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حميد حممد �شطاف واخوانه  

••ا ل�شارقة – الفجر:

يبقى �سوق الذهب يف االإمارات اختزاال مبا�سرا ودقيقا وانعكا�سا وا�سحا ل�سوق الذهب العاملي على مدى املوا�سم 
التجار  الوقت ثم خربة  العر�ض والطلب على مدار  ال��دوؤوب يف حركة  الن�ساط  املتعاقبة وذلك بف�سل  ال�سنوية 
الغ�ض  اإىل رقابة احلكومة ال�سارمة علي االأمن التجاري ومكافحة  اإ�سافة  املكت�سبة  اأو  الطويلة منها واملتوارثة 
ومالحقة الل�سو�ض ووعي كل تفا�سيل حركة العر�ض والطلب �سواء من خالل الكامريات املراقبة يف املحالت 
واالأ�سواق اأو من خالل حركة اال�سترياد والت�سدير واإ�سدارات غرفة التجارة اأو الدائرة االقت�سادية اأو جمل�ض 
اإىل هنالك من تدابري ومراقبة واح��رازات وتدقيق يف املعايري وكلها جمتمعة جتعل من �سوق  العاملي  الذهب 

الذهب يف االأمارات مو�سع ثقة اجلميع  وحمط ارتياحهم وطماأنينتهم على الدوام.

عند جهينة اخلرب اليقني
ولكن يبقى عند جهينة اخلرب اليقني والروؤية احل�سيفة اأعني التجار املحرفني الذين يواكبون ال�سوق العاملي 
وال�سوق املحلي بكل التفا�سيل ويف مقدمتهم �سعادة االأ�ستاذ حميد حممد �سطاف الذي يتميز دائما بروؤية ثاقبة 
وتقديرات �سائبة مبو�سوعيته التي تناأى عن االرجت��ال وواقعيته التي ولدها تراكم اخلربة لديه مع متابعته 
اليومية لكل التفا�سيل ) وال ينبئك مثل خبري( .  ا�ستهل �سعادة االأ�ستاذ حميد حممد �سطاف حديثه برفع اأ�سمى 
اآيات التهاين والتربيكات اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ مبنا�سبة عيد االحتاد الواحد واخلم�سني لدولة االإمارات 
العربية املتحدة واإىل �سعب االإمارات الكرمي واإىل املقيمني والوافدين يف الدولة متمنيا املزيد واملزيد من التنمية 
والتطور واالزدهار والرخاء على كل االأ�سعدة ويف خمتلف احلقول وامليادين وكل عام واأنتم بخري. ونبارك من 

القلب با�ست�سافة دبي الإك�سبو 2020 .

املالذ الأمني والذخر املكني
ثم حتدث �سعادة االأ�ستاذ حميد حممد �سطاف حول �سوق الذهب العاملي وموؤثرات االأزمة العاملية قال �سهد �سوق 
ال���ذه���ب ع��امل��ي��ا زي�����ادة يف حجم 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ذه��ب ع��ل��ى اأثر 
ح�����س��ول االأزم�������ة امل���ال���ي���ة حتى 
امل�ستثمرين  م��ن  الكثريين  اأن 
يعتربون  ال���ع���ادي���ني  وال���ن���ا����ض 
االآم ن  امل�����الذ  ه���و  ال���ذه���ب  اأن 
امل����ك����ني يف االأزم��������ات  وال�����ذخ�����ر 
حممد  حميد  االأ�ستاذ  واأ���س��اف 
اأ�سعار  ارت��ف��ع��ت  ���س��ط��اف وع��ل��ي��ه 
خيالية  م�ستويات  اإىل  ال��ذه��ب 
حيث و�سل �سعر اأون�سة الذهب 
خالل العام 2010 اإىل �سعف 
ما كان عليه يف االأعوام ال�سابقة حيث و�سل �سعر كلغ الذهب الواحد اإىل 45000 األف دوالر اأي ما يعادل 160 

األف درهم للكغ واحد.

 ال�سوق العاملي م�سطرب
وح�سب متابعاتي اليومية الأ�سعار الذهب واأ�سواق الذهب عامليا اأ�ساف االأ�ستاذ حميد �سطاف : اأرى االآن باأن �سوق 
الذهب العاملي م�سطرب ب�سكل وا�سح حيث اعتاد النا�ض اأن تنعك�ض االأزمات االقت�سادية العاملية مبا�سرة على �سوق 
الناجتة عن  ال�سلبيات والتداعيات  اأن  . كما  اإىل طبيعته  �سيعود  الو�سع  فاإن  االأزم��ة  انق�ست هذه  الذهب ومتى 
االأزمة العاملية قد بداأت تنق�سع واأخذت االأو�ساع ال�سلبية عامليا يف اأن تتحول اإىل جزء من اال�ستقرار مما يوؤ�سر اإىل 
وجود بوادر لالرتداد االإيجابي حلركة االأ�سواق واملال واالأعمال م�ستقبال وعندما تعود اأ�سعار الذهب اإىل الهبوط 
الذهب  اأ�سعار  االنعكا�ض علي  واالأعمال و�سيكون  املال  االقت�ساد و�سوق  ينتع�ض  الطبيعية عندها  اإىل م�ستوياتها 
�سواء بهبوط وتداعياتها اأو بارتفاعها وت�ساعدها والرقب ل�سان احلال واأ�ساف فالروؤية الوا�سحة بناء على ما 
تقدم هي لي�ست جلية حتى االآن وغري متوفرة يف �سوق الذهب العاملي نظرا الرتباط الذهب بعوامل اقت�سادية 
كثرية ومتداخلة وهي بالتايل لي�ست مرطبة ببقعة جغرافية حمددة ولكنها مفتوحة على م�سراعيها يف �سوق 
عاملي لي�ض له حدود . وخل�ض االأ�ستاذ حميد حممد �سطاف اإىل القول : وباخت�سار يا �سديقي فاإن احلذر يبقى 
�سيد املوقف واإن كان �سعارنا الدائم هو قول الر�سول الكرمي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم »تفاءلوا باخلري جتدوه« 
ونحن متفائلون دائما واحلمد هلل وكل عام واأنتم بخري ومتنياتنا الدائمة حتقيق املزيد واملزيد من االإجنازات 

االحتادية الرائعة التي هي مو�سع فخر واعتزاز لكل اإماراتي وعربي وم�سلم واإن�سان واهلل ويل التوفيق.

حميد �سطاف

الإمارات بلد الت�سامح وال�سعادة

حميد حممد �شطاف :  �شوق الذهب يف الإمارات 
يحظى بثقة العامل
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اأبونادر يتحدث للزميل د.حممود علياء اأبونادر يف مكتبه بدبي

الإمارات وطن ال�سعادة والت�سامح والرخاء

عبدالرزاق �شيد �شالح حممدي – اأبونادر: نحن الإمارات 2031 روؤية حكيمة مل�شتقبل اأف�شل وننتظر املزيد من الإجنازات الإماراتية املده�شة
نه�شة الإمارات خالل م�شريتها الحتادية �شاملة ومتكاملة , وعلى ال�شباب اأن يح�شنوا القطاف باأخالقهم وعلومهم , ومبادراتهم وبنجاحهم وتعاونهم

•• دبي - الفجر

االأعمال  رج���ال  م��ن  الكثري  ق��رن  امل�سرية االحت��ادي��ة خ��الل ن�سف  ي��ربز يف 
والثقافة  العمل  بني  اجلمع  على  يحر�سون  والذين   , املتميزين  والثقافة 
بتوازن حاذق يعطي ثماره يف املجالني , وقد �سهدت دولة االإمارات العربية 
رجال  من  الكثري  واملتوا�سلة  الطويلة  االحتادية  م�سريتها  خالل  املتحدة 
جناحهم  وك��ان   , والتجارة  العمل  بني  وتب�سر  باأناة  جمعوا  الذين  االأعمال 
يف املجالني , الفتا ومتميزا وخالدا اأمثال املرحوم �سلطان بن علي العوي�ض 
, واملرحوم �سيف بن اأحمد الغرير , و�سعادة االأ�ستاذ جمعة املاجد اأمد اهلل يف 

حياته , وغريهم وغريهم.

�سخ�سية متميزة
وي��ع��ت��رب ���س��ع��اد االأ���س��ت��اذ ع��ب��د ال����رزاق �سيد ���س��ال��ح حم��م��دي رج���ل االأعمال 
 , والثقافة  التجارة  �سخ�سية متميزة جتميع بحكمة وحنكة بني  االإماراتي 
وكذلك حر�سه على حتفيز املبدعني , والتجار النا�سئني , على امل�سي قدما 
اأهدافهم النبيلة والبناءة , واالأمثلة  يف طريق االجتهاد واملثابرة , لتحقيق 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  الذهبي الحت��اد  اليوبيل  كثرية. ومبنا�سبة 
كانت لنا جل�سة حوار مو�سوعي ثقايف واقت�سادي هادف مع �سعادة االأ�ستاذ 
عبدالرزاق حممدي )اأبو نادر( املتفائل دائما , واملفتخر واملعتز مبا حققته 
 , اإجن��ازات مده�سة خالله م�سريتها االحتادية  العربية من  االإم��ارات  دولة 
على مدى خم�سني عاما تعترب ق�سرية والفتة يف تاريخ احل�سارات , وازدهار 
بقادة حكماء وخمل�سني  املحظوظة  , وهي  وال�سعوب واالأمم  ال��دول  وتقدم 
وطموحني. ا�ستهل �سعادة االأ�ستاذ عبدالرزاق �سيد �سالح حممدي )اأبونادر( 
الرئي�ض التنفيذي ملجموعة االإمارات الدولية للم�ساريع القاب�سة حديثه  يف 
مكتبه بدبي بهذه املنا�سبة التاريخية العزيزة قال:اأرفع اأ�سمى اآيات التهاين 
والتربيكات اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
الدولة -حفظه اهلل - واإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة , رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي -رع��اه اهلل - 
واإىل اإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام االإمارات, واإىل اأ�سحاب ال�سمو 
الكرمي  االإم����ارات  �سعب  واإىل  االإم����ارات  يف  االأم��ن��اء  العهود  اأول��ي��اء  ال�سيوخ 
ال��دول��ة , متمنيا ل��دول��ة االإم���ارات  , وال��زائ��ري��ن يف  , وال��واف��دي��ن  واملقيمني 

, واملزيد واملزيد من  , املزيد واملزيد من التقدم واالزده��ار  العربية املتحدة 
 , دب��ي  يف  العاملي  اإك�سبو  معر�ض  ت�ست�سيف  وه��ي  واالإب���داع  والتميز  النجاح 

والذي اأ�ساف اإىل مكانة االإمارات العاملية بعدا جديدا وجمدا الفتا , ي�ساف 
اإىل اإجنازات امل�سرية االحتادية ال�ساملة حمليا , واإقليميا , ودوليا , وكل عام 

واأنتم بخري.

الإمارات بلد الأمن والرفاهية
واأ����س���اف االأ���س��ت��اذ اأب���و ن���ادر ي��ق��ول:وق��د ب���دت م��الم��ح االرت���ي���اح واالن�سراح 
باأمنها  ق���ال:اإن دول��ة االإم���ارات اليوم هي موئل اجلميع  اأك��ر واأك��ر لديه 
وا�ستقرارها ورفاهية احلياة فيها , وفر�ض االأعمال يف قطاعاتها , و�سمولية 
امل��ث��ل االأعلى  اأج���واء احل�����س��ارة وال���راث وامل��دن��ي��ة , يف ربوعها ف��غ��دت بحق 
املثل  وم�سرب   , املنطقة  دول  كل  بني   , وال��زائ��ر  واملقيم  وال��واف��د  للمواطن 
 , ومعار�سها   , التجارية  ومراكزها   , وم�ست�سفياتها   , جامعاتها  يف  للجميع 
اأكر  تعاي�ض  وكذلك   , والريا�سية  الثقافية  ونواديها  , مراكزها  وحدائقها 
من 200 جن�سية على اأر�سها , يف ظالل الت�سامح , واأجواء ال�سعادة والرخاء 
ثمار  كله  وهذا  والقناعة  والكرامة  والطماأنينة  بال�سكينة  العام  وال�سعور   ,
اجلميع  اأمن  على  ال�ساهرة  احلكيمة  للقيادة  عزيزي  يا  ومتزايدة  مملو�سة 
, واحلري�سة على اطمئنان و�سعادة ورفاهية وجناح واإب��داع اجلميع. وتاأتي 
للقيادة  ال�����س��دي��دة  ال��روؤي��ة  لتج�سد   2031 االإم�����ارات  نحن  م��ب��ادرة  ال��ي��وم 

الر�سيدة لتحقيق االزدهار املتوا�سل باإذن اهلل.

الدولة النموذجية
وا�ستطرد �سعادة االأ�ستاذ عبدالرزاق حممد �سالح حممدي اأبونادر يقول:اإنها 
ال�سحية  , والبيئة  ال�سحي  املناخ  دائما  التي توفر  النموذجية  الدولة  بحق 
مواجهة  يف  �سواء  فيها  امل�سوؤولني  ومتابعة   , وخدماتها  برعايتها  املتكاملة 
وباء كورونا اأو غريه من االأوبئة , بالتوجيه واالإر�ساد , والوقاية , والعناية 
واالإعالم   , واملخت�سني  امل�سوؤولني  من  املبا�سر  والوعي   , الدقيقة  واملراقبة 
ومراكز الطب الوقائي , وامل�ست�سفيات والعيادات , مما ي�سفي على اجلميع 
م�ساعر الطماأنينة , واإذكاء احلافز , وال�سعي الأداء العمل , فاإذا �سلح الراأ�ض 
باالجتهاد  ال�سباب  اأب��ون��ادر  االأ�ستاذ  اأو�سى  حديثه  ختام  ويف  اجل�سد.  �سلح 
واملثابرة , واال�ستفادة من خربات االآباء واالأجداد , والتزام االأخالق , واالآداب 
العامة , وتكري�ض التوا�سل االإيجابي النافع للم�سلحتني اخلا�سة والعامة , 

فاخللق كلهم عيال اهلل واأحبهم اإليه اأنفعهم لعياله . وكل عام واأنتم بخري.

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد واىل جانبه اأبونادر

الفر�س يف الإمارات كثرية ولكل جمتهد ن�سيب

حممد حامت الن�شر:ت�شعى »جمموعة الن�شر« اإىل تو�شيع دائرة ال�شتثمارات
•• دبي:د.حممود علياء

االأخ���رية لدبي يف مطلع نوفمرب  زي��ارت��ه  خ��الل 
واجتماعات  ات�����س��االت  خ��ارط��ة  ات�����س��ع��ت  امل��ا���س��ي 
االأ�ستاذ حممد  املعروف  االأع��م��ال  ول��ق��اءات رج��ل 
املو�سوعية  احل���اج���ة  واأدرك   , ال��ن�����س��ر  ح����امت 
دبي  لت�سمل  اأعماله  دائ��رة  لتو�سيع   , وامل��درو���س��ة 
ا�ستقرار  ال��دول��ة م��ن  ب��ه  , مب��ا تنعم  واالإم�����ارات 
وازده������ار , وم���ا ي��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا م���ن ف��ر���ض كثرية 

لتحقيق املزيد من الطموحات.
االحتاد  عيد  مبنا�سبة  وح��اورت��ه  ب��دب��ي  التقيته 
ل��دول��ة االإم������ارات العربية  ال���واح���د واخل��م�����س��ني 
امل���ت���ح���دة  ف��ا���س��ت��ه��ل ح��دي��ث��ه ب��رف��ع اأ���س��م��ى اآي����ات 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ  التهاين والتربيكات اىل 
حكام االإم����ارات , واىل �سعب االإم����ارات ال��ك��رمي , 
الطيب وكل  االإم���ارات  اأر���ض  املقيمني على  واىل 

عام واجلميع بخري.
واأ�ساف يق�������ول موؤكدا على اأهمية املثابرة ا�ستمر 
و�ست�سل  ا�ستمر   , النعم  اأع��ظ��م  م��ن  ال�سرب  ف��اإن 
االأعمال  رجل  دائما  يرددها  عبارة  للهدف  دائما 
الذي  الن�سر  حممد  ال�سيد  الفل�سطيني  العربي 
مهد طريق جناحه املميز مبعاول ثالثة ال�سرب 
, االج��ت��ه��اد , وال�����س��دق. ال��رج��ل ال���ذي ج���اء اىل 
تركيا وحتديدا اىل اأنقرة قبل �سنوات قليلة فتح 
عقله لكل جديد وفتح قلبه للجميع بداأ بدرا�سة 
االأر�����ض ال��ت��ي ي��ت��ح��رك عليها ���س��ربا ���س��ربا حتى 
باتت معرفته ومعلوماته عن تركيا ت�سمل معظم 
املجاالت وبعدها اأتاح كل تلك املعلومات للجميع 
عرب قناته على اليوتيوب والتي ت�سمل اأكر من 
800 فيديو رائع, ف�سارت القناة مرجعاً ودلياًل 

اأميناً لكل العرب.
حممد  ال�سيد  اأو���س��ل  ووا���س��ح  ب�سيط  ب��اأ���س��ل��وب 
الوا�سحة  ال�������س���ورة  ال��ع��رب��ي  ل��ل��م��ت��اب��ع  ال��ن�����س��ر 
احلديث  وف�سل  تركيا  يف  احل��ي��اة  ع��ن  الواقعية 
عن مزايا وعيوب كل مدينة فيها غطى باجتهاد 
�سواء  امل��ج��االت  العرب يف كل  واأم��ان��ة كل ما يهم 
القانونية, الدرا�سية, املعي�سية, العملية, ال�سحية 
املدن  خمتلف  يف  ال��ع��رب  التقى  الكثري  وغ��ريه��ا 
الركية, حتدث معهم ب�سفافية وعر�ض جتاربهم 

بحلوها ومرها بنجاحاتها واإخفاقاتها.
لي�ض  �سلبيات,  ل��دي��ك  ي��ك��ون  ال  اأن  لي�ض  النجاح 
على  تركز  اأن  النجاح  اأب���داً,  النجاح  مفهوم  ه��ذا 
اأقوى  اإيجابياتك, واأن جتعل نقاط القوة عندك 
�سخ�سية  مفتاح  هي  العبارة  ه��ذه  لعل  واأق���وى.. 
�سفاته  اأب���رز  م��ن  واأي�����س��اً  الن�سر,  حممد  ال�سيد 
ال�سخ�سية الرائعة, التفاوؤل واالإيجابية وال�سغف 
ال��ذي ي��زداد كل يوم مع كل م�سروع جديد يفكر 
اأر�ض الواقع. حاورناه  اأو يبداأ بتنفيذه على  فيه 
ب�سراحته  ب���ه  اأوىل  م���ا  ه����ذا  وك�����ان  اأن����ق����رة,  يف 

ومو�سوعيته.

Alnasser House الن�سر للعقارات
متاأنية  ودرا����س���ة  وتخطيط  تفكري  ب��ع��د  ي��ق��ول: 
-10-01 يف  االأوىل  اخل���ط���وة  ب�����داأت  وواع���ي���ة 
للعقارات-  الن�سر  م�سروع  اإط��الق  مع   2020

يف  م��ك��ت��ب  واف��ت��ت��ح   Alnasser House
مدينة اأالنيا يف 1-6-2021 هذا امل�سروع االأول  
ب��ي��ع وت��اأج��ري وا�ستثمار  ق���ّدم خ��دم��ات يف جم���ال 
عر�ض  فر�سة  للبائع  امل�����س��روع  واأت���اح  ال��ع��ق��ارات, 
والتميز  النجاح  م�سرية  وا�ستمرت  جماناً  عقاره 
الثاين  املكتب  بافتتاح  العقارات وتعززت  يف عامل 
واملكتب   2021/7/15 يف  اأن��ق��رة  العا�سمة  يف 

الثالث يف مدينة ا�سطنبول يف 2021-9-1.
 Alnasser ل��ال���س��ت��ث��م��ار-  ال��ن�����س��ر 

Investment
وتابع يقول: ثم جاء وقت اخلطوة الرائعة الثانية 
لل�سيد حممد الن�سر مع اإطالق م�سروع الن�سر 
 Alnasser Investment لال�ستثمار- 
التجارية  ال���ف���ر����س���ة  ه�����ذه   2021-9-1 يف 
مبلغ  اأي  ا�ستثمار  للجميع  تتيح  التي  ال��ف��ري��دة 
بعائد �سهري يقارب %9, فال�سيد حممد الن�سر 
اإىل  وبقوة  اجن��ذب  بل  العقارات  بعامل  يكتف  مل 
االأه���م يف  ال��رك��ن  وه��و  والت�سدير  التجارة  ع��امل 
االقت�ساد الركي, فاأطلق �سركة تعمل يف جمال 
تعطي  اخل��ارج,  اإىل  تركيا  من  الب�سائع  ت�سدير 
اىل  ي�سل  ي�ساهى  ال  ا�ستثماريا  ع��ائ��دا  ال�سركة 
%200 يف ال�سنة يف حال الربح الراكمي, واأي 
مبلغ هو متاح لال�ستثمار على اأن ال يقل عن األف 
�سهر, وميكن  بداية كل  االأرب���اح مع  ت��وزع  دوالر, 

زيادة مبلغ اال�ستثمار اأو االن�سحاب يف اأي وقت.
جمموعة  انطلقت  وتوفيقه  ت��ع��اىل  اهلل  وب��ع��ون 
الن�سر من جناح اإىل جناح ومن افتتاح اإىل افتتاح 
بدءاً من مكتب االإمارات يف دبي يف 2022-4-1 
 2022-4-15 يف  عمان  يف  االأردن  مكتب  اإىل 

ومكتب م�سر يف القاهرة يف 2022-5-1.

Alnasser Media -الن�سر لالإعالم
الن�سر  حممد  ال�سيد  وا�سل   2022-8-1 ويف 
اإىل واقع  ال��ك��ب��رية  واالأف����ك����ار  االأح������الم  حت��وي��ل 
الن�سر  الفريد  الثالث  امل�سروع  فاأطلق  حقيقي, 
وال����ذي   Alnasser Media ل����الإع����الم- 
اأقرب  وانت�سارا  وا�سعا  قيا�سي �سدى  بوقت  حقق 
اأ�سبوعني  امل�سروع خالل  اإىل اخليال, فقد جذب 

اأكر من 300 األف م�سرك, ومت التوا�سل مع 
التطبيق  حققه  مل��ا  درع  على  للح�سول  جيني�ض 
من اأعداد كبرية للمن�سمني يف وقت قيا�سي على 
الت�سويق  خدمة  يقدم  وامل�سروع  العامل,  م�ستوى 
املبا�سر للمنتجات املختلفة, ل�سفحات ال�سو�سيال 
املحتوى,و  �سناعة  خدمة  والتطبيقات,  ميديا 
�سفحات  اإن�ساء  اأن��واع��ه��ا,و  بكل  ال�سفحات  اإدارة 
الويب والتطبيقات املختلفة, وباتت ال�سركة هي 

�سركة الرويج العربية االأوىل من نوعها.

YES WE CAN نعم ن�ستطيع
نعم  القوي  املجموعة  �سعار  ومع  يقول:  واأ�ساف 
ن�ستطيع YES WE CAN جت�سدت االأفكار 
ع��ل��ى اأر�����ض ال���واق���ع, واأث���م���رت امل���ب���ادرات تفاعاًل 
ونتائج مبهرة ا�ستفاد منها اجلميع, �سرقاً وغرباً 
اجلميع,  ب��ني  الثقة  وت��ع��ززت  ال��ع��رب��ي,  وطننا  يف 
وحقق الكل اأحالمه عرب روؤية واأهداف جمموعة 
قوي  جمتمع  بناء  اإىل  اأواًل  ترمي  التي  الن�سر, 
متما�سك, وثانياً اإىل اإتاحة فر�ض العمل للجميع 
ال�سركات  مناف�سة  اإىل  وثالثاً  ا�ستثناء,  دون  من 
العاملية وحتقيق اأف�سل املراتب, ورابعاً اإىل حتقيق 

اأعلى عائد ربحي للوكالء وامل�ستثمرين.
واأك��م��ل ق��ط��ار االأم����ل وال��ع��م��ل م�����س��واره املتفائل 
اإن �ساء اهلل فتم يف يوم  اأج��م��ل  ب��اأن ال��ق��ادم  دوم���اً 
لبنان  مكتب  اف��ت��ت��اح   2022-10-1 يف  واح���د 
ومكتب  نابل�ض  يف  فل�سطني  وم��ك��ت��ب  ب���ريوت  يف 
اليمن يف �سنعاء ومكتب العراق يف بغداد وقريباً 
�ساء  اإن  العربية-  ال��دول  مبعظم  االنت�سار  �سيتم 
اهلل- وكل تلك االأخبار الرائعة مت االإعالن عنها 
انعقد  ال��ذي  الثاين  الن�سر  جمموعة  موؤمتر  يف 
الدول  معظم  من  وم�ستثمرين  وك��الء  بح�سور 
العربية يف مدينة طرابزون الركية يف 10-1-

.2022
ال�����س��ي��د حم��م��د الن�سر  ����س���دد  امل����وؤمت����ر  وخ�����الل 
قدر  بامل�ساهمة  للمجموعة  النبيل  الهدف  على 
ومتما�سك,  ق����وي  جم��ت��م��ع  ب���ن���اء  يف  امل�����س��ت��ط��اع 
هي  بل  �سخ�ض  �سركة  لي�ست  الن�سر  فمجموعة 
�سركة اجلميع, والفر�ض متاحة للجميع للنجاح, 
واأكد اأمام اأكر من 120 وكيال للمجموعة على 
ال�سعي الدائم لتحقيق اأعلى عائد ربحي للوكالء 
خدمية  تطبيقات  تنفيذ  وع��ل��ى  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
الفتتاح  تطلعه  اإىل  اأ���س��ار  ك��م��ا  ك��ك��ل.  للمجتمع 
فرع للمجموعة بدبي حيث الفر�ض يف االإمارات 

كثرية, ولكل جمتهد ن�سيب.

مل نبداأ بعد...
ونوه اإىل اأنه مل يبداأ بعد... كلمات يرددها ال�سيد 
انطباعاً  ت��ع��ط��ي  اأم�����ام اجل��م��ي��ع  ال��ن�����س��ر  حم��م��د 
الطموح  ال��رج��ل...  طموح  عن  و�سادقاً  حقيقياً 
الذي ال يعرف احلدود, فبعد اإطالقه حتى االآن 
يعمل  هو  النتائج,  اأعلى  حققت  م�ساريع  لثالثة 
خدمية  م�ساريع  ت�سعة  اإط��الق  على  جبار  بجهد 
لوناً,   12 ي�سم  ال��ذي  املجموعة  فلوغو  ت��ب��اع��اً, 
ال�سرق  م�ستوى  على  تطبيقا   12 بقدوم  يب�سر 

االأو�سط ثم على م�ستوى العامل.

حممد الن�سر

نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ

 حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل

واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل

واإىل اأ�شحاب ال�شمو  اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات 
واإىل �شمو اأولياء العهود و نواب احلكام  

واإىل �شعب الإمارات الكرمي واملقيمني
مبنا�شبة عيد الحتاد الواحد واخلم�شني  

وكل عام واأنتم بخري 

حممد حامت الن�شر
جمموعة الن�شر التجارية

تركيا - األنيا - اأنقرة - ا�شطنبول
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الرئي�س التنفيذي وجميع املوظفني
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اإىل زيادة التنوع مبنتجات نيكاي, حيث ازداد االإنتاج يف جمال التلفزيونات, 
من املوديالت اجلديدة واملتطورة, 100 بو�سة, وذلك من الثالجات ذات 
الثالثة اأبواب, والغ�ساالت التي تت�سع اإىل ع�سرين كيلوغراماً, )دوم�ستك( 
حلول  م��ن  لديها  وم��ا   )sputnik( التكنولوجية  ال�سركة  اإىل  اإ�سافة 
نيكاي  عملت  كذلك  �سعادته:  واأ���س��اف  م�سكلة  الأي��ة  متطورة  تكنولوجية 
االأوزون  حيال  ال�سيارة,  ح��رارة  �سبط  واأجهزة  االإ�ساءة  اأنظمة  اإنتاج  على 
الطريق,  ال�سري يف  كثافة  تواجه م�سكلة  اإن�ساء مدن جديدة,  يوجد  حيث 
اأج��ل حماية  الكربون, من  ن�سبة وحجم  تخفيف  على  اجلهاز  هذا  فيعمل 
البيئة وكذلك تاأمني جمريات املياه, وحتقيق التوازن با�ستهالك املكيفات. 
وهي اأ�ساليب تكنولوجية جديدة وجذابة, وذكية ومتطورة حتتاجها املدن 

احلديثة.
وا�ستطرد �سعادته يقول: كذلك لدينا اأجهزة تكنولوجية خا�سة من اأجل 
املتخ�س�سة يف هذا  الثالث  ال�سركات  االأوائ��ل بني  الذكية, ونحن  املدار�ض 

•• دبي- الفجر:

واكبت جمموعة نيكاي النه�سة ال�ساملة يف دولة االإمارات العربية املتحدة, 
1971 وتوالت بنجاحاتها عمودياً  منذ بداية امل�سرية االحتادية يف العام 
يف التطوير واالبتكار واأفقياً يف التو�سع اجلغرايف يف اال�سترياد والت�سدير, 
ال�سركات  واأب���رز  اأه��م  من  اليوم  غ��دت  حتى  والت�سويق,  الت�سدير,  واإع���ادة 
العاملية العاملة يف االإمارات والعامل, مبجاالتها املتعددة التي تزداد تطوراً 

كل عام, وتب�سر باملزيد واملزيد من امل�ستقبل.

حوار مو�سوعي و�سريح
ومبنا�سبة عيد االحتاد احلادي واخلم�سني لدولة االإمارات العربية املتحدة 
بارا�ض �سهداد  االأ�ستاذ  كانت لنا جل�سة حوار مو�سوعي و�سامل مع �سعادة 
�سعادته  ا�ستهل  بدبي  مبكتبة  نيكاي  جمموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ب��وري 
ال�سمو  �ساحب  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  برفع  حديثه 
اآل نهيان رئي�ض الدولة, واإىل مقام �ساحب ال�سمو  ال�سيخ حممد بن زايد 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم  نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي, واإىل مقام اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام االإم��ارات, واإىل �سعب 
اأر���ض االإم��ارات الطيبة,  االإم��ارات الكرمي, واإىل املقيمني والوافدين على 
ال�ساملة  والتنمية  والتطوير  واالزده���ار  واال�ستقرار  واالأم���ان,  االأم��ن  بلد 
وامل�ستدامة, متمنياً �سعادته املزيد من االإجنازات وامل�سروعات واالإبداعات, 
ال��ت��ي جعلت م��ن دول���ة االإم�����ارات بلد الت�سامح  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  يف ظ��ل 
والنجاح والتميز واالإب��داع, والطماأنينة والوئام واالأم��ن واالأم��ان وكل عام 
واأنتم بخري. ثم كان لنا مع �سعادته حواراً مو�سوعياً و�سريحاً حيث اعترب 
اىل  اإ�سافة  االإم���ارات جيداً,  �سوق  2022 يف  عام  املجموعة خالل  ن�ساط 
ال�سعودي,  ال�سوق  اإىل  ام��ت��داداً  اخل��ارج  يف  نيكاي  جمموعة  اأع��م��ال  تو�سع 

واأ�سواق ُعمان وقطر وكذلك جمهورية م�سر العربية.

تطوير �سامل
املتوا�سل والهادف  اإىل عمل املجموعة  بارا�ض �سهداد بوري  االأ�ستاذ  واأ�سار 

املجال. وهذه ال�سركة التكنولوجية ميكنها اإي�ساح امل�سار, �سواء يف الداخل 
اإدراك التفا�سيل,  اأو يف اخلارج, بكل التفا�سيل, بحيث يت�سنى للم�ستخدم 
مبا يختزل الوقت وامل�سافة, ويق�سرهما, وكذلك املعلومة, وكذلك يزيد يف 

عدد االإقبال اإىل الت�سوق, يف مكان ما مع اإدراك كل التفا�سيل املحيطة.

الربجمة- �سوفت وير
وح��ول جم��االت عمل نيكاي يف الربجمة و�سوفت وير قال �سعادته: نحن 
الوحيدون املتخ�س�سون يف هذا املجال, ونحر�ض دائماً كما يف كل اأعمالنا 
امل�ستقبل  والتميز للحفاظ على جناحنا, ونحول  التكامل  وجماالتنا على 

االأف�سل مبنهج مدرو�ض.
قال   ,2023 املقبل  للعام  نيكاي  جمموعة  تطلعات  ع��ن  ���س��وؤال  وح���ول   
يف  الغربية  اأف��ري��ق��ي��ا  يف  وحت��دي��داً  اأف��ري��ق��ي��ا,  يف  للتمدد  نتطلع  ���س��ع��ادت��ه: 
�سرق  يف  اأم��ا  وغ��ريه��ا,  ونيجرييا,  وغينيا,  وغ��ان��ا,  وال�سنغال,  �سرياليون, 
اأفريقيا فلنا تواجد جيد يف اإثيوبيا, وال�سودان, وكينيا, وتنزانيا, واأوغندا, 

وزميبابوي وغريها.

دبي تنمو ب�سرعة فائقة
ومبواكبتنا للنمو ال�سريع, والتطور الفائق لدبي, نفكر دائماً مبا يحتاجه 
اأمازون  �سركة  مثل  ومتطورة,  وم�سمونة  �سريعة,  خدمات  من  االآخ��رون, 
دبي  معار�ض  يف  املنتظمة  م�ساركتنا  اإىل  اإ�سافة  واأرام��ك�����ض,   D.H.L و 
املتوالية, ونحن �سعداء جداً يف دبي, باأننا ن�ستطيع توفري كل املعدات التي 
يحتاجها النا�ض, بحيث يح�سلون على ما يريدونه مبا�سرة وبدون انتظار.
واأ�سار �سعادته اإىل اأهمية دعم حكومة االإمارات لال�سترياد واإعادة الت�سدير, 
من خالل الت�سهيالت, والدعم بن�سبة %5 خم�سة باملائة, مثاًل وهذا مفيد 
املتحدة,  والواليات  والهند,  ال�سني,  يف  هو  ما  هذا  ومثال  ولنا,  للحكومة 
من خالل اال�سترياد, واإعادة الت�سدير, وهذا االأمر ي�ساعدنا خلدمة املزيد 
من الزبائن, وذلك للح�سول على ما يريدونه مبا�سرة من ال�سوق املحلي 
االأمر الذي يحقق الفائدة للجميع للحكومة وللتاجر, وللم�ستهلك, حملياً 

وخارجياً.

االإمارات,  ن�سكر حكومة  املنا�سبة  القول: ونحن بهذه  اإىل  �سعادته  وخل�ض 
وبخا�سة امل�سوؤولني يف دبي, باإجراءاتهم وت�سهيالتهم, التي ت�ساعد اجلميع 

على مواجهة املناف�سة, مبا يخدم التاجر وامل�ستهلك معاً.
كما نتمنى بهذه املنا�سبة على امل�سوؤولني يف وزارة العمل, تخفيف الر�سوم 
اأمر يخدم  وهذا  املناف�سة,  للمزيد من  املجال  لفتح  التاجر  ت�ساعد  بحيث 
اجلودة واالأ�سعار والنوعية, فيما يخفف التكاليف ويفتح املزيد من الفر�ض 
اأمام التجار حيث تزداد البيوت, ومعها ال�سيارات وكذلك ا�ستهالك الطاقة, 
احلتمية  االقت�ساد  دورة  هي  وه��ذه  العام.  العائد  وزي��ادة  الزبائن,  وزي��ادة 
املتوا�سل  النجاح, والتقدم االقت�سادي, واالزدهار  والتي ت�سمن م�ساعفة 

للدولة, وكل عام واأنتم بخري.

جمموعة نيكاي تواكب النه�سة الحتادية ال�ساملة للدولة بكل التفا�سيل

بارا�ش �شهداد بوري: الإمارات بلد التعاي�ش والت�شامح والتطور والزدهار والأمن والأمان
التفا�سيل بكل  العاملي  التطور  نيكاي  • تواكب 
وغريها اأفريقيا  غرب  يف  التو�سع  اىل  • نتطلع 

بارا�س �سهداد بوري

جائزة دبي التقديرية للجودة التي ح�سلت عليها نيكاي

بارا�س مع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد نائب رئي�س الدولة  رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي بارا�س ي�سافح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة

مبيع و�سراء واإدارة ارا�سي وعقارات
دبي- هاتف: 2262210- 2262256

فاك�س:2262218 �س.ب:4009
ديرة- دبي- بجانب فندق �سانت جورج

موؤ�ش�شة الدلل العقارية
احمد حممد الدلل

حممود حممد الدلل

نرفع اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
مبنا�شبة عيد الحتاد الواحد اخلم�شني

وكل عام واأنتم بخري

جمل�س الأعمال الإيراين يف الإمارات يواكب التطوير والزدهار ال�سامل يف الدولة

عبدالقادر فقيهي: نتمنى املزيد واملزيد من التنمية للدولة وللم�شرية الحتادية املباركة وال�شاملة
الت�سهيالت واحلوافز ت�ساعف من النجاحات

•• دبي- الفجر

يوا�سل جمل�ض االأعمال االإيراين ن�ساطه الدوؤوب 
بف�سل  واالإم�����ارات  دب��ي  يف  املتوا�سلة  وجن��اح��ات��ه 
االإم��������ارات, وامل���ن���اخ ال�سحي  ت�����س��ه��ي��الت ح��ك��وم��ة 
ال������ذي يوفر  ل���الأع���م���ال وال����ط����م����وح����ات, االأم�������ر 
الن�ساط  من  وي�ساعف  احلوافز  ويذكي  الفر�ض 
امل��ت��ن��وع, واملتميز ل��رج��ال االأع��م��ال االإي��ران��ي��ني يف 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة, مبا ي�سفي �سفه 
التكامل التي جتمع بني ال�سوق االإيراين, وال�سوق 
االإم����ارات����ي, وك��ذل��ك اال���س��ت��ث��م��ارات امل��ت��وا���س��ل��ة يف 
خمتلف القطاعات, والتي تب�سر دائماً باملزيد من 
االإمارات  اي��ران وجتار  والتفاعل بني جتار  الفعل 
م��راك��م��ة, وطموحات  وخ�����ربات  را���س��خ��ة,  ب��ث��ق��ة 

مدرو�سة ورا�سخة لي�ض لها حدود.

تفاوؤل دائم
واخلم�سني  احل������ادي  االحت������اد  ع��ي��د  ومب��ن��ا���س��ب��ة 
لدولة االإم��ارات العربية املتحدة, كانت لنا جل�سة 
االأ�ستاذ عبدالقادر فقيهي  حوار �سامل مع �سعادة 
االإي��راين بدبي واالإمارات  رئي�ض جمل�ض االأعمال 
التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  برفع  �سعادته حديثة  ا�ستهل 
اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن  والتربيكات 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة, واإىل �ساحب ال�سمو 
رئي�ض  نائب  مكتوم   اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
واإىل  دب��ي,  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة, رئي�ض جمل�ض 
االأعلى  املجل�ض  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب 
االإم����ارات  �سعب  واإىل  االإم������ارات,  ح��ك��ام  ل��الحت��اد 
الكرمي مبنا�سبة عيد االحتاد احلادي واخلم�سني 
التقدم  امل���زي���د م���ن  ���س��ع��ادت��ه  ل���ل���دول���ة, م��ت��م��ن��ي��اً 
للدولة,  امل��ب��ارك��ة  االحت��ادي��ة  للم�سرية  واالزده����ار 

وكل عام واأنتم بخري.
واحلا�سر  امل���ا����س���ي  ح�����ول  ����س���ع���ادت���ه  حت�����دث  ث����م 
وامل�����س��ت��ق��ب��ل, ال����ذي ي��ج��م��ع ب���ني ���س��ع��ب االإم������ارات 
اإيران, �سواء بالروابط اجلغرافية وكذلك  و�سعب 
والعائلية  الدينية  ال��رواب��ط  وك��ذل��ك  التاريخية, 
واالجتماعية, والتجارية وال�سناعية, واالقت�سادية 
ع����ام����ة, ث����م ال�����رواب�����ط ال��ث��ق��اف��ي��ة واالأك����ادمي����ي����ة 

وجوار  ال��ت��اري��خ,  اأع��م��اق  يف  ال�ساربة  واحل�سارية 
والتفاعل   , والتاآخي  العاي�ض  وحتمية  اجلغرافيا, 
 , م�سرك  مب�سري  وال�سراء,  بال�سراء  والتعاون, 
واأمنيات م�سركة, وتطلعات م�سركة, باحل�سارة 
واملتفاعل,  الفاعل  ال�سرقي  وال��راث  االإ�سالمية, 
امل�سركة  واالأعياد   , املوروثة  والتقاليد  والعادات 
ال�سابقة,  االأجيال  لدى  �سواء  املتوالية  واملنا�سبات 
اأو لدى االأجيال اجلديدة, فاحل�سارة االإ�سالمية, 
وم�سارات  امل��ع��ي�����س��ة,  وط����رق  اخل��ل��ي��ج��ي  وال�����راث 
البحر,  ف��وائ��د  ب��ني  وال��ت��ج��ارة, واجل��م��ع  ال�سناعة 
وث��م��ار ال��رب واالأ���س��ف��ار وال���رح���الت, م��ن الغو�ض, 
والبحر,  ال��رب  يف  ال�سيد  اإىل  ال��ل��وؤل��وؤ,  �سيد  اإىل 
يف  وح���دة  ت�سكل  كلها  واالأه���ازي���ج,  االأن��ا���س��ي��د  اإىل 
واالأعمال  والتقاليد,  والعادات  وال��وج��دان,  الفكر 

والنجاحات.
واأ�ساف �سعادة االأ�ستاذ عبدالقادر فقيهي يقول:

حتى اإذا رجعنا اإىل �سعر الفردو�سي يف ال�ساهنامة, 
يف  �سريازي  و�سعدي  الرباعيات,  يف  اخليام  وعمر 
الفل�سفة,  ب��اب  ���س��ريازي يف  ب��اب احلكمة, وحافظ 
وف���ري���د ال���دي���ن ال��ع��ط��ار يف ب���اب ال�����س��ي��ا���س��ة, جند 
اأفكاراً كثرية جتمعهم باملتنبي, واملعري واأبي متام, 

والبحري, والفارابي وابن الفار�ض, وابن عربي, 
التوحيدي,  حيان  واأب��ي  املقفع,  واب��ن  واجل��اح��ظ, 
وجابر  البلخي,  علي  واأب���ي  وال����رازي,  �سينا  واب��ن 
بن حيان وغريهم من العلماء واالأدباء وال�سعراء 
اإبداعات  بني  جمعوا  الذي  والفال�سفة,  واالأطباء 
لها  لي�ض  را�سخة  بثقافة  العرب,  واإبداعات  فار�ض 

حدود, وثمار متوا�سلة يوماً بعد يوم.
االإ�سالم  بلورها  التي  امل�سركة  احل�����س��ارة  وه��ذه 
بني العرب وايران, اأعطت ثمارها املتوا�سلة حتى 
ي��وم��ن��ا ه���ذا يف ال�����س��رق وال���غ���رب ع��ل��ى ح��د �سواء, 
وتتوارثها االأجيال تعاوناً وتفاعاًل وثماراً كما هو 
حال االإمارات واإيران يف اجلوار واالأخوة والتفاعل 
امل�سرك. وخل�ض �سعادة االأ�ستاذ عبدالقادر فقيهي 
اإىل القول: فاالأر�ض م�سركة, والثمار م�سركة, 
�سيد  ه��و  االأف�����س��ل  بامل�ستقبل  ال���دائ���م  وال�����س��ع��ور 
والتميز  والنجاح  وامل��ث��اب��رة,  اجل��د  وب��اب  امل�ساعر, 
يف االإم��ارات, كما هو يف ايران, وهما م�سرب املثل 
يف وح���دة ال��ع��ق��ي��دة, ووح���دة االأم����اين واالأه����داف, 
والتطلعات النبيلة وال�سامية, ملا فيه خري البلدين 
واأنتم  االإن�سانية كافة, وكل عام  وال�سعبني, وخري 

بخري.

حممد غالم �شامل اأنوهي واأولده
هاتف:0507650446
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نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
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واإىل �شمو اأولياء العهود و نواب احلكام  
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حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل

واإىل اأ�شحاب ال�شمو  اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات 
واإىل �شمو اأولياء العهود و نواب احلكام  

واإىل �شعب الإمارات الكرمي واملقيمني
مبنا�شبة عيد الحتاد الواحد واخلم�شني  
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تطوير وو�ساطة وبيع و�سراء وتاأجري وا�ست�سارة وخدمات عقارية خمتلفة
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دروي�ش عبداهلل الب�شري

نرفع اأ�سمى اآيات التـهـاين والتربيكات
 مبنا�سبة عيد الحتاد الواحد واخلم�سني لدولة الإمارات 

وكل عام وانتم بخري 
عبداهلل اجلابر واولده 

اذا كنت ترغب يف �شراء الهدية املنا�شبة لل�شخ�س 
املنا�شب فال ترتدد يف زيارتنا او الت�شال بنا 

خمزن اجلابر للتحف 

خناجر تقليدية عمانية واماراتية 
والف�شة  املطلي  والذهب  اخلال�س  الذهب  من 
اخلال�س  ال��ذه��ب  م��ن  ال�شنع  متقنة  م��راك��ب 

واملطلي ومن الف�شة 
وخمتلف اأنواع التحف 

خمزن اجلابر للتحف 
دبي - ديرة - مقابل مركز حمر عني خلف 
بناية بن لدن - هاتف :2667722 - 2692741 ابو ظبي - 

�شارع زايد الثاين - بالقرب من فندق �شاوند - بناية �شينما 
الدورادو هاتف :6446222 ابوظبي - ليوا �شنرت هاتف 

:6332274 - مركز اجلابر للنظارات

�سعادة دروي�س عبد اهلل الب�سري

•• دبي- د. حممود علياء

ين�سط القطاع العقاري يف دبي واالإمارات على مدار العام وي�سود حركة العر�ض 
توجيهات  من  امل�سوؤولون  يوفره  ملا  والثقة  والتفاوؤل  االرت��ي��اح  دائما  والطلب 
وت�سهيالت وحوافز ترتكز على القوانني واالأنظمة بقدر ما ت�ستوعب  اعتبارات 

الوقت, وح�سن االأداء , وحتقيق املنافع للجميع.
 

اخلربة والأمانة هي الأ�سا�س:
ويف لقاء مع �سعادة االأ�ستاذ  دروي�ض عبد اهلل الب�سري اخلبري العقاري املعروف 
يف دبي واالإمارات مبنا�سبة عيد االحتاد 51 للدولة ,  , ا�ستهل �سعادته حديثه 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  اإىل مقام �ساحب  التهاين والتربيكات  اآيات  اأ�سمى  برفع 

بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة , حفظه اهلل واإىل  �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي - رعاه 
اهلل- واإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام االإمارات واأ�سحاب ال�سمو اأولياء العهود 
والوافدين  واملقيمني  االإم����ارات  و�سعب  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  جميع  واإىل 
الر�سيدة  االأ�سيل وقيادتها  االإم��ارات براثها  اأر���ض  الطيبة  االأر���ض  على هذه 
القطاعات ويف مقدمتها  ,لكل  واالزده���ار  واال�ستقرار  واالأم���ان  االأم��ن  واأج���واء 
والعقارات  وال�سناعة  والتجارة  والثقافة,  وال�سحة  والتعليم  الربية  قط���اع 
تدعو  ح�سارية؛  اإجن��ازات  من  هنالك  ما  واإىل  ,والتجميل  والزراعة  واالإعمار 
للفخر واالعتزاز, وتوؤ�سر دائما للمزيد باإذن اهلل كما ت�ساعف من الهمم وتزكي 
الطموحات وتف�سح املجال اأمام املهارات والكفاءات لتوؤدي دورها دائما على اأكمل 

وجه.  وكل عام واأنتم بخري.

الإمارات موئل الأمن وال�ستقرار والزدهار 
دروي�ش عبداهلل الب�شري :نحن متفائلون دائما بامل�شتقبل الأف�شل

مواكبة التطور املحلي والعاملي تفر�س ال�سبق والبتكار

عبد الرحمن عبد اهلل اجلابر: دائما متفائلون بامل�شتقبل
•• دبي –الفجر:

يف موكب التطور ال�سامل يف دولة االإمارات العربية 
احلكيمة  وال��ق��ي��ادة  ���س��ب��ح��ان��ه  اهلل  بف�سل  امل��ت��ح��دة 
دائم مع  �سباق  االإم��ارات يف  الر�سيدة تبدو  واالإدارة 
دبي  يف   2020 اك�سبو  با�ست�سافة  ونفخر  ال��وق��ت 
العامل  اإليه  باأرقى ما تو�سل  العار�سني  وا�ست�سافة 
ومعلوماتيا  جماليا  املعار�ض  تنظيم  اأ�ساليب  م��ن 
وتكامال  وت����ب����ادال  وت���ع���ارف���ا  وت��ع��ري��ف��ا  وت�����س��وي��ق��ي��ا 
اأك�سبو بحق  الأن  واإب���داع���ا  وت��ف��ردا  وت��ن��وع��ا ومت��ي��زا 
واملنطقة  واالإم��ارات  تاريخية لدبي  �سيكون حمطة 
ب���ل وال���ع���امل مل���ا ���س��وف ي��رت��ب ع��ل��ي��ه م���ن جناحات 
معارف  م��ن  يحت�سنه  وم���ا  وت��ط��ل��ع��ات  وم�����س��ارك��ات 
وحوافز مبادرات ينعك�ض خريها على العامل اأجمع.

وهو بالتاأكيد ثمرة نا�سجة من ثمار دولة االإمارات 
واملتفردة  املتميزة  االحت��ادي��ة  مب�سريتها  العربية 
احل�ساري  وهدفها  ونهجها  مبقدماتها  واملتنامية 

االإن�ساين االأ�سمى.

تفاوؤل بال حدود
الالفت  ال�سبابي  بالتفاوؤل  املفعمة  الكلمات  بهذه 
اجلابر  اهلل  عبد  ال��رح��م��ن  عبد  اال���س��ت��اذ  ا�ستقبلنا 
الإجراء حوار �سحفي مبنا�سبة عيد االحتاد الواحد 

حيث  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة  واخلم�سني 
ا�ستهل حديثه برفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
واإىل  االإم����ارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  اإىل 
على  والوافدين  واملقيمني  الكرمي  االإم���ارات  �سعب 
التقدم  م��ن  وامل���زي���د  امل��زي��د  ال���دول���ة متمنيا  اأر�����ض 
كما  االإن�����س��ان  وب��ن��اء  التنمية  واالزده�����ار يف ط��ري��ق 
من  متمنيا  االإم���ارات  �سهداء  على  باملنا�سبة  ترحم 
الرحمة لهم وال�سرب لذويهم  �سبحانه وتعاىل  اهلل 
ال��ن��ع��م ع��ل��ى هذه  ي���دمي  اأن  ت��ع��اىل  اإىل اهلل  واب��ت��ه��ل 
عام  وكل  واجلميع  املعطاء  و�سعبها  الطيبة  االأر���ض 
واأنتم بخري فتفاوؤلنا بال حدود ومن يتوكل على اهلل 

فهو ح�سبه.

التطوير يتواىل ويتوا�سل
اإل��ي��ن��ا ب�����س��راح��ت��ه امل��ع��ه��ودة ح���ول الواقع  وحت����دث 
فاأن  احلمد هلل   : قال  التجاري  ال�سوق  يف  امل�ستقبل 
االأفكار  ك��ان��ت  ع��ام��ا  فقبل15  ي��ت��وا���س��ل  ال��ت��ط��وي��ر 
واخلليج  االإم����ارات  حميط  ويف  حم���دودة  التجارية 
امل���ع���ار����ض العاملية  ال���ي���وم ف��ب��ع��د زي������ارة  اأم�����ا  ف��ق��ط 
والتجوال يف بلدان العامل كلها من �سنغهاي وكونزو 
فقد  وغ��ريه��ا  وطوكيو  وفرانكفورت  هونكونغ  اإىل 
االإط���الع واحلمد  اآف���اق  امل��ع��ار���ض وات�سعت  ت��ط��ورت 
التطور  اإيجابا على  املعار�ض  انعك�ست هذه  هلل فقد 

يف   اأو  ال�سباب  وخا�سة  التجار  لدى  �سواء  واالبتكار 
�سلعة وكما ونوعا  العرو�ض  ال�سوق وطريقة  معامل 
الدائم يف  والتفكري  الدائم  االرتقاء  اإىل  يدفع  مما 
ال�سيخ  �سمو  ق��ال  كما  �سعبنا  الأن  ال��ت��ج��اري  ال�سبق 

حممد بن را�سد اآل مكتوم يع�سق املركز االأول. 
دروب  ت�سمل خم��ت��ل��ف  ال��ي��وم  ف��امل��ع��ارف   : واأ����س���اف 
ال��ت��ج��ارة وال�����س��وق واحل���ي���اة م���ن ن���وع ال�����س��ل��ع��ة اإىل 
اأ�ساليب العر�ض اإىل و�سائل اجلذب اإىل القدرة على 
م�ستوى  اإىل  اال�ستمرارية  اإىل  النزعة  اإىل  املناف�سة 
ما  وه��ذا  االأرق���ام  وع��امل  واملعلوماتية  التكنولوجيا 
يجعلنا نعلق اآماال كبرية على جناح اأك�سبو 2020 
الع�سر واالب��ت��ك��ار مفتاح  ل��غ��ة  ف��اجل��ودة ه��ي  ب��دب��ي 

االإبداع وال�سباق مع الوقت هاج�ض كل ناجح.
العاملية  املعار�ض  ملتقى  اليوم  فدبي  يقول  وتابع   
واملوؤمترات واملنتديات العلمية والثقافية واالإعالمية 
كما اأنها عا�سمة االقت�ساد االإ�سالمي بكفاءة وجدارة 
 2021 اأك�سبو  واقتدار وهذا ما يجعلنا نتوقع باأن 
املعار�ض  ب��ني  االأف�����س��ل  امل��ع��ر���ض  اهلل  ب���اإذن  �سيكون 
العاملية مع �سرورة االهتمام با�ست�سافة �سركات من 
اإ�سافة  اجلنوبية  االمريكية  القارة  ومن  ا�سراليا 
ك��ال��ي��اب��ان وك���وري���ا وتايوان  اآ���س��ي��ا  ���س��رق  ب��ل��دان  اإىل 
وال�سني وهي اأمور تتوازى مع تطور دبي واالإمارات 
ال�����س��ري��ع مم��ا ج��ع��ل االإم������ارات ال��ي��وم حم��ط رحال 

والباحثني  االأع��م��ال  ورج���ال  وامل�ستثمرين  التجار 
واال�ست�ساريني على مدار الوقت و�سط اأجواء النجاح 
الرحمن  عبد  اال���س��ت��اذ  وخل�ض  واالإب����داع.  والتميز 
اجلابر اإىل ن�سيحة ال�سباب بالعمل قدر االإمكانيات 
املتوفرة مع �سرورة املبادرة ال�سجاعة بال تهور مع 
�سرورة ا�ست�سارة اأهل اخلربات والبعد عن االتكالية 
واحدة  بخطوة  تبداأ  ميل  االأل��ف  فم�سرية  والك�سل 
والر�سول الكرمي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم يقول 

) تفاءلوا باخلري جتدوه( وكل عام وانتم بخري.

عبدالرحمن عبداهلل اجلابر
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قطاف ثمار الحتاد تتواىل جيال بعد جيل

عبدالعزيز عبدالرحمن فولذ: من حكمة زايد ورا�شد وحكام الإمارات اإىل النجاحات املتوالية عامًا بعد عام
القطاعات خمتلف  ويف  الأ�سعدة  كل  على  ومتوا�سلة  مباركة  م�سرية  الحتاد  • اأثمر 

ال�سعب وثقة  القائد  اإخال�س  بني  املقد�س  العقد  جت�سد  الإمارات  • دولة 
•• دبي – الفجر

مع اإ�سراقة �سم�ض االحتاد يف الثاين من دي�سمرب العام 1971 اأ�سرقت 
ال�سياب  االأع��م��ال  رج��ال  من  �سواء   , الكبار  الطموحات  �سمو�ض  معها 
اآمال  اجلميع  ويغمر   , ال�سباب  االأع��م��ال  رج��ال  م��ن  اأو   , املخ�سرمني 
كبار , واأه��داف جيدة ومدرو�سة , كانت ثمارها هذه النه�سة ال�ساملة 
اأبناوؤها  يفخر  ال��ت��ي   , امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  يف  وامل��ب��ارك��ة 
, والقوانني العتيدة واملدرو�سة  بالقيادة احلكيمة واالإدارات الر�سيددة 
التي وفرت كل ال�سبل وفتحت كل االأبواب نحو م�ستقبل اأف�سل , وتطور 

دائم , وازدهار �سامل .
ها نحن جميعا نقطف ثماره املتوالية , عاما بعد عام واحلمدهلل بهذه 
عبدالرحمن  العزيز  عبد  االأ���س��ت��اذ  �سعادة  ا�ستهل  الرا�سخة  الكلمات 
ب���اأول دورة  1987 م��ن جامعة االإم����ارات  ال��ع��ام  ف��والذ وق��د تخرج يف 
بكلية االإعالم حديثه مبنا�سبة عيد االحتاد احلادي واخلم�سني لدولة 
االإمارات العربية املتحدة رافعا اىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأ�سمى اآيات 
التهاين والتربيكات , متمنيا لدولة االإمارات املزيد واملزيد من التقدم 

واالزدهار بف�سل اهلل �سبحانه.
 وبف�سل القيادة الر�سيدة التي ت�سع �سوؤون الوطن واملواطن على راأ�ض 
اهتماماتها , وتوؤدي دورها احل�ساري واالإن�ساين على م�ستوى العامل , 

وكل عام واأنتم بخري.

حركة عقارية لفتة
وحول �سوؤال عن واقع احلركة العقارية الالفتة بدبي واالإم��ارات قال 
العقارية  االأ�ستاذ عبدالعزيز عبدالرحمن فوالذ:بداأت احلركة  �سعادة 
2004 , واإن كانت االأن�سطة التجارية العامة  الالفتة بدبي يف العام 
قد �سبقتها. ولكن حركة العر�ض والطلب التي نراها اليوم ب�سخامتها 
اإم����ارة متميزة ومبهرة  دب��ي  م��ن  ,ق��د جعلت  ال��ع��امل  وع��ل��ى م�ستوى   ,
, وجناحها  ال��ت��ج��اري  غ��دت مبناخها  , حتى  رح���ال اجلميع  , وحم��ط 
 , ال��ت��ط��ور  و���س��رع��ة   , العمل  بدينامكية   , يحتذى  من��وذج��ا  امل��ت��وا���س��ل 
ودميومة التو�سع مبا ي�سمل:-1 املواقع اجلغرافية املتميزة , �سواء على 
�ساحل البحر , اأو يف الداخل عموديا واأفقيا , �ساملني. -2 اعتماد فكرة 
التجديد واالبتكار , مع النجاح والتميز واالإبداع , بحيث تغدو املن�ساأة 
العمرانية حتفة فنية وجمالية وجذابة , ون�سرب مثاال على ذلك برج 
خليفة , وبرج العرب و واتالنت�ض , والداون تاون , واأوبرا دبي , ومتحف 

امل�ستقبل , وغريها من العالمات الفارقة يف العمران املده�ض.
, وديرة  ابن بطوطة  االإم��ارات ومركز  واأ�ساف �سعادته:والنن�سى مول 
�ستي �سنر , مركز برجمان , والريف مول , ومركز الغرير , واملارينا 
, وقاعة االيرينا كوال  , و�ستي ووك  , وافنيو مول  , واب��راج البحريات 
 , , م��رك��ز امل��ع��ار���ض , و���س��اط��ئ امل��م��زر , و�سل�سلة ال��ف��ن��ادق �سفن ���س��ت��ارز 
والقناة املائية , ومدينة اأك�سبو , واحلدائق واملنتزهات واملمرات املائية 

, والتي غدت مبجملها اليوم جاذبة جلهات العامل االأربع , وعلى مدى 
الف�سول االأربعة , حيث ال�سيف اجلميل , وال�ستاء االأجمل , واأما بنعمة 

ربك فحدث.
 , اإن�����س��ان  ك��ل  اأن  باخت�سار  ف���والذ:اأق���ول  عبدالعزيز  االأ���س��ت��اذ  واأ���س��اف 
وكل موؤ�س�سة تتطلع اىل اأن يكون لها موقع يف دبي واالإم��ارات و حيث 
االرتقاء باخلدمات وكذلك باملناف�سة و والنجاح , والطموحات املتوالية 
يوما بعد يوم , ويف كل يوم يوجد �سيء جديد ومده�ض , و�سط االأمن 

واالأمان , والتطوير و�سباق الزمن.

اأ�سالة املا�سي وتطور احلا�سر
يق�سدها  ال��ي��وم  ي��ق��ول:ف��دب��ي  ف���والذ  عبدالعزيز  االأ���س��ت��اذ  وا���س��ت��ط��رد 
ال�سحة  اأو  التعليم  عن  والباحث   , وال�سائح  التاجر  وكذلك  امل�ستثمر 
, وجمموعات  اأف��رادا وعائالت  , والعمل واال�ستجمام  والفن واالبتكار 
املتوالية  الكتب  , حيث ت�سهد معار�ض  اأو ثقافية   , اأو �سياحية  جتارية 
يف اإمارات الدولة كل عام املزيد من امل�ساركة واالإقبال , حمليا واإقليميا 

وعامليا. 
واأ�ساف االأ�ستاذ عبدالعزيز فوالذ يقول:اإنها الثمار النا�سجة ملا زرعه 
املرحومان ال�سيخ زايد وال�سيخ را�سد , باإخال�سهما وكرمهما وحكمتهما 
, وها هي الثمار تتواىل من جيل اىل جيل واحلمدهلل )واإن تعدوا نعمة 

اهلل ال حت�سوها(.

�سفحات من الذكريات 
فوالذ:كان  عبدالعزيز  االأ�ستاذ  يقول  الذكريات  اإىل �سفحات  وبالعودة 
الحج  ب��ن  مطر  حممد  و���س��ع��ادة  ف���والذ  عبدالرحمن  امل��رح��وم  وال���دي 
– اأبوعلي- على حممل البوم , متجهني اىل  و�سعادة حممد بوج�سيم 
 , املتميز  ال�سيالين  ال�ساي  – حيث يح�سرون  – كولومبو  �سرييالنكا 
, ك��االأرز والتوابل من بومباي بالهند  امل��واد الغذائية االأخ��رى  وكذلك 
واالأغنام  واالأب��ق��ار  املا�سية  بع�ض  الإح�����س��ار  كرات�سي  اىل  يتجهون  ث��م 
وكذلك االإبل , ثم تكون حمطتهم دبي , حيث يجري اإنزال الب�سائع , 
ثم يتجهون اإىل الدوحة يف قطر , ومنها اإىل الدمام يف املنطقة ال�سرقية 
الب�سرة  ميناء  يف  رحلتهم  تنتهي  ث��م  الكويت  اىل  ومنها   , لل�سعودية 
اأهم ميناء جتاري يف املنطقة وحيث توجد  بالعراق وال��ذي كان يعترب 
يقول:وبعد  فوالذ  عبدالعزيز  االأ�ستاذ  وا�ستطرد  التمور.  اأن��واع  اأف�سل 
ومعهم  ال��ع��راق  اىل  املعاك�ض  ب��االجت��اه   , باحلمولة  يتجهون  الب�سرة 
اخليول والتمور , ال�سمك النهري من دجلة والفرات )امل�سكوف( وكانت 
 , واخلليجية   , والعراقية   , ال�سورية  للب�سائع  اإقليميا  مركزا  الب�سرة 
اىل  ثم   , ال��دول اخلليجية  باقي  اىل  الثانية  للمرة  توزيعها  يتم  حيث 
 , كينيا  يف  ممبا�سة  نحو  اأفريقيا  ���س��رق  نحو  املتجهة  االآخ���ر  الطريق 
وزجنبار , وكانت تابعة ل�سلطنة ُعمان �سابقا , وت�ستهر زجنبار بالقرنفل 
يقومون  فكانوا   , و�سيالن  الهند  توابل  عن  املختلفة  التوابل  وبع�ض   ,

با�ستريادها من ممبا�سة وزجنبار ثم تباع يف الهند وباك�ستان و�سيالن.

�سعادة حممد مطر بن لحج ومعه عبدالعزيز فولذعبدالعزيز فولذ

نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ

 حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل

واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل

واإىل اأ�شحاب ال�شمو
 اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات 

واإىل �شمو اأولياء العهود و نواب احلكام  
واإىل �شعب الإمارات الكرمي واملقيمني

مبنا�شبة عيد الحتاد الواحد واخلم�شني  
وكل عام واأنتم بخري 

عبدالعزيز فولذ

نه�شة الدولة �شاملة ومتوا�شلة
العو�سي  اأحمد  �سالح  حممد  �سعادة  املعروف  االأعمال  رجل  مع  لقاء  ويف 
مبنا�سبة عيد االحتاد الواحد واخلم�سني لدولة االإمارات العربية املتحدة 

ق��ال:اأ���س��ت��ه��ل ح��دي��ث��ي ب��رف��ع اآ���س��م��ى اآي���ات 
ال�سمو  اأ�سحاب  اىل  والتربيكات  التهاين 
ال�����س��ي��وخ مب��ن��ا���س��ب��ة ع��ي��د االحت�����اد احل���ادي 
واخل��م�����س��ني ل��ل��دول��ة , و���س��ع��ب االإم������ارات 
ال����ك����رمي , ول��ل��م��ق��ي��م��ني وال����واف����دي����ن يف 
االإم����ارات وك��ل ع��ام واأن��ت��م بخري. ث��م اأ�سار 
املتنوعة  االحت�����اد  م��ن��ج��زات  اإىل  ���س��ع��ادت��ه 
, من  ال��ق��ط��اع��ات  , يف خمتلف  وال�����س��ام��ل��ة 
اىل   , ال��ت��ج��اري��ة  امل���راك���ز  اىل   , االأ�����س����واق 
اجلامعات واملدار�ض , اىل امل�ست�سفيات , اىل 
, حيث  املتوالية  املهرجانات  اىل   , املعار�ض 
غدت دولة االإمارات اليوم يف مقدمة الدول 
الراقية واملتطورة واملت�ساحمة حيث يعي�ض 

بالطماأنينة  جميعها  تنعم   , جن�سية  مائتي  من  اأك��ر  حاليا  االإم���ارات  يف 
والنجاح والرخاء واحلمدهلل , ونتطلع دائما اإىل املزيد باإذن اهلل.

الإمارات وطن النجاح
وحتدث التاجر املعروف يف دبي واالإم��ارات االأ�ستاذ حممد �سالح رم�سان 
الرفيع مبنا�سبة عيد االحتاد الواحد واخلم�سني قال:بداأت العمل التجاري 
التاجر   – اأبوعبدال�سالم   – �سعيد  حممد  رفيع  حممد  امل��رح��وم  العم  م��ع 

, واخلليج  املعروف يف دبي واالإم���ارات 
االأوىل يف  ال���درو����ض  ت��ع��ل��م��ت  وم��ن��ه   ,
, وت��اب��ع��ت ك���ذل���ك م���ع ابنه  ال���ت���ج���ارة 
كان  ح���ي���ث   , ع���ب���دال�������س���الم  امل����رح����وم 
امل����واد  ع��ل��ى  اأوال  وال���ط���ل���ب  ال���ع���ر����ض 
التجاري  العمل  ات�سع  ث��م   , الغذائية 
مع اخلارج , من بعد الدرا�سة الثانوية 
وكذلك  االأ���س��ا���ض  ه��ي  اخل����ربة  الأن   ,
التجار  ي�ساعدون  الكبار  التجار  ك��ان 
االآخرين , وغالبية كبار التجار كانوا 
يف بردبي , وكان التعامل االأ�سا�سي مع 
التجار االإيرانيني , ومع املوردين من 
الهند , حيث كان االإيرانيون والهنود 
ي�سكلون 60 اإىل 70 باملائة من جتار 
اأما   , الباك�ستانيون  وكذلك   , ال�سوق 

التجار العرب فكان عددهم حمدودا. واأ�ساف:كما كان التجار اليمنيون ياأتون 
باللن�سات ويتاجرون غالبا بالنب , والتبغ , والتمور , وكانوا باملقابل يح�سلون 
على املواد الغذائية , واملالب�ض , واالأقم�سة. وتابع يقول:واليوم تطورت البالد 
معر�ض  االآن  جها  توَّ التي  واملعار�ض   , التجارية  وامل��راك��ز   , باالأ�سواق  �سريعا 

اإك�سبو بدبي , مما يدعونا للتفاوؤل باملزيد , وكل عام واأنتم بخري.

دبي وطن اجلميع
وحتدث التاجر املعروف يف دبي واالإمارات ال�سيد حممد غالم �سامل اأنوهي 
واأر����ض   , العمل  وف��ر���ض   , والت�سامح  ب��ال��ت��ع��اون  اجلميع  وط��ن  ف��ق��ال:دب��ي 
اخلري والربكة )وكل مني بدبي هو حي( , هذه مقولة متوارثة و�سحيحة 
واأ�ساف:ونحن يف هذا اليوم التاريخي املجيد , اليوبيل الذهبي الحتاد دولة 

العام   , امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات 
 , احلكيمة  بقيادتنا  نفخر  اخلم�سني 
 , املخل�سني  وامل�سوؤولني   , والر�سيدة 
املوؤ�س�سني  االأوائ��ل  لل�سيوخ  واالأوف��ي��اء 
, ال�سيخ زايد وال�سيخ را�سد , وال�سيخ 
اهلل  وال�سيخ حمدان رحمهم   , مكتوم 

جميعا.
توؤكد  ال���ي���وم  االإم�������ارات  اإن  واأ����س���اف 
ما  بقدر   , واالإب����داع  والتميز  النجاح 
بلد  ب��اأن��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة  �سمعتها  ت��ك��ر���ض 
ال�سعادة والت�سامح , واالأمن واالزدهار 
مع  دائ���م���ا  اهلل  وي����د   , واال����س���ت���ق���رار 
 , الأزيدنكم(  �سكرمت  )ولئن  اجلماعة 

وكل عام واأنتم بخري

ن�شائح لل�شباب
وباملنا�سبة هذه قال االأ�ستاذ اأحمد حممد 
املحبة  بتكري�ض  ال�سباب  ال��دالل:اأن�����س��ح 
التي  , الأن املحبة هي  النا�ض  بينهم وبني 
ت��وف��ر م��ن��اخ ال��ت��ع��اون , وت��ر���س��ي��خ ال��ث��ق��ة , 
, والعطاء  , واالإخال�ض  وتتميز بالتعاون 
 , ولل�سعب  ول��ل��ق��ي��ادة  ل��ل��وط��ن  وال���وف���اء   ,
باالعتماد  ال�سعور  تكر�ض  وللجميع.كما 
ع��ل��ى ال��ن��ف�����ض , واح�������رام خ����ربة االآب�����اء 
واالأج��داد, فاالأ�سل هو االإنتاج , وال�سعور 
للمال  قيمة  فال   , وامل��ب��ادرة   , بامل�سوؤولية 
بال عمل , وال للعلم بدون اجتهاد ومثابرة 
امل�سامني  م��ن  ال��ف��ارغ��ة  للمظاهر  وال   ,

النافعة , وكل عام واأنتم بخري.

�سالح الرفيع

حممد غالم �سامل اأنوهي

اأحمد الدلل
حممد �سالح العو�سي

الإمارات موطن اجلميع
اأميمة خليق الزمان: الإمارات م�شرب املثل 

بالتعاي�ش والت�شامح والأمن والأمان
•• دبي :د. حممود علياء

ي�سعدين مبنا�سبة عيد االحتاد احلادي واخلم�سني لدولة االإمارات العربية املتحدة , 
كما ي�سرفني اأن اأ�سجل انطباعاتي وارتياحي وفخري واعتزازي بهذا الوطن الرائع , 
وبقيادته الر�سيدة , واأبنائه االأبرار , الذين وجدت بينهم ثقة االأخوة , وتعاون االأبناء 

, والن�سيحة واالإخال�ض بالعمل واملناح ال�سحي 
واحل�������س���اري امل��ث��م��ر يف ك���ل اجت���اه���ات احل���ي���اة , 
باال�ستقرار واالزدهار والنجاح والتميز واالإبداع 
والعالج  ال�سحة  اإىل   , والتعليم  الربية  فمن 
واالأعمال  امل��ال  اإىل   , واالقت�ساد  التجارة  اإىل   ,
واالأعمال  امل��ال  اإىل   , وال�سياحة  الثقافة  اإىل   ,
ال�سحية  البيئة  اإىل   , وال�سياحة  الثقافة  اإىل   ,
واالإيجابية , اإىل اخلدمات املبهرة , اإىل جمالية 
اإىل   , واملنتزهات  وال�سواطئ  واملباين  احلدائق 
�سعور  من  النابعة   , احلقيقة  ال�سعادة  �سبل  كل 
ال��ع��ق��ل , وال��ق��ل��ب وال����وج����دان , يف ظ���ل االأم���ن 

واالأمان والطماأنينة التي جتعل من االإمارات كل االإمارات اأ�سرة واحدة.
عالقات مميزة مع باك�ستان

االأول  وطني  بني  املتميزة  العالقات  اإن  تقول  الزمان  خليق  اأميمة  ال�سيدة  واأ�سافت 
باك�ستان ووطني الثاين االإمارات , تت�سع لكل معاين االأخوة والثقة والتعاون والت�سامح 
اجتماعيا وثقافيا , ودينيا و�سيا�سيا , وجتاريا واقت�ساديا , بحيث ن�سعر بحق باأننا يف 
وطننا الثاين حقا بكل ما يوفره لنا من طماأنينة عائلية , وفر�ض ثقافية , واأعمال 
ناجحة , ورعاية �سحية متكاملة , واأماين وتطلعات م�سركة , تزداد ر�سوخا لكل يوم 
, وتقوى اأكر واأك��ر من جيل اإىل جيل , يف هذا البلد الرائع الذي ي�سرب به املثل 
ولكل   , للجميع  الطموحات  وحتقيق  لالإ�سهام   , العمل  وفر�ض  واالطمئنان  بالوئام 
 , االإداري  وبالتميز   , وبالتعاي�ض  بالت�سامح   , العامل  جن�سيات  وبكل   , االأر���ض  �سعوب 
القيادة الر�سيدة  , ويف كل ميدان بف�سل  , واحل�ساري على كل �سعيد  والدبلوما�سي 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة -حفظه اهلل - و�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي 
 , , ف��اإذا �سلح الراأ�ض  اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام االإم��ارات  -رع��اه اهلل - واإخوانهما 
�سلح اجل�سد , وعّم اخلري على اجلميع �سواء داخل االإمارات اأو على م�ستوى االإن�سانية 

كافة وكل عام واأنتم بخري.
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الدكتور علي ح�شن �شلمان نا�شر: حمل العام 2022 الكثري من املفاجاآت
التطوير املده�س ي�سمل خمتلف القطاعات

•• اأجرى املقابلة :د . حممود علياء

نا�سر  �سليمان  ح�سن  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة   يتميز 
اإ�سافة   , اأع��م��ال��ه  جم���االت  وت��ن��وع   , روؤي��ت��ه  ب�سمولية 
�سواء   , املتوا�سلة  ودرا�ساته   , االأكادميية  كفاءته  اإىل 
يف  اأو   , االإداري����ة  العلوم  يف  اأو   , التكنولوجيا  ع��امل  يف 
جمال الت�سويق املتطور , فتتوايل جناحاته عاما بعد 
االأعمال  النجاحات من��وذج رج��ال  , ويج�سد بهذه  عام 

االأكادميي , وامليداين على حد �سواء .
�سعادته حلوار مبنا�سبة عيد االحت��اد احلادي  التقيت 
فا�ستهل  املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  واخلم�سني 
حديثه ب��رف��ع اأ���س��م��ى اآي���ات ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات اإىل 
�سعب  واإىل   , االإم���ارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  ا�سحاب 
االإمارات الكرمي , واإىل املقيمني والوافدين يف الدولة 
, متمنيا املزيد واملزيد من التقدم واالزدهار -باإذن اهلل 
علي  الدكتور  �سعادة  وي�سغل  واأنتم بخري.  عام  وكل   -
التنفيذي  املدير  من�سب  حاليا  نا�سر  �سلمان  ح�سن 
ل�سركة �سكون للتاأمني , وكذلك �سركة عمان للتاأمني.

عام اإك�سبو
عام  ه��و   2022 ال��ع��ام  نعترب  نحن  �سعادته  واأ���س��اف 
اإك�سبو يف دبي واالإم���ارات , حيث كانت اإجن��ازات العام 
واحلمد   - ك��ورون��ا  وب��اء  ج��الء  مبثابة  ه��ي   2022
, التي ترتب عليها  هلل - وا�ستعادة احلياة الطبيعية 
ب�سكل  والتجارية   , عامة  االقت�سادية  احلياة  ا�ستعادة 
خ��ا���ض ت��دري��ج��ي��ا. واأ����س���اف وك���ان ه���ذا ال��ع��ام 2022 

ك���ذل���ك ه���و ع����ام امل���ف���اج���اآت ب�����س��ك��ل خ���ا����ض , ح��ي��ث مت 
العمل  , وكذلك عودة  امل�ستقبل يف دبي  افتتاح متحف 
اإ�سافة  والن�ساط للقطاع ال�سياحي يف دبي واالإم��ارات 
املتوا�سلة  ال�سياحية  والوفود   , املتوالية  املعار�ض  اإىل 
املتنوعة  وامل��ه��رج��ان��ات   , االأرب��ع��ة  الف�سول  م��دار  على 
مثل مهرجان الت�سوق , مهرجان مفاجاآت �سيف دبي 
, واملنتدى االإعالمي , والذي ينعك�ض مبجمله اإيجابا 

على القطاع العقاري كذلك.

عامل البتكار
االإبداعات  �سل�سلة  ع���ام  ب��ع��د  ع��ام��ا  دب���ي  يف  وال��الف��ت 
التكامل  التي تنطلق من مبداأ   , املتنوعة  واالبتكارات 
بني النجاح والتميز واالإبداع , ثم التفا�سل ليكون كل 

عام اأف�سل مما �سبقه , ولكل جمتهد ن�سيب.
وال�سركات  االأع��م��ال  رج��ال  ب��ني  االإيجابية  فاملناف�سة 
يزكي  لالأعمال  مناخ �سحي  اإيجاد  اإىل  ترقى  دب��ي  يف 
احلوافز , وينمي الطموحات , وي�ساعف من التفاوؤل 
التجاري  , وغنى  القائم على دقة احل�سابات  املدرو�ض 
الكثري من  ال��ذي وف��ر  االأم���ر   , االأه����داف  , و�سمولية 
الفر�ض الذهبية , وجعل من االإمارات الفتة ومتميزة 
, ع��ل��ى م�����س��ت��وى خ���ارط���ة االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي , وقمة 
الع�سرين املتوالية , واملنتديات االقت�سادية , واملعار�ض 

واملوؤمترات العاملية املتوا�سلة.

ركائز ثابتة و خالقة
اإىل  نا�سر  �سلمان  ح�سن  علي  الدكتور  �سعادة  واأ���س��ار 

ومتطلبات   , ال�سوق  وحتميات   , امل�سوؤولني  اإرادة  اأن 
ال��ع�����س��ر , ج��ع��ل م��ن ال��ع��امل م��دي��ن��ة اأو ق��ري��ة واح���دة 
امل�سافات  اأزال  مم��ا   , واالت�����س��االت  ال��ت��وا���س��ل  بف�سل 
العامليني  امل�ستثمرين  اأم����ام  وا���س��ع��ا  االأب�����واب  وف��ت��ح   ,
, واأف�سل  اأرق��ى اخلدمات  الذين يجدون يف االإم��ارات 
الت�سهيالت , واأوفر الفر�ض لتحقيق املزيد من النجاح 
, على  ال�سراكة  اأج��واء  , فت�سود  , واالأرب���اح  , واملكا�سب 
اأجواء امل�سلحة الفردية , ويتحول اجلميع اإىل حلقات 
م�سيئة يف �سل�سلة واحدة , ت�سمل خمتلف القطاعات , 
, الأنها احل�ساد  وتقطف ثمارها تباعا دولة االإم��ارات 
الطبيعي حلتمية الع�سر , ومناهج اال�ستثمار لتحقيق 
اأق�سر خط م�ستقيم , يو�سل الأف�سل نتائج اال�ستثمار 

, وكل من جد وجد.
بحيث ي��ج��ري اخ��ت��زال ال��زم��ن م��ع ت��راك��م اخل���ربات , 
واالرتقاء �سعدا باالأهداف حيث ي�ستغرق م�سروعا ما 
ع�سر �سنوات يف بلدان اأخرى , بينما حتققه االإمارات 
خالل عام واحد , وهذا بالطبع ح�ساد مبارك ملا حققه 
االآب���اء واالأج����داد خ��الل �سنوات ط��وال قبل االحت���اد , 

وخالل امل�سرية االحتادية على حد �سواء.
اأوال  �سبحانه  اهلل  بف�سل  بالطبع  كله  وه��ذا  واأ���س��اف 
اجلميع  واك��ت��ن��از   , ثانيا  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  وبف�سل   ,
بالتجارب واخلربات جيال بعد جيل , وال �سيما خالل 
الوحدوية  وال��ت��ج��رب��ة   , امل��ب��ارك��ة  امل�����س��رية االحت���ادي���ة 
التطوير  مع  اهلل  ب��اإذن  تتواىل  والنجاحات   , الفريدة 

املده�ض , وامل�ستقبل االأف�سل.
 , ح�سد  زرع  من  وك��ل   , النتائج  اإىل  توؤ�سر  فاملقدمات 

االألف  م�سرية  الأن   , بالقول  ولي�ض   , والثمار  بالعمل 
ميل تبداأ بخطوة واحدة. فاملجتمع يف االإم��ارات قائم 
يعترب  ولذلك  واالإخ��ال���ض  والتعاون  املحبة  قيم  على 
احتاد االإم��ارات , هو النموذج االحت��ادي االأف�سل على 
ومتوج   , والعافية  بال�سحة  مفعم   , ال��ع��امل  م�ستوى 
باحلكمة , و�ساٍم باملبادئ واالأهداف النبيلة , واالأماين 
اأوتي  فقد  احلكمة  ي��وؤت  )وم��ن  اخل��الق��ة  والتطلعات 

خريا كثريا( وكل عام واأنتم بخري.

الدكتور/على ح�سن �سلمان نا�سر

نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ

 حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل

واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل

واإىل اأ�شحاب ال�شمو  اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات 
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الدكتور/ علي ح�شن �شلمان نا�شر
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حممد بن ركا�ش: فخرنا بالوطن وقيادته على ما حققته 
الإمارات من اإجنازات وتقدم وازدهار

�سامل بن ركا�س

ُعد ا�شم الإمارات مقرتنًا بالإجنازات الكربى والتميز على خمتلف ال�شّ

زكي اأنور ن�سيبة

قيام دولة الحتاد كان �شرورة وطنية متليها الظروف يف وقت كانت حتيط مبنطقتنا حتديات و�شراعات دولية واإقليمية

مدير جامعة الإمارات بالإنابة

الثاين من دي�شمرب ولدة دولة ع�شرية حديثة , ر�شم وخطط لها قادة موؤ�ش�شون من تراب واإرث هذه الأر�ش الطيبة

د. �شعاد حممد املرزوقي:نحتفل بذكرى وطنية غالية

ع�سو  العامري  ركا�ض  بن  حمد  حممد  ال�سيخ  اأك��د 
عيد  ذكرى  اأن  اأبوظبي,  الإم��ارة  اال�ست�ساري  املجل�ض 
االحتاد ال�51 لدولة االإمارات تاأتي لتوؤكد اأن الروح 
القيادة  بني  والتالحم  بالرابط  املتمثلة  الوطنية 
وال�سعب والتي غر�سها فينا االآباء املوؤ�س�سون ما زالت 
عام  كل  بها يف  ونحتفي  ال��ي��وم,  ه��ذا  اإىل  فينا  ماثلة 
الر�سيدة,  والقيادة  بوطننا  واعتزازنا  فخرنا  لنوؤكد 
ع��ل��ى م���ا ح��ق��ق��ت��ه االإم���������ارات م���ن اإجن��������ازات وتقدم 

وازدهار. 

اإن عيد االحت��اد هو  ال�سيخ حممد بن ركا�ض:   قال 
�سيبقى  اأن وطننا -وب��اإذن اهلل-  نوؤكد فيها   منا�سبة 
يف مقدمة دول العامل يف تر�سيخ قيم ال�سالم واحلق 

واخلري والت�سامح يف العامل. 
ملوا�سلة  وتابع: عيد االحتاد منا�سبة تدفعنا جميعاً 
ال�سيخ  اخل��ال��د  امل��وؤ���س�����ض  م�سرية  وا�ستكمال  العمل 
زايد واملغفور له -ب��اإذن اهلل- ال�سيخ خليفة بن زايد 
احلكيمة  القيادة  وح��ر���ض  اهلل,  رحمهما  نهيان,  اآل 
االقت�سادي  االإم��ارات ومنوها  على موا�سلة م�سرية 

الأجيال  وم�ستقرة  اآمنة  حياة  و�سمان  واالجتماعي 
الوطن كي ينعموا باالأمن واال�ستقرار. 

اأ�سمى  املنا�سبة  ال�سيخ حممد بن ركا�ض بهذه  ورفع 
ال�سيخ  ال�سمو  اإىل �ساحب  التهنئة والتربيكات  اآيات 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة, حفظه اهلل, 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخ��ي��ه 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
ح��اك��م دب���ي, رع���اه اهلل, واإخ��وان��ه��م��ا اأع�����س��اء املجل�ض 

االأعلى لالحتاد حكام االإمارات. 

اأكد ال�سيخ الدكتور �سامل حممد بن ركا�ض العامري 
ورئي�ض  )�سابقاً(,  االحت��ادي  الوطني  املجل�ض  ع�سو 
عيد  اأن  لل�سرطان  االإم����ارات  جمعية  اإدارة  جمل�ض 
االحت����اد ه��و ي���وم االح��ت��ف��اء ب��احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة التي 
االحت����اد,  دول����ة  ق��ي��ام  م��ن��ذ  ال��ع��ظ��ي��م  �سعبنا  يعي�سها 
والتي جتّلت واقعاً ملمو�ساً بتطلعات االآباء املوؤ�س�سني 
وم�سرية القيادة الر�سيدة الذين اأولوا �سعادة املواطن 

وخدمة املجتمع اأكرب اهتماماتهم.

واأ�ساف ال�سيخ �سامل بن ركا�ض يف كلمة له مبنا�سبة 
االح��ت��ف��ال ب��ع��ي��د االحت����اد ال���واح���د واخل��م�����س��ني: اإن 
توقف  دون  االإم����ارات مت�سي  االإجن����ازات يف  م�سرية 
وتغطي جميع جماالت احلياة, واأ�سبح ا�سم االإمارات 
خمتلف  على  والتميز  الكربى  ب��االإجن��ازات  مقرناً 
ومفعمة  ب��ال��ن��ج��اح  مكللة  م�����س��رية  ���س��م��ن  ��ُع��د,  ال�����سّ

باالأمل امل�سرق وامل�ستقبل الزاهر الأجيالنا القادمة.
وقال: تغمرنا ال�سعادة كل يوم يف وطن اأ�س�سه ال�سيخ 

الكبري  اعتزازنا  عن  وُنعرب  ث��راه-  اهلل  -طيب  زاي��د 
مبا حققته دولتنا برعاية وتوجيه قيادتنا احلكيمة 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ب�ساحب  ممثلة 
�ساحب  واأخ��ي��ه  اهلل,  حفظه  ال��دول��ة,  رئي�ض  نهيان 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
واأ�سحاب  رع��اه اهلل,  ال��وزراء,  رئي�ض جمل�ض  الدولة 
رائدة,  �سورة  للعامل  لنقدم  االإم���ارات,  حكام  ال�سمو 

تقتدي بها كل الدول.

امل�ست�سار  ن�سيبة   اأن���ور  زك��ي  معايل  ق��ال 
الدولة  رئي�ض  ال�سمو  ل�ساحب  الثقايف 
االإم���ارات  جلامعة  االأع��ل��ى  الرئي�ض   –
رئي�ض  ال�سمو  ل�ساحب  الثقايف  امل�ست�سار 
االأع���ل���ى جلامعة  – ال��رئ��ي�����ض  ال���دول���ة 
االإمارات نقف اليوم بكل �سموخ وكربياء 
على  ع��ام��اً,   51 نحتفل مب���رور  ون��ح��ن 
ق��ي��ام دول���ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة, 
العام  م��ن  دي�سمرب  م��ن  الث����اين  �سباح 
تاريخ  من  املجيد  اليوم  ذلك   .1971

دولتنا.
عابراً  يوماً  يكن  مل  اليوم,  هذا  واأ�ساف 

ل��ه دالالت ومعان  يف ال��ت��اري��خ, ب��ل ي��وم��اً 
�ساغها القادة املوؤ�س�سون, وروؤية طموحة 
من املغفور له- باإذن اهلل - موؤ�س�ض دولة 
االإمارات العربية املتحدة, وباين نه�ستها 
و���س��رح ح�����س��ارت��ه��ا, ال���راح���ل اخل��ال��د يف 
زايد  ال�سيخ  ووجداننا,  وعقولنا  قلوبنا 

بن �سلطان اآل نهيان, طيب اهلل ثراه.
موؤكدا على اأن الثاين من دي�سمرب, كان 
حلماً, وبات حقيقة, عندما اجتمع القادة 
ال�سبعة الإمارات اخلري, و�ساغوا بيانهم, 
وح��ق��ق��وا ت��ط��ل��ع��ات ���س��ع��وب��ه��م ن��ح��و اآف���اق 
واحدة,  دول��ة  لهم  تكون  ب��اأن  امل�ستقبل, 

وعلم واح��د, ون�سيد واح��د, وقائد يكتب 
التاريخ باأحرف من النور.

ياأِت  ق��ي��ام دول���ة االحت����اد, مل  اإن  وق����ال: 
من فراغ, بل كان �سرورة وطنية متليها 
الظروف يف وقت كانت حتيط مبنطقتنا 
حتديات و�سراعات دولية واإقليمية, كان 
وجودنا  على  للحفاظ  مواجهتها  يجب 
ر�سالتنا  وا�ستمرار  الوطنية,  وم�ساحلنا 
االإن�����س��ان��ي��ة واحل�����س��اري��ة, ف��ك��ان ن���داء “ 
زايد« اإىل قيام االحتاد يواجه التحديات 
ويواكب ركب التطور احل�ساري, فالتقت 
ال��ث��اين من  ي���وم  ���س��ب��اح  ف��ك��ان  االإرادات, 

النبالج  جديد,  ت��اري��ٍخ  ميالد  دي�سمري, 
فجر عربي وحدوي اأ�سيل.

عاماً,   51 م�سي  وبعد  اليوم  نحن  وه��ا 
ال��ت��ط��ور والنماء  دخ��ل��ن��ا يف م��رح��ل��ة م��ن 
والبناء لت�ستمر رحلة العطاء حتت مظلة 
قيادتنا الر�سيدة, هياأ اهلل حلمل ر�سالتها 
ب���اهلل والوطن,  اآم���ن���وا  وراي���ت���ه���ا, رج����ال 
فكانوا خري خلف خلري �سلف, فقد حمل 
ب���اإذن اهلل- ال�سيخ  ل��ه -  امل��غ��ف��ور  ال��راي��ة 
خليفة بن زاي��داآل نهيان  - رحمه اهلل- 
ليحافظ  واقتدار,  واإخال�ض  اأمانة  بكل 

على هذا االإرث احل�ساري الوطني. 

 – الربيكي  غالب  الدكتور  االأ�ستاذ  ق��ال 
نعي�ض  باالإنابة-  االإم���ارات  جامعة  مدير 
ه���ذه االأي����ام ذك���رى ع��زي��زة وغ��ال��ي��ة على 
وقيٍم  ودالالٍت  م��ع��اٍن  لها  ذك��رى  قلوبنا, 
عظيمٍة, ذكرى جعلت من احللم حقيقة 

وواقعاً وم�ستقباًل م�سرقاً ن�سبو اإليه.
اإن ذك��رى ال��ث��اين م��ن دي�سمرب,  واأ���س��اف 
ذك�����رى ق���ي���ام دول�����ة االحت������اد ه���ي لي�ست 
جم��رد ذك��رى ع��اب��رة, اأو رق��م��اً يف �سل�سلة 
اأن��ه يوم خالد يف قلوبنا  االأي��ام وال�سهور, 

جميعاً.
يف ال�����ث�����اين م�����ن دي�������س���م���رب م�����ن ال���ع���ام 

1971,�سهد العامل والدة دولة ع�سرية 
ح��دي��ث��ة , ر����س���م ل��ه��ا وخ���ط���ط ل��ه��ا ق���ادة 
االأر�ض  ه��ذه  واإرث  ت��راب  م��ن  موؤ�س�سون 
كلمة  احل��ل��م  م��ف��ردات  ���س��اغ��وا   , الطيبة 
�سفر  يف  ,و�سجلوا  ن��ور  من  باأحرف  كلمة 
التاريخ  االإع��الن عن قيام دول��ة االحتاد 
 , ال��راح��ل  القائد  دعائمها  اأر���س��ى  ال��ت��ي   ,
زاي���د بن  ال�سيخ  ب���اإذن اهلل-  ل��ه-  امل��غ��ف��ور 
ث������راه, رج����ل و�سع  ���س��ل��ط��ان, ط��ي��ب اهلل 
اهتماماته  مقدمة  يف  واأحالمه  طموحه 
وق�سة  حقيقة  احل��ل��م  وب���ات  وت��ط��ل��ع��ات��ه, 
,فعلى رم��ال هذه  ُت��روى لالأجيال  جن��اح 

راي��ة خفاقة تعانق عباب  اعتلت  االأر���ض, 
املجد  �سلم  نحو  ق��دم��اً  مت�سي  ال�����س��م��اء, 
ال�51,  بعامنا  نحتفل  ال��ي��وم  وال��ع��ل��ي��اء. 
اجلامعة  االإم���������ارات  ج��ام��ع��ة  يف  ون���ح���ن 
ك��ان��ت م��ن ثمار  ال��ت��ي  ال��رائ��دة,  الوطنية 
امل�ستقبل  اآف���اق  اإىل  نتطلع  االحت���اد,  ه��ذا 
توجيهات  م��ن  خطانا  ن�ستلهم   , امل�سرق 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة , ل��ن��م�����س��ي ق���دم���اً يف 
رك����ب ال���ت���ط���ور احل�������س���اري , ن�����س��اه��م يف 
حمل الر�سالة وتاأدية االأمانة بكل معاين 
الفخر واالعتزاز واحلب والوفاء , لقيادة 
فاأ�سبحت   , الوطنية  ال���روح  فينا  ع��ززت 

ال���دول االأكر  دول��ة االإم���ارت يف مقدمة 
منواً وتطوراً وازدهاراً.

ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  ,نرفع  املنا�سبة  وبهذه 
والتقدير لقيادتنا الر�سيدة لنم�سي معها 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قدماً,بقيادة  وبها 
حممد بن زايد اآل نهيان, رئي�ض الدولة , 
حفظه اهلل, واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�ض  نائب  مكتوم,  اآل  را�سد  بن  حممد 
الدولة, رئي�ض جمل�ض الوزراء, واإخوانهم 
االإم���ارات,  حكام  االأع��ل��ى  املجل�ض  اأع�ساء 
راجني العلي القدير اأن يدمي على دولتنا 

اخلري واالأمن واالأمان .

امل���رزوق���ي النائب  ���س��ع��اد حم��م��د  ق��ال��ت د. 
– جامعة  ال��ط��ل��ب��ة  ل�������س���وؤون  امل�������س���ارك 
وطنية  ب��ذك��رى  ال��ي��وم  نحتفل  االإم�����ارات 
فمنذ  جميعاً,  قلوبنا  على  وعزيزة  غالية 
منوذج  والدة  ال��ع��امل  ���س��ه��د  ع���ام���اً,   51
ع�سري جديد وفريد يف القيادة والريادة, 
كبرية,  ودول��ي��ة  اإقليمية  حت��دي��ات  و���س��ط 
دي�سمرب  م��ن  ال��ث��اين  �سباح  اأُع��ل��ن  عندما 
من العام 1971, عن قيام دولة االإمارات 

العربية املتحدة.

اإجن���از قيام  اأن عظمة  واأ���س��اف��ت  ال���س��ك, 
دول��ة االحت��اد, ج��اءت لتعزز  قيمة الهوية 
وفق  احت��ادي��ة  موؤ�س�سات  وب��ن��اء  الوطنية, 
فاأ�سبحت  العاملية,  والنظم  املعايري  اأعلى 
دولة االإمارات خالل 51 عاماً من الزمن 
يف م��ق��دم��ة ال����دول االأك����ر ت��ط��وراً ومنواً 
وازدهاراً, حيث اكت�سبت قوة ومنعة ذاتية, 

باحلب والوفاء والوالء.
الفخر  ب��ك��ل  ن�ستذكر  اأن  ل��ن��ا  الب���د  وه��ن��ا   
نه�سة  وب��اين  موؤ�س�ض  جهود  وال��ك��ربي��اء, 

دول���ة االإم�����ارات, امل��غ��ف��ور ل��ه- ب���اإذن اهلل - 
طيب  نهيان,  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
اهلل ث���راه, ال��رج��ل ال���ذي ر���س��م لنا معامل 
ط���ري���ق امل�����س��ت��ق��ب��ل ال����واع����د, ف��ق��د ج�سد 
واإخ���وان���ه اأع�����س��اء امل��ج��ل�����ض االأع���ل���ى حكام 
االإم��ارات منوذجاً عندما اجمعوا واجتمع 
االآباء املوؤ�س�سون حتت راية واحدة, واأعلنوا 
ع�سرية  دول����ة  ل��ق��ي��ام  م�ستقبل  اإ���س��راق��ة 

تواكب ركب التطور احل�ساري. 
وب����ه����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة, جن�����دد ع���ه���د ال���وف���اء 

ال�سكر  اآي�������ات  اأ����س���م���ى  ون����رف����ع  وال���������والء, 
والتقدير لقيادتنا الر�سيدة, التي توا�سل 
ال�سري على النهج الوطني االأ�سيل, بقيادة 
اآل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �ساحب 
نهيان, رئي�ض الدولة - حفظه اهلل - واأخيه 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم, نائب رئي�ض الدولة, رئي�ض جمل�ض 
الوزراء - رعاه اهلل - راجني العلي القدير 
اأن يدمي اهلل نعمة اخلري واالأمان وال�سالم 
على اأر�ض دولتنا احلبيبة دولة االإمارات. 

عميد كلية العلوم الإن�شانية والجتماعية - جامعة 
الإمارات:نقف بكل �شموخ لن�شتذكر الثاين من دي�شمرب 
واالجتماعية  االإن�سانية  العلوم  كلية  عميد  النابودة  حممد   ح�سن  د.  اأ.  ق��ال 
حمطات  دائ��م��اً  واالأمم  ال�سعوب  ت�ستذكر  املتحدة  العربية  االإم����ارات  جامعة 
التحول يف م�سرية تاريخها, وت�ستلهم منها التجارب واخلربات التي توؤّثر يف 
ت�سكيل م�ستقبلها الذي تتطلع اإليه, ونحن اليوم يف دولة االإم��ارات نقف, بكل 

من  الثاين  لن�ستذكر  وك��ربي��اء,  �سموخ 
دي�سمرب, يوم اإعالن قيام دولة االإمارات 
العربية املتحدة. واأ�ساف لقد اأ�سبحت 
جتربة دول��ة االإم���ارات جتربة احّتادية 
ووجدانهم,  اأبنائها  ع��ق��ول  يف  را�سخة 
ب��اع��ت��ب��اره��ا م���ن ال���ت���ج���ارب االحّت���ادي���ة 
جناحاٍت  حّققت  اإذ  والفريدة؛  املتميزة 
يف امل��ج��االت ك��اف��ًة ع��رب م�����س��رية عطاء 
عززت  كما  ع��ام��اً.   51 ا�ستمرت  وب��ن��اء 
االإم����ارات  دول���ة  يف  ال��ق��ي��ادي��ة  جتربتنا 
االن����ف����ت����اح ع���ل���ى ال����ع����امل ع����رب ب���واب���ة 
امل�سرك  ال��ع��ي�����ض  وت��ر���س��ي��خ  ال��ت�����س��ام��ح 
وبناء  االإن�����س��ان��ي��ة,  ال��ر���س��ال��ة  ل���ت���اأدي���ة 

والثقايّف,  احل�سارّي  وموروثنا  االأ�سيل  جمتمعنا  قيم  من  النابعة  احل�سارة 
تلك القيم التي اأ�س�ض لها ورعاها املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان, و�سار على نهجه اأجناله امليامني يحملون الراية, ويوؤّدون الر�سالة, 
ويكملون امل�سرية بكل جدارة واقتدار. موؤكدا على اأن رحلة البناء كانت مليئة 
بالتحديات, وجتاوزت كّل التوقعات, ومل تعد جمّرد جتربة حملية, بل اأ�سبحت 
اأم��ام م�سوؤوليات  العاملية ويف مقّدمتها, االأم��ر الذي يجعلنا  ال��دول  يف م�ساّف 
اإليه من خالل براجمنا وم�ساقاتنا االأكادميية  وطنية كبرية, وهذا ما ن�سعى 
يف جامعة االإمارات, اجلامعة التي ُتعّد احلا�سنة الوطنية بامتياز, والتي متّثل 

اإجنازاً بارزاً من اإجنازات قيام دولة االحتاد. 

غريب را�سد الوح�سي:

الإمارات �شعدت القمم والريادة يف كل املجالت 
اأكد غريب را�سد الوح�سي معرف قبيلة » الوحا�سا« يف االإمارات اأن عيد 
االحتاد,  دول��ة  قيام  منذ  العظيم  �سعبنا  يعي�سها  منا�سبة  هو  االحت��اد 
اأولوا  الذين  املوؤ�س�سني  االآب���اء  بتطلعات  ملمو�ساً  واق��ع��اً  جتّلت  والتي 

�سعادة املواطن وخدمة املجتمع 
اأكرب اهتماماتهم.

مبنا�سبة  ل��ه  كلمة  يف  واأ����س���اف 
االحتفال بعيد االحتاد الواحد 
م�������س���رية  اإن  واخل�����م�����������س�����ني: 
االإجن�����ازات يف االإم�����ارات خالل 
51 عاماً هي مفخرة لنا مفعمة 
باالأمل امل�سرق وامل�ستقبل الزاهر 
اإىل  واأ���س��ار  القادمة..  الأجيالنا 
عام  ك��ل  يف  تقبل  االإم������ارات  اأن 
م���ن ت��اري��خ��ه��ا ب��ث��ق��ة ك���ب���رية يف 
وتوجيهات  ومتابعة  رعاية  ظل 

وتطلعات القيادة الر�سيدة من اأجل ا�ستكمال �سناعة امل�ستقبل و�سعود 
القمم والريادة يف كل املجاالت . وتوجيه الوح�سي اإىل القيادة الر�سيدة 
ممثلة ب�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة, 
»حفظه اهلل«, واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء, »رعاه اهلل«, واأ�سحاب ال�سمو 
ال�سيوخ حكام االإمارات, بالتهنئة والتربيكات, داعياً اهلل اأن يحفظ دولة 
االإم��ارات وقيادتها و�سعبها واأن يدمي عليها االأمن واالأم��ان واأن يعيد 

هذه املنا�سبة على اجلميع والوطن ينعم بالرخاء والعز واالزدهار . 

حممد �سيف بن نعيف:
نعتز بالإجنازات والنجاحات التي و�شعت 
الإمارات يف م�شاف الدول الأكرث تقدمًا

قال حممد �سيف بن نعيف العامري يف كلمة له مبنا�سبة عيد االحتاد 51 اإن 
�سعب االإمارات يتطلع يف هذه املنا�سبة الوطنية بكل فخر وثقة اإىل امل�ستقبل 

االأف���������س����ل م����ع����ت����زاً ب������االإجن������ازات 
االإمارات  و�سعت  التي  والنجاحات 
تقدماً.   االأك���ر  ال���دول  م�ساف  يف 
دي�سمرب  الثاين من  �سيظل  وتابع: 
تاريخ  خ���ال���داً وحم���ف���وراً يف  ي���وم���اً 
ال��وط��ن, ف��ف��ي ه���ذا ال��ي��وم ن�ستعيد 
املغفور  للموؤ�س�ض  العطرة  ال�سرية 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان, 
القادة  واإخ���وان���ه  ث����راه,  اهلل  ط��ي��ب 
�سيدوا �سرح هذا  الذين  املوؤ�س�سني 
ب��ال��روؤى الثاقبة  االحت���اد و���س��ان��وه 
اأثمرت  ال��ت��ي  ال�سديدة  وال���ق���رارات 
ع��ل��ى م����دى ن�����س��ف ق����رن اإجن�����ازات 

�ساملة واأر�ست قواعد متينة للحا�سر وامل�ستقبل امل�سرق.
اآيات التهاين والتربيكات يف عيد االحتاد ال�  اأ�سمى   ورفع حممد بن نعيف 
51 اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة, 
حفظه اهلل, و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي, رعاه اهلل, واإىل اإخوانهما اأ�سحاب 
لدولة  متمنياً  االإم�����ارات,  ح��ك��ام  ل��الحت��اد  االأع��ل��ى  املجل�ض  اأع�����س��اء  ال�سمو 
االإمارات املزيد من التقدم والرخاء واالأمن واالأمان, �سائاًل املوىل عز وجل 

اأن يدمي على القيادة الر�سيدة دوام التوفيق وال�سداد.

النائب امل�سارك للبحث العلمي – جامعة الإمارات
الثاين من دي�شمرب يوم خالد يف تاريخنا ن�شحذ فيه 

الهمم للحفاظ على املكت�شبات وموا�شلة م�شرية الإجنازات
– جامعة االإمارات  امل�سارك للبحث العلمي  النائب  اأحمد مراد  اأ.د.  قال 
-ن�ستقبل هذا العام الذكرى ال�51 لقيام دولة االإمارات العربية املتحدة يف 
الثاين من دي�سمرب, الذي بات يوماً وطنياً ومنا�سبة وطنية, حيث تنادى 
روؤية  لي�سعوا  واح��دة,  وطنية  مظلة  حتت  والتقوا  ال�سبع,  اإماراتنا  ق��ادة 
ا�سراتيجية م�ستقبلية, ومت االإعالن عن قيام دولة ع�سرية متتلك كل 
مقومات التطور , وا�ستطاعت اأن ت�سابق الزمن, وت�ساهم يف تاأدية دورها 

نهجها  ف��اأ���س��ب��ح  احل�����س��اري, 
اإرثا ح�سارياً, وباتت  الوطني 
مرموقة  دولية  مكانة  حتتل 
مما  واالأمم,  ال�����س��ع��وب  ب���ني 
بجٍد  للعمل  جميعاً  يدفعنا 
واج���ت���ه���اد ل��ن��ك��ون ع��ل��ى ق���دٍر 
والثقة  امل�����س��وؤول��ي��ة  م��ن  ع����اٍل 
التي منحنا اإياها قادٌة و�سعوا 
االأولويات  راأ���ض  على  املواطن 
واالأ�سعدة  املجاالت  كافة  ويف 

ال�ست�سراف امل�ستقبل.
نحتفل  ال�����ي�����وم,  ن���ح���ن  وه�����ا 
ب��ع��د م�����س��ي ن�����س��ف ق���رن من 
تتجلى  ,ح����ي����ث  ال���ت���اأ����س���ي�������ض 

الآفاق  وال��ت��ط��ل��ع  ال��وط��ن��ي  ال��ن��ه��ج  ا���س��ت��م��رار  ال��وط��ن��ي��ة يف ظ��ل  املكت�سبات 
اآل نهيان, رئي�ض  امل�ستقبل, بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  واأخيه �ساحب  الدولة - حفظه اهلل- 
مكتوم ,نائب رئي�ض الدولة, رئي�ض جمل�ض الوزراء- رعاه اهلل- واإخوانهما 
الر�سيدة  قيادتهم  خلف  ,ن�سري  االإم����ارات  حكام  االأع��ل��ى  اأع�ساءاملجل�ض 
,ن�ستلهم اآفاق امل�ستقبل لتعزيز مقومات دولتنا الع�سرية,التي باتت تعترب 
اأن يدمي على وطننا  القدير  العلي  وال��ري��ادة, راج��ني  القيادة  منوذجا يف 

نعمة االأمن واالأمان. 
واأ�ساف اإن يوم الثاين من دي�سمرب من كل عام هو  يوم خالد وعظيم يف 
التي حتققت  املكت�سبات  للحفاظ على  الهمم  فيه  ن�سحذ  املجيد  تاريخنا 
اال�ستثنائية نحو خم�سني عام تتحقق فيها  االإجن��ازات  وملوا�سلة م�سرية 

الروؤى واال�سراتيجيات الوطنية والطموح.

اأحمد �سامل �سودين
�شرح الحتاد ال�شامخ  يزداد يف كل 
عام قوة و�شالبة وازدهارًا وتقدمًا

جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �سودين  �سامل  اأح��م��د  امل�ست�سار  �سعادة  ق��ال 
منا�سبة جميدة  ه��و  االحت���اد  عيد  اإن  ال��وال��دي��ن,  وب��ر  لرعاية  االإم����ارات 
را�سخة يف قلوبنا, وحمطة خالدة وتاريخية نحتفل بها يف كل عام وتر�سخ 

يف جمتمعنا قيم الوفاء والوالء للوطن والقيادة الر�سيدة. 
اأي��ام جميدة حمفورة يف وجداننا  واأ�ساف: يف عيد االحت��اد نعي�ض ذكرى 
وذاكرتنا, وفيها نعي�ض ال�سرية العطرة التي بداأها القائد املوؤ�س�ض  ال�سيخ 

نهيان   اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 
واإخ����وان����ه ���س��ي��وخ االإم�������ارات؛ 
ال���ذي���ن وه���ب���وا ح��ي��ات��ه��م من 
اأج�������ل ب����ن����اء �����س����رح االحت������اد 
ال�����س��ام��خ ال����ذي ي�����زداد يف كل 
ع��ام ق��وة و���س��الب��ة  وازده����اراُ 

وتقدماً.
عيد  مبنا�سبة  ق��ائ��اًل:  وخ��ت��م 
واخلم�سني  ال��واح��د  االحت����اد 
ل����دول����ة االإم�������������ارات, اأت����ق����دم  
ب����اأ�����س����م����ى اآي������������ات ال����ت����ه����اين 
والتربيكات اإىل مقام  �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
ال���دول���ة,  رئ��ي�����ض  ن���ه���ي���ان,  اآل 

حفظه اهلل, واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم, نائب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي, رعاه اهلل, واإىل اإخوانهما 
االإمارات,  االأعلى لالحتاد حكام  املجل�ض  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب 
واإىل �سعب االإمارات الويف, �سائاًل املوىل عز وجل اأن يدمي على االإمارات  

اخلري والتقدم واالزدهار واالأمن واالأمان.
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ماجد عبداهللفايز علي خمتار عبد احلافظماجد امل�سري

)واحد وخم�سون عاما من العطاء و الوفاء(

عقد الحتاد لالإمارات يف عيون اجلاليات  العربية

االإمارات قوية.
اأبوظبي  اإم�����ارة  اح��ت��ف��االت  وع���ن 
احتفاالت  :تتميز  علي  فايز  ق��ال 
بالتجديد  ع�����ام  ك����ل  :اأب����وظ����ب����ي 
الطريان  عرو�ض  وت��رى  واالإبهار 
اأبوظبي  كورني�ض  على  احلربية 
ت���ر����س���م ل���وح���ة ف��ن��ي��ة ي���ف���رح بها 
االأطفال والكبار , واأي�سا االألعاب 
ال���ن���اري���ة ع��ل��ى م����دار ث��الث��ة اأي����ام 
,وه���ن���اك ح��ف��الت غ��ن��ائ��ي��ة ت�سهد 
ح�����س��وراً ج��م��اه��ريي��اً ك���ب���رياً من 
جميع االأقطار العربية واالأوربية 
الكورني�ض  ويف  الت�سوق  مراكز  يف 
خا�سة  نكهة  لالحتفالية  ت�سيف 

ي�ستمتع بها املواطن واملقيم ..
ب��در م�ستثمر عربي  اأح��م��د  وق��ال 
:واح���������د وخ���م�������س���ون ع�����ام�����اً من 
االإجن����������ازات وال���ت���ق���دم وال���ت���األ���ق 
منارة  االإم��ارات  واأ�سبحت  العاملي 
�ساطعة يف العامل اأجمع يف جميع 
االحتاد  بف�سل  وه���ذا   , امل��ج��االت 
الواقع  اأر������ض  ع��ل��ى  واالإجن�������ازات 
االإم��ارات بف�سل  التي و�سلت لها 
 , الر�سيدة  للقيادة  املميزة  الروؤية 
واأتوجه بخال�ض التهنئة اإىل املقام 

امل��ت��ح��دة, وب����دء م�سرية  ال��ع��رب��ي��ة 
التنمية والبناء التي �سملت جميع 
الدولة  وم��ك��ن��ت  احل���ي���اة,  ن��واح��ي 
تتبواأ  اأن  ق�����س��رية  ف����رة  خ����الل 
املكانة التي ت�ستحقها بجدارة بني 

دول العامل.
اأ�سمى  :اأزف  جونز  �سميدر  وق��ال 
دولة  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
االإمارات العربية املتحدة حكومة 
كما  و�سعباً مبنا�سبة عيد االحتاد 
نبارك جلميع ال�سيوخ واحلكام يف 

دولة االإمارات العربية املتحدة . 
باأعمارهم  ي��ط��ول  اأن  اهلل  وع�سى 
العافية  ب���ال�������س���ح���ة  ومي�����ده�����م 
وع�سى  كافة  االإم��ارات��ي  وال�سعب 

دياركم عامرة باخلري والربكة.
واأكد خالد فاروق – موؤرخ- قائال 
ق�����س��رية متكنت  ف����رة  خ����الل   :
االأ�سا�ض  حجر  و�سع  من  ال��دول��ة 
�ساهمت يف  التي  القطاعات  الأبرز 
القطاع  منها  نذكر  الدولة,  رفعة 
التعليمي وال�سحي واالقت�سادي, 
طموحة  ا�سراتيجيات  اإط��ار  ويف 
يف  املعي�سي  ب��امل�����س��ت��وى  ل��الرت��ق��اء 
الرفاهية  اأب��ن��ائ��ه��ا  وم��ن��ح  ال��دول��ة 

ال��ذي بداأت  ال��ي��وم  , وه��و  املتحدة 
ف��ي��ه م�����س��رية وط��ن��ي��ة اإم���ارات���ي���ة 
والنجاحات  ب���االإجن���ازات  ح��اف��ل��ة 
االإم���ارات يف م�ساف  التي و�سعت 
تقدما,  واأكرها  العامل  دول  اأه��م 
االحتفال  ال����ع����ام  ه�����ذا  وي�����س��ه��د 
احتاد  على  عاما  خم�سني  مب��رور 
ي��وم اجتمعت فيه  االإم����ارات وه��و 
اإماراتنا  ليكّونوا  ال�سيوخ  االأخ��وة 

احلبيبة بلدنا الثاين , 
م�����وؤك�����داً ع���ل���ى ال��������دور ال����ري����ادي 
واالإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على 
مببادئها  ومت�����س��ك��ه��ا  وال��������دويل, 
الرا�سخة, ومدى ما تنعم به من 
قيادتنا  بف�سل  ورخ��اء  اأم��ن وعلم 
لتجديد  منا�سبة  وهو   , الر�سيدة 
خطى ونهج  على  بال�سري  العهد 
ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�ض  الوالد 
نهيان, طيب  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
اهلل ثراه, ورفيق دربه ال�سيخ را�سد 
اهلل  ط��ي��ب  م��ك��ت��وم,  اآل  �سعيد  ب��ن 
ث���راه, واإخ��وان��ه��م��ا احل��ك��ام الذين 
اجتمعوا على احلق واخلري, يف يوم 
الثاين من دي�سمرب ل�سنة 1971 
الإعالن قيام احتاد دولة االإمارات 

ال�سمو  �ساحب  حل�سرة  ال�سامي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  رئ��ي�����ض 
امل��ت��ح��دة مب��ن��ا���س��ب��ة ع��ي��د االحت���اد 
اأ�سحاب  جميع  اأهنئ  كما   51 ال�� 
اإخ����وان����ه حكام  ال�����س��ي��وخ  ال�����س��م��و 
االإمارات وكافة ال�سيوخ والوجهاء 
واالأعيان واملواطنني واملقيمني يف 
املتحدة,  العربية  االإم����ارات  دول��ة 

مبتهال للموىل -عز وجل -
من  و�سعبها  �سيوخها  يحفظ  اأن 
كل مكروه واأن يدمي عليهم نعمة 
واأن  والرخاء  والطماأنينة  االأم��ان 
يرزقهم موفور ال�سحة وال�سعادة 
�سوى  امل��ق��ام  ه��ذا  يف  ي�سعني  .وال 
اأدع��و رب العزة اأن يغفر لوالد  اأن 
ال�����س��ي��خ زاي�������د  -طيب  اجل���م���ي���ع 
الطاهرة  واأن يتغمد روحه  ثراه- 

وي�سكنها ف�سيح جناته.
وع����ن اأه���م���ي���ة ع��ي��د االحت������اد وما 
و�سلت اإليه االإمارات من اإجنازات 

عاملية قال خمتار عبد احلافظ,
ن��ح��ت��ف��ل ك���ل ع����ام يف ال���ث���اين من 
����س���ه���ر دي�������س���م���رب ب���ع���ي���د االحت������اد 
العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  املجيد 

القيادة  ب���ذل���ت  ال���ع���ي�������ض,  ورغ������د 
ال����ر�����س����ي����دة م���ن���ذ ب�����داي�����ة احت�����اد 
لالرتقاء  كبرية  جهوداً  االإم���ارات 
واأ�ساف خالد  القطاعات.    بتلك 
ق����ائ����ال, اآم������ن م��وؤ���س�����س��و ال���دول���ة 
احل���ي���اة  ب��������اأن   - اهلل  -رح����م����ه����م 
اأف�سل  ت���وف���ري  ت��ع��ن��ي  ال���ك���رمي���ة 

م�ستويات ال�سحة والتعليم 
بعد  با�سروا  وعليه  الوطن  الأبناء 
م��ب��ا���س��رة يف قيام  ق���ي���ام االحت������اد 
ا�ستكمل  وق����د  ال����دول����ة,  ن��ه�����س��ة 
رعاهم   , ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب 
اهلل, م�سرية االآباء املوؤ�س�سني, لذا 
جند الدولة تنطلق م�سرعًة نحو 

التميز واالإبداع واملراكز االأوىل. 
وه������ن������اأ �����س����اك����ر ع����ب����د ال���رح���م���ن 
اأ�سمى  نرفع  قائال:  –م�ستثمر- 
التهاين و التربيكات ملقام �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ض دول���ة االإم����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة -ح��ف��ظ��ه اهلل - 
ول�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
اإم���ارة دبي  ال���وزراء حاكم  جمل�ض 
واملقيمني  االإم������ارات  �سعب  واإىل 
الطيبة,مبنا�سبة  اأر����س���ه���ا  ع��ل��ى 
ال�  االحت��اد  بعيد  االحتفاالت  ب��دء 
الذكرى  ه���ذه  يف  ون��رح��م   51
العظيمة على روح القائد املوؤ�س�ض 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 
وبناء  اأر�سى دعائم االحت��اد  ال��ذي 
ال����وط����ن ب���ج���ه���د واإخ�����ال������ض قل 

نظريه يف العامل.
واأو�سح �سديق �سايف   اأهمية عيد 
االحتاد بالن�سبة للوافد:وامل�ساركة 
الوطنية الإخواننا املواطنني , ويف 
نتذكر  اأن  الب��د  املهيب  اليوم  ه��ذا 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

راية  حتت  املقبلة  عاماً  اخلم�سني 
العلم �ستكون حافلة بالعديد من 
اأفراد  على  تعود  التي  االإجن���ازات 

املجتمع بالنفع والفائدة.
فرحته  ع��ن  �سعد  �سامي  واأع����رب 
ب���االح���ت���ف���ال ب��ع��ي��د االحت������اد 51 
ل����الإم����ارات:وق����ال اإن����ه اع���ت���اد هو 
اأن يحتفل ك��ل ع��ام بهذا  واأ���س��رت��ه 
اليوم واخل��روج يف املتنزهات التي 
�سرائح  م��ن  ك��ب��ريا  ح�سورا  تلقى 
املجتمع العربي وتلتقي االأحبة يف 
هذا اليوم من االأ�سدقاء واإخواننا 
امل����واط����ن����ني ون�������زف ل���ه���م اأج���م���ل 
مدى  وعلى  والتربيكات  التهاين 
االإمارات  يف  اأعي�ض  عاما  ع�سرين 
مل اأج������د غ����ري ال����وف����اء واالإخ�������اء 
م���ن اإخ���وان���ن���ا االإم���ارات���ي���ني وهي 
ال�سعب  ب��ه��ا  يتميز  ت�����س��ام��ح  روح 

االإماراتي قيادة و�سعباً 
اليوم  ه���ذا  ن��ح��ر���ض يف  واأ����س���اف 
على تزيني ال�سيارة بعلم االإمارات 
الكورني�ض  ����س���ارع  يف  واخل�������روج 
واالحتفال مع اأبناء االإمارات وهي 
اأجواء فرحة و�سعادة ننتظرها كل 
ي��ع��ت��رب يوما  ال���ي���وم  ع����ام , وه�����ذا 

وطنيا لنا جميعاً .
ع��ب��داهلل: اجلاليات  م��اج��د  وق���ال 
كل  حتتفل  االإم�����ارات  يف  العربية 
ع����ام ب��ع��ي��د االحت�����اد وي��ع��ت��رب هذا 
االإم���ارات  الأن  لنا  عيد  ه��و  العيد 
اأف�سال علينا ونعتربها بلدنا  لها 
الثاين وهذا العيد له طعم خا�ض 
ل���ت���ويل ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
اهلل  -حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  زاي��د 
على  يقدمه  وما  احلكم  -مقاليد 
املحلي والدويل لرتقي  ال�سعيد 
دول  اأه���م  م��ن  وت�سبح  االإم������ارات 
لتدوم  نتمناه  م��ا  وه���ذا  املنطقة 

•• حتقيق : رم�شان عطا

ي��ح��ت��ف��ل اأب����ن����اء دول������ة االإم��������ارات 
عيد  يف  وامل����ق����ي����م����ون  ال����ع����رب����ي����ة 
دي�سمرب  م��ن  ال��ث��اين  االحت����اد يف 
من كل عام. وعيد االحتاد لدولة 
عطلة  ي����وم  العربية   االإم��������ارات 
الدولة,  ���س��وارع  وت����زدان  ر�سمية. 
واأغلب املوؤ�س�سات واالأماكن العامة 
الزينات  واأن������واع  االإم������ارات  ب��ع��ل��م 
االحتاد  بعيد  واحتفااًل  املختلفة. 
الرفيهية,  االأن���������س����ط����ة  ت���ك���ر 
وُتزين  النارية,  االألعاب  وعرو�ض 
ال�������س���ي���ارات, وت���خ���رج امل�������س���ريات.
العربية  اجل����ال����ي����ات  وحت���ت���ف���ل 
الوافدة يف عيد االحتاد االإماراتي 
ال� 51 وتر�سم ملحمة وفاء واإخاء 
الإخوانهم املواطنني , واأ�سبح عيد 
امل��ج��ي��د م��ل��ح��م��ة فرحة  االحت������اد 
اأجمع  العامل  بها  ي�سهد  وت�سامح 
باألوان  اأرج����اء االإم�����ارات  وت��ت��زي��ن 
علم االإمارات , وتخرج االأ�سر من 
ج��م��ي��ع ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة يف هذا 
لت�سارك  اأبوظبي  لكورني�ض  اليوم 
ت�سهدها  ال���ت���ي  االح���ت���ف���االت  يف 
وفرحة  تكاتف  ملحمة  يف  البالد 

واعتزاز وفخر.
ويف ال��ب��داي��ة ق���ال ف���ادي ال��ن��م��ر : 
م���رور واح���د وخم�سني ع��ام��اً من 
االإجن������ازات  ي��ر���س��خ ال��ت��اأك��ي��د على 
املكت�سبات التي حققتها االإمارات, 
وموا�سلة ال�سري على ذات الطريق 
للو�سول اإىل مزيد من االإجنازات 
التنموية,  القطاعات  خمتلف  يف 
ل���ت���ع���زي���ز اال�����س����ت����ق����رار وال����رخ����اء 
واالزدهار واأ�ساف النمر يوٌم خالٌد 
يف التاريخ االإماراتي والذي ت�سّلم 
فيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان, رئي�ض الدولة, 
احل���ك���م,  م���ق���ال���ي���د  اهلل,  ح���ف���ظ���ه 
املوؤ�س�ض,  ال���وال���د  ن��ه��ج  م��وا���س��اًل 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان, 
طيب اهلل ثراه, جاعاًل من الوطن 
وحمل  عنايته  مو�سع  وامل��واط��ن 
اه��ت��م��ام��ه, راف��ع��اً ع��ل��م ال��دول��ة يف 

�ساحات الفخر وميادين العز.
عدنان  ق����ال  ن��ف�����س��ه  ال�����س��ي��اق  ويف 
اخل��ال��دي  :عيد االحت��اد هو عيد 
املواطنني  تقدير  واأي�سا  للجميع 
وامل��ق��ي��م��ني ل��ل��ق��ي��ادة االإم���ارات���ي���ة 
ال��ر���س��ي��دة, ومل���ا ح��ق��ق��ت��ه ل��ه��م من 
بيئة  ال����ك����رمي, يف  ال��ع��ي�����ض  ���س��ب��ل 
وجوه  على  ال�سعادة  تر�سم  اآم��ن��ة 
اأن  ���س��ك��ان��ه��ا وزواره���������ا, م�����س��ي��ف��اً 

وباين  الدولة  موؤ�س�ض  نهيان,  اآل 
التي  الكبرية  واجل��ه��ود  نه�ستها, 
ق����ام ب��ه��ا ل�����س��ن��وات ط��وي��ل��ة حتى 
حتول االحتاد من حلم اإىل واقع, 
بالنجاح  راه��ن على قدرتها  حيث 
والنهو�ض والتطور, فبذل الكثري 
من وقته وجهده, وح��اول جاهداً 
ك��ل ربوع  االق���راب م��ن �سعبه يف 
االإمارات, قبل اإعالن قيام الدولة 
ال�����ث�����اين من  ر����س���م���ي يف  ب�������س���ك���ل 

دي�سمرب 1971.
امل�سري  م���اج���د  ال���دك���ت���ور  وه���ن���اأ 
و�سعبا  االإم��ارات��ي حكومة  ال�سعب 

مبنا�سبة عيد االحتاد  . 
واأك�������د ع���ل���ى اأه���م���ي���ة االإجن��������ازات 
الطب  جم������ال  يف  االإم������ارات������ي������ة 
اآمل  وت�سديها لوباء كورونا الذي 
ب��ت��ح��دي��ات �سعبة  اأج���م���ع  ال���ع���امل 
و ب������نّي م������دى ق�������درة االإم����������ارات 
التحديات  ل��ه��ذه  ال��ت�����س��دي  ع��ل��ى 
املجال  يف  اجل��ب��ارة  واال�ستعدادات 
ال�سحي والطبي والبنية التحتية 
اأ�سبحت  ح���ت���ى  ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
اأب����وظ����ب����ي خ���ال���ي���ة م�����ن ك����ورون����ا 
ي��ج��ع��ل من  -ب��ف�����س��ل اهلل- وه����ذا 
ع��ي��د االحت����اد ال���� 51 ف��خ��ر وعزة 
ل�سواعد االإم��ارات ومدى تقدمها 

بني الدول. 
: عيد االحتاد  ع��ادل  وقالت روان 
51 لدولة االإمارات ُيعد منا�سبة 
االإماراتيني  ق��ل��وب  ع��ل��ى  ع���زي���زة 
وك��اف��ة امل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر�����ض هذا 
ا�ستثنائياً  وي��وم��اً  ال��ط��ي��ب  ال��ب��ل��د 
اعتزازه  ع���ن  ال�����س��ع��ب  ف��ي��ه  ي��ع��رب 
ب���اإجن���ازات ال��وط��ن وح��ب��ه ووالئه 
الر�سيدة  قيادته  ح��ول  والتفافه 
ال����ت����ي و����س���ع���ت ب����ن����اء االإن���������س����ان 
وا����س���ت���ث���م���ار ط���اق���ات���ه ع���ل���ى راأ������ض 
اأولوياتها, وبذلت الغايل والنفي�ض 
حمط  و�سعبها  االإم�����ارات  ل��ت��ك��ون 
اأجمع.  ال��ع��امل  وت��ق��دي��ر  اإع���ج���اب 
وقالت خديجة مهران : نهج دولة 
الت�سامح  اإر���س��اء قيم  االإم���ارات يف 
واملحبة والعطاء, وهي القيم التي 
طيب  امل��وؤ���ّس�����س��ون,  االآب����اء  غر�سها 
اهلل ثراهم,  يف نفو�ض كل مواطن 
وم��ق��ي��م يف ال���دول���ة, وازده�����رت يف 
التي جعلت  ظل قيادتنا الر�سيدة 
من الدولة واحة لل�سعادة والرخاء 
واالأم��ن واالأم��ان, ليعي�ض اجلميع 
تناغم  ال��ط��ي��ب��ة يف  اأر����س���ه���ا  ع��ل��ى 
متفرداً  وتقدم منوذجاً  وان�سجام, 
ال�سالم  يف  ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى 

والتعاي�ض والتاآخي والتكافل.



نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ

 حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل

واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل

واإىل اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات 

واإىل �شمو اأولياء العهود و نواب احلكام  

واإىل �شعب الإمارات الكرمي واملقيمني

مبنا�شبة عيد الحتاد الواحد واخلم�شني  

وكل عام واأنتم بخري 

جوائز ت�سارك نيكاي يف رعايتها
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