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أسسها عام 1975ويرأس حتريرها 

عبيد حميد املزروعي
مدير التحرير

د. �رشيف البا�سل

املشاركون في التحرير

حممد جاهني

عبد ال�سالم حمزة

حم�سن را�سد

الطيبة  البالد  لهذه  املتحدة وكل حمب  العربية  الإمارات  اأر�ض دولة  الوطن واملواطنني واملقيمني على  اأرجاء  التي تعم  العارمة  الفرحة 

احتفاء باليوبيل الذهبي لتاأ�شي�ض دولة الحتاد جت�شد ال�شورة ال�شادقة والفريدة من م�شاعر الوفاء والولء وتعك�ض التالحم والتاآلف 

واملحبة ال�شادقة التي تغمر قلوبنا جميعًا جتاه �شرح الحتاد الذي �شيده واأ�ش�ض دعائمه املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان على 

اأعمدة من القيم النبيلة ومنظومة من املباديء الإن�شانية واملوروث الجتماعي الذي يحفظ للوطن هويته واأ�شالته.

الدولة حفظه اهلل،  نهيان رئي�ض  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  البناء والتطور بقيادة �شاحب  اليوم الإمارات توا�شل م�شرية  وها هي 

و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات باإرادة قوية وخطى واثقة 

حت�شد كافة املوارد والطاقات ا�شتجابة ل�شتحقاقات مرحلة جديدة حتمل عناوين جديدة حددوا معاملها وو�شعوا ا�شرتاتيجيتها للخم�شني 

باآمالهم وطموحاتهم من  اأبناء دولة الحتاد ف�شعدوا  عامًا القادمة وفقًا لروؤى وا�شحة واأهداف واقعية اختربوها بقدرة وكفاءة وعلم 

ال�شحراء اإىل الف�شاء، فحلقت اأحالمهم اإىل عنان ال�شماء حتى اأ�شبح كل مواطني الإمارات يتحلون بروح التحدي والطموح الذي ل يعرف 

احلدود، ل يعرتفون بامل�شتحيل، فقياداتهم قهرت ذهنية امل�شتحيل وحولته اإىل حتٍد تنبغي مواجهته وجتاوزه بالعمل اجلاد والبحث عن 

اأجل مواطنيها ومقيميها  للعمل من  للحدود  ملهمًا عابرًا  للعامل منوذجًا تنمويًا فريدًا  التقليدية، وقدمت  احللول والبتكار والأفكار غري 

والإن�شانية جمعاء، وهي  �شمات القادة العظام الذين يقودون جمتمعهم نحو امل�شتقبل. 

لقد حققت قيادة الإمارات - قوًل وعماًل - كل ما وعدت به �شعبها بو�شعهم يف مقدمة الدول التي جتعل لتجربتها  التنموية هدفًا وحيدًا 

واأ�شا�شيًا هو خدمة مواطنيها ورفاهيتهم وحت�شني نوعية حياتهم، معتربة اأن �شعادة ورفاه  وتطور املواطنني هي املعيار الذي تقي�ض عليه جناح 

خطط التنمية يف كافة املجالت.. كما وعدت القيادة بجعل الإمارات من بني اأف�شل دول العامل يف 2021 مع الحتفال باليوبيل الذهبي 

لتاأ�شي�شها، وهاهي الإمارات تتجاوز الهدف املن�شود لتكون الأف�شل يف العامل على الإطالق يف العديد من املوؤ�شرات التناف�شية العاملية.

اإننا اأمام منوذج ا�شتطاع خالل خم�شة عقود فقط اأن يحقق م�شتويات معي�شية ت�شاهي اأكرث دول العامل تقدمًا، وتناف�ض اأعرق الدميقراطيات 

واخلريي  الإن�شاين  العمل  جمالت  يف  جمعاء  الإن�شانية  تخدم  مبادرات  يف  تخطتهم  العطاء،  يف  اجلميع  على  وتتفوق  التاريخ،  مر  على 

والإمنائي.. تعدتهم يف ن�شر قيم الت�شامح والتعاي�ض وال�شالم وقبول الآخر والنفتاح على الثقافات واحل�شارات والأفكار كلها، واحلر�ض 

على تاأكيد هذا النهج الإن�شاين النبيل وتكري�شه ودعمه وتطويره .. تقدمتهم جميعًا يف توفري الأمن والأمان وال�شتقرار ل�شعبها ولكافة 

واملبدعني  وامل�شتثمرين  الفكر  واأ�شحاب  للعلماء  الأمثل  الوجهة  و�شكلت  بالطمئنان  لل�شعور  واحة  فاأ�شبحت  الطيبة  اأر�شها  على  املقيمني 

والفنانني وال�شياح والأيدي العاملة من �شتى اأنحاء العامل، وذلك ملا تتمتع به هذه الدولة من ا�شتقرار  �شيا�شي واأمني واقت�شادي قل نظريه 

يف العامل... اإنها اإمارات زايد اخلري.  

اليوم يحق ل�شعب الإمارات اأن يفاخر بقيادته الر�شيدة التي تت�شم باجلراأة وروح التحدي والطموح الذي ل يعرف احلدود، ول تاألو جهدًا 

يف �شعيها الدائم نحو مزيد من التقدم والتطوير لإ�شعاد �شعبها وحتقيق الكثري من املنجزات والأهداف العظيمة التي طاملا راودت خياله 

ولم�شت ح�شه الوطني.

اأبناء  حققه  ما  كل  ومع  الحتاد،  دولة  يف  املجالت  �شتى  يف  املتوالية  والنجاحات  والإجناز  والزدهار  والرخاء  التقدم  من  عامًا  خم�شون 

الإمارات من اإجنازات �شاخمة خالل العقود اخلم�شة املا�شية اكت�شبت احرتام العامل وتقديره، اإل اأنهم ل ينظرون فقط اإىل املا�شي بفخر 

واعتزاز بل يتطلعون دائمًا اإىل الإمام مبزيد من الطموحات لإعالء �شروح البنيان الحتادي، مقدمني من م�شرية بالدهم منوذجًا يطل على 

امل�شتقبل املرتبط  ارتباطًا وثيقًا بجوهر التاريخ ودوره يف �شنع م�شتقبل الأجيال القادمة. 

وبحب الوطن والتم�شك بهويته والولء لقيادته والأخذ بكل اأ�شباب التقدم ملواكبة الع�شر �شيظل مواطنو الإمارات جميعهم 

 دومًا حرا�شًا لالحتاد الذي حقق لهم الكثري من الإجنازات، وجعلهم من اأ�شعد �شعوب الأر�ض .. �شيظل الثاين من دي�شمرب 1971 

رمزًا لوحدة قلوب وعقول اأبناء الإمارات، وعنوانًا لتج�شيد احللم على اأر�ض الواقع لينطلقوا منه كل عام نحو العمل اجلاد، 

وال�شعي اإىل رفع راية الوطن عاليًا يف ف�شاء العـزة وال�شموخ. 

د. �شريف البا�شل
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اأبوظبي – الفجر: 
اآل نهيان طيب اهلل  خم�شون عاما م�شت منذ عهد املوؤ�ش�ض املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

ثراه ،  ورفاقه ممن اأر�شوا قواعد الحتاد، حافلة بالإجنازات واملعجزات وال�شروح، ومطرزة 

بالقيم والدور  الإن�شاين واحل�شاري الذي كر�ض دولة الإمارات العربية املتحدة كواحدة من 

اأن �شعب الإمارات بف�شل وعي قيادته  الدول الرائدة يف التنمية  والتطور والتقدم، واأثبت 

واإبداع  ممكنات،  اإىل  امل�شتحيالت  وحتويل  وقهر  التحديات،  املعجزات،  �شنع  على  قادر  اأنه 

وال�شعوب،  الدول  من  للعديد  طريق  قدوة  وخارطة  متثل  اأ�شبحت  التي  واخلطط  امل�شاريع 

دولة مت�شلحة باخلري، وم�شتندة على القيم اأ�شا�شًا، وت�شري  على طريق العطاء  لكل الب�شرية 

نهجًا واإميانًا، و�شعب اآمن بحكمة قيادته ، فعزز وحدته ، وا�شتم�شك  بالعروة الوثقى لحتاده 

، وا�شتظل برايته ، وي�شري بكل قناعة واإخال�ض على خطوات الأباء  املوؤ�ش�شني لبلوغ املراتب 

التي ت�شتحقها الإمارات كوطن زارع لل�شالم والت�شامح واملحبة، والتكاتف بني  ال�شعوب. 

ال�شيخ خليفة  ال�شمو  راأ�شها �شاحب  وخم�شون عاما مقبالت يف عهد قيادتنا احلكيمة وعلى 

بن زايد اآل  نهيان رئي�ض الدولة )حفظه اهلل( ، خم�شون عاما نحو مئوية الإمارات، وحلمها 

والف�شاءات،  الكواكب  اآفاق  لتخرتق   ، ال�شماء  عنان  اإىل  ترتقي  وطموحاتها  التي  املتجدد، 

اأقطاب  عرب  املواطن  �شاأن  من  ولتعلي  الأمم،  بني  عاليًا  �شاخمًا  مكانًا  الوطن  لهذا  ولتحجز 

العامل واأقطاره ، وتوؤ�ش�ض لع�شر ال�شعادة،  وال�شتقرار والتمكني ، ولتوؤكد مع مطلع كل �شم�ض 

اأن هناك اإجنازًا تفاخر به، و�شرحًا يرفع ر�شيد  قيمتها احل�شارية بني �شعوب العامل اأجمع، 

وحلمًا وطموحًا يتحول بف�شل قدرات اأبناء الإمارات  وحكمة قيادتها اإىل اإجنازات عمالقة 

 ، احلقوق  لأ�شحاب  كبريًا،  ومنربًا  اإن�شانيًا  دورًا  و  قدمًا،  التقدم  عجلة  وتدفع  العامل،  تبهر 

املنكوبة،  العون  لل�شعوب  يد  ومد   ، الب�شرية  وتنمية  املحتاجني،  واإغاثة  امللهوفني  وجندة 

ومن�شة لل�شالم ، وال�شتقرار والتنمية. 

املوؤهلة  الب�شرية  والإمكانات  بالرثوات  عليه  اهلل  اأنعم  بلدًا  كونها  جانب  اإىل  الإمارات 

الوا�شحة،  والروؤية  والتحدي،   ، والإ�شرار  العالية  والهمم   ، والعقول  املبدعة  والقادرة، 

اإل   ، النقية  وال�شرائر  ال�شليمة،  والنوايا  وال�شرتاتيجيات  املحكمة،  النبيلة،  والأهداف 

احل�شاري  وقائد حراكها   ، راأ�ض هرمها  وربان مركبها  تتج�شد يف  الكربى  الإمارات  نعمة  اأن 

والتنموي ، وراعي اإن�شانيتها، و�شامن وحدتها، وحامي حماها  ، ورافع رايتها يف حمافل العامل، 

رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  خليفة  بن  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأركانها  وموطد   ، و�شعبها  اأهلها  ومعز 

الدولة ) حفظه اهلل(، والذي ت�شربت قيمه من قيم زايد ، وت�شبعت روحه من  �شمائل والده 

،  ومثاًل  وقائدًا  والدًا،  اخلري  خليفة  فاأ�شبح  الأ�شالة،  مناهل  من  منابته  ارتوت  و  املوؤ�ش�ض، 

يحتذى ، واأيقونة الوطن التي نفاخر بها �شعوب العامل ، والبو�شلة التي ي�شتهدي بها اأبناء 

 الوطن يف طريق تنميتهم ونحو اأهدافهم ، واملنارة التي ت�شع نورا وحمبة ورعاية واأبوية ل 

تن�شب ول  تفنى، خليفة ال�شمانة للوطن، واملرتكز لحتاد اأبنائه، ووجه اخلري الذي يبعث 

بالروؤية والب�شرية  الذي ميدنا  الإلهام  الطماأنينة  وال�شكينة وال�شتقرار، خليفة  يف قلوبنا 

اأبجديات ومبادىء  فيها  نتعلم  ، ومدر�شة  وانتماًء  اأ�شالة  و�شرفًا  نرتوي منه  الذي  واملنهل   ،

خليفة  والرحمة،   ، الإن�شانية  والقيم  الأخالقي  ،  وال�شمو  والنبل،   ، والت�شحية  العطاء 

والدافع   ، امل�شتقبل  وخطواتنا  نحو   ، اأحالمنا  ويف  حراكنا  يف  عليها  نرتكز  التي  املرجعية 

واحلافز الذي مينحنا القوة والعزمية والإ�شرار للم�شي قدمًا باجتاه م�شتقبل  اأكرث اإ�شراقًا 

لإمارات اخلري والإجنازات واملعجزات. 

وطن بحجم الإمارات ينمو كاملجرات ، ويعلو وي�شمو كالكواكب ي�شتحق ويفخر بقائد عظيم 

رحيم  كخليفة اخلري والربكة ، قائد يوجه دفة مركب الإمناء اإىل حيث �شعادة اأبناء �شعبه 

، ويحدد م�شارات  الوطن اإىل حيث ا�شتقرار وهناء اأبنائه، وير�شم خارطة امل�شتقبل من اأجل 

نعمة  فاأي   ، اأبنائه  لإ�شعاد  ال�شعادة  مكامن  عن  يبحث  وقائد  لوطن  الإجنازات،  اأرفع  مكانة 

اأكرب من هذه النعمة. 

يف عيد الإمارات اخلم�شني جندد عهد الوفاء لراعي الوفاء واملحبة وال�شالم خليفة العطاءات 

 واملكرمات .. ليعي�ض �شعب الإمارات فرحته بيومه الوطني اخلم�شني املجيد وفرحة القلوب 

املعطاء  الرحيم  القائد  ..وخلليفة  للوالد خليفة  املطلق  والولء  الثقة  بتجديد   وال�شمائر 

اأن يعلي ال�شوت مهلاًل بقائد كل ما فيه يبعث خريًا ورحمة ومودة  .. ويحق لأهل  الإمارات 

اآفاق  وفتح  ملجتمعها،  الأمن  وحقق  وموؤ�ش�شاتها،  للدولة  التمكني  اأر�شى  دعائم  قائد   ، وتاآلفًا 

اخلري والنماء اأمام اأبنائه  فاأمدهم بكل اأ�شباب الرفعة والعزة واملنعة والكرامة.   

النماء  نحو  املقبالت،  اخلم�شني  نحو  قدمًا  خليفة  املعطاء  القائد  م�شرية  مواكب  وت�شتمر 

والإ�شرار على  �شون املكت�شبات وحماية املنجزات لتتواىل اخلطوات الواثقات بالغد املزدهر 

الأمامية بني  ال�شفوف  املتحدة يف  العربية  الإمارات  الزمن  ولت�شبح دولة  ولتخرتق حاجز 

خليفة بن زايد .. أيقونة الوطن  
ومنبع الخير والبركة وإشراقة العطاء  

خليفة بن زايد .. أيقونة الوطن  
ومنبع الخير والبركة وإشراقة العطاء  
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اأكرث �شعوب ودول العامل  املتح�شر مناًء وازدهارًا.   

لقد اأخل�ض خليفة اخلري والعطاء للقيم العربية الأً�شيلة امل�شبعة بال�شمائل احل�شارية 

واملعاين  الإن�شانية التي �شكلت �شمري القائد خليفة وحددت اجتاهاته الداعية دائما 

اإىل تبني مفهوم التعاون  كاأ�شا�ض للعالقة مع اأقطار العامل و�شعوبها حيث اإن قيمة 

التعاون واحلوار بني الثقافات عند �شاحب  ال�شمو رئي�ض الدولة تاأتي من كون 

اإن�شانية لكل ح�شارة  واأن العالقة بني ال�شعوب والأمم  ينبغي  احلوار قيمة 

حتظى  لهذا  وال�شالم،  واملحبة  وال�شداقة  املتبادل  الحرتام  على  تقوم  اأن 

و�شعوبه،  العامل  دول  واإجالل  باحرتام  العربية  املتحدة  الإمارات  دولة 

ويتجلى ذلك يف فتح مئات الدول حدودها اأمام اأبناء  الإمارات ليدخلوها 

حمرتمني مبجلني مرحبًا بهم دون اأي قيود ، وهذا نابع من ثقة العامل 

ب�شعب  الإمارات وقيادتها وعلى راأ�شهم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 

زايد الذي زرع حمبة الإماراتيني يف  قلوب ووجدان العامل اأجمع . 

متجذرة  متاأ�شلة  قيمة  خليفة  القائد  وجدان  يف  واملحبة  ال�شالم  اإن 

فربزت املعاين الإن�شانية يف  �شخ�شيته جلية فجاءت قيمه ر�شالة �شالم 

وعطاء لي�ض لأبنائه املواطنني فح�شب بل و�شل عطاء  �شموه ومكارمه 

وجندته اإىل كل �شعب على امتداد الكرة الأر�شية.. واأياديه البي�شاء 

باخلريات جتود على الأ�شقاء والأ�شدقاء تنجد ال�شعوب املنكوبة ومتد 

يد العون للب�شرية. 

اإن وطني الإمارات لي�شمو ويفخر بهذه القامة الرفيعة اجلليلة ، خليفة 

القائد امل�شرق بالعطاءات،  املفعم بالإن�شانية والرحمة والوفاء، ليبقى يف 

األقًا ، و�شرفًا  وقيمة عليًا ومثاًل  اأبناء الإمارات ويف وجدان العامل  قلوب 

يحتذى ، فاللهم بارك لالإمارات بخليفة، وبارك خلليفة باأبنائه املخل�شني 

الأوفياء. 

وطن حتت اأفياء خليفة ، وطن مفعم باخلري والربكة والنماء ، كل �شنة 

ووطننا بخري كل �شنة وخليفة  اخلري قائدًا ، ومنهاًل ، وعطاًء.    

   

قائد يوجه دفة مركب اإلنماء 

إلى حيث سعادة أبناء شعبه
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اأبوظبي – الفجر: 
رئي�ض  نائب  اآل مكتوم،  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  فيها �شاحب  ت�شلم  التي  الأوىل  اللحظة  منذ 

الدولة رئي�ض  جمل�ض الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( مقاليد احلكم يف اإمارة دبي، اآمن اأن حلمه ل 

حدود له ، واأن الآفاق  جمرد م�شطلحات ميكن جتاوزها اإىل اأبعد من الطموح ، وو�شع ن�شب عينيه اأن 

الرقم واحد هو الهدف يف  كل جمال و�شعيد، حمل راية النه�شة ال�شاملة، واأبدع اأفكارًا نقلت الإمارات 

ب�شكل عام واإمارة دبي ب�شكل  خا�ض اإىل مراتب عاملية ما كان من املمكن بلوغها لول هذا الفكر الفذ 

، والإ�شرار الذي يتعدى امل�شتحيالت  ، بل ينكر امل�شتحيالت ، ويحولها اإىل ممكنات ، فجاءت النتائج 

مبهرة للعقول، والثمار تفوق الت�شورات ،  واليوم الإمارات دولة رائدة تناف�ض على اأكرب املوؤ�شرات يف 

العامل وتت�شدر القائمة، ولكن هذا ل يكفي يف  اأبجديات حممد بن را�شد ، فالإمارات بداأت مبغادرة 

نحو  ال�شماء  اأقطار  ت�شق  واأ�شبحت  الف�شاء  ،  نادي  ودخلت  الأر�شية،  الكرة  م�شتوى  على  املناف�شة 

النجوم والكواكب، واحللم يكرب يف وجدان القائد امللهم حممد بن را�شد لأن  مكانة الإمارات يف قلبه 

خطتها  بنيت  عليها  التي  والأ�ش�ض  الروؤية  ومالمح  املقبلة  عاما  واخلم�شون   ، اإليه  و�شلت  مما  اأكرب 

تب�شر باأن ما �شياأتي يفوق اخليال من الإجنازات وال�شروح والعطاءات ، التي ترفع من �شاأن  الإمارات 

بني ال�شعوب ، وت�شاهم يف اإ�شعاد الب�شرية جمعاء ، وتدعم التقدم احل�شاري لالإن�شانية يف كل بقاع 

 العامل. 

لقد حمل حممد بن را�شد على كاهله اأمانة الرتقاء يحياة �شعبه وكان خري اأمني عليها ، و�شعى ليكون 

�شعبه،  لأبناء  وحبه  واإ�شراره  باإميانه   ، مبتغاه  و�شل  وقد  العامل  �شعوب  اأ�شعد  من  �شعب  الإمارات 

وبف�شل فكره الذي  ل يتوقف عن اإبداع املبادرات الرائدة، كما اأوىل �شموه عناية كبرية للمبادرات 

امل�شتقبل  مهارات  ودعم  والبتكار  والإبداع  واملعرفة،  العلم  يف  جمايل  وخ�شو�شًا  والعاملية  العربية 

لل�شباب الإماراتي ويف جمال الت�شامح  وال�شالم والعديد من حماور التنمية التي جعلت من الإمارات 

اأيقونة عاملية ي�شار اإليها ببنان الفخر والعتزاز  والقدوة.   

اإن قائمة الإجنازات التي انبثقت من فكر القائد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد كبرية وممتدة 

عميقة  تغيريات  مبوجبها  اأحدث  التي  الحتادي  احلكومي  العمل  منظومة  تطوير  فمن  ل  تنتهي 

اخلدمات  بجودة  ارتقت  التي  الأهداف  اإر�شاء  و  امل�شرعات،  وتفعيل   ، احلكومي  ممار�شات  العمل  يف 

الأولويات  اأهم  وكانت  الوطنية،  والكفاءات  القدرات  بناء  ت�شمن  التي  اأهمها  تلك  ومن  احلكومية 

وال�شوؤون  وال�شحة  كالتعليم  احليوية  الدولة  قطاعات  يف  املواطنني  واملقيمني  احتياجات  تلبية 

الجتماعية والقت�شادية.  

دول  اأف�شل  �شمن  الإمارات  لتكون  اأ�شا�شيا  هدفا  و�شعت  والتي    2021 الإمارات  روؤية  عن  ناهيك 

حتقيق  من  الإمارات  حكومة  متكنت  وقد  والجتماعية  القت�شادية  التنمية  من  حيث  العامل، 

الأهداف والربامج املعلنة عنها  ، وذلك بف�شل روؤية حممد بن را�شد، ال�شت�شرافية وفكره امل�شتنري 

وحتليله ال�شائب ملتطلبات احلا�شر،  وا�شتحقاقات امل�شتقبل، واإ�شراره على اأن تتبواأ الإمارات املقعد 

ال�شامخ والعايل بني ال�شعوب والدول. 

كما عززت روؤية حممد بن را�شد موقع الإمارات كمثال يحتذى يف التطور واحلداثة والتقدم، فقد 

العاملية،  التناف�شية  يف  املوؤ�شرات  ع�شرات  يف  عامليًا  الأوىل  املراكز  حتقق  اأن  ا�شتطاعت  الإمارات 

وت�شدرت عربيًا يف  مئات املوؤ�شرات ودخلت نادي الع�شرة الكبار يف املوؤ�شرات العاملية. 

اإن �شل�شلة الإجنازات واملبادرات وال�شرتاتيجيات التي انبثقت من فكر امللهم حممد بن را�شد رعاه 

للتنمية  الإمارات  ا�شرتاتيجية  احل�شر:  ل  املثال  �شبيل  على  ومنها  حدا  ول  تعرف  تتواىل  اهلل 

اخل�شراء، جمل�ض حممد بن را�شد  لل�شيا�شات، وبف�شل الفكر امل�شتنري ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد اآل مكتوم ا�شتطاعت الإمارات اأن  ت�شبح مركزًا عامليًا ونقطة التقاء يف خمتلف املجالت، وقد 

�شاهم هذا الأمر يف اأن يجمع العامل على  اختيار دبي لتكون الدولة امل�شت�شيفة ملعر�ض اإك�شبو 2020 

اأك�شبو عرب تاريخه، حيث حققت الإمارات  ال�شرق الأو�شط  ت�شت�شيف  اأول مدينة يف  لتكون بذلك 

�شبقًا ل مثيل له عامليا من حيث التنظيم وا�شتقطاب  مئات الدول، يف ظل التحدي الكبري مع جائحة 

كورونا.   

ومن مبادرات �شموه املميزة )دبي الذكية( وت�شمل حتويل دبي باأكملها اإىل مدينة ذكية واإدارة جميع 

مرافقها من  خالل اأنظمة اإلكرتونية ، ومن املبادرات فتح اأجواء العامل اأمام اأبناء الإمارات لدخول 

تلك الدول بدون تاأ�شرية  وقد جتاوزت اأعداد الدول التي ت�شتقبل الإماراتيني بدون تاأ�شرية املئات، 

يف اإ�شارة وا�شحة على �شالمة نهج  حكومة الإمارات حتت قيادة حممد بن را�شد وحنكته و�شيا�شاته 

املثمرة . 

ول ميكن باأي حال ف�شل احلديث عن حممد بن را�شد عن احلديث عن م�شبار الأمل اأيقونة الإجنازات 

 الإماراتية الف�شائية التي اأبهرت العامل من خالل جناح م�شبار الأمل الإماراتي يف الو�شول اإىل املريخ، 

 الأمر الذي جعل من الإمارات دولة �شانعة لالأمل العربي والعاملي ومثاًل يف حتدي امل�شتحيالت و�شنع 

 املعجزات. 

محمد بن راشد .. الربان الماهر والفكر 
المستنير والتحدي والطموح الذي ال حدود له
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وي�شاف مرتو دبي اإىل قائمة الفكر البتكاري ملحمد بن را�شد حيث يعد اإ�شافة ح�شارية وتنموية 

ونتائج  ب�شكل وا�شح، حيث حقق جناحات  والتنموي  ال�شياحي  القطاع  واقت�شادية  عمالقة تدعم 

مبهرة . 

لقد اأحدث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد �شابقة علمية وح�شارية ذات اإبعاد اإن�شانية عالية 

للتعليم  الرتجمة  حتدي  وم�شروع  العربي،  القراءة  حتدي  مبادرة  �شموه  اإطالق  من  خالل  القيمة 

الإلكرتوين، ومبادرة مليون  مربمج عربي ، و�شناع الأمل. 

رعاها  التي  جمعاء  الب�شرية  خارطة  على  واملمتدة  الكبرية  الإن�شانية  املبادرات  اأبدا  نن�شى  ول 

اجلوانب  الإن�شانية  مبادراته  �شملت  حيث   ، اهلل  رعاه  را�شد  بن  حممد  القائد  املظفر  واأطلقها 

الجتماعية واخلريية والتنموية يف  الإمارات ويف اأنحاء العامل كله، ومن هذه املبادرات اإن�شاء 

موؤ�ش�شة مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية  يف 4 اأكتوبر 2015 وتعد من اأجنح املوؤ�ش�شات 

اخلريية والإن�شانية حمليا واإقليميا. 

حممد بن را�شد قائد ي�شمو كمنارة تفي�ض اأمال لالأجيال، ومدر�شة للريادة تتخرج فيها كل يوم 

اأفواج واأفواج من  ال�شباب املفعم بالطموحات، يكرب حلمه مع اإ�شراقة كل �شم�ض حتى اأ�شبح 

امل�شتقبل �شنعته وهاج�شه، ميتد  طموحه اإىل ما وراء املمكن، وتعلو همته حتى �شابق الزمن 

ف�شبقه، عرف اأن جمده يكمن يف عزة اأبناء  �شعبه، واآمن اأن اإن�شانيته تكمن يف في�ض احلب 

املعرفة ..  اأ�شبح رمزا،  تفي�ض منه جتليات  الب�شر،  حتى  اأودعه قلبه جتاه كل بني  الذي 

وتنبثق من عينيه فرا�شة الر�شاد والوعي التاريخي باأهمية هذا اجلزء من العامل  لذلك اأراد 

القائد الطامح حممد بن را�شد اأن يجعل من الإمارات مثاًل لثورة الفكر وثورة التحدي. 

واإماراتنا  عام  فكل  املجد،  نحو  ت�شري  ل�شك  را�شد  بن  حممد  امللهم  كاأمثال  بقياداتها  اإماراتنا 

اأجمل واأ�شمى. 

   
   

مدرسة للريادة تتخرج فيها كل 

يوم أفواج من  الشباب الطموح
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اأبوظبي – الفجر : 
والبطولة،  الرجولة  اأمارات  الطاهر  حمياه  على  وتلوح  املا�شي،  اأ�شالة  �شخ�شيته  يف  تتجلى 

وتظهر يف  �شجاياه توا�شع العظام القادة الكرام، وتفوح من م�شريته عطور الإجنازات، واملواقف 

الأمل،  اأنوار  البوا�شل، وت�شع من عينيه  الأ�شود، و�شجاعة  ال�شجاعة، وتتبدى على  طلته ج�شارة 

والتحدي والإ�شرار، ويثبت كل يوم اأنه  رجل املا�شي واأ�شا�ض احلا�شر واأمل امل�شتقبل لهذا الوطن، 

 ، ح�شرته  يف  الكلمات  تتوا�شع  الذي  نهيان،  الإن�شان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

والقائد الذي ت�شجد البطولت يف بالطه، والرجل الذي تتك�شر  على �شخوره وطوده ال�شامخ كل 

اأ�شكال الأطماع بوطن ال�شالم وب�شعبه الآمن، قائد مبقام ومكانة حممد بن زايد  تخجل العبارات 

والبالغة والبيان من تبيان مكانته يف قلوب اأبناء ال�شعب الإماراتي وعلو قدره على امتداد  الأمتني 

العربية والإ�شالمية، و�شمو وعظمة هيبته لدى �شعوب العامل ودوله . 

الدم يف ج�شده ينحني  التي ت�شري م�شرى  التوا�شع  �شلوكياته قيم  زايد تتبدى يف كل  حممد بن 

ليقبل راأ�ض كهل،  ويد عجوز، ويقرتب حتى يحت�شن اأبناء �شعبه قربًا وحبًا �شادقا واأبوية حانية، 

ومي�شح بيد الرحمة  والراأفة والكرم على روؤو�ض ال�شغار والكبار، فت�شري الطماأنينة، وي�شكن الوطن 

ال�شالم، وتزهو النفو�ض ب�شكينة،  ودعة عي�ض، ورغد حياة، والوطن كله بنا�شه و�شجره وحجره 

ف�شيبقى  النفو�ض  يف  مزروعا  وحبًا  فوق  الروؤو�ض  تاجًا  زايد  بن  حممد  دام  ما  اأنه  على  يجمعون 

الوطن باألف خري، وما دام حممد بن زايد مي�شك دفة اخلري والعطاء  فنحن بنعمة من اهلل وف�شل، 

وما دامت هذه ال�شعلة متقدة فداء و�شجاعة وبطولة وب�شالة فالوطن م�شان،  حممي عزيز، ع�شي 

على كل طامع، وحاقد، �شمانة للوطن. 

هذا هو املوؤيد بن�شر اهلل وحب ال�شعب حممد بن زايد، منرب احلق الذي ي�شدح بال�شدق، وباملواقف 

خري  اأجل  من  العدة  له  ويعد  له،  وي�شتعد  فيقراأه،  امل�شتقبل  اآفاق  تخرتق  وروؤية  البا�شلة،  ووعي 

ال�شعب، ورخاء وازدهار  الإمارات، اأينما رحل وحيثما حل حتل قوافل 

اخلري، وال�شرور، واأينما يتجه وجه الكرمي تزهر الآمال، 

وي�شبح  املواطن اأقوى، وي�شبح الوطن اأعز واأ�شمى. 

يف عيد الحتاد اخلم�شني يرتفع حممد بن زايد كح�شن 

للوطن و�شياج منيع، يزرع يف قلوبنا الأمان، ويوا�شل  مواكب 

واإميانه  ال�شعب  بحب  موؤيدًا  البناء، 

املوؤ�ش�ض  م�شرية  بن  زايد  حممد  املظفر  القائد  ليوا�شل  ال�شامل،  والتنموي  النه�شوي  مب�شروعه 

اخلالد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل ، ولي�شري باإميان ووفاء على  نهج القائد 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل،  يبحث عن ال�شعادة يف  كل 

مكان ليهديها لأبنائه، ي�شتجلب فكره ال�شايف لإبداع الرقي للحياة لتعزز هناء هذا ال�شعب ، ومتده 

 بالطماأنينة ، رجل نذر حياته من اأجل حا�شر الوطن وم�شتقبله ، ومن اأجل متكني اأركان الإمارات 

وال�شعود  بها اإىل معارج التفوق والتميز والفرادة، قائد ل حدود حللمه ، ول اآفاق لطموحه، وما 

اأ�شعدها من اإمارات  تعي�ض حتت جناحي �شقر العروبة وحامي حمى الإن�شانية، وح�شن امل�شت�شعفني، 

نا�شر املظلومني حممد بن زايد  حفظه اهلل ورعاه.   

قائد عظيم بقامة حممد بن زايد ي�شعب ح�شر �شمائله ال�شريفة، وخ�شاله النبيلة، واإجنازاته 

والهدوء  لال�شتقرار  مثاًل  الإمارات  اأ�شبحت  واملتوا�شلة  امل�شنية  وجهوده  بف�شل  روؤيته  اجلزيلة، 

والنماء لي�ض اإقليميًا فح�شب بل  وعلى امل�شتوى العاملي، حيث عزز �شموه نهج الإمارات كمركز عاملي 

م�شبعة  �شخ�شية  ف�شموه  را�شخة،  اأ�ش�ض  على  �شموه  ال�شاملة،  م�شتندًا  والتنمية  للح�شارة  مثايل 

بالوطنية كزعيم عربي اأ�شيل متميز يحمل يف قلبه  كل اعتزاز وفخر بتاريخ اأمته و�شعبه، ويوؤمن 

اأن �شعب الإمارات قادر على �شنع املعجزات. 

لقد اأ�شبح حممد بن زايد اأيقونة ال�شالم العاملية التي ت�شع اأنوار احلوار والتقاء احل�شارات، وتفاهم 

ال�شعوب  وتعاون الإن�شانية من اأجل �شون وتعزيز �شالم الب�شرية، �شاعيًا بكل طاقته لإحالل ال�شالم 

العاملي وتر�شيخه،  ومواجهة كل طيور الظالم، وال�شاعني اإىل تعكري ال�شفو وال�شالم العامليني ، والزج 

بكل  ي�شعى  العامل،  امتداد خارطة  امل�شتعلة على  والنزاعات  نريان  احلروب  اإمكانته لإطفاء  بكل 

وفاء واإخال�ض وتفان اإىل ب�شط مظلة  الأمن وال�شتقرار والزدهار والتنمية امل�شتدامة والرفاهية 

الجتماعية يف وطن ال�شالم الإمارات ويف اأرجاء  العامل كله. 

بن زايد اآل نهيان، ل يعرتف بامل�شتحيالت، وقد حمل على كاهله هدفًا يتمثل القائد املظفر حممد 

يف حتقيق  الرخاء والعي�ض الكرمي ملواطنيه، ودفع عجلة الإمارات 

على طريق املدنية واحلداثة، وذلك من خالل اإطالقه 

وت�شجيعه  وال�شناعية  التنموية   امل�شاريع 

للطاقات  ورعايته  العلمي،  للبحث 

محمد بن زايد ..    فخر الحاضر وأمل المستقل 
وقائد التحدي والمسيرة نحو األمجاد

محمد بن زايد ..    فخر الحاضر وأمل المستقل 
وقائد التحدي والمسيرة نحو األمجاد
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والتمكني  الرائدة  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  والتطور  الإبداع  كل  �شبل  وتوفري   ، وال�شبابية  املواطنة 

اأنهم ثروة  احلا�شر وامل�شتقبل ، وعليهم ينعقد الأمل والطموح  اإليهم على  لهم، حيث ينظر �شموه 

والإجنازات.  

ي�شعى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اإىل اإحياء قيم الإن�شانية النبيلة، وتعزيز 

روح الأخوة بني  بني الب�شر، وبروؤيته الثاقبة، وعزميته وحكمته الر�شيدة، فعمل على ت�شييد 

ج�شور التوا�شل وال�شالم مع جميع  قيادات و�شعوب العامل، ون�شر ثقافة الت�شامح، ووقف مثل 

اأ�شكاله،  اأفكار التطرف والت�شدد  والعن�شرية والع�شبية وال�شرور بكافة  الطود ال�شامخ اأمام 

فاأ�شبح الأمل الذي تنبعث منه اآيات الطماأنينة وال�شالم ، كما  اأوىل حممد بن زايد اآل نهيان 

عناية كبرية لتعزيز العمق ال�شرتاتيجي اخلليجي والعربي لإميانه اأن هذا املحيط  احليوي 

وامل�شتقبل  احلا�شر  ا�شتحقاقات  مبواجهة  كفيل  والقيادرات  العربية  ال�شعوب  وت�شامن   ،

�شموه  اإر�شاء  خالل  من  ذلك  عن  عرب  وقد   ، التحديات  ملواجهة  قدرات  الأمة  ومتكني 

وت�شحيات  و�شرب   ، وحنكة  بحكمة  خمتلف  امللفات  مع  والتعامل  احلكيمة  ال�شيا�شيات 

ي�شجلها الناريخ له بحروف من جمد وفخر واعتزاز . 

اإن اختيار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان كاأف�شل �شخ�شية دولية يف 

جمال الإغاثة الإن�شانية،  يوؤكد اأن هذه الطاقة النورانية امل�شعة باخلري والكامنة 

يف وجدانه وما�شيه واأ�شالته �شتبقى مبعث نور وخري  على الب�شرية جمعاء، وهو اختيار 

املجال  ل�شموه  يف  الدويل  املجتمع  يكنه  الذي  اجلليل  الحرتام  يج�شد  وم�شتحق  �شائب 

الإن�شاين العاملي وجهوده يف الت�شدي لآثار جائحة كورونا، لي�شيف �شموه اإىل �شجله احلافل 

، واإن مالحم القائد العظيم حممد بن زايد ل تن�شب   بالأعمال الإن�شانية ملحمة جديدة 

ول تنتهي . 

وطن يزهو بقائد جليل يف مقام حممد بن زايد هو وطن لل�شالم واملحبة ، والتحدي والإ�شرار 

، وطن للحا�شر  وامل�شتقبل وال�شتقرار ، ومنارة �شالم للعامل ، كل 

بن  الأمة حممد  واأمل  ، كل عام  واإماراتنا بخري  عام 

زايد باألف  خري وبركة .  

  

   

   

رائد في العمل اإلنساني وقائد

في قيم التسامح والتعايش

رائد في العمل اإلنساني وقائد

في قيم التسامح والتعايش
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اإن نظرة �شريعة على املكانة التي تبواأتها دولة الإمارات العربية املتحدة على 
ال�شاحة العاملية كفيلة باأن تك�شف بو�شوح مدى النجاح الذي حققته الدولة 
قيادتها  بها  تتميز  التي  الثاقبة  والنظرة  القدرة  ومدى  ق�شرية  فرتة  خالل 
والتي غريت الكثري من املفاهيم يف العامل فيما يتعلق بالعمل الوطني والإن�شاين 

واحل�شاري
فقد اأ�شبحت بالدنا حتتل اليوم مكانة مرموقة يف املجتمع الدويل حتى غدت 
وتوجهاتها  واجنازاتها  �شيا�شاتها  يف  الأمثال  به  وي�شرب  يحتذى  منوذجا 
وال�شداقة  الخوة  ج�شور  وبناء  التعاون  على  القائمة  الدولية  وعالقاتها 

واملحبة والت�شامح والتاآزر اأ�شلوبا للتعامل مع كافة ال�شقاء والأ�شدقاء 
)الفجر( اأجرت عددا من احلوارات مع عدد من كبار ال�شخ�شيات وعلى راأ�شهم 
معايل اأ�شقار مامني رئي�ض وزراء جمهورية كازاخ�شتان الذي هناأ قيادة و�شعب 
الإمارات مبنا�شبة الإحتفالت باليوبيل الذهبي لتاأ�شي�ض دولة الحتاد وعرب 

عن متنياته مبزيد من التقدم والإزدهار خالل اخلم�شني 

دولة  لدى  املعتمدين  ال�شفراء  من  العديد  للفجر  حتدث  كما  القادمة..  عاما 
واأي�شا  وامل�شوؤولني  الوزراء  من  العديد  وكذلك  املتحدة  العربية  المارات 

املواطنني واملقيمني على اأر�ض الإمارات.
اخلري  زايد  بالد  يف  �شاهدوه  مبا  وانبهارهم  اإعجابهم  عن  اجلميع  عرب  وقد 
معلما  اأ�شحت  تنموية  وم�شرية  اإجنازات  من  المارات  حققته  ومبا  والعطاء 
التجربة  تفرد  على  �شدق  �شهادة  وقدموا  والنماء  والتقدم  التطور  معامل  من 
اأهدافها وجعلت  واأجنزت  مراميها  واأ�شابت  مقا�شدها  التي حققت  الحتادية 
الأر�ض  �شعوب  �شائر  وبني  العامل  يف  منوذجا  الر�شيدة  وقيادتها  الأمارات  من 

بكل ملا قدمته خالل 50 عاما فقط  معجزة  تعد  تنموية  نه�شة  من 
لها  كان  ما  اأن تتحقق لول الإدراك الواعي املقايي�ض 

الإن�شان  باأن  هو املحور احلقيقي للتنمية للقيادة 
الأ�شا�شية  والركيزة 

لكل تقدم.. 

شهادة صدق من كبار الشخصيات في الداخل واخلارج

ما أنجزته اإلمارات في جميع المجاالت يفوق كل تصور
شهادة صدق من كبار الشخصيات في الداخل واخلارج

ما أنجزته اإلمارات في جميع المجاالت يفوق كل تصور

50
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الفجر- د. �شريف البا�شل
اأ�شاد معايل اأ�شقار مامني رئي�ض وزراء جمهورية كازاخ�شتان بعمق العالقات بني بالده ودولة الإمارات العربية 
لتاأ�شي�ض دولة  التهاين اىل قيادة و�شعب الإمارات باليوبيل الذهبي  املتحدة يف كافة املجالت وقدم معاليه 
احتفالت  مع  تاأ�شي�شها  على  عاما  خم�شني  مبرور  المارات  احتفالت  بتزامن  �شعادته  عن  وعرب  الحتاد 

جمهورية كازاخ�شتان مبرور ثالثني عاما على ال�شتقالل.
كما عرب عن  اعجابه مبا حققته دولة المارات العربية املتحدة من اجنازات وجناحات خالل فرتة ق�شرية 
من  العديد  بتنفيذ  وقامت  املجالت  جميع  يف  ديناميكًيا  ع�شرية  تتطور  دولة  بناء  خاللها  ا�شتطاعت  جدا 
امل�شاريع العمالقة لتنويع القت�شاد وتطوير البنية التحتية واعتماد التقنيات املتقدمة يف احلياة اليومية 

من اأجل رفاهية مواطنيها. 

رئي�س  وزراء       كازاخ�ستان 

و�سعب  قيادة  يهنيء 

الإمارات باليوبيل الذهبي 

لتاأ�سي�س دولة الحتاد

رئي�س  وزراء       كازاخ�ستان 

و�سعب  قيادة  يهنيء 

الإمارات باليوبيل الذهبي 

لتاأ�سي�س دولة الحتاد

يف ت�شريح خا�ض لـ)الفجر(:

رئيس وزراء كازاخستان يشيد بعمق العالقات بين بالده واإلمارات
أسقار مامين : اإلمارات شريك رئيسي لنا ونولي اهتماما كبيرا لتطوير عالقاتنا الثنائية

يف ت�شريح خا�ض لـ)الفجر(:

رئيس وزراء كازاخستان يشيد بعمق العالقات بين بالده واإلمارات
أسقار مامين : اإلمارات شريك رئيسي لنا ونولي اهتماما كبيرا لتطوير عالقاتنا الثنائية

ورمزي لكل من كازاخ�شتان والإمارات العربية املتحدة - يف 
الثالثني  الذكرى  تاريخي-  بحدث  بالدنا  دي�شمرب  �شتحتفل 
دولة  اخلم�شني  لتاأ�شي�ض  والذكرى  كازاخ�شتان  ل�شتقالل 

الإمارات العربية املتحدة . 
متكنت  التاريخية،  باملعايري  الق�شري  الوقت  هذا  خالل 
جميع  يف  ديناميكًيا  ناجحة  تتطور  دولة  بناء  من  الإمارات 

الجتاهات . 
وا�شعة  م�شاريع  تنفيذ  يف  الدولة  جناح  اإىل  اأ�شري  اأن  اأود 
النطاق لتنويع القت�شاد، وتطوير  البنية التحتية ، و اإدخال 

التقنيات املتقدمة يف احلياة اليومية للمواطنني . 
العاملي "  اإك�شبو 2020   "   يف دبي  اإقامة املعر�ض  اأ�شبحت  كما 
مو�شوع  اأن  اأعتقد  لهذا  العام.  الرئي�شية  الأحداث  اأحد 
يف  باعتباره  امل�شتقبل"  و�شنع  العقول  "توا�شل  هو  املعر�ض 

غاية  الأهمية . 
و  الفر�شة،  هذه  اغتنم  املنا�شبة  وبهذه 
الإمارات  و�شعب  قيادة  بحرارة  اأهنئ 
اخلم�شني  لال�شتقالل  بالذكرى 
واأمتنى لهم املزيد من الزدهار 

والرفاهية . 

الأول  للرئي�ض  امل�شتمرة  والت�شالت  الثقة  خالل  عالقة 
جلمهورية كازاخ�شتان - زعيم الأمة نور �شلطان  نزارباييف 

مع قيادة الإمارات . 
قا�شم  كازاخ�شتان  لرئي�ض  الأوىل  الر�شمية  الزيارة  اأكدت 
جومارت توكاييف يف يناير 2020  اهتمام كازاخ�شتان بتعزيز 
التعاون مع دول ال�شرق الأو�شط، حيث تعترب الإمارات �شريًكا 

لتنمية  اإ�شافية  دفعة  الزيارة  هذه  اأعطت  رئي�شًيا  لنا. 
العالقات بني الدولتني . 

هذا العام خا�ض 

واأكد معايل  رئي�ض وزراء جمهورية كازاخ�شتان اأ�شقار مامني 
اخلم�شني  الذكرى  مبنا�شبة  "فجر "   ل�شحيفة  حديثه  يف 
جمهورية  اأن  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  لتاأ�شي�ض 
بعالقات  ترتبطان  املتحدة  العربية  والإمارات  كازاخ�شتان 
والحرتام  املتبادلة  الثقة  تقوم  على  الأمد  طويلة  اأخوية 
�شكلت   والتي  امل�شرتكة   املنفعة  ذات  التعاون  يف  والرغبة 
تعزيز  زيادة  يف  �شاهم  والذي  دائم  �شيا�شي  حلوار  الأ�شا�ض 
العالقات التجارية  والقت�شادية وال�شتثمارية والثقافية 
اأر�شي من  والإن�شانية بني البلدين، بال �شك، قد 
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الإمارات  دولة  لدى  اليونان  �شفري  ديوني�شو�شزوي�ض،  د.  �شعادة  قال 

اخلم�شني  بالذكرى  الحتفال  ي�شادف  العام  هذا  اأن  املتحدة،   العربية 

التقدم  من  عامًا  خم�شون  املتحدة،  الإمارات  العربية  احتاد   لتاأ�شي�ض 

العربية  الإمارات  اأ�شبحت  الهائلة،  والتطـــور والزدهــــار  والإجنازات 

 املتحدة، بف�شل موؤ�ش�ض  هذه الدولة، املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان و�شيا�شاته ذات  الب�شرية الثاقبة، واحدة من اأكرث الدول  تطورًا 

واأمانًا على م�شتوى  العامل، دولة منوذجية يحتذى بها يف العامل العربي، 

حيث يعترب الت�شامح  ركيـــزة اأ�شا�شية للحوكمة يف جميع  املجالت. 

اتبعت قيادة الإمارات احلالية توجيهات وروؤية ال�شيخ زايد، فقامت برفع 

 الدولة اإىل م�شاف الدول الرائدة يف العديد من املجالت، منها  العلوم 

 والتكنولوجيا املتقدمة وال�شحة والتعليم وغريها من املكت�شبات التي ل 

الأمل(  لـ   )م�شبار  الناجح  الإطالق  مثل  لالإعجاب  مثرية  حت�شى  وهي 

اإىل كوكب  املريخ، وهو حدث ح�شاري بارز واأول مهمة من نوعها بقيادة 

دولة  عربية، وكذلك ا�شتخدام الطاقة النووية  لأغرا�ض �شلمية بهدف 

الأخرى  الإجنازات  من  املناخي،  التغريرّ  ملكافحة  نظيفة  توليد  كهرباء 

نذكر  رفع قيود ال�شفر للمواطنني  الإماراتيني اإىل دول منطقة �شنغن، 

املنظمة  اأبوظبي، وهي  املتجددة يف  للطاقة  الدولة  الوكالة   ا�شت�شافة 

اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط  منطقة  ال�شرق  كامل  يف  الوحيدة   الدولية 

والعديد  من الإجنازات الأخرى، ويف الوقت نف�شه، فاإن متكني دور املراأة 

يف  جميع �شرائح املجتمع  وم�شاركتها العملية الناجعة يف تنمية البالد 

هو  مك�شب مهم اآخر ي�شري اإىل النفتاح وامل�شاواة بني اجلن�شني. 

الأ�شبه  والتطور  التقدم  هذا  اأن  هو  اإعجابًا  الأكرث  الأمر  راأيي،  يف 

 باملعجزة، قد حتقق جنًبا اإىل جنب مع الحرتام الكامل واحلفاظ  على 

التي  الأ�شيلة  ال�شيافة  عن  ناهيك  الثقايف،  والرتاث  املحلية   التقاليد 

�ض بها اأجدادهم.   يتميز بها جميع الإماراتيني، مثلما متررّ

معر�ض  العام  هذا  املتحدة  العربية  الإمارات  ت�شت�شيف  واأ�شاف: 

بلد عربي، وت�شارك  اأول معر�ض من نوعه يقام يف  اإك�شبو 2020،  وهو 

التهاين اخلا�شة على  من توجيه  لبد هنا  اليونان  بجناح وطني،   فيه 

على  باأكمله،  للم�شروع  املثالية  والإدارة  احلدث  الرائع  لهذا  التنظيم 

 الرغم من  التحديات احلالية ب�شبب الوباء العاملي. 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  باخلدمة  يت�شرف  �شفرًيا  ب�شفتي 

ملدة  تناهز اإجماًل 16 عامًا، اأ�شعر بالفخر وال�شعادة البالغة  حل�شوري 

 وم�شاركتي يف هذا الحتفال التاريخي البارز، كما اأفتخر باأن العالقات 

من  اليوم  م�شتوى  بلغت  قد  املتحدة  العربية  والإمارات  اليونان   بني 

الإمارات  تعترب  باأن  تت�شرف  دولتي  واأن  ال�شرتاتيجية   ال�شراكة 

اإرادة  قوية  اإلينا، هناك  بة  ومقررّ دولة �شديقة حقًا  العربية  املتحدة 

خمتلف  يف  التعاون  هذا  وتقوية  وتعميق  لتو�شيع  كال  القيادتني  لدى 

مبرور  مائتي  بالغ،  وبفخر  العام  هذا  اأي�شًا  اليونان  املجالت،  حتتفل 

عام على بداية  الن�شال من اأجل ال�شتقالل، ولعل هذه م�شادفة جميلة 

والزدهار  والتنمية،  ال�شالم  نحو  البلدين  بني  اللتزام  املتبادل  تربز 

اآمل ب�شدق اأن  تزداد العالقات اليونانية - الإماراتية منوًا يف ال�شنوات 

القادمة وتكت�شب  اأبعادًا متعددة. 

اأود اأن اأتقدم مبنا�شبة هذه الذكرى الذهبية، باأحر التهاين ال�شادقة 

اإىل  قيادة وحكومة و�شعب دولة الإمارات العربية املتحدة، اإميانا مني 

 باأن  هذا البلد �شي�شهد يف ال�شنوات اخلم�شني القادمة ماآثر اأكرب حجمًا 

ومزيدًا  من الزدهار. 

الدولة عرب عن  �شفري جمهورية جورجيا لدى  باتا كالندادزة  �شعادة 

بعالقات  ويتمتع  الدولة  يف  مقيم  �شفري  اأول  لكونه  واعتزازه  فخره 

 موثوقة للغاية مع دولة الإمارات العربية املتحدة، اإنه ل�شرف كبري يل 

وم�شوؤوليتي اأن اأبذل ق�شارى جهدي يف تعزيز التعاون الوثيق يف  املحافل 

الثنائية  واملتعددة الأطراف بني جورجيا والإمارات العربية املتحدة. 

عام  يف  الدبلوما�شية  للعالقات  الر�شمي  التاأ�شي�ض  منذ  اأنه  اإىل  واأ�شار 

1992 ، داأبت الدولتان على تطوير تعاونهما املثمر تدريجيًا  يف  خمتلف 

العالقات  على  عاًما   30 مبرور  املقبل  العام  يف  و�شنحتفل   ، القطاعات 

الدبلوما�شية. 

الإجنازات  اأ�شهد  اأن  ي�شعدين  ال�شديقة،  الدولة  عن  ممثاًل  وب�شفتي 

عندما  هذا  العام  خا�شة   ، املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  احلالية 

من  عاًما   50  - الذهبي  باليوبيل  اأ�شدقائها  مع  باأكملها  الأمة   حتتفل 

تاأ�شي�ض دولة الإمارات العربية املتحدة. 

اإن الدافع وراء هذا الحتفال ي�شتند اإىل التقدم املثري لالإعجاب للبلد 

الذي مت اإجنازه خالل اخلم�شني عاًما املجيدة. 

تعك�ض  التي  العديدة  الأمثلة  اأحد  هو   »2020 »اإك�شبو  اأن  واأ�شاف:    

بو�شوح الن�شاط احلقيقي لدولة الإمارات العربية املتحدة 

احلديثة . 

لـ  الآ�شر  الفتتاح  حفل  خالل  بالزا  الو�شل  يف  الحتفال  روح  اأذهلت 

اأنحاء  العامل  وحتولت  )اإك�شبو 2020( قلوب وعقول املاليني يف جميع 

حًقا اإىل احللقة الذهبية للتوا�شل. 

جورجيا.  اإجنازات  لعر�ض  للغاية  مهمة  املنتدى  هذا  يف  م�شاركتنا  اإن 

حيث ياأمل املنظمون اأن يزور حوايل 20 مليون �شخ�ض من  جميع  اأنحاء 

العامل »اإك�شبو 2020« خالل 6 اأ�شهر. وبالتايل ، فاإن »اإك�شبو 2020« هو 

فر�شة فريدة اأخرى لبلدي لزيادة  �شعبيتها الدولية. 

الفعاليات  من  العديد  ي�شهد    »2020 »اإك�شبو  يف  بالده  جناح  اأن  واأكد 

توؤديها  فرقة  التي  اجلورجي  الفلكلوري  الرق�ض  حفالت  مثل  املميزة، 

، والفعاليات املو�شوعية التي ينفذها    «�شوخي�شفيلي الوطنية للباليه« 

امل�شتوى  الدويل  اجلورجيني  على  م�شاهري  مب�شاركة  اجلورجي  اجلناح 

والأفراد، اأهم اأيام جورجيا التي ي�شت�شيف »اإك�شبو 2020« خاللها علم 

دولة جورجيا - يف الأجواء  الحتفالية ، واأ�شاف اأن رفع  علم بالده يف 

ال�شاحة الرئي�شية لـ »اإك�شبو 2020« يف 29 دي�شمرب �شيعد م�شدر فخر 

و�شي�شارك يف هذا احلدث وفد من جورجيا .  

كل  ا�شتنفاد  نعتزم   ، اأخرى  بعبارة 

يوفرها  فر�شة 

 »2020 »اإك�شبو 

لتقدمي التنوع يف جورجيا احلديثة. واأود اأن اأعرب عن امتناين  لدولة 

دولة   191 جانب  اإىل  جلورجيا  لتقدميها  املتحدة  العربية   الإمارات 

اأخرى هذه الفر�شة الرائعة. 

وعرب عن فخر جورجيا ب�شداقتها مع دولة الإمارات العربية املتحدة 

لدولة  امل�شرق  امل�شتقبل  اأن  من  ثقة  على  ونحن 

الأمة  يقوي  لن  الإمارات  العربية  املتحدة 

اأوا�شر  �شيقوي  بل   ، فح�شب  نف�شها 

بينهم  ومن  اأ�شدقائها،  مع  ال�شراكة 

ا!  جورجيا اأي�شً

50

اأكد اأن ما حققته الدولة من اإجنازات اأ�شبه  باملعجزة   

سفير اليونان: اإلمارات أصبحت واحدة من أكثر 
الدول تطورًا وأمانًا على مستوى  العالم

 اأكد اأن ما حققته الدولة من تقدم خالل 50 عامًا يثري الإعجاب

سفير جورجيا: اإلمارات تحتفل بيوبيلها الذهبي 
وقد حققت الكثير من اإلنجازات المثيرة لإلعجاب
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دولة  لدى  الت�شيكية  اجلمهورية  �شفري  �شالفيك  يري  ال�شيد  �شعادة 

العربية  الإمارات  لدولة  تهنئته  عن  عرب  املتحدة  العربية  الإمارات 

اخلم�شني  الذكرى  ي�شادف  الذي  الوطني  اليوم  املتحدة  مبنا�شبة 

حققت  الإمارات  اأن  اإىل  م�شريًا  الذهبي(،  )اليوبيل  الدولة  لتاأ�شي�ض 

وجمتمع  اقت�شاد  بناء  يف  جناًحا  كبرًيا   ، ن�شبًيا  ق�شري  خالل  تاريخ 

حديث ومتطور. 

واأ�شاف اأنه حتت قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

، رئي�ض دولة الإمارات العربية املتحدة، و �شاحب ال�شمو ال�شيخ  حممد 

بن را�شد اآل مكتوم ، نائب رئي�ض الدولة ، رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 

دبي ، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ، ويل  عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات  امل�شلحة ، اأ�شبحت دولة الإمارات العربية 

املتحدة �شريًكا موثوقا، ودولة �شالم  وا�شتقرار  وازدهار وت�شامح .    

واأ�شاف �شعادته اأن الإمارات العربية املتحدة بالن�شبة لنا دولة ذات 

روؤى عميقة تنفذها ببذل اجلهود اليومية، فقد رحبت البالد بالبابا 

الأديان  بني  احلوار  يف  تاريخية  م�شاهمة  قدمت   فرن�شي�ض  وبالتايل 

الإمارات  دولة  ت�شت�شيف   ، الأيام  هذه  ويف  الت�شامح،  على  القائم 

تقدمي  يتم  حيث  العاملي  دبي   2020 اإك�شبو  معر�ض   العربية  املتحدة 

لديها  ،  التي  الت�شيكية  اجلمهورية  ذلك  يف  مبا   ، دولة   190 من  اأكرث 

جناحها  الوطني اخلا�ض بها. نحن مقتنعون اأن معر�ض اإك�شبو 2020 

ا جديدة لتقدمي التقنيات  الذكية التي �شيكون لها تاأثري  يخلق فر�شً

كبري على  م�شتقبل ح�شارتنا. 

والإمارات  الت�شيكية  اجلمهورية  بني  املمتازة  العالقات  نقدر  نحن 

العربية املتحدة عرب جميع قطاعات التعاون ذات  ال�شلة  . 

وقال يري �شالفيك: الإمارات العربية املتحدة هي �شريكنا الرئي�شي 

يف منطقة اخلليج ولعب مهم على امل�شتوى الدويل   . 

وجنبًا اإىل جنب مع �شركائنا الإماراتيني، نحن على ا�شتعداد لتطوير 

وتعميق عالقاتنا وتعاوننا يف امل�شتقبل. 

ويف اخلتام اأود اأن اأعرب عن عميق احرتامي واإعجابي مبا حققته دولة 

الإمارات العربية املتحدة خالل ن�شف قرن من تاريخها. اأمتنى  جلميع 

التوفيق  الر�شيدة  املتحدة وقيادتها  العربية  مواطني دولة الإمارات 

والنجاح الكامل يف بناء م�شتقبل الوطن. 

عرب عن اإعجابه مبا حققته الدولة خالل فرتة قيا�شية

سفير التشيك: اإلمارات دولة سالم 
واستقرار  وازدهار وتسامح 

دولة  لدى  بلغاريا  جمهورية  �شفري  كولروف  بوجدان  �شعادة  اأكد 

ودولة  بالده  بني  العالقات  عمق  على  املتحدة  العربية  المارات 

المارات العربية املتحدة 

ت�شريح  يف  قال  الذهبي  باليوبيل  الأمارات  احتفالت  ومبنا�شبة   

خا�ض جلريدة )الفجر(: اأوًل وقبل كل �شيء ، بالنيابة عن حكومة 

اأن  وي�شعدين  ي�شرفني   ، هنا  البلغارية  وجاليتنا  بلغاريا   جمهورية 

�شعب   - الكرام  لأ�شدقائنا  التمنيات  واأطيب  التهاين  باأ�شدق   اأتقدم 

واإىل  املتحدة  الإمارات  العربية  دولة  حكومة  واإىل  البلد  ،  هذا 

اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الر�شيدة  القيادة 

نهيان رئي�ض دولة  المارات و�شاحب  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي و�شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد  بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة يف هذا اليوم ،  ونتمنى لهم يف اليوبيل الذهبي 

املزيد من التقدم  والزدهار. 

كما اأنني فخور باأن اأ�شهد التطور الكبري يف العالقات احلالية بني 

بلغاريا والإمارات العربية املتحدة، والتي  ترتفع اإىل م�شتوى اآخر، 

الإمارات  دولة  نعد  باأن  فخورون  نحن  م�شى،   وقت  اأي  من   اأكرث 

و�شركائنا.  اأ�شدقائنا  اأقرب  بني  املتحدة  من  العربية 

تتمتع  اإجنازاتكم،  معكم  بكل  حتتفل  بلغاريا 

ب�شراكة  بلداننا 

بني  التقليدية  الروابط  تتجاوز  �شراكة   - ا�شرتاتيجية  فريدة 

والتجارة  الدفاع  والأمن  روابط  تتجاوز  �شراكة  ؛  احلكومات 

 وال�شتثمار. 

اأعزائي   ، املنا�شبة  وبهذه 

اأن  اأحب   ، جميعًا 

اأعرب عن اإعجابي مبا حققته دولة الإمارات العربية املتحدة من 

تقدم هائل يف  حتولها  الجتماعي والقت�شادي، ودورها املتميز يف 

و  باإعجاب  الإن�شاين،  والت�شامن  والتعاي�ض  الت�شامح  قيم  تر�شيخ 

كبري نتابع كيف تتقن دولة  الإمارات العربية املتحدة فن التواجد 

ال�شالم  وبناء  الهيكلي  التكنولوجي  والتغيري  البتكار  طليعة  يف 

الإقليمي. 

نحن معجبون بالتفكري احلكيم للقيادة الإماراتية على مر ال�شنني 

والعمل اجلاد والت�شحيات من جميع  الإماراتيني واملقيمني الذين 

بذلوا  ق�شارى جهدهم من اأجل بناء هذا البلد اجلميل. واأ�شاف: 

بالفخر  املتحدة  العربية  الإمارات  يف  اجلالية  البلغارية  ت�شعر 

الإمارات  لدولة  القت�شادية  التنمية  جزًءا  من  لكونها  ا  اأي�شً

 العربية املتحدة يف جمتمع متعدد الثقافات حًقا. 

مهمة  فر�شة  اإنها  الدولة:  لدى  البلغاري  ال�شفري  قال  اخلتام  ويف 

قدًما  للم�شي  و�شداقتنا  التزاماتنا  لتجديد 

من  العديد  جللب  اأف�شل  �شراكة  نحو 

والزدهار  للنمو  الفر�ض  اجلديدة 

لبلدينا  ال�شديقني. 

اأكد اأن عالقات البلدين فريدة تتجاوز الروابط التقليدية بني احلكومات   

سفير بلغاريا: اإلمارات تجيد فن التواجد في طليعة االبتكار 
التكنولوجي  والتغيير الهيكلي وبناء السالم اإلقليمي
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القائم بالأعمال البولندي:
اإلمارات حققت إنجازات رائعة 

ومازال طموحها ال حدود له
قدم  �شعادة ياكوب �شواوق القائم بالعمال البولندي لدى الدولة التهاين 
اىل قيادة و�شعب الإمارات مبنا�شبة اليوبيل الذهبي لتاأ�شي�ض دولة الإمارات 
بولندا  ت�شارك  قال:  ل)الفجر(  خا�ض  ت�شريح  ..ويف  املتحدة  العربية 
اإك�شبو  البولندي يف  الوجود  اإك�شبو يف دبي، تدور ق�شة  بن�شاط يف معر�ض 
حول �شعارنا الرائد "بولندا: اإبداع م�شتوحى من  الطبيعة". تتكون الق�شة 
الكاملة حول بولندا من خم�شة اأق�شام ، تتوافق مع املناطق اخلم�ض للجناح 
البولندي. يف كل منها ، يتم العثور  على مو�شوع التنقل ، الذي اقرتحه منظم 

املعر�ض - فيما يتعلق بالأ�شخا�ض اأو الأفكار اأو الثقافة اأو التكنولوجيا . 
اقت�شاد  �شامل  ب�شكل  2020  وتعزز     EXPOمعر�ض من  بولندا  �شت�شتفيد 
املنتدى  القت�شادي  هناك   ، الأماكن  من  العديد  بني  من  واأعمالها.  الدولة 
البولندي العربي )الذي يعقد يف ال�شاد�ض من دي�شمرب 2021( حيث �شيتمكن 
املرء من العثور على معلومات حول العر�ض  البولندي املخ�ش�ض لال�شتثمارات 
الأجنبية )مبا يف ذلك العر�ض امللتزم به اإىل  .)UEA  نحن نحاول الرتويج 
لبولندا بن�شاط ك�شريك  جتاري موثوق ووجهة ا�شتثمارية اآمنة. من خالل 
اإظهار  على  قادرين  �شنكون   ، اجلناح  يف  املختلفة  الأعمال  ترويج  برامج 
 ، اأ�شواق جديدة خارج الحتاد الأوروبي  ل�شركاء من  اإمكاناتنا  وابتكاراتنا 

مبا يف ذلك البلدان الأفريقية . 
اإنه امتياز نادر للدبلوما�شي اأن يتم تعيينه يف بلد يوفر فر�شة ملراقبة وترية 
العربية  دولة  الإمارات  حال  بال�شبط  هو  هذا  فيها.  والعي�ض  هذه  التطور 
الذي  الدويل  املجتمع  اإن  لتاأ�شي�شها.  اخلم�شني  الذكرى  عتبة  على  املتحدة 
جمال  عن  النظر  بغ�ض   ، العربية  املتحدة  الإمارات  دولة  يف  ويعمل  يعي�ض 
فقط  الأمر  يتعلق  ول  التطورات.  هذه  م�شار  يف  ومنغم�ض  متاأثر   ، ن�شاطه 
بعجائب البنية التحتية يف  الإمارات ب�شكل عام. يتعلق الأمر مبعرفة هذا 
البلد بال�شبط اإىل اأين يتجه وما هي اأهدافه النهائية ، �شواء كانت �شيا�شية 

اأو اقت�شادية اأو  اجتماعية اأو ثقافية واأخريًا ولي�ض اآخرًا تكنولوجية . 
على  ال�شتثنائية  القدرة  بهذه  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  تتمتع 
ب�شكل  اأف�شل  النهج  والذي يحدد هذا  والعمل من منظور طويل.  التخطيط 

خطة الإمارات املئوية 2071  . 
ما  ت�شور  ميكن  ل   ، املا�شية  عاًما  اخلم�شني  يف  ممكًنا  كان  ما  مراقبة  بعد 
مهما  كان  احلايل.  الوقت  يف  القادمة  عاًما  اخلم�شني  يف  الإمارات  �شتحققه 

ذلك ومهما كانت تطلعاتنا نتمنى لهم التوفيق يف هذه الرحلة  ! 

�شعادة جي�شلني ام. كونتانا �شفرية جمهورية الفلبني لدى الدولة قالت: 

اأهنئ قادة و�شعب دولة  الإمارات  الفلبينيني يف الإمارات،  بالنيابة عن 

العربية املتحدة مبنا�شبة الذكرى اخلم�شني  لتاأ�شي�ض دولتهم   .  واأ�شافت 

وفخري  �شروري  دواعي  ملن  اإنه  )الفجر(:  جلريدة  خا�ض  ت�شريح  يف 

جزًءا  احلا�شر  الوقت  حتى   1971 منذ  عام  الفلبيني  ال�شعب  يكون  اأن 

اإىل مدن  ال�شحراوية  الأرا�شي  التي  حولت  املذهلة  الإمارات  من رحلة 

متاألقة من البتكار  واحلداثة . 

اأقامت   ،  1974 اأغ�شط�ض   19 يف  عاًما،  واأربعني  �شبعة  قبل  واأ�شافت: 

، وهما دولتان لديهما  تراث  كل من الفلبني والإمارات العربية املتحدة 

 م�شرتك يف �شيد اللوؤلوؤ، عالقة دبلوما�شية واعدة ودائمة. كان الدافع 

القوي لإ�شفاء الطابع الر�شمي على العالقات الدبلوما�شية  بني  الفلبني 

الفريدة  للرابطة  اأ�شا�ض قوي  بناء  امل�شرتكة يف  الرغبة  والإمارات هو 

دولة  اخلم�شة  املا�شية،  رحبت  العقود  يف  �شعوبهما.  بني  ن�شاأت  التي 

واملوهوبني  واحليويني  ال�شباب  بالفلبينيني  املتحدة  العربية  الإمارات 

يف  والنجاح  النمو  جزًءا  من  ق�شة  املطاف  نهاية  يف  اأ�شبحوا  الذين 

الإمارات العربية املتحدة . 

من  ال�شبعينيات  يف  مرة  لأول  جاءوا  الذين  الفلبينيني  معظم  كان 

جاء  بعد  والت�شالت.  البرتول  �شناعات  يف  �شاركوا  الذين  املهند�شني 

الإماراتيون  راأى  واملمر�شات.  والأطباء  املعماريون  املهند�شون   ذلك 

مدنهم  واقت�شادهم  اأ�ش�ض  يبنون  وهم  موثوقني  �شركاء  الفلبينيني  يف 

 وجمتمعهم. اليوم ، الفلبينيني حا�شرون يف كل جانب من جوانب احلياة 

اأن  ، ومن دواعي فخري،  ك�شفرية  للفلبني،  يف الإمارات العربية املتحدة 

اأرى الفلبينيني ينجحون ويزدهرون يف جمالت عملهم اخلا�شة هنا يف 

الإمارات العربية املتحدة . 

اإن الرتحيب الكبري الذي يلقاه الفلبينيون يف هذا البلد من قبل اجلميع 

من  جعلت  الكثري  التي  الأ�شباب  اأحد  هو   ، املواطنني  اإىل  القادة  من   ،

موطنهم  املتحدة  العربية  الإمارات  يختارون  وعائالتهم   الفلبينيني 

الثاين  . 

نهيان ويل  اآل  ال�شيخ  حممد بن زايد  ال�شمو  واأ�شافت: لقد قدم �شاحب 

الإمارات  لدولة  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

الذين يخدمون  لالأطباء  الفلبينيني  �شرف  و�شام  اأعلى  املتحدة   العربية 

يف مكافحة فريو�ض كورونا، واأكد لهم �شخ�شيا دعمه لهم . 

يف الواقع ، اأ�شاف الوباء العاملي مرحلة اأخرى من التقارب يف العالقات 

بني بلدينا. والفلبني تعرب عن امتنانها لدولة الإمارات  العربية  املتحدة 

وامل�شاعدات  ال�شخ�شية  الوقاية  معدات  من  اأطنان  �شبعة  لإر�شالها 

الأمامية  7000  من  اخلطوط  من  يقرب  ما  منها  ا�شتفاد  التي  الطبية 

للوباء  الأول  العام  تكافحCOVID  -19  يف  التي  الفلبينية  الطبية 

يف الفلبني  . 

تلقت  العام،  هذا  من  اأغ�شط�ض  ويف 

الفلبني   100000 

دولة  من  Hayat-Vax   19-  COVIDكدعم  لقاحات  من  جرعة 

كما  اأثبتت  الفلبني.  يف  التطعيم  لربنامج  العربية  املتحدة  الإمارات 

كما   ، الطبيعية  الكوارث  اأوقات  يف  للفلبني  ودعمها  ت�شامنها  الإمارات 

يف  تال  وثوران  بركان   ،  2013 عام  يف  هايان  اأعقاب  اإع�شار  يف  حدث 

الأحمر  الهالل  عرب  الإن�شانية  امل�شاعدات  ن�شر  خالل  من   ،  2020 عام 

الإماراتي .  

بينما ننمو يف عالقاتنا، يبحث بلدانا عن طرق جديدة لتعميق تعاوننا. 

هذا العام �شرعنا يف ا�شتك�شاف اآفاق جديدة مثل التعاون  الف�شائي  الذي 

�شريكز على تطبيقات تكنولوجيا الف�شاء يف الأمن الغذائي ، وتخفيف 

الكوارث ، والتدريب والتعليم يف جمال الف�شاء . 

يف هذا العام التاريخي، نتقدم باملثل بخال�ض التهاين اإىل دولة الإمارات 

العربية املتحدة على النجاح امللحوظ الذي حققه معر�ض   اإك�شبو   2020 

ممتنون  نحن  الوباء.  هذا  و�شط  للعامل  اأمل  منارة  يزال  ل  دبي   والذي 

باجنكوتا   )ال�شعاب  لعر�ض  جناح  اإك�شبو  قدمها  التي  للمن�شة  ا  اأي�شً

والإبداع  املوهبة  يعر�ض  والذي  جًدا  اخلا�ض  الفلبيني  املرجانية( 

والتوا�شل الالحمدود لل�شعب الفلبيني . 

عن  املزيد  نعرف  �شعبينا.  بني  والتعاطف  التفاهم  تعزز  فقد   ، وبالفعل 

بع�شنا البع�ض ب�شبب هذه الت�شالت الوثيقة وناأمل اأن نبني  على  هذه 

من  العديد  يف  العالقات  تو�شيع  ملوا�شلة  العادية  غري  احل�شنة  النوايا 

جمالت العمل . 

املتحدة  العربية  الإمارات  يف  الفلبينيون  يت�شارك 

عاًما  اخلم�شني  مدى  على  الإمارات  وتطلعات  اآمال 

القادمة برتقب كبري وروح احتفالية . 

بالفلبينية   جملة  اخلتام  يف  واأ�شافت 

 )Mabuhay ang United Arab

بالعربية    ) !Emiratesتعني 

)حياة مديدة لالإمارات(.

اأكدت اأن العالقات بني البلدين تاريخية وت�شهد تطورا م�شتمرا

سفيرة الفلبين تشيد بما حققته 
اإلمارات خالل رحلة النمو والنجاح
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قدم التهاين لقيادة و�شعب الإمارات يف اليوبيل الذهبي لتاأ�شي�شها   

سفير كازاخستان: اإلمارات حققت إنجازات كبرى 
وينتظرها المزيد في ظل قيادتها الحكيمة

اأكد �شعادة ماديار مينيليكوف �شفري جمهورية كازاخ�شتان لدى الدولة اأن 

العالقات بني بالده والإمارات تعد منوذجا للعالقات املتميزة بني  الدول، 

اأن العالقات التاريخية بني كازاخ�شتان والإمارات التي عزز  م�شريًا اإىل 

تطورها املغفور له ال�شيخ  زايد بن �شلطان اآل نهيان  موؤ�ش�ض دولة الإمارات 

و نور �شلطان نزارباييف موؤ�ش�ض جمهورية  كازاخ�شتان احلديثة �شاهمت 

يف تعزيز التعاون امل�شرتك يف  املجالت كافة مبا يخدم ال�شعبني  ال�شقيقني.  

موؤكدًا اأن دولة الإمارات العربية املتحدة تعد ال�شريك ال�شرتاتيجي و 

التجاري و  القت�شادي  الأول جلمهورية كازاخ�شتان يف املنطقة العربية 

يف �شتى املجالت. 

واأ�شاف ماديار يف ت�شريح خا�ض لـ )الفجر(: اأن الزيارة الأوىل لرئي�ض 

يف  املتحدة  العربية  الإمارات  اإىل  توكاييف  جومارت  قا�شم  كازاخ�شتان 

الأو�شط  ال�شرق  اإىل  بها  قام  زيارة  اأول  تعد  اأي�شًا  والتي   2020  يناير 

كرئي�ض للدولة،  اأعطت دفعة لتنمية التعاون املتبادل يف جميع املجالت 

بني البلدين  ال�شقيقني. 

وقال: خالل زيارتي اأ�شقار مامني رئي�ض الوزراء لكازاخ�شتان اإىل الدولة 

اتفاقيات  ا�شتثمارية  التوقيع على  العام، مت  من  هذا  واأكتوبر  مار�ض  يف 

مهمة تاريخيًا. 

ل�شتقالل  الثالثني  الذكرى  �شوء  يف  الدولتني،  لكلتا  خا�ض  العام  وهذا 

العربية  الإمارات  دولة  لتاأ�شي�ض  اخلم�شني  كازاخ�شتان  والذكرى 

 املتحدة. 

واأ�شاد مبا حققته المارات من اإجنازات مميزة يف ظل القيادة الر�شيدة 

الدولة،  حفظه  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ  خليفة  ال�شمو  ل�شاحب 

رئي�ض  نائب  اآل  مكتوم،  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل، 

و�شاحب  ال�شمو  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة 

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�شيخ  حممد 

اآل  بن  �شلطان  زايد  ال�شيخ  له  خطى  املغفور  على  �شريًا  امل�شلحة،  للقوات 

نهيان، طيب اهلل ثراه. 

حديث  كمركز  اليوم  معروفة  اأ�شبحت  الإمارات  دولة  اأن  واأ�شاف: 

لل�شياحة والنقل والإمداد والإنتاج ال�شريع  يف ال�شرق الأو�شط ، والذي 

اأحدث  تقدمي  جانب  اإىل  اقت�شادها  تنويع  نحو  ن�شًطا  م�شاًرا   اتخذ 

 التقنيات. 

 2020 اإك�شبو  معر�ض  ي�شهده  الذي  الرائع  للتنظيم  تقديره  عن  وعرب 

دبي والذي يعترب من اأهم الأحداث يف تاريخ الدولة ويتميز  بطابع  دويل 

اأول  ويعد  الدولية  امل�شاركات  يف  وتنوعًا  �شمولية  الأكرث  فهو  بامتياز، 

معر�ض اإك�شبو دويل  يقام يف منطقة ال�شرق الأو�شط  واأفريقيا. 

ويف اخلتام قال ماديار: اأود اأن اأغتنم هذه الفر�شة لأهنيء قيادة و�شعب 

اأمنياتي  عن  اأعرب  و  الحتاد  دولة  لقيام  الذهبي  باليوبيل  المارات 

 لالإمارات مبزيد من التطور والزدهار وحتقيق املزيد من الإجنازات على 

الأ�شعدة كافة يف ظل قيادتها احلكيمة . 

اأ�شاد مبظاهر النه�شة ال�شاملة التي ت�شهدها الدولة يف كافة املجالت   

سفير البوسنة والهرسك: اإلمارات واحدة من أهم الدول  العصرية 
قدم �شعادة �شريف موجكانوفيت�ض �شفري البو�شنة والهر�شك لدى الدولة 

التهاين اإىل قيادة و�شعب الإمارات العربية املتحدة مبنا�شبة  احتفالت 

الإمارات  دولة  اأن  اإىل  لتاأ�شي�شها  م�شريًا  الذهبي  باليوبيل  الدولة 

ا�شتطاعت خالل 50 عاما حتقيق اإجنازات ملمو�شة �شهد لها  العامل كله، 

على  والفاعلة  املتقدمة  الدول  الع�شرية  اأهم  من  واحدة  اأ�شبحت  وقد 

ال�شعيدين  الإقليمي  على  مرموقة  مكانة  واحتلت  الدولية،  ال�شاحة 

والعاملي حتى اأن طموحاتها و�شلت اإىل  الف�شاء بو�شول اأحد رواد الف�شاء 

الإماراتيني اإىل املريخ ليوؤكد اأن طموحاتها  وطموحات اأبنائها ل حدود 

لها . 

الإمارات  ودولة  والهر�شك  البو�شنة  بني  العالقات  اأن  �شعادته  واأكد 

كافة  املجالت،  يف  اآخر  بعد  عامًا  كبريا  تطورا  ت�شهد  املتحدة  العربية 

ال�شديقني  البلدين  العالقات بني  اآفاقًا وا�شعة لزدهار  اأن هناك   موؤكدا 

يف خمتلف املجالت .  

الإمارات  ت�شهدها  التي  ال�شاملة  النه�شة  مبظاهر  موجكانوفيت�ض  واأ�شاد 

يف كافة املجالت حتت قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد  رئي�ض 

 دولة المارات العربية املتحدة و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

الوزراء  حاكم  دبي  جمل�ض  رئي�ض  المارات  دولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 

و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

واإخوانهم حكام المارات   . 

دبي  معر�ض  افتتاح  يف  حتقق  الذي  الكبري  النجاح  اإىل  �شعادته  وتطرق 

ا�شت�شافة  خمتلف  يف  الإمارات  دولة  جناح  اأن  موؤكدا   2020 اك�شبو 

ومن  العاملية  واملوؤمترات   الفعاليات 

 2020 اإك�شبو  بينها 

حتقيق  على  العامل  ثقة  الإمارات  اكت�شاب  على  قويًا  موؤ�شرا  يعد  دبي 

العديد  اإىل  ت�شاف  جديدة  جناح  بق�شة  العامل  به  باإبهار  ما  وعدت 

قدرة  تعك�ض  كما  املجالت  خمتلف  يف  حتققت  التي  النجاح  ق�ش�ض  من 

 الإمارات  الفريدة على احتواء اأزمة وباء كوفيد 19 العاملية بعد حتقيق 

مناعة جمتمعية عالية �شمحت لها بتد�شني  العودة الآمنة للحياة،  و�شط 

 اإجراءات حمكمة ت�شمن �شالمة �شكانها وزوارها  . 

وقال: اإن البو�شنة والهر�شك ت�شارك بجناح مميز يف اإك�شبو دبي 2020 

يلهم الزوار اأن الإن�شان عندما يعمل بحب فاإنه يبتكر ويبدع   ..  ودعا زوار 

وكرم  اخلالبة  وطبيعتها  والهر�شك،  البو�شنة  روح  جتربة  اإىل  املعر�ض 

ال�شيافة فيها، وجمتمعها امللهم املتجه نحو  البتكار،  والتنوع . 

واأ�شاف اأن احل�شور القيا�شي من امل�شاركني والزوار يج�شد ر�شالة ال�شالم 

فقد  منحت  كله،  العامل  اإىل  الإمارات  دولة  تقدمها  التي  والت�شامح 

وتراثها  ثقافتها  لعر�ض  الدول  جلميع   الفر�شة 

اقت�شادها  قوة  بجانب  وفنونها  وح�شارتها 

من  متكله  وما  ال�شتثمارية  وفر�شها 

 اإمكانيات  ومقومات للنجاح والتعاون 

فيتعاون  العامل  دول  بقية  مع 

بناء  يف  ويتوا�شل  اجلميع 

م�شتقبل م�شرق . 
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العام  هذا  اأن  الدولة  لدى  باك�شتان  �شفري  حممود  اأف�شل  �شعادة  اأكد 

لتوحيد  اخلم�شني  الذكرى  ي�شادف  لأنه  لي�ض  خا�شة  اأهمية  يحمل 

اليوبيل  ا  اأي�شً ي�شادف  بل   ، فح�شب  املتحدة  العربية  دولة  الإمارات 

الذهبي لإقامة العالقات الدبلوما�شية بني باك�شتان والإمارات العربية 

 املتحدة. كانت باك�شتان من اأوائل الدول التي اعرتفت بدولة الإمارات 

العربية املتحدة يف عام 1971. ومنذ ذلك احلني ، ازدهرت  العالقات 

بني البلدين وازدادت قوة مع مرور الوقت. العالقة عميقة اجلذور يف 

القوا�شم امل�شرتكة للم�شالح الوطنية لكل منهما. هذه  العالقات متعددة 

الأوجه وتتميز بالثقة والتعاون املتبادلني يف خمتلف املجالت مبا يف 

الزيارات  والدفاعية.  واأدت  والثقافية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  ذلك 

القيادة يف  م�شتوى  الوثيقة على  امل�شتوى والت�شالت  رفيعة  املتكررة 

ال�شنوات الأخرية اإىل تعزيز العالقات بني البلدين . 

واأ�شاف اأن الإمارات العربية املتحدة اأكرب �شريك جتاري لباك�شتان يف 

منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا. م�شريًا اىل اأن حجم  التجارة 

بني البلدين يف حدود 10 مليار دولر اأمريكي. وهناك اإمكانات كبرية 

لزيادتها يف خمتلف املجالت مبا يف ذلك الأغذية  امل�شنعة واملن�شوجات 

ومواد البناء وقطع غيار ال�شيارات وغريها. كما تعد الإمارات العربية 

ا من بني اأكرب امل�شتثمرين  يف باك�شتان يف عدد من القطاعات  املتحدة اأي�شً

مبا يف ذلك الت�شالت والبنوك والطريان والعقارات والطاقة. وتعمل 

العديد من ال�شركات الإماراتية  يف باك�شتان يف م�شاريع م�شرتكة. وتظل 

حركة راأ�ض املال ذات اجتاهني . 

وقال: لطاملا قدمت دولة الإمارات العربية املتحدة م�شاعدات تنموية 

ماليني  ا�شتفاد  حيث  احلاجة.  وقت  يف  لباك�شتان  �شخية  واقت�شادية 

 الأطفال يف باك�شتان من برنامج الق�شاء على �شلل الأطفال الذي نفذته 

دولة الإمارات العربية املتحدة . 

دورًا  ولعبت  الثاين  وطنهم  الإمارات  تعترب  الباك�شتانية  واجلالية 

حيويًا يف ق�شة جناح الإمارات يف العقود اخلم�شة املا�شية. من البنوك 

كبري  ب�شكل  الباك�شتانيون  �شاهم  والإن�شاءات،  الطريان  �شناعة   اإىل 

يدعمون  كانوا  اأنهم  كما  املتحدة.  العربية  الإمارات  دولة  تنمية  يف 

 اقت�شاد باك�شتان من خالل حتويالتهم املالية على مر ال�شنني . 

لعر�ض  دبي   2020 اإك�شبو  يف  حديًثا  جناًحا  �شيدت  بالده  اأن  واأكد 

تاريخها الطويل وتراثها الغني واإمكانات التجارة وال�شتثمار من خالل 

التقليدية  الفنية  القطع  وعر�ض  للنظر،  الالفتة  الوثائقية   الأفالم 

اأحد  ، كان اجلناح  افتتاحه  الإعجاب. ومنذ  التي تثري  والباك�شتانية 

اجلناح  ي�شت�شيف  و�شوف   .2020 اإك�شبو  يف  زيارة  اأكرث  الأجنحة 

على  والأن�شطة  والندوات  العمل  اجتماعات  من  متنوعة  جمموعة 

التجارية  الفعاليات  من  �شل�شلة  لعقد  ا  اأي�شً نخطط  �شتة  اأ�شهر.  مدار 

وال�شتثمارية والثقافية يف اإك�شبو 2020  . 

على  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  حققته  الذي  املتميز  التقدم  اإن 

مدى العقود اخلم�شة املا�شية منوذج يحتذى. اأ�شبحت دولة الإمارات 

 العربية املتحدة مرادًفا لإجنازات ل نهاية لها ول مثيل لها على جميع 

اأنحاء  املنطقة  جميع  يف  للفر�ض  كاأر�ض  نف�شها  وو�شعت  امل�شتويات 

والعامل. تعد دولة الإمارات العربية املتحدة ، التي ت�شم اأكرث من 200 

والتعاي�ض  والأخوة  وال�شالم  الت�شامح  لقيم  مثالًيا  منوذًجا   ، جن�شية 

وقبول الختالفات  . 

مع احتفال دولة الإمارات العربية املتحدة بعيدها الوطني اخلم�شني 

الباك�شتانية  بال�شداقة  العميق  التزامه  الباك�شتاين  ال�شعب  يجدد   ،

يف  الإماراتيني  اإخوانهم  مع  جنب  اإىل  جنًبا  والوقوف   الإماراتية 

م�شاركة فرحتهم واعتزازهم بالإجنازات العظيمة التي حققتها هذه 

الدولة  . 

اأكد اأن ال�شعب الباك�شتاين ي�شارك الإماراتيني فرحتهم واعتزازهم بالإجنازات التي حققتها دولتهم   

سفير باكستان: اإلمارات نموذج مثالي 
لقيم التسامح والسالم والتعايش واألخوة  

لدى  بالنيابة  بالأعمال  القائم  عبا�ض  غ�شان  د.  ال�شفري  �شعادة  اأكد 

العربية  الإمارات  دولة  اأن  ال�شورية  العربية  اجلمهورية  �شفارة 

الريادية  مكانتها  تر�شخ  اأن  قيا�شية  فرتة  خالل  ا�شتطاعت  املتحدة 

احتفالت  مبنا�شبة  )الفجر(  جلريدة  خا�ض  ت�شريح  ويف   .. عامليا 

الإمارات باليوبيل الذهبي لتاأ�شي�شها قال: 

اأبهرت  التي  ال�شقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  ونبارك  نهنئ 

ا�شتغلت  فقد  كافة،  املجالت  يف  به  يحتذى  منوذجا  واأ�شبحت  العامل 

 اإمكاناتها اأف�شل ا�شتغالل، ور�شمت م�شتقبلها على اأ�شا�ض روؤية وا�شحة 

واأخذت  الإمارات  �شعبي،  بدعم  حكيمة  قيادة  نفذته  طموح  وبرنامج 

اإىل  وانتقلت  والتنمية،  والتميز  العاملية  التناف�شية  موؤ�شرات  تت�شدر 

احلكومة الذكية واأ�شبحت الثانية عامليا يف الكفاءة املالية،  ومن اأوىل 

دول العامل يف املهارات املالية يف القطاع العام وحققت ال�شعور بالأمان 

والرخاء ملواطنيها، وجنحت باإر�شال اأول م�شبار  عربي اإىل كوكب املريخ 

يف خطوة غري م�شبوقة عربيا  . 

من  الكثري  الإمارات  دولة  ذللت  اخلارجي،  ال�شعيد  وعلى 

رحيل  بعد  قيادتها  وعملت  اخلارجية،  التحديات 

املوؤ�ش�ض ال�شيخ زايد بن �شلطان  طيب اهلل ثراه 

مفاهيم  �شياغة  على 

جديدة لالأمن 

والقت�شاد وللهوية الوطنية وللدور الإماراتي اإقليميا ودوليا  . 

الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  وتابع: �شاحب 

الإمارات  قادة  مع  بالتعاون  الإجنازات  من  املزيد  ت�شيف  �شيا�شة 

الدولة على تعميق  الذي يجعلنا متفائلني بقدرة هذه  الأمر   الأخرى 

وذات  متيزا  اأكرث  لتكون  عامليا  الريادية  مكانتها  وتر�شيخ  وتو�شيع 

روؤية  �شاملة، وي�شاعد على ذلك مبادرات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

حاكم   الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة،  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ميثلها  التي  القائد  دبي،  وكاريزما 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، 

النواحي  التطور فركزت على  الأمر  الذي عزز م�شرية 

واأ�شرت  والتنموية  والقت�شادية  الجتماعية 

النجاحات  من  املزيد  حتقيق  على  الإمارات 

الطارئة،  التحديات  على   وتغلبت 

مل�شلحة  املوارد  جميع  و�شخرت 

على  وحكومته  المارات  �شعب 

ال�شاحة الدولية . 

القائم بالأعمال ال�شوري لدى الدولة:

اإلمارات أبهرت العالم وأصبحت نموذجا يحتذى به في المجاالت كافة
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ال�شفري الأملاين لدى الدولة:

اإلمارات انطلقت منذ تأسيسها في رحلة فريدة من 
نوعها من التنمية االقتصادية واالجتماعية واالزدهار

اىل  التهاين  الدولة  لدى  اأملانيا  جمهورية  �شفري  في�شر  �شعادة  قدم 

اليوم  مبنا�شبة  و�شعبا  قيادة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

الوطني اخلا�ض الذي ي�شادف الذكرى اخلم�شني )اليوبيل الذهبي( 

لدولة الإمارات العربية املتحدة. 

الإمارات  دولة  ان  )الفجر(:  جلريدة  خا�ض  ت�شريح  يف  وقال 

التنمية  من  نوعها  من  فريدة  رحلة  يف  تاأ�شي�شها  منذ  انطلقت 

اأملانيا  جمهورية  كانت  والزدهار.  والجتماعية  القت�شادية 

الحتادية جزًءا من هذه الرحلة منذ البداية -م�شيفا  �شنحتفل 

مبرور 50 عاًما على العالقات الدبلوما�شية يف بداية العام املقبل. 

لذلك ي�شعدين اأن اأ�شهد هذه الذكرى ال�شنوية ب�شفتي �شفريًا لأملانيا 

لدى الإمارات العربية املتحدة.

ان العالقات الثنائية بني بلدينــا وثيقة للغاية ، تقوم على الثقــــة 

مـــن  املختلفة  املجالت  من  وا�شعة  جمموعة  وتغطي  املتبادلة 

والثقـــايف.  القت�شادي  التعــــاون  اإىل  ال�شرتاتيجيـــة  ال�شراكة 

نت�شارك يف امل�شالح والقيم امل�شرتكة مثل الت�شامح الديني وحماية 

وب�شفتي  املعرفة.  على  قائم  اقت�شاد  اإىل  النتقال  وتعزيز  املناخ 

اأننا  ي�شعدين   ، املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  الدائم  املمثل 

تعزيز  مو�شوع  �شيما يف  ل   ، الطاقة  وثيق يف جمال  ب�شكل  نتعاون 

اأتطلع اإىل تعميق عالقاتنا اأكرث يف  اإنني  اإنتاج الطاقة املتجددة. 

امل�شتقبل وا�شتك�شاف جمالت جديدة للتعاون مثل امل�شانع الذكية 

اأو الرعاية ال�شحية اأو الف�شاء.

واأ�شاف ان هذه الذكرى اخلا�شة باليوبيل الذهبي لتاأ�شي�ض دولة 

 2020 اإك�شبو  معر�ض  المارات  ا�شت�شافة  مع  تتزامن  الإحتاد 

هي  اأملانيا  اأن  اىل  م�شريا  العربي.  العامل  يف  الأول  املعر�ض   ، دبي 

امل�شمى  الأملاين  التي ت�شارك بجناحني - اجلناح  الوحيدة  الدولة 

 Baden-Wuerttemberg و   Campus Germany

جنوب  فورمتبريغ  بادن  ولية  ا�شم  على  �شمي  الذي   ،  House

مو�شوع   - ال�شتدامة  مو�شوع  على  الأملاين  اجلناح  ويركز  اأملانيا. 

التحليل والبحث واملمار�شة والتطوير يف اأملانيا. الغر�ض من املعر�ض 

هو منح الزائرين جتربة ل ُتن�شى ومتنوعة وم�شلية مع خلق وعي 

من  الدول  من  العديد  جتتمع  اأن  رائع  لأمر  اإنه  العاملية.  بامل�شاكل 

�شعار  املتحدة حتت  العربية  الإمارات  العامل يف دولة  اأنحاء  كافة 

قوية  باإ�شارة  يبعث  وهذا  امل�شتقبل«.  و�شنع  العقول  »توا�شل  رائع 

التحديات  ملواجهة  ت�شامن  يف  مًعا  نعمل  اأن  يجب  اأننا  مفادها 

العديدة يف احلا�شر وامل�شتقبل. 
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الإمارات حتتفل بعيد الحتاد وهي تنعم بالأمن وال�شعادة يف ظل قيادتها الر�شيدة

50   عاما جعلتها من أكثر الدول تقدما وشعبها أسعد شعب50 عاما جعلتها من أكثر الدول تقدما وشعبها أسعد شعب
دولة  الإمارات  ومقيمي  ومواطني  قيادة  قلوب  على  وغالية  عزيزة  ذكرى  اليوم  علينا  حتلرّ 
�شت على يد  املغفور له باإذن اهلل  األ وهي ذكرى احتاد  الإمارات التي تاأ�شرّ  ، العربية املتحدة 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه ، والتي حتمل  ا�شم اليوم الوطني  الإماراتي 
، يوؤرخ هذا اليوم الثاين من دي�شمرب ميالد الدولة التي  حتت�شن اأ�شعد �شعب يف العامل ، وقد 
ا�شتحق �شعب الإمارات هذا اللقب  بف�شل قيادة  الدولة الر�شيدة برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
بالأمن  والرفاهية  ، بتوفري حياة تنعم  الدولة  حفظه اهلل  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  خليفة بن 
وال�شعادة ، ويرتقب مواطنو دولة  المارات العربية املتحدة ومقيموها ، يوم الحتاد الـ 50  
بفارغ ال�شرب ملا يحمله من  خري  وفري وفعاليات متنوعة ، وذلك للتعبري عن فرحتهم احتفاًل 
كل  عن  فهي  تختلف   ، فرحتني  الوطني  بالعيد  العام  وفرحة  الوطن  املعطاء  هذا  بتاأ�شي�ض 
عام فالعام تكمل  الإمارات يوبيلها الذهبي وخم�شـــني عامًا على امل�شتوى الحتادي وم�شتوى 
واحدًا  علمًا  يرفع  �شعبها  متوحدة..  قلوبها  متحدة..  واحدة   … اإماراتها  كدولة   الإمارات 
دولة  التي  تعي�شها  الفرحة  هي  تلك  واحد   رئي�ض  حول  ويلتف   ، واحد  لد�شتور   ويحتكم 

 الإمارات ، والتي تعك�ض احتفالت اليوم الوطني يف دولة الإمارات العربية املتحدة . 
دولة  قيام  عن  الإعالن  منذ  بداأت  التي  رحلتنا  يف  تاريخية  حلظة  ي�شكل  اخلم�شون  فالعام 
التي  حتلى   ، القوية  والعزمية  بالإرادة  العظيمة  احتفاء  فهو   ..  1971 عام  يف   الإمارات 
اأبناء  الوطن خري اخللف  ،  واجلهود التي بذلها  بها الباء املوؤ�ش�شون يف بناء دولة الإمارات 
يف  وتطورا  منوا  اأكرب   الدول  اإحدى  احلمد  وهلل  المارات  دولة  اأ�شبحت  حتى   ، خلري  �شلف 
العامل ، كما اأن و�شف ال�شعب الماراتي بـ اأ�شعد  �شعب مل ياأت  من فراغ ، بل وقد نال من تلك 

، فالتنوع العرقي  اأر�ض تلك الدولة من كافة  اجلن�شيات  ال�شعادة املقيمون على 
، جنبًا اىل جنب مواطني  الدولة  الذي يعي�ض  بان�شجام وحب 

ال�شعداء ، وحتت اأكناف قادة الوطن حفظهم اهلل ، وتتميز الحتفاليات بكمية  احلب النابع 
العامل  �شعوب  بني  خمتلف  ال�شالم  �شور  الذي  الوطن  هذا  اأح�شان  يف  عا�ض  من  كل  قلوب   من 
باأبهى �شوره ، �شتجد يف احتفاليات اليوم  الوطني واباًل من  امل�شاعر ال�شادقة املغلفة باحلب، 
ملا قدمته لهم هذه الدولة من  خالل  اإذ يعرب �شكان الدولة ومواطنوها عن حبهم  وامتنانهم 

امل�شاركة بالحتفاليات . 
ي�شتقبل �شعب الإمارات ومقيموه اليوم الوطني بكل حب و�شعادة، حيث تتزين ربوع  الدولة يف 
هذا اليوم من كل �شنة باألوان العلم  وعبارات الفخر النابعة من قلوب �شكان  الدولة ومواطنيها، 
وترتجم م�شاعر ال�شعادة والبهجة من خالل احتفاليات وفعاليات  اليوم الوطني  يف كل اأنحاء 
الإمارات ال�شبع ، حيث تقدم عدد من العرو�ض الرتفيهية،  عرو�ض الرق�شات والفنون ال�شعبية 
الإماراتية والرتويجية يف  كافة اأرجاء الدولة،  والتي تتنوع ما بني عرو�ض املطاعم والنقل 
والت�شوق، اأما الفعاليات الرتفيهية  فت�شمل الألعاب النارية والعرو�ض  اجلوية ، كل ذلك واكرث 
اأكرث  وم�شاركة   ، اأك�شبو دبي  2020  اإقامة   ، الـ 50  الوطني  العام  بالعيد  ويواكب احتفالية 
، ت�شتعر�ض فيه جتاربها  ، وي�شم لكل دولة جناحها اخلا�ض  بـه  من 192 دولة  حول  العامل 
والإعالن  عن كل ما تتفرد به كل بلد ، وهذا احلدث الكبري الذي  يواكب احتفالتنا بالعيد 

، يربز تاأكيد 190  دولة م�شاركة يف مكانة دولة الإمارات على الوطني  الـ 50  
وثقة  جمع ال�شاحة  الدولية،  على  الإمارات  بقدرة  دولة  العامل 

 وال�شعوب مًعا ، ويوؤكد مكانة اإك�شبو هذا الكم الكبري من الدول 
دبي  حتت 2020  عاملية  وجهة  بو�شفه 

 �شعار  توا�شل العقول و�شنع 
امل�شتقبل.   
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اً    �ج و�ي �ت ا �ت �ن الا�ت �ن : اح�ت �ن الحماد�ي حس�ي

ت
ا� ا�ن �ج  م�ن الاإ�ن

ن
ر� ن �ت

ص� ر�ت �ن لمس�ي

اآيات  اأ�شمى   ، والتعليم   الرتبية  وزير  احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�شني  معايل  رفع 
التهاين والتربيكات اإىل �شاحب  ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد  اآل نهيان رئي�ض 
اآل  مكتوم نائب  ، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد  الدولة »حفظه اهلل« 
ال�شمو  و�شاحب   ، دبي   »رعاه اهلل«  الوزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض 
للقوات  القائد الأعلى  اأبوظبي نائب  اآل  نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد 
مبنا�شبة   ، حكام  الإمارات  ال�شمو  اأ�شحاب  ،  واإخوانهم  اهلل«  »حفظه  امل�شلحة 
 ، والزدهار  التقدم  من  مزيدا  الإمارات  لدولة  متمنيا   50 الـ  الوطني  اليوم 

وتر�شيخ  دعائم  م�شريتها التنموية للحفاظ على مكانتها الرائدة بني الأمم . 
هذا  نحتفل   : املنا�شبة  بهذه   « الفجر   « ل�شحيفة  له  كلمة  يف  احلمادي  وقال 
قرن  م�شرية  ن�شف  متوجني  اخلم�شني«  �شعار   «عام  حتت  الوطني  باليوم  العام 
على  نهج  جديدة  ف�شول  لت�شطري  واإرادة  عزم  بكل  ما�شني  الإجنازات  من 
املعطاء  الوطن  الر�شيدة،   لتم�شي بهذا  الذي توؤمن به قيادتنا  »الالم�شتحيل« 
عيد  اأن  اإىل  م�شريا  احلقيقية،  والنه�شة  التطور  والتقدم  ميادين  اإىل  واأبنائه 
الحتاد منا�شبة ن�شتلهم فيها روح  الحتاد وم�شرية مظفرة بداأها  الرعيل الأول 
يف  متقدمة  عاملية  مراتب  اإىل  الو�شول  عاتقهم،  على  حاملني  املوؤ�ش�شني،  من 

النه�شة  الإن�شانية  والتنموية واملعرفية والثقافية. 

وذكر اأنه يف اليوم الوطني ن�شتخل�ض من خالله اأعظم العرب والدرو�ض ، املتمثلة 
اأن  يف التفاف اجلميع حول  القيادة، وتاأ�شي�ض دولة فتية  طموحة، م�شريًا اىل 
ال�شتثمار يف بناء الإن�شان ، �شكل اأولوية للقيادة، لفتًا  اإىل اأن هذا اليوم يعدرّ 
للخم�شني  الفريدة  الإن�شانية  حلة  لالحتفاء  بالررّ ا�شرتاتيجية  ل  حتورّ نقطة 
�شات الدولة لتوا�شل م�شرية  عاًما الأوىل من  تاريخنا ، ومنها تنطلق كافة موؤ�شرّ
ل  الفاعل وامل�شتدام الذي ينتظرنا يف  الإمارات املئوية ، يف  اإعداد الوطن للتحورّ

اخلم�شني عاًما القادمة  .  
املتحدة  العربية  الإمارات  ودولة  الحتاد  قيام  منذ   «  : احلمادي  واأ�شاف 
ت�شري بخطى ثابتة ، من اأجل تر�شيخ  قيم الت�شامح ، و�شنت  القوانني التي تنبذ 
الكراهية وا�شتحدثت وزارة متخ�ش�شة يف الت�شامح وخ�ش�شت عام   2019 ليكون 
عاما للت�شامح ، واحت�شنت اأبوظبي  وثيقة الأخوة الإن�شانية، ونظمت املوؤمترات 
ومثال  الآخر  وقبول  للت�شامح  عاملية  منارة  بذلك  فغدت   ، واأطلقت  املبادرات 
يحتذى .  وذكر  ان احتفالية العام مميزة فهي بجانب كونها احتفالية باليوبيل 
الذهبي ومرور 50 عامًا ، فهي اأي�شًا  �شاهدة على عام �شهد العديد من  الإجنازات 
النوعية اإقليميا ودوليا ، بالرغم من ال�شعوبات والقيود التي  فر�شتها جائحة 
حتدي  اإىل  امل�شتمر  و�شعي  قيادتها  الإمارات  دولة  طموح  اأن  اإل   ،  19 كوفيد 
امل�شتحيل  وتخطيه ، هو نهج ثابت وثقافة را�شخة لدى اأبناء املجتمع الإماراتي 
 « الدولة  موؤ�ش�ض  نهيان  اآل  �شلطان  زايد  بن  له  ال�شيخ  املغفور  لنهج  ا�شتمرارا   ،
الإمارات  ملعر�ض  دولة  ا�شت�شافة  مع  الحتفالية  وتتزامن   ، ثراه«  اهلل  طيب 
اإك�شبو   2020 ، وتواجد اأكرث من 192 دولة م�شاركة يف اإك�شبو 2020، وتوافد 

امل�شاركة  وممثلي  الدول   ، الدولة  وخارج  داخل  من  من  الزائرين  غفري  جمهور 
من م�شوؤولني وقيادات ، على راأ�ض وفود من رجال  الأعمال وامل�شتثمرين ورجال 

الثقافة والعلم والفن والبتكار . 
واأ�شاف:  �شهد عام اخلم�شني اإطالق العديد من املبادرات والقرارات التي جعلت 

العامل اأجمع ُي�شري اإىل دولة  الإمارات بالبنان    

اسم�ي  :  ر ال�ت �ن ص�ت  �ج
ن

�ن سلطا�  سالم �ج
ن
� �ي السش

س العالم عل�  ا�ن �ن  �ت
ت

الاإما�ا�

ل  �ن �ن ت �ج
الا� ع الم�ج م�ي �ي �ج اد�ت �ن الر�ي

م�ت ا الحك�ي �ن اد�ت �ي �ت الطموح�ت ل�ت �ي الر�ؤ

الطريان  دائرة  رئي�ض  القا�شمي  �شقر  بن  �شلطان  بن  �شامل  ال�شيخ  املهند�ض  قال 
املدين براأ�ض اخليمة » نحتفل يف اليوم الوطني الـ 50   مبنا�شبة وطنية تتجدد 
ظل  يف  الدولة  حتققها  التي  الإجنازات،  جتدد  مع  عام  كل  يف  ال�شامية  معانيها 
اخلري  قيم  لتعزيز  الإن�شاين  خدمة  املجتمع  على  احلري�شة  احلكيمة  قيادتنا 
م�شرية  جميعًا  نتذكر  الوطني  اليوم  »يف  واأ�شاف:  وال�شالم  والأمن  والت�شامح 

حافلة بالإجنازات بداأت  قبل نحو 50 عامًا ، على يد القائد املوؤ�ش�ض املغفور له 
-باإذن اهلل -الوالد زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه ، تتوجها دولة 

جميع  يف  �شاملة  بنه�شة  اليوم   الإمارات 
املجالت ، حمققة العديد 

الإجنازات  من 

 ، امل�شتويات  املحلية والإقليمية والدولية  ، وعلى كل  املتعددة يف كافة املجالت 
وت�شاعدت م�شرية التنمية والزدهار يف جتربتنا عرب ال�شنني ، لن�شل اإىل م�شاف 

الدول املتقدمة وتبلغ  مرحلة املناف�شة معها على الريادة يف جميع املجالت . 
عن  تختلف  العام  هذا  احتفالتنا  اأن  �شلطان  بن  �شامل  ال�شيخ  املهند�ض  واأ�شاف 
كل عام ، حيث مرور 50 عاما من الجنازات ، وتتزامن  احتفالتنا مع ا�شت�شافة 
دولة  فيه 192  ت�شت�شيف  املنطقة  ت�شهده  اإك�شبو  واأ�شخم  الإمارات لأكرب  دولة 
مة التي تطمح دومًا  حول العامل ، فليفخر كل اإماراتي  بانتمائه اإىل دولتنا املتقدرّ
املاألوف، وال�شتمرار بتحقيق الإجنازات  اإىل تر�شيخ مكانتها عرب تخطي حدود 
ة،  وذلك بف�شل الروؤية الطموحة لقيادتنا احلكيمة  ال�شتثنائيرّ
مة تتيح  ، حتى باتت دولة الإمارات من�شة مزدهرة ومتقدرّ
ر  للعديد من القطاعات موا�شلة  م�شرية الزدهار والتطورّ
، وقد اأ�شبحت الإمارات منوذجًا تقتدي به الدول 
عامًا   50 غ�شون  يف  ا�شتطاعت  حيث  الأخرى؛ 
لي�ض  والأمل،  للتقدم  تربز  كرمٍز  اأن  فقط 
بل  فح�شب،  املنطقة  م�شتوى  على 

والعامل باأ�شره . 

رن  م�ي ر�ي : 50 عاما م�ن ال�ت ل�ت المه�ي م�ي �ج

ادم�ت   عاما �ت
ن

مسو�  ��ن
ت

� رد م�ن �ن �ال�ت

ا�ن    �ج  معها الطموح �الاإ�ن
ن

اع� �ن �ت �ي

جمل�ض  رئي�ض  العام  التعليم  ل�شوؤون  الدولة  وزيرة  املهريي  جميلة  معايل  اأكدت 
يحظى  العام  الوطني  هذا  اليوم  اأن  املدر�شي،  للتعليم  الإمارات  موؤ�ش�شة  اإدارة 

برمزية كبرية نظرا لحتفالنا عربه باليوبيل الذهبي
لتاأ�شي�ض دولتنا احلبيبة، اإذ اأم�شت 50 عاما من التميز والتفرد وكانت خاللها ول 
تزال عالمة فارقة وم�شيئة يف تاريخ الب�شرية، فهي  نتاج ملزيج فريد من الإ�شرار 
والعزمية والطموح والإميان بقدرة اأبناء الوطن على حمل رايته وامل�شي بها قدما 

يف خمتلف املحافل و�شتى املجالت . 
اأن دولة الإمارات ومنذ تاأ�شي�شها على يد املغفور له- باإذن اهلل-  وبينت معاليها 
اآل نهيان والآباء املوؤ�ش�شني راكمت  اإجنازاتها وبنت عليها  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
وطورت قدرات اأبناءها وارتقت بها، فانطلقت دولتنا بكل ثقة واقتدار يف �شباق 
خمتلف  من  الأرقام  ترتجمه  ما  وهو  قل  نظريه،  ت�شدرًا  حمققة  العاملي  التميز 

املراجع العاملية املتخ�ش�شة يف كافة امليادين .  
الرهان  حمور  الدولة  تاأ�شي�ض  منذ  كان  الإماراتي  الإن�شان  اأن  معاليها  واأو�شحت 
والتطوير  اإياه  بالتعليم  متعهدين  الر�شيدة  القيادة  اأولويات  اأوىل  وت�شدر   ،
من  ليتمكن  الكفاءة  من  مدى  ابعد  اإىل  بها  والذهاب  بقدراته  لالرتقاء 
الدولة  رفعة  ت�شاهم يف  اإجنازات  اأي�شا  ويراكم  الوطن  مكت�شبات  املحافظة على 
التعليم  جمال  يف  نحن  له  نعمل  الإن�شان  هو  احلقيقة  الإمارات  فرثوة  وتقدمها 
والعلمي  واحل�شاري  الإن�شاين  التطور  ركب  جماراة  من  الآتية  اأجيالنا  لنمكن 
الكثري  "نحتفل بخم�شني عاما م�شت فيها  املت�شارع .   وقالت معاليها  والقت�شادي 
من الإجنازات �شكلت مبجملها عراقتنا وطابعنا وهويتنا التي نعتز بالنتماء لها، 
 ونفتتح خم�شني عاما قادمة يت�شاعف معها الطموح والإميان بقدرة اأبناء الوطن 

على حتقيق روؤية دولتنا، واأملها الكبري باأبنائها  ."  
واأكدت معاليها اأن الحتفال باليوبيل الذهبي للدولة منا�شبة من خاللها جندد 
الهمم  خاللها  ن�شتنه�ض  من  ومنا�شبة  الر�شيدة،  وقيادتنا  لدولتنا  والولء  العهد 
لنوا�شل تاأدية ر�شالتنا الرتبوية لنفي با�شتحقاقات م�شتقبل الإمارات عرب متكني 
اأجيالنا املقبلة ورفدهم بكافة مقومات  ريادتهم، ليتمكنوا من اإ�شافة ب�شمتهم يف 
لتحقيقها هي  ال�شتثمار الأمثل يف تعليم الأجيال املقبلة .   م�شرية دولتنا، فمع اخلم�شني املقبلة يرتفع �شقف الطموحات والو�شيلة الوحيدة 
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ها ��ن �ن عل� اؤ م�ي �ي �ن �الم�ت �ي  المواط�ن

دولة  امل�شاط  رانيا  الدكتورة   ، امل�شرية  الدويل  التعاون  وزيرة  معايل  هناأت 

اإننا  الوطني  الـ 50  ، وقالت  بالعيد  املتحدة حكومة و�شعبًا  العربية  الإمارات 

العطاء  ، ومب�شرية  ن�شارك الإمارات فرحتها مبرور 50 عامًا من عمر الحتاد 

التي امتدت طوال تلك العقود ،  مل�شرية تتوحد  فيه م�شاعر احلب والوفاء من 

، يف  املوؤ�ش�شني  القادة  اليوم جهود  ي�شتذكر يف هذا  والكل   ، مواطنني ومقيمني 

بناء هذا  الوطن على اأ�ش�ض  قوية ومبادئ الوحدة والحتاد، وجعلوا لالإن�شان 

كل  ت�شخر  لها  اأن  يجب  التي   ، للوطن  احلقيقية  الرثوة  باعتباره  الأولوية 

اجلهود  والإمكانات ، وهذا ما نراه اليوم يف اأبناء وبنات دولة الإمارات العربية 

املتقدمة  م�شاف  الدول  يف  جعلت  الدولة  وم�شرفة  رائدة  مناذج  من   ، املتحدة 

عامليًا . 

 

د :  ط المصر�ي هال�ت السع�ي �نط�ي ر�ت ال�ت ��ن�ي
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حو  طلا�ت �ن ها للا�ن ر�ت واصل �مس�ي عاما ��ت

ها 2071   �ت و�ي �ي م�ؤ اهر �ن ل �ن �ج �ت مس�ت

الدكتورة هالة  امل�شرية  والتنمية القت�شادية  التخطيط  وزيرة  اأعربت معايل 
حلمي  ال�شعيد ، عن تقديرها ملا حققته دولة الإمارات  العربية املتحدة ، من تطور 
وتقدم  ملمو�ض يف كافة القطاعات واملجالت وعلى كافة امل�شتويات ، وكان نتاجه 
ما حتقق  من اإجنازات  مل�شناها جميعا على كافة الأ�شعدة ، ناهيك عن دورها الكبري 
يف تر�شيخ  مبادئ وقيم الت�شامح والأخوة الإن�شانية ، وقالت معاليها يف كلمة  لها 
لـ �شحيفة »  الفجر« الماراتية ُمهنئة دولة الإمارات حكومة و�شعبًا باإحتفالتها 
بالعيد الوطني  لدولة المارات ، وتتويجًا مل�شرية 50  عاما من تاريخها على قيام 
زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور  الراحل  املوؤ�ش�ض  اأر�شى قواعدها  ،  التي  دولة الحتاد 
توا�شل  واليوم   ، املوؤ�ش�شون  الآباء  واإخوانه  اهلل  ثراه"،  نهيان   "طيب  اآل  �شلطان 
مئويتها  يف  زاهر  م�شتقبل  نحو  لالنطالق  وم�شريتها  الإمارات  احتفالتها  دولة 

 .  2071
العالقات  امل�شرية يف كلمتها على قوة  التخطيط  واأكدت معايل وزيرة 
، والتاريخية التي تربط جمهورية م�شر  الأخوية  الوطيدة 

بالإجنازات  م�شيدة   ، و�شعبًا  قيادة  العربية  املتحدة  الإمارات  العربية  ودولة 
م�شارها  التنموي  �شعيد  على  دولة  الإمارات  حققتها  التي  البارزة  احل�شارية 
اليها عامليًا  ُي�شار  بات  ، حتى  اأ�شهمت يف تعزيز مكانتها  الرفيعة  والتي   ، الطموح 
بالبنان على ما حققته من اجنازات  ومازالت  حتققه ، فها هو اإك�شبو 2020 دبي 
الذي يعد اأول اإك�شبو دويل يقام يف العامل  العربي ، والذي ُيعد من اأبرز الإجنازات 
عام  اأن  على  موؤكدة   ، لدولة  الإمارات  الذهبي  اليوبيل  عام  التي  �شي�شهدها 
التي  بداأتها منذ الإعالن  عن قيام  اخلم�شني ي�شكل حلظة تاريخية يف م�شريتها 
ومواطنيها  الإمارات  بقياداتها  حتتفي  واليوم   ،  1971 العام  يف  الإمارات  دولة 
ومقيميها بالإرادة العظيمة والعزمية القوية ، التي  حتلى بها  اآباوؤهم املوؤ�ش�شون 
يف بناء دولة الحتاد ، واجلهود التي بذلها اأبناء هذا الوطن  حتى اأ�شبحت دولة 

الإمارات اإحدى اأكرب الدول  منوًا وتطورًا يف العامل". 

جمل�ض الأمناء جلامعة   6 اأكتوبر ، اأ�شمى اآيات التهاين لدولة الإمارات العربية 

وقال   ،  50 الـ  لالحتاد  الوطني  العيد  مبنا�شبة  وحكومة  و�شعبا  قيادة  املتحدة 

املحبة  عنوان  ممتدة  وحتمل  الإماراتية  امل�شرية  والعالقات  ال�شلة  اإن  اأوا�شر 

والإخاء يف اأف�شل �شورة، م�شت�شهدًا بالعديد من �شور  التعاون فيما بني حكومتي 

باين  قلب  يف  و�شعبًا  حكومة  م�شر  ومكانة   ، الحتاد  قيام  منذ  والإمارات   م�شر 

، وكذلك  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  - باإذن  اهلل-  له  املغفور  دولة الحتاد 

والعديد   ، الإمارات حكومة و�شعبًا يف قلوب كل  امل�شريني  الطيبة لدولة  املكانة 

من  املواقف النبيلة لقيادات دولة الإمارات جتاه م�شر وحكومتها و�شعبها ، وهذا 

النهج  الطيب هو ما اأر�شاه الوالد املغفور له ال�شيخ زايد يف  نفو�ض اأبنائه ، و�شار على 

نهجه خري اخللف خلري  ال�شلف . 

المارات  دولة  مل�شاركة   ، �شعادته  عن  بدر  زكي  اأحمد  الدكتور  معايل  واأعرب 

نقطة  كان  مبثابة  الذي  الحتاد  بعيد  فرحتهم  واحتفالهم   ، و�شعبًا  حكومة 

 " �شحيفة   له  لـ  كلمة  يف  معاليه  واأكد   ، ال�شقيقة  لالإمارات  امل�شيئة  النطالق 

اأر�شى قواعدها  التي  50 عامًا م�شت على  دولة الحتاد  اأن  " الإماراتية  الفجر 

�شاحب  اهلل«  رحمه   « نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  الذكر  املغفور  طيب 

املبادرة  ووا�شع حجر اأ�شا�ض  زاوية الوحدة ، والذي ر�شخ معاين احلب والنتماء 

يف نفو�ض �شعبه واأبنائه فكانوا جميعًا خري خلف خلري  �شلف ،  حملوا الأمانة على 

عاتقهم وكانوا اأهل ثقة لهذه الأمانة . 

كافة  على  اإجنازات  لبلدهم  حققوا  وحكامها  الإمارات  �شيوخ  اإن  معاليه  واأ�شاف 

الأ�شعدة ُي�شار اإليها بالبنان ،  ووا�شلوا م�شرية الوالد زايد  بن �شلطان ور�شالته يف 

تر�شيخ مبادئ وقيم الت�شامح والأخوة الإن�شانية ، موؤكدًا  على اأن دولة الإمارات 

ما�شية يف حتقيق املزيد من  التقدم والزدهار يف ظل قيادتها الر�شيدة برئا�شة 

اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو   �شاحب 

و�شاحب ال�شمو  ال�شيخ حممد بن را�شد  اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 

الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد  اآل  نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم 

اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء  املجل�ض الأعلى لالحتاد 

حكام  الإمارات ، الذين ما لبثوا اأن يفعلوا امل�شتحيل 

من اأجل �شعادة مواطنيهم وكل  مقيم على اأر�ض 

الإمارات. 

�ت  م�ي
�ن ر ال�ت �ت ���ن�ي �ت المصر�ي الاؤس�ج �ي ر�ج

رال�ت ��ن�ي

ر  و�ج ك�ت امع�ت 6 اؤ اء ل�ج م�ن س الاؤ �ي �ت ��ؤ �ت الاؤس�ج الم�ل�ي

�ي الـ 50    
دها الوط�ن ع�ي ت �ج

�ؤ الاإما�ا� ه�ن �ي

رفع معايل الدكتور اأحمد زكي بدر وزير الرتبية والتعليم امل�شري 

الأ�شبق ووزير التنمية املحلية 

الأ�شبق  رئي�ض 

وقالت  وزيرة التعاون الدويل، اإن هذه املنا�شبة العزيزة على قلوبنا ، تتجدد 

كل عام مع جتدد الإجنازات التي ن�شمع عنها ونلم�شها  لدولة  الإمارات يف ظل 

�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�ض  القائد  نهج  على  ت�شري  التي  احلكيمة  القيادة 

م�شيفة:"واليوم  وال�شالم،  اخلري  والت�شامح  والأمن  بقيم  ج  ُتِورّ الذي  نهيان،  اآل 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قيادة  ظل  يف  والتمكني  التنمية  م�شرية  الدولة  توا�شل 

خليفة بن  زايد اآل نهيان  رئي�ض الدولة و اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات الذين 

ا�شتطاعوا يف فرتة وجيزة اأن يحققوا تقدمًا ملحوظًا يف املجالت كافة،  ووفروا 

 العي�ض الكرمي والرفاهية لأبناء �شعبهم حتى اأ�شبحت اليوم وبكل اعتزاز دولة 

الإمارات ترمز اإيل ال�شتقرار  والأمان  جلميع  املواطنني واملقيمني على اأر�شها. 

 ، امل�شاط  رانيا  الدكتورة   ، امل�شرية  الدويل  التعاون  وزيرة  معايل  وتقدمت 

باأ�شدق التهاين واأجمل الأماين اإىل مقام �شاحب ال�شمو  ال�شيخ  خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�ض الدولة، واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 

ال�شيخ  ال�شمو  الدولة رئي�ض جمل�ض  الوزراء حاكم  دبي، و�شاحب  نائب رئي�ض 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، 

واأ�شحاب  ال�شمو اأع�شاء  املجل�ض الأعلى حكام الإمارات واأولياء العهود وكافة 

الوطني  الحتفال  باليوم  مبنا�شبة  الإمارات،  دولة  يف  واملقيمني  املواطنني 

الـ50   للدولة، داعيًة اهلل عز وجل اأن يدمي علي الإمارات و�شعبها نعمة الأمن 

والأمان وال�شتقرار يف ظل قيادتها  الر�شيدة. 
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�ي �مر�� 50 عامًا
د الوط�ن الع�ي ًا �ج �ؤ مه�ن

 
ت

� �ت ح�ت  
ت

الاإما�ا�  : المصر�ي  �ت  �ي ر�ج
ال�ت ر  ��ن�ي

 
ت

ا� ا�ن �ج �ن �اإ امل�ت  سش �ت  مو�ي �ن �ت �ت  ه�ن �ن

ر�ت �ن م�ن اد�ت  �ي �ت د  �ي عل�  �ت 
رن م�ي م�ت

م�شر  بجمهورية  والتعليم  الرتبية  وزير  �شوقي  طارق  الدكتور  وجه 

الوطني  بعيدها  قيادات  و�شعبًا  الإمارات  لدولة  التهنئة  العربية، 

نه�شة  خاللها  حققت  الإمارات،  دولة  احتاد  على  عاما   50 ومرور 

المارات  وطنهم  بو�شلة  توجه  متميزة،  �شاملة  واإجنازات  تنموية 

اإىل طريق التقدم وا�شت�شراف امل�شتقبل امل�شرق، موؤكدًا  اأن هذا يعك�ض 

دولة  قيادات  بها  ت�شلحت  التي  الطموحة  والرغبة  اخلالق  الفكر 

الإمارات وحكامها. 

قطاع  يف  الإمارات  دولة  قدمته  مبا  �شوقي،  طارق  الدكتور  واأ�شاد 

القالب  عن  خارجًا  به  عامليًا  يحتذى  للتعليم  منوذج  من  التعليم،  

مع  تتواكب  ذكية،  بخوا�ض  وم�شتمر  متكامل  نظام  عرب  التقليدي، 

والرقمي  الذكي  التعلم  �شعيد  على  حققوها  الكبرية  التي  الطفرة 

امل�شتقبل،  وتكنولوجيا  اإليه من علوم  وما و�شلت  الذكية،  واخلدمات 

واأدوات  جناح  مقومات  من  اليوم  متتلكه  ما  اإىل  م�شتندة  الع�شر، 

حديثة للتقدم. 

كل   ، العربية  م�شر  بجمهورية  والتعليم  الرتبية  وزير  واأ�شاف 

على  العزيزة  بهذه  املنا�شبة  ال�شامية  والتهاين  ال�شادقة  الأمنيات 

نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  جميعًا،  قلوبنا 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واإىل  اهلل،  الدولة،  حفظه  رئي�ض 

را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء  حاكم دبي، 

نهيان ويل  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  واإىل �شاحب  رعاه اهلل، 

عهد اأبوظبي نائب القائد  الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب 

داعيا  اهلل  الإمارات،  حكام  لالحتاد  الأعلى  املجل�ض  اأع�شاء  ال�شمو 

تعاىل اأن يحفـظ بالدهم دائما عالية هامتها خفاقة رايتها واأن يعيد 

هذا العيد على وطنهم الإمارات بكل  تقدم وخري ورخاء. 

اإلمارات .. الحب
ما احلب اإل الإمارات .. وما الهوى اإلها .. ق�شة احلب املتجددة والع�شق الذي ل ينتهي ..  توثق  عرى النتماء والولء والإخال�ض 
 والوفاء ..نباهي بها الدنيا .. ل نبالغ لكنها النب�ض لقلوبنا ..  والهواء لرئاتنا .. هي الأمان واملالذ .. الأر�ض التي مل تبخل علينا 

وما زالت  و�شتبقى تغدق علينا  العطاء.  
اإماراتنا  احتاد  عا�ض   .. بالدي  عي�شي    : نردد  �شباح  كل  ويف  دي�شمرب  من  الثاين  �شباح  . يف  .

 ح�شنتك با�شم اهلل يا وطن .. وطن ل ي�شبه  اأي وطن .. حفظه اهلل من كل �شر واأدام 
علينا نعمة الأمن  والأمان ، فالإمارات الأوىل عامليًا ح�شب تقرير »جالوب »لالأمن 

والنظام لعام   2021 يف جتوال  ال�شكان لياًل مبفردهم.. بهذا التقرير اأو دونه 
وكل من يتنف�ض هواها �شهيقًا ل زفري بعده وكل مقيم  وزائر يعي و يلم�ض 

 الأمان وال�شكينة والطماأنينة يف وطني الإمارات .. رب اجعل هذا البلد 
اآمنًا . 

بكل  اأنتم ؟ جنيب  اأي دولة  : من  ن�شاأل  ونتباهى به حني  نفخر  بلد 
فخر وحب وعزة من الإمارات ..  نحن عيال زايد ..طيب اهلل ثراه 
..  العزيز ال�شامخ .. الرا�شخ يف القلب والذاكرة .. من اأر�شى دعائم 
يف  درو�شًا  علمنا  وقادتها  الوطن  حب  فينا  وغر�ض  الحتاد   �شرح 

الوفاء  والعمل واخلري والإح�شان  وال�شرب والعطاء وتقدير النعم ، كم 
من ال�شور ومقاطع الفيديو مرت .. حفظها التاريخ للمغفور له  ال�شيخ 

الإرادة   ، احلكمة  فيها  اأب�شرنا   .. اهلل  رحمه  نهيان  اآل  �شلطان  زايد  بن 
واخلري واحلب والعطاء  والطموح والروؤية امل�شتنرية ومد يد العون  ون�شرة 

احلق .. اأحببناه و�شنبقى .. رجل غادر الدنيا لكنه  باٍق فينا .. وحني ننادى بـ 
» عيال زايد » فنحن ندرك اأننا ننتمي للعظيم  الراحل .. ال�شاكن يف عقولنا  وحنايانا 

.. ندرك عظم م�شوؤولية اأن تكون �شفريًا لبلٍد ل يليق بها اإل املجد والعزة لذا من قرير العني 
 يا اأبونا  الغايل .. ما�شون اإىل العال واخلري . 

حتية حب وولء واإجالل وتقدير ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة.. املا�شي على  نهج ال�شيخ زايد 
رحمه اهلل   حكيم العرب ، وحتية للمحمدين  �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل  مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان واأ�شحاب  ال�شمو ال�شيوخ حكام الإمارات حفظهم  اهلل و�شدد اهلل خطاهم واأ�شعدهم يف الدنيا والآخرة. 
يغبطنا الكثري على الإمارات حفظها اهلل وعلى قادتنا ال�شتثنائيني الذين ي�شعونا يف اأول اأولوياتهم ..  في�شتثمرون يف الإن�شان 
قبل  العمران ، يف التعليم وال�شحة والقت�شاد وكل امليادين التي من �شاأنها  اأن تفتح اآفاقًا رحبة للتقدم والتطور يف دولة الإمارات 
العربية  املتحدة من خالل امل�شاريع الوطنية  والروؤية الثاقبة للم�شتقبل وما تتطلبه املرحلة املقبلة ، وترجمة حقيقية للطموح 

والعمل  الدوؤوب  لتكون الإمارات العاملية املتحدة وتفتح للعامل اأبوابها كبيئة خ�شبة لال�شتثمار وال�شتقرار، وملتقى  العامل . 
نعم هناك عالقة خا�شة ومميزة بيننا وبني قادتنا ..ع�شية على ال�شرد .. ل مبالغة بها هي م�شاعر  حقيقية نتحدث ب�شدق يف 
كل حديث  عنهم ، يف كل كلمة نكتبها عنهم .. حتى حني نلتقيهم ويغيب  التعبري منا.. نحاول بكل جد اأن نبوح مبحبتنا وامتناننا 
لهم ونحفظ ردهم  وكلماتهم لنا ..كو�شام ل  يليق به املقام اإل قرب القلب .. عالقتنا بهم ل متت ب�شلة لعالقة حاكم مبحكوم، 

وال�شواهد كثرية ل  �شبيل  حل�شرها لكننا نحفظها ون�شع ن�شب عيوننا كل ما يقدمونه لنا ولالإمارات احلبيبة .  
ع�شنا وتعاي�شنا مع اأزمة كوفيد -19 بف�شل اهلل وبف�شل توجيهات قيادتنا الر�شيدة التي ا�شتطاعت اأن  تعرب بنا اإىل بر الأمان 
بكل ما قدمته  للمواطن واملقيم والزائر حني اأتى �شوت »بوخالد« )ل ت�شلون  هم( واجلهود املبذولة لحتواء اجلائحة وم�شاعدة 
املريخ وانطالقة  اإىل  للو�شول  ال�شديقة  بتوفري   امل�شاعدات الطبية والعمل  املتوا�شل ل�شتمرار احلياة وحتقيق الطموح  الدول 

اك�شبو 2020  كموؤ�شر  حقيقي للتعايف يف اأكرب جتمع ثقايف عاملي حتت�شنه دبي والإمارات. 
خم�شون عامًا ذهبيًا من التفرد والتميز واخلري والت�شامح والريادة يا بالدي احلبيبة .. فاللهم احفظ  الإمارات واأدم علينا نعمة 

الأمن  والأمان واحفظ قادتنا واأولياء اأمورنا،   واجعلهم ذخرًا و�شندًا، 
و   اللهم  ارحم من تويف من جنودنا واعف عنهم وتقبلهم من ال�شهداء  

 .  

اإلمارات .. الحب
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د   ع�ي
ت

الا� �ن ل : اح�ت ن اإسماع�ي
وس� �ي

م�ن  الاؤ عم �ج �ن
 عامًا �ن

ن
مسـ�� �اد ��ن الا�ت

د�ت �ي ا الرسش �ن اد�ت �ي ل �ت
ن

�ي � �السعاد�ت �ن

�شعود  ملوؤ�ش�شة  العليا  اللجنة  رئي�ض   ، اإ�شماعيل  يو�شف  �شعادة  اأعرب 

اليوم  هذا  باإحتفالية  عن  �شعادته  ال�شباب  م�شاريع  لتنمية  �شقر  بن 

، والذي ي�شتقبله �شعب الإمارات ومقيميه بكل حب  التاريخي   الوطني 

و�شعادة،  حيث تتزين ربوع الدولة يف هذا اليوم من كل �شنة باألوان  العلم 

ومواطنيها،  مقيميها  �شكان  الدولة  قلوب  من  النابعة  الفخر  وعبارات 

وترتجم م�شاعر ال�شعادة والبهجة من خالل احتفاليات وفعاليات  اليوم 

الوطني يف  كل اأنحاء المارات ال�شبع كل ذلك واأكرث ، ويواكب احتفالية 

،  وم�شاركة  دبي    2020  اأك�شبو  اإقامة   ،  50 الـ  الوطني  بالعيد  العام 

اأكرث من 192 دولة حول العامل بـه ، وهذا احلدث الكبري الذي يواكب 

احتفالتنا بالعيد  الوطني الـ 50  ، يربز تاأكيد 190 دولة  م�شاركة يف 

مكانة دولة الإمارات على ال�شاحة الدولية، وثقة العامل  بقدرة دولة 

ويوؤكد   ، وال�شعوب  مًعا  الدول  من  الكبري  الكم  هذا  جمع  على  الإمارات 

توا�شل  �شعار  حتت  عاملية  وجهة  دبي  بو�شفه   2020 اإك�شبو  مكانة 

العقول و�شنع امل�شتقبل.   

رحلتنا  يف  تاريخية  حلظة  ي�شكل  اخلم�شون  فالعام  اإ�شماعيل  واأ�شاف 

التي بداأت منذ الإعالن عن قيام دولة  الإمارات يف عام 1971 ،  والذي 

ُيعد احتفاء بالإرادة العظيمة والعزمية القوية ، التي حتلى بها الآباء 

 املوؤ�ش�شون يف بناء دولة الإمارات ،  واجلهود التي بذلها اأبناء  الوطن خري 

اخللف خلري �شلف ، حتى  اأ�شبحت دولة الإمارات وهلل احلمد اإحدى اأكرب  

الدول منوا وتطورا يف العامل ، كما اأن و�شف  ال�شعب  الإماراتي بـ اأ�شعد 

�شعب مل ياأت من فراغ ، بل وقد نال من تلك ال�شعادة املقيمون على اأر�ض 

تلك الدولة من  كافة اجلن�شيات ،  فالتنوع العرقي الذي يعي�ض بان�شجام 

اأكناف قادة  ،  وحتت  ال�شعداء  اإىل جنب مواطني الدولة  ، جنبًا  وحب 

احلب  وكم  الإمارات  دولة  مييز  هو  ما  وهذا   - اهلل  -حفظهم  الوطن 

النابع من قلوب كل من  عا�ض يف اأح�شان هذا الوطن ، الذي �شور ال�شالم 

واحد  ويلم�شه  كل  ونلم�شه   ، �شوره  العامل  باأبهى  �شعوب  خمتلف  بني 

املغلفة باحلب  ال�شادقة  امل�شاعر  وابل من   ، اأر�ض المارات  يعي�ض على 

، معربين عن  حبهم  وامتنانهم ملا قدمته لهم هذه الدولة من خالل 

امل�شاركة بالحتفاليات . 

: م�ي ع�ي � ال�ن محمد عل�ي م��ج

سعاد  ل اإ �ج  اؤ
هدًا م�ن ا �ج �ن ادا�ت �ي  �ت

ُ
ل اؤ

لال 50 عامًا لم �ت �ن

عو�ب العالم دم�ت سش �ي م�ت ع� �ن صن  ل�ت
المواط�ن

اأكد �شعادة حممد علي م�شبح النعيمي رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة جتارة 
راأ�ض اخليمة ، على اأن الحتفال  باليوم الوطني فر�شة لتجديد الولء 
اإ�شعاد  املواطن  ، التي مل تاأُل جهدًا من اأجل   والنتماء للقيادة الر�شيدة 
لت�شعه يف مقدمة ال�شعوب يف العامل ، م�شريًا اإىل اأن اليوم الوطني  منا�شبة 
الآباء  دعائمها  اأر�شى  التي   ، الحتاد  قيم  من  خاللها  ن�شتذكر  غالية 
اهلل  ثراه،  �شلطان،  طيب  بن  زايد  ال�شيخ  له  املغفور  بقيادة  املوؤ�ش�شون 
وا�شتنها�ض للهمم كي من�شي على خطاهم على طريق التنمية والتطور، 
، ومن هذا  املنطلق يجب  املجالت  الذي ت�شهدها  دولتنا احلبيبة يف كل 
الوطنية  املكت�شبات  اأن يحر�ض كل الأجيال جيال تلو الآخر على  �شون 
اليوم  الإمارات  اأن  دولة  اإىل  لفتًا   ، ازدهارها  م�شرية  دفع  يف  والإ�شهام 
ت�شكل  منوذجًا تنمويًا ا�شتثنائيًا ، من خالل ما حتقق من اإجنازات علمية 
التي  الرائدة  اإ�شافة  حقيقية  مل�شريتها  مثلت  واجتماعية  واقت�شادية 

انطلقت منذ تاأ�شي�ض دولة الحتاد .  
وقال النعيمي اأننا نحتفل اليوم بكل فخر واعتزاز مبرور 50 عامًا ، لقيام 
خالدة  وعزيزة  ذكرى  وهي   ، العربية  املتحدة،  الإمارات  دولة  احتاد 
القوة  والعزمية  منها  ن�شتمد  الغايل،  الوطن  اأبناء  �شمري  يف  حمفورة 

لل�شري يف الطريق اإىل امل�شتقبل، ون�شتلهم القيم واملبادئ  واملثل العليا التي 
اأر�شاها القادة  املوؤ�ش�شون لهذا ال�شرح املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان، طيب اهلل ثراه،  واإخوانه  اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�ض 
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، الذين اتخذوا بعون اهلل وتوفيقه  ذلك 
را�شخة،  وقواعد  اأ�ش�ض  على  الحتاد  �شرح  التاريخي  بت�شييد  القرار 
كان لها الأثر العميق يف تعزيز  التنمية امل�شتدامة وبناء املواطن علميًا 

ومعرفيًا وتقنيًا. 
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�ي �ي �عر�ج ما�ا�ت  كل اإ
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دا� �ي �حج �ن

 

راأ�ض اخليمة،  اإدارة غرفة  النائب الأول لرئي�ض جمل�ض  ال�شياح  ورفع �شعيد 

اأ�شمى اآيات الولء والعرفان للقيادة الر�شيدة واملواطنني واملقيمني مبنا�شبة 

اليوم الوطني الـ 50 لدولة الإمارات العربية املتحدة ، فالثاين من دي�شمرب من 

كل عام ميثل عالمة بارزة ومميزة يف تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة 

اليوم اخلالد يعي�ض يف وجدان كل  الوطني هذا  اأن الحتفال باليوم  ، مبينا 

عندما   ، الإمارات  تاأ�شي�ض  ذكرى  اىل  بنا  يرجع  فهو   ، عربي  كل  و  اإماراتي 

�شطرت  دولة  تاأ�شي�ض  على   ، عزمهم  و�شدق  املوؤ�ش�شني  الآباء  اإرادة  توحدت 

تاريخًا م�شرقًا يحق لكل اإماراتي اأن يفخر به ، م�شيفًا اأن احتاد دولة الإمارات 

مل يكن فاأل خري ل�شعب الإمارات فحـ�شب ، واإمنا لعب دورًا مهمًا يف تنمية دول 

�شقيقة و�شديقة كثرية .

وتابع ال�شياح يف كلمته اأن اأبناء الإمارات يوؤكدون ولءهم وحمبتهم لوطنهم 

ا�شتكمال  اأجل  العطاء من  املزيد من  ، عازمون على بذل  الر�شيدة  وقيادتهم 

والتي   ، الأولون  حملها  التي  اخلري  م�شرية  والنماء  والتطوير  البناء  م�شرية 

�شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور  واأر�شى دعائمها  اأرجاء الإمارات  طالت كل 

اآل نهيان، طيب اهلل ثراه ، لفتًا اإىل اأنه ويف هذا اليوم تاأ�ش�شت معامل الحتاد 

وتر�شخت ف�شائل التاآزر وروح التعاون بني اأبناء �شعبنا الويف والذي ا�شتطاع 

من خالله قادته حتقيق وحدة را�شخة حتدت كل ال�شعاب التي واجهتها يف 

�شبيل اإن�شاء دولة قوية جتمع وتوحد الفكر واجلهد لتحقيق النه�شة يف كافة 

املجالت.

وقال ال�شياح اإن دولة الإمارات ا�شتطاعت ويف وقت قيا�شي وباإرادة فاقت 

لل�شفوف  تتقدم  اأن  التوقعات  كل 

يف  تكون  واأن  الأوىل 

واحلياة  الدولية  ال�شيا�شات  يف  املوؤثرين  اأهم  واأحد  املتقدمة  الدول  طليعة 

املجتمعية للعامل مما جعل رايتها ترتفع عاليًا بني رايات دول ال�شدارة ، وها 

نحن اليوم نفخر ا�شت�شافة اأكرب حدث عاملي األ وهو اأك�شبو 2020 ومب�شاركة 

، وها هم  املتحدة  العربية  ، تلك هي دولة الإمارات  العامل  192 دولة حول 

قادتنا وحكامنا �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة، 

رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل،  حفظه 

ال�شيخ  ال�شمو  رعاه اهلل، و�شاحب  الوزراء حاكم دبي،  رئي�ض جمل�ض  الدولة 

القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  حممد بن 

ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى 

اأع�شاء املجل�ض الأعلى لالحتاد حكام  ال�شيوخ 

بهذه  اأنف�شنا  ونهنئ  نهنئهم  الإمارات، 

املنا�شبة الوطنية الغالية.
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ا ما لم  �ن وا لد�ل�ت �ت ا ح�ت �ن اد�ت : �ت �ب محمد حس�ن الس�ج

ت
� لال 50 عاما م�ن �ي العالم �ن �ي د�ل�ت �ن �ت    لاؤ ح�ت �ت �ي

العام  املدير  ال�شبب  ح�شن  حممد  اأعرب   ، للم�شتقبل  وا�شتعدادًا  م�شت  عام  خم�شني  باإجنازات  احتفاًل 
بالوكالة  لغرفة جتارة راأ�ض اخليمة ، عن  فخره واإعتزازه كونه مواطنًا اماراتيًا كفخر واإعتزاز كل مواطن 
اإماراتي  ، بهذا البلد التي ا�شتطاعت بف�شل اهلل اأوًل ، وبف�شل موؤ�ش�ض  دولة الحتاد املغفور له الوالد زايد 
بن  �شلطان اآل نهيان وخلفه ال�شالح قيادات الدولة الر�شيدة ، اأن يحققوا لدولتنا ما مل يتحقق لأي دولة 
 يف  العامل خالل الـ 50 عامًا املا�شية ، ولزلنا يف امل�شي ُقدما لتحقيق املزيد من الجنازات ، داعيًا اجلميع 
ر   اإىل التاأمل يف التاريخ  العريق والقيم النبيلة والإجنازات الفريدة التي حققتها دولة المارات ؛ وت�شورّ
�شبابنا  امل�شتقبل من خالل دعم  ببناء هذا  املئوية، مع  اللتزام   م�شتقبلها ونحن من�شي يف طريقنا نحو 
 وتزويدهم بالأدوات واملهارات الالزمة للم�شي قدمًا ،  وتابع ال�شبب : »اأن عاملنا اليوم  يتغري ب�شرعة  غري 
م�شبوقة، وي�شاحب ذلك الترّغري العديد من الفر�ض التي تفتح الآفاق لالبتكار والإبداع .. فعلينا جميعا 
 م�شاعفة اجلهود  والعمل على خلق افكار جديدة ومبادرات نوعية واملحافظة على ثرائنا وقيمنا وتنوع 

 جمتمعنا، ت�شهم جميعها بغد اأف�شل وم�شتقبل  م�شرق لوطننا«. 

ا  �ن ا�ت ا�ن �ج �ن ما� اإ مع �ش �ج هد العالم اؤ �ش : �ي لا��ي �ت ال�ن عا��ن

�اد مر�� 50 عامًا عل� د�ل�ت الا�ت �ت �ج �ي حن ا��ي ال�ت

 ، الريا�شي  الإمارات  ونادي  للتاأمني  اخليمة  راأ�ض  اإدارة  جمل�ض  ع�شو  الفالحي  �شالح  عارفة  وثمنت 
"اإن عام اخلم�شني ي�شكل   اجلهود التي �شاركت بها جميع  اجلن�شيات ، واأ�شهمت يف بناء الدولة، قائلة: 
يف  ثقة  بكل  لالنطالق  فيه  الذي  ن�شتعد  الوقت  يف  املا�شية  عامًا  اخلم�شني  اإجنازات  يف  للتاأمل   فر�شة 
 رحلتنا املقبلة"، داعية ل�شاحب الف�شل بعد اهلل املغفور له الوالد زايد بن �شلطان اآل نهيان -  طيب اهلل 
ثراه - الذي اأر�شى قواعد الحتاد والتالحم يف اأبنائه ، ور�شخ معاين احلب والنتماء يف نفو�ض  �شعبه ، 

ويعد جت�شيدا حقيقيا  لالحتفاء مب�شرية التقدم والرخاء التي اأر�شى قواعدها . 
الـ50  الأعوام  يف  الإجنازات  من  املزيد  لتحقيق  قدما  الإمارات  دولة  مت�شي  بينما  الفالحي  واأ�شافت 
 املقبلة ، �شت�شهد دولتنا الإمارات  و�شي�شهد العامل اأجمع ثمار اإجنازاتنا التاريخية ، يف جمال تكنولوجيا 
 الف�شاء والبتكار والأبحاث العلمية والف�شائية، واإحداث حتولت  جذرية يف تطوير قدرات الإمارات 
واأي�شا من  اأبرز   ، والعلمية والبحثية  وال�شناعية  الهند�شية  التحتية  البنى  العربي يف جمال   والعامل 
الذي يعد  اإك�شبو 2020 دبي  اإقامة  الإمارات،  الذهبي لدولة  اليوبيل  �شي�شهدها عام  التي   الإجنازات 

اأول  اإك�شبو دويل يقام يف العامل  وذلك للمرة الأوىل يف منطقة ال�شرق الأو�شط واأفريقيا وجنوب اآ�شيا ، 
 وا�شت�شافة اأكرث من 192 دولة حول العامل يف هذه امل�شرية  ال�شتثنائية، من اأجل اإلهام الأجيال املقبلة  وم�شاركتها يف اإطالق البتكارات التي �شتكون دعامة التقدم 

الب�شري يف اخلم�شني �شنة املقبلة . 

واصل  :  س�ن
ن

�ن �كا�  �ج
ن

عل�ي سلطا�

ا�  �ن �ت �ن عل� ما ح�ت �ي طن ر�ت م�ا�ن المس�ي

ها هد العالم �ج �ش ت �ي
ا� ا�ن �ج �ن  اإ

م�ن

الرئي�ض  العامري،  ركا�ض  بن  �شلطان  علي  وهناأ 

الإمارات  دولة   ، الدويل  التجاري  للبنك  التنفيذي 

مبنا�شبة  اليوم  و�شعبًا  حكومة  العربية  املتحدة 

التقدم  من  مبزيد  متنياته  عن  معربًا  الـ50  الوطني 

والزدهار يف ظل  القيادة الر�شيدة ، برئا�شة �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد  اآل نهيان رئي�ض الدولة، 

را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل،  و�شاحب  حفظه 

الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل 

ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  دبي،  رعاه  اهلل،  حاكم 

ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد 

امل�شلحة  ،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

املجل�ض  اأع�شاء  ال�شمو  ال�شيوخ  اأ�شحاب  واإخوانهم 

الأعلى لالحتاد حكام الإمارات . 

ت�شتكمل  الر�شيدة  القيادة  هذه  »اإن  ركا�ض  بن  وقال 

املخل�شني  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  رجال  مع 

وموؤ�ش�شها  اأر�شاه  قائدها  الذي  ونهجها   م�شريتها 

املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان،  طيب اهلل 

والتعاي�ض  العتدال  وقواعد  قيم  تر�شيخ  يف  ثراه، 

،  موؤكدًا  وح�شاراته  وثقافاته  العامل  على   والنفتاح 

على احلفاظ على ما حققناه من اإجنازات على كافة 

وقيم  الت�شامح  والأخوة  مبادئ  وتر�شيخ  الأ�شعدة، 

الإن�شانية ، داعيًا اهلل العلي القدير لدولة المارات 

التقدم  من  مزيد  بتحقيق  و�شعبها   وقيادتها 

 والرخاء، واأن تنعم الإمارات  دائمًا بالأمن 

النجاحات  من  املزيد  وحتقيق  والأمان 

خلدمة  ورفعة  والإجنازات 

ل  �ن ح�ت  �ت
ت

م : الاإما�ا� د الكر�ي د ع�ج �ل�ي

�ن عامًا م�ن  مسـ�ي �اد ��ن د الا�ت ع�ي �ج

د�ت �ي ها الرسش اد�ت �ي ل �ت
ن

�ي � اد�ت �ن الر�ي

قال وليد حممد عبد الكرمي النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض 
عر�ض  حقيقي  ليوم  اأنه   ، اخليمة  راأ�ض  جتارة  غرفة  اإدارة 
بكل  الوطني  اليوم  الإمارات  ومقيموه  �شعب  فيه  ي�شتقبل 
حب و�شعادة ، رافعا ومهنئًا باأ�شمى اآيات  التهاين والتربيكات 
 " " العيد الوطني  لالحتاد   اإىل القيادة احلكيمة مبنا�شبة 
على  وغالية  ومنا�شبة  عزيزة  جميدة  ذكرى  اأنها  موؤكدا   ،
الدولة يف  ، حيث تتزين ربوع  الدولة كافة  قلوب مواطني 
هذا اليوم  من كل �شنة باألوان  العلم وعبارات الفخر النابعة 
من قلوب �شكان الدولة ومواطنيها، وترتجم م�شاعر ال�شعادة 
يف  الوطني  اليوم  خالل  احتفاليات  وفعاليات  من  والبهجة 
ال�شبع ، حيث تقدم عددًا من العرو�ض  اأنحاء المارات  كل 
الرتفيهية،  عرو�ض الرق�شات والفنون ال�شعبية  الإماراتية 
والرتويجية يف كافة اأرجاء الدولة، كل ذلك واكرث ويواكب 
اأك�شبو  اإقامة   ،  50 الـ  الوطني  بالعيد  العام   احتفالية 
 ، العامل  حول  دولة   192 من  اأكرث  ،  مب�شاركة   2020 دبي  
 ت�شتعر�ض فيه كل دولة جتاربها والإعالن عن كل ما تتفرد 
احتفالتنا  بالعيد  الذي  يواكب  الكبري  احلدث  وهذا   ، به 
الوطني الـ 50  ، يربز تاأكيد 192 دولة م�شاركة بالك�شبو 
يف مكانة دولة الإمارات على ال�شاحة  الدولية، وثقة  العامل 
بقدرة دولة المارات على جمع هذا الكم الكبري من الدول 
بو�شفه  دبي   2020 مكانة  اإك�شبو  ويوؤكد   ، مًعا  وال�شعوب 

وجهة عاملية  حتت �شعار توا�شل العقول و�شنع امل�شتقبل .  
جميعًا  فيها  ن�شتذكر  منا�شبة  اإنها   الكرمي   عبد  وقال 
الإجنازات الكربى التي حققتها بالدنا خالل 50 عامًا  م�شت 
يف زمن قيا�شي ، لتاأخذ  مكانتها بني الدول املتقدمة وحتقق 
 ، كافة  القطاعات  واملجالت  يف  الأخرى  تلو  الإجنازات 
دولة  الكبري  لباين  الدور  والعتزاز  الفخر  بكل  مثمنًا 
اآل  �شلطان  زايد  بن  ال�شيخ  الوالد  له  املغفور  الحتاد 
، ومن بعده  نهيان ، ودعمه الكبري لدولة الحتاد 
 ، �شلف  خلري  خلف  كانوا  خري  الذين  اأ�شالفه 
القيام  من  مكنهم  مما  نهجه  على   ف�شاروا 
مبهامهم وواجباتهم ، حتى باتت اليوم 
دولة الإمارات ُي�شار اإليها  بالبنان 

 عربيًا وعامليًا . 
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خمسون عاما من اإلنجازات وأخرى من الطموحات
العني- حممد جاهني
     حممد معني الدين   

خمسون عاما من اإلجنازات بدأت فى سبعينات القرن املاضى لتتواصل حتى يومنا هذا

البداية اختطها زايد املؤسس على رمال هذه الصحراء على قدر اتساعها ليكون اختياره األول التعليم 

معتبرا أنه هو الطريق األوحد  لتقدم األمم ومالحقة التطور- فتحولت » الكتاتيب« التى كانت تقتصر على 

تعلم احلروف األبجدية إلى مدارس تسعى إلى إدخال العلم  احلديث  فكانت أول مدرسة هى النهيانية 

التى احتضنتها مدينة العني لتكون أول مدرسة درس بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد  آل نهيان 

رئيس الدولة » حفظه اهلل« لتأتى من بعدها جامعة االمارات لتشكل منارة حديثة للعلم جمعت أبناء 

بداية حقيقية لوحدة هذا  لتترجم  رأس اخليمة  الى  أبو ظبى وصوال  األرجاء.  بداية من  اإلمارات من كل 

الشعب وهذا ما أراده زايد ببصيرة القائد الذي أراد ترجمة  االحتاد الى واقع ملموس يراه فى أبنائه – ليتخرج 

من هذه اجلامعة العديد من أبناء اإلمارات الذين احتلوا األماكن الهامة والدقيقة لتيسير  أمور احلياة إلى 

عالم أرحب يواكب التطور بكل أبعاده . 

فى  الوقوف  إلى  سعيا   اإلجنازات  لتتواصل  عاما-  خمسني  منذ  بدأت  التي  االحتاد  مسيرة  تتوقف  لم 

الصفوف األولى من التقدم العاملى  ليكون الفضاء هو املكان األرحب الذى استطاعت اإلمارات أن تخطو 

جتاهه خطوات أبهرت العالم. بل دفعت الكثير من أبناء اإلمارات  الى املشاركة فى هذه القفزة احلضارية   

قادة اإلمارات الذين ساروا على درب زايد انحازوا الى املركز األول فى كل اجملاالت ليكون العلم هو سالحهم 

الذي حتصنوا به

اخلمسون عاما املاضية التي تنتهى في الثاني من ديسمبر من هذا العام شكلت انطالقة جديدة لرؤى 

طموحة تسهم فى أن حتتل  اإلمارات املكانة التى تليق بها وبأبنائها    . 

لتتخذ  القادمة  عاما  للخمسني  عليهم  فرض  الذى  التحدي  لهذا  وأبناء شعبها  اإلمارات  قادة  استعد 

استراتيجية هادفة تسهم فى مناطحة  التحديات – بل – وتفوز عليها – لتجعل من اإلمارات دولة ذات 

مصداقية لها وألبنائها وسط شعوب العالم    . 

جاءت كلمات أبناء اإلمارات لتعبر عن هذه الرؤى الطموحة ليكون من بينها ما قاله املستشار الثقافى  

لصاحب السمو رئيس الدولة  معالي زكى أنور نسيبة وكذلك مدير جامعة اإلمارات باإلنابة - ونائب مدير 

جامعة اإلمارات للشؤون األكادميية  – إضافة إلى باقة من  أبناء اإلمارات ممن عاصروا زايد املؤسس وواصلوا 

واخلبرة   – هو  العلم  هذا  كل  مقدمة  فى  ليكون  بأسبابه  واألخذ  التقدم  على  منهم  حرصا  دربه  على 

التي تتخذ من  األمم  إلى مصاف  والعمل املشترك حرصا منهم على تقدم هذه األمة وصوال  الطموحة 

املركز األول هدفا  لها    . 

عل�  ا�  ك�ج �اإ �ت  دهسش �ج  
ت

الاإما�ا� د�ل�ت  ل�  اإ طّلع  �ت �ي العالم   : �ت  �ج س�ي �ن  �نك�ي 

م  عل�ي ال�ت  
ؤ

اد� م�ج  � ل�ي اإ  
ت

وّصل� �ت ما   � ��ت اؤ �ج �ّلح�ت  الُم�ت ل�ت  الها�ؤ �ت  ر�ي
�ش ال�ج ها  د�ا�ت �ت

�ت العالم�ي

مبناسبةاليوم الوطني اخلمسني لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة قال معالي زكي أنور نسيبة املستشار الثقافي 

جلامعة  األعلى  الرئيس  رئيس  الدولة  السمو  لصاحب 

اإلمارات العربية املتحدة

التهاني  آيات  بأسمى  أتقّدم  أن  بداية  لي  يطيب 

مبناسبة  الرشيدة  لقيادتنا  واإلكبار  والتبريكات 

احتفالها اليوم باليوبيل الذهبي لدولة اإلمارات  العربية 

املتحدة، والذي يحمل معه ختاماً خلمسني عاماً حفلت 

عاماً  خمسني  إلى  تطّلعات  مع  املُذهلة،  باإلجنازات 

ُمقبلة تُذهل العالم  بأسره وفي كافة اجملاالت . 

التي  املاضية  إجنازات اخلمسني سنة  بأن  يكفينا فخراً 

وأحالم  بخطوط  بدأت  العالم،  تُذهل  زالت  وما  أذهلت 

وآمال خّطتها على الرمال  أنامل مؤسس الدولة املغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وواصلت 

ُخطاه املُباركة ونهجه احلكيم قيادتنا الرشيدة في  إجنازات ُمبدعة وُمبتكرة، كان ختامها املُبارك هذا العام في 

استضافة  السلمية،  للطاقة  النووية  بينونة  مفاعل  تشغيل  شاّبة،  إماراتية  بسواعد  األمل«  »مسبار  إطالق 

»إكسبو 2020 دبي« الذي جمع أكثر من 192 دولة من كافة أرجاء العالم حتت منصة واحدة حتتضن أحدث 

إبداعية  حلوٍل  إيجاد  على  التركيز  مع  االستدامة  مجال  في  التكنولوجيا  مبتكرات  إليه  توّصلت   ما 

ملستقبل العالم بأسره بلغة قوامها احملبة  والتسامح وعمادها السعادة جلميع البشر. كما نفتخر 

حافل  بالسعادة  وتواصل  تناغم  في  تعيش  جنسية   200 من  ألكثر  الدولة  باحتضان  أيضاً 

واألمن واألمان، دون متييز في الدين، العرق أو اللغة . 

بدهشة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إلى  يتطّلع  اآلن  العالم  بأن  ثقة  كّلي 

ما  بأرقى  املُتسّلحة  الهائلة  البشرية  قدراتها  على  وإكبار 

 توّصلت إليه مبادئ التعليم العاملية، وهي  تعمل 

بانسجام ملا فيه الصالح العام، ويترّقب بإعجاب واحترام حتقيق خططها  واستراتيجياتها املستقبلية التي حتمل 

اإلبداعات  الذكاء  االصطناعي،  فيها  مبا  الرابعة،  الصناعية  الثورة  تواكب  التي  واالبتكارات  اإلبداعات  املزيد من 

والصناعات الثقافية الرائدة، وسيادة التكنولوجيا في كافة مناحي احلياة والعمل، وصوالً إلى مئوية الدولة في 

 عام 2071 حتتّل فيها اإلمارات الريادة العاملية كدولة محبة وسالم ومتّيز . 

�ت  �ج ا�ت �ش �ت  �ي ر�ؤ »�ج ادم�ت  ال�ت �ت  س�ن �ن  الحنمس�ي  
ن

ر� �ش س�ت �ن  : ك�ي  ر�ي ال�ج رم�ي  ال�صن ال�ب  عن

���ح طموح�ت »  

مدير  البريكي  احلضرمي  غالب  الدكتور  األستاذ  قال 

الغالية،  املناسبة  هذه  في  باإلنابة  اإلمارات  جامعة 

وروح  ثاقبة  القادمة  برؤية  سنة  اخلمسني  نستشرف 

والتقدم،  البناء  مسيرة  فيها  مستكملني  طموحة، 

محافظني على مكتسبات احتادنا، بتالحمنا وإرادتنا ألن 

نصبح في  مقدمة الدول في شتى اجملاالت وامليادين وفق 

معايير التنافسية العاملية . 

احتفالنا باخلمسني هو احتفال تاريخي مبنجزات مضت، 

وإجنازات نحققها في اخلمسني السنة القادمة، إن هذه 

املناسبة الغالية على  قلوب جميع املواطنني واملقيمني 

على هذه األرض الطيبة هي فرصة ألن نخبر العالم 

تثنينا  ال  بأنه 

وعزم  بثبات  ننطلق  بل  حدود  املستحيل،  عند  نتوقف  وال  املعوقات 

وبرؤية ومنهجية واضحة لقيادتنا الفذة  . 

إن جامعة اإلمارات حققت على املستوى احمللي والعاملي إجنازات 

بحثية رائدة، كان لها األثر والدور املميز في دعم القطاعات 

أن  كما  البناء،  عملية  في  واإلسهام  بالدولة،   اخملتلفة 

للمستقبل،  واستشرافها  االستراتيجية  خطتها 

عزز من حضورها على خارطة التعليم  األكادميي 

عاملياً . 

خمسون عاما من اإلنجازات وأخرى من الطموحات
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د�ل�ت   
ن

كو� ل�ت  
ت

ا� ا�ن �ج الاإ�ن �ج ر  �ن
رن �ي  ، �ي ا�ؤ

�ن �ش اس�ت وط�ن  �ج ل  �ن ح�ت :�ن عل�ي  حس�ن  محمد  د. 

م �احد »  »الر�ت
ت

الاإما�ا�

محمد  علي  حسن  محمد  الدكتور  األستاذ  تقدم  

باإلنابة  األكادميية  اإلمارات للشؤون  نائب مدير جامعة 

اإلمارات  وشعبها  دولة  لقيادة  والتبريكات  بالتهاني 

وكل من يقيم على هذه األرض الطيبة مبناسبة اليوم 

وريادته  ورفعته  بعزته  الذي نحتفل  الوطني اخلمسني، 

والذي  واملبتكر  املبدع  الشباب  وبثروته  من  حضارياً، 

الشاملة  الوطنية  االستراتيجية  أولويات  ضمن  يأتي 

استعداداً  للسنوات اخلمسني القادمة . 

يزخر  استثنائي،  بوطن  نحتفل  اليوم  هذا  فى  وقال 

باإلجنازات االستثنائية التي كان لها موضع قدم عاملياً، 

دولة  تكون  أن  التي  عزمت على  االستثنائية،  وبقيادته 

والقطاعات  اجملاالت  شتى  في  واحد«  »الرقم  اإلمارات 

أن  استشراف املستقبل من خالل استراتيجيات واضحة أسهم في  بالتنمية املستدامة، كما  احليوية املتصلة 

سالسة البناء والتحول للمستقبل بخطى ثابتة . 

مؤكدا على أن التعليم هو أحد أهم الركائز في اخلطط املستقبلية لدولة اإلمارات العربية املتحدة حيث أصبحت 

جامعة اإلمارات العربية  املتحدة إحدى أبرز اجلامعات في املنطقة العربية مبا متلكه من برامج وخطط وسياسات 

وكادر أكادميي يتصدر 2% منه قائمة  ستانفورد ألفضل علماء العالم  . 

م�ت  حك�ي �ت  �ي ��ؤ  
ن

ملكو� �ي ال  ��ج ودها  �ت �ي  
ن

� اؤ  
ت

الاإما�ا� لد�ل�ت   �َ دِّ �تُ د  ل�ت  : د  ا�ي �ن الوها�ب  د  ع�ج

مع �ت �ت د�� المحج
ّ
هم�ي د�اكًا لاؤ �اإ

زايد أمني عام جائزة خليفة  الوهاب  الدكتور عبد  قال 

احتفاالت  إن  الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 

دولة اإلمارات العربية املتحدة  في عيدها الوطني لهذا 

العام 2021 بإمتامها 50 عاماً من احتاد إماراتها السبع، 

العادة في  آخر عما جرت عليه  سوف يكون له طعم 

حيث  سبب،  من  ألكثر  املاضية  السنوات   احتفاالت 

مجيد  ماٍض  بإجنازات  مليئة  عاماً   50 اإلمارات  تطوي 

نقبل  أخرى  عاماً   50 ونراهن  على  باعتزاز،  به  نفاخر 

كل  حتقيق  على  بقدراتنا  مستبشرين  بثقة  عليها 

ما نرجوه من االستثمار في شباب الدولة، وجتهيزهم 

التغيرات  مع  تستجيب  التي  واملعارف   باملهارات 

على  فنعمل  والتكنولوجيا،  العالم  في  املتسارعة 

إيصال دولة اإلمارات إلى مرتبة  أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى املئوية لقيام دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

وذلك في العام 2071  . 

   فهذه املناسبة تكتسي هذا العام حلة ذهبية وهي تقول سالماً للخمسني سنة املاضية، ومرحباً باخلمسني 

سنة القادمة، فهذا العام هو عام  منتصف مسيرة اإلمارات املئوية 2071، إذ ما فتئت حكومات إماراتها السبع 

الطاقة  شملت  مجاالت  والتي  القطاعات،  شتى  في  املبادرات  لفن تُطلق  ا و

والذكاء  املتقدمة  والتكنولوجيا  والبيئة  والزراعة  والتعليم 

أول  رائد  بإطالقها  الفضاء  وصلت  حتى  وغيره،  االصطناعي 

اكتفت  وما  الدولية،  الفضاء  محطة  إلى  إماراتي  فضاء 

لتشمل  وتنّوعت  انتشرت  بل  بعينها،  فئة  باستهداف 

واملوظفني،  الطالب  الهمم،  واألطفال  وأصحاب  الكبار 

إلى  مجال.  كل  في  واملستثمرين  األعمال  أصحاب 

جانب العديد من الفعاليات واملبادرات التي  تُعنى 

الوطن  الدولة الستقبال عام اخلمسني 2020 والعمل على رفعة  بالتطوير وتهيئة كافة مؤسسات وقطاعات 

واملساهمة في السمو  مبكانته بني الدول . 

رأسسها  وعلى  الزراعي،  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة  األمانة  تتقدم  املناسبة  وبهذه 

التهاني  آيات  أسمى  األمناء،  مجلس  رئيس  والتعايش،  التسامح  وزير  آل  نهيان،  مبارك  نهيان  الشيخ  معالي 

والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن  زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، وأخيه 

»رعاه  دبي  الوزراء  حاكم  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 

اهلل«،  وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، 

اليوم  مبناسبة  العهود،  وأولياء  احلكام  ونواب  اإلمارات،  حكام  األعلى  اجمللس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإخوانهم 

الوطني اخلمسني لدولة اإلمارات . 

أيام  ومن موقعنا فإن األمانة العامة للجائزة حتتفل اليوم وتشارك شعب اإلمارات األبي وقيادته الرشيدة بأعز 

الوطن أال وهو اليوم  الوطني اخلمسني لقيام دولة االحتاد انطالقاً من حرصنا على تعزيز الهوية الوطنية وقيم 

االنتماء والوالء للوطن والقيادة، واالحتفاء  برموزها، وترسيخ معاني التالحم الوطني، كما نعرب عن فخرنا مبا 

حققته دولة اإلمارات من منجزات منذ عهد االحتاد إلى يومنا هذا،  وهو ما يُْعَتَبر مثاالً يحتذى بها في العطاء 

والتميز واإلبداع في مختلف نواحي احلياة اإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية، وغيرها من  مناحي التطور والنمو 

التي تشهدها مسيرة االحتاد. إننا إذ نسّجل في هذا اليوم الكبير اعتزازنا بقادتنا، ونقّدر لهم جهودهم املضنية 

رَ لدولة اإلمارات العربية املتحدة أن يقودها رجال ميلكون رؤية حكيمة وإدراكاً  في  سبيل بناء دولتنا احلديثة. لقد ُقدِّ

ألهمّية دور اجملتمع  بكل شرائحه في التنمية، واألهم أن لديهم ثقة كبيرة بالشعب وبقيمه وعاداته ووالئه . 

�ت  ح�ت ��ت ها  ع�ج سش �حد�ت   
ن

صو� �ت �ت  امحن سش �ت 
�ش حد�ي د�ل�ت   

ت
:   الاإما�ا�

ن
�كا� �ن  �ج محمد 

ر�ت ..  �ي � الك�ج طلعا�ت �ت

عضو  العامري  ركاض  بن  حمد  محمد  الشيخ      وجه 

كلمة  ظبي  أبو  إلمارة  الوطني  االستشاري  اجمللس 

مبناسبة اليوم الوطني اخلمسني  قائالً: إن احتفالنا في 

لدولة  الوطني  باليوم  عام  من كل  ديسمبر  من  الثاني 

مشاعر  طياته  في  يحمل  املتحدة  العربية  اإلمارات 

احلب  والتقدير والوفاء للمؤسس وباني نهضتنا املغفور 

آل نهيان طيب اهلل  زايد بن سلطان  له تعالى الشيخ 

الصادقة  باملشاعر  متجددة  تزخر  مناسبة  فهي  ثراه، 

بالقيادة  واالعتزاز  الفخر  عن  تعبر  التي  واملتدفقة 

تكللت  التي  والرسمية  الشعبية  واإلرادة  الرشيدة 

ببناء دولة  حديثة شامخة تصون وحدة شعبها وحتقق 

اإلجنازات  وحتقيق  والنماء  التقدم  في  الكبيرة  تطلعاته 

وحتقيق  للمواطن  الكرمية  احلياة  وتوفير  والزراعية  والطبية  والعمرانية  والتعليمية  واالقتصادية  االجتماعية 

النهضة احلضارية الشاملة للبالد . 

وأضاف الشيخ محمد بن ركاض: حققت دولة اإلمارات خالل خمسني عاماً، العديد من النجاحات في جميع اجملاالت 

وكانت في طليعة  الدول املتقدمة على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، وهذا العام هو حلظة تاريخية واستثنائية 

في مسيرتنا التي بدأت في العام 1971،  ومحطة خالدة  نستذكر فيها اجلهود التي بذلها شعب اإلمارات اخمللص 

حتى أصبحت اإلمارات وهلل احلمد  في مقدمة الدول . 

   وتقدم الشيخ محمد بن ركاض في هذه املناسبة بأحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة   «حفظه اهلل »وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

زايد  بن  محمد   الشيخ  السمو  اهلل«  وصاحب  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

السمو  أصحاب  وإخوانهم  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل 

اإلمارات  على  يدمي  أن  القدير  العلي  داعياً  اإلمارات،  لالحتاد حكام  األعلى  أعضاء  اجمللس 

واستمرار مسيرة  الوطنية  والترابط   والوحدة  والقوة  والرخاء  االحتاد  نعمة 

التقدم والنماء   . 
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�اد«  � د�ل�ت »الا�ت �ت �ت ما ح�ت رن �ج ع�ت �نر ��ن �ن �ن �م .. �ن م�لم �ج

عضو  العامري  حم  بن  سالم  بن  مسلم  الشيخ   قال 

إدارة  رئيس مجلس   ، ابوظبي  اجمللس االستشاري إلمارة 

وأمل  واعتزاز  »إننا نحتفل  بكل فخر  بن حم  مجموعة 

العربية  اإلمارات  دولة  احتاد  لقيام  اخلمسني  بالذكرى 

ضمير  في  محفورة  وعزيزة  خالدة  ذكرى  وهي  املتحدة، 

 أبناء الوطن الغالي، نستمد منها القوة والعزمية للسير 

واملبادئ  القيم  ونستلهم  املستقبل،  إلى  الطريق  في 

واملثل العليا التي أرساها القادة  املؤسسون لهذا الصرح 

املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل 

أعضاء  اجمللس  الشيوخ  السمو  أصحاب  وإخوانه   ، ثراه، 

اهلل  بعون  اتخذوا  الذين  اإلمارات  حكام  لالحتاد  األعلى 

وتوفيقه ذلك القرار التاريخي بتشييد صرح االحتاد على 

تعزيز  في  العميق  األثر  لها  كان  وقواعد  راسخة،  أسس 

التنمية املستدامة وبناء املواطن علمياً ومعرفياً وتقنياً . 

وقد واصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل املسيرة اخليرة على ذات الطريق 

بالتآزر مع إخوانه  أصحاب السمو الشيوخ أعضاء اجمللس األعلى حكام اإلمارات حتى تبوأت الدولة مكانها البارز 

في مصاف الدول املتقدمة وأصبحت  مثاال يحتذى به لدول العالم أجمع ، كما أن صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان، حفظه اهلل، يعتبر بحق خير خلف خلير سلف،  وحمل أمانة دولة االحتاد بكل اقتدار، وحرص على 

االرتقاء بالوطن واملواطن في شتى اجملاالت  . 

   وأكد بن حم »إننا نفخر ونعتز مبا حققته دولة »االحتاد« عبر تسخير الثروات في إرساء نهضة اجتماعية واقتصادية 

وعمرانية وتعليمية  وزراعية وسياحية، وفي مناحي احلياة كافة في ظل اهتمام متنام بقيمة اإلنسان الذي تعتبره 

قيادتنا العليا الثروة احلقيقية فعملت على  تأمني الرعاية له وتوفير احلياة الكرمية بكل ما تتطلبه باعتبار العنصر 

البشري القوة احلقيقية والركيزة األساسية لتحقيق النهضة  احلضارية الشاملة للبالد .«  

وأشار بن حم »أن االحتفاالت والفرحة التي تسود كافة أنحاء دولة اإلمارات تؤكد على مدى التالحم والترابط بني 

أبناء اإلمارات  والتفافهم حول قيادتهم وتترجم ملشاعرهم الصادقة جتاه القائد والوطن وتؤكد على أن أبناء اإلمارات 

على قلب رجل واحد بانتمائهم  ووالئهم لدولة اإلمارات في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو االشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل .» 

عامها  في  اإلمارات  دولة  عليه  ستكون  مبا  سُيبهر  العالم  »أن  أبوظبي  إلمارة  االستشاري  اجمللس  عضو  واكد 

وحجم  والوطنية  احلكومية  املسؤولية  شأن  وعظُم  ومقيمني،  مواطنني  من  قادتها  وشعبها  بتكاتف  اخلمسني 

اآلمال والتطلعات املنتظرة من املسؤولني على  اختالف مسمياتهم ومواقعهم، مبا ميّكن دولة اإلمارات من أن تكون 

عند مستوى تطلعات قيادتها بامتياز .. 

وننتهز هذه املناسبة ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة، حفظه اهلل،  وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات املسلحة و أصحاب السمو الشيوخ  أعضاء اجمللس األعلى لالحتاد حكام اإلمارات، وإلى شعب اإلمارات 

احلبيبة و أن يحفظ قادتنا وأن يسدد خطاهم في تعزيز مسيرة  البناء والتنمية الشاملة لتحقيق املزيد من اإلجنازات 

واملكتسبات ويلبي أماني وتطلعات أبناء هذا الوطن املعطاء . 

�و�  �ال�ت �العطاء   
ت

ا� ا�ن �ج الاإ�ن �ج ل�ت  �ا�ن ر�ت  مس�ي �ي  ه�ج الدن ل  �ي و�ج ال�ي  :
ن

�كا� �ن  �ج سالم 

�ت �ن �ي
�ن �الطماؤ

مجلس  ورئيس  سابقاً  االحتادي  الوطني  اجمللس  عضو  العامري  ركاض  بن  محمد  سالم  الدكتور  الشيخ  أكد 

إدارة جمعية اإلمارات للسرطان  أن االحتفال باليوم الوطني اخلمسني يرمز إلى مسيرة حافلة باإلجنازات 

والعطاء واحلضارة والتطور والسعادة والطمأنينة التي جتسدت  على أرض هذا الوطن وينعم 

بها أبناء الوطن واألخوة املقيمني . 

لتأسيس  الذهبي  اليوبيل  مبناسبة  له  كلمة  في  وقال 

مسيرتها  مدار  وعلى  اإلمارات  إن  الدولة 

حققت إجنازات تاريخية واعتلت مراكز  متقدمة ومهمة 

جميع  في  العاملية  التنافسية  مؤشرات  من  كثير  في 

التي استطاعت  الرفيعة  املكانة  لتعزيز  احلياة  مجاالت 

الدولة أن حتققها  على الصعيد الدولي   . 

هو  اخلمسني  عام  إن  ركاض:  بن  سالم  الشيخ  وأضاف 

وتاريخ  رائد  منوذج  من  دولتنا  مبا حققته  الكبير  اعتزازنا 

دول  أمام  واالستقرار  التنمية  اإلقتصادية  في  مشرف 

العالم أجمع، وهي مناسبة نستشعر فيها عظيم ما 

أنعم املولى علينا من نعمة في األمن واحملبة  والتسامح 

السمو  صاحب  قيادة  حتت  للوطن  والوفاء  واإلخالص 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 

اهلل« وصاحب السمو  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل  نهيان ولي 

عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء اجمللس األعلى حكام اإلمارات 

وأولياء  العهود . 

رغم  املستقبل  نحو  طموحة  برؤية  تتطلع  اإلمارات  ودولة  العام،  هذا  السعيدة  املناسبة  هذه  حتل  قائالً:  وختم 

التحديات العاملية التي  فرضتها جائحة كورونا، فمسيرة التنمية الشاملة واملستدامة التي وضع قواعدها اآلباء 

املؤسسون ستبقى حاضرة في رؤية وعزمية  القيادة الرشيدة التي رفعت شأن دولتنا في كل اجملاالت وحتقيق الرخاء 

واالزدهار ملواطنيها وكدولة قوية بأبنائها وفي شتى احملافل  وامليادين .  

ًا  �ن ا��ي �ت ع  ص�ن �اد  الا�ت  : �م  �ن  �ج محمد 

ًا ًا �اس�ن ا�ن  ك�ي
ت

عل للاإما�ا� ًا �حج ر�ن م�ش

حم  بن  سالم  بن  مسلم  محمد  الدكتور  الشيخ  قال 

العامري رئيس فريق عونك يا وطن التطوعي  إن الثاني 

أبناء  والتفاف  يتجدد  العطاء  عام  كل  من  ديسمبر  من 

الستكمال  بيد  يدا  احلكيمة  قيادتهم  خلف  اإلمارات 

أرجاء  كل  طالت  التي  والنماء  والتطوير  البناء  مسيرة 

اإلمارات  والتي أرسى دعائمها املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه  .» 

واضاف بن حم »في كل عام يؤكد أبناء اإلمارات والءهم 

ويؤكدون  الرشيدة  وقيادتهم  لوطنهم  ومحبتهم 

إصرارهم على بذل املزيد من  العطاء من أجل استكمال 

مسيرة اخلير التي حملها األولون في بناء وطن عامر بالقلوب الصادقة والسواعد القوية واإلرادة التي ال تلني.  في كل 

يوم يتجدد عطاء ووالء أبناء اإلمارات لهذا الوطن الذي يفخرون به أينما كانوا وعاما بعد عام متضي سفينة العطاء 

بقلوب  صادقة خلف قيادة وعدت فأعطت وصدقت حيث أعطى القادة أروع صور التالحم والعطاء واحملبة املتبادلة  .» 

وأشار عضو اجمللس الوطني السابق »انه في هذه املناسبة، نستذكر اآلباء املؤسسني لدولتنا، وعلى رأسهم املغفور 

له  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه، ، الذين برؤيتهم السديدة رفعوا شأن اإلمارات في كافة احملافل 

للصعاب وجهودهم املثمرة غدت دولة االحتاد واحة األمن واألمان، وحولوا احللم إلى العربية والدولية،  وبتحديهم 

ملموسة، يعيشها اليوم كل  املواطنني واملقيمني على هذه األرض احلبيبة . » حقيقة 

 كما أن االحتاد صنع تاريخاً مشرفاً وجعل لإلمارات كياناً راسخاً يقر بواقع   

ظل  -  في  اهلل  بإذن   - وازدهاراً  ضياًء  أكثر  ملستقبل  ويؤسس  مضيء، 

القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة »حفظه اهلل .» 

وإذا نظرنا إلى كل ما حتقق سندرك ملاذا نحتفل بهذا اليوم، 

دولتنا،  تاريخ  في  فارقة  عالمة  ونعتبره  به  نعتز  وملاذا 

ونفوسنا  بالسعادة  متتلئ  قلوبنا  اليوم  هذا  ففي 

اإلمارات  دولة  أصبحت  فقد  واالعتزاز،  بالفخر 
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العربية املتحدة بفضل اهلل ثم بفضل اخلطى الواثقة الثابتة لقيادتنا  الرشيدة دولة يشار إليها بالبنان، كتجربة 

وحدوية فريدة ، كما أن احتاد اإلمارات يزداد مبرور األعوام قوًة وصالبًة ومعه يزداد خير  البالد ومناؤها .  

فقد استطاع املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، مع إخوانه أعضاء اجمللس األعلى حكام 

اإلمارات، خالل فترة  زمنية قصيرة، أن يحققوا طفرة نوعية هائلة على جميع الصعد، ما جعل هذه الدولة تتبوأ 

مكانة مرموقة بني األمم والشعوب .  

فراغ، بل جاءت وفق خطط علمية،  تأت من  الدولي لم  املستوى  الفتية على  دولتنا  بها  تتمتع  التي  املكانة  وهذه 

وإجنازات ملموسة على  أرض الواقع .  

وأضاف عضو اجمللس الوطني االحتادي السابق  أنه في عام اخلمسني لدولتنا احلبيبة سوف تبدأ اإلمارات حتت قيادتها 

الرشيدة وشعبها  الوفي مرحلة جديدة في حياة هذا الوطن الغالي، وفقاً ملا أراده املؤسس الباني املغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل  ثراه، وإخوانه املؤسسون معه الحتاد اإلمارات . 

ندعو اهلل عز وجل أن يدمي احتاد إماراتنا ، وأن يحفظ لنا دولتنا احلبيبة وأن يدمي علينا الرخاء واألمن في ظل القيادة 

الرشيدة لصاحب  السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل ورعاه وصاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة  رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، وصاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات  املسلحة وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء 

اجمللس األعلى لالحتاد حكام اإلمارات، وأن تواصل إماراتنا احلبيبة تألقها وتقدمها في جميع  اجملاالت إقليمياً ودولياً في 

ظل قيادتنا الرشيدة .  

حو  �ن ها  ا�ؤ �ن �ج اؤ م�ت  �ي
عرن �ج �ت  امحن سش  � �ت �ج س�ت  

ت
الاإما�ا� �ت  �ا�ي  : �ن سود�ي سالم  �مد  اؤ

اء �ن دم �ال�ج �ت ال�ت

أكد سعادة املستشار أحمد سالم سودين رئيس االحتاد 

العربي لالستثمار والتطوير العقاري رئيس مجلس إدارة 

جمعية اإلمارات لرعاية  وبر الوالدين إن االحتفال باليوبيل 

واالعتزاز  الفخر  مشاعر  فيها  تتجلى  مناسبة  الذهبي 

للوطن الغالي، وهو يوم وطني يجسد فيها أبناء  اإلمارات  

نتاج  التي كانت  والوالء لإلمارات احلبيبة  الوحدة  معاني 

غرس املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 

اإلنسان  بناء  على  القائم  املؤسسون   ثراه«  واآلباء  اهلل 

ومتكينه في شتى اجملاالت .  

بعزمية  شامخة  ستبقى  اإلمارات  راية  أن  إلى  مشيراً 

اإلصرار،  العزمية  ملؤها  والبناء   التقدم  نحو  أبنائها 

أهمية  العام  تشكل  هذا  الوطني«  »اليوم  ومناسبة 

بالفخر  قلوبنا  تنبض  حيث  االحتاد،  لتأسيس  خاصة 

برعاية  اجملاالت  الرائدة في كافة  الدول  وأصبحت من  عاملية مشّرفة  اإلمارات من  إجنازات  دولة  ملا حققته  واالعتزاز 

وتوجيهات القيادة الرشيدة  املتمثلة بصاحب السمو  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« 

وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس  مجلس الوزراء حاكم دبي » رعاه 

للقوات  املسلحة،  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  اهلل« 

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء اجمللس األعلى حكام اإلمارات وسمو أولياء العهود   . 

ر�ت  الم�ش مل  الاؤ �ج عم�ت  م�ن �نر�ت  م�ن  
ن

ر� �ت  
ن

ص� �ن لال  �ن  
ت

ا� ا�ن �ج الاإ�ن �ي :  الوح�ش �ب  ر�ي عن

اهر ل الرن �ج �ت �المس�ت

الوحاشا«   « قبيلة  ومعرف  منسق  الوحشي  راشد  غريب  سعادة  أكد 

في اإلمارات أن اليوم الوطني هو مناسبة يعيشها شعبنا العظيم 

منذ قيام  دولة االحتاد، والتي جتّلت واقعاً ملموساً بتطلعات اآلباء 

أكبر  اجملتمع  وخدمة  املواطن  سعادة  أولوا  الذين  املؤسسني 

اهتماماتهم . 

وأضاف في كلمة له مبناسبة االحتفال باليوم الوطني 

خالل  اإلمارات  في  اإلجنازات  مسيرة  إن  اخلمسني: 

املشرق  باألمل  لنا  مفعمة  مفخرة  هي  قرن  نصف 

واملستقبل الزاهر ألجيالنا القادمة .. 

وأشار إلى اإلمارات تقبل على 50 عاماً أخرى بثقة كبيرة 

القيادة  وتطلعات  وتوجيهات  ومتابعة  رعاية  ظل  في 

املستقبل وصعود  استكمال  صناعة  أجل  من  الرشيدة 

القمم والريادة في كل اجملاالت .  

الذي  الغالي  الوطن  هذا  في  السعادة  تغمرنا  وقال: 

نعبر عن  وبالتالي  ثراه-  زايد- طيب اهلل  الشيخ  أسسه 

اعتزازنا الكبير مبا حققته دولتنا  برعاية وتوجيه قيادتنا 

زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  بصاحب  ممثلة  احلكيمة 

صاحب  وأخيه  اهلل«،  »حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل 

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  السمو  الشيخ محمد 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه اهلل«، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد  آل نهيان ولي عهد 

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، لنقدم للعالم أبهى صورة في الركب اإلنساني واحلضاري واحلق واخلير 

 والتسامح في العالم  . 

ودعا اهلل أن يحفظ دولة اإلمارات وأن يحفظ قيادتها احلكيمة وشعبها الوفي وأن يدمي عليها األمن واألمان وأن يعيد 

هذه املناسبة على  اجلميع والوطن ينعم بالرخاء والنماء والعز واالزدهار  .  

�ت  للمعر�ن �موط�ن  ا�  �ن �ت �الا�ن للعرن  م�د�   
ت

الاإما�ا�  :
ن

� ع�ي �ن �ن  �ج  
ن

� س�ي محمد 

�ت �اد�ي �ت �ت الا�ت م�ي
�ن �ال�ت

أكد سعادة الشاعر واملؤرخ محمد سيف بن نعيف العامري 

أن مناسبة اليوم الوطني اخلمسني حتمل هذا العام معاني 

مبا  واعتزازنا  وقيادتنا  بوطننا  فيها  فخرنا  نؤكد  ودالالت 

حققته دولة اإلمارات من تقدم وازدهار خالل مسيرة االحتاد 

التي متيزت بالروح الوطنية املتمثلة  بالترابط والتالحم بني 

والرعيل  اآلباء املؤسسون  والتي غرسها  القيادة والشعب 

احتاد  اإلمارات،  ركائز  أرسوا  الذين  الوطن  رجال  من  األول 

فالذكرى العزيزة على قلوبنا تذكرنا مبؤسس الدولة الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، ومسيرته الكبيرة 

في  اإلجنازات التي تدفعنا إلى مواصلة اجلهد لتحقيق املزيد 

من االزدهار لوطننا الغالي في ظل القيادة الرشيدة التي 

سارت على خطى  املؤسس في بناء اإلنسان الذي هو الثروة 

احلقيقية لهذا الوطن العظيم . 

   وأضاف: ميزة دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل مسيرتها  أن  بصمات اخلير عمت كل بقاع األرض والبشرية جمعاء، 

ورسخت  قيم التسامح والتعايش والتضامن بني مختلف الثقافات واألديان، وكانت وما زالت داعية سالم ورمزاً للمحبة 

والتآلف، وحصن منيع لنبذ  العنف والكراهية والتمييز وتتعامل مع كافة دول العالم على أسس متينة من االحترام 

املتبادل وفي إطار القيم اإلنسانية املشتركة التي  حتقق اخلير والسعادة واالزدهار لكل الشعوب واألمم    

   وقال سعادة محمد بن نعيف : إن التقدم والتطور الذي حققته وحتققه دولة اإلمارات في مختلف القطاعات يشهد 

على اهتمام وحرص  القيادة احلكيمة على متكني الدولة وتعزيز قدراتها ومنوها لتصبح مصدرا للعز واالفتخار وموطناً 

للمعرفة واالبتكار وتعزيز التنمية  االقتصادية . 

زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  مقام صاحب  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  املناسبة  بهذه  نعيف  بن      ورفع  

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخيه  اهلل«  الدولة   »حفظه  رئيس  نهيان  آل 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«  وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

للقوات  األعلى  املسلحة، وأصحاب السمو أعضاء اجمللس  األعلى لالحتاد حكام اإلمارات وسمو أولياء العهود القائد 

اإلمارات  وأرض  يعيده  أن  وجل  عز  املولى  األصيل، سائالً  اإلمارات  وشعب 

واالزدهار  والتقدم  باخلير  تنعم  الطيبة  قيادة وحكومة وشعباً 

واألمن واألمان واالستقرار . 
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و�ت  �الح�ت  ، �ت  �ي
�ا�ن الاإ�ن م  �ي ال�ت رن  �كا�ؤ عل�   

ت
ام� �ت  

ت
الاإما�ا�  : ر�ي ا�ج ال�ج سالم  مال  �ج

 العدل �الم�ا�ا�ت 
ؤ

اد� ، �م�ج �ت
الم�ا�ن

اأكد �شعادة جمال �شعيد �شامل اجلابري رئي�ض املحكمة العمالية بدبي اأن دولة الإمارات العربية املتحدة وهي حتتفل 

باليوبيل الذهبي لقيام الحتاد توؤكد اأنها دولة قامت على ركائز القيم الإن�شانية ، واحلقوق امل�شانة، ومبادئ العدل 

وامل�شاواة ، وهي اأبرز ال�شمائل التي زرعها يف وجداننا املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان موؤ�ش�ض الدولة طيب 

اهلل ثراه ، وهي املدر�شة امل�شتمرة يف عهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة ، و�شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي ، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 

حكام الإمارات ، ننهل من هذه املدر�شة القيم العليا ، ونعزز مكانتنا بني �شعوب العامل ك�شعب يوؤمن باخلري منهجًا ، 

وبالعدالة م�شلكا ، وبالت�شامح اأخالقا ، وتعاماًل ، حتى اأ�شبحت الإمارات بلد اخلري ومنهل العطاء ، والربكة ، واإننا 

بهذه املنا�شبة نفاخر كل اأـمم الأر�ض مبا حققته الإمارات يف غ�شون خم�شني عاما ، الأمر ي�شكل معجزة ح�شارية ، 

وعمرانية وعلمية فائقة الو�شف، وبناء على هذا الإرث الكبري وال�شجل احلافل بالإجنازات فاإن الإمارات بف�شل 

ملحمة  ا�شتكمال  على  م�شرة  احلكيمة  قيادتها  عزمية 
املقبلة  عاما  اخلم�شني  خالل  واملعجزات  املنجزات 
ودعم   ، اأبنائها  وطاقات  واملثابرة  بالإميان  مت�شلحة 
دولة  ال�شدارة،  ويف  املقدم  يف  لتبقى  حكامها  ورعاية 
تفخر بثقلها ال�شيا�شي والإن�شاين ، ودورها احل�شاري يف 

دعم تطور الب�شرية و�شعادة النا�ض.
هاماتنا  نرفع  املجيد  اليوم  هذا  يف  �شعادته:  واأ�شاف 
الذين  قادتنا  وبحكمة   ، باملوؤ�ش�شني  واعتزازا  فخرا 
اأن  ونوؤكد   ، والإجنازات  النجاحات  م�شرية  ي�شتكملون 
قوتنا واأمننا و�شعادتنا تكمن يف التفافنا حول قيادتنا 
ورايتنا الواحدة وا�شتم�شاكنا بعلمنا ووحدتنا ، لنم�شي 

قدما على طريق التطور والزدهار والنماء .
واختتم �شعادته : ا�شتثمر هذه الفر�شة الطيبة لأتقدم با�شمى اآيات ال�شكر والتقدير والعتزاز بقيادتنا احلكيمة 

وقواتنا امل�شلحة ، وب�شعبنا الأبي ، وكل عام والإمارات باألف خري .

في ظل احتفاالتنا باليوم الوطني اخلمسني عبر أبناء اإلمارات عن فخرهم واعتزازهم بهذه املناسبة الغالية .

عبر اجلميع عن سعادتهم بـ )اليوبيل الذهبي( لقيام دولة االحتاد وقافلة البناء ال تتوقف والعطاء يتجدد والصروح تزداد ارتقاء مع اشراقة كل شمس فقد حققت 

القيادة الرشيدة ملواطنيها كل سبل احلياة الرغدة والعيش الكرمي ووفرت له أرقى اخلدمات العصرية في كافة ميادين العلم والتعليم والصحة واإلسكان كما 

ان جهود القيادة التنموية واإلنسانية واحلضارية اكسبت كل مواطن اماراتي احترام العالم وأصبح الفخر كل الفخر ان تقول أنا مواطن إماراتي أنا من أبناء زايد 

فتفتح أمامك أبواب الترحيب والتبجيل في كل مكان على وجه األرض.. وال شك ان كل هذا حتقق بفضل الفكر الوحدوي لقيادة اإلمارات الرشيدة والذي غذاه 

الشيخ زايد  بن سلطان آل نهيان رحمه اهلل ورفاقه في نفوس وعقول أبناء االمارات فأصبحوا جميعا على قلب رجل واحد للحفاظ على صرح االحتاد والعمل 

ومضاعفة اجلهد ليزيد االحتاد صالبة وقوة

يف اليوم الوطين.. أبناء اإلمارات يعربون عن فخرهم ببالدهم وقيادتهم  

وم  ال�ي  : �ي لوسش ال�ج م  راه�ي �ج اإ الله  د  ع�ج

�ي  لا�ت �ت م�اح�ت   
ن

الحنمسو� �ي 
الوط�ن

ل �ي حج ل �ج �ي واصل حج رح ��ت ال�ن رح �ج ال�ن

ومن جانبه اأكد �شعادة عبد اهلل البلو�شي رئي�ض ق�شم 
الق�شايا العمالية اأن اليوم الوطني اخلم�شني لي�ض يوم 
احتفال فح�شب واإمنا م�شاحة لتالقي الفرح بالفرح، 
عام  وكل  بامل�شتقبل،  وما�ض  بجيل،  جيل  وتوا�شل 
وهي  �شنة  كل  اأبية،  حرة  �شاخمة  ودولتنا 
اأر�ض  والكرامة،  العز  اأر�ض  اخلري،  اأر�ض 
زايد، نحتفل باليوبيل الذهبي ملرور خم�شني 
بحكومتنا  نفتخر  الحتاد،  على  عاما 

الر�شيدة التي تعمل بروؤية بعيدة املدى، بوعي وحكمة.

واأ�شاف �شعادته: تطوي الإمارات خم�شني عاما مملوءة باإجنازات عظيمة ، نفاخر بها باعتزاز ونراهن على 
يف  دولة  اأف�شل  مرتبة  اإىل  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  لإي�شال  بثقة  عليها  نقبل  اأخرى،  عاما  خم�شني 

العامل.
القائد  حقق  حيث   ، املعا�شر  التاريخ  يف  وحدوية  جترية  اأجنح  ت�شكل  املتحدة  العربية  الإمارات  اإن  وقال: 
اآل نهيان واإخوانه حكام الإمارات حلم �شعب الإمارات يف الحتاد  املوؤ�ش�ض املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
والوحدة ، ورفعوا علما واحدا اأ�شبحنا ن�شتظل بعزته وكرامته ، ون�شابق الأمم لبناء الدولة ومتكني اأركانها 
حتى و�شلنا اإىل ال�شف الأمامي بني الأمم، واأ�شبحنا نناف�ض اأعرق الدولة واأكرثها تطورا ،فيي كل املجالت ، 
وما تزال قافلة اخلري الإماراتية ت�شري بكل ثقة واإ�شرار لبناء م�شتقبل اأف�شل وحتقيق املعجزات التي ت�شمن 

ل�شعب الإمارات املكانة املرموقة التي ي�شتحقها ، فكل عام واإماراتنا بخري و�شعادة وا�شتقرار وتطور .
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ًا  �ن ا��ي �ت ع  ص�ن  
ت

الاإما�ا� �اد  ا�ت  : ر�ي المه�ي عمر 

د�ت  �ي اد�ت الرسش �ي م�ت ال�ت �ي
اإ�اد�ت �عرن الدًا �ج �ن

دائرة  عام  مدير  املهريي  عمري  بن  اأحمد  عمر  املهند�ض  رفع 
اآيات  اأ�شمى  عجمان،  اإمارة  يف  العقاري  والتنظيم  الأرا�شي 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين 
اآل نهيان رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، و�شاحب ال�شمو  بن زايد 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�ض 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي، 
ع�شو املجل�ض الأعلى، حاكم عجمان واخوانهم حكام الإمارات 
مبنا�شبة الحتفال باليوم الوطني اخلم�شني لدولة الإمارات العربية املتحدة، م�شرياأً اإىل اأن هذا الحتاد املبارك 
�شنع تاريخًا خالدًا باإرادة وعزمية القيادة الر�شيدة التى األهمت العامل و�شارت منوذجًا نباهي به العامل ونفخر 
بكوننا منتمني لدولة الإمارات ، فما حققته الدولة من اإجنازات على جميع الأ�شعدة يوؤكد الروؤية الثاقبة لقيادتنا 
احلكيمة التي و�شعت بناء الإن�شان وحتقيق رفاهيته على قمة اأولوياتها، وحر�شت على اأن ت�شتثمر يف طاقات اأفراد 
املجتمع وتعد الكوادر الب�شرية بالعلم واملعرفة للم�شاركة يف التنمية والتطوير امل�شتدام ورفعة مكانتها واحلفاظ 

على ت�شنيفها بني دول العامل املتقدم.

�ن  الحنمس�ي عام   : �ي المطر�سش �مد  اؤ

ل�  دن �ج �ي  الدن اح  �الك�ن ال�جهد  مد�  عكس  �ي

 
ن

و� الموؤس�سس

املوا�شالت  بهيئة  النقل  اإدارة  مدير  املطرو�شي  �شقر  اأحمد  قال 
اإىل  يعيد  عام  كل  من  دي�شمرب  من  الثاين  اإن  عجمان،  يف  العامة 
حيث  الإمارات،  تاريخ  يف  احلقيقية  النطالقة  نقطة  اأذهاننا 
ن�شعى لتخليد هذه الذكرى العظيمة التى تواكب العام اخلم�شني 
نفو�ض  يف  لبثها  التحدي  روح  ون�شتدعي  املجيد،  الحتاد  على 
املوروث  من  والتقاليد  القيم  اإبراز  خالل  من  املتعاقبة  الأجيال 
القيادة  روؤى  على  بذلك  معتمدين  احلبيبة،  لدولتنا  الثقايف 
اخلطة  حتقيق  على  ونعمل  امل�شتقبل  ن�شت�شرف  كما  احلكيمة، 

ال�شرتاتيجية التى تهدف للتعاي�ض ال�شلمي والت�شامح وا�شتدعاء روح التعاون والأخاء بني اأفراد املجتمع، اعتمادًا على 
املوؤ�ش�شون، فعام اخلم�شني يعك�ض مدى اجلهد  معايري العدل والنتماء وا�شتنادًا على القيم ال�شامية التى غر�شها فينا 
والكفاح الذي مار�شه هوؤلء لن�شبح يف هذه املكانة الرفيعة بني الأمم، فكان العلم واملعرفة والإميان بكوادرنا الب�شرية 
و�شقل اخلربات وراء هذا التقدم والتطور الكبري الذي ي�شهده العامل اليوم وي�شيد بدولتنا احلبيبة يف جميع املحافل 

الدولية.

ا  �ن ا�ن رن �اع�ت ا  �نر�ن �ن مد�  عكس  �ي �ي 
الوط�ن وم  ال�ي �ج ا  ال�ن �ن اح�ت  : �ي المطر�سش  � م�ن

ال�ي ا الوط�ن العن ماء لهدن �ت
الا�ن �ج

الجتماعية  للتنمية  عجمان  جمعية  عام  مدير  املطرو�شي  �شقر  منى  قالت 
واعتزازنا  فخرنا  مدى  يعك�ض  الوطني  باليوم  احتفالنا  اإن  والثقافية، 

وجتديد  م�شاعرنا  عن  ويعرب  الغايل،  الوطن  لهذا  بالنتماء 
الر�شيدة،  لقيادتنا  والوفاء  العهد 

فالإمارات متكنت يف زمن ل يعد طويال يف عمر الدول اأن تكون 
الإن�شان على قمة  التكاتف والأخاء وو�شع  املقدمة بف�شل  يف 
الهتمام، ونحن نحتفي بهذه الذكرى علينا اأن نرفع اأ�شمى اآيات 
منهم  م�شتمدين  احلكيمة،  القيادة  اإىل  والتربيكات  التهاين 
مناحي  �شتى  والإجناز يف  النجاح  م�شرية  واتباع  القوة واجللد 
احلياة، لتظل دولة الإمارات منوذجًا للدولة التي متتلك روؤية 
م�شتقبلية تواكب الع�شر احلديث مبا فيه من قدرات وامكانيات 
نباهي بها الأمم، فالإمارات م�شدر الهام العامل وواحدة من اأهم 
الدول املحورية يف املنطقة ملا لها من قدرة على تقدمي احللول 
والدعم للجميع بهدف ن�شر ال�شالم يف املنطقة وحتقيق التنمية 

والتطور.

ت
الا� ن الم�ج

ل� �ت �ي محن ت �ن
ا� ا�ن �ج : 50 عاما م�ن الاإ�ن �ي �مد المطر�سش

جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  املطرو�شي  حمدان  بن  حمد  واأفاد 
من  دي�شمرب  من  الثاين  باأن  وامل�شرح  ال�شعبية  للفنون  عجمان 
كل عام يذكرنا مبا حققته دولة الإمارات من اإجنازات عظيمة 
الأ�شعدة  جميع  الإجنازات  �شملت  حيث  املجالت،  خمتلف  يف 
التي  ال�شاملة  التنمية  بهدف  الر�شيدة  القيادة  روؤية  لتحقيق 
الوطنية  الهوية  يدعم  الذي  ال�شليم  التخطيط  �شمن  تاأتي 
واملجتمع  الفرد  دور  ويعزز  والقيم  املبادئ  املجتمع  يف  ويوؤ�شل 
يف البناء والتنمية امل�شتدامة، كما اأن الحتفال باليوم الوطني 
اجلهد  بذلوا  الذين  حلكامنا  والولء  العهد  جتديد  مبثابة 
وقدموا كل ما هو غايل ونفي�ض لرفعة الوطن واملواطن، ويف هذا 
اليوم نقدم التهنئة والتربيكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل نهيان رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، و�شاحب  خليفة بن زايد 

الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي، ع�شو املجل�ض الأعلى، حاكم 
عجمان واخوانهم حكام الإمارات، موؤكدون على التكاتف والتعاون لتعزيز م�شرية الوحدة والبناء من اأجل التطور 

والتقدم.

م  �ي ال�ت ل  اؤص�ي
�ت �ي  �ن ًا  �ج مودن �ن للعالم   

ت
دم� �ت  

ت
الاإما�ا�  : ام��ي ال�ش  

ن
ل� �ن ا  �سش

�ت �ن �ي  م�ت
سس

س� اء �ط�ن عل� اؤ �ن �ت ��ج �ي
�ا�ن الاإ�ن

الثاين من دي�شمرب من كل عام يعترب  اإن  بالإنابة يف عجمان،  النقل  ال�شام�شي مدير عام هيئة  ر�شا خلف  واأكدت 
�شاهدًا على امللحمة الإن�شانية التى قامت على مفهوم النه�شة ال�شاملة التى ر�شخت ملكانتها على اخلريطة الدولية، 
نرفع التهاين والتربيكات اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، و�شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي، ع�شو املجل�ض الأعلى، حاكم عجمان واخوانهم حكام الإمارات مبنا�شبة 

منوذجًا  للعامل  قدمت  فالإمارات  املتحدة،  العربية  الإمارات  لدولة  اخلم�شني  الوطني  باليوم  الحتفال 
ديننا  من  امل�شتمدة  املبادئ  من  م�شتوحاه  متينة  اأ�ش�ض  على  وطن  وبناء  الإن�شانية  القيم  تاأ�شيل   يف 

احلنيف وقوامنا املعتدل، ويف هذا اليوم املجيد ونحن نحتفل مع دولتنا الغالية لبد اأن ن�شتح�شر جهود 
القادة املوؤ�ش�شني يف بناء الوطن، على اأن نكون امتدادًا لهم وجلهودهم حتى نحقق التنمية امل�شتدامة 

واحلفاظ على مقدراتنا من خالل ت�شخري كل الإمكانات من اأجل ا�شتكمال م�شرية التنمية 
والتمكني يف ظل القيادة احلكيمة.
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احتفالت عام اخلم�سني

تجديد للوالء وشحذ للهمم لالنطالق نحو نسج 
منجزات جديدة وتبوّء المراكز  األولى عالميًا

عجمان ـ الفجر

خمسون عاماً من التميز والريادة في كافة القطاعات، خمسون عاماً من كتابة التاريخ مبنجزات  شهد 

دول  في  مصاف  لتكون  اإلمارات  تطورت خاللها  االحتاد  بدء  منذ  عاماً  أجمع، خمسون  العالم  عليها 

العالم في مختلف اجملاالت »اقتصاد، تعليم، صحة، أمن، بنية حتتية، مسؤولية  مجتمعية« وغيرها من 

القطاعات، خمسون عاماً ازدهرت احلياة وزادت سعادة الفرد واجملتمع  بفضل قيادة رشيدة أولت اإلنسان 

صاحب  مقام  إلى  والتبريكات  وكل  التهاني  وأمان،  وسالم  بخير  واإلمارات  عام  فكل  اهتمامها،  جل 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه  اهلل« وصاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم  دبي »رعاه اهلل« وصاحب السمو 

وإخوانهم  املسلحة  األعلى  للقوات  القائد  نائب  أبوظبي  ولي عهد  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 

العهود وإلى كل  أولياء  أصحاب السمو الشيوخ أعضاء اجمللس األعلى لالحتاد حكام اإلمارات  وسمو 

مواطن ومقيم على أرض اإلمارات. 

لتعزيز  ريادة  والطموح  والشغف  باألمل  مليئة  قادمة  وخمسون  مضت  اإلجنازات  من  عاماً  خمسون 

اإلمارات عامليا وتبوأها مراكز عاملية في كافة القطاعات، خمسون قادمة تعتمد على النهج  االستباقي 

ومبادئ وضعتها قيادتنا الرشيدة عبر وثيقة مبادئ اخلمسني املتضمنة توجهات  اإلمارات في مختلف 

اجملاالت خالل الـ 50 عاما املقبلة والتي تؤكد الرؤية الشاملة لقيادتنا نحو  املستقبل. واليوم نحتفل 

بعام اخلمسني بالتزامن من أحد أهم منجزات الدولة وهو تنظيم معرض  إكسبو 2020 دبي. 

�ت اد�ت عالم�ي ��ي

بن  محمد  املستشار  وقال 

إدارة  مجلس  رئيس  دافون 

مجلس  سفراء  جمعية 

اإلمارات، عام اخلمسني  عالمة 

ففي  دولتنا،  تاريخ  في  فارقة 

الشعور  ينتابنا  العام  هذا 

بالفخر لنجدد الوالء واالنتماء 

في  لالنطالق  ونشحذ  الهمم 

وتبوُّء  جديدة  منجزات  نسج 

كافة  في  عامليا  األولى  املراكز 

املناحي احلياتية،  وفي هذا العام فإن اإلمارات تؤكد ريادتها العاملية السيما وأن 

معرض إكسبو 2020 دبي جسد  قدرة اإلمارات على تطويع التحديات العاملية 

إلى فرص جناح وصناعة مستقبل مشرق يلهم كافة  دول العالم،  وخالل هذه 

السمو  صاحب  مقام  إلى  والتبريكات  بالتهاني  أتقدم  التاريخية  املناسبة 

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« وصاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل  مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي »رعاه اهلل«وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 

عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة وصاحب السمو الشيخ 

وإخوانهم  عجمان،  حاكم  األعلى  اجمللس  عضو  النعيمي  راشد  بن   حميد 

أصحاب السمو الشيوخ  أعضاء اجمللس األعلى لالحتاد حكام اإلمارات وسمو 

أولياء العهود وإلى كل مواطن ومقيم على  أرض اإلمارات.  

عداد  الاس�ت

�ن للحنمس�ي

املستشارة  قالت  جانبها  من 

نحتفل  الكعبي:  ميثاء 

خاصا،  احتفاال  العام  هذا 

خمسني  خالله  نستذكر 

في  والريادة  التميز  من   عاماً 

مع  بدأت  القطاعات  كافة 

العام،  هذا  وحتى  االحتاد  قيام 

ونستعد  خلمسني عاماً قادمة 

بكل همة وطموح، فكل عام وقيادة اإلمارات وشعبها في أفضل حال، داعني 

 اهلل تعالى دوام األمن واستمرار التفوق والريادة في كافة مناحي احلياة.  

د الولاء د�ي حج �ت

وقال عصام إبراهيم العوضي، 

التاريخية  املناسبة  هذه  في 

اإلمارات  احتفاالت  وتزامن 

قيام  على  بخمسني  عاما 

والعمل  الوالء  جندد  االحتاد، 

ألرض  واالنتماء  بإخالص 

وكل  عام  الطيبة،  اإلمارات 

بخير،  وشعبا  قيادة  واإلمارات 

يد  االحتاد  على  بدء  وجهود  دولتنا  منجزات  نستذكر  الوطني  اليوم  وفي 

املغفور له الشيخ زايد والشيخ مكتوم وإخوانهم حكام اإلمارات. 

ا�ن رن �نر �الاع�ت ال�ن

بن  عبدالرحمن  احملامي  وقدم 

مقام  إلى  التهنئة  ساحوه، 

صاحب السمو الشيخ خليفة 

الدولة  رئيس  آل  نهيان  زايد  بن 

»حفظه اهلل« وصاحب السمو 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

مكتوم نائب رئيس الدولة  رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 

الشيخ  السمو  وصاحب  اهلل« 

ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة وإخوانهم أصحاب السمو 

الشيوخ أعضاء اجمللس  األعلى لالحتاد حكام اإلمارات وسمو أولياء العهود وإلى 

اإلمارات في  إليه  أن ما وصلت  اإلمارات،  مؤكداً  أرض  كل مواطن ومقيم على 

مختلف اجملاالت يبعث فينا الفخر واالعتزاز، فال تستطيع  الكلمات أن تعبر عن 

ما في خواطرنا من سعادة وفرحة مبا وصلت إليه دولتنا احلبيبة. 

م�ت �ت الحك�ي �ي  الر�ؤ

الوالد  نستذكر  التاريخية  املناسبة  هذه  خالل  العنزي،  علي  والء  وقالت 

املؤسس الشيخ زايد بن  سلطان آل نهيان -طيب اهلل ثراه- والذي كانت 
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مضت  اإلجنازات  من  عامًا  مخسون 

ومخسون قادمة مليئة باألمل والشغف 

والطموح لتعزيز  ريادة اإلمارات عامليا

له الرؤية احلكيمة في توحيد 

هذه  الدولة  كيان  وتأسيس 

ألبناء  الكرمية  احلياة  وضمان 

هذا الوطن. لتستمر املسيرة 

فكل  اإلجنازات،  وتتوالى 

التهنئة  إلى قيادتنا الرشيدة 

هذه  على  يعيش  من  وكل 

أن  الغالية، وأدعو اهلل  األرض 

ودولتنا  حتقق  علينا  يعيدها 

والتقدم  النمو  من  مزيدا 

واالزدهار في مختلف مناحي احلياة. 

ر�ت �ي  الك�ج
ت

ا� ا�ن �ج الاإ�ن اء �ج �ن اح�ت

وقال سعيد راشد السعيدي، 

بالتهنئة  أتقدم  البداية  في 

وإلى  الرشيدة  قيادتنا  إلى 

وال  شك  اإلمارات،  شعب 

لها  العام  هذا  احتفاالت  أن 

طعم خاص، احتفاء باإلجنازات 

خالل  حتققت  التي  الكبيرة 

خمسني  عاما بحكمة وعزمية 

دولتنا  الحتاد  املؤسسني  اآلباء 

بقيادة املغفور له الشيخ زايد 

طيب  نهيان،  آل  سلطان   بن 

اهلل ثراه، وحرص ومتابعة ورؤى صاحب السمو رئيس الدولة  وإخوانه حكام 

اإلمارات ملواصلة هذه اإلجنازات وتعزيز مكانة اإلمارات عامليا. 

ر د�ي �ت لال ��ت �ج �ت اإ ح�ي �ت

وقال محمد راشد السعيدي، 

لقيادة  وتقدير  إجالل  حتية 

اهتمامها  أول  اإلنسان  أولت 

سعادته،  فهنيئا  وحتقيق 

وحكومتنا  باإلمارات  لنا 

االحتفال  هذا  وفي  الرشيدة، 

نحتفي  الذي  االستثنائي 

خالله بخمسني  عاما مضت 

ونستهل  باإلجنازات  حافلة 

خمسني قادمة، أتوجه بأسمى 

الرشيدة وكل من يعيش على هذه  والتبريكات  لقيادتنا  التهاني  معاني 

األرض الطيبة.  

�ت �ت مرمو�ت
مكا�ن

عاشور  أمين  قال  جانبه  من 

مدير عام فندقْي البندر روتانا 

دبي،   – روتانا  أرجان  البندر 

التهاني  آيات  »نرفع  أسمى 

اليوم  مبناسبة  والتبريكات 

لدولة  اخلمسني  الوطني 

املتحدة  العربية  اإلمارات 

التبريكات  بأرق   ونتقدم 

الشيخ  السمو  لصاحب 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

واحلكام  وأولياء  الدولة  رئيس 

القادمة أن تكون مفعمة  العهود، كما نتطلع بشغف للخمسني عاماً 

بالنجاحات. حققت دولة  اإلمارات الكثير من اإلجنازات املباركة خالل األعوام 

املاضية وأضحت واحدة من أبرز بلدان  العالم ولها مكانة مرموقة بفضل 

اهلل أوالً ثم رؤية القيادة الرشيدة التي تبذل كل غاٍل ونفيس ألجل  رفعة 

مكانة الوطن واملواطن. كما تتزامن االحتفاالت باليوم الوطني اخلمسني 

في ظل احتضان  الدولة ملعرض إكسبو 2020 دبي والذي يعد واحداً من 

التي  البلدان  من  كبير  عدد  يشارك  فيه  حيث  العالم  في  املعارض  أهم 

جاءت لدولتنا الستعراض حضارتها وتقدمها وتطورها أمام زوار  آخرين من 

مختلف بقاع العالم، إنها جتربة استثنائية تعكس مكانة وقيمة دولتنا 

ملا وصلت إليه من  مكانة متميزة في اجملتمع الدولي«.  

ل د�ل العالم �ن �ن اؤ

املدير  حمداني  افتخار  وقال 

الشمالية  لإلمارات  اإلقليمي 

بالس  عجمان  باهي  فندق   –

الشارقة،  بيتش  ومنتجع  كورال 

الوطني  اليوم  »مبناسبة 

نتوجه  للدولة  اخلمسني 

ملقام  والتبريكات  بالتهاني 

الدولة  رئيس  السمو   صاحب 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس  نائب  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ  محمد  السمو  »حفظه اهلل«، وصاحب 

الشيخ  السمو  وصاحب  اهلل«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، 

هذا  احتفال  ويتميز  العهود،  وأولياء  اإلمارات  حكام  الشيوخ  السمو  و  أصحاب 

التي  واملكانة   ، قرن  نصف  مدار  على  حتققت  التي  يحتفي  باإلجنازات  بأنه  العام 

وصلت إليها دولتنا الغالية،  والطموحات التي تعانق السماء التي تتطلع إليها 

الدولة من الوصول إلى املريخ وغيره من  الكواكب األخرى. وبهذه املناسبة فإننا 

نستذكر اجلهود الكبيرة واالستثنائية التي قام بها األب  املؤسس للدولة وحكيم 

العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بناء دولة وتأسيس االحتاد،  والتعامل 

التي واجهها لتحقيق حلمه بحكمة  والدولية  واإلقليمية  التحديات احمللية  مع 

التغلب  قيادية فذة، وكيف استطاع  ثاقبة، وشخصية  فريدة  وبصيرة  وسياسة 

على حتديات مرحلة التجذر والثبات،  ثم مرحلة التحديات العاملية لتصبح دولة 

اإلمارات في فترة زمنية قصيرة من أفضل دول العالم  وأكثرها حداثة وتطوراً«. 

رن وا�ؤ ا�ب �الحج ل�ت الاؤ

 » وتوجه محمد عزت رضوان، بأحر 

لصاحب  والتبريكات  التهاني 

الشيخ  الدولة  رئيس  السمو 

آل نهيان، وأخيه  زايد  خليفة  بن 

رئيس  نائب  السمو  صاحب 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

بن  محمد  دبي  الشيخ  حاكم 

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

حاكم دبي  وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات املسلحة وذلك مبناسبة اليوم الوطني الـ50 للدولة. 

وأود أن أشير إلى أن  الدولة وفرت لكافة املقيمني عليها الكثير من التسهيالت 

واخلدمات العصرية ويأتي على رأسها  األمن واألمان، ناهيك عن البنية التحتية 

العصرية التي تساهم في سهولة إجناز األعمال إضافة  للعدل حيث يشعر كافة 

أمام قاٍض عادل ال مييز بني  الناس  بأنهم  البالد الطيبة  املقيمني على أرض هذه 

لدينهم أو لون بشرتهم أو جنسيتهم. وبالتأكيد فإن قادة اإلمارات يسهرون على 

راحة ورفاهية أبناء هذه البالد وتقدمي األفضل لهم  دوماً، وأكبر دليل على ذلك هو 

حصول اإلمارات على الكثير من األلقاب واجلوائز في مختلف  اجملاالت التي تعكس 

املدى الذي وصلت إليه الدولة من تطور ».    
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اأنت مدعو لزيارة اأجنحة 192 دولة حول العامل

أكسبو2020 دبي أهم األحداث الدولية عالميًا سيرة ومسيرة
دبي- خاص للفجر:

عندما فازت دولة اإلمارات العربية املتحدة ، بشرف استضافة معرض إكسبو 2020 دبي ، أكدت ريادتها 

عامليا حيث تُعد  معارض اكسبو من أكبر وأهم  األحداث الدولية عاملياً ، وكان أول معرض الكسبو في العام 

1851  والذي ُعرف باسم » املعرض العظيم« ، وأكدت دولة اإلمارات  حكومة وشعباً حينها للعالم أجمع 

، أنهم  قديرون على أن يقدموا حدثاً فريداً من نوعه ، حدث تاريخي في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 

 وجنوب  آسيا ، وقد كان فأنطلقت فعالياته حتت شعار: »تواصل العقول وصنع املستقبل« ،  وجنحوا في 

إقامة  حدث عاملي شامل  يشارك فيه أكثر من 192 دولة حول العالم ،  من ضمنهم دول ومنّظمات دولية، 

 وشركات ومؤسسات تعليمية. 

وعلى امتداد أكثر من 3 أعوام مضت وفي ظل الظروف التي اجتاحت العالم أجمع جراء جائحة كورونا  ، إال 

أن فرق العمل ظلت تعمل  على قدم وساق وجنحوا بالفعل مبا وعدوا به ، فإكسبو 2020 ليس مجرد  حدث 

وفعالية تتم وتنتهي ومتر مر الكرام ، ال فتأثير معرض  اكسبو 2020 دبي على عجلة االقتصاد  واالستثمار 

بدولة اإلمارات بوجه عام ودبي بوجه خاص ، على املدى القصير واملدى الطويل  ،  سيكون له آثاره املتميزة 

، حيث يشكل معرض إكسبو 2020 دبي منصة لوضع رؤية مستقبلية  مستدامة لعقود قادمة ، وكما 

توقع له  أن يجذب معرض إكسبو 2020 دبي أكثر من 25 مليون زائر خالل  فترة انعقاده ، سيأتي منهم  70 

% من الزوار من خارج دولة  اإلمارات العربية املتحدة ، مما يتطلب توفير  أكثر من أربع وعشرين ألف غرفة 

فندقية ، بل وواكب حدث إكسبو 2020 االنطالقة  لالحتفاالت بالعيد  الوطني اخلمسني لدولة اإلمارات ،  

من املتوقع أن التأثير االقتصادي املباشر وغير املباشر الناجت عن إكسبو 2020 دبي سيصل إلى نحو 145 

 مليار درهم ، وأن معرض  إكسبو يرفع قيمة التجارة غير النفطية لدبي إلى 4.5 تريليونات درهم في 2020 

،  خاصة في قطاع االستثمار في الضيافة والطيران ،  إلى جانب ما مت من حتضيرات منذ اإلعالن عنه العام 

  2019 وحتى انطالقه من حتسينات للبنية التحية واملواصالت والرفاهية  واحلداثة ، نتيجة لتنظيم معرض 

 إكسبو 2020 دبي من خالل املشاريع واملبادرات التي ستدعم موقع دبي على اخلارطة العاملية  كواجهة 

 سياحية واستثمارية وإحدى أهم املدن الذكية في عام 2020  .  
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للريادة  ترمز  النطالقة  متأهباً  الطيران،  وضع  الصقر  أخذ 

رؤيتها  للمستقبل،  في  اإلمارات  وطموحات  والشموخ 

املهندس  وصممها  معمارية  أبدعها  حتفة  ليجسد 

املعماري اإلسباني سانتياغو كاالترافا . 

الوصل  ساحة  من  وبالقرب   ، »الفرص«  منطقة  في 

املذهلة »قلب« معرض إكسبو 2020 دبي…أنت في  حضرة 

وسعادة  التجمع  ومصدر   ، األرض  والضيافة«  صاحبة   «

العارضني والزائرين…أنت في أكبر  األجنحة، بواقع 15 ألف 

متر مربع، بطوابقه األربعة…أنت  الضيف العزيز في طابق 

خصص للترحيب  بك .   اجلمال واإلبداع واإللهام والعبقرية، 

جتسدوا في التصميم، )28( ، جناحاً فوق سقف  الهيكل، 

»صقر  ليستعد  دقائق،  ثالث  غضون  في  ميكن  فتحها 

القيادة« النطالقته . 

الصنع–  محلية  »هيدروليكية«-  بألواح  ُجهزت  أجنحة 

ليست لتوليد الطاقة وتوفير اإلضاءة فقط، بل  لتخزينها 

للمعرض،  املستدامة  على مفهوم  التنمية  تأكيداً  أيضاً، 

وحمايًة من املطر والعواصف الرملية  عند إغالقها . 

في الداخل، وعبر محتوى متنوع بالصوت والصورة، يلتقي 

عبر  التراث  بالتكنولوجيا،  املشرق…  باملستقبل  املاضي، 

قصص جناح  سّطرتها رؤية قيادة حكيمة رشيدة، رسخت 

طموحة  وخطط  متصالً  بالعالم،  تقّدمي  سلمي  جملتمع 

للقادم . 

للزائرين فرصة في التعرف على »الفلكلور« اإلماراتي ورموز 

الدولة الذين ساهموا في تشكيلها، وحلم  الرواد املبدعني 

الذين دونوا تلك  السنوات املهمة على مدى خمسني عاماً 

من العطاء . 

اجلناح الإماراتي واإك�شبو 2020 

صاحبة األرض والضيافة شموخ وطموحات

يعرض اجلناح أهم  املشاريع العمالقة التي يجري العمل عليها حالياً، مثل مشاريع »القدّية،  و« تطوير بوابة الدرعية«، 

ومشروع البحر األحمر، وغيرها  الكثير والكثير . 

تتعلق  بالطاقة  ألنشطة  »الترحيب«  حديقة  في  ومنتديات  حوارات  عبر  تقدم  املناقشات،  في  نصيب  األفضل،  للقادم 

املستدامة والفرص  االستثمارية والتكنولوجيا في »الُعال«، و مدينة املستقبل واألحالم »نيوم«  . 

جناح ال�شعودية واإك�شبو 2020 

واقع حضاري غني بكنوز المملكة
ألعماق  التاريخ،  متتد  شعب  وثقافُة  عراقة  على  مستندة  مزدهر،  مستقبل  نحو  واملتطلعة  املتجددة  الشابة  بروحها 

حضرت اململكة  العربية السعودية، بثاني أكبر أجنحة إكسبو 2020 بدبي، بعد جناح اإلمارات،  ومبساحة تزيد عن 13 

ألف متر مربع . 

االبتكار واالستدامة، باالعتماد على الطاقة املتجددة و« صفر« تأثيرات كربونية، منحت اجلناح شهادة  الريادة البالتينية 

في تصميمات  الطاقة والبيئة . 

في استقبالك باجلناح، قيم الضيافة السعودية العريقة، وترحاب طاقم من شباب وشابات لديهم مهارات  التحدث بـ 13 

لغة، وفي انتظارك  أيضاً أربعة ركائز أساسية تتعلق بالطبيعة والناس والتراث والفرص  االستثمارية . 

واقع حضاري غني بكنوز اململكة، تقدم »بحرفية« وإبهار، يخطفان األنظار، عبر رحلة سمعية بصرية  من 23 موقعا متثل 

التنوع  الكبير في مختلف مناطق اململكة، وتناغم العالقة بني ناسها وطبيعتها . 

في قالب تقني مبهج، تستطيع أن تتعرف على احلِرف التراثية، والعروض الفلكلورية، واألمسيات  املوسيقية والشعرية 

والسينمائية  والصالونات الثقافية، واملسابقات واألطباق الشهيرة . 

مساحة كبيرة للمستقبل، وعبر نافذة إلكترونية، تعلوها 2030 بلورة »سينوغرافية«، رمزاً لرؤية اململكة  املستقبلية، 
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 بوابة رئيسية مميزة، حتاكي تصميم األهرامات، للمهندس 

طوابق  تضم  ثالثة  إلى  تأخذك  حمادة،  حازم  املعماري 

املاضي  من  وتاريخها  مصر  لسرد  قصة   ، مثالية  منصة 

إلى احلاضر ، لتسافر بك إلى املستقبل   …«عني على مصر« 

أطلق  الفخامة  واإلبداع..  في  ّحدق  باجلمال.  فلتستمتع   ،

عنانك لالنبهار، سافر مع  التاريخ عبر بوابة الزمن، بتقنية 

آالف  السبعة  تفوق  حضارة  على  لتتعرف  األبعاد،  ثالثية 

 ، بدبي  بإكسبو 2020  املصري  اجلناح  اآلن  في  فأنت   عاماً، 

لتشاهد،  باملعرض،  »الفرص«  مبنطقة  تّفوتها  ال  فرصة 

  «وبأم عينك« ملك  وكاهن وتابوت وصوجلان. مراسم العتالء 

وقرابني..   ، تعاويذ  دينية  أيضاً..  للموت  وطقوس  العرش، 

كل  املكان   أنيقة  تكسوا  “هيروغليفية”  وكتابات  نقوش 

ذلك وأكثر ، فالصمت عنوان  رئيسي أمام التابوت اخلشبي 

امللون واألنيق للكاهن “بسماتيك بن أوزير”، والذي  يحتفظ 

بألوانه  الساحرة نظرا حلداثة اكتشافه، يتزين بقالدة كبيرة 

وهيئتان  للمعبود  وتعاويذ  ونصوص  وزخارف  صقر  ورأس 

»أنوبيس«،  فوق مقصورته أمام املتوفى . 

للملك  األثرية  املستنسخات  مجموعة  أمام  أخر  إبهار 

الشاب،  أيقونة  للملك  املثالي  الوجه  آمون«،  عنخ  »توت 

وتابوته  الذهبي،  اجلنائزي  واحلديثة،  بقناعه  القدمية  مصر 

 ، للمناسبات  وأخر  احلارس، وكرسي  العرش  اخلاص، ومتثاال 

أما إذا وجدت متثاالً يعلو رأسه ريشة  نعامة وحية الكوبرا، 

فأنت أمام املعبودة   “ماعت” رمز احلقيقة والعدالة والتوازن 

التاريخ قصة مصر  تاريخها  ، فكما أسردنا من  والصواب 

 ماضيها ، فلحاضرها ومستقبلها نصيب كبير في اجلناح 

مثل  ملشروعات  عمالقة  قصص  على  للتعرف   ، املصري 

“تفريعة قناة  السويس” واملدن الذكية ، و” املونوريل”، قطار 

الفرص  أرض  في  عديدة  ومدن  سياحية  احلديث،  النقل 

مصر  ستقدمها  100  فعالية  من  أكثر   ، واالستثمارات 

الثقافة  على  خاللها  الضوء  تسلط  أيام  املعرض،  طوال 

والفن والتاريخ واحلوار واالستثمار، في تنوع ّقل أن  جتده  في 

جناح أخر. 

اللؤلؤة وقيمتها، ومن مختبر فريد ومبتكر، ضمه  اجلناح،  الـجو  chou  »، تستطيع أن تستشعر حجم  ومن مقياس » 

تستطيع أيضاً أن  تفرق بني لؤلؤ طبيعي ّحر وأخر صناعي، وأن تستمتع بجمال أشرعة سفن »  البانوش«، املبحرة لصيد 

اللؤلؤ طوال مسيرة متتد آلالف  الكيلو مترات عبر شواطئ اململكة . 

  * لعراقة حرفة النسيج وجماله، مساحة أيضاً من اجلناح، مهنة بدأها األجداد، منسوجات بألوان مستمدة من  البحر 

وأخرى من البر،  لتضاف عليها تطوير الزمن مبا يتناسب واحلداثة . 

محطات تاريخية ثقافية متنوعة تسرد حضارة وعالقة ممتدة بني البحر واإلنسان آلالف السنني و«حياكة »  االبتكار واملدن 

املستدامة،  يقدمها أبناء وبنات اململكة لضيوفهم، واضعني على رأس أولياتهم تقدمي صورة  واقعية مشرفة للعالم عن 

حضارة » دملون« القدمية . 

جناح البحرين واإك�شبو 2020 

 » البحرين واللؤلؤ « قصة عشق 
قادمة من أعماق البحر

من مفهوم » الكثافة تنسج الفرص« ، ّصممت مملكة البحرين جناحها الهندسي املبتكر، مبنطقة الفرص في  معرض 

إكسبو ألفني  وعشرين بدبي، ليجسد قصة “أرض اخللود”، كما يشار إليها في السجالت السومرية  القدمية، واألرخبيل 

املكون من 33 جزيرة   . 

في اجلناح البحريني أنت أمام وطن متنوع الثقافات، لدولة تعتبر سادس دول العالم من حيث الكثافة  السكانية، بشكله 

اخلارجي الفضي  وفتحاته مصدر اإلضاءة، و126 عموداً معدنياً، ُصنعت من األملونيوم  احمللي، وضعت في الداخل وتلتقي 

على ارتفاع 24 متراً في  صورة وحدات ترمز للتجانس . 

في البهو الكبير للجناح، ستتعرف على واحدة من أكبر نقاط القوة والتميز لهذه البالد »عقلّية التجارة  واالبتكار« و 

وتذوقها، وسماع  املأكوالت الشعبية  بلمساتها  و  احلياة اجملتمعية ومتيزها  و  وتنوعها  احّلرف  و  البحر  بالتاريخ«  » عالقة 

املوسيقى بخصوصيتها . 

تيجان  امللوك  تزيني  املاهر  الصانع  يقرر  عندما  أنه  التاريخ:  أقرها  حقيقة  يقيناً  ستعيش   ، البحرين  مملكة  جناح  ففي 

والقياصرة وحلّى  الصفوة، بالآللئ، فاخليار املفضل لديه سيكون في صالح اللؤلؤ البحريني، بلونه  األبيض البراق الزهري 

املتميز، فهو األجود من بني  مثيله . 

بني اللؤلؤ وصيادية قصة عشق »قادمة من أعماق البحر«، ممتدة من آالف السنني، بنيانها راسخ، متعمقة  في اجلذور، 

لتتواصل  الفصول وتتناقل بني األجيال  . 

يف زيارة للجناح امل�شري باإك�شبو 2020 

سرد تاريخي للماضي 
والحاضر والمستقبل  
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من رموز األمل والنور والضوء والوضوح والتجمع ولم الشمل.. استوحت جمهورية الصني الشعبية،  تصميم جناحها ، 

على شكل   «فانوس« حمل اسم »نور الصني«  . 

ومن منطقة الفرص في املعرض، أضاء »الفانوس الصيني« ، بسطوعه وجماله البراق، ساحات  إكسبو، ووسط مشاركة 

وإفريقيا وجنوب آسيا  الشرق  األوسط  الدولي في منطقة  تقام للمعرض  أول نسخة  دولة في  أكثر من مئة  وتسعني 

بعد مرور أكثر من مئة وسبعني عاماً  على نسخة لندن، حامالً شعاره  للجميع: »بناء مجتمع املصير املشترك للبشرية. 

االبتكار والفرص«  . 

الذي  الصني  جناح  زوايا  ضمها  أربع  املشترك«،  و«املستقبل  املشترك«،  »الوطن  املشتركة«،  »األرض   ، املشترك«   «احللم 

يغطي  أربعة آالف وستمائة وستة وثالثني مترا مربعاً، وحرصت الصني، من  خالله على توصيل فكرتها للعالم: »التجمع 

معاً بهدف إظهار  التواصل بوضوح بني جميع الدول«  . 

ال�شني واإطاللتها باإك�شبو 2020 

التكنولوجيا ها هنا ونور 
الصين يضيء سماء اإلكسبو

في اجلناح الصيني أنت مرحب بك من قبل الروبوت »يويو«، وهو على هيئة حيوان باندا، بحركات   «التاي تشي« ومهارات 

مبا  والتكنولوجيا،  والسالم  بني  الصداقة  يجمع  لبكني«  »سفير  مبثابة  وهو  اخلطوط،  لفنون  اخملصص  استخدام  القلم 

يعكس التقدم الصيني في  التقنيات احلديثة . 

بزهرة الـ »جنباي سو« ، واألجواء الضبابية الباردة 

والطبيعة اخلالبة، مستنداً إلى موروث ثقافي كبير، 

 وتكنولوجيا متطورة، رحبت  اليابان في جناحها مبعرض 

إكسبو 2020 دبي، بتصميم يجمع بني فن  األرابيسك 

وفن »أسانوها« الياباني . 

في الواجهة، ستجذبك تصاميم »األوريغامي« 

اليابانية ثالثية األبعاد باستخدام أوريجاتا – طي الورق 

–  الزخرفية التقليدية، التي تكسو  اجلناح، ُصممت 

لتوظيف رسالة مفادها: املشاركة، االنسجام والعمل. 

لتالقي  األفكار والبحث عن أفكار جديدة للمستقبل . 

عبر قصة شيقة ساحرة، تصطحب اليابان ضيوفها 

من مختلف األعمار واجلنسيات واألعراق، والذين 

 ميثلون »عالم مصغر« ، ليعيشوا  رحلة فريدة تستمر 

لساعة – بالتمام والكمال – مستعينة بهواتف ذكية، 

 لتوطيد الصلة بني التقنية والبشر واألفكار، متحدثة 

مع ضيوفها  بلغتهم، لـ »مكان لقاء األفكار«، شعارها 

الذي  اختارته للجناح . 

عبر ممرات نفذتها اليابان بدقة وحرفية عالية، 

مستعرضة خاللها إمكانياتها التكنولوجية، دعت 

مشاركيها  في اجلولة، للتأمل والتفكير  في، البحار، 

األعماق، األرض، السماء، املدن، الثقافة، والتراث، 

التاريخ،  لالبتكار واستكشاف أفكار جديدة، والُبوح بها 

مهما صغرت،  فرمبا تكون نواه لفكرة كبيرة . 

في جناح اليابان. مهد التكنولوجيا.. تستعرض البالد 

طبيعتها القاسية أيضاً، وما دمرته الزالزل وبناه 

اإلنسان  بجهد وعزمية وإصرار،  مستندة على املرونة 

الدائمة.. والشدة أحياناً، من خالل ابتكارات، طالت 

كل مناحي احلياة  اليومية، قدمتها عبر سلسلة من 

النماذج  املصغرة متقنة الصنع، تروي مسيرتها في 

التقدم والنمو . 

من فكرة ألخرى تنتقل »بالد الساموري« ، بضيوفها عبر 

عرض شيق، مستخدمة تكنولوجيا البيانات  املتطورة 

وفن اجلرافيك،  مطالبتهم أن يقدموا حلوالً لإلنسانية 

وإنقاذ العالم من األمراض ومحاربة الفقر  واحلفاظ على 

البيئة والوقود احليوي، وغيرها . 

في لقاء »العقول والقلوب« ، تدعو اليابان زائريها، أن 

يسعوا جاهدين لبناء مستقبل زاهر لتأخذ األرض 

 بريقها وتوريث »عالم أفضل«  للجيل القادم، ودعوة 

أيضاً بلقاء قادم على أرضها في إكسبو 2025 أوساكا، 

 كانساي . 

اليابان يف جناحها باإك�شبو 2020 

يصطحبونك في رحلة فريدة لقصة شيقة ساحرة
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ومتيزها   ، ضيافته  وكرم  وبساطته  شعبها  بابتسامة 

مملكة  تواجدت   ، آسيا  شرق  جنوب  في   ، املكاني 

معرض  في  املتميز  للمشاركة  بجناحها    «كمبوديا« 

ففي   ، االستدامة  منطقة  في  بدبي   2020 إكسبو 

الى  تستمع  باجلناح  جتوالك  وخالل  اجلناح  الكمبودي 

تعزف  موسيقية  آالت  كوم،  رونيد،  ،  سكو،  كونك  الـ 

كثيرة  حكايات  تروي   ، البالد  بأهل  موسيقى  خاصة 

في  ،  فأنت  الكمبودي  للشعب  التراثية  السيرة  في 

من   ، الثقافات  متنوع   ، باألحداث  بتاريخ  مليء  لقاء 

وإمبراطورية  امليالدي،  الثامن  القرن  في  »فونان«  مملكة 

  «اخلمير« حتى  القرن اخلامس عشر ، ومروراً بأن أصبحت 

ثم  احتالالً   ، التاسع عشر  القرن  في  فرنسية  محمية 

، إلى أن  عادت إدارة احلكم  يابانياً وسيطرة الشيوعيني 

للكمبوديني أنفسهم في تسعينيات القرن  املاضي . 

من معابد »أنغكور وات«، التي شيدها امللك سرفار مان 

ووُضعت  صورها   ، عشر  الثاني  القرن  بداية  في  الثاني 

 ، واألبيض  واألزرق  األحمر  »  بألوانه   ، الدولة  علم  على 

رمز الشجاعة والنقاء والتعاون« ،  وصنفت ضمن التراث 

، منها تستطيع أن تتعرف على  قصة حضارة  العاملي 

أكثر  والتي تضم   ، املتنوعة عبر 24  مقاطعة  اململكة 

من 4 آالف معبد بأحجامها اخملتلفة ، وكيف أصبحت 

زيارة  في  للراغبني  وجهة  سياحية  الوقت  احلالي  في 

البالد؟ ! 

األرض، الهواء، املاء، النار، التسامح والعدالة، الصراع بني 

اخلير والشر، احليادية، واملزج بني  املعتقدات الهندوسية 

والبوذية ، معاِن  جتمعت في معروضات أروقة اجلناح من 

»تشيبو  امللك  بدًء من   ، والتماثيل  الرخامية  املعبودات 

الواجهة، لتماثيل  أخرى اصطفت  ، في  رامان« السابع 

في املكان،  ويؤمن بها الكمبوديني . 

اجلناح  في  آخر  مفهوم  واألنهار،  والشواطئ  للبحر 

البشر  إليها  يلجأ  التي  األماكن  فهي  الكمبودي، 

أنت  أيضاً  وفي  الداخل   ، والتعالي  الغرو  من   للتخلص 

أمام ثقافة متنوعة، زينة بشعر اخليول، وزراعة  تقليدية 

وتطلع لزراعة مستدامة أيضاً ، حرفة السكان الريفيني، 

 والذين يشكلون 59% من سكان اململكة  ، ويركزون على 

يعمل  بينما   ، األخرى  احلبوب  من  والعديد  األرز  زراعة 

واحلرير  صيد  األسماك   ، قطاعات  مثل  في  البعض 

واملنسوجات اليدوية واملطاط وصناعة األخشاب .. 

مساحة ممتدة مستوحاة من شكل الشعاب املرجانية، وبداخلها بيئة موسيقية معاصرة، وتصميم داخلي   «يطلق 

العنان« خليال الزائر  بتجارب مرئية وسلسلة من األعمال الفنية، التي تعكس التقدم العلمي وتدور  حول الفلبني 

 ، الفلبني  الفاخرة،  وقطع من تصميم مصممني محترفني، كلها مصنوعة  في  والعملية  والعصرية   ... وشعبها. 

مزيج رائع من األعمال الفنية، والتصميمات املترابطة، واألساليب  العلمية احلديثة، جتتمع معا  لتروي قصة ماضي 

الفلبني العريق - وحتى املستقبل - جتسد بتعبيرات متعددة ثقافة الفلبني  احملبة  للتواصل واملمتدة عبر 4,000 سنة 

، حتى االطعمة الفلبينية فهي جتربة حسية كاملة ولذيذة مع األطباق  الفلبينية، مستمدة من  تاريخ ثقافي عريق 

املصطلح   « »الباجنكوتا«  بـ  واملسمى  جناح  الفلبني  ويقدم   ، املميزة  واأللوان  والروائح  النكهات  من  متنوع  ومزيج 

والفنون  املعمارية  الهندسة  للفن  العاملي في مجال  أيقونات  الفلبينية،  اللغة  املرجانية« في  »الشعاب  لـ   القدمي 

 2020 إكسبو  ومبدأ  عنوان  مع  الباجنكوتا  ويتماشى  تصميم   ، اجلناح  ومغزى  ستعكس  رسالة  والتي  والتصميم 

»تواصل العقول وصنع املستقبل« والذي يرسم  صورة  جذابة للفلبني وسكانها ، ويستعرض اجلناح لزائريه الصفات 

الشبيهة بالشعاب املرجانية للفلبينيني مثل  التواصل والترابط كما  يقدم اجلناح دليال حيا على أولئك األشخاص 

الذين ميكنهم بناء مجتمعات نابضة  باحلياة في كل مكان في العالم ، إن اجلالية الفلبينية في  دولة اإلمارات ستلعب 

دوراً كبيراً في املشاركة  بفعاليات جناح الفلبني في إكسبو ، كما ينظم عدد من األنشطة تسلط الضوء على فنون 

 الفلبني ، كما أنه   وعلى مدار فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي املمتد إلى نحو 6 أشهر سيتم  تنظيم فعاليات مميزة كل 

شهر بدأت  بتنظيم  يوم الفلبني ألبناء الدولة املقيمني في اإلمارات وسيتم تنظيم فعاليات أخرى على مدار األشهر 

املقبلة  في قطاعات عدة .  

الفلبين بمعرض إكسبو 2020 بيئة موسيقية معاصرة ومجموعة رائعة من المنتجات الحرفية

يف زيارة للجناح الكمبودي باإك�شبو 2020 

أنت في لقاء بتاريخ متنوع الثقافات مليء باألحداث
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مرحباً بكم في الدولة التي تتخذ شكل قلب، وتشارك في 

)إكسبو 2020 دبي( من أجل حب اإلنسانية«..  بهذه الكلمات 

مبنطقة  جناحها  في  بنفسها  البوسنة  والهرسك  تعرف 

الفرص في معرض »إكسبو 2020  دبي ، ويستطيع زوار جناح 

عن  االطالع  دبي«  »إكسبو   2020  في  والهرسك  البوسنة 

قرب، على هيكل  االقتصاد البوسني القائم على قوة املياه 

وقدرتها على توليد الطاقة النظيفة ، ويسلط اجلناح  الضوء 

على  مبني  مستدام  اقتصاد  ببناء  االهتمام  كيفية   على 

التكنولوجيا احلديثة، دون إغفال القطاعات  االقتصادية التي 

تشكل العمود  الفقري للبالد، وهي الزراعة وصيد األسماك 

تضاريس  إلى  الزوار  اجلناح  ،  ويصحب  الصناعي  واإلنتاج 

للعديد من  تعد موطناً  املتنوعة،  التي  والهرسك  البوسنة 

اآلخر  يشعر  شعب  فيه  يعيش  بلد  في  املوارد  الطبيعية، 

ذات  اإلطالالت  اخلاصة،  اجلبال  مع  جنب  إلى  جنباً  بالترحاب 

الشالالت. وأنهار  الوسطى،  القرون  إلى  تعود  قلعة  وأطالل 

بتاريخها  البوسنة  والهرسك  تأثر  مدى  يبدو  اجلناح  في 

 العثماني والنمساوي - اجملري، فالصور التي يشاهدها الزوار 

تظهر الهندسة  املعمارية التي صممت األبنية ومدى دقتها 

وجمالها  وتأثرها بالفن العثماني والنمساوي، وكأنها مزيج 

بني  املشترك  التاريخ  هذا  في  رائع  هو  ما  كل  جمع   متقن 

الغرب والشرق. 

وتلتقي في البوسنة - التي تقع في جنوب شرق أوروبا، ملتقى 

رغم  غنياً،  لتنتج  تاريخاً  ثقافات مختلفة   - بالغرب  الشرق 

أنها دولة حديثة  العهد، إذ نالت استقاللها عن يوغسالفيا 

والهرسك  البوسنة  ويأخذ  جناح   ،  1992 عام  السابقة 

تضاريس  شائقة  عبر  رحلة  في  دبي«   2020 »إكسبو  زوار 

اخلالبة،  الطبيعة  ذات  باجلبال  التي  متتلئ  البالد  وجغرافيا 

والغابات املورقة، والبحيرات، واألنهار الهادئة ، وميكن  لضيوف 

 املعرض أن يشاهدوا صوراً كثيرة ملعالم البوسنة في اجلناح، 

 2836 نحو  يبلغ  ارتفاعه  الذي  ماغليتش،  جبل  قمة  منها 

بوسنة،  نهر  أمام  باجللوس  االستمتاع  ميكنهم  متراً،  كما 

عالوة  البلد،  ذلك  أنهار  أحد  أطول  في  املياه  جريان  وتخيل 

على السباحة في بحيرات  كوكيفيكو، وبوراكو، ومودراكو، 

إضافة إلى  بحيرة بوشكو، وهي أكبر بحيرة اصطناعية في 

البوسنة والهرسك ،  ويبرز اجلناح كيف  أن سراييفو،  عاصمة 

فمنذ  واألديان،  الثقافات  فيها كل  تنصهر  بوتقة  البوسنة، 

عصر الدولة العثمانية، كانت واحدة من  أكثر املدن  ازدهاراً، 

املسيحيني  ألن  األوروبية«،  »القدس  لقب  على  حصلت  إذ 

واملسلمني واليهود  استمروا في العيش هناك معاً في وئام 

،  كما  يظهر جناح البوسنة ميزات سراييفو، كونها املكان 

سراييفو  توجد  الشرق  ففي  احلضارات،  فيه  الذي  تترابط 

الغربي  ميكن  اجلانب  الشرقية،  وعلى  مبعاملها  العثمانية 

مشاهدة العمارة النمساوية اجملرية . 

زوار معرض »إكسبو 2020 دبي« خالل  وفي اخلتام سيشعر 

إذ  البوسنة  والهرسك،  بروح  البوسنة  جناح  تفقدهم 

ميكنهم جتربة كرم  الضيافة، ومشاهدة الطبيعة، والتواصل 

لصنع  الثقافي  االبتكار،  والتنوع  على  يتكئ  مجتمع  مع 

الفرص اجلديدة له. كما ميكن للزوار  أيضاً التعرف إلى معالم 

املتاحف  ومشاهدة  البوسنة،  في  وثقافية  كثيرة  سياحية 

الكبرى واملنشآت التاريخية وغيرها . 

جناح اليونان بمعرض إكسبو 2020 يتحدث 
عن ماضيها وحاضرها بإسلوب شائق

لتجعل من  إحدى  للثقافة،  آخر  إطاراً  دبي، رسمت   2020 إكسبو  ومن خالل جناحها في معرض  اليونان  إن 

أبرز بوابات التواصل بني  أمم األرض، جسراً لعبور أفكارها املستقبلية وجتاربها احلالية إلى  العالم اآلخر، ليكون 

االستثمار في الثقافة، مبثابة اجلسر الرابط بني  اليونان والبشرية، وهذه هي خالصة  جناح أبناء بالد اإلغريق، 

، وال أدل على أن اليونان قد وضعت جل ثقلها في جعل   »الثقافة  جسراً« من شعار جناحها الذي  والرومان 

يوصل بني »اليونان.. غداً واليوم«، أي يونان اليوم املليء بصورة  االستدامة في مجالي الطاقة  اخلضراء واملتجددة 

وغيرهما، وغد اليونان املستند إلى آالف السنوات من  أمجاد املاضي التليد . 

وعبر شاشات كبيرة ومتراصة على جدران اجلناح، أفصحت اليونان عن فكرة جناحها في معرض إكسبو   2020 

دبي، عروض للثقافة  اإلغريقية، باعتبارها بوابة نهضة اليونان، وصوراً شتى لدور اليونان في  احلضارة األوروبية 

خالل عهد قدماء اإلغريق، وهي الفترة  التي وضعت اليونان القدمية في أعلى  مراتب العبقرية، فلسفة وفكراً 

وعلوماً . 

املشعة  اجلوانب  إبراز  حتمية  دبي،   2020 إكسبو  معرض  في  اليوناني  اجلناح  على  القائمون  يغفل  لم  كما 

على  أهمية  التركيز  من خالل  واحلداثة  االبتكار  عناوين  لتحمل  العرض  فجاءت  شاشات  اليونان،   في حاضر 

االستدامة باعتبارها محور قوة االقتصاد اليوناني،  و»دينامو« الصناعة والسياحة والتصدير إلى  دول العالم، 

القطاع  والنظام  الغذائي  وتطوير  شتى،  أمراض  من  واالستشفاء  الصحية،  الرعاية  مجاالت  في  والتفوق 

الزراعي، والتفوق في مجاالت البحث العلمي، وهي اجلوانب التي يركز عليها اجلناح  من أجل اجلذب السياحي 

 املستند أصالً إلى عمق احلضارة اليونانية ، وليس هذا فقط في اجلناح  اليوناني، بل هناك قاعات إلبراز دور وتفرد 

اليونان في اجملال  الفني وحتديداً في املسرح، وليس هناك  أعمق من إظهار صور ومشاهد للمدرجات الرومانية 

القدمية، ال سيما تلك التي تزخر بها  العاصمة أثينا،  ومحاولة ترسيخ براعة اليونان في مجال العمارة قدمياً 

وحاضراً، من خالل معالم تراثية شاخصة إلى  اليوم، كاألعمدة  التاريخية في املعابد، وتوضيح كيفية العناية 

بها رغم مرور آالف السنني على انشائها  في بالد اليونان، وطرق بنائها بأساليب يونانية  ابتكارية فذة. 

في جناح البوسنة والهرسك بإكسبو 2020 
تلمس كرم الضيافة ومشاهدة الطبيعة
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والبحث  للمعرفة  مكان  هو   2020 بأكسبو  األملاني  اجلناح 

  ، نحو  املستقبل  والتوجه  بالتفاؤل  يتسم  وااللتقاء، مكان 

تنتظر الزوار من  الكبار والصغار ابتكارات مذهلة ومعلومات 

تُظِهر  االستدامة.  حول  موضوع  مثيرة  وخبرات  مشوقة 

وتقدم  األملاني  والرقمي  االبتكار  منها  اجملسم  املعروضات 

ومليئة  ممتعة  بطريقة  الصدد  في  هذا  املمكنة  احللول 

تالحظ   األملاني  اجلناح  داخل  جولتك  فخالل   ، باملفاجآت 

الفكرة  وهي  اجلامعي،  للحرم  املميزة  من  السمات   العديد 

العامة التي يتبعها اجلناح األملاني والتي يعبر عنها  االسم 

 اإلجنليزي   )CAMPUS GERMANY(   للجناح والتي تصوره في 

للمعرفة  مكاناً  عن  كونه  كناية  هي  جامعي  حرم  شكل 

بعملية  اجلولة  تبدأ  إذ   ، الشخصي  والبحث  وااللتقاء 

التسجيل التي يليها الترحيب  بالزوار في فعالية متهيدية 

مواضيع  يعالج  املنهج  الذي  في  بالتبحر  بعدها  يقومون 

وتنتظرهم  احليوي،  والتنوع  ومدينة  املستقبل  الطاقة 

بها  ينهون  ختامية  فعالية  التخرج  قاعة  في  النهاية  في 

جولتهم  كما  ينهي الطالب دراستهم اجلامعية . 

أقسام  ثالثة  إلى  مقسم  اكسبو  مبعرض  االملاني  فاجلناح 

وهي:  الفرعية  الثالثة،  املواضيع  من  واحد  منها  كل  ميثل 

الفرص والتنقل  واالستدامة ويقع اجلناح األملاني في القسم 

اخلاص مبوضوع االستدامة  ، ففي أملانيا، كانت جذور »عملية 

حتول الطاقة«، وهنا يلتزم  قطاع البحث العلمي واالقتصاد 

وقطاعات  كبيرة من اجملتمع املدني بالعمل في سبيل حتقيق 

توصيل  أملانيا«  إلى  »ملتقى  يسعى  مستدام.  مستقبل 

 هذه الرسالة إلى دبي ، حيث يتناول اجلناح األملاني في دبي 

يتلقى  من خالل فكرة احلرم اجلامعي   ) CAMPUS ( موضوعاً 

موضوع  وهو  املنطقة،  في  والدعم  االهتمام  من   الكثير 

بل هي واضحة  إن رسالة  اجلناح ليست معقدة،  التعليم. 

الوقت  في  والشعور  للجميع  املشاركة  ميكن  ومفهومة. 

تواصل  هو  هذا  كبير.  مجتمع  من  كجزء  ذاته  بأنفسهم 

التصميم  املعماري  ويحاكي   ، املستقبل  وصنع  العقول 

   )LAVAللعمارة الفا  مكتب  وضعه  والذي  األملاني   للجناح 

  )Laboratory for Visionary  Architecture –كذلك الفكرة 

 الرئيسة، وهي فكرة احلرم اجلامعي التي يشير إليها العنوان 

بل  كالسيكياً،  مبني  اجلناح  يكون  فلن  اإلجنليزي  للجناح. 

والتي  البنائية  الوحدات  من  عمودية  من  مجموعة  يتكون 

 يأطرها هيكل مشترك - مثلما تأطر احلدائق احلرم اجلامعي، 

فقط في االجتاه الرأسي . 

وإلى  األملانية  الفيدرالية  إلى  البنائية  الوحدات  تعدد  يرمز 

بني  إن  التفاعل  العلمي.  والبحث  االقتصاد  في  التنوع 

يخلق  املغلقة  واملساحات  املركبة  رأسياً  املكعبات  تلك 

ويتيح  الداخلية  واخلارجية،  املساحات  بني  شيقاً  تناوباً 

زوايا رؤية متعددة ومدهشة ومثيرة. بني املكعبات  اخملتلفة 

في  نفسه مجدداً  الزائر  يجد  اخملتبرات  الثالثة  تضم  والتي 

على  يتعرف  حيث  املفتوح  الفناء  على  املطلة  الشرفات 

  »ملتقى  أملانيا« بأوجهه اخملتلفة واملذهلة . 

أنت في زيارة الجناح األلماني تعيش مع ابتكارات 
مذهلة ومعلومات مشوقة وخبرات مثيرة

حرصت بلغاريا من خالل مشاركتها في معرض إكسبو 2020 

إن  تعزز مكانتها كمركز لوجستي وثقافي بني أوروبا وآسيا 

، التقنيات، اخلدمات واحللول  ، باإلضافة  إلى   الترويج لإلنتاج 

إجنازات  على  الضوء  تسليط  وكذلك   ، البلغارية  املبتكرة 

اختارت  فقد  هذا  املنطلق  ،  ومن  والثقافية  العلمية  بلغاريا 

هذا  وجاء  التنقل«  وحرية  »احلركة  جناحها  لشعار  بلغاريا 

االختيار باعتباره أكثر موضوع في الوقت  الراهن مالئم ليكون 

 شعارها في »إكسبو 2020 دبي«، بالنظر إلى املوقع اجلغرافي 

، فيما يتعلق  بإشرافها  االستراتيجي الذي تتمتع به بلغاريا 

ومناطق  األسواق  إلى  وصولها  النقل،  سهولة  ممرات  على 

، فضالً عن بروز مكانة بلغاريا في السنوات  الثقافي  النفوذ 

األخيرة  كبلد يحظى بإمكانيات تقنية عالية . 

كنوزاً  دبي«،   2020 »إكسبو  في  البلغاري  اجلناح  ويستعرض 

وحلّياً ودفائن ومقتنيات ثمينة ، جيء بها من متحف » فارنا«، 

السنوات  العثور عليه خالل  املتحف ما مت  ، ويضم هذا  زوار إكسبو  أمام  بلغاريا، لعرضها  أحد  أكبر  املتاحف في 

والعقود املنصرمة ،  مبواقع وأنفاق  سرية وقبور، تضم مصوغات ومواد متصلة باحلياة البشرية ، يعود تاريخ إنتاج 

بعضها إلى ما قبل امليالد، ويُنسب جزء  منها إلى العصر  النحاسي ، كما تشمل معروضات اجلناح قطعاً ذهبية 

يعود تاريخها إلى نحو 300 عام قبل امليالد ، ناهيك عما متتاز  به بلغاريا من جمال  طبيعتها اخلالبة، جلبال وشالالت 

ومناطق خضراء وحقول الورد . 

 ،  »2020 »إكسبو  معرض  في  بلغاريا  جناح  يتزين  كذلك 

الدولة  تاريخ  في  بصمتهم  وضعوا  رياضيني   7 أبرز  بإجنازات 

العريقة ، والتي  تعد  مركزاً لوجستياً وثقافياً بني أوروبا وآسيا، 

عبر  املستقبل،  بصنع  املشاركة  في  حيوي  بدور  وتضطلع 

الثقافات،  والتقاليد،  واأليديولوجيات  مختلف  بني  التفاعل 

في  بلغاريا  جناح  ويوفر  االقتصادية.  واالجتاهات  الدينية، 

الطبيعة  الغنية  ألوان  خالل  ومن  للزائرين،   »2020 »إكسبو 

في  املتمثل  البلغاري  الوطني  الرمز  وجمال  وطاقة  الفلكلور 

من خالل  هناك  العيش  طريقة  حتاكي  فريدة  جتربة  »الوردة«، 

الورد  بتالت  مربى  وتذوق  رائحة  الورد،  واستنشاق   احلواس 

الفريد، واملشي بني حقول الورد من خالل رسم خرائط ثالثي 

األبعاد . 

إلى  بلغاريا في إكسبو 2020  القائمون على جناح  ويخطط 

تنظيم احتفالية مميزة مبناسبة العيد الوطني لبلغاريا في 9 فبراير املقبل،  وتقام  االحتفالية املرتقبة على خشبة 

حفالت  موسيقية  االحتفالية  فقرات  وتتضمن  العالم،  في  بلغاريا  ملساهمة  تقديراً  الطلق  الهواء  في  مسرح 

الكالسيكية،  واملوسيقى  والبوب  اجلاز  موسيقى  إلى  التقليدي،  بالفولكلور  غني  برنامج  مع  مفتوحة   متنوعة 

الفنون البصرية،  املسرح،  والكتابة على اجلدران، والفنون التطبيقية . 

بلغاريا بمشاركتها بإكسبو 2020 تعزز مكانتها كمركز لوجستي وثقافي بين أوروبا وآسيا
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األولى   للوهلة  يبدو  بثوب  التشيك  جناح  أروقة  تتزين 

كواحة تُزهر فوق رمال الصحراء ، تظللها سحابة من 

ساور«    « نظام  الزجاجية  التي  تُشكل  األلياف  أنابيب 

املبتكر ، والذي يُسخر الطاقة الشمسية الستخالص 

،  االمر  خصبة  تربة  إلى  الرمال  وحتويل  الهواء  من  املاء 

ظروف  تقاوم  خصبة  أرض  لرؤيته  الزائر  الذي  يبهر 

صحراوية قاسية ، عبر استخالص بخار املاء من الهواء 

الطاقة  الشمسية  على  هذه  التقنية  تعتمد  حيث   ،

التكنولوجيات  وتشكل   ، التشيكية  واالبتكارات 

األساسية  والبصرية  الرسمية  احملتويات  الواضحة 

ويدمج  الصحراء  حول  زراعة  التساؤالت  جلناح  يثير   ،

الشمسية  األرض  موارد  توظيف  نظام  ويستعرض 

 .   )S.A.W.E.R والهوائية واملائية

ويجذب اجلناح الذي حمل اسم »ربيع التشيك« اهتمام 

الزوار بأجزائه األربعة ،  وقد مت تشييده بنظام الهياكل 

واتخذ   ، العام  للجناح  تشكل  اإلطار  التي  املعدنية 

احلديقة  من  تنشأ  التي  العضوية  »الغمامة  شكل 

في األرض الصحراوية املزروعة، وقد متت تغطية املكان 

اختيارها  مت  التي  الزجاجية  املدعمة  باأللياف   باللدائن 

ملقاومتها للتأثيرات املناخية ومميزاتها املستدامة ، حيث 

في  وسط  الواقعة  جمهورية  التشيك  جناح  يشكل 

اخلصائص  ذات  املعدنية  بينابيعها  تتميز  والتي  أوروبا، 

الشفائية والعالجية .  

 2200 على مساحة  املمتد  التشيكي  اجلناح  وسينتج 

متر مربع 500 لتراً من املياه يومياً، باستخدام الطاقة 

الشمسية، جلمع املاء  من  الهواء، وذلك من خالل نظام 

موارد األرض الشمسية والهوائية واملائية، بعد أن جنح 

في  بناء  ببراغ،  التقنية  التشيك  جامعة  في  العلماء 

بحجم  وهو  املوارد،  لنظام  متحرك  جهاز   وتشغيل 

لتر من  إلى 500  اإلنتاجية  حاوية شحن، وتصل قدرته 

املياه يومياً   

املياه،  هذه  استخدام  سيتم   ،2020 إكسبو  وخالل 

األعشاب  تساعد  الطحالب،  من  حيوية  كتلة  إلنتاج 

واحملاصيل على النمو في رمال  الصحراء.  ويهدف الفريق 

أشجار  لزراعة  التكنولوجيا  استخدام  إلى  التشيكي، 

الزيتون والنخيل في اإلمارات، خالل فترة احلدث  . 

بولندا والطاولة الذكية تسرد القصص متعددة 
األبعاد عن »الطبيعة واإلبداع واالبتكار«

فتم   ، العربي  العالم  إلى  بولندا  من  واسع  نطاق  على  الطيور  هجرة  عن   2020 بإكسبو  البولندي  اجلناح  يعّبر 

تصميمه على هيئة هيكل  خشبي  على شكل شجرة مع منحوتة حركية ، ليستكشف الروابط العاملية املتنوعة 

للدولة ، فضال عن دورها كمنِتج رائد للسلع ، ومتثل  زيارة  جناح بولندا في »إكسبو 2020 دبي«، مبثابة شاهد حي 

على كرم الضيافة في هذا البلد الوسط أوروبي، والتي يعلن عنها اجلناح  منذ البداية،  عبر جتارب النكهات احمللية 

التي يقدمها مطعم واجهته التي تنتظر الزوار بفنون الترحيب بالضيوف البولندية . 

فيما يشاهد الزوار عند زيارتهم للجناح »الطاولة البولندية« التي تدعو الزوار مباشرة إلى مأدبة فاخرة، ولكن من 

دون أطباق وال كراس  ،  يشكل تركيب » الطاولة البولندية«، أحد أكثر عناصر املعرض إثارة ، إذ تعد أحد أيقونات 

باالعتماد  وملا ال تعلمها  البولندية  اللغة  للتواصل مع  ،  املكان  األنسب  الوقت نفسه  اجلناح، وفي  الضيافة في 

على عرض ضوئي تفاعلي مبهج يحاكي كل لغات الزوار على  اختالف مشاربها،  تقدم لهم الطاولة جتربة اجتماع 

ترحيبي »متعدد الثقافات واألبعاد« ، من خالل قطعة فنية غير عادية تقع في قلب  املبنى اخلشبي ، الذي يضم 

عام  أكثر من  استكمالها  استغرق  فيما   ، بولنديون  ومهندسون  فنانون  اجتمع على صنعها وجتميعها   وحدات 

 كامل من العمل ، ولكن اجلزء  األفضل في القصة ، هو أنه ميكن لزوار اجلناح التحدث إليها ، فهي طاولة » غير 

عادية« . 

حيث ال تعد الطاولة البولندية املستحوذة على أحد أهم مشاهد اإلثارة في اجلناح، أثاثًا عاديا، إذ إنها حتى وإن بدت 

كذلك، بطولها  البالغ400  سم وعرضها الذي يقارب260 سم، فإنها متتلك قدرات خاصة جدا، إذ تتميز بخاصية 

اإلضاءة التي تترافق مع األصوات  والتي تنبعث فيها  احلياة متسربة بني الكتل العديدة املكونة للطاولة، عبر ممرات 

إذ قامت الشركة  املتعهدة لعملية تصميم وتركيب  أو حتية  الزوار،  ضيقة غير مضاءة تترقب اإلشارة الصوتية 

الزوار  جلميع  للسماح  متفاوتة  االرتفاعات،  عمودية  ميكروفونات   8 الصلب  اخلشبي  هيكلها  بتضمني  العمل، 

 الصغار والكبار بفرصة فريدة للتفاعل معها، وعند استشعار املوجات الصوتية املتأتية من  امليكروفونات، يرسل 

النظام أمرا إلى مصابيح   »أل إي دي« التي تدور حولها، لنقلها عبر حامل كهربائي إلى جميع زوايا الطاولة، مما  يؤدي 

إلى إضاءة جميع املسارات بني الوحدات . 

   جتربة تصميم هذه األيقونة الهندسية والفنية في جناح يسرد أحد قصص بولندا متعددة األبعاد عن »الطبيعة 

واإلبداع واالبتكار«، شاهد  حي  على كيفية استخدام هذا البلد للمهارات واحلرف والتقنيات اجلديدة، لتحويل املواد 

اخلام إلى أعمال فنية عظيمة تنطق باإلبداع . 

التشيك بإكسبو 2020 تبهر زوارها بأرض خصبة تقاوم ظروف صحراوية قاسية
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 »2020 »إكسبو  في  السورية  العربية  اجلمهورية  ترفع 

صورة  للتاريخ  مستعرضة  لنا«،  املستقبل  »معاً  شعاراً 

وبشكل  تركز  السوري، حيث  والفنون  واالقتصاد  والثقافة 

أساسي على تقدمي سورية كعنصر فاعل  ومؤثر في تاريخ 

إلى  املشاركة  العالم، كما  تهدف  واقتصاد  وفنون  وثقافة 

مد جسور من التعاون املثمر  مع اجلهات املشاركة والزائرة 

192  بلداً  سيجمع  أنه  خاصًة  املهم،  العاملي  احلدث  لهذا 

للعمل من أجل  مستقبل أفضل . 

ويعد اجلناح السوري منصة تعرض من خاللها حضارة ثرية 

ساهمت بإرساء األسس التي تربط عاملنا  املعاصر، وتسعى 

،  كل  العالم  في  وتطالب مبكانتها  تنهض  من جديد  ألن 

هذا يجعل اإلنسان السوري مثاالً  حقيقياً يجّسد موضوع 

»تواصل العقول وصنع املستقبل«  ،     

عراقة  الكتشاف  رحلة  في  زواره  السوري  اجلناح  ويصحب 

املتنوعة  على مر السنني،  املاضي وتاريخ بلدنا وحضاراتها 

ولتحفيز  األفكار اجلديدة من أجل إعادة ابتكار عاملنا . 

ويركز اجلناح على تطور اجملتمعات الزراعية األولى في سوريا 

والتي يؤرخها الباحثون بحدود 15000  عام قبل امليالد، والتي 

والتسجيل  للعد  مبكرة  تقنيات  تطوير  في  لها  دور  كان 

»التوكنز«،  تسمى  رقم  طينية  طريق  عن  الكتابة  تسبق 

البرونزي  العصر  عليه  اقتصاد  بني  التي  األساس  وهي 

سيتمكن  أيضاً  احملطة  هذه  ،  في  حضارات  من  تبعه  وما 

الزوار من املشاركة في عمل فني تفاعلي يكون  زوار اجلناح 

جزءاً منه،  ويرمز إلى رؤية الفنان عن العالقة العضوية بني 

الطبيعة واإلنسان  . 

بعد ذلك يتعرف الزوار على أقدم تدوين موسيقي مكتشف 

في العالم، وسيشاركون من خالل جتربة تفاعلية  بالفيديو 

والصوت والضوء  في عزف وغناء هذه املقطوعة التي كتبت 

إلى  أوغاريت منذ حوالي 3500  عام، وترمز هذه احملطة  في 

عاملية  بلغة  العالم  جميع  أنحاء  من  زوارنا  مع  التخاطب 

موحدة هي  املوسيقى التي تربطنا جميعاً ، كما يستضيف 

اجلناح أيضاً معرضاً جماعياً لرسامني سوريني  موضوعه   »أنا 

السوري«، حيث متثل كل لوحة معروض وجهاً من سورية، 

وترتكز فكرة املعرض على أن كل  إنسان سوري هو جزء  من 

الوعي اجلماعي بأننا جميعا متشابهون ومترابطون ، وبأننا 

معاً سنبني  مستقبالً أكثر إشراقاً لسوريا والعالم . 

يتميز جناح جورجيا املشارك في معرض »إكسبو 2020 دبي« ببساطته ،     فاجلناح يعرض أدوات تقليدية قدمية، متثل جزءاً 

من  إرث  الشعب ، فيستمتع الزائر بتقدمي عرض تراثي شيق ممزوج مع الطبيعة ، التي تتميز بها هذه اجلمهورية موطن 

زراعة الكروم  والتي  تقع في منطقة جنوب القوقاز، وتعتبر ممراً يربط بني أوروبا الشرقية وغرب آسيا ، ويرفع اجلناح الذي 

يقع في منطقة  االستدامة في  املعرض العاملي شعار »دعوة الكتشاف اجلمال« ، إذ يقدم اجلناح لزواره قصة جورجيا عبر 

استدعاء ثقافة األرض  وتقاليدها وطبيعتها  وتراثها اآلسر ، حيث يعرض اجلناح، من خالل منحوتة هائلة تتوسطه، جتربة 

أبجدية جورجيا الفريدة، التي ال  يتحدثها إال أهلها،  وتصّور لغة استثنائية تتميز نصوصها اخلطية مبظهر خالق . 

ويوجه جناح جورجيا دعوة للزائرين ملعرض إكسبو2020 للتعرف إلى جميع التقاليد العتيقة لصناعة النبيذ ، واكتشاف 

ومراعاة  تنوعا  األكثر  األماكن  بواحد من  واالستمتاع   ، الفريدة عامليا  واألبجدية  اللغة  رموز هذه  األسرار  الكامنة  وراء 

للبيئة في العالم ، التي  تشمل 12  منطقة مناخية ، فعند دخول الزائر إلى اجلناح، سوف يلفت انتباهه قصة »حروف 

الهجاء اجلورجية« إذ تعد اللغة  اجلورجية واحدة من  أقدم اللغات في العالم، وتتميز بأشكال حروفها الفريدة ، ويرجع 

الكتابة  تطورت  وقد  امليالد،  قبل  الثالث  في  القرن  البالد  يحكم  الذي  كان  بارنافاز  امللك  إلى  اجلورجية  الكتابة  ظهور 

اجلورجية من صورتها األصيلة ومرت بثالث مراحل هي:  أسومتافرولي )القرن  اخلامس(، نوسخاخوتسوري )القرن التاسع(، 

ومخيدرولي )القرن العاشر(  . 

وتتكون حروف الهجاء اجلورجية احلديثة من 33 حرفاً، خمسة منها حروف مد، و28 حرفاً ساكناً، وال توجد بها حالة 

كبيرة  للحروف،  وكل حرف منها ينطق متاماً كما يكتب. وقد أدرجت حروف الهجاء اجلورجية املوجودة بوصفها »الثقافة 

احلية لثالثة أنظمة  كتابة«  ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير املادي للبشرية. ويعد »ديدا إينا« أول محتوى 

يوثق حروف الهجاء اجلورجية وهو  من  تأليف الكوب غوغيباشفيلي سنة 1876، وهو كتاب تعليمي أساسي لبدء مسيرة 

القراءة والكتابة، وهو مصمم بعناية  وبأسلوب  حتليلي مبسط، حيث تشرح كل صفحة حرفاً واحداً، مع وجود رسم 

تعبيري ألول صوت معجمي للكلمة، ويعتبر الكتاب تراثاً  وطنياً  جلورجيا

كما يتميز اجلناح بعرض أبرز املالحم األدبية في تاريخ جورجيا أال وهي »فيبخيستكاوساني« أو كما يعرف بـ »الفارس 

في  جلد  النمر« وهي قصيدة ملحمية من العصور الوسطى، كتبها شوتا روستافيلي في القرن الثاني عشر امليالدي، 

وترجمت إلى 49  لغة  ونشرت بأكثر من 420 إصداراً في أنحاء العالم، والتي حتكي قصة الصداقة التي جمعت أفتانديل 

وتارييل ، كما يأخذك اجلناح  إلى  الكنوز الطبيعية التي تزخر بها جورجيا، وهذا يرجع إلى موقعها الفريد الذي يجمع بني 

كل الظواهر املناخية ويكسبها تنوعاً  بيئياً  هائالً. وتستقطب جورجيا سنوياً السواح طوال العام، إذ تقدم لضيوفها 

جتربة مثيرة ومليئة باملغامرات من أعالي اجلبال إلى  مياه  البحر. كما تشتهر جورجيا بجبالها التي تغطى بالثلج لذلك 

يطلق عليها اسم »جوهرة القوقاز املكنونة«، ومن املقرر أن  تستضيف  جورجيا بطولة العالم للتزلج على اجلليد والتزلج 

على ألواح اجلليد عام 2023. 

جورجيا بإكسبو2020 ودعوة الزائرين الكتشاف الجمال

سوريا وحضورها بإكسبو 2020 تحت شعار »معًا المستقبل لنا « 
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 2020 إكسبو  مبعرض  جناحها  خالل  باكستان  كشفت 

»الكنز  اخلفي«  عنوان  يحمل  والذي  اجلميل  شعارها  عن 

حيث يتمّيز اجلناح  بواجهة جذابة وجتربة متكاملة ميكن 

أقسام  ثمانية  الداخل  ويضّم  في  التجّول  أثناء  اختبارها 

رئيسّية حيث سيختبر الزوار أروع كنوز  باكستان اخملفية، 

إذ يهدف إلى عرض  الفرص الهائلة التي تقّدمها باكستان 

في قطاعات السياحة والتجارة واالستثمار ، ففي  اجلناح 

 الباكستاني أظهرت باكستان إمكاناتها الهائلة للعالم ، 

وما إن تطأ قدماك أرض اجلناح الباكستاني ،  فأنت برحلة 

التاريخ  عبر  العالم  في  احلضارات  من  أولى  الزمن،  عبر 

ميكن  حيث  املتسارعة  الوتيرة،  اليوم  األلفية  إلى  وصوالً 

باملناظر  بشكل  افتراضّي  الرحلة  هذه  خالل  االستمتاع 

الطبيعية اخلالبة في باكستان،  والتنوع الثقافي والديني، 

والتقاليد احلرفّية الغنّية، واإلمكانات االقتصادّية القوّية 

عن  باكستان  سُتعّرف  العالم  اليوم.  التي  يشهدها 

 ، واالستثمار  للتجارة  الفرص«  »أرض  أنها  على  نفسها 

إكسبو  املشارك  مبعرض  جناح  باكستان  يجسد  حيث 

آسيا  أسرار  أكثر  من  واحد  الكتشاف  فرصة  دبي،   2020

أقدم  من  واحدة  موطن  إلى  والتعرف  الدفينة  غموضاً، 

وعجائب  الفائقة،  الضيافة  متيزها  وثقافة   احلضارات، 

جديرة  مستقبلية  استثمار  ووجهة  ساحرة،   جغرافية 

باالهتمام. 

يوجد داخل اجلناح أيضاً مطعم للمأكوالت الباكستانية 

متجر  سينتظر  الزوار  كما   » The Dhabba « اسم  يحمل 

االستكشافّية  رحلتهم  في  نهاية  التذكارية  للهدايا 

احلرف  املُلفتة  جتسيد  سيتّم  حيث  باكستان،  جلناح 

أنحاء  جميع  من  الفاخرة  األطباق  وتذّوق  واالستثنائّية 

 2020 من  إكسبو  الستة  األشهر  وسيتخّلل   باكستان، 

دبي العديد من الفعالّيات الثقافّية وندوات األعمال التي 

ستنّظم في القاعات  املتعددة  األهداف. 

املستوحاة  وواجهته  الباكستاني  اجلناح  تصميم  يتميز 

من تغيير املواسم وتعددها بدولة باكستان، بكونه  عمالً 

إلمتاع  فرصة  يتيح  وتفاعلياً  وغامراً  هجيناً  إبداعياً  فنياً 

معالم  عبر  اكتشاف  األلوان  أرض  مبشاهدة  املعرض  رواد 

دولة تتميز بأجمل املناظر الطبيعية وأكثرها  تنوعاً، وتزخر 

بطبيعة ومغامرات ال مثيل لها . 

جناح الهند باإك�شبو 2020 

تطور تكنولوجي يبهر العالم ويأسر القلوب والعقول
القارة  العالم،  حضرت شبة  أبهر  والعقول، وتقدم وتطور تكنولوجي  القلوب  يأثر  زاخر،  بتنوع ثقافي كبير وموروث حضاري 

الهندية  بجناح أسطوري، في الشكل واملضمون، للمشاركة في معرض إكسبو   2020 بدبي، مبنطقة الفرسان، وحتت شعار 

»مستقبل مستدام  للكوكب«  . 

حالة من احلركة الدائمة والسريعة واملنتظمة، فلسفياً وواقعياً، جسدتها الدولة في 600 كتلة ملونة  فردية، تزين واجهة 

اجلناح، بلوحات  ترمز للتراث الغني والتقدم التكنولوجي لألمة . 

واألخضر  لسالم  واحلقيقة،  واألبيض  والشجاعة،  للقوة  الرامز  البرتقالي  بألوانه  اجلناح  في  ورمزاً  حضور  الهندي  للعلم 

للخصوبة والنمو  والسعادة . 

مزيج من املوضوعات واالهتمامات، قررت الهند طرحها لضيوفها في اجلناح عبر أربعة طوابق ُصممت  جميعها بكثير من 

اإلبهار  والتشويق واالستمتاع أيضاً، تتناول أحد عشر موضوًعا أساسياً تتعلق بـ:  املناخ والتنوع البيولوجي، الفضاء، التنمية 

الصحة  العاملية،  األهداف  والتواصل،  السفر  والتعلم،  الذهبي،  املعرفة  اليوبيل  والشمولية،  التسامح  احلضرية  والريفية، 

والعافية، الزراعة الغذائية  وسبل العيش،  واملياه . 

ستستقبل التحية، عند مدخل اجلناح األسطوري، من أبناء الهند بالزي التقليدي »الساري« لتتعرف  بعدها على مزيج رائع من 

»  أيورفيدا« – تعاليم الطب التقليدي – و«اليوجا« – محلية النشأة والفكر-  بطقوسها الروحية القدمية في الفهم العميق 

والزهد والتأمل  والبصيرة . 

في الداخل أنت أمام برامج الفضاء املذهلة للهند وما أجنزته مؤخراً من تثبيت 104 أقمار صناعية في  املدار خالل مهمة واحدة، 

والنظرة املستقبلية  في عام 2030 ومساحة لألعمال املستدامة   وجناح مهمات معقدة وفرص غير محدودة في هذا اجملال 

االصطناعي  اجلديد كالذكاء  العصر  تقنيات  واالستفادة من  املعلومات  واألدوية  وتكنولوجيا  األبحاث،  القدرات  وفرص  وبناء 

والروبوتات . 

في أرض السحر واجلمال، وعبر والياتها ومدنها، ومن خالل شاشات عرض عمالقة، أنت أمام تنوع  ثقافي وبيئي وكنوز ومناظر 

 خالبة وطبيعة ساحرة ومعابد وطقوس وروحانيات وأعراق وأديان، ألوان  ورموز للخير والشر والقوة ولياِل مليئة بنجوم مشاهير 

  »بوليوود« والعروض الثقافية املتعددة  واالحتفال باملهرجانات واالستمتاع باملأكوالت واملشروبات الهندية أيضاً . 

جناح باكستان بمعرض إكسبو 2020 تحت عنوان »الكنز الخفي« 
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دبي   2020 إكسبو  في  كازاخستان  جناح  يقع 

طوابق   3 ويضم  احلدث  مبوقع  الفرص  مبنطقة 

خالل  جناحها،  من  كازاخستان  وتستعرض    ،

ديناميكية،  تنمية  من  به  تتميز  مبا   التعريف 

 ، غنية  وطبيعية  بشرية  وموارد   ، ثقافي  وتنوع 

إلى جانب ما تقدمه من فرص  سياحية وتقنية 

 واستثمارية ، وسيتمكن الزائر جلناح كازاخستان  

ذي  تفاعلي  عرض  مبشاهدة  االستمتاع  من 

البشر  بني  يعرض  التكامل   ، متطورة  تقنيات 

على  مهم  موضوع  وهو   ، االصطناعي   والذكاء 

على  أيضا  الضوء  ويُسلط   ، الدولية  الساحة 

مختبر  أيضا  ،  وهناك  البشري  املال  رأس  قيمة 

 للعلوم والكيمياء ومعارض تفاعلية وورش عمل 

سيمنح  ما  وهو   ، األطفال  تستهدف  إبداعية 

األطفال توضيحا عمليا  لألشياء املهمة بطريقة 

 مبهجة ، ستجعل أساليب التواصل التفاعلية 

هذا النشاط مشوِّقا لألطفال والبالغني على حد 

سواء . 

كما يتميز اجلناح الكازاخستاني بركن خاص في 

في  الدولة  تلك  جتربة  ويعرض   ، الفضاء  قطاع 

عن  بُعد  لالستشعار  فضائي  نظام  استخدام 

  -KazEOSat 1 فضائيتني  مركبتني   باستخدام 

أرضية  وحدة  إلى  باإلضافة   ، -KazEOSat 2و 

من  البيانات  يستفاد  كما  بُعد«،  »عن  للمراقبة 

واسعة  مجموعة  في  عليها  احلصول  يتم   التي 

اليومية، كمنع حدوث  العملية  التطبيقات  من 

طوفانات طينية في املناطق اجلبلية  جنوب البالد، 

 وإجراء دراسات  للمساعدة في زيادة غلة احملاصيل، 

ورصد املراعي، باإلضافة إلى تطبيقات عامة في 

مجال  اإلجراءات املتخذة حلماية  البيئة  . 

التنوع  حماية  برنامج  إطار  في  اجلناح  ويوضح 

املتنزهات  دراسات عن حالة  إجراء  مت  أنه  البيئي، 

الوطنية ومناطق انتشار ظبي  السايغا  والغزالن، 

واحلساسة  املهددة  احليوانات  من  صنفان  وهما 

جتاه التغيرات في املناخ ، وأثر اإلنسان على البيئة، 

األقمار  من  توسع  نطاق  االستفادة  يوضح  كما 

على  تطور  من  حققته  ما  بفضل  االصطناعية 

مدى العقود األخيرة، والسيما التحسن املستمر 

 ، باألرض  اخلاصة  عن  بُعد  ألنظمة  االستشعار 

احلديثة  لألنظمة  السماح  عليه  يترتب  والذي 

املتعلقة  للبيانات  فوري  بتحليل  والرقمية 

دقيقة  تقدمي  توقعات  إلى  بالطبيعة،  باإلضافة 

الرصد  عمليات  وتستخدم  املناخية،  احلالة  عن 

من  بدءاً  كوكبنا،  ملراقبة  االصطناعية  باألقمار 

الكوارث  إلى  جتنب  وصوالً  الطقس  تتبع  حالة 

اجلفاف،  وموجات  والفيضانات  كاحلرائق  البيئية 

مواجهة  في  املساعدة  على  قادرة  أنها  كما 

 اخملاوف املتعلقة بتغير املناخ  حول العالم وغيرها 

من املشاكل البيئية . 

في  ميناء فضائي  وأكبر  أول  اجلناح  ويستعرض    

العالم ، مت بناوْه في منطقة بايكونور، في العام 

1957 في كازاخستان، حيث يعيش  أكثر  من 125 

وانسجام  سالم  في  وقومية  عرقية  مجموعة 

ترفيهية  جتربة  ويوفر   ، كازاخستان  أرض  على 

للزوار عبارة  عن  لعبة تفاعلية  فريدة من نوعها 

من  بدءاً  الصواريخ  إطالق  جتربة  من  الزوار  متكن 

اإلشعال واالنطالق وصوالً إلى الفضاء ، وبحسب 

املوقع  اإللكتروني  إلكسبو 2020 دبي، ستسمح 

واللمسية  التفاعلية  السطحية  التركيبات 

كازاخستان  به  تتمتع  ما  باستكشاف  للزوار، 

احليوي  والتنوع  في  الطبيعة  والثقافة  ثراء  من 

من  الزوار  سيتمكن  كما  واحليوانات.  والنباتات 

االستمتاع بعرض تفاعلي عالي التقنية، يوضح 

وهو  االصطناعي،  والذكاء  التكامل  بني  اإلنسان 

موضوع عاملي مهم. وسيؤكد العرض على قيمة 

رأس املال البشري . 

كازاخستان تستعرض بإكسبو2020 استخدامها نظامًا 
فضائيًا لالستشعار عن بُعد باستخدام مركبتين فضائيتين

بلجيكا تجسد مسيرة تقدمها التقني 
وإمكاناتها المبتكرة بإكسبو 2020 

مبجرد دخول الزائر للجناح البلجيكي سيلقى ترحيبا من ِقبل ستة بلجيكيني 

مشهورين حققوا إجنازات استثنائية في مجال التنقل ،   حيث  يعرض املكان 

في  يقع  الذي  بلجيكا  جناح  ويجسد   ، ومستقبله  وحاضره  التنقل  ماضي 

وإمكاناتها  التقني  ،  مسيرة  تقدمها   2020 إكسبو  مبعرض  التنقل  منطقة 

املبتكرة ، ويحاكي تصميم اجلناح الذي أقيم على مساحة 500 متر مربع ليقدم 

حملة عن مستقبل  تقنيات  التنقل في بلجيكا وابتكاراته ، حيث يعكس تصميم 

»القوس األخضر« أو » السفينة اخلضراء » وهو شعار أو أسم اجلناح الذي  يزين 

وهو ما يعكس   ، والعلوم  والتقنية  الصناعة  البلجيكية في  البراعة   مبناها 

 ، الفن  في  بني  الرومانسية  الالتينية  باملزج  تتميز  التي  البلجيكية«  »الهوية 

والدقة التقنية األجنلوساكسونية في الصناعة ، وهو مبنى عمالق مكون من 

عدة طوابق حتمل حدائق  معلقة  وحتتفي بإبداعات عمرانية وهندسية مبتكرة 

وصديقة للبيئة، حيث ميثل تصميم املبنى واحة تضم 10 آالف نبتة تساعد 

على  تبريد  املبنى، ومتتص 35 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون خالل األشهر 

الستة النعقاد »إكسبو 2020 دبي« ، وستتاح لزوار  اجلناح  فرصة التفاعل مع 

بها  التي يشتهر  األطباق  بأشهى  بينما يستمتعون   ، البلجيكية  االبتكارات 

ردهة  تضم  اجلناح  سطح  املبنى  شرفة  على  تصميم  يوفر  كما   ، البلد  هذا 

للجلوس واالستمتاع مبشهد غروب الشمس وباإلطاللة الرائعة . 

فقد حرص القائمون على تصميم اجلناح أن يستعرض املبنى سواء من خالل 

تصاميمه الداخلية أواخلارجية أحدث التقنيات  والتطبيقات  واملنتجات واملواد 

الصديقة للبيئة بحيث يعمل على إنتاج الطاقة التي يحتاج إليها من مصادر 

البيئة  اجلناح  املبتكر موضوع احلفاظ على  وروعي في تصميم  هذا  متجددة. 

الذي يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام اجلناح، السيما عبر إضفاء اإلضاءة والتهوية 

خملتلف  للمياه  الذكي  واالستخدام  املتجددة  وتسخير  الطاقة   الطبيعيتني، 

األغراض ، ويضم اجلناح الذي يستعرض أحدث األبتكارات  التقنية في بلجيكا 

ضمن  بيئة تفاعلية جتمع بني األشخاص واملنتجات واألفكار ، مسارات للعرض 

أشهى  وأماكن  لتذّوق  أصيل،  بطابع  بلجيكي  التذكارية  للهدايا  ومتاجر   ،

املأكوالت التي يعدها طهاة متخصصون، ومركزاً لألعمال، عالوة على مطعم 

بتّراس رائع،  وسيوفر تصميم اجلناح جميع  إمكانات االستكشاف التفاعلية، 

حيث سيتمكن الزوار من التعرف إلى » بلجيكا املستقبل«  بالشكل  األمثل. 

مسيرة  إبراز  على  دبي   2020 إكسبو  في  مشاركتها  خالل  بلجيكا  تركز 

نصب  عينيها  هدف  بلجيكا  وتضع  املبتكرة.  وإمكاناتها  التقني  تقدمها 

»تواصل العقول وصنع املستقبل«، الذي ميثل شعار هذا احلدث العاملي الكبير، 

يبلغ  عمالقة  خضراء  على  هيئة  سفينة  سيشيد  الذي  جناحها  عبر  وذلك 

ارتفاعها عدة طوابق، وتتميز بالفنون العمرانية املذهلة واإلبداعات الهندسية 

املبتكرة ،  ويستعرض  اجلناح في تصاميمه الداخلية واخلارجية أحدث التقنيات 

البلجيكية الصديقة للبيئة، وقد مت  تصميمه  والتطبيقات واملنتجات واملواد 

تزيد عن استهالكه. وروعي في تصميم هذا  الطاقة   بحيث ينتج كمية من 

اجلناح املبتكر موضوع احلفاظ على البيئة الذي يأخذ  حيزاً  كبيراً من اهتمام 

الطاقة  وتسخير  الطبيعية،  والتهوية  اإلضاءة  إضفاء  عبر  السيما  اجلناح، 

املتجددة واالستخدام الذكي للمياه . 

50

42



5050



50


