ار وت�شيد الإمارات العربية املتحدة �أن �أتقدم ب�أ�سمى التهاين و�أ�صدق
ح�ضارة �إن�سانية ترتقي بالفكر والعقل والقيم واملبادئ الأم�ن�ي��ات ب��دوام ال�صحة والعافية وال���س�ع��ادة �إىل �صاحب

ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" و�إىل �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
و�إىل �إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى
لالحتاد حكام الإمارات و�إىل �شعب الإمارات الكرمي ..راجيا
املوىل العلي القدير �أن يعيد علينا جميعا هذا اليوم الوطني
املجيد وبالدنا تنعم باال�ستقرار والأمن والرخاء.
خم�سون ع��ام�اً والإم � ��ارات يف ع�ه��دة ق��ادة ك��رام و�شعب ويف
وم�سرية وطنية خالدة تفخر بها الأمة العربية والإ�سالمية
والعامل �أجمع ،خم�سون عاما ودولة االحتاد يف �شغل �شاغل
بالعمران واالزدهار وت�شييد ح�ضارة �إن�سانية ترتقي بالفكر
والعقل والقيم واملبادئ النبيلة وتغر�س يف النفو�س �أ�سمى
معاين الوفاء والإخال�ص للدين والوطن وحتفظ كرامة
الإن �� �س��ان ب�ت��وف�ير ح�ي��اة طيبة ت��زه��و ب�ه��ا الأج �ي��ال وت�سمو
ب�إبداعاتها وابتكاراتها نحو القمم والعاليل.

يف اخلم�سني من عمر دولتنا نقف �إجالال واحرتاما لذكرى
القادة امل�ؤ�س�سني بناة االحتاد على ر�أ�سهم املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان  -طيب اهلل ثراه  ،-رجل العطاء
والإن�سانية الذي وهب عمره وفكره وقلبه خدمة هلل والوطن
و�شعبه فكان القدوة التي ت�ستلهم منها الأجيال املتعاقبة
درو���س احلياة و�أ�صبح نهج زايد مدر�س ًة جليلة تتعلم منها
الدول والأمم لبناء �أوطان حتافظ على كرامة �شعوبها.
�إن حا�ضر وما�ضي وم�ستقبل وطننا برهان لكل لبيب وا ٍع
�أن دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ر�سمت �صياغة فريدة
لعالقة ال�شعب والقادة عرب م�شاعر املحبة والتقدير والوالء
ال�صادق والت�أكيد على خدمة الوطن وبذل اجلهود والأنف�س
دفاعاً عنه و�إننا ن�ستذكر يف يومنا الوطني �شهداء الإمارات
الأبرار الذين قدموا �أرواحهم الطاهرة فدا ًء للوطن ونقول
للعامل �أجمع �أن دول��ة الإم��ارات ال تن�سى �أبناءها و�أبطالها
البوا�سل مهما طال الزمان �أو ق�صر فذكراهم و�سام �شرف
نعتز به وتاريخ جميد حمفور يف ذاك��رة الوطن مب��داد من
ن��ور .نبارك لقادة الدولة و�شعبها و�ضيوفها الكرام حلول
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هذه املنا�سبة الوطنية ال�سعيدة ،وكل عام ودول��ة الإمارات
بخري وعزة ورفعة".

ويل عهد الفجرية :نحتفل يف يوبيلنا الذهبي بخم�سة عقود حافلة بالنجاحات والإجنازات ويل عهد �أم القيوين :احتفالنا بعام اخلم�سني هو �إعالن االنطالقة نحو املئوية بدعم من ال�شباب
•• الفجرية-وام:

ق��ال �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد
ال���ش��رق��ي ويل ع�ه��د ال �ف �ج�يرة �إن �ن��ا جن ��دد يف
الثاين من دي�سمرب هذا العام ،ميثاق الوالء
لوطننا الغايل الذي قطع �أ�شواطاً من العمل
والإرادة يف طمو ٍح ال حدود له ،لتحقيق ر�ؤية
م�ستقبلية ام�ت��دت على م��دار خم�سة عقود،
وي �ت � َوّج ال �ي��وم ب�ح���ص��ا ٍد واف� � ٍر م��ن النجاحات
والإجن ��ازات امل�ستحقة تنبع م��ن �أ�س�س ثابتة
حت��ت راي��ة وح��دت��ه الوطنية ،وا��ض�ع�اً ب�صمته
يف امل�ح��اف��ل ال��دول�ي��ة على خريطة ال�ع��امل يف
خمتلف امل�ج��االت .و�أ��ض��اف �سموه  -يف كلمة
وج�ه�ه��ا ع�بر جم�ل��ة "درع الوطن" مبنا�سبة
عيد االحت��اد اخلم�سني � -أنه يف هذه املنا�سبة
الوطنية املتفردة ،نتط ّلع جميعا قياد ًة و�شعباً
�إىل حتقيق املزيد من الإجنازات العاملية التي
تتوّج م�سرية اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات،
وتفت ُح نافذ ًة جديد ًة للم�ستقبل امل�شرق الذي
ي�سهم يف حتقيق �أه ��داف ال��دول��ة يف التنمية
وال�ت�ط��وي��ر وا��س�ت�ث�م��ار الإن �� �س��ان ،ك�م��ا حتفظ
موروثنا التاريخي الأ�صيل وم��ا يحمله من
ق�ي��م جمتمعية را��س�خ��ة يف وج� ��دان املجتمع
وير�سخ مبادئ الإن�سانية والت�سامح
الإماراتيّ ،
واالنفتاح على الآخر نحو م�ستقبلٍ �أف�ضل.

ميثاق ال��والء لوطننا الغايل ال��ذي قطع �أ�شواطاً من العمل
والإرادة يف ط �م��و ٍح ال ح ��دود ل��ه ،لتحقيق ر�ؤي ��ة م�ستقبلية
امتدت على مدار خم�سة عقود ،ويت َوّج اليوم بح�صا ٍد واف ٍر من
النجاحات والإجن ��ازات امل�ستحقة تنبع من �أ�س�س ثابتة حتت
راية وحدته الوطنية ،وا�ضعاً ب�صمته يف املحافل الدولية على
خريطة العامل يف خمتلف املجاالت.
نحتفي اليوم بخم�سني عاماً من م�سرية النه�ضة احل�ضارية
وفيما يلي ن�ص الكلمة ..
ال�شاملة التي ت�شهدها دولة الإمارات يف كافة ميادين احلياة،
"يف ال�ث��اين م��ن دي�سمرب ه��ذا ال�ع��ام ،جندّد حيث كانت والزالت الإمارات �س ّباق ًة يف و�ضع اال�سرتاتيجيات

واخلطط العملية التي ت�صنع الفارق الإيجابي
واال�ستثنائي بني دول العامل ،متم�سك ًة بنهج
املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" يف بناء الدولة والإن�سان،
وب ��ال ��ر�ؤي ��ة امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة احل �ك �ي �م��ة لقيادة
الإمارات وحكامها ،متمثل ًة يف �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ،و�إخوانه �أ�صحاب ال�سمو حكام
الإم ��ارات ،لتكون الإم ��ارات ال�ي��وم يف طالئع
الأمم املتقدمة التي ت�ؤمن �أن بناء الأوطان
يكمن يف بناء الإن�سان.
يف ه��ذه املنا�سبة الوطنية امل�ت�ف��ردة ،نتط ّلع
جميعا ق�ي��اد ًة و�شعباً �إىل حتقيق امل��زي��د من
الإجنازات العاملية التي تتوّج م�سرية اليوبيل
الذهبي لدولة الإمارات ،وتفت ُح نافذ ًة جديد ًة
للم�ستقبل امل���ش��رق ال ��ذي ي�سهم يف حتقيق
�أهداف الدولة يف التنمية والتطوير وا�ستثمار
الإن �� �س��ان ،ك�م��ا حت�ف��ظ م��وروث �ن��ا التاريخي
الأ� �ص �ي��ل وم ��ا ي�ح�م�ل��ه م ��ن ق �ي��م جمتمعية
وير�سخ
را�سخة يف وجدان املجتمع الإماراتيّ ،
مبادئ الإن�سانية والت�سامح واالنفتاح على
الآخر نحو م�ستقبلٍ �أف�ضل.
ن���س��أل اهلل ال�ع�ل��ي ال�ق��دي��ر �أن ي�ح�ف��ظ دولة
الإمارت و�شعبها واملقيمني على �أر�ضها ،ومين
علينا ب��اخل�ير وال�ي�م��ن وال�ب�رك��ات ،ويحفظ
ق�ي��ادت�ن��ا ال��ر��ش�ي��دة ،وت�ب�ق��ى الإم � ��ارات دائماً
يف م���ص��اف دول ال �ع��امل ع��ام��ر ًة بالإجنازات
اال�ستثنائية".

جمعية �أهايل ذوي الإعاقة تنظم فعالياتها لليوم الوطني
مببادرتها يف تنظيم واحة اخلم�سني لأ�صحاب الهمم
•• ال�شارقة-الفجر:

يف فعالية متميزة دعت لها �أ�صحاب الهمم و�أ�سرهم وكافة �أف��راد املجتمع
للم�شاركة مع مبادراتها لالحتفال بعام اخلم�سني نظمت جمعية �أهايل
ذوي الإعاقة �ضمن احتفاالت الدولة بالعيد الوطني اخلم�سني بالتعاون مع
بلدية ال�شارقة فعالية حملت عنوان( واحة اخلم�سني لأ�صحاب الهمم ).
وجرى تنظيم الفعاليات م�ساء �أم�س يف حديقة النوف  2بال�شارقة وتالقت
مع كافة الأهداف التي تن�شدها اجلمعية يف ت�أ�صيل وتعميق الهوية الوطنية
بنفو�س الأبناء املعاقني وخلق جو من البهجة وال�سرور لأنهم جزء ال يتجز�أ
من وطنهم احلبيب دولة االمارات.
وتكاملت �أهداف الفعالية مع �أهداف منا�سباتها يف توجيه االهتمام ب�أ�صحاب
الهمم وذويهم على م�ستوى الدولة وم�شاركة يف منظومة الفعاليات املنظمة
و�إبراز ما يقدم له من اهتمام وتعاون كبري بني خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة.

ونظمت العديد م��ن الفقرات التي متيزت بح�ضور الأه��ايل وم�شاركتهم
لأبنائهم وبناتهم من ذوي الإعاقة والتعاون مع اجلمعية يف توا�صل الفقرات
التي غلفتها الفرحة بهذه املنا�سبة الوطنية .
ب��د�أت فعاليات واح��ة اخلم�سني لأ�صحاب الهمم بالعزف الع�سكري الذي
�صاحبة غر�س ال�شتالت ب�أيدي ابنائنا من ذوي الهمم وذلك بقيام املعاقني
ب��زرع وغر�س خم�سني �شتلة كرمز عن ا�ستمرار عطائهم لوطنهم احلبيب
الإم ��ارات يف ر�ؤي��ة جمعية �أه��ايل ذوي الإع��اق��ة �إىل �أهمية وم��ا �ستمثله يف
امل�ستقبل من منو وعطاء.
بعدها �ألقى خالد علي �سعيد رئي�س جمل�س الإدارة كلمة رحب باحل�ضور
وم�شاركتهم ناقال حتيات اجلمعية للح�ضور م�ستعر�ضا �أهمية هذه الفعالية
موجها ال�شكر وال�ت�ق��دي��ر للم�ؤ�س�سات ال�ت��ي رع��ت ه��ذه الفعالية وال�شكر
اخلا�ص للجهود املبذولة من قبل بلدية ال�شارقة التي بذلت كل جهد من
�أجل �إجناح هذه الفعالية

•• �أم القيوين-وام:

ق��ال �سمو ال�شيخ را��ش��د ب��ن �سعود ب��ن را�شد
املعال ويل عهد �أم القيوين �إننا نحتفل هذه
الأيام بعيد االحتاد اخلم�سني لقيام �صرحنا
االحت ��ادي امل �ب��ارك وحتقيق ر�ؤي ��ة الإم ��ارات
 2021وف��ق �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات والنتائج
يف �إط��ار التنمية االقت�صادية واالجتماعية
وا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال ��دول ��ة يف الإب� � � ��داع وفق
منظومة الأه��داف الوطنية املتمثلة يف قوة
االحتاد والتالحم االجتماعي ورفع م�ستوى
جودة احلياة للفرد واملجتمع واقت�صاد معريف
تناف�سي وقاعدة متكاملة يف البنى التحتية.
و�أ� � �ض� ��اف � �س �م��وه  -يف ك �ل �م��ة وج �ه �ه��ا عرب
جملة "درع الوطن" مبنا�سبة عيد االحتاد
اخل�م���س�ين � -إن جن ��اح ا��س�ت���ض��اف��ة معر�ض
"�إك�سبو  2020دبي" مب�شاركة  192دولة
�سي�شكل عن�صرا جوهريا يف اقت�صاد الإمارات
على املدى البعيد و�سي�ستقطب العديد من
اال�ستثمارات التي �ستدعم اقت�صاد الدولة
و�سيجعل احتفالنا بعام اخلم�سني هو �إعالن
االنطالقة بكل ثقة نحو املئوية بدعم من
ال�شباب املزود بالإرادة.
وفيما يلي ن�ص الكلمة ..
"�إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز �أن نحتفل
ه��ذه الأي ��ام بعيد االحت ��اد اخلم�سني لقيام
��ص��رح�ن��ا االحت� ��ادي امل �ب��ارك وحت�ق�ي��ق ر�ؤي��ة
الإم � ��ارات  2021وف��ق �أف���ض��ل املمار�سات
وال �ن �ت��ائ��ج يف �إط � ��ار ال�ت�ن�م�ي��ة االقت�صادية
واالج �ت �م��اع �ي��ة وا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال ��دول ��ة يف
الإب� ��داع وف��ق منظومة الأه� ��داف الوطنية
املتمثلة يف قوة االحتاد والتالحم االجتماعي
ورفع م�ستوى جودة احلياة للفرد واملجتمع
واقت�صاد معريف تناف�سي وقاعدة متكاملة يف

البنى التحتية� .إن جناح ا�ست�ضافة معر�ض "�إك�سبو 2020
دبي" ومب���ش��ارك��ة  192دول��ة وال ��ذي انطلق يف الأول من
�أكتوبر  2021وي�ستمر حتى مار�س � 2022سي�شكل عن�صرا
جوهريا يف اقت�صاد الإمارات على املدى البعيد و�سي�ستقطب
ال�ع��دي��د م��ن اال��س�ت�ث�م��ارات ال�ت��ي ��س�ت��دع��م اق�ت���ص��اد الدولة
و�سيجعل احتفالنا ب�ع��ام اخلم�سني ه��و �إع�ل�ان االنطالقة
بكل ثقة نحو املئوية بدعم من ال�شباب املزود ب��الإرادة .لقد
�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة م�شروع ت�صميم
اخلم�سني عاما القادمة لدولة الإم ��ارات وال��ذي ي�ستهدف
�إ�شراك كافة عنا�صر املجتمع يف ر�سم م�ستقبل الدولة �ضمن
�أج �ن��دة امل�ستقبل وال �ت��ي ت�شتمل ع�ل��ى اخل �ط��ط والربامج
االقت�صادية والتنموية والتعليمية .لقد حر�صت قيادتنا
ال��ر��ش�ي��دة ع�ل��ى �إ� �ش��راك املجتمع وخ��ا��ص��ة ال���ش�ب��اب يف ر�سم

ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��دول��ة لل��أع��وام اخلم�سني
املقبلة �إ�ضافة �إىل م�شاركة القطاع اخلا�ص
يف طرح الأفكار والت�صورات لر�سم مالمح
امل�ستقبل يف العديد من القطاعات التعليمية
وامل �ج �ت �م �ع �ي��ة واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة والإ�� �س� �ك ��ان
واال� �س �ت �ث �م��ار وري� � � ��ادة الأع � �م� ��ال والأم � ��ن
ال�غ��ذائ��ي �إ��ض��اف��ة �إىل امل���ش��ارك��ة املجتمعية
وذلك لر�صد الأفكار والربامج امل�ستخدمة
يف ر��س��م م�ستقبل الإم� ��ارات وو��ض��ع قواعد
الفكر واالبتكار النطالق املرحلة النوعية
القادمة يف م�سرية النه�ضة ال�شاملة التي
�ست�شهدها الدولة بهدف حتقيق الريادة يف
كافة املجاالت وفق منظومة ا�سرتاتيجيات
�شاملة وتعزيز مكانة الدولة الرائدة على
كافة امل�ؤ�شرات التناف�سية العاملية واال�ستثمار
يف القطاعات املعرفية ورفع قدرات الكفاءات
الوطنية يف جم��ال الرقمنة والتكنولوجيا
وع� �ل ��وم ال �ب �ي��ان��ات وال ��ذك ��اء اال�صطناعي
والأمن ال�سيرباين والعلوم الطبية احلديثة
مم��ا �سي�ساهم يف ت�ع��زي��ز م �ه��ارات ال�شباب
وبناء قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم لفر�ص
امل���س�ت�ق�ب��ل يف �إط � ��ار اال� �س �ت �ع��داد للمرحلة
ال�ق��ادم��ة .وب�ه��ذه املنا�سبة نتقدم بالتهنئة
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،و�إىل
�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات
امل���س�ل�ح��ة و�إىل �إخ��وان �ه��م �أ� �ص �ح��اب ال�سمو
�أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات و�إىل
�سمو �أول �ي��اء ال�ع�ه��ود ون ��واب احل �ك��ام و�إىل
�شعبنا ال��وف�ي�ن ،داع�ي�ن اهلل �أن يعيد هذه
املنا�سبة باخلري والرخاء.

ويل عهد ر�أ�س اخليمة :ذكرى اليوبيل الذهبي لقيام الإمارات حلظة تاريخية يف م�سرية الوطن
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ حممد ب��ن �سعود ب��ن �صقر
القا�سمي ويل عهد ر�أ� ��س اخليمة �أن ذكرى
اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية
املتحدة متثل حلظة تاريخية يف تاريخ دولتنا
متتزج فيها م�شاعر الفخر واالعتزاز مبعاين
الأم��ل والتفا�ؤل مب�ستقبل م�شرق للخم�سني
ع��ام��ا ال �ق��ادم��ة ،ي��وم ن�ستذكر ف�ي��ه �إجن ��ازات
الآباء امل�ؤ�س�سني ونر�سم فيه مالمح امل�ستقبل
لن�سري بخطى ثابتة نحو املئوية بدعم القيادة
وبطموح �شباب الوطن .ورفع �سمو ويل عهد
ر�أ���س اخليمة مبنا�سبة اليوم الوطني الـ50
للدولة �أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات �إىل
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة و�إخ��وان�ه��م �أ�صحاب
ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات
و�إىل �شعب الإمارات الويف.
وق ��ال ��س�م��وه ـ �ـ يف ك�ل�م��ة وج�ه�ه��ا ع�ب�ر جملة
درع الوطن مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 50ــ
�إن احتفال دولتنا مب��رور خم�سني عاماً على

قيام احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة يعد حلظة تاريخية
يف م�سرية ال��وط��ن وح��دث��ا ا�ستثنائيا يف ت��اري��خ دول�ت�ن��ا التي
�صنعت املعجزات و�سطرت الإجن��ازات يف الـ 50عاماً املا�ضية
التي بد�أها �آبا�ؤنا امل�ؤ�س�سون و�أكمل م�سريتها باقتدار �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" لنقدم للعامل �أجنح جتربة احتادية و�أ�سرع دولة تنموية
و�أق��وى وح��دة وطنية فهو ي��وم للفخر واالع�ت��زاز مبا و�صلت

�إل�ي��ه دولتنا م��ن مكانة عاملية بف�ضل ر�ؤية
ودع��م القيادة الر�شيدة التي �أ�س�ست لتنمية
�شاملة وم�ستدامة.
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه" :يف ه��ذا ال �ي��وم التاريخي
ون� �ح ��ن ن �ع �ي ����ش ف ��رح ��ة وط � ��ن باخلم�سني
ن�ستذكر ت�ضحيات و�إجنازات الآباء امل�ؤ�س�سني
الذين �أر�سوا دعائم االحتاد ور�سخوا الثوابت
ال��وط�ن�ي��ة و�أ��س���س��وا دول ��ة ع�ل��ى ق�ي��م الأخ ��وة
واملحبة وامل�صري امل�شرتك و�ساروا على دروب
التنمية والبناء واالزدهار خلف ر�ؤية حكيمة
للمغفور له الوالد ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان "طيب اهلل ثراه" الذي قال قبل 50
عاماً �" ..إن م�صرينا جميعاً واحد ،ال م�صري
لإم� ��ارة وم���ص�ير لإم� ��ارة �أخ ��رى وال م�صري
ل�ف��رد وم���ص�ير �آخ ��ر ل�ل�آخ��ري��ن� ،إن امل�صري
واحد ،واحلر�ص واحد وامل�صلحة واحدة "..
تلك املقولة التي ُ�سطرت بحروف من ذهب
يف تاريخ الوطن ور�سخت يف نفو�س وقلوب
�أب �ن��اء الإم� ��ارات �إىل يومنا لي�صبح االحتاد
ال�ن�ه��ج ال ��ذي ن�ه�ت��دي ب��ه وال �ن�ب�را���س الذي
�أ�ضاء لنا الطريق لن�سري على خطى الآباء
امل�ؤ�س�سني.
واختتم �سموه بالقول" :حتية �إجالل و�إكبار
�إىل م�ؤ�س�س دولتنا ورافع راية احتادنا املغفور
ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان و�إىل
الآباء امل�ؤ�س�سني رحمهم اهلل".
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احتفاال بعيد االحتاد اخلم�سني
�أ�ضخم عرو�ض بالألعاب النارية يف ق�صر الإمارات اليوم
•• �أبوظبي -الفجر:

يحتفل فندق ق�صر الإم��ارات بعيد االحت��اد اخلم�سني للدولة  ,اذ ت�ضاء
مباين الق�صر لي ً
ال بالوان العلم االم��ارات��ي فيما ت�سطع ا�ضواء الليزر
لت�ضفي بهجة وفرحاً بهذه املنا�سبة الوطنية املجيدة ،وي�ستعد الق�صر
القامة عر�ض �ضخم لاللعاب النارية م�ساء الثاين من دي�سمرب.
وقد مت تزيني حدائق الق�صر بالعلم الإماراتي الذي �صمم على م�ساحات
�شا�سعة ف��وق امل�سطحات اخل���ض��راء ،فيما تت�ألق ا��س��وار ق�صر االمارات
بالعلم الذي يعك�س قوة ومتانة االحتاد .وي�شهد ق�صر االمارات العديد
م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات وال �ع��رو���ض االح�ت�ف��ال�ي��ة ال�ش ّيقة ال�ت��ي ت�ستمر ح�ت��ى 3
دي�سمرب .و�سيحظى �ضيوف وزوار الفندق الفاخر بفر�صة اال�ستمتاع
ب��أج��واء رائعة ُتزيّنها �أل��وان ال�تراث الإم��ارات��ي الناب�ضة باحلياة .فيما

08

ت�شهد منطقة القبة الكربى طي ًفا وا�س ًعا من الفعاليات الرائعة والتي
ً
ا�ستعرا�ضا مذهلاً خلم�سني نوعًا من التمور الفريدة� ،إىل جانب
ت�شمل
العديد م��ن الأن�شطة ال��زاخ��رة باملتعة والت�سلية ل�ل�أط�ف��ال .كما ميكن
لل�ضيوف التفاعل مبا�شرة مع رق�صة العيالة التقليدية� ،إ�ضافة اللتقاط
ال�صور التذكارية مع ال�صقور.
ويف يوم  2من دي�سمرب ،وهو ذكرى قيام احتاد االمارات العربية املتحدة
قبل  50عاماً � ,سيكون ال�ضيوف على موعد مع �أروع العرو�ض اجلوية
اخلا�صة � ،إ�ضافة �إىل فر�صة اال�ستمتاع بعرو�ض الألعاب النارية املتميزة
التي �ستنري �سماء كورني�ش �أبوظبي احتفا ًء بهذه املنا�سبة اخلالدة.
يقدم ق�صر االم��ارات طي ًفا وا�س ًعا من التجارب الذوقية الرائعة موفراً
ل�ضيوفه الكثري م��ن خ�ي��ارات الطعام الكفيلة ب��إر��ض��اء جميع الأذواق.
حيث ميكن للعائالت والأ�صدقاء اال�ستمتاع بنزهة ال ُتن�سى يف حديقة

الق�صر الغ ّناء ت�شمل ت�شكيلة وا�سعة من امل��أك��والت ال�شهية وامل�شروبات
ومتابعة العرو�ض اجلوية اخلا�صة بالعيد الوطني وذل��ك من ال�ساعة
 2بعد الظهر وحتى ال�ساعة  6م�ساء يومي  1و  2دي�سمرب .وميكن
للراغبني باحل�صول على موقع متميز مل�شاهدة عر�ض الألعاب النارية
املذهل الذي �سيقام م�ساء  2دي�سمرب  2021زي��ارة " باربيكيو الق�صر
" واال�ستمتاع مبوقعه الرائع على �شاطئ البحر .حيث يقدم هذه املطعم
املتميز قائمة طعام خا�صة باليوم الوطني تت�ضمن ت�شكيلة وا�سعة من
الأطباق احل�صرية التي تتمحور حول الطهي بالنار املفتوحة .كما ت�شمل
م�شروبًا ترحيب ًيا و�صندوقاً من التمور الفاخرة .ويقدم ق�صر الإمارات
ل�ضيوفه �سل�سلة من الأن�شطة اخلارجية الزاخرة باملتعة والإثارة �ضمن
العديد من املرافق والتجارب الرتفيهية املخ�ص�صة للأطفال كالزحلوقة
احلمراء العمالقة ،والرتامبولني ،ورحلة البحث عن كنز الق�صر.

مكتوم بن حممد :نحتفل بعيد االحتاد اخلم�سني ودولتنا ترفل يف ثياب العز والأمن واال�ستقرار

ب ��أن ن�سري على نهجهم ،و�أن نقتدي
••دبي-وام:
ب�ع�ط��اءات�ه��م وتكاتفهم وتفانيهم يف
قال �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن خدمة وطننا و�شعبنا.
را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية �إننا وفيما يلي ن�ص الكلمة ..
نحتفل بالعيد اخلم�سني لت�أ�سي�س "ب�سم اهلل الرحمن الرحيم  ..احلمد
احت��ادن��ا ،ودولتنا ترفل يف ثياب العز هلل ال��ذي كتب لنا �أن نحتفل بالعيد
واملنعة واالزده��ار والأمن واال�ستقرار اخلم�سني لت�أ�سي�س احت��ادن��ا ،ودولتنا
..م �� �ش�ي�را �إىل �أن �ه ��ا � �س �ن��وات زاخ ��رة ترفل يف ثياب العز واملنعة واالزدهار
بالعطاء والبناء والتقدم وما حققناه والأمن واال�ستقرار.
خاللها ،حتتاج دول �أخرى �ضعف عدد �إن�ه��ا �سنوات زاخ��رة بالعطاء والبناء
هذه ال�سنوات لتحقيق مثله.
والتقدم .وما حققناه خاللها ،حتتاج
وق ��ال ��س�م��وه  -يف كلمة وج�ه�ه��ا عرب دول �أخرى �ضعف عدد هذه ال�سنوات
جم�ل��ة "درع الوطن" مبنا�سبة عيد لتحقيق مثله .ال �أقول هذا جمازاً �أو
االحت � ��اد اخل�م���س�ين  -يف ه ��ذا اليوم تفاخراً� ،إمن��ا هي احلقيقة املدونة يف
الأغر ،ونفو�سنا تفي�ض فخراً وحبوراً كتاب تاريخنا احلديث.
بنموذجنا الإماراتي املت�ألق ،ومبكانة لقد انطلقنا يف ال�ث��اين م��ن دي�سمرب
دولتنا املرموقة؛ جندد العهد لقادتنا  1971من نقطة ال�صفر تقريباً يف

كل جمال تنموي وتنظيمي .مل نكن
من�ل��ك � �س��وى الأح �ل��ام والطموحات
وقادة عظام امتلكوا الإرادة والعزمية
والإمي��ان .ف�أ�س�سوا احتادنا ،وجنحوا
خ�ل��ال � �س �ن��وات م � �ع ��دودة يف تثبيت
�أرك��ان��ه ،وو�ضعوا التنمية ال�شاملة يف
م�سار �صاعد حفل بالإجنازات يف كافة
املجاالت ،وعو�ض �شعبنا عن كثري مما
ف��ات��ه ،ون �ق��ل ب�لادن��ا م��ن ال �ن��درة �إىل
الوفرة ،ومن عزلة عن عاملنا فر�ضت
علينا �إىل ان�ف�ت��اح وت�ب��ادل م��ع العامل
ب ��أ� �س��ره ،وم���ش��ارك��ة ف��اع�ل��ة يف �ش�ؤونه
وح� ��راك� ��ه الإن� ��� �س ��اين واالقت�صادي
والقيمي .قبل خم�سني ع��ام�اً ،كانت
�أق�صى �أم��اين �شعبنا �أن حت��رز دولتنا
ت �ق��دم �اً ي�ق��رب�ن��ا م ��ن م���س�ت��وى تقدم
دول �شقيقة و��ص��دي�ق��ة .وال �ي��وم ف�إن
من��وذج�ن��ا الإم ��ارات ��ي ال�ت�ن�م��وي مثال

يحتذى .وتتطلع دول عدة �إىل ال�سري
على نهجه ،واال�ستفادة من خرباته.
وك ��ان م��ن ع�ظ�ي��م �أه��داف �ن��ا �أن نن�شر
التعليم ونقل�ص ن�سبة الأمية .واليوم
ت�ت��وا��ص��ل اجل �ه��ود ل�ت�ط��وي��ر التعليم
واالرت �ق��اء ب��ه �إىل �أف���ض��ل املمار�سات
العاملية ،وت�سجل دولتنا �أحد �أقل ن�سب
الأمية بني دول العامل.
وحني ت�أ�س�ست دولتنا و�أن�شئت الوزارات
وامل�ؤ�س�سات ،بحث �آبا�ؤنا امل�ؤ�س�سون عن
ك��وادر م�ؤهلة ل�شغل مئات الوظائف
اجل ��دي ��دة ،ف �م��ا وج � ��دوا � �س��وى نحو
 45خريجاً جامعياً .واليوم يتدفق
خ ��ري� �ج ��ون ��ا ب� � � � ��الآالف �� �س� �ن ��وي� �اً ويف
ك ��ل ت�خ���ص���ص��ات ال �ع �ل��وم الإن�سانية
والطبيعية والتقنيات احلديثة.
�آن� ��ذاك مل ي�ك��ن م�ف��ر م��ن اال�ستعانة
ب � � �خ� �ب��رات م� � ��ن ال � � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة

وال �� �ص ��دي �ق ��ة .وال � �ي� ��وم ت �ط �ل��ب دول
ع��دة خرباتنا يف التخطيط والإدارة
احل�ك��وم�ي��ة وب �ن��اء ق� ��درات ر�أ�� ��س املال
ال �ب �� �ش��ري ،ون �ظ��م م��واك �ب��ة املتغريات
وا�ست�شراف امل�ستقبل.
وال�ي��وم يتداعى �إىل خ��اط��ري حديث
� �س �ي��دي ال ��وال ��د "حفظه اهلل" عن
رحلته يف العامل � 1963إىل الواليات
املتحدة .ك��ان الوالد ع�ضواً يف الوفد
املرافق جلدي ال�شيخ را�شد بن �سعيد
�آل م�ك�ت��وم "طيب اهلل ثراه"� .س�أل
ال��وال��د نف�سه وه��و ي��زور مبنى الأمم
امل �ت �ح��دة يف ن �ي��وي��ورك :ه��ل �سيخفق
علمنا �أمام املبنى مع الدول الأع�ضاء؟
وخ� �ل ��ال ت �ن �ق��ل ال� ��وف� ��د ع�ب��ر امل� ��دن
الأمريكية� ،سرح بفكره وه��و ي�شاهد
مظاهر احل���ض��ارة وال�ت�ق��دم ح��امل�اً �أن
منتلك يوماً �شوارع عري�ضة وميادين

ف�سيحة و�شبكات ماء وكهرباء وهاتف
ممتدة �إىل كل بيت ،وجامعات وم�صانع
وبنايات وقطارات.
لقد حققت حلمك يا �سيدي ورفعت
� �س �ق��ف ط �م��وح��ات � �ش �ع��وب املنطقة.
وبف�ضل �آباء الت�أ�سي�س و�آب��اء التمكني
بتنا نناف�س ال��دول املتقدمة يف كافة
ح�ق��ول ال�ت�ن�م�ي��ة .ول��دي�ن��ا �أرق ��ى بنية
حتتية يف ال�ع��امل ،وت�ب��و�أن��ا ه��ذا العام
امل��رك��ز الأول عاملياً يف  121م�ؤ�شراً
تنموياً ،واملركز الأول عربياً يف 479
م�ؤ�شراً ،ودخلنا ن��ادي الع�شرة الكبار
يف  314م�ؤ�شراً .و�أخرياً ولي�س �آخراً
�سجلنا �أف�ضل �أداء على م�ستوى العامل
يف مواجهة جائحة كورونا.
يف هذا اليوم الأغ��ر ،ونفو�سنا تفي�ض
ف�خ��راً وح �ب��وراً بنموذجنا الإماراتي
امل �ت ��أل��ق ،ومب�ك��ان��ة دول�ت�ن��ا املرموقة؛

جن��دد العهد لقادتنا ب ��أن ن�سري على
ن �ه �ج �ه��م ،و�أن ن �ق �ت��دي بعطاءاتهم
وتكاتفهم وتفانيهم يف خدمة وطننا
و�شعبنا.
و�أت � � �ق � ��دم ب� ��أ�� �س� �م ��ى �آي� � � ��ات التهنئة
والتربيك �إىل �سيدي �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" ،و�سيدي �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س
جم�ل����س ال � � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه
اهلل" ،و�سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل���س�ل�ح��ة ،و�إىل �إخ��وان �ه��م �أ�صحاب
ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأع�ل��ى حكام
الإم��ارات ،و�إىل �أول�ي��اء العهود ونواب
احل �ك��ام .والتهنئة مو�صولة �إىل كل

�أبناء وبنات الإمارات.
�أ� � �س � ��أل امل � ��وىل ع ��ز وج� ��ل �أن يحفظ
قادتنا ويدميهم ذخ��راً لوطننا؛ و�أن
ي��دمي علينا نعمة الأم��ن واال�ستقرار
واالزده � ��ار ،و�أن يعيد ه��ذه الذكرى
العزيزة على بالدنا وقادتنا و�شعبنا
باخلري واليمن والربكات.
وال� � ��� � �س �ل��ام ع� �ل� �ي� �ك ��م ورح � � �م� � ��ة اهلل
وبركاته".

عبداهلل بن �سامل القا�سمي :ر�ؤى القيادة الر�شيدة هي القلب الناب�ض مل�سرية �إجنازاتنا
•• ال�شارقة -وام:

الآباء من امل�ؤ�س�سني ،ممن كانوا على
ك��ام��ل ال�ع�ه��د وال��وع��د ال ��ذي اتخذوه
م�ن��ذ ات�ف��اق�ه��م يف 1971م ،وق ��ادوا
ب�لادن��ا ب�ك��ل ث�ق� ٍة واق �ت��دار ن�ح��و �أرفع
ال� ��درج� ��ات يف م�ق��اي�ي����س املجتمعات
احل��دي �ث��ة وال � ��دول ،و�آم� �ن ��وا بقدرات
�أبنائهم وبناتهم املواطنني ،و�سعيهم
لبناء جمتم ٍع متطورٍ ،ومتعلم ،يتخ ُذ
املعرفة طريقاً للتقدم والأ�صالة.

قال �سمو ال�شيخ عبداهلل بن �سامل بن
�سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة
�إن احتفال بالدنا هذه الأيام باليوبيل
ال��ذه�ب��ي الحت��اد دول�ت�ن��ا امل�ج�ي��د ،هذه
يعك�س
امل�ن��ا��س�ب��ة البهية وال�ع�ظ�ي�م��ةُ ،
ح�ج��م الإجن� ��از ال ��ذي حت � ّق��ق ،ويبينّ ُ
م��دى اجل �ه��ود ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي بُذلت،
وت�ق� ُ�ف ��ش��اه��د ًة على حل�ظ� ٍة ف��ارق � ٍة يف
تاريخ دولتنا .و�أ�ضاف �سموه ــ يف كلمة وفيما يلي ن�ص الكلمة ..
وجهها عرب جملة درع الوطن مبنا�سبة "حتتف ُل بالدنا هذه الأي��ام باليوبيل
االحتفال بعيد االحتاد اخلم�سني ــ �أنه ال��ذه�ب��ي الحت��اد دول�ت�ن��ا امل�ج�ي��د ،هذه
تعك�س حجم
يف كل احتفال بهذه املنا�سبة ن�ستذكر املنا�سبة البهية والعظيمة ُ

الإجن� ��از ال ��ذي حت � ّق��ق ،وت �ب�ّي�نّ ُ مدى
اجل�ه��ود ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي ُب��ذل��تُ ،
وتقف
��ش��اه��د ًة على حل�ظ� ٍة ف��ارق � ٍة يف تاريخ
دولتنا حني اجتمع الآب��اء امل�ؤ�س�سون
يف ال � �ع ��ام 1971م وات� �ف� �ق ��وا على
ق�ي��ام الإم� ��ارات ك��دول��ة متحدة ت�ضع
التطور واالزدهار هدفاً وا�ضحاً ن�صب
�أعينها ،لتنطلق منها البداية الأوىل
مل�سرية التنمية والنه�ضة احل�ضارية
ملجتمعنا ،حتت قياد ٍة حكيم ٍة وجّ هت
ور��س�م��ت م��ا ُي�ح� ّق��ق لأب�ن��ائ�ه��ا وبناتها
ري وال�سعاد ُة والنماء .منذ �أن بد�أت
اخل ُ
الإمارات طريقها العام ُر بالإجنازات،
كانت ر�ؤى القيادة الر�شيدة هي القلبُ

ال�ن��اب��� ُ�ض ل�ه��ذه امل���س�يرة ال�ت��ي �شملت
ك��اف��ة �أرك � � ��ان احل� �ي ��اة ل �ك��ل ف� ��رد من
�أفراد جمتمعنا ..هذه الر�ؤى الثاقبة
التي عملت على ك��ل م��ا يتي ُح لأفراد
جمتمع الدولة �سُ بل احلياة الكرمية،
والتقدم واالرت �ق��اء يف كافة املجاالت
االق �ت �� �ص��ادي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة وال�صحية
والتعليمية ،وغريها ..فكان االهتما ُم
كبرياً ،وا ُ
خلطى مت�سارعة ،مب�شاركة
ك ��ل �أب� �ن ��اء دول� ��ة الإم� � � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ،ل�ت�ك��ون احل���ص�ي�ل� ُة جمتمعاً
ح �� �ص � ّي �ن �اً ب��ال�ق�ي��م الأ� �ص �ي �ل��ة ،ودول � � ًة
ح��دي�ث� ًة تت�صدر امل��ؤ��ش��رات القيا�سية
يف ك�ث�ير م��ن امل �ج��االت ع�ل��ى م�ستوى

العامل .يف كل احتفال بالعيد الوطني،
ن�ستذكر الآب ��اء م��ن امل�ؤ�س�سني ،ممن
كانوا على كامل العهد والوعد الذي
ات�خ��ذوه منذ اتفاقهم يف 1971م ،
وق��ادوا بالدنا بكل ثق ٍة واق�ت��دار نحو
�أرفع الدرجات يف مقايي�س املجتمعات
احل��دي �ث��ة وال � ��دول ،و�آم� �ن ��وا بقدرات
�أبنائهم وبناتهم املواطنني ،و�سعيهم
لبناء جمتم ٍع متطورٍ ،ومتعلم ،يتخ ُذ
امل�ع��رف��ة ط��ري�ق�اً ل�ل�ت�ق��دم ،والأ�صالة
..وكان كل فر ٍد من �أفراد املجتمع على
ق��در م��ا و�ضعته ب��ه القيادة الر�شيدة
َ
ف�شارك اجلميع يف
من ثقة وطموح،
ب�ن��اء ال��وط��ن ،وت�ق� ّدم��وا ال�صفوف يف

كافة املجاالت ،مُت�سلحني بالعلم وحب
الوطن ،وم�ؤمنني بقدراتهم و�إرادتهم
يف موا�صلة طريق التنمية امل�ستدامة
ال�ت��ي ح�ق�ق��ت ف�ي�ه��ا ال��دول��ة �إجن� ��ازاتٍ
ك �ب�ي�رة ..وه � �ك� ��ذا ك��ان��ت �� �س�ي�ر ُة بناء
ال��وط��ن ،خ�ل�ال ال���س�ن��وات اخلم�سني
امل��ا��ض�ي��ة ،ع�ل��ى ذات ال�ط��ري��ق امل�ضيء
ري فيه بالدنا ،بنا ًء وتطوراً
الذي ت�س ُ
وارتقا ًء ومناء ،مت�سلح ًة بقيم الوحدة
احل � ّق��ة واالحت � ��اد ال �ق��وي والتالحم
ال��وط �ن��ي ال �ك �ب�ي�ر .وب� �ه ��ذه املنا�سبة
الوطنية �أرف ��ع �أ��س�م��ى �آي ��ات التهاين
والتربيكات مبنا�سبة عيد االحت��اد الـ
 50لدولة الإم��ارات العربية املتحدة

�إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان رئ �ي ����س الدولة
"حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح ��اك ��م دب� ��ي "رعاه اهلل" و�صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د ب��ن زاي� ��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأع� �ل ��ى ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان بن �أولياء العهود و�سمو نواب احلكام و�إىل
حم �م��د ال �ق��ا� �س �م��ي ع �� �ض��و املجل�س كافة �شعب الإم��ارات واملقيمني عليها
الأعلى حاكم ال�شارقة ،و�إىل �إخوانهم راجياً من اهلل عز وجل �أن يدمي علينا
�أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى الأمن والأمان واال�ستمرار يف التقدم
ل�لاحت��اد ح�ك��ام الإم � ��ارات و�إىل �سمو واالزدهار يف كافة املجاالت".

�سلطان بن �أحمد القا�سمي :احتفالنا بعيد االحتاد وقفة ننظر فيها �إىل ما حتقق لبالدنا من مكانة عظيمة
•• ال�شارقة-وام:

جم �ل��ة درع ال ��وط ��ن مب �ن��ا� �س �ب��ة عيد
االحت� ��اد اخل�م���س�ين ـ �ـ �أن ��ه يف ك��ل عا ٍم
نحتفي بهذا اليوم الوطني اخلال�ص،
يعك�س تقدير �أفراد جمتمعنا
احتفا ًء ُ
ملا حققه الآب��ا ُء امل�ؤ�س�سون وما عملوا
أ�سا�س متني ،وجهدٍ را�سخ،
عليه من � ٍ
و�أ�س�س �سليمة لبناء جمتمع م�ستق ٍر
وم�تراب��ط �أ�سا�سه ال��وح��دة واالحتاد،
وق��وام� ُه التقدير وال�ع��رف��ان ،وال�سري
على طريق القيادة الر�شيدة.

قال �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن
�سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة
�إن االح�ت�ف��ال ب�ه��ذا ال �ي��وم التاريخي
يمُ ّثل وقف ًة ننظ ُر فيها اىل ما حت ّقق
لبالدنا من مكان ٍة عظيمةٍ ،تتكئ على
االحت � ��اد ب�ي�ن �أب �ن ��اء ال��وط��ن الواحد
..م�ك��ان� ًة حققت الكثري مم��ا اكت�سبه
ك��ل ف ��رد م��ن �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع وحظي
ب ��ه ،وح �ق � ّق��ت م��ا ��س�ع��ى �إل �ي��ه قادتنا
الكرام من التنمية املتكاملة والعي�ش وفيما يلي ن�ص الكلمة ..
ال �ك��رمي ال ��ذي ي�ستحقه جمتمعنا�" .إن االحتفال بهذا اليوم التاريخي
و�أ��ض��اف �سموه ــ يف كلمة وجهها عرب يمُ ّثل وقف ًة ننظ ُر فيها اىل ما حت ّقق

لبالدنا من مكان ٍة عظيمةٍ ،تتكئ على
االحت ��اد ب�ين �أب �ن��اء ال��وط��ن الواحد.
مكان ًة حققت الكثري مما اكت�سبه كل
ف��رد م��ن �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع وح �ظ��ي به،
وحق ّقت م��ا �سعى �إل�ي��ه قادتنا الكرام
من التنمية املتكاملة والعي�ش الكرمي
ال� ��ذي ي���س�ت�ح�ق��ه جم�ت�م�ع�ن��ا .فكانت
العناية بالأ�سرة بكاملها هي الأ�سا�س،
وم� ��ا ي�ت�ب�ع�ه��ا م ��ن ال �ق �ي��م الفا�ضلة،
والرتبية ال�صحيحة ،لتكون ا�ستدامة
تقدم دولتنا يف �إن�سانها ال��ذي ُ
ينب�ض
ب�ح��ب ال ��وط ��ن ،والأ� �ص��ال��ة وال �ت�راث
والعلم ،وطموحات و�آمال التقدم .كان
رها ُن قادتنا الأوائل من امل�ؤ�س�سني على

�أن ت�سري تنمية امل ��وارد العامة جنباً
اىل جنب مع تنمية الإن�سان ،نف�س ّياً
وعلم ّياً ومعرفياًّ واجتماع ّياً ،ليكون
�أف� ��راد املجتمع م��واط�ن�ين �صاحلني،
يعرفون معاين االن�ت�م��اء والوطنية،
يُ�شاركون يف بناء امل�ستقبل ،يُبدعون
ويبتكرون ،وي�سهمون يف بناء قدراتهم
وم �ه��ارات �ه��م ل���ص��ال��ح ال �غ��د امل ��أم ��ول.
�شم�س احتفالنا اليوم باليوبيل
ت�شر ُق ُ
الذهبي لدولتنا ،على خم�سني عاماً
من الإجن��ازات املتوا�صلة التي قفزت
ببالدنا اىل م�صاف ال��دول املتقدمة
وال��رائ��دة يف كثري من امل�ج��االت .هذه
التنمية غ�ير امل�سبوقة ال�ت��ي اهتمت

بالفرد يف املجتمع ،اىل جانب الأ�صالة وج �ه��دٍ را� �س��خ ،و�أ� �س ����س �سليمة لبناء
وال ُهوّية واالنتماء ،فجاءت متكامل ًة جمتمع م�ستق ٍر وم�ت�راب��ط� .أ�سا�سه
يف ��ش�ت��ى امل� �ج ��االت ،م��دع��وم � ًة ب ��ر�ؤى ال��وح��دة واالحت ��اد ،وق��وام � ُه التقدير
حكيمة م��ن ال�ق�ي��ادة الر�شيدة والتي والعرفان ،وال�سري على طريق القيادة
ط��رق��تْ امل� �ج ��االت امل �ت �ع��ددة العلمية الر�شيدة ،ليكون جمتمعنا هو جمتمع
رب،
والثقافية والتعليمية واالقت�صادية ال�سعادة والإجن ��از ،والتكافل وال ّ
والريا�ضية وال�صحية ،لتح ّقق ملجتمع والأرق� ��ام القيا�سية العاملية يف كافة
دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،حياة ح �ق��ول امل �ع��رف��ة وال �ت �ن �م �ي��ة ،ولتكون
ك��رمي� ًة وواق �ع �اً م��رم��وق�اً ،وم�ستقب ً
ال ب�ل�ادن��ا م �ث��ا ًال ع�ل��ى �أه �م �ي��ة الوحدة،
باهراً يف كل املجاالت والقطاعات .يف وال� �ط� �م ��وح ��ات ال� �ك� �ب�ي�رة ،وامل ��رت �ب ��ة
ك��ل ع��ا ٍم نحتفي ب�ه��ذا ال�ي��وم الوطني الدولية الرائدة وال�سعي اجل��اد نحو
يعك�س تقدير �أفراد م�ستقبل لها وللب�شرية �أجمع .وبهذه
اخلال�ص ،احتفا ًء ُ
جمتمعنا مل��ا حققه الآب ��ا ُء امل�ؤ�س�سون املنا�سبة� ،أرف ��ع �أ��س�م��ى �آي ��ات التهاين
وم��ا ع�م�ل��وا ع�ل�ي��ه م��ن �أ� �س��ا�� ٍ�س متني ،والتربيكات مبنا�سبة عيد االحت��اد الـ

 50لدولة الإم��ارات العربية املتحدة
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ �ي ����س جم�ل����س ال� � ��وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات و�إىل �سمو �أولياء العهود و�سمو نواب
امل �� �س �ل �ح��ة و� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ احل �ك��ام و�إىل ك��اف��ة ��ش�ع��ب الإم � ��ارات
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي وامل�ق�ي�م�ين ف�ي�ه��ا راج �ي �اً م��ن اهلل عز
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،وج��ل �أن ي��دمي علينا الأم��ن والأمان
و�إىل �إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء واال��س�ت�م��رار يف التقدم واالزده� ��ار يف
املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات كافة املجاالت.

جامعة الإمارات تد�شن من�صة ال�شيخ زايد لتوثيق م�سرية ور�ؤية القائد امل�ؤ�س�س
•• العني -الفجر

د� �ش��ن م �ع��ايل زك� ��ي �أن� � ��ور ن���س�ي�ب��ة –
امل���س�ت���ش��ار ال �ث �ق��ايف ل���ص��اح��ب ال�سمو
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة ،ال��رئ �ي ����س الأع �ل ��ى
جل��ام�ع��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
من�صة ال�شيخ زايد يف مكتبة اجلامعة
بح�ضور معايل الدكتورة ميثاء بنت
�سامل ال�شام�سي  .وزيرة دولة ،وال�شيخ
حممد بن ركا�ض العامري ،وال�شيخ
�سامل بن ركا�ض العامري ،وعدد من
ال�شخ�صيات البارزة يف الدولة و�إداريي
و�أ�ساتذة وطلبة اجلامعة.
وي�أتي تد�شني املن�صة �ضمن االحتفال
مبنجزات خم�سني عاماً لهذا الوطن
وت��وث �ي��ق ل ��ر�ؤي ��ة وم �ك��ان��ة وم�سرية
م�ؤ�س�س الدولة املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ثراه.
وقال معايل زكي �أنور ن�سيبة يف كلمة
بهذه املنا�سبة �" :أفتخر اليوم بوقويف
�أمامكم الفتتاح من�صة ال�شيخ زايد
يف مكتبة جامعة الإم� ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ،ه��ذه اجل��ام�ع��ة ال�ت��ي حر�ص
ال� ��وال� ��د امل ��ؤ� �س ����س � � ,ش �خ �� �ص �ي �اً على
افتتاحها يف ع��ام � 1976إمي��ان�اً منه
ب� ��أن ُم���س�ت�ق�ب��ل �أيّ �أم � � ٍة ي�ع�ت�م��د على
تعليم �أبنائها .وحم � ّو ًال بذلك حُ لمه
�إىل حقيقة ب��إن���ش��اء ج��ام�ع��ة وطنية
رائ ��دة ت �ق �دّم لطلبتها تعليماً عاملياً

م��رم��وق�اً ،و ُت�ع� ّد جي ً
ال مُث ّقفاً ميتلك
مهارات قوية لدعم االقت�صاد الوطني
ويُ�ساهم من خالل الأبحاث العلمية،
الإب � ��داع واالب �ت �ك��ار يف ح � ّل امل�شكالت
التي تواجهها الدولة".
وحت� � �دّث م �ع��ال �ي��ه ع ��ن ل �ق��ائ��ه الأول
ب��ال �� �ش �ي��خ زاي � ��د يف � �ص �ي��ف ،1966
وع��ن جتربته الأوىل يف دخ��ول ق�صر
احل�صن ،ال��ذي كان مق ّر �إقامة �أ�سرة
�آل نهيان منذ ال�ق��رن ال�ث��ام��ن ع�شر،
لإج � � ��راء ح � ��وار ت �ل �ف��زي��وين مُ�سجّ ل
لفيلم وثائقي باللغة الإنكليزية عن
ال�شيخ زايد .و�أ�ضاف" :كانت الرهبة

جتتاح �أعماقي كلما اقرتبنا من هذه ل��ه ال�شيخ زاي��د �شاعراً رقيق الف�ؤاد،
ال�شخ�صية الأ� �س �ط��وري��ة ال�ت��ي كانت محُ �ب �اً ل�ل�ث�ق��اف��ة واالط� �ل ��اع ،ميتلك
ُت���ش� ُّع ب�ه��ال� ٍة م��ن ال�صالبة وال�سلطة ف�ضو ًال للمعرفة وكان ي�ؤمن ب�شدّة �أن
واجلاذبية القيادية .يف تلك اللحظة ريادة الدولة املُ�ستقبلية تنبع من بني
التم�سك بقيم
وق � ��ف ج �م �ي��ع م� ��ن يف امل �ج �ل ����س ويف �صفحات ال�ك�ت��ب ،م��ع
ّ
مقدمتهم ال�شيخ زاي��د "رحمه اهلل" ،الت�سامح وق�ب��ول الآخ��ر والإن�سانية.
املن�صة وفا ًء
وقام مبُ�صافحتنا جميعاً،و�إخبارنا ب�أنه لهذا ي�أتي تد�شني ه��ذه ّ
جاهز لإج��راء احل��دي��ث التلفزيوين ،وت �ق��دي��راً ل�ق��ائ��د ا��س�ت�ث�ن��ائ��ي ،ودلي ً
ال
وب���ش�خ���ص�ي�ت��ه ال ��داف �ئ ��ة الإن�سانية ل�ل�أج�ي��ال ال�ق��ادم��ة على �أن العظماء
احلنونة� ،أذابَ رهبة اللقاء" .م�ؤ ّكداً و�إن غ��ادروا هذه الدنيا ،ف��إن التاريخ
ع �ل��ى �أن ه� ��ذا ال �ل �ق��اء غ�ّي��رّ جمرى كفيل بحفظ �إرثهم ،وتخليد �أفكارهم
ح�ي��ات��ه مت��ام �اً .واخ �ت �ت��م م �ع��ايل زكي و�إجنازاتهم" .من جانبه قال الدكتور
ن�سيبة كلمته ق��ائ�ل ً�ا" :كان املغفور حمد �صراي – مدير عمادة املكتبات-

من�صة ال�شيخ زاي��د -رحمه
" :تعترب ّ
اهلل -يف م �ك �ت �ب��ة ج��ام �ع��ة الإم � � ��ارات
العربية املتحدة مكاناً علم ّياً وتوثيق ّياً
مل�سرية ال�شيخ زاي��د -رح�م��ه اهلل -يف
بناء الدولة االحتادية وتوثيقاً لعمله
ال � � � ��د�ؤوب يف � �س �ب �ي��ل حت �ق �ي��ق احللم
وحتويله �إىل منجز تاريخي بالتعاون
مع �إخوانه ح ّكام الإمارات ،وهم الآباء
امل��ؤ�� ّ�س���س��ون ل��دول��ة االحت ��اد -رحمهم
اهلل جميعاً .و�أ�ضاف الدكتور �صراي:
"لقد ّ
املن�صة بتوجيهات
مت �إن�شاء هذه ّ
من معايل الرئي�س الأعلى للجامعة،
وبدعم متوا�صل منه ،ومتييزها مكانة

وم�ك��ان�اً يف املكتبة ،و��س��وف نعمل مع
م��رور ال��وق��ت على تطوير حمتويات
امل�ن��ّ��ص��ة ورف��ده��ا ب��امل��راج��ع املتنوّعة،
متخ�ص�صة حول
و�إعداد بيبلوغرافيا
ّ
امل�غ�ف��ور ل��ه ال���ش�ي��خ زاي ��د ب��ن �سلطان
طيب اهلل ثراه.وحت � �ت � ��وي امل� �ن� �� ّ��ص ��ة ع� �ل ��ى ع �� �ش ��رات
الإ�� �ص ��دارات وال�ك�ت��ب وامل��راج��ع حول
ال�شيخ زايد ،ودوره الإداري والتاريخي
يف �إن�شاء وت�أ�سي�س الدولة االحتادية
منذ عام � 1968إىل وفاته -غفر اهلل
له -يف عام .2004
ك �م��ا ت �� �ض � ّم امل �ن �� ّ��ص��ة ج� �ه ��ازاً لعر�ض

ح ��وايل � 90أل ��ف � �ص��ورة م �ع� رّّبرة عن
م�سرية ال�شيخ زاي ��د ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ح��وايل � 500أل��ف وثيقة بريطان ّية
وب��رت�غ��ال� ّي��ة و�أم��ري �ك � ّي��ة حت�ك��ي تاريخ
الإم ��ارات يف ك � ّل ظروفها و�أحوالها.
وحت �ت��وي �أي �� �ض �اً ج �ه��از ع��ر���ض لعدد
م��ن الأف �ل�ام ال��وث��ائ�ق� ّي��ة ال�ت��ي حتكي
م �� �س�يرة االحت � ��اد .ك �م��ا ��س�ت�ع��ر���ض يف
�شا�شة العر�ض العديد من ال�صحف
وامل�ج� اّّل�ت العربية التي تتحدّث عن
م���س�يرة االحت� ��اد و�إم� � ��ارات ال�ساحل،
�إىل ج��ان��ب م�ع�ل��وم��ات م�ه� ّم��ة تتع ّلق
ب��اجل��وان��ب ال�سيا�سية واالجتماعية

واالقت�صادية يف الإمارات.
كما مت الإع�ل�ان على هام�ش �إفتتاح
امل �ن �� �ص��ة ع ��ن ت �� �ش �ك �ي��ل ق �� �س��م جديد
ي�ضاف �إىل �أق�سام املكتبة ،با�سم"ق�سم
الإم � � � ��ارات وامل �ج �م��وع��ات اخلا�صة"
الذي ي�شمل كتب وم�صادر الإمارات،
وم �ك �ت �ب��ة الأ� �س �ت ��اذ �إب ��راه �ي ��م العابد
رحمه اهلل -ومكتبة الأ�ستاذ الدكتورع��ام��ر ح�سن � �ص�بري ،واملخطوطات
والوثائق الربيطانية .و�أي�ضاً �إن�شاء
ق�سم جديد با�سم"ق�سم خدمة البحث
العلمي" ،وت�شكيل مظ ّلة �إلكرتونية
�شاملة العديد من جامعات الدولة.
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�صحة دبي حتتفل بعيد االحتاد اخلم�سني
•• دبي-وام:

احتفلت هيئة ال�صحة بدبي بعيد الإحت��اد اخلم�سني من خالل
�أجندة متنوعة من الأن�شطة والفعاليات التي عك�ست روح العز
والفخر وامل�شاعر الوطنية �إىل جانب �أج��واء البهجة التي عمت
م�ق��ر الإدارة ال�ع��ام��ة للهيئة وج�م�ي��ع م�ست�شفياتها ومراكزها
ال�صحية ووح��دات�ه��ا التنظيمية .وت��زي��ن مبنى الإدارة العامة
لـ”�صحة دبي” و�أبنية املن�ش�آت الطبية التابعة للهيئة ب�ألوان علم
ال��دول��ة ..وع�ل��ت الأه��ازي��ج والأنا�شيد والأغ��اين الوطنية ،و�سط
فرحة املوظفني ،مب�ضي  50عاماً من عمر دولة االزده��ار .ويف
م�ستهل الإحتفال رفع �سعادة عو�ض �صغري الكتبي املدير العام
للهيئة التهاين والتربيكات �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن

زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�أخيه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة و�أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى
حكام الإم��ارات .وقال �إن االحتفال باليوم الوطني ،هو االحتفال
بلحظة فارقة يف تاريخ املنطقة ،حيث قدم م�ؤ�س�س الدولة ال�شيخ
زاي��د بن �سلطان �آل نهيان “طيب اهلل ثراه” ،و�أخ��وه املغفور له
ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم والآباء امل�ؤ�س�سون “رحمهم اهلل”
من��وذج�اً يحتذى للدولة الع�صرية واملتقدمة .و�أك��د الكتبي �أن
احتفاالت هذا العام هي الأكرث متيزاً حيث �أمتت الدولة  50عاماً
ميمونة من م�سرية الرخاء والرقي وهي تبد�أ  50عاماً جديدة

من عمرها املجيد ب�أهداف وتطلعات م�ستقبلية ال حدود لها يف
خمتلف املجاالت وعلى ال�صعد كافة املحلية والعربية والدولية.
و�شملت فعاليات االحتفال م�سرية م��ن �ساحة م�ست�شفى را�شد
�إىل املكتبة الطبية �ضمت امل�س�ؤولني وجمموعة كبرية من كوادر
الهيئة الطبية والطبية امل�ساندة والفنية والإدارية تقدمها �سعادة
عو�ض �صغري الكتبي  .ومت عر�ض فيلم وثائقي عن تاريخ تطور
مهنة الطب والتحوالت التي �شهدها القطاع ال�صحي يف الدولة
خ�لال اخلم�سني ع��ام�اً املا�ضية وم��ا مت حتقيقه يف ه��ذا القطاع
م��ن �إجن ��ازات الف�ت��ة �إىل ج��ان��ب اف�ت�ت��اح معر�ض لل�صور ايعك�س
تاريخ تطور القطاع ال�صحي يف الدولة و�إجنازاته و�صور �أخرى
حتاكي امل�ستقبل وتطلعات عام  2071والأهداف اال�سرتاتيجية
املرتبطة با�ستدامة ال�صحة والرفاه ال�صحي.

طحنون بن حممد :الإمارات �شهدت الكثري من املنجزات خالل العقود الـ  5املا�ضية
•• العني-وام:

�أكد �سمو ال�شيخ طحنون بن حممد
�آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة
العني �أن ذكرى عيد االحتاد خا�صة
جدا يف نفو�س املواطنني واملقيمني
على هذه الأر���ض الطيبة ومنا�سبة
نتذكر فيها جميعا الت�ضحيات التي
قدمها الآباء امل�ؤ�س�سون والإجنازات
ال� �ت ��ي حت �ق �ق��ت م �ن��ذ �إع �ل ��ان قيام
االحت � ��اد ل �ن �ح��اف��ظ ع�ل�ي�ه��ا وندعم
ا� �س �ت �م��راره��ا وا� �س �ت �ق��راره��ا ليبقى
الوطن قوياً عزيزاً �آمناً ن�ستمد منه
القوة والعزة.
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه  -يف كلمة وجهها
عرب جملة “درع الوطن” مبنا�سبة
“ ع�ي��د االحت ��اد اخلم�سني “ � -أن
وط �ن �ن��ا ال� �غ ��ايل � �ش �ه��د ال �ك �ث�ير من

املنجزات يف جميع امل�ج��االت خالل
العقود اخلم�س املا�ضية و�أ�صبحت
ح �ك��وم��ة الإم � � � � ��ارات م ��ن خاللها
الأ� �س ��رع والأك �ث��ر م��رون��ة والأك�ث�ر
ق� ��درة ع�ل��ى ال�ت�ك�ي��ف م��ع متغريات
امل �� �س �ت �ق �ب��ل و�أ� �ص �ب �ح��ت يف م�صاف
الدول املتقدمة من خالل ح�صولها
ع �ل��ى امل ��راك ��ز الأوىل يف ك �ث�ير من
م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية ..الفتا
�إىل �أن الإم � � � ��ارات ت��رب �ع��ت خالل
العام اجل��اري على قمة دول العامل
وح���ص��دت امل��رك��ز الأول يف العديد
من امل�ؤ�شرات اخلا�صة بالتعامل مع
ف�يرو���س ك��ورون��ا ،ب��دءا م��ن مرحلة
الت�صدي و�صوال �إىل مرحلة التعايف
ال�صحي واالقت�صادي واالجتماعي.
وفيما ن�ص الكلمة ...
نحتفل اليوم بعيد االحت��اد ال�ـ 50

لقيام دولة الإمارات العربية املتحدة
وال �ت ��ي �أ��س���س�ه��ا ب�ح�ن�ك�ت��ه وحكمته
املغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان
�آل نهيان و�إخ��وان��ه امل�ؤ�س�سني حكام
الإم � ��ارات “ ط� ّي��ب اهلل ث��راه��م “ و
ن�شاهد �آثار هذا االحتاد العظيم �إىل
اليوم �إذ حتتفل دولتنا يف الثاين من
دي�سمرب من كل عام بهذه الذكرى
الكرمية والعزيزة على قلوبنا.
وب� �ه ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ال �غ��ال �ي��ة �أتقدم
بخال�ص التهنئة �إىل مقام �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دبي
“رعاه اهلل” و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد

�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو
حكام الإم��ارات و�إىل �شعبنا الكرمي
و�إىل ك ��ل امل �ق �ي �م�ين ع �ل��ى �أر�ضنا
ال �ط��اه��رة � �س��ائ�لا امل� ��وىل ع��ز وجل
�أن يحفظ ب�لادن��ا و�أن ينعم عليها
ب��الأم��ن والأم � ��ان و�أن ت�ظ��ل �شعل ًة
م���ض�ي�ئ��ة ون�ب�را� �س �اً ل ��دول و�شعوب
ال �ع ��امل .ومت ��ر الأع� � ��وام وه ��ا نحن
ن�ع�ي����ش ال �ي��وم ال ��ذك ��رى اخلم�سني
لتوحيد هذا الوطن املعطاء والذي
ن �ع �ي ����ش ع �ل��ى �أر� � �ض ��ه ون �ح ��ن ننعم
بالأمن والأم��ان واال�ستقرار وذلك
بف�ضل م��ن اهلل وب�ح�ن�ك��ة و�سيا�سة
ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة� .إن ذك ��رى عيد
االحت ��اد ه��ي ذك��رى خا�صة ج��داً يف
ن�ف��و���س امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين على
ه� ��ذه الأر� � � ��ض ال �ط �ي �ب��ة ومنا�سبة

نتذكر فيها جميعا الت�ضحيات التي
قدمها الآباء امل�ؤ�س�سون والإجنازات
ال� �ت ��ي حت �ق �ق��ت م �ن��ذ �إع �ل ��ان قيام
االحت � ��اد ل �ن �ح��اف��ظ ع�ل�ي�ه��ا وندعم
ا� �س �ت �م��راره��ا وا� �س �ت �ق��راره��ا ليبقى
الوطن قوياً عزيزاً �آمناً ن�ستمد منه
القوة والعزة .متر ذكرى اخلم�سني
لت�أ�سي�س وح��دت�ن��ا ب�ق��در ك�ب�ير من
طاقة ال�شعور باالنتماء لهذا الوطن
ال �غ��ايل امل ��ؤث��ر ع��امل �ي �اً وجت ��دد فينا
روح االن�ت�م��اء وال ��والء لوطن غايل
وق �ي��اد ًة حكيمة وي�ح��ر���ص اجلميع
خ�ل�ال ه ��ذه ال ��ذك ��رى ع �ل��ى غر�س
ح��ب ال��وط��ن وب ��ث ال �ق �ي��م النبيلة
التي ورثناها من الآب��اء امل�ؤ�س�سني
يف نفو�س الأج�ي��ال اجل��دي��دة وكيف
ا�ستطاعوا  -رحمهم اهلل  -توحيد
دولتنا واالتفاق على الر�أي وامل�صري

امل�شرتك.
ً
لقد �شهد وطننا الغايل كثريا من
املنجزات يف جميع امل�ج��االت خالل
ال �ع �ق��ود اخل �م ����س امل��ا� �ض �ي��ة والتي
�أ� �ص �ب �ح��ت ح �ك��وم��ة الإم � � � ��ارات من
خ�لال�ه��ا الأ�� �س ��رع والأك �ث��ر مرونة
والأك �ث ��ر ق � ��درة ع �ل��ى ال �ت �ك �ي��ف مع
م �ت �غ�يرات امل���س�ت�ق�ب��ل و�أ� �ص �ب �ح��ت يف
م�صاف ال��دول املتقدمة من خالل
ح�صولها على املراكز الأوىل يف كثري
من م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية..
وخ� �ل ��ال ال � �ع� ��ام اجل� � � ��اري تربعت
الإم� � � ��ارات ع �ل��ى ق �م��ة دول العامل
وح���ص��دت امل��رك��ز الأول يف العديد
من امل�ؤ�شرات اخلا�صة بالتعامل مع
ف�يرو���س ك��ورون��ا ،ب��دءا م��ن مرحلة
الت�صدي و�صوال �إىل مرحلة التعايف
ال�صحي واالقت�صادي واالجتماعي.

كما ت�ست�ضيف ه��ذا العام “ �إك�سبو
 2020دبي “ يف �أول انعقاد له يف
منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�أفريقيا
وج �ن��وب �آ��س�ي��ا  ،وي�ع��د ه��ذا احلدث
الأهم يف العامل عرب اجتماع 192
دولة بثقافاتها وجتاربها وتاريخها،
كما �أن��ه م�ؤ�شر على ق��درة الإمارات
ع �ل��ى ا� �س �ت �� �ض��اف��ة �أه� � ��م الأح � � ��داث
ال �ع ��امل �ي ��ة ،وم � ��ؤ� � �ش� ��راً ك ��ذل ��ك على
التعايف حمليا وعامليا حلقبة ما بعد
كوفيد.19-
�إن اح�ت�ف��ال�ن��ا ال �ي��وم ب �ـ “اخلم�سني
عاما” املا�ضية هو منا�سبة ل�صياغة
م�ستقبلنا خالل “اخلم�سني عاما”
القادمة لتحقيق ق�ف��زات نوعية يف
جميع امل�ج��االت التنموية وتر�سيخ
ال �ق �ي��م ال �ن �ب �ي �ل��ة ال �ت ��ي عاي�شناها
خ�ل�ال ال �ع �ق��ود امل��ا� �ض �ي��ة لتتبناها
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الأج� �ي ��ال اجل ��دي ��دة ،ولت�ساعدهم
على التخطيط و�صياغة م�ستقبل
دولتنا خالل اخلم�سني عاما املقبلة
وما حتمله هذه العقود القادمة من
حتديات وطموحات عظيمة لبالدنا.
حفظ اهلل دول��ة الإم ��ارات العربية
امل ُ�ت�ح��دة ق �ي��اد ًة و�شعباً و�أدام عليها
الأمن والأم��ان واال�ستقرار وجعلها
نربا�سا لدول و�شعوب العامل .

حمدان بن زايد :عيد االحتاد وعام اخلم�سني يج�سدان م�سرية ن�صف قرن من العطاء والريادة
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد
�آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة
ال�ظ�ف��رة �أن ال �ث��اين م��ن دي�سمرب
منا�سبة وطنية هامة يعرب فيها
�أب� �ن ��اء ال ��دول ��ة وم� ��ن ي �ق �ي��م على
�أر�ضها عن انتمائهم لهذا الوطن
وع��ن الفخر واالع �ت��زاز بالقيادة
ال��ر� �ش �ي��دة ل �ل��دول��ة ال �ت��ي عملت
على اال�ستثمار يف ب�ن��اء الإن�سان
الإم� ��ارات� ��ي ،وو� �ض �ع �ت��ه ع �ل��ى قمة
�أولوياتها  ،ما مكنها من حتقيق
ال�ت�م�ي��ز واال� �س �ت �ق��رار ،والتنمية
امل�ستدامة.
وقال �سموه  -يف كلمة وجهها عرب
جملة “ درع الوطن” مبنا�سبة
“عيد االحت ��اد اخلم�سني” � -إن
ه��ذا اليوم فر�صة مهمة ن�ستذكر

فيها ذلك اليوم العظيم الذي �شكل
ق�ب��ل  50ع��ام��ا ع�لام��ة ف��ارق��ة يف
تاريخ الوطن وال�شعب الإماراتي
ف�ك��ان الأ��س��ا���س امل�ت�ين لقيام دولة
الإم � ��ارات ال��دول��ة احل��دي�ث��ة التي
مت �ت �ل��ك ك ��ل م �ق ��وم ��ات النه�ضة
احل�ضارية والتنموية  ..م�شريا
�إىل �أن احتفالنا ب�ع��ام اخلم�سني
ي �ت��زام��ن م��ع ع�ي��د االحت� ��اد الذي
يخلد ق�صة م�سرية وط��ن وجناح
�أبنائه يف حتقيق واحد من �أعظم
الإجن��ازات يف تاريخ منطقتنا بعد
�أن �أ� �ص �ب �ح��ت الإم � � ��ارات منوذجا
للدولة الع�صرية ت�ضاهي الدول
الكربى يف العديد من املجاالت.
وفيما يلي ن�ص الكلمة ..
يعد الثاين من دي�سمرب منا�سبة
وط �ن �ي��ة ه��ام��ة ي �ع�بر ف�ي�ه��ا �أبناء
الدولة ومن يقيم على �أر�ضها عن

انتمائهم لهذا ال��وط��ن  ،والفخر
واالعتزاز بالقيادة الر�شيدة للدولة
وعلى ر�أ�سها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة “حفظه اهلل” و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه
اهلل” و� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم �م��د ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل�ل�ق��وات امل�سلحة  ..ه��ذه القيادة
ال �ت��ي ع�م�ل��ت ع �ل��ى اال� �س �ت �ث �م��ار يف
بناء الإن�سان الإماراتي ،وو�ضعته
ع�ل��ى ق�م��ة �أول��وي��ات �ه��ا  ،م��ا مكنها
م��ن حتقيق التميز واال�ستقرار،
والتنمية امل�ستدامة.
ومي�ث��ل ه��ذا ال �ي��وم ف��ر��ص��ة مهمة
ن�ستذكر م��ن خاللها ذل��ك اليوم

العظيم الذي �شكل قبل  50عاما
ع�لام��ة ف��ارق��ة يف ت��اري��خ الوطن
وال�شعب الإماراتي فكان الأ�سا�س
املتني لقيام دولة الإمارات الدولة
احلديثة التي متتلك كل مقومات
النه�ضة احل�ضارية والتنموية ،
هي منا�سبة نتطلع فيها مل�ستقبل
�أج � �م ��ل و�أف� ��� �ض ��ل لأج� �ي ��ال� �ن ��ا مع
ال�ت���ص�م�ي��م ع �ل��ى �أن ن�ب�ل��غ القمم
وت �ب��و�ؤ م��راك��ز متقدمة يف جميع
امل�ؤ�شرات مع حلول املئوية الأوىل
للدولة يف العام .2071
ل �ق��د و� �ض �ع��ت ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
ل� �ل ��دول ��ة الإن � �� � �س� ��ان ع� �ل ��ى ر�أ� � ��س
�أولوياتها بتوفري �أرقى م�ستويات
امل �ع �ي �� �ش��ة وال� �ع� �م ��ل واخل� ��دم� ��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة م��ن ت�ع�ل�ي��م و�صحة
وحت �ق �ي��ق اال�� �س� �ت� �ق ��رار الأ� � �س ��ري
ب��ال �ت��زام��ن م ��ع �إق ��ام ��ة م�شاريع

اقت�صادية وتبني �سيا�سات جاذبة
ل�لا� �س �ت �ث �م��ار وت �ن �� �ش �ي��ط احلركة
ال �ت �ج��اري��ة مم ��ا و� �ض��ع الإم� � ��ارات
يف �� �ص ��دارة امل� ��ؤ�� �ش ��رات الدولية
للتناف�سية.
�إن اح �ت �ف��ال �ن��ا ب� �ع ��ام اخلم�سني
ي �ت��زام��ن م��ع ع�ي��د االحت� ��اد الذي
يخلد ق�صة م�سرية وط��ن وجناح
�أبنائه يف حتقيق واحد من �أعظم
الإجن��ازات يف تاريخ منطقتنا بعد
�أن �أ� �ص �ب �ح��ت الإم � � ��ارات منوذجا
للدولة الع�صرية ت�ضاهي الدول
الكربى يف العديد من املجاالت.
ك �م��ا وي �ع��د ال �ث��اين م��ن دي�سمرب
يوما للوفاء للوالد ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان “طيب اهلل
ثراه” و�إخ��وان��ه امل�ؤ�س�سني الذين
ع�ق��دوا ال�ع��زم على �أن ت�ك��ون هذه
الأر�� � ��ض ع �ل��ى م��وع��د م ��ع �أعظم

جت� ��رب� ��ة وح � ��دوي � ��ة يف املنطقة
والتي باتت عنواناً للخري والقيم
وال�سالم واالنفتاح الإن�ساين.
لقد �أك��دت الإجن ��ازات الإماراتية
الأخ � �ي� ��رة  -وال � �ت� ��ي حت �ق �ق��ت يف
ظ � ��ل ال � � �ظ� � ��روف اال�ستثنائية
غ�ير امل���س�ب��وق��ة ب�سبب ج��ائ�ح��ة /
كوفيد /19 -ونذكر منها ت�شغيل
حمطتي ب��راك��ة للطاقة النووية
ال�سلمية وافتتاح “ �إك�سبو 2020
دبي “ � -أن “عام اخلم�سني” هو
ع��ام ا�ستثنائي يف م�سرية التنمية
وا�ست�شراف امل�ستقبل وهو حمطة
نوعية يف م�سرية دول��ة الإم ��ارات
ت� ّؤ�س�س من خاللها ملرحلة جديدة
يف ��س�ج� ّل نه�ضتها االقت�صادية
واملجتمعية والتنموية املت�سارعة
ل �ت �ك��ون الأف �� �ض��ل ع��امل � ًّي��ا بحلول
الذكرى املئوية لقيامها .

�إن دولة االم��ارات التي ت�ست�ضيف
على �أر�ضها �أكرث من  200جن�سية
م��ن خمتلف الأدي� ��ان والطوائف
وال� �ث� �ق ��اف ��ات وال� � �ع � ��ادات �ستكمل
م���س�يرت�ه��ا ن�ح��و اخل�م���س�ين عاماً
املقبلة م�ستندة على قيمها الثابتة
ك��ال�ع�ط��اء وال�ت���س��ام��ح والتعاي�ش
واالنفتاح على �أمم العامل و�شعوبه
تلك القيم ال�ت��ي تت�صدر نهجها
يف عالقاتها مع ال��دول  ،ومبزيد
م��ن ال��دع��م وامل �� �س��ان��دة للق�ضايا
الإن�سانية.
وب �ه��ذه املنا�سبة ال��وط�ن�ي��ة نتقدم
بالتهنئة �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال ��دول ��ة “حفظه اهلل”و�صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي

“رعاه اهلل” و� �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأع� �ل ��ى ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة و�إىل
�أ��ص�ح��اب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ح �ك��ام الإم� ��ارات
و�أولياء العهود و�إىل �شعبنا الويف
 ..داع�ي�ن اهلل ع��ز وج��ل �أن يعيد
هذه املنا�سبة علينا جمعيا باخلري
والعزة والفخر .

من�صور بن زايد :الإمارات تكمل  50عاما من البناء والت�أ�سي�س والتمكني
••�أبوظبي-وام:

ق��ال �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زايد
�آل ن �ه �ي��ان ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س جمل�س
ال � � ��وزراء وزي� ��ر �� �ش� ��ؤون ال��رئ��ا� �س��ة ،
رئي�س جلنة اال�ستعداد للخم�سني
ُتكمل دول�ت�ن��ا ،ال�ي��وم خم�سني �سنة
م��ن ال�ب�ن��اء والت�أ�سي�س والتمكني؛
ا�ستثما ٌر ناج ٌح يف الإن�سان ،ومتك ٌ
ني
ل�ل�م��ر�أة ،وم�شارك ٌة فاعل ٌة لل�شباب،
ٌ
وت�شريعات
وب �ن �ي � ٌة حت �ت �ي � ٌة ق��وي��ة،
ح ��دي� �ث ��ة ،و ُن � �ظ ��م ت �ع �ل �ي� ٍ�م و�صح ٍة
تتب ّنى �أف�ضل التجارب واملمار�سات،
ورع � ��اي � ��ة اج �ت �م ��اع �ي ��ة م �ت �ق � ّدم ��ة،
ودول � ٌة م�ستقطِ بة وج��اذب� ٌة للعلماء
واخل�ب�راء ور ّواد الأع �م��ال ور�ؤو� ��س
الأموال ،وعالقات خارجية متم ّيزة،
•• �أبوظبي -وام:

ق ��ال ��س�م��و ال���ش�ي��خ ه ��زاع ب��ن زايد
�آل ن �ه �ي��ان ن��ائ��ب رئ �ي ����س املجل�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي لإم � � ��ارة �أب ��وظ �ب ��ي �إن
عيد االحت��اد ه��ذا ال�ع��ام يتخد مع
االح �ت �ف��ال مب� ��رور خ�م���س�ين عاماً
على قيام دول��ة الإم ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ،وا��س�ت�ع��دادن��ا للخم�سني
ع��ام �اً امل �ق �ب �ل��ة ،ط��اب �ع �اً ا�ستثنائياً
مم� �ي ��زاً ي��زي��دن��ا ف� �خ ��راً وميل�ؤنا
ت�صميماً ،وي�ح� ّف��زن��ا �أك�ث�ر ف�أكرث
للعمل بج ّد و�إخ�لا���ص ال�ستكمال
م���س�يرة الإجن � ��ازات وامل���ض��ي نحو
�آف� � ��اق ج ��دي ��دة م ��ن ع �م��ر دولتنا
الفت ّية .وا��ض��اف �سموه ـ�ـ يف كلمة
وج �ه �ه��ا ع�ب�ر جم �ل��ة درع الوطن
مبنا�سبة عيد االحت ��اد اخلم�سني
ـ �ـ �أن �ن��ا ن�ح�ت�ف��ل ه ��ذا ال �ع��ام ونحن
ن�ستقبل اخلم�سني �سنة املقبلة وقد
�سجلت الإمارات �إجنازاً تاريخياً يف
ّ
التعايف من �آثار جائحة كوفيد،19
�إذ جن �ح��ت امل �ع��اي�ير وال�سيا�سات
والإجراءات املتبعة ،يف عودة جميع
ال �ق �ط��اع��ات �إىل ك��ام��ل ن�شاطها
وفعاليتها ،وباتت الإمارات منوذجاً
ع ��امل �ي �اً ي �ق �ت��دى يف ال �ت �ع��ام��ل مع

وم��ؤ�� ّ�س���س��ات دف��اع�ي��ة و�أم�ن�ي��ة عالية
اال� �س �ت �ع��داد واجل ��اه ��زي ��ة ،حماي ًة
ل �ل��وط��ن ودف� ��ا ًع� ��ا ع ��ن مكت�سباته
و�إجنازاته.
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه  -يف كلمة وجهها
عرب جملة “ درع الوطن” مبنا�سبة
“عيد االحت� ��اد اخلم�سني” � -أن
دولتنا ،وبف�ضل الإجنازات امل�شهودة
مل��رح�ل��ة ال�ت��أ��س�ي����س وال�ت�م�ك�ين ،هي
ال �ي ��وم �أك�ث��ر ا� �س �ت �ع��داداً للمرحلة
القادمة ،محُ ّركها الأ�سا�س �شراكة
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ف��اع �ل��ة وذك� �ي ��ة بني
القطاعينْ العام واخل��ا���ص ،غايتها
�أن ت�صبح عا�صم ًة عاملي ًة لال�ستثمار
والريادة والتم ّيز والإب��داع ،ووجه ًة
جاذب ًة للخربات واملواهب ،وحا�ضن ًة
م�ت�ك��ام�ل��ة ل�ث�ق��اف��ة ري � ��ادة الأعمال

ربا
وامل �� �ش��روع��ات ال �ن��ا� �ش �ئ��ة ،وخمت ً
متط ّو ًرا ل ُفر�ص االقت�صاد الرقمي
وال��دائ��ري واالق�ت���ص��اد القائم على
امل �ع��رف��ة واالب �ت �ك��ار والتكنولوجيا
املتقدّمة.
وفيما يلي ن�ص الكلمة ..
 //يف ه ��ذا ال �ي ��وم امل �ج �ي��د ،ونحن
نحتفل مب ��رور خم�سني �سنة على
ت�أ�سي�س دولتنا؛ يُ�ش ّرفني �أن �أرفع
�أ�سمى �آيات التقدير وخال�ص التهنئة
وال �ت�ب�ري �ك��ات �إىل � �س �ي��دي �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”،
و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دب��ي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة  ،و�إخوانهم �أ�صحاب
ال �� �س �م��و �أع �� �ض��اء امل �ج �ل ����س الأعلى
ل�ل�احت ��اد ح� �ك ��ام الإم � � � � ��ارات ،وهم
ي �ق��ودون امل���س�يرة االحت��ادي��ة لدولة
الإمارات التي � ّأ�س�سها الوالد املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
“ط ّيب اهلل ثراه” ،و�إخوانه الذين
�أ�سهموا ب�إخال�ص وتفانٍ يف تر�سيخ
دعائمها و�إر� �س��اء قيمها ،تغ ّمدهم
اهلل بوا�سع رحمته.
ال�ي��ومُ ،تكمل دولتنا ،خم�سني �سنة
م��ن ال�ب�ن��اء والت�أ�سي�س والتمكني؛
ا�ستثما ٌر ناج ٌح يف الإن�سان ،ومتك ٌ
ني
ل�ل�م��ر�أة ،وم�شارك ٌة فاعل ٌة لل�شباب،
ٌ
وت�شريعات
وب �ن �ي � ٌة حت �ت �ي � ٌة ق��وي��ة،

ح ��دي� �ث ��ة ،و ُن � �ظ ��م ت �ع �ل �ي� ٍ�م و�صح ٍة
تتب ّنى �أف�ضل التجارب واملمار�سات،
ورع � ��اي � ��ة اج �ت �م ��اع �ي ��ة م �ت �ق � ّدم ��ة،
ودول � ٌة م�ستقطِ بة وج��اذب� ٌة للعلماء
واخل�ب�راء ور ّواد الأع �م��ال ور�ؤو� ��س
الأموال ،وعالقات خارجية متم ّيزة،
وم��ؤ�� ّ�س���س��ات دف��اع�ي��ة و�أم�ن�ي��ة عالية
اال� �س �ت �ع��داد واجل ��اه ��زي ��ة ،حماي ًة
ل �ل��وط��ن ودف� ��ا ًع� ��ا ع ��ن مكت�سباته
و�إجنازاته.
�إن دول� �ت� �ن ��ا ،وب �ف �� �ض��ل الإجن � � ��ازات
امل � �� � �ش � �ه� ��ودة مل ��رح� �ل ��ة ال �ت ��أ� �س �ي �� ��س
والتمكني ،هي اليوم �أكرث ا�ستعداداً
للمرحلة القادمة ،محُ ّركها الأ�سا�س
�شراكة ا�سرتاتيجية فاعلة وذكية
ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ْي�نْ ال �ع ��ام واخل ��ا� ��ص،
غايتها �أن ت�صبح دول�ت�ن��ا عا�صم ًة

عاملي ًة لال�ستثمار والريادة والتم ّيز
والإب ��داع ،ووج�ه� ًة ج��اذب� ًة للخربات
واملواهب ،وحا�ضن ًة متكاملة لثقافة
ريادة الأعمال وامل�شروعات النا�شئة،
ربا متط ّو ًرا ل ُفر�ص االقت�صاد
وخمت ً
ال��رق �م��ي وال � ��دائ � ��ري واالقت�صاد
ال �ق ��ائ ��م ع �ل��ى امل �ع ��رف ��ة واالب �ت �ك ��ار
والتكنولوجيا املتقدّمة ،وا�ستعدادًا
ل�ه��ذا ال �ت �ح �وّل و��ض�م��ن م�شروعات
اخلم�سني امل �ت �ع �دّدة؛ �أط�ل�ق�ن��ا عددًا
من املبادرات والربامج الرامية �إىل
ت�شجيع ثقافة االبتكار والعمل احل ّر
وري� ��ادة الأع �م��ال ،ومت�ك�ين القطاع
اخل��ا���ص م��ن ج��ذب وت��أه�ي��ل املزيد
من ال�شباب املواطنني وا�ستيعابهم
يف �سوق العمل.
�إن �ن��ا ج�م�ي� ًع��ا ،ع�ل��ى ث �ق � ٍة ت��ام��ة ب�أن

م���س�يرة ال�ع�م��ل ال��وط �ن��ي ،ويف ظ ّل
الر�ؤية الوا�ضحة للقيادة احلكيمة
والإرادة ال �ق��وي��ة لأب� �ن ��اء وطننا؛
�ستم�ضي �إىل مقا�صدها بنجاح ،مبا
يُع ّزز التنمية امل�ستدامة يف �أهدافها
و�أبعادها كافة ،ويف هذا املقام ف�إننا
ُن�شيد مب�شاركة كافة فئات املجتمع
الإم� ��ارات� ��ي وق �ط��اع��ات��ه املختلفة،
م��واط �ن�ين وم�ق�ي�م�ين وق �ط ��ا ٍع عا ٍم
وخ ��ا� �ٍ�ص يف � �ص �ي��اغ��ة م�ستهدفات
م�شروع اال�ستعداد للخم�سني �سن ًة
املقبلة.
ن�ح�م��د اهلل� ،أن دول �ت �ن��ا ،ب� � ��الإدارة
ال��ر� �ش �ي��دة وال �ت �خ �ط �ي��ط ال�سليم؛
جت� ��اوزت ب�ن�ج��اح ت��داع �ي��ات جائحة
“كوفيد ،”19-وب��د�أت احل�ي��اة ،يف
جميع جوانبها ،بالتعايف والعودة �إىل

هزاع بن زايد :احتفالنا هذا العام بعيد االحتاد له طابع ا�ستثنائي يحفزنا �أكرث للعمل بجد و�إخال�ص

الأزمات والكوارث.
وفيما يلي ن�ص الكلمة ..
“يتخذ عيد االحتاد هذا العام ،مع
االحتفال مبرور خم�سني عاماً على
قيام دولة الإمارات العربية املتحدة،
وا�ستعدادنا للخم�سني عاماً املقبلة،
ط��اب�ع�اً ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي�اً مم �ي��زاً يزيدنا
فخراً وميل�ؤنا ت�صميماً ،ويح ّفزنا
�أكرث ف�أكرث للعمل بج ّد و�إخال�ص
ال� �س �ت �ك �م��ال م �� �س�ي�رة الإجن� � � ��ازات
وامل �� �ض��ي ن �ح��و �آف � ��اق ج ��دي ��دة من
عمر دول�ت�ن��ا الفت ّية ،جم �دّدي��ن يف
ه��ذه املنا�سبة اجلليلة عهد الوالء
للقيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة “حفظه اهلل”
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دبي
“رعاه اهلل” و� �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة و�أ�صحاب

ال�سمو حكام الإمارات ،م�ستذكرين
بك ّل اعتزاز املغفور له الأب امل�ؤ�س�س
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان
رح �م��ه اهلل ،والآب � � ��اء امل�ؤ�س�سني،
ال ��ذي ��ن و� �ض �ع��وا الأ� �س ����س القوية
ل �ب �ن��اء ال ��دول ��ة ومت �ت�ي�ن دعائمها
حتى بلغت ما بلغته من �إجنازات
ت��اري �خ �ي��ة ي �� �ش �ه��د ب �ه��ا القا�صي
وال ��داين .نحتفل ه��ذا ال�ع��ام بعيد
االحت��اد ون�ستقبل اخلم�سني �سنة
�سجلت الإمارات �إجنازاً
املقبلة وقد ّ
تاريخياً يف التعايف من �آثار جائحة
كوفيد� ،19إذ جن �ح��ت املعايري
وال�سيا�سات والإج � ��راءات املتبعة،
يف ع � ��ودة ج �م �ي��ع ال �ق �ط��اع��ات �إىل
ك��ام��ل ن�شاطها وفعاليتها ،وباتت
الإم��ارات منوذجاً عاملياً يقتدى يف
ال�ت�ع��ام��ل م��ع الأزم� ��ات والكوارث،
وه ��ذا م��ا ك��ان ليتحقق ل��وال دعم
ال� �ق� �ي ��ادة احل �ك �ي �م��ة وت�شجيعها
وج �ه��ود ال�ع��ام�ل�ين يف خ��ط الدفاع
الأول ال��ذي��ن مل ي � ّدخ ��روا جهداً
لتحقيق وعد �صاحب ال�سمو ال�شيخ

حم�م��د ب��ن زايد
�آل نهيان بالعبور
ب�أمان و�سالم من
�آث � ��ار اجلائحة.
وي�أتي على ر�أ�س
�إجن � � � � � ��ازات ه ��ذا
ال� �ع ��ام ،وتعبرياً
ع� � � � � � ��ن ج� � � �ه � � ��ود
ال�ت�ع��ايف الكبرية
ه � � � � ��ذه� ،إق � ��ام � ��ة
�إك�سبو 2 0 2 0
دب� � � � � � � ��ي ،ال� � � � ��ذي
ج � � ��اء اف �ت �ت ��اح ��ه
التاريخي ليكون
مبثابة ال��رئ��ة ال�ت��ي تن ّف�س العامل
�أجمع من خاللها ال�صعداء وا�ستم ّد
الإي �ج ��اب �ي ��ة والأم � � ��ل وال� �ت� �ف ��ا�ؤل،
لي�صبح ه��ذا احل��دث قبلة الدول
وال���ش�ع��وب ،ووج�ه��ة الباحثني عن
الإبداع واالبتكار يف جميع املجاالت،
�إ��ض��اف��ة �إىل ال�ف��ر���ص االقت�صادية
واال�ستثمارية الكربى ،وم ّد ج�سور
التوا�صل واالنفتاح بني الثقافات

امل �خ �ت �ل �ف��ة .وقد
جاء هذا احلدث
ال� �ف ��ري ��د ،ال ��ذي
و� � � � �ض� � � ��ع ا�� � �س � ��م
الإم � � � � � � � � � ��ارات يف
ق � �ل� ��ب خ��ري �ط��ة
الأح � � � � � � � � � � � � � � ��داث
ال� � � � �ع � � � ��امل� � � � �ي � � � ��ة،
ا�ستكما ًال حلدث
ت ��اري� �خ ��ي �آخ � ��ر،
وه � � � � � � � ��و جن � � � ��اح
م�شروع الإمارات
ال� � �س � �ت � �ك � �� � �ش� ��اف
امل��ري��خ “م�سبار
الأمل” يف حتقيق �أهدافه ،وتر�سيخ
احل �� �ض��ور الإم� ��ارات� ��ي ال �ن��وع� ّ�ي يف
ق �ط��اع ال �ف �� �ض��اء ،ل�ي�ت�ب�ع��ه العديد
م��ن امل���ش��اري��ع وال �ب ��ادرات الأخ ��رى
ال� � �ب � ��ارزة يف ه � ��ذا امل � �ج ��ال ومنها
م�شروع ا�ستك�شاف كوكب الزهرة
وحزام الكويكبات وم�شروع حماكاة
ال�ف���ض��اء ،ولي�صبح ح�ل��م الف�ضاء
ج� ��زءاً م��ن وع ��ي وث �ق��اف��ة وطموح

ال�شباب الإم��ارات��ي وال�ع��رب��ي .لقد
��ش�ه��د ه��ذا ال �ع��ام ،ع��ام اال�ستعداد
للخم�سني� ،إط�لاق �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” املبادئ
ال�ع���ش��رة ل��دول��ة الإم � � ��ارات خالل
اخلم�سني �سنة املقبلة ،لتكون هذه
امل� �ب ��ادئ الأ�� �س ��ا� ��س ال � ��ذي �ستبنى
ع�ل�ي��ه اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات واخلطط
التنموية للخم�سني �سنة املقبلة،
وي��أت��ي بناء اقت�صاد م�ستدام على
ر�أ���س الأول��وي��ات ،ليكون ال�ضامن
حل�ي��اة ك��رمي��ة وف�ت��ح �آف ��اق جديدة
وم�ن��ح ال�شباب ف��ر���ص امل�شاركة يف
بناء م�ستقبل الإم��ارات ،ال�سيما �أن
ه��ذه اخل�ط��وة ترافقت م��ع �إطالق
 50م�شروعاً وطنياً ا�سرتاتيجياً
�ستكون ركناً �أ�سا�سياً يف هذه العملية
ال �ت �ن �م��وي��ة ال� �ك� �ب�ي�رة .ويف �سياق
احل �� �ض��ور الإم ��ارات ��ي ال �ب��ارز على
ال�ساحة ال��دول�ي��ة ،ت��أت��ي جمموعة
من االتفاقات وامل�شاريع امل�شرتكة
م ��ع ع� ��دد م ��ن ال� � ��دول ال�صديقة
وال�شقيقة ،ل�ت��ؤك��د دور الإم ��ارات

املتنامي يف خمتلف املجاالت ،وقد
ج ��اء ان �ت �خ��اب دول� ��ة الإم � � ��ارات يف
ع���ض��وي��ة جم�ل����س الأم � ��ن ال ��دويل
للفرتة  ،2023-2022ليكون
تعبرياً وا�ضحاً عن ه��ذا احل�ضور
النوعي ،حيث باتت الإمارات ركيزة
�أ�سا�سية من ركائز ال�سلم وال�سالم
العامليني .كما ت��وج ه��ذا احل�ضور
العاملي باختيار الدولة ال�ست�ضافة
م� ��ؤمت ��ر امل� �ن ��اخ “كوب ”28عام
 2023وذلك بعد امل�شاركة الفاعلة
يف دورة العام احلايل ،وبعد مبادرة
الإم��ارات اال�سرتاتيجية �سعياً �إىل
ب�ل��وغ احل �ي��اد امل�ن��اخ��ي ب�ح�ل��ول عام
 .2050وي�أتي هذا الفوز الثمني
لي�ضاف �إىل �سجل �إم��ارات��ي حافل
بالنجاح يف ا�ست�ضافة امل�ؤمترات
وال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ع��امل�ي��ة ،ح�ت��ى باتت
وجهة �أ�سا�سية يف املنطقة لتحفيز
ورع��اي��ة وا�ست�ضافة ك��ل الأح ��داث
االقت�صادية والريا�ضية والثقافية
والبيئية والإن�سانية التي ت�ستهدف
من��و الإن �� �س��ان ورف��اه�ي�ت��ه وتعزيز

م�سارها الطبيعي ،وعدنا ال�ستقبال
الزائرين ملختلف الفعاليات املتميزة
ال �ت��ي تنظمها وت�ست�ضيفها دولة
الإم � � ��ارات وم ��ن �أب ��رزه ��ا “�أك�سبو
 2020دبي” .ندعو ُ
اهلل �أن يو ّفقنا
ج�م�ي� ًع��ا ،و ُي �� �س �دّد خ�ط��ان��ا يف خدمة
ال ��وط ��ن ال �غ��ايل.وال �� �س�ل�ام عليكم
ورحمة اهلل وبركاته
ال �ت �ع ��اون ب�ي�ن ال� � ��دول وال�شعوب
وت��ر��س�ي��خ ق�ي��م ال�ت���س��ام��ح واحل ��وار
ب�ي��ن ال� �ث� �ق ��اف ��ات .ن� �ت� �ق ��دم ب� ��أح� � ّر
ال �ت �ه��اين و�أج �م��ل ال�ت�بري�ك��ات �إىل
مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
“حفظه اهلل” و�إىل �أخيه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي “رعاه
اهلل” و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة و�أ�صحاب ال�سمو
ال���ش�ي��وخ �أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س الأعلى
ل�لاحت��اد حكام الإم ��ارات ونوابهم
و�أول �ي��اء ال�ع�ه��ود و�إىل جميع �أهل
الإم� � � ��ارات م��واط �ن�ي�ن ومقيمني،
متمنني �أن تكون بداية اخلم�سني
عاماً اجلديدة حافلة بالإجنازات،
وك�ل�ن��ا ث�ق��ة ب� ��أن ال ��ر�ؤي ��ة والإرادة
والعزمية والعمل ال�صادق املخل�ص
ال �ت��ي ج �ع �ل��ت الإم � � � ��ارات تت�صدّر
جميع امل ��ؤ� �ش��رات ال�ع��امل�ي��ة� ،ستظ ّل
منهجاً تتوا�صل من خالله امل�سرية
التنموية وتتحقق به ر�سالة الدولة
�إىل ال�ع��امل ،ر�سالة حمبة و�سالم
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احتفلت الهيئة ال�ع��ام��ة لل�ش�ؤون الإ��س�لام�ي��ة والأوق� ��اف بعيد االحتاد
اخلم�سني ل��دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة و�سط �أج ��واء م��ن الأفراح
ال��وط�ن�ي��ة امل �م��زوج��ة ب�ح��ب ت ��راب ه ��ذا ال��وط��ن وال�ت���ض�ح�ي��ة يف �سبيله،
واالفتخار مبا حتقق من منجزات خالل العقود املا�ضية جمددة العهد
وال ��والء للقيادة ال��ر��ش�ي��دة يف ال�سري على النهج ال��ذي اختطه الآب��اء
امل�ؤ�س�سون يف االحتاد والتعاون واالرتقاء بالوطن يف مدارج الفكر والعلم
والتطور والتقدم واالزدهار.
وقد رفعت الهيئة بهذه املنا�سبة خال�ص التهاين والتربيكات �إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان ،رئي�س ال��دول��ة –حفظه اهلل
–و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم دبي ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

و�أ�صحاب ال�سمو حكام الإم ��ارات ،و�إىل �شعب الإم ��ارات واملقيمني على
�أر�ضها  ،متوجهة بالدعاء �إىل اهلل تعاىل �أن يتغمد بوا�سع رحمته م�ؤ�س�س
دولتنا وباين نه�ضتنا ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ثراه -
و�إخوانه امل�ؤ�س�سني الذين يرجع الف�ضل �إليهم -بعد اهلل �سبحانه وتعاىل
فيما نحن فيه من رخاء وا�ستقرار ،ورقي وازدهار ومناء.وقال الدكتور حممد مطر �سامل الكعبي ،رئي�س الهيئة :اليوم الوطني
ويوم االحتاد وااللتفاف حتت راية واحدة ،هو يوم دخل التاريخ ومتو�ضع
فيه ،ف�سجل القائد امل�ؤ�س�س و�إخوانه البناة عظمة االحتاد الذي تكاتفوا
واعت�صموا باهلل تعاىل من �أجله ،وهو يوم تعظمه قيادتنا الر�شيدة وكل
مواطن ،في�سريي يف �شريان ج�سمه حب الوطن وال��والء له ،متطلعني
يف عام اخلم�سني تدفق منجزات اخلم�سني املا�ضية يف اخلم�سني القادمة
مببادئ الدولة الرا�سخة ،وا�ستدامة قيمها وخرياتها الوارفة �إن �شاء

اهلل.
و�أكد حممد �سعيد النيادي  ،مدير عام الهيئة �أن احتفاءنا باليوم الوطني
هذا العام احتفا ٌء ا�ستثنائي� ،أفراحنا فيه م�ضاعفه ،و�آمالنا به ممتدة،
ونحن نتو�شح �شعار االحت��اد اخلم�سني "اليوبيل الذهبي لعمر دولتنا
الفتية" ،ونحمل م�شعل الفخر والعز واملجد والرفعة ،فقد ا�ستطاعت
دولتنا بر�ؤية قيادتنا الر�شيدة وعزمية �شعبنا خالل خم�سة عقود من
�وذج��ا ملهما يف احل�ضارة
ال��زم��ن �أن تقدم للعامل جتربة ف��ري��دة ،و�أمن� ً
والتقدم واالزدهار و�صناعة امل�ستقبل ،وتر�سيخ القيم الإن�سانية النبيلة،
فبالنهج املدرو�س ،واخلطى الواثقة ،والأفكار اال�ست�شرافية الطموحة ،بالدعاء �إىل اهلل �أن يوفق قيادتنا الر�شيدة و�أن يجعلنا خري �سند ومعني
التي ر�سمها لنا الآباء امل�ؤ�س�سون ،ورعتها قيادتنا الر�شيدة ،نرتقي �سلم لها لتحقيق ما ت�صبو �إليه من رفعة وارتقاء بهذا الوطن الغايل نحو
املجد والريادة ،والتميز والتنمية ،ونحلق نحو م�سرية اخلم�سني املقبلة املعايل ،وحر�ص على توفري الراحة والرفاهية لكل �شعبه والقاطنني
بطموحات تعانق ال�سماء ،وخطط ا�ستباقية تواكب التطلعات  ،متوجها على ترابه .

�سيف بن زايد  :م�سرية االحتاد مت�ضي بعزم وثقة منذ ت�أ�سي�سه
•• �أبوظبي-وام:

�أكد الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير الداخلية �أن م�سرية
االحت ��اد مت�ضي ب �ع��ز ٍم وث�ق��ة منذ
ت�أ�سي�سه على يد املغفور له ال�شيخ

زايد بن �سلطان �آل نهيان " طيب
اهلل ث� ��راه ،ت �ط��وي خم�سني عاماً
حققت فيها منجزات عظيمة و�سط
التحديات ،و�أر�ست فيها �أ�س�س دولة
حديثة ب ��الإرادة والعزمية اللتني
حت �ل��ى ب�ه�م��ا �آب� ��ا�ؤن� ��ا امل�ؤ�س�سون،
فحققت امل�ستحيل و�أ�صبحت منارة

ل�ل�إن���س��ان�ي��ة وال �� �س�لام والت�سامح
وال �ت �ع ��اي �� ��ش وح� �ل ��م الطاحمني
مب�ستقبلٍ �أف�ضل للب�شرية.
وقال �سموه يف كلمة مبنا�سبة عيد
االحتاد اخلم�سني " ..ميثل اليوم
عيد االحتاد اخلم�سني للدولة يوم
ت�ع��زي� ٍز الحت ��اد الإم � ��ارات وحتفي ٍز

للر�ؤية الواعدة وانطالقة جديدة
ل� �ل ��دول ��ة ن� �ح ��و م �� �س �ت �ق �ب��لٍ �أك �ث�ر
ازده ��اراً يف ظل القيادة الر�شيدة،
ب�ح�ك�م��ة ور�ؤي � � ��ة � �س �ي��دي �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زايد
�آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه
اهلل" ،ي �ع��ا� �ض��ده � �س �ي��دي �صاحب

ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه
اهلل"  ،و� �س �ي��دي � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�إخوانهم

�أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات".
وق � ��ال � �س �م��وه " وت �ب �ح��ر �سفينة
الإجن� ��ازات الإم��ارات�ي��ة ما�ضية يف
ط��ري�ق�ه��ا ن�ح��و امل�ستقبل امل�شرق،
ب�ب���ص�يرة ق�ي��ادت�ه��ا و�إرادة �شعبها
وط �م��وح ��ش�ب��اب�ه��ا ال��واع��ي امل ��درك
املتمكن نحو �آف ��اقٍ ج��دي��دة ،حيث

ي �� �ش �ك��ل ه� ��ذا ال� �ع ��ام ل �ه��م فر�صة
للت�أمل يف �إجنازات اخلم�سني عاماً
املا�ضية ،ليطلقوا ق��درات�ه��م نحو
م�ستقبلٍ ي��زخ��ر ب��ال�ن�م��اء والبناء
وال ��رف ��اه ،وي �ك��ون��وا �أك�ث�ر �إ�شراقاً
لوطنهم وحميطهم الإقليمي ،ملا
فيه خري الب�شرية كافة".

حامد بن زايد  :امل�ؤ�س�سون تركوا مدر�سة خالدة يف الإدارة والوطنية ال تن�ضب درو�سها
•• �أبوظبي -وام:

�أك ��د �سمو ال�شيخ ح��ام��د ب��ن زايد
�آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإمارة �أبوظبي � ..أن دولة الإمارات
ت��دخ��ل اخلم�سني ع��ام �اً اجلديدة
م��ن ت��اري�خ�ه��ا امل�ج�ي��د ،وك�ل�ه��ا �أمل
وط� � �م � ��وح يف م �� �س �ت �ق �ب��ل م�شرق
ل���ش�ع�ب�ه��ا ي �ظ �ل��ه الأم� � ��ن والأم� � ��ان
واال��س�ت�ق��رار وال��وح��دة والتنمية،
وت�صنعه �سواعد �أبنائها املخل�صني
وع�ق��ول�ه��م ،وت �ق��وده ق�ي��ادة ر�شيدة
ب��رئ��ا��س��ة ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ

خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل".
وقال �سموه مبنا�سبة "عيد االحتاد
اخلم�سني "  " ..يف ه��ذه املنا�سبة
ال��وط�ن�ي��ة ال�غ��ال�ي��ة ،ن���س�ت��ذك��ر بكل
ع��رف��ان وام�ت�ن��ان ،القائد امل�ؤ�س�س
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،و�إخوانه
من ال�ق��ادة امل�ؤ�س�سني رحمهم اهلل
ال��ذي��ن و� �ض �ع��وا الأ� �س ����س ال�صلبة
والأرك��ان القوية الثابتة ل�صرحنا
احل �� �ض��اري ال ��رائ ��د ،وت ��رك ��وا لنا
مدر�سة خالدة يف الإدارة والوطنية

واحل� � �ك � ��م ال ��ر�� �ش� �ي ��د ال تن�ضب
درو�سها.
وفيما يلي ن�ص الكلمة  ..يكت�سب
ال�ي��وم الوطني ل�ه��ذا ال�ع��ام �أهمية
خ� ��ا� � �ص� ��ة؛ ح� �ي ��ث ت� �ك� �م ��ل ب�ل�ادن ��ا
الغالية خم�سني عاماً من النجاح
والإجن��از والتميز يف كل املجاالت،
وت ��دخ ��ل خ�م���س�ين ع ��ام� �اً جديدة
م��ن ت��اري�خ�ه��ا امل�ج�ي��د ،وك�ل�ه��ا �أمل
وط� � �م � ��وح يف م �� �س �ت �ق �ب��ل م�شرق
ل���ش�ع�ب�ه��ا ي �ظ �ل��ه الأم� � ��ن والأم� � ��ان
واال��س�ت�ق��رار وال��وح��دة والتنمية،
وت�صنعه �سواعد �أبنائها املخل�صني

وع�ق��ول�ه��م ،وت �ق��وده ق�ي��ادة ر�شيدة
ب��رئ��ا��س��ة ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل".
لقد كانت الوحدة هي كلمة ال�سر
فيما حققته دولة الإمارات العربية
املتحدة منذ قيامها يف عام ،1971
من �إجن��ازات ح�ضارية كربى على
امل���س�ت��وي��ات ك��اف��ة ،وب �ع��د خم�سني
ع��ام �اً م��ن ه��ذه امل���س�يرة املظفرة،
مت�ضي الإم��ارات نحو الأم��ام قلباً
واح��داً ،ويداً واح��دة ،وروح واحدة،
حتت راي��ة واح��دة ،لتحقيق هدف

واح ��د ،ه��و ج�ع��ل ب�لادن��ا دائ �م �اً يف
مقدمة ال�صفوف ويف املركز الأول
يف ك��ل جم ��االت ال�ت�ق��دم والتنمية
والريادة على امل�ستويني الإقليمي
والعاملي .يف هذه املنا�سبة الوطنية
ال �غ��ال �ي��ة ،ن �� �س �ت��ذك��ر ب �ك��ل عرفان
وامتنان ،القائد امل�ؤ�س�س املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
طيب اهلل ثراه ،و�إخوانه من القادة
امل�ؤ�س�سني رحمهم اهلل و�أ�سكنهم
ف �� �س �ي��ح ج �ن ��ات ��ه ،ال ��ذي ��ن و�ضعوا
الأ�س�س ال�صلبة والأرك ��ان القوية
الثابتة ل�صرحنا احل�ضاري الرائد،

وتركوا لنا مدر�سة خالدة يف الإدارة
وال��وط �ن �ي��ة واحل �ك��م ال��ر� �ش �ي��د ،ال
تن�ضب درو�سها ،مهما طال الزمن
وت� �غ�ي�رت ال � �ظ ��روف واملعطيات.
يف ه� ��ذه ال ��ذك ��رى ال �ع ��زي ��زة على
قلوبنا جميعاً� ،أحيي كل من عمل
ب��إخ�لا���ص وح��ب وت �ف��ان م��ن �أجل
تقدم الإمارات ورفعتها على مدى
ال�ع�ق��ود اخلم�سة امل��ا��ض�ي��ة ،و�أدع��و
�شبابنا لالقتداء بهم وال�سري على
خطاهم ،لأن الوطن يراهن على
��ش�ب��اب��ه وي�ع�ت�بره��م م���ص��در قوته
وث��روت��ه احلقيقية التي �ست�ضمن

له التميز والتفوق خالل ال�سنوات
املقبلة .يف هذا اليوم املجيد� ،أرفع
�أ� �س �م��ى �آي� ��ات ال�ت�بري�ك��ات ل�سيدي
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" و� �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال� � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل�سلحة  ،و�أ�صحاب ال�سمو احلكام،

و�إىل �شعب الإمارات العظيم ،داعياً
اهلل �أن ي�ح�ف��ظ ب�ل�ادن��ا وقيادتنا
ويدمي علينا نعمة الأمن وال�سالم
واال��س�ت�ق��رار والتنمية ..وك��ل عام
والإمارات بخري ومنعة.

عبداهلل بن زايد :الإمارات جنحت على مدار  5عقود يف بناء منوذج تنموي فريد من نوعه طحنون بن زايد :الإمارات ت�سري �إىل امل�ستقبل بخطى واثقة متو�شحة بالعلم واملعرفة
•• �أبوظبي-وام:

ق� ��ال � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ع� �ب ��داهلل بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان وزي ��ر اخلارجية
وال �ت �ع��اون ال ��دويل حت��ل علينا يف
ال � �ث� ��اين م� ��ن دي �� �س �م�ب�ر 2021
ال��ذك��رى اخلم�سني ليوم الوحدة
التاريخي والإع�ل�ان عن ت�أ�سي�س
الإمارات العربية املتحدة لنحتفي
معا يف ه��ذه اللحظات التاريخية
ب��رح�ل��ة خم�سة ع �ق��ود م��ن الأم��ل
وال � �ط � �م� ��وح والإرادة وال �ع �م��ل
وم�سرية  50عاما من الإجنازات
ال��وط�ن�ي��ة اخل��ال��دة ال�ت��ي �سطرها
�أب�ن��اء ال��وط��ن ب��أح��رف م��ن ن��ور يف
�سجالت التاريخ الب�شري.
و�أكد �سموه  -يف كلمة وجهها عرب
جم�ل��ة " درع ال��وط��ن " مبنا�سبة
"عيد االحت��اد اخلم�سني " � -أن
دولة الإمارات جنحت على مدار 5
عقود يف بناء منوذج تنموي فريد
من نوعه �أر�سى دعائمه املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان -
طيب اهلل ثراه  -وبد�أت معه رحلة
ال�ل�ا م�ستحيل ال�ت��ي تر�سخت يف

ظل دعم ورعاية من قيادة الدولة
الر�شيدة.
وفيما يلي ن�ص الكلمة ..
حت ��ل ع �ل �ي �ن��ا ال� �ي ��وم ال� �ث ��اين من
دي� ��� �س� �م�ب�ر  2021ال � ��ذك � ��رى
اخلم�سني ليوم الوحدة التاريخي
والإع �ل�ان ع��ن ت�أ�سي�س الإم ��ارات
العربية املتحدة لنحتفي معا يف
ه��ذه اللحظات التاريخية برحلة
خم�سة عقود من الأمل والطموح
والإرادة والعمل وم�سرية  50عاما
من الإجن ��ازات الوطنية اخلالدة
التي �سطرها �أبناء الوطن ب�أحرف

م� ��ن ن � ��ور يف � �س �ج�ل�ات ال �ت ��اري ��خ
الب�شري.
فقد جنحت دول��ة الإم� ��ارات على
م � ��دار  5ع� �ق ��ود يف ب� �ن ��اء من ��وذج
ت �ن �م��وي ف��ري��د م ��ن ن��وع��ه �أر�سى
دعائمه املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان  -طيب اهلل ثراه
 وبد�أت معه رحلة الال م�ستحيلالتي تر�سخت يف ظل دعم ورعاية
من قيادة الدولة الر�شيدة.
�إن دول��ة الإم��ارات بقيادة �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زايد
�آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه
اهلل" و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل"
و� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
ب ��ن زاي� � ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل عهد
�أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د الأعلى
للقوات امل�سلحة و�إخوانهم �أع�ضاء
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ح �ك��ام الإم� ��ارات
تتطلع بتفا�ؤل وعزمية �إىل رحلة
تنموية جديدة واجن��ازات وطنية
ف��ري��دة وم�ستقبل م �ل ��ؤه التقدم

واالزده� � � � ��ار .مت �� �ض��ي ب �ع��زمي��ة ال
تلني يف م�سريتها الرائدة وتعول
ع �ل��ى � �س��واع��د �أب �ن��ائ �ه��ا و�شبابها
ملوا�صلة حتقيق الإجنازات للوطن
واملواطن.
�إن التقدم والتطور واالزدهار الذي
نعي�شه ال �ي��وم يف دول ��ة الإم� ��ارات
تواكبه �سيا�سة خارجية متوازنة
قائمة على نهج االع �ت��دال وقيم
احل��ق واخل�ير والعطاء الإن�ساين
ف � � ��الإم � � ��ارات �أ�� �ض� �ح ��ت �أي� �ق ��ون ��ة
ال�ع�ط��اء الإن �� �س��اين ع�ل��ى م�ستوى
العامل وا�ستطاعت الدبلوما�سية
الإم��ارات �ي��ة بف�ضل ر�ؤي ��ة القيادة
الر�شيدة بناء ج�سور من عالقات
الأخوة وال�صداقة مع دولة العامل
��ش��رق�اً وغ��رب �اً �� ...ش�م��ا ًال وجنوباً
ومت �ك �ن��ت م ��ن ت �ع��زي��ز ح�ضورها
وت�أثريها على امل�ستويني الإقليمي
وال��دويل فحققت النجاحات تلو
ال �ن �ج��اح��ات و�أ� �ص �ب��ح ال �ي��وم جواز
ال���س�ف��ر الإم ��ارات ��ي ��ض�م��ن قائمة
الأك�ث�ر ق��وة على م�ستوى العامل
وي�شق طريقه بثبات نحو املركز
الأول على م�ستوى العامل . //

•• �أبوظبي-وام:

ق ��ال ��س�م��و ال���ش�ي��خ ط �ح �ن��ون بن
زاي��د �آل نهيان م�ست�شار الأمن
ال��وط�ن��ي حتتفل دول��ة الإم ��ارات
بعيدها اخلم�سني يف ه��ذا اليوم
العظيم من تاريخها امل�شرق وهي
حت�ت�ف��ي ب �ع��ام اخل�م���س�ين لتخ ّلد
م�سريتها امل�ش ّرفة التي ت�أ�س�ست
منذ عام  1971وهي ت�سري �إىل
امل�ستقبل بخطى واثقة متو�شّ حة
ب��ال�ع�ل��م وامل �ع��رف��ة ،وت�ت�ط� ّل��ع �إىل
لتج�سد كل معاين الفخر
العلياء
ّ
وال� �ث� �ق ��ة .و�أ� � �ض� ��اف � �س �م��وه  -يف
كلمة له مبنا�سبة " عيد االحتاد
اخلم�سني" � -إن دول��ة الإمارات،
�شعباً وق�ي��اد ًة ،تقف يف هذا اليوم
ع �ل��ى �أع� �ت ��اب م��رح �ل��ة تاريخية
م�ف���ص�ل�ي��ة  ،ف�ب�ي�ن�م��ا ه ��ي ت� ��و ّدع
خ�م���س�ين ع ��ام �اً م���ض�ي�ئ��ة مليئة
ب ��الإجن ��ازات واملكت�سبات �إذ تعد
العدة وت�شمر ال�سواعد للتح ّول
الفاعل وامل�ستدام للخم�سني عاماً
القادمة ،و�إن �أبناء وبنات الإمارات
وهم مت�سلحني بالإميان والعلم

واالب�ت�ك��ار على ا�ستعداد مل�سابقة
ال ��زم ��ن وم ��واج� �ه ��ة التحديات
ل� �ل� �م� ��� �ش ��ارك ��ة يف ر� � �س� ��م �� �ص ��ورة
اخلم�سني عاماً املقبلة وت�صميم
امل�ستقبل حتقيقاً لر�ؤية القيادة
الر�شيدة.
وفيما يلي ن�ص الكلمة ...
�إن��ه ملن دواع��ي الفخر واالعتزاز
�أن ن�شهد ه��ذا ال �ي��وم التاريخي
ال� � ��ذي ن �ح �ت �ف��ل ف �ي��ه باليوبيل
الذهبي لدولة الإم ��ارات يف ظل
القيادة الر�شيدة ل�سيدي �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زايد

�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" و� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جمل�س
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" .
وي ��أت��ي اح �ت �ف��ال دول ��ة الإم � ��ارات
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة امل � �ت � �ح� ��دة بعيدها
اخلم�سني يف ه��ذا اليوم العظيم
من تاريخها امل�شرق وهي حتتفي
بعام اخلم�سني لتخ ّلد م�سريتها
امل�ش ّرفة ال�ت��ي ت�أ�س�ست منذ عام
 1971وهي ت�سري �إىل امل�ستقبل
بخطى واث�ق��ة متو�شّ حة بالعلم
وامل �ع��رف��ة ،وت�ت�ط� ّل��ع �إىل العلياء
ل �ت �ج ��� ّ�س��د ك � ��ل م � �ع� ��اين الفخر
والثقة� .إن من��وذج االحت��اد الذي
�أ� �س ����س ب �ن �ي��ان��ه ال ��وال ��د املغفور
ل��ه ال���ش�ي��خ زاي ��د ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل
نهيان  ،ط ّيب اهلل ث��راه ،والآباء
املخل�صون �أ�ضحى ك��الأف��ق ترنو
�إل� �ي ��ه ع �ي��ون ال �ت ��اري ��خ ب�إعجاب
وان �ب �ه��ار ،وق � ّل �م��ا ��ش�ه��د التاريخ
م�ث�ي� ً
لا ل��ه يف متا�سكه ووحدته،
وبف�ضل اهلل تعاىل �أ�صبحت دولة
الإم� ��ارات قِبلة اقت�صادية بنيت

ع�ل��ى رك��ائ��ز امل �ع��رف��ة والتناف�س
وال�ت�ن��وع اع �ت �م��اداً ع�ل��ى الرقمنة
مم ��ا ح �ق��ق ل �ه��ا االزده � � � ��ار ،و�إن
واج�ب�ن��ا ال �ي��وم ج�م�ي�ع�اً �أن نبذل
ال �ت �� �ض �ح �ي��ات يف � �ش �ت��ى امليادين
وعلى كافة امل�ستويات لتح�صني
املكت�سبات و�أن ال ندّخر جهداً يف
�سبيل حفظ الأمن واال�ستقرار.
�إن دول��ة الإم��ارات� ،شعباً وقياد ًة،
ت�ق��ف يف ه��ذا ال �ي��وم ع�ل��ى �أعتاب
مرحلة تاريخية مف�صلية  ،فبينما
هي ت��و ّدع خم�سني عاماً م�ضيئة
مليئة ب ��الإجن ��ازات واملكت�سبات
�إذ تعد ال�ع��دة وت�شمر ال�سواعد
ل �ل �ت �ح � ّول ال� �ف ��اع ��ل وامل �� �س �ت ��دام
للخم�سني عاماً القادمة ،و�إن �أبناء
وبنات الإم ��ارات وه��م مت�سلحني
ب��الإمي��ان والعلم واالب�ت�ك��ار على
ا�ستعداد مل�سابقة الزمن ومواجهة
ال �ت �ح��دي��ات ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ر�سم
� �ص��ورة اخل�م���س�ين ع��ام �اً املقبلة
وت�صميم امل�ستقبل حتقيقاً لر�ؤية
القيادة الر�شيدة.
ح �ف��ظ اهلل الإم � � � � ��ارات م� ��ن كل
مكروه و�أدام عزها و�أمنها. //

خالد بن زايد  :ن�ستذكر يف هذه املنا�سبة العظيمة م�سرية حافلة بالإجناز والعطاء
•• �أبوظبي-وام:

ق��ال �سمو ال�شيخ خالد بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
زاي� ��د ال�ع�ل�ي��ا لأ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م �إن
الإح�ت�ف��ال بعيد الإحت ��اد اخلم�سني
ي��رم��ز �إىل �أه �م �ي��ة �إي� �ج ��اد احل�س

الوطني بداخل كل مواطن �إماراتي
وت�ن�م�ي��ة ال���ش�ع��ور ب��ال��وف��اء وال ��والء
ل���ص�ن��اع االحت ��اد مم��ن �أ��س���س��وا هذا
ال ��وط ��ن ال �ع��ري��ق ال �� �ش��ام��خ ،وعلى
ر�أ��س�ه��م املغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه.
ف� �ف ��ي ه � ��ذا ال � �ي� ��وم جن � ��دد معاين

الإجن ��از والنه�ضة والأ��ص��ال��ة حتت
راي� ��ة ق �ي��ادت �ن��ا ال��ر� �ش �ي��دة ،ون�سعى
�إىل ت�ع��زي��ز ق�ي��م اخل�ي�ر والت�سامح
وال�سالم والأمان والتعاون.
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه يف كلمة مبنا�سبة
ع �ي��د االحت � ��اد اخل �م �� �س�ين ق��ائ�ل�ا :
ن�ستذكر يف ه��ذه املنا�سبة العظيمة

ويف اليوبيل الذهبي لدولة االحتاد،
م���س�يرة ح��اف�ل��ة ب��الإجن��از والعطاء
واحل �� �ض��ارة وال �ت �ط��ور والإ�� �ش ��راف
ع�ل��ى امل���س�ت�ق�ب��ل ال��واع��د ب � ��إذن اهلل،
و ُنعرب عن والئنا وحمبتنا للقيادة
احلكيمة ،ون��ؤك��د �أهمية املحافظة
ع �ل��ى م�ك�ت���س�ب��ات ال �ب�ل�اد العظيمة

وال �ع �م��ل وال�ت�ك��ات��ف وال �ت�لاح��م مع
بع�ضنا البع�ض من �أجل �إعالء ا�سم
ريا.
الوطن � اًأول و�أخ ً
و اختتم �سموه كلمته قائال  :يف هذه
املنا�سبة ال�سعيدة واملقربة �إىل قلوب
كل املواطنني واملقيمني على �أر�ض
زاي��د اخل�ير ال ي�سعنا �إال �أن نرفع

�أ��س�م��ى �آي ��ات ال�ت�ه��اين والتربيكات
�إىل قيادتنا الر�شيدة وعلى ر�أ�سها
��ص��اح��ب ال���س�م� ّو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه
اهلل ،و�صاحب ال�سم ّو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم

دب ��ي رع� ��اه اهلل ،و� �ص��اح��ب ال�سم ّو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد ابوظبي نائب القائد االعلى
للقوات امل�سلحة ،واخوانهم �أ�صحاب
ال���س�م��و ال �� �ش �ي��وخ اع �� �ض��اء املجل�س
االع �ل��ى ل�ل�احت��اد ح �ك��ام الإم� � ��ارات
و�شعب الإمارات ال�شامخ العريق.

�سلطان بن خليفة  :الإمارات حققت الإجنازات التاريخية خالل اخلم�سني عاما
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان
ب ��ن خ �ل �ي �ف��ة �آل ن �ه �ي��ان م�ست�شار
��ص��اح��ب ال���س�م��و رئ�ي����س ال��دول��ة �أن
دول��ة االم ��ارات �أن�ه��ت خم�سني عاما
م��ن االجن ��ازات التاريخية لت�ؤ�س�س
ل�ل�إن�ط�لاق نحو م�ستقبل زاه��ر يف
م�ئ��وي�ت�ه��ا  2071ل �ي �ك��ون عالمة
ف��ارق��ة يف ت��اري��خ الإم� ��ارات وحمطة
انطالقة نحو م�ستقبل واعد.
وقال �سموه يف كلمة مبنا�سبة "عيد
االحتاد اخلم�سني" �إن عام اخلم�سني
ي���ش�ك��ل حل�ظ��ة ت��اري�خ�ي��ة يف رحلتنا
ال�ت��ي ب ��د�أت منذ الإع�ل�ان ع��ن قيام
دولة الإمارات يف عام  ..1971لقد

حت�ق�ق��ت ع ��دة �إجن � ��ازات م��ن �أهمها
�إ� �ص��دار ق��ان��ون ال �ق��راءة ث��م �إطالق
من�صة احل�ك��وم��ة ال��رق�م�ي��ة للطفل
جت���س�ي��داً حل �ق��وق ال�ط�ف��ل املتمثلة
يف امتالك املعرفة ،بجانب ت�أ�سي�س
ج��ام �ع��ة حم �م��د ب ��ن زاي � ��د للذكاء
اال�صطناعي ثم ت�أتي الإجن��ازات يف
جم��االت ال�صحة والإ�سكان والبنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة ،وامل �� �س��اع��دات الإن�سانية،
وال�سياحة ،ون�شر الأم��ن والأم��ان يف
رب��وع الوطن،والريادة يف الت�سامح،
يف ظ��ل ب�ن��اء ق ��وات م�سلحة حديثة
ي��رت�ب��ط ب�ه��ا �إجن ��از �آخ ��ر م�ه��م ،وهو
ت ��د� �ش�ي�ن اخل� ��دم� ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة بني
�شباب الوطن .و�أ�ضاف " هنا نذكر
كذلك ال�سيا�سة اخلارجية املتوازنة

وال� �ع� �ق�ل�ان� �ي ��ة ،ال� �ت ��ي �أث � �م� ��رت عن
�إجن��از تبو�ؤ ج��واز ال�سفر الإماراتي
امل��رك��ز الأول ع��امل �ي �اً ،يف ظ��ل متيز
ال� ��دول� ��ةيف جم� ��ال ال� �ق ��وة الناعمة
ع ��رب �ي �اً وع ��امل� �ي� �اً .ث ��م ي� ��أت ��ي جناح
ال��دول��ة يف ب �ن��اء اق�ت���ص��اد ق��وي نتج
عنه �إجن��ازات تنويع م�صادر الدخل
ودع��م امل�شاريع ال�صغريةواملتو�سطة
و� �ص �ن��اع��ة ال � �ط �ي�ران� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
�إط �ل��اق ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ات الإم� � ��ارات
للثورة ال�صناعية الرابعة واالبتكار،
والأم� � � � ��ن ال� ��� �س� �ي�ب�راين ،وال� ��ذك� ��اء
اال�صطناعي،والأمن املائي والأمن
الغذائي" .وق��ال �سموه " مل تقف
الإمارات عند حدود الإجنازات على
ك��وك��ب الأر� ��ض ،وانطلقت لتحقيق

�إجناز ا�ستك�شاف الف�ضاء ثم و�صول
«م�سبار الأم��ل» لكوكب املريخ،يليه
ال��و� �ص��ول �إىل ال�ق�م��ر يف امل�ستقبل
ال �ق��ري��ب .وب��ال��رغ��م م ��ن �أن كافة
ت �ل��ك الإجن � � ��ازات ق��د حت�ق�ق��ت على
م�ستوى احلكومة االحتادية� ،إال �أن
احلكوماتاملحلية جنحت �أي���ض�اً يف
حتقيق �إجن ��از �إط�ل�اق ال�ع��دي��د من
اال�سرتاتيجيات املٌكملة لنظريتها
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،يف ظ ��ل مت �ك�ي�ن امل� � ��ر�أة
وال�ت��وط�ين ورع��اي��ة املواهبالوطنية
ودع � ��م ذوي الإع� ��اق� ��ة – �أ�صحاب
الهمم".
و�أو��ض��ح �سموه �أن الإم��ارات ما�ضية
ب �خ �ط��ى واث � �ق� ��ة ن� �ح ��و اخلم�سني
�سنة املقبلة ع�بر ت�ع��زي��ز م�سريتها

التنمويةمب�شاريع رائ��دة و�إجنازات
تاريخية و�أن االحتفال مب��رور 50
ع��ام��ا ع�ل��ى ت�أ�سي�س دول��ة الإم ��ارات
ه��و دل �ي��ل ع�ل��ى م ��دى ح��ب وانتماء
ه��ذا ال�شعب لوطنه وال�ت��أك�ي��د على
والئ��ه والتفافهمحول قيادته التي
�سخرت ك��ل الإم�ك��ان�ي��ات ال�ت��ي �سعت
من خاللها �إىل حتقيق �أعلى املراكز
بني �صفوف الدول املتقدمة لتحقيق
االزدهار والتقدم لهذاالبلد املعطاء.
ودعا �سموه �إىل ا�ست�شعار نعم املوىل
عز وجل العظيمة وعلى ر�أ�سها نعمة
االحتاد والأمن والطم�أنينة واملحبة
والرتاحم والت�سامح التي ت�سود بني
�أب�ن��ائ��ه وت�ع��زز كيانه رواب��ط الأخوة
وامل���ص�ير امل���ش�ترك ..كما دع��ا �أبناء

الإم � ��ارات الأوف �ي��اء �إىل الإخال�ص
وال� ��وف� ��اء ل �ل��وط��ن وت �� �س �خ�ير كافة
الإم �ك��ان��ات واجل �ه��ود ل�ل�ن�ه��و���ض به
حت��ت ق�ي��ادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
ال� ��دول� ��ة "حفظه اهلل" و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال � ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه
اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
و�أك��د �أن دول��ة الإم��ارات وعلى مدار
تاريخها حتتفظ بوقفات و�إجنازات
تاريخية مهمة لقيادتها الر�شيدة
تعك�س م ��دى اه�ت�م��ام�ه��م و�شغفهم

ل �ك��ل م ��ا ف �ي��ه م���ص�ل�ح��ة وخ�ي�ر هذا
ال��وط��ن ال�غ��ايل و�شعبه وا�ستطاعت
�أن ت�ضع ل��دول��ة الإم ��ارات ب�صمتها
يف املحافل الدولية املختلفة وتعتلي
م ��راك ��ز م �ت �ق��دم��ة وم �ه �م��ة فيكثري
م��ن م ��ؤ� �ش��رات ال�ت�ن��اف���س�ي��ة العاملية
يف ج�م�ي��ع امل �ج��االت ح�ت��ى �أ�صبحت
منوذجا لدول و�شعوب العامل.
وق ��ال " �أث�ب�ت��ت دول ��ة الإم � ��ارات ويف
ف�ت�رة ق�ي��ا��س�ي��ة ،ق� ��درة ع��ال �ي��ة على
املناف�سة يف العديد م��ن القطاعات
احليوية اال�سرتاتيجية ،ومل يكن
ذل ��ك ليتحقق خ�ل�ال ه ��ذه الفرتة
ال�ق���ص�يرة ل��وال ال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية
املتكاملة ،وال�ق�ي��ادة احلكيمة التي
تتمتع ب�ه��ا ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم ��ارات

منذ قيام االحتاد".
ودع ��ا – يف خ�ت��ام كلمته – اهلل �أن
يحفظ دول��ة الإم ��ارات و�أن يحفظ
قيادتها احلكيمة و�شعبها الويف و�أن
يدمي عليها الأمن والأمان و�أن يعيد
هذه املنا�سبة على اجلميع والوطن
ي �ن �ع��م ب ��ال �ع ��ز وال � ��رخ � ��اء وال �ن �م ��اء
واالزدهار.
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�سيف بن زايد يزور اجلناح
امل�صري ب�إك�سبو  2020دبي
••دبي-وام:

قام الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية بزيارة �إىل جناح جمهورية م�صر العربية املقام مبنطقة الفر�ص
يف �إك�سبو  2020دبي .وا�ستمع �سموه من الدكتور خالد ميالد رزيق مدير
اجلناح امل�صري وم�س�ؤويل الأق�سام يف املعر�ض ل�شرح حول ما يت�ضمنه اجلناح
من املعرو�ضات الأثرية من بينها التابوت الفرعوين والنقو�ش وامل�ستن�سخات
الأث��ري��ة وال�شا�شات التفاعلية التي تظهر �أ�صالة التاريخ امل�صري والر�ؤية
اجلديدة امل�ستقبلية و تراث وثقافة م�صر �إىل جانب امل�شاريع امل�صرية العمالقة
احلالية.

حممد بن خليفة  :الثاين من دي�سمرب �سيظل يوما خالدا يف تاريخ الإمارات وقلب ووجدان �شعبها
•• �أبوظبي -وام:

�أكد �سمو ال�شيخ حممد بن خليفة
�آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي �أن ال �ث��اين من
دي�سمرب من العام � 1971سيظل
يوما خالدا يف تاريخ دولة الإمارات
العربية املتحدة وق�ل��وب ووجدان
�شعبها وامل�ق�ي�م�ين ع�ل��ى �أر� �ض �ه��ا ،
وهو اليوم الذي �شهد ميالد دولة
االحت��اد املباركة بقيادة املغفور له
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان
ط �ي��ب اهلل ث� ��راه و�إخ� ��وان� ��ه حكام
الإم� ��ارات ال��ذي��ن ��س�ط��روا تاريخا
جديدا لدولتنا واملنطقة والعامل.

وق��ال �سموه يف كلمة له مبنا�سبة
ع�ي��د االحت� ��اد اخل�م���س�ين � ”:إننا
ن�ستذكر يف هذا اليوم الأغر ونحن
ن�ن�ع��م ب �ث �م��ار االحت � ��اد ب �ك��ل �إع� ��زاز
و�إك �ب��ار م��ا بذله الآب ��اء امل�ؤ�س�سون
من جهود �سجلها التاريخ ب�أحرف
م��ن ن��ور وه��م يتحملون م�صاعب
ال�ب��داي��ات لتنطلق ال��دول��ة خالل
� �س �ن�ين ق�ل�ي�ل��ة م ��ن ع �م��ر ال��زم��ان
فتية قوية �أبية يف م�سرية مباركة
ن �� �ش��رت اخل�ي�ر يف �أرج � ��اء الوطن
الغايل م�شرعة �أب��واب الأم��ل �أمام
�أب� �ن ��اء ��ش�ع�ب�ه��ا ه �م �ه��ا الأول كان
والي� � ��زال رف �ع��ة ال ��وط ��ن و�سعادة
امل��واط��ن وه��و م��ان��راه واقعامعا�شا

ي���ش�ه��د ب ��ه ال �ق��ا� �ص��ي والداين”.
و�أ��ض��اف �سموه �إن دول��ة الإمارات
وهي حتتفي مب�ضي خم�سة عقود
على قيام االحتاد والتي �شهدت ما
ي�شبه امل�ع�ج��زة يف جميع املجاالت
ب �ع��دم��ا ح �� �ص��دت امل ��راك ��ز الأوىل
يف م ��ؤ� �ش��رات التناف�سية العاملية
بر�ؤية قيادتها الر�شيدة و�إخال�ص
�شعبها  ..ع��اق��دة ال�ع��زم على بدء
خم�سة عقود جديدة مل�ؤها اخلري
والنماء والتقدم واالزده��ار  ..فال
م�ستحيل يف �سعيها نحو حتقيق
غاياتها و�أحالمها مهما كانت ..
و لي�س �أدل على ذل��ك م��ن �إر�سال
�أول رائ ��د �إم ��ارات ��ي �إىل الف�ضاء

وم��ن ب�ع��ده و��ص��ول م�سبار الأمل
�إىل مداره حول الكوكب الأحمر “
املريخ “ وال��ذي كان غاية القيادة
م �ن��ذ ق �ي��ام دول� ��ة االحت � ��اد بقيادة
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل ن �ه �ي��ان وحت �ق ��ق ب �ع��د خم�سة
ع�ق��ود لتثبث دول��ة الإم� ��ارات علو
همتها وجناعة ر�ؤاها وا�ست�شرافها
للم�ستقبل و�سعيها ال�صادق نحو
الأخ��ذ بكل �أ�سباب التقدم لت�صبح
مركز �إ�شعاع ح�ضاريا يف منطقتها
و�أم� �ت� �ه ��ا وم� �ث�ل�ا ي �ح �ت ��ذى ح ��ول
العامل.
و�شدد �سموه على �أن دولة الإمارات
ت�سجل ك��ل ي��وم �إجن ��ازا ج��دي��دا يف

ج �م �ي��ع امل� �ج ��االت ب��دع��م القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة وه �م��ة �أب �ن��ائ �ه��ا الذين
يبذلون كل غال ورخي�ص ليتقدم
وطنهم وليحيا عزيزا كرميا بني
الأمم  ..م�شريا يف هذا ال�صدد �إىل
جناح دول��ة الإم��ارات يف ا�ست�ضافة
�إك �� �س �ب��و دب � ��ي  2020ليجتمع
ال� �ع ��امل ك �ل��ه ع �ل��ى �أر�� � ��ض وطننا
ال�غ��ايل لري�سم خريطة امل�ستقبل
ل�ه��ذا ال �ع��امل ول�ي�ع��ال��ج التحديات
وي �� �س �ت �خ �ل ����ص ال � �ع �ب�ر واحل � �ل ��ول
لتكون الإم ��ارات �شريكا فاعال يف
الأخ��ذ بيد العامل نحو غد �أف�ضل
- .م��ل -وهن�أ �سمو ال�شيخ حممد
بن خليفة �آل نهيان ع�ضو املجل�س

التنفيذي لإمارة �أبوظبي مبنا�سبة
ع�ي��د االحت� ��اد اخل�م���س�ين �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”
و� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
حاكم دب��ي “رعاه اهلل” و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
ن �ه �ي��ان ويل ع �ه��د �أب��وظ �ب��ي نائب
ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة
و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء
امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ل�ل�احت ��اد حكام
الإم � � ��ارات و�إىل ح �ك��وم��ة و�شعب
الإمارات ومتنى مزيدا من التقدم

والرخاء والنماء واالزده��ار لدولة
الإم ��ارات قيادة” و�شعبا” .وقال
��س�م��وه يف خ �ت��ام ك�ل�م�ت��ه “ :هنئيا
ل��وط�ن�ن��ا ال �غ��ايل م��وئ��ل التعاي�ش
وال�ت�لاق��ي والت�سامح وال���س�لام ..
ن�صف قرن من الإجن��ازات يف ظل
ق �ي��ادة خم�ل���ص��ة م �ع �ط��اءة و�شعب
و ّيف ومرحبا” بخم�سني جديدة
�سنظل فيها على العهد لدولتنا
وق�ي��ادت�ه��ا ملتفني ح��ول�ه��ا ليزداد
وطننا �شموخا ورفعة ولتظل رايته
خفاقة عالية بني الأمم ولتتوا�صل
م�سرية اخل�ير والنماء واالزدهار
ولينعم �شعب الإم��ارات واملقيمون
ع�ل��ى �أر��ض�ه��ا ب�ث�م��ار ر�ؤى القيادة
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وجهود املخل�صني من �أبناء الوطن
ولت�ستمر م�سرية التطور والنماء
لدولتنا مادة �أياديها البي�ضاء لكل
��ض�ع�ي��ف ذي ح��اج��ة ح ��ول العامل
ل�ت�ب�ق��ى الإم � � � ��ارات دوما” وطن
اخلري والعطاء.

ذياب بن حممد بن زايد :الوحدة والعمل اجلاد والإخال�ص �سبيل الإجنازات و�ضمان م�ستقبل �أجيالنا
•• �أبو ظبي-وام:

�أكد �سمو ال�شيخ ذياب بن حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س ديوان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي �أن الوحدة
وال � �ع � �م ��ل اجل� � � ��اد والإخ �ل��ا� � ��ص
والعطاء واالنتماء ال�صادق �إىل
ت ��راب ه ��ذا ال��وط��ن ه��و ال�سبيل
ل �ت �ح �ق �ي��ق ط� �م ��وح ��ات� �ن ��ا خ�ل�ال
ال� ��� �س� �ن ��وات امل �ق �ب �ل ��ة م� ��ا يجعل
احل� �ف ��اظ ع �ل��ى ري� � ��ادة جتربتنا
التنموية يف حميطيها الإقليمي
والعاملي م�س�ؤولية م�شرتكة لكل
فرد من �أفراد املجتمع..
م�شرياً �إىل �أن الدول تتطور بحب

�أب �ن��ائ �ه��ا وت�ف��ان�ي�ه��م يف خدمتها
و�أخ ��ذه ��م ب ��أ� �س �ب��اب ال �ت �ق��دم ويف
مقدمتها العلم واملعرفة.
وقال �سموه يف كلمة له مبنا�سبة
عيد االحتاد اخلم�سني� :إن الآباء
والأج� � � ��داد �أدوا واج �ب �ه��م جتاه
ال��وط��ن وت��رك��وا لنا راي�ت��ه عالية
خ �ف��اق��ة وم �� �س ��ؤول �ي��ة الأج� �ي ��ال
احلالية وامل�ستقبلية احلفاظ على
هذه الراية وجعلها رمزاً للريادة
 ..م���س�ت��ذك��ري��ن يف ه ��ذا ال�سياق
كلمات املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه
عندما قال  “ :لقد �أ�سهم الآباء يف
بناء هذا الوطن وواجبنا �أن نبني

ل�ل�أج�ي��ال ال�ق��ادم��ة و�أن نوا�صل
م �� �س�يرة الأ� � �س �ل�اف “ ..ونحن
يف ج�م�ي��ع م��واق �ع �ن��ا ن �ع��د كلمات
القائد امل�ؤ�س�س منهجاً مل�ستقبلنا
مدفوعني بعزمية و�إ�صرار الآباء
امل ��ؤ� �س �� �س�ين وق �ي��ادت �ن��ا الر�شيدة
ملوا�صلة العمل واجلهد ل�ضمان
م�ستقبل م�ستدام لأجيالنا.
وف �ي �م��ا ي �ل��ي ن ����ص ك �ل �م��ة �سموه
مبنا�سبة عيد االحتاد خلم�سني:
ون �ح��ن نحتفل ب��ال �ي��وم الوطني
اخلم�سني لدولة الإمارات العربية
املتحدة ،ن�شعر بالفخر واالعتزاز
مب� ��ا ح �ق �ق �ن ��اه ع�ب��ر م�سريتنا
التنموية خالل العقود اخلم�سة

املا�ضية ،ون�ضع الأ��س����س القوية
ل �ع �ق��ود م�ق�ب�ل��ة م ��ن الإجن � � ��ازات
وال� �ن� �ج ��اح ��ات ،م���س�ت�ل�ه�م�ين من
جهود القائد امل�ؤ�س�س املغفور له
ب ��إذن اهلل تعايل ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه،
ور�ؤيته الثاقبة و�إرادت��ه ال�صلبة،
الدرو�س والعرب ملوا�صلة التقدم
�إىل الأم ��ام وحتقيق طموحاتنا
ال �ت �ن �م��وي��ة ال� �ك�ب�رى يف خمتلف
املجاالت.
لقد تربعت دول��ة الإم ��ارات على
ق�م��ة التنمية وال�ت�ق��دم وو�صلت
�إىل الف�ضاء وطاولت بطموحاتها
و�إجن��ازات�ه��ا عنان ال�سماء خالل

ال �� �س �ن��وات امل��ا� �ض �ي��ة ،بالوحدة
وال � �ع � �م ��ل اجل� � � ��اد والإخ �ل��ا� � ��ص
والعطاء وحب الوطن واالنتماء
ال �� �ص��ادق �إىل ت ��راب ��ه ،وه� ��ذا هو
ال�سبيل ذاته لتحقيق طموحاتنا
خالل ال�سنوات املقبلة ،ما يجعل
احل� �ف ��اظ ع �ل��ى ري� � ��ادة جتربتنا
التنموية ،يف حميطيها الإقليمي
وال �ع��امل��ي ،م �� �س ��ؤول �ي��ة م�شرتكة
لكل فرد من �أف��راد املجتمع ،لأن
ال��دول تتطور بحب �أبنائها لها
وتفانيهم يف خدمتها و�أخذهم
ب ��أ� �س �ب��اب ال �ت �ق��دم ويف مقدمتها
العلم واملعرفة.
لقد �أدى الآباء والأجداد واجبهم

جت��اه ال��وط��ن ،وت��رك��وا لنا رايته
ع��ال �ي��ة خ �ف��اق �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ،وم�س�ؤولية
الأج� �ي ��ال احل��ال �ي��ة وامل�ستقبلية
احل�ف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اظ ع �ل��ى ه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ذه الراية
وج�ع�ل�ه��ا رم� ��زاً ل �ل��ري��ادة واملركز
الأول ع �ل��ى ال � � � ��دوام ،ويف هذا
ال�سياق ن�ستذكر كلمات ال�شيخ
زاي � ��د ،رح �م��ه اهلل ،ع �ن��دم��ا قال
“ ل �ق��د �أ� �س �ه ��م الآب� � � ��اء يف بناء
ه ��ذا ال��وط��ن وواج �ب �ن��ا �أن نبني
ل�ل�أج�ي��ال ال�ق��ادم��ة و�أن نوا�صل
م�سرية الأ�سالف “.
ونحن يف جميع مواقعنا  ،نعد
ك�ل�م��ات ال�ق��ائ��د امل��ؤ��س����س منهجاً
مل���س�ت�ق�ب�ل�ن��ا م��دف��وع�ي�ن بعزمية

و�إ�� � � �ص � � ��رار الآب� � � � ��اء امل�ؤ�س�سني
وق �ي ��ادت �ن ��ا ال ��ر� �ش �ي ��دة ملوا�صلة
العمل واجلهد ل�ضمان م�ستقبل
م�ستدام لأجيالنا .وبهذه املنا�سبة
الوطنية الغالية� ،أتقدم بالتهنئة
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
“حفظه اهلل “ و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال� � � ��وزراء ح ��اك ��م دب� ��ي و�صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأع �ل��ى للقوات امل�سلحة
و�إخ� ��وان � �ه� ��م �أ�� �ص� �ح ��اب ال�سمو

�أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد
حكام الإم ��ارات و�شعب الإمارات
واملقيمني على �أر�ضها ،داعياً اهلل
تعاىل �أن يحفظ دول��ة الإمارات
و�شعبها وي��دمي منعتها وعزتها
وازدهارها.

نهيان بن مبارك  :الإمارات ت�سعى �إىل امل�ستقبل بفكر قيادة و�إ�صرار �شعب للبقاء يف الطليعة دائما
••�أبوظبي -وام:

�أك � ��د م �ع��ايل ال �� �ش �ي��خ ن �ه �ي��ان بن
مبارك �آل نهيان وزي��ر الت�سامح
وال �ت �ع��اي ����ش �أن االح �ت �ف��ال بعيد
االحت��اد اخلم�سني يحمل دالالت
ت��اري �خ �ي��ة وا� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ب �ك��ل ما
حتمله الكلمة م��ن معنى كونه
يحتفي ب� ��إجن ��ازات �أم�ت�ن��ا خالل
خ �م �� �س�ي�ن ع� ��ام � �اً م �� �ض��ت حيث
ت �� �ض��اف��رت ف �ي �ه��ا ر�ؤي � ��ة قيادتنا
احلكيمة مع جهود و�آمال �شعبنا
امل�ث��اب��ر ل�ك��ي ت �ق��دم � �ص��ورة رائعة
للعامل حول دولة تعتمد الأخوة
الإن�سانية والت�سامح والتعاي�ش
ال�سلمي قيما ثابتة يف تعاملها
م� ��ع اجل� �م� �ي ��ع وت �ع �ت �م��د الأم � ��ل
والعمل �شعاراً دائماً للإجناز يف
كافة املجاالت.
وق ��ال معاليه يف كلمه ل��ه بهذه
امل�ن��ا��س�ب��ة “ �إن �ن��ا ال �ي��وم نحتفل
بخم�سني عاماً مقبلة تر�سم �آفاق

امل�ستقبل وتبحث عن الطليعة يف
كافة امل�ج��االت لي�س على كوكب
الأر� ��ض فقط و�إمن ��ا تنطلق �إىل
ال�سماء  ،بحثاً عن مكان ومكانة
يف عامل الف�ضاء  ،لذا ف�إن عنوان
احتفاالت عيد االحتاد اخلم�سني
ي �ت �م �ث��ل يف الأم� � � ��ل وامل�ستقبل
وال�ت�خ�ط�ي��ط ال ��واع ��ي للو�صول
للريادة العاملية يف كافة املجاالت
واالع� � �ت � ��زاز مب ��ا� �ٍ�ض ع ��ري ��ق من
القيم والأ�صالة».
و�أ� �ض��اف معاليه “ �إن �ن��ا يف عيد
االحت� � ��اد اخل �م �� �س�ين �إمن � ��ا نعرب
ع��ن ف�خ��رن��ا ال�ك�ب�ير جت ��اه بلدنا
الإم� � � � � ��ارات  ،ك� �م ��ا ن� �ت ��ذك ��ر بكل
��ش�ك��رٍ وت�ق��دي��رٍ و�إم �ت �ن��ان  ،الدور
الأ��س��ا��س��ي يف حتقيق ذل��ك ك�ل��ه ،
للقائد وامل�ؤ�س�س احلكيم ،املغفور
له الوالد ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان “طيب اهلل ثراه” الذي
امتلك ر�ؤي��ة وا�ضحة للم�ستقبل
 ،ت�ن�ب��ع م��ن ث�ق��اف�ت��ه ال��وط �ن �ي��ة ،

وحكمته ال�ث��اق�ب��ة  ،و�أ��س����س هذه
ال ��دول ��ة ال ��رائ ��دة  ،و�أن �� �ش ��أ هذا
االحت��اد الناجح  ،وك��ان منوذجاً
وق� ��دوة  ،يف حت�م��ل امل �� �س ��ؤول �ي��ة ،
والتفاين يف خدمة الوطن  ،فكان
امل �غ �ف��ور ل��ه ال��وال��د ال���ش�ي��خ زايد
 ،م �ث��ال احل��اك��م ال �ع��ادل  ،والأب
الرحيم  ،احلري�ص على حتقيق
الرخاء واال�ستقرار واالزده��ار يف
كافة ربوع الوطن  ،و�أهتم بالب�شر
 ،رج��ا ًال ون�ساء  ،على حدٍ �سواء :
تعليمهم  ،و�صحتهم  ،ووظائفهم،
وا�ستقرارهم الأ�سري  ،ورخائهم
االجتماعي  ،مب��ا يف ذل��ك  ،بناء
جمتمع املعرفة  ،وحتقيق التنمية
امل �� �س �ت��دام��ة ،ورع ��اي ��ة اجل �م �ي��ع ،
وت�أكيد دور املر�أة ك�شريك للرجل
يف م�سرية البناء والتعمري – كان
عليه رحمة اهلل  ،منا�صراً للحق
والعدل  ،يعمل دائماً على �إيجاد
احل�ل��ول ال�سلمية لل�صراعات يف
ال�ع��امل  ،ويحر�ص ك��ل احلر�ص،

على �أن ت��أخ��ذ الإم ��ارات موقعها
ال�لائ��ق بها على خريطة العامل
– ن� �ح ��ن يف ال� � �ي � ��وم ال ��وط� �ن ��ي
الثامن والأربعني  ،نعتز ونفتخر
بالقيادة التاريخية للمغفور له
ال��وال��د م�ؤ�س�س ال��دول��ة العظيم
 ،ومب ��ا ن���ش�ه��ده ن�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك ،
قيم
يف �إم��ارات �ن��ا ال �ع��زي��زة  ،م��ن ٍ
را��س�خ��ة  ،و�إجن � ��ازاتٍ متوا�صلة ،
جعلت منها وبحمد اهلل  ،دولة
ناجحة بكل املقايي�س».
وق� ��ال م�ع��ال�ي��ه �إن ع �ي��د االحت ��اد
اخل �م �� �س�ين ي �� �ش �ه��د احتفاالتنا
مب�سرية خم�سني عاما يف يومها
الوطني مع ما يت�ضمه ذلك  ،من
خطط و�آليات  ،وبرامج طموحة
ت �ظ��اف��رت ف�ي�ه��ا ك��اف��ة اجل �ه��ود ،
وكللتها ر�ؤي ��ة ثقافبة لقيادتنا
الر�شيدة  ،التي قدمت للم�ستقبل
وثيقة مبادئ اخلم�سني  ،ببنودها
وع �ن��ا� �ص��ره��ا ال �ت��ي ت�غ�ط��ي كافة
ط �م��وح��ات وط �ن �ن��ا ال� �غ ��ايل  ،يف

احل��ا��ض��ر و امل�ستقبل ومل تغفل
ال �ت �� �س��ام��ح والأخ � � ��وة الإن�سانية
وق �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��م ال �ت �ع ��اي �� ��ش ال�سلمي
للمجتمع الإم��ارات��ي  ،جنبا �إىل
ج�ن��ب ر�ؤي� ��ة اق�ت���ص��ادي��ة وعلمية
وت�ع�ل�ي�م�ي��ة و��ص�ح�ي��ة وف�ضائية
واث� �ق ��ة  ،ح �ت��ى ت �ت �ك��ام��ل القيم
وال� �ق� �ـ� �ـ ��درات وال� �ط� �م ��وح  ،وهي
خطـــــــة يف �شــــــقها ال��ذي ي�ؤكد
على قيمنا الإمـــــاراتية الأ�صيلة
 ،التي ت�ؤكد على معاملة اجلميع
بامل�ساواة  ،ومتكينهــــم للتعارف
مع بع�ضهم البع�ض  ،والعمل معاً
 ،م��ن �أجـــــل حتقيـــــق �أق�صى ما
وهبه اهلل للإن�سان  ،من قدراتٍ
وم��واه��ب  ،وك��ي يتحقق معها ،
ال�سالم والت�سامح والأخ ��وة بني
اجلميع  ،دومنا تفرقة �أو متييز»
.
و�أ� �ض��اف معاليه “ �إن �ن��ا يف عيد
االحت� ��اد اخل�م���س�ين � ،إمن ��ا نعتز
ونفتخر �أي�ضاً  ،بالقيادة احلكيمة

 ،ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
“حفظه اهلل” و�أخ �ي ��ه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را�شد
�آل مكتوم  ،نائب رئي�س الدولة
 ،رئي�س جمل�س ال ��وزراء  ،حاكم
دبي “رعاه اهلل” ،و�أخيه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ،ويل عهد �أبوظبي  ،نائب
القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة،
و�إخ� ��وان � �ه� ��م �أ�� �ص� �ح ��اب ال�سمو
ال�شيوخ � ،أع�ضاء املجل�س الأعلى
لالحتاد  ،حكام الإمارات  ..نعتز
ون �ف �ت �خ��ر  ،ب ��دوره ��م يف حتقيق
ال �ت �ق��دم واالزده� � ��ار يف ال��وط��ن ،
وبجهودهم املتوا�صلة م��ن �أجل
رفعة الإم��ارات ،يف كل القطاعات
وخمتلف املجاالت».
و�أ�ضاف معاليه �أنه بف�ضل قيادتنا
احلكيمة  ،وبف�ضل ق��درات �أبناء
وب �ن��ات الإم � � ��ارات  ،احلري�صني
على �أن ت�ك��ون دول�ت�ه��م  ،دائ �م �اً ،

يف املقدمة والطليعة  ،ب�ين دول
ال �ع��امل �أج �م��ع  ،وك��ذل��ك بف�ضل
م ��ا حت �ظ��ى ب ��ه دول �ت �ن��ا احلبيبة
من تاريخ جميد  ،وت��راث وطني
وعربي و�إ�سالمي خالد  ،ومكانة
دولية بارزة  ،وقوة ناعمة جتعلها
دائماً يف الطليعة  ،وما يتوافر لها
بحمد اهلل  ،من م�ؤ�س�سات را�سخة
 ،ون�ظ��رة واث�ق��ة نحو امل�ستقبل ،
�إمن ��ا ن�شعر ب��الأم��ل وال �ت �ف��ا�ؤل ،
وب�أننا �أمام �آفاق وا�سعة ومتجددة
 ،للعمل الوطني املثمر – نعتز
يف ذل ��ك  ،غ��اي��ة االع� �ت ��زاز  ،ب�أن
دول ��ة الإم � ��ارات احلبيبة  ،تقوم
على الوحدة والتعاي�ش واحرتام
اجل�م�ي��ع – ن�ح��ن وب�ح�م��د اهلل ،
دول ��ة تر�سل �إىل ال �ع��امل دائ �م �اً ،
ب��ال�ق��ول وال�ف�ع��ل  ،ر��س��ائ��ل �سالم
وحم� �ب ��ة  ،ت �ت �ج �� �س��د يف من� ��وذج
الإم � ��ارات ال��رائ��د  ،يف الت�سامح
والتقدم والنماء .
و�أك� ��د م�ع��ال�ي��ه يف خ �ت��ام كلمته :

�إننا نتطلع من احتفاالتنا بعيد
االحت ��اد اخل�م���س�ين وامل�ستقبل ،
واالنطالق �إىل الف�ضاء  ،والبحث
العلمي والتكنولوجي  ،وغريها
م��ن جم ��االت امل�ستقبل  ،نتطلع
�إىل االحتفال مبئوية الإم��ارات ،
وهي يف قمة الهرم العاملي تقدماً
ورفاهة  ،وقيماً وثقافة وتطوراً
 ،ب �ع��ون اهلل  ،وب ��ر�ؤي ��ة ث��اق �ب��ة ،
لقيادتنا الر�شيدة و�شعبنا العظيم
..كل عا ٍم و�إماراتنا احلبيبة تزهو
ر  ،و�أم� � � ��انٍ  ،وت� �ق ��د ٍم ،
ب �ك��ل خ �ي� ٍ
وا�ستقرا ٍر  ،وازدها ٍر «.

�أحمد بن حميد النعيمي  :خم�سون عاما من اخلري والنماء واالزدهار والرخاء را�شد بن حميد  :ر�ؤية القيادة الر�شيدة و�ضعت الإمارات يف م�صاف الدول املتقدمة
•• دبي -وام:

•• عجمان-وام:

�أكد ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي ممثل �صاحب ال�سمو حاكم عجمان
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية ،رئي�س دائرة املالية يف عجمان� ،أن عيد االحتاد
اخل�م���س�ين ي�شكل منا�سبة ف��ري��دة ل�لاع �ت��زاز ب���ص�لاب��ة وق ��وة البنيان
والتالحم الوطني والعزمية والإ�صرار والفكر امل�ستنري الذي قاد ويقود
دولة الإمارات حتى �أ�صبحت مثاال يحتذى به من حيث التطور والنماء
والتنمية التي حتققت منذ قيام الدولة.
وقــــــال �ســــموه يف ت�صريح مبنا�سبة عيد االحت��د اخلم�سني �إن دولة
الإم ��ارات قد �أثبتت قدرتها على حتقيق الإجن ��ازات والتفوق والتميز
والريادة وهي اليوم توا�صل ما بد�أه الآباء امل�ؤ�س�سون حتت ظل قيادتنا
الر�شيدة التي ت�سعى �إىل حتقيق املزيد من التقدم احل�ضاري والرقي
بني الدول.
••عجمان-وام:

قال ال�شيخ حميد بن عمار النعيمي
� ،إن دول� � ��ة الإم � � � � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ب��ر�ؤي��ة قيادتها الر�شيدة
ت�ست�شرف اخلم�سني ع��ام�اً املقبلة
باال�سرتاتيجية الوطنية للتطور
والتنمية واالبتكار والعلم واملعرفة
وا�� �س� �ت ��دام ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة الب�شرية
والتكنولوجيا الرقمية واالقت�صاد

�أك � ��د ال �� �ش �ي��خ را�� �ش ��د ب ��ن حميد
النعيمي رئي�س احت��اد الإم ��ارات
ل �ك��رة ال �ق ��دم ال �ق �ي��ادة �أن ر�ؤي ��ة
ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة و��ض�ع��ت دولة
الإم� � � � � ��ارات يف م� ��� �ص ��اف ال � ��دول
املتقدمة.
و ه �ن ��أ ال���ش�ي��خ را� �ش��د ب��ن حميد
ال�ن�ع�ي�م��ي ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة و
امل��واط �ن�ين وك ��ل م��ن ي�ق�ي��م على
�أر�� � ��ض ال� ��دول� ��ة مب �ن��ا� �س �ب��ة عيد
االحت� ��اد اخل�م���س�ين  ،م ��ؤك��داً �أن
الإم ��ارات حققت تقدماً مذه ً
ال

خ�لال اخلم�سني �سنة املا�ضية ،
وتتطلع �إىل حتقيق امل��زي��دٍ من
ال �ت �ط��ور وال �ت �ق��دم يف اخلم�سني
�سنة املقبلة ،م�شرياً �إىل �أن ر�ؤية
القيادة احلكيمة و�ضعت الإمارات
يف م�صاف الدول املتقدمة وحققت
لها مكانة مرموقة ب�ين الأمم.
وقال يف ت�صريح بهذه املنا�سبة :
“�إن ر�ؤية املغفور له ال�شيخ زايد
ب��ن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل
ث��راه والآب� ��اء امل�ؤ�س�سني و�ضعت
القاعدة الأ�سا�سية للتطور حيث
رك��ز املغفور له ال�شيخ زاي��د على
ب�ن��اء الإن �� �س��ان وتعليمه وتوفري

�أف�ضل الفر�ص ل ُي�سهم يف البناء
وي���ص�ن��ع امل �ج��د واالزده � ��ار و�سار
على ه��ذا النهج �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل”.
وع�بر رئي�س االحت��اد ع��ن فخره
ب ��دور امل � ��ر�أة الإم��ارات �ي��ة الكبري
خ�ل�ال م���س�يرة اخل�م���س�ين عاما
امل��ا� �ض �ي��ة ،م � ��ؤك ��داً �أن �ه��ا �ستلعب
دوراً �أك �ب�ر يف م �� �س�يرة التنمية
امل�ستقبلية لأن�ه��ا م�ؤهلة للقيام
ب � � ��أدوار ك �ب�يرة ح�ي��ث ت �� �ش��ارك يف
ج �م �ي��ع ال� �ق� �ط ��اع ��ات والأع � �م� ��ال
وت� ��ؤدي ر�سالتها على �أف�ضل ما

يكون بكل فخر و�إتقان.
ودع� ��ا ال �� �ش �ي��خ را�� �ش ��د ب ��ن حميد
الأ�سرة الريا�ضية �إىل رفع وترية
العمل والعطاء من �أجل مواكبة
التطور القائم يف كل القطاعات،
م�شرياً �إىل �أن الدعم الالحمدود
ال��ذي تقدمه ال�ق�ي��ادة للريا�ضة
ي���س�ت�ح��ق م ��ن اجل �م �ي��ع العطاء
والت�ضحية وحتقيق الإجن ��ازات
القارية والدولية.
وجدد رئي�س االحتاد عهد الوالء
والوفاء للقيادة الر�شيدة  ،وتعهد
مبوا�صلة العطاء واحلفاظ على
املكت�سبات التي حققتها الإمارات

حميد بن عمار النعيمي :دولتنا بر�ؤية القيادة الر�شيدة تعانق املجد وت�ست�شرف م�ستقبل اخلم�سني

املعريف وذلك انطالقاً من العقود
امل ��ا� �ض �ي ��ة ال� �ت ��ي � �ش �ه ��دت التميز
والرخاء والنه�ضة واالزدهار وبناء
الإن���س��ان مب��ا يتما�شى م��ع �أف�ضل
و�أحدث املمار�سات العاملية .و�أو�ضح
ال�شيخ حميد ب��ن ع�م��ار النعيمي
يف ك�ل�م��ة مب�ن��ا��س�ب��ة ع �ي��د االحت ��اد

اخلم�سني �أن الدولة قدمت منوذجاً
ي �ح� �ت ��ذى يف ال �ب��رام � ��ج وحتقيق
الأه � � ��داف وم��واج �ه��ة التحديات
و�صناعة امل�ستقبل واال�ستثمار يف
بناء العقول واجل��اه��زي��ة واملرونة
واال�ستباقية والتخطيط لكل ما
ي �ع��زز دوره� ��ا وري��ادت �ه��ا ومكانتها

امل��رم��وق��ة ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال ��دويل
ب��الإجن��ازات التي ترتجم توجهات
ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ال �ت��ي �سخرت
جميع الإم�ك��ان��ات وال�ق��درات لبناء
الإن �� �س��ان ون�ه���ض�ت��ه واالرت� �ق ��اء به
لتعزيز م�سرية التنمية والنه�ضة
وال �ت �ط��ور .و�أ�� �ش ��ار ال���ش�ي��خ حميد

ب��ن عمار النعيمي �إىل �أن الدولة
تبو�أت املراكز الأوىل على ال�صعيد
ال�ع��امل��ي بت�سخري ك��اف��ة الإمكانات
وت���ض��اف��ر اجل �ه��ود لتحقيق ر�ؤي ��ة
ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة م���س�ت�ن��دة �إىل
الإرث اخل��ال��د لل��أب��اء امل�ؤ�س�سني
ال��ذي��ن ميثلون الإل �ه��ام يف عملية

البناء والتطور والنه�ضة ال�شاملة
لتنطلق م���س�يرة اخلم�سني عاماً
املقبلة بطموحات كبرية وحتديات
م �� �ش��رف��ة ت��ر� �س��خ ث �ق��اف��ة التميز
وا� �س �ت��دام��ة ال �ت �ن �م �ي��ة واالزده � � ��ار
وت � �ط� ��وي� ��ر اخل � �ط� ��ط وال �ب��رام � ��ج
وامل� ��� �ش ��اري ��ع لإ�� �س� �ع ��اد امل ��واط �ن�ي�ن

واملقيمني على �أر�ض الدولة .و�أكد
ال�شيخ حميد بن عمار النعيمي �أن
املكت�سبات الإ�ستثنائية التي كانت
ال�صورة البارزة يف اخلم�سني عاماً
امل��ا��ض�ي��ة مت�ن�ح�ن��ا ال��داف��ع والعزم
ل�ل�ان� �ط�ل�اق ن� �ح ��و ط� �م ��وح ��ات ال
حدود لها يف اخلم�سني عاما املقبلة

منذ ت�أ�سي�سها والتي �ستعززها يف
م�سريتها املقبلة.
لتعميق الدور املهم للدولة يف �إر�ساء
القيم وال�سالم والت�سامح والتعاون
ال� ��دويل وت�ب�ن��ي اال�سرتاتيجيات
ال �ت��ي ت�ن�ه����ض ب��االق�ت���ص��اد العاملي
وت �غ��ر���س يف ن �ف��و���س �أب �ن��ائ �ه��ا قيم
احل ��ب وال� � ��والء وال ��وف ��اء للوطن
وق� �ي ��ادت ��ه ال ��ر� �ش �ي ��دة ال�ستكمال
امل�سرية التنموية ال�شاملة وتعزيز
مكانة ال��دول��ة ال��رائ��دة واملرموقة
على امل�ستوى العاملي.
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املوروث ال�شرطي يعيد تاريخ ال�شرطة
القدمي بق�صر احل�صن
•• �أبوظبي-وام:

�شارك ق�سم املوروث ال�شرطي ب�إدارة املرا�سم والعالقات العامة ب�شرطة �أبوظبي يف مهرجان ق�صر احل�صن ب�أبوظبي �ضمن
فعاليات املهرجان لإحياء التاريخ العريق لهذا ال�صرح التاريخي.
و�أع��اد الق�سم الذكريات التاريخية القدمية املحببة ب�إقامة مركز لل�شرطة �أم��ام ق�صر احل�صن مب�سمى "مركز �شرطة
احل�صن" ومت جتهيزه على النمط القدمي ل�شرطة �أبوظبي يف بدايات ت�أ�سي�سها حيث �ضم �صوراً حقيقية من املا�ضي
لأفراد ال�شرطة يف ق�صر احل�صن والطوابري الع�سكرية وغريها.
ويعترب �أول مقر ل�شرطة ابوظبي يف بداية ت�أ�سي�سها يف عام  1957مقابل ق�صر احل�صن وكانت من مهام ال�شرطة تنفيذ
�أوامر احلاكم وحرا�سة الق�صر ومراقبة ال�سوق وغريها من املهام ،وظل ق�صر احل�صن �صرحاً �شاخماً اىل يومنا احلايل.
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�صقر غبا�ش :الإمارات حتتفي يف عيد االحتاد الـ  50مب�سرية ح�ضارية وتنموية ملهمة
•• �أبوظبي-وام:

�أك � ��د م �ع ��ايل � �ص �ق��ر غ �ب��ا���ش رئي�س
املجل�س الوطني االحت ��ادي �أن عيد
االحت��اد اخلم�سني ل��دول��ة الإم ��ارات
ي�أتي هذا العام ليتوج م�سرية ن�صف
ق ��رن زاخ � ��رة ب� ��الإجن� ��ازات العاملية
يف خم� �ت� �ل ��ف امل � � �ج� � ��االت �صنعتها
الإرادة ال�ق��وي��ة وال�ع��زمي��ة وال ��ر�ؤى
اال�ست�شرافية للقيادة الر�شيدة التي
ت�ت�ج�ل��ى ب ��إ� �ش��راق��ة احل��ا� �ض��ر و�آف� ��اق
امل�ستقبل املزدهر .وقال معاليه  -يف

كلمة مبنا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني
ل�ل��دول��ة � ": -إن �ن��ا يف ه��ذه املنا�سبة
الوطنية الغالية ن�ستذكر بكل فخر
واع �ت��زاز املغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان " طيب اهلل ثراه"
والآباء امل�ؤ�س�سني الذين عقدوا العزم
على ت�شييد ��ص��رح االحت��اد ال�شامخ
وت ��أ� �س �ي ����س دول� ��ة ع���ص��ري��ة ب��ر�ؤاه��م
ال �ث��اق �ب��ة ن �ح��و امل���س�ت�ق�ب��ل وتر�سيخ
الثوابت والقيم الأ�صيلة التي ت�سري
على نهجها قيادتنا الر�شيدة".
و�أ�� �ض ��اف �أن الإم � � ��ارات يف يوبيلها

الذهبي تقدم للعامل منوذجا ح�ضاريا
وتنمويا متفردا نحو م�ستقبل م�شرق
يرتكز �إىل وثيقة م�ب��ادئ اخلم�سني
التي �أطلقتها القيادة الر�شيدة والتي
ت�شكل خارطة طريق ملهمة لتحقيق
املزيد من التقدم والريادة الإماراتية
يف خمتلف املجاالت.
و�أ� �ش��ار معاليه �إىل �أن ��ه خ�ل�ال هذه
امل�سرية املظفرة كان وما يزال الإجناز
والتميز يف خدمة ال��وط��ن وحتقيق
الرفاه و�إ�سعاد �أبناء الإمارات الهدف
الأ��س�م��ى ل�ل�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة وتعزيز

مكانة الدولة ورفعتها ودفع م�سرية
ت �ق��دم �ه��ا ن �ح��و �آف � � ��اق حت �ق��ق فيها
تطلعات وط�م��وح��ات �شعب االحتاد
التي و�صلت بها �إىل عنان ال�سماء.
وقال  " :يف هذه املنا�سبة الغالية على
قلوبنا جميعا وبالنيابة عن �أع�ضاء
املجل�س الوطني االحت��ادي وممثلي
�شعب الإمارات بكل فئاته جندد العهد
وال ��والء للوطن وال�ق�ي��ادة الر�شيدة
على �أن نظل جميعا على قلب رجل
واحد حمبة و�إخال�صا لوطن �أعطى
وي �ع �ط��ي ول �ق �ي��ادة ج�ب�ل��ت ع �ل��ى حب

الوطن واملواطنني ..كما نرفع �أ�سمى
�آيات التهنئة والتربيكات �إىل �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل"
و��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جم�ل����س ال � ��وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة و�أ� �ص �ح��اب ال�سمو �أع�ضاء
املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات و�إىل

�شعب االحت��اد الأ��ص�ي��ل  ..متمنيني
م ��ن اهلل ع ��ز وج ��ل �أن ي ��دمي نعمة
الأم��ن والأم��ان واال�ستقرار والتقدم
والفرحة على وطننا الإمارات".
و�أك� � � ��د ال� � �ت � ��زام امل �ج �ل ����س الوطني
االحتادي بالقيام مبهامه الد�ستورية
وال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة مب ��ا ي� �ع ��زز دوره يف
م�سرية الوطن التنموية واحل�ضارية
وامل �� �س ��اه �م ��ة يف حت �ق �ي��ق النه�ضة
ال�شاملة مبا يلبي طموحات ال�شعب
وال�ق�ي��ادة ومب��ا يتوافق م��ع تطلعات
قيادتنا الر�شيدة وي�ساهم يف حتقيق

ر�ؤية مئوية الإمارات.
و�أ� �ش��ار معاليه �إىل �أن عيد االحتاد
اخلم�سني ل��دول��ة الإم ��ارات يكت�سب
خ�صو�صية مب�شاركة ال�ع��امل �أجمع
احتفاالتنا وذل��ك باعتماد منظمة
الأمم امل� �ت� �ح ��دة ل �ل�ت�رب �ي��ة والعلم
وال �ث �ق��اف��ة "اليون�سكو" بالإجماع
ال� �ي ��وم ال��وط �ن��ي ل ��دول ��ة الإم � � ��ارات
امل��واف��ق ال �ث��اين م��ن دي���س�م�بر يوماً
ع��امل �ي��ا ل�ل�م���س�ت�ق�ب��ل ل �ن �ح �ت �ف��ي معا والتعاي�ش وال�سالم وحر�صها الدائم
ب� ��ري� ��ادة الإم� � � � ��ارات يف ا�ست�شراف على حتقيق م�ستقبل �آم��ن وم�ستقر
امل�ستقبل وتبني و�إعالء قيم الت�سامح ومزدهر ل�شعوب املنطقة والعامل.

حممد بن �أحمد البواردي :الإمارات منوذج عاملي فريد يف النه�ضة وال�سالم والت�سامح والتعاون والأمن والأمان
•• �أبوظبي-وام:

ق � ��ال م� �ع ��ايل حم� �م ��د ب� ��ن �أح� �م ��د
ال� �ب ��واردي وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
ال ��دف ��اع حت �ت �ف��ل دول � ��ة الإم � � ��ارات
العربية املتحدة بعامها اخلم�سني
ه��ذا ال �ع��ام وب��امل�ن�ج��زات والقفزات
التنموية التي حققتها طوال �أعوام
م��ن التخطيط واجل �ه��د وال�صرب
واملثابرة ،خم�سون عاماً مرت على

ت�أ�سي�س دول��ة الإحت ��اد ب ��د�أت حلم
وانتهت واقع م�ش ّرف وتاريخ عظيم
و�أ�صبح البيت متوحد بر�ؤية قيادة
ط�م��وح��ة ،واث �ق��ة ،م��ؤم�ن��ة بقدرات
�أبنائها ،وحب ال�شعب لوطن طاملا
�أعطاه الكثري و�سخر له ال�صعاب
لينعم بكافة اخل�يرات ويتميز عن
اجلميع.
و�أ��ض��اف معاليه يف كلمة مبنا�سبة
عيد االحت��اد اخلم�سني  :خم�سون

عاماً انق�ضت و�أخرى قادمة ،م�ضت
ب� � ��إرادة ق�ي��ادت�ه��ا ال��ر��ش�ي��دة ور�ؤي ��ة
ح�ك�ي�م��ة م��ن م��ؤ��س���س�ي�ه��ا فذكرى
املغفور له ال�شيخ زايد وهو يخطط
وي�ضع ا�سرتاتيجية �شاملة لالحتاد
ويحفر ال�صخر من �أجل بناء دولة
وب �ن��اء جم�ت�م��ع م�ت�م��ا��س��ك تتجلى
نتائجها ال �ي��وم ،وي ��أت��ي م��ن بعده
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة القائد

الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة "حفظه
اهلل" ليحافظ على الإرث والبناء
ويكمل م�سرية املجد وي�سخر كافة
ال�صعاب والتحديات ،وبتوجيهاته
ومتابعة �إخ��وت��ه وب�سواعد �أبنائه
ت�صبح دولة الإم��ارات الرقم واحد
يف التقدم والنمو والعمران وت�صل
ب ��الإجن ��ازات ال�ف��ري��دة واخلطوات
الثابتة لتكون منوذجاً عاملياً فريداً
يف ال�ن�ه���ض��ة وال �� �س�لام والت�سامح

والتعاون والأمن والأمان.
وق ��ال معاليه خم�سون ع��ام �اً كما
قال �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل":
" الإم��ارات دول��ة واح��دة �إماراتها
م�ت�ح��دة ق�ل��وب�ه��ا م �ت��وح��دة �شعبها
يرفع علم واح��د ويحتكم بد�ستور
واح��د ويلتف ح��ول رئي�س واحد"،

ف�ق��د �آم� ��ن �أن ال � �ش��يء م�ستحيل
عندما جتتمع الإرادة مع العزمية
والإ� �ص��رار وق��ائ��د لديه م��ن الثقة
واحل �ك �م��ة وال� ��ر�ؤي� ��ة امل�ستقبلية
ال��وا� �ض �ح��ة م ��ا ي��دف �ع��ه لتحقيق
امل�ستحيل من �أج��ل تر�سيخ البناء
ملجتمع متكامل حتفه قيادة قوية
و�شعب و ّيف وط�م��وح و�أر� ��ض طيبة
تطرح اخلري وجتني طيب الثمار.
و اخ�ت�ت��م م�ع��ال�ي��ه ك�ل�م�ت��ه ق��ائ�لا :

ن�ح�ت�ف��ل ب��ال �ي��وب �ي��ل ال��ذه �ب��ي هذا
العام لرن�سخ الإجن��ازات واملبادرات
ون �ح��اف��ظ ع �ل��ى الإرث والتاريخ
ال� ��ذي ب �ن��ي يف الأع � � ��وام ال�سابقة
ون���س�ت�ق�ب��ل الأع � ��وام ال �ق��ادم��ة بكل
ت �ف ��ا�ؤل وب �ج��د واج �ت �ه��اد لتحقيق
�إجن ��ازات ج��دي��دة وكلنا �أم��ل وثقة
ب � ��أن ال� �ق ��ادم �أف �� �ض��ل. .ح �ف��ظ اهلل
دولة الإمارات قياد ًة و�شعباً ،قلوبنا �إجناز �إىل �آخر بف�ضل ر�ؤية وحكمة
متوحدة وج�ه��ودن��ا متكاتفة ومن قيادتنا الر�شيدة.

رئي�س �أركان القوات امل�سلحة  :الإمارات تطوي خم�سة عقود من تاريخها امل�شرف نا�صع البيا�ض وتفتح �صفحة خم�سينية جديدة
•• �أبوظبي -وام:

�أك � ��د م �ع��ايل ال �ف��ري��ق ال ��رك ��ن حمد
حممد ث��اين الرميثي رئي�س �أركان
ال �ق��وات امل�سلحة �أن ح�ل��ول الذكرى
اخلم�سني لت�أ�سي�س دول��ة االم ��ارات
العربية املتحدة هي منا�سبة غالية
على قلوب جميع �أبناء �شعبنا الغايل؛
ح�ي��ث ت�ب��دو االم � ��ارات ��ش��اخم��ة وهي
تقف على جن��اح��ات العقود اخلم�س
امل��ا� �ض �ي��ة �أي �ق��ون��ة ل �ل ��أمم وال � ��دول،
ومن��وذج�اً ملهماً يف القيادة والتقدم
والتطور والبناء والتنمية واملزاوجة
ب�ي�ن ال �ق �ي��م وامل � �ب � ��ادىء االن�سانية
الأ�صيلة من ناحية والعمل واالنتاج
من ناحية ثانية.
وق ��ال معاليه يف كلمة وج�ه�ه��ا عرب
جم �ل��ة " درع ال ��وط ��ن " مبنا�سبة

"عيد االحت � ��اد اخل �م �� �س�ين " " ..
يف ه��ذه ال��ذك��رى ال��وط�ن�ي��ة الغالية
التي تنطوي على كل معاين الفخر
واالنتماء والوالء واالعتزاز نقف ملياً
ون�ستح�ضر جميع اجنازات وعطاءات
القادة امل�ؤ�س�سني ،وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل
ثراه ،و�إخوانه حكام االمارات ،الذين
حتملوا جميعاً بعزمية ال تلني و�صرب
ال ي�ضاهي ،كل الأع�ب��اء التي رافقت
م��رح �ل��ة ال �ت ��أ� �س �ي ����س ،ح �ت��ى و�ضعوا
الأ� �س��ا���س ال �ق��وي امل �ت�ين ال ��ذي تقف
عليه االمارات اليوم عزيزة �أبية قوية
ي�شار �إليها بالبنان ،وراي�ت�ه��ا عالية
خفاقة ي�شعر بالفخر والعزة كل من
ينتمي �إليها �أو يقيم على �أر�ضها".
و�أ�ضاف �إن دولة االمارات التي تنتقل
ب�ث�ب��ات وث �ق��ة ب�ي�ن م��رح�ل��ة تاريخية

و�أخ ��رى ،تطوي ال�ي��وم خم�سة عقود
من تاريخها امل�شرف نا�صع البيا�ض،
وت�ف�ت��ح ��ص�ف�ح��ة خم�سينية جديدة
تخطو �إليها بالثقة والثبات والإرادة
ذات �ه��ا يف ظ��ل ق �ي��ادة ��ص��اح��ب ال�سمو
ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي� ��د �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل"و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س
جم�ل����س ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه
اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
 ،تخطو م�سرت�شدة بتخطيط دقيق
ووع ��ي ا��س�ترات�ي�ج��ي ع�م�ي��ق جت�سده
وثيقة مبادىء اخلم�سني ،التي متثل
خ��ارط��ة ط��ري��ق ل��وط��ن ي�ت�ط�ل��ع �إىل
االرت�ق��اء ف��وق �أع�ل��ى قمم التناف�سية

العاملية يف جماالت التنمية امل�ستدامة
كافة.
وق ��ال �إن ق��وات�ن��ا امل�سلحة البا�سلة،
م���ص��ان��ع ال ��رج ��ال ،وم� ��ورد الأبطال
ال�شجعان الأوفياء لوطنهم وقيادتهم

�سلطان اجلابر  :م�شاريع اخلم�سني تر�سم مالمح امل�ستقبل
للعقود اخلم�سة املقبلة حتقيقا لر�ؤية القيادة الر�شيدة
•• �أبوظبي-وام:

رفع معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد
اجلابر ،وزير ال�صناعة والتكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة ،مب �ن��ا� �س �ب��ة ع �ي��د االحت� ��اد
اخلم�سني للدولة �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات �إىل مقام �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل"و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح ��اك ��م دب� ��ي "رعاه اهلل" و�صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى
الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة  ،و�إخوانهم لالحتاد حكام الإمارات ،و�إىل حكومة

و�شعب الإمارات.
وق ��ال م�ع��ال�ي��ه " ت ��أت��ي ع�ي��د االحت ��اد
اخل�م���س�ين ودول� ��ة الإم� � ��ارات ت�ستعد
لالنطالق نحو مرحلة ج��دي��دة من
االزده� ��ار وال�ن�م��و ع�ن��وان�ه��ا ’م�شاريع
اخلم�سني‘ ال �ت��ي � �س�تر� �س��م مالمح
م�ستقبل ال ��دول ��ة ل�ل�ع�ق��ود اخلم�سة
املقبلة حتقيقاً للر�ؤية اال�ست�شرافية
للقيادة الر�شيدة".
و�أ� � �ض� ��اف " �إن ال� �ث ��واب ��ت الوطنية
وم �ن �ظ��وم��ة ال �ق �ي��م والإرادة التي
ال ت �ع��رف امل���س�ت�ح�ي��ل ال �ت��ي غر�سها
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان "طيب اهلل ثراه" ومعه الآباء
امل��ؤ��س���س��ون ،وال�ت��ي ر�سختها القيادة

ال��ر� �ش �ي��دة� ،أث �م��رت �إجن � ��ازات ارتقت
بالدولة وو�ضعت �أ�سا�ساً متيناً مل�ستقبلٍ
ق��ائ� ٍ�م على اقت�صاد املعرفة والريادة
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة وال �ع �ل �م �ي��ة ،ور�سخت
مكانة الدولة وجه ًة �أ�سا�سي ًة لالبتكار
وال �ن �م��و وال �ت �ط��ور ،وم ��رك ��زاً للعي�ش
وال�ع�م��ل وت�ع��زي��ز ال�ن�م��و االقت�صادي
واالجتماعي امل�ستدام".
وق��ال معاليه " بهذه املنا�سبة ،جندد
عهد الوالء والوفاء لقيادتنا الر�شيدة
ول��وط�ن�ن��ا احل�ب�ي��ب ،ون �ب��ارك جلميع
م��واط �ن��ي الإم� � ��ارات وامل�ق�ي�م�ين على
�أر�ضها هذه املنا�سبة الغالية �سائلني
اهلل �أن يعيدها علينا جميعاً باملزيد
من العزة والرفعة واملنعة".

�أحمد جمعة الزعابي  :عيد االحتاد اخلم�سني منا�سبة جندد فيها البيعة والوالء لقيادتنا الر�شيدة
•• �أبوظبي-وام:

ق ��ال م �ع��ايل �أح �م��د ج�م�ع��ة الزعابي،
م�ست�شار رئ�ي����س ال ��دول ��ة ..يُ�سعدين
يف ه��ذا ال�ي��وم امل�ب��ارك �أن �أرف��ع �أ�سمى
�آي � ��ات ال�ت�ه�ن�ئ��ة �إىل � �ص��اح��ب ال�سمو
ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي� ��د �آل نهيان،
رئ�ي����س ال��دول��ة "حفظه اهلل" ،و�إىل
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حم �م��د بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة،
رئ�ي����س جم�ل����س ال� � ��وزراء ،ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ،ويل عهد
�أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو ،
�أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام
الإمارات ،و�إىل ك ّل �أبناء دولة الإمارات

وامل �ق �ي �م�ي�ن ع �ل��ى �أر�� �ض� �ه ��ا الطيبة.
و�أ�� �ض ��اف م�ع��ال�ي��ه يف ك�ل�م��ة مبنا�سبة
عيد االحت��اد اخلم�سني " حت ّل ذكرى
ال�ي��وم ال��وط�ن��ي ه��ذه ال�سنة لتتزامن
م��ع اح�ت�ف��ال ال��دول��ة مب ��رور خم�سني
��س�ن��ة ع�ل��ى ت��أ��س�ي���س�ه��ا ،وه ��ي منا�سبة
نجُ �دّد فيها البيعة وال ��والء لقيادتنا
ال��ر��ش�ي��دة� ،سائلني امل��وىل �أن يو ّفقها
ويُبارك خطاها يف تعزيز �أركان نه�ضة
الإم � ��ارات و�إ� �س �ع��اد �شعبها ،وتر�سيخ
دع��ائ��م ري��ادت �ه��ا ال�ع��امل�ي��ة ال �ت��ي و�ضع
لبناتِها الأوىل م� ّؤ�س�س الدولة املغفور
له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" ،و�إخ ��وان ��ه الآب ��اء
امل� ّؤ�س�سون ،الذين �ش ّيدوا بفخر واعتزاز
�أُ�سُ �س دول ٍة قوي ٍة ال تعرف امل�ستحيل.
وقال معاليه " يف فرتة وجيزة ،مت ّكنت

الإمارات يف ظ ّل القيادة احلكيمة ،من
قطع �أ�شواط كبرية يف ميدان التنمية،
وباتت منارة ُتده�ش العامل مببادراتها
ال��ري��ادي��ة يف جم ��االت الدبلوما�سية

ك��اف��ة ،واالق�ت���ص��اد وال�ع�م��ل الإن�ساين
ون�شر ثقافة الت�سامح والتعاي�ش بني
ال�شعوب" .و�أ�ضاف " تمُ ثل ا�ست�ضافة
الإم � ��ارات م�ع��ر���ض "�إك�سبو 2020
دبي" ،ب ��ال� �ت ��زام ��ن م� ��ع االح� �ت� �ف ��ال
بـ"اليوبيل الذهبي" لت�أ�سي�س الدولة،
دل�ي� اًًل� على ري��ادة الإم ��ارات يف م�شهد
ال� �ت� �ع ��اون ال � � ��دويل ب �ف �� �ض��ل ال ��ر�ؤي ��ة
امل�ستقبلية الثاقبة للقيادة الر�شيدة".
وق� ��ال م�ع��ال�ي��ه " ن �ح��ن واث� �ق ��ون ب�أن
م �� �س�يرة الإم� � � ��ارات ،يف ظ� � ّل قيادتها
احلكيمة ،مت�ضي بثقة نحو حتقيق
طموحات �شعبها يف الت�صدّر والريادة
ومواجهة حتدّيات امل�ستقبل ب�شجاع ٍة
واق� �ت ��دار ،ح�ف��ظ اهلل ق�ي��ادت�ن��ا ،و�أدام
ع �ل��ى دول �ت �ن��ا ِن �ع ��م الأم� � ��ن وال ��رف ��اه
واال�ستقرار".

الر�شيدة ،تنظر �إىل ال�ي��وم الوطني
اخل �م �� �س�ي�ن ب� �ك ��ل م �� �ش��اع��ر الفخر
واالع �ت��زاز ،فكلنا اع�ت��زاز ب ��أدوارن��ا يف
عملية التنمية ال�شاملة ،وكلنا �إميان
ب�أهمية دورن��ا يف ال��ذود ع��ن حيا�ض
ال��وط��ن وال��دف��اع ع��ن مبادئه وقيمه
الإن�سانية الأ�صيلة بكل م��ا غر�سته
فينا قيادتنا الر�شيدة من ثبات وقوة
وع��زم ال يلني ،منطلقني من مقولة
ال�ق��ائ��د امل��ؤ��س����س "�إننا دول ��ة ت�سعى
�إىل ال �� �س�لام ،وحت�ت�رم ح��ق اجل ��وار،
وت��رع��ى ال�صديق ،لكن حاجتنا �إىل
اجلي�ش ال�ق��وي ال�ق��ادر ال��ذي يحمي
البالد تبقى قائمة وم�ستقرة ،ونحن
نبني اجلي�ش ال عن رغبة يف غزو �أو
قتال دول��ة �أخ��رى ،و�إمن��ا نهدف �إىل
الدفاع عن �أنف�سنا ،فلم يكن العدوان
يوماً من طبيعة الإن�سان على �أر�ض

الإمارات" ،ف� ��االم� ��ارات ك �م��ا قال
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حت�م��ل ر��س��ال��ة � �س�لام "ورثناها من
امل�ؤ�س�س ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل
نهيان ،فقد كان �صاحب ر�سالة �سالم
و� �ص��اح��ب ر� �س��ال��ة حم�ب��ة م��ن بداية
حياته يف �إن�شاء ه��ذه ال��دول��ة ،وهذه
هي ر�ؤي�ت��ه ونحن على ه��ذا الطريق
ن�سري".
و�أ�� � � �ض � � ��اف " م � ��ن الأر�� � � � � ��ض حيث
االجنازات التنموية امل�شهودة ،وحيث
القيم واملبادىء التي حتظى بتقدير
واح �ت�رام ع��امل��ي� ،إىل ال�ف���ض��اء حيث
النجاحات التي حتققت يف ا�ستك�شاف
ال�ف���ض��اء وع �ل��وم��ه ،مت���ض��ي م�سرية
االم� � � ��ارات وت �� �س �ت �� �ش��رف خم�سينية

ج��دي��دة ب ��آم��ال و�أح�ل��ام وطموحات
ال ��س�ق��ف وال ح ��دود ل �ه��ا ،مت�سلحة
ب� ��إرادة ال متاثلها �سوى �إرادة الآباء
امل ��ؤ� �س �� �س�ين يف جم��اب �ه��ة التحديات
وحتقيق املعجزات ،ومت�ضي قيادتنا
الر�شيدة و�شعبنا الغايل م�ستلهمني
درو� ��س امل��ا��ض��ي وم �ت��زودي��ن بطاقات
ت���ش�ح��ذ ال �ه �م��م وال� �ع ��زائ ��م خلو�ض
م �ع��ارك امل�ستقبل ال�ت�ن�م��وي��ة ب � ��إرادة
�أق ��وى وع ��زم ام���ض��ى ،فنحن ن�سعى
لتحقيق تطلعات قيادتنا التي عرب
عنها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
ح�ي�ن �أك� ��د ع �ل��ى "�إننا يف � �س �ب��اق مع
العامل ال يتوقف".
وقال " يف الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س
احتادنا املبارك ،نرفع خال�ص التهاين

والتربيكات لقيادتنا الر�شيدة وعلى
ر�أ�سها �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي� ��د �آل ن�ه�ي��ان القائد
الأع �ل��ى ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة" ،حفظه
اهلل" ،و�سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم �م��د ب��ن را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب� ��ي" ،رعاه اهلل" ،و�سيدي
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�إىل
�شعب االم� ��ارات ال �ك��رمي ،معاهدين
اهلل ع�ل��ى ال ��والء واالن �ت �م��اء والوفاء
ل�ق�ي��ادت�ن��ا و��ش�ع�ب�ن��ا و�أر� �ض �ن��ا الطيبة
الغالية ،و�أن نبذل الغايل والنفي�س
م��ن �أج��ل رفعة ا�سم االم ��ارات وبقاء
راي �ت �ه��ا ع��ال�ي��ة خ�ف��اق��ة و� �س��ط راي ��ات
الأمم.

�سهيل املزروعي :عيد االحتاد اخلم�سني ي�شكل
انطالقة كربى لتلبية متطلبات املرحلة املقبلة
•• دبي-وام:

�أك� ��د م �ع��ايل ��س�ه�ي��ل ب��ن حم �م��د فرج
فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية
التحتية �أن عيد الإحت ��اد اخلم�سني
ن�ق�ط��ة حت ��ول ف��ارق��ة ب�ي�ن  50عاماً
م���ض��ت م��ن الإجن � � ��ازات و 50عاماً
طموحة مقبلة .
و تقدم معاليه بالتهاين والتربيكات
�إىل م �ق��ام � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
خ�ل�ي�ف��ة ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" و�أخيه �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س
جم�ل����س ال� � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه
اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

الوطنية الغالية � " :إن احتفالنا هذا
العام بعيد الإحت��اد اخلم�سني لدولة
الإمارات العربية املتحدة له مدلوالت
ك �ب�يرة وخ��ا� �ص��ة يف ق �ل��وب املواطنني
وامل �ق �ي �م�ين ل �ت��زام �ن��ه م ��ع االحتفال
باليوبيل الذهبي للدولة فهو مبثابة
نقطة التحول الفارقة بني خم�سني
عاماً م�ضت من الإجنازات الطموحة
وخم�سني عاماً مقبلة حتمل تطلعات
قيادة ال مكان للم�ستحيل يف فكرها
وط �م��وح �ه��ا ح �ي��ث ت �� �ض��ع الإن� ��� �س ��ان
والتحوّل الفاعل وامل�ستدام يف مقدمة
اهتماماتها" .
و�أ� �ص �ح��اب ال���س�م��و اع �� �ض��اء املجل�س و�أ��ض��اف معاليه �أن التطور ال�شامل
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات و�شعب ال ��ذي ��ش�ه��دت��ه دول ��ة الإم� � ��ارات على
الإم� � ��ارات وامل�ق�ي�م�ين مب�ن��ا��س�ب��ة عيد مدى اخلم�سني عاماً من عمر الإحتاد
الإحتاد اخلم�سني لدولة الإمارات.
زاد م ��ن امل �ه ��ام وامل �� �س ��ؤول �ي��ات ورف ��ع
وقال معاليه يف ت�صريح بهذه املنا�سبة �سقف التوقعات والإجن��ازات و�إن عيد

الإحت��اد اخلم�سني لهذا العام ي�شكل
ان �ط�لاق��ة ك�ب�رى ل�ت�ل�ب�ي��ة متطلبات
املرحلة املقبلة مبا حتمله من فر�ص
وحتديات و�آمال وتطلعات وطموحات
الريادة العاملية التي تبو�أتها الدولة
منذ ن�ش�أتها.
وع�ب�ر م�ع��ال�ي��ه ع��ن ف �خ��ره واعتزازه
ب ��الإجن ��ازات ال �ك �ب�يرة ال �ت��ي حتققت
ب�ف���ض��ل ال� ��ر�ؤي� ��ة ال �ث��اق �ب��ة وال� � ��ر�ؤى
اال��س�ت���ش��راف�ي��ة ل �ل �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ،
م ��ؤك ��داً �أن االح �ت �ف��ال ب�ع�ي��د االحت ��اد
ي��روي ق�صة احت��اد �شامخ ال مثيل له
ويعرب عن هوية وطنية و�إرث �ضارب
يف التاريخ .و�إن عيد االحتاد هذا العام
ه��و ي ��وم ت��اري �خ��ي لإجن � ��ازات ر�سمت
م�لام��ح دول ��ة ف�ت�ي��ة ت���س�ير بخطوات
مت�سارعة مل�ستقبل م�شرق.

حممد املر :عيد االحتاد اخلم�سني يج�سد م�سرية
تاريخية وحمطة فارقة يف تاريخ الإمارات
•• دبي -وام:

قال معايل حممد �أحمد املر رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة مكتبة حممد بن را�شد
�آل مكتوم �إن عيد االحت��اد اخلم�سني يج�سد م�سرية تاريخية عظيمة ومثمرة
وحمطة �سنوية فارقة يف تاريخ دولة الإم��ارات ننطلق منها نحو خم�سني عاما
مقبلة تنب�ض بروح االحتاد ووحدة امل�صري وت�ؤ�س�س لإجنازات وجناحات جديدة
داخ��ل كافة القطاعات واملجاالت يف ظل ر�ؤي��ة طموحة للقيادة الر�شيدة تقود
الطريق نحو م�ستقبل �أكرث ازدهارا.
و�أ�ضاف معاليه �إن هذه املنا�سبة الوطنية ت�شكل فر�صة مثالية لت�ضافر اجلهود
لن�سهم �سويا يف ر�سم مالمح م�ستقبل �أف�ضل للأجيال القادمة ونفخر يف مكتبة
حممد بن را�شد ب�أن نكون جزءا من هذه اجلهود والر�ؤية املتكاملة التي تدعم

توجهات القيادة الر�شيدة للخم�سني عاما املقبلة م��ن خ�لال تعزيز احلراك
وامل�شهد الثقايف على امل�ستوى الوطني وامل�ساهمة يف بناء الفرد الواعي املت�سلح
بالعلم والثقافة واملعرفة مبا يدعم مكانة الدولة كمركز عاملي للثقافة وحا�ضنة
للإبداع وملتقى للمواهب.
وقال " نتقدم ب�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة و�إىل �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى الذين تبنوا
ر�ؤي��ة الوالد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل
ثراه" لتعزيز تقدم وريادة الدولة على كافة الأ�صعدة.
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فاهم القا�سمي  :نبارك لقيادة و�شعب الإمارات  50عاما من الإجنازت التنموية ال�شاملة �صقر بن حممد القا�سمي :يف عيد االحتاد الـ  50جندد الوالء واالنتماء لقيادتنا احلكيمة
•• ال�شارقة -وام:

وج��ه ال�شيخ ف��اه��م ب��ن �سلطان القا�سمي رئي�س دائ ��رة العالقات
احلكومية يف ال�شارقة التهاين والتربيكات لقيادة دول��ة الإمارات
العربية امل�ت�ح��دة وجمتمعها م��واط�ن�ين ومقيمني مبنا�سبة عيد
الإحت��اد الـ  ، 50م�ؤكداً �أن االحتفال بهذه املنا�سبة يكت�سب �أهمية
�إ�ستثنائية ه��ذا العام باعتباره ي�صادف العيد اخلم�سني لت�أ�سي�س
الإحتاد وي�شكل فر�صة مهمة ن�ستذكر من خاللها جممل الإجنازات
التي حتققت خالل امل�سرية التنموية ال�شاملة التي �أك�سبت الدولة
مكان ًة �إقت�صادي ًة وثقافي ًة وعلمي ًة متقدم ًة على امل�ستويني العربي
والدويل و �أنها باتت منوذجاً لبناء العالقات مع جمتمعات العامل
بثقافاته املختلفة.

و�أ�ضاف ال�شيخ فاهم القا�سمي يف ت�صريح بهذه املنا�سبة ميثل هذا
اليوم التاريخي بالن�سبة لكل �إماراتي و�إماراتية حافزاً ومنطلقاً
للمزيد من البناء والت�أ�سي�س على ما حتقق لبلوغ خم�سني عاماً
مقبل َة مليئ ًة بالإجناز يف خمتلف القطاعات واحلقول حتت راية
قيادتنا احلكيمة  ،ونحن يف دائرة العالقات احلكومية نعتز بعملنا
ب�ت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة من �أجل تعزيز مكانة
�إمارة ال�شارقة مركزاً ثقافياً تنموياً عاملياً وتقدمي ال�صورة امل�شرقة
ل��دول��ة الإم � ��ارت وال�ت�ع��ري��ف مب�ن�ج��زات�ن��ا ال�ث�ق��اف�ي��ة والإقت�صادية
والتنموية وم�شاركة جتربتنا مع جمتمعات العامل لتكون منوذجاً
لل�شعوب التي ت�سعى نحو حتقيق طموحاتها يف البناء والتقدم
والإ�ستدامة .

•• ال�شارقة-وام:

�أكد ال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي رئي�س جمل�س �إدارة جمعية ال�شارقة
اخلريية �أن عيد الإحتاد اخلم�سني منا�سبة وطنية حتمل يف طياتها معاين
ودالالت عدة ت�ؤكد يف جمملها وح��دة الإماراتيني قيادة و�شعباً يف الهدف
وامل�صري ما�ضياً وحا�ضراً وم�ستقب ً
ال وم�شاركة اجلميع يف حماية الوطن
و�إعالء بنيانه واحلفاظ على املكت�سبات التي حتققت .
وقال يف ت�صريح بهذه املنا�سبة  :لقد حققت بالدنا طفرة وتقدما على كافة
امل�ستويات ويف جميع النواحي و�أ�ضحت قوة كبرية وتبو�أت مراكز الريادة يف
منا�سبات عدة ويحق لكل مواطن �إماراتي �أن يفخر بوطنه ومبا حتقق من

نه�ضة غري م�شهودة يف �سنوات ال تتعدى ن�صف ق��رن من ال��زم��ان ،ونحن
بخطى ثابتة من�ضي نحو مزيدا من املكت�سبات خالل الـ  50املقبلة.
ورفع ال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي �أ�سمي �آيات التهاين والتربيكات �إىل
القيادة الر�شيدة مبنا�سبة عيد الإحتاد اخلم�سني  ،ذكرى مرور ن�صف قرن
على ت�أ�سي�س دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة وق��ال  :بهذه املنا�سبة جندد
اليوم الوالء واالنتماء لقيادتنا احلكيمة التي �سارت على نهج ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه وامل�ؤ�س�سني الأوائ��ل رحمهم اهلل حيث
تعززت امل�سرية بخطى ثابتة حتى �أ�صحبت دولة الإم��ارات عالمة م�ضيئة
يف خارطة العامل من حيث التطور والنماء والتنمية التي حتققت منذ قيام
الدولة حتى يومنا هذا.
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وزير العدل :م�سرية وطننا الغايل زاخرة بالإجنازات الرائدة على كافة امل�ستويات عبد العزيز النعيمي :الإمارات وطن �شامخ حقق يف  50عاما جناحات ا�ستثنائية
•• �أبوظبي-وام:

�أكد معايل عبداهلل �سلطان بن عواد
النعيمي وزي ��ر ال �ع��دل ان م�سرية
دول��ة الإم ��ارات زاخ��رة بالإجنازات
الرائدة على كافة امل�ستويات ،والتي
ت���ص��اع��دت ط ��وال اخل�م���س�ين �سنة
املا�ضية حتى �أ�صبحت حمط انظار
و�إعجاب العامل �أجمع .
ورف��ع معاليه �أ�سمى �آي��ات التهاين
وال �ت�ب�ري �ك��ات �إىل م �ق��ام �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ �ي �� ��س جم �ل ����س ال� � � � ��وزراء حاكم
دب��ي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حم�م��د ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأع� �ل ��ى ل �ل �ق��وات امل �� �س �ل �ح��ة ،و�إىل
�أ� �ص �ح��اب ال���س�م��و �أع �� �ض��اء املجل�س
الأع �ل��ى ل�لاحت��اد ح�ك��ام الإم� ��ارات،
وع�م��وم �شعب الإم� ��ارات واملقيمني
على �أر�ضها الطيبة ،مبنا�سبة عيد
االحتاد اخلم�سني .
وق� ��ال يف ت���ص��ري��ح مب�ن��ا��س�ب��ة عيد

االحتاد اخلم�سني  :اليوم ويف هذه
املنا�سبة الغالية على قلوبنا جميعا
ن�ك�م��ل  50ع��ام��ا م ��ن الإجن� � ��ازات
امل �ت��زام �ن��ة يف ك��ل ع ��ام م��ع قفزات
تنموية واقت�صادية واجتماعية يف
خمتلف املجاالت ،نحتفل بها �سنويا
يف الثاين من دي�سمرب ،ون�ستذكر
الآباء امل�ؤ�س�سني للدولة ،وكفاحهم
امل�ج�ي��د لتثبيت الأ� �س ����س ال�صلبة
والرا�سخة التي بنيت عليها م�سرية
وطننا الغايل ،الزاخرة بالإجنازات
الرائدة على كافة امل�ستويات ،والتي
ت���ص��اع��دت ط ��وال اخل�م���س�ين �سنة
املا�ضية حتى �أ�صبحت حمط انظار
واعجاب العامل �أجمع.

و�أ� � �ض� ��اف م �ع��ال �ي��ه �أن االحتفال
بعيد االحت��اد اخلم�سني  ،يتزامن
ه��ذا ال �ع��ام م��ع �إجن� ��از ج��دي��د وهو
ا�ست�ضافة معر�ض اك�سبو 2020
يف دب � � ��ي ،واالن � � �ط �ل��اق يف مهمة
ج� ��دي� ��دة ال� �س �ت �ك �� �ش��اف الف�ضاء،
ب ��ال ��رح �ل ��ة ال� �ق ��ادم ��ة �إىل كوكب
ال��زه��رة و��س�ب�ع��ة ك��وي�ك�ب��ات �أخ ��رى
ا��س�ت�ك�م��اال ل�ل�ن�ج��اح ال �ك �ب�ير الذي
حققته ال ��دول ��ة ،ب��و� �ص��ول م�سبار
الأم��ل �إىل ك��وك��ب امل��ري��خ ،وغريها
الكثري من الإجنازات ،اليوم ت�صبح
ك��ل ال� ��ر�ؤى حقيقة م��اث�ل��ة للعيان
وتتحول دولتنا الفتية فيه مب�سرية
ال �ب �ن��اء وال �ت �ط��وي��ر �إىل م�ك��ان��ة مل
ي�سبقها �إل�ي�ه��ا �أح ��د ،يف م�ث��ل هذا
ال��وق��ت ال�ق���ص�ير م��ن ع�م��ر الأمم،
وت�ت�ح�ق��ق الأح �ل��ام ومن���ض��ي نحو
امل�ستقبل لتحقيق �أه ��داف مئوية
الإم � ��ارات ، 2071ح �ي��ث �سيكون
اجلميع على موعدا لرحلة �صعود
�أخ��رى� ،سي�شهدها العامل ب�إعجاب
و�إبهار ،مثلما كانت رحلة اخلم�سني
الفائتة ،بهمة رج��ال ع��رف��وا كيف
ت �ب �ن��ى الأمم وك �ي ��ف ت�ت��رك �أث� ��را
�شاخما يف �أنحاء الكون.

حممد بن نهيان بن ركا�ض 50 :عاما من العز والعطاء
•• العني -الفجر:

�أ�� �ش ��اد ال �� �ش �ي��خ حم �م��د ب ��ن نهيان
ب��ن رك��ا���ض � ,أن ي ��وم ال �ث��اين من
دي�سمرب م��ن ك��ل ع��ام ب��ات حمطة
��س�ن��وي��ة ي�ل�ت�ق��ي ف�ي�ه��ا �أب �ن ��اء دولة
الإم � � ��ارات ي �� �س �ت��ذك��رون 50عاما
م��ن ال �ع �ط��اء وال �ب �ن��اء يف م�سرية
ب �ن��اء دول � ��ة االحت � ��اد ال �ت��ي �أ�س�س
ل �ه��ا ورع ��اه ��ا امل �غ �ف��ور ل��ه – ب� ��إذن
اهلل -ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل
ن�ه�ي��ان -ط�ي��ب اهلل ث ��راه – الذي
و�ضع لبنة االحت��اد موقنا بنجاح
هذه التجربة التاريخية الفريدة
ال �ت��ي ر� �س �خ��ت ج ��ذوره ��ا يف �أر� ��ض
الإم ��ارات الطيبة عمادها �سواعد
�أبنائها املخل�صني الذين تعاونوا
على �إر�ساء دعائم االحتاد و�شحذوا
هممهم لريى النور وليكون قدوه
ي �ح �ت��ذى ب �ه��ا ع �ل��ى م��ر ال���س�ن�ين ,
ويطيب يل وبهذه املنا�سبة املجيدة
�أن �أ��س�ج��ل كلمة وف ��اء ووالء �إىل
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ورعاه -و�أخيه �صاحبال���س�م��و ال���ش�ي��ح حم�م��د ب��ن را�شد
�آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئ �ي ����س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي

و�إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء
املجل�س الأعلى حكام الإمارات و�إىل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل�سلحة مقرونة ب�أ�صدق التهاين
�إىل �شعب الإم ��ارات ال��ذي يحتفل
م��ع ق�ي��ادت��ه وم�ؤ�س�ساته الوطنية
بذكرى غالية على قلوبنا ذكرى
ال �ي��وم ال��وط�ن��ي ل��دول�ت�ن��ا العزيزة
 .لقد �أ�صبحت ال��دول��ة يف طليعة
ال��دول الع�صرية املتقدمة وباتت
عالمة بارزة على تقدم الدول مبا
�أنتجته من �سيا�سة حكيمة بف�ضل
القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة -حفظه اهلل -و�أخيه

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
و�إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء
املجل�س الأعلى حكام الإمارات� .إن
االجن ��ازات واملكت�سبات التي ينعم
بها �شعبنا ال حت�ت��اج �إىل تف�ضيل
و�شرح فهي -واحلمد اهلل -تتحدث
عن نف�سها �أم��ام العامل باعرتاف
القا�صي وال ��داين ب��ال��دور الرائد
والإي�ج��اب��ي ال��ذي تلعبه دولتنا يف
التنمية ال�شاملة .دولتنا العزيزة
ال � �ت� ��ي ل � ��ن ت �� �س �ت �ط �ي��ع احل� � ��روف
�إيفاءها حقها ولكن �سجل التاريخ
ي�شرق بلمعان �إجنازاتها الذهبية.
واليوم ومع جتدد ذكرى اخلم�سني
لقيام االحت ��اد ن��دع��و اهلل القدير
�إن ي�ت�غ�م��د امل �غ �ف��ور ل��ه ب� � ��إذن اهلل
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان
برحمته وج��زاه عن �شعبه ووطنه
خ�ي�ر اجل � ��زاء و�أن ي �ب ��ارك ل �ن��ا يف
قيادتنا الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�إخوانه
�أ��ص�ح��اب ال�سمو ال���ش�ي��وخ �أع�ضاء
امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ل�ل�احت ��اد حكام
الإم� � ��ارات وي��وف�ق�ه��م مل��ا ف�ي��ه خري
للبالد والعباد.

•• عجمان-وام:

رفع ال�شيخ عبد العزيز بن حميد
النعيمي رئ�ي����س دائ ��رة التنمية
ال�سياحية يف ع�ج�م��ان مبنا�سبة
ع�ي��د االحت� ��اد اخل�م���س�ين �أ�سمى
�آي� ��ات ال�ت�ه��اين وال �ت�بري �ك��ات �إىل
القيادة الر�شيدة للدولة  ،واىل
��ش�ع��ب الإم� � ��ارات ال �ك��رمي �سائال
املوىل عز وجل ان يحفظ قيادتنا
ويدمي على �شعب االمارات العزة
واالزدهار والرقي.
وق��ال يف كلمة ل��ه مبنا�سبة عيد
االحتاد اخلم�سني � ..إن احتفاالتنا

بعيد االحتاد اخلم�سني هي تعزيز
لروح االحتاد يف نفو�سنا والفخر
واالعتزاز ب�إجنازات وطن �شامخ
حقق جناحات ا�ستثنائية والوفاء
جل�ي��ل الآب� ��اء امل��ؤ��س���س�ين بقيادة
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان "طيب اهلل ثراه" الذي
�أ�س�س دول��ة هي الأجن��ح والأكرث
متا�سكا وجتان�سا وا�ستقرارا.
و�أكد �أن دولة االمارات تعي�ش هذه
الأي� ��ام �أج� ��واء ال��ذك��رى العطرة
وه� ��ي م �ن��ا� �س �ب��ة خ ��ال ��دة ووقفة
عظيمة ت�ستذكر فيها الأجيال
ق�صة قيام هذه الدولة واملواقف

اخل��ال��دة ال�ت��ي �سطرها م�ؤ�س�س
ه� ��ذه ال� �ب�ل�اد ال �� �ش �ي��خ زاي � ��د بن
�سلطان �آل نهيان واخوانه حكام
الإم� ��ارات ال��ذي��ن متكنوا بف�ضل
من اهلل وب�إميانهم باالحتاد ومبا
يتمتعوا به من حكمة وحنكة �أن
يغريوا جمرى التاريخ.
و�أو� �ض��ح �أن ال�ث��اين م��ن دي�سمرب
يج�سد م���س�يرة ط��وي�ل��ة خا�ضها
ح �ك��ام دول ��ة االم� � ��ارات يف �سبيل
وح� � ��دة ه � ��ذا ال� �ك� �ي ��ان وتر�سيخ
�أركانه حتت راية واحدة وتتويجاً
مل�سرية تنموية لبناء دولة حديثة
ومن��وذج��ا ي�ح�ت��ذى ب��ه و�أن هذا

ال�ي��وم ه��و منا�سبة ع��زي��زة تتكرر
كل عام ن�ستعر�ض خاللها م�سرية
النه�ضة العمالقة ال�ت��ي عرفها
الوطن ويعي�شها يف كافة املجاالت
ح �ت��ى غ� ��دت دول � ��ة الإم� � � ��ارات يف
م�صاف ال��دول املتقدمة  ..ومنّ
اهلل ع �ل��ى االن� ��� �س ��ان االم� ��ارات� ��ي
ب �ق �ي��ادة ح�ك�ي�م��ة ت� �ق ��دره وتعنى
ب�ش�ؤونه يف املقام الأول و�أن �شغلها
ال�شاغل هو االرتقاء مبفهوم بناء
االن�سان وه��و العن�صر الأ�سا�سي
يف العملية التنموية التي بد�أت
على �أر�ض قاحلة �إىل �أن �أ�صبحت
اليوم تبني ج�سرا من الطموحات

ت�صل حتى الف�ضاء.
وقال ال�شيخ عبد العزيز ب حميد
النعيمي �إن وطنا يقوده �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ي�ستحق �أن نحيا فيه وبه
و�أن نفــــــديه ب�أرواحـــنا ودمائنا
و�أن نكون على عهدنا جمددين
ال � ��والء ل �� �س �م��وه � �س��ائ �ل�ين امل ��وىل
ع��ز وج�ـ�ـ�ـ�ـ��ل �أن مي��ن ع�ل��ى �سموه
ب��ال �� �ص �ح��ة وم ��دي ��د ال �ع �م��ر و�أن
ي�ج�ع��ل دول ��ة االم � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة يف ن�ع�ي��م ورخ � ��اء و�أم ��ن
و�أمان و�سعادة.

عبداهلل بن مهري الكتبي  :دولة االمارات حتتفي بيوبيلها الذهبي وهي �أكرث ا�ستعدادا وت�صميما على موا�صلة م�سرية العطاء والإجنازات
•• �أبوظبي-وام:

�أك � ��د م �ع��ايل ع� �ب ��داهلل ب ��ن مهري
ال �ك �ت �ب��ي وزي � ��ر � � �ش � ��ؤون املجل�س
الأعلى لالحتاد �أن دولة الإمارات
حت�ت�ف��ل يف ال �ث��اين م��ن دي�سمرب
ب�ع�ي��د االحت � ��اد اخل�م���س�ين و هي
م��ا� �ض �ي��ة مب �� �س�يرت �ه��ا التنموية
ال �� �ش��ام �ل��ة ،ح �ي��ث ح �ق �ق��ت خالل
خ �م �� �س��ة ع� �ق ��ود �إجن � � � � ��ازات غري
م�سبوقة يف ك��اف��ة املناحي،حتى
غ��دت دول ��ة ن��اه���ض��ة ي���ض��رب بها
املثل و من��وذج��ا يحتذى حتر�ص
ع�ل��ى حم��اك��ات��ه ال�ك�ث�ير م��ن دول

العامل .
و �أ� �ض��اف معاليه يف كلمة بهذه
املنا�سبة ان ما حققته الإمارات من
مكا�سب واجنازات تنموية �شملت
ك��اف��ة امل �ج��االت م��ا ك��ان ليتحقق
ل��وال الإرادة ال�صلبة والعزمية
القوية التي ال تعرف امل�ستحيل
ل�ل�آب��اء امل�ؤ�س�سني ويف مقدمتهم
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان م�ؤ�س�س ال��دول��ة وباين
نه�ضتها احل��دي�ث��ة ،ال ��ذي و�ضع
الأ�س�س الرا�سخة لدولة ع�صرية
حققت �أعظم الإجن��ازات وعانقت
ال�ف���ض��اء و بنف�س ال��وق��ت بقيت

م�ت�م���س�ك��ة ب �ع��ادات �ه��ا وتقاليدها
الأ�صيلة حمافظة على هويتها
ال��وط�ن�ي��ة و خ�صو�صيتها ،و�سار
ع�ل��ى ه ��ذا ال�ن�ه��ج ف��ار���س مرحلة
التمكني �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" .
و�أ� � �ش � ��ار م �ع��ال �ي��ه �إىل �أن دول ��ة
الإمارات حتتفي بيوبيلها الذهبي
وت �ك �م��ل ع �ق��ده��ا اخل��ام ����س وهي
�أك�ث�ر ا��س�ت�ع��دادا و ت�صميما على
موا�صلة م�سرية العطاء والتنمية
و الإجن��ازات ،م�ستندة اىل غر�س
الآب � ��اء امل��ؤ��س���س�ين و م�سرت�شدة

ب �ت��وج �ي �ه��ات ال� �ق� �ي ��ادة الر�شيدة
التي و�ضعت هدفا ال حتيد عنه
وه� ��و �أن ت �ك��ون دول � ��ة الإم� � ��ارات
العربية املتحدة الرقم واحد على
م�ستوى العـــــامل يف �أهـــم امل�ؤ�شرات
التنموية .
و اخ �ت �ت��م م�ع��ال�ي��ه ك�ل�م�ت��ه قائال
" :يف هذا اليوم اخلالد بتاريخ
دولتنا احلبيبة  ،ون�ح��ن نحتفل
مبرور خم�سني عاما على ت�أ�سي�س
�إمارات العز وال�شموخ ،ي�شرفني �أن
�أرفع �أ�سمى �آيات التقدير وخال�ص
التهنئة �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س

ال ��دول ��ة "حفظه اهلل" و �أخيه
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة ،رئي�س جمل�س ال ��وزراء،
حاكم دبي "رعاه اهلل" ،و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي نائب
القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة،
و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ
�أع�ضاء املجل�س الأع�ل��ى لالحتاد
حكام الإم ��ارات،و�إىل �سمو �أولياء
العهود  ،و �شعب الإم ��ارات الويف
وكافة املقيمني على هذه االر�ض
الطيبة" .

حمد عبدالرحمن املدفع :الر�ؤية الثاقبة لقيادتنا الر�شيدة حققت �إجنازات رفعت ا�سم الوطن عاليا
•• �أبوظبي-وام:

رف ��ع م �ع��ايل ح�م��د عبدالرحمن
امل��دف��ع امل�ست�شار يف وزارة �ش�ؤون
ال��رئ��ا� �س��ة �أ� �س �م��ى �آي � ��ات التهنئة
والتربيكات �إىل �صاحب ال�سمو
ال �� �ش �ي ��خ خ �ل �ي �ف��ة ب� ��ن زاي � � ��د �آل
ن �ه �ي��ان رئ �ي ����س ال ��دول ��ة "حفظه
اهلل"و�صاحب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جمل�س

ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د الأع� �ل ��ى للقوات
امل���س�ل�ح��ة  ،و�إخ ��وان� �ه ��م �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ ح�ك��ام الإم ��ارات،
مبنا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني.
وق� � ��ال م �ع��ال �ي��ه يف ك �ل �م��ة بهذه
امل �ن��ا� �س �ب��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة " ..تمُ ثل
ه ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ف��ر� �ص � ًة عظيم ًة
ل �ل �ت �ع �ب�ير ع ��ن م �� �ش��اع��ر الفخر

وال��وف��اء لوطننا وجتديد الوالء
ل�ق�ي��ادت��ه ال��ر��ش�ي��دة ال �ت��ي حقّقت
ع�ب�ر ر�ؤي �ت �ه��ا ال �ث��اق �ب��ة �إجن � ��ازاتٍ
رفعت ا�سم الوطن عال ًيا يف �سماء
املجد ،موا�صل ًة بذلك نهج الآباء
امل� ّؤ�س�سني الذين ّ
�سطروا تاريخً ا
م��ن الإرادة والعزمية والإجن ��از،
ن �ف �ت �خ��ر ب� ��ه ال � �ي� ��وم يف خمتلف
املحافل العاملية .و�أ�ضاف معاليه
" ن�ع�ي����ش ه ��ذه ال ��ذك ��رى اليوم
و� �س��ط �أج � ��واء م�ع��ر���ض "�إك�سبو

 2020دبي"؛ �أهم حدث ي�شهده
ال � �ع� ��امل ح ��ال� � ًي ��ا ،وال � � ��ذي ح � � ّول
�أنظار حكومات ودول العامل �إىل
جناحات الإم��ارات وقدرتها على
جت ��اوز ال���ص�ع��اب ،وحت��وي�ل�ه��ا �إىل
ف��ر���ص ت�صنع امل�ستقبل وتحُ فّز
على االبتكار والإب��داع و ُتعزّز من
فر�ص التعاي�ش بني ال�شعوب".
حفظ اهلل قيادة دولتنا احلبيبة،
و�أدام ع�ل��ى �شعبها ن�ع�م��ة الأم��ن
واال�ستقرار واالزدهار والتقدم.

املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم  :الإمارات ت�سابق الزمن يف التطور بتوجيهات قيادتها و�إرادة �شعبها
•• �أبوظبي  -وام:

هن�أ معايل �أحمد بن حممد اجل��روان ،رئي�س املجل�س العاملي
للت�سامح وال���س�لام ،با�سم �أع���ض��اء املجل�س العاملي للت�سامح
وال�سالم و�شركائه حول العامل� ..صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ

حممد ب��ن زاي ��د �آل نهيان ويل عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة  ،و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء
املجل�س الأعلى حكام الإمارات ،و�شعب الإمارات مبنا�سبة عيد
االحتاد اخلم�سني.
وق��ال اجل ��روان� ،إن م�سرية االحت��اد التي �أ�س�سها املغفور له
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" واحلكام
امل�ؤ�س�سون منذ خم�سني ع��ام�اً �شكلت ق�صة جن��اح ي�شهد لها
العامل ككل.

و�أكد �أن دولة الإمارات العربية املتحدة منذ ذلك احلني ت�سابق
الزمن يف التطور والنمو والرخاء واالزدهار يف املجاالت كافة،
ب�ت��وج�ي�ه��ات ق�ي��ادت�ه��ا احل�ك�ي�م��ة و�إرادة �شعبها ال�ك�ب�ير ،حتى
بلغت امل��راك��ز الأوىل يف خمتلف امل�ج��االت خ�لال ف�ترة زمنية
قيا�سية  ،وهو ما �أبهر القا�صي والداين ،وجعل من الإمارات
واالماراتيني رم��زاً للتميز والإجن��از ،وهو ما ترتجم م�ؤخراً
ب ��إع�لان اليون�سكو ال�ي��وم ال��وط�ن��ي ل��دول��ة الإم� ��ارات املوافق
الثاين من دي�سمرب يوماً عاملياً للم�ستقبل.

�سعيد الطاير  :دولة الإمارات واحة للرخاء واالزدهار والتنمية امل�ستدامة �أحمد حممد احلمريي :ما حققته الإمارات من ريادة وتقدم خالل
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان ون��واب احلكام و�إىل مواطني دولة قيادة ر�شيدة وا�صلت هذه امل�سرية واالن� �ت� �م ��اء ل �ق �ي��ادت �ن��ا
الر�شيدة مرحلة الت�أ�سي�س والتمكني هو مك�سب كبري للأجيال احلا�ضرة والقادمة
رئي�س الدولة حفظه اهلل و �صاحب الإمارات العربية املتحدة واملقيمني وو��ص�ل��ت ب��دول��ة الإم � ��ارات لتكون ونتعهد مبوا�صلة العمل املخل�ص

•• دبي -وام:

�أك��د م�ع��ايل �سعيد حممد الطاير
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دب��ي �أن دولة
الإم� ��ارات �أ�صبحت واح��ة للرخاء
واالزدهار والتنمية امل�ستدامة.
و قال معاليه يف ت�صريح مبنا�سبة
عيد االحت��اد اخلم�سني  :ي�شرفني
�أن �أرف� � ��ع �أ� �س �م��ى �آي� � ��ات التهاين
وال �ت�بري �ك��ات �إىل ��ص��اح��ب ال�سمو

ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل�سلحة و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو
�أع���ض��اء املجل�س الأع �ل��ى لالحتاد
حكام الإمارات و�سمو �أولياء العهود

على �أر�ضها الط ّيبة مبنا�سبة عيد
االحتاد اخلم�سني ..ففي مثل هذا
اليوم قبل خم�سة عقود �أطلق الآباء
امل��ؤ��س���س��ون م���س�يرة ال�ت�م�ي��ز لبناء
وطن يبتغي خري ورفاهية و�سعادة
املواطن واملقيم والزائر.
و�أ��ض��اف��ان احتفالنا بهذه املنا�سبة
ف��ر��ص��ة ل�ك��ي ن���ش�ك��ر اهلل �سبحانه
وتعاىل على ما �أنعم به علينا من

واح��ة للرخاء واالزده��ار ومنوذجاً
يحتذى يف التنمية امل�ستدامة ..كما
�أن احتفالنا بعيد االحتاد اخلم�سني
دعوة لأبناء وبنات الوطن ملوا�صلة
م�سرية البناء والتنمية م�ستلهمني
"روح االحتاد" ك� �ق ��وة تدفعنا
للعمل ليل نهار لتعزيز تناف�سية
ال��دول��ة يف خمتلف امل �ج��االت .ويف
ه � ��ذا ال � �ي ��وم جن � ��دد ع �ه��د ال � ��والء

واجل ��اد لنحافظ ع�ل��ى املكت�سبات
والإجن� ��ازات الوطنية ون���ش��ارك يف
ر�سم م�ستقبل دولة الإمارات خالل
اخل �م �� �س�ين ع ��ام� �اً امل �ق �ب �ل��ة لتكون
�أف �� �ض��ل دول � ��ة يف ال� �ع ��امل بحلول
مئويتها يف العام � 2071سائلني
اهلل عز وجل �أن يحفظ بالدنا و�أن
ي��دمي عليها نعمة الأم��ن والأمان
واال�ستقرار واالزدهار.

عوي�ضة املرر :عيد االحتاد اخلم�سني يعك�س �إجنازات الإمارات العظيمة
•• �أبوظبي-وام:

�أك� ��د م �ع��ايل امل �ه �ن��د���س عوي�ضة
م ��ر�� �ش ��د امل � � � ��رر ،رئ� �ي� �� ��س دائ� � ��رة
الطاقة يف �أبوظبي �أن احتفاالت
عيد االحت��اد اخلــــم�سني تعك�س
ال� ��وح� ��دة وال� �ت�ل�اح ��م الوطني
والعمل التنموي امل�سخر خلدمة
الإن�سان ط��وال  5عقود يف دولة
الإمارات.

وق� � � � ��ال م� �ع ��ال� �ي ��ه يف ت�صريح
ب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة �إن ع�ي��د االحتاد
اخلم�سني عالمة فارقة يف تاريخ
الإمارات ،ملا �سجلته من �إجنازات
ع�ظ�ي�م��ة وجن ��اح ��ات ب��اه��رة على
ج�م�ي��ع الأ�� �ص� �ع ��دة االقت�صادية
واالج � �ت � �م � ��اع � �ي � ��ة وال� ��� �ص� �ح� �ي ��ة
والتنموية وغريها العديد.
وخ� � �� � ّ��ص ب� ��ذل� ��ك ج � �ه� ��وده� ��ا يف
احل�ف��اظ على البيئة والت�صدي

ل�ل�ت�غ�ير امل �ن ��اخ ��ي ،ح �ي��ث توجت
ج�ه��وده��ا م ��ؤخ��راً ب��إع�لان�ه��ا عن
م�ب��ادرة الإم ��ارات اال�سرتاتيجية
ل�ل�ح�ي��اد امل �ن��اخ��ي  ،2050التي
من �ش�أنها التهيئة لع�صر جديد
مزدهر ومتنوع.
و�أ� � �ض� ��اف م �ع��ال �ي��ه �أن �إجن� � ��ازات
الإم � � ��ارات وم ��ا �أع �ل �ن��ت ع �ن��ه من
خطط م�ستقبلية وا�ست�شرافيه
يف جم��ال ال�ت�ح��ول ن�ح��و الطاقة

النظيفة وامل �ت �ج��ددة ت��زام�ن�اً مع
اليوبيل الذهبي لها ،ما هي �إال
ا�ستكمال لعمليات بناء احل�ضارة
والإن�سان.
وحت �ق �ي��ق اال�� �س� �ت ��دام ��ة والأم � ��ن
واال� �س �ت �ق��رار ،ف���ض� ً
لا ع��ن تقوية
ال �� �ش��راك��ات ال��دول �ي��ة ال �ت��ي بنيت
على �أ�س�س ثابتة وركائز معتمدة
ع�ل��ى ال�ت�ع��اون وال�ت�ك��اف��ل وتبادل
املعرفة واخلربات.

وق ��ال م�ع��ال�ي��ه �إن ه��ذه املنا�سبة
ذك � � ��رى ع� ��زي� ��زة ع� �ل ��ى ق� �ل ��ب كل
م��واط��ن ومقيم على �أر���ض هذه
الدولة ،وي�أتي هذا العام متوجاً
ل�سنوات حافلة اجتازت التحديات
بالفكر احلكيم والر�ؤية الثاقبة،
ال�ل��ذي��ن �أ��س����س ل�ه�م��ا امل�غ�ف��ور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" و�سار على ذات
النهج حكام الإمارات.

•• �أبوظبي-وام:

قال معايل �أحمد حممد احلمريي
الأمني العام لوزارة �ش�ؤون الرئا�سة
 ..يُ�ش ّرفني ،ودولتنا حتتفل ب�إمتام
خ �م �� �س�ين � �س �ن��ة م ��ن الإجن� � � ��ازات
وال�ن�ج��اح��ات امل���ش�ه��ودة؛ �أن �أرفع
�أ��س�م��ى �آي ��ات ال�ت�ق��دي��ر والعرفان
ملقام �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" و�إىل �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س الدولة
رئ �ي ����س جم �ل ����س ال � � � ��وزراء حاكم
دب��ي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة و�إخوانهم
�أ��ص�ح��اب ال�سمو �أع���ض��اء املجل�س
الأع�ل��ى ل�لاحت��اد حكام الإم ��ارات،
ع�ل��ى م��ا ب��ذل��وا م��ن ج�ه��د وفكر،
تعميقًا ل��روح االحت ��اد وتر�سيخً ا
لثوابته ،وبناء دولته التي �أر�سى
دعائمها امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ زايد

ب��ن �سلطان �آل نهيان "ط ّيب اهلل
ثراه" ،و�إخوانه الآب��اء امل� ّؤ�س�سون،
تغ ّمدهم اهلل برحمته ور�ضوانه،
وال �ت �ه �ن �ئ��ة م��و� �ص��ول��ة �إىل �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان،
نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير
� �ش ��ؤون ال��رئ��ا� �س��ة ،رئ�ي����س "جلنة
اال�ستعداد للخم�سني".
و�أ�ضاف معاليه يف كلمة مبنا�سبة
ع�ي��د االحت ��اد اخل�م���س�ين� ..إن ما
ح� ّق�ق�ت��ه دول�ت�ن��ا م��ن ري� ��ادة ورفاه
وت� �ق� �دّم و�أم � ��ن وا� �س �ت �ق��رار خالل
مرحلة الت�أ�سي�س والتمكني التي
ام �ت �دّت خ�م���س�ين ��س�ن��ة؛ �إنمّ � ��ا هو
ري للأجيالِ احلا�ضر ِة
ٌ
مك�سب كب ٌ
وال�ق��ادم��ة ،و�أ��س��ا�� ٌ�س م�ت�ي ٌ
ن مل�سري ِة
االنطالقِ الواثق ِة نحو اخلم�سني
�سنة املقبلة ،التي ح �دّدت قيادتنا
الر�شيدة ر�ؤيتها ،وحددت مبادئها،
ور�سمت خارطة طريقها ،و�أطلقت
م���ش��روع��ات�ه��ا ال��رام �ي��ة لأن تكون
دولتنا الأف�ضل يف العامل ،بحلول
ال ��ذك ��رى امل �ئ��وي��ة ل�ت��أ��س�ي���س�ه��ا ،يف
دي�سمرب  .2071وق ��ال معاليه

مما حملته ال�سنتان
" على الرغم ّ
امل��ا� �ض �ي �ت��ان م ��ن حت ��دي ��ات كبرية
�أحدثتها جائحة "كوفيد،"-19
وتداعياتها على العمل احلكومي
والأن�شطة االقت�صادية والثقافية
والإن �� �س��ان �ي��ة يف خم �ت �ل��ف �أنحاء
ال�ع��امل؛ � اّإل �أ ّن�ن��ا جنحنا يف جتاوز
تلك الأو�ضاع ب�سالم ،ونحن اليوم
يف غاية االطمئنان ،ب�أن م�سريتنا
نحو اخلم�سني املقبلة� ،ستتقدّم
ً
حفاظا
بثقة لتحقيق مقا�صدها؛
على االحت��اد ،وتقوية م�ؤ�س�ساته،
وتعميق روح��ه ،و��ص��ون م��ا حتقّق
من مكا�سب يف املجاالت كافة".
و�أ� �ض��اف " يف ه��ذا ال�ي��وم املبارك؛
نجُ �دّد ال��والء لقيادتنا الر�شيدة،
و ُن� �ع ��اه ��ده ��ا ع �ل��ى امل �� �ض��ي ُق ��د ًم ��ا
ت��رج�م� ًة ل��ر�ؤاه��ا ال���ش��ام�ل��ة ،يف �أن
ت�ك��ون دول�ت�ن��ا الأف �� �ض��ل �سمع ًة يف
العامل ،والأك�ثر ا�ستقرا ًرا و�أمنًا،
و�أن ي�ك��ون �شعب الإم � ��ارات �أكرث
ت�ساحما و�سعادة .و ّفقنا
ال�شعوب
ً
ُ
اهلل ،ج �م �ي � ًع��ا ،و�� �س� �دّد خ �ط��ان��ا يف
خدمة الوطن الغايل".
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لطيفة بنت حممد  :الثاين من دي�سمرب تاريخ حمفور يف قلوبنا «ال�صحة» جتري  281,355فح�صا ك�شفت عن � 68إ�صابة جديدة بفريو�س «كورونا» و 85حالة �شفاء
•• دبي -وام:

14

قالت �سمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم حرم �سمو ال�شيخ
حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية راعية جائزة ال�شيخة
لطيفة بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم لإبداعات الطفولة واملنبثقة عن جمعية
النه�ضة الن�سائية بدبي " ..نحن نحتفل يف عامنا هذا  2021بعيد االحتاد
اخلم�سني لإمارات اخلري و 50عاما من العطاء وا�ستقبال اخلم�سينية القادمة
البد لنا �أن نرتحم على روح زايد اخلري الوالد ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه "م�ؤ�س�س وباين �إماراتنا احلبيبة ورا�شد الوفاء ال�شيخ را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم وكل م�ؤ�س�سي احتاد ال�شموخ والعزة رحمهم اهلل جميعا وطيب
اهلل ثراهم ونقولها �صراحة وبفخر وافتخارا "عهدا ووع��داً للقيادة الر�شيدة

ووالء وانتماء لوطن العزة والكرامة".
ورف�ع��ت �سمو ال�شيخة لطيفة مبنا�سبة عيد االحت ��اد اخلم�سني �أ��س�م��ى �آيات
التهاين والتربيكات للمقام ال�سامي �صاحب ال�سمو الوالد ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل " و�أخيه �صاحب ال�سمو الوالد ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" و�أخيهم �صاحب ال�سمو الوالد ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القوات الأعلى للقوات امل�سلحة و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء
املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات و�شعب الإمارات الويف.
وقالت �سموها �إن الثاين من دي�سمرب تاريخ غال على اجلميع حمفور يف قلوبنا
جميعاً �سطور ذهبية مكتوبه هذا العام ب�أغلى يوبيل للذهب وكل عام والقيادة
ب�ألف خري وال�شعب الإماراتي املخل�ص يف �أمن و �أمان.

•• �أبوظبي  -وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم..
�أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  281,355فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  68حالة �إ�صابة جديدة
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت
م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ جمموع

احلاالت امل�سجلة  742,109حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن وفاة حالة م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,148
حالة.
و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني..
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
و�أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  85حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع
حاالت ال�شفاء  737,024حالة.

غرفة الفجرية  :عيد االحتاد اخلم�سني حلظة تاريخية فارقة يف رحلة الدولة عبد الرحمن العوي�س :الإمارات منوذج ل�صياغة م�ستقبل جديد يتميز باجلاهزية واملرونة واالزدهار

وقال ال�شيخ �سعيد ال�شرقي� ،إن القيادة الر�شيدة �أطلقت  50م�شروعاً وطنياً
•• الفجرية -وام:
ب�أبعاد اقت�صادية لت�شكل دورة جديدة من امل�شاريع اال�سرتاتيجية الوطنية التي
�أكد ال�شيخ �سعيد بن �سرور ال�شرقي ،رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة تهدف �إىل الت�أ�سي�س ملرحلة متقدمة من النمو الداخلي واخلارجي للإمارات.
الفجرية �أن عيد االحت��اد اخلم�سني ي�شكل حلظة تاريخية ف��ارق��ة م��ن رحلة و�أك��د �سعادة �سلطان جميع الهندا�سي ،مدير عام الغرفة �أن الإم��ارات حتتفل
الدولة التي بد�أت منذ الإعالن عن قيام احتادها يف عام ، 1971وهو احتفاء باليوم الوطني الـ  50وهي ت�سعى جاهدة لتنفيذ �أكرب ا�سرتاتيجية عمل وطنية
ب��الإرادة العظيمة والعزمية القوية واحلكمة التي حتلى بها املغفور له ال�شيخ وتنموية للخم�سني عاماً القادمة مب�شاركة جميع مكونات املجتمع والقطاعني
زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،والآب��اء امل�ؤ�س�سون يف �إر�ساء دعائم احلكومي واخلا�ص وعلى امل�ستويني االحتادي واملحلي م�شريا �إىل �أن الإمارات
الدولة واجلهود التي بذلها �أبناء الوطن ما �أ�سهم يف نه�ضتها وتطورها اقت�صادياً متكنت خالل العقود اخلم�سة املا�ضية �أن حتوز على �إعجاب العامل وتقديره
واجتماعياً حتى �أ�صبحت يف م�صاف الدول املتقدمة.
واحرتامه لدورها الريادي كمحور لتنمية التجارة واال�ستثمار و�أن�شطة الأعمال
و�أ� �ض��اف " جت���س�ي��داً مل���س�يرة زاخ ��رة ب ��الإجن ��ازات امل��رت�ب�ط��ة ب�ت��اري��خ ق�ي��ام دولة �سواء يف �أ�سواقها املحلية �أو على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي ،وكان بحكمة قيادة
الإمارات وحتولها خالل م�سريتها �إىل احدى �أكرث دول العامل تطوراً وازدهاراً ر�شيدة ا�ستثمرت يف بناء �أبناء الوطن و�سخرت كل اجلهود لتمكينهم ،للعمل بجد
يف املجاالت االقت�صادية التنموية كافة ،وحتولها كذلك لتكون من �أف�ضل مراكز وعزمية وتفانٍ حتى �أ�صبحت الإمارات دولة ح�ضارية اقليمياً عاملياً.
وجهات ا�ستقطاب الأع�م��ال على م�ستوى العامل ،ودخولها مرحلة اخلم�سني ورفع ال�شيخ �سعيد ال�شرقي و�سلطان الهندا�سي� ،أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
عاماً القادمة بر�ؤية القيادة الر�شيدة امل�ستقبلية املرتكزة على االبتكار والإبداع �إىل القيادة الر�شيدة للدولة و�إىل �شعب الإم��ارات الويف واملقيمني على �أر�ضها
واملعرفة يف �شتى جوانب احلياة".
الطيبة لهذه املنا�سبة الوطنية.

•• دبي-وام:

�أكد معايل عبد الرحمن بن حممد
ال�ع��وي����س وزي ��ر ال���ص�ح��ة ووقاية
املجتمع �أن دولة الإم��ارات تنطلق
�إىل وجهة جديدة من الإجنازات
يف ع �ي��د االحت � � ��اد اخل �م �� �س�ي�ن يف
نقطة حتول يف تاريخها تزامنت
مع �إقرار منظمة اليون�سكو اليوم
ال��وط �ن��ي ل��دول��ة الإم� � ��ارات يوماً
عاملياً للم�ستقبل يف تقدير عاملي
ل�ل��إم ��ارات ي�ج�ع��ل م��ن جتربتها
منوذجاً ل�صياغة م�ستقبل جديد
يتميز باجلاهزية واملرونة و�ضمان
ا� �س �ت �م��رار ال �ت �ن �م �ي��ة واالزده� � � ��ار،

امل�ن��ا��س�ب��ة ال�غ��ال�ي��ة  :م��ن موقعها
اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي يف ق �ل��ب العامل
حتمل الإم ��ارات يف عيد احتادها
اخل � �م � �� � �س �ي�ن ر�� � �س � ��ائ � ��ل ال� �ف� �خ ��ر
واالع� � �ت � ��زاز وال� ��� �ش� �م ��وخ بقيمها
وت��راث�ه��ا وما�ضيها ..ك �م��ا حتمل
يف ال��وق��ت نف�سه ر��س��ائ��ل لتعزيز
م �ن �ظ ��وم ��ة ال� �ق� �ي ��م احل �� �ض ��اري ��ة
القائمة على ال�سالم والت�سامح
والتعاي�ش والت�ضامن الإن�ساين
وه ��ي �إجن� � ��ازات �أر� �س �ت �ه��ا قيادتنا
احل�ك�ي�م��ة لتبعث م �ع��اين الفخر
وراف� �ع ��ة ق ��وة وخ�ي�ر ل�ل�ج�م�ي��ع يف يف م��رح�ل��ة ف��ا��ص�ل��ة ب�ين خم�سني
�أوقات ال�شدة والرخاء.
ال�ت��أ��س�ي����س والإجن� � ��از ،وخم�سني
و�أ�� �ض ��اف م�ع��ال�ي��ه يف ك�ل�م��ة بهذه ريادة امل�ستقبل.

و�أ�� �ش ��ار م �ع��ايل ال �ع��وي ����س �إىل �أن
وث�ي�ق��ة م �ب��ادئ اخلم�سني لدولة
الإم� ��ارات ال�ت��ي ت��زام��ن اعتمادها
مع بدء احتفاالت الدولة باليوم
الوطني متثل خارطة طريق غرب
م�سبوقة لأكرب ا�سرتاتيجية عمل
وطنية من نوعها حمددة املالمح
وامل�سارات لتطوير منظومة العمل
احل �ك��وم��ي ب���ش�ك��ل ك��ام��ل يجعل
حكومة الإمارات الأ�سرع والأكرث
م��رون��ة وق� ��درة ع�ل��ى ال�ت�ك�ي��ف مع
متغريات امل�ستقبل و�صياغة �شكل
احل� �ي ��اة خ �ل�ال اخل �م �� �س�ين عاماً
املقبلة ويف �إط��ار رحلتها الفريدة
نحو مئوية الإمارات .2071

فالح الأحبابي :الإمارات �شكلت جتربة غري م�سبوقة مبنية على العلم واملعرفة ت�ساهم يف الإرث الإن�ساين
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د معايل ف�لاح حممد الأحبابي،
رئ �ي ����س دائ� � ��رة ال �ب �ل��دي��ات والنقل
ان الإم� � � ��ارات ��ش�ك�ل��ت جت��رب��ة غري
م�سبوقة مبنية على العلم واملعرفة
ت�ساهم يف الإرث الإن�ساين.
و ق� ��ال م �ع��ال �ي��ه  :مب �ن��ا� �س �ب��ة عيد
الإحت��اد اخلم�سني لدولة الإمارات
" نرفع �أ�سمى التهاين والتربيكات

�إىل م �ق��ام ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
ال� ��دول� ��ة "حفظه اهلل" ،و�أخ� �ي ��ه
��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو

�أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س الأع �ل��ى لالحتاد
حكام الإمارات ،مبنا�سبة مرور 50
عاما على ت�أ�سي�س دولتنا احلبيبة،
خ�م���س��ون ع��ام ��أ ك�ت�ب��ت ف�ي�ه��ا �أمتنا
ق���ص��ة جن ��اح ��ش�ك�ل��ت م �ث��اال للعمل
والأم ��ل والإجن� ��ازات للجميع حول
العامل.
وا��ض��اف يف ت�صريح ب�ه��ذه املنا�سبة
 :ن���س�ت��ذك��ر ق ��ول ال��وال��د امل�ؤ�س�س،
املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان

�آل ن�ه�ي��ان "�إن االحت ��اد م��ا ق��ام �إال
جت���س�ي��داً ع�م�ل�ي�اً ل��رغ �ب��ات و�أم ��اين
وتطلعات �شعب الإم� ��ارات الواحد
يف ب�ن��اء جمتمع ح��ر ك ��رمي ،يتمتع
باملنعة والعزة وبناء م�ستقبل م�شرق
و��ض��اح ت��رف��رف فوقه راي��ة العدالة
واحلق ،وليكون رائداً ونواة لوحدة
ع��رب�ي��ة �شاملة" ..وال ت ��زال ر�ؤي ��ة
الوالد طيب اهلل ثراه ،قيد الإجناز،
والعمل م�ستمر يف جميع قطاعات

مبنا�سبة احتفاالت الدولة بعيد االحتاد اخلم�سني

دولتنا لتحقيق التنمية ال�شاملة،
والأم��ن وال�سالم ،ومتكني الأفراد،
وت� �ع ��زي ��ز االن � ��دم � ��اج االجتماعي
والعدالة ،الأ�س�س التي م ّكنتنا من
رف ��ع ع�ل�م�ن��ا وم���ش��ارك�ت�ن��ا يف جميع
املحافل الدولية لنكون ج��زء هاماً
من عجلة التطور الإن�ساين.
وا�� �ش ��ار �إىل ان الإم � � � ��ارات حققت
امل�ستحيل على م��دار خم�سة عقود
يف ج �م �ي��ع امل� �ج ��االت االقت�صادية

واالجتماعية والإن�سانية ،و�ساهمت
يف بناء جتربة غري م�سبوقة مبنية
على العلم واملعرفة لت�ساهم يف الإرث
الإن�ساين ،ولتكون منارة للمعرفة
وال �� �س�ل�ام ع �ل��ى م �� �س �ت��وى العامل.
واليوم ،نعمل على ا�ستكمال جناحنا
وح �م��ل الإرث ال �ت��ي ت��رك��ه الآب � ��اء
امل�ؤ�س�سون ،لنكمل الطريق ونحن
على ثقة بقدرتنا على حتقيق املزيد
من الإجنازات على مدار اخلم�سني

عاماً املقبلة .واختتم معاليه قائال
 :ي�شكل و��ض��ع الإم� ��ارات للإن�سان
�أ�سا�ساً لبناء امل�ستقبل ،خطوة هامة
يف تاريخ �أمتناُ ،ت ّوج م�ؤخراً باعتماد
م�ن�ظ�م��ة الأمم امل �ت �ح��دة للرتبية
وال �ع �ل��م وال �ث �ق��اف��ة "اليون�سكو"،
ال �ث��اين م��ن دي���س�م�بر ،ي��وم �اً عاملياً
للم�ستقبل ،يف منا�سبة يحتفي بها
العامل بالتزامن مع اليوم الوطني جهودنا يف حتقيق التنمية امل�ستدامة
لدولة الإم��ارات ،وال��ذي ي�ؤكد على للأجيال القادمة.

بلدية مدينة �أبوظبي حتتفل بعيد االحتاد اخلم�سني

ح�صة بنت عي�سى بوحميد :الإمارات مقبلة �سيف بدر القبي�سي  :احتفالنا بالذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س دولة االحتاد
ً
يكت�سب ُب ً
على جناحات كبرية ت�ستكمل �إجنازات كثرية
ا�سرتاتيجيا يحفزنا ل�صنع املعجزات والإجنازات
عدا
•• دبي-الفجر:

�أك � � ��دت م� �ع ��ايل ح �� �ص��ة ب �ن��ت عي�سى
ب��وح�م�ي��د وزي ��رة تنمية امل�ج�ت�م��ع� ،أن
م�ن��ا��س�ب��ة "عيد االحت� ��اد اخلم�سني"
ل��دول��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة،
ت �ط��ل ع �ل��ى �إجن� � � ��ازات �أك �ب��ر و�أك �ث��ر،
ترتجم تطلعات القيادة وتعك�س ر�ؤية
املئوية خلم�سني ع��ام�اً مقبلة حافلة
ب��ال�ن�ج��اح��ات ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي تليق مبا
حققته دولة الإمارات .وبهذه املنا�سبة
تقدمت معايل ح�صة بوحميد بخال�ص
ال �ت �ه��اين وال �ت�ب�ري �ك��ات �إىل �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،و�إىل
�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،و�إىل �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل���س�ل�ح��ة ،و�إىل �إخ��وان �ه��م �أ�صحاب
ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأع�ل��ى حكام
الإمارات� ،سائلة اهلل عز وجل �أن يدمي
على دولتنا �أمنها و�أم��ان�ه��ا ورخاءها

و�سعادة �أبنائها .وقالت معايل وزيرة
تنمية املجتمع :نعي�ش يف هذه الأيام
�إح�سا�ساً وطنياً احتفالياً ،فيه الفخر
واالن�ت�م��اء �إىل ك��ل م��ا ه��و على �أر�ض
الوطن .عيد االحتاد اخلم�سني لدولة
الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة .وعام
اخلم�سني يف دولتنا .و 50عاماً على
احت��اد وطننا .و 50عاماً و�صو ًال �إىل
املئوية املنتظرة ..هذه اخلم�سني تعني
ل�شعب وق�ي��ادة دول��ة الإم ��ارات �أف�ضل
الإجنازات و�أبعد التطلعات امل�ستقبلية
والأهداف اال�سرتاتيجية.

وتابعت معاليها :ت�أتي منا�سبة عيد
االحت ��اد اخلم�سني ه��ذا ال�ع��ام يف ظل
ح� ��دث ع ��امل ��ي ك �ب�ي�ر ن �ح �ظ��ى ب�شرف
ت�ن�ظ�ي�م��ه ع �ل��ى �أر�� � ��ض دول �ت �ن ��ا ،وهو
اك�سبو  2020دب��ي ،وه��ذه املنا�سبة
اال�ستثنائية تفر�ض على اجلميع �أن
ي�ك��ون��وا ع�ل��ى ق��در امل���س��ؤول�ي��ة وحمل
ثقة وج ��دارة وال �ت��زام ،لتحقيق ر�ؤية
وت �ط �ل �ع��ات ق � �ي ��ادة دول� � ��ة الإم� � � ��ارات
التي نب�صرها ال�ي��وم ون�ستمدها من
"م�شاريع اخلم�سني".
واخ�ت�ت�م��ت م�ع��ايل ح�صة ب�ن��ت عي�سى
بوحميد :عزميتنا الوطنية تبدو يف
�أوج عطائها لتقدمي الأف�ضل وتعزيز
ج� � ��ودة احل � �ي ��اة واالرت � � �ق � ��اء بجميع
م �ك��ون��ات امل �ج �ت �م��ع ،وت ��أك �ي��د �أولوية
وم�س�ؤولية العمل من �أج��ل اجلميع،
فم�شاريع ق �ي��ادة وح�ك��وم��ة الإم� ��ارات
��س�ت�ج�ع��ل ح�ت�م�اً م��ن م�ستقبل �أبناء
الوطن م�شرقاً ّ
ومب�شراً باخلري الذي
يعم اجلميع ،وذلك ما عهدناه يف دولة
االحتاد منذ يوم الت�أ�سي�س ومن عطاء
القائد امل�ؤ�س�س املغفور له -ب ��إذن اهلل
ت �ع��اىل -ال�شيخ زاي ��د ب��ن �سلطان �آل
نهيان ،طيب اهلل ثراه.

•• �أبوظبي –الفجر:

�أك � ��د � �س �ع��ادة � �س �ي��ف ب� ��در القبي�سي
املدير العام لبلدية مدينة �أبوظبي
�أن االح �ت �ف��ال ب��ال��ذك��رى اخلم�سني
ع� �ل ��ى ت� ��أ�� �س� �ي� �� ��س دول � � ��ة الإم � � � � ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ل�ه��ذا ال �ع��ام ي�أخذ
ب �ع��داً ا��س�ترات�ي�ج�ي�اً ك �ب�يراً  ،ومدى
ا�ست�شرافياً مفتوحاً على الطموحات
والإجن� � � ��ازات واخل �ط��ط للخم�سني
ع��ام �اً امل�ق�ب�ل��ة واحل��اف �ل��ة باملعجزات
احل�ضارية التي �ست�صنعها الإمارات
وفقاً لر�ؤيتها ،ور�سالتها وم�شروعها
احل� ��� �ض ��اري ذي الآف � � ��اق املفتوحة
وبعيدة املدى.
و�أ�� � �ض � ��اف � �س �ع��ادت��ه �أن احتفالية
اخلم�سني ه��ي وق�ف��ة اع �ت��زاز وفخر
ب �ك��ل ال� ��� �ص ��روح والإجن � � � � ��ازات التي
ح�ق�ق�ت�ه��ا دول � ��ة االحت � ��اد م �ن��ذ عهد
امل ��ؤ� �س ����س ال ��وال ��د ال �� �ش �ي��خ زاي� ��د بن
�سلطان �آل ن�ه�ي��ان ط�ي��ب اهلل ثراه،
و�إخوانه حكام الإم��ارات و�صو ًال �إىل
العهد املزدهر بقيادة �صاحب ال�سمو

مدير عام وكالة �أنباء الإمارات :نحتفي بخم�سني ملهمة من الإجنازات احل�ضارية املتكاملة
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د �سعادة حممد ج�لال الري�سي مدير ع��ام وك��ال��ة �أن�ب��اء الإم ��ارات "وام" �أن
عيد االحت��اد اخلم�سني لدولة الإم ��ارات يحمل دالالت عميقة جت�سد الر�ؤى
اال�ست�شرافية للقيادة الر�شيدة يف ت�شييد �صرح االحت��اد ال�شامخ حت��ت راية
الوحدة والتقدم واالزدهار خلري �شعب الإمارات والإن�سانية جمعاء.
وق��ال �سعادته يف كلمة مبنا�سبة عيد االحت��اد اخلم�سني� " ..إننا يف ه��ذا اليوم
املجيد نحتفي مب�سرية  50عاماً من الإجنازات احل�ضارية واال�ستثمار يف بناء
الإن�سان الإماراتي الذي ي�شكل ركيزة �أ�سا�سية يف م�سرية التنمية امل�ستدامة التي
ت�شهدها الدولة حتى باتت الإمارات منارة للتقدم والتطور يف خمتلف املجاالت
والقطاعات" .و�أ��ض��اف �سعادته �إن دول��ة الإم��ارات يف "يوبيلها الذهبي" تقدم
للعامل منوذجاً وحدوياً وتنموياً فريداً يرتكز �إىل قيم ومبادئ را�سخة �أر�سى
دعائمها الآب��اء امل�ؤ�س�سون بقيادة املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" ،والذين عزموا على ت�أ�سي�س دولة ع�صرية متقدمة نفاخر بها
الأمم ،و�سارت على نهجها قيادتنا الر�شيدة "حفظها اهلل" التي جُ بلت على حب
الوطن واملواطنني وحتقيق الإجنازات العاملية.
وق��ال " يف عيد االحت��اد اخلم�سني نرفع �أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات ملقام
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�أ�صحاب ال�سمو
ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات و�أولياء العهود الكرام و�إىل �شعب
الإم ��ارات ال��ويف ،داع�ي�ين اهلل ج��ل يف عُ�لاه �أن ي��دمي نعمة اال�ستقرار والتقدم

والرفعة على وطننا الإمارات" .و�أ��ض��اف �سعادته " يف ه��ذه املنا�سبة الوطنية
الغالية جندد العهد والوالء واالنتماء للوطن والقيادة الر�شيدة على موا�صلة
العمل ب��إخ�لا���ص وامل�ساهمة يف م�سرية ال�ت�ق��دم احل���ض��اري واخل�ي�ر والعطاء
لتحقيق ر�ؤية القيادة احلكيمة وا�ستدامة الإجنازات" ،مو�ضحاً �أن عيد االحتاد
اخلم�سني ميثل رمزاً لهويتنا الأ�صيلة وثقافتنا ووحدتنا ،وعنواناً لإجنازاتنا
وتطلعاتنا خلم�سني ع��ام ج��دي��دة م��ن البناء والتنمية ،مرتكزين �إىل وثيقة
"مبادئ اخلم�سني" التي �أطلقتها قيادتنا الر�شيدة ملوا�صلة م�سرية الإجنازات
والتقدم وال��ري��ادة ب��روح االحت��اد لتبقى الإم��ارات منوذجاً تنموياً فريداً ي�شار
�إليه .و�أ�شار �سعادته �إىل �أن الإمارات بتوجيهات القيادة الر�شيدة و�سواعد �أبنائها
املخل�صني جنحت يف ا�ست�شراف و�صناعة م�ستقبل مزدهر زاخ��ر بالإجنازات
والنجاحات وهو ما نال تقدير واحرتام دول العامل �أجمع ،والذي جتلى باعتماد
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليون�سكو" بالإجماع اليوم
الوطني ل��دول��ة الإم ��ارات امل��واف��ق ال�ث��اين م��ن دي�سمرب ي��وم�اً عاملياً للم�ستقبل
حتتفي فيه كافة دول العامل با�ست�شراف م�ستقبلها التنموي وجاهزيتها يف
�صناعة فر�صها وخططها لأجيالها املقبلة .كما تطرق �سعادة حممد جالل
الري�سي �إىل م�س�ؤولية الإع�ل�ام الإم��ارات��ي ودوره الفاعل يف ت�سليط ال�ضوء
على مكت�سبات و�إجن��ازات م�سرية النه�ضة ال�شاملة يف جميع املجاالت ال�سيما
القطاعات احليوية مثل التعليم وال�صحة واالقت�صاد والثقافة والطاقة والبيئة
والف�ضاء وغريها ،م�شريا �إىل تعاظم الواجبات الوطنية وامل�س�ؤوليات الإعالمية
يف �إي�صال الر�سالة احل�ضارية وال�صورة الإن�سانية اال�ستثنائية لدولة الإمارات
بكل و�ضوح و�شفافية ،مع االلتزام باملعايري ال�صحفية والإعالمية املهنية من
خالل تقدمي حمتوى ر�صني وهادف يت�سم باملوثوقية وامل�صداقية لدى جميع
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني داخل الدولة وخارجها.

ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي ��د �آل نهيان
رئي�س الدولة -حفظه اهلل -و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س
جم�ل����س ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي -رع ��اه
اهلل ،-و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
و�إخ��وان�ه��م �أ��ص�ح��اب ال�سمو ال�شيوخ
ح �ك��ام الإم� � � ��ارات ،ويف ظ��ل تعا�ضد
� �ش �ع��ب الإم� � � � ��ارات وال �ت �ف��اف��ه خلف
ق�ي��ادت��ه وحت��ت راي��ة االحت ��اد ،ووفاء
ال�شعب ال��ذي �آم��ن بحتمية الوحدة
 ،ومب�شروعه احل�ضاري والإن�ساين
املتطور لتكون الإم��ارات كما �أرادتها
ق �ي��ادت �ه��ا دول� ��ة ع �� �ص��ري��ة ح�ضارية
متقدمة ،تقف بكل جدارة يف ال�صف
الأم� ��ام� ��ي ب�ي�ن ال �� �ش �ع��وب وال� � ��دول،
تفخر مبا�ضيها ،وتعتز بحا�ضرها
وت�ب�ن��ي م�ستقبلها ب��ر�ؤي��ة وا�ضحة،
وعلى قاعدة ومبادىء راقية ونبيلة،
و�أه��داف وغايات نقية ،ودور �إن�ساين
اخ�ت�رق الآف ��اق ل��زرع ال���س�لام ون�شر

امل�ح�ب��ة ب�ين ال���ش�ع��وب ،وللم�ساهمة
يف ب�ن��اء ح���ض��ارة الإن �� �س��ان ،وتطوير
حياته ،وحت�سني معي�شته يف وطننا
الإم� � ��ارات ،ويف ك��ل م �ك��ان ي�ح��ل فيه
رك��ب الإم ��ارات حيث حت��ل اخلريات
والربكة والعطاء.
وق � ��ال � �س �ع��ادت��ه :وب� �ه ��ذه املنا�سبة
الغالية جن��دد عهد ال��والء للوطن،
والإخ �ل��ا� � ��ص ل �ق �ي��ادت �ن��ا احلكيمة،
ول�شعب الإم��ارات ،وتاريخه العريق،
وح ��ا� � �ض ��ره امل � ��زده � ��ر ،وم�ستقبله

ال ��زاخ ��ر ب � ��الإجن � ��ازات ،م �� �ش�ي�راً �أن
ال�سجل امل�شرف ل�ل�إم��ارات ي��زرع يف
قلوبنا معاين الفخر بدولة االحتاد
التي �أب��دع��ت �أجن��ح جتربة �سيا�سية
واق �ت �� �ص��ادي��ة وب �� �ش��ري��ة و�إن�سانية،
و�إمن��ائ�ي��ة عرفها ال�ت��اري��خ املعا�صر،
و�أ� �ص �ب �ح��ت الإم � � � ��ارات � �س �ب��اق��ة �إىل
تعزيز احل�ضارة الإن�سانية ،ومُ�شارِك ًة
م� � ��ؤث � ��رة يف دف � ��ع رك � ��ب التطوير
وال���س�لام حم�ل�ي�اً و�إق�ل�ي�م�ي�اً وعاملياً،
حتى و�صل �أبناء الإمارات بكل اقتدار
�إىل الف�ضاء ،و�أث�ب�ت��وا مكانتهم بني
الأمم ال �� �س��اع �ي��ة م ��ن �أج � ��ل �إ�سعاد
الب�شرية ،وتر�سيخ ال�سالم والت�سامح
بني جميع ال�شعوب.
ً
واخ �ت �ت��م � �س �ع��ادت��ه م� ��ؤك ��دا �أن دولة
الإم� ��ارات العربية املتحدة وبف�ضل
حكمة قيادتها ووفاء و�إخال�ص �أبناء
�شعبها �سوف تذهل العامل كله خالل
اخلم�سني ع��ام��ا املقبلة ب�إجنازاتها
العمالقة ،ودورها العلمي واحل�ضاري
والإن�ساين املتنامي ،وتعزيز مكانتها
ك �م �ن�بر ل �ل �� �س�لام وم �ن �� �ص��ة للت�آخي

والت�سامح والوئام ،فكل عام ووطني
الإم� � � ��ارات وق �ي��ادت��ه و� �ش �ع �ب��ه بخري
ومن��اء وازده ��ار  .على ال�صعيد ذاته
ت �ن �ظ��م ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة �أب ��وظ �ب ��ي يف
مبناها الرئي�سي ا�ستعرا�ضا يت�ضمن
الألعاب النارية والتي ت�ستمر ثالثة
�أيام ابتدا ًء من  2دي�سمرب  ،وكذلك
�شاركت �ضمن االحتفالية ال�شاملة
حلكومة �أب��وظ�ب��ي يف منتزه ال�شيخ
خليفة  ،واحتفالية يف مدينة خليفة،
كما ينظم مركز بلدية مدينة الوثبة
احتفاال مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني
على ت�أ�سي�س دول��ة االحت ��اد ،وفخراً
ب��إجن��ازات�ه��ا و �صروحها احل�ضارية
 ،وامل ��زي ��د م��ن الأل� �ع ��اب ال �ن��اري��ة يف
ع ��دد م��ن امل �ن��اط��ق ،وت �ت �ن��وع فقرات
االح �ت �ف��ال �ي��ة م��ن ع��رو���ض الألعاب
ال�ن��اري��ة �إىل ف��رق الفنون ال�شعبية،
وال� ��� �س ��وق االف�ت�را�� �ض� �ي ��ة وغ�ي�ره ��ا
م��ن ال�ف�ق��رات ال�ت��ي ت�سهم يف �إث ��راء
االحتفالية و�إب� ��راز م�ع��اين البهجة
وال �� �س��رور وال �ف �خ��ر ب �ه��ذه املنا�سبة
الغالية.

�سلطان النيادي  :عيد االحتاد اخلم�سني منا�سبة هزاع املن�صوري  :عيد االحتاد اخلم�سني
حافلة باملعاين ال�سامية وامل�ضامني الطموحة احتفاء مبا�ض جميل وم�ستقبل م�شرق
•• دبي-وام:

•• دبي-وام:

قال رائد الف�ضاء �سلطان النيادي �إن منا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني ته ّل
علينا حمملة بالكثري من املعاين ال�سامية وامل�ضامني الطموحة لرنفع
�إىل مقام �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإم��ارات �أخل�ص التهاين و�أطيب
الأمنيات وه��م ي��ؤك��دون با�ستمرار عاماً تلو الآخ��ر �أن املواطن الإماراتي
ميثل حمور التنمية وغايتها.
و�أ�ضاف " تبدو نتيجة هذا النهج وا�ضحة يف كافة الأ�صعدة �إذ يتجلى ذلك
من خالل الأف��واج الإماراتية امل�ؤهلة لنقل الدولة �إىل امل�ستقبل بجدارة
واق�ت��دار واكت�سابهم القدرة على دع��م خططها وا�سرتاتيجياتها لدخول
ميادين ع�صرية ومنها الف�ضاء والذكاء اال�صطناعي والتنقل الذكي على
قدم امل�ساواة مع �أرقى الدول".
و�أك��د �أن احتفاءنا باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س الدولة يربز معاين الوفاء
للوطن والإخ�لا���ص له وه��و ما يدعونا �إىل االلتفاف ح��ول قيادته بروح
واح��دة ل�صون مكت�سباتنا والبناء عليها حتى نتمكن من ترجمة حماور
ر�ؤية املئوية الأوىل من خالل حتقيق �أحالم راود ال�سلف و�ستظل الإمارات
ح�صناً منيعاً يرفل بثياب املنعة والقوة ب�أيدي �أبنائه الذين ي�أخذون على
عاتقهم موا�صلة الرحلة ب�أمانة يف خمتلف تخ�ص�صاتهم ..هنيئاً للإمارات
حكمة قيادتنا وهنيئاً لها طموح �أبنائها و�سعيهم حلجز امل��راك��ز الأوىل
ل�ضمان ريادتها.

ق��ال ه��زاع املن�صوري �أول رائ��د ف�ضاء �إم��ارات��ي �إن احتفالنا بعيد االحتاد
اخلم�سني يحملنا �إىل ذك��ري��ات املا�ضي اجلميل ويحفزنا على املزيد من
البذل والعطاء لت�سطري املزيد من �صفحات املجد با�سم الوطن الغايل.
و�أ�ضاف " يف هذه املنا�سبة العزيزة نقف �إجالال و�إكبارا لرجال �أ�س�سوا دولة
�شاخمة لتظل م�صدر اعتزاز لكل مواطن �إم��ارات��ي ال�سيما و�أنها �ضمنت
لنا �أ�سباب التفوق والنجاح يف كافة جم��االت احلياة .ومن جانبنا �سنظل
خمل�صني لإرث املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان و�إخوانه "طيب
اهلل ثراهم " حتى نتمكن من حجز املكانة الالئقة لها يف �صدارة دول العامل
قاطبة.
وق��ال " ند�شن ال�ي��وم اخلم�سني ع��ام��ا املقبلة م��ن رحلتنا ون�ح��ن نت�سلح
بالعزمية والإ�صرار والدعم والتوجيهات ال�سديدة التي يوا�صل �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ حكام الإم��ارات تقدميها لكافة املواطنني بقيادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �إم��ارة �أبوظبي نائب القائد العام للقوات امل�سلحة جتى
نبقى �أهال لهذه الثقة الغالية من خالل بلوغنا �أعلى الآفاق لتجديد عهد
الوالء".
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عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزيرة
خارجية تيمور ال�شرقية يف �إك�سبو 2020
•• دبي -وام:

ا��س�ت�ق�ب��ل ��س�م��و ال���ش�ي��خ ع �ب��داهلل ب��ن زاي ��د �آل نهيان
وزي��ر اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون ال ��دويل م�ع��ايل �آداجليزا
م��اغ�ن��و وزي ��رة خ��ارج�ي��ة ج�م�ه��وري��ة ت�ي�م��ور ال�شرقية
ال��دمي�ق��راط�ي��ة وذل��ك يف مقر �إك�سبو  2020دبي.
جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية والتعاون
امل�شرتك بني البلدين يف العديد من القطاعات ذات
االهتمام امل�شرتك .ورح��ب �سمو ال�شيخ عبداهلل بن
زاي��د �آل نهيان بزيارة معايل �آداجل�ي��زا ماغنو وبحثا

دور �إك�سبو  2020دبي يف فتح �آف��اق �أرح��ب للتعاون
امل �� �ش�ترك ب�ي�ن دول� ��ة الإم � � ��ارات وج �م �ه��وري��ة تيمور
ال�شرقية الدميقراطية و�أهميته يف تعزيز ال�شراكات
الدولية وم��د ج�سور التعاون بني خمتلف ال��دول يف
املجاالت كافة ال�سيما االقت�صادية.
وتوجهت معايل �آداجل�ي��زا ماغنو بالتهنئة �إىل �سمو
ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان مبنا�سبة االحتفال
بعيد االحتاد اخلم�سني للدولة م�شيدا باملكانة الرائدة
ال �ت��ي حت�ظ��ى ب�ه��ا دول ��ة الإم� � ��ارات ع�ل��ى ال�صعيدين
الإقليمي والدويل.

فاطمة بنت مبارك :الإمارات منوذج فريد للوحدة والت�ضامن والتطور
•• �أبوظبي-وام:

�أكدت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة
املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
�أن ما ن�شهده الآن من �إجن��ازات يف كافة امل�ج��االت هي ثمار نهج املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،وما ات�سم به من فكر حكيم
ور�ؤية بعيدة املدى وعزمية ال تلني ..معربة عن فخرها وهي ترى احتاد دولة
الإم��ارات يقف �شاخما ليقدم منوذجا فريدا للوحدة والت�ضامن والتطور
يوما بعد يوم  ،وقادة دولة الإمارات يتم�سكون بنهج زايد ويوا�صلون م�سرية
التقدم والرقي .كما �أعربت عن اعتزازها مبا تبذله قيادة الدولة من جهود
كبرية ،وم��ا حققته من منجزات و�ضعت الإم��ارات يف مكانة متميزة عامليا،
بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه
اهلل” و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،
و�إخوانهم �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات  ،الذين �ساروا على
النهج ،ووا�صلوا م�سرية الإجنازات والعطاء ،حتى بات وطننا احلبيب يف عامه
اخلم�سني يف مكانة متقدمة بني دول العامل يف خمتلف املجاالت.
وه�ن��أت �سموها �أب�ن��اء دول��ة الإم ��ارات وك��ل مقيم على ه��ذه الأر� ��ض الطيبة
الكرمية مبنا�سبة عيد االحت��اد اخلم�سني  ..قائلة  “ :نحن جميعا �شركاء
فيما حتقق وم��ا �سيتحقق -ب ��إذن اهلل” -وا�ستعادت �سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك  -مبنا�سبة عيد االحت��اد اخلم�سني  -جوانب من م�سرية العمل
والعطاء �إىل جانب املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان  -طيب اهلل
ثراه  -وبدايات العمل الن�سائي يف الدولة ،و�أبرز التحديات التي واجهتها املر�أة
الإماراتية يف تلك الفرتة  ..معربة عن اعتزازها بح�ضور املر�أة الإماراتية يف
خمتلف املجاالت ،ودورها الالفت �ضمن ال�صفوف الأمامية ملواجهة جائحة
“كوفيد.»19-
وعن امل�سرية الطويلة التي خا�ضتها �إىل جانب الوالد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد
 ..قالت �سموها  « :ونحن ن��ودع العام اخلم�سني من عمر دولتنا ون�ستقبل
اخلم�سني املقبلة� ،أجد نف�سي �أعود للبدايات بكل ما فيها من ب�ساطة ونقاء
و�أي�ضا �صعوبات ،و�أت�أمل كيف ا�ستطاع املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان  -طيب اهلل ث��راه � -أن يحول حلمه ال��ذي خطه يوما ما بع�صاه على
رمال ال�صحراء �إىل حقيقة ،وحتولت ال�صحراء املرتامية �إىل مدن حديثة
جتتذب النا�س من جميع �أنحاء العامل ،ووطن ميثل منوذجا فريدا يجمع
بني ما يزيد عن مائتي جن�سية على قيم الت�سامح والتعاي�ش واحرتام الآخر
وللأجيال اجلديدة � ،أ�ؤكد �أن ما ي�شاهدونه الآن من �إجنازات يف كافة املجاالت
هي ثمار نهج املغفور له ال�شيخ زايدوما ات�سم به من فكر حكيم ور�ؤية بعيدة
املدى وعزمية ال تلني ،فقد عا�صرت معه مراحل ت�أ�سي�س الدولة وال�صعاب
التي واجهته ،والتحديات العديدة التي ا�ستطاع جتاوزها بعزميته و�إ�صراره
وتفانيه يف العمل ،وقبل ذلك بحبه العميق لهذه الأر�ض ول�شعبها».
و�أ�ضافت  “ :خالل تلك امل�سرية كان يخرج من ال�صباح الباكر يطوف يف �أنحاء
الدولة الوليدة ،ليتابع بنف�سه �سري العمل يف امل�شاريع الكثرية التي �أطلقها
يف كل مكان لي�سابق الزمن من �أجل تطوير احلياة وتوفري كافة اخلدمات
الأ�سا�سية لل�سكان و�إ�سعادهم ،بل وكثريا ما كان ي�شارك بنف�سه يف التنفيذ
حتى يحفز العمال على العمل بجهد وي�شعرهم ب�أن هذه امل�شاريع هي ملك
لنا جميعا و�أن فائدتها �ستعود على كل فرد يف املجتمع ،وخالل تلك الفرتة
ك��ان هناك �شعورا عاما باحلما�س وال�سعادة مبا يتحقق من �إجن��ازات الكل
�شريك فيها ،وكنا ن�شعر �أن الدولة مثل خلية نحل ال يهد�أ فيها العمل ليال
�أو نهارا ،وال ينتهي م�شروع حتى يبد�أ �آخر ،مثل بناء املدار�س وامل�ست�شفيات
والبيوت واحلدائق وغريها من امل�شاريع التي �شكلت نواة للدولة وما ن�شهده
حاليا من م�شاريع عاملية عمالقة” .و�أ�شارت �سموها �إىل دور املر�أة الإماراتية
يف بناء الوطن وحتقيق الإجن ��ازات يف خ�ضم ه��ذه الأج��واء احلما�سية التي
واكبت بناء الدولة  ..م�ؤكدة �أنه على مر الع�صور مل تكن املر�أة يف الإمارات
بعيدة عن امل�س�ؤولية ،فحتى قبل قيام الدولة ويف فرتة ما قبل ظهور النفط،
كانت �شريكة للرجل يف العمل �سواء يف الزراعة �أو الرعي �إىل جانب حتملها
م�س�ؤولية تربية الأطفال ورعاية �ش�ؤون الأ�سرة ،ويف البيئة ال�ساحلية اعتاد
الرجال اخل��روج لل�صيد لفرتة طويلة ،وكانت امل��ر�أة هي التي تدير �ش�ؤون
احلياة يف املجتمع حتى عودتهم من ال�صيد .وقالت مع بداية االحتاد وقيام
الدولة ،كان ال�شيخ زايد  ،ي�ؤمن �إميانا عميقا ب�أن التعليم هو حجر الأ�سا�س
لأي بناء وتنمية ،ولذلك �أوىل اهتماما كبريا لبناء املدار�س يف خمتلف مناطق
الدولة ،وكان يحر�ص على زيارة املناطق النائية واالجتماع ب�سكانها وحثهم
على �إر��س��ال �أوالده ��م وبناتهم �إىل امل��دار���س ،كما ق��ام بتخ�صي�ص رات��ب لكل
طالب �إ�ضافة �إىل توفري �أدوات القرطا�سية لهم ،ت�شجيعا للأ�سر على تعليم
�أبنائها وبناتها .و�أكد حر�ص ال�شيخ زايد على دعم املر�أة وحثها على امل�شاركة
يف خدمة املجتمع و لذلك �شجع �سموها منذ البداية على امل�شاركة يف تطوير
املجتمع ،حيث كان جمل�س �سموها يف ق�صر البحر ،والذي اعتادت فيه على
ا�ستقبال �سيدات من جمتمع الإمارات يومي ال�سبت والثالثاء من كل �أ�سبوع،
لفتح باب احلوار معهن ومعرفة ما حتتاجه املر�أة يف الدولة وما يواجهها من
�صعوبات ومعوقات لتطور من نف�سها ومن جمتمعها.
و�أ�ضافت �سموها � “ :أنها كانت تتوىل بدورها عر�ض هذه الق�ضايا والأفكار

على ال�شيخ زاي��د ،وم��ع ات�ساع مدينة �أب��وظ�ب��ي وزي ��ادة ع��دد �سكانها ،جاءت
فكرة �إن�شاء �أول جمعية ن�سائية يف الدولة ،ورحب ال�شيخ زايد بهذه الفكرة
و�سرعان ما مت افتتاح جمعية “النه�ضة الظبيانية” يف فرباير عام ،1973
وكان ي�شرف على عملها بنف�سه ويقوم بافتتاح الأن�شطة واملعار�ض التي تقام
بها ،ت�شجيعا للمر�أة وحلث الأ�سر على ال�سماح للفتيات والن�ساء على الرتدد
على اجلمعية واال�ستفادة من اخلدمات التي تقدمها .وبف�ضل دعمه رحمه
اهلل ،وت�شجيعه امل�ستمر يل ،كنت �أول زوجة لرئي�س يف منطقة اخلليج تخرج
للم�شاركة يف العمل الن�سائي ببلدها ،وتقوم بزيارات ر�سمية خارج الدولة «.
وتابعت  “ :بالطبع مل تكن البداية �سهلة يف جمال العمل الن�سائي كما يعتقد
البع�ض ،فقد بد�أنا من ال�صفر ،وكانت هناك الكثري من العقبات التي واجهتنا
نظرا لظروف البيئة االجتماعية التي كانت �سائدة حينها ،ولذلك كان علينا
التعامل معها بحذر وحكمة حتى ال ن�صطدم بتقاليد املجتمع وعاداته ،وهو
النهج الذي و�ضعه ال�شيخ زايد والذي مازلنا نتم�سك به ون�سري عليه .وقد
ي�ستغرب البع�ض عندما يعلم �أننا بد�أنا العمل الن�سائي ب�أربع �سيدات فقط
حيث مل يكن هناك �أي نوع من احلراك الن�سائي يف ذلك الوقت ،وبكثري من
ال�صرب والإ�صرار ا�ستطعنا �أن ن�ستقطب عددا كبريا من الفتيات وال�سيدات
للم�شاركة يف الأن�شطة التي نقدمها عرب اجلمعية ،وحر�صا على ن�شر التعليم
واتاحته للمر�أة دون التقيد بفئة عمرية حمددة ،قمنا بافتتاح ف�صول حمو
الأمية للكبار ،والتي كان لها �أثر كبري يف احلد من الأمية بني ال�سيدات .ومع
الوقت مت �إن�شاء جمعيات مماثلة يف جميع �أنحاء الدولة ،وتتويج هذه اجلهود
بقيام االحتاد الن�سائي العام يف � 28أغ�سط�س  1975الذي �شكل نقطة حتول
�أ�سا�سية يف م�سرية تقدم املر�أة ،ولذلك مت اختيار يوم  28من �أغ�سط�س من
كل عام ليكون “يوم املر�أة الإماراتية».
وقالت � “ :إنها الآن عندما تت�أمل ما حققته امل��ر�أة الإماراتية من منجزات
وطنية ،وب�صمات وا�ضحة يف خمتلف املجاالت داخ��ل وخ��ارج الدولة؛ ت�شعر
بالفخر واالعتزاز بكل ابنة من بنات هذا الوطن من كافة الأجيال ،وخا�صة
م��ن رائ ��دات العمل الن�سائي يف ال��دول��ة ،ال�لات��ي ب��ذل��ن الكثري م��ن اجلهد
وال�صرب ،ومت�سكن بالإ�صرار والأمل لتجاوز كافة �صعوبات البدايات لت�صل
اليوم �إىل ما نحن فيه ،كما ت�ستذكر �سموها املغفور له ال�شيخ زايد  ،الداعم
الأول ل�ل�م��ر�أة ،وت�شعر بالر�ضا والفخر بعد �أن حتقق حلمه يف �أن ت�صبح
ابنة الإم��ارات وزيرة وطبيبة ومهند�سة ودبلوما�سية و�سيدة �أعمال وقا�ضية
وممثلة للدولة يف منظمات وم�ؤ�س�سات عاملية ،بل و�سبقت كثري من �شقيقاتها
العربيات يف الو�صول ملنا�صب رفيعة مثل رئا�سة الربملان والعمل يف جمال
الف�ضاء وغري ذلك من املجاالت التي تنا�سب الع�صر احلديث».
ولفتت �إىل �أن التحديات التي تواجهها املر�أة يف الفرتة احلالية خمتلفة ،ولكن
�أبرزها يتمثل يف حتقيق التوازن بني طموحها العملي وحر�صها على امل�ساهمة
بفاعلية يف تطور وطنها وتقدمه من جهة ،وبني ارتباطها ب�أ�سرتها ورعايتها
لأبنائها م��ن جهة �أخ��رى ،وه��و �أم��ر لي�س �سهال  ،و كذلك حت��دي احلفاظ
على الهوية الوطنية ملجتمع الإم��ارات ،والتم�سك بثقافته وتقاليده وقيمه
الأ�صيلة .وقالت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  -يف �إط��ار حديثها عن
املغفور له ال�شيخ زايد ،طيب اهلل ثراه و ما الذي تعلمته منه  “ : -قد يكون
من الأن�سب �أن �أقول ما الذي مل �أتعلمه منه ،فال�شيخ زايد ،طيب اهلل ثراه ،
�شخ�صية فريدة ي�صعب �أن تتكرر ،حيث كان يجمع يف �شخ�صيته بني �صفات
عدة لي�س من ال�سهل �أن جتتمع يف �شخ�ص واحد ،ف�إىل جانب حكمته و�صربه
و�شجاعته ،كان يتمتع بالعطف واحلنان واملراعاة مل�شاعر الكبري وال�صغري،
�إىل جانب قدرته على ق��راءة �شخ�صية الإن�سان ال��ذي �أمامه والتعامل مع
كل �شخ�ص بالأ�سلوب ال��ذي يتنا�سب مع �شخ�صيته ،فكان حني يجل�س مع
دبلوما�سيني و�سيا�سيني من خمتلف دول العامل ي�شيدون بحكمته ورجاحة
ر�أي��ه وبعد نظره ،وعندما يجل�س مع �أبناء الوطن يف �أي مكان كان يتعامل
بتلقائية وحب بدون �أية حواجز �أو قيود� ،أما �أكرث �أوقاته �سعادة فكانت تلك
التي يق�ضيها مع �أبنائه و�أحفاده وهم يلعبون معه وحوله».
و�أ�ضافت  “ :بالن�سبة لها ك��ان ال�شيخ زاي��د هو معلمها الأول والأه��م منذ
زواج�ه��ا يف ع��ام 1960عندما ك��ان حاكماً للمنطقة ال�شرقية ،ومنذ ذلك
الوقت وهي تنهل من بحر حكمته التي ا�ستمدها من ال�صحراء ،وتتعلم من
قدرته على التخطيط للم�ستقبل على املدى البعيد ،وهي موهبة منحها اهلل
له ،ومن نظرته الثاقبة للأمور ،كما تعلمت منه االجتهاد والإ��ص��رار على
النجاح ،و�أهمية امل�شاركة يف العمل كفريق واح��د  ،و �أي�ضا تعلمت منه �أن
املجتمع ال يقوم �إال مب�شاركة امل��ر�أة والرجل معا ،و�أن امل��ر�أة ميكنها �أن تقدم
الكثري من الإجن��ازات عندما جتد من ي�شجعها وي��زرع الثقة يف نف�سها مبا
لديها من �إمكانات».
وذك��رت �أنها جتد يف �أق��وال زاي��د ،مالمح نهجه ال��ذي يجب �أن نتم�سك به،
ونحافظ عليه ،لنوا�صل م�سرية النجاح والتطور ،مثل �إميانه ب�أن االن�سان هو
الرثوة احلقيقة للدولة ،وهو ما ذكره يف �أكرث من مقولة ،ومنها قوله�“ :إن
الرثوة احلقيقية هي ثروة الرجال ولي�س املال والنفط ،وال فائدة يف املال �إذا
مل ي�سخر خلدمة ال�شعب» ،وقوله “�إن �أكرب ا�ستثمار للمال هو ا�ستثماره يف
بناء �أجيال من املتع ّلمني واملثقفني � ،إن االزدهار احلقيقي للدولة هو �شبابها
 ،لقد تع ّلمنا من هذا الإزده��ار �أن نبني دولتنا من خالل التعليم واملعرفة
و�أن نرعى �أجيا ًال من الرجال والن�ساء املتعلمني” .ولفتت �إىل �أن��ه تعبريا
عن مت�سكه بالعلم ك�أداة لرفعة ال�شعوب كان يردد قول ال�شاعر :العلم يرفع
بيوتاً ال عماد لها واجلهل يهدم بيوت العز والكرم و كذلك كان ،رحمه اهلل،

يُعرب عن �سعادته مبا حققته املر�أة من �إجن��ازات يف كل جمال يف العديد من
الأق��وال ،ومنها قوله�“ :إن ما حققته امل��ر�أة يف دول��ة الإم��ارات ،خالل فرتة
وج�ي��زة ،يجعلني �سعيداً ومطمئناً ب ��أن ك��ل م��ا غر�سناه ب��الأم����س ب��د�أ ُي�ؤتي
ثماره ..وبحمد اهلل� ،إن دور املر�أة يف املجتمع يربز ويتحقق ملا فيه خري �أجيالنا
احلالية والقادمة.
و�أو�ضحت �سموها �أن اجلمعيات الن�سائية واالحتاد الن�سائي لعبت دورا مهما
يف تعليم ومتكني املر�أة يف الدولة منذ البداية ،م�ؤكدة دور العمل الن�سائي يف
ظل التطور الكبري الذي ت�شهده الدولة حيث ت�ستعد املر�أة الإماراتية لل�سفر
نحو الف�ضاء .
وق��ال��ت �سموها  “ :م��ن امل��ؤك��د �أن اجلمعيات الن�سائية يف خمتلف �إمارات
ال��دول��ة ،واالحت ��اد الن�سائي ق��ام��وا ب��دور كبري يف النهو�ض ب��امل��ر�أة والأ�سرة
واملجتمع ككل ،واعتز كثريا بالدور الذي قامت به رائدات العمل الن�سائي يف
الدولة وما بذلناه من جهد ملواجهة ال�صعاب والتحديات العديدة التي مرت
بنا يف البدايات « .
و�أ�شارت �إىل �أن االحتاد الن�سائي العام ،قام وال يزال ،بدور كبري يف متكني املر�أة
يف خمتلف املجاالت ،ال�صحية والتعليمية واالجتماعية والت�شريعية وغريها،
وذلك عرب طرح �سل�سلة من املبادرات والربامج التدريبية والتوعوية املبنية
على درا�سات حتليلية لواقع املر�أة يف دولة الإمارات .
ول�ف�ت��ت �إىل �أن االحت ��اد ال�ن���س��ائ��ي ،ق��ام م��ن خ�ل�ال ��ش��راك��ات م��ع امل�ؤ�س�سات
احلكومية االحتادية واملحلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملنظمات والهيئات
الإقليمية والدولية ،بو�ضع وتطبيق اال�سرتاتيجية الوطنية لتمكني وريادة
املر�أة يف الدولة  2021 - 2015والتي �شكلت نقلة نوعية ومرحلة جديدة
يف النه�ضة الن�سائية لأنها الأكرث تطلعا ملواكبة الألفية اجلديدة عرب �آليات
عمل فاعلة لتحقيق الأهداف الوطنية املرجوة مبا يعزز دور املر�أة وم�شاركتها
الإيجابية يف جميع ميادين احلياة وت�أ�صيل دورها يف التنمية.
و�أ�ضافت �أن لالحتاد الن�سائي العام دوره الرائد وجهوده الوا�ضحة يف جمال
متكني وت��أه�ي��ل امل ��ر�أة الإم��ارات�ي��ة للم�شاركة ال�سيا�سية ،م��ن خ�لال تنظيم
امل�ؤمترات والندوات املتخ�ص�صة يف هذا املجال حيث �أت��اح للمر�أة الإماراتية
فر�صة االط�ل�اع على جت��ارب مثيالتها يف ال��دول العربية ال�شقيقة وعلى
امل�ستوى ال�ع��امل��ي ،وق��د �أث�م��رت ه��ذه اجل�ه��ود على �أر���ض ال��واق��ع حيث ي�ضم
جمل�س ال ��وزراء حلكومة دول��ة الإم ��ارات  9وزي ��رات ،كما �شهدت الإم ��ارات
انتخبت الدكتورة �أمل القبي�سي رئي�ساً للمجل�س الوطني االحت��ادي ،وكانت
�أول امر�أة ترت�أ�س امل�ؤ�س�سة الربملانية على امل�ستوى الإقليمي.
وذك ��رت �سموها �أن امل ��ر�أة الإم��ارات �ي��ة ت�شغل منا�صب دبلوما�سية يف وزارة
اخلارجية والتعاون الدويل وحتى عام  2019بلغ عدد الن�ساء الإماراتيات يف
ال�سلك الدبلوما�سي والقن�صلي يف مقر الوزارة  234ع�ضوة� ،إ�ضافة �إىل 42
من الن�ساء العامالت يف ال�سلك الدبلوما�سي يف البعثات اخلارجية للدولة
وهو ما ي�شمل من�صب �سفريات يف ال�سلك الدبلوما�سي يف الوزارة ،ويف جمال
علوم الف�ضاء ،ت�شكل املر�أة الإماراتية  40%من جمموع العاملني يف وكالة
الإمارات للف�ضاء .و�أكدت �أن كل هذه اجلهود والعمل املتوا�صل املتجدد ،من
ق ِبل اجلمعيات الن�سائية واالحتاد الن�سائي العام ،مهد للإماراتية الفر�صة
والأج��واء ،بدعم من قادة و�شيوخ الدولة ،حفظهم اهلل ،لي�صل طموحها �إىل
الف�ضاء .وكلي ثقة �أن هذه امل�ؤ�س�سات قادرة على تقدمي املزيد من النجاحات
و�إطالق العديد من املبادرات التي تواكب امل�ستقبل يف كافة املجاالت ،ولت�أهيل
املر�أة لتحقيق مزيد من الإجنازات� ،إىل جانب دور هذه امل�ؤ�س�سات الفاعل يف
حماية اال�سرة ودعم قيم الرتابط بني �أفرادها.
ولفتت �إىل ظهور م�ؤ�س�سات جديدة تواكب �أهداف الع�صر احلايل من �أبرزها
جمل�س الإم��ارات للتوازن بني اجلن�سني ،والذي يهدف �إىل تقلي�ص الفجوة
بني اجلن�سني ،وحتقيق التوازن بينهما يف مراكز �صنع القرار حتقيقاً لر�ؤية
الإمارات ،وقد ك�شف املركز االحتادي للتناف�سية والإح�صاء عن حتقيق دولة
الإم��ارات املركز الأول عاملياً يف  9م�ؤ�شرات تناف�سية مرتبطة مبدى التقدم
يف حتقيق ال�ه��دف اخل��ام����س م��ن �أه ��داف التنمية امل�ستدامة «ال �ت��وازن بني
اجلن�سني» خالل عام .2021
وقالت �سموها �إن دولة الإمارات �أولت اهتماما كبريا للطفل فو�ضعت قانون
“ودمية” حلماية حقوقه ..وخ�ص�صت م�ؤ�س�سات للطفولة يف خمتلف مراحل
العمر تدعيما ملبد�أ التخ�ص�ص ،مثل هيئة �أبوظبي للطفولة املبكرة ،واملجل�س
الأع �ل��ى ل�ل�أم��وم��ة وال�ط�ف��ول��ة .و�أك ��دت �أن اه�ت�م��ام دول��ة الإم� ��ارات بالطفل،
لي�س �أم��را م�ستحدثا ،فهو ركيزة �أ�سا�سية يف فكر ونهج امل�ؤ�س�س املغفور له
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ث��راه ،فقد ذك��رت من قبل �أنه
كان ينظر للإن�سان باعتباره الرثوة احلقيقية للوطن ،وبدونه ال ميكن �أن
يتحقق تقدم �أو تطور ،ونحن ن��درك �أن��ه لكي نح�صل على �إن�سان ق��ادر على
امل�شاركة بفاعلية يف تنمية وطنه ومواكبة ما يحدث حوله من تطورات يف كل
املجاالت ،البد �أن نوفر له كافة عوامل الرعاية منذ والدته ومرورا مبختلف
املراحل العمرية ،والرعاية هنا ت�شمل الرعاية ال�صحية والنف�سية والفكرية
والرتبوية والعلمية ،وهو ما ت�سعى الدولة بكافة م�ؤ�س�ساتها لتوفريه لكل
طفل يف الإم��ارات ،مواطنا �أو مقيما .و�أ�ضافت �سموها �أن��ه نظرا ملا ي�شهده
ال�ع��امل يف ال�ف�ترة الأخ�ي�رة م��ن اجت��اه متزايد نحو التخ�ص�ص الدقيق ،مت
�إط�لاق م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة بالطفل ورعايته منذ والدت��ه وحتى يتجاوز
مرحلة الطفولة ،مثل هيئة �أب��وظ�ب��ي للطفولة امل�ب�ك��رة ،واملجل�س الأعلى
ل�ل�أم��وم��ة والطفولة ،وم��رك��ز دب��ي لتطوير من��و الطفل ،ودائ ��رة اخلدمات

ميثاء ال�شام�سي :وطننا الغايل ي�سكن عقولنا وقلوبنا خليفة بن حممد :اليوم الوطني اخلم�سون تتويج لن�صف مئوية الإمارات

•• �أبوظبي-وام:

�أكد معايل الدكتورة ميثاء �سامل ال�شام�سي وزيرة دولة
�إننا يف الثاين من دي�سمرب يف هذا العام  2021نحتفل
مبرور خم�سني عاما على ت�أ�سي�س دوله االمارات العربيه
املتحده وطننا الغايل الذي ي�سكن عقولنا وقلوبنا  ،به
نفتخر ونعتز وبه نزهو بني الأمم حتت ظله نتفي�أ احلياه
ون�ستلهم النور ،ون�سري نحو العمل بكل ثقه و�أم��ل  .و
قالت معاليها يف ت�صريح بهذه املنا�سبة  :وطننا ي�ستحق
م�ن��ا ال�ك�ث�ير م��ن ال�ع�ط��اء وال��وف��اء والت�ضحية ،ومهما
قدمنا �سيبقى الوطن حبنا الكبري وهدفنا الأ�سمى الذي
يرتقي بنا ونرتقي ب��ه ،فمن �أجله نعلم ونربي ونعمل
لتحمل االجيال القادمه رايه العطاء وت�سري بهمه وهي
ترنو �إىل الوطن ب�أنه �أ�سمى و�أغلى ما منلك وحتر�ص
بعلمها وعملها وتفانيها على تقدمي كل ما ميكن من
�أج��ل �أن يبقى عالياً �إ�سماً ومكانه .و و�أ�ضافت معاليها
ق��ائ�ل��ة :ن�ت�ق��دم بال�شكر والإج�ل��ال وال�ت�ق��دي��ر للقيادة
الر�شيدة بدءا من الآب��اء القادة امل�ؤ�س�سني املغفور لهما
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان و ال�شيخ را�شد بن �سعيد
�آل مكتوم  ،وامتداداً �إىل قائدنا �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفه بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدوله حفظه اهلل ،و

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي رعاه
اهلل ،و �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحه
و�أخ��وان �ه��م �أ� �ص �ح��اب ال���س�م��و ال���ش�ي��وخ �أع �� �ض��اء املجل�س
الأع�ل��ى ل�ل�إحت��اد حكام االم ��ارات ،الذين نرفع ملقامهم
�أ�سمى �آيات التهنئه مبنا�سبه هذا اليوم العظيم .وقالت
معاليها  :خم�سون عاما يا وطننا الغايل من الإجنازات
العظيمه الرائدة ومن الإ�ضاءات التاريخية يف م�سرية
النه�ضة امل�ب��ارك��ة .و�أ��ض��اف��ت �أن �أه ��داف كبرية حتققت
وجتاوزت �صعوبات وحتديات وتخطت امل�ستحيل ،ويف كل
مرحله كانت الإجن��ازات ت�أتي قبل �أوانها بف�ضل الإرادة
والعمل اجلاد املتوا�صل  ،مما جعل الغمارات ت�سري نحو
التناف�سيه بتحقيق �أرقام متقدمه ومذهله و�أ�صبح ا�سم
دول��ه الإم� ��ارات يحمل ك��ل امل�ع��اين ال�سامية للح�ضارة
والتقدم والإخاء واملحبه والت�سامح .وواختتمت معاليها
ت�صريحها قائلة � :إن��ه وط��ن ال�ع�ط��اء الإن���س��اين وطن
اخلري وال�سالم ..مما ي�ؤكد يوما بعد يوما لي�س فقط
على ال�صعيد الإقليمي ولكن على ال�صعيد ال��دويل� ،أن
دول��ه االم ��ارات ه��ي دائ�م��ا يف امل��رك��ز الأول ..حفظ اهلل
االمارات قياده و�شعبا وزادها عز ورفعه .

•• �أبوظبي-الفجر:

ق��ال م�ع��ايل ال�شيخ خليفة ب��ن حم�م��د ب��ن خ��ال��د �آل نهيان،
الأم�ين العام لل�صندوق العربي ملواجهة الكوارث والأزمات:
م��ع �إ��ش��راق��ات ي��وم  2دي�سمرب  2021تكون دول��ة الإمارات
بلغت ن�صف مئويتها ،حيث تـوّجت م�سرية
 50ع��ام�اً م��ن الإجن� ��ازات ل�ت��وا��ص��ل 50
عاماً �أخ��رى من الطموحات .و�أ�ضاف �أن
ال�ي��وم الوطني اخلم�سني ،ال��ذي حتتفل
فيه الإمارات باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�سها،
تعد منا�سبة مهمة يف وجدان الإماراتيني،
حيث حتكي ق�صة وط��ن مت بنائه ب�إرادة
وع ��زم ع�بر م��راح��ل م�ت�ع��ددة م��ن الن�ش�أة
وال �ع �ط ��اء وال �ت �ط ��وي ��ر ،وال� �ت ��ي �سطعت
�إجنازاتها على م�شارق الأر�ض ومغاربها،
واح�ت�ل��ت مكانة م��رم��وق��ة على اخلارطة
الدولية كواحدة من �أكرث الدول ت�أثرياً
يف �شتى املجاالت.
و�أك��د �أن املحطة اجلديدة املقبلة �ستكون منار ًة ت�ستمد منها
الأجيال الدرو�س والعرب نحو م�ستقبل مُلهم لتحقيق املزيد
من التقدم واالزده��ار لبداية م�شوار الن�صف املئوية الثانية

لدولة الإمارات الناب�ضة باحلب طوال العام ،والتي تتوق �إىل
عا ٍمل متح�ضر ي�سوده العدل والت�سامح والأمان ،تعلوه كرامة
الإن�سان .و�أعرب عن اعتزازه باليوم الثاين من دي�سمرب من
كل ع��ام ،م�شرياً �إىل �أن��ه يوم وطني تتوهّج فيه ذك��رى الآباء
ْ
والتقت عزميتهم لتعزيز
امل�ؤ�س�سني الذين اجتمعت كلمتهم
روح االحت � ��اد ،وك� ��ان لل��أب �ن��اء م��وع��د مع
خ�ير احل���ص��اد ،منطلقني �إىل اخلم�سني
عاماً املقبلة ،ب�صنيع بُناة االحتاد ،عازمني
موا�صلة البناء نحو �آف��اق ال تعرف حدود
للأجماد» .ورفع بهذه املنا�سبة �أ�سمى �آيات
ال�ت�ه��اين وال�ت�بري�ك��ات �إىل م�ق��ام �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان،
رئي�س ال��دول��ة “حفظه اهلل” ،و�إىل �أخيه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س
ال� � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي “رعاه اهلل” ،و�إىل
�أخيهما �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،و�إىل �إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى
لالحتاد ح ّكام الإمارات ،و�إىل املواطنني واملقيمني على �أر�ض
الإمارات ،بلد التعاي�ش وال�سالم.
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االجتماعية يف ال�شارقة وغريها من اجلهات املختلفة ،حيث تعمل الإمارات
على تطوير مبادرات نوعية للأطفال من عمر � 0إىل � 8أعوام ت�شمل �إ�صدار
قانون الطفولة املبكرة ،وتطوير املجل�س الوطني لتنمية الطفولة املبكرة،
�إىل جانب باقة خدمات الطفولة املبكرة ،وامللف املوحد لكل طفل ،وذلك
بدعم من القيادة الر�شيدة لدولة الإم��ارات الذين ي�ؤمنون ب�أن �أطفالنا هم
�ص ّناع امل�ستقبل ،و�أن اال�ستثمار يف تن�شئة �أطفال م�ؤهلني لتحمل م�س�ؤولية
الوطن ،ومت�سلحني بالعلم احلديث والإمي��ان الرا�سخ والقيم النبيلة ،هو
اال�ستثمار احلقيقي .و�أكدت �أن املر�أة كانت عن�صرا رئي�سا يف مواجهة جائحة
“كوفيد ”19-يف الإمارات من خالل م�شاركتها الفاعلة يف القطاع ال�صحي
ويف ال�صفوف الأمامية على خط املواجهة مع اجلائحة وتداعياتها ،وكذلك
يف احلفاظ على �أ�سرتها من خالل اتباع الإجراءات االحرتازية  ..معربة عن
اعتزازها مبا �شاهدته من ح�ضور قوي للمر�أة �ضمن خطوط الدفاع الأمامية
ملواجهة اجلائحة  ،وما قدمته من جهود لإجناز مهامها الوظيفية ومتابعة
ان�ضباط �أطفالها خالل العملية التعليمية عن بعد ،بجانب الإ�شراف على
رعاية الأ�سرة واحلفاظ على �صحة و�سالمة �أفرادها ،وهي �أدوار عك�ست ما
تتمتع به املر�أة من قوة ووعي ومرونة وبراعة وقدرة على العطاء.
وت�ق��دم��ت �سموها بال�شكر �إىل ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة وح�ك��وم��ة دول��ة الإم ��ارات
على م��ا حققته م��ن جن��اح يف مواجهة اجلائحة وجت��اوزه��ا ب��أق��ل اخل�سائر،
فت�صدرت الإم ��ارات دول ال�ع��امل يف ك�ف��اءة التعامل م��ع اجلائحة�� ،س��وءا من
حيث توفري كافة متطلبات العي�ش الكرمي للأفراد� ،أو مبا متتلكه من بنية
رقمية متطورة �سهلت ممار�سة العمل والدرا�سة عن بعد ب�سال�سة كبرية،
كما ت�صدرت دول العامل يف توفري اللقاحات لل�سكان ،ونتيجة لهذه اجلهود
املخل�صة ن�شهد حاليا عودة احلياة �إىل طبيعتها يف كثري من النواحي ،فعادت
الإم��ارات تفتح �أبوابها للجميع عرب فعاليات �ضخمة مثل “�إك�سبو 2020
دبي” ،و”�أيدك�س” و”�أديبك” وغريها من امل��ؤمت��رات العاملية ،ون�أمل �أن
ت�شهد الفرتة املقبلة عودة احلياة ب�شكل كامل .
وقالت �إن الريا�ضة الن�سائية مل تكت�سب �صفة م�ؤ�س�سية يف الإم��ارات �إال بعد
ف�ترة من ت�أ�سي�س ال��دول��ة� ..إال �أنها ا�ستطاعت �أن حتقق �إجن��ازات كبرية..
م�ؤكدة حاجة املر�أة الإماراتية بع�ض الوقت حتى تدخل جمال الريا�ضة نظرا
لطبيعة املجتمع والعادات والظروف االجتماعية التي كانت �سائدة يف بداية
قيام الدولة ،حيث كانت غالبية الأ�سر تتحفظ على م�شاركة بناتها يف ممار�سة
الأن�شطة الريا�ضية املختلفة ،ولكن مع الوقت وبالتدريج� ،أدركت هذه الأ�سر
�أنه ال تعار�ض بني ممار�سة الفتاة للريا�ضة واحلفاظ على احل�شمة واحرتام
العادات والتقاليد.
ولفتت �إىل �أنه مع التطور الذي �شهده املجتمع بد�أت تظهر مالمح الريا�ضة
الن�سائية يف الدولة ،والآن �أ�صبح لدينا فرق ن�سائية يف خمتلف الريا�ضات
اجلماعية وكثري منها حقق بطوالت حملية و�إقليمية وعاملية� ،إىل جانب
الإجنازات التي حققتها العبات يف فردية ،وذلك بف�ضل االهتمام الكبري الذي
توليه الدولة للريا�ضة ب�شكل عام ،حيث وفرت الأندية واملراكز واالكادمييات
الريا�ضية الحت�ضان امل��واه��ب ورعايتها و�إع��داده��ا ل�ترف��ع راي��ة ال��وط��ن يف
خمتلف املحافل  ،ولعل من �أب��رز امل�ؤ�س�سات التي ترعى الريا�ضة الن�سائية
لدينا “�أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�ضة الن�سائية” ،والتي تقوم بجهد
مميز لن�شر ر�سالة الريا�ضة ،وت�شجيع الفتيات على املمار�سة وامل�شاركة،
وتنمية مهاراتهن ،برئا�سة ال�شيخة فاطمة بنت ه��زاع بن زاي��د �آل نهيان،
رئي�سة جمل�س �إدارة الأكادميية ..كذلك مل يقت�صر اهتمام الدولة بالريا�ضة
على حتقيق بطوالت يف املناف�سات االحرتافية فقط ،ولكن �سعت لن�شر ثقافة
ممار�سة الريا�ضة كو�سيلة للحفاظ على ال�صحة اجل�سدية والنف�سية جلميع
�أف��راد املجتمع .وقالت �سموها مبنا�سبة الإحتفال بالعام اخلم�سني لدولة
الإمارات � “ :إنها عندما تنظر �إىل اخلم�سني عاما املا�ضية ،ترى الكثري من
الأمور التي ت�شعرها بالفخر واالعتزاز ،م�ؤكدة �أنها �شاهدة على كل ما مت من
�إجنازات وحتوالت كربى ا�ستطاعت الإمارات حتقيقها يف وقت ق�صري ن�سبيا
يف عمر الدول  ،وكيف ال ت�شعر بالفخر واالعتزاز لوجودها �إىل جوار امل�ؤ�س�س
املغفور له ال�شيخ زايد ،طيب اهلل ثراه ،يف كل ما قام به من �أجل حتويل حلمه
�إىل حقيقة ،ويجعل من ال�صحراء املرتامية مدن حديثة ي�أتيها النا�س من
كافة �أن�ح��اء ال�ع��امل فيجدوا فيها اال�ستقرار وال��راح��ة وال�سعادة والرعاية
والأمن والأمان والت�سامح وكونها �شريكة له يف حتقيق هذا احللم «.
و�أع��رب��ت �سموها عن فخرها وه��ي ت��رى احت��اد دول��ة الإم ��ارات يقف �شاخما
ليقدم منوذجا فريدا للوحدة والت�ضامن والتطور يوما بعد ي��وم  ،وترى
قادة دولة الإم��ارات يتم�سكون بنهج زايد ويوا�صلون م�سرية التقدم والرقي
 ..معربة عن فخرها واعتزازها وهي ت�شاهد الوطن وهو ينطلق بطموحه
�إىل الف�ضاء وي�ستك�شف املريخ وغريه من الكواكب ومعربة عن فخرها وهي
ت�شهد ما حتققه ابنة الإمارات من تفوق يف خمتلف الأ�صعدة واملجاالت ،ويف
الوقت نف�سه تتم�سك ب�أ�صولها وعاداتها وتقاليدها ،وحتافظ على رعاية
�أ�سرتها وواجباتها ك�أم وزوجة .وعن طموحها للخم�سني املقبلة  ..قالت « :
علمني ال�شيخ زايد ،طيب اهلل ثراه� ،أننا طاملا نعي�ش على قيد احلياة ،علينا
دائما �أن نحلم ونتم�سك باحللم والطموح ،ونوا�صل العمل لتحقيق كل ما
نحلم به ،كما علمنا ال�شيخ زايد �أن الطموح ال يجب �أن ال يكون له �سقف �أو
حدود ،ولذلك �أطمح يف �أن �أرى بناتي و�أبناءي و�أحفادي من �أبناء الإمارات
يوا�صلون �إجنازاتهم يف كافة املجاالت مبا يفوق طموحنا جميعا ،وير�سمون
�آفاقا وحدودا تفوق توقعاتنا و�أحالمنا» .
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�أخبـار الإمـارات

خالل تر�ؤ�سه اجتماع جمل�س �إدارة «�أدنوك» يف «�إك�سبو  2020دبي»

حممد بن زايد ي�ؤكد حر�ص الإمارات على تطوير قطاع الطاقة لتحقيق ا�ستدامة التنمية
ـ «�أدنوك» تعلن زيادة كبرية يف االحتياطيات الوطنية للدولة من النفط والغاز ُتقدر
بحوايل  4مليارات برميل و 16تريليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز الطبيعي
ـ املجل�س يعتمد خطة عمل �أدنوك لزيادة ا�ستثماراتها الر�أ�سمالية �إىل  466مليار
درهم ( 127مليار دوالر) لل�سنوات اخلم�س القادمة ()2026-2022
ـ املجل�س يعتمد خطط �أدنوك لتقييم م�ضاعفة �إنتاجها من الغاز
الطبيعي امل�سال من � 6إىل  12مليون طن ً
�سنويا

•• دبي-وام:

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة� ،سعي دولة االمارات العربية املتحدة
�إىل تطوير قطاع الطاقة مبا يلبي طموحاتها يف النمو والتطور وحتقيق
التنمية امل�ستدامة خالل العقود املقبلة ..م�شرياً �سموه �إىل دعم ورعاية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”
خلطط تطوير قطاع النفط والغاز وزي��ادة قدراته الإنتاجية وا�ستثمار
موارد الطاقة لتحقيق قيمة م�ضافة م�ستدامة لدولة الإمارات و�شعبها.
جاء ذلك خالل تر�ؤ�س �سموه اجتماع جمل�س �إدارة �شركة برتول �أبوظبي
الوطنية “�أدنوك” يف جناح دول��ة الإم��ارات يف معر�ض “ �إك�سبو 2020
دبي «.
ح�ضر االجتماع� ..سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س املجل�س
التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي و�سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة و�سمو ال�شيخ خالد بن حممد
بن زاي��د �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي رئي�س مكتب
�أبوظبي التنفيذي و�سمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س
دي��وان ويل عهد �أبوظبي ومعايل �سهيل بن حممد ف��رج فار�س املزروعي
وزير الطاقة والبنية التحتية ومعايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر
وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
لأدنوك وجمموعة �شركاتها ومعايل �أحمد علي ال�صايغ وزير دولة ومعايل
الدكتور �أحمد مبارك املزروعي ع�ضو املجل�س التنفيذي رئي�س مكتب رئي�س
املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي ومعايل خلدون خليفة املبارك الع�ضو
املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة مبادلة لال�ستثمار وم�ع��ايل جا�سم
حممد بوعتابة الزعابي ع�ضو املجل�س التنفيذي رئي�س دائ��رة املالية يف
�أبوظبي ومعايل عوي�ضة مر�شد املرر ع�ضو املجل�س التنفيذي رئي�س دائرة
الطاقة يف �أبوظبي.
و�أ�شار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ـ خالل االجتماع ـ �إىل
�أهمية املبادرات واخلطوات التي تتخذها “�أدنوك” ل�ضمان مواكبة �أعمالها
للتحول يف قطاع الطاقة ،وموا�صلة الإجن ��ازات خللق امل��زي��د م��ن فر�ص
النمو والتطور وزي��ادة القيمة امل�ضافة واالهتمام باالبتكار والتكنولوجيا
احلديثة.
و�أك��د �سموه دور “�أدنوك” املهم يف ا�ست�شراف امل�ستقبل وحتفيز النمو
والتنوع االقت�صادي يف الدولة ،منوهاً ب��الإجن��ازات التي حققتها ال�شركة
يف �إط��ار ا�سرتاتيجيتها القائمة على تعزيز �شراكاتها يف جم��ال الطاقة
النظيفة واملتجددة والهيدروجني.
و�أ� �ض��اف �سموه �أن دول��ة الإم� ��ارات م�ستمرة يف نهجها ال��ذي ي��رك��ز على
اال�ستغالل الأمثل ملواردها الكربونية من خالل الإنتاج امل�س�ؤول للنفط
والغاز لدفع عجلة التطور والنمو وامل�ساهمة يف حتقيق �أمن الطاقة العاملي،
ويف الوقت نف�سه العمل على تقليل االنبعاثات الكربونية.
و�شهد اجتماع جمل�س �إدارة �أدنوك اليوم �إعالن زيادة كبرية يف االحتياطيات
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ت�شمل �أربعة مليارات برميل نفط و16
تريليون ق��دم مكعبة قيا�سية م��ن ال�غ��از الطبيعي .وب�ه��ذه ال��زي��ادة ت�صل
االحتياطيات الوطنية لدولة الإم ��ارات من امل��وارد الهيدروكربونية �إىل
 111مليار برميل نفط مكافئ و 289تريليون قدم مكعبة قيا�سية من
الغاز الطبيعي ،مما يعزز مكانة الدولة يف املركز ال�ساد�س عاملياً يف قائمة

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ،ف�ضيلة الإمام الأكرب الدكتور �أحمد
الطيب �شيخ الأزهر ال�شريف .ورحب �سموه  -خالل اللقاء الذي جرى يف
�صرح امل�ؤ�س�س  -بالدكتور �أحمد الطيب ،وبحث معه �أوجه التعاون القائمة
بني دولة الإمارات العربية املتحدة والأزهر ال�شريف خا�صة يف جمال ن�شر
قيم االعتدال والت�سامح وتعزيز احلوار بني احل�ضارات.

الدول التي متلك �أعلى احتياطيات نفطية واملركز ال�سابع يف قائمة الدول
التي متلك �أك�بر احتياطيات للغاز الطبيعي وي�سهم يف تر�سيخ مكانتها
مورداً عاملياً موثوقاً للطاقة.
كما اعتمد املجل�س خطة عمل �أدن ��وك ل��زي��ادة ا�ستثماراتها الر�أ�سمالية
�إىل  466مليار دره��م  127/مليار دوالر /لل�سنوات اخلم�س القادمة
 /2026-2022/وال�ت��ي �ستمكن ال�شركة م��ن امل�ضي ق��دم�اً يف تنفيذ
خططها ل��زي��ادة �سعتها الإن�ت��اج�ي��ة م��ن النفط اخل��ام وت�ط��وي��ر وتو�سعة
حمفظة �أعمالها يف جمال التكرير والت�صنيع والت�سويق والبرتوكيماويات
�إ�ضافة �إىل حتقيق �أهدافها الطموحة يف جم��ال �إن�ت��اج ال��وق��ود منخف�ض
الكربون والطاقة النظيفة.
ومتا�شياً مع خطة زي��ادة ا�ستثماراتها الر�أ�سمالية تهدف “�أدنوك” �إىل
�إع� ��ادة ت��وج�ي��ه �أك�ث�ر م��ن  160م�ل�ي��ار دره ��م  43.6/م�ل�ي��ار دوالر� /إىل
االقت�صاد املحلي خ�لال ال�ف�ترة ب�ين  2026-2022وذل��ك م��ن خالل
برناجمها لتعزيز القيمة املحلية امل�ضافة للم�ساهمة يف حتفيز النمو
والتنوع االقت�صادي لدعم �أهداف “مبادئ اخلم�سني” ،التي تر�سم خريطة
طريق للنمو االقت�صادي امل�ستدام للخم�سني عاماً القادمة.
وحقق برنامج �أدن��وك لتعزيز القيمة املحلية امل�ضافة جناحا متوا�صال
من خ�لال �إع��ادة توجيه  105مليارات دره��م  28.6/مليار دوالر� /إىل
االقت�صاد املحلي وتوفري �أكرث من  3000وظيفة للمواطنني من �أ�صحاب
املهارات والكفاءات يف القطاع اخلا�ص مبا يف ذلك �أكرث من  1000وظيفة
خالل هذا العام وذلك منذ �إطالقه عام .2018
كما اعتمد املجل�س ا�سرتاتيجية �أدن��وك يف جمال قطاع الطاقة اجلديدة
والتي تهدف للحد من الب�صمة الكربونية لعملياتها واال�ستفادة من فر�ص
النمو والتطور يف جم��ال الطاقة املتجددة والهيدروجني و�أن��واع الوقود
الأخرى منخف�ضة الكربون.
ونوه املجل�س بال�شراكة اال�سرتاتيجية يف جمال الطاقة النظيفة مع �شركة
مياه وكهرباء الإم��ارات والتي حت�صل �أدن��وك من خاللها على 100%
من احتياجات �شبكتها الكهربائية عن طريق الكهرباء املنتجة من الطاقة
النظيفة التي ت�شمل الطاقة النووية وال�شم�سية واللتني تعدان مركزاً
ا�سا�سياً جلهود ومبادرات �أدنوك ل�ضمان م�ستقبل منخف�ض الكربون.
كما اعتمد املجل�س خطط �أدن��وك يف جمال التكرير والت�صنيع والت�سويق
والتي تهدف لتقييم م�ضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي امل�سال
من � 6إىل  12مليون طن �سنوياً ..وتعتمد التو�سعة املحتملة يف ال�سعة
الإنتاجية من الغاز الطبيعي امل�سال على منو وتطور ق��درات �أدن��وك يف
انتاج الغاز الطبيعي ،حيث من املتوقع ان ت�ضيف خطط التطور اجلديدة
يف جمال الغاز  3مليارات قدم مكعبة قيا�سية يومياً ع�لاوة على الزيادة
الكبرية املتوقعة يف انتاج الغاز امل�صاحب نتيجة جلهود �أدن��وك امل�ستمرة
لزيادة �سعتها الإنتاجية من النفط اخلام.
وا��س�ت�ع��ر���ض املجل�س ال�ت�ق��دم ال ��ذي يحققه م���ش��روع منطقة ال�صناعات
الكيمائية �ضمن منظومة “تعزيز” ،املنظومة ال�صناعية املتكاملة اجلديدة
يف جممع الروي�س ،واالهتمام الكبري من امل�ستثمرين املحليني والعامليني
بفر�ص اال�ستثمار ال�ت��ي تتيحها يف خمتلف جم��االت منظومة امل�شاريع
و�سل�سلة القيمة ..كما ا�ستعر�ض املجل�س �آخر تطورات وم�ستجدات �أ�سواق
الطاقة والنفط والغاز العاملية.
و�أعرب املجل�س عن تقديره للنجاح الذي حتققه العقود الآجلة خلام مربان
منذ بدء تداولها يف “بور�صة �أبوظبي �إنرتكونتيننتال للعقود الآجلة”،

مثنياً على الإجناز الذي حققته عقود مربان الآجلة م�ؤخراً بتداول �أكرث
من مليار برميل من خام �أبوظبي القيا�سي منخف�ض الكربون.
وبهذه املنا�سبة قال معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر“ :نثمن عالياً
توجيهات ودع��م �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
فبف�ضل ر�ؤية ودعم جمل�س �إدارة �أدنوك حققت �أدنوك �أدا ًء ت�شغيلياً ومالياً
قوياً و�إجن ��ازات ا�ستثنائية ه��ذا العام ..لقد و�ضعنا �أ�سا�ساً متيناً ي�ضمن
ا�ستمرار �أدن��وك يف القيام بدورها املحوري يف تعزيز وزي��ادة القيمة لدولة
الإمارات و�ضمان ا�ستدامتها على املدى الطويل من خالل اال�ستفادة من
الفر�ص التي تتيحها مرحلة التحول يف قطاع الطاقة ،و�ستوا�صل �أدنوك
اال�ستفادة من الفر�ص التي يتيحها هذا التحول يف امل�ستقبل مع الرتكيز
على تعزيز مكانتها �ضمن منتجي النفط والغاز الأق��ل تكلفة يف الإنتاج
والأقل كثافة يف انبعاثات الكربون يف العامل».
و�أ� � �ض� ��اف�“ :أن اع �ت �م��اد جم �ل ����س �إدارة �أدن � � ��وك خل �ط��ة ع �م��ل ال�شركة
و�إ�سرتاتيجيتها امل�ح� ّدث��ة خ�صو�صاً يف جم��ال ال�ط��اق��ة اجل��دي��دة ،ميثل
مرحلة مهمة يف م�سريتنا امل�ستمرة لتطوير منوذج �أعمالنا ل�ضمان مواكبة
امل�ستقبل..نحن نتقدم بخطى واثقة نحو حتقيق �أهدافنا يف زيادة �سعتنا
الإنتاجية ،وت�سريع وترية التنمية ال�صناعية يف دولة الإم��ارات من خالل
تو�سعة وتطوير �أعمالنا يف جمال التكرير والت�صنيع والبرتوكيماويات،
وب �ن��اء ق��درات�ن��ا الت�سويقية وال�ت�ج��اري��ة وت�ع��زي��ز مكانتنا يف جم��ال انتاج
الهيدروجني والطاقة النظيفة .كذلك نعمل يف الوقت ذاته على خلق املزيد
من فر�ص الأعمال للقطاع اخلا�ص يف دولة الإمارات لال�ستفادة من فر�ص
النمو والتطور التي توفرها خطط وم�شاريع ال�شركة لتو�سعة �أعمالها يف
خمتلف جم��االت �سل�سلة القيمة ،وخلق فر�ص عمل ملواطني الدولة من
�أ�صحاب املهارات والكفاءات متا�شياً مع توجيهات القيادة الر�شيدة».
وقال معاليه�“ :إن التقدم الذي حتققه �أدنوك يعود �إىل توجيهات القيادة
الر�شيدة ،ونث ّمن عالياً توجيهات ودع��م كل من املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون
املالية واالقت�صادية يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ،وجمل�س �إدارة �أدن ��وك ،واللجنة
التنفيذية ملجل�س �إدارة �أدن��وك ،وكذلك اجلهود املخل�صة جلميع �أع�ضاء
فريق العمل يف �أدنوك وجمموعة �شركاتها».
وت��وا� �ص��ل �أدن � ��وك ج �ه��وده��ا ل�ت���س��ري��ع وت�ي�رة ت�ن�ف�ي��ذ ب��رن��اجم�ه��ا الطموح
لتطوير �أعمالها يف جمال اال�ستك�شاف والتطوير والإنتاج .وت�أتي الزيادة
يف االحتياطيات الوطنية نتيجة لعمليات التقييم امل�ستمرة التي تقوم
بها �أدن��وك التي يدعمها ا�ستخدام �أف�ضل التقنيات واملمار�سات يف جمال
�إدارة املكامن على امتداد حمفظة �أعمالها يف املناطق الربية والبحرية
..ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك� ،ساهم تنفيذ �أدن��وك خلطط التطوير الطموحة
لتحقيق هدفها برفع �سعتها الإنتاجية �إىل  5ماليني برميل يوميا بحلول
عام  2030وزيادة االحتياطيات ب�شكل كبري.
وميثل خام مربان ما يقرب من ن�صف االحتياطيات الوطنية للدولة من
النفط والغاز التي متت ا�ضافتها م�ؤخراً والتي ُتقدر بحوايل  4مليارات
برميل مب��ا ي�ضمن موا�صلة النجاحات التي حتققها عقود خ��ام مربان
الآجلة منذ بدء تداولها يف بور�صة �أبوظبي يف مار�س  2021نظراً لرواج
وجاذبية هذا اخلام منخف�ض الكربون.
وت�أتي هذه الإ�ضافات اجلديدة �إىل االحتياطيات الوطنية لدولة الإمارات
من امل��وارد الهيدروكربونية يف �أعقاب �إع�لان �أدن��وك يف العام املا�ضي عن
اكت�شافات جديدة مل��وارد النفط غري التقليدية القابلة لال�ستخال�ص يف
مناطق برية تقدر كمياتها بحوايل  22مليار برميل �إ�ضافة �إىل زيادة

حممد بن زايد ي�ستقبل �شيخ الأزهر
كما تبادل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان والدكتور �أحمد
الطيب الأحاديث ب�ش�أن عدد من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
وه�ن��أ �شيخ الأزه ��ر دول��ة الإم� ��ارات ق �ي��اد ًة و�شعباً مبنا�سبة عيد االحتاد
اخلم�سني متمنياً لها دوام التقدم واالزدهار  ..م�شيداً بالنه�ضة احل�ضارية
والإن�سانية ال�شاملة ال�ت��ي حققتها على م��دى ع�ق��ود و�أه�م�ي��ة مبادراتها

الرائدة يف ن�شر قيم اخلري والت�سامح واحلوار والتي تبني ج�سور التوا�صل
والأخوة الإن�سانية والتعاون بني خمتلف الثقافات.
وتطرق اللقاء �إىل دور امل�ؤ�س�سني “رحمهم اهلل” ور�ؤيتهم يف تر�سيخ بناء
�صرح االحتاد و�إخال�صهم وتفانيهم يف �سبيل رفعته وعزة �شعبهم.
وخالل اللقاء �أهدى �شيخ الأزهر � ..صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد،

احتياطيات النفط التقليدية مبقدار  2مليار برميل.
كما �أعلنت �أدنوك يف  2019عن زيادات يف االحتياطيات الهيدروكربونية
مبقدار  7مليارات برميل من النفط اخل��ام ،و 58تريليون ق��دم مكعبة
قيا�سية من الغاز التقليدي ،و 160تريليون قدم مكعبة قيا�سية من موارد
الغاز غري التقليدية القابلة لال�ستخال�ص.
وت�ؤكد اجلهود امل�ستمرة التي تقوم بها �أدن��وك للبحث عن فر�ص جديدة
لتحقيق القيمة م��ن م ��وارد النفط وال �غ��از املنخف�ضة ال�ك��رب��ون يف دولة
الإم ��ارات التزامها مبوا�صلة دوره��ا امل�ح��وري يف حتقيق قيمة م�ستدامة
لالقت�صاد املحلي وخلق فر�ص عمل جديدة للقطاع اخلا�ص املحلي ت�سهم
يف منوه وتطوره وتوفري فر�ص عمل ملواطني دولة الإم��ارات بعد النجاح
الكبري الذي حققه برناجمها لتعزيز القيمة املحلية امل�ضافة .ومن املتوقع
�أن ي�سهم الربنامج يف توفري �آالف الوظائف خالل ال�سنوات القادمة.
و�أ�شاد املجل�س بالتطور امل�ستمر الذي حتققه �أعمال �أدنوك يف جمال التكرير
والت�صنيع والت�سويق مبا يف ذلك النجاح الذي حققته �أدنوك م�ؤخراً ببيع
�شحنات جتريبية من الأمونيا ال��زرق��اء ،وجهود ال�شركة لتطوير من�ش�أة
عاملية امل�ستوى لإن�ت��اج الأم��ون�ي��ا “الزرقاء” �ضمن “تعزيز” ،املنظومة
ال�صناعية املتكاملة اجل��دي��دة يف جممع الروي�س ،وذل��ك �ضمن جهودها
امل�ستمرة لرت�سيخ ري��ادة �أبوظبي يف جمال اقت�صاد الهيدروجني النظيف
واال�ستفادة من الطلب العاملي املتنامي على االمونيا الزرقاء منخف�ضة
الكربون.
وتعد “ تعزيز” ،امل�شروع امل�شرتك بني �أدنوك و”القاب�ضة” مرتكزاً ا�سا�سياً
ال�سرتاتيجية �أدن��وك للنمو يف جمال التكرير والبرتوكيماويات وت�سريع
وترية تطوير �صناعة البرتوكيماويات وامل�شتقات يف �أبوظبي ،حيث دخلت
م�شاريع �أ�سا�سية يف منطقة امل ��واد الكيميائية ذات امل�ستوى ال�ع��امل��ي يف
مرحلة الت�صميم ،كما �أعلن �شركاء دوليون مثل “ريالين�س �إند�سرتيز”
و”فيرتيجلوب” و”جي �إ�س انريجي” و”ميت�سوي و�شركاه” عن نيتها
الدخول ك�شركاء مع “تعزيز».
ويف جم��ال ت�سويق و�إم��داد وت��داول املنتجات ن� ّوه جمل�س الإدارة بالتقدم
امل�ضطرد الذي حققته �أدنوك عقب قيامها منذ �أكرث من عام ب�إن�شاء كيانني
جتاريني جديدين هما “�أدنوك التجارية” و”�أدنوك للتجارة العاملية”.
وتخطط �أدن ��وك لإن���ش��اء مكتب جت��اري يف �سنغافورة ل��دع��م طموحاتها
التجارية.
وحققت �أدنوك هذا العام العديد من الإجنازات الرئي�سية �شملت �إبرام �شراكة
ا�سرتاتيجية عاملية يف جمال الطاقة النظيفة واملتجددة مع �شركة �أبوظبي
الوطنية للطاقة “طاقة” ،و�شراكة ا�سرتاتيجية يف الطاقة النظيفة مع
�شركة مياه وكهرباء الإم ��ارات ..كما �شملت ه��ذه الإجن ��ازات تنفيذ �أكرب
اكتتاب �أويل عام يف تاريخ بور�صة �أبوظبي يف �أ�سهم �شركة “�أدنوك للحفر”،
وال��ذي جتاوز االكتتاب يف �أ�سهمها ثالثني مرة ،واالكتتاب العام يف �أ�سهم
يف �شركة “فرتيجلوب”� ،أكرب �شركة م�صدرة للأ�سمدة يف العامل مملوكة
مل�ساهمني والتي جتاوز االكتتاب يف �أ�سهمها �أكرث من ع�شرين �ضعفاً ،وجمع
 6مليارات درهم  1.64/مليار دوالر /من خالل الطرح امل�شرتك لأ�سهم
�أدنوك للتوزيع و�إ�صدار �سندات قابلة لال�ستبدال ،والتنفيذ الناجح للجولة
الثانية للمزيدة التناف�سية لطرح مناطق ال�ستك�شاف النفط يف يف �أبوظبي
..كما �أبرمت �أدن��وك �شراكة ا�سرتاتيجية بقيمة  22مليار دره��م 6.2/
مليار دوالر /مع �شركة بوريالي�س لبناء بروج “ ”4يف �إطار �سعيها امل�ستمر
لتو�سيع عملياتها يف جمال التكرير والبرتوكيماويات.

ن�سخة من “م�صحف الأزه��ر ال�شريف” ال��ذي ا�ستغرق العمل فيه نحو
ع�شرين عاماً ،ويت�سم بزخارفه املتميزة امل�ستوحاة من املخطوطات القر�آنية
و�أ�ساليب الطباعة واملواد اخلام التي حتافظ على جودته.
ح�ضر اللقاء � ..سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد �آل نهيان وال�شيخ
حممد بن حمد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي.
يذكر �أن �شيخ الأزه��ر ي��زور دول��ة الإم��ارات ليرت�أ�س االجتماعات الدورية
ملجل�س حكماء امل�سلمني التي ا�ست�ضافتها �أبوظبي وناق�شت �أب��رز ق�ضايا
الأمة الإ�سالمية على ال�ساحة العاملية.
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رئي�س الربملان العربي:الإمارات منوذج رائد �إقليميا وعامليا
•• القاهرة-وام:

قدم عادل بن عبد الرحمن الع�سومي رئي�س الربملان العربي خال�ص التهاين
و التربيكات لدولة الإمارات العربية املتحدة قيادة و�شعبا مبنا�سبة احتفاالتها
بعيد االحت��اد اخلم�سني.وقال -يف ب�ي��ان ل��ه �أم ����س�-إن ه��ذه ال��ذك��رى املجيدة
وما حتمله من درو�س وعرب تدعو للفخر واالعتزاز� ،أ�س�س من خاللها حكام
الإمارات �أول جتربة احتادية ناجحة يف العامل العربي ،و�شكل االحتاد انطالقة
النه�ضة احلقيقية لدولة الإمارات العربية يف خمتلف املجاالت بف�ضل اجلهود
املخل�صة للقائد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل
ث��راه ،بالتعاون مع �إخوانه حكام الإم��ارات ،وكللت م�ساعيهم بالنجاح ب�إعالن
االحتاد يف الثاين من دي�سمرب عام 1971م .و�أعرب رئي�س الربملان العربي عن

تقدير الربملان ملا حققته دولة الإمارات العربية املتحدة من تقدم ملمو�س يف
جميع املجاالت وعلى كافة امل�ستويات ،م�شيدا مب�سرية العطاء التي قدمتها دولة
الإم��ارات العربية املتحدة على مدار العقود اخلم�سة املا�ضية ،لت�أخذ مكانتها
املرموقة عربياً و�إقليمياً ودولياً ،حتى �صارت منوذجاً يُحتذى به يف الريادة
والإب��داع ،ومنارة التنمية واالعتدال على م�ستوى العامل ،وهو ما انعك�س يف
�إعالن منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة اليون�سكو باعتماد اليوم
الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة يوماً عاملياً للم�ستقبل.
و�أ��ش��اد الع�سومي ب��دور دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة الكبري يف دع��م العمل
ال�ع��رب��ي امل���ش�ترك ومب��ا يحقق م�صالح ال�شعب الإم��ارات��ي ال�ع��زي��ز وال�شعب
العربي الكرمي ،متمنيا لدولة الإمارات العربية املتحدة و�شعبها العزيز التقدم
واالزدهار يف ظل قيادتها احلكيمة.
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حممد بن زايد يطلق �شراكة ا�سرتاتيجية بني ثالث �شركات وطنية لرت�سيخ مكانة م�صدر �شركة عاملية رائدة يف الطاقة النظيفة
•• �أبوظبي -وام:

 اتفاقية �إ�سرتاتيجية بني طاقة ومبادلة و�أدنوك المتالك كل �شركة ًح�صة يف �شركة م�صدر
بهدف تطوير حمفظة عاملية لال�ستثمار يف جمال الطاقة املتجددة والهيدروجني الأخ�ضر
 ال�شراكة الإ�سرتاتيجية تنطلق بطاقة �إنتاج حالية وح�صرية تبلغ �أكرث من  23جيجاوات منالطاقة املتجددة ،لت�صبح م�صدر بذلك واحدة من �أكرب ال�شركات من نوعها على م�ستوى العامل،
ويتوقع �أن تنمو طاقتها الإنتاجية �إىل  50جيجاوات بحلول عام 2030

م�ستوى العامل” .وت��رك��ز ال�شراكة
اجلديدة على جمالني رئي�سيني هما
ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة و”الهيدروجني
الأخ�ضر” .و�سي�ستمر معايل الدكتور
�سلطان �أحمد اجلابر يف دوره رئي�ساً
ملجل�س �إدارة “م�صدر” لي�شرف على
ا�سرتاتيجيتها اجل��دي��دة يف جمال
ال �ط��اق��ة امل �ت �ج ��ددة والهيدروجني
الأخ�ضر.
ومبوجب االتفاقية �ستتوىل “طاقة”
ال� ��دور ال �ق �ي��ادي يف م���ش��روع م�صدر
للطاقة امل�ت�ج��ددة ،حيث �ست�ستحوذ
ع�ل��ى ن�سبة  ،43%بينما حتتفظ
م�ب��ادل��ة بن�سبة  .33%وت�ستحوذ
�أدن��وك على � ..24%أم��ا يف م�شروع
م �� �ص��در ل �ل �ه �ي��دروج�ي�ن الأخ �� �ض ��ر،
ف�ستتوىل �أدن ��وك ال��دور ال�ق�ي��ادي با�ستحواذها على ن�سبة  43%بينما
ت�ستحوذ مبادلة على  33%وطاقة  .24%يذكر �أن املزيد من التفا�صيل
وهياكل احلوكمة اخلا�صة بال�شراكة اجلديدة تخ�ضع ال�ستكمال املتطلبات
اخلا�صة بال�صفقة ،مبا يف ذلك احل�صول على موافقات اجلهات التنظيمية
والأطراف ذات ال�صلة .وكانت مبادلة قد �أن�ش�أت “م�صدر” يف عام 2006
بهدف تعزيز ال��دور ال��ري��ادي ل��دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة يف قطاع
الطاقة العاملي ،ودفع عجلة التنويع االقت�صادي للدولة وتعزيز الأجندة
املناخية..فيما تعمل م�صدر اليوم يف �أكرث من  33دولة عرب �ست قارات،
وقد ط� ّورت وا�ستثمرت يف م�شاريع خمتلفة يف جميع �أنحاء العامل بقيمة
تقارب  20مليار دوالر ..فيما �ستظل “ مدينة م�صدر” التي تعد منوذجاً
للتنمية احل�ضرية امل�ستدامة الرائدة يف �أبوظبي حتت ملكية “مبادلة”.

�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
�شراكة �إ�سرتاتيجية ب�ين ك��ل م��ن ..
��ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي ال��وط�ن�ي��ة للطاقة
(طاقة) و�شركة مبادلة لال�ستثمار
(م �ب��ادل��ة) و��ش��رك��ة ب�ت�رول �أبوظبي
الوطنية (�أدن��وك) المتالك كل من
ه ��ذه ال���ش��رك��ات  ..ح���ص� ًة يف �شركة
�أبوظبي لطاقة امل�ستقبل (م�صدر) ،
بهدف تطوير حمفظة عاملية رائدة
للطاقة النظيفة �إ�ضافة �إىل تعزيز
اجل�ه��ود يف جم��ال ال�ط��اق��ة املتجددة
وال�ه�ي��دروج�ين الأخ���ض��ر �سعياً نحو
حتقيق احلياد املناخي بحلول عام  .2050و�أكد �سموه �أن دولة الإمارات
ما�ضية يف تر�سيخ قدراتها ودورها الرائد يف قطاع الطاقة و�أنها م�ستمرة يف
حتويل التحديات �إىل فر�ص و�إيجاد حلول عملية ومبتكرة لت�أمني م�ستقبل
منخف�ض الكربون� .شهد مرا�سم توقيع اتفاقية ال�شراكة� ..سمو ال�شيخ
هزاع بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي و�سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة و�سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زاي��د �آل نهيان ع�ضو املجل�س
التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي و�سمو ال�شيخ
ذي��اب بن حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س دي��وان ويل عهد �أبوظبي وعدد
من امل�س�ؤولني.
وق��ع االتفاقية ال�ت��ي ج��رت يف ج�ن��اح دول��ة الإم� ��ارات يف معر�ض “ �إك�سبو
 2020دبي”  ..كل من معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر ،وزير
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
ملجموعة �أدن��وك ومعايل خلدون خليفة املبارك الع�ضو املنتدب والرئي�س
التنفيذي ملجموعة مبادلة و�سعادة حممد ح�سن ال�سويدي رئي�س جمل�س
�إدارة �شركة طاقة.
وجتمع هذه ال�شراكة ثالث من �أكرب ال�شركات الوطنية الرائدة يف قطاع
الطاقة ،بطاقة �إنتاج حالية وح�صرية تبلغ �أك�ثر من  23جيجاوات من
الطاقة املتجددة.
ومن املتوقع �أن ي�صل �إجمايل الطاقة الإنتاجية لل�شركة �إىل  50جيجاواط
بحلول ع��ام  ،2030مما يعني �أن �شركة “م�صدر” �ست�صبح واح��دة من
�أكرب �شركات الطاقة النظيفة يف العامل ،مما ي�ضعها يف موقع الريادة يف
ه��ذا القطاع على م�ستوى ال�ع��امل .ومبوجب �إع�لان ال�ي��وم� ،سيتم توحيد
جهود ال�شركات الثالث بدمج حمافظها اال�ستثمارية يف جم��ال الطاقة
املتجددة والهيدروجني الأخ�ضر حتت مظلة “م�صدر” ،لال�ستفادة من
املكانة العاملية الرائدة لل�شركة يف جمال الطاقة املتجددة وهويتها امل�ؤ�س�سية
املميزة .وتعد ال�شراكة اجلديدة يف “م�صدر” ام�ت��داداً ملبادرة “ ائتالف
�أبوظبي للهيدروجني “ التي �أُطلقت خالل �شهر يناير  ،2021و�ضمت
حتت مظلتها ك ً
ال من “ مبادلة” و” �أدنوك “ و” / ”ADQال�شركة الأم

ل�شركة طاقة � ،/إ�ضافة ل�شراكة الطاقة اخل�ضراء اال�سرتاتيجية التي مت
تد�شينها يف  17نوفمرب بني �أدنوك وطاقة وي�سهم وجود ال�شركات الثالث
ال�شركاء يف “ م�صدر” يف تعزيز منو ال�شركة وتو�سعها .ومع ا�ستعداد دولة
الإم��ارات ال�ست�ضافة الدورة الثامنة والع�شرين من م�ؤمتر الأمم املتحدة
للأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ “كوب ”28
يف ع��ام � ،2023ست�سهم ه��ذه ال�شراكة الإ�سرتاتيجية يف تعزيز مكانة
وجهود دولة الإمارات و�أبوظبي ملواكبة التحول يف قطاع الطاقة من خالل
تعزيز القدرات يف جمال الطاقة النظيفة وخف�ض االنبعاثات.
و�سيكون لهذه ال�شراكة الإ�سرتاتيجية دور كبري يف خف�ض االنبعاثات
الكربونية حملياً وع��امل�ي�اً ،وت�سريع م�سرية دول��ة الإم ��ارات نحو حتقيق
احل �ي��اد امل�ن��اخ��ي ب�ح�ل��ول ع��ام  ،2050وت�ع��زي��ز دور ال��دول��ة ال��ري��ادي يف
جمال �إنتاج الهيدروجني الأخ�ضر .وبهذه املنا�سبة ،قال معايل الدكتور
�سلطان بن �أحمد اجلابر وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،الع�ضو
املنتدب والرئي�س التنفيذي ملجموعة �أدن��وك “ ..متا�شياً مع ر�ؤية القيادة
الر�شيدة بتكاتف اجلهود وتعزيز التعاون لال�ستفادة من فر�ص ال�شراكة،
يجمع هذا االئتالف بني ثالث من �أك�بر ال�شركات يف �أبوظبي ليتيح لنا
مواكبة التحول يف قطاع الطاقة بزخم قوي .ومتثل هذه ال�شراكة ،التي
تتزامن مع احتفاالت الدولة بيوبيلها الذهبي ،انطالق مرحلة جديدة
كلياً لأعمال “ م�صدر” يف جمال الطاقة النظيفة العاملي..وكلنا ثقة ب�أن
هذه ال�شراكة الإ�سرتاتيجية �ستخلق فر�صاً عديدة للنمو والتطور يف جمال
الطاقة املتجددة والهيدروجني حملياً ودولياً “ .و�أ�ضاف معاليه “ ..بعد �أن
وجهت القيادة الر�شيدة بت�أ�سي�س “ م�صدر” قبل خم�س ع�شرة �سنة ،جنحت
ال�شركة يف �إر�ساء مكانة متقدمة لنف�سها بو�صفها مبادرة متعددة الأوجه
يف جمال الطاقة املتجددة واال�ستدامة .وبعد هذه ال�شراكة الإ�سرتاتيجية،
�ستعزز “ م�صدر” دورها حملياً وعاملياً ،وكلنا ثقة ب�أنه ومن خالل ح�صة
�أدن��وك املبا�شرة يف م�صدر والتعاون الوثيق مع �شركائنا� ،سنقدم منوذجاً
جديداً من خالل م�شاريع ومبادرات ذكية ومبتكرة يف قطاع الطاقة مبا
يحقق قيمة �إ�ضافية ويدفع عجلة النمو امل�ستدام يف دولة الإمارات”.
وتعد �أدن��وك من ال�شركات الرائدة يف �سوق الهيدروجني النا�شئ ولديها

خطط طموحة لتنمية �سال�سل قيمة للهيدروجني على امل�ستويني املحلي
وال�ع��امل��ي باال�ستفادة م��ن ق��درات�ه��ا ال�ت�ج��اري��ة وبنيتها التحتية و�شبكتها
اللوج�ستية.
من جانبه ،ق��ال معايل خلدون خليفة امل�ب��ارك الع�ضو املنتدب والرئي�س
التنفيذي ملجموعة م �ب��ادل��ة� “ ..إن ال �ي��وم مي�ث��ل ب��داي��ة ف�صل ج��دي��د يف
م�سرية �شركة م�صدر؛ �شركتنا الرائدة عاملياً يف جمال الطاقة املتجددة،
والتي بادرنا بت�أ�سي�سها قبل  15عاماً وذلك لقناعتنا بقدرة االبتكار على
دفع عجلة النمو االقت�صادي امل�ستدام واملحافظة على امل�ستقبل للأجيال
القادمة  ،ومتثل “م�صدر” اليوم مثا ًال ناجحا ل�صناعات دولة الإمارات،
وتعك�س الر�ؤية امل�ستقبلية لقيادتنا الر�شيدة”.
و�أ�ضاف معاليه “ �إن التحديات املناخية املتزايدة تفر�ض علينا موا�صلة
البحث عن و�سائل مبتكرة لإنتاج الطاقة النظيفة ،وت�أتي هذه ال�شراكة
اال�سرتاتيجية ان�سجاماً مع نهج مبادلة و�سعيها ال��دائ��م لتعزيز العمل
امل�شرتك ،كما تدعم ر�ؤية دولة الإم��ارات وجهودها كدولة رائدة يف جمال
الت�صدي للتغري املناخي .ونحن نتطلع باهتمام للعمل م��ع �شركائنا يف
“�أدنوك” و”طاقة” ل��دع��م من��و �شركة “م�صدر” وم�سريتها الهادفة
�إىل �إيجاد حلول جديدة للتحديات املناخية” .وقال �سعادة حممد ح�سن
ال�سويدي ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة طاقة “ ..تطمح ا�سرتاتيجية “طاقة”
على �أن تكون ال�شركة الرائدة يف قطاع الكهرباء و املياه منخف�ضة الكربون.
وال �شك �أن اال�ستحواذ على ح�صة م�سيطرة يف جمال الطاقة املتجددة يف
“م�صدر” ،والدخول يف �شراكة مع “�أدنوك” و”مبادلة” يف جمايل الطاقة
املتجددة والهيدروجني الأخ�ضر ،يتيح لنا رفع قدرتنا الإنتاجية من الطاقة
النظيفة �إىل �أكرث من  50جيجاوات بحلول عام  2030مما ي�ؤهلنا لأن
ن�صبح من �أكرب ال�شركات يف منطقة ال�شرق الأو�سط و �شمال �أفريقيا و�أحد
امل�ساهمني العامليني الرائدين يف �إنتاج الطاقة املتجددة .كما �أن القدرات
الهائلة لإنتاج الطاقة النظيفة وفر�صة اال�ستفادة من اخل�برات املتميزة
يف هذه ال�شراكة �ستمكننا من احتالل موقع ريادي يف قطاع الهيدروجني
الأخ�ضر على م�ستوى العامل ،ونحن نتطلع لأن نكون ال�شركة الوطنية
الرائدة يف جمال تطوير حلول الطاقة النظيفة يف دول��ة الإم��ارات وعلى
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نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:مطعم ارت�شكو�س � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:حممد بن زايد ق � 115ش  9حمل  2املالك خمي�س �سامل
خلفان املزروعي -ح�سنه عبداللطيف حمدان
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1332439 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/القهوة
الربيه لتجارة النب رخ�صة رقمCN 3012411:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/احلال
كله رخ�صة رقمCN 2726595:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زركوه للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1083407:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد فتحي حممد حم�سن %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خليفه حممد حلدان فا�ضل القبي�سي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فتحي حممد قا�سم حم�سن
تعديل �شكل قانوين /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل �إ�سم جتاري من /زركوه للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه -حما�سبون قانونيون كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/11/18:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105036728:
تاريخ التعديل2021/11/30:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�إعــــــــــالن

�إجتماع خربة
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم ( )2021/13870جزاء
اعالن ح�ضور امام اخلبري املحا�سبي/عامر عبد الكرمي جودة

يتعني على املتهم (رائد نا�صر حممد الع�سكري) جمهول حمل الإقامة
احل�ضور �إىل مقر �إدارة اخلربة وت�سوية املنازعات الكائن يف طابق امليزانني مكتب
رقم ( )M09مبجمع مباين احل�ضيبة للجوائز مبنى ( )Cالواقع على �شارع
الثاين من دي�سمرب ،يف الفرتة من  2021/12/05حتى 2021/12/09
�أثناء �ساعات الدوام الر�سمي من ال�ســـــــابعة والن�صف �صباحاً الثانية والن�صف
بعد الظهر ،ملقابلة اخلبري املذكور و�إح�ضار كافة الوثائق وامل�ستندات التي ت�ؤيد
موقفه يف الدعوى ( )2021/13870جزاء.

عن �إدارة اخلربة وت�سوية املنازعات
اخلبري املحا�سبي  /عامر عبد الكرمي جودة

�إعــــــــــالن

ZARCO CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

�إىل /زركوه للمقاوالت وال�صيانة العامة� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
ZARCO CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الناقل ال�سريع للنقليات واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3984651:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ا�ضافة �سلطان فالح حمود جره القحطاين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سلطان فالح حمود جره القحطاين
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /الناقل ال�سريع للنقليات واملقاوالت العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/ستوديو الديرة
رخ�صة رقم CN 1760348:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة زايد ب�شري حممد علي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمال حمد �سامل م�سلم العرميي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

ALNAQEL SPEED TRANSPORTING AND GENERAL CONTRACTING

�إىل /الناقل ال�سريع للنقليات واملقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALNAQEL SPEED TRANSPORTING AND GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنوان /من ابوظبي ابوظبي ابوظبي اىل ابوظبي مدينة حممد بن زايد مدينة
حممد بن زايد �شرق  503470 503470 12ال�سيد �سلطان فالح حمود جره
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن
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جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية تنظم فعاليات متنوعة احتفاء بيوم ال�شهيد وكيل وزارة ال�صحة  :عيد االحتاد اخلم�سني منا�سبة وطنية تر�سخ الفخر مب�سرية الريادة والإجنازات
•• �أبوظبي-وام:

18

نظمت جامعة حممد بن زاي��د للعلوم الإن�سانية فعاليات متنوعة
اح�ت�ف��اء ب�ي��وم ال�شهيد ت�ضمنت ال��وق��وف دق�ي�ق��ة ح ��داد ع�ل��ى �أرواح
ال�شهداء والدعاء لهم و�إقامة ختمة قر�آنية لهم مب�شاركة الأ�ساتذة
واملوظفني والطالب .كما ت�ضمنت الفعاليات �إجراء لقاءات م�صورة
مع �أ�سر ال�شهداء من اجلامعة حتدثوا خاللها عن الأثر الذي تركه
ال�شهداء يف نفو�سهم بف�ضل ت�ضحياتهم العظيمة من �أجل الوطن
ورفعته وعزته.
ومت �إج��راء ل�ق��اءات �أخ��رى مع الطالب ح��ول ه��ذه املنا�سبة و�أهمية
يوم ال�شهيد يف �إحياء ذكرى �أبطال الإمارات الذين �سطروا �أ�سمائهم
بحروف من نور يف �سجل اخلالدين من �أبناء هذا الوطن املعطاء.

و�أك��د معايل الدكتور حمدان م�سلم امل��زروع��ي رئي�س جمل�س �أمناء
اجلامعة �أن االحتفاء بيوم ال�شهيد منا�سبة وطنية جتلها الإمارات
قيادة و�شعبا تقديرا وعرفانا لت�ضحيات ال�شهداء الذين �ضربوا �أروع
الأمثلة يف الفداء والت�ضحية .وقال �إن تنظيم جامعة حممد بن زايد
للعلوم الإن�سانية لهذه الفعاليات ي�أتي جت�سيدا لر�ؤية الإم��ارات يف
االح�ت�ف��اء ب�شهدائها و�إح �ي��اء ذك��راه��م العطرة وا��س�ت��ذك��ار الدرو�س
والعرب التي قدموها من خالل ت�ضحياتهم من �أجل م�ستقبل هذا
ال��وط��ن و�أم �ن��ه وا��س�ت�ق��راره .م��ن جانبه ق��ال ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور خالد
اليبهوين الظاهري مدير اجلامعة " �إننا يف جامعة حممد بن زايد
للعلوم الإن�سانية نقف اليوم �إدارة و�أ�ستاذة وطالبا �إجالال وتقديرا
وعرفانا لل�شهداء الذين قدموا �أرواحهم فداء له و�صونا ل�سيادته
وكرامته".

•• دبي -وام:

�أكد �سعادة الدكتور حممد �سليم العلماء وكيل وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
�أن االحتفال بعيد االحت��اد اخلم�سني وم��رور ن�صف ق��رن على قيام دولة
الإمارات ميثل منا�سبة وطنية �سامية تر�سخ م�شاعر الفخر مب�سرية الريادة
والإجن��ازات واالمتنان مل�ؤ�س�س الدولة ال�شيخ زاي��د بن �سلطان "طيب اهلل
ثراه" والآب��اء امل�ؤ�س�سني الذين بنوا نه�ضة الدولة وحققوا تطلعات �شعب
الإم��ارات نحو الوحدة واالحت��اد و�سارت على ه��ذا النهج قيادتنا احلكيمة
لتوا�صل م�سرية التنمية امل�ستدامة على �ضوء وثيقة مبادئ اخلم�سني التي
تعد خارطة طريق تبلغ معها الإمارات يف م�صاف �أف�ضل دول العامل.
و�أ�ضاف يف ت�صريح بهذه املنا�سبة الوطنية الغالية  :يف عيد االحتاد نحتفي

ب��إر��س��اء دع��ائ��م دولتنا التي ت�أ�س�ست على م�شروع ح�ضاري ج��وه��ره هوية
وطنية وتقاليد �أ�صيلة وجتتمع فيه �أ�سمى القيم الوطنية يف جت�سيد ملحمة
االحتاد حيث متتزج م�شاعر االعتزاز والفخر يف الوقت الذي تر�سخت فيه
�أ�س�س احت��ادن��ا و�أ�صبحت الإم ��ارات عالمة ب��ارزة على تقدم ال��دول والأمم
وتبو�أت مراتب متقدمة يف م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية و�أ�صبحت منوذجاً
للتعاي�ش الإن�ساين والت�سامح بني خمتلف الثقافات ،يف ظل �سيادة القانون
و�صون كرامة االن�سان .وذكر الدكتور العلماء �أنه يف �ضوء احتفالنا اليوم
باليوبيل الذهبي لدولتنا ي�ستمر االل�ت��زام واالرت�ق��اء مب�ستوى اخلدمات
ال�صحية وفق �أعلى املمار�سات العاملية يف جودتها وا�ستدامتها لأنها �ضمن
القطاعات احليوية ذات �أول��وي��ة وت�ستند �إىل ال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية للدولة
الهادفة لتعزيز مكانتها املرموقة بني الأمم.

جامعة الفالح منارة �أكادميية ت�ضي يف كل االجتاهات

الدكتور �سامر عبدالهادي :البحث العلمي وامل�شاركة االجتماعية هدفنا الأول
نتعاون مع اجلامعات الأخرى بكل املجاالت الأكادميية
يجب زراعة بذرة البحث واالجتهاد لدى الطالب من املرحلة االبتدائية وما يليها

•• حوار:د.حممود علياء

تتميز امل�سرية االحت��ادي��ة يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة بالزخم
الأك� ��ادمي� ��ي ال�ل�اف ��ت ك �م��ا ونوعا
 ,ح �ت��ى �أ� �ص �ب �ح��ت ال� �ي ��وم  ,قبلة
الطالب  ,والدار�سني  ,والباحثني
 ,وال �ع �ل �م��اء  ,ال ��ذي ��ن ي� �ج ��دون يف
رب��وع�ه��ا �ضالتهم امل�ن���ش��ودة  ,مما
حفز اجلهات احلكومية  ,وكذلك
القطاع اخلا�ص على اال�ستفادة من
هذا املناخ العلمي ال�صحي واملتميز
 ,فت�سابق اجل�م�ي��ع م���س��ؤول��ون ,و
م �� �س �ت �ث �م��رون  ,و�أك ��ادمي� �ي ��ون من
الإم �� �س��اك ب��ال�ف��ر���ص  ,وا�ستثمار
امل�شاريع التعليمية  ,ال�ت��ي جتمع
بني االرت�ق��اء الأك��ادمي��ي املتطور ,
والطموح التجاري املنظور.
وه�ك��ذا ت�أ�س�ست جامعة ال�ف�لاح يف
دبي  ,خطوة متقدمة يف هذا النهج
 ,ت��ؤت��ي ث�م��اره��ا تباعا بخريجيها

االهتمام بالعملية التعليمية
وت��اب��ع ��س�ع��ادت��ه ي� �ق ��ول�:إن �أف�ضل
�أ�سلوب لتحقيق الأه��داف القائمة
م �ن �ه��ا وامل� �ن� �ظ ��ورة  ,ه ��و ت�أ�سي�س
��ش�خ���ص�ي��ة خ��ري��ج اجل��ام �ع��ة  ,مبا
يت�صف به  ,ومبا ميلكه من مهارات
ومعارف.
وهذا هو النتاج احلقيقي للر�سالة
الأكادميية � ,أعني التطبيق املرهون
بالنتائج املن�شودة.

املتميزين  ,و�أ�ساتذتها الأكادمييني
املبدعني.
حوار �صريح
ومبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني
ل��دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
– اليوبيل الذهبي حت��دث �إلينا
يف مقابلة �صحيفة خا�صة بالفجر
�سعادة الأ�ستاذ الدكتور �سامر عبد
الهادي  ,عميد كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية  ,يف جامعة الفالح بدبي
 ,والتي ت�أ�س�س يف العام .2015
ا�ستهل �سعادة الدكتور �سامرعبد
ال�ه��ادي حديثه برفع �أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات �إىل �أ�صحاب
ال���س�م��و ال �� �ش �ي��وخ ح �ك��ام الإم � ��ارات
مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني
– اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات
العربية املتحدة.
متمنيا املزيد من التطور واالزدهار
للدولة بقيادتها احلكيمة  ,و�شعبها

الدكتور �سامر عبد الهادي
املعطاء  ,وكل عام و�أنتم بخري.
مناهج الدرا�سة
وح��ول ��س��ؤال عن مناهج الدرا�سة
يف ج��ام�ع��ة ال �ف�ل�اح ق ��ال الدكتور
�سامرعبد الهادي:تتميز جامعة
الفالح مبنهج �أكادميي يرتكز على
ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية وهي:
البحث العلمي
امل�شاركة االجتماعية

البحث العلمي �أوال
وت��اب��ع ي�ق��ول:ن�ك��ر���س ج�ه��دن��ا �أوال
لدعم البحث العلمي بكل فروعه
 ,وه �ن��ا ت �ب�رز ال �� �ش��راك��ة القائمة
بيننا كم�ؤ�س�سة تعليمية  ,تربوية
 ,م��ع م��ؤ��س���س��ات �أك��ادمي �ي��ة �أخرى
 ,ت��رب��وي��ة وعلمية عاملية  ,مبعنى
حتقيق نتائج ال�شراكة القائمة بني
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة
مع زمالئهم يف اجلامعات العاملية

الأخ� � � ��رى  ,ون �� �ش��ر �أب �ح ��اث �ه ��م يف
جمالت �أكادميية دورية متخ�ص�صة
 ,م �ع��روف��ة ب�ت���ص�ن�ي�ف�ه��ا العاملي.
و�أ� �ض ��اف�:أم ��ا اجل��ان��ب التطبيقي
الآخر للتعليم  ,فهو يت�صل مبا�شرة
ويرت�سخ بثبات  ,بتنمية مهارات
الطالب الأكادميي  ,والتفاعل مع
املجتمع  ,بكل م��ا يتطلبه الأم��ر ,
من برامج وخ�برات  ,ومالحظات
 ,وجت � ��ارب ع�م�ل�ي��ة ومو�ضوعية.
وهناك ماتقوم به مبا�شرة مبراقبة
يومية للأداء ال�سلوكي التعليمي ,
من �أجل التقومي املبا�شر  ,لقناعتنا
ب� ��أن اخل ��ط امل�ستقيم  ,والوا�ضح
ه��و الأق �� �ص��ر يف حتقيق الأه ��داف
املتطورة  ,وذلك على �ضوء منهجية
املعرفة الأكادميية.
ثم ت�أتي التجربة والتقومي  ,يليها
التدريب امليداين  ,وتقييم املمار�سة
والأداء.
وي �ت �ب��ع ذل ��ك – �أ�� �ض ��اف الدكتور

الدكتور عبد الهادي يتحدث �إىل الزميل د.حممود علياء
�سامر عبد الهادي�:إدراك الرتاكم
امل �ع ��ريف ال� ��ذي ي�ج�م��ع ب�ي�ن الفرع
وال�ك��ل بتنا�سق ي� ��ؤدي �إىل حتقيق
الهدف بب�صرية اخلبري  ,والعليم
 ,ل�ت��أت��ي ال�ن�ت��ائ��ج ع�ل��ى �أك �م��ل وجه
منظور ومن�شود
التعليل بني املقدمات والنتائج
وح � ��ول �� �س� ��ؤال ع ��ن ال �ت �ع �ل �ي��ل بني
امل�ق��دم��ات وال�ن�ت��ائ��ج ق��ال الدكتور
� �س��ام��ر ع� �ب ��دال� �ه ��ادي�:إن الرتاكم
امل� �ع ��ريف يف امل ��رح� �ل ��ة االبتدائية
والإع��دادي��ة والثانوية  ,له ت�أثريه
امل�ب��ا��ش��ر ع�ل��ى الإع � ��داد الأكادميي
للطالب  ,مبعنى �أننا بحاجة �إىل
ت ��أ� �س �ي ����س ال �ط��ال��ب م �ن��ذ املرحلة

االب � �ت� ��دائ � �ي� ��ة  ,ث � ��م الإع� � ��دادي� � ��ة
وال� �ث ��ان ��وي ��ة  ,لأن ي� �ك ��ون مالكا
ل�ب��ذرة البحث واالج�ت�ه��اد ,ليكون
م�ستقبال ج��ام�ع�ي��ا من��وذج �ي��ا من
خ�ل�ال ال�ت�راك��م امل �ع��ريف  ,والنهج
وامل�ن�ه��ج  ,وب��ال�ت��ايل و��ض��وح الغاية
والهدف لديه.
و�أ�ضاف:والأمر الرابع هو الرتكيز
على تنمية امل �ه��ارات على تنوعها
مب��ا ي�ساعد الطالب  ,على ح�سن
االخ�ت�ي��ار  ,وال��و� �ص��ول �إىل الغاية
امل��رج��وة � �س��واء ل��دى ال�ط��ال��ب � ,أو
ل��دى اجل��ام�ع��ة ث��م ي ��أت��ي التقييم
املو�ضوعي.
وه �ن��ا ي�ه�م�ن��ا ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى مدى
م �� �س��اه �م��ة اجل ��ام� �ع ��ة يف خدمة

امل �ج �ت �م��ع ال ��وط� �ن ��ي امل �ح �ل��ي  ,ثم
الإقليمي والدويل  ,لأن العامل غدا
اليوم مع ثورة االت�صاالت الرابعة ,
م��دي �ن��ة واح � ��دة الت �ع��رف احل ��دود
�أو احل ��واج ��ز مم��ا ي�ن�م��ي املهارات
 ,وي�ف��ر���ض ع�ل��ى ال�ط��ال��ب مواكبة
اجل ��دي ��د وامل �� �س �ت �ج��د  ,ويرو�ضه
ع �ل ��ى ال �� �ص�ب�ر وط� � ��ول ال �ن �ف ����س ,
م��ع وع��ي ال�ن�ق��د وال�ن�ق��ذ ال��ذات��ي ,
لتطوير اال�ستيعاب  ,والأداء ب�شكل
مو�ضوعي ومتكامل ليخدم نف�سه ,
ويخدم جمتمعه وليكون متفاعال
وف��اع�لا يف ه��ذا ال�ع��امل ال��ذي غدا
ق��ري��ة ك��ون�ي��ة  ,بحتميات واق �ع��ة ,
ال مفر من الفعل بها  ,والتفاعل
معها نحو م�ستقبل �أف�ضل  ,وكل

م�ؤ�س�سة منار الإميان اخلريية  :اليوم الوطني منا�سبة �سامية وعزيزة و�شاهد على الإجنازات �شرطة دبي تهنئ الدولة حكومة و�شعبا باليوبيل الذهبي
•• عجمان –الفجر:

�أك� � ��دت م ��ؤ� �س �� �س��ة م �ن ��ار الإمي � ��ان
اخل�يري��ة بعجمان� ،أن االحتفال
ب��ال�ي��وم ال��وط�ن��ي منا�سبة �سامية
وع��زي��زة ع�ل��ى ق�ل��وب�ن��ا ت�ت�ج��دد كل
ع ��ام م��ع جت ��دد الإجن � � ��ازات التي
حتققها دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة ،م�شرية �إىل �أن االحتفال
باليوم الوطني ال�ـ  50يبث فينا
�شعوراً متجدداً باالمتنان ملا �أر�سى
دع��ائ �م��ه ق��ادت �ن��ا اال�ستثنائيون،
ويزيدنا �إمياناً وم�س�ؤولية حلفظ
م �ك �ت �� �س �ب��ات ه � ��ذا ال ��وط ��ن ال ��ذي
غ��دا اليوم �أيقونة عاملية يف �شتى
املجاالت.
وت �ق ��دم ��ت امل ��ؤ� �س �� �س��ة  ،ب�أ�صدق
التهاين و�أجمل الأماين �إىل مقام
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان رئ �ي ����س الدولة،
حفظه اهلل ،و�إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال � � ��وزراء ح��اك��م دب� ��ي ،رع� ��اه اهلل،
و� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبو
ظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل �� �س �ل �ح��ة ،و�إخ ��وان� �ه ��م �أ�صحاب
ال���س�م��و �أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س الأعلى
ح �ك��ام الإم � ��ارات و�أول� �ي ��اء العهود
وك ��اف ��ة امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين يف
دولة الإمارات ،مبنا�سبة االحتفال
ب��ال�ي��وم ال��وط�ن��ي ال �ـ  50للدولة،

داعية اهلل عز وجل �أن يدمي علينا
نعمة الأم��ن والأم��ان واال�ستقرار
يف ظل قيادتنا الر�شيدة.
وق� � ��ال ال �� �ش �ي��خ ع �ل��ي ب ��ن حممد
ب��ن علي النعيمي ن��ائ��ب الرئي�س
التنفيذي للم�ؤ�س�سة ":نحتفي
ال � �ي� ��وم مب � � ��رور  50ع� ��ا ًم� ��ا من
ع�م��ر االحت� ��اد ومب �� �س�يرة العطاء
ال�ت��ي ام�ت��دت ط��وال تلك العقود،
فاجلميع اليوم يحتفل مواطنني
ومقيمني من خمتلف اجلن�سيات
للتعبري عن حمبتهم واعتزازهم
ب �ه��ذه الأر�� ��ض ال�ط�ي�ب��ة ،فتتوحد
فيه م�شاعر احلب والوفاء لرتاب
هذا الوطن الغايل".
و�أ�� � �ض � ��اف " :ن �� �س �ت��ذك��ر يف هذه
امل �ن��ا� �س �ب��ة ال �غ��ال �ي��ة ع �ل��ى قلوب
اجلميع ،جهود القادة امل�ؤ�س�سني يف
بناء هذا الوطن على �أ�س�س قوية
ومبادئ الوحدة واالحتاد ،وجعلوا
للإن�سان الأولوية باعتباره الرثوة
احلقيقية للوطن التي يجب �أن

ت�سخر لها كل اجلهود والإمكانات
وهذا ما نراه اليوم يف �أبناء وبنات
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
من من��اذج رائ��دة وم�شرفة جعلت
الدولة يف م�صاف الدول املتقدمة
عاملياً".
و�أكد ال�شيخ علي بن حممد بن علي
النعيمي� ،أن اليوم الوطني يعك�س
الفكر اخلالق والرغبة الطموحة
والهمم العالية التي ت�سلحت بها
قيادتنا الر�شيدة والتفاف �أبنائهم
الأوفياء وعزميتهم ال�صادقة التي
ُت��رج�م��ت �إىل �إجن � ��ازات ح�ضارية
وم� ��� �ش ��روع ��ات � �ض �خ �م��ة يف كافة
امل�ي��ادي��ن وعلى جميع امل�ستويات،
ما عزز من مكانة دول��ة الإمارات
العربية املتحدة على ال�صعيدين
الإقليمي والدويل.
م��ن جهته ،ق��ال امل��دي��ر التنفيذي
للم�ؤ�س�سة� ،سعادة نا�صر بن علي
اجلنيبي" :هذه املنا�سبة الوطنية
ت�أتي وقد تر�سخت دعائم احتادنا

�سعيد الظاهري  :عيد االحتاد اخلم�سني يج�سد تاريخا عريقا وحا�ضرا م�شرقا بالإجنازات
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د �سعيد حمد ال�ظ��اه��ري ،مدير ع��ام مكتب �أبوظبي
لل�صادرات بالإنابة ان احتفالنا بعيد االحتاد اخلم�سني
ي ��أت��ي م �ت �ف��رداً ل�ت��زام�ن��ه م��ع ال�ي��وب�ي��ل ال��ذه �ب��ي لدولة
الإم��ارات ُ
حيث ن�ستذكر يف هذا اليوم بكل فخر واعتزاز
تاريخ وطننا العريق وحا�ضره امل�شرق املليء بالإجنازات
والنجاحات غري امل�سبوقة ،والتي حتققت بف�ضل الر�ؤية

ال�سديدة لقيادتنا احلكيمة وامل�ستمدة من نهج الوالد
امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه.
و�أ�ضاف يف ت�صريح بهذه املنا�سبة  :جندّد العهد والوالء
للوطن وقيادته الر�شيدة ،و�سنوا�صل م�سرية التقدم
و�سن�ضاعف اجل�ه��ود لتعزيز مكانة دول��ة الإم� ��ارات يف
خمتلف املحافل الدولية� ،سعياً للتحول �إىل منوذج عاملي
على �صعيد التنويع االقت�صادي وفق ر�ؤية وا�سرتاتيجية
للم�ستقبل خالل اخلم�سني عاماً القادمة.

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد للأعمال االن�سانية  :عيد االحتاد اخلم�سني يج�سد م�سرية اخلري الإماراتية
•• �أبوظبي -وام:

�أك ��دت م��ؤ��س���س��ة خليفة ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان للأعمال
الإن���س��ان�ي��ة �أن ع�ي��د االحت� ��اد اخل�م���س�ين ،مي�ث��ل ذكرى
انطالق احللم الذي �أ�صبح واقعاً بقيام احتاد الإمارات
ال�سبع التي متت يف العام  ،1971مبباركة من املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه".
وقال حممد حاجي اخلوري املدير العام مل�ؤ�س�سة خليفة

بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية " مبنا�سبة عيد
االحتاد اخلم�سني نرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
لقيادة و�شعب االمارات بهذه املنا�سبة الوطنية ..م�شريا
اىل ان امل���ش��ارك��ة ال��ر��س�م�ي��ة وال�شعبية م��ن املواطنني
واملقيمني يف احتفاالت بهذه املنا�سبة  ،جت�سد املحبة
والإنتماء وال��والء لهذا الوطن الغايل ال��ذي مل يبخل
ب�شيء يف �سبيل راحة وطم�أنينة كل مواطن ومقيم على
�أر�ضه الطيبة.

ال�شامخ و�أ�صبحت دولة الإمارات
من��وذج �اً م�ل� ِه�م�اً ل�ك�ث�ير م��ن دول
املنطقة والعامل ،تواكب متطلبات
احل ��داث ��ة وروح ال�ع���ص��ر وت�ؤمن
بقدرات �أبنائها يف التميز وحتقيق
الريادة �إقليمياً وعاملياً ،وحتافظ
ع �ل��ى اخل �� �ص��و� �ص �ي��ة احل�ضارية
والثقافية للمجتمع ،بف�ضل روح
ال �ت�لاح��م ب�ي�ن ال���ش�ع��ب والقيادة
الر�شيدة".
و�أك ��د� ،أن دول��ة الإم ��ارات توا�صل
حت �ق �ي��ق �إجن� � � � ��ازات ن ��وع �ي ��ة غري
م�سبوقة يف جمال اقت�صاد املعرفة
وال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة م��ن خالل
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ح�ك��وم�ي��ة مبتكرة
ومتكاملة ال��س�ت���ش��راف م�ستقبل
ال �ق �ط ��اع ��ات احل �ي ��وي ��ة بالدولة
يف رحلتها ال�ف��ري��دة ن�ح��و مئوية
الإمارات .2071
وق� ��ال اجل �ن �ي �ب��ي " :ن ��ؤك��د اليوم
ع��زم�ن��ا وجن ��دد ع�ه��دن��ا يف ال�سري
خ�ل��ف ق�ي��ادت�ن��ا ال��ر��ش�ي��دة للم�ضي

قدماً يف م�سرية التطور واالزدهار
يف جميع امل�ج��االت ،للو�صول �إىل
�أعلى املراتب لتبقى دولة الإمارات
رمزاً للريادة والتميز".
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال الأم �ي ��ن العام
للم�ؤ�س�سة �سعادة حارب العرياين:
" اليوم الوطني يوم خالد �أر�سيت
فيه دعائم م�شروع وطني خال�ص
وجتربة ح�ضارية جوهرها هوية
وط�ن�ي��ة وت�ق��ال�ي��د �أ��ص�ي�ل��ة ،وميثل
تاريخاً ب�أكمله جتتمع فيه �أ�سمى
القيم الوطنية يف جت�سيد ملحمة
االحت ��اد بف�ضل م��ؤ��س����س الدولة
امل� �غ� �ف ��ور ل � ��ه ،ب� � � ��إذن اهلل تعاىل،
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
ط�ي��ب اهلل ث ��راه ،و�إخ ��وان ��ه الآب ��اء
امل�ؤ�س�سني".
و�أ� � � �ض� � ��اف " :ال� ��ذك� ��رى ال� � �ـ 50
ل�ت��أ��س�ي����س احت ��اد دول ��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة منا�سبة وطنية
ب ��ام �ت �ي ��از ن �� �س �ت��ذك��ر ون�سرتجع
خاللها �أف�ضال وت�ضحيات الرعيل
الأول من الآب��اء امل�ؤ�س�سني الذين
�آمنوا ب�أهمية هذا االحتاد ،وقدموا
يف �سبيله كل نفي�س لتعزيز �أركانه
وتدعيم �أ�س�س بنيانه".
و�أكد �أن ما و�صلت دولة الإمارات ملا
هي عليه اليوم من تقدم وازدهار
ورف��اه�ي��ة وري ��ادة ع��امل�ي��ة ،ه��و نتاج
بجهود قيادتنا الر�شيدة املخل�صة
ور�ؤي� �ت� �ه ��م ال �ث��اق �ب��ة امل�ستنرية،
ح �ت��ى �أ� �ص �ب �ح��ت االم � � ��ارات ي�شار
لها بالبنان على خمتلف ال�صعد

حممد غياث :عام اخلم�سني وجهة نحو امل�ستقبل

•• �أبوظبي –الفجر:

ق��ال �سعادة حممد غ�ي��اث ،القائم ب��أع�م��ال م��دي��ر ع��ام �أك��ادمي�ي��ة �أبوظبي
احلكومية" :نحتفي اليوم مب��رور  50عاما على ت�أ�سي�س دول��ة مل تعرف
مرادفاً للم�ستحيل ،لنوا�صل م�سرية االحتاد التي د�شنها الآباء امل�ؤ�س�سون،
وح� �م� �ل ��ت راي � �ت � �ه ��ا ق� � �ي � ��ادة ر� �ش �ي ��دة
ر�سخت مكانة الإم� ��ارات يف م�صاف
ال��ري��ادة ب��ر�ؤي��ة حكيمة وع�ل��ى خطى
امل�ستقبل".
و�أ�� �ض ��اف � �س �ع��ادت��ه�" :إن الإجن � ��ازات
اال� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ت��ي ح�ق�ق�ت�ه��ا دول ��ة
الإم� � � ��ارات م ��ا ك��ان��ت ل�ت�ت�ح�ق��ق دون
ال��ر�ؤي��ة امل�ت�ف��ردة لقيادتها الر�شيدة
وعزمية �أبناء الوطن التي �أ�سهمت يف
جعل دولة الإمارات مثا ًال يحتذى به
يف ا�ست�شراف امل�ستقبل على م�ستوى
العامل".
و�أ� �ض��اف ��س�ع��ادت��ه" :نقف ه��ذا العام
على �أعتاب امل�ستقبل لنهنئ دولة الإمارات بعامها اخلم�سني ،ونهنئ العامل
ب�أ�سره بيوم امل�ستقبل ،موا�صلني ال�سري نحو مئوية االحتاد بخطى يدفعها
العمل الد�ؤوب وحب الوطن والوالء لقيادته الر�شيدة".

•• دبي-الفجر:

رف �ع��ت ال �ق �ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
دب � � ��ي� ،أ�� �س� �م ��ى �آي � � � ��ات التهاين
وال �ت�بري �ك��ات �إىل م �ق��ام �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل،
و�إىل �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،و�إىل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د الأع� �ل ��ى للقوات
امل�سلحة ،و�إىل �إخوانهم �أ�صحاب
ال�سمو �أع���ض��اء املجل�س الأعلى
حكام الإم��ارات ،و�أول�ي��اء العهود،
ول �� �ش �ع��ب الإم � � � ��ارات واملُقيمني
على �أر���ض ه��ذا ال��وط��ن املعطاء،
مبنا�سبة عيد االحت��اد اخلم�سني
لت�أ�سي�س دولة الإم��ارات العربية
املتحدة.
وق� ��ال م �ع��ايل ال �ف��ري��ق ع �ب��د اهلل
خ �ل �ي �ف��ة امل� � � ��ري ،ال� �ق ��ائ ��د ال �ع ��ام
ل�شرطة دب ��ي� ،إن ه��ذا ال �ع��ام هو
عام ا�ستثنائي ،حتتفل به الدولة

ح�ك��وم��ة و�شعبا مب ��رور خم�سني
عاما على ت�أ�سي�سها ،عام نحتفل
به مب�سرية رائدة من الإجنازات
امل�ت�لاح�ق��ة ،وال�ن�ه���ض��ة ال�شاملة
يف ك��ل امل �ج��االت ،ح�ت��ى ب��ات ا�سم
الإم ��ارات علما ورم��زا ي�شار �إليه
ب��ال�ب�ن��ان ،ومن��وذج��ا يتطلع �إليه
ال� �ع ��امل يف ال �ت �ن �م �ي��ة والتعمري
وال� � ��رخ� � ��اء واالزده� � � � � � ��ار ،وذل� ��ك
بف�ضل ر�ؤي ��ة ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
ال �ت��ي و� �ض �ع��ت م ��رت �ك ��زات قوية
�صلبة� ،أركانها ال��وح��دة والأمان
واال�ستقرار والت�سامح ،وفوق كل
ذلك بناء الإن�سان بالعلم واملعرفة
والقيم الأ�صيلة.

و�أ� � � �ض� � ��اف م� �ع ��ال� �ي ��ه " يف عيد
االحت � � � ��اد اخل� �م� ��� �س�ي�ن ،نحتفي
ب��اخ �ت �ي��ار ال� �ث ��اين م ��ن دي�سمرب
ي� ��وم� ��ا ع ��امل� �ي ��ا ل �ل �م �� �س �ت �ق �ب��ل ،يف
اع � �ت� ��راف �أم �ـ �ـ �ـ �م ��ي بنجـــــــاح
ر�ؤيـــــة الإم�ـ�ـ�ـ��ارات اال�ست�شرافية
للم�ستقبل يف كافــــــة القطاعات،
وقدرتها على التمــــيز والريادة
يف خم �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت ،لتنتقل
ال�ي��وم ال��دول��ة ملرحـــــلة فارقـــــة،
زاخ�ـ�ـ�ـ�ـ��رة ب��امل �ب��ادرات والتطلعات
الطمــــــوحة ،م�ســــتمرة بخططها
ال �ت �ط��وي��ري��ة مل��ا ف �ي��ه م�صــــلحة
املـــــواطن واملقيــــم".
و�أك � ��د م �ع��ايل ال �ف��ري��ق ع �ب��د اهلل
امل� � � ��ري �أن � �ه � ��م يف �� �ش ��رط ��ة دب ��ي
م�ستمرون على ذات نهج القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة ،م���س�ت�ه��دف�ين حتقيق
الدميومة احل�ضارية باالرتكاز
�إىل املقومات املحورية ،بجوهرها
املتمثل يف املورد الب�شري ال�سيما
ال���ش�ب��اب ،وب��اال��س�ت�ن��اد �إىل العلم
واملعرفة والإبداع� ،ضمن م�ساعي
الدولة لتحقيق ال��ري��ادة العاملية
يف كل اجلوانب ،لإحداث تغريات
�إيجابية و�إجنازات نوعية.

علي بن حرمل :خم�سون قادمة باخلري والنماء
•• �أبوظبي –الفجر:

�أك � ��د ال��دك �ت��ور ع �ل��ي ب ��ن حرمل
ال �ظ��اه��ري رئ�ي����س جمل�س �إدارة
جامعة �أبوظبي على �أن احتفاالت
ال��وط��ن ه��ذا ال�ع��ام بعيد االحتاد
اخل�م���س�ين حت�م��ل ط��اب�ع�اً خا�صاً
ودالالت ح�ضارية غري م�سبوقة
ب��ال�ن�ظ��ر �إىل م��ا حت �ق��ق يف هذه
امل �� �س�يرة امل �ب��ارك��ة خ�ل�ال العقود
اخل�م���س��ة امل��ا��ض�ي��ة م��ن منجزات
رائ ��دة ع�ل��ى ي��د ال�ق��ائ��د امل�ؤ�س�س
امل�غ�ف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ور ل��ه ال���ش�ـ�ـ�ـ�ي��خ زاي� ��د بن
�سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ثراه
الذي �أر�سى و�إخوانه امل�ؤ�س�سونمن� ��وذج � �اً ي �ح �ت��ذى ب ��ه للوحدة
ور� �س��م ط��ري �ق �اً مل�ستقبل م�شرق
ننعم به يف دولة الإمارات العربية
املتحدة .
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن اح �ت �ف��االت عيد
االحتاد اخلم�سني منا�سبة جندد
ف �ي �ه��ا ال �ع �ه��د وال� � � ��والء للوطن

والقيادة الر�شيدة ،فخورون مبا
حتقق م��ن نه�ضة غ�ير م�سبوقة
ن�ب��اه��ي ب�ه��ا ال �ع��امل يف م�ؤ�شرات
ال�ت�ن��اف���س�ي��ة ال��دول �ي��ة يف جميع
امل� � �ج � ��االت وخ ��ا� � �ص ��ة يف جم ��ال
ب�ن��اء الإن���س��ان وتنميته وحتقيق
رف ��اه� �ي� �ت ��ه وه � ��و امل � �ج� ��ال ال� ��ذي
يت�صدر �أج�ن��دة �أول��وي��ات قيادتنا
ال ��ر�� �ش� �ي ��دة م� ��ن خ �ل��ال امل� �ب ��ادئ
الع�شرة للخم�سني املقبلة ،فقد
ح��ر��ص��ت ال �ق �ي��ادة ع�ل��ى �أن يكون

الإن�سان دائماً هو حمور التنم ّية
وركيزة النه�ضة وعنوانها الأبرز،
تتجه �إل�ي��ه ك��ل الإ�سرتاتيجيات
والربامج تعليماً ورعاي ًة �صحية
واجتماعية وثقافية ،فالإن�سان
هو العمود الفقري الذي نوا�صل
عليه يف اخلم�سني املقبلة م�سرية
الريادة والإبداع واالبتكار لتعزيز
م �ك��ان��ة و��س�م�ع��ة دول� ��ة الإم � ��ارات
حم�ل�ي�اً و�إق �ل �ي �م �ي �اً وع��امل �ي �اً ،هذه
املكانة التي �أ�صبحت من خاللها
�أيقونة للإبداع واملعرفة والتقدم
االقت�صادي واالزدهار احل�ضاري،
و�إذ ن �ح �ت �ف��ي ال � �ي� ��وم بانطالق
م �� �س�يرة االحت � ��اد ن �ح��و خم�سني
مقبلة باخلري واالزدهار والنماء
نتطلع بكل �أمل و�إ�شراقة مل�ستقبل
م ��زده ��ر اق �ت �� �ص��ادي �اً وتنموياً،
ول��وط��نٍ ي��رف��ع راي�ت��ه عالياً فوق
ه ��ام ��ات امل ��ري ��خ ع �ل �م �اً ومعرفة
وقيماً �أ�صيلة وت�ق��ال�ي��داً ت�ضرب
بجذورها يف عمق التاريخ.
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�شرطة الفجرية حتتفي بيوم ال�شهيد عبد املنعم الها�شمي :ن�ستقي العرب والدرو�س من �شهداء الإمارات ونحن نحتفي بعيد االحتاد اخلم�سني
•• الفجرية  -وام:

احتفت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية بيوم ال�شهيد
بتنكي�س الأع�ل�ام �صباح �أم�س بكافة الإدارات واملراكز
ال�شرطية التابعة لها.
وق��ام �سعادة العميد حممد ب��ن ن��اي��ع الطنيجي نائب
قائد ع��ام �شرطة الفجرية برفع العلم �سبقها دقيقة
�صمت ودع��اء لأرواح ال�شهداء وذل��ك يف مبنى القيادة
العامة ل�شرطة الفجرية بح�ضور العميد حميد حممد
ال�ي�م��اح��ي م��دي��ر ع ��ام ال�ع�م�ل�ي��ات ال���ش��رط�ي��ة والعميد

ال��دك �ت��ور �سليمان �سعيد امل��ر� �ش��دي م��دي��ر ع��ام امل ��وارد
واخلدمات امل�ساندة وم��دراء الإدارات ور�ؤ�ساء الأق�سام
وعدد من ال�ضباط و�صف ال�ضباط.
و�أكد النقيب حممد ح�سن الب�صري رئي�س ق�سم الإعالم
وال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة �أن ي��وم ال�شهيد منا�سبة وطنية
حتتفي بها دولة الإمارات لرت�سم �صورة م�شرقة لوطن
ال ين�سى �أبداً �أبناءه الذين دافعوا عنه يف �ساحات ال�شرف
والعز� ،سوا ًء كانوا مدنيني �أو ع�سكريني ،فكل �شهيد هو
ملحمة وطنية متكاملة� ،سيبقى قدوة ونربا�ساً ت�ضيئ
دروب �أبنائنا وبناتنا يف حب الوطن وعزته.

•• �أبوظبي-وام:

�أك� ��د � �س �ع��ادة ع �ب��د امل �ن �ع��م ال �ه��ا� �ش �م��ي رئ �ي ����س االحت ��ادي ��ن
الإماراتي والآ�سيوي النائب الأول لرئي�س االحتاد الدويل
للجوجيت�سو �أن التاريخ يدون اليوم خم�سني عاما م�ضت
على قيام دول��ة الإم ��ارات احلبيبة التي �أ�صبحت �إحدى
�أكرب الدول منوا وتطورا ،و�أن ال�شعب الإماراتي ي�ستذكر
يف هذه املنا�سبة الوطنية اجلليلة �شهداء الوطن البوا�سل
ال��ذي��ن ق��دم��وا �أرواح �ه��م ف ��داء ل�ب�لاده��م و��س�ط��روا �أروع
املالحم يف الت�ضحية والإخال�ص والوالء.
وق��ال " تختلط لدينا م�شاعر الفرح مب��رور ن�صف قرن

على قيام االحتاد ،بالأمل لفراق من كانوا بالأم�س القريب
بيننا ،وال�ف�خ��ر مب��ن ب��ذل��وا دم��اءه��م ال��ذك�ي��ة دف��اع��ا عن
الوطن و�إع�لا ًء لراية احلق ون�صرة املظلوم ،ون�ستح�ضر
يف ه��ذا اليوم �أبهى م�شاهد العز والبطولة والت�ضحية،
ون�ستقي العرب والدرو�س العظيمة من �شهداء الإمارات
ال��ذي��ن �سلكوا دروب احل��ق والإن���س��ان�ي��ة يف �سبيل �صون
مكت�سبات ال��وط��ن و�إجن��ازات��ه ،واحل�ف��اظ على قيم و�إرث
الآباء امل�ؤ�س�سني يف الدفاع عن قيم احلق والأخوة ون�صرة
املظلوم وتر�سيخ الأمن والأمان واال�ستقرار يف املنطقة".
و�أ�ضاف " ترك لنا الآباء امل�ؤ�س�سون �إرثا قيما لبناء الدول،
ي�صلح لكل زم��ان ومكان� ،أ�سا�سه املتني الإرادة والعزمية

والت�ضحية ،ولعل عيد االحت��اد اخلم�سني ي�شكل فر�ص ًة
للت�أمل يف �إجن� ��ازات اخلم�سني ع��ام�اً املا�ضية يف الوقت
الذي ن�ستع ّد لالنطالق نحو املئوية ،وقد حققت دولتنا
�إجن� ��ازات ع�ل��ى ك��ل �صعيد ال �سيما يف جم ��االت الف�ضاء
والعلوم واالقت�صاد وال�سيا�سة ،وهي �إجنازات حتققت رغم
ك��ل التحديات ،لإن�ن��ا نعي�ش يف دول��ة ال تعرف امل�ستحيل
وتنطلق من ر�ؤية قيادتها الر�شيدة و�آبائها امل�ؤ�س�سني يف
حتويل التحديات �إىل فر�ص و�إجنازات".
وق��ال " جندد يف هذه املنا�سبات العظيمة العهد بحماية
ه ��ذا ال��وط��ن ،وامل�ح��اف �ظ��ة ع�ل�ي��ه ،واالن �ت �م��اء وال � ��والء له
ولقيادته الر�شيدة ،ال�ضامن الأ�سا�س لرفعته و�سعادته".

�أ�شاد بالعالقات املميزة بني بالده والإمارات
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ال�سفري التايالندي :الإمارات حققت �إجنازات كربى بف�ضل قيادتها احلكيمة
•• �أبوظبي -الفجر:

�أكد �سعادة واراف��وث بوابينيا �سفري
مم�ل�ك��ة ت��اي�لان��د ل ��دى ال ��دول ��ة �أن
ع�ي��د االحت ��اد اخل�م���س�ين ي�ع��د �أحد
�أه��م الأي��ام التاريخية التي حتتفل
بها دولة االم��ارات العربية املتحدة
وم��واط �ن��وه��ا ب �ك��ل ف �خ��ر واع� �ت ��زاز
م�شريا اىل �أن االحتفال هذا العام
يكت�سب �أهمية �أكرب كونه (اليوبيل
الذهبي) لت�أ�سي�س احتاد الإمارات.
وق��ال� :إن اخلم�سني عاما املا�ضية

� �ش �ه��دت ف�ي�ه��ا الإم� � � ��ارات و�شهدنا
ج� �م� �ي� �ع ��ا م � �� � �س�ي��رة الإجن � � � � � � ��ازات
ال�ت�ن�م��وي��ة يف امل �ج��االت ك��اف��ة بدءا
م ��ن احت � ��اد �أب� �ن ��اء ال ��دول ��ة م� ��رورا
ب��ال �ت �ق��دم ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ،وعلوم
ال �ف �� �ض��اء ،وال ��ذك ��اء الإ�صطناعي،
والرعاية االجتماعية والإن�سانية
واحل�ضارية  ..بف�ضل نهج القيادة
احل �ك �ي �م��ة ل �ل��دول��ة وال� �ت ��ي �أر� �س ��ى
دعائمها امل��ؤ��س����س ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان الذي �آمن ب�أهمية
ال��وح��دة ك�ضرورة و�أ��س��ا���س لتوفري

حياة �أف�ضل ملواطنيه وكذا ل�ضمان
اال�ستقرار يف البالد وحتقيق �آمال
وتطلعات �شعبه.
و�أ�� �ض ��اف :ل�ق��د �أث �ب �ت��ت الأي � ��ام بعد
ال �ن �ظ��ر ال� � ��ذي ت �ت �ح �ل��ى ب ��ه قيادة
الإم ��ارات وقدرتها على ا�ست�شراف
امل�ستقبل الأمر الذي �ساهم يف تبوء
الدولة مكانة مميزة على م�ستوى
العامل نظرا ملا حققته من �إجنازات
مل ت�ق�ت���ص��ر ف �ق��ط ع �ل��ى امل�ستوى
املحلي بل ا�ستطاعت لعب دور رائد
وبناء يف ال�ش�ؤون الدولية يف �أجزاء

خمتلفة من العامل.
وت �ط��رق ال�سفري ال�ت��اي�لان��دي �إىل
العالقات املميزة بني ب�لاده ودولة
الإم � � � ��ارات وال� �ت ��ي ب� � ��د�أت م ��ن 12
دي�سمرب  1975وع�ل��ى م��دار 45
عاما �شهدت العالقات الدبلوما�سية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن منوا
ملحوظا حيث �أ�صبحت الإم ��ارات
ه� ��ي ال �� �ش ��ري ��ك ال� �ت� �ج ��اري الأول
لتايالند يف املنطقة وو��ص��ل حجم
التجارة بني البلدين �إىل  7.9مليار
دوالر �أمريكي يف عام .2020

كما �أن هناك جوانب �أخرى للتعاون
ومنها قطاعا الطاقة وال�سياحة ،
م�شرياً �إىل �أن ع��دد ال�ق��ادم�ين من
الإم��ارات �إىل تايالند قبل جائحة
 COVID-19و�صل اىل 140
�ألف �إماراتي �سنويا �سواء لل�سياحة
ال�ترف�ي�ه�ي��ة �أو ال�ع�لاج�ي��ة يف حني
ا�ستقبلت االمارات حوايل � 40ألف
يف
تايالندي و�صلوا �إىل الإم ��ارات
مع ال�سيطرة التامة على اجلائحة
ع ��ام  2019ل�ل�ع�م��ل وال�سياحة .قريبا.
واع � � ��رب ع ��ن �أم � �ل ��ه يف ا�ستئناف ويف اخل� �ت ��ام ق � ��ال� :أود �أن �أق� ��دم
ال���س�ف��ر ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ب�شكل �أكرب ب��الأ� �ص��ال��ة ع��ن ن�ف���س��ي وبالنيابة

ع� ��ن ت ��اي�ل�ان ��د وج� �م� �ي ��ع اجلالية
ال�ت��اي�لان��دي��ة امل�ق�ي�م��ة يف الإم� ��ارات
�أحر التهاين لقيادة و�شعب الإمارات
مبنا�سبة اليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س

دول� ��ة الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة
متمنيا لهذا البلد اجلميل مزيدا
من النجاح واالزدهار وال�سعادة و�أن
ينعم مب�ستقبل �أكرث �إ�شراقا.

النائب العام للدولة :عيد االحتاد اخلم�سني رحلة �صعود �أمة بهمة قادة وعظمة �شعب
•• �أبوظبي-وام:

�أكد امل�ست�شار الدكتور حمد �سيف ال�شام�سي النائب العام للدولة �أن االحتفال
بعيد االحتاد اخلم�سني هذا العام ي�أتي وقد حمل من املعاين العظيمة ما يجعله
يوما تاريخيا يف حياة الدولة وقادتها و�شعبها� ،إذ يعرب عن م�سرية ذهبية باهرة
النجاح لأمة تعاهد قادتها و�شعبها ب�صدق وع��زم ،منذ ن�صف قرن من الزمان
على �أن يعربوا معا �صحارى امل�ستحيل ،ليبلغوا معا �آم��ال اال�ستقرار والأمن
والرخاء ،فحققوا �إمارات احللم ،دولة �ساطع جنمها يف �سماء العامل.
و قال النائب العام يف ت�صريح بهذه املنا�سبة � :إن دولة الإمارات �أ�صبحت اليوم
منارة للإن�سانية ،ومنوذجا يج�سد على الأر�ض القيم واملثل العليا لبني الإن�سان،
وما بني عهد الآب��اء امل�ؤ�س�سني اللذين �آمنوا باحللم الكبري ب�إخال�ص للأر�ض

والأهل واجلذور ،وبعزم ال يلني بذلوا حياتهم فكرا وجهدا ينحتون ال�صخر حتت
لهيب ال�شم�س مع �إميان ب�أن االحتاد �ضرورة حياة وبقاء وبناء ،عن يقني ب�أن اهلل
معينهم يف �سعيهم للخري ،فو�ضعوا لبنات مباركة بر�ؤية ملهمة لدولة قوية فتية
تقوم على العدل وامل�ساواة والإخاء ،ف�آمن بهم �شعبهم وا�صطف حولهم بعزمية
ال تقل عن عزميتهم ،وب�ين عهد خلف �صالح ل�سلف �صالح ،توا�صلت م�سرية
قادة ذوي همة على ذات الدرب الطيب ،وا�ضحة املعامل حمددة الأهداف ،بر�ؤية
�سباقة لآفاق امل�ستقبل ،حمافظني فيها على �إرث الآباء والأج��داد ،م�ستم�سكني
خاللها مبوروث ح�ضاري عميق وقدمي من قيم �إن�سانية رفيعة �أ�صيلة يف �شعب
الإمارات الذي تربى على الوالء للأهل والأر�ض منذ فجر التاريخ.
وتابع امل�ست�شار ال�شام�سي ان �صرح االحت��اد ول��د �شاخما ورا�سخا ،وعلى مدار
خم�سني عاما من البذل والعطاء �صعدت دولة الإمارات نحو �آفاق العال ،وغدت

دولتنا يف مقدمة الدول الأكرث تطوراً وازدهاراً وا�ستقراراً ،ت�ستقبل م�ستحدثات
الع�صر وت�ضيف �إليها ،وتنتج منها ومن ر�ؤيتها و�إبداعها ما ي�ستبق حداثتها يف
املجاالت كافة ،يف تناغم عظيم بني �إميان قيادة ر�شيدة خمل�صة بقدرات �أبنائها،
متتلك الر�ؤية الطموحة مل�ستقبل �أف�ضل وت�ضع اال�سرتاتيجيات الناجحة ،مع
�إمي��ان �شعب طموح وق��ادر وم�ستعد دائ�م��ا للبذل والعطاء بقادته املخل�صني،
وبف�ضل تالحم ال�شعب مع قيادته حتقق متيزنا وريادة بالدنا �إقليمياً وعاملياً،
و�أ�صبحت دولة الإمارات منوذجاً ملهماً لدول العامل ،لذا جاء احتفال هذا العام
م�ستحقا مل�سمى اليوبيل الذهبي من عمر الدولة ،التي تطوي بفخر ن�صف قرن
ذهبي من االزدهار والريادة ،وتتطلع مل�ستقبل �أكرث �إ�شراقاً ومتيزاً ،وت�سعى نحو
خم�سني عاما �أخ��رى من ال�صعود ب ��إذن اهلل ،وا�ضعة وثيقة مبادئ اخلم�سني
التي حتمل ر�ؤية ا�ست�شرافية �شاملة لتبقى الإمارات على الدوام يف ال�صدارة ،يف

ظل قيادة ر�شيدة ت�سهر على �إر�ساء دعائم العدل ،وت�ضع كافة �إمكانات وطاقات
الدولة لدعم نظامها الف�ضائي  ،وتر�سيخ �سيادة القانون لتبقى الإمارات واحة
العدل والأمان.
ويف هذه املنا�سبة توجه النائب العام بالتهنئة وخال�ص الأمنيات الطيبة �إلـى
�صاحـب ال�سـمو ال�شـيخ خليفـة بن زاي��د �آل نهيـان رئيـ�س الدولـة " حفظـه اهلل
" و �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي " رعاه اهلل " و �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ،و �إىل �أخوانهم
�أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س االعلى لالحتاد حكام الإمارات  ..داعيـاً
اهلل تعاىل �أن يحفـظ بـالدنا دائماً عاليـة هامتهـا خفاقـة رايتها  ،و�أن يعيـد هـذا
العيـد عـلى وطننـا بكـل تقـدم وخيـر ورخـاء .

�شرطة �أبوظبي حتتفل مع �شركائها بعيد االحتاد الـ50
•• �أبوظبي-الفجر:

اح�ت�ف�ل��ت ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل�شرطة
�أبوظبي م��ع ع��دد من �شركائها يف
�أبوظبي والعني والظفرة مبنا�سبة
عيد االحتاد الـ 50لدولة االمارات
العربية املتحدة ،يف حفل �أق�ي��م يف
م�ن�ت��زه خليفة ب��أب��وظ�ب��ي وحديقة
اجل��اه �ل��ي مب��دي�ن��ة ال �ع�ين ومدينة
زاي� ��د مب�ن�ط�ق��ة ال �ظ �ف��رة مب�شاركة
هيئة �أبوظبي للدفاع املدين ومركز
�إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث .
وح�ضر احل�ف��ل م�ع��ايل ال �ل��واء ركن
ط�ي��ار ف��ار���س خ�ل��ف امل��زروع��ي قائد
عام �شرطة �أبوظبي و �سعادة اللواء وعدد كبري من ال�ضباط ومنت�سبي
م�ك�ت��وم ع�ل��ي ال���ش��ري�ف��ي م��دي��ر عام ال���ش��رط��ة وع��ائ�لات �ه��م  ،وموظفي
�شرطة �أبوظبي ومديرو القطاعات اجلهات الأخرى.

"طيب اهلل ثراه" وعر�ض �أقواله
امل� � ��أث � ��ورة و �إجن � ��ازات � ��ه يف م�سرية
االحتاد وحكمته ور�ؤاه يف خمتلف
ق�ضايا احلياة .
و ق��دم ع��دد م��ن ال���ش�ع��راء ق�صائد
ع �ب��روا ف �ي �ه��ا ع ��ن م �� �ش��اع��ر احلب
الفيا�ضة وال��والء واالمتنان لوطن
اخل �ي ��ر وال � �ع � �ط � ��اء ك� �م ��ا ا�شتمل
احل �ف ��ل ع �ل��ى م �� �س��اب �ق��ات متنوعة
ت�ضمنت جوائز نقدية وعينية على
اجلمهور والتعريف بلعبة الواقع
االفرتا�ضي "مغامرات ال�سالمة"
الأوىل من نوعها يف املجال الأمني
واالجتماعي.
وت� ��� �ض� �م ��ن احل � �ف� ��ل ال � �ع� ��دي� ��د من خالل اخلم�سني عاماً ،وعن م�سرية و�شارك يف احلفل دوري��ات الفر�سان
ال �ف �ق��رات م�ن�ه��ا ع��ر���ض فيديوهات م�ؤ�س�س الدولة املغفور له ب�إذن اهلل والهجانة اعتزازاً باملوروث الثقايف
عن �إجن��ازات ال��دول��ة التي حتققت ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان والرتاثي العريق يف دولة االمارات،

ك�م��ا اط �ل��ع اجل �م �ه��ور ع�ل��ى �أه ��داف
ق���س��م امل � ��وروث ال �� �ش��رط��ي يف �إدارة
املرا�سم والعالقات العامة ب�شرطة
�أب ��وظ� �ب ��ي يف ال �ت �ع��ري��ف ب � ��الإرث
العريق للقيادة ال�ع��ام��ة بالرتكيز
على بدايات ومراحل التطور التي

�شهدتها امل�سرية ال�شرطية والأمنية
م�ن��ذ ال�ت��أ��س�ي����س ع��ام  1957حتى
يومنا هذا والتي جعلت من مدينة
�أب��وظ �ب��ي م��ن �أف �� �ض��ل امل ��دن ام �ن �اً و
�أمانا على امل�ستوى العاملي .
و اط� �ل ��ع اجل� �م� �ه ��ور ع �ل��ى �أه� � ��داف

دوري � �ت� ��ي ال� ��� �س� �ع ��ادة وال� �ط� �ف ��ل من
مديرية املرور والدوريات  ،و�شاهدوا
معر�ض ال�صور التاريخية ومت اتباع
�أف�ضل املمار�سات االح�ترازي��ة التي
اع �ت �م��دت �ه��ا ال ��دول ��ة ل �ل��وق��اي��ة من
كوفيد.-19

احتفا ًال باليوبيل الذهبي للدولة ،وحتت �شعار البيت متوحد

ال�صندوق الدويل للحفاظ على احلبارى يطلق ً 50
طائرا
يحمل حلقات مزينة بعلم الإمارات و�شعار عام اخلم�سني
•• �أبوظبي-وام:

اح�ت�ف��ى ال���ص�ن��دوق ال ��دويل للحفاظ
على احلبارى باليوبيل الذهبي لدولة
الإم ��ارات ب��إط�لاق  50طائر حبارى
يف ��س�م��اء ال�سبع �إم� ��ارات حت��ت �شعار
"البيت متوحد" ،وذل��ك بالتزامن
مع احتفاالت دولة الإم��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ب��ال�ي��وم ال��وط�ن��ي اخلم�سني،
وب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ع��دي��د م��ن اجلهات،
ال �ت��ي ت�ضمنت ه�ي�ئ��ة ح�م��اي��ة البيئة
والتنمية يف ر�أ�س اخليمة ،هيئة البيئة
وامل �ح �م �ي��ات ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة يف ال�شارقة،
بلدية مدينة ال�شارقة ،دائرة ال�سياحة
والآثار يف �أم القيوين ،هيئة الفجرية
ل�ل�ب�ي�ئ��ة ،احت� ��اد الإم � � ��ارات لل�صقور،
وغريها من امل�ؤ�س�سات احلكومية.
وج ��اء �إط �ل�اق ط �ي��ور احل �ب��ارى التي
حتمل حلقات مزينة بعلم الإم ��ارات
و� �ش �ع��ار ع ��ام اخل �م �� �س�ين ،يف خمتلف
�إمارات الدولة ،يف �إ�شارة لتوحد البيت
الإماراتي .وح�ضر الإطالق عدداً من
ال�شخ�صيات امل��رم��وق��ة ،منها ال�شيخ
ماجد بن �سعود بن را�شد املعال ،رئي�س
دائرة ال�سياحة والآثار يف �أم القيوين،
�سعادة هناء �سيف ال�سويدي ،رئي�س

ه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ئ��ة وامل �ح �م �ي��ات الطبيعية
يف ال�شارقة ،و�أ�صيلة ع�ب��داهلل املعال،
م��دي��ر هيئة ال�ف�ج�يرة للبيئة ،را�شد
مبارك مرخان الكتبي ،الأم�ين العام
الحت� ��اد الإم � � ��ارات ل�ل���ص�ق��ور يف دبي
 ،و� �س �ع��ادة حم�م��د ��ص��ال��ح البي�ضاين
 ,م ��دي ��ر ع � ��ام ال �� �ص �ن ��دوق ال� ��دويل
للحفاظ على احلبارى ،وغريهم من
م��دي��ري البلديات والهيئات البيئية
التابعه لالمارات الأخرى ،بالإ�ضافة
�إىل ح�ضور �أك�ثر من  50طالباً من
طالب وطالبات املدار�س القريبة من

م��واق��ع الإط�ل��اق .وق��د ر��س�خ��ت هذه
الفعالية لدى جميع احل�ضور ،معاين
ح��ب ال��وط��ن واحل �ف��اظ ع�ل��ى م ��وارده
الطبيعية و�أه�م�ي��ة م�شاركة اجلميع
يف غر�س قيم االحت��اد ل��دى الأجيال
النا�شئة.
وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ،ع�بر م�ع��ايل ماجد
املن�صوري ،الع�ضو املنتدب لل�صندوق
ال��دويل للحفاظ على احل�ب��ارى ،عن
فخره واعتزازه باليوم الوطني الذي
يج�سد ر�ؤي��ة وحكمة �صانع االحتاد،
ال��وال��د امل�ؤ�س�س املغفور ل��ه ب ��إذن اهلل

ال���ش�ي��خ زاي ��د ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل نهيان،
و�إخ ��وان ��ه ال �ق ��ادة امل ��ؤ� �س �� �س��ون الذين
ج�ع�ل��وا م��ن دول ��ة الإم � ��ارات منوذجاً
ي�ح�ت��ذى ب ��ه ،مب��ا مت�ت�ل��ك م��ن �أ�س�س
ورك��ائ��ز وم�ق��وم��ات ال��دول��ة الع�صرية
ال� �ق ��ادرة ع �ل��ى م��واج �ه��ة التحديات،
وحتقيق التنمية امل�ستدامة يف خمتلف
املجاالت.
وق� ��ال م �ع��ايل امل �ن �� �ص��وري�" :إن هذا
االح�ت�ف��ال ال��رم��زي مب��رور  50عاماً
على االحتاد ي�ؤكد عزمنا على ا�ستمرار
ال �ت��زام ال���ص�ن��دوق ال� ��دويل للحفاظ

على احلبارى با�سرتاتيجيته الرامية
�إىل �ضمان م�ستقبل م�ستدام للحبارى
من خالل منوذج عاملي رائد للتدخل
اال�ستباقي ال�ف�ع��ال للمحافظة على
الأن � ��واع ،وب�ن�ه��ج متكامل يجمع بني
الأبحاث العلم ّية والتعليم والتوعية،
و�إ� �ش ��راك امل�ج�ت�م�ع��ات امل�ح�ل�ي��ة ،ودعم
�إج ��راءات احل�م��اي��ة ،و�إن���ش��اء وتطوير
م�شاريع الإك�ث��ار يف الأ��س��ر والإطالق
يف ال�بري��ة للمحافظة على احلبارى
على امتداد نطاقها التاريخي يف �آ�سيا
و�شمال �أفريقيا".
و�أ�ضاف معاليه" :منذ ت�أ�سي�سها قبل
 50عاماً� ،أخذت دولة الإمارات على

عاتقها مهمة �إن �ق��اذ الأن� ��واع املهددة
ب��االن �ق��را���ض وامل �ع��ر� �ض��ة للمخاطر
يف خم �ت �ل��ف �أن� �ح ��اء ال� �ع ��امل ،ومتكن
ال �� �ص �ن��دوق يف ال �ف�ت�رة امل��ا� �ض �ي��ة من
ب �ن��اء ق��اع��دة ع�ل�م�ي��ة م��ن الدرا�سات
الإي� �ك ��ول ��وج� �ي ��ة وت �ط ��وي ��ر �أ�ساليب
الإكثار يف الأ�سر والإطالق يف الربية،
و� �س ��اع ��دت ج� �ه ��وده يف زي� � ��ادة �أع � ��داد
احلبارى و�إعادتها �إىل ع��دد من دول
االن �ت �� �ش��ار وزي � � ��ادة م� �ع ��دالت البقاء
وال�ت�ك��اث��ر يف ال�بري��ة ب�ع��د الإط �ل�اق.
وي �ت��اب��ع ال �� �ص �ن��دوق ب �خ �ط��وات ثابتة
م�سرية حافلة من الإجنازات ملوا�صلة
احل�ف��اظ على ت��وازن �أع��داد احلبارى

وحماية موائلها الطبيعية وا�ستدامة
البيئة وتراث الآباء والأجداد لأجيال
امل�ستقبل" .وق��د و�صل �إن�ت��اج برنامج
املحافظة على احلبارى �إىل �أكرث من
 629,900حبارى مكاثرة يف الأ�سر
منذ  1996وحتى  ،2021كما مت
منذ عام  2004وحتى الآن �إطالق
�أكرث من  375,300حبارى لتعزيز
جم� �م ��وع ��ات احل � �ب� ��ارى يف ال�ب�ري ��ة.
اجلدير بالذكر �أن ال�صندوق الدويل
للحفاظ على احلبارى كان قد ت�أ�س�س
بقرار من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي
ونائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

ل��دول��ة الإم� � � ��ارات ،يف ع ��ام ،2006
ليتوىل �إدارة وتطوير امل�شاريع القائمة
و�إقامة م�شاريع جديدة لتحقيق ر�ؤية
ا�ستدامة احلبارى على امتداد نطاق
االنت�شار ال��دويل لهذا الطائر ،وهو
م��ا حت �ق��ق ب��ال�ف�ع��ل ب ��زي ��ادة �أع ��داده ��ا
يف م��واط��ن االن �ت �� �ش��ار ،ودع� ��م جهود
�إدارة جمموعاتها ال�بري��ة م��ن �أجل
حمايتها و�ضمان بقائها ب�أعداد وفرية
وامل �ح��اف �ظ��ة ع�ل��ى ت�ن� ّوع�ه��ا و�أ�صولها
ال��وراث�ي��ة ،وتطوير �آل�ي��ة للتعاون مع
الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية
والإق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة واجل� �م� �ع� �ي ��ات املعنية
باملحافظة على احلبارى.

�ضمان :نحتفي مب�ستقبل من اال�ستدامة والتميز
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•• �أبوظبي-وام:
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ر�سالة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
مبنا�سبة عيد االحتاد الــــ  50لدولة الإمارات العربية املتحدة

�أيها الإخوة والأخوات :
متوحد ..وطن للجميع ..ودولة تناف�س �أف�ضل دول
قبل خم�سني عام ًا كان لدينا حلم ..حلم بناء دولة ..بيت واحد� ..شعب ّ
ً
ً
ً
يتج�سد وطن ًا �أب ّي ًا ح�صينا� ،آمنا ومنيعا .وما كان م�شروع دولة مل يراهن
العامل .وما بدا حينها حلم ًا �صعب املنال ،ها هو اليوم
ّ
ٌ
كثريون على بقائه ومنائه ها هي اليوم ٌ
إميان �أعظم من �أي وقت م�ضى،
�صانعة للتغري ،مت�ضي نحو امل�ستقبل
دولة
بثبات �أكرب و� ٍ
ٍ
م�ستند ًة يف ذلك �إىل �إرث خم�سة عقود من الإجنازات التي حفرت يف �صخر التاريخ.
�أيها الإخوة والأخوات :
يف الذكرى اخلم�سني لقيام احتادنا ،ن�ستذكر البدايات الطموحة ،والأحالم التي بدت �أكرب م ّنا واملهام وامل�س�ؤوليات الكبرية
التي ّ
تخطت قدراتنا و�إمكاناتنا ،وم�شاريع الإعمار والتنمية ال�ضخمة التي كانت تنتظرنا والتي فاقت مواردنا ،واملهمة
الأعظم وهي بناء دولة من ر�ؤية �آبائنا.
تك�سرت فيه
لكن مهما كانت التحديات والعقبات ،ال �شيء ا�ستطاع �أن يثبط ه َّمتنا �أو يك�سر �إرادتنا �أو يهزم �أحالمنا .ويف زمن َّ
توجه خططنا
م�شاريع الوحدة على �أر�ض الواقع ،ف�إن م�شروعنا الوحدوي �أ�صبح جت�سيد ًا حي ًا لثقافة الالم�ستحيل التي ِّ
و�سيا�ساتنا وفكرنا عملنا.
يت�ساءل كثريون :ما �سر «و�صفة النجاح» الإماراتية؟ ما هي مكونات املعادلة الكيميائية يف الإمارات؟ كيف جنحنا فيما ف�شل
فيه الآخرون؟.
و�أقول لكم ب�إيجاز :احتادنا قام على تغليب امل�صلحة العامة على م�صلحة الفرد ،حيث ال مكان للأنانية واحل�سابات ال�شخ�صية
وامل�صالح الفئوية .و�إذا كان من مق ِّوم رئي�س للمعادلة الكيميائية ال�سحرية الإماراتية فهي الإن�سان الإماراتي� ،أ�صل دولتنا
الأغلى ،وثروته الأبقى ،حياة املواطن امتداد حلياة الوطن ،ا�ستقراره و�أمنه و�أمانه �أ�سا�س ا�ستقرار الوطن و�أمنه و�أمانه،
وعزته ومنعته جزء من عزة الوطن ومنعته.
�أيها الإخوة والأخوات:
يف �سبتمرب املا�ضي� ،أعلنا عن وثيقة مبادئ اخلم�سني ،وهي ع�شرة مبادئ وجه بها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،حتدِّ د امل�سار اال�سرتاتيجي والتنموي لدولة الإم��ارات للخم�سني ً
�سنة املقبلة .هذه
املبادئ التوجيهية الع�شرة ت�شكل مرجعية �أ�سا�سية جلميع م�ؤ�س�سات الدولة لالرتقاء مبنظومتنا االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،والرتكيز على الأولويات التنموية يف املرحلة املقبلة ،يف مقدمتها بنا اقت�صاد م�ستدام وح�شد اجلهود وت�سخري كافة
املوارد لتعزيز دعائم االحتاد وحتقيق االزدهار واال�ستقرار وال�سلم املجتمعي .لو عدنا خم�سني �سنة �إىل الوراء وحتديد ًا يف
يوم اخلمي�س املوافق  2دي�سمرب من العام  ،1971لوجدنا �صدى وثيقة مبادئ اخلم�سني يف �أول وثيقة تاريخية حددت ر�ؤية
االحتاد من خالل البيان التاريخي الذي �أ�صدره الآباء امل�ؤ�س�سون .وثيقة �إعالن االحتاد هي وثيقة الت�أ�سي�س ..ووثيقة مبادئ
اخلم�سني هي وثيقة التمتني .وثيقة �إعالن االحتاد �شقت الطريق الأوىل يف رحلة بناء دولة الإمارات العربية املتحدة،
ووثيقة مبادئ اخلم�سني ت�شق طريق امل�ستقبل يف رحلة متكني دولة الإمارات العربية املتحدة.
�أيها الإخوة والأخوات :
يف  2دي�سمرب  ،2021تدخل دولة الإمارات العربية املتحدة منعطف ًا جديد ًا يف م�سرية بنائها ونه�ضتها؛ م�سرية اخلم�سني عام ًا
املقبلة ،وهي م�سرية �ستكون �أكرث حتدي ًا و�أكرث طموح ًا ،وتتطلب فكر ًا خلاّ ق ًا ونهج ًا خمتلف ًا وعم ًال م�ضاعف ًا وجهود ًا ا�ستثنائية
وزخم ًا يف امل�شاريع واملبادرات .ال يكفي �أن نعمل ،علينا �أن نبتكر ونبدع .ال يكفي �أن نبني ،علينا �أن نطور .ال يكفي �أن نكون
الأول ،علينا �أن نكون املثال والنموذج .ال يكفي �أن نكون مب�ستوى التوقعات ،علينا �أن نفوق كل التوقعات.
�أيها الإخوة والأخوات :
َ
ُّ
�شابات و�ش ّبان ًا ،مواطنني
رحلة اخلم�سني �سنة املقبلة؛ ن�ساء ورجا ًال،
كل من على هذه الأر�ض الطيبة مدع ّوون مل�شاركتنا
ٍ
ممن �أ�صبحت الإمارات وطن ًا ثاني ًا لهم .اجلميع �أمامهم ف�ضاء وا�سع للعطاء والإبداع ،وامل�ساهمةٌّ ،
كل من موقعه ،يف
ومقيمني َّ
�أ�ضخم م�شروع تنموي ا�سمه �إمارات اخلم�سني �سنة القادمة؛ حيث ال حدَّ للخيال ،وال َ
�سقف للطموحات.
رحلة اخلم�سني انطلقت بت�سارع ..واجلميع �سيكونون معنا ..ي�شاركوننا يف �صنع امل�ستقبل الذي يريدونه .كل الأفكار والأحالم
وامل�شاريع مهما كربت ،ومهما عظمت ،ممكنة التحقق .وعلى قدر �أحالمنا ت�أتي �إجنازاتنا.
كل عام والإمارات ،قياد ًة و�شعب ًا ،ب�ألف خري ..كل عام و�إجنازنا �أكرب وعطا�ؤنا �أكرث ..والقادم �أف�ضل و�أجمل ب�إذن اهلل.

جناح عام اخلم�سني يف مهرجان ال�شيخ زايد

وتعر�ض ر� َ
ٌ
ُ
ؤية امل�ستقبل
حمطة ت�ستذكر عبق املا�ضي
•• �أبوظبي-الفجر:

ي�ضيء "جناح عام اخلم�سني" يف مهرجان ال�شيخ
زاي��د من خ�لال �صوره ال�ن��ادرة واملعلومات التي
يقدمها للزائرين ،على النه�ضة ال�شاملة التي
�شهدتها دول��ة الإم� ��ارات منذ ت�أ�سي�سها وحتى
يومنا احلا�ضر ،حيث يعر�ض من خالل �أق�سامه
ال�ث�لاث الإجن� ��ازات ال�ت��ي حققتها ال��دول��ة منذ
قيام االحتاد وم�شاريعها امل�ستقبلية ،م�شرياً �إىل
الدور الكبري الذي بذله الوالد امل�ؤ�س�س املغفور

له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،رحمه اهلل،
يف بناء الدولة حتى و�صلت �إىل ما هي عليه يف
يومنا هذا.
حتت �إ�شراف و�إدارة الأر�شيف الوطني وبرعاية
بنك �أبوظبي الأول ،ي�ضم اجل�ن��اح � 10أعمدة
م��وزع��ة ي�ستطيع زوار امل �ه��رج��ان م��ن خاللها
التعرف على ق�لاع ال��دول��ة الــ 10ومعرفة كل
التفا�صيل املتعلقة بكل واحدة منها ،ف� ً
ضال عن
وج ��ود � 16شا�شة ع��ر���ض ت�ت�ن��اول �أب ��رز زي ��ارات
ال�شيخ زاي��د ط� ّي��ب اهلل ث��راه و�أه ��م االتفاقيات

ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج �ي��ة ل�ل��دول��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ع��ر���ض م �ق��اط��ع ف �ي��دي��و خم�ت�ل�ف��ة ت �ت �ح��دث عن
زايد والزراعة ،زايد واملر�أة ،زايد والتعليم ،زايد
وال�صحة ،زاي��د والريا�ضة وغ�يره��ا امل��زي��د من
املعلومات التي تتناول �أ�س�س قيام الدولة.
ويهدف اجلناح لإلهام �أجيال امل�ستقبل وحتفيزهم
على االبتكار والإب��داع والتطور ال �سيما يف ظل
ما ت�شهده الإم��ارات اليوم من تقدم تكنولوجي
وح�ضاري وثقايف بارز.
كما يركز من خالل حمتواه الغني على التقدم

ال�ت��ي �شهدته ال��دول��ة خ�لال  50ع��ام�اً املا�ضية
مع التم�سك واحلفاظ على ال�ع��ادات والتقاليد
الإم��ارات �ي��ة الأ��ص�ي�ل��ة ،وال �ت�راث ال�غ�ن��ي بالقيم
املتجذرة يف نفو�س �أبناء الوطن.
ي��ذك��ر �أن "جناح ع��ام اخلم�سني" امل �ق��ام �ضمن
مهرجان ال�شيخ زاي��د يهدف �أي�ضاً �إىل تعريف
ال ��زوار مبكانة الإم ��ارات وم��ا و�صلت �إل�ي��ه حتى
يومنا هذا من �إجنازات طالت املريخ .وا�ستطاعت
وخ�لال  50عاماً فقط �أن تتفوق على العديد
من البلدان يف �شتى املجاالت.
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رئي�س الدولة حفظه اهلل

مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم

نائب رئي�س الدولة
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ملحق خا�ص
مب��ن��ا���س��ب��ة
ال������ي������وم
ال���وط���ن���ي
اخل��م�����س�ين
ل���ل���دول���ة
�إعداد وحترير:

د  .حممود علياء
�إخراج وتنفيذ

زياد حمزة

50

بتوجيهات قيادتنا احلكيمة

من�ضي قدما �إىل اليوبيل املا�سي
لالحتاد ّ
بكل الفخر واملجد واالعتزاز

بقلم:د.حممود علياء

�إنطالقا من حكمة امل�ؤ�س�س املرحوم ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل.
وبتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان واخوانه �أ�صحاب ال�سمو
ال�شيوخ حكام الإم���ارات ،تتوا�صل امل�سرية الإحتادية املجيدة لدولة الإم��ارات
العربية املتحدة بيوبيلها الذهبي ،مب�شاعلها الو�ضاءة ،و�إجنازاتها الكبار املتوالية،
يف بناء الأجيال جيال بعد جيل ،مبوكب العلم واملعرفة،وال�صحة ووقاية املجتمع،
وال�صناعة والتجارة ،والبناء واالعمار ،واالقت�صاد والتنمية ،والزراعة والري
والت�شجري ،وال�سياحة والرحالت ،والثقافة العامة ،والأمن واال�ستقرار واالزدهار
يف وطن ال�سعادة والطم�أنينة والرخاء ،وبلد الت�سامح والتعاي�ش وال�صفاء ،امارات
اخلري وال�س�ؤدد والفخار عاما بعد عام.
واليوم ونحن ن�شهد معر�ض اك�سبو  ٢٠٢٠يف دبي،وي�شارك فيه العامل ّ
كل العامل،
�شرقا وغربا ،و�شماال وجنوبا� ،إمن��ا نقطف املزيد من الثمار املتوالية مل�سريتنا
االحتادية املباركة وال�شاخمة ،بطموحات بال حدود،و�أهداف را�سخة ومكينة ال
تعرف امل�ستحيل ،فتج�سد تطلعات قيادتنا املخل�صة والر�شيدة ،و�آمال �شعبنا الكرمي،
بثقته بقيادته الرائدة ،وتفانيه يف م�سريته املباركة .والتي غدت اليوم م�ضرب
املثل بزمنها القيا�سي ،و�أمنوذجها الرائع ،وح�صادها الوفري ،وخريها املتوا�صل عاما
بعد عام.
بوركت �أيادي قيادتنا العتيدة ،وبوركت �سواعد �أبنائنا امليامني ،وبوركت امل�سرية
االحتادية التي مت�ضي قدما نحو اليوبيل املا�سي ب�إذن اهلل ،بكل الفخر وال�س�ؤدد
واالعتزاز ،وكل عام وانتم بخري.

نرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
�إىل

مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان

رئي�س الدولة حفظه اهلل

و�إىل

مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم

نائب رئي�س الدولة

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل

و�إىل /مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان

ويل عهد �أبوظبي

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام االمارات حفظهم اهلل و �إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل
و�إىل �شعب الإمارات الكرمي واملقيمني والوافدين مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات العربية املتحدة وكل عام وانتم بخري

حميد حممد �شطاف واخوانه

اليوم الوطني
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في�صل بن �سلطان القا�سمي  :الإمارات هي النموذج الأمثل للقيادة
احلكيمة و الإجنازات املده�شة و امل�ستقبل الأف�ضل
و مبنا�سبة ال��ي��وم الوطني اخلم�سني-
اليوبيل الذهبي -لت�أ�سي�س احتاد دولة
الإمارات العربية املتحدة ،قال �سمو ال�شيخ
في�صل ب��ن �سلطان ب��ن �سامل القا�سمي:

حتتفل دولة الإم��ارات العربية املتحدة
اليوم  ،باليوبيل الذهبي لقيام االحتاد
 ،و ه��ي تفتخر ب�إجنازاتها املده�شة و
املتوالية .و التي بد�أت مع القيادة احلكيمة
للوالد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل

نهيان -طيب اهلل ثراه -و �إخوانه ال�شيوخ
حكام الإمارات ،رحمهم اهلل  ،الذين �أر�سوا
ال��ق��واع��د ال��وط��ي��دة ل�لاحت��اد ،و �شيدوا
البنيان الرا�سخ و ال�شامخ للدولة ،ب�إرادة
�أبناء الوطن و عزميتهم.

و يتابع امل�سرية اليوم �أبنا�ؤهم �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإم��ارات ،و
�أ��ص�ح��اب ال�سمو ال�شيوخ �أول �ي��اء ال�ع�ه��ود ،فتتواىل الإجن� ��ازات تباعا ،مع
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة حفظه اهلل  ،و
�إخوانه �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإمارات  ،و مع التوجيهات احلكيمة و
الإ�شراف املبا�شر ،ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبو ظبي الأمني ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،فتتواىل الإجنازات
عاما بعد عام ،لت�شمل خمتلف القطاعات ،و احلقول ،و امليادين ،و ت�سجل
�أروع نه�ضة بوقت قيا�سي يده�ش العامل ،و ي�سمو بالأهداف ،ليحقق �أروع

النتائج .فتقطف الأجيال ترتى هذه الثمار ،و مت�ضي قدماً بغر�س املزيد
و امل��زي��د م��ن ب��ذور ال�ع�ط��اء ،فتجني الأك�ث�ر و الأك�ث�ر م��ن ث�م��ار الأم ��ن و
واال�ستقرار ،و التطور و االزدهار  ،و التنمية ال�شاملة.
و ال�ي��وم م��ع ا�ست�ضافة دب��ي ملعر�ض �إك�سبو العاملي  2020ت�ضيف دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة �إىل �إجن��ازات�ه��ا املتميزة و الالفتة و املده�شة،
�إجنازا جديدا ،تتجه �إليه �أنظار العامل مب�شاركة  193دولة من خمتلف
�أن�ح��اء ال�ع��امل ،مم��ا يجعله عالمة ف��ارق��ة يف م�سرية النه�ضة و االزدهار
يف الإم ��ارات  ،و ك��ذل��ك يف ت��اري��خ ه��ذا املعر�ض العاملي ال��ذي م�ضى على

انطالقته الأوىل  170عاما  ،م��ن حيث تكامل التنظيم ب�إك�سبو دبي،
و تفا�ضل املعرو�ضات  ،و كذلك �إف�ساح املجال لكل ال��دول امل�شاركة لإبراز
معامل ح�ضارتها و عناوین نه�ضتها ،ب��أج��واء رائعة من ال�سعادة ،و قيم
خالقة من الت�سامح ،و �أهداف �سامية يقطف ثمارها اجلميع ،جيال بعد
جيل ،و موكبا يف �إثر موكب .يف عامل وا�سع ،غدا اليوم مع ثورة االت�صاالت ،و حتت�ضن املواهب و الكفاءات ،و دائما �إىل الأم��ام -ب ��إذن اهلل �سبحانه و
و �سرعة املوا�صالت ،و تدفق املعلومات ،قرية كبرية ال تعرف احلواجز ،تعاىل -يف دولة الإمارات العربية املتحدة بلد الرخاء و العطاء ،و ال�سعادة
و ال تعيقها احلدود.كل ذلك مي�ضي قدما ،يف �إط��ار �أ�سرة �إن�سانية عاملية و الت�سامح ،و الأخ��وة الإن�سانية بكل ما تعنيه من قيم و �أع��راف ،و مثل و
متكاملة ،بالفعل و التفاعل  ،تكر�س النجاح ،و تربز التميز ،و ترعى الإبداع� ،أهداف ،و كل عام و �أنتم بخري

•• ال�شارقة -الفجر

م�شهد من دبي

ق�صر الثقافة  -ال�شارقة

م�شاهد من العا�صمة �أبوظبي

اخلميس  2ديسمبر  2021م  -العـدد 13407
2 December 2021 - Issue No 13407

اليوم الوطني

Thursday

50

04
ملحق خا�ص مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني

ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان-طيب اهلل ثراه -ومعه معايل خليفة النابودة

ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان– طيب اهلل ثراه -ير�أ�س اجتماع توحيد القوات امل�سلحة 1976-5-6

رجال متميزون يف موكب امل�سرية االحتادية

ح�س االنتماء الوطني واالرتباط بالأر�ض  ,وتعليم �أبنائنا معاين الت�ضحية والفداء
اخلدمة الوطنية تعزز َّ

معايل خليفة جمعة النابودة يف حديث خا�ص بالفجر:

�ساهمت قواتنا امل�سلحة يف حل النزاعات  ,وحفظ اال�ستقرار يف دول عدة
كر�س قادتنا القدوة ل�شباب الوطن بالتحلي بروح املبادرة  ,والإقدام وال�شجاعة

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ومعه معايل خليفة النابودة
درا�سات العامل الإ�سالمي يف جامعة زايد  ,وهو
ك��ر��س��ي خليفة ج�م�ع��ة ال �ن��اب��ودة  ,يف االقت�صاد
الإ�سالمي  ,بهدف ت�شجيع الدرا�سات والأبحاث
العلمية  ,يف امليادين املتعلقة باالقت�صاد الإ�سالمي
 ,يف دولة الإمارات العربية املتحدة وخارجها.
ك��ذل��ك �أن���ش��أ معاليه وق�ف��ا خ�يري��ا جلمعية بيت
اخل �ي�ر  ,ي �ن �ف��ق ري �ع��ه ع �ل��ى امل �ح �ت��اج�ين الذين
ي�ستلمون م�ساعداتهم من اجلمعية.

ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ثراه -ومعه معايل خليفة النابودة بزيه الع�سكري
•• �أجرى املقابلة:د.حممود علياء

يعترب معايل الأ�ستاذ خليفة جمعة النابودة من
رج��االت دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة الأوائل
الذين �أ�سهموا يف ت�أ�سي�س دولة الإمارات العربية
املتحدة �إىل جانب املرحوم ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان الوالد امل�ؤ�س�س  ,واملرحوم ال�شيخ را�شد
بن �سعيد �آل مكتوم  ,و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو
ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات ,
و�أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أولياء العهود الأمناء
حفظهم اهلل.ولد الأ�ستاذ خليفة جمعة النابودة يف دبي العام
 1940ولديه ع�شرة �أبناء  ,فمن بداياته در�س يف
مدر�سة الأحمدية بدبي  ,ثم تلقى درا�سته يف كلية
ال�شرطة بعدن  ,ثم عمل يف �شرطة دبي  ,وبعدها
در�س يف كلية القادة والأركان يف جمهورية م�صر
العربية.
ثم عمل يف جمارك دبي  ,وميناء را�شد  ,وجمارك
املطار  ,ويف بداية االحت��اد عني م�ساعداً لوزير
الدفاع  ,ثم عني وكيال لوزارة الدفاع رتبة عقيد

العام .1976
وكان معاليه مقربا من ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي  ,وله مواقف كثرية معه  ,ورد
ذكرها يف كتاب جرمي ويل�سن »:را�شد بن �سعيد
�آل مكتوم الوالد الباين».
ويعد معايل الأ�ستاذ خليفة جمعة النابودة من
الرعيل الأول من بناة جمعية بيت اخلري  ,حيث
�أ�س�س ه��ذه اجلمعية ال��رائ��دة ب�أعمال اخل�ير مع
�أخيه �سعادة جمعة املاجد رئي�س جمل�س الإدارة ,
وهو �أحد �شهود هذا الإجناز وهذا ال�صرح اخلريي
والإن�ساين يف الدولة  ,وال��ذي يحقق بنجاحاته
بف�ضل الأ�س�س املتينة  ,التي قام عليها.
وي�شغل من�صب نائب رئي�س جمعية بيت اخلري.
وي�ع��د م�ع��ايل الأ� �س �ت��اذ خليفة جمعة ال �ن��اب��ودة ,
�أح��د وج��وه اخل�ير البارزين يف �إم��ارة دب��ي  ,وقد
ع��رف ب��أي��ادي��ه البي�ضاء ون�شاطه ال�ع��ام الد�ؤوب
يف املجاالت االقت�صادية والرتبوية والتعليمية ,
وكذلك الوقف اخلريي �أمد اهلل يف حياته.
�أول كر�سي �أ�ستاذية يف جامعة زايد
كما �أن�ش�أ معاليه �أول كر�سي �أ�ستاذية يف معهد

جمموعة �شركات خليفة جمعة النابودة
و�أ�س�س معاليه ويرت�أ�س جمموعة �شركات خليفة
جمعة النابودة  ,التي ت�ضم كثريا من العالمات
ال�ت�ج��اري��ة ال�ع��امل�ي��ة وامل �ع��روف��ة  ,م�ث��ل ب��ور��ش��ه –
و�أودي – وفولك�س فاجن – و�أوتي�س  ,وغريها.
وت�ضم �شركات متخ�ص�صة يف جماالت ال�سيارات ,
والعقارات  ,والتجارة العامة  ,والطباعة والن�شر
 ,وجت�ه�ي��ز امل�ن���ش��آت  ,وامل� �ق ��اوالت  ,وال�ت�م��وي��ن ,
وال �ط�ي�ران وال�ت�ع�ل�ي��م وال �ف �ن��ادق ،و وال�سياحة
 ,وال���س�ف��ر  ,واال� �س �ت�ي�راد وال�ه�ن��د��س��ة البحرية
وال�صلب.
ومعاليه كذلك ع�ضو �سابق يف املجل�س الوطني
االحت ��ادي  ,وع�ضو جمل�س �إدارة غ��رف��ة جتارة
و��ص�ن��اع��ة دب��ي ��س��اب�ق��ا  ,وع���ض��و يف جم�ل����س دبي
االق �ت �� �ص��ادي ،وي ��دع ��م ال �ك �ث�ير م ��ن اجلمعيات
اخلريية داخل الدولة.
ويعترب جمل�س معاليه يف دبي من �أبرز املجال�س
االجتماعية والثقافية التي جتمع النخبة من
العلماء والأدب��اء والتجار والكتاب والإعالميني
ورجال الأعمال.
حوار مو�ضوعي وهادف
ومب �ن��ا� �س �ب��ة ال �ي ��وم ال��وط �ن��ي اخل �م �� �س�ين لدولة
الإم� ��ارات العربية املتحدة – اليوبيل الذهبي
– كانت لنا مع معاليه جل�سة حوار مو�ضوعي
هادف...
ال���س��ؤال الأول :لقد واك�ب�ت��م معاليكم ت�أ�سي�س

معايل خليفة جمعة النابودة
وزارة ال��دف��اع م�ن��ذ اخل �ط��وات الأوىل لت�أ�سي�س
دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف العام 1971
 ...فكيف تقيمون معاليكم امل�سرية الع�سكرية
والدفاعية يف دولة الإمارات العربية املتحدة منذ
ال�ب��داي��ات ،و��ص��و ًال �إىل م��ا نحن عليه ال�ي��وم من
جناح ومتيز وطموح متوا�صل؟
لقد قطعت ال�ق��وات امل�سلحة يف دول��ة الإم ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة � �ش��وط �اً ك �ب�يراً م�ن��ذ بداياتها
املتوا�ضعة يف اخلم�سينيات من القرن املن�صرم،
قبل قيام االحتاد ،وحتت م�سمى قوة �ساحل عمان،
وكانت مهمتها ب�شكل رئي�سي فك النزاعات بني
القبائل وحماية جمموعات التنقيب عن النفط.
وب�ع��د االحت ��اد مت ت��وح�ي��د ال �ق��وات امل�سلحة عام
 ،1976ومت ت�أ�سي�س كليات و�أكادمييات ع�سكرية
مواكبة لأحدث ما و�صلت �إليه اجليو�ش احلديثة
من تدريب وت�سليح وتكنولوجيا ع�سكرية ،وحتى
ت�أ�سي�س هيئة اخل��دم��ة الوطنية واالحتياطية

معايل خليفة النابودة يوم ت�أ�سي�س قوة دفاع االحتاد
وفر�ض خدمة العلم يف ع��ام  .2014و�ساهمت
قواتنا امل�سلحة يف حل النزاعات وحفظ اال�ستقرار
يف ع ��دة دول م �ث��ل ل �ب �ن��ان وال� �ع ��راق وكو�سوفا
وباك�ستان � ،سواء �ضمن ق��وات التحالف العربي
�أوق� ��وات الأمم امل�ت�ح��دة حل�ف��ظ ال���س�لام و�إع ��ادة
الإعمار.
ال �� �س ��ؤال ال �ث��اين :ي��رى الأدي� ��ب الكبرياملرحوم
عبا�س حممود العقاد يف كتبه ال�شهرية «عبقرية
ال�صديق» و «عبقرية عمر» و «عبقرية خالد» �أن
الرتبية اجلندية « :ه��ي املفتاح ال��رائ��ع لعظمة
ه�ؤالء القادة العظام ،وكذلك يرى قادة عامليون
�آخ� ��رون م�ث��ل ت�شرت�شل يف ب��ري�ط��ان�ي��ا ،وديغول
يف فرن�سا ،وجياب يف فيتنام ،و�سیمون بوليفار
يف بوليفيا ،وت�شي ج�ي�ف��ارا يف ك��وب��ا وكولومبيا
وغ�يره��م .ف� ��إىل �أي م��دى ت ��رون معاليكم هذا
ال وواقعاً ملمو�ساً
النهج يف مناقبية اجلندية ماث ً
يف ت��رب�ي��ة �أج�ي��ال�ن��ا اجل��دي��دة يف دول ��ة الإم� ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،مبناقبية اجل�ن��دي��ة وقيمها،
و�إعدادها الرتبوي ،لتحمل م�س�ؤولياتها ،وليكون
الرجل املنا�سب دائما يف املكان املنا�سب؟
ك�م��ا ذك ��رت ��س��اب�ق�اً ف� ��إن ت��أ��س�ي����س هيئة اخلدمة
الوطنية واالحتياطية وفر�ض خدمة العلم يف
 2014كان خطوة مهمة و�ضروية يف تعزيز روح
االن�ضباط ورف��ع اجلاهزية النف�سية والقتالية
ل�شباب دولة الإمارات العربية املتحدة ،حيث ثبت
علمياً �أن ال��رك��ون �إىل حياة ال��رخ��اء والرفاهية
وال�ف��راغ لها ت��أث�يرات �سلبية خطرية على حياة
ال�شباب .ور�أي �ن��ا �أن �أب�ن��اء �شيوخنا حفظهم اهلل
كانوا من �أوائ��ل املن�ضمني �إىل اخلدمة الوطنية
ليكونوا ق��دوة ل�شباب ال��وط��ن يف التحلي بروح
املبادرة والإق��دام وال�شجاعة .كما كان من �ش�أنه
تعزيز ح�س االنتماء الوطني واالرتباط بالأر�ض،
وت�ع�ل�ي��م �أب �ن��ائ �ن��ا م �ع��اين ال�ت���ض�ح�ي��ة والبطولة
والفداء دفاعاً عن �أر�ضهم وعر�ضهم .وقد بد�أنا
بالفعل ب��ر�ؤي��ة الآث ��ار الإي�ج��اب�ي��ة املنعك�سة على
�سلوك �شبابنا ،ومما ال �شك فيه �أن هذا الت�أثري

�سيمتد على م��دى حياتهم العملية والأ�سرية
وكيفية تربية �أبنائهم يف امل�ستقبل على االلتزام
واالن�ضباط والعمل يف �سبيل الوطن.
ال�س�ؤال الثالث :ما هي �أه��م �إجن��ازات جمموعة
خ�ل�ي�ف��ة ج�م�ع��ة ال �ن ��اب ��ودة ال �ت �ج��اري��ة واملتميزة
وال� � ��رائ� � ��دة يف م ��واك� �ب ��ة امل� ��� �س�ي�رة االحت� ��ادي� ��ة
االقت�صادية منذ ت�أ�سي�سها حتى ال�ي��وم؟ وماذا
عن م�شاريعكم امل�ستقبلية ونحن نعي�ش �أجواء
�إك�سبو  2020مع الإجنازات االحتادية املتوالية،
واخل�ط��ة اخلم�سينية املب�شرة ل��دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة.
لي�س م��ن امل�ن���ص��ف دائ �م �اً �أن ي�ت�ح��دث الإن�سان
ع��ن �إجن��ازات��ه �أو ��ش��رك��ات��ه ،ول�ك��ن ه��ذا التقييم
ن�ترك��ه ل�ل�ع�م�لاء وامل���س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن اخلدمات
التي تقدمها تلك ال�شركات .ولكن يجدر القول
ب�أنه عند بداية ت�أ�سي�س �أوىل �شركات املجموعة
ك��ان ال�ه��دف دائ�م�اً ه��و تلبية احتياجات ال�سوق
وا�ستح�ضار �أف�ضل ما ميكن على م�ستوى العامل،
ح�ي��ث ع��ودن��ا ال���ش�ي��خ را� �ش��د ب��ن ��س�ع�ي��د -رحمه
اهلل -وم��ن بعده �أب�ن��ا�ؤه �شيوخنا الكرام على �أال
نقبل ب�أقل من الأف�ضل يف كل جمال نود العمل
فيه .وق��د مت الرتكيز على امل�ج��االت ال�صناعية
والتجارية يف املجموعة وحققت جناحات جيدة
بحمد اهلل -وف�ضله وال زال��ت معظم �شركاتناتعمل يف ال�سوق منذ �سبعينيات ال�ق��رن املا�ضي
وحتى الآن على ال��رغ��م م��ن التحديات املحلية
وال�ع��امل�ي��ة واملناف�سة ال���ش��دي��دة ،الف�ضل فيه هلل
ت�ع��اىل �أوال ،وللدعم ال�لاحم��دود ال��ذي قدمته
دولتنا و�شيوخنا -حفظهم اهلل -للتجار ورجال
الأعمال ،وال��ذي و�صل �إىل قمته بفوز الإمارات
بتنظيم معر�ض �إك�سبو  2020يف �إم��ارة دبي.
وحت��ر���ص �شركاتنا دائ�م�اً على �أن تبقى مواكبة
لآخر التطورات التكنولوجية يف جمال ال�سيارات
الكهربائية والطاقة النظيفة واال�ستدامة و�سوف
يكون معر�ض �إك�سبو  2020يف دبي داعماً لهذا
االجتاه العاملي اجلديد.
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نتقدم ب�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات

اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات العربية املتحدة
رئي�س جمل�س الإدارة في�صل بن �سلطان بن �سامل القا�سمي
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أ�رسة البنك العربي املتحد
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�سعادة علي التجلي يتحدث اىل الزميل د.حممود علياء

تواكب �إمارة الفجرية امل�سرية االحتادية بكل املنجزات
معايل علي م�صطفى التجلي يف حديث خا�ص «بالفجر »

ملحق خا�ص مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني

الإمارات م�ضرب املثل يف �إخال�ص القادة  ,وثقه ال�شعب  ,واالزدهار  ,والرخاء  ,وال�سعادة  ,والت�سامح
• معر�ض اك�سبو ي�ستقطب العامل  ,ويكر�س مكانة الإمارات العاملية واملتميزة
• م�شاتل ال�ساحل الأخ�ضر م�ؤ�س�سة رائدة يف جمال النخيل والتمور حمليا و�إقليميا وعامليا
�صحيا لال�ست�شفاء  ,ومعاجلة العديد من �أمرا�ض الروماتيزم  ,والربد
 ,بوجود الينابيع املعدنية.
ويفد �إليها على م��دار العام الكثريون من الزائرين وال�سياح الذين
يق�صدونها لل�سباحة يف املياه الكربيتية الدافئة  ,ف�ضال عن موقعها
اخلالب بني �سفوح اجلبال  ,و�سط �أ�شجار النخيل  ,وال�سدر  ,وال�سمر
وغريها من نباتات هذه البيئة الرائعة.

•• الفجرية – د .حممود علياء

برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى
لالحتاد حاكم الفجرية  ,و�إ��ش��راف مبا�شر من قبل �سمو ال�شيخ حممد بن
حمد ال�شرقي ويل العهد الأم�ين و�إخوانه �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ  ,مت�ضي
�إمارة الفجرية قدما يف م�سرية النه�ضة والتنمية  ,والتطور واالزدهار  ,يف كل
القطاعات وعلى قدم و�ساق  ,فتبدو الإمارة بتوجيه ومتابعة �أ�صحاب ال�سمو
ال�شيوخ ور�شة عمل متوا�صلة  ,جتمع بني العمران والطرقات  ,وامل�ؤ�س�سات
التجارية وامل�صرفية  ,واملجاالت الزراعية املعززة بالكهرباء واملاء والطرقات ,
واحلدائق وامل�شاتل  ,واملنتزهات  ,والفنادق واملدار�س واجلامعات  ,وامل�ست�شفيات
وامل�ستو�صفات  ,والعيادات � ,إىل جانب جاذبية ال��دوارات  ,وجاذبية املنطقة
ال�صناعية  ,والنوادي الريا�ضية والثقافية � ,إىل جانب امل�سارح  ,واملنتديات ,
التي غدت اليوم كال متكامال يف م�سرية الإمارة الناه�ضة يف موكب النه�ضة
ال�شاملة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
واليوم ونحن نحتفل باليوم الوطني للدولة – اليوبيل الذهبي الحتاد دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ي�سعدنا وي�شرفنا �أن نرفع �أ�سمى �آي��ات التهاين
والتربيكات �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د بن �سلطان �آل
نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل  -و�إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  ,و�إىل
مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم الفجرية  ,و�إىل �إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى
لالحتاد حكام الإمارات  ,و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أولياء العهود الأمناء
 ,وبخا�صة �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان  ,ويل عهد
�أبوظبي الأم�ين نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ,و�إىل �أ�صحاب املعايل
ال ��وزراء  ,و�إىل جميع امل�س�ؤولني و�إىل �شعب الإم ��ارات ال�ك��رمي  ,واملقيمني
والوافدين على �أر�ض الدولة الطيبة املباركة  ,وكل عام و�أنتم بخري.
بهذه الكلمات ال�صادقة واملعربة وامل�ؤثرة ا�ستهل معايل الأ�ستاذ علي م�صطفى
التجلي – �أبونا�صر – حديثه مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني – اليوبيل
الذهبي – الحتاد دولة الإمارات العربية املتحدة  ,فخورا مبا حققته الدولة
من �إجن��ازات مده�شة يف زم��ن قيا�سي  ,ومعتزا بالرابط املقد�س بني �شعب
الإمارات واحلكام  ,رابط الثقة والإخال�ص واملحبة والوفاء  ,والتعاون املتكامل
من �أجل واقع الرخاء القائم  ,واالزدهار املتوا�صل  ,وامل�ستقبل الأف�ضل يف بلد
ال�سعادة  ,والت�سامح  ,ووطن الكفاءات واخلربات  ,وجمتمع التعاون والتكافل
 ,والطم�أنينة والأم��ان��ة  ,والأم��ن واال�ستقرار  ,وازده ��ار ك��ل القطاعات من
ال�صحة والتعليم � ,إىل التجارة وال�صناعة والزراعة � ,إىل العمران والطرقات
 ,و�إىل احلدائق واملنتزهات وامل�شاتل واحلقول  ,يف معزوفة متكاملة حلمتها
ال�سعادة  ,ن�سيجها املحبة والت�سامح.

�إك�سبو حمط �أنظار العامل
وت��اب��ع معاليه:ومع ا�ست�ضافة دول��ة الإم� ��ارات ملعر�ض �إك�سبو بدبي
بدورته املائة وال�سبعني تتج�سد من خالل  193دولة م�شاركة يف هذا
املعر�ض واحل��دث العاملي ما قاله املرحوم ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل
نهيان -طيب اهلل ث��راه -قبل ن�صف قرن�:س�أجعل من دولة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة  ,ملتقى ��ش�ع��وب ال �ع��امل  ,وحم��ط رح��ال�ه��م  ,وهذا
مات�شهده الإمارات اليوم �صيفا و�شتاء  ,والتي ت�سجل �أعلى رقم قيا�سي
يف اال�ستقرار واالزدهار  ,والأمن والطم�أنينة  ,بن�سيج اجتماعي �إن�ساين �شواطئ �ساحرة
عاملي فريد من نوعه  ,فغدت الأح�لام وقائع  ,والطموحات حقائق  ,وا�ستطرد معايل الأ�ستاذ علي التجلي يقول:كما ت�شتهر �إمارة الفجرية
والآم��ال تعاي�شا ملمو�سا  ,والأه��داف ماثلة  ,يقطف خريها اجلميع ب�شواطئها ال�ساحرة التي تعد متنف�سا ل�سكان املنطقة  ,وزوارها � ,سواء
القادمني من �إم��ارات الدولة الأخ��رى � ,أو من اخلارج و�أهمها �شاطئ
ب�أروع �صفاء  ,و�أرقى رخاء ( ,و�أما بنعمة ربك فحدث).
�صمربيد  ,و�شاطئ �ساندي  ,و�شاطئ املظالت  ,و�شاطئ دبا  ,و�شاطئ
العقة.
الفجرية تطور ي�سابق الزمن
وح��ول النه�ضة ال�شاملة واملت�سارعة يف �إم ��ارة الفجرية ق��ال معايل
الأ�ستاذ علي التجلي:تتميز الفجرية بطبيعتها اخلالبة  ,التي جتمع قرية الرتاث
بني ال�شواطئ ال�لازوردي��ة  ,والقمم ال�شاخمة  ,وال�سهول اخل�ضراء وتابع معايل الأ�ستاذ م�صطفى التجلي يقول:كما متتاز �إمارة الفجرية
املنب�سطة  ,وينابيع امل��اء ال �ب��اردة منها وال�ساخنة  ,وتعترب املحطة مبعاملها التاريخية  ,والرتاثية الكثرية  ,التي تدل على ما�ض عريق
ال�سياحية الأجمل على ال�ساحل ال�شرقي  ,ولذلك مع مطارها ومينائها  ,و�أ��ص��ال��ة �ضاربة ب��اجل��ذور والأع �م��اق  ,حيث تعترب ق��ري��ة ال�ت�راث ,
ومنطقتها احلرة  ,وطبيعتها اخلالبة  ,متثل �إمارة الفجرية على مدار من �أهم الأماكن التي جت�سد حياة الأج��داد التقليدية  ,تربزها ب�أدق
العام وجهة �سياحية منوذجية  ,بفنادقها  ,ومنتزهاتها  ,ومنتجعاتها تفا�صيلها  ,وقد اكت�سبت هذه القرية �شهرة وا�سعة � ,سياحيا  ,وثقافيا
� ,إىل جانب �شواطئها  ,وجبالها  ,ووديانها وينابيعها  ,حيث جتمع  ,يف جت�سيدها الرائع لتاريخ جميد  ,وح�ضارة عريقة  ,وتراث �أ�صيل ,
ال�شواطئ ال�ف�يروزي��ة  ,املمتدة على خليج ُع�م��ان ال�ساحر  ,واجلبال حيث ي�شعر ال�سائح بجل�ساتها العربية التقليدية � ,أنه يجمع بان�شراح
ال�شاهقة � ,إىل جانب �أ�سواقها ال�شعبية  ,و�آثارها من قالع وح�صون  ,رائع بني ع�صور خلت  ,وما�ض عريق  ,وحا�ضر مزدهر.
ومعاملها الرتاثية الكثرية التي تزين �أرا�ضيها ال�شا�سعة  ,وقد بلغ عدد
قلعة الفجرية
نزالء الفنادق يف العام املا�ضي حوايل � 913.3ألف نزيل.
وللحديث ع��ن قلعة الفجرية التاريخية � �ش ��ؤون و�شجون  ,فقد مت
ت�شييدها يف القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي  ,خالل حقبة زمنية بارزة
 70كيلو مرت ًا على �ساحل ُعمان
وت��اب��ع م�ع��ايل الأ� �س �ت��اذ علي التجلي يقول:وتتمتع �إم ��ارة الفجرية يف تاريخ �إم��ارة الفجرية  ,حيث تعترب �شاهدا على مراحل التحوالت
بف�ضل موقعها اجل�غ��رايف بطابع متميز وخمتلف  ,من حيث جمال اجلغرافية  ,والع�سكرية  ,التي �شهدتها املنطقة  ,خالل القرون الأربعة
الطبيعة اخلالبة  ,واملناظر ال�ساحرة  ,ال�سال�سل اجلبلية وال�سهول  ,الفائتة  ,وميثل �شكلها املعماري �إح��دى الوثائق التاريخية الرا�سخة
واله�ضاب وبع�ض املناطق ال�صحراوية  ,مما يجعلها مكانا منوذجيا  ,وامللمو�سة التي تربز �أمناط ومناذج العمارة يف تلك املرحلة  ,من حيث
لق�ضاء الإجازات  ,ومت�ضية العطالت  ,لكل ع�شاق الطبيعة  ,الراغبني مواد البناء  ,وال�شكل الهند�سي  ,والداللة االجتماعية.
بالأجواء الرومان�سية من �سياح  ,ورحالني  ,و�شعراء وكتاب  ,وفنانني
ومبدعني  ,ي�ستمتعون بطبيعتها النادرة  ,بني خورفكان  ,والفجرية  ,معامل �أخرى رائعة
وتابع معاليه يقول:وبالإ�ضافة �إىل قلعة الفجرية ال�شهرية  ,ميكن
والبادية  ,والواحات  ,واال�سرتاحات املنت�شرة هنا وهناك  ,وهنالك.
ل��زوار �إم��ارة الفجرية  ,اال�ستمتاع بزيارة قلعة البثنة وح�صن اجلبل
 ,وم�سجد البدية  ,وهو من �أق��دم م�ساجد الإم��ارات  ,وكذلك متحف
وادي الوريعة
و�أ�ضاف معاليه:وتزخر حممية وادي الوريعة بالعديد من احليوانات الفجرية  ,ال��ذي يعترب من �أه��م املتاحف الأثرية املوجودة يف الدولة
والطيور  ,املتنوعة  ,والنباتات الربية  ,واحليوانات الربمائية  ,ف�ضال وي�ضم قطعا �أثرية قدمية يعود تاريخها �إىل � 4500سنة  ,قبل امليالد
عن عيون امل��اء  ,التي تنبع من باطن الأر���ض  ,وتتحول �إىل �شالالت  ,ويحت�ضن متحف الفجرية ثالث قاعات للرتاث  ,وقاعتني للآثار ,
ومكتبة �أثرية.
ت�صب يف مياه الربك بعمق �أربعة �أمتار تقريبا.

الأخرى  ,ومن �أبرزها حدائق دبا يف الفجرية  ,وحديقة املنتزه اخلا�صة
بال�سيدات والأط�ف��ال  ,وحديقة اك��وا باون�س املائية  ,وحديقة كلباء
الكورني�ش .
�إ�ضافة �إىل مراكز الت�سوق يف خمتلف �أنحاء الإمارة  ,وما حتت�ضنه من
�أ�سواق  ,ومراكز �ألعاب  ,ولهو للأطفال � ,إىل جانب اخلدمات الأخرى
 ,مثل �ساحة م�صارعة الثريان  ,ومركز غط�س «دايفرز داون»  ,و�سوق
اجلمعة  ,ال��ذي اكت�سب ا�سمه  ,من خالل ازده��ار الن�شاط التجاري ,
خالل عطالت نهاية الأ�سبوع  ,وكذلك باملنا�سبات الر�سمية  ,والأعياد
 ,واالحتفاالت.
�إن�شاء الفنادق واملنتجعات
وا�ستطرد معايل الأ�ستاذ علي التجلي يقول:ومع ارتفاع معدالت حركة
ال�سياحة  ,و�أعداد ال�سياح  ,ازداد �إن�شاء الفنادق واملنتجعات ال�سياحية
املتميزة  ,وال�سيما على ال�شواطئ  ,والتي ت�صنف بني �أربع �إىل خم�س
جن��وم  ,لتلبي متطلبات ال�سائح واملقيم وال��زائ��ر على م��دار ال�ع��ام ,
مب�ستوى ع��ال وم��رم��وق  ,لل�ضيافة الفندقية  ,واخل��دم��ات العاملية ,
واال�ستجمام املتكامل.

م�شاتل ال�ساحل الأخ�ضر.
وح��ول �س�ؤال عن م�سرية م�ؤ�س�سة م�شاتل ال�ساحل الأخ�ضر  ,والتي
ت�أ�س�س يف �إم��ارة الفجرية يف العام  , 1997قال معايل الأ�ستاذ علي
م�صطفى التجلي رئي�س جمل�س �إدارتها:نحن متخ�ص�صون يف جمال
�أن�سجة النخيل بكل تفا�صيلها  ,ومواكبة تطور الأب�ح��اث العلمية ,
والتقنية حولها  ,والذي حفزنا للقيام بهذا العمل  ,هو حث املرحوم
الوالد ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ثراه  -على الإكثار
من زراعة النخيل  ,يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة  ,هذه ال�شجرة
املباركة .
حيث كان ي�صل عدد �أ�شجار النخيل يف الإمارات ما بني � 6إىل  7مليون
نخلة يوم ذاك  ,وكان معظم هذا النخيل نخيال بذريا  ,من حيث �إنتاج
التمور  ,ومل تكن تلك املحا�صيل  ,ت�صلح للم�أكوالت الب�شرية  ,فكانت
تلك املنتجات  ,ت�صرف علفا للما�شية  ,كاجلمال والأب�ق��ار والأغنام
وامل��اع��ز  ,وك��ان امل��رح��وم��ان ال�شيخ زاي��د  ,و ال�شيخ را��ش��د يحر�صان
دائما على �أن تكون دولة الإمارات هي الأوىل عامليا  ,يف زراعة النخيل ,
والعناية به  ,وم�ضاعفة عدد �أ�شجاره  ,يف الدولة.
وبالفعل حتقق ه��ذا احللم املن�شود اليوم  ,و�أ�ضحت الأمنية حقيقة
ماثلة للعامل  ,مما جعل دولة الإمارات العربية املتحدة هي الأوىل يف
هذا املجال.
وخل�ص معاليه �إىل القول:نحن ن�أمل يف هذه املنا�سبة العزيزة والغالية
 ,ويف كل املنا�سبات من �شبابنا �أن يوا�صلوا امل�سرية باجلد واملثابرة
واحلر�ص على النتائج  ,ال�سيما و�أن الدولة قد وفرت لهم كل ال�سبل
وامل�سالك التي ت�ؤهلهم للحفاظ على املنجزات  ,وزي��ادة حجم هذه
املنجزات حا�ضرا وم�ستقبال �سواء بالعلم واملعرفة �أو باالخت�صا�ص
والإب��داع واللياقة البدنية  ,وال�سلوك القومي  ,واالجتهاد يف الدر�س
معامل �سياحية �أخرى
عني َم ّ�ض ّب
وتابع معاليه:وتعد حديقة عني م�ضب الكربيتية  ,من �أهم الأماكن ون��وه معايل الأ��س�ت��اذ علي م�صطفى التجلي �إىل �أن �إم��ارة الفجرية والتح�صيل  ,واال�ستفادة من خربة الآباء والأجداد  ,وامل�ضي قدما يف
ال�سياحية يف �إمارة الفجرية  ,وتقع يف �شمال الإمارة  ,على بعد خم�سني تويل اهتماما كبريا لإن�شاء احلدائق  ,واملنتزهات العامة  ,التي ت�شكل غمار الواجب وامل�س�ؤولية  ,والأمانة الوطنية واالجتماعية  ,وقدميا
مرتا فقط من قلعة الفجرية التاريخية  ,وتعترب هذه املنطقة منتجعا متنف�سا حيويا  ,للعائالت والأفراد �أيام العطالت والأعياد واملنا�سبات قيل :زرعوا ف�أكلنا  ,ونزرع في�أكلون  ,وكل عام و�أنتم بخري.

نه�ضة ن�سائية �شاملة يف الدولة

موزه حمدان اخلزميي

مرمي عبد اهلل املطرو�شي�• :أثبتت املر�أة الإماراتية جدارتها يف كل املجاالت
•العلم واملعرفة على قاعدة الرتبية ال�صاحلة
••الفجرية – الفجر:

ي �� �ش��ارك اجل �ي ��ل الإم � ��ارات � ��ي اجل ��دي ��د م ��ن خريجي
وخ��ري �ج��ات اجل��ام �ع��ات وع �ل��ى اخ �ت�لاف اخت�صا�صهم
واخت�صا�صهن يف بناء دول��ة االحت��اد العتيدة بقيادتها
الر�شيدة و�إجنازاتها ال�شاخمة وتطورها املتوا�صل مما
يجعل من جناح هذا اجليل اجلديد من الكفاءات ي�شكل
حوافزا لدى الأجيال املتالحقة لت�ؤدي دورها املرموق
ور�سالتها الوطنية على �أكمل وجه.
كفاءة عالية و�أداء متميز
وتعترب ال�سيدة مرمي عبد اهلل املطرو�شي مراقب عام
ح�سابات حكومة الفجرية من �أهم الكفاءات العاملة يف
جمال اخت�صا�صها حيث تخرجت من جامعة الإمارات
يف ال �ع��ام  1996وم�ت��زوج��ة ورب ��ة �أ� �س��رة ك�م��ا �أن �ه��ا �أم
لأرب �ع��ة �أوالد وي�ع�م��ل زوج �ه��ا يف ال�ع��ا��ص�م��ة �أبوظبي.
ومبنا�سبة مئوية زايد واليوم الوطني اخلم�سني لدولة
الإم��ارات كان لنا خالل جولتنا يف الفجرية ا�سرتاحة مبنا�سبة مئوية ال�شيخ زايد رحمه اهلل والعيد الوطني
حوار يف مقر الدائرة املالية برتتيب من �سعادة الأ�ستاذ اخلم�سني ل��دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة متمنية
علي التجلي مدير الدائرة املالية يف حكومة الفجرية امل��زي��د م��ن التطور واالزده� ��ار وك��ل ع��ام و�أن�ت��م بخري.
والذي �أثنى كثريا على كفاءة ال�سيدة مرمي املطرو�شي ث��م حت��دث��ت ال�سيدة م��رمي عبد اهلل املطرو�شي حول
و�أمانتها و�أدائها مما يجعلها بحق �أمنوذجا للم�س�ؤولة النه�ضة الن�سائية ال�شاملة يف ال��دول��ة وق��ال��ت ت�شهد
املخل�صة واملراقبة الأمينة وكان معها هذا احلوار حول دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة نه�ضة ن�سائية �شاملة
العيد الوطني للدولة ونه�ضة امل ��ر�أة يف الفجرية يف ت �ق��وم ع�ل��ى �أ� �س��ا���س االل� �ت ��زام ب��ال���ش��ري�ع��ة الإ�سالمية
خمتلف املجاالت.
وم��واك�ب��ة ال�ت�ط��ور بكل التفا�صيل على ق��اع��دة العلم
واملعرفة والكفاءة واخللق �أوال .و�أ�ضافت فعلى م�ستوى
نه�ضة ن�سائية �شاملة
الدولة ب�شكل عام ت�ساهم املر�أة اليوم وب�شكل الفت يف
ا�ستهلت ال�سيدة م��رمي عبد اهلل املطرو�شي حديثها خمتلف امليادين النظرية والتطبيقية �سواء كمديرة
ب��رف��ع �أ�سمى �آي��ات التهاين وال�ت�بري�ك��ات �إىل �أ�صحاب وم���س��ؤول��ة �أو كموظفة وع��ام�ل��ة �أو كمدر�سة وطالبة
ال�سمو ال�شيوخ حكام الإم ��ارات و�إىل �أ�صحاب ال�سمو و�أ�ستاذة جامعية �أو كباحثة جمتهدة �أو كربة منزل �أو
ال�شيوخ �أول�ي��اء العهود و�إىل �أ�صحاب امل�ع��ايل الوزراء ك�سيدة �أعمال �أو ك�سيدة جمتمع وغري ذلك.
و�أ�صحاب ال�سعادة امل�س�ؤولني واملواطنني والوافدين وتابعت ال�سيدة م��رمي املطرو�شي تقول لقد غ��دا دور

•ال حدود ملهارات املر�أة وال حواجز �أمام �إبداعاتها
امل��ر�أة اليوم يف الإم��ارات ظاهرا وجليا للعيان فبف�ضل
الرتبية ال�صاحلة والتعليم ورع��اي��ة ال��دول��ة لطالب
العلم وللخريجني على حد �سواء مع العناية من قبل
امل�س�ؤولني بكل التفا�صيل ت�شهد البالد كل عام �آالف
اخلريجات يف خمتلف جمالت التخ�ص�ص والكفاءات
وامل �ه��ارات منها الطبية وال�صحية والعلمية وكذلك
ال�ت�رب��وي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وغ�ي�ر ذل ��ك م ��ن املجاالت
الإب��داع �ي��ة ككتابة الق�صة وال���ش�ع��ر وال��ر��س��م وتقنية
امل�ع�ل��وم��ات وك��ذل��ك ف�ن�ي��ات امل �خ �ت�برات وه ��ي جماالت
جديدة برز االهتمام بها مع بداية النه�ضة والتطور
م��ع ت��أ��س�ي����س االحت ��اد يف ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي الأول العام
.1971
الرتبية والتعليم �صنوان
وتابعت ال�سيدة م��رمي املطرو�شي تقول  :تقوم املر�أة
الآن بتعليم الأوالد والبنات معا يف املرحلة الرتبوية
الت�أ�سي�سية الأوىل من الف�صل الأول الأ�سا�سي وحتى
الف�صل اخل��ام����س الأ��س��ا��س��ي لأن ال�ترب�ي��ة ه��ي قاعدة
التعليم و�إذا م��ا �صلحت ال�ترب�ي��ة �صلح ال���ش��أن وجاء
التعليم الناجح مقرتنا بالرتبية الناجحة .وا�ستطردت
تقول  :و�أ�شري �أي�ضا بهذه املنا�سبة �إىل املجاالت ال�صحية
ف��إن عدد الطبيبات املتخ�ص�صات من املواطنات يزداد
ك��ل �سنة ب�شكل ملحوظ وك��ذل��ك يف �سلك التمري�ض
وال�صيدلة وفنيات املختربات �إىل جانب املتخ�ص�صات
بعلوم ال�صحة والتغذية �إىل جانب املناخ ال�صحي يف
ال��دول��ة وال ��ذي ي��وف��ر ل �ل �م��ر�أة االط�ل�اع ع�ل��ى املعارف
واملعلومات من خمتلف امل�صادر الإعالمية وال�صحفية
واملجتمعية مع اعتبارات االط�لاع اليومي على �شبكة
االنرتنت وتوابعها و�أردف��ت ال�سيدة املطرو�شي القول
ف ��أو� �ض �ح��ت ك��ذل��ك ب � ��أن يف الإم � � ��ارات ال �ك �ث�ي�رات من
املهند�سات واملتخ�ص�صات يف خمتلف املجاالت الع�صرية
مثل هند�سة املعمار ،هند�سة الديكور ،الهند�سة املدنية

وكذلك هند�سة علوم الكمبيوتر وه��ي جم��االت كانت
قبل ع�شر �سنوات مثال مق�صورة على فئة الذكور ملا لها
من �صلة مبا�شرة بالتعامل مع اجلمهور �أما اليوم فقد
�أ�صبحت املر�أة املتعلمة والكف�ؤة يف هذه املجاالت مناف�سة
قوية للرجل خا�صة بعدما �أثبتت كفاءتها وجدارتها يف
الأداء ب�سبب رغبتها وحبها لعملها وكذلك حر�صها ب�أن
تكون �أف�ضل دائما �إىل جانب رغبتها امللحة واليومية
ب�أن ت�ؤكد ذاتها ووجودها خا�صة و�أن املناخ احل�ضاري يف
دولة الإم��ارات �صحي بامتياز وي�ضاعف من طموحات
اجلميع .و�أ�ضافت تقول :وكذلك برزت املر�أة يف جماالت
العلوم التطبيقية مثل العمل امل�ي��داين ال��ذي ي�شمل
العلوم التطبيقية مثل الهند�سة املعمارية والتخطيط
وك��ذل��ك يف ال�ف�ي��زي��اء والكيمياء وع�ل��وم البيولوجيا.
كذلك �أ�شارت ال�سيدة مرمي املطرو�شي �إىل دور املر�أة
يف جماالت تنمية امل��وارد الب�شرية وم�شاركتها ب�أحدث
الأعمال الع�صرية امللحة مثل جماالت ت�صنيع �شرائح
ال�ك�م�ب�ي��وت��ر وت�ط�ب�ي�ق��ات ا��س�ت�خ��دام�ه��ا وت��واب�ع�ه��ا وهي
حقائق يومية ملمو�سة .وتابعت تقول و�أ�شري باملنا�سبة
�إىل �أن غالبية اخلريجني من ق�سم املحا�سبة يف الدولة
هن من الإن��اث بالرغم من �أن العمل قد يكون �أكرث
م�لاءم��ة للرجال ولكن امل ��ر�أة بحق ق��د �أثبتت جدارة
وكفاءة عالية ي�شار �إليها بالبنان ويحفز الأخريات على
االلتحاق بنف�س االخت�صا�ص ملاله من �أهمية وجدوى
وط�م��وح��ات .وخل�صت ال�سيدة م��رمي امل�ط��رو��ش��ي �إىل
القول  :و�أخريا �أن�صح بهذه املنا�سبة اجليل ال�صاعد من
الفتيات يف الإمارات حيث جمتمع االزدهار والتطور �أن
يقتنمن الفر�صة على �أكمل وجه لتحقيق طموحاتهن
ال�ب�ن��اءة يف خ��دم��ة �أنف�سهن وع��ائ�لات�ه��ن وجمتمعهن
ووط�ن�ه��ن وذل ��ك ب � ��الإرادة وال�صميم والإ�� �ص ��رار وهو
املك�سب الأ��س��ا��س��ي لها وللوطن على ح��د ��س��واء رحم
اهلل ال�شيخ زاي��د وا�سكنه ف�سيح جناته وكل عام و�أنتم
بخري.

موزه حمدان اخلزميي  :اجليل
اجلديد يوا�صل امل�سرية
•• الفجرية -الفجر

وحتدثت �إلينا مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني للدولة ومبنا�سبة مئوية
املغفور له ب��إذن اهلل ال�شيخ زاي��د الوالد امل�ؤ�س�س  ،ال�سيدة م��وزه حمدان
اخلزميي رئي�س ق�سم املوارد الب�شرية يف الدائرة املالية بحكومة الفجرية
قالت � :أرف��ع �أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة التاريخية
العظيمة و�أمتنى من ال�شباب والفتيات االجتهاد الدائم ملوا�صلة امل�سرية
بالعلم والكفاءة والإخال�ص والعطاء وقدميا قيل  ،زرعوا ف�أكلنا ونزرع
في�أكلون وكل عام و�أنتم بخري.
و�أ�ضافت الأ�ستاذة م��وزة حمدان اخلزميي تقول ،لقد �أر�سى املفغور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل قواعد و�أ�س�س الدولة العتيدة
وبنى و�إخوانه احلكام الركائز الوطيدة لالحتاد وزرع بذور النه�ضة ورعى
منوها وازدهارها و�ضاعف من خرياتها ب�إميانه باهلل �سبحانه وبحكمته
فجاء الزرع يانعا واحل�صاد وفريا ودائما �إىل املزيد ب�إذن اهلل بخربة �شبابنا
وهمة �شبابنا وكل عام و�أنتم بخري.

اليوم الوطني
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املرحوم �أبوبكر احلامد مع �سمو ال�شيخ حممد بن خليفة �آل مكتوم يتحاوران

املرحوم �أبوبكر احلامد مع املرحوم ال�شيخ حمدان بن را�شد وحديث ذو �شجون

�أبو بكر �سامل احلامد رجل را�سخ يف الذاكرة والوجدان

ملحق خا�ص مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني

• �إجنازات الرجل تتحدث عنه

• �سرية عطرة  ,وم�سرية حتظى بعرفان وتقدير اجلميع
• �أ�سهم و�أ�شرف على ع�شرات امل�شاريع يف دولة الإمارات العربية املتحدة
• مبادراته اخليرّ ة يقطف ثمارها اجلميع
• حامد ابوبكر احلامد:كان الوالد مدر�سة لأ�سرته  ,و�أ�صدقائه  ,وجمتمعه ,و منارة يف �أعمال اخلري والرب
العربية املتحدة التي حتتفل  ,ودور �أخ��ي��ه امل��رح��وم ال�شيخ
•• دبي – الفجر
يف تاريخ الأمم مراحل خ�صها اليوم باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س را�شد بن �سعيد �آل مكتوم نائب
اهلل �سبحانه بالعظمة وباخللود االحت����اد  ,وان���ط�ل�اق امل�سرية الرئي�س امل�ؤ�س�س حاكم دبي ,
 ,ويف تاريخ هذه املراحل رجال االحتادية يت�صدر دور املرحوم و�إخوانهما ال�شيوخ امل�ؤ�س�سني
خ�صهم اهلل �سبحانه بالعظمة زاي���د ب��ن �سلطان �آل ن��ه��ي��ان  ,ل���دول���ة الإم�������ارات العربية
واخل��ل��ود ويف دول���ة الإم����ارات الرئي�س امل�ؤ�س�س  ,والقائد امللهم املتحدة  ,املرحلة التاريخية
والذي كان يوم ذاك وزيراً للنقل يف حكومة دبي
 ,وذلك قبل ت�أ�سي�س احتاد دولة الإمارات  ,ب�أربع
�سنوات �أي يف العام  1967حتديدا.
وباملنا�سبة  ,ومم��ا يرويه معايل حممد �سعيد
املال  ,ب�أنه قام بت�أ�سي�س �أول �شركة مقاوالت يف
دبي  ,يف ذلك العام  ,وذلك للتعاون مع املرحوم
ال�شيخ حممد بن الدن.
وكانت ه��ذه اخلطوة  ,وم��ا يرتتب عليها  ,من
�إجن��ازات الفتة  ,وتعترب اخلطوة الأوىل فعال
مب�سرية املرحوم الوالد بالعمل بدولة الإمارات
العربية املتحدة.
وك��ان ا�سم ال�شركة يف ذلك احلني م�ؤ�س�سة بن
الدن للمقاوالت والتجارة العامة.
ويتابع الأ�ستاذ حامد �أبوبكر احلامد يقول:وبعد
وفاة املرحوم �سامل بن الدن  ,حتول ا�سم ال�شركة
�إىل «جمموعة بن الدن ال�سعودية».
وك� � ��ان ذل � ��ك يف ال � �ع ��ام  , 1988ع �ل��ى وجه
التحديد.

املرحوم �أبوبكر احلامد مع �سمو ال�شيخ �سعيد بن حممد بن خليفة �آل مكتوم والزميل د.حممود علياء
رجال حول ال�شيوخ
وق��د ب��رز ح��ول قادتنا �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ
رجال �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه  ,حبا للوطن
و�إخال�صا بالعطاء  ,ومتيزاً باملبادرة  ,وح�ضورا
الف �ت��ا يف الأع� �م ��ال والإجن� � � ��ازات  ,واللقاءات
واحل��وارات  ,التي ازدان��ت بالثقة والإخ�لا���ص ,
ثقة ال�شعب و�إخال�ص احلكام  ,فجاءت الثمار
يانعة  ,ونا�ضجة  ,ومتوا�صلة عاما بعد عام مثل
كلمة طيبة ك�شجرة طيبة � ,أ�صلها ثابت وفرعها
يف ال�سماء  ,ت�ؤتي �أكلها كل حني ب�إذن ربها .
وم��ن ه � ��ؤالء ال��رج��ال ال�ن��اج�ح�ين واملخل�صني
واملتميزين بالوفاء والعطاء والأيادي البي�ضاء
امل��رح��وم ال�سيد �أب��و بكر �سامل حممد احلامد
احل�سيني الها�شمي  ,الذي جمع بني نور الإطاللة
 ,ون� ��ور ال �ع �م��ل  ,مب�ح�ب�ت��ه للنا�س,و�إخال�صه
للإمارات  ,قادة و�شعبا  ,وللأمة بتوا�ضع جم ,
وخلق رفيع  ,و�أدب �آ�سر  ,ور�ضى را�سخ  ,وتوا�صل
جاد  ,وثقافة وا�سعة  ,ودماثه ع�شرة  ,ومعاملة
نبيلة� ،أريحية  ,يرتاح �إليها القا�صي والداين ,
فجعل له الرحمن �سبحانه ودا يف قلوب اجلميع
 ,وارت�ي��اح��ا يف نفو�سهم  ,يقبلون على مكتبه
 ,وي��أن���س��ون مبجل�سه  ,وتريحهم ابت�سامته ,
وترحيبه ,وكلهم يجد �ضالته املن�شودة يف كرم
خلقه  ,ونقاء �سجاياه  ,ح�صافة ر�أيه  ,ورجاحة
ن�صائحه  ,ودفء م�شاعره رحمه اهلل.
لقد كان املرحوم �أبوبكر �سامل حممد احلامد
مدر�سة يف �إن�سان  ,وجماعة يف رجل  ,وقدوة يف
كل موقف ومبادرة  ,رحمه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح
جناته.
(من امل�ؤمنني رجال �صدقوا ماعاهدوا اهلل عليه
 ,فمنهم من ق�ضى نحبه  ,ومنهم من ينتظر

وما بدلوا تبديال )– �صدق اهلل العظيم
وتابع تعليمه االبتدائي  ,والإع��دادي ويف العام
 1962ح�صل على �شهادة الثانوية العامة  ,يف
حديث من القلب والوجدان
مدر�سة الفالح  ,ويف العام  1965التحق بكلية
وال� �ي ��وم ون �ح��ن ن�ع�ي����ش ب�ه�ج��ة ال �ي��وم الوطني (بل �سكول) يف كمربيدج وح�صل �شهادة الدبلوم
اخل �م �� �س�ين  ,ال �ي��وب �ي��ل ال��ذه �ب��ي الحت� ��اد دول ��ة ب�إدارة الأعمال
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة  ,ون�ح��ن ن�ستذكر
ه� ��ؤالء ال��رج��ال  ,ال��ذي��ن ك��ان��وا ح��ول �أ�صحاب لقاءات مع �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ
ال�سمو ال�شيوخ ح�ك��ام الإم� ��ارات  ,ب�أعمالهم  ,و�أ�ضاف الأ�ستاذ حامد �أبوبكر احلامد:وخالل
ومبادراتهم  ,وم�شاريعهم العامة  ,ومبادراتهم درا�سته يف كمربيدج �أتيحت له الفر�صة للقاء
اخل�يرة  ,ارت��أي��ت ال�ع��ودة �إىل �إجن ��ازات املرحوم  ,وال �ت �ع��اون م��ع �أ� �ص �ح��اب ال���س�م��و ال���ش�ي��وخ من
ال�سيد �أب��وب�ك��ر ��س��امل حممد احل��ام��د  ,بحوار الإم � ��ارات  ,وال��ذي��ن ك��ان��وا ي�ت��اب�ع��ون درا�ستهم
مو�ضوعي و�شامل مع ابنه �سعادة الأ�ستاذ حامد باللغة الإنكليزية  ,بالكلية نف�سها  ,ثم انفرد كل
�أبوبكر احلامد  ,وال��ذي يحفظ و�أ��ش�ق��ا�ؤه نهج منهم يتابع درا�سته يف كليته اخلا�صة.
والدهم  ,وم�آثره يف كل �صغرية وكبرية حفظهم وه �ك��ذا �أك �م��ل ال��وال��د  -رح�م��ه اهلل -الدرا�سة
اهلل جميعا.
لعامني يف كمربيدج  ,وح�صل على الدبلوم يف
العلوم الإدارية.
عود على بدء
ا��س�ت�ه��ل الأ� �س �ت��اذ ح��ام��د ح��دي�ث��ه ب��رف��ع �أ�سمى يف ركاب العمل
�آي��ات التهاين والتربيكات �إىل �أ�صحاب ال�سمو ويتابع الأ�ستاذ حامد �أبوبكر احلامد يقول:ثم
ال�شيوخ حكام الإم��ارات  ,و�إىل �أ�صحاب ال�سمو التحق الوالد رحمه اهلل  ,بركاب العمل  ,فكان
�أولياء العهود  ,حفظهم اهلل جميعا  ,و�إىل �شعب �أول م�شروع �شارك يف �إجنازه يف دولة الإمارات
الإم��ارات الكرمي و�إىل املقيمني والوافدين يف العربية املتحدة  ,طريق ال�شارقة – ر�أ�س اخليمة
ال��دول��ة متمنيا امل��زي��د م��ن ال�ت�ط��ور واالزده ��ار  ,يف نهاية ال�ستينيات  ,مع املرحوم حممد بن
وكل عام و�أنتم بخري.
الدن  ,الذي تويف العام  , 1967و�أكمل الوالد
ث��م ب��د�أ حديثه ح��ول امل��رح��وم وال��ده قال:ولد عمله  ,مع ال�سيد �سامل بن حممد بن الدن وهو
الوالد رحمه اهلل يف ال�ساد�س من �إبريل ني�سان �أكرب �أبنائه.
ال �ع��ام  , 1946يف ح���ض��رم��وت  ,يف مديرية
دوع��ن  ,يف بلدة رب��اط باع�ش  ,وعا�ش طفولته يف دبي
يف ربوعها ويف العام ال�سابع من عمره  ,التحق وعندما ب��د�ؤوا بامل�شروع يف دبي  ,كان لقا�ؤهم
باملدر�سة يف جدة  ,يف اململكة العربية ال�سعودية الأول  ,بعد ل�ق��اء امل��رح��وم ال�شيخ را� �ش��د  ,مع
 ,م��ع ب��داي��ة اخلم�سينيات م��ن ال�ق��رن املا�ضي  ,معايل الأ�ستاذ حممد �سعيد املال � ,أبو �سعيد ,

�إجنازات يف الإمارات
و�أ�شار الأ�ستاذ حامد �أبوبكر احلامد �إىل �سل�سلة
امل�شاريع الهامة التي �أجنزتها املجموعة تباعا
يف الإمارات على النحو التايل:
مطار �أبوظبي احلربي 1980-1977
م �ط��ار ال �ف �ج�ي�رة ال� � ��دويل 1986-1984
واملركز التجاري
ط��ري��ق ال �� �ش��ارق��ة – ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة -1976
1979
مقاوالت طرق يف ال�شارقة 1980-1977
طريق مطار دبي 1979-1977
�أع �م��ال ال �ط��رق ال�سفلية – دب��ي – -1980
1981
 - 7ط��ري��ق م��دي�ن��ة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة – – 3
1984-1982
 - 8ط� ��رق خ ��دم ��ات االحت� � ��اد – -1983
1984
 - 9ط ��ري ��ق م��دي �ن��ة ال ��را� �ش ��دي ��ة -1986
1987
 - 10طريق مدينة هور العنز (-1986 )1
1988
طريق مدينة هور العنز (1988-1986 )2
عقد كورني�ش بحر ديره 1987-1986
طريق مدينة كلباء 1988-1986
خطة �إدارة املرور – دبي – 1988
ام �ت��داد ��ش��ارع اخل��ان – ال���ش��ارق��ة – -1990
1991
البنية التحتية لتطوير مرتفعات الإم ��ارات
2003 – 2002
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ت�ط��وي��ر ب �ح�يرات الإم� ��ارات
2003 – 2002
التقاطع الرابع – طريق ال�شيخ زايد – دبي –
2003-2002
تطوير بحريات الإمارات 2005-2004

 ,التي كانت نقطة حتول ر�ست
فيها ق��واع��د االحت���اد امل��ك�ين ,
وامل�سرية املباركة التي التزال
متوا�صلة ومثمرة  ,وفريدة يف
جتربتها االحتادية الرا�سخة
جي ً
ال بعد جيل.

1966

ال�ط��رق العلوية لل��إم��ارات م��ول –  -2004ال�ط��رق  ,وال� ��دوارات  ,والتقاطعات  ,وامل�ط��ار ,
2005
وامليناء  ,واملنطقة احل��رة  ,وامل��رك��ز التجاري ,
�أع �م��ال ط��رق ومم ��رات م�شاة يف اجل �م�يرا دبي ومزرعة الدواجن  ,وخمتلف امل�شاريع الأخرى ,
2005-2004
املعنية  ,بالبنى التحتية � ,إ�ضافة �إىل الطرقات.
البنية التحتية لتطوير مرتفعات الإمارات ()2
2005-2004
ويف ال�شارقة
م���ش��روع تو�سعة م��رك��ز ب��رج �م��ان  -2004وت��اب��ع الأ��س�ت��اذ ح��ام��د �أب��وب�ك��ر احل��ام��د م�شرياً
�إىل �إجن��ازات املجموعة يف �إم��ارة ال�شارقة ,بدءاً
2005
تطوير بحريات الإمارات  2005-2004من اجلامعة الأمريكية � ,إىل دوار احلكومة ,
�إىل ج ��ان ��ب ت��و� �س �ع��ة م� �ط ��ار دب � ��ي ال � � ��دويل � ,إىل املحاكم  ,وال�شرطة  ,وال��دائ��رة الثقافية
وجمموعة فيالت مدينة الإن�ترن��ت  ,وجممع  ,وال� � � ��دوارات يف ك��ل االجت ��اه ��ات  ,وال�شوارع
الق�صي�ص ال�سكني  ,وغري ذلك و�أ�ضاف الأ�ستاذ الرئي�سية  ,وامل�ط��ار و م��رك��ز ق�ي��ادة ال�شرطة ,
حامد �أبوبكر احل��ام��د:وال بد من الإ��ش��ارة �إىل واملحكمة  ,ومطار ال�شارقة  ,وغريها.
�إن�شاء خط الري الرئي�سي بدبي  ,لواحة القدرة و�أ�ضاف ويف ر�أ�س اخليمة  :ق�صر ال�شيخ �صقر
 ,والبنية التحتية ملنطقة القوز الثانية  ,ومطار ب��ن حممد القا�سمي -رحمه اهلل  -يف منطقة
دبي وورلد �سنرتال  ,وحمطة ال�صرف ال�صحي خزام  ,واملعهد الإ�سالمي  ,والكلية الإ�سالمية
للمدينة ال�سكنية الرئي�سية  ,واخلط الرئي�سي يف ر�أ�س اخليمة.
التابع لها  ,ث��م تطوير ب��رج خليفة  ,و�أعمال ونحن ب��دورن��ا نقول:لقد ك��ان امل��رح��وم �أبوبكر
مدنية متنوعة للبنية التحتية  ,ثم جممع دبي ��س��امل احل��ام��د م�ن��ارة يف �أع�م��ال اخل�ير  ,والرب
الريا�ضي  ,وتطوير مارينا �أم القيوين � ,إ�ضافة  ,وم�ساعدة املحتاجني  ,وبناء امل�ساجد  ,وفياً
�إىل �أعمال الطرق  ,والبنية التحتية يف الإمارة لبالده  ,وخمل�صاً لأمته  ,وودوداً يف تعامله مع
وغري ذلك من امل�شاريع التي �أن�ش�أتها املجموعة النا�س � ,ضالته املن�شودة �أعمال الرب والتقوى
يف الإمارات.
 ,بنف�س مطمئنة ورا�ضية مر�ضية  ،رحمه اهلل
وكذلك البنية التحتية يف �إمارة الفجرية  ,مثل و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
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�سعادة �أحمد عبداهلل ال�شعفار

جمموعة �أحمد عبد اهلل ال�شعفار و�أوالده تواكب امل�سرية االحتادية ال�شاملة

�إجنازات ماثلة ومتميزة وتطلعات تتفاعل مع التطور واالزدهار
وتتكلل اليوم با�ست�ضافة دبي والإمارات ملعر�ض اك�سبو 2020

�أحمد عبد اهلل ال�شعفار :الكفاءات املواطنة لدينا ت�شارك بالعدد الأكرب
يف جمل�س �إدارة املجموعة وعددهم ع�شرة �أ�شخا�ص
لدينا فريق عمل ميداين من املواطنني املخت�صني
�أ�سامة �أحمد ال�شعفار :املناف�سة ال�شريفة والإيجابية هي �أ�سا�س العمل الناجح
التعليم وال�صحة وجماالت �سوق
ال���س�ي��ارات وق�ط��ع الغيار وكذلك
الإ��س�ه��ام يف ال�شركات الإنتاجية
الأخرى مثل املرطبات واملجاالت
ال�ت�ج��اري��ة وال���ص�ن��اع�ي��ة املختلفة
وي�ضاف �إىل هذا اهتمام املجموعة
ب��ال�ع�م��ل اال� �س �ت �� �ش��اري الهند�سي
�سواء يف جمال الت�صميم الداخلي
�أو جم � � ��االت ال� �ع� �م ��ارة ع ��ام ��ة .
ونحن دائما متفائلون حا�ضر �أو
م�ستقبال وكل عام وانتم بخري.

•• �أجرى املقابلة -د .حممود علياء:

م�ن��ذ ت�أ�سي�سها واك �ب��ت جمموعة
�أح �م��د ع �ب��داهلل ال�شعفار و�أوالده
امل �� �س�يرة االحت ��ادي ��ة ال���ش��ام�ل��ة يف
ال ��دول ��ة ويف خم�ت�ل��ف القطاعات
العمرانية والتجارية وال�صحية
وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال��ري��ا� �ض �ي��ة وغدت
دائ�م��ا يف املقدمة ب��إذك��اء احلوافز
وب��الإجن��ازات املتوالية وال�شاملة
واملتميزة وه��ي ال�ت��ي ت��رق��ي دائما
�إىل ال�سبق والإبداع بفكر م�ستنري
وخ � �ط � ��وات م ��درو�� �س ��ة ومتابعة
م �ي��دان �ي��ة دق �ي �ق��ة ت �ع �ك ����س كفاءة
الإدارة وارت �ق��اء وحرفية ومهارة
االخ �ت �� �ص��ا���ص وحت �ق �ي��ق النتائج
امل�ت�م�ي��زة وال�لاف�ت��ة والأم� ��ر الذي
ج �ع �ل �ه��ا دائ� �م ��ا يف امل �ق��دم��ة ولها
� �ص��دارت �ه��ا ت�ك���س��ب ث �ق��ة اجلميع
ومت�ضي قدما من جناح �إىل جناح.
وي �خ �ت��زل � �س �ع��ادة اال� �س �ت��اذ �أحمد
ع �ب��داهلل ال�شعفار رئ�ي����س جمل�س
الإدارة فل�سفة العمل ب�أنها تكري�س
تكاملي ر�صني بني النجاح والتميز
والإب� � ��داع وه ��ي فل�سفة يفر�ضها
التطور ويكر�سها الع�صر ويلتزمها
ك��ل ح��ري ����ص ع �ل��ى اال�ستمرارية
ال �ن��اج �ح��ة وال�ل�اف �ت ��ة مب ��ا يخدم
م���ص�ل�ح��ة امل �ج �م��وع��ة وجمموعة
املتعاملني معها الواثقني ب�أدائها
وم �� �ص �ل �ح ��ة ال� � ��وط� � ��ن .وي � ��ؤك� ��د
�سعادته :علي �أهمية العمل بقول
ال ��ر� �س ��ول ال� �ك ��رمي حم �م��د �صلى
اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م (�إن اهلل يحب
�إذ ع�م��ل �أح��دك��م ع�م�لا �أن يتقنه
) وي�ب�ق��ى اخل ��ط امل���س�ت�ق�ي��م دائما
ه��و �أق �� �ص��ر م���س��اف��ة ب�ين نقطتني
�إىل ج��ان��ب اح�ت��رام ذك ��اء النا�س
واال��س�ت�ج��اب��ة ل��رغ�ب��ات�ه��م البناءة
ل�ت�ح�ق�ي��ق م �� �ش��اري �ع �ه��م املن�شودة
مب� ��ا ي �� �ص��ب ب ��ال� �ت ��ايل مب�صلحة
الوطن واملواطن واملقيم والوافد
وال��زائ��ر ول�ت�ب�ق��ى دول ��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة دائما يف املقدمة
احل�ضارية والع�صرية والإبداعية
بني �شعوب العامل.ونحن نحتفل
اليوم باليوبيل الذهبي لالحتاد.

�سعادة �أحمد ال�شعفار و�أبنه �أ�سامة
حوار مو�ضوعي و�صريح
ومب� �ن ��ا�� �س� �ب ��ة ال� � �ي � ��وم ال ��وط� �ن ��ي
اخلم�سني لدولة الإمارات العربية
املتحدة حتدث الينا �سعادة اال�ستاذ
�أح� �م ��د ع� �ب ��داهلل ال �� �ش �ع �ف��ار ال ��ذي
ي �ت��وىل رئ��ا� �س��ة جم �م��وع��ة �أحمد
عبداهلل ال�شعفار و�أوالده ف�أ�ستهل
�سعادته حديثه برفع �أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات �إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زي��د بن
�سلطان �آل نهيان رئي�س الدولة
 ،حفظه اهلل و�إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي حفظه اهلل
و�أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء
امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ل�ل�احت��اد حكام
الإم � � � � ��ارات ح �ف �ظ �ه��م اهلل و�إىل
�أ� �ص �ح��اب ال���س�م��و ال���ش�ي��وخ �أولياء
العهود الأمناء حفظهم اهلل و�إىل
�أ� �ص �ح��اب ال���س�م��و ال �� �ش �ي��وخ ن��واب
احل �ك��ام حفظهم اهلل و�إىل �شعب
الإم � � ��ارات ال�ط�ي��ب امل �ع �ط��اء و�إىل
املقيمني وال��واف��دي��ن ع�ل��ى �أر�ض

ال ��دول ��ة امل� �ب ��ارك ��ة وال �ن��اه �� �ض��ة ,
متمنيا �سعادته املزيد من النه�ضة
وال �ت �ط ��ور وال� ��رخ� ��اء واالزده � � ��ار
وال� �ن� �م ��اء  ,وال� �ن� �ج ��اح والتميز
والإب ��داع للجميع ,وتتكلل اليوم
با�ست�ضافة دبي والأمارات ملعر�ض
اك�سبو العاملي  2020بكل الفخر
واالعتزاز  ,وكل عام وانتم بخري.
رح ��م اهلل ال���ش�ي��خ زاي� ��د وا�سكنه
ف�سيح جناته
امل�����ج�����م�����وع�����ة
توا�صل م�شاريعها
املتنوعة
وح� � ��ول � � �س � ��ؤال عن
م���ش��اري��ع املجموعة
ال�ق��ائ�م��ة واملنظورة
يف م�سرية النه�ضة
ال �� �ش��ام �ل��ة يف دول ��ة
الإم� � � ��ارات العربية
املتحدة ق��ال �سعادة
الأ�� � �س� � �ت � ��اذ �أح � �م� ��د
ال�شعفار :لقد تابت
جمموعة ال�شعفار

خ�لال ال�ع��ام  2021م�شاريعها
امل�ت�ن��وع��ة م��ن ع�ق��اري��ة و�إن�شائية
وهند�سية وغريها وعلى خمتلف
ال�صعد ويف �إطار التطور ال�شامل
واملدرو�س يف الدولة مبا يتفق مع
ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،
حظه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي ،ح�ف�ظ��ه اهلل
و��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل عهد
�أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د الأعلى
للقوات امل�سلحة  ،حفظه اهلل يف
مواكبة الع�صر وم�شاركة الأجيال
وم�ضاعفة الطموحات وحتقيق
امل ��زي ��د وامل ��زي ��د م ��ن الإجن � � ��ازات
ال�شاملة بكل ما يفر�ضه الع�صر
م��ن ارت �ق��اء ومت�ي��ز و�إب� ��داع لدفع
عجلة التنمية ال�شاملة والإعمار
املدرو�س قدما �إىل الأمام وب�شكل
منهجي يف الوقت املنا�سب فت�أتي
ال �ن �ت��ائ��ج واحل �م ��د هلل متطابقة

والأهداف املر�سومة تباعا ودائما
ن �ح��و الأف �� �ض��ل ب�ح�ك�م��ة القيادة
وتطلعاتها و�آم��ال�ه��ا ومقا�صدها
م��ع ب��ث روح امل���ش��ارك��ة والتعاون
والتميز يف الأجيال املتوالية تباعا
جيال بعد جيل و�أ��ض��اف �سعادته
ونحن يف ه��ذا ال��رك��ب احل�ضاري
الفاعل واملتفاعل واملعطاء نوا�صل
خ �ط��ان��ا ب �ك��ل م��ا ي�ف��ر��ض��ه واجب
امل�شاركة وحتقيق الأف�ضل ابتكارا
ومت�ي��زا و�إب��داع��ا �إداري ��ا وميدانيا
وفنيا حيث نعني بكل التفا�صيل
وي�ه�م�ن��ا حت�ق�ي��ق ك��ام��ل الأه� ��داف
املر�سومة لدينا ب�أف�ضل الطرق
نحو �أف�ضل الأه ��داف يف م�سرية
التطور واالزدهار ملختلف امل�شاريع
مع وعي الفر�ص واحلوافز وواقع
املناف�سة والطموح وال�لا حمدود
وه� ��و ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ن��ا م �ن �ه��ج دائ ��م
وق��ائ��م ورا� �س��خ يج�سد الكفاءات
والقدرات والأه��داف وعليه نبني
تفا�ؤلنا الدائم و�إ�سهامنا الوطني
املن�شود  .وا�ستطرد �سعادته هذا
�إىل ج��ان��ب الإ� �س �ه��ام يف م�شاريع

لدينا فريق عمل من املواطنني
املخت�صني
وح ��ول � �س ��ؤال ع��ن دور الكفاءات
املواطنة يف �أعمال املجموعة قال
اال� �س �ت��اذ �أ� �س��ام��ه �أح �م��د ال�شعفار
ع� ��� �ض ��و امل� �ج� �ل� �� ��س ال� ��وط � �ن� ��ي يف
الأمارات  :لدينا كما ذكرت ع�شرة
م�سئولني مواطنني �أكفاء ميثلون
ال �ع��دد الأك�ب�ر م��ن جمل�س �إدارة
املجموعة  ,كما �أن لدنيا فريق
ع�م��ل م��ن امل��واط �ن�ين املخت�صني
امل�ي��دان�ي�ين و�أك ��د اال��س�ت��اذ �أ�سامة
�أح�م��د ال�شعفار على �أن املناف�سة
ال�شريفة وااليجابية هي �أ�سا�س
العمل الناجح واملتكامل ,وال �شك
ب ��أن امل �ب��دع ب��امل�ق��ارن��ة م��ع الناجح
وامل �ت �م �ي��ز ه ��و الأب � �ق� ��ى والأدوم
والأق � � � � ��در ع� �ل ��ى اال�� �س� �ت� �م ��راري ��ة
والأجدى كذلك.
م�شاريع خارج الإمارات
وح� � � ��ول � � � �س � � ��ؤال ع � ��ن م�شاريع
امل �ج �م��وع��ة خ� ��ارج الإم � � ��ارات قال
اال� �س �ت��اذ �أ� �س��ام��ه �أح �م��د ال�شعفار
لدينا م�شاريع خارجية يف قطر
وامل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�سعودية
وال�ب�ح��ري��ن ونتطلع �إىل املزيد.
و�أ��ش��ار �إىل �أهمية اعتماد فل�سفة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را��ش��د �آل مكتوم  ،حفظه اهلل يف
اجل � ّد وامل�ث��اب��رة وحت��دي��د الهدف
وهي �أهم �أ�سباب النجاح يف العمل
ويف احلياة عامة .
ن�صائح لل�شباب
وع� ��ود ع �ل��ى بدد

عدنا �إىل �سعادة اال�ستاذ �أحمد عبد
اهلل ال�شعفار ن�س�أله عن ن�صائحه
لل�شباب يف هذه املنا�سبة العزيزة
ق ��ال �إن ال���ش�ب��اب ه��م امل�ستقبل,
ولهم الغد وعليهم امل�سئولية يف
احل�ف��اظ على م��ا �أجن ��زه الآباء
والأج � ��داد ,وقدميا
ق � �ي� ��ل « :زرع� � � � ��وا
ف�أكلنا ونزرع
في�أ كلو ن »

 .وك�ل�م��ا ك��ان ال���ش��اب �أك�ث�ر خلقا
وعلما واجتهادا ومثابرة كلما كان
�أك�ث�ر ف��ائ��دة ل��وال��دي��ه ولأ�سرته
ومل �ج �ت �م �ع��ه ووط� �ن ��ه وق� ��د وف ��رت
دول �ت �ن��ا ال �ع��زي��زة ل�ل���ش�ب��اب املناخ
ال �� �ص �ح��ي ل�ل��أع� �م ��ال ال�شريفة
وك�سب املعارف  ,وحتقيق
ال � � �ه� � ��دف  ,ب � ��الإن � �ت � ��اج
والعطاء والنجاح  ,ويد
اهلل مع اجلماعة وكل
عام و�أنتم بخري.
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�سعادة حممد عبداهلل العمران مع �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة  ,يوم افتتاح م�صنع مرطبات االحتاد يف ال�شارقة

50

�سعادة حممد عبداهلل العمران يف �أحد اجتماعات العمل

رجال لهم ب�صمات و�إجنازاتهم تتحدث عنهم

حممد عبداهلل العمران رجل �أعمال متميز � ,أ�سهم يف امل�سرية االحتادية �صناعيا وجتاريا واقت�صاديا واجتماعيا  ,والقطاف تتواىل

العام � 1957أ�س�س �شركة العمران للتجارة العامة يف دبي  -العام � 1968أ�س�س �شركة العمران للمقاوالت يف �أبوظبي
�أ�سهم يف بناء عدة مدار�س  ,بالبدايات يف �أبوظبي� -أ�س�س �شركة النمر للإن�شاءات املعدنية يف دبي العام 1973
�أ�س�س يف العام  1976م�صنع مرطبات االحتاد  -العام � 1976أ�س�س م�صنع االنرت بال�ست يف ال�شارقة
 1987تقلد من�صب رئي�س ق�سم ال�صناعة يف غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة
ات�سعت �أعماله يف �أفريقيا ف�شملت ال�سودان وكينيا و�إثيوبيا و�شملت خمتلف الأعمال
•• ال�شارقة  -الفجر

عترب املرحوم حممد عبداهلل العمران – �أبوعبداللطيف-
م��ن ال��رج��االت املتميزين يف الإجن � ��ازات امل�ت�ن��وع��ة يف دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة  ,وامل�ؤ�س�سني ملجموعة �شركات
متنوعة الأعمال  ,جتمع بني التكامل والتفا�ضل  ,تقوم على
ح�سن االختيار ودرا��س��ة اجل��دوى  ,ودق��ة التوقيت فتجمع
ب�أناة وتب�صر  ,وحرفية والتزام  ,وتطوير وطموح  ,يكر�س
اجلمع املحكم بني االخت�صا�ص املبدع  ,والإدارة احلاذقة ,
ور�أ���س امل��ال املدرو�س  ,والت�سويق القائم على تكامل حركة
العر�ض والطلب بواقعها  ,ومفاج�أتها  ,وتعدد احتماالتها
حمليا و�إقليميا ودول�ي��ا .ك��ان رج��ل الأع�م��ال الفذ املرحوم
حممد عبداهلل العمران  ,يرى يف االجتهاد  ,واخلط امل�ستقيم
 ,والهدف الوا�ضح  ,والدرا�سة املو�ضوعية «ر�ؤية امل�شروع» هي
القواعد الأ�سا�سية لأي قرار منظور  ,ولأية نتيجة من�شودة
 ,ف�ك��ان ال�ن�ج��اح حليفه ال��دائ��م  ,واجل� ��ودة ع �ن��وان الإنتاج
فغدا -رحمه اهلل -مدر�سة يف االقت�صاد  ,ورائدا يف ال�صناعة
والتجارة  ,والفتا يف النجاح والتميز والإب ��داع  ,مما �شكل
لأبنائه والعاملني معه  ,نهجا منوذجيا يجتمع بني القرار
والهدف  ,بخط م�ستقيم  ,يفي بالقرار املنا�سب يف الوقت
�سعادة حممد عبداهلل العمران
املنا�سب  ,وي�ك��ر���س اجل ��ودة يف م��واج�ه��ة املناف�سة  ,ويرقى
بالنتائج دائما نحو الأف�ضل � ,شعاره الأمثل  ,ول�سان حاله  ,للتجارة  ,وال�ستكمال درا�سته وع��اد من الكويت يف العام
� , 1956إىل دبي  ,ثم �أ�س�س يف العام � – 1957شركة
يقول:كل من جد وجد  ,وكل من �سارعلى الدرب و�صل.
العمران للتجارة العامة – يف جمال امل�ستلزمات املنزلية ,
ومواد البناء.
�سرية وم�سرية
ولد املرحوم رجل الأعمال الأ�ستاذ حممد عبداهلل العمران ,
يف اجلزيرة احلمراء  ,يف �إمارة ر�أ�س اخليمة العام � , 1936إىل �أبوظبي
ويف العام  1964انتقل �إىل العا�صمة �أبوظبي  ,مع موجة
ودر�س بداية يف الكتاتيب عند املطوع.
بد�أ العمل التجاري مع والده املرحوم عبداهلل العمران  ,يف الطفرة العمرانية الأوىل يف �أبوظبي  ,حيث تابع العمل  ,يف
مطلع �شبابه  ,وذلك بتجارة الل�ؤل�ؤ – القما�ش – ثم افتتح جم��ال جت��ارة م��واد البناء  ,حيث كانت التجارة الرائجة ,
متجرا خا�صا به  ,لبيع املواد الغذائية  ,واحلاجات احلياتية مع الطفرة العمرانية الأوىل يف العا�صمة �أبوظبي  ,يف ذلك
الوقت .ويف العام � 1968أ�س�س �شركة العمران للمقاوالت ,
الأ�سا�سية  ,مبا فيها الأقم�شة على �أنواعها.
وكان لها الدور املتميز  ,يف الإ�سهام ببناء �أول جمتمع �سكني
�شعبي  ,يف �أبوظبي يف منطقة املرور � .إ�ضافة �إىل �إن�شاء عدة
�إىل دولة الكويت
ث ��م ان �ت �ق��ل امل ��رح ��وم حم �م��د ع� �ب ��داهلل ال �ع �م��ران يف �أوائ � ��ل بنايات حديثة ومتطورة  ,مقارنة بذلك الوقت.
اخلم�سينيات يف ري�ع��ان �شبابه �إىل دول��ة الكويت ال�شقيقة كذلك �ساهم املرحوم حممد عبداهلل العمران يف بناء عدة

�سعادة حممد عبداهلل العمران مع كبار مدراء يف داال�س بالواليات املتحدة الأمريكية

عمران حممد عبداهلل العمران

�سعادة حممد عبداهلل العمران ي�ستقبل وفدا �صناعيا من اخلارج

مدار�س حكومية  ,وكانت �أول دفعة من املدار�س الأوىل يف
�أبوظبي.

ويف العام  1976كذلك قام املرحوم الوالد حممد عبداهلل و�إثيوبيا  ,كما �شملت خمتلف جماالت الأعمال مثل التجارة
العمران بت�أ�سي�س م�صنع (الأنرت بال�ست) يف �إمارة ال�شارقة العامة  ,والعقارات  ,وكانت النتائج مر�ضية واحلمدهلل.
واملخت�ص بال�صناعات البال�ستيكية على �أنواعها.
�أبنا�ؤه يتابعون م�سريته
وبعد وف��اة ال��وال��د  -رحمه اهلل -تابعت و�إخ��وت��ي م�سريته
العمل يت�سع �إىل خارج الدولة
ويتابع الأ��س�ت��اذ ع�م��ران حممد ع�ب��داهلل ال�ع�م��ران احلديث و�أع �م��ال��ه ب�ك��ل تفا�صيلها م�ستفيدين م��ن خ�ب�رات الوالد
حول منجزات املرحوم والده قال:ويف بداية الثمانينات ات�سع وتوجيهاته  ,و�إجن��ازات��ه  ,م��ع احل��ر���ص على تطوير هذه
نطاق العمل  ,لي�شمل بلداناً �أخرى � ,إ�ضافة �إىل الإمارات  ,املنجزات  ,وتطويرها  ,واحلفاظ عليها  ,مبا يخدم م�صلحة
حيث بد�أ بت�صنيع منتجات م�صنع مرطبات االحتاد  ,يف كل الأ�سرة  ,والقطاع التجاري يف الدولة  ,مع الإ�ضافات التي
من اململكة العربية ال�سعودية  ,وجمهوية م�صر العربية حتققت على النهج نف�سه  ,ويف طريق تطوير دولة الإمارات
ونه�ضتها ال�شاملة  ,وازدهارها املتوا�صل.
،وباك�ستان واليزال هذا امل�صنع قائما حتى اليوم.
ه��ذا وق��د تقلد ال��وال��د -رح�م��ه اهلل -من�صب رئي�س ق�سم و�أ� �ض��اف الأ��س�ت��اذ ع�م��ران حممد ال�ع�م��ران:م��ع يقيننا ب�أن
ال���ص�ن��اع��ة يف غ��رف��ة جت� ��ارة و� �ص �ن��اع��ة ال �� �ش��ارق��ة يف العام اال��س�ت�م��راري��ة ال�ن��اج�ح��ة  ,م�ن�ه��ج ق��ومي  ,ي�ع�ط��ي ث �م��اره يف
ك��ل وق��ت وح�ين  ,وذل��ك بف�ضل اهلل  ,وق�ي��ادت�ن��ا احلكيمة ,
1987
وال بد من الإ�شارة �إىل �أن �أعمال املرحوم الوالد قد ات�سعت وماوفرته من �سبل التقدم للأجيال املتوالية جيال بعد جيل
لت�شمل بلداناً عدة يف القارة الأفريقية مثل ال�سودان وكينيا ويف كل املجاالت والقطاعات وكل عام و�أنتم بخري.

مع امل�سرية االحتادية
ومع انطالق امل�سرية االحتادية يف دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة  ,العام  , 1971ازدادت فر�ص العمل �أمام اجلميع
 ,بل وت�ضاعفت  ,ب�إذكاء الطموحات  ,لدى �أبناء الإمارات
ب�شكل عام  ,فات�سع جمال العمران ليمثل الإمارات الأخرى
يف ال ��دول ��ة  ,ح �ي��ث �أ� �س ����س � �ش��رك��ة ال �ن �م��ر «ت �ي �ج��ر �ستيل»
للإن�شاءات املعدنية  ,وذلك يف العام  , 1973هذا �إ�ضافة اىل
�إن�شاء م�صنع مرطبات االحتاد يف ال�شارقة  ,يف العام 1976
 ,وال��ذي ك��ان امل�صنع الأول من نوعه يف ه��ذا املجال  ,على
�صعيد الإمارة .وقد حاز هذا امل�صنع على وكالة ت�صنيع من
الواليات املتحدة الأمركية بالعالمة التجارية (�آر�سي كوال)
كما حاز امل�صنع على �شهرة الفتة يف جمال ع�صري الفواكه ,
حتت ا�سم العالمة التجارية املعروفة (مازا)

من �إحدى املقابالت ال�صحفية ل�سعادة حممد عبداهلل العمران

يتبع ال�صفحة التالية
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•• ال�شارقة -الفجر

كانت املحطة الأوىل يف حياة امل��رح��وم حممد ب��ن عبد اهلل
ال�ع�م��ران ه��ي يف ب�ي��ت وال ��ده امل��رح��وم ع�ب��د اهلل ب��ن عمران
بن �أحمد ،تاجر الل�ؤل�ؤ املعروف ،وال��ذي حاز على ثقة �أهل
اجل��زي��رة احل�م��راء يف �إم��ارة ر�أ���س اخليمة ،فكانوا ي�ضعون
�أماناتهم عنده ،ويق�صدونه ال�ست�شارته مب�شاكلهم الأ�سرية
والتجارية ،وكانت حكمة وال��ده ،و�صربه على النا�س� ،أول
خطوات التعلم يف حياته .ويف الثانية ع�شرة من عمره بد�أ
�أوىل خطواته التجارية ،حيث افتتح �أول حمل جت��اري يف
اجلزيرة احلمراء بر�أ�س اخليمة ،وكان هذا العمل حم�صوراً
يوم ذاك بالإيرانيني القادمني من بر فار�س ،فتعلم بذلك
مهنة البيع وال�شراء ،وكيف ي�سجل الأرقام يف دفرت �صغري،
يف وقت كان العلم ع�صيا ،واملتعلم حمظوظاً ومقدرا ممن
حوله.

�صورة جتمع �سعادة حممد عبداهلل العمران وم�س�ؤولني م�صريني يف القاهرة عند توقيع عقد ت�أ�سي�س احدى ال�شركات

مع م�س�ؤول �شركة باربي يف الهند وكالء مازا

اجتماع مع �شركة باريل يف الهند وهي امل�ؤ�س�سة للعالمة التجارية (مازا)

مع �شركة باريل وكالء (مازا)
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م�سرية حياته من حيث قراءاته للكتب ،وما تعلمه يف املعهد  .وكانت دول��ة الإم��ارات يف ذلك الوقت يف �أوج انتعا�شها مع
امل�سائي� .إ��ض��اف��ة �إىل حمله ال�ت�ج��اري ال�صغري ،فرتاكمت اكت�شاف البرتول واال�ستقالل عن امل�ستعمر الإنكليزي.
لديه التجارب ،وتعززت عالقاته مع النا�س مبن فيهم من
التجار واملفكرين واملثقفني املناه�ضني لال�ستعمار و املتغنني يف عامل ال�صناعة
بالقومية العربية ،و كانت امل�شاعر مت�أججة �ضد امل�ستعمر ،و يف العام � 1973أ�س�س املرحوم حممد عبد اهلل العمران �أول
م�صنع للحديد يف الدولة ،وكان امل�صدر الأ�سا�سي لكل �أعمال
لكل معاد مل�صالح الأمة العربية.
ُ
والعمران على م�ستوى دولة الإمارات كلها .ثم تبعه
البناء
م�صنع مرطبات االحتاد ،وقد اختار له هذا اال�سم لإميانه و
العودة �إىل الإمارات
ويف �أوائل ال�ستينيات ،عاد �إىل �أر�ض الوطن ،وبا�شر بت�أ�سي�س قناعته باالحتاد ،م�ستب�شراً مب�ستقبل دولة الإمارات العربية
�شركة امل �ق��اوالت الثانية على م�ستوى الإم� ��ارات ،كما بد�أ املتحدة ،وذلك يف العام ، 1976و كان �أول م�صنع مرطبات
ي�ت�ع��اون م��ع امل��رح��وم علي ب��ن عبد اهلل ال�ع��وي����س .و توالت يف الدولة .وتبع ذلك �إن�شاء م�صنع الأنرتبال�ست ،وكان �أول
الأعمال تباعاً و كربت �شركة امل�ق��اوالت ،فكانت �أول �شركة م�صنع من نوعه يف الدولة متخ�ص�صا ب�صناعة البال�ستيك،
تقوم ببناء امل��دار���س ما بعد ت�أ�سي�س االحت��اد العام 1971الأمر الذي كر�س قناعته ب�أن ال�صناعة هي �شريان االقت�صاد

احليوي لكل دولة ،و�أن الزخم ال�صناعي كان ينبغ لديه من
يقينه ب�أن ال�صناعة ال تف�شل ،و�أن ا�ستمرارها وتطورها يعني
دميومة احلياة ،وبخا�صة �أن العمل لديه كان يعترب �إك�سري
حياته .وكان يحث من حوله كذلك على �أن يبد�ؤوا �أعمالهم
وي�شجعهم وي�ساعدهم بكل ما يف و�سعه.
�إىل �إفريقيا
وكانت حمطة �إفريقيا هي الأحب �إىل قلبه ،الكت�شافه الكثري
من املعامل يف تلك القارة التي كانت ال تزال جمهولة لدى
الكثريين ،فكان ي�شعر باكت�شافه لعامل جديد .فمن تنزانيا
�إىل زجنبار ،ومن كينيا �إىل موزمبيق ،يتنقل يف ربوع القارة
ال�سمراء ليوا�صل عمله فيها فتتحول مزارعها �إىل فر�ص
�أع �م��ال لأه�ل�ه��ا� .ستون ع��ام�اً م��ن ال�ع�م��ل ،وامل��رح��وم حممد

عبد اهلل العمران يتقدم ويرتقي بدرجات نتاجه ،فيم�سك
بيد من هم يف حاجة �إليه ،في�صحبهم معه �إىل ما هو �أعلى
و�أف�ضل و�أجنح بال كلل وال ملل ،فكان �صمته امللحوظ �صدى
ل�شغفه بتعلم اجلديد ،والقيام بالرحالت ،وحب االطالع،
ومعرفة امل�ستجد .وم��ع ك��ل �صخب حياته وزخ��م �أعماله،
و�ضجيج الأ�صوات من حوله ،كل ذلك مل مينعه من تكري�س
حبه املتميز للجزيرة احلمراء لتكون حمطته الأخرية كما
كانت حمطته الأوىل ،ليجاور وال��دي��ه و�إخ��وان�ه��م رحمهم
اهلل جميعاً  .ول�ع��ل ال�ن��دم ك��ل ال�ن��دم ب��أن�ن��ا نحن �أب �ن��ا�ؤه مل
نوثق الكثري من الأح��داث ،التي عا�صرها بوعيه وجتربته
اخلا�صة ،وعمق حتليله للتداعيات وقتها ...لقد كان رج ً
ال
من طراز خمتلف �سبق ع�صره بقناعات ت�ؤكد �صحة وجهة
نظره اليوم ...رحمه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

�إىل دبي
انتقل بعد ذلك �إىل دب��ي ،وك��ان اخل��ور وقتها قلب التجارة،
ف�ت�ترا���ص امل �ح�لات ج�ن�ب�اً �إىل ج�ن��ب ،وك ��ان جم��ال جتارته
يف امل�لاب����س ال�شتوية ،وك��ان ج�يران��ه يف امل�ح�لات املجاورة،
من �أ�صحاب الأ�سماء الالمعة اليوم يف عامل التجارة مثل
العوي�س والر�ستماين واحلبتور وغريهم .فلم يكن الأمر
�سه ً
ال ملزاولة العمل بنجاح ،والتجارة تتطلب طاقة ،وتفر�ض
م�ن��اف���س��ة ،وع�ل�اق��ات مت�ت��د �إىل ك��ل م �ك��ان ،وك��ان��ت �سيارته
«اجليب» اخل�ضراء فر�صت ُه مل�ساعدة �أ�صحاب امل�شاوير ليقدم
لهم يد العون ،و�إىل كل من يحتاج مل�ساعدته.
�إىل الكويت
كانت حمطة الكويت املنعطف الأهم يف حياته ،حيث ق�صدها
لدرا�سة اللغة الإنكليزية واملحا�سبة وال�سكريتاريا ،كما افتتح
يف منطقة ال�صباح حم ً
ال جتارياً ،وكانت التجربة ثرية يف

زيارة وفد من غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة معر�ض املالب�س يف ال�شارقة برئا�سة �سعادة ح�سن النومان  ,والوالد  ,يف العام 1988

�سعاده حممد عبداهلل العمران مع مدراء �شركة كونتنيال لإطارات ال�سيارات وهي �شركة �أملانية معروفة

نعتز بحكمة قيادتنا و�إخال�صها

ها�شم نا�صر عبداهلل �أنوهي ال�شيخ زايد وال�شيخ را�شد و�ضعا الأ�س�س الرا�سخة للنه�ضة ال�شاملة

ال�شيخ خليفة وال�شيخ حممد بن را�شد وحكام الإمارات  ,يوا�صلون امل�سرية باملزيد من النجاحات والإجنازات  ,وعلى ر�أ�سها معر�ض �إك�سبو 2020
كان الوالد ي�ضاعف من دعمه للتجار املجتهدين
•• دبي -الفجر

�إن االح�ت�ف��االت ال�ك�ث�يرة ال�ت��ي نعي�ش �أج��واءه��ا يف
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ال �ي��وم مبنا�سبة
اليوبيل الذهبي الحت��اد دول��ة الإم ��ارات العربية ,
تقودنا �إىل البدايات � ,إىل الرجال الأوائ��ل الذين
عا�صروا املرحوم ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
 ,و�أخيه املرحوم ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم ,
و�إخوانهما ال�شيوخ الذين واكبوا امل�سرية االحتادية
مع بداياتها  ,وكانت لهم جميعا الأيادي البي�ضاء يف
�إر�ساء قواعد االحتاد  ,ويف م�سرية التطور واالزدهار
 ,والتنمية والإعمار.
احلاج نا�صر عبداهلل �أنوهي مدر�سة يف رجل
ويعترب امل��رح��وم احل��اج نا�صر ع�ب��داهلل �أن��وه��ي من
�أه��م جت��ار دب��ي امل�ؤ�س�سني  ,وال��ذي��ن ك��ان ك��ان لهم
دورهم املتميز والالفت يف ال�سوق التجاري فجمعوا
بني الأمانة واملهارة  ,باقتدار  ,ووازن��وا بتقوى اهلل
بني العمل التجاري  ,والعمل اخلريي بنف�س طويل
– و�أريحية م�شهودة  ,تتوا�صل اليوم مع �أبنائهم
الربرة  ,الذين تربوا يف مدر�ستهم  ,ونهجوا نهجهم
 ,ووا�صلوا م�سريتهم الناجحة.
بدايات منذ مائة عام تقريبا
وال� �س �ت �ع��ادة م ��آث��ر امل��رح��وم احل ��اج ن��ا��ص��ر عبداهلل
�أن��وه��ي يف ��س��وق دب��ي الكبري على �شاطئ ال�ع�برة ,
بديرة بدبي  ,التقيت ابنه املحامي الأ�ستاذ ها�شم
نا�صر عبداهلل �أنوهي  ,ال��ذي فتح �صفحات تاريخ
وال ��ده  ,ب��دق��ة و�إم �ع��ان  ,و�أ��س�ه��ب يف احل��دي��ث عن
م��آث��ره  ,وم��آث��ر جيله ب�أريحية ملحوظة .ا�ستهل
الأ�ستاذ ها�شم نا�صر عبداهلل �أن��وه��ي اللقاء  ,ب�أن
عر�ض علي جمموعة وثائق جتارية  ,وه��ي جملة
دفاتر ح�سابات  ,يعود تاريخها �إىل �أكرث من مائة
عام يف بع�ضها  ,و�أك�ثر من �سبعني عاما يف بع�ضها
الآخر  ,وبع�ضها الأخري يعود بتاريخه �إىل خم�سني

عاما تقريبا � ,إن�ه��ا �سل�سلة �أع�م��ال لأج�ي��ال ثالثة
متوالية يف �أ�سرة عرفت وا�شتهرت يف عامل التجارة
 ,باخلربة  ,وال�صدق والأمانة و م�ساعدة املحتاجني
 ,وعلى مدار ال�سنة .و�أ�ضاف الأ�ستاذ ها�شم �أنوهي
�إىل �أن ه��ذه ال�سجالت التجارية � ,إمن��ا ت��دل على
�أن جتار دبي كانوا منظمني منذ البدايات  ,وذلك
العتبارات عدة:
ثقة املعاملة ودقة احل�سابات.
�أهمية االحتفاظ بال�سجالت جيال بعد جيل.
�شمولية التعامل مع خمتلف ال�شرائح من �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ � ,إىل التجار � ,إىل ال�ع��ائ�لات  ,ثم
الأ�صدقاء.
وت��اب��ع الأ��س�ت��اذ ها�شم �أن��وه��ي ي�ق��ول:و�إ��ض��اف��ة �إىل
وج��ود ه��ذه امللفات التجارية  ,هناك دالل��ة �أخرى
على �أن جتار دبي مل تقت�صر معامالتهم التجارية
م��ع �أ� �س��واق الإم� ��ارات وح�سب  ,و�إمن ��ا ام�ت��دت هذه
املعامالت ب�إطارها الوا�سع �إىل قطر  ,والبحرين ,
والكويت  ,وال�سعودية  ,وعُمان  ,و�إي��ران  ,والعراق
 ,واليمن  ,و�أحيانا �إىل �شرق �أفريقيا  ,ال�صومال
 ,و�إثيوبيا  ,وكينيا  ,وزجنبار  ,وتنزانيا  ,مبا يدل
على �أن املنطقة مبجموعها املرتامي  ,كانت ت�شكل
�سوقا جتارية مرتابطة � ,سواء يف الت�سويق � ,أو يف
اال�سترياد والت�صدير  ,وه��ذا ما ي��دل على خربات
عريقة وت�سهيالت متوفرة  ,يف هذه املناطق عامة.
دور متميز للمرحوم ال�شيخ �سعيد
و�أ�شار الأ�ستاذ ها�شم �أنوهي �إىل ال��دور املتميز يوم
ذاك للمرحوم ال�شيخ �سعيد �آل مكتوم  ,والد ال�شيخ
را�شد رحمهما اهلل  ,الدور الأ�سا�سي يف ت�سهيل العمل
التجاري  ,وتو�سيع خارطته  ,لي�شمل بلدان اخلليج ,
على �ضفتيه � ,إ�ضافة �إىل �شرق �أفريقيا كما ذكرنا ,
وكذلك �إىل العراق واليمن وح�ضرموت و�سقطرى
 ,واملكال  ,وعدن  ,بحيث كان الرتابط بينها يوميا
 ,ومو�سميا  ,على مدار العام  ,كما كان وثيقا  ,وقد
�أدى يف بع�ض الأحيان �إىل ن�شوء روابط عائلية.

احلاج نا�صر �أنوهي

ها�شم نا�صر �أنوهي

حتوالت �سوق الل�ؤل�ؤ
وا�ستطرد الأ�ستاذ ها�شم نا�صر �أنوهي يقول:حيث
�إن��ه بعد ت��واري �سوق الل�ؤل�ؤ الطبيعي  ,بعد ظهور
ال�ل��ؤل��ؤ الياباين ال�صناعي  ,حتولت ه��ذه الأ�سواق
�إىل التجارة امل�شرعة �أبوابها بكل االجتاهات  ,بف�ضل
�أف�ك��ار امل��رح��وم ال�شيخ را��ش��د ب��ن �سعيد �آل مكتوم ,
فكان -رحمه اهلل -يحث التجار على �ضرورة �إيجاد
البديل  ,وعدم اال�ستكانة لهذه التحوالت  ,و�ضرورة
اال��س�ت�ف��ادة م��ن ال�ف��ر���ص �شرقا  ,وغ��رب��ا  ,و��ش�م��اال ,
وجنوبا  ,ولكل جمتهد ن�صيب.
و�أ�ضاف:وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن ع�شرات العائالت
 ,من هذه املناطق يف �آ�سيا  ,و�أفريقيا  ,قد ا�ستقرت
يف دبي  ,وغدت جزءا من الن�سيج االجتماعي للبالد
 ,مبا يت�سم به من تنوع  ,وت�ع��اون  ,وثقة  ,تكاملت
جميعها يف جمتمعنا ال�ي��وم (�إن ��ا جعلناكم �شعوبا
وق �ب��ائ��ل ل �ت �ع��ارف��وا) وت��اب��ع الأ� �س �ت��اذ ه��ا��ش��م يقول:
فالتجارة ت�أتي بال�صداقة  ,وال�شراكة  ,وامل�صاهرة
والتفاعل االجتماعي  ,بال ح��دود  ,فكان كل تاجر
مدر�سة بخربته  ,وفاعال ومتفاعال مع جمتمعه.

تطور التجارة بدبي
و�أردف الأ�ستاذ ها�شم �أن��وه��ي يقول:وهنا الب��د من
التوقف �أمام الأفكار اخلالقة للمرحوم ال�شيخ را�شد
بن �سعيد -طيب اهلل ثراه  -الذي اعتمد نهج تطوير
التجارة يف دبي  ,وتهيئة الظروف وتوفري الت�سهيالت
 ,واالهتمام ب��الأج��واء التجارية ال�صحية والنافعة
 ,وال�ت��ي ت�ع��زز الثقة وال���ص��دق والأم��ان��ة يف املعاملة
ال�ت�ج��اري��ة  ,وك��ذل��ك االج�ت�م��اع�ي��ة احل��ا��ض�ن��ة لهذه
التجارة  ,مع و�ضع الفر�ص  ,م�ضاعفة الطموحات
التي تنعك�س �إيجابا على اجلميع  ,لقد كان ال�شيخ
را�شد -رحمه اهلل  -وا�ضع اللبنة الأ�سا�سية للتجارة
ب��دب��ي احلديثة  ,بحنكته  ,وب�ع��د ن�ظ��ره  ,وتقديره
احلكيم وال�صحيح للأمور( .ومن ي�ؤت احلكمة فقد
�أوتي خرياً كثرياً) – �صدق اهلل العظيم.
االحتاد �ضاعف من النجاحات
وح��ول � �س ��ؤال ع��ن ت��أث�ير االحت ��اد يف ال�ع��ام 1971
على امل�سار التجاري واالقت�صادي قال الأ�ستاذ ها�شم
�أنوهي:وبعد االحت��اد �شهدت البالد ث��ورة جتارية ,

وطفرة اقت�صادية  ,وعمرانية  ,وتعليمية � ,شاملة ,
مع �إن�شاء املوانئ البحرية  ,واملطارات اجلوية  ,و�شق
ال �ط��رق وجت�ه�ي��زه��ا  ,وحت��دي��ث الأ� �س��واق التجارية
ال�ق��ائ�م��ة  ,وب �ن��اء �أ� �س��واق جت��اري��ة ج��دي��دة � ,إ�ضافة
�إىل �إن���ش��اء ال�ب�ل��دي��ة  ,وغ��رف��ة ال�ت�ج��ارة  ,والدائرة
االق�ت���ص��ادي��ة  ,وال��دائ��رة ال�سياحية  ,وغ�يره��ا من
ال��دوائ��ر التي كانت مبثابة االرت�ك��از الرا�سخ الذي
انطلقت منه الطفرة التجارية اجلديدة  ,والتزال
م�سرية االزده��ار قائمة .لذلك غدت دولة الإمارات
العربية املتحدة اليوم  ,جت�سد بتطورها وازدهارها
 ,التطبيق العلمي لأف �ك��ار امل��رح��وم ال�شيخ زاي ��د ,
وطموحاته العظيمة  ,و�أفكار املرحوم ال�شيخ را�شد
وط�م��وح��ات��ه ال�ك�ب��ار ك��ذل��ك � ,إ��ض��اف��ة �إىل �إخوانهما
�أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإمارات  ,الأمر الذي
جعل من دولة الإمارات العربية املتحدة اليوم ,رقما
�صعبا يف االقت�صاد العاملي  ,وي�شكل معر�ض �إك�سبو
 2020بدبي اليوم احلدث الأهم  ,والعاملي املتميز
والالفت  ,وبخا�صة �أن دب��ي هي �أول مدينة عربية
ت�ست�ضيف هذا املعر�ض العاملي.
مدر�سة الوالد ومرياثه
وحول �س�ؤال عن مدر�سة والده احلاج نا�صر �أنوهي ,
مرياثه  ,قال الأ�ستاذ ها�شم �أنوهي:تعلمنا من الوالد
 رحمه اهلل� -أوال ب�أن الرحمة قبل الربح  ,والأمانةوال�صدق هما �أ�سا�س النجاح  ,كما كان الوالد -رحمه
اهلل -يعتمد على احلوافز التي ت�ضاعف من ن�شاط
املجتهدين  ,حلثهم على ممار�سة العمل التجاري ,
واال�ستفادة من الفر�ص  ,وكذلك كان يقدم الب�ضائع
للمبتدئني من التجار ملوا�صلة �أعمالهم  ,ثم ت�سديد
ما عليهم براحتهم  ,وهو ما ي�شبه نظام االئتمان ,
القائم حاليا يف البنوك  ,كما كان -رحمه اهلل  -يقدم
ن�سبة معينة من الب�ضائع للغري  ,ملبا�شرة �أعمالهم
 ,كتجربة �أوىل  ,ويف ح��ال توفرت قناعته  ,ب�صدق
التاجر  ,ون�شاطه  ,وح�سن ن��واي��اه  ,وم��ردود عمله
� ,ضاعف من دعمه له  ,وهناك الكثري من التجار

الذين ب��د�ؤوا بهذه الطريقة  ,و�أ�صبحوا اليوم من
ال�ت�ج��ار امل�ع��روف�ين يف دب��ي ودول ��ة الإم � ��ارات .وكان
الوالد  -رحمه اهلل  -يتعامل بكل �أنواع املواد الغذائية
 ,ومتوين ال�سفن � ,أي��ام الغو�ص  ,بكل ماحتتاجه ,
كما �أ�سهم رحمه اهلل يف بناء امل��دار���س  ,واملكتبات ,
وامل�ساجد  ,ب��روح التعاون  ,وح��ب العمل اخل�يري ,
وم�ساعدة املحتاجني  ,والتعاطف مع اجلميع.
بعد قيام االحتاد :الفقري يف الدولة
و�أ� �ض��اف الأ��س�ت��اذ ها�شم �أن��وه��ي ي�ق��ول:وال�ي��وم بعد
قيام االحتاد اليوجد فقري واحد يف الدولة  ,بف�ضل
ماوفرته الدولة من ال�صحة والتعليم � ,إىل العيادات
وامل���س�ت���ش�ف�ي��ات � ,إىل ف��ر���ص ال�ع�م��ل � ,إىل ال�سكن
وامل��وا� �ص�لات  ,وم��ا �إىل ذل��ك م��ن ح�ي��اة اال�ستقرار
واالزده � � ��ار  ,الأم � ��ر ال� ��ذي � �ض��اع��ف م��ن طموحات
اجلميع يف املدار�س واجلامعات  ,واملتاجر والأ�سواق
 ,وال�شركات وامل�ؤ�س�سات  ,وما �إىل ذلك �سبيال « ,و�أما
بنعمة ربك فحدِّث» .وخل�ص الأ�ستاذ ها�شم �أنوهي
�إىل القول�:إن الطفرة التي ت�شهدها دولة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ب��رع��اي��ة ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل
 و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتومنائب رئي�س دول��ة الإم ��ارات رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دب��ي  -رع��اه اهلل -و�إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو
ال�شيوخ حكام الإم��ارات  ,هي ح�صاد طبيعي للإرث
العظيم ال��ذي زرع��ه ال�شيخ زاي��د  ,وال�شيخ را��ش��د ,
و�إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإمارات
 ,يف ب�ن��اء الإن �� �س��ان ب��الإمي��ان وال�ت�ق��وى  ,والرتبية
والتعليم  ,واجلد واملثابرة  ,والطموح والتعاون  ,مما
جعل ه��ذه ال�سمات جمتمعة الطابع املتميز ل�شعب
الإمارات ودولة الإمارات  ,التي حتت�ضن اليوم �أكرث
من مئتي جن�سية من دول العامل  ,وينعم اجلميع
بال�سعادة والت�سامح والطم�أنينة والنجاح  ,فالإن�سان
هو الأ�سا�س �أوال و�أخ�يرا  ,والنتائج الرائعة  ,ثمار
يانعة  ,للزرع اليانع املبارك  ,وكل عام و�أنتم بخري.
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نتقدم ب�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
�إىل مقام ح�ضرة �صاحب ال�سمو

ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل
و�إىل مقام �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل
و�إىل مقام �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإمارات حفظهم اهلل
و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أولياء العهود ونواب احلكام حفظهم اهلل
و�إىل �شعب الإمارات الكرمي واملقيمني والوافدين
مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات العربية املتحدة

وكل عام و�أنتم بخري
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ملحق خا�ص مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني

جامعة الفجرية تواكب امل�سرية االحتادية بكل متطلباتها

الأ�ستاذ الدكتور �سامح غوامنة :نعتز ونفخر مبا حققته دولة الإمارات العربية املتحدة من تقدم وتنمية وازدهار يف كل امليادين

م�سرية التعليم وال�صناعة والزراعة والتجارة تتوا�صل من جيل �إىل جيل
تعمل �إدارة اجلامعة على تنفيذ خطة عمل �شاملة  ,من �أجل االعتماد الدويل لرباجمها الأكادميية
•• الفجرية – د.حممود علياء

الإمارات النموذج املتكامل للدولة الع�صرية
ال�س�ؤال الأول :كلمتكم مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني -
اليوبيل الذهبي -لدولة الإمارات العربية املتحدة؟
نقف اليوم يف ح�ضرة اليوم الوطني الـ  50لدولة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ب�ك��ل ال�ف�خ��ر واالع� �ت ��زاز ،ويف ه��ذا اليوم
التاريخي يف ح�ي��اة وط��ن وم�سرية �أم��ة ،ن�ستذكر الإجناز
الوطني ال��ذي حققه �صاحب ال�سمو ال�شيخ زاي��د امل�ؤ�س�س،
طيب اهلل ث��راه  .فقد �أق ��ام االحت ��اد ل�ل�أر���ض واملواطنني،
و�أقام دولة القانون وامل�ؤ�س�سات يف ظل ظروف دولية �صعبة،
بعد عقود من العمل واجلهد و�سل�سلة من احل��وارات .ومع
االحت��اد �أخ��ذت الإم ��ارات العربية املتحدة موقعاً متقدماً
عربياً ودوليا.
ويف ه��ذه املنا�سبة الغالية ،نتقدم جميعا ب�أ�سمى التهاين
والتربيكات لراعي نه�ضتنا �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،و�إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء وحاكم دبي رعاه اهلل ،و�إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .ونبارك ل�شعب دولة
الإمارات العربية املتحدة مبنا�سبة اليوم الوطني الإماراتي
ون�س�أل اهلل العلي القدير �أن يحفظ دولة الإمارات العربية
امل �ت �ح��دة وي� ��دمي ع�ل�ي�ه��ا الأم� ��ن وال ��رخ ��اء يف ظ��ل قيادتنا
الر�شيدة.
ويفخر الإماراتيون بهذه املنا�سبة الغالية بوطنهم الذي
غداً بقيادته احلكيمة ،وعزمهم و�إرادتهم ،الدولة الع�صرية
النموذج التي تتم�سك باحلداثة وتخطو خطوات جادة نحو
التطور احلقيقي و�أعمدته �سيادة القانون وحتقيق العدالة
وتكاف�ؤ الفر�ص و�صون حقوق الإن�سان وحريته وكرامته.

ك��ان االحت��اد ل��دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ،وم��ا يزال �أو�ضح غوامنة ب��أن اجلامعة تعمل على تنفيذ خطة عمل
بعون اهلل ،منوذجاً حلياة ال�شعوب التي تطمح �إىل الرخاء �شاملة من �أج��ل االعتماد ال��دويل لربناجمها الأكادميية،
وال�سالم واال�ستقرار والرقي .كان االحتاد حقيقياً وعميقا و�ستعمل على التحول املنظم م��ن التعليم التقليدي �إىل
على خمتلف ال�صعد ح��اف��ظ عليه ال �ق��ادة و�سيج ال�شعب التعليم التفاعلي ال�ق��ائ��م على ال ��دور امل �ح��وري للطالب،
الإم��ارات��ي هذا احلمى باملحبة واالنتماء ،حققت الإمارات و��س�ت�ع��زز اخل�ط��ة م �ب��د�أ التعلم ال��ذات��ي امل���س�ت��دام وتطبيق
م�ن��ذ ع�ه��د االحت� ��اد �إجن � ��ازات ك �ب�يرة ،ف ��أق��ام��ت امل�ؤ�س�سات ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات��ه املختلفة م��ن خ�ل�ال امل�ن���ص��ات التعليمية
الد�ستورية ،ووا�صلت م�سرية البناء والإع�م��ار يف التعليم الرقمية ،لتحقيق خم��رج��ات �أك�ثر م��واءم��ة م��ع متطلبات
وال�صناعة وال��زراع��ة .وتوا�صل الإم ��ارات «اق�ت�ح��ام» تخوم الع�صر ،وبالتايل حتقيق متيز يف نوعية خريج اجلامعة
امل�ستقبل ومت�ضي قدماً بثبات مفتوحاً على الآخر وم�شرعاً مبا ميلك من م�ه��ارات تطبيقية نوعية ،وتعمل اجلامعة
على تعزيز التعلم الذاتي لدى الطلبة ومهارات التحليل
نوافذه على ف�ضاءات من العاملية.
والتفكري خ��ارج ال�صندوق التقليدي ،وزرع روح التعاون
تكري�س التعليم التفاعلي القائم على الدور املحوري والفريق لديهم ،وتنمية وتعزيز مهارات الإب��داع واالبتكار
وريادة الأعمال والقيادة ،لتحقيق الكفايات املطلوبة ل�سوق
للطالب
ال�س�ؤال الثاين :ماذا عن جديد اجلامعة خالل العام 2021العمل يف دولة الإمارات والعامل.
وماذا عن تطلعاتكم للعام املقبل  2022على �صعيد فر�ص
العمل للخريجني ،واالرت �ق��اء بالبحث العلمي يف خطى اتفاقيات تعاون
ال�س�ؤال الثالث :كيف تقيمون التعاون بني اجلامعات يف
التميز ،و�إ�ضافة املعارف والإبداعات؟
ق��ال ال��دك�ت��ور �سامح غ��وامن��ة م��دي��ر اجل��ام�ع��ة� :إن جامعة الإم ��ارات ،بهدف االرت�ق��اء بالقطاع الأك��ادمي��ي ،والتفاعل
الفجرية تعمل على ا�ستحداث برامج درا�سية جديدة لدعم بني القطاع العام كجامعة الإمارات ،واجلامعات الأخرى يف
م�سرية التعليم فيها ،حيث مت تعيني �أع�ضاء هيئة تدري�سية القطاع اخلا�ص؟
ذو خربة يف املجال التعليمي والبحث العلمي لدعم الربامج ح�سب متطلبات وزارة الرتبية والتعليم وبغر�ض االرتقاء
مب�ستوى التعليم ،انت�شرت ف�ك��رة �إن���ش��اء ب��رام��ج للتبادل
الأكادميية وتوفري تعليماً تطبيقياً عايل اجلودة.
و�أ�شار مدير اجلامعة �إىل تو�سيع احلرم اجلامعي ال�ستيعاب والتعاون يف املجاالت التي تهم وتفيد اجلامعات من خالل
الطلبة اجل��دد لربنامج التمري�ض وال��ذي مت افتتاحه مع توقيع ات�ف��اق�ي��ات ت�ع��اون ب�ين اجل��ام�ع��ات املحلية والعاملية
بداية العام الدرا�سي ،وتوفري خمتربات على �أحدث التقنيات وال�شركات وامل�ؤ�س�سات الكبرية وامل�ؤثرة.
خلدمة طلبة التمري�ض و�إن�شاء مركز حماكاة مبتكر على و�أ�شار غوامنة �إىل �أن جامعة الفجرية خالل العام 2021
�أحدث طراز لإك�ساب خريجي تخ�ص�ص التمري�ض املهارات �أب��رم��ت اتفاقيات ت�ع��اون خمتلفة م��ع ع��دد م��ن اجلامعات
ال�سريرية النوعية ل�ضمان ممار�ستهم متري�ضاً �أمناً وفعا ًال وامل��ؤ��س���س��ات ب �ه��دف ت�ع��زي��ز ال �ت �ب��ادل امل��ؤ��س���س��ي واخل�ب�رات
ملمار�سة مهاراتهم و�إتقانها حتى يكونوا م�ستعدين ملمار�سة التعليمية والبحثية والتطوير املهني من �أجل رفع ال�سوية
التعليمية و�ضبط و�ضمان جودتها.
املهنة فور تخرجهم.

الأ�ستاذ الدكتور �سامح غوامنة
يهمنا حتقيق التميز
ال���س��ؤال ال��راب��ع :تطلعاتكم امل�ستقبلية؟ و�إمكانية افتتاح
فروع جديدة جلامعة الفجرية يف الإمارات الأخرى؟
�أو�ضح غوامنة �إىل بدء اجلامعة يف �إجراءات تو�سعة احلرم
اجل��ام �ع��ي احل� ��ايل .ح�ي��ث ي�شمل ال�ت��و��س��ع جت�ه�ي��ز قاعات
درا�سية ومكاتب �إدارية و�أكادميية ومركز خدمات للطلبة.
كما �أعرب عن نية اجلامعة يف بناء حرم جامعي دائم داخل
�إم� ��ارة ال�ف�ج�يرة ال�ستيعاب جميع الطلبة يف داخ ��ل حرم
جامعي منف�صل.
وقال غوامنة ب�أن التعليم اجلامعي يعترب �أحد �أهم عوامل

ت�ط��ور ال ��دول وتقدمها؛ ل��ذا حت��ر���ص ال ��دول على تطوير
منظومتها التعليمية للو�صول �إىل �أع�ل��ى ج��ودة تعليمية
وبحثية لالرتقاء مبركزها عامليا وخلق خم��رج��ات قادرة
على الت�أقلم مع التغريات املت�سارعة التي ي�شهدها قطاع
التعليم والتوظيف  ،وتتطلع جامعة الفجرية �إىل التميز
يف ت�ق��دمي تعليم ع��ايل اجل ��ودة ،وتخريج طلبة متميزين
يف املعرفة العلمية واملهارات العملية والتطبيقات الرقمية
وال�شهادات املهنية واالح�تراف�ي��ة ولديهم م�ه��ارات الإبداع
وري��ادة الأعمال ،وليكونوا �ضمن اختيار �أ�صحاب الأعمال.
وكل عام و�أنتم بخري.
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نتقدم ب�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
�إىل مقام ح�ضرة �صاحب ال�سمو

ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل
و�إىل مقام �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل
و�إىل مقام �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإمارات حفظهم اهلل
و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أولياء العهود ونواب احلكام حفظهم اهلل
و�إىل �شعب الإمارات الكرمي واملقيمني والوافدين
مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات العربية املتحدة

وكل عام و�أنتم بخري
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البهرة الداوودية يف الإمارات  ,جت�سد ال�سلوك النموذجي الفا�ضل واملتكامل يف املبادئ والأهداف

كنانه بن م�ضر :دولة الإمارات هي الدولة املثلى بني دول العامل  ,بالأخوة
الإن�سانية  ,والت�سامح  ,وال�سعادة  ,والأمن واال�ستقرار واالزدهار.
يتزامن معر�ض �إك�سبو  2020مع احتفاالت اليوبيل الذهبي الحتاد الإمارات  ,ويج�سد تفاعل احل�ضارات ب�أبهى �صوره  ,و�أروع حوارته
نلتزم مبادئنا االثني ع�شر  ,يف كل �أن�شطتنا العلمية  ,والدينية  ,واالجتماعية  ,والتجارية  ,واالقت�صادية  ,واخلريية  ,والثقافية
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•• دبي – الفجر

ملحق خا�ص مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني

تتميز جماعة البهرة ال��داوودي��ة يف دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة  ,بااللتزام الديني ال�سلوكي
واالجتماعي والعلمي والثقايف  ,وباخللق الإ�سالمي الرفيع  ,وال�شريعة املنزلة  ,و�سري ال�صحابة  ,والأولياء
 ,والأئمة  ,واملجتهدين  ,جميعا  ,ر�ضي اهلل عنهم جميعا.
و�أبرز �سمات البهرة الداوودية يف دبي خدمة املجتمع والنا�س  ,واالرتقاء بالتكامل االجتماعي تربويا
 ,وعلميا و�صحيا  ,واجتماعيا  ,بحيث جند الأ�سرة الداوودية حقا م�ضرب املثل يف ال�سلوك  ,ويف اجلد
واالجتهاد  ,واال�ستقامة واملثابرة.
ويف احلديث النبوي ال�شريف (اخللق كلهم عيال اهلل و�أحبهم �إليه �أنفعهم لعياله)

�سعادة كنانة بن م�ضر بن داود يتحدث �إىل الزميل د .حممود علياء
الدين وك��ان الثاين واخلم�سني  ,يف �سل�سلة �سالطني البهرة رحمهم اهلل
جميعا  ,الدعاة الفاطميون.
و�أ�ضاف �سعادة الأ�ستاذ كنانة بن م�ضر يقول:وكان من �أهم توجيهات موالنا
املف�ضل �سيف الدين الثالث واخلم�سني يف �سل�سلة الدعاة الفاطميني.
والنقطة التالية �أ�ضاف �سعادته هي» �أن اخللق كلهم عيال اهلل  ,و�أحبهم �إليه
�أنفعهم لعياله ,وهي من �أهم توجيهات ر�سولنا الكرمي -حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم .

مو�ضوعية و�صراحة
ومبنا�سبة ال�ي��وم ال��وط�ن��ي اخلم�سني – اليوبيل ال��ذه�ب��ي – الحت��اد دولة
الإمارات العربية املتحدة  ,كانت لنا جل�سة حوار �صريح ومو�ضوعي و�شامل
مع �سعادة الأ�ستاذ كنانة بن م�ضر بن داود مندوب �سلطان البهرة يف دبي ,
ورئي�س الهيئة الإدارية لأجنمن جنمي  ,وهو حا�صل على البكالوريو�س يف
العلوم العربية من جامعة الأزهر ال�شريف يف القاهرة.
وتعنى �أجن�م��ن جنمي برعاية ��ش��ؤون جالية البهرة الإ��س�لام�ي��ة يف دب��ي ,
واملعروفة بالبهرة الداوودية.
و�شارك يف احلوار ال�سادة الأ�ستاذ عدنان م�صطفى ح�سني  ,والأ�ستاذ ب�شري منهج التعامل
عبا�س  ,والأ�ستاذ مرت�ضى ر�شيد  ,وقد مت ت�أ�سي�س البهرة الداوودية يف دبي و�أردف �سعادة الأ�ستاذ كنانه بن م�ضر يقول:ومن هذين املنطلقني نلتزم منهج
تعاملنا مع �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإمارات  ,وكذلك مع امل�س�ؤولني ,
يف اخلم�سينات يف عهد ال�شيخ �سعيد �آل مكتوم ،رحمه اهلل.
يف الدولة  ,ومع �شعب الإمارات الكرمي  ,يف بلد الت�سامح وال�سعادة  ,والأمن
واال�ستقرار  ,والوئام والرخاء  ,حيث ترعى الدولة �ش�ؤون اجلميع  ,وت�سهر
�أن�شطة متنوعة
وح��ول �س�ؤال عن ن�شاط البهرة ال��داوودي��ة يف الإم��ارات قال �سعادة الأ�ستاذ على راحتهم  ,على قدم امل�ساواة (وال ف�ضل لعربي على عجمي �إال بالتقوى)
كنانة بن م�ضر:نهتم �أوال بااللتزام الديني  ,والن�شاط املالزم لهذا االلتزام
 ,وال��ذي يقت�ضي االل�ت��زام بال�صلوات  ,واملحا�ضرات وال��دع��وات  ,والإر�شاد خدمة اجلميع
وا�ستطرد �سعادته يقول:وعلى هذا الأ�سا�س  ,نحن نقوم بخدمة اجلميع ,
والتوجيه وتعليم القر�آن  ,وتعاليم الدين الإ�سالمي عامة.
و�أ��ض��اف:وم��ع تعليم ال�ق��ر�آن الكرمي يتم العمل على درا�سته كتب الدعوة والتعاون مع اجلميع  ,مبا يتفق مع العادات والتقاليد والأعراف  ,وما يلتزم
الفاطمية  ,وترتكز هذه الدعوة على نقطتني �أ�سا�سيتني وهما � ,أوال اعتبار بالقوانني الر�سمية � ,سواء يف ن�شاطنا �أو يف عالقاتنا  ,اجتماعيا  ,وتعليميا ,
دولة الإم��ارات العربية املتحدة  ,وطنا لنا جميعا  ,ح�سب قوله � ,صلى اهلل وثقافيا  ,وجتاريا واقت�صاديا.
عليه و�سلم «حب الوطن من الإميان» ونحن م�ؤمنون ملتزمون  ,بتعاليمه
حوار احل�ضارات يف �إك�سبو 2020
�صلى اهلل عليه و�سلم -بكل معنى الكلمة.وتابع �سعادته يقول:ثم الإر�شاد باتباع قول النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم  -ف��الإم��ارات اليوم بوجود �أك�ثر من مئتي جن�سية على �أر�ضها  ,ومن جهات
من �أهم توجيهات �سلطان البهرة الراحل رحمه اهلل موالنا ال�سلطان برهان ال�ع��امل الأرب ��ع � ,إمن��ا جت�سد لقاء احل���ض��ارات  ,وح��وار الثقافات  ,وتكامل

�أع�ضاء جمل�س �إدارة البهرة الدوودية يف دبي  ,ومعهم الزميل د.حممود علياء
الأه ��داف وال�غ��اي��ات الإن�سانية النبيلة  ,وال�ت��ي تتج�سد ال�ي��وم �أك�ثر و�أكرث
با�ست�ضافة دب��ي لإك�سبو  2020مبا يحمله من دالالت ح�ضارية �صافية
الينبوع  ,ونقية الروافد  ,الأم��ر ال��ذي يج�سد التفاعل الثقايف الإن�ساين ,
والتفاعل التجاري واالقت�صادي  ,بقدر ما يكر�س املناف�سة ال�شريفة  ,ملا فيه
خري اجلميع.
فعندما ت�ست�ضيف دولة الإمارات معر�ض �إك�سبو يف دبي  ,ولأول مرة يف دولة
عربية  ,يعني �أن ما زرعه �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ منذ �أكرث من ن�صف قرن
نقطف ثماره اليوم والب�شائر تتواىل.
ف��دول��ة الإم� ��ارات جت�سد بحق القيم ال�سامية ال�ت��ي ق��ام��ت عليها الثقافة
العربية الإ�سالمية  ,ق��وال وعمال  ,من ح�سن احل��ظ �أن يتزامن معر�ض
�إك�سبو مع احتفاالت الدولة باليوبيل الذهبي لقيام احتاد الإمارات 1971
وكل عام و�أنتم بخري.
�إنه التوازن املحكم بني �أ�صالة املا�ضي  ,وتطور الع�صر الراهن  ,وطموحات
امل�ستقبل  ,مبا ي�ؤكد توا�صل الأجيال  ,وير�سي قواعد النجاح  ,للم�ضي قدما
نحو التميز والإبداع من جيل �إىل جيل.
كما يكر�س املفاهيم الإ�سالمية الرا�سخة  ,ب�أ�سمى مراتبها قوال وعمال.

الأمور املالية.
املوارد الب�شرية.
الأمور التنظيمية.
الأمور اخلارجية والعالقات العامة.
�أمور الق�ضاء  ,مبعنى �إ�صالح ذات البني.
�أمور في�ض املوائد الربهانية ,مبعنى �إطعام الطعام ح�سب مفهوم الإ�سالم.
الأمور االقت�صادية مبعنى الأمور التجارية ,واال�ستثمارية  ,ح�سب ال�شريعة
الإ�سالمية ومتطلباتها ,ح�سب قوانني الدولة التي نعي�ش فيها.
�أمور الأمالك ورعايتها و�صياناتها والقيام مب�ستلزماتها � ,سواء االعتيادية
منها �أو الطارئة  ,ح�سب مقت�ضيات احلاجة.
الأم��ور ال�صحية وهي ت�شتمل على �أمرين الأول هو الوقاية  ,والثاين هو
العالج  ,من �أجل احلفاظ على �صحة اجلميع  ,وعالج �أية �أمرا�ض طارئة
� ,أو �أية متاعب �صحية �أخ��رى  ,فال تعليم بال تربية ,وال �صحة بال عناية
 ,واعقل وتوكل.

املوا�سم الدينية
وح��ول املوا�سم الدينية قال �سعادة كنانة بن م�ضر:املو�سم الأول هو �شهر
رم�ضان املبارك بكل ما يتطلبه من �إميان واحت�ساب وعبادة وعمل وتوا�صل
برنامج العمل
وحول �س�ؤال عن برنامج عمل البهرة الداوودية بدبي  ,حتت رعاية �أجنمن  ,ثم ربيع الأول ,وربيع الثاين  ,ونعتربها املوا�سم لتنفيذ ومراجعة البنود
جنمي قال �سعادة الأ�ستاذ كنانة بن م�ضر:يرتكز ن�شاطنا على  12نقطة التي ذكرتها.
وخل�ص �سعادته �إىل القول:وعلى ح�سب هذه املقت�ضيات  ,نقوم خالل هذه
�أ�سا�سية � ,سواء يف الإمارات � ,أو على م�ستوى العامل وهي:
املوا�سم بتنفيذ ومتابعة هذه البنود االثني ع�شر ال�سابقة الذكر,يف خدمة
االلتزام بالأمور الدينية.
الطائفة والأمة  ,مبا ي�ؤكد ال�شمولية وااللتزام  ,والتكامل ب�إذن اهلل  ,وعلى
االلتزام بالتعليم.
مدار العام  ,واهلل ويل التوفيق  ,وكل عام و�أنتم بخري.
املرافق الربهانية التكافلية واخلريية.
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نتقدم ب�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
�إىل مقام ح�ضرة �صاحب ال�سمو

ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل
و�إىل مقام �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل
و�إىل مقام �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام االمارات حفظهم اهلل
و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أولياء العهود ونواب احلكام حفظهم اهلل
و�إىل �شعب االمارات الكرمي واملقيمني والوافدين
مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة االمارات العربية املتحدة

وكل عام وانتم بخري
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دبي العطاء توا�صل ن�شاطها يف دفع عجلة م�سرية التعليم العاملية قدما �إىل الأمام...

الدكتور طارق القرق :نحتفل بق�صة النجاح املتوا�صلة مع العامل ،من خالل جناحنا يف معر�ض اك�سبو بدبي
• �شعارنا الدائم هو (م�ستقبلنا ان�ساين) بكل دالالته احل�ضارية و�أبعاده االن�سانية

•• دبي  -د.حممود علياء
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حوار �شامل
ومبنا�سبة ال�ي��وم الوطني اخلم�سني  -اليوبيل الذهبي -
لدولة الإمارات العربية املتحدة كان لنا هذا احلوار املو�ضوعي
وال�شامل مع �سعادة الدكتور طارق القرق الرئي�س التنفيذي
لدبي العطاء ،ونائب رئي�س جمل�س �إدارة دبي العطاء ،وكان
احلوار...
 - 1كلمتكم مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني – اليوبيل
الذهبي – لدولة الإمارات العربية املتحدة.
م��ع احتفالنا ب��ال��ذك��رى اخلم�سني لت�أ�سي�س دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة ،نقف تكرمياً و�إج ً
الال للقائد امل�ؤ�س�س املغفور
له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" على
ر�ؤي �ت ��ه ال�ث��اق�ب��ة و�إمي ��ان ��ه ب �ق��وة ال�ت�ع�ل�ي��م يف �إح � ��داث تغيري
�إي�ج��اب��ي يف املجتمعات ح��ول ال �ع��امل .وق��د ا�ستمر على هذا
النهج احلكيم والر�ؤيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان ،رئي�س الدولة ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي ،و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س
الأعلى حكام الإمارات.
لطاملا وجهت ق�صة النجاح املتميزة لدولة الإمارات جهودنا
يف دبي العطاء منذ ت�أ�سي�سها يف العام  ،2007وه��ذا العام،
على وج��ه اخل�صو�ص ،نحتفي بتلك الق�صة مع العامل من
خالل جناحنا اخلا�ص يف �إك�سبو  2020دبي .وتكرمياً لهذه
ال��ذك��رى ال�سنوية الهامة ،ندعو املجتمع الإم��ارات��ي ب�أكمله
لالن�ضمام �إلينا يف م�شاركة هذه الق�صة مع العامل من خالل
زيارة جناحنا الذي يحمل �شعار "م�ستقبلنا �إن�ساين".
�شكل التعليم �أح��د الركائز الأ�سا�سية لنمو دول��ة الإم ��ارات
وتطورها على مدار اخلم�سني عاماً املا�ضية .ومنذ ت�أ�سي�س
االحت ��اد ،رك��زت ال�ق�ي��ادة الر�شيدة ل��دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة ب�شكل كبري على التعليم باعتباره عن�صراً جوهرياً يف
ا�سرتاتيجية بناء الدولة والتنمية االجتماعية واالقت�صادية

توا�صل م�ؤ�س�سة دب��ي العطاء،
دوره��ا الفعال لتحقيق �أه��داف
التنمية االن�سانية امل�ستدامة
عاما بعد عام .فتحر�ص امل�ؤ�س�سة
على ت�صميم ومت��وي��ل الربامج
التعليمية املبنية على الأدل��ة
وال�براه�ين والدرا�سات اجل��ادة،
حيث ت���ؤم��ن امل�ؤ�س�سة ب�أهمية
ال�شراكة ،باالرتقاء بالتعليم.
وتوا�صل دبي العطاء االن�سانية

امل�ستدامة .وكقوة متكينية للتقدم امللحوظ لدولة الإمارات،
مهد التعليم الطريق لت�صبح دول��ة قوية ومرنة وم�ستعدة
للم�ستقبل ور�سخ مكانتها على اخلارطة العاملية من خالل
اجنازاتها الرائدة يف جمال العلوم والتكنولوجيا والفنون و
الثقافة وغريها الكثري.
ا�ستعدادات ملعر�ض اك�سبو ٢٠٢٠
� - 2أهم �إجنازات دبي العطاء يف عام .2021
ك��ان العام  2021ع��ام التح�ضري واال�ستعداد لفعاليتنا يف
معر�ض �إك�سبو  2020دبي ،حيث ت�أتي م�شاركات دبي العطاء
يف �إك�سبو  2020دبي حتت �شعار "م�ستقب ُلنا � ٌّ
إن�ساين" وت�شمل
جناح دبي العطاء وقمة "ريوايرد" ومبادرة "�صون الكرامة يف
رواية الق�ص�ص" ،و�أخرياً الإعالن العاملي حول االت�صال من
�أجل التعليم.
ففي العام  2021ك�شفنا عن تفا�صيل جناحنا يف املعر�ض،
حيث ي��أخ��ذ ه��ذا اجل�ن��اح امل�ك��ون م��ن طابقني ،وال��ذي يقع يف
منطقة الفر�ص ،ال��زوار من جميع الفئات العمرية ،مبا يف
ذلك الأطفال وال�شباب والكبار ،يف رحلة غامرة عرب املناطق
املختلفة اخلا�صة به ،عالوة على ت�سليط ال�ضوء على م�سرية
دولة الإمارات العربية املتحدة و�إمارة دبي قبل انت�شار التعليم
وخالله وبعده ،حيث يقدم كل ن�شاط داخل هذه املناطق ر�سالة
ح��ول �أهمية امل��راح��ل املختلفة للتعليم بالن�سبة للأطفال،
ويتوج بلمحة م�شوقة عن م�ستقبل التعليم واملهارات والعمل
بالن�سبة لل�شباب والكبار.
كما متيز العام  2021ب�إعالننا عن تفا�صيل تنظيم "قمة
ريوايرد" يف ال �ف�ت�رة م��ن � 12إىل  14دي���س�م�بر 2021
مبركز دبي للمعار�ض يف �إك�سبو 2020دبي .و�ستكون القمة
ا�ستثنائي ًة من حيث الت�أكيد على مواجهة حتديات التعليم
يف جميع القطاعات ،مع اتباع نهج تف�صيلي لإ�شراك القطاع
اخلا�ص على ال�صعيد الإ�سرتاتيجي ولال�ستفادة من معر�ض

العاملية والتي تتخذ من دولة
االم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة
مقرا رئي�سا لها ،يف العمل عن
كثب م��ع احل��ك��وم��ات ،ووك���االت
الأمم املتحدة ،واملنظمات غري
احلكومية الدولية ،والأو�ساط
الأكادميية و�أو���س��اط ال�شباب.
باال�ضافة �إىل القطاعني العام
واخلا�ص يف جميع �أنحاء العامل.
�سعادة الدكتور طارق القرق
وتهدف بذلك �إىل �إر�ساء عالقات تدفع مب�سرية التعليم قدما �إىل
و�شراكات جديدة من �ش�أنها �أن الأمام.

�إك�سبو  2020دبي لتعزيز �أوا�صر التعاون بني احللفاء غري
التقليديني بهدف التو�صل �إىل حلول جديدة ب�ش�أن م�ستقبل
التعليم .ومن املتوقع ح�ضور ما يزيد عن  2000م�شارك
لهذه القمة العاملية ،وعليه ،ف�إننا ندعو اجلميع للم�سارعة
يف الت�سجيل حل�ضور هذه القمة اال�ستثنائية ل�ضمان حجز
مقاعدهم من خالل املوقع الإلكرتوين للقمة https://
. www.rewired2021.com
ه ��ذا وق ��د ق�م�ن��ا م��ع ��ش��ري�ك�ن��ا ال�ي��ون���س�ك��و ب���ص�ي��اغ��ة الإع�ل�ان
العاملي حول االت�صال من �أجل التعليم وا�ستقطاب ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني حت���ض�يراً الط�لاق��ه يف قمة "ريوايرد" يف
�شهر دي�سمرب القادم .ويهدف هذا الإع�لان �إىل امل�ساهمة يف
توجيه قطاع التعليم يف جهوده امل�شرتكة ل�ضمان احل��ق يف
االت�صال من �أجل التعليم و�سد الفجوة الرقمية التي برزت
بعد جائحة كوفيد.-19
�صون الكرامة يف رواية الق�ص�ص
كما �أعلنا عن م�ب��ادرة "�صون الكرامة يف رواي��ة الق�ص�ص"،
بدعم من دبي العطاء ومعر�ض �إك�سبو  2020دبي ووزارة
ٍ
اخل��ارج �ي��ة وال �ت �ع��اون ال� ��دويل يف دول ��ة الإم� � ��ارات العربية
ُر�سخ مفهوم
املتحدة ،وال�ت��ي ت�سعى �إىل �إي�ج��اد نظام بيئي ي ِّ
ال�ك��رام��ة واالح�ت��رام يف رواي ��ة الق�ص�ص ،وذل ��ك م��ن خالل
منظومة ا�ست�شارية عاملية ،و�شهدت مبادرة "�صون الكرامة
يف رواي ��ة الق�ص�ص" ت �ط��وراً و�إج �م��اع �اً ع�ل��ى ال�ت��وج�ي��ه فيما
يتعلق مبمار�سات رواي��ة الق�ص�ص التي ت�صون كرامة جميع
الأ�شخا�ص وت��وف��ر بيئة �إيجابية و ُت�سهم يف حتقيق �أهداف
التنمية املُ�ستدامة .و�سوف يُعلَن عن التوجيهات الإر�شادية
يف منتدى "�صون ال�ك��رام��ة يف رواي��ة الق�ص�ص" ،ال��ذي من
املقرر انعقاده يف �إك�سبو 2020دب��ي مبركز دب��ي للمعار�ض
يف  10دي�سمرب  2021بالتزامن مع اليوم العاملي حلقوق
الإن �� �س��ان .و�سي�ضم امل�ن�ت��دى جل�سات ع��ام��ة رفيعة امل�ستوى

وفعاليات جانبية ومعر�ضاً لتقدمي �أف�ضل املمار�سات لرواية وتثقيف ال�شباب واملجتمعات ح��ول الق�ضايا املحلية مثل
الق�ص�ص بطريقة ت�صون الكرامة ،ليمثل بذلك من�صة اللتقاء الق�ضاء على الفقر بجميع �أ�شكاله ،ومكافحة عدم امل�ساواة،
الأط��راف املعنية الرئي�سية واالت�ف��اق على نظرة م�ستقبلية وتوفري املوارد ملن هم يف �أم�س احلاجة �إليها.
العتماد رواي��ة الق�ص�ص بطريقة ت�صون ال�ك��رام��ة وتبنيها
واالل�ت��زام بها .هذا وقد قمنا بتنظيم �سل�سلة من امل�شاورات اك�سبو يفتح �آفاقا جديدة لال�ستثمار
اللتما�س وجهات النظر من قبل ممثلني عن قطاعات متعددة  - 3وكيف ترون ت�أثري �إك�سبو  2020على دبي والإمارات
حول �سرد الق�ص�ص �ضمن ال�سياقات التنموية والإن�سانية ،من النواحي التجارية والإن�سانية واحل�ضارية؟
وو�ضع مبادئ "�صون الكرامة يف رواية الق�ص�ص" واملوافقة �سيتيح �إك�سبو  2020دبي املزيد من التعاون العاملي وتبادل
عليها �إ�ضافة لكون هذه املبادئ �أداة �إر�شادية ،يتم توظيفها الأف �ك��ار لتحقيق قفزة نوعية يف جميع امل �ج��االت .و�سيوفر
�أي���ض�اً حل�شد اجل�ه��ود للجمع ب�ين خمتلف ال�ق�ط��اع��ات ذات املعر�ض �أي�ضاً من�صة جديدة لتحقيق النمو واالزده��ار ،فمن
العالقة من جميع �أنحاء العامل لت�شكيل حركة عاملية ،الأمر خ�لال ��ش�ع��اره "توا�صل ال�ع�ق��ول و�صنع امل�ستقبل"� ،سيفتح
الذي �سيغري بذلك القواعد يف احلفاظ على كرامة الإن�سان املعر�ض �آف��اق ج��دي��دة لال�ستثمار يف العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار وري��ادة الأعمال مبا يحقق التقدم واالزده��ار على
وتعزيزها من خالل �سرد الق�ص�ص.
كما قامت دب��ي العطاء يف العام  2021بدعم حملة "ارفع ال�صعيد املحلي وللدول امل�شاركة على حد �سواء.
املوجهة لدعم قطاع التعليم" (ب�ين عامي �أم��ا على ال�صعيد الإن���س��اين ،فمن خ�لال م�شاركة �أك�ثر من
ي��دك التمويلية ّ
 )2025-2021والتابعة لل�شراكة العاملية للتعليم ،حيث  190دول��ة ،ف ��إن املعر�ض ي�شكل من�صة هامة للت�ضامن
قدمت م�ساهمة بقيمة  9,183,750درهم �إماراتي ( 2.5والت�آخي العاملي حول املوا�ضيع الأكرث �إحلاحاً على غرار املناخ
مليون دوالر �أم��ري�ك��ي) .وج��اء ه��ذا الإع�ل�ان خ�لال فعالية والتعليم وحتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة للأمم املتحدة.
�إط�ل��اق ق���ض�ي��ة اال��س�ت�ث�م��ار ال�ت�ع�ل�ي�م��ي يف ال �� �ش��رق الأو�سط  - 4تطلعاتكم للعام املقبل.
لل�شراكة العاملية للتعليم ،بهدف ت�شجيع ق��ادة العامل على �ست�ستمر دب��ي ال�ع�ط��اء يف ل�ع��ب دور ف � ّع��ال لتحقيق �أه ��داف
تقدمي ح��وايل  5مليارات دوالر �أمريكي لتمكني الأطفال التنمية امل�ستدامة من خالل ت�صميم ومتويل برامج تعليمة
املُحتاجني من احل�صول على التعليم يف  90دولة ومنطقة مبنية على الأدلة .و�إمياناً منها ب�أهمية ال�شراكات يف االرتقاء
منخف�ضة الدخل .وتتزامن هذه اخلطوة مع الآثار ال�سبلية بالتعليم� ،ستوا�صل امل�ؤ�س�سة االن�سانية العاملية التي تتخذ
من دول��ة الإم��ارات العربية مقراً لها يف العمل عن كثب مع
التي فر�ضتها جائحة كوفيد -19على تعليم الأطفال.
كما �أعلنت دبي العطاء يف هذا العام عن �شراكة ا�سرتاتيجية احلكومات ووكاالت الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية
طويلة الأمد مع "كرة القدم من اجل ال�سالم" ،وهي م�ؤ�س�سة ال��دول�ي��ة والأو� �س ��اط الأك��ادمي �ي��ة وال���ش�ب��اب ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
عاملية مقرها اململكة املتحدة ت�سخر كرة القدم للتوعية ب�ش�أن القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص يف جميع �أن �ح��اء ال �ع��امل ،بهدف
امل�شاكل االجتماعية والبيئية امللحة ب�ه��دف ت��وف�ير الدعم �إر�ساء عالقات و�شراكات جديدة من �ش�أنها دفع م�سرية قطاع
لتحقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة لل��أمم املتحدة .وتهدف التعليم قدماً�إىل الأم��ام ،واهلل و ّ
يل التوفيق ،وكل عام و�أنتم
هذه ال�شراكة �إىل االرتقاء بالريا�ضة كو�سيلة لزيادة الوعي بخري.
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�سجاد حيدر و�سط العائلة

رجال �أ�سهموا بنجاح يف امل�سرية االحتادية

�سجاد حيدر يتوا�صل �إرثه لثالثة �أجيال يف الإمارات العربية املتحدة
عائلة �شركات تتميز بالنجاح والتطور امل�ستمر  ,والتو�سع املدرو�س
ات�سع عمله يف املحا�سبة القانونية ليغدو عامليا يف ال�شرق والغرب وبامتياز
�شهاب �سجاد حيدر :كلنا يف خطى الوالد وقد تتلمذنا على يديه

�سجاد حيدر يف احتفال تكرميي بح�ضور العائلة
•• دبي  -الفجر

امتناناً لرحلة الأجيال مع الإمارات
العربية املتحدة احلبيبة زار ال�سيد
� �س �ج��اد ح �ی��در دب ��ي لأول م ��رة يف
ال �ع��ام  1972ب�ع��د ب�ضعة �أ�شهر
من ت�شكيل دولة الإمارات العربية
املتحدة� .أدرك على الفور الإمكانات
العظيمة للإمارات العربية املتحدة
وع�ن��د ع��ودت��ه �إىل ب��اك���س�ت��ان �أقنع
�شركائه ب�إن�شاء فرع ل�شركة AF
� �( Fergusonش��رك��ة ع�ضو
يف  )PWCل �ت �ق��دمي خدمات
التدقيق واال�ست�شارات .وبالتايل
 ،ويف ال�ع��ام � 1973أ�س�س ال�سيد
� �س �ج��اد ح �ی ��در واح� � ��دة م ��ن �أوىل
�شركات املحا�سبني القانونيني يف
الإمارات العربية املتحدة.
ال� �ي ��وم ان �ت �ق �ل��ت امل �ن �ظ �م��ة بنجاح
لت�شمل اجليل الثالث من امل�ؤ�س�س
ال�سيد �سجاد حيدر .ظاهرة نادرة
�أن يت�أهل الأب �سجاد حیدر االبن
�شهاب حيدر واحلفيدة زهرة حيدر
لثالثة �أجيال ليكونوا حما�سبني
ق��ان��ون�ي�ين م��ن م�ع�ه��د املحا�سبني
ال �ق��ان��ون �ي�ي�ن يف �إجن � �ل �ت�را وويلز
يف ف �ت�رة  60ع��ام��ا و�أن يكونوا

ج��زءا م��ن نف�س �شركة املحا�سبني
القانونيني اململوكة للعائلة ت�أ�س�ست
يف الإم ��ارات العربية املتحدة منذ
ما يقرب من  50عاما.
ت� ��أه ��ل � �س �ج��اد ح �ی ��در کحما�سب
ق��ان��وين يف �إجن �ل�ترا ع��ام 1958
ومت ق �ب��ول��ه ك ��واح ��د م ��ن �أ�صغر
� �ش��رك��اء  AF Fergusonيف
العام  1965عن عمر يناهز 30
ع��ا ًم��ا کان � �ش��ریگا م���س��ؤوال عن
 AFFergusonلباك�ستان
ال�شرقية حتى ت�شكيل بنغالدي�ش
يف العام .1971
م�س�ؤولية الإم���ارات العربية
املتحدة
ويف ال�ع��ام � ، 1973أ�صبح �سجاد
ح� �ي ��در ال �� �ش ��ري ��ك امل � �� � �س � ��ؤول عن
عمليات الإم��ارات العربية املتحدة
ل �� �ش��رك��ة AF Ferguson
ويف ال �ع��ام  1976ا��س�ت�ح��وذ على
ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ات ل�ت��أ��س�ي����س �شركة
حما�سبني ق��ان��ون�ي�ين حت��ت ا�سمه
.Co & Sajjad Haider
خ � �ط� ��وة ج ��ري � �ئ ��ة ل �ل �ت �خ �ل��ي عن
م�ن���ص�ب��ه ك �� �ش��ري��ك �أول يف AF
 Fergusonويواجه التحدي

املتمثل يف �إن�شاء �شركته اخلا�صة يف
الإمارات العربية املتحدة.
ويف وق � ��ت م �ب �ك��ر  ،مت تعيينه.
م���س�ت���ش��ارا ل � ��وزارة االت �� �ص��االت يف
دول ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
لتقدمي امل�شورة ب�ش�أن ت�شكيل �شركة
الإم � � ��ارات ل�لات �� �ص��االت املحدودة
(«ات�صاالت») والتي مت االعرتاف
ب�ه��ا ك��واح��دة م��ن �أوىل امل�ؤ�س�سات
ال �ت��ي مت �إن �� �ش��ا�ؤه��ا ،ك���ش��راك��ة بني
ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال � �ع� ��ام واخل � ��ا� � ��ص )
(« )»PPPم��ع امل�ل�ك�ي��ة والإدارة
بني حكومة دولة الإمارات العربية
املتحدة والقطاع اخلا�ص.
من ��ت ات �� �ص��االت ل�ت���ص�ب��ح واح ��دة
م ��ن اجن� ��ح � �ش ��رك ��ات االت �� �ص ��االت
و�أكرثها �أهمية يف منطقة ال�شرق
الأو� �س��ط و�شمال �أفريقيا وباملثل
ن�صح حكومة دب��ي ب��إن���ش��اء �شركة
ع �ق��اري��ة � � ،ش��رك��ة دب ��ي للتطوير
ومرة �أخرى �شراكة بني القطاعني
ال � �ع� ��ام واخل � ��ا� � ��ص م� ��ع م�صلحة
مت �ل �ك �ه��ا ح �ك��وم��ة دب� ��ي والقطاع
اخلا�ص .كما كان م�ست�شا ًرا خا�صا
لتطوير البنية التحتية ملجموعة
الفطيم وا�سرتاتيجيا للم�ؤ�س�سات
املالية مثل Arab mirates

�سجاد حيدر ومعه ابنه �شهاب وحفيدته زهرة
Investment
Bank
 AEIوب �ن��ك ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط
(امل � �ع� ��روف الآن ب��ا� �س��م م�صرف
الإمارات الإ�سالمي).
حت��ت م�ظ�ل��ة  AEIق ��دم �سجاد
حيدر امل�شورة وامل�ساعدة يف �إن�شاء
��ش��رك��ة United Kaipara
 Limited Unikaiوهي
� �ش��رك��ة لإن� �ت ��اج الأل � �ب� ��ان و�شركة
United Food Limited
وهي م�صنع لزيت الطعام.
ن�صح ال�سيد �سجاد حيدر احلكومة
وامل �ج �م��وع��ات امل �ح �ل �ي��ة والدولية
لأعمالهم التي �أقيمت يف الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة  ,مب ��ا يف ذلك
ال� �ع�ل�ام ��ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة املنزلية
م�ث��ل ح��دي�ق��ة ال���ص�ف��ا واملخبوزات
احل��دي �ث��ة  ,و�آي� �� ��س ك ��رمي �إيجلو
 ,وم �� �ش��روب��ات م ��ازا م��اجن��و  ,كما
�ساعد يف ت�أ�سي�س �شركة املحا�سبة
 ,براي�س ووتر هاو�س �إنرتنا�شونال
(الآن  )PWCو�شركات املحاماة
( Coward Chanceالآن
 )Clifford Chanceو
 Allen & Overyالآن
 A&Oيف الإم � � ��ارات العربية
املتحدة .ويف العام � 1980أ�صبح

Co&Sajjad Haider
�� � �ش � ��رك � ��ة ع � �� � �ض� ��و يف KMG
 Internationalوهي ثامن
�أك �ب��ر � �ش �ب �ك��ة ل �ل �م �ح��ا� �س �ب�ين على
م�ستوى العامل (تعرف الآن با�سم
 KPMGبعد ذلك دعا �سجاد
ح�ي��در ��ش��رك��ات املحا�سبة املعتمدة
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة يف امل �م �ل �ك��ة العربية
ال�سعودية  ,والبحرين  ,وم�صر ,
لت�شكيل  KMGال�شرق الأو�سط
يف العام  1987اختار ال�سيد حيدر
االن���س�ح��اب م��ن ان��دم��اج KMG
م� ��ع  Peat Marwickيف
الإم��ارات العربية املتحدة لت�شكيل
 KPMGبعد ذلك �أ�صبح �سجاد
ح �ي��در و� �ش��رك��اه ع���ض��وا يف �شركة
Nexia International
(امل � �ع� ��روف� ��ة � �س��اب �ق��ا ب ��ا� �س ��م SC
 )Internationalوالتي تعد
حاليا ثامن �أكرب �شبكة للمحا�سبني
واال�ست�شارين يف العامل.
من �أوىل امل�ؤ�س�سات يف الإمارات
�أ� �ص �ب �ح��ت � �ش��رك��ة � �س �ج��اد حيدر
و�شركاه واحدة من �أوىل امل�ؤ�س�سات
يف الإم��ارات العربية املتحدة التي
مت ت�ع�ي�ي�ن�ه��ا ك� �م ��زود ت ��دري ��ب من

قبل معهد املحا�سبني القانونيني
يف ب��اك �� �س �ت��ان وم �ع �ه��د املحا�سبني
ال �ق��ان��ون �ي�ي�ن يف �إجن � �ل �ت�را وويلز
وراب� �ط ��ة امل�ح��ا��س�ب�ين القانونيني
املعتمدين اململكة املتحدة.
كان ال�سيد �سجاد حيدر �أحد �أقدم
�أع�ضاء معهد املحا�سبني القانونيني
يف �إجنلرتا وويلز ومعهد املحا�سبني
القانونيني يف باك�ستان �أك�ثر من
 50عاما .اعرتفت كلتا امل�ؤ�س�ستني
عل ًنا بال�سيد �سجاد حيدر مل�ساهمته
البارزة يف مهنة املحا�سبة القانونية
خالل حياته.
على خطى الوالد
ت��ويف ال�سيد �سجاد حيدر يف العام
 2017وا��س�ت�م��ر �إرث ��ه م��ن قبل
اب �ن��ه �� ,ش�ه��اب ح �ي��در  ,ال ��ذي طور
مم��ار� �س��ة ال �� �ش��رك��ة يف الإم � � ��ارات
العربية املتحدة من خالل التو�سع
يف املناطق املالية احلرة املرموقة ,
ومركز دب��ي امل��ايل العاملي  ,و�سوق
�أبوظبي العاملي.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ان�ضمت زهرة
حفيدة �سجاد ح�ي��در ال�ك�برى �إىل
ال�شركة يف ال�ع��ام  2017وتولت
ال �ق �ي��ادة يف ق�سم ال�ت�ح��ول و�إع ��ادة

�سجاد حيدر  ,,,,نظرة �إىل امل�ستقبل
الهيلكة والإع�سار ملجموعة �سجاد
حيدر.
ابنة ال�سيد �سجاد حيدر  ,الدكتورة
�أم� �ي� �ن ��ة ح� �ي ��در ط �ب �ي �ب��ة ومعلمة
حم�ترف��ة  ,واب�ن��ه الأ��ص�غ��ر ال�سيد
ع� �ل ��ي ح� �ي ��در  ,ع � ��امل ريا�ضيات
وحم��ا��س��ب ق��ان��وين  ,ه��و الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة Capital
� Envelopesأحد اكرب مزودي
حلول الأظرف يف ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا.
ع��ا���ش جميع �أب �ن��اء واح �ف��اد �سجاد
حيدر يف الإمارات العربية املتحدة
معظم حياتهم  ,وما زالوا يقيمون
يف الإم��ارات العربية املتحدة بينما
ان���ض�م��ت زه ��رة ح �ي��در �إىل �شركة
جدها  ,ويعمل الأحفاد الآخرون يف
املهن الطبية  ,واملالية  ,والقانونية
 ,يف م�ؤ�س�سات مرموقة مقرها يف
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ق�صة
ف��ري��دة م��ن ن��وع�ه��ا ل��رج��ل ا�ستمر
�إرث ��ه ل�ث�لاث��ة �أج �ي��ال يف الإم� ��ارات
العربية املتحدة.
��س�ج��اد ح�ي��در الآن ع��ائ�ل��ة �شركات
� ,شهادة على رج��ل �أ�صبح عالمة
جت� ��اري� ��ة وم � ��ع ذل � ��ك ب� �ع� �ي ��دا عن
الأع�م��ال التجارية  ,ج�سد ال�سيد

�شهاب حيدر
�� �س� �ج ��اد ح � �ي� ��در ف �ل �� �س �ف��ة متكني
الأ��ش�خ��ا���ص ك�م��ا ه��و م �ع��روف من
ق �ب��ل ال �ع��دي��د م ��ن الأ� �ش �خ ��ا� ��ص ,
الذين دربهم  ,والذين �ساعدهم ,
يف و�ضعهم يف العديد من املنظمات
يف الإمارات العربية املتحدة.
خ �ل��ال ح �ي��ات��ه غ��ال �ب��ا م ��ا �أع � ��رب
ال�سيد ��س�ج��اد ح�ي��در ع��ن امتنانه
للمكاف�آت ال�ت��ي منحتها ل��ه دولة
الإمارات العربية املتحدة  ,وعائلته
 ,وموظفيه والنا�س ب�شكل عام.
��ش��رك��ة ل�ل��إم ��ارات و»ع �ي��د ميالد
� �س �ع �ي��د» اخل �م �� �س�ي�ن ل�ل ��إم� ��ارات
العربية املتحدة – �أمتنى للإمارات
يف يوبيلها الذهبي االزدهار الدائم
�إىل الأبد!.
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جوي الوكا�س والزميل د.حممود علياء �أثناء املقابلة

جوي الوكا�س

دبي ازدهار متوا�صل  ,و�سباق دائم مع مدن العامل

�سوق الذهب يف الإمارات الأول على خارطة العامل  ,ومتفائلون �أكرث بامل�ستقبل

جوي الوكا�س :عبقرية ال�شيخ حممد بن را�شد وجناحاته بال حدود
• دبي والإمارات �أر�ض النجاح والتميز والإبداع
• متفائلون بنجاح �إك�سبو ونتائجه الرائعة
• نتطلع �إىل املزيد من املعار�ض  ,و�إىل العاملية يف الأعمال

•• دبي  -الفجر

الفر�ص والطلب  ,والثقة والأمانة فر�ض عالمة التميز العاملي على ال�سوق  ,وجعله بالفعل م��ن �أهم

يتميز ���س��وق ال��ذه��ب ب��دب��ي على  ,والأ���س��ع��ار  ,فتتعدد امل��ع��ار���ض  ,ال�سوق  ,وعلى التجار معا  ,الأمر الأ�سواق العاملية املتخ�ص�صة بتجارة
خارطة �أ���س��واق الذهب يف العامل وتتنوع املعرو�ضات من جهات العامل الذي كر�س �سمعة ال�سوق العاملية  ,الذهب  ,ي�ضاف �إىل ذلك  ,احلر�ص
ور�سخ الثقة لدى اجلميع �سواء لدى ال��دائ��م على االبتكار والإب����داع ,
مب��ق��وم��ات ت��رت��ك��ز ع��ل��ى عناية الأربع  ,وتبدو املناف�سة على �أوجها
ّ
مبا�شرة من امل�س�ؤولني يف احلكومة  ,كما يلتزم اجلميع معايري الدقة التجار وعرو�ضهم � ،أو لدى الزبائن ليغدو امل�صاغ لدى املر�أة حتفة فنية
 ,وعلى رقابة �صارمة يف جماالت  ,والأمانة  ,واجلودة  ,الأمر الذي وم�شرتياتهم  ,مما �ضاعف من �شهرة قبل �أن يكون �سلعة جتارية.
الوكا�س يف املقدمة
وتعترب جم��وه��رات الوكا�س يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة يف مقدمة
امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة يف �سوق الذهب واملجوهرات  ,بف�ضل الثقة
والأم��ان��ة واالب�ت�ك��ار وال�سعر امل��درو���س  ,ووع��ي املناف�سة  ,وال �ت��زام النجاح
واحلفاظ عليه  ,واالرتقاء دوما  ,بالتميز والإبداع  ,ناهيك وعي املناف�سة ,
و�أهميتها يف م�سرية التطور والتطوير.
�صراحة ومو�ضوعية
ومبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات العربية املتحدة  ,اليوبل
الذهبي  ,البد من اللقاء مع �أهل الذهب � ,أعني جتار الذهب ,وال�سيما ال�سيد
جوي الوكا�س التاجر املتميز  ,ورئي�س جمل�س �شركة الوكا�س القاب�ضة يف
دبي والإمارات  ,واملتخ�ص�صة بتجارة الذهب واملجوهرات  ,منذ العام 1987
حتى غدا ا�سمها اليوم عنوانا للثقة والأمانة واملعاملة امللتزمة.
حديث من القلب
ا�ستهل �سعادة ال�سيد جوي الوكا�س حديثه مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني
– اليوبيل الذهبي – لدولة الإمارات العربية املتحدة حديثه (للفجر) برفع
�أ�سمى �آيات التهاين �إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإمارات  ,وبخا�صة �إىل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س

جمل�س ال��وزراء حاكم دبي -حفظه اهلل  -و�إىل �سمو ال�شيوخ نواب احلكام ,
و�إىل �سمو ال�شيوخ �أولياء العهود الأمناء وبخا�صة �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي الأم�ي�ن نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة.و �إىل �شعب الإمارات الطيب امل�ضياف الكرمي  ,و�إىل املقيمني
 ,والوافدين  ,والزائرين يف ربوع الدولة  ,متمنيا بهذه املنا�سبة املزيد من
التطور والتقدم واالزدهار لدولة الإمارات العربية املتحدة بقيادتها احلكيمة
و�أمنها وا�ستقرارها  ,وطموحات �أبنائها  ,و�إجنازاتهم املتوالية  ,عاما بعد عام
 ,وكل عام و�أنتم بخري.
ثم حتدث �سعادته عن جتربته التجارية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة
قال:لقد �أتيت �إىل دب��ي يف العام  , 1986وب��د�أت العمل يف جم��ال الذهب
واملجوهرات يف العام  , 1987ووالدي �أ�صال هو تاجر جموهرات يف الهند
يف ك�يرال  ,وق��د اكت�سبت منه اخل�ب�رة  ,و�أ��س�ل��وب امل�م��ار��س��ة و ال�سيما و�أن
�سوق الذهب واملجوهرات يف دبي والإم��ارات يتميز بالتنظيم  ,واالحرتاف
 ,و�إ� �ش��راف احلكومة �� ,س��واء يف جم��االت البيع � ,أو يف جم��االت اال�سترياد
والت�صدير و�إعادة الت�صدير.
ولدينا الآن خم�سة وع�شرون معر�ضا يف كل الإم��ارات  ,كما �أن لدينا مائة
وخم�سون معر�ضا ح��ول ال�ع��امل  ,وتنت�شر يف �أح��د ع�شر دول��ة  ,وهي1-:
الإم� ��ارات  2-الهند  3-عمان – 4قطر  5-البحرين  6-ال�ك��وي��ت 7-
ال�سعودية  8-الواليات املتحدة الأمريكية  9-اململكة املتحدة � 10-سنغافورة

 11ماليزيا.و�شارك يف بع�ض الأحيان مبعار�ض املجوهرات املتوا�صلة يف هذه البلدان كما
ن�شارك �أحيانا يف معار�ض دبي وال�شارقة املتوالية  ,ولكن اعتمادنا الأ�سا�سي
هو البيع باجلملة  ,ونحر�ص بتعاملنا على اح�ترام ذك��اء الزبون ,وتعزيز
ثقته بنا  ,والأمانة مع اجلميع  ,وكذلك الأ�سعار الدقيقة املدرو�سة  ,والوعي
الكامل حلركة العر�ض والطلب  ,والت�صنيع والكلفة  ,والفن واالبتكار  ,مع
حر�صنا على �أن اخلدمة هي الأ�سا�س � ,إ�ضافة �إىل نوعية الت�صاميم  ,والثقة
 ,وال�سعر املدرو�س  ,ووعي املناف�سة  ,واالرتقاء الدائم.
حتية �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم -حفظه اهلل.
ونوه ال�سيد جوي الوكا�س �إىل الدور التاريخي واملتميز والالمع ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي -حفظه اهلل  -والذي ا�ستطاع بعبقريته وب�صريته و�إرادته
�أن يحول دبي �إىل مدينة عاملية تكللت اليوم با�ست�ضافة �إك�سبو  2020هذا
املعر�ض العاملي  ,الذي و�ضع دبي على خارطة احل�ضارة الإن�سانية  ,واملدينة
املعا�صرة  ,واحلداثة ال�سباقة  ,واحلمد هلل ف��إن كل �إم��ارات الدولة تتقدم
بخط متواز  ,وقا�سم م�شرتك  ,و�أه��داف واح��دة نحو امل�ستقبل الأف�ضل ,
وعلى كل الأ�صعدة  ,ال�صحية  ,والأمنية  ,والتجارية  ,والأكادميية  ,والعلمية
 ,حتى غدت دولة الإمارات العربية املتحدة يف مقدمة دول العامل يف كل �شيء
 ,ب�إرادة واحدة  ,ور�ؤية م�شرتكة  ,وهدف رائع  ,وهو ح�صاد طبيعي ومتكامل

ملا زرعه املرحومان ال�شيخ زايد وال�شيخ را�شد للأجيال الالحقة  ,ونفخر
اليوم ب�أن لدى الإم��ارات وزارة الت�سامح وهي الأوىل من نوعها يف العامل ,
فكلنا يف �أ�سرة الإن�سانية الكربى واملوحدة  ,دون لون � ,أو جن�س � ,أو عرق � ,أو
عمل � ,أو دين � ,أو ثقافة  ,فالكل �أ�سرة واحدة يف الإم��ارات بالأخوة والوفاء
و�إذا �صلح الر�أ�س �صلح اجل�سد.
�شكر خا�ص
وتوجه ال�سيد جوي الوكا�س باملنا�سبة بال�شكر اخلا�ص حلكومة الإمارات
على الأم��ن املتكامل  ,وعلى ت�سهيالتها بخ�صو�ص الإقامات  ,والت�أ�شريات
 ,والإقامات الذهبية  ,وجوزات ال�سفر  ,واجلن�سية  ,فكل منا ي�شعر ب�أنه يف
بلده  ,وبني �أهله  ,و�أنا �سعيد جدا بهذه املنا�سبة التاريخية – اليوبيل الذهبي
للدولة  ,والذي يعترب بحق يوما تاريخيا  ,ي�شهد على �إجنازات خم�سني عاما
 ,بزمن قيا�سي  ,وقدرة هائلة  ,وواقع مده�ش و�إىل الأمام دائما ب�إذن اهلل ,
و�أتطلع �إىل افتتاح املزيد من املعار�ض  ,كما نتطلع �إىل العاملية يف الأعمال
فال�سوق العاملي اليوم � ,سوق واح��د ,باالت�صاالت  ,والعالقات ,و الت�سويق ,
و�شبكة املعلومات  ,مع احلر�ص على التطوير الدائم  ,وامل�شاركة املتوا�صلة ,
يف مركزنا الأول والرئي�س دبي حيث �إن لدينا خطة عمل ثابتة  ,ومتطورة
 ,ور�ؤية م�ستقبلية  ,بطموح مدرو�س  ,وقرار ثابت  ,وهدف وا�ضح وحمدد ,
ودائما متفائلون  ,واحلمدهلل  ,وكل عام و�أنتم بخري.
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نتقدم ب�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
�إىل مقام ح�ضرة �صاحب ال�سمو

ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل

و�إىل مقام �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل

و�إىل مقام �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإمارات حفظهم اهلل
و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل
و�إىل �شعب الإمارات الكرمي واملقيمني والوافدين
مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات العربية املتحدة

وكل عام و�أنتم بخري

		

�شهاب �سجاد حيدر

علي �سجاد حيدر

وعائلة املرحوم �سجاد حيدر
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م�سرية التعليم يف الإمارات  .....جناحات وطموحات

الدكتور علي ح�سن �سلمان النا�صر:والدي مدر�ستي الأوىل

باالجتهاد واملثابرة تتحقق الأهداف ....الإمارات من القلم �إىل ال�صاروخ
•• �أجرى املقابلة:د.حممود علياء
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تفخر دولة الإمارات العربية املتحدة وتعتز دوماً،ب�أبنائها
ال �ب ��ررة ب ��آب��ائ �ه��م و�أم �ه ��ات �ه ��م،ب �ق ��در م ��ا ت �ف �خ��ر وتعتز
ب �ن �ج��اح��ات �ه��م،ومت �ي��زه��م�،أو الأداء ال��وظ �ي �ف��ي�،أو العمل
التجاري،مما جعل اجلميع �ساعني �إىل حياة �أف�ضل يف
ظل ازدهار امل�سرية االحتادية،وثمارها املتوالية،من جيل
�إىل جيل،الأمر الذي يذكي جذوة العطاء،وي�ضاعف من
التطلعات والطموحات نحو م�ستقبل �أف�ضل،يف بيئة �صحية
متكاملة،واجتماعية متفاعلة،وعطاءات تتوا�صل من جيل
�إىل جيل،بروح املحبة،و�سيادة اخلربة،ودور الكفاءة،فت�أتي
النتائج الباهرة قطافا،ويتوا�صل النجاح تباعا يف م�سرية
التميز ال�شامل،والإبداع اخلالق،فهنيئا ل�شعب االمارات
بقيادته ال��ر��ش�ي��دة واحلكيمة واملخل�صة،وهنيئا بقيادة
الأم � ��ارات مبحبة ال���ش�ع��ب،وث�ق�ت��ه ب�ق��ادت��ه ,ود�أب � ��ه اليوم
لال�ستفادة من التطور واالزده ��ار مل�ضاعفة النجاحات،
واحتفالنا اليوم باليوبيل الذهبي لالحتاد وم��ا يحمله
م��ن معان وم�ضامني وم�شاعر و�آم��ال،ي�ج���س��د الأهداف
االحتادية التي غدت حقائق ملمو�سة،كما يكر�س فل�سفة
ال�ع�ط��اء ال�ع�م�ل��ي ب�لا ح��دود،وي �� �ض �ف��ي مب�ن�ط��ق التكامل
والتفا�ضل التطلع الدائم اىل غد �أف�ضل .حيث تتواىل
الأجيال �شاخمة مبا حققته الدولة من �إجنازات را�سخة
مبا تتمتع به من ثقة واميان بامل�سرية االحتادية،تفر�ض
ال�ت�رج� �م ��ة ال �ع �ل �م �ي��ة،ل �ل �ت �ع �ل �ي��م وامل � � �ب � � ��ادئ،والأم � � ��اين
والتطلعات،بروح علمية وعملية،و�إجنازات متوالية و�صلت
اىل الف�ضاء،وا�ست�ضافت اك�سبو،وجعلت م��ن الإم ��ارات
الدولة الأوىل يف الأمن والأمان وال�سعادة والرخاء.
من القلب �إىل القلب
ب�ه��ذه ال�ك�ل�م��ات ال���ص��ادق��ة وامل ��ؤث��رة وال�ن��اب�ع��ة م��ن القلب
نحو القلب ,ا�ستهل �سعادة ال�سفري الدكتور علي ح�سن
��س�ل�م��ان ن��ا��ص��ر،ال���س�ف�ير ف��وق ال� �ع ��ادة،يف دول ��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة،وعمان،ومنطقة ال�شرق الأو�سط،و�شمال
�أفريقيا،و�صاحب الكفاءة العالية يف العمل الدبلوما�س
ي،والثقايف،والتجاري،املتميز بثقافته الوا�سعة،وخربته
الالفتة .و�أ�ضاف �سعادته:لقد تعلمنا يف مدر�سة �أ�صحاب
ال�سمو �شيوخنا الكرام،ب�أن العطاء للوطن لي�س له حدود،
و�أن �إخ�لا���ص احل��اك��م وثقة ال�شعب �أم��ر مقد�س،ينبغي
�أن يكون دائما كما هو احل��ال يف دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة التي تفخر بها ونعتز،واقعا ملمو�سا واعتبارا
مقد�سا،يعاي�شه اجلميع على �أر�ض الإمارات احلبيبة،وطن
ال�سعادة والت�سامح والرخاء واال�ستقرار واالزدهار ودائما
اىل الأمام ب�إذن اهلل.
عود على بدء
وحول �س�ؤال عن بداياته قال �سعادته:يعترب الوالد ح�سن
�سلمان نا�صر من م�ؤ�س�سي �سوق ال�صرافة يف دبي،وذلك
ق �ب��ل �أك �ث�ر م��ن خ�م���س�ين ��س�ن��ة وك� ��ان وال � ��دي مدر�ستي
الأوىل �إىل ج��ان��ب وال��دت��ي،وق��د ول ��دت يف دب��ي يف العام

،1965والتحقت باملدر�سة مع بدايات االحتاد يف العام
،1971يف مدر�سة ال�شعب الإبتدائية يف بردبي،وكان
هناك �أزي��اء مدر�سية ذات طابع خا�ص،كارتداء البنطال
والقمي�ص،قبل الكندورة،وال زلت �أذكر �أن هذه املالب�س،من
البنطال والقمي�ص،كان تعطي للطالب جمانا من �إدارة
املدر�سة،لتكري�س ا�ستخدامها ل��دى الأج �ي��ال .و�أ�ضاف
الدكتور علي يقول:وكان اخلياط ي�أتي اىل املدر�سة،لأخذ
القيا�س لكل ط��ال��ب،وك��ان ل��ون البنطال حتديدا باللون
الر�صا�صي ول��ون القمي�ص اللون االزرق ال�ف��احت .وتابع
ي�ق��ول:ول�ك��ن امل��در� �س�ين ك��ان��وا ه��م ال��دف�ع��ة الأوىل التي
�أر�سلتها دولة الكويت ال�شقيقة،مع الكتب يف عهد املرحوم
الأمري �صبالح ال�سامل ال�صباح،وكانت تر�سل لنا كرا�سات
على غالفها توجد �صورة �أمري الكويت رحمه اهلل.

املنهاج الكويتي
وا�ستطرد ي�ق��ول:ويف تلك الأي��ام ك��ان منهاج الدرا�سة هو
املنهاج الكويتي،وكان يوجد �آنذاك مدر�ستان خا�صتان فقط
يف �إمارة دبي ,وهما:
مدر�سة �سانت ماري  -املدر�سة الهندية الثانوية
وك ��ان ق��ان��ون وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم وال���ش�ب��اب يف تلك
الأيام،يق�ضي ب�أن يدخل الطالب املدر�سة يف ال�صف الأول
الأبتدائي،بدا ًء من عمر � 7سنوات،ومل يكن هناك مراحل
تعليمية،ت�سبق ال�صف الأول،وال �ت��ي تعرف اليوم بريا�ض
الأط �ف��ال �أو KG 1و  KG2ث��م يتابع الطفل تعليمه
يف املدر�سة يف ال�صف الأول كما هو معروف،وهذا بالطبع
يهيء الطالب بطريقة مدرو�سة وهادفة،نف�سيا وتربويا
لي�ؤهل لدخول ال�صف الأول.
وتابع الدكتور علي يقول:وكانت ال�سنة الدرا�سية تبد�أ يف
�شهر �سبتمرب من كل عام،وتنتهي يف �شهر يوليو ال�سابع.
وكانت مدة الإجازة ال�سنوية ثالثة �أ�شهر كما كانت هناك
�إجازة �أخرى،تعطي خالل �شهر مار�س � -آذار – ملدة خم�سة
ع�شر يوما،وت�سمى �إجازة ن�صف ال�سنة،وكذلك بداية ف�صل
الربيع.
ظهور م�ؤثرات االحتاد
وت��اب��ع ال��دك�ت��ور علي ح�سن �سلمان نا�صر يقول:وعندما
ب��د�أت تظهر م�ؤثرات االحتاد�،ألغي ال��زي املدر�سي ال�سابق
– البنطال والقمي�ص – وا�ستبدال بالكندورة،والعقال
والغرتة،كلبا�س وطني متوارث،ومقرر،كذلك كانت هناك
ح�صتان مدر�سيتان،للتدريب الريا�ضي،فالطالب الذي
ل��دي��ه ح�صة ري��ا��ض�ي��ة،الي��رت��دي الكندورة،والعقال،و�إمنا
ي��رت��دي ال�ل�ب��ا���س ال��ري��ا� �ض��ي،واحل��ذاء الريا�ضي،وجاكيتا
ريا�ضيا بلون البنطال،وفانيال تتبع بلونها لون الفريق�،أو
ال ��زي امل��در� �س��ي،ول �ك��ل ��ص��ف ��س�ت��ه ف���ص��ول �أ – ب – ج –
د – ر – ت،وب��ال�ترت �ي��ب،ث��م اخ�ت���ص��رت ب�ع��د ذل��ك �إىل 3
ف���ص��ول ل�ك��ل ��ص��ف،وك��ان��ت ه�ن��اك ح�ص�ص �آخ ��رى يدر�س
فيها ال�ط�لاب الر�سم وامل��و��س�ي�ق��ى،لأب��راز امل��واه��ب وتنمية
ال�ق��درات .و�أ��ض��اف:وك��ان ي�ستخل�ص من درو���س املو�سيقى
ف��ري��ق متميز،يكون دوره،ال �ق �ي��ام ب�ع��زف ال���س�لام الوطني

ل�ل��دول��ة،وك��ذل��ك املو�سيقى ال�ي��وم�ي��ة ��ص�ب��اح��ا،م��ع انتظام
ال �ط��اب��ور .ك�م��ا ت �ع��زف امل��و��س�ي�ق��ى،ع�ن��دم��ا ي �غ��ادر الطابور
املدر�سي للطالب،والذي يكون منتظما يف �ساحة املدر�سة
باجتاه قاعات الدر�س،وبنظام وترتيب،ي�شرف عليه مدربون
خمت�صون،لأداء الطالب،مبنتهى اللياقة البدنية،والر�شاقة
ال���ص�ح�ي��ة،وك��ان��ت ال��درا��س��ة ت�ب��د�أ ع�ن��د ال�سابعة والن�صف
�صباحا،بانتظام ال�ط��اب��ور امل��در��س��ي،وك��ذل��ك كلمة ناظر
امل��در� �س��ة،وال �ت��ي ي�ح��ث ب�ه��ا ال �ط�ل�اب ي��وم�ي��ا ع�ل��ى التزام
الأخ�لاق،وت�ك��ري����س العلم،واالهتمام باالجتهاد،واملثابرة
وال �ت��زام الأدب وال�ق�ي��م،ف�ك��ان��ت الكلمة بحق در��س��ا يوميا
اخالقيا وتربويا.

ترتيل القر�آن الكرمي
وا�ستطرد الدكتور علي ح�سن �سلمان نا�صر يقول:وقبل
ط��اب��ور ال�صباح،وعندما ن��أت��ي مبكرا اىل املدر�سة،ن�صغي
�إىل ت��رت �ي��ل �آي� � ��ات م ��ن ال � �ق� ��ر�آن ال� �ك ��رم ت � ��ذاع مبكربات
ال���ص��وت،يف �ساحة امل��در��س��ة ث��م ي�ق��رع اجل��ر���س يف ال�سابعة
والن�صف،ال�صطفاف الطالب،بالطابور ال�صباحي،وكانت
الدكتور/على ح�سن �سلمان نا�صر
الدرا�سة اليومية تنتهي عند ال�ساعة ال��واح��دة والن�صف
ظهرا،بعد تلقي الطالب �سبع ح�ص�ص متوالية،ملواد متنوعة  70%كن�سبة يف الثانوية العامة،يندرج ا�سمه يف عداد
ومتكاملة وهي اللغة العربية،الرتبية اال�سالمية،اللغة اال طالب بعثات الدولة �إىل اجلامعات يف اخلارج.
نكليزية،الريا�ضيات،العلوم،والرتبية الفنية ثم الرتبية ث��م يتم تعيني اخلريجني م��ن اجلامعة يف الداخل،ومن
الريا�ضية .وم��ن ث��م �أ�ضيفت م��ادة �أخ ��رى ه��ادف��ة ت�سمى اجلامعات يف اخلارج،يف املواقع املنا�سبة يف الدولة.
ال�سلوك الرتبوي،فالرتبية والتعليم �صنوان ووجها لعملة ونحن ن��رى الآن �أن قطاف ال�سنني يتواىل من جيل �إىل
واحدة.
جيل واحل�م��دهلل،ف�م��ن زرع ح���ص��د،وم��ن ��س��ار على الدرب
و��ص��ل .وبتوجهات قيادتنا الر�شيدة ي�سعى اجلميع �إىل
رحالت مدر�سة
امل�ستقبل الأف�ضل يف �سياق النجاح والتميز والأبداع،ولكل
تقوم
املدر�سة
إدارة
�
كانت
يقول:كما
على
وتابع الدكتور
جمتهد ن�صيب جيال بعد جيل .وعلى ر�أ�س هذه الإجنازات
آخر،وكان
ل
وا
احلني
بني
مدر�سية،للطالب
رحالت
بتنظيم
ا�ست�ضافة الإمارات ملعر�ض �إك�سبو العاملي بدورته رقم 170
مثل:
الدولة
يف
الرئي�سية
املعامل
ي�شمل
الرحالت
برنامج
والتي و�ضعت الإمارات يف املقدمة بني دول العامل كما قال
دبي
متحف
را�شد
ميناء
دبي
مطار
�أحد �أ�صدقائنا امل�سنني (من قلم الر�صا�ص �إىل ال�صاروخ)
أملنيوم
ل
ل
دوبال
م�صنع
وبكل فخر واعتزاز وكل عام و�أنتم بخري.
وكذلك �إىل بع�ض احلدائق واملنتزهات،مثل بيوت الرتاث
يف ال�شندغة،بعد هذه الرحالت،كان مدر�س اللغة العربية ب�صمات الوالد ح�سن �سلمان نا�صر
يطلب من الطالب كتابة مو�ضوع تعبري لكل طالب حول امل�ؤ�س�س الأول للعمل ال�صرييف الدولة مع املرحوم يو�سف
الرحلة،كنوع من التوعية ال�ستيعاب امل�شاهد.
حبيب اليو�سف،ورجال الأعمال يف الدولة حر�ص الوالد
على �أعمال اخلري والرب والتقوى على مدار ال�سنة،وم�ساعدة
دور الأهل والوزارة
الفقراء واملحتاجني،والإ�سهام يف جل��ان امل�ساجد ,وكذلك
من
ماذكره
على
نا�صر
�سلمان
ح�سن
وعقب الدكتور علي
مدار�س تعليم القر�آن الكرمي .ت�أثري الوالد القوي واملثابر
يف
كبري
دور
�ل
�
ه
�
أ
ل
�
ل
�ان
�
ك
�ه
�
ن
�
أ
�
ب
�ة،
�
ي
�
س
�
�
�در
تفا�صيل احل�ي��اة امل�
يف تعليم �أوالده و�ضمان جناحهم،وح�صولهم على املراكز
جتمع
التي
�ة
�
ي
�دور
�
ل
ا
املجال�س
�لال
خ
أبنائهم،من
متابعة �
املرموقة يف الدولة،وكذلك احل�صول على �أعلى الدرجات
إ�شراف
�
الطالب،ب
م�سارات
لتقومي
أمور
ل
ا
أولياء
�
و
املدر�سني
اجلامعية العليا،ومبختلف التخ�ص�صات،وكذلك اال�ستفادة
املناطق التعليمية،ولكل �إمارة منطقتها التعليمية .وكانت من خربته يف �أعمال ال�صريفة،وقد مت اختيار ال�سيد ح�سن
ال���ش�ه��ادات امل�ع�ت�م��دة،وه��ي ال���ش�ه��ادة الأعدادية،وال�شهادة �سلمان نا�صر،من قبل القيادة العامة ل�شرطة دبي،ليكون
ال� �ث ��ان ��وي ��ة ال � �ع ��ام ��ة،وال � �ت ��ي ت � ��ؤه� ��ل ال� �ط ��ال ��ب ل ��دخ ��ول �ضمن فريق التحكيم الر�سمي ل�سوق ال�صرافة بدبي .وكان
اجلامعة،وكانت �أول جامعة يف الدولة هي جامعة االمارات ي�صطحبني يوميا �إىل مكتبه يف �سوق مر�شد بدبي وكانت
العربية املتحدة يف �ألفني.
م�ؤ�س�سة ال�صرافه للخال يو�سف حبيب اليو�سف وللوالد
والدكتوراه.
البكالوريو�س،واملاج�ستري
والتزال متنح
ك�شركاء،وقد بد�أت الرتاخي�ص الر�سمية من بلدية دبي يف
من
أكرث
�
العايل
املجموع
على
يح�صل
الذي
الطالب
وكان
العام ،1970وكان كمال حمزة �أول مدير لبلدية دبي.

اليوم الوطني
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القطاع العقاري يف الفجرية يواكب النه�ضة ال�شاملة

علي م�صطفى التجلي :ن�ضع خربتنا الطويلة يف خدمة اجلميع
د .بثينة خزعل :التطور العقاري يف الفجرية يتوا�صل
د .بثينة خزعل

•• الفجرية – الفجر:

ا�ستهل حديثي مبنا�سبة ال�ي��وم ال��وط�ن��ي اخلم�سني
ل��دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة برفع �أ�سمى �آيات
التهاين والتربكيات �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة و�إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جم�ل����س ال � ��وزراء ح��اك��م دب��ي و�إىل �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ حكام الإم��ارات و�إىل �أ�صحاب ال�سمو
�أولياء العهود والأمناء  ,وحفظ اهلل جميع �شيوخنا
الكرام  ,وكما �أتقدم بالتهانى والتربيكات �إىل جميع
امل��واط�ن�ين وال��واف��دي��ن وامل�ق�ي�م�ين وك��ل ع��ام والقادة
والأم�ن��اء وال�ب�لاد والعباد بخري و�إىل املزيد واملزيد
من التقدم والنه�ضة والتنمية واالزدهار نحو حتقيق
املزيد واملزيد ب�إذن اهلل .
فالقيادة احلكيمة وال�شعب املعطاء والأر���ض الطيبة
املباركة تفي�ض دائما باملزيد من اخل�ير والربكة يف
�أر�ضنا الطيبة التي جتمع �أك�ثر من  200جن�سية
من �شعوب العامل بوئام و�أمان و�أ�ضاف ي�شكل القطاع
العقاري دائما ع�صب القطاع االقت�صادي �إن العمران
الب�شري الإن�ساين للمجتمع يفر�ض التطور العمراين
ال�سكني والتجاري واجلمايل ,كما يقول ابن خلدون
ويكر�سه العلم احلديث فيغدو التكامل االجتماعي
العمراين ن��واة للم�سرية احل�ضارية ال�شاملة التي
ي�سهم بها اجلميع ويقطفون ثمارها املتوالية جي ً
ال
بعد جيل..
وق ��د � �ش �ه��دت �إم � ��ارة ال �ف �ج�يرة م �ن��ذ ب��داي��ة امل�سرية
االحت��ادي��ة يف العام  1971نه�ضة عمرانية �شاملة
للمباين ال�سكنية وال ��دوائ ��ر احل�ك��وم�ي��ة والأ�سواق
ال �ت �ج��اري��ة والأب � � ��راج ال�لاف �ت��ة امل �ح��اط��ة بالطرقات
احلديثة والدوارات املتنوعة واحلدائق اجلميلة التي
جتمع بني رموز الرتاث ومعامل احلداثة ال�شاملة .
وه �ك��ذا ي�ب��دو ال�ن���ش��اط ال �ع �ق��اري يف الإم� ��ارة مواكبا
للن�شاط العقاري ال�شامل يف الدولة مع احلر�ص على
االرتقاء يف جمال العر�ض والطلب والتميز والإبداع
ح�ي��ث ت�ك�ثر ال �ف��ر���ص وت�ت���ض��اع��ف احل��واف��ز ويب�شر
احلا�ضر مب�ستقبل �أف�ضل وكل عام و�أنتم بخري .
بهذه الكلمات املكتنزة بالدالالت ا�ستهل �سعادة الأ�ستاذ
ع�ل��ي التجلي رئ�ي����س جمل�س �إدارة وك��ال��ة الفجرية
ال�ع�ق��اري��ة ح��دي�ث��ه للفجر مبنا�سبة ال �ي��وم الوطني
اخلم�سني لدولة الإم ��ارات العربية املتحدة متمنيا
امل��زي��د م��ن النه�ضة وال �ت �ط��ور وال�ت�ن�م�ي��ة واالزده� ��ار

�سعادة على التجلي
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للدولة وكل عام و�أنتم بخري.
�أول مكتب عقاري يف الفجرية واملنطقة ال�شرقية:
ثم حت��دث �سعادة الأ�ستاذ علي التجلي ح��ول وكالة
ال �ف �ج�يرة ال �ع �ق��اري��ة �أول م�ك�ت��ب ع �ق ��اري يف �إم� ��ارة
ال�ف�ج�يرة وامل�ن�ط�ق��ة ال�شرقية ق�ب��ل واح ��د و�أربعني
ع��ام��ا م��ع ب ��داي ��ات م �� �س�يرة ال�ن�ه���ض��ة االحت ��ادي ��ة يف
الدولة وهي امل�ؤ�س�سة الر�سمية املعتمدة لدى معظم
الدوائر احلكومية وغري احلكومية يف جمال العر�ض
والطلب والتقييم العقاري مبختلف �أن��واع��ه وبدقة
معهودة و�أمانة ي�شهد بها اجلميع من حيث اخلربة
والقرار املدرو�س وال�سعر املدرو�س وكذلك اجلدوى
االقت�صادية والطموحات امل�ستقبلية ومواكبة م�سرية
الفجرية يف االزره��ار والتنمية مبا يهدف دائما �إىل
حتقيق الأف�ضل وخدمة امل�صلحة العامة قبل اخلا�صة
 .وذل��ك ع�م� ً
لا بتوجيهات �أ��ص�ح��اب ال�سمو ال�شيوخ
وامل�س�ؤولني واخل�ب�راء و�أه��ل ال��ر�أي وامل�شورة ليكون
لكل خطوة توقيتها املنا�سب وحجمها املدرو�س .

�إمارة الفجرية ب�شكل خا�ص ويف دولة الإمارات ب�شكل
عام .
يف خدمة اجلميع:
و�أ�شار الأ�ستاذ علي التجلي �إىل و�ضع خربته يف خدمة
اجلميع �سواء باال�ست�شارة ح��ول ال�سعر امل��درو���س �أو
التقييم الدقيق من خالل اخل�براء العقاريني لدى
الوكالة واملهند�سني والإداريني املتخ�ص�صني  ,كما �أن
لدينا فريق خا�ص بال�صيانة مع �أعمال ال�صحة واملاء
والكهرباء والأ�صباغ والديكور وما يتطلب الأمر من
جتهيزات ع�صرية نوعية ومتكاملة .
مواجهة املناف�سة:
وحول املناف�سة يف القطاع العقاري قال الأ�ستاذ علي
التجلي  :نحن ن�ؤمن باليقني ب�صحة ما نعر�ضه من
عقارات وم��ا نوفره من خدمات مدرو�سة ومتكاملة
مع اعتبارات ال�ضرورات احل�ضارية بكل التفا�صيل
بقدرة و�أمانة و�إخال�ص مع احل�سابات املدرو�سة لكل
خطوة.

خربة طويلة:
وتابع الأ�ستاذ علي التجلي يقول :وخالل فرتة العمل
الطويلة منذ الت�أ�سي�س من حيث العر�ض والطلب امل�ستقبل العقاري:
والتقييم وال�ت��وق�ي��ت ا�ستطعنا بيع م�ئ��ات العقارات وح��ول امل�ستقبل العقاري ق��ال :الأ�ستاذ علي التجلي
امل�ت�ن��وع��ة وك��ذل��ك � �ش��راء ال �ع �ق��ارات ال �ل�ازم �شرا�ؤها  :نحن جنتاز ف�ترة حم��دودة وم�ع��دودة وه��ي لي�ست
م��ن حيث طبيعتها التجارية وال�سكنية والزراعية ب��دائ �م��ة والم�ت�رام �ي��ة و�إمن � ��ا ه��ي حم �� �ص��ورة زمانا
وال�صناعية مبا ي�صب يف م�سرية التطور ال�شامل يف ومكانا �إىل حني وقد مرت املنطقة �سابقا مبثل هذه

احلاالت لعدة مرات ولي�ست بجديدة على املنطقة ثم
ا�ستطاعت بتجاوزها الو�صول �إىل م�ستقبل �أف�ضل
وب��دائ��ل �أف���ض��ل ك��ذل��ك � �س��واء ع�ل��ى �صعيد العر�ض
وال�ط�ل��ب �أو ع�ل��ى �صعيد اال��س�ت���ش��ارات والإن�شاءات
ال�سكنية �أو التجارية على حد �سواء.
و�أ�� �ض ��اف  :ف ��دول ��ة الإم� � � ��ارات ب �ق �ي��ادت �ه��ا الر�شيدة
وقطاعاتها املتنوعة وت�سهيالتها املتميزة قادرة على
جتاوز �أي ركود يف �إطار ال�سيا�سة احلكيمة و�سواء �أكان
حمليا �أو �إقليما�أو دوليا .لأن قادتنا يت�صفون دائما
باحلكمة وقرارهم املنا�سب ي�أتي يف الوقت املنا�سب.
التطوير العقاري يف الفجرية يتوا�صل:
وحتدثت الدكتورة بثينة فاخر عثماين خزعل حول
التطور العقاري يف الفجرية قالت� :إن �إمارة الفجرية
تتميز عن باقي الإم��ارات الأخ��رى يف الدولة بوجود
�أرا� � ٍ��ض حم� ��دودة ول�ي���س��ت ��ش��ا��س�ع��ة  ,ك�م��ا ه��و احلال
يف �أب��وظ �ب��ي ودب ��ي ,ح�ي��ث ي �ت��وازن ال�ع��ر���ض والطلب
على م��دار العام وت�أثري القطاع العقاري يف احلركة
ال �ت �ج��اري��ة مب�ن��ا��س�ب�ت��ه � 10إىل  15ب��امل�ئ��ة مقارنة
بالقطاعات الأخرى.
و�أ�ضافت الدكتورة بثينة فاخر عثماين خزعل تقول :
يف الواقع واحلالة ال�سائدة ظاهرة م�ألوفة وال تدعو
�إىل التحفظ �أو الت�شا�ؤم و�إمنا هي حافز لال�ستعداد
للمراحل املقبلة «وتفاءلوا باخلري جتدوه» وكل عام
و�أنتم بخري .

نرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
�إىل

مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
و�إىل

رئي�س الدولة حفظه اهلل

مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم

نائب رئي�س الدولة

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل
و�إىل

مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان

ويل عهد �أبوظبي

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإمارات حفظهم اهلل و �إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل
و�إىل �شعب الإمارات الكرمي واملقيمني والوافدين مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات العربية املتحدة
وكل عام و�أنتم بخري

اخلميس  2ديسمبر  2021م  -العـدد 13407
2 December 2021 - Issue No 13407

اليوم الوطني

Thursday

24

بارا�س مع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد املكتوم

ملحق خا�ص مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني

50

بارا�س مع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان

دولة الإمارات دائما يف املقدمة

بارا�س �شهداد بوري :جناح معر�ض �إك�سبو � 2020سي�ضاعف من جناحات كل القطاعات

التبادل التجاري بني الهند والإمارات على مايرام  ,وقد �سيطرتا على جائحة كورونا  ,والهند هي ال�شريك العاملي الثاين للإمارات بعد ال�صني
ن�سعى �إىل تو�سيع خارطة ت�سويق منتجات نيكاي لت�شمل جميع البلدان يف �آ�سيا و�أفريقيا �إىل جانب بلدان اخلليج وال�شرق الأو�سط

•• �أجرى املقابلة د.حممود علياء

خ�لال م�سريتها االحت��ادي��ة لن�صف قرن
�أث �ب��ت دول ��ة الإم � � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
ت �ف��وق �ه��ا يف ا� �س �ت �ق �ط��اب رج � ��ال الأع� �م ��ال
ال �ع��امل �ي�ي�ن  ,وال� ��� �ش ��رك ��ات ال �ع��امل �ي��ة  ,يف
خمتلف امل �ج��االت  ,م��ن الإل �ك�ترون �ي��ات ,
�إىل امل �ج��وه��رات � ,إىل امل �ع��دات الثقيلة ,
�إىل ال�شاحنات  ,وال���س�ي��ارات  ,والبواخر
وال � �ط ��ائ ��رات � ,إىل امل� �ع ��ار� ��ض ال ��دوري ��ة
املتوا�صلة  ,والتي تكللت اليوم با�ست�ضافتها
م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و  2020يف دورت ��ه املائة
وال�سبعني  ,يف دب��ي مم��ا ج�ع��ل الإم� ��ارات
حم��ط رح ��ال اجل�م�ي��ع � � ,س��واء ال�ت�ج��ار �أو
رجال الأعمال � ,أو من يبحثون عن فر�ص
اال�ستثمار القائمة منها واملنظورة  ,الأمر
ال��ذي ع��زز حركة العر�ض والطلب يف كل
ال �ق �ط��اع��ات وع �ل��ى م ��دار ال �ع��ام  ,بعنوان
الثقة  ,واجل��ودة والتميز وكذلك الإبداع

ويعترب ال�سيد بارا�س �شهداد بوري رجال
الأعمال الهندي – الإماراتي املعروف يف
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة واملنطقة
وال�ع��امل من �أب��رز رج��ال الأع�م��ال �إقليميا
ودوليا ملا يتميز به من خربة طويلة وثقة
را��س�خ��ة ل��دى اجلميع  ,وت��وا��ص��ل م��ع كل
امل�س�ؤولني ويف ك��ل القطاعات معتربا �أن
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة بالن�سبة
�إل �ي��ه وط �ن��ه مثلما ال�ه�ن��د وط �ن��ه الأول ,
في�سعد باالنتماء  ,ويتمنى دائما املزيد من
الرخاء  ,ويعمل جاهدا  ,يوما بعد يوم يف
�سلم االرتقاء � ,سواء بن�شاطه الد�ؤوب � ,أو
بعالقاته على �أعلى امل�ستويات مع �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ  ,و�أ�صحاب املعايل الوزراء
 ,و�أ�صحاب ال�سعادة ال�سفراء  ,وكذلك مع
خمتلف التجار ورجال الأعمال الكبار.
حديث من القلب
ومبنا�سبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات
العربية املتحدة باليوم الوطني يف الثاين

من دي�سمرب  ,كانت يل مع �سعادة الأ�ستاذ بارا�س
��ش�ه��داد ب ��وري رئ�ي����س ��ش��رك��ة ن�ي�ك��اي يف اخلليج
وال���ش��رق الأو� �س��ط و�آ��س�ي��ا و�أف��ري�ق�ي��ا وغ�يره��ا ,
جل�سة حوار مو�ضوعي و�صريح عنوانه التفا�ؤل
 ,باملزيد من النجاح والتميز والإبداع يف م�سرية
العمل ال ��د�ؤوب  ,وال�ع�ط��اء املتوا�صل ,و املكانة
الالفتة  ,املتوجة بال�صدق والأم��ان��ة  ,واملكللة
بالطموح بال ح��دود  ,واملتفاعلة ب�صدق و�أمانة
و�إخال�ص .ا�ستهل �سعادة الأ�ستاذ بارا�س �شهداد
بور�س رئي�س �شركة نيكاي حديثه برفع �أ�سمى
�آي��ات التهاين وال�ت�بري�ك��ات �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان  ,رئي�س الدولة
 ,و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را�شد
املكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي  ,و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام
الإمارات  ,و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي الأمني  ,نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ,والعني ال�ساهرة
على م�سرية التطور واالزده ��ار بكل التفا�صيل
و�إىل �أ��ص�ح��اب ال�سمو ال���ش�ي��وخ �أول �ي��اء العهود
الأم �ن��اء و�إىل �شعب الإم � ��ارات ال �ك��رمي الطيب
وال� ��ودود وامل���ض�ي��اف و�إىل املقيمني ع�ل��ى �أر�ض
الدولة وكل عام و�أنتم بخري.
ال���ش��رك��ة ال�ه�ن��دي��ة الإم��ارات �ي��ة ت�ت��وا��ص��ل ودائما
نحو الأف�ضل:فحول �س�ؤال عن الواقع التجاري
ال�ع��امل��ي م��ع جائحة ك��ورون��ا ق��ال ال�سيد بارا�س
�شهداد بوري�:إن دولة الإمارات العربية املتحدة
با�ست�ضافتها �إك���س�ب��و  2020يف دب��ي � ,أكدت
ل�ل�ع��امل ب� ��أن مب �ق��دوره��ا دائ �م��ا جت ��اوز ال�صعاب
 ,ب��وع��ي وح��ر���ص وال �ت��زام  ,م��ن خ�ل�ال العناية
ال�صحية  ,والرقابة ال�صارمة  ,املتابعة الدقيقة
لتطور اجلائحة  ,و�سبل الوقاية منها  ,ثم عالج

حركة ال�سوق العقاري  ,وال�سياحة  ,واملعار�ض
 ,اال��س�ت�يراد والت�صدير  ,وال�ع�لاق��ات الدولية
 ,وكذلك املناف�سة العاملية  ,مثال ذل��ك �شهدت
دول ��ة الإم � ��ارات زي ��ادة يف ع��دد ال���س�ي��اح الهنود
القادمني �إىل الإم ��ارات  ,وال��ذي و�صل خالل
العام � 2020إىل  205مليون �سائح  ,ونتوقع
املزيد من ال�سياح  ,يف العام املقبل  , 2022مما
ي�ساعد �أكرث على منو القطاع العقاري  ,وزيادة
الطلب على �شراء الفيالت ال�سكنية  ,والذي
ازداد يف العام املا�ضي بن�سبة  20%ونتوقع �أن
ينمو لي�صل �إىل � 30%أي بزيادة  10باملائة.

بارا�س والزميل د.حممود علياء يتحاوران
امل�صابني ب�أف�ضل امل�ست�شفيات  ,و�أجن��ع العالج
مع اال�ستعداد والكامل لكل املفاج�آت املحتملة ,
والتطورات املنظورة والطارئة  ,فالإن�سان كما
قال املرحوم ال�شيخ زايد -الرئي�س امل�ؤ�س�س -هو
ر�أ�س املال احلقيقي  ,ودائما يبقى درهم وقاية
�أف���ض��ل م��ن قنطار ع�ل�اج .و�أ� �ض��اف والإم ��ارات
اليوم هي �أف�ضل دولة  ,يف ال�سيطرة على انت�شار
ال��وب��اء  ,وك��ذل��ك ال�ه�ن��د  ,وذل ��ك ب�ف�ع��ل اتخاذ
االحتياطات كافة يف الوعي والوقاية فالهند
حتت�ضن �أك�ثر من مليار �إن�سان  ,ولذلك ف�إن
العمل ب�ين الهند والإم� ��ارات  ,يوا�صل من��وه ,
ويزداد عاما بعد عام  ,مبنطق الأخوة وال�شراكة
وال �ت �ع��اون  ,وق ��د ب�ل��غ ذروت� ��ه يف ال �ع��ام املا�ضي
� .2020أم��ا يف ال�ع��ام  2021فقد تراجع
قليال  ,ونتوقع يف ال�ع��ام املقبل  , 2022و�أن
ي��زداد منو العمل امل�شرتك  ,والتجارة املتبادلة
بني الهند والإم��ارات  ,ونتوقع دائما امل�ستقبل
الأف�ضل لهذه ال�شراكة  ,فبينما و�صل احلجم

االق�ت���ص��ادي يف الهند �إىل  3ت��رل�ي��ون دوالر ,
و�صل يف الإمارات �إىل  450بليون دوالر فالنمو
االق�ت���ص��ادي ال�ه�ن��دي يف ال �ع��ام  2021و�صل
�إىل ن�سبة  11باملائة وهذا الأم��ر ينعك�س على
الإم��ارات مبا�شرة  ,لأن الإم��ارات هي ال�شريك
الثاين للإمارات بعد ال�صني .ولذلك ف��إن �أي
منو يف االقت�صاد الهندي  ,ينعك�س �إيجابا على
النمو يف االقت�صاد الإماراتي �ش�أن املر�آة والظل.
و�أ�ضاف �سعادة بارا�س �شهداد بوري يقول:كما
�أن دول جمل�س التعاون اخلليجي ت�شهد منوا
ملحوظا  ,وهذا ماينعك�س �إيجابا على الو�ضع
يف الإمارات.
�إك�سبو  2020متفائلون
وت��اب��ع �سعادته يقول  :كذلك �سي�أتي معر�ض
�إك�سبو احلايل 2020
يف دب��ي ب�ت��أث�ير �إي �ج��اب��ي مبا�شر  ,ع�ل��ى وترية
النمو االقت�صادي يف دولة الإم��ارات  ,من حيث

نيكاي يف املقدمة
وحول �س�ؤال عن و�ضع �شركة نيكاي يف ال�سوق
املحلي  ,والإقليمي  ,والعاملي  ,قال ال�سيد بارا�س
�شهداد بوري  ,رئي�س �شركة نيكاي يف الإمارات
واملنطقة�:إن الو�ضع احلايل جيد  ,وينمو �سوق
نيكاي  ,يف كل دول جمل�س التعاون اخلليجي
 ,ب�شكل م�ط��رد  ,وك��ذل��ك يف �أفريقيا  ,وو�سط
�آ�سيا  ,يف اجلمهوريات ال�سوفياتية �سابقا  ,مثل
طاج�سكتان  ,و�أوزباك�ستان  ,وقريغيز�ستان ,
وكازاخ�ستان  ,وتركمان�ستان  ,ويف جورجيا ,
و�أذربيجان  ,وكذلك يف بلدان �أفريقيا  ,املغرب
 ,ال���س��ودان  ,نيجرييا  ,تنزانيا  ,زمي�ب��اب��وي ,
الكونغو  ,بت�سوانا  ,ال�سنغال وغانا.
املناف�سة على �أوجها
وح ��ول امل�ن��اف���س��ة ق ��ال ال���س�ي��د ب ��ارا� ��س �شهداد
بوري�:إن �أجواء الإمارات  ,مبا فيها من حوافز ,
وما متتاز به من �أمن وا�ستقرار وازدهار  ,تكر�س
املناف�سة التجارية الإيجابية يف �أوجها � ,سواء
ب�ين ال�شركات � ,أو ب�ين رج��ال الأع�م��ال  ,ولكن

التزام دولة الإمارات العربية املتحدة مبنهجية
الإبداع يف كل �شي  ,ي�شري دائما �إم�ستقبل �أف�ضل
 ,يجعل الإم��ارات يف املقدمة  ,و�أ�ضاف:ولذلك
نحن نتطلع دائما �إىل املنتج اجلديد  ,كل ما
يلزم امل�ستقبل يف عامل التكنولوجيا  ,فنحر�ص
على �إح�ضارها  ,وهي خطة عملنا ال�سباقة دائما
 ,مع الربنامج الكامل يف اال�ستخدام  ,والعناية ,
وال�صيانة � ,ضمن نظام عاملي يف االت�صاالت بكل
الأجهزة
" نظام فروع الإدارة  ,والعمل املكتبي الفعال
 ,وال��ذي يوفر الت�سيري ال��ذات��ي للعملSAP
ويعترب"
الأمت� �ت ��ة � ,أو" الأتومو�شن" وه� ��ذا النظام
العاملي املتقدم  ,تلتزمه �أه��م ال�شركات العاملية
مثل نيكاي وغ�يره��ا  ,فنيكاي ت�سوق اخلربة
قبل ال�سلعة � ,أو معاً  ,مع الرتكيز على قاعدة
– منتج جيد و�سعر �أق��ل مع الأف�ضل دائماً
وا�ستطرد يقول ّ � :إن فريق املبيعات خمت�ص
وحم �ت��رف  ,وي ��راع ��ي الإت �ي �ك �ي��ت امل �ع �ه��ود يف
التعامل  ,وال�سيما يف دولة الإمارات التي ت�ضم
 193جن�سية  ,ت�شكل جميعها عائلة واحدة
م��ع مت�ن�ي��ات��ي ل �ل��دول��ة وم��واط�ن�ي�ه��ا واملقيمني
على �أر�ضها بالطم�أنينة  ,وال�سعادة  ,والنجاح
وامل�ستقبل الأف�ضل  ,يف كل القطاعات �إىل جانب
الأمن واال�ستقرار واالزده��ار  ,وانتعا�ش مراكز
الت�سوق  ,وم�ضاعفة ن�شاط املطارات  ,واملوانئ
 ,وكذلك رواد احلدائق واملنتزهات  ,والنوادي
واملنتجعات ال�صحية والريا�ضية � ,إىل جانب
اجلامعات واملدار�س واملعاهد  ,فالإمارات توفر
ال�سعادة للجميع  ,وهي دائما مق�صد اجلميع ,
ف�إذا �صلح الر�أ�س �صلح اجل�سد  ,وكل عام و�أنتم
بخري والإمارات وطن اجلميع

نرفع ا�سمى ايات التهاين والتربيكات
�إىل

مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
و�إىل

رئي�س الدولة حفظه اهلل

مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم

نائب رئي�س الدولة

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل
و�إىل

مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان

ويل عهد �أبوظبي

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإمارات حفظهم اهلل و �إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل و�إىل �شعب الإمارات الكرمي
واملقيمني والوافدين مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات العربية املتحدة  -وكل عام وانتم بخري

جوائز ت�شارك نيكاي يف رعايتها

اليوم الوطني
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املرحوم حممد حميد �شطاف العمراين ال�شام�سي و�أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة البحرية للت�أمني.

رجاالت متميزون يف امل�سرية االحتادية  ..بالإجنازات املتعددة  ,واملبادرات املتنوعة

حممد حميد �شطاف كان مدر�سة يف االجتهاد واملثابرة والنجاح
�أبنا�ؤه يوا�صلون م�سريته يف مواكبة التطور  ,وم�ضاعفة القطاف

•• ال�شارقة -د.حممود علياء

م��ع االح��ت��ف��االت امل��ت��وال��ي��ة يف دول��ة
الإم���ارات العربية املتحدة مبنا�سبة
اليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س احتاد الدولة
 ,ال بد من التوقف يف غمار ال�سنني
احلاكي  ,ال�ستعادة الذكريات  ,واملواقف

 ,واملبادرات  ,التي هدفت منذ البداية
�إىل ت�أ�سي�س �شركات � ,أو �أعمال �أثبتت
جناحها  ,برزت بدورها املتميز يف ركاب
امل�سرية االحتادية ال�شاملة .وهنا البد
من التوقف �أمام �إجنازات رجال �أعمال
متميزين  ,كانت لهم ب�صماتهم املتميزة

يف م�سرية الإجنازات الالفتة كم َا ونوعا
 ,ومن هوالء الرجال كان املرحوم رجل
الأعمال املعروف يف الإمارات واخلليج
والهند وباك�ستان وغريها حممد حميد
�شطاف العمراين ال�شام�سي ,ال�سيما
و�أن �أع��م��ال��ه التجارية الناجحة ,

رافقتها م�شاريع خ�يري��ة وم��ب��ادرات
�إن�سانية الي��زال قطافها متوا�صال ,
بعناية الأ�ستاذ حمد حممد �شطاف
و�إخوانه  ,وفاء  ,والتزاما  ,و�إخال�صا ,
فال�شجرة الطيبة ت�ؤتي �أكلها كل حني
ب�إذن ربها.

م�سرية حافلة
ول��د امل��رح��وم حممد حميد �شطاف العمراين ال�شام�سي يف احل�يرة من
�إمارة ال�شارقة يف العام  , 1943تلقى تعليمه يف املدر�سة القا�سمية  ,وبعد
�أحد ع�شر عاما تخرج من املدر�سة القا�سمية  ,يف العام  , 1954ويجيد
اللغة الأوردي��ة �إىل جانب لغته العربية � ,إ�ضافة �إىل �إملامه بلغات �أخرى
كاالنكليزية  ,والفار�سية .ويف العام � 1957سافر �إىل الهند ليوا�صل
عمله التجاري  ,ثم ي�ؤ�س�س ملجموعة �أعمال جتارية متوالية ومتنوعة يف
الدولة.
�إجنازات متميزة
وتوالت �إجنازاته بعد ذلك  ,فكان �أول من �أ�س�س م�صنعا للذهب يف دولة
الإمارات العربية املتحدة  ,يف �إمارة ال�شارقة  ,يف املنطقة ال�صناعية  ,كما
عمل يف جتارة الذهب من خالل معر�ض �شطاف املعروف بدبي  ,يف �سوق
الذهب  ,ثم �أ�س�س �أول م�صنع للحديد وال�صلب يف املنطقة ال�صناعية
بال�شارقة  ,وبعد ذلك قام املرحوم حممد حميد �شطاف بت�أ�سي�س �شركة
الإمارات والهند لل�صرافة  ,بال�شراكة مع معايل حممد �سعيد املال بدبي
العام  , 1981ولها فروع يف جميع الإمارات يف الدولة.
بعد ذلك �شارك يف ت�أ�سي�س �شركة البحرية الوطنية للت�أمني يف ال�شارقة
طلبة �أحد ف�صول املدر�سة القا�سمية يف ال�شارقة العام 1954
وكان ع�ضوا يف جمل�س �إدارتها حتى وفاته  ,رحمه اهلل.
كما كان املرحوم حممد حميد �شطاف ع�ضوا يف جمل�س �إدارة غرفة جتارة  ,وي�شمل عملها �إماراتي ال�شارقة ودبي ومن �أهم �إجنازات هذه ال�شركة بناء وعلى خطاه ي�سري �أبنا�ؤه �سواء يف الأعمال التجارية � ,أو الأعمال اخلريية خال�صة القول� :أن املرحوم حممد حميد �شطاف كان مدر�سة يف االجتهاد
واملثابرة والنجاح.
ويوا�صلون نهجه بنجاحهم ومتيزهم و�إجنازاتهم.
و�صناعة ال�شارقة  ,وكذلك �أ�سهم يف ت�أ�سي�س �شركة – ال�شطاف للمقاوالت �سوق املجرة يف ال�شارقة.
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يحظى بثقة العامل
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يبقى �سوق الذهب يف الإمارات اختزاال مبا�شرا ودقيقا وانعكا�سا وا�ضحا ل�سوق الذهب العاملي على مدى املوا�سم
ال�سنوية املتعاقبة وذلك بف�ضل الن�شاط ال��د�ؤوب يف حركة العر�ض والطلب على مدار الوقت ثم خربة التجار
الطويلة منها واملتوارثة �أو املكت�سبة �إ�ضافة �إىل رقابة احلكومة ال�صارمة علي الأمن التجاري ومكافحة الغ�ش
ومالحقة الل�صو�ص ووعي كل تفا�صيل حركة العر�ض والطلب �سواء من خالل الكامريات املراقبة يف املحالت
والأ�سواق �أو من خالل حركة اال�سترياد والت�صدير و�إ�صدارات غرفة التجارة �أو الدائرة االقت�صادية �أو جمل�س
الذهب العاملي �إىل هنالك من تدابري ومراقبة واح�ترازات وتدقيق يف املعايري وكلها جمتمعة جتعل من �سوق
الذهب يف الأمارات مو�ضع ثقة اجلميع وحمط ارتياحهم وطم�أنينتهم على الدوام.
عند جهينة اخلرب اليقني
ولكن يبقى عند جهينة اخلرب اليقني والر�ؤية احل�صيفة �أعني التجار املحرتفني الذين يواكبون ال�سوق العاملي
وال�سوق املحلي بكل التفا�صيل ويف مقدمتهم �سعادة الأ�ستاذ حميد حممد �شطاف الذي يتميز دائما بر�ؤية ثاقبة
وتقديرات �صائبة مبو�ضوعيته التي تن�أى عن االرجت��ال وواقعيته التي ولدها تراكم اخلربة لديه مع متابعته
اليومية لكل التفا�صيل ( وال ينبئك مثل خبري)  .ا�ستهل �سعادة الأ�ستاذ حميد حممد �شطاف حديثه برفع �أ�سمى
�آيات التهاين والتربيكات �إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات العربية
املتحدة و�إىل �شعب الإمارات الكرمي و�إىل املقيمني والوافدين يف الدولة متمنيا املزيد واملزيد من التنمية والتطور
واالزده��ار والرخاء على كل الأ�صعدة ويف خمتلف احلقول وامليادين وكل عام و�أنتم بخري .ونبارك من القلب
با�ست�ضافة دبي لإك�سبو . 2020
املالذ الأمني والذخر املكني
ثم حتدث �سعادة الأ�ستاذ حميد حممد �شطاف حول �سوق الذهب العاملي وم�ؤثرات الأزمة العاملية قال �شهد �سوق
ال��ذه��ب ع��امل�ي��ا زي� ��ادة يف حجم
ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال��ذه��ب ع�ل��ى �أثر
ح �� �ص��ول الأزم� � ��ة امل��ال �ي��ة حتى
�أن الكثريين م��ن امل�ستثمرين
وال �ن ��ا� ��س ال �ع ��ادي�ي�ن يعتربون
�أن ال ��ذه ��ب ه ��و امل �ل��اذ الآمن
وال� ��ذخ� ��ر امل� �ك�ي�ن يف الأزم � � ��ات
و�أ��ض��اف الأ�ستاذ حميد حممد
��ش�ط��اف وع�ل�ي��ه ارت�ف�ع��ت �أ�سعار
ال��ذه��ب �إىل م�ستويات خيالية
حيث و�صل �سعر �أون�صة الذهب
خالل العام � 2010إىل �ضعف
ما كان عليه يف الأعوام ال�سابقة حيث و�صل �سعر كلغ الذهب الواحد �إىل � 45000ألف دوالر �أي ما يعادل 160
�ألف درهم للكغ واحد.

حميد �شطاف
ال�سوق العاملي م�ضطرب
وح�سب متابعاتي اليومية لأ�سعار الذهب و�أ�سواق الذهب عامليا �أ�ضاف الأ�ستاذ حميد �شطاف � :أرى الآن ب�أن �سوق
الذهب العاملي م�ضطرب ب�شكل وا�ضح حيث اعتاد النا�س �أن تنعك�س الأزمات االقت�صادية العاملية مبا�شرة على �سوق
الذهب ومتى انق�ضت هذه الأزم��ة ف�إن الو�ضع �سيعود �إىل طبيعته  .كما �أن ال�سلبيات والتداعيات الناجتة عن
الأزمة العاملية قد بد�أت تنق�شع و�أخذت الأو�ضاع ال�سلبية عامليا يف �أن تتحول �إىل جزء من اال�ستقرار مما ي�ؤ�شر �إىل
وجود بوادر لالرتداد الإيجابي حلركة الأ�سواق واملال والأعمال م�ستقبال وعندما تعود �أ�سعار الذهب �إىل الهبوط
�إىل م�ستوياتها الطبيعية عندها ينتع�ش االقت�صاد و�سوق املال والأعمال و�سيكون االنعكا�س علي �أ�سعار الذهب
�سواء بهبوط وتداعياتها �أو بارتفاعها وت�صاعدها والرتقب ل�سان احلال و�أ�ضاف فالر�ؤية الوا�ضحة بناء على ما
تقدم هي لي�ست جلية حتى الآن وغري متوفرة يف �سوق الذهب العاملي نظرا الرتباط الذهب بعوامل اقت�صادية
كثرية ومتداخلة وهي بالتايل لي�ست مرطبة ببقعة جغرافية حمددة ولكنها مفتوحة على م�صراعيها يف �سوق
عاملي لي�س له حدود  .وخل�ص الأ�ستاذ حميد حممد �شطاف �إىل القول  :وباخت�صار يا �صديقي ف�إن احلذر يبقى
�سيد املوقف و�إن كان �شعارنا الدائم هو قول الر�سول الكرمي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم «تفاءلوا باخلري جتدوه»
ونحن متفائلون دائما واحلمد هلل وكل عام و�أنتم بخري ومتنياتنا الدائمة حتقيق املزيد واملزيد من الإجنازات
االحتادية الرائعة التي هي مو�ضع فخر واعتزاز لكل �إماراتي وعربي وم�سلم و�إن�سان واهلل ويل التوفيق.

جمموعة الفردان التجارية نهجها الأمنوذج ولغتها اجلودة

علي فردان الفردان :نتطلع �إىل
املزيد من التطور واالزدهار
نرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
�إىل

�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان
رئي�س الدولة
و�إىل

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل

واىل ا�صحاب ال�سمو ال�شيوخ اع�ضاء املجل�س االعلى حكام الإمارات
واىل املواطنني واملقيمني والوافدين والزائرين
مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة االمارات العربية املتحدة

وكل عام وانتم بخري

جمموعة الفردان التجارية
دبي
االمارات العربية املتحدة
�ص.ب182 :
دبي
هاتف:
 ،2228890 - 2220652دبي

اجلودة لغة الع�صر ومطلب اجلميع
•• دبي-الفجر:

ل�شركات وه��ي �شركة عطور فرن�سية وكماليات
ومنها تتنوع عالمات املحافظ وهي من اجللديات
الفاخرة وغريها من م�ستلزمات االناقة وجاذبية
ال�شخ�صية الرب�ستيج  .و�أ� �ض��اف اال��س�ت��اذ علي
ال�ف��ردان كذلك يوجد لدينا ع��دد من ال�شركات
يف بومباي الهند نعمل معها ك�شركاء مبجاالت
�صناعية خمتلفة وم�ت�ن��وع��ة وال���ش��رك��ة عائلية
ير�أ�س جمل�س �إدارتها الوالد و�أتوىل مركز نيابة
الرئي�س واملدير العام ومعنا يف ال�شركة ال�شقيق
اال� �س �ت��اذ حم �م��د ال � �ف� ��ردان وال �� �ش �ق �ي��ق اال�ستاذ
مهدي الفردان و�أع�ضاء جمل�س الإدارة .ونبارك
ا�ست�ضافة دبي لإك�سبو2020

م��ن امل �ج �م��وع��ات ال �ت �ج��اري��ة ال�لاف �ت��ة واملتميزة
يف دول��ة االم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة بنجاحاتها
املتوا�صلة جمموعة الفردان التي ير�أ�س جمل�س
�إدارت �ه��ا �سعادة اال�ستاذ ف��ردان ب��ن علي الفردان
ونائب رئي�س جمل�س الإدارة �سعادة اال�ستاذ علي
ب��ن ف ��ردان علي ال �ف��ردان فقد حققت املجموعة
طموحاتها على قاعدة اخلط امل�ستقيم الذي هو
�أق�صر م�سافة بني نقطتني وجمعت يف م�سريتها
ال�ط��وي�ل��ة ب�ي�ن ان�ت�ق��ائ�ي��ة ال���س�ل�ع��ة ومت �ي��ز الأداء
ومواكبة التطور فبقيت �آمنوذجية ت�ؤ�شر دائما
�إىل املزيد من الثبات الرا�سخ والطموحات الكبار
وك��ل ع��ام و�أن�ت��م بخري وك��ان لنا ح��وار �شامل مع التميز  -الو�سط  -ال�شعبي
امل�س�ؤولني يف املجموعة الرائدة وقد ت�أ�س�ست يف وح � ��ول اق� �ب ��ال ال �ن��ا���س وال �ط �ل��ب ع �ل��ى نوعيات
العام .1958
ال�سلع املتواجدة يف ال�سوق بني املتميز واملتو�سط
وال���ش�ع�ب��ي ق ��ال اال� �س �ت��اذ ع�ل��ي ال �ف ��ردان �أرى �أن
كلمة وفاء
امل�ستوى الو�سطي ال�شعبي هو الأك�ثر رواج��ا يف
نائب
الفردان
�ردان
�
ف
علي
اال�ستاذ
�سعادة
حتدث
م�ع��دالت حركة العر�ض والطلب ب�سبب ارتفاع
رئي�س جمل�س الإدارة فا�ستهل حديثه برفع �أ�سمى �أ�سعار اجلودة املتميز للب�ضائع العاملية واملاركات
�آي ��ات ال�ت�ه��اين وال�ت�بري�ك��ات اىل �أ��ص�ح��اب ال�سمو املتميزة  .و�أ�ضاف وعلى كل حال تبقى الأولوية
ال�شيوخ واىل �أ�صحاب املعايل الوزراء و�إىل جميع للنوعية لي�س لأنها الأك�ثر دوما وح�سب ولكنها
امل���س��ؤول�ين و�إىل �شعب الإم� ��ارات وك��ل املقيمني كذلك الأكرث انت�شارا بني النا�س خا�صة و�أن من
والوافدين يف الدولة ومتنى املزيد من التطور يعتاد عليها تغدو جزءا من حياته اليومية مهما
واالزدهار والتقدم لدولة الإمارات يف ظل القيادة اختلفت الظروف .
الر�شيدة برعاية اهلل �سبحانه وحفظه .وحول
�أه��م �أجن ��ازات املجموعة خ�لال ال�ع��ام  2009قال مواكبة التطور :
اال�ستاذ علي ف��ردان الفردان �أه��م االجن��ازات هي وحول التطلعات امل�ستقبلية لل�شركة قال اال�ستاذ
ملكيتنا لعالمات جت��اري��ة خا�صة بنا وم�شهورة ع�ل��ي ف� ��ردان ال� �ف ��ردان ن�ح��ن ن��واك��ب ت �ط��ور دبي

وازدهارها بكل التفا�صيل خا�صة و�أن حكومة دبي
حتر�ص كل احلر�ص على توفري الفر�ص للجميع
وع�ل��ى اذك ��اء ال�ط�م��وح��ات مم��ا يعترب ك�ن��زا دائما
لل�شباب ال�صاعد الذي يتطلع دائما �إىل الأف�ضل
ال��س�ي�م��ا و�أن االجن � � ��ازات ال�ع�ل�م�ي��ة والتجارية
وال�صناعية واالجتماعية وال�صحية تتواىل االمر
ال ��ذي ج�ع��ل م��ن دب��ي حم��ط رح ��ال اجل�م�ي��ع من
جهات العامل االربع وال�سيما الطفرة العمرانية
واال��س�ت�ث�م��اري��ة وال�ع�ق��اري��ة اىل ج��ان��ب املعار�ض
وامللتقيات وامل ��ؤمت��رات واجل��ام�ع��ات واملنتجعات
ال�سياحية الرائة.
فاخلطوات مدرو�سة واحل�صاد وفري والطموحات
ب�لا ح��دود وك��ل ع��ام و�أن�ت��م بخري م��ع �شعار دبي
ال��دائ��م اجل ��ودة �أو ًال واجل� ��ودة دائ �م��ا واهلل ويل
التوفيق.

اليوم الوطني
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الإمارات وطن ال�سعادة والت�سامح والرخاء

عبدالرزاق �سيد �صالح حممدي – �أبونادر :نفخر با�ست�ضافة �إك�سبو  2020وننتظر املزيد من الإجنازات الإماراتية املده�شة
نه�ضة الإمارات خالل م�سريتها االحتادية �شاملة ومتكاملة  ,وعلى ال�شباب �أن يح�سنوا القطاف ب�أخالقهم وعلومهم  ,ومبادراتهم وبنجاحهم وتعاونهم

�أ�ضاف �إىل مكانة الإمارات العاملية بعدا جديدا وجمدا الفتا  ,ي�ضاف �إىل
�إجنازات امل�سرية االحتادية ال�شاملة حمليا  ,و�إقليميا  ,ودوليا  ,وكل عام
و�أنتم بخري.

•• دبي  -الفجر

يربز يف امل�سرية االحتادية خالل ن�صف قرن الكثري من رجال الأعمال
والثقافة املتميزين  ,والذين يحر�صون على اجلميع بني العمل والثقافة
ب �ت��وازن ح��اذق يعطي ث �م��اره يف امل�ج��ال�ين  ,وق��د �شهدت دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة خالل م�سريتها االحتادية الطويلة واملتوا�صلة الكثري
من رجال الأعمال الذين جمعوا ب�أناة وتب�صر بني العمل والتجارة  ,وكان
جناحهم يف املجالني  ,الفتا ومتميزا وخالدا �أمثال املرحوم �سلطان بن
علي العوي�س  ,واملرحوم �سيف بن �أحمد الغرير  ,و�سعادة الأ�ستاذ جمعة
املاجد �أمد اهلل يف حياته  ,وغريهم وغريهم.

الإمارات بلد الأمن والرفاهية
و�أ��ض��اف الأ��س�ت��اذ �أب��و ن��ادر ي�ق��ول:وق��د ب��دت مالمح االرت�ي��اح واالن�شراح
�أكرث و�أكرث لديه قال�:إن دولة الإمارات اليوم هي موئل اجلميع ب�أمنها
وا��س�ت�ق��راره��ا ورف��اه�ي��ة احل�ي��اة فيها  ,وف��ر���ص الأع �م��ال يف قطاعاتها ,
و�شمولية �أج ��واء احل���ض��ارة وال�ت�راث وامل��دن�ي��ة  ,يف ربوعها فغدت بحق
املثل الأعلى للمواطن والوافد واملقيم والزائر  ,بني كل دول املنطقة ,
وم�ضرب املثل للجميع يف جامعاتها  ,وم�ست�شفياتها  ,ومراكزها التجارية
 ,ومعار�ضها  ,وحدائقها  ,م��راك��زه��ا ون��وادي�ه��ا الثقافية والريا�ضية ,
وكذلك تعاي�ش �أكرث من  200جن�سية على �أر�ضها  ,يف ظالل الت�سامح ,
و�أجواء ال�سعادة والرخاء  ,وال�شعور العام بال�سكينة والطم�أنينة والكرامة
والقناعة وهذا كله ثمار مملو�سة ومتزايدة يا عزيزي للقيادة احلكيمة
ال�ساهرة على �أمن اجلميع  ,واحلري�صة على اطمئنان و�سعادة ورفاهية
وجناح و�إبداع اجلميع.

�شخ�صية متميزة
ويعترب �سعاد الأ�ستاذ عبد ال��رزاق �سيد �صالح حممدي رج��ل الأعمال
الإماراتي �شخ�صية متميزة جتميع بحكمة وحنكة بني التجارة والثقافة
 ,وكذلك حر�صه على حتفيز املبدعني  ,والتجار النا�شئني  ,على امل�ضي
قدما يف طريق االجتهاد واملثابرة  ,لتحقيق �أهدافهم النبيلة والبناءة ,
والأمثلة كثرية .ومبنا�سبة اليوبيل الذهبي الحتاد دولة الإمارات العربية
املتحدة كانت لنا جل�سة حوار مو�ضوعي ثقايف واقت�صادي هادف مع �سعادة
الأ�ستاذ عبدالرزاق حممدي (�أبو نادر) املتفائل دائما  ,واملفتخر واملعتز
الدولة النموذجية
مبا حققته دولة الإمارات العربية من �إجنازات مده�شة خالله م�سريتها
وا�ستطرد ��س�ع��ادة الأ��س�ت��اذ ع�ب��دال��رزاق حممد �صالح حم�م��دي �أبونادر
االحت��ادي��ة  ,على م��دى خم�سني ع��ام��ا تعترب ق�صرية والف�ت��ة يف تاريخ
ي�ق��ول�:إن�ه��ا بحق ال��دول��ة النموذجية التي توفر دائ�م��ا امل�ن��اخ ال�صحي ,
احل�ضارات  ,وازده��ار وتقدم ال��دول وال�شعوب والأمم  ,وهي املحظوظة
والبيئة ال�صحية املتكاملة برعايتها وخدماتها  ,ومتابعة امل�س�ؤولني فيها
بقادة حكماء وخمل�صني وطموحني.
�سواء يف مواجهة وباء كورونا �أو غريه من الأوبئة  ,بالتوجيه والإر�شاد
ا�ستهل �سعادة الأ�ستاذ عبدالرزاق �سيد �صالح حممدي (�أبونادر) الرئي�س
 ,والوقاية  ,والعناية واملراقبة الدقيقة  ,والوعي املبا�شر من امل�س�ؤولني
التنفيذي ملجموعة الإم ��ارات الدولية للم�شاريع القاب�ضة حديثه يف
واملخت�صني  ,والإعالم ومراكز الطب الوقائي  ,وامل�ست�شفيات والعيادات
مكتبه بدبي بهذه املنا�سبة التاريخية العزيزة ق��ال�:أرف��ع �أ�سمى �آيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد واىل جانبه �أبونادر  ,مما ي�ضفي على اجلميع م�شاعر الطم�أنينة  ,و�إذك��اء احلافز  ,وال�سعي
التهاين والتربيكات �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
لأداء العمل  ,ف ��إذا �صلح ال��ر�أ���س �صلح اجل�سد .ويف ختام حديثه �أو�صى
نهيان رئي�س ال��دول��ة -حفظه اهلل  -و�إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ يف الإم ��ارات -حفظهم اهلل  -و�إىل �شعب الإم ��ارات ال�ك��رمي واملقيمني  ,الأ��س�ت��اذ �أب��ون��ادر ال�شباب باالجتهاد وامل�ث��اب��رة  ,واال�ستفادة م��ن خربات
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة  ,رئي�س جمل�س الوزراء وال��واف��دي��ن  ,وال��زائ��ري��ن يف ال��دول��ة  ,متمنيا ل��دول��ة الإم ��ارات العربية الآباء والأج��داد  ,والتزام الأخالق  ,والآداب العامة  ,وتكري�س التوا�صل
حاكم دبي -حفظه اهلل  -و�إىل �إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام املتحدة  ,املزيد واملزيد من التقدم واالزدهار  ,واملزيد واملزيد من النجاح الإيجابي النافع للم�صلحتني اخلا�صة والعامة  ,فاخللق كلهم عيال اهلل
الإمارات حفظهم اهلل ,و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أولياء العهود الأمناء والتميز والإب��داع وهي ت�ست�ضيف معر�ض �إك�سبو العاملي يف دبي  ,والذي و�أحبهم �إليه �أنفعهم لعياله  .وكل عام و�أنتم بخري.

�أبونادر يف مكتبه بدبي
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�أبونادر يتحدث للزميل د.حممود علياء

ال�شيخ زايد �أمة يف رجل
اليوبيل الذهبي لالحتاد يوم عز وافتخار

عبدالرحيم ال�سعيدي� :شيوخنا قدوتنا  ,واحتادنا عزتنا
نرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
�إىل

�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة  -حفظه اهلل
و�إىل

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل
و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإمارات

و�إىل

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات العربية املتحدة
وكل عام و�أنتم بخري
عبدالرحيم عبداهلل ال�سعيدي
عادل عبدالرحيم ال�سعيدي
عامر عبدالرحيم ال�سعيدي
عمار عبدالرحيم ال�سعيدي

• نه�ضة الإمارات جتمع بني الأ�صالة واحلداثة
• تتلألأ �إمارة عجمان بالتطور واالزدهار

•• عجمان  -الفجر

ت� ��واك� ��ب �إم� � � � ��ارة ع� �ج� �م ��ان امل �� �س�ي�رة
االحتادية بكل تفا�صيلها و�إجنازاتها
 ,فمن امل��اء والكهرباء � ,إىل ال�صحة
والتعليم � ,إىل ال�ع�م��ران والطرقات
� ,إىل احل��دائ��ق واملنتزهات والفنادق
واجلامعات واملدار�س  ,ومراكز الت�سوق
 ,ثم �إىل املتحف  ,والقالع واحل�صون
 ,و�إىل املجال�س الثقافية  ,و�إبداعات
ال�شعراء واملتحدثني  ,و�إىل الن�شاط
العقاري  ,الذي �ضاعف موقع الإمارة
و� �س��ط دول ��ة الإم� � ��ارات  ,م��ن ازده ��ار
� �س��واء ب��ال�ع��ر���ض �أو ال�ط�ل��ب  ,ث��م �إىل
الكورني�ش ال�ساحر  ,و�إىل اجلمعيات
اخلريية  ,ومركز الإح�سان اخلريي ,
حيث ت�شكل مبجموعها ن�سيج نه�ضة
رائعة  ,جتمع بتوازن مدرو�س  ,و�أداء
ح��اذق  ,ب�ين عمق ال�ت�راث وع�صرية
املعرفة  ,وبني حكمة ال�شياب  ,وطموح
ال�شباب ب�أريحية اجتماعية خالقة
جتمع اجلميع  ,يف م��وك��ب االحت ��اد ,
ال��ذي جعل م��ن �شعب الإم� ��ارات كله
عائلة واح��دة  .لقد ك��ان ال�شيخ زايد
رحمه اهلل �أمة يف رجل  ,وفخراً للعرب
وامل�سلمني والإن�سانية كافة  ,بف�ضل
اهلل �سبحانه  ,وحكمة ال�شيوخ الكرام
 ,الذين �أر�سوا �أ�س�س االحتاد  ,وعملوا
ب �ك��ل م��ا يف ا��س�ت�ط��اع�ت�ه��م  ,لتحقيق
طموحات ال�شعب الإماراتي  ,و�أهداف
االحت��اد  ,ور�سالة الأجيال يف النجاح
والتميز والإبداع  ,فال�شيخ زايد رحمه
اهلل ح�ك�ي��م الأم� ��ة وال ��وال ��د والباين
وامل�ؤ�س�س ولتم�ضي امل�سرية قدما � ,إىل
الأمام عاما بعد عام  ,وكل عام و�أنتم
بخري .بهذه الكلمات ا�ستهل �سعادة
الأ�ستاذ عبدالرحيم عبداهلل ال�سعيدي
 ,رج��ل الأع �م��ال امل �ع��روف يف عجمان
والإم � ��ارات  ,حديثه مبنا�سبة اليوم
ال��وط�ن��ي اخلم�سني ل��دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة – اليوبيل الذهبي
لالحتاد  ,رافعا �أ�سمى �آي��ات التهاين
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن

عبدالرحيم ال�سعيدي

عامر ال�سعيدي

عمار عبدالرحيم ال�سعيدي

زايد �آل نهيان رئي�س الدولة -حفظه
اهلل  -و�إىل ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي ,
و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن
را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
لالحتاد حاكم عجمان  ,وويل عهده
الأم�ين �سمو ال�شيخ عمار بن حميد
النعيمي  ,و�إىل �إخوانه �سمو ال�شيخ
�أح �م��د و ��س�م��و ال���ش�ي��خ عبدالعزيز
و��س�م��و ال���ش�ي��خ را� �ش��د  ,و�إىل جميع
�أ�صحاب امل�ع��ايل ال�شيوخ يف الإمارة
 ,والإم � ��ارات  ,و�إىل �شعب الإم ��ارات
الكرمي واملقيمني والزائرين  ,وكل
عام و�أنتم بخري.

عجمان تتلألأ بالتطور والتنمية
واالزدهار
وح � � � � � ��ول �� � � � �س� � � � ��ؤال ع � � ��ن م� ��� �س�ي�رة
ال �ن �ه �� �ض ��ة االحت� � ��ادي� � ��ة يف �إم� � � ��ارة
ع�ج�م��ان ق��ال الأ� �س �ت��اذ عبدالرحيم
ال���س�ع�ي��دي:ب�ق�ي��ادة ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حميد ب��ن را� �ش��د النعيمي ,
ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم
عجمان  ,وبتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي  ,ويل
العهد الأمني  ,مت�ضي �إمارة عجمان
ق��دم��ا يف م�سرية التطورواالزدهار
ال �� �ش��ام��ل  ,وم �ت��اب �ع��ة ��س�م��و ال�شيخ
�أح�م��د وعبدالعزيز ورا��ش��د وجميع
امل �� �س ��ؤول�ي�ن  ,يف خم �ت �ل��ف امليادين
والقطاعات كافة  ,وي�ستطيع املقيم
يف �إم� ��ارة ع�ج�م��ان  ,وك��ذل��ك الزائر
� ,أن ي��رى ب ��أم عينه  ,ثمار النه�ضة
املاثلة للعيان  ,بكل معاملها  ,وال�سيما
الأن���ش�ط��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة ال�ت��ي ترعاها
ال� �ن ��وادي ال��ري��ا� �ض �ي��ة  ,امل �ت �ع��ددة ,
على م��دى الف�صول الأرب�ع��ة  ,بدءا
م��ن ك��رة ال �ق��دم � ,إىل ك��رة ال���س�ل��ة ,
�إىل ك ��رة ال �ط��اول��ة � ,إىل ال�سباحة
� ,إىل ��س�ب��اق��ات ال� ��زوارق  ,وخمتلف
الريا�ضات الأخرى  ,التي تعزز بناء
اللياقة البدنية للإن�سان  ,وت�ضمن
ن�شوء جيل �صحي �سليم  ,وقادر على
خدمة �أ�سرته ووطنه.

الثقافة وال�شعر وال�شعراء
وتابع الأ�ستاذ عبدالرحيم ال�سعيدي
ي �ق��ول:وال ب��د م��ن التوقف  ,يف عامل
الثقافة وري��ا���ض ال�شعر  ,و�إبداعات
ال�شعراء  ,من ال�صديق املرحوم حمد
خليفة بو�شهاب  ,وال�صديق املرحوم
ح �م��د حم �م��د ب��و� �ش �ه��اب  ,وقبلهما
امل��رح��وم را� �ش��د اخل���ض��ر  ,وال�شاعر
امل��رح��وم �أح �م��د اجل��رم��ن  ,والنن�سى
ال�شاعر الكبري  ,وال�صحفي القدير
الأ�� �س� �ت ��اذ ع �ب �ي��د ح �م �ي��د امل� ��زروع� ��ي ,
وكذلك ع�شرات ال�شعراء  ,من ال�شباب
الذين ينهجون نهج الآباء والأجداد,
يف ال �ث �ق��اف��ة  ,وال �ك �ت��اب��ة والإب� � � ��داع.
وخل�ص الأ�ستاذ عبدالرحيم ال�سعيدي
�إىل ال�ق��ول:وه�ك��ذا ي�لاح��ظ املواطن
واملقيم وال��زائ��ر لإم��ارة عجمان بدءا
من مدينة �إىل املنامة � ,إىل م�صفوت ,
مقدار التطور الذي كان حلما بالأم�س
 ,وغدا حقيقة ماثلة وملمو�سة اليوم
بف�ضل اهلل �سبحانه �أوال  ,والقيادة
احلكيمة  ,والإدارة ال��ر��ش�ي��دة  ,ف�إذا
�صلح ال��ر�أ���س �صلح اجل�سد  ,ونتوقع
يف كل عام -ب�إذن اهلل �سبحانه -و�إرادة
قادتنا  ,املزيد واملزيد من الإجنازات
الباهرة  ,يف كل القطاعات  ,وبخطى
واثقة  ,ور�ؤية �شاملة  ,وت�صميم را�سخ
 ,ولئن �شكرمت لأزي��دن�ك��م  ,وك��ل عام
و�أنتم بخري.

الإمارات م�ضرب املثل
و�أ�ضافالأ�ستاذعبدالرحيمال�سعيدي
يقول:لقد غدت دولتنا اليوم م�ضرب
املثل  ,بالأمن واال�ستقرار  ,والتطور
واالزده � � � ��ار  ,وال� �ب� �ن ��اء والإع � �م � ��ار ,
وال �� �س �ع ��ادة وال �ت �� �س��ام��ح  ,والأخ� � ��وة
الإن�سانية  ,تتخطى باحرتام العامل
 ,وجتمع بتب�صر وحكمة  ,بني �أ�صالة
احل�ضارة  ,وحداثة املدينة  ,من تراث
املا�ضي � ,إىل �إجن��ازات احلا�ضر � ,إىل
تطلعات امل�ستقبل  ,بكل فخر واعتزاز
 ,ف ��إذا �صلح ال��ر�أ���س � ,صلح اجل�سد ,
ودائما �إىل الأمام -ب�إذن اهلل.
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املحالت الكربى حتتفل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية املتحدة

حممد �أبوعي�سى:

واكبنا امل�سرية االحتادية الرائعة منذ بداياتها
ر�ؤيتنا ال�شمولية والعاملية ملجاالت اخت�صا�صنا تفر�ض علينا احلر�ص املدرو�س للحفاظ على النجاح والتميز والإبداع
نعي جيدا واقع املناف�سة  ,ونحر�ص على التزام التفا�ضل والتكامل � ,سواء يف م�ستوى املعرو�ض � ,أو يف م�ستجدات املطلوب ب�أناة وتب�صر

28

•• دبي – د.حممود علياء

ملحق خا�ص مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني

موزعا رائدً ا وتاجر جتزئة للعديد من العالمات
ب�صفتها ً
التجارية الفاخرة العاملية من قطاعات �صناعية
متعددة ،تعد املحالت الكربى ا�س ًما م�شهو ًرا يف امل�شهد
التجاري لدولة الإمارات العربية املتحدة .مع  40عا ًما
من التميز يف جم��االت �أعمالها ،تعد املحالت الكربى
�شركة منت ع�ض ًوا جن ًبا �إىل جنب مع الإمارات العربية
املتحدة .اليوم ،بينما حتتفل الأمة مبرور  50عا ًما من
النجاح يف جمدها وعظمتها ،تعرب املحالت الكربى عن
احرتامها وامتنانها من خالل تهنئة القادة العظماء
و�أ�صحاب ال��ر�ؤى لهذه الأر���ض اجلميلة الذين كانوا
مبثابة ال�ضوء الهادي يف حتويل هذا البلد �إىل اقت�صاد
ناب�ض باحلياة هي موطن لأك�ثر من  200جن�سية.
وبهذه املنا�سبة حتدث �سعادة الأ�ستاذ حممد �أبوعي�سى
الع�ضو املفو�ض واملدير العام قال:نحتفل اليوم مبرور
 50عا ًما على ت�أ�سي�س الدولة يف عام  1971ويحتفل
برحلتنا الرائعة من املا�ضي �إىل اليوم ،ونحو التغيري

التحويلي الذي ينتظرنا يف اخلم�سني عا ًما القادمة.
يف هذه املنا�سبة اخلا�صة لالحتفال مبرور  50عا ًما
على االحت��اد ،قال ال�سيد حممد �أبو عي�سى  -الع�ضو
املفو�ض بالإدارة للمحالت الكربى« :القيادة املبتكرة
هي الأ�سا�س احلقيقي للأمة التي متكنها من ترجمة
الر�ؤية البعيدة �إىل واقع ملون .التم�سك بالتعاليم
النبيلة للإ�سالم وال�سعي وراء ت�صميم ال يتزعزع نحو
التميز ،منت دولة الإمارات العربية املتحدة بقفزات
كبرية على مدى العقود اخلم�سة املا�ضية ،وحافظت
اليوم على مكانتها العاملية كواحدة من �أف�ضل البلدان
للعي�ش والعمل من قبل حمرتفني ي�سعون �إىل التقدم
الوظيفي ،والأمن املايل ومكان واعد لرتبية الأ�سرة.
بينما نوا�صل ال�سري قدما يف وئام نحو املزيد من املجد
والعظمة ،حتيي املحالت الكربى القادة �أ�صحاب الر�ؤية
يف دول��ة الإم����ارات العربية املتحدة على مرونتهم
الرائعة ،وال�صرامة واال�ستقامة التي ت�شجعنا على
ال�شروع بثقة يف ه��ذه الرحلة �إىل الأم���ام للتمكني
والتنوير «.

و�أ�ضاف �سعادته:بد�أت املحالت الكربى عام 2021
بعرو�ض ترويجية احتفالية و�أحداث رعاية وعرو�ض
طريق وا�ست�ضافة معار�ض وغ�ير ذل��ك الكثري .يف
الواقع ،كان عام  2021مبثابة �شهادة على الر�ؤية
ال�ق��وي��ة وامل��رون��ة وال �ن��زاه��ة واالل �ت��زام ل�ه��ذه الأمة
التي جنحت يف التغلب على  Covid-19وبد�أ
معر�ض �إك�سبو  - 2020اح�ت�ف��اال �ضخما بر�ؤية
الإمارات مل�ستقبلها  -من خالل الت�شبيك  192دولة
عرب هذا الكوكب!
و�أ�ضاف:كان �أحد الإجنازات الرئي�سية يف عام 2021
للمحالت ال�ك�برى ه��و ال�ف��وز بجائزة خمطط دبي
للخدمة املتميزة ( )DSESلأمريكان توري�سرت
( . )American Touristerمت الإعالن
ر�سمياً ع��ن �أم��ري�ك��ان توري�سرت � -إح��دى العالمات
ال�ت�ج��اري��ة الرئي�سية للأمتعة ال�ت��ي تتعامل معها
امل �ح�ل�ات ال �ك�ب�رى يف الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة
 ب�أنها «�أف���ض��ل ع�لام��ة جت��اري��ة لأداء اخل��دم��ة» يفحفل توزيع جوائز  DSESاملرموق ال��ذي نظمته
اقت�صادية دبي يوم االثنني  28يونيو  .2021هذه
اجلائزة املرموقة للتميز يف فازت �شركة Grand
 Storesب��أداء اخلدمة خالل دورة عام 2020
ل�صالح �أم��ري�ك��ان توري�سرت يف �إط��ار هايرب ماركت
وقطاع التجزئة العام.
التميز يحقق ال�شهرة
وبدورها قالت مديرة التجزئة يف املحالت الكربى،
�سهى �أب��و عي�سى« :عندما تتحلى بال�شغف وال�صرب
وامل�ث��اب��رة ب�ه��دف حتقيق التميز يف الأداء ،تتحقق
ال�شهرة .على مدار الأربعني عامًا املا�ضية ،قمنا يف
املحالت الكربى بجلب وبناء العديد من العالمات
التجارية داخل الإمارات العربية املتحدة من خمتلف
ال�صناعات يف جميع �أنحاء العامل .هذا االعرتاف من
قبل حكومة دبي ميثل �شهادة على الرعاية والثقة
واالل�ت��زام امل�شرتكني مع �شركائنا ال�ك��رام يف تعزيز
العالمة التجارية وحتقيق �أهدافها «.
نفتخر ب�أداء موظفينا
م ��ن خ�ل��ال ت �ق ��دمي دورات ت��دري �ب �ي��ة احرتافية
وحتديثات منتظمة ح��ول احل�ف��اظ على م�ستويات
عالية من خدمة العمالء ،تفتخر املحالت الكربى
ب��أداء موظفيها« .بينما نقف جميعًا معًا لالحتفال
بهذه اللحظة من الإجناز ،نود �أن ن�شكر فريقنا على
والئهم وعملهم اجل��اد واملثابرة .كما ن��ود �أن ن�شكر
دائ ��رة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة يف دب��ي على تقديرها
جلهودنا ومنحنا جائزة �أف�ضل عالمة جتارية لأداء
اخلدمة لعام  « .2020و�أ�ضافت �سهى �أبو عي�سى:
افتتاح معر�ضني
و�أ�ضافت:كما �شهد العام  2021افتتاح معر�ضني
يف م ��رك ��ز ال ��زاه� �ي ��ة � �س �ي �ت��ي � �س �ن�تر يف ال�شارقة.
افتتحت املحالت الكربى املوقع الثالث لـ �أي كويف
()iCoffeeيوم ال�ث�لاث��اء  9م��ار���س  2021يف
�سيتي �سنرت الزاهية .يقع  iCoffeeيف امل�ستوى
 ،2وهو حرفيا «كل �شيء عن القهوة» وهو مزيج من
متجر بيع بالتجزئة ومقهى .يحتوي املقهى على
جمموعة متنوعة رائعة من م�شروبات الإ�سربي�سو
املف�ضلة ل��دي��ك ،ب ��دءًا م��ن �أم��ري�ك��ان��و �إىل كورتادو
و�أكرث من ذلك بكثري .ت�شمل امل�شروبات املتخ�ص�صة
ال �ت��ي ي �ت��م ت�ق��دمي�ه��ا يف امل �ن ��زل م �� �ش��روب اللوت�س
وكوكونت التيه و «ك�لاود التيه» الرائع ال��ذي ي�أتي
ب�ن�ك�ه��ات ف��ري��دة م�ث��ل ال�ف���س�ت��ق وال�ن��وت�ي�لا والفول
ال �� �س��وداين وال���س�م���س��م الأ� �س ��ود رغ ��م ك��ون��ه خفي ًفا
ول�ك��ن ك��رمي� ًي��ا ل�ل�غ��اي��ة .ت�شمل ال�ع��رو���ض ال�شعبية
الأخ ��رى امل�شروبات ال�ي��دوي��ة امل�صنوعة م��ن حبوب
ال�بن امل�خ�ت��ارة بعناية ،والتخمري ال�ب��ارد بالإ�ضافة
�إىل ��ش��راب التخمري ال �ب��ارد بنكهة ال�برت�ق��ال .من
ب�ين ع��رو���ض ال�ط�ع��ام جم�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة للذواقة
م��ن ال�سلطات وال�سندوي�شات وال��وج�ب��ات املخبوزة
والكعك .يقدم متجر  iCoffeeللبيع بالتجزئة
جمموعة رائعة من حبوب ال�بن �أح��ادي��ة املن�ش�أ من
كولومبيا و�إثيوبيا والربازيل وهندورا�س و�سومطرة
وغ�يره��ا ب��الإ��ض��اف��ة �إىل خ�ل�ط��ات ال�ق�ه��وة الرتكية
والعربية جنبًا �إىل جنب مع جمموعة متنوعة من
�آالت القهوة (الآلية واليدوية) من قبل العالمات
التجارية امل�شهورة عامل ًيا� .أدوات وم�ستلزمات القهوة
كلها حتت �سقف واحد.
وه��ي مملوكة وم ��دارة م��ن قبل امل�ح�لات ال�ك�برى -
« »iCoffeeهو منفذ بيع بالتجزئة �شامل « كل
�شيء عن القهوة « يقدم جمموعة خمتارة بعناية

املرحوم ال�شيخ را�شد ي�ستخدم كامريا نيكون
ع��ن  Magnum Ecoاجل��دي��د وعر�ضه داخل
�صالة عر�ض �سام�سونايت الرائدة يف دبي مول.

من �آالت القهوة من قبل العالمات التجارية العاملية
ال�شهرية .يقدم هذا املتجر املتخ�ص�ص � ً
أي�ضا حبوب
النب ال�سائبة (م�صدر واحد ومزيج) ،والقهوة البنية
املعب�أة (من جمموعة متنوعة من البلدان املنتجة
للقهوة) ،و�أدوات التخمري املتخ�ص�صة وجمموعة
متنوعة م��ن �إك���س���س��وارات القهوة كلها حت��ت �سقف
واح ��د .م��ع �سجل ح��اف��ل ب��ال�ن�ج��اح��ات يف عملياته،
اح �ت �ف��ل م�ت�ج��ر  iCoffeeال ��رائ ��د يف دب ��ي مول
ال�شهري بعيده الرابع يف مايو  .2021على مدار 4
�سنوات ،تلقى  iCoffeeحبًا واهتمامًا كبريين من
ع�شاق القهوة يف الإم��ارات العربية املتحدة .وكذلك
الزوار من خمتلف املناطق �أثناء �سفرهم �إىل دبي.

الت�سوق جتربة ال ُتن�سى ح ًقا.
�سام�سونايت  -عالمة جتارية عاملية تديرها املحالت
الكربى يف الإم��ارات العربية املتحدة  -لديها تراث
ت�صميمي ث��ري لتلبية اح�ت�ي��اج��ات ال�سفر لرجال
الأعمال وامل�سافرين بغر�ض الرتفيه املتميزين على
م��دى �أك�ث�ر م��ن  100ع��ام .حتمل ��ص��االت عر�ض
�سام�سونايت من املحالت الكربي جمموعة كاملة
م��ن املنتجات التي ت�شمل حقائب ال�سفر وحقائب
الرتويل العمودية وحقائب القما�ش اخل�شن وحقائب
الكمبيوتر املحمول وحقائب الظهر وحقائب العمل
وال�سلع اجللدية ال�شخ�صية بالإ�ضافة �إىل جمموعة
متنوعة من �إك�س�سوارات ال�سفر .يتميز كل ديكور من
متاجر �سام�سونايت ب�أناقة وجاذبية و�إبراز املنتجات.
م��ن خ�ل�ال ع��ر���ض ال�ب���ض��ائ��ع ب���ش�ك��ل ا�سرتاتيجي
بوا�سطة امل�ح�لات ال�ك�برى ،ميكن للعمالء اختيار
منتج �سام�سونايت املف�ضل ل��دي�ه��م وال�ب�ح��ث عنه
ب�سهولة .مع وج��ود � 15صالة عر�ض متطورة تقع
يف مراكز الت�سوق الكربى و�شبكة وا�سعة من التجار
املتعددين يف جميع �أنحاء الإمارات العربية املتحدة،
ف ��إن امل�ح�لات ال�ك�برى ه��ي امل ��وزع ال��وح�ي��د ملنتجات
�سام�سونايت يف الإمارات العربية املتحدة.

�سام�سونايت
اف �ت �ت �ح��ت امل� �ح�ل�ات ال� �ك�ب�رى ي� ��وم اخل �م �ي ����س 16
�سبتمرب � 2021صالة عر�ض جديدة ل�سام�سونايت
( )Samsoniteيف الطابق الثالث من الزاهية
�سيتي �سنرت يف ال���ش��ارق��ة .مت جتهيز املتجر الذي
مت ك�شف النقاب عنه م�ؤخ ًرا من الناحية اجلمالية
مبا يتما�شى مع املعايري والإر�شادات الدولية ل�شركة
�سام�سونايت .ي�سمح الديكور املتطور واجل��ذاب مع
الإ��ض��اءة ال�ساطعة والت�صميم املحدد جيدًا بعر�ض
الب�ضائع بطريقة مرئية وا�سرتاتيجية ،حيث ميكن ماجنوم �إيكو
للمت�سوقني االختيار من بني جمموعة من حقائب يف ال��وق��ت املنا�سب ليوم الأر���ض ي��وم اخلمي�س 22
ال���س�ف��ر والإك �� �س �� �س��وارات .م��ن ال���ش�ب��اب والع�صري �أبريل  ،2021ك�شفت املحالت الكربى عن ماجنوم
�إىل النا�ضج والكال�سيكي ،مت �إع��داد �صالة العر�ض �إي�ك��و ( - ) Magnum Ecoجمموعة �أمتعة
اجل ��دي ��دة يف ال��زاه �ي��ة ��س�ي�ت��ي ��س�ن�تر م ��ول جلذب متينة وخفيفة ال��وزن من �سام�سونايت جتمع بني
ال�ع�م�لاء م��ن جميع الأن� ��واع وج��ذب�ه��م ،مم��ا يجعل ال�ت�ط��ورات املبتكرة يف امل��واد امل�ع��اد ت��دوي��ره��ا TM

 .Recyclexميثل ه��ذا الإط�ل�اق اال�ستثنائي
ريا يف �صناعة الأمتعة ،الأمر
اخ�ترا ًق��ا ابتكاريًا كب ً
الذي �أخذ �سام�سونايت خطوة �إىل الأمام يف رحلتها
امل���س��ؤول��ة لت�صبح ��ش��رك��ة ح�ق��ائ��ب ال�سفر و�أ�سلوب
احلياة الأكرث ا�ستدامة يف العامل.
 RecyclexTMهي تقنية املواد املعاد تدويرها
التي يتم تطبيقها على جمموعة Magnum
 Ecoالكاملة .ي�ستخدم الغالف اخلارجي مادة
البويل بروبيلني املعاد تدويرها والن�سيج الداخلي
لكل حقيبة م�صنوع م��ن زج��اج��ات ال�ب��ويل ايثيلني
ترييفثاالت معاد تدويرها .ب�شكل مثري للإعجاب،
ت�ستخدم ح�ق��ائ��ب  Magnum Ecoالكبرية
نفايات بال�ستيكية معاد تدويرها تعادل  483كوب
زب��ادي و  14زجاجة بال�ستيكية .يف ظل ا�ستخدام
م�ب�ه��ر ل �ل �م��واد ال���ص��دي�ق��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ،ف � ��إن جمموعة
 Magnum Ecoال تت�أثر باجلودة �أو القوة
ح�ي��ث ت�ستمر يف احل �ف��اظ ع�ل��ى امل��وث��وق�ي��ة واملتانة
التي ال تقبل امل�ساومة وامل�ضمنة يف احلم�ض النووي
الأ�سا�سي ل�شركة �سام�سونايت.
ب �غ ����ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن ال� �ق ��وة واال�� �س� �ت ��دام ��ة ،تتميز
� Magnum Ecoأي��ً��ض��ا بخ�صائ�ص خفيفة
ال� ��وزن وم �ق��اوم��ة ل�ل���ص��دم��ات .مت ت�صميم حقيبة
ال�سفر وهند�ستها وت�صنيعها يف �أوروبا ،وقد خ�ضعت
جلميع اختبارات القوة ال�صارمة التي ت�شتهر بها
�سام�سونايت وه��ي م��ن ب�ين الأخ��ف وزن �اً يف فئتها.
يف ت�صميمها الأن �ي��ق وامل �ع��ا� �ص��ر ،ت �ق��دم جمموعة
 Magnum Ecoخم�سة خيارات �ألوان مرغوبة،
كل منها م�ستوحى من الطبيعة .ت�أتي احلقيبة � ً
أي�ضا

ديجتل
املحالت الكربي ديجتال  -الذراع الإلكرتونية للبيع
ب��ال�ت�ج��زئ��ة ل�ل�م�ح�لات ال �ك�برى  -ي�ل�ب��ي احتياجات
ك ��ل م ��ن امل �� �ص��وري��ن امل �ح�ت�رف�ي�ن وال� �ه ��واة ويحمل
ال �ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ال �ب ��ارزة ل�ل�ك��ام�يرات ال �ت��ي ال
حتتوي على مرايا مع جمموعة كاملة من العد�سات
االحرتافية وكامريات الفيديو واملناظري وكامريات
احل��رك��ة وجم�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة م��زي��ج م��ن ملحقات
الت�صوير ال�ف��وت��وغ��رايف م��ن احل�ق��ائ��ب ،واحلوامل
ث�لاث�ي��ة ال �ق��وائ��م ،وال �ف�لات��ر ،وم��ا �إىل ذل ��ك ،ومن
املعرو�ضات �أي��ً��ض��ا يف املتجر الأج �ه��زة الإلكرتونية
اال��س�ت�ه�لاك�ي��ة م �ث��ل ال �ط��اب �ع��ات و�أج� �ه ��زة العر�ض
وملحقات تكنولوجيا املعلومات .تندرج حتت ق�سم
التكنولوجيا ،تتعامل املحالت الكربى ديجتال مع
العديد من العالمات التجارية العاملية يف الت�صوير
مثل نيكون ،فوجي فيلم  ،زيون تيك� ،سارامونيك،
بيرنو ،توليفو� ،سريوي ،هاهنيل ،ليك�سار ،نانوك،
�أن�سمان ،جرين كلني واملزيد! من خالل التعامل مع
جمموعة كاملة من العالمات التجارية للبي�ضات
و�أدوات املائدة من جميع �أنحاء العامل مع الرتكيز
على اجلودة واملتانة والراحة واجلمال ،ف�إن املحالت
الكربى هوم هو ق�سم الأعمال الذي يلبي متطلبات
ت�أثيث املنازل الناعمة للعمالء .يغطي ق�سم بيا�ضات
الأ�س ّرة كامل متطلبات بيا�ضات الأ�سرة من بيا�ضات
الأ�سرة والأحلفة والبطانيات والو�سائد �إىل املنا�شف
و�أردي� ��ة احل �م��ام .م�ع��رو���ض يف ق�سم �أواين الطعام
عنا�صر خزفية و�أطقم ع�شاء و�أدوات مائدة و�أواين
كري�ستالية و�أواين زج��اج�ي��ة وغ�ي�ر ذل��ك الكثري.
ت�ت�ك��ون الأدوات امل�ن��زل�ي��ة م��ن ق�ط��ع و�إك�س�سوارات
زخ��رف�ي��ة� .سنيورا و �سنتا �ستار و ��س��وم وكري�ستي
ودون��دي وفو�سني وجريجيو وكري�ستال دي باري�س
وب�شيتي هي العالمات التجارية الدولية الرئي�سية
ب�أربعة �أحجام منا�سبة تقدم اً
حلول لكل من الرحالت القليلة التي يتعامل معها هذا الق�سم.
ق�صرية املدى والرحالت طويلة الأمد .يتميز بنظام
قفل ث�لاث��ي النقاط �سهل اال��س�ت�خ��دام م��ع وظيفة متطلبات املوا�سم
ً
 TSAم��دجم��ة ،وع�ج�لات م��زدوج��ة متدحرجة وق��ال��ت:ت�ق��دم امل�ح�لات ال�ك�برى ع��رو���ض��ا ترويجية
ب�سال�سة ،ومقاب�ض حمل علوية وجانبية ،وقب�ضة خا�صة و�صفقات مثرية خ�لال موا�سم خمتلفة يف
�سفلية على �أحجام ت�سجيل الو�صول وبطاقة هوية دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة .على �سبيل املثال،
م��دجم��ة Magnum Eco ،اجل��دي��د خ��الٍ من خ�ل�ال م �ه��رج��ان دب ��ي ل�ل�ت���س��وق � ،2021شهدت
مادة البويل فينيل كلوريد ،مما ي�ضمن جتربة �سفر م �ف��اج ��آت ��ص�ي��ف دب ��ي ،ال �ع��ودة �إىل امل��در� �س��ة وعيد
ممتعة وخالية من املتاعب.
الأ��ض�ح��ى ،و امل�ح�لات ال�ك�برى دي�ج�ت��ال ،و املحالت
ال�ك�برى ه��وم ،و �سام�سونايت و �أي ك��ويف املوجودة
احلفاظ على البيئة
يف ال�ع��دي��د م��ن م��راك��ز ال�ت���س��وق ال �ب��ارزة يف جميع
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ال��رق�م��ي م��ن خ�ل�ال متجرها الإل �ك�ت�روين الكامل
�سام�سونايت دائ ًما عالمة جتارية حمرتمة تتقدم «.»SHOP.GRANDSTORES.AE
ب��أم�ي��ال م��ن ح�ي��ث اجل ��ودة وامل �ت��ان��ة .يجمع �إطالق جلب عاملًا جديدا متامًا من املنتجات عالية اجلودة
 Magnum Ecoاجلديد بني الأ�سلوب والتطور يف ال�ت���ص��وي��ر ال �ف��وت��وغ��رايف وال�ف�ي��دي��و ،والهواتف
واال��س�ت��دام��ة ،مم��ا يجعل �سام�سونايت واح ��دة من امل �ح �م��ول��ة وم �ل �ح �ق��ات �ه��ا ،وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املعلومات
�أكرث العالمات التجارية كفاءة و�صديقة للبيئة يف والو�سائط املتعددة ،والإلكرتونيات اال�ستهالكية،
هذا املجال .ب�صفتها ال�شريك الوحيد للتوزيع ،تظل والأجهزة املنزلية ،والعطور ،واحلقائب  ،والهدايا،
املحالت الكربي ملتزمة بالقيم الأ�سا�سية لالبتكار حتظى «SHOP.GRANDSTORES.
واال�ستدامة التي تدعمها �سام�سونايت و�ستوا�صل  »AEب�شعبية كبرية يف الإمارات العربية املتحدة،
العمل معًا على جميع اجلبهات لتعزيز وجودنا يف خ��ا��ص��ة ب�ين �أ� �ص �ح��اب امل�صلحة امل�خ�ل���ص�ين .ويجد
�سوق الإمارات العربية املتحدة « .قال د .عمر غنامي العمالء يف جميع �أنحاء الإم��ارات العربية املتحدة
 املدير التجاري للمحالت الكربى.مرفق الت�سوق الإلكرتوين هذا خيارًا �آم ًنا ومريحً ا
الك�شف
مت
�ض،
�
�
بالتزامن مع االحتفاالت بيوم الأر
ل�شراء منتجات املحالت الكربى املرغوبة وتو�صيلها
�إىل عتبة بابهم .على الرغم من امل�ساحة الرقمية
ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت ،ف � ��إن ه ��دف امل �ح�ل�ات ال �ك�ب�رى هو
ت �ق��دمي جت��رب��ة ت���س��وق م �ت �ع��ددة ال �ق �ن��وات مر�ضية
لعمالئها الكرام.
ت�شمل قائمة ال�ع�لام��ات التجارية العاملية القوية
املعرو�ضة على املتجر الإل �ك�تروين اجل��دي��د �أمثال
نيكون ،كانون� ،سوين ،فوجي فيلم  ،ليك�سار� ،إب�سون
 ،ف�ي���س�ت��ل�� ،س�ك��اي وورث�� ،س��ام���س��ون��اي��ت� ،أمريكان
توري�سرت ،جيفن�شي ،نينا ريت�شي ،باكو رابان� ،أزارو،
�أوكا وغريها الكثري .ب�صفتها عالمة جتارية مميزة
للبيع بالتجزئة مع  40عامًا من التميز يف جماالت
�أعمال متعددة ،تدير املحالت الكربى حال ًيا �أكرث
م��ن �� 30ص��ال��ة ع��ر���ض للبيع بالتجزئة يف جميع
�أن�ح��اء الإم ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،وم��ن املتوقع �أن
يزيد املتجر الإلكرتوين لل�شركة من و�صول العمالء
والقوة التجارية وكفاءة ال�سوق.
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التجارة يف الإمارات تنعم باحلوافز والت�سهيالت

�أحمد عبد اهلل العو�ضي :نتمنى على �شبابنا اال�ستفادة من التجارب وم�ضاعفة النجاحات وهم اليوم الأكرث انتما ًء
ا�ست�ضافة املعار�ض فر�صة للإطالع على م�ستجدات العامل وكذلك زيارة املعار�ض يف اخلارج

•• دبي-الفجر:

�إن احل� ��وار م��ع �أب �ن��اء ال��وط��ن امل�خ���ض��رم�ين واملثقفني
والعارفني بتفا�صيل الأم��ور والذين يختارون التعبري
املنا�سب للأ�سلوب املنا�سب على منهج لكل مقام مقال
ويف �إط��ار ق��ول الر�سول ال�ك��رمي �صلى اهلل عليه و�سلم
(�إمنا �أمرت �أن �أخاطب النا�س على قدر عقولهم ) وهو
عني ال�صواب وعنوان احلكمة وهو القول الذي ا�ستقى
منه علماء ال�ب�لاغ��ة تعريفهم للبالغة بقولهم :هي
الكالم مبقت�ضى احلال بال زي��ادة وال نق�صان .و�سعادة
الأ�ستاذ �أحمد عبد اهلل العو�ضي يعد واحدا من املثقفني
املعروفني الذين ي�صحبهم الكتاب وهم من املهمومني
بالثقافة وب��ال���ش��أن ال�ث�ق��ايف يف حلهم ويف ترحالهم يف
خ�لال �أعمالهم كما هم يف ا�سرتاحتهم حيث ال�ش�ؤون
وال�شجون يتهادى مع املعرفة ويتماهى مع الأ�سلوب يف
اختيار الكلمة املنا�سبة للغر�ض املنا�سب وفلي ذلك رو�ض
من ريا�ض و�أزاهري من ب�ساتني فيها ف�صول �أربعة ال تبد�أ
بالأدب والرحالت وال تنتهي يف التاريخ والفل�سفة فمن
كل ب�ستان زه��رة وم��ن كل رو�ضة باقة وم��ن كل مكتبة
كتاب ومن كل كتاب ما ي�شد �إىل كتب �أخرى هي يف عامل
ما قبل وعامل ما بعد وقل ربي زدين علما.
حوار هادف:
و��س��ط ه��ذه الأج ��واء الثقافية امل�ترام�ي��ة وبالأ�سلوب

الإن�سيابي احل�صيف واحل�ضور العميق الهادي حتدث
�إلينا مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني للدولة �سعادة
الأ�ستاذ �أحمد عبد اهلل العو�ضي الذي �أطلق عليه �أ�سم
تاجر الأدب��اء و�أدي��ب التجار يالزمه الكتاب ويطربه
احلوار الثقايف وي�أن�س ب�أطراف احلديث مما يجعلني
�أطلق عليه �أحيانا لتوا�ضعه ما قاله ال�شاعر العبا�سي
ابو متام يف و�صف �صديق له معروف برفعة ذوقه وعلو
كعبه املعريف حيث قال:
وتراه ي�صغي للحديث بقلبه و�سمعه ولعله �أدرى به ..
قال �سعادته  :نرفع �أ�سمع �آي��ات التهاين والتربيكات
�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإمارات و�إىل �شعب
الإم ��ارات الكرمي مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني
للدولة وك��ل ع��ام و�أن�ت��م بخري  ..و�أ� �ض��اف احل�م��د هلل
�أننا نرى اليوم �شبابنا �أكرث انتماءا والتزاما وتعبريا
عن وطنيتهم وانتمائهم لوطنهم مع مت�سكهم الرا�سخ
بتعاليم ديننا الإ��س�لام��ي احلنيف وال�سنة النبوية
وال ��ذي ي�ح��ث ع�ل��ى الإخ�ل�ا���ص للنف�س وال���ص��دق مع
النف�س والنا�س ب��دءا من بر الوالدين �إىل الت�ضحية
يف �سبيل الوطن �إىل العطاء والإي�ث��ار بال ح��دود مع
االل �ت��زام ب��الأم��ر ب��امل�ع��روف والنهي ع��ن املنكر بقيادة
حكامنا املخل�صني الأمناء على �أمن و�سالمة الوطن
واملواطن.
و�أ�ضاف  :فاجلود بالنف�س هو �أق�صى غاية اجلود وها
هم �شبابنا يقدمون �أرواحهم دفاعا عن وطنهم وعن

�أم�ت�ه��م وع��ن دي�ن�ه��م وع��ن عقيدتهم وه��ي م��ن ثمار
االحت ��اد وقطافه اليانع وم�سريته امل�ب��ارك��ة ف�أ�صدق
التهاين للحكام ول�شعب الإمارات واملقيمني والوافدين
ووافر الرحمة ل�شهدائنا الأبرار مع الدعاء الدائم ب�أن
يدمي نعمة الأمن واال�ستقرار واالزدهار والأعمار على
هذه البالد الطيبة التي تفتح ذراعيها وقلبها للجميع
ف�إذا �صلح الر�أ�س �صلح اجل�سد وكل عام وانتم بخري.
�إذا �صلح الر�أ�س �صلح اجل�سد
و�أ� �ض��اف الأ� �س �ت��اذ �أح �م��د ال�ع��و��ض��ي ي �ق��ول  :والواقع
�أن��ه �إذا �صلح ال��ر�أ���س �صلح اجل�سد وا�ستقامت الأمور
م��دع��وم��ة ب��ال �ن��واي��ا ال �ط �ي �ب��ة واالج �ت �ه ��اد املتوا�صل
وامل �ث��اب��رة امل�برجم��ة وال�ت�ن�م�ي��ة ال���ش��ام�ل��ة وه��ي اليوم
حقائق ملمو�سة يف م�سرية االحتاد التنموية ال�شاملة
ونه�ضة البالد املتوا�صلة ب��الإرادة ال�صلبة والطموح
اخلالق والبناء احل�ضاري الفاعل واملتفاعل فالتجارة
يف الإم��ارات تنعم بكل احلوافز والت�سهيالت  .وتابع
يقول  :وبهذه املنا�سبة العزيزة نتمنى على �شبابنا �أن
يحافظوا على منجزات الآباء والأجداد وي�ضاعفوا من
حجم الأعمال واالجتهاد واملثابرة مما جعل الإمارات
اليوم م�ضرب املثل باال�ستقرار واالزده��ار والتوا�صل
حمليا وعربيا و�إ��س�لام�ي��ا وعامليا ودائ�م��ا �إىل الأمام
ب�إذن اهلل  .وا�ستطرد �سعادته ومما يثلج ال�صدر كذلك
ا�ست�ضافة الإمارات على مدار العام للمعار�ض العاملية

زايد الوالد والقائد واحلكيم\
نتطلع اىل �أك�سبو  2021بتفا�ؤل كبري
االحتاد و�ضعنا على خارطة العامل و�آفاقه الوا�سعة ومدر�سة التجارة تعلم كل �شاردة وواردة

�أحمد عبد اهلل العو�ضي

وزيادة التجار ورجال الأعمال الإماراتيني �إىل خمتلف
املعار�ض العاملية يف اخل��ارج مما ي�ضاعف عن الر�ؤى
االيجابية ويزكي احلوافز ويثمر باملزيد من النجاح
والتميز والإبداع يف عامل العر�ض والطلب واالجتهاد
حيث ي��أت��ي ال �ق��رار املنا�سب يف ال��وق��ت املنا�سب ولكل
جمتهد ن�صيب وكل عام وانتم بخري.

عجمان حمط الأنظار  ..لل�سكن والتجارة واال�ستثمار

عادل عبد الرحيم ال�سعيدي� :شبكة املاء والكهرباء والطرق
حممود عبد اهلل حممد علي العو�ضي :ال�سوق بخري والتفا�ؤل �سيد املوقف والعمران وال�صرف ال�صحي والبنى التحتية الأخرى �أنع�شت الإمارة
• حذار من الت�سرع والعجلة ويجب الرتيث • يجب على اجلميع وخا�صة ال�شباب �أن يح�سنوا قطاف ثمار الإجنازات
•• دبي – د  .حممود علياء:

انتع�شت �أ�سواق الإم��ارات منذ مطلع ال�سبعينات
م��ع ب��داي��ة امل���س�يرة االحت��ادي��ة يف ال �ع��ام 1971
وح��ر���ص ال �ت �ج��ار ع�ل��ى اال� �س �ت �ف��ادة م��ن الفر�ص
وال�سيما جتار دبي الذين توارثوا خربة التجارة
عن �أبنائهم و �أجدادهم ومتيزوا بني جتار العامل
ب��اجل��د وال �ن �� �ش��اط واخل�ب��رة وامل �ط��وح والتزموا
املعنى احلقيقي لأحرف كلمة تاجر م�ؤكدين ب�أن
التاء تعني التقوى والألف الأمانة واجليم تعني
اجل��ر�أة وال��راء تعني ال��ر�أف��ة وبكلمة �أخ��رى ف�إن
مدر�سة التجارة تعلم وكل �شاردة وواردة وي�ضاف
اىل ه��ذه املفاهيم اليقظة الباكرة وال�صدق مع
النا�س وال��ذك��اء ال��ذي يت�صيد الفر�ص وح�ساب
لكل االحتماالت وه��دف حمدد ن�سعى �إليه وهي
قواعد توازي قيم التجارة الأربعة الأنفة الذكر
وع�ل��ي خ��ط ت ��وازي ق�ي��م ال�ت�ج��ارة الأرب� ��ع الأنفة
ال��ذك��ر وع�ل��ى خ��ط م ��وازي مت��ام��ا مل�ع��اي��ن �أحرف
الكلمة تاجر مم��ا جعل دب��ي بحق موئل التجار
الأتقياء والناجحني والأذكياء والطموحني يف كل
امليادين وخمتلف القطاعات و�شتى حقول التجارة
واال�ستثمار والتاجر املعروف يف دب��ي والإمارات
واخلليج �سعادة الأ�ستاذ حممود عبد اهلل حممد
علي العو�ضي واحد من ه�ؤالء التجار املتميزين
واملجتهدين يف عامل التطور والنجاح.
ثمار االحتاد كثرية:
ا�ستهل الأ��س�ت��اذ حممود العو�ضي حديثه برفع
�أ��س�م��ى �آي ��ات ال�ت�ه��اين وال�ت�بري�ك��ات �إىل �أ�صحاب
ال���س�م��و ال �� �ش �ي��وخ ح �ك��ام الأم � � ��ارات و�إىل جميع
امل�س�ؤولني و�إىل �شعب الإمارات الكرمي واملقيمني
وال��واف��دي��ن يف ال��دول��ة مبنا�سبة ال�ي��وم الوطني
اخلم�سني لدولة الإمارات العربية املتحدة متمنيا
�سعادته املزيد من التطور واالزده ��ار واالرتقاء
والنماء والرخاء للدولة يف ظل القيادة احلكيمة
واحلكومة الر�شيدة والإرادة القوية والطموحات
الكبار وكل عام واجلميع بخري و�أ�ضاف �سعادته
�إن ث �م��ار االحت � ��اد ك �ث�ي�رة و� �ش��ام �ل��ة ن��وع��ا وكما
وحا�ضرا وم�ستقبال على خمتلف الأ�صعدة ويف
ك��ل امل �ج��االت العائلية واالج�ت�م��اع�ي��ة واملدر�سية
وال�ت�رب��وي��ة واجل��ام �ع �ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة والتجارية
وال�صناعية واخلدماتية واالقت�صادية والثقافية
والريا�ضية بحيث يبدو جمتمع الإمارات بف�ضل
اهلل والقيادة احلكيمة جمتمعا ح�ضاريا �أمنوذجيا
ي�ق��در ث�م��ار االحت ��اد وي�سعى �إىل م�ضاعفة هذه
ال�ث�م��ار ب��ال��وا��ص��ل وب��اجل��د واالج �ت �ه��اد واملثابرة

و�ضعنا اجليد واملمتاز ب�ين ال�شركات يف ال�سوق
من حيث النوعيات امل�ستوردة من الب�ضاعة ومن
ح�ي��ث الأ� �س �ع��ار ون �ق��وى واحل �م��د هلل دائ �م��ا على
املناف�سة ب�سبب الثقة �أوال وال�ق��رار امل��درو���س يف
الوقت النا�سب ثانيا وثالثا اخلربة ورابعا الدراية
امل�ي��دان�ي��ة مب��وازي��ن ال�ع��ر���ض وال�ط�ل��ب وخام�سا
الإطالع على الأ�سواق العاملية واملعار�ض الدولية
ملعرفة م��ا ه��و ج��دي��د يف ال�سوق وم ��اذا ي�ستهوي
النا�س وكيف يتطور الطلب �أما واقع العر�ض �أو
تطوراته وهنا يكمن الفارق بني التاجر احلاذق
اخل�ب�ير وب�ين ال�ت��اج��ر اجل��دي��د وك��ل منها يعمل
يف ال�سوق على طريته و�أ�سواق الإم��ارات واحلمد
هلل ه��ي مو�ضع ثقة اجلميع وت�ستوعب اجلميع
حممود العو�ضي
يف �أج � ��واء ال�ث�ق��ة وال �� �ص��دق واخل�ب��رة والأم ��ان ��ة
وال�سفر �إىل اخلارج والإطالع على �أ�سواق العامل والن�صيحة وكل عام وانتم بخري .
مم��ا جعل الإم ��ارات ال�ي��وم ملتقى �شعوب العامل
فالباحث عن التجارة �أو الدرا�سة �أو ال�سياحة �أو ن�صائح لرجال الأعمال ال�شباب
العالج �أو اال�ستجمام والراحة �أو الريا�ضة ي�أتي وح��ول رج��ال الأع�م��ال من ال�شباب وم��ا يجب �أن
�إىل دبي �سواء خالل الأي��ام العادية �أو يف موا�سم يُ�سدى �إليهم م��ن ن�صائح ق��ال الأ��س�ت��اذ حممود
مهرجانات الت�سوق واملعار�ض حيث يق�ضي �أف�ضل العو�ضي هناك امل�شاريع ال�صغرية لرواد الأعمال
الأوق� ��ات م��ع �أرق ��ى اخل��دم��ات وق���ض��اء م��ا ي�صبو وه�ن��اك الأع �م��ال ال�ك�ب�يرة للمحرتفني وين�شط
�إل �ي��ه م��ن ح��اج��ات ف��ال�ع��ر���ض وال �ط �ل��ب م�ساحة �سوق الإمارات يف الت�صدير و�إعادة الت�صدير ولكن
ت�ت���س��ع يف دب ��ي ل �ك��ل ج��دي��د وه ��ا ن �ح��ن ن�ستقبل ال�سيولة احليوية يف ال�سوق والتي حترك العر�ض
ح��ال �ي��ا م ��ن م��رح �ل��ة وال�ت�رق ��ب وال�ت�ري ��ث واىل والطلب هي جت��ارة التجزئة لأن الثمن النقدي
مرحلة ال�ت�ف��ا�ؤل م��ن جديد ��س��واء على م�ستوى ي�سدد مبا�شرة وال تدخل يف ج��داول ال��دي��ون ال
التخطيط �أو على م�ستوى التنفيذي وبالطبع امل�ستعجلة منها وال املت�أخرة مبا يفتح يف املجال
ف ��إن ال ��دورة االقت�صادية بحلقاتها املقبلة البد �آفاقا ايجابية تزيد من قوة تاجر التجز�أة فيزداد
و�أن ت�أخذ جمراها ولكل مثابر وجمتهد ن�صيب ف � ��ؤاد وي �ك�بر ح�ج��م ع�م�ل��ه وي �ق��وي �أك�ث�ر خا�صة
و�شكرا �ألف �شر حلكومة دبي على ما تقدمه من و�أن االحت��اد و�ضعنا على خارطة العامل و�أفاقة
مبادرة ون�صائح و�إر�شادات للتجار حتى ال يعكفوا الوا�سعة .
على املغامرة واملخاطرة و�أن يعتمدوا على معامل وا��س�ت�ط��رد العو�ضي ي�ق��ول  :وه�ن��ا يتوجب على
الر�ؤية العاملية لل�سوق ولي�ست الر�ؤية املحلية كما ال���ش�ب��اب درا� �س��ة م�شاريعهم وا��س�ت���ش��ارة التجار
�أن على التجار م��ن جيل ال�شباب �أن ي�ستفيدوا امل�ح�ترف�ين ق�ب��ل امل �ب��ادرة ب ��أي��ة خ�ط��وة لأن عالج
من �أ�صحاب اخلربات لأن التفاعل االيجابي بني البدايات �أف�ضل �أل��ف مرة من عالج النتائج ويف
ال�شباب وال�شياب يعترب ركيزة من ركائز توا�صل القر�آن الكرمي ( و�شاورهم يف الأم��ر) ( و�أمرهم
النجاح وحتقيق الطموحات وقدميا قيل ما خاب � �ش��ورى ب�ي�ن�ه��م) �إ� �ض��اف��ة �إىل ال�ث�ق��اف��ة امليدانية
من ا�ست�شار وال ندم من ا�ستخار ودائما يف الت�أين وال�صالت املعلوماتية عرب االنرتنيت والتلفزيون
ال�سالمة ويف العجلة الندامة .ونبارك من القلب وال�صحف واملجالت وال�ن��دوات .وغ�ير ذل��ك من
ا�ست�ضافة دب��ي لإك�سبو . 2021وننتظره بكل و�سائل االت�صال الع�صرية والتي �أ�ضحت يف مت�سع
تفا�ؤل
اجلميع وتنقل واقع ال�سوق العاملي بكل التفا�صيل
فالتاجر احلاذق كما يقول احلكماء يعمل بن�صف
الزجاج امللكي :
ماله والتاجر غري اخلبري يعمل بكل ماله مما
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ال��زج��اج امل�ل�ك��ي
�سلبا و�إيجابا ال يكونوا يف تفا�ؤل مفرط وال ت�شا�ؤم
ق��ال ��س�ع��ادة الأ��س�ت��اذ حم�م��ود عبد اهلل العو�ضي حمبط واعقل وتوكل ( ومن يتوكل على اهلل فهو
بالن�سبة ل�ل��زج��اج امللكي فنحن واحل�م��د هلل لنا ح�سبه) وكل عام وانتم بخري.

• نتوقع �أن يكون �سوق القطاع العقاري �أف�ضل يف العام املقبل
•• عجمان – د .حممود علياء :

عجمان اليوم هي حمط الأنظار
� �س��واء لل�سكن �أو لال�ستثمار �أو
للعمل ال �ت �ج��اري ال �ن��اف��ع املفيد
ف� ��ور� � �ش� ��ة ال �ت �ن �م �ي ��ة وخ � �ط� ��وات
االزدهار وم�شاريع الإمناء ت�سري
ع� �ل ��ى ق � ��دم و� � �س� ��اق وط� �م ��وح ��ات
رج� � ��ال الأع� � �م � ��ال م ��ن ال�شباب
وال�شياب على ح��د ��س��واء تواكب
ه��ذه التنمية وتتفاعل م��ع هذا
االزده � � ��ار ل�ت�ت���ض��اع��ف �إجن � ��ازات
امل�سرية االحت��اد ويجني اجلميع
خرياتها وبركاتها.

�صراحة ومو�ضوعية

و� �س��ط ه��ذه الأج � ��واء االيجابية
املفعمة بالتفا�ؤل التقيت �سعادة
الأ� � �س � �ت ��اذ ع� � ��ادل ع �ب��د الرحيم
ال���س�ع�ي��دي رئ�ي����س جمل�س �إدارة
م�ؤ�س�سة ال�سعيدي العقارية يف
عجمان مبنا�سبة اليوم الوطني
اخل �م �� �س�ي�ن ل� ��دول� ��ة الإم� � � � ��ارات
العربية املتحدة.
ا� �س �ت �ه��ل � �س �ع��ادت��ه ح��دي �ث��ه برفع
�أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات
�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام
الإم � ��ارات و�إىل �شعب الإم� ��ارات
الكرمي و�إىل املقيمني والوافدين

عادل عبد الرحيم ال�سعيدي
وك ��ل ع ��ام و�أن� �ت ��م ب �خ�ير متمنيا
امل ��زي ��د م ��ن ال �ت �ط��ور واالزده� � ��ار
والنماء والإعمار.

اال�ستقرار يخيم على
القطاع العقاري

وحول الن�شاط العقاري حاليا يف
�إمارة عجمان قال اال�ستاذ عادل
ال�سعيدي ن�شعر حاليا بالن�سبة
للقطاع العقاري يف �إمارة عجمان
بنوع من اال�ستقرار خا�صة بعد
تو�صيل الهيئة االحتادية لكهرباء

وامل � �ي ��اه �إىل الأب� �ن� �ي ��ة اجل ��دي ��دة
ح�سب ��ش�ه��ادات الإجن� ��ازات وفق
الئ�ح��ة منظمة ي�ج��ري االلتزام
بها ب��دون �أي��ة جت ��اوزات و�أ�ضاف
وا�شكر باملنا�سبة هيئة الكهرباء
وامل � �ي� ��اه ع �ل��ى م� �ب ��ادرات� �ه ��ا وهي
م�ؤ�شر ايجابي ملمو�س له �أكرث
م��ن دالل� ��ة يف م �� �س�يرة االزده� ��ار
والتنمية.

اهتمام بارز لدائرة
البلدية والتخطيط

ك��ذل��ك �أ� �ش��ار الأ��س�ت��اذ ع��ادل عبد
الرحيم ال�سعيدي �إىل االهتمام
املتوا�صل والبارز لدائرة البلدية
والتخطيط يف ع�ج�م��ان بالبنى
التحتية ك��ال�ط��رق��ات وال�صرف
ال�صحي والإنارة و�إ�شارات ال�سري
وال �ت �� �ش �ج�ير و�إر�� � �ش � ��ادات ال�سري
وجتميل ال ��دورات وم��ا �إىل ذلك
م��ن �إجن� � ��ازات ح �� �ض��اري��ة جعلت
م��ن ع�ج�م��ان ال �ي��وم ذات اطاللة
ح�ضارية وجمالية جذابة ال�سميا
و�أن كورني�ش عجمان هو الأجمل
بني �شواطئ الإمارات .
وح ��ول م��رك��ز ال�ع��ر���ض والطلب
ق ��ال ال���س�ع�ي��دي �أن �ه��ا متو�سطة
ول�ك��ن م��ع اال��س�ت�ق��رار واالزده ��ار
ن �ت��وق��ع �أن ت� �ك ��ون �أف� ��� �ض ��ل �أم ��ا
بالن�سبة للم�ؤ�س�سة فقد �أن�ش�أنا
ع� � ��ددا م ��ن امل� �ب ��اين يف املنطقة
ال�صناعية وع� ��ددا م��ن املحالت
ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة وك � ��ذل � ��ك امل � �ب� ��اين
ال �� �س �ك �ن �ي��ة يف خم �ت �ل��ف مناطق
ع�ج�م��ان م�ث��ل م�ن�ط�ق��ة الرميلة
�أو النعيمية وال ��زه ��راء .وختم
حديثة بالإ�شارة �إىل �أن لديه يف
ت��رك�ي��ا بع�ض ال�ن���ش��اط العقاري
يف م�ن�ط�ق��ة ي � ��االوا ال �ت��ي تتميز
بجاذبيتها لل�سواح القادمني من
الإمارات والعامل العربي .
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الإمارات موئل الأمن واال�ستقرار واالزدهار

دروي�ش عبداهلل الب�شري :نحن متفائلون دائما بامل�ستقبل الأف�ضل
•• دبي -د .حممود علياء

ين�شط القطاع العقاري يف دبي والإم��ارات على مدار
العام وي�سود حركة العر�ض والطلب دائما االرتياح
والتفا�ؤل والثقة ملا يوفره امل�س�ؤولون من توجيهات
وت�سهيالت وحوافز ترتكز على القوانني والأنظمة
بقدر ما ت�ستوعب اعتبارات الوقت ،وح�سن الأداء ،
وحتقيق املنافع للجميع.
اخلربة والأمانة هي الأ�سا�س:
ويف لقاء مع �سعادة الأ�ستاذ دروي�ش عبد اهلل الب�شري
اخلبري العقاري املعروف يف دبي والإم��ارات مبنا�سبة
اليوم الوطني  50للدولة  ، ،ا�ستهل �سعادته حديثه
ب��رف��ع �أ��س�م��ى �آي ��ات ال�ت�ه��اين وال�ت�بري�ك��ات �إىل مقام
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة  ،حفظه اهلل و�إىل نائب �صاحب ال�سمو ال�شيخ

نرفع �أ�سمى �آيات التـهـاين والتربيكات

مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات
وكل عام وانتم بخري
عبداهلل اجلابر واوالده
اذا كنت ترغب يف �شراء الهدية املنا�سبة لل�شخ�ص
املنا�سب فال ترتدد يف زيارتنا او االت�صال بنا
خمزن اجلابر للتحف
خناجر تقليدية عمانية واماراتية
من الذهب اخلال�ص والذهب املطلي والف�ضة
م��راك��ب متقنة ال�صنع م��ن ال��ذه��ب اخلال�ص
واملطلي ومن الف�ضة
وخمتلف �أنواع التحف

خمزن اجلابر للتحف

دبي  -ديرة  -مقابل مركز حمر عني خلف
بناية بن الدن  -هاتف  2692741 - 2667722:ابو ظبي -
�شارع زايد الثاين  -بالقرب من فندق �ساوند  -بناية �سينما
الدورادو هاتف  6446222:ابوظبي  -ليوا �سنرت هاتف
 - 6332274:مركز اجلابر للنظارات

حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي  -حفظه اهلل -و�إىل �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ حكام الإم ��ارات و�إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
و�أ�صحاب ال�سمو �أولياء العهود و�إىل جميع �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ و�شعب الإمارات واملقيمني والوافدين
على ه��ذه الأر� ��ض الطيبة �أر� ��ض الإم� ��ارات برتاثها
الأ�صيل وقيادتها الر�شيدة و�أج ��واء الأم��ن والأمان
واال�ستقرار واالزده��ار ،لكل القطاعات ويف مقدمتها
قطاع الرتبية والتعليم وال�صحة والثقافة ،والتجارة
وال�صناعة والعقارات والإعمار والزراعة ،والتجميل
و�إىل ما هنالك من �إجنازات ح�ضارية؛ تدعو للفخر
واالعتزاز ،وت�ؤ�شر دائما للمزيد ب�إذن اهلل كما ت�ضاعف
م��ن الهمم وت��زك��ي الطموحات وتف�سح امل�ج��ال �أمام
املهارات والكفاءات لت�ؤدي دورها دائما على �أكمل وجه
وكل عام و�أنتم بخري.

�سمو ال�شيخ حممد بن خليفة �آل مكتوم ومعه �سعادة دروي�ش عبد اهلل الب�شري

نرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
�إىل

�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة  -حفظه اهلل
و�إىل

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل

و�إىل

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات العربية املتحدة
وكل عام و�أنتم بخري

دروي�ش عبداهلل الب�شري

تطوير وو�ساطة وبيع و�شراء وت�أجري وا�ست�شارة وخدمات عقارية خمتلفة
دبي  -ديرة مركز املمزر الدور الثاين مكتب  208هاتف 042627400 :فاك�س042621600 :
P.O.Box : 55319 DXB - E-mail:akramland@yahoo.com - Dubai-U.A.E
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من رجاالت الدولة و�أعمدة االحتاد

ال�سفري عي�سى �صالح القرق ..مدر�سة يف ال�سيا�سة والدبلوما�سية والأدب والثقافة
•• كتب -د  .حممود علياء:

عندما نحتفل اليوم بالعيد الوطني اخلم�سني لالحتاد لدولة الإمارات
العربية املتحدة البد من �أن نتوقف �أم��ام �أدوار مبادرات عدد من رجاالت
الدولة و�أعالم الدبلوما�سية واالقت�صاد والثقافة يف دولة الإمارات العربية
املتحدة �إ��ض��اف��ة �إىل ال�شعر والأدب والن�صح والتوجيه و��س�ع��ادة ال�سفري
الأ�ستاذ عي�سى �صالح القرق هو رجل دولة من طراز رفيع �سواء بقربه من
املرحوم ال�شيخ زايد �أو املرحوم ال�شيخ را�شد وحكام الإمارات �أو يف ن�شاطه
الدبلوما�سي خارج الدولة وهو الذي يجعل من الربوتوكوالت واملرا�سيم
ل�ق��اءات وم��رح وثقافة ف�ت��ارة ي�ستعني بخربته الدبلوما�سية اخلا�صة و
مرا�سه التجاري العتيد وتارة �أخرى بعلمه االقت�صادي وحينا ب�شعره و�أدبه
وثقافته و�أحيانا �أخرى بفل�سفته الب�سيطة يف احلياة والعميقة يف الداللة

وال�شاملة يف الر�ؤية حتى غدا اليوم وبعد عمر مديد �أمد اهلل فيه جامعة
متكاملة ينهل اجلميع من كنوزها ومكنوناتها وما يخبئه من جتارب ودرو�س
وف�صول ومواقف فيها احلكمة واللياقة بقدر ما فيها اخلطوة املنا�سبة يف
الوقت املنا�سب والقرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب �أنه عي�سى �صالح القرق
�إحدى املنارات الدبلوما�سية التي واكبت امل�سرية االحتادية بكل متيز وجناح
و�إبداع وفق اهلل العم �أبا �صالح و�أنعم عليه بال�صحة والعافية ومع متنياتي
ل�سعادته ب�أن يزيد يف العطاء للمكتبة من كتب الأدب والتجارب واخلواطر
والت�أمالت لتنهل الأجيال تباعا من هذا املعني ال��ذي ال ين�ضب باملعارف
والتجارب والدالالت والعرب واخلال�صات املكتنزة  .كملة �أخرية لقد تعلمت
من �سعادته متعة ال�صمت والإ�صغاء ولذة احلوار املو�ضوعي الهادف وتالقح
الثقافات امل�شوق و�صحبة الكتاب يف احلل والرتحل جزاه اهلل كل خري وكل
عام و�أنتم بخري.
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حتية من القلب لل�شيوخ

عبد العزيز املاجد :نواكب النه�ضة منذ البدايات
•• دبي-الفجر:

وحت ��دث رج��ل الأع �م��ال امل �ع��روف يف
الإم � � ��ارات واخل �ل �ي��ج � �س �ع��ادة ال�شيخ
عبدالعزيز حممد امل��اج��د مبنا�سبة
اليوم الوطني اخلم�سني ف�أكد على
�أهمية احلفاظ على منجزات االحتاد
و�� �ض ��رورة الإ� �ض��اف��ة امل�ت��وا��ص�ل��ة من
جيل �إىل جيل خا�صة و�أن الفر�ص
متاحة و�أب��واب الطموحات مفتوحة
وي�ج��ب على ال�شباب اال��س�ت�ف��ادة من

جت ��ارب ال���ش�ي��اب م��ع حت�صيل العلم
وتقوى اهلل واجلد واملثابرة واحلفاظ
على املنجزات والعمل على زيادتها
ك� ّم�اً ون��وع��ا فالعمران احل���ض��اري يف
ال��دول��ة غ��دا مو�ضع �إع �ج��اب العامل
واح�ت�رام ��ه ك �م��ا �أك� ��د � �س �ع��ادت��ه على
�ضرورة اال�ستفادة من الفر�ص و�إذكاء
ال �ط �م��وح��ات امل �� �ض��اع �ف��ة املنجزات
وح �� �س��ن ت �ق��دي��ر امل �� �س��ال��ك الفا�ضلة
والأوقات النافعة واالجتهاد املتوا�صل
ال�سميا و�أن �شيوخنا الكرام حفظهم

اهلل و�أطال اهلل يف �أعمارهم قد وفروا
ال�ف��ر���ص ورع ��وا ال �ك �ف��اءات واجتهوا
بكل ال�سبل �إىل التنمية واالزدهار يف
خمتلف قطاعات احل�ي��اة العمرانية
وال���ص�ح�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة والزراعية
والتجارية وال�صناعية وال�سياحية
والثقافية و�إىل كل جم��االت احلياة
الع�صرية التي جتمع ب�ين الأ�صالة
واحل��داث��ة بتوازن مو�ضوعي ومثمر
وكل عام وانتم بخري.

�سعادة عبد العزيز املاجد

الإمارات ودبي بني الأم�س واليوم  ....حديث ذو �ش�ؤون وذو �شجون

املر�أة يف الإمارات ت�شارك بالإجنازات

االحتاد جعل الإمارات بني البلدان الأوىل يف العامل
حممد �شريف :التفا�ؤل �سيد املوقف

والإداري� � ��ة و�أث �ب �ت��ت وج��وده��ا ط��ال�ب��ة وم��وظ�ف��ة و�أم��ا
•• الفجرية -الفجر:
مديرة مما جعلها �شركيا فعاال �إىل جانب الرجل يف
مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات االجنازات االحتادية املتوالية.
العربية املتحدة قالت ال�سيدة مروة مبارك عبد اهلل وامتنى بهذه املنا�سبة املزيد من التح�صيل العلمي
�سكرترية املدير يف الدائرة املالية يف �إمارة الفجرية .واالجن��از التعليمي والرتبوي واالجتماعي والأ�سري
ل�ق��د واك �ب��ت امل� ��ر�أة يف الإم � ��ارات امل���س�يرة االحتادية والرتبوي وكل عام وانتم بخري.
بكل روافدها التعليمية والرتبوية والأدبية والفنية

عبد الرزاق �صديق اخلاجة :على ال�شباب �أن يح�سنوا اال�ستفادة من امل�سرية مروة مبارك عبد اهلل الظاهري :تواكب النه�ضة الن�سائية يف الفجرية امل�سرية االحتادية بكل روافدها
•• دبي-الفجر:

الإمارات العربية املتحدة من قبل ومن بعد حديث ذو �شجون وتفا�ؤل ذو يقني وم�ستقبل ذو �ش�ؤون
مع �سعادة الأ�ستاذ عبد الرزاق �صديق اخلاجه رجل الأعمال املعروف بنجاحه ومتيزه وطموحه
لقد عا�صر الأ�ستاذ عبد الرزاق اخلاجه ال�سوق واملدينة والرخاء واالزدهار يف الدولة بكل تفا�صيل
م�سرية النه�ضة وثمارها ف�أح�سن القطاف و�أجاد التطوير و�أ�ضاف النجاح �إىل النجاح.

ّ�صديق�:أو�صي ال�شباب بتقوى اهلل

ذكريات ومتنيات
ويف لقاء مع �سعادته مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ا�ستهل
�سعادته حديثه برفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات متمنيا �سعادته بهذه املتنا�سبة املزيد من النماء والتطور والرخاء
واالزدهار وكل عام و�أنتم بخري.
وبالعودة �إىل ذكرياته مع البدايات قال الأ�ستاذ عبد الرزاق اخلاجه بالعودة �إىل الذكريات الأوىل
قبل االحتاد كانت املنطقة تعاين من الطرق الرتابية واملحالت املحدودة يف اخلم�سينات وهكذا
ن��رى الآن الفرق ال�شا�سع بني الأم����س وال�ي��وم ولطاملا �أن��ا �أجت��ول يف املدينة و�أرى ه��ذا التطور
عبد الرزاق اخلاجه
حممد �شريف
واالزدهار والطرق واملباين والأ�سواق واملراكز التجارية ف�أردد يف خاطري دائما الآية الكرمية (
و�أما بنعمة ربك فحدث) (ولئن �شكرمت الزيدنكم).
املزيد من جيل �إىل جيل واهلل ويل التوفيق .وق��ال الأ�ستاذ حممد �شريف ب��دوره �أمتنى على
واملنتجعات
والفنادق
والنوادي
الت�سوق
مراكز
ي�ضاف �إىل هذه املعامل اجلديدة من امليرتو �إىل
الأجيال اجلديدة �أن تكون مب�ستوى هذه الإجنازات و�أن تويل زيادتها واحلفاظ عليها كل اهتمام
إمارات
ل
وا
دبي
من
جعلت
التي
الر�شيدة
قيادتنا
ال�سياحية وكل هذا ح�صاد طبيعي جلهود وحكمة
كما �أمتنى على ال�شباب التزام اخللق والف�ضيلة وبر الوالدين وحت�صيل العامل واملعرفة وقدميا
فتمنى
ال�سليم
اجل�سم
يف
ال�سليم
والعقل
اجل�سد
حمط �أنظار العامل ف�إذا ما �صلح الر�أ�س �صلح
قالوا زرعوا ف�أكلنا ونزرع في�أكلون وكل عام و�أنتم بخري.

ومبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني حتدث �إلينا ف�ضيلة الواعظ الأ�ستاذ �صديق
حممد �صديق ��س�لام ال��واع��ظ الأول يف دائ ��رة ال���ش��ؤون الإ��س�لام�ي��ة والعمل
اخلريي بدبي فقال� :أرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل مقام �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�إىل مقام
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكوم رعاه اهلل و�إىل مقام �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات و�أ�صحاب ال�سمو
�أول �ي��اء العهود الأم �ن��اء وجميع �أ��ص�ح��اب ال�سمو ال�شيوخ وامل���س��ؤول�ين و�شعب
الإم��ارات واملقيمني والوافدين والزائرين وك��ل ع��ام و�أنتم بخري .ثم حتدث
ف�ضيلته عما توفره هذه الدولة العظيمة من �أمن وطم�أنينة وا�ستقرار للجميع
مما ي�شعرنا جميعا وبحق ب�أننا يف بلدنا وبني �أهلنا ال�سيما و�أن دولة الإمارات
العربية املتحدة بقيادتها احلكيمة وتوجيهاتها الر�شيدة تن�شر اخلري والعمل
الإن�ساين يف كل بقاع الدنيا ومتنياتي على ال�شباب �أن يلتزموا الف�ضيلة ويعملوا
بجد واجتهاد و�إخال�ص لتحقيق امل�ستقبل الأف�ضل ويوا�صلوا امل�سرية واهلل ويل
التوفيق وكل عام و�أنتم بخري.

�صديق حممد �صديق �سالم

�أول مواطنة تعمل يف حكومة الفجرية

فاطمة املر�شودي :االحتاد �أر�سى قواعد الدولة الع�صرية
على الأجيال اجلديدة �أن حت�سن القطاف
•• الفجرية – د  .حممود علياء:

نرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني
وكل عام وانتم بخري

نرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني
وكل عام وانتم بخري

م�ؤ�س�سة الدالل العقارية
احمد حممد الدالل
حممود حممد الدالل

الوحدة للمقاوالت  -خربة وجودة
حميد �سعيد حميد النعيمي

مبيع و�شراء و�إدارة ارا�ضي وعقارات
دبي -هاتف2262256 -2262210 :
فاك�س� 2262218:ص.ب4009:
ديرة -دبي -بجانب فندق �سانت جورج

الوحدة للمقاوالت -عجمان -الب�ستان
هاتف� 7446166 :ص.ب 6.عجمان

واكبت امل��ر�أة يف الإم ��ارات امل�سرية االحت��ادي��ة منذ ب��دء انطالقتها وقامت
ب ��أدوار متنوعة ومتميزة جنيا �إىل جنب ب��دءا من املدر�سة �إىل اجلامعة
�إىل املكتب �إىل ور�ش الأعمال امليدانية �إىل �سلك ال�شرطة والأمن العام �إىل
الطب والهند�سة وال�صيدلة والتمري�ض والإدارة �إىل الإعالم والثقافة �إىل
خمتلف جماالت احلياة الع�صرية .
وقد �أثبتت املر�أة الإماراتية كفاءة واقتدار بحق �سواء يف حر�صها على تربية
الن�شء �أو يف م�شاركة الرجل امل�س�ؤولية �أو يف تطوير مهاراتها وواجباتها
يف كل املجاالت وهي واحلمد هلل دائما �إىل الأمام ومبنا�سبة اليوم الوطني
اخلم�سني للدولة وعام الت�سامح حتدثت �إلينا ال�سيدة فاطمة املر�شودي يف
مكتبها بالدائرة املالية بحكومة الفجرية وهي �أول مواطنة تعمل يف حكومة
الفجرية ويف �صفحات خرباتها ما ي�صل �إىل  20عاما وكانت قد ح�صلت
على �إجازة جامعية باخت�صا�ص الدرا�سات الإ�سالمية وتوا�صل الدرا�سة يف
الأوقات املتاحة ببحث د�ؤوب واجتهاد حثيث وثقة عالية بالنف�س م�ستمدة
من �إميانها العميق باهلل �سبحانه وثقتها بوطنها وقيادته الر�شيدة وبيئته
ال�صحية لكل الأج �ي��ال ال�ت��ي ت�ت��واىل يف زراع ��ة ا لإ�ن�ج��ازات وب�ن��اء م�سرية
احل�ضارة واملدنية مع احلفاظ على الأ�صالة والرتاث.
وتن�صح ال���س�ي��دة ف��اط�م��ة امل��ر� �ش��ودي �أخ��وات �ه��ا امل��واط �ن��ات ب��احل��ر���ص على
اال�ستفادة من خريات االحتاد ثم حت�صيل الكفاءات العالية لرفد امل�سرية
االحتادية بنجاح املر�أة االماراتية يف �أعمالها وواجباتها ومنجزاتها الالفتة
يف خمتلف ال�ق�ط��اع��ات وت �ن��وع امل�ي��ادي��ن م��ع احل �ف��اظ ع�ل��ى تعاليم الدين
الإ��س�لام��ي احلنيف والثقافة ال�ب�ن��اءة واملطالعة ال�ه��ادف��ة والعمل املثمر

فاطمة املر�شودي
الد�ؤوب واملثابرة على حت�صيل العلم واملعرفة بال حدود مع احلر�ص على
تربية الن�شء وب�ن��اء اجليل ال�صالح وتكري�س عافية املجتمع ف��اذا �صلح
ال��ر�أ���س �صلح اجل�سد واحل�م��د هلل .واختتمت حديثها ب��رف��ع �أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات �إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ و�إىل جميع امل�س�ؤولني و�إىل
�شعب الإم��ارات الكرمي واملقيمني والوافدين مبنا�سبة مئوية ال�شيخ زايد
رحمه اهلل و اليوم الوطني اخلم�سني للدولة مع التمنيات باملزيد واملزيد
من التطور واالزدهار والنماء والأعمار وكل عام وانتم بخري.
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ملحق خا�ص مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني

•• دبي-الفجر:
رحم اهلل زايد رمز الأ�صالة والعطاء واملدنية والت�سامح فمن منا ال
ت�ستهويه التحف وال ت�ستوقفه �سواء من جت��ول يف ا��س��واق االمارات
التقليدية الرتاثية �أو احلديثة املتجددة  ..ومن منا ال يقتني حتفا
معينة يف بيته ولها حميميتها يف خ��اط��ره وق��د تثري احيانا �ش�ؤونه
و�شجونه  ..واجلواب ب�سيط هو ان التحفة ت�شد انظار النا�س وجتذب
اهتمامهم وغالبا ما ت�ؤثر يف وجدانهم بداللتها ورمزيتها والداللة
على الزمن الذي تعود �إليه �سواء يف احلنني اىل املا�ضي وهو ما يعرف
اليوم بعلم النو�ستاجليا �أو يف الذكريات �صدى ال�سنني احلاكي حيث
يطرب ويعود مب�شاعره وا�شواقه �إىل ما ي�شبه االحالم يف رواق الذاكرة
ومن منا ال يحلم ولو برهة �أو ملحة �أو حلظة  .هكذا بد�أ اال�ستاذ عبد
اهلل اجل��اب��ر يف مكتبه مبقر م�ؤ�س�سة خم��زن اجل��اب��ر للتحف يف دبي
والتي م�ضى على ت�أ�سي�سها اليوم قرابة ن�صف قرن .
فرافقت امل�سرية االحت��ادي��ة ل��دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة منذ

ب��داي�ت�ه��ا وتابعتها خ�ط��وة خ�ط��وة يف االب�ت�ك��ار واالخ �ت �ي��ار والت�سويق
ملختلف ال�سلع بكل دالالت�ه��ا اجلمالية واملعرفية والإن�سانية هكذا
بد�أ �سعادته حديثه مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات
العربية املتحدة م�ؤكدا على �أن املناخ ال�صحي للمطوحات يف الدولة
التي جتمع جن�سيات ال�شعوب وثقافاتها وتقاليدها تفر�ض التفاعل
والتعارف وتفر�ض بالتايل الرغبة لدى اجلميع للتعرف على تاريخ
دولة الإم��ارات الآمنة امل�ستقرة واحلمد هلل وتاريخها احلافل بوجهة
البحري والربي واجلبلي وال�سهلي حيث مع كل بقعة حكاية ومع كل
قرية ق�صة ومع كل حي ذكرياته و�صفحاته املطوية مبا عرف منها �أو
مل يعرف �أنه ف�صل الذاكرة والذاكرة فحوى العقل والعقل �أكرم نعمة
من اهلل �سبحانه لعباده وبالعقل يتميز الإن�سان والتحفة �أحياء للذاكرة
 .و�شكر باملنا�سبة اال�ستاذ عبد اهلل اجلابر اجلميع من امل�سئولني يف
البلدية وغرفة التجارة واملركز التجاري واملجل�س الوطني لل�سياحة
والإعالم وجميع امل�سئولني ال�ساهرين على م�سرية االحتاد واالزدهار
والتنمية وكل عام وانتم بخري.

عبداهلل اجلابر

�إك�سبو �إجناز تاريخي تقطف ثماره كل القطاعات

رجـــال الأعمـــال يـــ�ؤكـدون عــلى تــوفـــر الفـــر�ص
• �أحمد الدالل�:إك�سبو حدث ح�ضاري
• حممد نور خادم :تعاون التجار �أ�سا�س جناح ال�سوق
• عبدالغفور فقيهي:االجتهاد واملثابرة عنوان التاجر

�أحمد الدالل

حممد نور خادم

حممود الدالل

ح�سن خادم

�إبراهيم خادم

حميد بن مويزه

ح�سن �سلمان نا�صر

عبد الغفور فقيهي

•• دبي الفجر

ونحن نعي�ش �أجواء اليوبيل الذهبي
الحتاد دولة الإمارات العربية  ,يحلو
ل�ن��ا  ,ك�م��ا يحلو للجميع االطالع
على �آراء رج��ال الأع �م��ال والتجار
يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
 ,ح �ي��ث ي���ش�ك��ل ك��ل م�ن�ه��م مدر�سة
يف ح��د ذات�ه��ا  ,م��ن حيث ال�ب��داي��ة ,
والتطور  ,واخل�برة  ,ويرتتب على
كل هذا طموحات ال تعرف احلدود
 ,وم��رون��ة ت�شع لكل االح�ت�م��االت ,
وح���س��اب��ات دقيقة حل��رك��ة العر�ض
وال�ط�ل��ب  ,ب�ين ال��واق��ع امل�ل�م��و���س ,
وامل�ستقبل املنظور  ,ون�ح��ن نعي�ش
�أجواء �إك�سبو  2020وي�ضاعف من
كل �أج��واء التفا�ؤل ه��ذه ت�سهيالت
احل�ك��وم��ة  ,وم��ا يتوفر م��ن فر�ص
 ,وم��ا يتواىل من م�شاريع �إمنائية
م�ت�ن��وع��ة  ,ت���ض�ف��ي ع �ل��ى الأ�� �س ��واق
املزيد من احلركة وتلقي مب�شاعر
ال �ت �ف ��ا�ؤل ل ��دى ال �ت �ج��ار مل�ضاعفة
الن�شاط وحتقيق الأهداف.
جولة عامة
ومع �أجواء اليوبيل الذهبي الحتاد
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة  ,جتولنا
يف خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات ال�صحية
م�ن�ه��ا  ,وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة  ,والثقافية
منها والرتبوية  ,والتجارية منها
و االق�ت���ص��ادي��ة  ,ف�ح��اورن��ا اجلميع
 ,وك �ل �ه ��م ي� �ت� �ف ��اءل ��ون باحلا�ضر
وامل �� �س �ت �ق �ب��ل  ,وي �� �ض ��اع �ف ��ون من
ط �م��وح��ات �ه��م ب �خ �ط��وات مدرو�سة
حت���س��ن اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ت�سهيالت
احل�ك��وم��ة  ,وم��ا ت��زرع��ه م��ن فر�ص
 ,وم��ا ي���س��ود الأج� ��واء م��ن ت �ف��ا�ؤل ,
ت�ضفي على الأع �م��ال التجارية يف
كثري من الأح�ي��ان �أج��واء ال�شراكة
 ,ب�ق��در م��ا ت�ضاعف م��ن ال�ف��ر���ص ,
وتذكي جذوة الطموح لدى اجلميع
 ,ب �خ�برات ت��راك�م�ي��ة ت�ك��ون وراثية
حينا  ,وم�ستجدة �أح�ي��ان��ا  ,ويبقى
ل �ك��ل جم�ت�ه��د ن���ص�ي��ب  ,واهلل ويل
التوفيق .حتدث �إلينا بداية الأ�ستاذ
�أح �م��د حم �م��د ال � ��دالل وه ��و رجل
�أعمال معروف بخربته الطويلة ,
وثقافته الوا�سعة قال�:أمتنى بهذه
املنا�سبة العزيزة  ,ا�ستمرار االزدهار
والنه�ضة  ,وال �ت �ع��اون  ,ب�ين �أبناء
ال��وط��ن يف ظ��ل ق�ي��ادت�ن��ا احلكيمة
 ,لتحقيق امل��زي��د م��ن اال�ستقرار
واالزدهار .و�أ�ضاف �سعادته:ويعترب
معر�ض �إك�سبو العاملي  2020يف
دب��ي والإم � ��ارات  ,مظهر ح�ضاري
ملمو�س  ,م��ن مظاهر احل�ضارة ,
كما يثبت ب�أن دولة الإمارات  ,دولة

عبدالرزاق اخلاجة

حممد �شريف

�صالح الرفيع

حممد غالم �سامل �أنوهي

متح�ضرة بكل معنى الكلمة  ,ونحن
و احلمد هلل دائما متفائلون بحكمة
القيادة  ,و�إخال�ص ال�شعب.

مع الوالد -رحمه اهلل  -وك��ان من
التجار املعروفني  ,يف ذل��ك الوقت
امل� ��رح� ��وم ع� �ب ��داهلل ك��رم �� �س �ت �ج��ي ,
وحم �م��د دروي ����ش  ,وعبدالرحيم
اك�ت�ين وال��د التاجر حممد �صالح
رم�ضان – �أبوبدر – وعبدالكرمي
جلفار  ,ومريزا د�شتي وغريهم.
وك��ان ال��وال��د يون�س �أح�م��د خ��ادم -
رح�م��ه اهلل -م��ن ق��دام��ى التجار ,
وقد تويف يف العام  2005يف دبي -
رحمه اهلل .و�أ�ضاف ونوا�صل العمل
الآن و�شقيقي الأخ ح�سن  ,والأخ
�إبراهيم  ,وكان كثري من جتار دبي
يعودون ب�أ�صولهم �إىل �إم��ارة ر�أ�س
اخليمة  ,مثل عبدالكرمي جلفاء
 ,من اجلزيرة احلمراء – الزعاب
وغريهم.

ال�شيخ زايد واملرحوم ال�شيخ را�شد
 ,و�إخوانهما ال�شيوخ حكام الإمارات
يف زم ��ن ق�ي��ا��س��ي  ,ت�ق�ط��ف ثماره
ت�ب��اع��ا ع��ام��ا ب�ع��د ع ��ام  ,مم��ا جعل
دولة الإمارات بحق منوذج الأمن ,
واال�ستقرار واالزدهار من جيل �إىل
جيل  ,ويف خطاهم ي�سري �أبنا�ؤهم
وه��م يحملون راي��ة ال�ع��ز والفخار
 ,ب��احل�ك�م��ة  ,وال �ع ��دل  ,والأم ��ان ��ة
وال�ع�ط��اء  ,وال��رخ��اء (و�أم ��ا بنعمة
ربك فحدث) وكل عام و�أنتم بخري.
و�أك ��د على ك�لام ال�سيد حميد بن
م��وي��زه ال���س�ي��د حم �م��د ن ��ور خادم
 ,وال���س�ي��د ح���س��ن خ ��ادم  ,وال�سيد
�إبراهيم خ��ادم  ,ومتنوا املزيد من
اخلري والنماء واالزدهار  ,وكل عام
و�أنتم بخري.

تنوع و�شمولية
و�أ�شار ال�سيد حممد نور خادم �إىل
تو�سيع ال�سوق التجاري �إىل �سوق
الذهب املجاور  ,و�سوق القدور على
�أن��واع �ه��ا  ,م��ن ال�صفر ذات اللون
الذهبي  ,وكذلك الأواين الفخارية
ال �ت ��ي م ��ن ر�أ�� � ��س اخل �ي �م��ة  ,حيث
ك��ان ال�ط�ب��خ ب��ال�ف�خ��ار  ,للهري�س ,
وال�ثري��د  ,وال�صالونة  ,وك�ل��ه من
ر�أ�س اخليمة.

خربة عريقة
وحتدث الأ�ستاذ ح�سن �سلمان نا�صر
– �أبوعلي -اخلبري يف �ش�ؤون املال
وال�صريفة والأع �م��ال  ,وك��ان �أول
من �أن�ش�أ م�ؤ�س�سة �صرافة للعمالت
 ,مع املرحوم يو�سف حبيب اليو�سف
يف دبي  ,وقال �سعادته�:أرفع �آ�سمى
�آي � ��ات ال �ت �ه��اين وال �ت�ب�ري �ك��ات �إىل
�أ� �ص �ح��اب ال���س�م��و ال���ش�ي��وخ جميعا
 ,و�إىل ��ش�ع��ب الإم� � ��ارات ال �ك��رمي ,
و�إىل املقيمني على �أر���ض الدولة ,
مبنا�سبة اليوبيل الذهبي الحتاد
دول��ة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ,
�أمتنى من اهلل � -سبحانه وتعاىل-
دوام اال�ستقرار واالزدهار  ,وكل عام
و�أنتم بخري.

بني التجارة والثقافة بتوازن رائع
 ,ق ��ال:ل �ق ��د ع� ��زز االحت � ��اد مكانة
دول��ة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ,
�إقليميا وع��امل�ي��ا  ,مب��ا حققته من
�إجن � ��ازات ��ش��ام�ل��ة والف �ت��ة يف زمن
قيا�سي  ,وه��ا ه��و م�ع��ر���ض �إك�سبو
 2020اليوم يتوج هذه الإجنازات
ب��ا��س�ت���ض��اف��ة دول ال �ع��امل وعددها
 193دولة م�شاركة يف دبي  ,مبا
يكر�س املكانة احل�ضارية  ,ويو�سع
�آفاق التجارة والثقافة واحلداثة ,
وي�ضاعف من طموحات اجلميع ,
مل�ضاعفة االجتهاد لتحقيق املزيد
من النجاح والتميز والإب ��داع كما
ق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم  -حفظه اهلل
 وغ ��دا ال �ي��وم نهجا دائ �م��ا لدولةالإم ��ارات و�أبنائها واملقيمني على
�أر�ضها وكل عام و�أنتم بخري.

حممد رفيع الب�ستكي

• حميد بن مويزة:نحن فخورون ب�إجنازات االحتاد
• حميد �سعيد النعيمي:الإمارات تتلألأ ب�أنوار االحتاد

ن�صائح لل�شباب
وباملنا�سبة هذه قال الأ�ستاذ �أحمد
حم �م��د ال ��دالل�:أن� ��� �ص ��ح ال�شباب
بتكري�س املحبة بينهم وبني النا�س
 ,لأن املحبة ه��ي ال�ت��ي ت��وف��ر مناخ
التعاون  ,وتر�سيخ الثقة  ,وتتميز
بالتعاون  ,والإخال�ص  ,والعطاء ,
والوفاء للوطن وللقيادة ولل�شعب
 ,ول�ل�ج�م�ي��ع.ك�م��ا ت �ك��ر���س ال�شعور
باالعتماد على النف�س  ,واحرتام
خ�ب�رة الآب� ��اء والأج� � ��داد ,فالأ�صل
هو الإنتاج  ,وال�شعور بامل�س�ؤولية ,
واملبادرة  ,فال قيمة للمال بال عمل
 ,وال للعلم بدون اجتهاد ومثابرة ,
وال للمظاهر الفارغة من امل�ضامني
النافعة  ,وكل عام و�أنتم بخري.
االعتماد على النف�س
وقال الأ�ستاذ حممود حممد الدالل
يجب علينا تنمية م�شاعر �أبنائنا
باالعتماد على النف�س  ,والبعد عن
االتكالية  ,واال�ستفادة من جتارب
الآب��اء والأج��داد  ,والتزام ال�سلوك
الفا�ضل .و�إعطاء كل �شيء حقه بال
�إف��راط والتفريط  ,و�إمن��ا التوازن
ال��ذي يجمع ب�ين حتقيق ال�ه��دف ,
و�ضمان اال�ستمرارية  ,فكل من زرع
ح�صد  ,وك��ل م��ن �سار على الدرب
و�صل  ,وكل عام و�أنتم بخري.
�صراحة ومو�ضوعية
وحت ��دث ال �ت��اج��ر امل �ع��روف حممد
ن��ور خ ��ادم ,م�ستعيدا ذك��ري��ات��ه مع
ب��داي��ات ال �� �س��وق ال �ت �ج��اري يف دبي
قال:كانت البداية بالعمل التجاري

�شيوخنا بركاتنا
وق ��ال ال�ت��اج��ر امل �ع��روف حميد بن
�سلطان بن مويزه:نحن فخورون
ب�إجنازات امل�سرية االحتادية خالل
خم�سني عاما  ,وعلى ر�أ�سها معر�ض
– �إك�سبو  2020يف دبي والذي
رفع ا�سم الإمارات عاليا يف م�سرية
احل���ض��ارة  ,الإن���س��ان�ي��ة  ,والتطور
ال�ع��امل��ي  ,ف ��الإجن ��ازات واحلمدهلل
ب�ل�ا ح � ��دود  ,وم� ��ا زرع � ��ه املرحوم

احل��ك��م��ة والإخ�ل�ا����ص جوهر
االحتاد
وق��ال الأ��س�ت��اذ عبدالغفور فقيهي
وه��و م��ن �أب��رز جت��ار دب��ي  ,ويجمع

�إك�سبو يحرك الأ�سواق
وق��ال الأ�ستاذ عبد ال��رزاق �صديق
اخلاجة �إن معر�ض �إك�سبو يحرك
الأ�سواق ,ويحفز املزيد من التجار
وال�سياح للقدوم �إىل دبي  ,بحثا عن
فر�ص العمل التجاري  ,واال�ستفادة
من اال�ستجمام ال�سياحي  ,ويفتح
الباب للمزيد من فر�ص اال�سترياد
والت�صدير  ,و�إع��ادة الت�صدير مبا
ي�ن�ف��ع اجل �م �ي��ع  ,وك ��ل ع ��ام و�أنتم
بخري.
وق � � ��ال الأ� � �س � �ت� ��اذ حم �م ��د �شريف
املعروف بقراءاته و�سعة اطالعه �إن
معر�ض �إك�سبو يفتح الباب وا�سعا
�أم ��ام ح ��وار احل �� �ض��ارات و ويكر�س
قيم الإمارات يف الت�سامح وال�سعادة
وال �ث �ق��اف��ة ع�ل��ى �أك �م��ل وج ��ه  ,مما
ي���ض��اع��ف م��ن ال �ف��ر���ص  ,ويحقق
امل ��زي ��د م ��ن ال �ن �ج��اح��ات وك ��ل عام

و�أنتم بخري.
الإمارات وطن النجاح
وحت ��دث ال�ت��اج��ر امل �ع��روف يف دبي
والإم� ��ارات الأ��س�ت��اذ حممد �صالح
رم�ضان الرفيع مبنا�سبة اليوبيل
ال��ذه �ب��ي الحت� ��اد دول� ��ة الإم� � ��ارات
ق� ��ال:ب� ��د�أت ال �ع �م��ل ال �ت �ج��اري مع
العم امل��رح��وم حممد رفيع حممد
�سعيد – �أبوعبدال�سالم – التاجر
امل � �ع � ��روف يف دب � ��ي والإم � � � � � ��ارات ,
واخل�ل�ي��ج  ,وم�ن��ه تعلمت الدرو�س
الأوىل يف التجارة  ,وتابعت كذلك
مع ابنه املرحوم عبدال�سالم  ,حيث
ك ��ان ال �ع��ر���ض وال �ط �ل��ب �أوال على
امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة  ,ث��م ات�سع العمل
ال �ت �ج��اري م��ع اخل � ��ارج  ,م��ن بعد
ال��درا� �س��ة ال�ث��ان��وي��ة  ,لأن اخلربة
ه��ي الأ��س��ا���س وك��ذل��ك ك��ان التجار
الكبار ي�ساعدون التجار الآخرين
 ,وغ��ال�ب�ي��ة ك �ب��ار ال�ت�ج��ار ك��ان��وا يف
ب��ردب��ي  ,وك��ان التعامل الأ�سا�سي
م ��ع ال �ت �ج ��ار الإي� ��ران � �ي �ي�ن  ,ومع
امل ��وردي ��ن م��ن ال�ه�ن��د  ,ح�ي��ث كان
الإي��ران�ي��ون والهنود ي�شكلون 60
�إىل  70باملائة من جت��ار ال�سوق ,
وكذلك الباك�ستانيون � ,أما التجار
ال� �ع ��رب ف �ك��ان ع ��دده ��م حم� ��دودا.
و�أ�ضاف:كما كان التجار اليمنيون
ي�أتون باللن�شات ويتاجرون غالبا
بالنب  ,والتبغ  ,والتمور  ,وكانوا
ب��امل �ق��اب��ل ي �ح �� �ص �ل��ون ع �ل��ى امل� ��واد
الغذائية  ,واملالب�س  ,والأقم�شة.
وت� ��اب� ��ع ي � �ق� ��ول:وال � �ي� ��وم ت �ط ��ورت
البالد �سريعا بالأ�سواق  ,واملراكز
التجارية  ,واملعار�ض التي توَّجها
الآن م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و ب��دب��ي  ,مما
يدعونا للتفا�ؤل باملزيد  ,وكل عام
و�أنتم بخري.

�أبوطاهر

دبي وطن اجلميع
وحت ��دث ال �ت��اج��ر امل �ع��روف يف دبي
والإمارات ال�سيد حممد غالم �سامل
�أن��وه��ي ف �ق��ال:دب��ي وط��ن اجلميع
بالتعاون والت�سامح  ,وفر�ص العمل
 ,و�أر�� � ��ض اخل �ي�ر وال�ب�رك ��ة (وك ��ل
م�ين بدبي ه��و ح��ي)  ,ه��ذه مقولة
متوارثة و�صحيحة و�أ�ضاف:ونحن
يف ه ��ذا ال �ي ��وم ال �ت��اري �خ��ي املجيد
 ,ال �ي��وب �ي��ل ال��ذه �ب��ي الحت� ��اد دولة
الإم� ��ارات العربية املتحدة  ,العام
اخلم�سني نفخر بقيادتنا احلكيمة
 ,والر�شيدة  ,وامل�س�ؤولني املخل�صني
 ,والأوف � � �ي� � ��اء ل �ل �� �ش �ي��وخ الأوائ � � ��ل
امل��ؤ��س���س�ين  ,ال�شيخ زاي ��د وال�شيخ
را��ش��د  ,وال�شيخ مكتوم  ,وال�شيخ
حمدان رحمهم اهلل جميعا.
و�أ� � � �ض� � ��اف �إن الإم � � � � � ��ارات ال� �ي ��وم
با�ست�ضافتها ملعر�ض �إك�سبو 2020
�إمنا ت�ؤكد النجاح والتميز والإبداع
 ,بقدر ما تكر�س �سمعتها العاملية
ب ��أن �ه��ا ب �ل��د ال �� �س �ع��ادة وال �ت �� �س��ام��ح ,
والأم� ��ن واالزده � ��ار واال� �س �ت �ق��رار ,
ويد اهلل دائما مع اجلماعة (ولئن
�شكرمت لأزيدنكم)  ,وكل عام و�أنتم
بخري
�إجنازات االحتاد متكاملة
وق� � ��ال ال� �ت ��اج ��ر امل � �ع� ��روف حممد
رف � �ي� ��ع �� �ش ��ري ��ف الب�ستكي:لقد
اك�ت�م�ل��ت م �ن �ج��زات االحت � ��اد اليوم
م ��ع ا� �س �ت �� �ض��اف��ة �إك �� �س �ب��و 2020
ب ��دب ��ي  ,وم� �ن ��ذ ال � �ب� ��داي� ��ات تنعم
ال �ب�لاد ب �خ�يرات االحت� ��اد الكثرية
م � ��ن ال� ��� �ص� �ح ��ة وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م �إىل
ال�ت�ج��ارة واالق�ت���ص��اد � ,إىل الطرق
وامل � ��وا�� � �ص �ل��ات � ,إىل امل� �ع ��ار� ��ض
وامل��ؤمت��رات � ,إىل االت�صاالت � ,إىل
ال�صناعة والتجارة � ,إىل امل�صارف

حميد النعيمي
وال�ب�ن��وك � ,إىل امل��راك��ز التجارية ,
واملركز املايل � ,إىل ال�سوق العقاري
� ,إىل فر�ص اال�ستثمار املتوالية ,
مما يجعلنا دائما نتفاءل باملزيد,
وكل عام و�أنتم بخري
وباحلمد تدوم النعم
وقال التاجر املعروف يف �سوق الرا�س
ب��دي��رة ب��دب��ي �أبوطاهر:تهانينا
باليوم الوطني واليوبيل الذهبي
للدولة  ,فالإجنازات كثرية  ,وعلى
ر�أ�سها �إك�سبو  ,وبحمدنا هلل �سبحانه
 ,وحلكامنا تزيد النعم وتدوم وكل
عام و�أنتم بخري.
عجمان نه�ضة مزدهرة
وخ � �ل� ��ال ا�� � �س �ت��راح � ��ة يف مكتب
ال�سيد حميد �سعيد النعيمي  ,يف
الب�ستان ب��إم��ارة عجمان ال��زاه��رة ,
قال �سعادته:تزدهر عجمان اليوم
يف ك ��ل ال �ق �ط��اع��ات م ��ن العمران
�إىل ال �ط��رق��ات � ,إىل التعليم �إىل
امل�ست�شفيات � ,إىل م��راك��ز الت�سوق
� ,إىل ال� �ن ��وادي ال��ري��ا� �ض �ي��ة � ,إىل
اجل��ام�ع��ات  ,وامل�ع��اه��د العليا � ,إىل
احل� ��دائ� ��ق وامل� �ن� �ت ��زه ��ات  ,ناهيك
جماليات الكورني�ش وما يجمعه من
فنادق ومطاعم ومنتزهات  ,بف�ضل
حكمة ال�شيوخ  ,و�إدارة امل�س�ؤولني ,
ونتطلع للمزيد يف اليوبيل الذهبي
ل�ل�احت��اد وك ��ل ع ��ام و�أن �ت ��م بخري.
وك��ان م�سك ختام اللقاء مع تاجر
املجوهرات ها�سموك  ,وهو �صاحب
خربة طويلة قال�:أرفع �أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات �إىل �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ  ,و�شعب الإم ��ارات
مبنا�سبة اليوبيل الذهبي الحتاد
دولة الإمارات  ,و�أمتنى �أن ي�ستفيد
اجل�م�ي��ع م��ن ال�ف��ر���ص امل�ت��وال�ي��ة يف
الأ�سواق  ,وبخا�صة ما ننتظره من
ث�م��ار معر�ض �إك�سبو يف دب��ي وهي
كثرية  ,ويف كل القطاعات  ,وال�سيما
يف �أ�� �س ��واق ال��ذه��ب وامل �ج��وه��رات ,
ون�ح��ن دائ �م��ا م�ت�ف��ائ�ل��ون وك��ل عام
و�أنتم بخري.

اليوم الوطني
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جمموعة «ماج»  ..تطوير دائم وطموحات بال حدود

املهند�س حممد منر :االزدهار يتوا�صل والتطور على قدم و�ساق
• يه ُّمنا ال�سبق الدائم مع النجاح والتميز والإبداع • نعي متطلبات املراحل بكل التفا�صيل
•• دبي-الفجر:

تبقى اخل �ب�رات امل�خ���ض��رم��ة يف ال���س��وق ال �ع �ق��اري مب��را���س �أ�صحابها
الطويل ومتابعتهم لكل التفا�صيل تر�سم م�ع��امل الو�ضع العقاري
والو�ضع االقت�صادي العام يف خط بياين وا�ضح ودقيق يحتمل االجتهاد
وال يجنح �إىل املبالغة ويفهم الأمور كما هي ولكنه ال يقف �أمام طريق
م�سدود ملاذا لأن هاج�س التفا�ؤل يف ال�سوق العقاري و�أف�ضلية العقار
كر�صيد �آين و�ضمان م�ستقبلي تقف دائما على ق��دم و�ساق �سواء يف
منطق التنمية امل�ستدامة يف البالد �أو الطموح العمراين والإن�شائي
املتزايد �أو �سعة الآفاق املحلية والعاملية يف االجتاه لال�ستثمار الأف�ضل
�أعنى اال�ستثمار العقاري الذي ال مفر منه وال مندوحة عنه وال جمود
يكتنفه ودائما يف احلركة بركة .حملنا هذه اخلواطر جمتمعه ملحاورة
امل�ه�ن��د���س اال��س�ت��اذ حم�م��د من��ر ��ص��اح��ب اخل�ب�رة ال�ط��وي�ل��ة والعقاري

املخ�ضرم مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لالحتاد حيث بد�أت نه�ضة
الإمارات ومنت وازدهرت وتت�ضاعف كل يوم .

حممد منر

حتية من القلب:
ا�ستهل املهند�س حممد من��ر الرئي�س التنفيذي يف جمموعة «ماج»
يف الإم � ��ارات ب��رف��ع �أ��س�م��ى �آي ��ات ال�ت�ه��اين وال�ت�بري�ك��ات �إىل �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ و�إىل �شعب الإم��ارات الكرمي و�إىل املقيمني والوافدين
والزائرين على هذه الأر�ض الطيبة مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني
للدولة متمنيا املزيد واملزيد من النه�ضة والتطور والنماء واالزدهار
والأمن والرخاء والطم�أنينة والثمار وكل عام و�أنتم بخري.
ال�سوق العقاري بعافية
ثم حتدث املهند�س حممد منر حول ال�سوق العقاري يف دبي والإمارات
ق��ال  :يعترب ال���س��وق ال �ع �ق��اري يف دب��ي والإم� � ��ارات بعافية وال تزال
ع�لام��ات االزده ��ار والتطوير املتوا�صل قائمة وملمو�سة م��ع �إ�ضافة
حتميات تفر�ضها م�ستجدات ال�سوق على �صعيد العر�ض والطلب �أو
املوا�صفات والكماليات والت�سهيالت املالية املعطاة للم�شرتين مع
التكيف ب�أو�ضاعهم اخلا�صة و�شروطهم التي قد ال تكون مالئمة ملا
اعتدنا عليه يف �سوق العر�ض والطلب �ضمن �أج��واء املناف�سة املعهودة
وامللمو�سة.
و�أ�ضاف املهند�س حممد منر يقول  :والبد من التوقف ب�إمعان وتب�صر
�أمام االيجابيات املتزايدة وامل�شاريع القائمة واملنظورة والتي حتر�ص
حكومة دبي على �إجنازها وم�ضاعفتها لي�س جم��اراة حلتمية الع�صر
وح�سب و�إمن��ا لتحقيق ال�سبق ال��دائ��م م��ع ال��دع��م املتوا�صل ��س��واء يف
الر�ؤى �أو الرعاية �أو الأ�شراف.
وال �أخفى عليك ب��أن حكومة دبي تعمل يوميا بخطوات متتالية من
�أج��ل تطوير البني التحتية مع تطوير القوانني لتتما�شى وتتكيف
م��ع و��ض��ع ال�سوق واح �ت��واء ح��رك��ة العر�ض والطلب مبالها الأف�ضل
واملتوا�صل وال�ت��ي ت�صب بالتايل يف م�صلحة ال�سوق بقدر م��ا تدعم
اال�ستقرار ليم�ضي اجلميع قدما نحو امل�ستقبل الأف�ضل.
 �إجنازات ماجوحول �س�ؤال عن �إجنازات جمموعة ماج قال الأ�ستاذ حممد منر نحن
نعتمد على ركائز �أ�سا�سية يف جناح �أعمالنا وم�شاريعنا الراهنة منها
وامل�ستقبلية وهي �أوال القرار املدرو�س وثانيا القوة يف املبا�شرة والتنفيذ
وثالثا ن�ضع ن�صب �أعيننا ب�أن النتائج دائما هي املقيا�س.
وا�ستطرد يقول وبالطبع ف��أن �أي��ة �شركة عامة ال ت�ستطيع �أن ت�ضع
هذه الربامج امللحة ب�شكل ناجح ومقبول و�ضامن للنتائج املن�شودة �إال
بارتكازها على منهجية عمل مدرو�سة جتمع بب�صرية بني ر�أ���س املال
املتحرك والإدارة املحيطة بكل املالب�سات وكذلك الأه��داف املدرو�سة
ووع��ي متطلبات املراحل وعيا كامال وبكل التفا�صيل .وتابع يقول :
وهذه املنهجية املدرو�سة هي برنامج عملنا اليومي يف جمموعة ماج
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وب�أننا ندرك جيدا التوقيت املنا�سب للقرار املنا�سب للتنفيذ وباحلجم
املدرو�س واملتفق مع متطلبات ال�سوق بال �إفراط وال تفريط لأن لغة
الأرق��ام بالنهاية هي القول الف�صل يف كل جناح ومبادرة و�إجن��از لأي
م�شروع.
و�أ�ضاف وهاج�سنا الدائم يف جمموعة ماج كما نكرر دائما ب�أن �ضريبة
النجاح والتميز والإبداع تفر�ض نف�سها يف كل حلظة ويف كل موقع ويف
كل قرار وهذا هو �أحد العوامل لنجاحاتنا املتوا�صلة واحلمد هلل.
م�شاريع العام
وح� ��ول �� �س� ��ؤال ع ��ن ت �ط �ل �ع��ات «م � ��اج» ق ��ال امل �ه �ن��د���س حم �م��د من ��ر �إن
ا�سرتاتيجيتنا الأ�سا�سية يف العمل تقوم على العنا�صر التالية حا�ضرا
وم�ستقبال وهي:
�إدراك حتميات التحدي واال�ستجابة يف ال�سوق املحلي والعاملي.
 التحكم بر�أ�س املال بحيث ت�أتي �أف�ضل النتائج ب�أقل التكاليف وب�أح�سنحال و�إخ��راج - .الوعي الب�صري لتقلبات حركة العر�ض والطلب وما
قد حتمله من مفاج�آت تفر�ض نف�سها على ال�سوق بني حني و�آخر مع
متنياتنا ب��إذن اهلل ب�أن حتقق طموحاتنا وم�شاريعنا برعاية حكومتنا
الر�شيدة وطموحاتها الكبار وحر�صها على امل�ضي قدما يف طريق
النه�ضة واالزدهار والتطور والأعمار والنماء والرخاء والأمن والأمان
واال�ستقرار وكل عام و�أنتم بخري.

مواكبة التطور املحلي والعاملي تفر�ض ال�سبق واالبتكار

عبد الرحمن عبد اهلل اجلابر :كلنا نتطلع باعتزاز واجتهاد الك�سبو  2021بدبي
•• دبي –الفجر:

التطوير يتواىل ويتوا�صل
وحتدث �إلينا ب�صراحته املعهودة حول الواقع امل�ستقبل يف ال�سوق التجاري
ق��ال  :احلمد هلل ف ��أن التطوير يتوا�صل فقبل 15عاما كانت الأفكار
التجارية حم��دودة ويف حميط الإم��ارات واخلليج فقط �أم��ا اليوم فبعد
زي ��ارة امل�ع��ار���ض العاملية وال�ت�ج��وال يف ب�ل��دان ال�ع��امل كلها م��ن �شنغهاي
وك��ون��زو �إىل ه��ون�ك��ون��غ وف��ران �ك �ف��ورت وط��وك�ي��و وغ�يره��ا ف�ق��د تطورت
املعار�ض وات�سعت �آفاق الإط�لاع واحلمد هلل فقد انعك�ست هذه املعار�ض
�إيجابا على التطور واالبتكار �سواء لدى التجار وخا�صة ال�شباب �أو يف
معامل ال�سوق وطريقة العرو�ض �سلعة وكما ونوعا مما يدفع �إىل االرتقاء
ال��دائ��م والتفكري ال��دائ��م يف ال�سبق التجاري لأن �شعبنا كما ق��ال �سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم يع�شق املركز الأول.
و�أ�ضاف  :فاملعارف اليوم ت�شمل خمتلف دروب التجارة وال�سوق واحلياة

�أحمد مدر�س زاده�:شعب واحد يف بلدين

ومبنا�سبة اليوم الوطني  50لدولة الإمارات
العربيــــة املتحدة حت��دث �إلينا �سعادة الأ�ستاذ
�أحمد مدر�س زاده رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
الإم � ��ارات – اي ��ران ال�ت�ج��اري��ة ،وه��و املحافظ
الأ�سبق ملنطقــــة �شــــــرياز يف اي��ران وتـــوابعها
.ق� ��ال ��س�ع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ادت��ه:ا��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ه��ل ك�ل�م�ت��ي مبنا�سبة
ال �ي��وم ال��وط �ن��ي اخل�م���س�ين ل��دول��ة الإم� � ��ارات
العربية املتحــــــدة برفـــــع �أ�ســــمى �آيات التهاين
والتربيكات اىل مقام �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ
ح�ك��ام الأم � ��ارات ،واىل م�ق��ام �أ� �ص �ح��اب ال�سمو
ال�شيوخ �أول �ي��اء ال�ع�ه��ود ،ون ��واب احل�ك��ام ،و�إىل
� �ش �ع��ب الأم � � � � ��ارات ال � �ك� ��رمي ،واىل املقيمني
والوافدين على �أر���ض الدولة الطيب املبارك
،وكل عام و�أنتم بخري.
و�أ� �ض��اف �سعادته:لقد حققت دول��ة الأم ��ارات
العربية املتحدة يف �سجلها التجاري النا�صع
م �ع �ج��زة ح �� �ض��اري��ة � �ش��ام �ل��ة ب ��زم ��ن قيا�سي

يف موكب التطور ال�شامل يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة بف�ضل اهلل
�سبحانه والقيادة احلكيمة والإدارة الر�شيدة تبدو الإم ��ارات يف �سباق
دائ��م مع الوقت ونفخر با�ست�ضافة اك�سبو  2020يف دب��ي وا�ست�ضافة
العار�ضني ب��أرق��ى م��ا تو�صل �إل�ي��ه ال�ع��امل م��ن �أ�ساليب تنظيم املعار�ض
جماليا ومعلوماتيا وت�سويقيا وتعريفا وتعارفا وتبادال وتكامال وتنوعا
ومتيزا وتفردا و�إبداعا لأن �أك�سبو بحق �سيكون حمطة تاريخية لدبي
والإم � ��ارات وامل�ن�ط�ق��ة ب��ل وال �ع��امل مل��ا ��س��وف ي�ترت��ب عليه م��ن جناحات
وم�شاركات وتطلعات وما يحت�ضنه من معارف وحوافز مبادرات ينعك�س
خريها على العامل �أجمع.
وهو بالت�أكيد ثمرة نا�ضجة من ثمار دولة الإم��ارات العربية مب�سريتها
االحت��ادي��ة املتميزة وامل�ت�ف��ردة واملتنامية مبقدماتها ونهجها وهدفها
احل�ضاري الإن�ساين الأ�سمى.
تفا�ؤل بال حدود
بهذه الكلمات املفعمة بالتفا�ؤل ال�شبابي الالفت ا�ستقبلنا اال�ستاذ عبد
الرحمن عبد اهلل اجلابر لإجراء حوار �صحفي مبنا�سبة اليوم الوطني
اخلم�سني لدولة الإم ��ارات العربية املتحدة حيث ا�ستهل حديثه برفع
�أ��س�م��ى �آي ��ات ال�ت�ه��اين وال�ت�بري�ك��ات �إىل �أ��ص�ح��اب ال�سمو ال�شيوخ حكام
الإم��ارات و�إىل �شعب الإم��ارات الكرمي واملقيمني والوافدين على �أر�ض
ال��دول��ة متمنيا املزيد وامل��زي��د من التقدم واالزده ��ار يف طريق التنمية
وبناء الإن�سان كما ترحم باملنا�سبة على �شهداء الإمارات متمنيا من اهلل
�سبحانه وتعاىل الرحمة لهم وال�صرب لذويهم وابتهل �إىل اهلل تعاىل �أن
يدمي النعم على هذه الأر�ض الطيبة و�شعبها املعطاء واجلميع وكل عام
و�أنتم بخري فتفا�ؤلنا بال حدود ومن يتوكل على اهلل فهو ح�سبه.

�إجنازات االحتاد �أده�شت العامل:

عبدالرحمن عبداهلل اجلابر
م��ن ن��وع ال�سلعة �إىل �أ�ساليب العر�ض �إىل و�سائل اجل��ذب �إىل القدرة
على املناف�سة �إىل النزعة �إىل اال�ستمرارية �إىل م�ستوى التكنولوجيا
واملعلوماتية وعامل الأرقام وهذا ما يجعلنا نعلق �آماال كبرية على جناح
�أك�سبو  2020بدبي فاجلودة هي لغة الع�صر واالبتكار مفتاح الإبداع
وال�سباق مع الوقت هاج�س كل ناجح.
وتابع يقول فدبي اليوم ملتقى املعار�ض العاملية وامل�ؤمترات واملنتديات
العلمية والثقافية والإعالمية كما �أنها عا�صمة االقت�صاد الإ�سالمي
بكفاءة وجدارة واقتدار وهذا ما يجعلنا نتوقع ب�أن �أك�سبو � 2021سيكون
ب ��إذن اهلل املعر�ض الأف�ضل بني املعار�ض العاملية مع ��ض��رورة االهتمام
با�ست�ضافة �شركات من ا�سرتاليا ومن القارة االمريكية اجلنوبية �إ�ضافة
�إىل بلدان �شرق �آ�سيا كاليابان وكوريا وتايوان وال�صني وهي �أمور تتوازى
مع تطور دبي والإم��ارات ال�سريع مما جعل الإم��ارات اليوم حمط رحال
التجار وامل�ستثمرين ورج��ال الأع�م��ال والباحثني واال�ست�شاريني على
مدار الوقت و�سط �أجواء النجاح والتميز والإبداع .وخل�ص اال�ستاذ عبد
الرحمن اجلابر �إىل ن�صيحة ال�شباب بالعمل قدر الإمكانيات املتوفرة مع
�ضرورة املبادرة ال�شجاعة بال تهور مع �ضرورة ا�ست�شارة �أه��ل اخلربات
والبعد عن االتكالية والك�سل فم�سرية الأل��ف ميل تبد�أ بخطوة واحدة
والر�سول الكرمي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم يقول ( تفاءلوا باخلري
جتدوه) وكل عام وانتم بخري.

م��ده ����ش � �،ش �م �ل��ت ك ��ل ال �ق �ط��اع��ات وامل� �ج ��االت
ال�صحية والتعليمية ،واالقت�صادية والتجارية
،وال�صناعية والثقافية ،وال�سياحية والريا�ضية
�،إ�� �ض ��اف ��ة اىل ال� �ع�ل�اق ��ات ال ��دول� �ي ��ة املتميزة
،م�ساعدة خمتلف ال�شعوب ،كافة البلدان ،يف
ظ��روف�ه��ا ال�صعبة وال �ط��ارئ��ة ب ��روح الت�سامح
و�إننا نعترب الأم��ارات واي��ران حتت�ضنان �شعبا
واحدا يف بلدين ،باملحبة والإيخاء ،حتى غدت
الإمارات م�ضرب املثل يف الت�سامح ،بوجود �أكرث
م��ن م��ائ�ت��ي جن�سية ع�ل��ى �أر��ض�ه��ا م��ن خمتلف
�شعوب العامل ،وكلهم يعي�شون يف �أمن وا�ستقرار
و�سعادة ووئ��ام وطم�أنينه بحياة عزيزة كرمية
،توفر بيئة النجاح والتميز واالبداع جي ً
ال �إىل
�أحمد مدر�س زاده
جيل ،وال�سيما وق��د و�صلت الإم ��ارات الف�ضاء
،وح �ق �ق��ت الإجن� � ��ازات ال�ع�ل�م�ي��ة امل��ده���ش��ة نحو كما فازت باجلوائز العاملية املتوالية يف الإيخاء
القمر واملريخ وغريها من الكواكب مبا �أده�ش والت�سامح ،والنجاح والتميز والإب��داع وكل عام
وانتم بخري.
العامل .

تتوا�صل امل�سرية من جيل �إىل جيل

حممد ح�سني عبا�س :الإمارات م�ضرب املثل يف قيم الإخال�ص والت�ضحية والعطاء والفداء
•• دبي-الفجر:

ويف ل �ق��اء م��ع رج ��ل الأع �م ��ال امل �ع��روف الأ�ستاذ
حممد ح�سني عبا�س قال :تعترب دولة الإمارات
العربية املتحدة بقوة احتادها و�شموخ �إجنازاتها
وكرم عطائها و�أ�صالة وفائها و�أمنها وا�ستقرارها
�أمن��وذج��ا رائ �ع��ا ل�ل��دول��ة احل���ض��اري��ة واملتقدمة
واملتمدنة وامل�ع�ط��اء يف ك��ل اجت��اه .و�أ� �ض��اف :ويف
هذا اليوم امل�شهود يف حركة التاريخ وعلى خارطة
اجلغرافيا وي�سجل الأح ��داث الكبار يف التاريخ
ال �ع��رب��ي احل��دي��ث وامل �ع��ا� �ص��ر �أق � ��ول � :إن دولة
الإم��ارات العربية املتحدة كر�ست دورها الريادي
بف�ضل القيادة الر�شيدة الأمينة واملخل�صة والتي
جت�سد �أروع النماذج يف معادلة التوازن والتالحم
ب�ي�ن �إخ�ل�ا� ��ص احل ��اك ��م وث �ق��ة ال �� �ش �ع��ب .وتابع
ي �ق��ول :وه ��ذا م��ا ج��اء ب��امل�ن��اخ ال�صحي للنه�ضة
والر�سم البياين للتطور الرا�سخ وال�شامل يف كل
القطاعات وخمتلف امليادين منذ بداية امل�سرية
االحت��ادي��ة يف ال�ع��ام  1971وح�ت��ى ال�ي��وم حيث

ي���س�ير ق �ط��ار ال�ت�ط��ور ي خ �ط��وط م �ت��وازي��ة ويف
برامج متكاملة ت�صل املا�ضي باحلا�ضر وامل�ستقبل
بف�ضل اهلل �سبحانه وقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد رئي�س الدولة  ،حفظه اهلل ونائبه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم
رع ��اه اهلل و�إخ��وان�ه�م��ا �أ��ص�ح��اب ال�سمو ال�شيوخ
حكام الإم��ارات الذين يتابعون م�سرية النه�ضة
بكل التفا�صيل ويعملون بكل جد ومثابرة ليكون
موقع الإم��ارات متميزا ورائ��دا دائما يف م�سرية
ال�ع���ص��ر و�إ� �ش��راق��ة امل�ستقبل ب �ج��دارة واقتدار.
وا�ستطرد يقول ومتنياتي على �شبابنا الأبرار
�أن يحافظوا على اجن��ازات امل�سرية وي�ضاعفون
من �إع��داده��ا و�إحجامها ودوره��ا على كل �صعيد
ع�م�لا ب��ال �ق��ول ال���ش�ه�ير (زرع � ��وا ف��أك�ل�ن��ا ون ��زرع
في�أكلون) وهكذا يكون احلفاظ على تراب الوطن
وعلم الوطن وكرامة الوطن وعطاء الوطن ويف
ذل��ك خ�ير اجلميع حت��ت راي��ة قيادتنا الر�شيدة
وحكامنا املخل�صني �أطال اهلل يف �أعمارهم وكذلك
�أولياء العهود الأمناء وجميع امل�س�ؤولني .وخل�ص

الأ�ستاذ حممد ح�سني عبا�س �إىل القول �إن ما
يفر�ضه امل�ستقبل ال �ي��وم ه��و �أن ن�ك��ون دائ �م��ا يف
املركز الأول بالكفاءة واجلدارة والعطاء لتكتمل
ال�سل�سلة بحلقاتها القوية املتينة من جيل �إىل
ج�ي��ل وه �ك��ذا ي��ون ال�ف�خ��ر وه �ك��ذا يبقي االحتاد
م�ضرب املثل بكل خري وكل عام و�أنتم بخري.
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طموحات �شباب الإمارات بال حدود

الدكتور علي حممد املال :نراهن على اجلودة �أ ً
وال
• نحن على ا�ستعداد كامل للتعاون مع اجلميع
• نوفر اخلدمات اللوج�ستية يف خمتلف القطاعات
•• الفجرية -د  .حممود علياء:
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قال �أحد علماء االجتماع �إن من يزرع ال�سنابل يح�صد
لعام وم��ن ي��زرع الأ��ش�ج��ار يح�صد لع�شر �سنوات �أما
من يزرع الرجال ف�إنه يح�صد �أبد الدهر وقال حكيم
�آخر� :إذا �أطعمت جائعا �سمكة تكفيه ل�ساعات ولكنك
�إذا علمته �صيد ال�سمك تكفيه العمر ك�ل��ه ..وهكذا
ت��ؤك��د قيادتنا ال��ر��ش�ي��دة يف دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة على دور الإن�سان وعلى واجب املواطن وعلى
ارتقاء امل�س�ؤول وعلى امل�ضي قدما يف حتقيق املجتمع
الأف�ضل قواعد و�أ��ص��ول تقول فكر تعلم ح��اول �ضع
هدفا ما ن�صب عينيك باجلد واالجتهاد فكل من زرع
ح�صد وكل من �سار على الدرب و�صل.

ه��ذه القيم امللمو�سة جت�سدها الأج �ي��ال ال�شابة يف
دولة الإمارات العربية املتحدة بكفاءة واقتدار وحتفز
وطموح مما حفزنا �إىل لقاء الدكتور ال�شاب اليافع
علي حممد املال الذي رحب بنا وا�ستهل حديثه برفع
�أ�سمع �آي��ات التهاين والتربيكات �إىل �أ�صحاب ال�سمو
ال���ش�ي��وخ ح�ك��ام الإم � ��ارات و�أ� �ص �ح��اب ال�سمو ال�شيوخ
�أولياء العهود الأمناء و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ
ن ��واب احل �ك��ام و�إىل ج�م�ي��ع امل �� �س ��ؤول�ين و�إىل �شعب
الإم� ��ارات ال�ك��رمي واملقيمني وال��واف��دي��ن على �أر�ض
الدولة مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني وكل عام
و�أن �ت��م بخري  .ومت�ن��ى �سعادته باملنا�سبة امل��زي��د من
التطور والأعمار والبناء واالزدهار يف م�سرية النه�ضة
ال�شاملة والإجنازات التي هي مو�ضع �إعجاب وتقدير

العامل و�إىل املزيد ب�إذن اهلل.
�أعمال متنوعة
ث��م حت��دث �سعادته ح��ول مجاالت عمله ف��أ��ش��ار �إىل
ن���ش��اط امل�ل�ا ل�ل�خ��دم��ات اللوج�ستية وامل�ل�ا للتجارة
واملقاوالت ومن اخلدمات اللوج�ستية يوجد م�شروع
التعبئة والتغليف .
وقد ت�أ�س�س يف العام  2014ومقره يف واحة ال�سليكون
بدبي وهو م�شروع يوفر جممل م�ستلزمات التعبئة
والتغليف ��س��واء منها البال�ستيكية �أو ال��ورق�ي��ة �أو
امل�صنوعة من الأملنيوم والأ�سا�سي يف العمل هو اجلودة
�أوالد .وه��ذا ما يحفز عمالءنا يف الو�سط التجاري
للتعامل معنا وك��ذل��ك يف ق�ط��اع ال�ف�ن��ادق واملطاعم
و�شركات التموين على م�ستوى الإم ��ارات واخلليج
وذل ��ك ��ض�م��ن ب��رن��ام��ج م��درو���س ب�خ�ط��وات متتالية
ومدرو�سة �سواء باالت�صال املبا�شر �أو مع ال�شركات
املعروفة التي نتعامل معها �أ�صال.
اخلدمات اللوج�ستية
وح��ول اخلدمات اللوج�ستية التي توفرها امل�ؤ�س�سة
ق��ال  :نتوىل م�س�ؤولية ت��أم�ين �أي��ة �شحنة م��ن و�إىل
اخل��ارج مع تخلي�ص املعامالت وبكل التفا�صيل من
الباب �إىل الباب.
و�أ�ضاف :كذلك نقدم خدمات ال�شحن الربي والوي
والبحري على ام�ت��داد دول جمل�س التعاون خا�صة
وال�ع��امل عامة ولدينا اتفاقات معقودة م��ع �شركات

الدكتور علي حممد املال
متخ�ص�صة معنية مبثل هذه الأعمال يف ايطاليا
والهند وال�صني وتايوان وا�سرتاليا .
و�أكد �سعادته باملنا�سبة اال�ستعداد الكامل للتعاون مع
�أية جهة يف العامل فخارطة اخلدمات �شاملة وتن�شر
يف وج �ه��ات ال �ع��امل الأرب � ��ع وط�م��وح��ات�ن��ا ب�ل�ا حدود
واحلمد هلل.
وخل�ص �سعادته �إىل القول  :فالتفا�ؤل �سيد املوقف
ولدينا فريق عمل متخ�ص�ص م��ن ال�ك��وادر املتميزة
وم��ن �أ�صحاب الكفاءات والتجارب ول��ذا فنحن على
ا�ستعداد لتلبية طلبات اجلميع واهلل ويل التوفيق.

م�ؤ�س�سة ال�سركال الثقافية تواكب النه�ضة ال�شاملة يف الإمارات

�أحمد بن عي�سى ال�سركال :قطعت الإمارات �شوطا ثقافيا طويال خالل امل�سرية االحتادية
ن�سعى �إىل تكري�س حوار احل�ضارات ودعم الإبداعات وتعزيز ال�ساحة الثقافية يف الإمارات
•• دبي -د  .حممود علياء:

منذ انطالقتها قبل ع�شر �سنوات ونيف توا�صل م�ؤ�س�سة
ال�سركال الثقافية يف الإم ��ارات العمل على �إح�ي��اء الرتاث
ومواكبة التطور و�أ�شراف امل�ستقبل بر�ؤية علمية مدرو�سة
تنطلق م��ن رع��اي��ة امل��واه��ب ال�ف�ك��ري��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة والفنية
والإب��داع�ي��ة عامة لتنميتها وتوا�صلها وح�ضورها وت�ألقها
مبنهجية مدرو�سة جتمع بني املحرتفني والهواة وت�سعى �إىل
�إذكاء روح التميز واخللق واالبتكار �سواء بالري�شة �أو بالأزميل
�أو بالقلم �أو بالوتر والنغم �أو يف جماالت املخطوطات ورعاية
اخل�ط��اط�ين وم��ا �إيل ذل��ك �سبيال فهمنا ال��ر� �س��وم وهناك
النقو�ش وهنالك ال��زخ��رف��ة والأل ��وان وم��ا �إىل الفنون من
طريق جتمع املبدعني مع املتميزين مع الواعدين والهواة
املبتدئني لتعزيز بيئة ال�ف��ن وال�ع�ط��اء واالب�ت�ك��ار يف �سياق
النه�ضة ال�شاملة ل��دول��ة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة التي
جت�سد م�سرية الأ�صالة واملعا�صرة ب�أرقي جتلياتها من جيل
�إىل جيل �إىل جانب كونها حتت�ضن املبدعني م��ن ك��ل بقاع
الأر�ض.
ن�سيج ح�ضاري عاملي يثمر بفنون عاملية
ويف لقاء مع �سعادة الأ�ستاذ �أحمد بن عي�سى ال�سركال رئي�س
جم�م��وع��ة ال���س��رك��ال وم��ؤ��س����س ورئ�ي����س م�ؤ�س�سة ال�سركال
الثقافية مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات
العربية املتحدة ا�ستهل �سعادته حديثه برفع �أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زاي��د رئي�س ال��دول��ة و�إيل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دب��ي و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
و�إىل �إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإم��ارات و�إىل
�أ�صحاب ال�سمو �أولياء العهود و�إىل �شعب الإم��ارات الكرمي
و�إىل املقيمني وال��واف��دي��ن وال��زائ��ري��ن ع�ل��ى �أر� ��ض الدولة

الطيبة واملعطاء متمنيا �سعادته املزيد من التقدم واالزدهار
وال�ن�م��اء وال�ت�ط��ور للم�سرية االحت��ادي��ة امل�ب��ارك��ة بف�ضل اهلل
�سبحانه وقيادتنا احلكيمة وم��واك��ب العطاء من جيل �إيل
جيل مما جعل النه�ضة قيا�سية بقيا�س الزمن ومنوذجية
مبعايري املدنية واحل�ضارة والتوا�صل وكل عام وانتم بخري.
و�أ� �ض��اف �سعادته  :ه��ذا الن�سيج احل���ض��اري ال�ع��امل��ي املتنوع
واملبدع يف ظل الأمن والأمان واحلرية
وال�ع��دال��ة والتعليم والثقافة واال��س�ت�ق��رار وال��رخ��اء ي�شكل
بيئة ح�ضارية �صحية ومثمرة لرعاية الإب ��داع واملبدعني
من املواطنني خا�صة ومن الوافدين عامة يف �سياق تناغم
�إن�ساين نبيل يرعي الفكرة وينميها ويعرف كيف يو�صلها
وم��اذا ميكن �أن يبني عليها من ايجابيات وجتليات جتمع
ب�ين الفنانني وامل�ف�ك��ري��ن وامل�ح�ترف�ين كما يجمع الرو�ض
بني الأزه ��ار والأط�ي��ار ومياه الأن�ه��ار يف �سيمفونية خالقة
معطاء ن�سيج خيوطها من حياة الوئام وحتلق بثمارها �إىل
كل اجلهات داخل الدولة وخارجها هذه هي ر�سالة الثقافة
بكل �ألوانها واملعرفة مبختلف وجوهها والإبداعات على تنوع
مقا�صدها وهي تكر�س �أخ��وة الإن�سان للإن�سان وجتعل من
كل �إن�سان ينعم بالبيئة ال�صحية واخلالقة لأن يكون مفكرا
وكاتبا وعازفا ور�ساما ونحاتا وت�شكيليا ي�ؤدي فكرته ويبلغ
بهدفه الإن�ساين مراده وختم �سعادته بالقول �أمتنى التوفيق
والنجاح للجميع ونرحب بكل املواهب والكفاءات والقدرات
ل��دف��ع ع�ج�ل��ة ال�ث�ق��اف��ة ق��دم��ا �إىل الأم� ��ام فيوطننا العزيز
والغايل و�أر�ضنا الطيبة وبيئتنا ال�صحية احلا�ضنة و�آمالنا
الكبار وكل عام و�أنتم بخري.
الفعاليات الثقافية والفنية التي �أقيمت يف م�ؤ�س�سة ال�سركال
الثقافية خالل العام 26-11-2014
 معر�ض حوار بني الفن احلديث واحلرف القدمية بالتعاونمع جامعة زايد
م�ع��ر���ض ��س�ك��ة  2014ب��ال �ت �ع��اون م��ع ه�ي�ئ��ة دب ��ي للثقافة
والفنون.
مهرجان الإم ��ارات الأخ���ض��ر وم��رك��ز يف م�ؤ�س�سة ال�سركال

الثقافية.
�أم�سية �شعرية لل�شاعرة الإماراتية �شيخة املطريي بالتعاون
بالتعاون مع �أكادميية ال�شعر.
معر�ض لوحات ر�سم وخ��زف للفنان ال�صيني يل يل ع�ضو
جلنة التحكيم يف متحف اللوفر بباري�س بالتعاون مع جمعية
الرتاث العمراين.
املعر�ض الت�شكيلي اترابا للفنانة اللبنانية ناحد حنون
معر�ض فني للفنان ال�صيني جونغ وانغ خه عميد �أكادميية
الفنون اجلميلة يف ال�صني
معر�ض ابداع العرب عرب الفن
معر�ض ان�سجام الألوان
معر�ض املجموعة الفنية العربية ال�صينية .2014
بالإ�ضافة �إىل الفعاليات الرتاثية التي تت�ضمن الإفطار
والغداء والع�شاء الرتاثي للمجموعات ال�سياحية التي تزور
دب��ي وتقام ه��ذه الفعاليات كل �شهر مرتني �أو ث�لاث مرات
بالإ�ضافة ملعار�ض املذكورة �آنفا.
توا�صل ثقايف مع ال�صني
كما قامت م�ؤ�س�سة ال�سركال الثقافية وم�ؤ�س�سة ن�سيم ال�صني
للتوا�صل الثقايف جنبا �إىل جنب معر�ضا فنيا جديدا يجمع
�أعمال فريدة خلم�سة ع�شر فنان كبار من ال�صني والإمارات
و�سورية افتتح يوم الأحد يف  23نوفمرب املا�ضي.
اف�ت�ت��ح امل�ع��ر���ض ��س�ع��ادة �أح �م��د ب��ن عي�سي ال���س��رك��ال رئي�س
جمموعة ال�سركال وم�ؤ�س�س م�ؤ�س�سة ال�سركال الثقافية
وال���س�ي��د ت��ان��غ ج�ي�ن غ��ان��غ رئ�ي����س جم�ل����س رج ��ال الأعمال
ال�صينيني يف اخل ��ارج م�ع��ر���ض امل�ج�م��وع��ة الفنية العربية
ال�صينية  2014وذل��ك يف م�ؤ�س�سة ال�سركال الثقافية دار
الرتاث حي الفهيدي التاريخي منزل رقم  13وي�ستمر لغاية
 2014-11-25فيما يلي �أ�سماء الفنانني امل�شاركني :مينغ
لني جني �ساو هاي يل لو غو تاو كون يوان دو كني غوا يل �أي
ينغ جونغا �سيانغ ت�شي منيج  ،هو هو ،جانغ تونغ فينغ جيا
دان �سون �سيو اينغ ((�أعمال فقط)) هان �سان �شا ((�أعمال

واحم الإمارات التي »..
ق�صيده « يا ربَّنا ْ
ي��������ا رب�������ن�������ا واح��������������م الإم������������������������ارات ال����ت����ي

م�������ن ك�������اده�������ا �أو �������س������اءه������ا ف�����ل�����ه ال���������ردى

واح���������ف���������ظ خ�����ل�����ي�����ف�����ة ث���������م ويل ع�����ه�����ده

�أع�������ن�������ي ب�������ه ذاك ال�������ه�������م�������ام محُ َ ������� َّم�������دا
ي��������ا رب�������ن�������ا وارح����������������م �أب���������اه���������م را��������ش�������دا

وال�������������ش������ي������خ ح��������م��������دان ك�����������ذا �أب���������ن���������ا�ؤه

ح�������������ازوا امل��������ك��������ارم وال�������ع���ل���ا وال���������������س��������ؤددا

وال�������������ش������ي������خ م������ك������ت������وم ف����ل����ا ن�����ن�����������س�����ي ل���ه

�أف�������������ض������ال������ه  ..ي�������ا رب ف������ارح������م������ه غ�����دا

ي�������ا رب و�أرح�����������������م �����ش����ي����خ����ن����ا وح���ك���ي���م���ن���ا

ي��������ا رب�������ن�������ا و�أرح�������������������م �أب�����������ان�����������ا زاي�����������دا

ي��������ا رب و�أح����������ف����������ظ �آل م������ك������ت������وم ل���ن���ا

�أه�������������ل امل���������ك���������ارم وال������ع������ط������اي������ا وال�������ن�������دى

ي��������ا رب�������ن�������ا و�أح����������������م الإم�����������������������ارات ال����ت����ي

م�������ن ك�������اده�������ا �أو ������س�����اءه�����ا ن���������ال �أل�����������ردى

ّ
������ص�����ل ع����ل����ى احل����ب����ي����ب امل�������ص���ط���ف���ى
ي������ا رب

والآل والأ���������ص��������ح��������اب �أع�������ل������ام ال�����ه�����دى

يف ك���������ل ع������ي������د ع�����������ش�����ت�����م�����و و������س�����ع�����دمت�����و

ي�������ا �آل ي������ا�������س م���������ص����رن����ا ل�����ك�����م ال�����ف�����دى

ي���������ا رب و�أح������������������م حم��������م��������دا ورج��������ال��������ه

من نظم الواعظ اال�ستاذ�ّ :صديق حممد �صديق �سالم
دائرة ال�شئون الإ�سالمية والعمل اخلريي دبي -الإمارات العربية املتحدة
مبنا�سبة اليوم الوطني  50للدولة

�سعادة �أحمد بن عي�سى ال�سركال
فقط)) فهد جابر((فنان �إماراتي)) �أمين بازر با�شي ((فنان
�سوري)) .
و�أ�ضاف �سعادته:
ي�أتي معر�ض املجموعة الفنية العربية ال�صينية انطالقا من
م�شروع ن�شر الثقافة ال�صينية حول العامل �ست�أخذ الأعمال
ال�ف�ن�ي��ة ج��ول��ة يف ع��امل اخل�ط��اط�ين وال�ف�ن��ان�ين ال�صينيني
ه��ذا املعر�ض بتنظيم من م�ؤ�س�سة ن�سيم ال�صني للتوا�صل

الثقايف يف دب��ي وب��دع��م ق��وي م��ن جمموعة رج��ال الأعمال
ال�صينيني يف اخلارج ي�ضم املعر�ض حوايل  60عمال لأكرث
م��ن  10فنانني �صينيني و  3فنانني ع��رب يتم عر�ضهم
خالل املعر�ض .وتزامنا مع الذكرى  30لإقامة العالقات
الدبلوما�سية بني ال�صني والإمارات العربية املتحدة فتعترب
دب��ي ه��ي ال��وج�ه��ة الأوىل ل�ل�أع�م��ال الفنية ال�صينية حول
العامل بالن�سبة للخطاطني والفنانني ال�صينيني وتعترب �أول
ن�شاط ثقايف يف ر�ؤية طريق احلرير اجلديد.

الفجرية تنعم مب�سرية النه�ضة ال�شاملة � ..سباق دائم مع التطور واالزدهار

�سعيد عبيد النعيمي�:أمتنى على ال�شباب بر الوالدين
وطاعة �أويل الأمر واال�ستفادة من الفر�ص
•• الفجرية – د  .حممود علياء:

ت���ش�ه��د �إم � ��ارة ال �ف �ج�يرة ازده� � ��ارا الف �ت��ا ي�شمل
خمتلف امليادين و�شتى القطاعات وهي املتميزة
بني �إمارات الدولة مبوقعها على املحيط الهندي
وب �ح��ر ال �ع��رب ح �ي��ث خ �ط��وط امل�ل�اح��ة العاملية
والتجارة الن�شطة واملحطة املنا�سبة للم�سافرين
والقادمني وامل�سرتيحني وامل�ستجمني على حد
��س��واء ب�ين الينابيع و�أ��ش�ج��ار النخيل كما يقول
ال�سيد �سعيد عبيد النعيمي ال�ت��اج��ر املعروف
�سعيد عبيد النعيمي
،و�أ�ضاف و يويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن
حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى لالحتاد وغرفة التجارة ودائرة ال�سياحة واملنطقة احلرة
ح��اك��م ال�ف�ج�يرة م���س�يرة النه�ضة وال�ت�ط��ور كل ال��ذي��ن ي��ول��ون الإم ��ارة ك��ل اهتمام ويتابعون كل
اهتمام مع العناية الالفتة لكل التفا�صيل وويل تفا�صيل التطور خطوة خطوة مما جعل الفجرية
العهد الأم�ي�ن ال�شيخ حممد ب��ن حمد ال�شرقي �إم��ارة ناه�ضة ومدنا ع�صرية بكل املعايري من
وكذلك �سمو ال�شيخ �صالح بن حممد ال�شرقي الفجرية �إىل م��رب��ح �إىل البدية �إيل �ضانة �إىل
رئي�س دائرة ال�صناعة واالقت�صاد وجميع �أ�صحاب م�سايف �إىل البثنة �إىل العقة �إىل دبا حيث يجتمع
ال�سمو ال�شيوخ وال���س��ادة امل���س��ؤول�ين يف البلدية ال �ت �ط��ور االج�ت�م��اع��ي م��ع ال �ت �ط��ور ال���ص�ح��ي مع

التطور العمراين والتعليمي �إ�ضافة �إىل احلدائق
وامل�ن�ت��زه��ات وال �ط��رق ال�ت��ي تو�صل �إىل الينابيع
والآث ��ار وق�م��م اجل�ب��ال وامل ��زارع وال���ش�ط��آن حيث
يلتقي �سكون اجلبل ويتهادى مع �أم��واج البحر
على �ضوء القمر لي�شكل �سيمفونية رائعة يتعانق
بها ال�ضوء والظل واحلركة وال�سكون والإبداع
والت�أمل كما يقول ال�سيد �سعيد عبيد النعيمي
الذي واكب النه�ضة منذ خطواتها الأوىل و�أطلق
على م�ؤ�س�سته مفرو�شات النه�ضة �،إنها الفجرية
ابت�سامة اخلليج الناه�ضة يف كل القطاعات كما
يقول رجل الأعمال املعروف ال�سيد �سعيد عبيد
�ألنعيمي ال�ت��اج��ر امل �ع��روف ال��ذي يتمتع بثقافة
وا�سعة تزخر �صفحاتها بحكايات الأجداد وتثمر
باالعتبار ل��دى ال�شباب يف ب��ر ال��ول��دي��ن وطاعة
ويل الأمر واال�ستفادة من الفر�ص وليتم توا�صل
العطاء بني الأجيال وت�ضاعف ثمار النه�ضة من
جيل �إىل جيل ،واهلل ويل التوفيق وكل عام وانتم
بخري.
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ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل
و�إىل مقام �صاحب ال�سمو
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