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نرفع اآ�سمى ايات التهاين والتربيكات 
�إىل 

 مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  
و�إىل 

 مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم  نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي

 و�إىل/ مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان  ويل عهد اأبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام الإمارات حفظهم اهلل واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 
واإىل �شعب المارات الكرمي واملقيمني والوافدين  مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س و الأربعني لدولة المارات العربية املتحدة 

 وكل عام وانتم بخري 

جمال املري
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االحتاد وعام اخلري والوفاء والعطاء
بقلم : د. حممود علياء 

من عام اإىل عام يت�ساعف اخلري وي�سمو الوفاء ونرقى جميعا بالعطاء.. اإنها 

فل�سفة زايد، ونهج االحتاد، ودميومة االزدهار ، والرخاء من جيل اإىل جيل يف 

�سرية وم�سرية وعز وفخار، �سرية قادة، وم�سرية �سعب، ودولة مثل وقيم، ت�سرب 

عميقة يف التاريخ، اأ�سيلة يف الرتاث، عمالقة باالإجنازات والطموحات، التي 

غدت �سلوكًا يوميًا، ونهجًا رائعًا، للقيادة وال�سعب، ف�سجلت املثل االأعلى وال�سامي 

دائما يف معادلة اإخال�ص القائد وثقة ال�سعب، وهذه املعادلة التي ر�سمت معامل 

التاريخ يف التحدي واال�ستجابة والبناء واالأعمار، والتميز واالإبداع، من جيل 

اإىل جيل وعام بعد عام، لتظل النه�سة و�ساءة ومتوهجة يف عامل اليوم الذي 

ينظر بكل اأكبار واإجالل ملا حققته دولة االإمارات العربية املتحدة من اإجنازات 

وتفا�سل  وارتقاء  وتكامل،  �سمولية  من  به  ملا جاءت  قيا�سي،  زمن  مده�سة يف 

�سواء يف بناء االإن�سان اأو يف بناء الدولة، اأو يف ازدهار الوطن.

والتاأمل  واال�ستنها�ص،  واال�ستخال�ص  واملراجعة،  بالدر�ص  جديرة  جتربة 

والتب�سر لتت�ساعف ثمارها كل عام ومت�سي االأجيال املتوالية ُقدمًا، لتحقيق 

املزيد واملزيد من االجنازات تباعًا بال تردد، وثباتًا بال كلل، و�سموخًا ي�سمو 

الر�سيدة،  قيادتنا  اهلل  بارك   ، االأف�سل  امل�ستقبل  نحو  ودائما  ُقدمًا  وي�سمو 

ووطننا املعطاء، وجمتمعنا االأ�سيل واخلالق، لتحقيق املزيد واملزيد باإذن اهلل 

وكل عام واأنتم بخري.
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نرفع اآ�سمى ايات التهاين والتربيكات 
�إىل 

 مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  
و�إىل 

 مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم  نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي

 و�إىل/ مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان  ويل عهد اأبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام الإمارات حفظهم اهلل  
واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 

واإىل �شعب المارات الكرمي واملقيمني والوافدين  مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س و الأربعني لدولة المارات العربية املتحدة 

 وكل عام وانتم بخري 

اأحمد عبداهلل العو�ضي
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�ضلطان اخلاطري : االحتاد اأر�ضى دولة ينعم اجلميع فيها 
باالأمن واال�ضتقرار ورفاهية العي�ش

•• ر�أ�س �خليمة – د.حممود علياء:

وموكب  النه�سة  رحلة  يف  الأم���ام  اإىل  قدما  اخليمة  راأ���ص  اإم���ارة  مت�سي 
امل��ت��ح��دة فتقطف  ال��ت��ط��ور وق���واف الزده����ار يف دول���ة الإم�����ارات العربية 
�سعيد  كل  على  والأع��م��ار  والتقدم  التنمية  م�سرية  ثمار  تباعا  الأج��ي��ال 
ويف خمتلف القطاعات مما جعلها ور�سة عمل متوا�سلة بدءاً من احلقل 
واملزرعة اإىل البناء والأعمار اإىل ال�سناعة والإنتاج اإىل ال�سحة والتعليم 
اإىل الثقافة والريا�سة مواكبة بذلك امل�سرية الحتادية الرائدة بالدولة 

والتي تتواىل اإجنازاتها عاما بعد عام.

�سراحة ومو�سوعية ل�ساهد علي التاأ�سي�ص و�ساهد على التطور
اإلينا �سمو ال�سيخ �سلطان بن علي اخلاطري �سيخ  وبهذه املنا�سبة حتدث 
التي  الوطني  اليون  واحتفالت  البتهاج  مظاهر  و�سط  اخلواطر  قبيلة 
يقيمها كل عام لأيام عديدة متوالية يف حميط اإقامة يف منطقة ال�ساعدي 
براأ�ص اخليمة حيث يلتقي ال�سعر مع الفرو�سية مع الأنا�سيد والأهازيج 
الوطنية مع الق�س�ص والروؤى ال�سعبية والغناء الوطني الذي يرتمن على 
الزراعة  يف  جيل  بعد  جيال  الأج��ي��ال  وتعاقب  الحت��اد  منجزات  اإيقاعات 
والعناية والقطاف رخ��اء بال ح��دود ومن��اء يف كل الجتاهات واحلمد هلل 

�سبح وال�سكر للقيادة والوفاء ل�سعب الإمارات الأ�سيل .
اأن  اخلواطر  قبيلة  �سيخ  اخلاطري  علي  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سموه  واأك��د 
الإجنازات التنموية املتعاقبة التي حققتها دولة الإمارات العربية املتحدة 
خالل ال 46 عاما من العطاء بف�سل ت�سافر جهود قيادتها الر�سيدة مع 
كافة  �سباقة يف  املخل�سني متكنت من خاللها ح�سد مراكز  �سعبها  اأبناء 

املجالت حتى اأ�سبحت مثال عامليا يحتذي به باجلد والتطور العمراين 
اأن هذه املكا�سب حتققت بف�سل القيادة احلكيمة  اإىل  والإن�ساين.  واأ�سار 
، حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  ل�ساحب 
اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد  بن را�سد اآل مكتوم  نائب رئي�ص الدولة 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهما  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
اأع�ساء املجل�ص الأعلى حكام الإمارات والفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان ويل عهد دبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .
 1971 �سنة  الثاين من دي�سمرب من  اأن  �سلطان اخلاطري  �سموه  وق��ال 
الذين  املتحدة خا�سة  العربية  الإم��ارات  تاريخ �سعب دولة  يوم جميد يف 

عا�سروا الفرتتني قبل وعد الحتاد .
واأ�سار ال�سيخ اخلاطري اإين يف هذا اليوم ل اأجد جمال اإل اأن اأذكر بع�ص 
املواقف وبع�ص العرب التي مرت بنا �سابقا ومرت علينا حاليا ومن الواجب 
ان نحمد اهلل على هذه النعم التي مّن اهلل بها علينا واأن ن�سكره اأن اأعطانا 

حكاما لهم كل املزايا وال�سفات التي تكون يف القادة العظام.
وا�ستذكر �سيخ قبيلة اخلواطر لقد كنا نعي�ص حياة البادية مبا فيها من 
عدم ا�ستقرار والرتحال من مكان اإىل مكان لطلب الرزق والكالء ملوا�سينا 
وحاللنا وما لهذا الرتحال من �سدة و�سغف العي�ص وقلة املوؤنة حيث ل 
يوجد لدى ال�سخ�ص اإل قوت يومه وقد كنا ن�سعى بكل الطرق للح�سول 
من   والكثري  الكثري  املنطقة  �سعوب  قا�سي  وق��د  جوعنا  لت�سد  لقمة  على 
املتاعب واحلروب والفقر حتى اأنه ل ي�ستطيع ال�سخ�ص التنقل من مكان 
وا�ستقرار  واأم��ان  اأم��ن  يوجد  ول  الطرق وغريهم  ملكان خوفا من قطاع 
واأ�سار بعد اأن قام املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
اهلل ثراه بلم �سمل اإخوانه حكام الإمارات املوؤ�س�سني رحمهم اهلل و�سمهم 

حتت لواء وراية وكلمة واحدة وحتت دولة واحدة بدئنا بال�ستقرار وبداأت 
التغريات تدريجياً  التطور وقد مل�سنا هذه  التغري وبداأت مرحلة  مرحلة 
وب�سرعة كبرية وها نحن الآن بف�سل اهلل تعاىل وبف�سل حكمة وعزمية 
اآل مكتوم  �سعيد  بن  را�سد  ال�سيخ  له  املغفور  واأخيه  ث��راه  اهلل  زاي��د طيب 
واإخوانه حكام الإ مارات رحمهم اهلل تعايل واأ�سكنهم جنات اخللد يف نعمة 
نح�سد عليها وها هي دولتنا الفتية دولة الإمارات العربية املتحدة حتتل 
املجالت  بع�ص  اأي�سا يف  عليها  وتتقدم  العربية  الدولة  بني  راقية  مكانة 
يدمي  اأن  ا  وندعو  ال�سكر  ون�سكره حق  كلها  النعم  هذه  على  اهلل  ونحمد 

نعمة علينا والتي ل تعد ول حت�سى بف�سله ومنته.
واأو�سح لقد تقابلت مع املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
طيب اهلل ثراه يف عدة لقاءات وعدة منا�سبات ومنها يف بداية قيام الحتاد 
ومل�ست منه النظرة امل�ستقبلية والتي كان يحث عليها كل من قابله اإ�سافة 
الإم��ارات وكل  به على كل  ال��ذي عم  للحكمة واملنطق وال�سجاعة والكرم 
املنكوبة  ال���دول  وح��ت��ى  والإ���س��الم��ي��ة  العربية  ال���دول  ك��ل  واي�سا  اخلليج 

والفقري.

الرحمة لل�سهداء االأبرار
الأبطال يف عا�سفة  الوطن  �سهداء  املنا�سبة على  بهذه  �سموه  وقد ترحم 
احل���زم لإح��ق��اق احل��ق واإن��ق��اذ اليمن ال��ع��زي��ز م��ن ���س��رور ال��ف��ن ومكائد 

الأعداء . 
والجتماعية  والوطنية  الدينية  بالقيم  الل��ت��زام  ال�سباب  على  ومتنى 
والإن�سانية لتبقى الإمارات اأبدا الدهر اأر�ص الت�سحية والعطاء والوفاء 

وكل عام واأنتم بخري.

�سعادة ال�سيخ �سلطان وحفيده والزميل د. حممود علياء واأحد االأ�سدقاء يف املجل�ص�سعادة ال�سيخ �سلطان بن علي اخلاطري

نرفع اآ�سمى ايات التهاين والتربيكات 
�إىل 

 مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  

و�إىل/ مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم  نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي

و�إىل/ مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان  ويل عهد اأبوظبي

نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام المارات حفظهم اهلل واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 

واإىل �شعب المارات الكرمي واملقيمني والوافدين  مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س و الأربعني لدولة المارات العربية املتحدة 

وكل عام وانتم بخري 

�ضلطان بن علي اخلاطري و اأوالده
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تعاونية االحتاد دائما يف املقدمة
واكبت امل�سرية االحتادية جناحا ومتيزًا واإبداعًا

ماجد حمد رحمة ال�ضام�ضي: خطواتنا مدرو�ضة واأهدافنا حمددة وطموحاتنا بال حدود واالإمارات اأر�ش النجاحات
الريادة على  ونحر�ص  املجتمع  متطلبات  ونفهم  التطور  �سرورات  • نعي 

للزيادة   قابلة  وهذه   73.33 القيادة  م�ضتوى  % وعلى   31 العاملة  كوادرنا  يف  التوطني  ن�ضبة  • تبلغ 

اأجرى املقابلة- د. حممود علياء
منذ  العربية  االإمارات  دولة  يف  االحتاد  تعاونية  تعترب 
تاأ�سي�سها يف العام 1984 يف دبي رائدة العامل التعاوين 
االأداء  اأو  امل�ساهمني  لثقة  املدرو�سة  باال�ستجابة  �سواء 
�سلم  يف  املتنامي  التطور  اأو  امل�ستهلكني  خدمة  يف  املتميز 
ال�ساملة  للنه�سة  واملواكب  واالإب���داع،  والتميز  النجاح 
والقيا�سية يف دولة االإمارات العربية املتحدة بخطواتها 
من  الثاين  يف  االحتادية  امل�سرية  انطالق  منذ  املتوالية 
دي�سمرب العام 1971 وقد بلغ عدد امل�ساهمني يف التعاونية 
من املواطنني ما زيد على 30.000 م�ساهم ويراأ�ص جمل�ص 

ال�سام�سي  رحمة  حمد  ماجد  اال�ستاذ  �سعادة  االإدارة 
نائب  لوتاه  نا�سر  اأحمد  ال�سيد عبد اهلل  املجل�ص  وي�سم 
رئي�ص جمل�ص االإدارة، وال�سيد عبد اهلل حممد رفيع ع�سو 
عبدالرزاق  وال�سيد  التعاونية،  �سر  اأمني  االإدارة  جمل�ص 
عبد اهلل العبد اهلل ع�سو جمل�ص اإدارة اأمني ال�سندوق، 
وال�سيد �سعيد حممد ال�سارد ع�سو جمل�ص االإدارة وال�سيد  
يا�سر عبد اهلل اأمريي ع�سو جمل�ص االإدارة، وال�سيد �سعيد 
حممد الطاير ع�سو جمل�ص االإدارة، وال�سيد قا�سي �سعيد 
عبداهلل  حممد  وال�سيد  االإدارة،  جمل�ص  ع�سو  مرو�ص 

حممد بن مانع ع�سو جمل�ص االإدارة.
حوار مو�سوعي و�سامل:

العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  والأرب���ع���ني  ال�����س��اد���ص  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ومبنا�سبة 
رئي�ص  ال�سام�سي  رحمه  حمد  ماجد  ال�ستاذ  �سعادة  م��ع  لنا  كانت  املتحدة 
جمل�ص الإدارة جل�سة حوار مو�سوعي و�سريح و�سامل حول م�سرية تعاونية 
اأدائها حيث  الحتاد منذ تاأ�سي�سها وخطوات تطورها وتعدد فروعها ومتيز 
الجنازات  ب��ني  ب���ارزة  عالمة  وغ��دت  واملت�سوقني  امل�ساهمني  ثقة  اكت�سبت 
الحتادية ومنهجية النفع العام ممن  خالل مواكبة حركة العر�ص والطلب 
لدى  �سواء  املتميزة  ال�سفافية  على  واحلر�ص  الأ�سواق  لتطور  وال�ستجابة 
اأك�سبها  ثقة اجلميع واعتزازهم  املت�سوقني مما  اأو  الإداري��ني  اأو  امل�ساهمني 
منطق  يف  وم�ستجدات  وتو�سعات  جن��اح��ات  م��ن  م�سريتها  ع��رب  حققته  مب��ا 
التفا�سل والتكامل والنوع والكم اتخاذ اخلطوة املنا�سبة واملدرو�سة يف الوقت 
احرتام  مو�سع  دائما  ت�سعها  وحكمة  ومبادرة  بح�سافة  واملدرو�ص  املنا�سب 

وثقة اجلميع .
- ق�سة جناح ومتيز واإبداع

فماذا عن ق�سة النجاح املتوالية لتعاونية الحتاد كما يرويها �سعادة ال�ستاذ 
ماجد حمد رحمة ال�سام�سي رئي�ص جمل�ص الإدارة؟

لدولة  والأرب��ع��ني  ال�ساد�ص  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  حديثي  ا�ستهل  ق��ال: 
الإمارات العربية املتحدة برفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل اأ�سحاب 
ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء املجل�ص الأعلى لالحتاد حكام الإمارات ، حفظهم اهلل 
واإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ نواب احلكام واأولياء العهود حفظهم اهلل واإىل 
�سعب الإم��ارات الكرمي واإىل املقيمني والوافدين على اأر�ص الدولة متمنيا 
والطماأنينة  والأم��ن  والأعمار  والنماء  والزده��ار  التقدم  واملزيد من  املزيد 
الحتادية  وم�سريتها  بنه�ستها  واملتميزة   ، املعطاء  لدولتنا  وال���س��ت��ق��رار 
النبيلة  الإن�سانية  الكبار ومواقفها  واجنازاتها  ال�سامل  ال�ساخمة وتطورها 
يف كل �سوب واجت��اه ومكان وزم��ان وكل عام وانتم بخري ودائما اإىل الأمام 

باإذن اهلل .

مراحل النمو والتطور تتواىل
1984 يف دبي  وتابع �سعادته يقول : مت تاأ�سي�ص تعاونية الحت��اد يف العام 
كما مت افتتاح اأول فرع لها يف منطقة ال�سطوة ويف العام نف�سه مت افتتاح فرع 

الرا�سدية.
واأ�ساف: واأ�سري هنا اإىل اأن الت�سجيل الر�سمي يف الوزارة قد مت قبل �سنتني 
من الفتتاح اأي العام 1982 حتديدا يف 24 مايو يف وزارة العمل وال�سوؤون 
الجتماعية �سابقا وهي اليوم وزارة القت�ساد ولدينا حاليا 14 فرعا كلها 

يف دبي.

اأحجام متفاوتة
التعاونية  ل��ف��روع  املتفاوتة  الح��ج��ام  اإىل  ال�سام�سي  ماجد  ال�ستاذ  واأ���س��ار 
فاأو�سح باأن قرار احلجم املنظور ثم القائم تفر�سه حركة العر�ص والطلب 
الن�ساء ح�سب مقت�سيات هذا المر ويف بع�ص  اأول ويتم  املنظور  املوقع  يف 
الأحيان تكون امل�ساحات املتاحة هي التي تفر�ص علينا املوقع وحجم العمل. 
اأو  الأفقي  املنظور  يف  الإن�سائي  الت�سميم  ح�سب  التنفيذ  ويكون  واأ���س��اف: 
هذا  ويف  املكان  ومقت�سيات  اجل��دوى  درا���س��ة  ح�سب  مابينهما  اأو  العامودي 
حيث  لالإح�ساء  دب��ي  مركز  مع  ودائ��م  وكبري  مبا�سر  تعاون  لدينا  اجلانب 
يزودوننا بالأرقام املطلوبة، ونّقيم يف �سوئها اخلارطة الدميوغرافية، والتي 
يجري بناءا على حجمها و�سع حجم العر�ص والطلب بدقة متناهية بعيدة 
عن الرجتال لتكون النتائج �سائبة ومتوازنة مع الطموحات املتطورة، التي 

تنطلق من التوقعات التي ن�سع لها الف ح�ساب وح�ساب.

القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب
�سواء  م�سريتنا  يف  دائما  ويهما  يقول:  ال�سام�سي  ماجد  الأ�ستاذ  وا�ستطرد 
على املدى القريب اأو على املدى البعيد درا�سة اأية خطوة ح�سب مقت�سيات 
اأ���س�����ص ب��ن��اء الإدارة  اأ���س��ا���ص م��ن  ال�����س��رورة م��ع التح�سب ل��ل��م��ف��اج��اآت، وه��ي 

ال�سليمة.
عندما  نحن   : �سعادته  اأج��اب  امل�ساحات؟  وتقدير  الحجام  ر�سم  عن  وم��اذا 
نتكلم عن الفرع املوجود لدينا الرب�ساء مول على �سبيل املثال فهو الأكرب يف  
املنطقة على م�ستوى فروع التعاونية لأن هذا الفرع يقوم بتغطية م�ساحة 
خمتلف  من  امل��اأه��ول��ة   النا�ص  ع��دد  من  فيها  مبا  جغرافيا  و�سا�سعة  وا�سعة 
مع  والطلب  العر�ص  حلجم  العتبار  بعني  الأخ���ذ  اإيل  اإ�سافة  اجلن�سيات 
هما  وواقعنا  طموحنا  اأن  مبعنى  املنطقة  يف  املنظورة  امل�ستقبلية  التو�سعات 
خطان متوازيان ومدرو�سان با�ستمرار حيث نحر�ص على ردم الفجوة ومد 

التوا�سل املدرو�ص والنافع للجميع.

املفهوم اجلديد – نظام البقاالت
وح���ول ����س���وؤال ع��ن امل��ف��ه��وم اجل��دي��د ل��ن��ظ��ام ال��ب��ق��الت ق���ال ال���س��ت��اذ ماجد 
ال�سام�سي: يعترب هذا النظام اأول نظام وقفي بالتعاون مع الأوقاف و�سوؤون 
الق�سر حيث مت افتتاح اأول بقالة حتت م�سمى ال�سلعة الطازجة يف مكان واحد 
املجاورة  ال�سكنية  املناطق  البقالت بتغطية  fresh in one وتقوم هذه 
للم�ساجد ح�سرا اإ�سافة اإىل وجود خدمة التو�سيل للمنازل يف هذه املراكز. 
اأم �سقيم  2015 مت افتتاح فرع التعاونية يف  ونوه �سعادته اإىل اأنه يف العام 
الذكي والذي يعترب اأول فرع ذكي يف املنطقة، وقد مت ا�ستخدام التكنولوجيا 
والتي  الزبون  مرافقة  كخدمة  م�ستحدثة  خدمات  واإ�سافة  فيه،  احلديثة 
يرتتب عليها ما يلي: الإ�سراع يف اخلدمة – الإ�سراع يف الدفع – الإ�سراع يف 

اخليارات القائمة وامل�ستجدة ول �سيما العرو�ص اليومية املتوالية بح�سومات 
ت�سمل خمتلف ال�سلع وتلبي حاجة اجلميع .- الأ�سلوب يف الأداء اللكرتوين 
والذي يعمل على توفري املال وتنبيه الزبون اإىل ما يريده من حيث ما هو 
اأو  اأو ما هو م�ستجد مع اعتبارات خ�سو�سية املتميزين واملعتادين  يف ذهنه 
بعني  ناأخذها  ودقيقة  تف�سيلية  مقت�سيات  وهي  واآخ��ر  حني  بني  القادمني 

العتبار كاأداء اداري وعملي يرقى باملوؤ�س�سة بقدر ما يرقى بالزبون.

خدمات اأخرى
واأردف ال�ستاذ ماجد ال�سام�سي يقول: ومن اخلدمات الأخرى املوجودة يف 
الفرع الذكي كذلك خدمة التوجيه احلركي لالأماكن املق�سودة ل�سراء ال�سلع 
 Vavication التي يراد احل�سول عليها وهي يف امل�سطلح خدمة املالحة
وهي خدمة موجودة ح�سريا يف فرع اأم �سقيم الذكي وقد اأقبل عليها النا�ص 
ب�سكل ملحوظ مدركني لفائدتها ولأهميتها يف توفري الوقت واملال مع ح�سن 

الختيار .
الذكية على مدار  الهواتف  الذكي على  التعاونية  وهذا يتم بتنزيل تطبيق 

الوقت مبعنى اأننا مع الزبون يف كل مكان وزمان.

م�ستجدات اأخرى
– اإطالق موقع الت�سوق الإلكرتوين  اأخرى مثل  ولدينا كذلك م�ستجدات 
لفرعي  امل��ج��اورة  للمناطق  التو�سيل  خدمة  – اط��الق  بالتعاونية  اخلا�ص 
اجلغرايف  موقعهما  حيث  من  يغطيان  املوقعان  وه��ذان  والرب�ساء،  الو�سل 
 3-2-1 ال��رب���س��اء  يغطي منطقة  ال��رب���س��اء  ف��ف��رع  دب��ي  الأك���رب يف  امل�ساحة 
والرب�ساء جنوب ومنطقة بحريات اجلمريا ودبي مارينا وال�سفوح واأم �سقيم 

ومدينة دبي الريا�سية وموتور �ستي.
وا�ستطرد �سعادته : اأما فرع الو�سل فيغطي جمريا 1 وجمريا 2 كما يغطي 
ال�سطوة  فلل  جممع  يغطي  كما   1،2 للجمريا  امل���وازي  زاي��د  ال�سيخ  �سارع 
ومنطقة الو�سل ودبي داون تان واخلليج التجاري بزن�ص بي واأخريا املركز 

املايل.
ال�سابعة  ال�ساعة  بداية من  التو�سيل متوفرة  اأن خدمة  اإىل  �سعادته  واأ�سار 
�ساعات  اأن  اأي  الليل  منت�سف  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  حتى  �سباحا  والن�سف 
العمل ت�سل اإيل حوايل 16 �ساعة اأو اأكرث واحلد الأدنى للطلب هو 100 
اأو بالبطاقة الئتمانية  اإمكانية الدفع نقدا  درهم حيث ن�سهل على الزبون 
مع ر�سوم تو�سيل 10 دراهم للطلبات التي تقل عن 500 درهم اأما فوق  ال 

جمانا. التو�سيل  فيكون  درهم   500

برنامج الوالء )متيز( اخلا�ص بالتعاونية
ال�ستاذ  ق��ال  بالتعاونية  اخلا�ص  )متيز(  ال��ولء  برنامج  عن  ���س��وؤال  وح��ول 
الفائدة حيث  م��زدوج  اإن برنامج متيز هو برنامج ثنائي  ال�سام�سي:  ماجد 
جتميع  فر�سة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  مبا�سرة  خ�سومات  على  احل�سول  ميكنك 
البطاقة  اأن  بامل�سرتيات، حيث  ا�ستبدالها لحقا  يتم  التي  املتوالية  النقاط 
الذهبية واخلا�سة مب�ساهمي تعاونية الحتاد باإمكانهم ا�ستبدال كل ثالثة 

اآلف نقطة ب خم�سني درهما م�سرتيات.
اآلف  اأربعة  اأما البطاقة الف�سية واخلا�سة بغري امل�ساهمني فكل  واأ�ساف : 
المتيازات  كافة  ف��اإن  ذل��ك  وع��دا  للم�سرتيات  درهما  خم�سني  تعادل  نقطة 
مدار  على  املمنوحة  امل��ت��وال��ي��ة  باخل�سومات  �سيما  ول  للجميع  مت�ساوية 

الوقت.

كووب
وماذا عن م�سروع كووب؟ قال �سعادته اإن كووب هي عبارة عن �سوبرماركت 
يخدم كذلك املناطق ال�سكنية وقد مت افتتاح اأول فرع كووب يف منطقة املمزر 
و�سط ال�سوق املق�سود من جميع النا�ص وخا�سة اأثناء ليايل واأيام العطالت 

ول�سكان املنطقة يف كل الأوقات.
لإدارة  والحت��اد مول ملك خا�ص  الرب�سا مول  اأن مركز  اإىل  �سعادته  ون��وه 
التعاونية كما اأ�سار اإىل اأن مقت�سيات امل�ستقبل عندما تدعو احلاجة فاإن اأية 
دائما وكما هو احلال دوما �سمن قوانني ونظم ولوائح  �ستكون  لنا  مبادرة 

وت�سريعات احلكومة.  

مدينة االألعاب:
روؤيتنا  اإن  ال�سام�سي:  ماجد  الأ�ستاذ  قال  الألعاب  مدينة  عن  �سوؤال  وح��ول 
ال�سمولية ل�سيادة منطق العائلة العربية اأو ال�سرقية يفر�ص علينا بانتظام 
تتفهم  متوازية  بخطوط  ومتطلباتها  العائالت  لإ�سعاد  التكاملية  الروؤية 
رغبة الأجيال املتوارثة وترقي باملجتمع قدما اإىل ما هو اأف�سل مع اعتبار 
اأ�سا�سي جلمعيات  للعائلة بقدر ما هي هاج�ص  اأ�سا�سي  الطفولة هاج�ص  اأن 

وموؤ�س�سات وهيئات النفع العام لتقدم خدماتها املدرو�سة على مدار الوقت.
وا�ستطرد �سعادته يقول: وعليه فقد كنا حر�سني منذ البداية على الهتمام 
بالطفولة �سواء بتوفري احتياجات الأطفال اأو توفري و�سائل الرغبة باللعب 
مبوازاة  وت�سري  باجلميع  ترقي  اجتماعية  ���س��رورة  وه��ي  والت�سلية،  وامل��رح 
بدورنا  ونحن  الوقت  م��دار  على  رغبات اجلميع  تلبية  الناجح من  الت�سوق 
يف اإدارة تعاونية الحتاد حر�سنا  منذ البداية على ايجاد ركن خا�ص باألعاب 
الأطفال.  وتتم اإدارة احلديقة هذه من قبل اأخ�سائيني يف التعاونية ل�سمان 
النتائج ال�سحيحة اأ�سال من حيث العناية والرقابة وال�سفافية مع مراعاة 
اإجراءات الأمن وال�سالمة وقد قمنا بتوجيه املعنيني بتقدمي اخلدمة جمانا 
لأ�سحاب الهمم ولذوي الحتياجات اخلا�سة من اأجل توفري اخلدمة ملختلف 
�سرائح املجتمع. واأردف �سعادته: »وهذه مبادرة نابعة من �سعورنا بامل�سئولية 
التي التزمنا ها منذ اخلطوة الأوىل لإن�ساء تعاونية الحتاد يف اإطار الروؤية 
العلمية املتكاملة خلدمة املجتمع وبكل التفا�سيل ولكافة القطاعات العاملة 
يف الدولة، كقطاع الأمن والتعليم وال�سحة اأو الريا�سة وم�ساريع اخلري اأو 
املهارات الذكية اأو الثقافة احلياتية وال�سلوكية والجتماعية وكل ما يتطلبه 
رخاء واأمن وا�ستقرار و�سعادة املجتمع الإماراتي املتح�سر مع ال�سباق الدائم 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  يقول �ساحب  والتميز وكما  وال��ري��ادة  النجاح   يف 

را�سد ، حفظه اهلل دائما نحن نع�سق املركز الأول«.

اخلدمة االجتماعية 
املتعددة لتعاونية  التبعات  امل�سوؤولية الجتماعية يف �سياق  وحول �سوؤال عن 
م��و���س��وع اخلدمة  اإىل  هنا  اأ���س��ري  ال�سام�سي:  م��اج��د  الأ���س��ت��اذ  ق��ال  الحت���اد 
امل�ساريف  جمموعة  بلغت  حيث  الجتماعية  امل�سئولية  مبعنى  الجتماعية 
 2016 و   2015 لعامي  دره��م��ا  مليون  مئتي  الجت���اه  ه��ذا  يف  املو�سوعة 
وال��ن�����س��اط ق��ائ��م وم��ت��وا���س��ل خ���الل ال��ع��ام 2017 اجل����اري وع��ل��ى م��ا يرام 
واأ�ساف : ولدى التعاونية اتفاقيات موقعة بالتعاون املربمج لدعم م�ساريع 
حجم  ل��زي��ادة  قابلة  وه��ي  ال��دول��ة  اإم���ارات  يف  املعنية  املوؤ�س�سات  م��ع  ال�سباب 
التعاون وال�سهام مبا تفر�سه الظروف . كما اأن تعاونية الحتاد قد ح�سلت 
على عالمة امل�سئولية الجتماعية من غرفة دبي وهي �سهادة حكومية نعتز 

بها وت�ساعف من اإ�سرارنا على املزيد من النجاح والتميز.

عالمات اجلودة :
اجلودة  ع��الم��ات  على  ح�سلت  ق��د  التعاونية  اأن  اإىل  ك��ذل��ك  �سعادته  ون���وه 
يف  التعاونية  ف��وز  اإىل  اإ�سافة   9001 العاملية  اي��زو  مثل  متوالية  ل�سنوات 
الدورة الثامنة جلائزة حممد بن را�سد لالأعمال للعام 2014 والتي تعترب 
من اأعلى مقايي�ص ومعايري اللتزام اأو اجلودة وح�سن الأداء حيث اإنها ذات 
�سفة دولية معروفة . كما فزنا بجائزة القت�ساد الإ�سالمي بدورتها ال�سابقة 

فئة ال�سحة والغذاء العام املا�سي. 

التوطني:
تعترب   : ال�سام�سي  ماجد  ال�ستاذ  ق��ال  التعاونية  اإدارة  يف  التوطني  وح��ول 
تعاونية الحتاد يف مقدمة موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص املعنية بالتوطني عمليا 
باملائة للوظائف   31% العاملة هي  التوطني يف كوادرنا  ،حيث تبلغ ن�سبة 
املالئمة للتوطني وعلى م�ستوى القيادة تبلغ ن�سبة التوطني وعلى م�ستوى 
املواطنني  ع��دد  فيبلغ  مواطنني   73.33% التوطني  ن�سبة  تبلغ  القيادة 
ذكورا   135 منهم   2017 العام  اأكتوبر  نهاية  355 مواطن حتى  عامة  
اإناثا وهذا العدد قابل  للزيادة وب�سكل دوري، ولدينا دورات مهنية  و220 

تدريبية متوا�سلة باإ�سراف اخ�سائيني يف ق�سم التدريب والتطوير يف اإدارة 
املوارد الب�سرية والتوطني التابع للتعاونية مبعدل 476.6 �ساعة تدريبية 

لكل موظف وهذا العدد قابل للزيادة.
ال�سنوية  وامل��وؤمت��رات  الدورية  للمعار�ص  امل�ستمرة  الزيادة  اإىل  اإ�سافة  هذا 
الروؤى  اآف��اق  وتو�سيع  امل��ه��ارات  لزيادة  الأخ��رى  وامللتقيات  وخارجيا  داخليا 

العاملية  للعمل بكل تفا�سيله.
يف  فعالة  م�ساركات  ت�سارك  اليوم  غ��دت  قد  الحت��اد  تعاونية  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

منتديات عاملية لنقل جتربتها الناجحة اإىل العامل.

برامج خا�سة بعام اخلري
وحول �سوؤال عن برامج ومبادرات تعاونية الحتاد يف عام اخلري يف الإمارات 
اطلقت  الإم���ارات  يف  اخل��ري  ع��ام  مع  متا�سيا  ال�سام�سي  ماجد  الأ�ستاذ  ق��ال 

تعاونية الحتاد برامج خا�سة باإ�سعاد امل�ساهمني مثل: 
- برنامج مربوك وهو خا�ص باملتزوجني اجلدد وذلك بتقدمي هدية قيمتها 

درهما.  5000
- برنامج مري واأ�سبح  ا�سمه �سعادة .

- برنامج امل�ساهمني واأ�سبح ا�سمه احلايل متكني.
ا�سمه  واأ�سبح  ابنائهم  اأو  امل�ساهمني  من  الإعاقة  ل��ذوي  الرحمة  برنامج   -

احلايل اإرادة.

نواجه املناف�سة باجلودة وال�سعر واالأداء 
وحول �سوؤال عن منهجية التعاونية يف مواجهة املناف�سة قال ال�ستاذ ماجد 
ال�سام�سي:  اإن رهاننا على اأهمية اجتماع العوامل الثالثة يف منهجية العمل 
العناية  اإىل  ويحتاج  وم��درو���ص  قائم  والأداء  وال�سعر  اجل��ودة  وه��ي  الناجح 
باأدق التفا�سيل للعر�ص والطب وللنوعية واجلودة وحل�سن الأداء يف �سل�سلة 
احلتمية  هي  واإمن��ا  تفريط  ول  فيها  اف��راط  ل  ومتكاملة  مدرو�سة  علمية 
الروؤية  ال�ستمرار والرتقاء معا نظريا وتطبيقيا يف  التي ت�سمن  املتوازنة 

ويف امليدان .
وا�ستطرد يقول: وللو�سول اإىل هذا الهدف املنظور مت�سي التعاونية قدما 
وا�سحة  ا�سرتاتيجية  خ��الل  م��ن  ذل��ك  لتحقيق  وم��درو���س��ة  حثيثة  بخطى 
وحمددة ومن خالل التعاقد املبا�سر والتعامل املبا�سر مع كل املوردين داخليا 

وخارجيا.
اف�سل  لتحقيق  امل��ي��داين  وللجهد  وللمال  للوقت  الخ��ت��زال  يفر�ص  وه��ذا 
النتائج باأق�سر الأوق��ات وه��ذا هو هاج�سنا الدائم يف اح��رتام ذك��اء الزبون، 
�سباقني  لنكون  الأف�سل،   اإىل  الدائم  وتطلعه  افقه  و�سعة  امل�ستهلك  ووع��ي 
دائما ومر�سدين له ونا�سحني ل اأن يكون هو مر�سدنا واأن كان اخلري والنفع 

م�سرتك وللجميع. 
الع�سري  التطور  حتمية  اإن  القول:  اإىل  ال�سام�سي  ماجد  ال�ستاذ  وخل�ص 
و�سرورات التطوير الإداري وامليداين جتعلنا دائما اأمام مراجعة مو�سوعية 
اأداء العمل وهي دائ��رة النجاح  ودائرة  ودقيقة ومتوا�سلة لدوائر ثالث يف 
التميز ودائ��رة الإب��داع يف ر�سم بياين يراقب ويبلور ويقيم بكل ما تتطلبه 
واأمانة.  ودق��ة  ال��دوؤوب من حافز  العمل  امل�سئولية من متابعة وما يفر�سه 
اليومية  اعمالنا  يف  ويوميا  ع�سريا  اإداري��ا  منهجا  يعترب  لنا  بالن�سبة  وهو 
مقت�سيات  يفر�ص  م��ا  بقدر  البناء  ال��ذات��ي  النقد  يفر�ص  بحيث  املتطورة 
ال��ت��ط��وي��ر ال�����س��ام��ل، وك��اله��م��ا ي��دع��م��ان ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز والإب�����داع لتبقى 
ورائدة  �سباقة  روؤي��ة  تفر�ص  حمكمة  واح��دة  �سل�سلة  يف  مرتابطة  احللقات 
اأق�سر م�سافة  دائما هو  امل�ستقيم  ويبقى اخلط  املقيا�ص  النتائج هي  وتبقى 
والإبداع،  والتميز  النجاح  واملزيد من  املزيد  لتحقيق  والهدف،  املبادرة  بني 
، لتقطف الأجيال تباعا ثمار الزده��ار والتطور والنماء  ومل�ساعفة النتائج 
العمل  بتوازن خالق يخدم  والرخاء من خالل تفاعل اخل��ربات والكفاءات 

وينفع اجلميع مع متنياتنا بالتوفيق للجميع وكل عام واأنتم بخري. 

  اال�ستاذ ماجد ال�سام�سي



نتقدم باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

 ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة

 واإىل مقام �شاحب ال�شمو

 ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي 
حاكم الفجرية

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام المارات حفظهم اهلل  واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود ونواب احلكام حفظهم اهلل  

واإىل �شعب المارات الكرمي واملقيمني والوافدين مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س و الأربعني لدولة المارات العربية املتحدة 

وكل عام وانتم بخري 
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ن�ست�سيء بحكمة ال�سيوخ ونعمل بتوجيهاتهم ونح�سد النجاح

مبنا�سبة االحتفال باليوم الوطني 46 للدولة .. تفتتح اليوم احلديقة العامة بدبا الفجرية
علي م�ضطفى التجلي يف مقابلة �ضحفية خا�ضة »بالفجر« مبنا�ضبة اليوم الوطني 46 لدولة االإمارات:

- التقدم واالزدهار  ي�سمل خمتلف قطاعات احلياة العامة واخلا�سة يف اإمارة الفجرية
- تتواىل االأجيال يف م�ساعفة منجزات امل�سرية االحتادية مبا يجمع احلداثة اإىل االأ�سالة والطموحات اإىل 

اخلربات ملواكبة الع�سر وتر�سيخ العطاء وبال حدود
ذ كلهم جميعا يٌد واحدة يف م�سرية البناء والتنمية واالزدهار ر واملواطن املنفِّ - املواطن املفكر واملواطن املبتكر واملواطن املدبِّ

- الفجرية 2017 ت�سهد املزيد من االإجنازات املدرو�سة يف خمتلف املجاالت

••�لفجرية – �لفجر:

ي�سارك اجليل الإماراتي اجلديد من خريجي وخريجات 
يف  واخت�سا�سهن  اخت�سا�سهم  اختالف  وعلى  اجلامعات 
واإجنازاتها  الر�سيدة  بقيادتها  العتيدة  الحت��اد  دولة  بناء 
هذا  جن��اح  من  يجعل  مما  املتوا�سل  وتطورها  ال�ساخمة 
اجليل اجلديد من الكفاءات ي�سكل حوافزا لدى الأجيال 
على  الوطنية  ور�سالتها  املرموق  دوره��ا  لتوؤدي  املتالحقة 

اأكمل وجه.
 كفاءة عالية واأداء متميز

عام  م��راق��ب  املطرو�سي  اهلل  عبد  م��رمي  ال�سيدة  وتعترب 
يف  العاملة  الكفاءات  اأه��م  من  الفجرية  حكومة  ح�سابات 
الإمارات  جامعة  من  تخرجت  حيث  اخت�سا�سها  جم��ال 
اأم لأربعة  اأنها  اأ�سرة كما  1996 ومتزوجة وربة  يف العام 

اأولد ويعمل زوجها يف العا�سمة اأبوظبي. ومبنا�سبة اليوم 
الفجرية  خ��الل جولتنا يف  لنا  ك��ان  الإم���ارات  لدولة  والرب��ع��ني  ال�ساد�ص   الوطني 
ا�سرتاحة حوار يف مقر الدائرة املالية برتتيب من �سعادة الأ�ستاذ علي التجلي مدير 
مرمي  ال�سيدة  كفاءة  على  كثريا  اأثنى  وال��ذي  الفجرية  حكومة  يف  املالية  ال��دائ��رة 
املطرو�سي واأمانتها واأدائها مما يجعلها بحق اأمنوذجا للم�سوؤولة املخل�سة واملراقبة 
الأمينة وكان معها هذا احلوار حول العيد الوطني للدولة ونه�سة املراأة يف الفجرية 

يف خمتلف املجالت. 
 نه�سة ن�سائية �ساملة

التهاين  اآي���ات  اأ���س��م��ى  ب��رف��ع  حديثها  امل��ط��رو���س��ي  اهلل  عبد  م��رمي  ال�سيدة  ا�ستهلت 
والتربيكات اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات واإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ 
اأولياء العهود واإىل اأ�سحاب املعايل الوزراء واأ�سحاب ال�سعادة امل�سوؤولني واملواطنني 
العربية  الإم���ارات  لدولة  والربعني  ال�ساد�ص   الوطني  العيد  مبنا�سبة  والوافدين 

املتحدة متمنية املزيد من التطور والزدهار وكل عام واأنتم بخري.
ال�ساملة يف  الن�سائية  النه�سة  املطرو�سي حول  اهلل  عبد  ال�سيدة مرمي  ثم حتدثت 
الدولة وقالت ت�سهد دولة الإمارات العربية املتحدة نه�سة ن�سائية �ساملة تقوم على 
قاعدة  على  التفا�سيل  بكل  التطور  ومواكبة  الإ�سالمية  بال�سريعة  اللتزام  اأ�سا�ص 
عام  ب�سكل  ال��دول��ة   م�ستوى  فعلى  واأ�سافت  اأول.  واخللق  والكفاءة  واملعرفة  العلم 
�سواء  والتطبيقية  النظرية  امليادين  خمتلف  يف  لف��ت  وب�سكل  اليوم  امل���راأة  ت�ساهم 
اأو  جامعية  واأ���س��ت��اذة  وطالبة  كمدر�سة  اأو  وعاملة  كموظفة  اأو  وم�سوؤولة  كمديرة 

كباحثة جمتهدة اأو كربة منزل اأو ك�سيدة اأعمال اأو ك�سيدة جمتمع وغري ذلك.
وتابعت ال�سيدة مرمي املطرو�سي تقول لقد غدا دور املراأة اليوم يف الإمارات ظاهرا 
العلم  لطالب  الدولة  ورعاية  والتعليم  ال�ساحلة  الرتبية  فبف�سل  للعيان  وجليا 
ت�سهد  التفا�سيل  بكل  امل�سوؤولني  قبل  من  العناية  مع  �سواء  حد  على  وللخريجني 
البالد كل عام اآلف اخلريجات يف خمتلف جمالت التخ�س�ص والكفاءات واملهارات 
من  ذلك  وغري  والجتماعية  الرتبوية  وكذلك  والعلمية  وال�سحية  الطبية  منها 
املجالت الإبداعية ككتابة الق�سة وال�سعر والر�سم وتقنية املعلومات وكذلك فنيات 

امل��خ��ت��ربات وه��ي جم���الت ج��دي��دة ب��رز اله��ت��م��ام بها مع 
العيد  يف  الحت���اد  تاأ�سي�ص  م��ع  وال��ت��ط��ور  النه�سة  ب��داي��ة 

الوطني الأول العام 1971.
 الرتبية والتعليم �سنوان

وت��اب��ع��ت ال�����س��ي��دة م���رمي امل��ط��رو���س��ي ت��ق��ول : ت��ق��وم امل���راأة 
الرتبوية  امل��رح��ل��ة  يف  معا  وال��ب��ن��ات  الأولد  بتعليم  الآن 
وحتى  الأ�سا�سي  الأول  الف�سل  م��ن  الأوىل  التاأ�سي�سية 
الف�سل اخلام�ص الأ�سا�سي لأن الرتبية هي قاعدة التعليم 
واإذا ما �سلحت الرتبية �سلح ال�ساأن وجاء التعليم الناجح 

مقرتنا بالرتبية الناجحة.
وا�ستطردت تقول : واأ�سري اأي�سا بهذه املنا�سبة اإىل املجالت 
املواطنات  املتخ�س�سات من  ال�سحية فاإن عدد الطبيبات 
يزداد كل �سنة ب�سكل ملحوظ وكذلك يف �سلك التمري�ص 
املتخ�س�سات  جانب  اإىل  امل��خ��ت��ربات  وفنيات  وال�سيدلة 
بعلوم ال�سحة والتغذية اإىل جانب املناخ ال�سحي يف الدولة 
والذي يوفر للمراأة الطالع على املعارف واملعلومات من خمتلف امل�سادر الإعالمية 
وال�سحفية واملجتمعية مع اعتبارات الطالع اليومي على �سبكة النرتنت وتوابعها 
الكثريات من  الإم��ارات  باأن يف  فاأو�سحت كذلك  القول  املطرو�سي  ال�سيدة  واأردف��ت 
املهند�سات واملتخ�س�سات يف خمتلف املجالت الع�سرية مثل هند�سة املعمار ،هند�سة 
الديكور، الهند�سة املدنية وكذلك هند�سة علوم الكمبيوتر وهي جمالت كانت قبل 
ع�سر �سنوات مثال مق�سورة على فئة الذكور ملا لها من �سلة مبا�سرة بالتعامل مع 
مناف�سة  املجالت  والكفوؤة يف هذه  املتعلمة  امل��راأة  اأ�سبحت  فقد  اليوم  اأم��ا  اجلمهور 
قوية للرجل خا�سة بعدما اأثبتت كفاءتها وجدارتها يف الأداء ب�سبب رغبتها وحبها 
واليومية  امللحة  اإىل جانب رغبتها  دائما  اأف�سل  باأن تكون  لعملها وكذلك حر�سها 
باأن توؤكد ذاتها ووجودها خا�سة واأن املناخ احل�ساري يف دولة الإمارات �سحي بامتياز 
امل��راأة يف جمالت  وي�ساعف من طموحات اجلميع.  واأ�سافت تقول: وكذلك برزت 
العلوم التطبيقية مثل العمل امليداين الذي ي�سمل العلوم التطبيقية مثل الهند�سة 
كذلك  البيولوجيا.   وعلوم  والكيمياء  الفيزياء  يف  وكذلك  والتخطيط  املعمارية 
الب�سرية  امل��وارد  امل��راأة يف جم��الت تنمية  اإىل دور  ال�سيدة م��رمي املطرو�سي  اأ���س��ارت 
وم�ساركتها باأحدث الأعمال الع�سرية امللحة مثل جمالت ت�سنيع �سرائح الكمبيوتر 

وتطبيقات ا�ستخدامها وتوابعها وهي حقائق يومية ملمو�سة.
وتابعت تقول واأ�سري باملنا�سبة اإىل اأن غالبية اخلريجني من ق�سم املحا�سبة يف الدولة 
هن من الإناث بالرغم من اأن العمل قد يكون اأكرث مالءمة للرجال ولكن املراأة بحق 
قد اأثبتت جدارة وكفاءة عالية ي�سار اإليها بالبنان ويحفز الأخريات على اللتحاق 

بنف�ص الخت�سا�ص ملاله من اأهمية وجدوى وطموحات.
اأن�سح بهذه املنا�سبة اجليل  وخل�ست ال�سيدة مرمي املطرو�سي اإىل القول : واأخريا 
يقتنمن  اأن  وال��ت��ط��ور  الزده����ار  جمتمع  حيث  الإم�����ارات  يف  الفتيات  م��ن  ال�ساعد 
الفر�سة على اأكمل وجه لتحقيق طموحاتهن البناءة يف خدمة اأنف�سهن وعائالتهن 
وجمتمعهن ووطنهن وذلك بالإرادة وال�سميم والإ�سرار وهو املك�سب الأ�سا�سي لها 

وللوطن على حد �سواء وكل عام واأنتم بخري. 

نه�سة ن�سائية �ساملة يف الدولة

مرمي عبد اهلل املطرو�ضي:
املجاالت كل  يف  جدارتها  االإماراتية  املراأة  •اأثبتت 

ال�ساحلة الرتبية  قاعدة  على  واملعرفة  •العلم 
اإبداعاتها اأمام  حواجز  وال  املراأة  ملهارات  حدود  •ال 

الحتاد نقطة حتول تاريخية جميدة 

عبدالغفور بهروزيان يف حديث خا�ش »بالفجر«:
االإجنازات النوعية تتواىل يف نه�سة الفجرية ال�ساملة 

احلركة التجارية وال�سناعية والزراعية واخلدماتية اإىل االأمام 
اأجرى املقابلة-د . حممود علياء:   

عندما نتحدث عن النه�سة ال�ساملة يف اإمارة الفجرية تربز 
تعمل  وهي  الطوىل  اليد  لها  كان  لمعة  �سخ�سيات  اأ�سماء 
ج���ادة وج��اه��دة يف م�����س��رية الع��م��ار والزده�����ار بتوجيهات 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ ، ومنذ اخلطوات الأوىل مع بداية 
ك��ب��رية واخلطوات  ال��ط��م��وح��ات  ، حيث  امل�����س��رية الحت��ادي��ة 
مدرو�سة وامل�ساريع ت�سابق الزمن. ومع هذه البدايات املباركة 
وامل�سجعة �سهدت اإمارة الفجرية تاأ�سي�ص غرفة التجارة التي 
ت�سم يف ادارتها نخبة من رجال الأعمال املتميزين والأكفاء 
ثم  وامل��ط��ار  امليناء  وادارة   ، احل���رة  املنطقة  �سلطة  وك��ذل��ك 
الدائرة املالية فدائرة البلدية ثم الدائرة الثقافية واملتحف 

اىل جانب املركز التجاري الذي ي�ستقبل بجناحيه املفتوحني القادمني اليه من 
وال�سركات  الأع��م��ال  الر�سيدة مركز  ادارت���ه  بف�سل  غ��دا  وق��د  و�سوب  ح��دب  كل 
م�سوؤولني  من  اجلميع  فيق�سده  والتجوال  وال�سوق  وال�سرتاحات  وامل��وؤمت��رات 
ومركزه  بخ�سو�سيته  �ساعرين  ومت�سوقني  وع��ائ��الت  وجت���ار  اأع��م��ال  ورج���ال 
الرئي�سية قريبا من مقر  �ساحتها  الم��ارة، وعلى مدخل  املتميز و�سط  وموقعه 
الديار  �سيجي  وفندق  الفجرية  وبنك  البلدية  ومقر  الزاهر  الم��ريي  الديوان 
وغري ذلك من املعامل احلديثة واملتطورة واأهمها التلفزيون والذاعة والفجرية 
ال�سمو  اأ�سحاب  ج��دا من  وامل��ق��رب  امل��ع��روف  الع��م��ال  رج��ل  راأ�سها  اأم. وعلى  اأف 
وي�سغى  مبو�سوعية  يحاور  الذي  بهروزيان  عبدالغفور  ال�ستاذ  �سعادة  ال�سيوخ 
باأدب جم ويزود حماوره بالتعليل املو�سوعي والتحليل ال�ستقرائي الهادف بلغة 
الرقام والربط املحكم بني املقدمات والنتائج بن�سيج من اخلربة املتفردة والروؤية 
الطموحات وبال  اأب��واب  فتح  املقنعة مع  والنتيجة  ال��دوؤوب  والن�ساط  احل�سيفة 
حدود.  لقد غدا �سعادة ال�ستاذ عبدالغفور بهروزيان واحدا من رجال امل�سوؤولية 
الوقت  اح��رتام  اأول  جناحه  واأ�سا�ص  بالبنان  اليهم  ي�سار  الذين  البالد  واأع��ي��ان 
وثانيا روح املبادرة وثالثا الأفق ال�سامل يف التفكري حمليا وعامليا والواقعية، ل 
الرجتال والرقام ل الأوهام واملبادرات ولي�ص التمنيات مما يجعله بحق مدر�سة 
يف رجل وجناحات توالية لي�ص لها حدود تزيده ثقة وتوا�سعا وتفهما وطموحاً . 
بني املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل  بداأ �سعادة  ال�ستاذ عبدالغفور بهروزيان حديثه 
مبنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�ص والأربعني لدولة المارات العربية املتحدة برفع 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب  اىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى 
ال�سيخ  حممد بن را�سد  ال�سمو  نهيان رئي�ص الدولة ، حفظه اهلل واإىل �ساحب 
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي ، حفظه اهلل، واإىل 
الأعلى لالحتاد  املجل�ص  ع�سو  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
حاكم الفجرية ، حفظه اهلل واىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن �سيف ال�سرقي 
دائرة  رئي�ص  ال�سرقي  حممد  بن  �سالح  ال�سيخ  �سمو  واىل   ، احلاكم  �سمو  نائب 
ال�سناعة والقت�ساد يف الفجرية واىل �سمو ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي ويل 
اأ�سحاب  واإىل  ، حفظهم اهلل  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  الأم��ني واىل جميع  العهد 
املعايل الوزراء واأ�سحاد ال�سعادة امل�سوؤولني واىل مواطني دولة المارات العربية 
املتحدة واإىل املقيمني والوافدين على اأر�ص الدولة وكل عام واأنتم بخري فالحتاد 
كبارثم حتدث  والطموحات  .اخلطوات مدرو�سة  تاريخية جميدة  نقطة حتول 

���س��ع��ادة ال���س��ت��اذ ع��ب��دال��غ��ف��ور ب��ه��روزي��ان ح���ول ال��ب��داي��ات يف 
م�سرية التطور ال�ساملة يف الفجرية ثم احلا�سر ومعطياته 
ح��دود يف  وب��الد  كبار  وم��ا يحمله من طموحات  وامل�ستقبل 

ركب التطور ال�سامل يف دولة المارات العربية املتحدة .
مقدمات ونتائج وطموحات

قال �سعادته: بداأت خطوات النه�سة بالفجرية بالتعليم مع 
افتتاح املدار�ص ثم بالطرقات والدوارات وال�ساءات وحتلية 
امل��ي��اه ف���اىل امل��ع��اه��د واجل��ام��ع��ات ف���اىل ال���دائ���رة الثقافية 
اإىل جانب  اإذاع���ة  وت��وج��د  تلفزيون  ي��وج��د  والإع����الم حيث 
الن�سرات ال�سحفية كاملة وغرفة التجارة وغريها. واأ�ساف 
من  قريبا  املدينة  مدخل  على  التجاري  املركز  ان�ساء  وك��ان 
وبنك  للتاأمني  الفجرية  �سركة  ومبنى  الم���ريي  ال��دي��وان 
الفجرية الوطني ودائرة البلدية و�سل�سلة الدوائر والفنادق واملوؤ�س�سات الخرى 
اأن كانت  مبثابة نقلة نوعية يف قطاع الأعمال واخلدمات يف الم��ارة وذلك بعد 
غرفة التجارة يف مقرها الأول مقر امللتقى الوحيد لرجال العمال وكان فندق 
هلتون الفجرية هو املركزالوحيد ل�ستقبال املوؤمترات، وكبار ال�سيوف وامللتقيات 
املنطقة  و�سلطة  امليناء  بيت�ص قريبا من  والفجرية  بيت�ص  ال�ساندي  واىل جانبه 

احلرة يف الفجرية بجوار امليناء كذلك.     
افتتاح  �سعادة ال�ستاذ عبدالغفور بهروزيان يقول: ومع   ق�سة جناح:واأ�ساف 
مطارالفجرية الدويل يف العام 1987حققت المارة خطوة نوعية جديدة ابرزت 
امليناء  وا�سبح  والدولية  والقليمية  املحلية  اخلارطة  على  واأك��رث  اكرث  موقعها 
ومطارات  موانئ  �سل�سلة  مع  مرتابطة  واح��دة  و�سل  حلقة  ي�سكالن  املطار  مع 
الدولة ، كما غدا اقبال ال�سركات على املنطقة احلرة يف الفجرية لفتا من حيث 
ت��رى امل�سانع يف بقعة واح��د وه��ي تعمل يف  الكم متكامال من حيث النوع ول��ذا 
ال��ع��ط��ور اىل  اإىل  وامل��ل��ب��و���س��ات  اجت��اه��ات ع��دة وجم���الت خمتلفة م��ن الن�سجة 
من  م�ستفيدين  جم��الت  م��ن  هنالك  م��ا  اىل  الدقيقة  الآلت  اىل  الكيماويات 
الت�سهيالت والتجهيزات الالزمة لالأعمال الناجحة على تنوعها. ويتابع �سعادة 
ال�ستاذ عبدالغفور بهروزيان ، اأما عن املنطقة ال�سناعية وحجم اأعمالها املتزايد 
اىل  والطابوق  ال�سخري  ال�سوف  اىل  وال�سحية  امليكانيكية  من  امل�سانع  وتنوع 
اجلميع  رحال  حمط  مما جعلها  الكهربائية وغريها  والدوات  ال�سيارات  ل��وزام 
ال�ستاذ  نوه  كما  للمزيد.  يوؤ�سر  وامل�ستقبل  اأعمال  ورج��ال  من �سناعيني وجت��ار 
عبدالغفور بهروزيان اىل املوؤ�س�سات املتنوعة يف �سارع ال�سيخ زايد و�سارع م�سب 
اىل  الفجرية  مدينة  من  املتنوع  وال�سياحي  التجاري  والن�ساط  ال�سالم  و�سارع 
وامل�ساريع  والفنادق اجلديدة  الفجرية  والعّقة ودبا  اإىل �سدنة  مدينة مربح ثم 
الرائعة  الرومان�سية  والج��واء  اخلالبة  الطبيعة  و�سط  املتنامية  ال�ستثمارية 
ذلك  اىل  وم��ا  واملفرو�سات  وال�سمنت  ال�سفة  ومياه  ال�سمدة  م�سانع  نن�ص  ول 
اأما  ب��ه��روزي��ان  عبدالغفور  ال���س��ت��اذ  وق��ال  وامل��ت��ط��ورة.  احلديثة  ال�سناعات  م��ن 
باملحا�سيل جيدة  فمتنوعة  وم�سايف  والبثنة ومربح  و�سدنة  دبا  الزراعة يف  عن 
بالنتاج نامية بالتطور ول �سيما م�ساتل ال�ساحل الخ�سر واملزارع املنت�سرة على 
طول اإمتداد ال�ساحل للنخيل والفواكه واخل�سروات واحلبوب وما اىل ذلك من 
زراعات خمتلفة حتمل الكثري من املعامل احل�سارية وم�ستويات النتاج واحل�سر 

على اجلودة برعاية خمت�سني وكل عام وانتم بخري .

•• �أجرى �ملقابلة- د حممود علياء:

الكفاءات  وتت�سابق  ال��رائ��ع��ة  الحت��ادي��ة  امل�����س��رية  يف  ت��رتى  الأج��ي��ال  تتفاعل 
واملهارات لتحقيق املزيد من العطاءات ، ويتناغم الزرع والغر�ص مع احل�ساد 
والقطاف ، فتت�ساعف الطموحات املتوالية لدى جلميع بح�سابات ترتكز على 
وتثمر   ، البيدر  حل�ساب  مطابقا  احلقل  ح�ساب  فياأتي  والتطلعات  الكفاءات 
وترقى   ، وامل�ساريع  املعارف  باملزيد من  املجتمع  نا�سجة لرتفد  يانعة  النتائج 
دائما وقدما لتحقيق املزيد من الأهداف الرائعة بف�سل اهلل �سبحانه ، وبف�سل 
القيادة الر�سيدة ، وبف�سل ثقة املواطن واملقيم الذي تغمره الفرحة الدائمة 
املزيد واملزيد من  النبيلة، لتحقيق  الأه��داف  املن�سود وتتوجه  الأم��ل  ويحفزه 
الأهداف ال�سامية ، واملقا�سد املتوخاة والغايات ال�سريفة بزمن قيا�سي هو عمر 
ال�سم�ص  الحت��اد ومعجزة مده�سة هي منجزات الحت��اد وموقع متميز حتت 
هو خدمة الأهداف الرائعة يف كل مكان وزمان �سواء يف ال�سراء اأو يف ال�سراء 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ال��ذي جعل من  الأم��ر  العلن  اأو يف  الي�سرِّ  يف 
ومواقفها  وغاياتها  املاثل  وعطائها  احلكيمة  و�سيا�ستها  الر�سيدة  بقيادتها 
اإن�سانية  �سمفونية  اجلميع يف  رحال  وموئل  اجلميع  اأنظار  ومبادراتها حمط 

رائعة ون�سيج ح�ساري مده�ص يف خارطة املكان ودورة الزمان.
 بهذه الكلمات العميقة واملوؤثرة والهادف ا�ستهل �سعادة الأ�ستاذ علي م�سطفي 
ب�سعة  املعروف  وهو  الفجرية  اإم��ارة  حكومة  يف  املالية  الدائرة  رئي�ص  التجلي 
و�سمول  واإجنازاته  وعالقاته  واأدائ��ه  مبادراته  ومتيز  خرباته  وعميق  ثقافته 
اليوم  مبنا�سبة  التربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى  باملنا�سبة  راف��ع��ا  اط��الع��ات��ه 
الوطني ال�ساد�ص والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة اإىل مقام �ساحب 

واإىل  اهلل،  حفظه   ، ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ   ال�سمو 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
ال�سيخ حمد بن  ال�سمو  ، واإىل �ساحب  دب��ي  رع��اه اهلل  ال���وزراء حاكم  جمل�ص 
حممد ال�سرقي ع�سو املجل�ص الأعلى لالحتاد حاكم الفجرية رعاه اهلل ، واإىل 
رع��اه اهلل ،  الأم��ني  اأبوظبي  زاي��د ويل عهد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �ساحب 
رعاهم  والأم��ن��اء  العهود  واأول��ي��اء  احلكام  ن��واب  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل 
اهلل جميعا ، واإىل �سعب دولة الإم��ارات العربية املتحدة الكرمي ، واإىل جميع 
والتي حتت�سن يف    ، املباركة  العزيزة  الدولة  اأر���ص  على  واملقيمني  الوافدين 
ربوعها الزاهرة اأكرث من مائتي جن�سية من خمتلف �سعوب العامل ،  وكل عام 

وانتم بخري.

اإمارة الفجرية تواكب النه�سة والتنمية واالزدهار
وحول �سوؤال عن اأهم اإجنازات امل�سرية ال�ساملة يف اإمارة الفجرية خالل العام 
و�سراحته  املعروفة  مبو�سوعيته  التجلي  علي  الأ�ستاذ  �سعادة  قال   2016

املعهودة،  وح�سافته امل�سهودة .
 ي�سعدين اأن اأخربك باأن الفجرية ت�سهد اليوم بح�سور �ساحب ال�سمو احلاكم 
و�سمو ويل عهده الأمني  و�سمو نائبه وجميع اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ يف الإمارة 
الفجرية  دب��ا  يف  العامة  احلديقة  افتتاح  ت�سهد  امل�سئولني  ال�سعادة  واأ�سحاب 
والتي مت ت�سميمها باأرقى املعايري الزراعية واجلمالية واخلدماتية مع اإدارة 
ال�سياحية  امل��ع��امل  وت��رف��د  الأن��ظ��ار  وت�سّد  النا�ص  جت��ذب  ومتخ�س�سة  عتيدة 
ال�سدر  القلب وي�سرح  العني ويفرح  الإم��ارة مبا ي�سر  الطبيعية واخلالقة يف 

وي�سعد اجلميع.ويزيد اليوم الوطني بهاءاً واآلقاً

تنمية �ساملة :
اإمارة الفجرية خالل  وحول �سوؤال عن اجنازات النه�سة وم�سرية التنمية يف 
بارتياح  نا�سر  اب��و  التجلي  م�سطفي  علي  ال�ستاذ  �سعادة  ق��ال   2016 العام 
�سل�سلة  م��ن الجنازات   2016 ال��ع��ام  الفجرية خ��الل  اإم���ارة  وا���س��ح  �سهدت 
املدرو�سة التي تن�سجم مع احلياة الع�سرية واليقاع ال�سريع للتطور ا�ستجابة 
املعايري  باأعلى  اجلامعة  ان�ساء  مثل  وتطلعاتها  اجلديدة  الأجيال  لطموحات 
الكادميية ، وجتميل الدوارات ، وتطوير امل�ست�سفيات ، وامل�ستو�سفات وتن�سيط  
 ، الرائعة  امل�ساجد  اإىل  اإ�سافة  املكتبي وال�سكني  ، والعمران  التجارية  الأ�سواق 
والنوادي الريا�سية املتطورة والت�سجري مع حتديث املزارع والعناية بال�سواطئ 
املرورية  والتوعية  ال�سري  واإ���س��ارات  والطرقات  ال�سياحية  وامل��راف��ق  والفنادق 
املنودراما  الإعالمية مثل مهرجان  الفجرية  وموؤ�س�سات  والإع��الم  وال�سحية 
والتمثيل  واملو�سيقي  والنحت  بالر�سم  املوهوبني  ورع��اي��ة  الفنية  واحل��ف��الت 
وال�سعبية  واملدر�سية  منها  الكادميية   ، املتميزة  والإبداعات  الفنون  وخمتلف 
،  من خالل النوادي الريا�سية ورعاية ال�سباب ، وجمعية الفجرية اخلريية 
واأ�ساف  بالبنان  اإليها  ي�سار  وا�سهامات  وخدمات  م�ساعدات  من  تقدمه  وما   ،
حركة  وتن�سيط  التجارية  املراكز  من  ع��دد  ان�ساء   اإ لى  اإ�سافة  ه��ذا   : �سعادته 
ال�سترياد واإعادة الت�سدير لقرب املطار من امليناء وما تقدمه املنطقة احلرة 
يف الفجرية من ت�سهيالت للنا�ص وال�سركات على حد �سواء،  هذا اإىل جانب ما 

يقدمه تاك�سي الفجرية من خدمات. 
ال�سمو حاكم الفجرية ت�سمل خمتلف  اأن توجيهات �ساحب  اإىل  ونوه �سعادته 
الدائم  والتعاون     ، القطاعات  بني  حواجز  فال  واخلا�سة  العامة  القطاعات 
قائم على قدم و�ساق ، مما يجعلنا نالحظ باأن م�سرية التنمية ال�ساملة تتوا�سل 

�سعادة التجلي مع الزميل د.حممود علياء علي التجلي يتو�سط عددا من امل�سوؤولني يف حكومة الفجرية

بخطوط متوازية ومدرو�سة واأهداف وا�سحة وحمددة ، فاخلط امل�ستقيم هو 
دائما اأق�سر م�سافة بني نقطتني واإذا �سلح الراأ�ص �سلح اجل�سد .

تطلعات 2017 يف الفجرية 
اإمارة الفجرية قال �سعادة  2017 يف  وحول �سوؤال عن تطلعات العام املقبل 
املزيد  اهلل  ب��اإذن   2017 العام  يحمل   : را�سخ  بتفاوؤل  التجلي  علي  ال�ستاذ 
التنمية  نه�سة  يف  ت�سب  والتي  القطاعات  خمتلف  يف  التنمية  م�ساريع  من 
بتنمية  اأو   ، املواطنة  الكفاءات  من  املزيد  باأعداد  �سواء   ، الدولة  يف  ال�ساملة 
كل امل�ساريع لكل القطاعات ، اأو يجذب ال�ستثمارات من اخلارج ، اأو بتو�سيع 
اآفاق الت�سالت العاملية مع البلدان ال�سديقة ، للم�ساركة يف م�ساريع نافعة 
اليوم   الفجرية  اإم���ارة  اأن  يقول  التجلي  علي  ال�ستاذ  وا�ستطرد    . للجميع 
املحيط  علي  موقعها  ومت��ي��ز   ، طبيعتها  بجمال  اجلميع  اأن��ظ��ار  حم��ط  ه��ي 
املزيد  اإىل  يوؤ�سر  وباك�ستان مما  والهند  اأفريقيا  �سرق  وقربها من   ، الهندي 
 ، وال�سياحية   ، والكادميية  والثقافية  والتجارية   ، العمرانية  النه�سة  من 
والعقارية ، وال�ستثمارية ، وامل�سرفية ، اإ�سافة اإىل ال�سحن والت�سدير واإعادة 
الت�سدير ، مع ما حتققه املنطقة احلرة من خطوات عاملة يف كل الجتاهات 
، لتكري�ص الت�سهيالت واحلوافز وامل�سالح امل�سرتكة فاملوؤ�سرات كلها ايجابية 
واحلمد هلل ، واخلربات متوفرة وحري�سة ، والطموحات بال حدود .  وختم 
�سعادته حديثة بتو�سية ال�سباب برب الوالدين واجلدِّ والجتهاد وبناء الأ�سرة 
ال�ساحلة وتقدير قيمة الوقت واملال وتقوى اهلل يف كل خطوة ، فهو �سبحانه 
، ولكل  ، وك��ل من زرع ح�سد  ، وك��ل من جد وج��د  اإىل �سواء ال�سبيل  الهادي 

جمتهد ن�سيب وكل عام واأنتم بخري. 
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تزينت  التي  الأع���الم  اأن  املعمورة،  اأب��ن��اء منطقة  الأح��م��د من  واأك��د حممد 
ال�سمو  واأ�سحاب  الدولة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  و�سور  املنطقة  �سوارع  بها 
حكام الإمارات، جاءت مببادرة من �سباب املنطقة بهدف التعبري عن الولء 
والنتماء للدولة والقيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
�سم�ص  اإ���س��راق��ة  ب��ذك��رى  والح��ت��ف��ال  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 
له  املغفور  يد  اخل��ري على  وبداية م�سرية  دي�سمرب،  الثاين من  الحت��اد يف 
اآل نهيان نحو اإجن��ازات تفخر بها  ب��اإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زاي��د بن �سلطان 

الأجيال.
املنطقة، جتاوباً مع  الدولة على منازل  اأع��الم  اأنه مت رفع  واأو�سح الحمد 
الدعوة التي اأطلقها �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية، 
كما مت ر�سد جوائز مالية قدرها 5 اآلف درهم لأكرب علم مرفوع يف املنطقة، 
حيث �سكلت جلنة حتكيم من �سباب املنطقة �ستعلن عن املنزل الفائز اليوم.

من جانبه، اأكد حممد علي ال�سحي من منطقة جلفار، اأن امل�ساركة والتفاعل 
ال�سعبي مع احتفالت اليوم الوطني ال�46 يعدان واجباً وطنياً جتاه القيادة 
و�سعار  الدولة  باأعالم  مزينة  �سيارات  م�سرية  هناك  اأن  مو�سحاً  والوطن، 
“روح الحتاد” �ستنطلق اليوم بتنظيم من �سباب املنطقة، �ستن�سم للم�سرية 

الكربى يف الإمارة.
واأ�سار ال�سحي اإىل م�ساركة فرق احلربية والرزيف التي تقدم عرو�سها منذ 
انطالق الحتفالت الر�سمية، مببادرات خا�سة من قبل الأه��ايل، وكذلك 

الأعالم املرفوعة على البيوت واأعمدة الإنارة وواجهات املحال يف املنطقة.
احتفالت  يف  بامل�ساركة  �سعادته  ع��ن  حممد  را���س��د  ال��ط��ال��ب  اأع���رب  ب���دوره 
وال��ولء لوطننا وحكامنا  “العهد  اإ�سدار جملة  الوطني، عن طريق  اليوم 
واأ�سحاب  الدولة  رئي�ص  ال�سمو  احتوت على �سور �ساحب  التي  الأوفياء”، 
ع��ن احت���اد دولة  ون��ب��ذة  الإم������ارات،  الأع��ل��ى ح��ك��ام  املجل�ص  اأع�����س��اء  ال�سمو 
املجل�ص  واأع�ساء  والإم��ارة  بالدولة  امل�سوؤولني  لعدد من  وكلمات  الإم��ارات، 

الوطني الحتادي مبنا�سبة الذكرى ال�46 لقيام الحتاد.
وقال: حاولت اإيجاد طريقة خمتلفة مل�ساركة دولتنا الغالية احتفالتها، ومل 
جند اأف�سل من اإ�سدار جملة نوثق من خاللها م�ساعرنا وولءنا لدولتنا 
فرحتهم  ع��ن  للتعبري  ل��الآخ��ري��ن  الفر�سة  ونعطي  ال��ر���س��ي��دة،  ولقيادتنا 
اأرجاء  خمتلف  يف  ب��خ��ريات��ه  ويتمتعون  اإجن��ازات��ه  يعي�سون  وه��م  ب��الحت��اد 

الدولة.

اإح�سا�ص بالوحدة
اأما جناة اآل ر�سا م�سممة اأزياء تتحدث عن فرحتها الغامرة بعيد الحتاد 
قائلة: لي�ست فرحة فقط ولكن اأي�سا فخر كبري لكل اإماراتي فهذه الوحدة 
الوطنية التي ن�سعر بها يف هذا عندما تتجمع كل اإمارة على قلب رجل واحد 
،وحتتفل بهذا اليوم الذي يعطي معاين �سامية ملعنى التوحد والتكاتف ،واأنا 
اأي�سا على املواطنني ،ولكن هناك الكثري  اأن الحتفال لي�ص قا�سر  األحظ 
الأعالم  ي�سرتون  منهم  فالكثري  العيد،  بهذا  معنا  يحتفلون  الأجانب  من 

ويزينوا ال�سيارات بهجة وم�ساركة معنا لالحتفال بالعيد الوطني.
دائرة  كل  اأن  جند  اليوم  ه��ذا  يف  ال�سوارع  اإىل  ننظر  جناة،عندما  وت�سيف 
تغمر  ف��رح��ة  فهي  اخل��ا���ص  باأ�سلوبها  وحتتفل  تتزين  خا�سة  اأو  حكومية 
اأو يف  اجلميع ،ووج���ود الأع���الم الإم��ارات��ي��ة يف كل مكان جت��ده على املباين 
بالوحدة  واإح�سا�ص  اأج���واء  يخلق  ال��ك��ب��ار،  قبل  ال�سغار  اأي���دي  يف  ال�����س��وارع 

الوطنية التي دائما الإن�سان بحاجه لها.

القوة االقت�سادية
وح�سب من�سور خمي�ص املزروعي حما�سب حتت التطوير يف �سركة جا�سكو 
يقول: نحن ب�سدد الحتفال بعيد قلما جتده يف العامل فهو عيد يوحد كل 
اإمارة كانت يف املا�سي لها ر�سوم دخول لكي ت�ستطيع اأن تدخل اإليها، وهذه 
الوحدة احلكيمة التي حدثت من �سيوخ المارات ويف مقدمتهم املغفور له 
ال�سيخ زايد رحمة اهلل، ح�سدنا نتائجها الآن وهذا التكاتف القوى والقوة 
القت�سادية التي جعلت المارات يف م�ساف الدول املتقدمة يف الكثري من 
من  الكثري  يف  العامل  دول  جتمع  بالنور  م�سعة  منارة  واأ�سبحت  امل��ج��الت 
الفعاليات والذي اأدي اإىل اأن كل اإماراتي له احلق باأنه يفخر باأنه نتاج هذه 

الأر�ص الطيبة.
المارات  ت�سهده  الذي  ال�سكل  بهذا  الوطنية  الوحدة  بان  املزروعي،  واأ�سار 
الأه���م حتى  ه��ي  الوطنية  ال��وح��دة  ب��ان  العربية  ال��ب��الد  لكل  امل��ث��ل  ي�سرب 

نت�سدى للتحديات التي يفر�سها الواقع الآن.
م�سار �سحيح

ويتعجب �سلطان الزعابي م�سور فوتوغرايف من الحتفالت التي يقومون 
بها ال�سباب من تزاحم يف ال�سوارع وال�سرعة وعمل اأ�سوات بفرامل ال�سيارات، 
الإماراتي  املجتمع  يف  تف�ست  التي  احل�سارية  املظاهر  من  لي�ص  كله  وه��ذا 
والذي ا�سبح مت�سل بعيد الحتاد الوطني كل عام مما متثل خطورة كبرية 

على الرواح.
علية  وطرحت  الأوق��اف  هيئة  من  يل  �سديقا  مع  كنت  الزعابي،اأنا  ويزيد 
ي��ك��ون ه��ن��اك خطب وندوات  ب��ان  ف��ك��رة خ��ط��رت على ذه��ن��ي عندما راي��ت��ه، 
الحتاد  عيد  مفهوم  وتفعيل  للتوعية  الحت���اد  بيوم  مقرتنة  امل�ساجد  يف 
احلقيقي وهو التعاون وال�سراكة بني المارات املختلفة واللتفاف على قلب 
رجل واحد ،لكي ت�سري المارات يف م�سار �سحيح ،وهذا هو املفهوم احلقيقي 
لعيد الحتاد بالن�سبة يل ،لن هذا ما فعلة ال�سيخ زايد مع باقي ال�سيوخ يف 
ذلك الوقت بالتوحد على كلمة واحدة ويد واحدة ،وحتى ي�ستمر هذا املعنى 

ال�سامي يجب اأن تتم عملية توعية ال�سباب والأجيال اجلديدة بهذا املعني.

املكانة العاملية
اأما الطالب احمد �سامل عبيد الكتبي مدر�سة الدهماء النموذجية يتحدث 
قائال: هي فرحة كبرية تغمر قلوبنا كل عام وتذكرنا بالأب الروح لنا ال�سيخ 
زايد رحمة اهلل فهو قائد م�سرية الحتاد التي دامت 46 عاما وهي �ستدوم 
باأذن اهلل دائما والتي ا�ستفاد منها كل اإمارتي يف كل اإمارة باحلياة ال�سعيدة 

والعي�سة اجليدة واملكانة العاملية التي و�سلت اإليها المارات الآن.
اليوم  لهذا  ن�سيء  األ  الم��ارات  �سباب  يا  الكتبي،علينا  وا�ستطرد يف حديثة 
تكون  اأن  يجب  ولهذا  اأرواح��ن��ا  على  وخطر  م�ساكل  ت�سبب  التي  بالأعمال 
هناك توعية كبرية من قبل كل اجلهات املعنية حتى ل حتدث ما ل يحمد 

عقباه يف هذا اليوم املجيد.

الزيارات العائلية
اأما عزة يو�سف العو�سي معلمة يف مدر�سة ابن ظاهر برا�ص اخليمة مدار�ص 
عند  الوطنية  ال��وح��دة  مفهوم  يعزز  اأن  معلم  كل  على  يجب  تقول:  الغد، 
كل طالب ون�ستغل امل�سريات التي تقام يف ال�سوارع لهذا اليوم على تطبيق 
التي حتدث  الغري ح�سارية  املظاهر  والبعد عن  املفهوم الحت��اد احلقيقي 

من قبل بع�ص ال�سباب الإماراتي املتهور.
وحيوي،  فعال  اليوم  ه��ذا  يف  ال�سرطة  دور  اأن  ،على  العو�سي  ع��زة  وتو�سح 
حيث متنع كثري من احل��وادث التي حتدث وهم دائما رجال يعتمد عليهم 

يحافظوا على اأمننا و�سالمتنا.
العائلية  والزيارات  بالتربيكات  الوطني  العيد  ن�ستقبل  ،نحن  عزة  وتابعت 
ي��وم يظل يعرب ع��ن معاين كبرية  ال��رتاب��ط الأ���س��ري يف  وال��ت��ي تعمل على 

�ستظل يف قلوبنا دائما.

 القيادة الر�سيدة 
: الحتفال  الثقايف  املجمع  ويحدثنا علي مهدي حممد م�سوؤول مكتبة يف 
بعيد الحت��اد واجب على  اجلميع لن هذا هو حق الم��ارات علينا وتنظم 
»خليفة  اأوب���ري���ت  الح��ت��ف��الت  ب���دء  م��ن  الأول  ل��ل��ي��وم  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الهيئة 
امل��دار���ص وجم��م��وع��ة م��ن ف��رق الفنون  وال��وط��ن« يقدمها ع��دد م��ن طلبة 
ال�ستعرا�سية  للفنون  اأبوظبي  فرقة  بينها  من  وال�ستعرا�سية  ال�سعبية 
حبهم  ع��ن  تعبرياً  وذل��ك  وال���رتاث،  للثقافة  اأبوظبي  هيئة  اأ�س�ستها  التي 
اآل نهيان رئي�ص الدولة، واحتفاًء بتاأ�سي�ص  وولئهم لل�سيخ خليفة بن زايد 
دولة الإمارات وباين ح�سارتها وجمدها املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«، وما حققته الدولة من منجزات عاملية 
بف�سل القيادة الر�سيدة والروؤية احلكيمة، ويغني يف الأوبريت جمموعة من 
الفنانني الإماراتيني ل�سعراء اإمارتني كبار لهم ب�سمتهم اخلا�سة واملعروفة 

يف ال�ساحة الإماراتية.
وي�سيف املهدي ، واأي�سا تنظم الهيئة عرو�سا مميزة ونادرة لالألعاب النارية، 
اإ�سافة لربنامج فني غني ُيحييه اأ�سهر الفنانني الإماراتيني والعرب الذين 

�سي�ساركون الإمارات فرحتها يف هذا العيد الوطني. 
وكذلك م�سرية �سعبية كرنفالية ي�سارك فيها العديد من الهيئات واملوؤ�س�سات 
املو�سيقية  وال��ف��رق��ة  ومقيمني  مواطنني  م��ن  املجتمع  واأف����راد  وال�����س��رك��ات 
من  بفرقة  اأي�سا  ت�سارك  والتي  اأبوظبي،  ل�سرطة  العامة  للقيادة  التابعة 
اخليالة مل�ساركة اجلموع هذه امل�سرية الكرنفالية، اإىل جانب عرو�ص فنية 
تقدمها جمموعة فرق الفنون ال�سعبية امل�ساركة لإبراز الأ�سالة الفنية يف 

الرتاث الإماراتي من خالل هذه اللوحات.
املعي�سة الرغدة

هذا  قائاًل:  العني،  بلدية  يف  �سابق  موظف  اهلل  عبد  حممد  جمعة  ويوؤكد 
العيد الوطني يذكرنا بالوحدة الوطنية التي اأ�س�سها ال�سيخ زايد رحمة اهلل 
حكيمة  ،وخطوة  الرغدة  باملعي�سة  نتمتع  الآن  جعلتنا  جريئة  خطوة  فهي 

جعلت من المارات يف م�ساف الدول احل�سارية الآن.
وي�سيف عبد اهلل،اأنا احتفل مع اأبنائي وزوجتي بال�سفر اإىل المارات الآخرة  
اأوقات �سعيدة و�سط اخل�سرة واملنزهات وال�سعور العام بالحتفال  ونق�سي 
بعيد الحتاد يدخل ال�سعادة يف قلوبنا وقلوب الأطفال ولهذا نحن ن�ستمتع 

بهذا اليوم ونتمنى بغدا اأف�سل باأذن اهلل. 

تزين ال�سيارات
باأن  العني  منطقة  اأوائ���ل  م��ن  الربيكي  م��ب��ارك  ع��ب��داهلل  الطالب  ويو�سح 
المارات اأعطت لنا الكثري وهذا ما يحملنا م�سوؤولية تقع على عاتقنا لرد 
اجلميل وعيد الحتاد له طعم خا�ص لدينا مع اأننا مل نولد يف هذا الوقت 
،ونحن  العيد  هذا  عن  واأج��دادن��ا  اآبائنا  يحكي  عندما  بالفخر  ن�سعر  ولكن 
حدث  ال��ذي  الرهيب  التطور  يف  الحت��اد  لعيد  الكبري  الف�سل  الآن  نلم�ص 

لالمارات ونحن جنني ما قدمه لنا الأب الروحي ال�سيخ زايد رحمة اهلل 
وما يكمله الآن �سمو ال�سيخ خليفة حفظة اهلل من عطاء لأبناء المارات من 

دعم يف كل املجالت ومنها التعليمية.
اأنا  اخلا�سة  الطقو�ص  من  ببع�ص  الحت��اد  بعيد  احتفل  الربيكي،اأنا  وتابع 
ل�سوارع  يف  بها  واخل���روج  ال�سيارات  تزين  على  اعتدنا  ،ونحن  واأ�سدقائي 
كل  اأع��ادة على  الوطني  الحت��اد  بعيد  بهيج وممتع لالحتفال  لإ�سفاء جو 

اإماراتي باليمن والربكات.

ذوي االحتياجات اخلا�سة
اأنا ل  ،تقول:  العمراين  ال��رتاث  اليماحي رئي�سة جمعية  راأيها مرمي  وعن 
اأحب اأ�سمي هذا اليوم بالعيد لأن املعروف اأن الأعياد هي عيد الفطر وعيد 
الأ�سحى ،واأف�سل اأن يطلق علية اليوم الوطني وهي ذكره جميدة نعتز بها 
اإم���ارات، وال��ذي اأعلنت من خالله دول��ة الم��ارات واأ�سبح لها  لحت��اد �سبع 

كيان عظيم بني الدول والذي كان نتاجه اإجنازات الحتاد ل�46 عام.
اأي�سا  ولكن  ال�سليم فقط  قا�سرة على  لي�ست  الفرحة  وت�سيف مرمي،هذه 
ذوي الحتياجات اخلا�سة لديهم اأي�سا رغبة اأكيده ووا�سحة يف امل�ساركة يف 
اإدخ��ال الفرحة على قلوب هوؤلء  هذا اليوم ومن �سمن ن�ساطات اجلمعية 
الأطفال وعمل برنامج ترفيهي لهم وتوزيع الأع��الم عليهم لكي يحتفلوا 

باليوم الوطني.
الوطنية عند  الرتبية  م��ادة  تفعيل  ال�سروري  اأن من  م��رمي على  واأ���س��ارت 
الأطفال يف املدار�ص وجعلها من �سمن اأهم املواد التي يتعلمها الطالب لكي 

يتعرف على ما�سية وحا�سرة وم�ستقبلة.
وقال اأحمد �سامر : اأح�سر كل �سنة لأعي�ص اأجواء الحتفالت بعيد الحتاد 
اأ�سف فرحتي لأين ب�سدق  اأن  اأ�ستطيع  الوطني مبدينة العني، �سراحة ل 
الإماراتي خا�سة واخلليجي عامة، يف حلظات  والتاريخ  الرتاث  اأمل�ص غنى 
اأنا  زاي��د،  ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  ق��ال  كما  الحت��اد  روح  تعك�ص حقيقة 
م�ستقر حاليا بالربميي و�ساأغتنم هذه الفر�سة لأ�ستمتع كل ليلة بالأ�سواء 
اأماكن عدة، لي�ص  التي تقام يف  التي متيز مدينة العني وكذا بالحتفالت 

قريحة  به  جت��ود  مبا  وي�ستمتعوا  لياأتوا  اأ�سحابي  �ساأدعو  بل  فح�سب  ه��ذا 
الفنانني الإماراتيني واخلليجيني وكل عام والإمارات باألف خري.

وقال: يون�ص مراد
ال�سيخ  �سمو  راأ�سهم  وعلى  احلبيبة  الإم���ارات  ل�سيوخ  التهاين  باأحر  اأتقدم 
ال�سنة فرحتنا كبرية  اأط��ال اهلل يف عمره. فهذه  اآل نهيان  زاي��د  خليفة بن 
العربية  الإم��ارات  دولة  والأربعني لحتاد  ال�ساد�ص  بالذكرى  كوننا نحتفل 
اأ�سحى  حتى  لبلدنا  والتقدم  العطاء  من  �سنة  اأرب��ع��ون  من  اك��رث  املتحدة، 
اليوم يف  تتج�سد  العامل، فرحتنا  املتقدمة على م�ستوى  ال��دول  يف م�ساف 
ف�سيوخنا«ما  واحل�����س��اري  القت�سادي  النمو  م��ن  متميز  من��وذج  تقدمينا 

ق�سروا واهلل يطول اعمارهم يارب« و�سنظل يف الريادة.
الوطني،  الحت��اد  عيد  احتفالت  م��رة  لأول  اأح�سر  ع��ادل  نورية  واأ�سافت 
وتفاجاأت حني  العني  ملدينة  زي��ارة  يومني يف  منذ  اجل��زائ��ر  اأتيت من  فقد 
خرجت يف جولة م�سائية بالأ�سوء امللونة التي تزين �سوارع املدينة، ب�سكل 
واأظن  �سنويا،  اأن هذا الحتفال يكون  بعد  دقيق كلوحة فنية، عرفت فيما 
اأن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي حتتفل بعيدها الوطني على 
هذا ال�سكل املتميز الذي راقني وجعلني اأحب مدينة العني نهارا بطبيعتها 

الهادئة وليال باأ�سواءها املتالألئة.
وعن ذكرياتها قالت اأمرية مدحت: احتفالت عيد الحتاد بابوظبي تذكرين 
باحتفالت الأعياد يف م�سر خ�سو�سا ونحن يف غربة بعيدا عند دفئ العائلة، 
لنا روح الحت��اد وت�سعرنا وكاأننا  اأن نتقل  ا�ستطاعت  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإل 
لكل  اأق���ول  ل��ذا  الإح�����س��ا���ص  بنف�ص  ي�سعر  فيها  مقيم  ع��رب��ي  فكل  بلدنا،  يف 

الإماراتيني كل عام وانتم متحدين .
الأعوام  عن  متميز  العام  لهذا  الوطني  الحت��اد  عيد  �سحاتة  حممد  واأك��د 
املا�سية، وكل الإماراتيني فرحني ملرور �سته واأربعني �سنة حتت قيادة واحدة 
اأن  ولح��ظ��ت  ودب��ي  ظبي  اأب��و  زرت  لقد  يحفظهم«،  »اهلل  ل�سيوخنا  متحدة 
بها، وهي كذلك  فالكل م�ستمتع  العني،  تقل عن مدينة  الأج��واء هناك ل 
اأجدادنا  اأن نعرب عن فخرنا واعتزازنا مبا حققه  ال�سباب  لنا نحن  فر�سة 
يف �سبيل اإعالء راية الحتاد الوطني، ونطمح اأن تكون ال�سنة القادمة اأكرث 

متيزا تعك�ص من خاللها دولتنا عمق التاريخ العربي واخلليجي.
الدولة  اأن��ا مقيمة يف  احتفالت جميلة،  بالفعل  اإنها  الكاب�سي:  ديبي  وق��ال 
منذ �سنوات، وا�ستمتع كثريا حني اأ�سارك يف عيد الحتاد من خالل ح�سوري 
حفالت الفلكلور ال�سعبي من رق�سات ومو�سيقى متميزة واأحاول اأن اأتعرف 
نحن  لنا  خا�سة  متميزة  جتربة  اإنها  الإم��ارات��ي،  ال�سعب  ثقافة  عن  اأك��رث 

الوافدين.
واأ�سار بروين جون قائال: اأكرث �سيء يثريين هو الأ�سواء التي تزين املدينة، 
علو  عن  اأب��ان��ت  بالفعل  الم���ارات  دول��ة  جميلة.  فنية  لوحات  تر�سم  بحيث 
كعبها اقت�ساديا وثقافيا و�سيا�سيا وهي الآن ويف ظل اأجواء احتفالية مبهرة 
تعرف العامل من خالل اجلاليات املختلفة التي تتعدى املائتي جن�سية على 
تاريخها وعلى تراثها ال�سعبي واأي�سا على جزء من تاريخ اخلليج العربي، 

ت�ستحق اأن ت�سمى »روح الحتاد« .
ويف النهاية قال م�سبح العزيزي : احتفالت هذه ال�سنة ما مييزها هو طول 
الفرتة الزمنية، اأربعني يوما من الفرحة. فقد انطلقنا من فاحت نوفمرب 
الحتاد  ب��روح  واعتزازنا  فخرنا  لإب��داء  اأول  كافية  اأمامنا  الفر�سة  وكانت 
وثانيا لإمتاع املتفرجني برق�سات العيالة يف فرقتنا التي متزج بني الأ�سالة 

املتمثلة يف ال�سيوخ واملعا�سرة التي تعك�سها روح ال�سباب.

»خالل م�سريات �سعبية .. وم�سابقات وطنية«

االإمارات حتتفل بعيد االحتاد الوطني  ال�ضاد�ش واالأربعني
•• حتقيق : رم�ضان عطا

الفكرة التي ملعت يف عقل رجل حكيم وراأت النور على ار�ص الواقع 
لت�سعل  وتاألقها  اإ�سعاعها  توا�سل  تزال  ال  عاما  واربعني  �ستة  قبل 
لدولة  والتميز  والرقي  التطور  �سماء  يف  م�سعا  جديدا  �سراجا 
من  الثاين  يف  انطلقت  التي  فامل�سرية   . املتحدة  العربية  االم��ارات 
املغفور  االم��ارات  دولة  موؤ�س�ص  قيادة  حتت   1971 �سنة  دي�سمرب 

يف  تطورها  توا�سل  تزال  ال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له 
نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  الدولة  رئي�ص  خلفه  قيادة  ظل 
واأ�سقائه حكام االمارات »والفجر« تر�سل مل�سة وفاء لالإمارات من 
فئات  العديد من  االأ�سئلة على  والتي طرحت  املو�سوع  خالل هذا 
تاريخ  يف  العظيم  اليوم  هذا  لهم  ميثل  وم��اذا  االإماراتي  املجتمع 

االمارات احلافل باالإجنازات.

حممد االأحمد: االأعالم التي تزينت بها ال�سوارع جاءت مببادرة من ال�سباب بهدف التعبري عن الوالء واالنتماء
حممد ال�سحي: التفاعل ال�سعبي مع احتفاالت اليوم الوطني ال�46 يعد واجب وطني

جناة اآل ر�سا: تتجمع يف هذا اليوم كل اإمارة على قلب رجل واحد
را�سد حممد اإ�سدار جملة نوثق من خاللها م�ساعرنا ووالءنا لدولتنا ولقيادتنا الر�سيدة

من�سور املزروعي: الوحدة الوطنية هي االأهم حتى نت�سدى للتحديات التي يفر�سها الواقع االآن
�سلطان الزعابي:اقرتح بان يكون هناك خطب وندوات يف امل�ساجد مقرتنة بيوم االحتاد

احمد �سامل عبيد الكتبي:علينا يا �سباب االمارات اأال ن�سيء لهذا اليوم
عزة العو�سي: دور ال�سرطة يف هذا اليوم فعال وحيوي حيث مينع كثري من احلوادث 

على مهدي حممد: تنظم الهيئة عرو�سا مميزة ونادرة لالألعاب النارية
مرمي اليماحي: اأف�سل اأن يطلق علية اليوم الوطني وهي ذكره جميده
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االمارات اأر�ص املعجزات واالإجنازات واالبداعات 

فايز �ضعيد ال�ضادق ون�ضف قرن من االإجنازات يف االإمارات ... ذكريات وجناحات 
جت�سد االمارات اأروع معادلة بني اإخال�ص القائد وثقة ال�سعب 

اإرادات �سنعت املعجزات ووا�سلت امل�سرية بالعلم واملعرفة والت�سحية وااللتزام 
موقع ريادي متميز ومكانة الفتة بني �سعوب الدنيا واأمم االأر�ص وعلى خارطة العامل 
اأ�سالة املا�سي وحداثة احلا�سر واإ�سراقة امل�ستقبل عناوين امل�سرية االحتادية املباركة

•• �أجرى �ملقابلة-د. حممود علياء:

اأَف�سح املناخ ال�سحي يف دولة االمارات العربية املتحدة املجال احل�ساري للعمل 
امل�سرية  واكبوا  الذين  هوؤالء  وال�سيما  املتميزة  للكفاءات  املتميز  الغر�ص  ووفر 
االحتادية منذ بدايتها رغم ق�ساوة العي�ص ورغم هذا كان لهم دورهم املتميز يف 
العطاء يف جماالت اأعمالهم  اخلالقه واالطالع الوا�سع والعمل املنهجي الدوؤوب 
ُم تفهما كامال متطلبات  الذى يعي اأهمية الفر�ص يف ظل القيادة الر�سيدة وبتفهَّ
افقيا  الكبرية  والطموحات   ، املتوفرة  املقدرات  بني  التوازن  وحتميات  التطور 
وعموديا اأكادمييا وميدانيا ، واقعا وم�ستقبال االمر الذى جاء بالنتائج القيا�سية 
املده�سة لتطور االمارات ، وتوا�سل امل�سرية لتحقيق املزيد واملزيد يف م�سرية االف 

فايز �سعيد ال�سادقاالأميال والتي بداأت بخطوات معدودات.وغدت اليوم تده�ص العامل.

رجل وطموح
ال�����س��ادق واح���د م��ن رجال  ان ف��اي��ز �سعيد 
امل�سرية   واكبوا  الذين  املتميزين  الكفاءات 
جد  بكل  وا�سهم  ال��ب��داي��ة  منذ  الأحت��ادي��ة 
جمال  ل�سيما  �ستى  ومب��ج��الت  واج��ت��ه��اد 
عطاءه  ي���وا����س���ل  ي������زال  ل  وه�����و  ال���ن���ف���ط 
ب��ك��ف��اءة وخ���ربة واق��ت��دار ق��لَّ ن��ظ��ريه حتى 
املديد  وم��را���س��ه  ال��ط��وي��ل��ة  بتجربته  غ���دا 
اليها  ي�سار  مدر�سة  املتوا�سلة  وجناحاته 
روافدها  م��ن  اجل��م��ي��ع  وي�ستقى  ب��ال��ب��ن��ان 

ب�سغف وارتواء .

جناحات متوا�سلة  
ا�ستهل �سعادة ال�ستاذ فايز �سعيد ال�سادق 
ال�ساد�ص  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  حديثه 
والربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
برفع ا�سمى اآيات التهاين والتربيكات اىل 
ال�سيخ خليفة بن زايد بن  ال�سمو  �ساحب 
�سلطان اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  واىل 
الدولة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ى رعاه  رئ��ي�����ص جمل�ص 
اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واىل  اهلل 
وكذلك  الم�����ارات  ح��ك��ام  الع��ل��ى  املجل�ص 
العهود  اأول���ي���اء  ال�����س��ي��وخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب 
الم����ارات  �سعب  واىل  ال��دول��ة  ام����ارات  يف 
وال��واف��دي��ن على  املقيمني  واىل   ، ال��ك��رمي 
من  امل��زي��د  متمنيا  الطيبة  الر�����ص  ه���ذه 
التطور والزدهار والنماء والعمار يف ظل 

القيادة احلكيمة والر�سيدة .

عود على بدء
�سفحات  ب��ا���س��ت��ع��ادة  لرغبتنا  وا���س��ت��ج��اب��ة 
ذكرياته يف الم��ارات منذ ان قدم اإليها يف 
من  ابريل  ني�سان  �سهر  من  الثالث  اليوم 
العام 1966 قال بارتياح وان�سراح ، بداأت 
�سركة  م��ع  املت�ساحلة  الم���ارات  يف  العمل 
املحدودة  للت�سويق  الأو���س��ط  ال�سرق  �سل 
وكان موقعي الوظيفي نائبا ملدير ال�سركة 
امل��ت�����س��احل��ة وم�����س��رف��ا على  يف الإم��������ارات 
مبيعات ال�سركة ، ودام هذا العمل ما يقرب 

خم�ص �سنوات قبل قيام دولة الحتاد .
العزيزة  املنا�سبات  ومن  �سعادته:  واأ�ساف 
ع���ل���ى ن��ف�����س��ى ال���ت���ي ���س��ه��دت��ه��ا الم�������ارات 
1966 هي  ق��دوم��ي  ع���ام  امل��ت�����س��احل��ة يف 
زايد  ال�سيخ  املرحوم  ال�سمو  �ساحب  تويل 
بن �سلطان اآل نهيان �سدة احلكم يف اإمارة 
ابوظبي ، وذلك بتاريخ 6-8-1966 وهى 
حقيقة منا�سبة مفرحة ومب�سرة للجميع 
النا�ص باخلري يف وجوده واحلمد  وتفاءل 
اأي�سا وف��ى ه��ذا العام  امل��ف��ارق��ات  هلل وم��ن 
بالذات مت اكت�ساف النفط يف اإمارة دبى يف 
اأول  املياه الإقليمية لإمارة دبى ، بتد�سني 
بئر مكت�سف رقم 1 لقد كان هذا العام هو 
من اأعوام اخلري على اأمارة ابوظبي ودبى 
وار�ساء   ، ال�سمل  مل  يف  الف�سل  �ساحبتا 

احتاد المارات العربية املتحدة .

رحلة اأكادميية
لل�سيد  واجل��ام��ع��ي  العلمي  التح�سيل  مت 
ف��اي��ز ال�����س��ادق م��ن اجل��ام��ع��ات ف��ى لبنان،  
ب�سلك  ال��ت��ح��ق��ت  ال���ت���خ���رج  وب���ع���د  ي���ق���ول 
عملي  وك��ان  املغربية  اململكة  يف  التدري�ص 
يف ث���ان���وي���ة ال��ق��ا���س��ي ع��ي��ا���ص وال���ت���ي مت 
والذى  عيا�ص  للقا�سي  اح��ي��اء  ان�����س��اوؤه��ا 
الإ�سالمية  احل�سارة  ق�ساة  اأه��م  من  كان 
يف الع�سر العبا�سي ، وكان ذلك يف مدينة 

عام  �سنتني  املغربية ومكثت هناك  تطوان 
فايز  ال�سيد  واأ���س��اف   1961 1959و 
ي��ق��ول: ث��م ع���دت اإىل ل��ب��ن��ان وع��م��ل��ت مع 
وكالة الأونروا يف حقل التعليم يف كل من 
مدر�سة يافا و غزه وطول كرم بني الأعوام 
1961و1966 اإيل اأن قادين القدر اإيل 

اإمارة دبي .

يف ميادين العمل مع �سركات النفط 
�سابقا فاإن  ي��ق��ول :ك��م��ا ذك���رت  وا���س��ت��ط��رد 
ب��داأت مع  املت�ساحلة  الإم���ارات  البداية يف 
�سركة �سل فى موقع امل�سئولية نائبا للمدير 
وم�سرفا على مبيعات امل�ستقات البرتولية، 
عملي  م��ن  اخلم�ص  ال�سنوات  نهاية  وف��ى 
اإع��الن احت��اد الإمارات  ، مت  يف �سركة �سل 
 1971 وذل����ك يف ال���ث���اين م���ن دي�����س��م��رب 
العظيم  احل���دث  ه��ذا  على  حا�سرا  وك��ن��ت 
والوافدين  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  م��ن  الكثري  م��ع 

تغمرنا الفرحة باحتاد المارات .
اىل  انتقايل  1973 مت  العام  بداية  وف��ى 
اأن  ال  ال�سركة  نف�ص  م��ع  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
الول  ، ففي  ت��دم طويال  العمل مل  ف��رتة 
�ساحب  اأ���س��در   1973 مت��وز  يوليو  م��ن 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  ال�سمو 
البرتول  �سركات  بتاأميم  ق��رار  اهلل  رحمه 
ال��ث��الث ال��ع��ام��ل��ة يف اإم�����ارة اب��وظ��ب��ي �سل 
�سركة  جمتمعة  لت�سبح  .ب  .ب  كالتك�ص 

اأبوظبي الوطني للتوزيع اأدنوك.
اأنوه اىل  اأن  واأ�ساف �سعادته هنا لبد من 
اأنني كنت اأول موظف عربي ينتقل ويعمل 
حت��ت راي���ة ���س��رك��ة اأدن����وك ف���ود وذل���ك فى 
الفاحت من يوليو العام 1973 وا�ستمريت 
اأدن��وك فود حتى نهاية فرباير  مع �سركة 
واجلملة  التجزئة  ملبيعات  1987 مديرا 
اأعادين  ك��اف��ة . حيث  ال��ب��رتول  وحم��ط��ات 
اإم�����ارة دب���ى للعمل  ب��ع��د ذل���ك اىل  ال���ق���در 
اأي�سا فى جمال النفط مع �سركة كالتك�ص 
ا�ستمريت معها حتى نهاية  اخلليج والتي 
�سهر يناير العام 2014 اأى مايقارب ثالثة 

عقود ون�سف متوالية .
 

وماذا عن اجنازاتك :
يف  �ساهمت  التي  العمال  ان  �سعادته  ق��ال 
اإن�سائها وت�سغيلها خالل رحلة العمل هذه 

كثرية وعديدة هي كالتايل :
• حمطات البرتول لكل من �سل واأدنوك 
اىل   1966 العام  منذ  وايبكو  وكالتك�ص 

العام 1993.
ميناء  من  كل  فى  النفط  م�ستودعات   •

الفجرية  وميناء  على  جبل  وميناء  را�سد 
 1972 ال��ع��ام  منذ  الهندي  املحيط  على 

اىل العام 1996 .
والذى  ال�سريع  الزيت  تبديل  • حمطات 
يف  ال��ك��ب��ري  الف�سل  اخل��ل��ي��ج  كالتك�ص  ك���ان 
ادخ���ال ه��ذا ال��ن��وع م��ن اخل��دم��ة اىل �سوق 

دولة المارات عام 1985.
املعدنية  الزيوت  ل�سناعة  • اقامة م�سنع 

فى ميناء را�سد 1985.
من  ك��ل  ف��ى  ال���دول���ة  م���ط���ارات  • دخ���ول 
ال�سارقة  وم����ط����ار  ال�������دوىل  دب�����ى  م���ط���ار 
بني  ال���دويل  الفجرية  مطار  اىل  ال���دويل 

.  2002 –  1978
�سركة  باقامة  دبى  حكومة  مع  • �سراكة 
الم�������ارات ل��ت��زوي��د ال�����س��ف��ن وال���س��ف��ل��ت ، 
مبيعات  لت�سمل  ن�ساطها  تعديل  ثم  وم��ن 
المارات  م�ستوى  على  واجلملة  التجزئة 
ال�����س��م��ال��ي��ة ب���اإق���ام���ة م���ا ي��زي��د ع���ن 120 

حمطة .
مع  م�����س��ارك��ة  ل��ل��زي��وت  اي��ب��ك��و  • ���س��رك��ة 

كالتك�ص.
م�ساركة  الطائرات  لوقود  ايبكو  • �سركة 

مع كالتك�ص.
مع  م�����س��ارك��ة  ال��ع��امل��ي��ة  اي��ب��ك��و  • ���س��رك��ة 
كالت�ص ومع تطور العمل والتغريات التي 
اخلليج  كالتك�ص  ا���س��م  تغيري  مت  ح�سلت 
ال�سركة  ه��ذه   ، اخلليج  �سيفرون  لي�سبح 
العام  يف  عملياتها  ب����داأت  ال��ت��ي  العظيمة 
 ، ال�سعودية  العربية  اململكة  فى   1928
وحالفها  ال�سرقية  املنطقة  ف��ى  وب��ال��ذات 
املنطقة  ف���ى  ال��ن��ف��ط  واك��ت�����س��ف��ت   ، احل���ظ 
ال�سرقية وبالذات فى الظهران وذلك فى 
امللك  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ف��ى عهد   1929 ال��ع��ام 
عبد العزيز اآل �سعود وبعدها قامت باإن�ساء 
اول م�سفاة للنفط فى امارة البحرين فى 
اأما كالتك�ص والتي بداأت عملياتها   ، حينه 
يف امارة دبى العام 1969 باأمر �سامى من 
املغفور له ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 
والتي مت تاأميمها مع غريها من ال�سركات 
ن�ساطها  من  بع�ص  مزاولة  يف  البرتولية 
على اأن توؤول باقي الن�ساطات ، اىل �سركة 

برتول المارات .

�سراكة حكومة دبى
وا���س��ت��ط��رد ���س��ع��ادة ال����س���ت���اذ ف��اي��ز �سعيد 
ال�سادق يقول وبعد التاأميم ارتاأت كالتك�ص 
اأن تزيد من ن�ساطها باإقامة �سراكة ر�سمية 
م��ع ح��ك��وم��ة دب���ى ، ف��اأن�����س��اأت اأول ���س��رك��ة ، 
وال�سفلت  للزيوت  الم���ارات  �سركة  وه��ى 

العام  ايبكو وك��ان ذل��ك فى    EBBCO
كالتك�ص  طموح  ف��ان  ث��م  وم��ن   ،  1981
على  فاأقدمت  احل��د  ه��ذا  عند  يتوقف  مل 
ادارة ايبكو بتطوير وزيادة ن�ساط ال�سركة 
واجلملة  التجزئة  مبيعات  العمل  لي�سمل 
با�ست�سدار  وذل���ك   ، ال���ب���رتول  وحم��ط��ات 
م��ر���س��وم م��ن امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل ال�سيخ 
للزيوت  اي��ب��ك��و  رح��م��ه اهلل مب��ن��ح  م��ك��ت��وم 
لها  بال�سماح  يق�سي  مر�سوما  وال�سفلت 
ن�ساطات  خم��ت��ل��ف  ف���ى  ن�����س��اط��ه��ا  ب���زي���ادة 

م�ستقات البرتول .

حمطات البرتول 
با�سرت  فقد  وعليه  ي��ق��ول  �سعادته  وت��اب��ع 
حمطات  ب����اإق����ام����ة  اجل�����دي�����دة  ال�������س���رك���ة 
للبرتول يف امارة دبى والمارات ال�سمالية 

زاد عددها على 120 حمطة .

م�ساريع م�ستقبلية
وحول �سوؤال عن م�ساريعه امل�ستقبلية قال 
نحن  ال�سادق  �سعيد  فايز  ال�ستاذ  �سعادة 
نحر�ص منذ البداية على ان تكون الدارة 
امل���رك���زي���ة لأع��م��ال��ن��ا ف���ى دول�����ة الم�����ارات 
نظرا   ، اخلليج  ومنطقة  املتحدة  العربية 
وم�سالك  وحوافز  ت�سهيالت  ملا جنده من 
تنفيذ  م�����س��ارات  ق��ان��ون��ي��ة وح�����س��اري��ة يف 
تنطلق  م�سروعاتنا  ف��ان  وعليه   ، العمال 
وا�ستجابة  امل��ن��ط��ق��ة  ه����ذه  م�����س��ل��ح��ة  م���ن 
ويرقى  اجلميع  يخدم  مب��ا   ، لطموحاتنا 
ب��ن��ا دائ��م��ا اىل م��اه��و اف�����س��ل ، واأذك����ر هنا 
عملتا  ق��د  وكالتك�ص  �سيفرون  �سركة  ان 
يف  وا�سهمتا  املجتمع  تنمية  على  بدورهما 
والن�سانية  اخلريية  العمال  من  العديد 
املتنوعة فى جمالت  الن�سطة  اىل جانب 
وريا�سة   ، ال�سلة  وك���رة   ، اخل��ي��ل  �سباقات 
  care ، ودب��ى  الرجبي وال��ع��اب اجل��ول��ف 
وم��ه��رج��ان الم�����ارات ال�����س��ن��وى ل�����الآداب ، 
�سنتني،   ك��ل  ال���دوري  ال��ط��ريان  ومهرجان 
اننا  حيث   ،1989 ال��ع��ام  يف  بدايته  منذ 
م���ن ���س��رك��ات ال��ن��ف��ط امل��وؤ���س�����س��ة ف���ى دعم 
م��ع��ر���ص ال���ط���ريان ال�����دويل ب��دب��ى وقناة 
�سعادته  وخ��ل�����ص  اجل���دي���دة  امل��ائ��ي��ة  دب����ى 
اىل ذك��ري��ات��ه وخ��واط��ره يف الم����ارات وما 
اإن م�سرية ن�سف قرن م�ست  اأكرثها قال 
على جميئي واىل دولة الم��ارات العربية 
حافلة  ك���ان���ت   1966 ال����ع����ام  رب���ي���ع  يف 
ب��ال��درو���ص وال��ع��رب وامل��واق��ف واخلال�سات 
والتجارب ، اىل جانب املتغريات املده�سة،  
فى ميزان احل�سارة والتحديث والتطوير 

والجنازات على كل �سعيد خ�سو�سا وقد 
كان ىل �سرف ح�سور التوقيع على ميثاق 
العربية  الم����ارات  دول���ة  وتاأ�سي�ص  ان�����س��اء 
وهو   1971-12-2 دب���ى  ف���ى  امل��ت��ح��دة 
احلدث التاريخي الأهم يف م�سرية الدولة 
التاريخية وم�سريتها احل�سارية ونه�ستها 

ال�ساملة ، حيث عاي�ست البدايات 
والتطورات والجنازات خطوة خطوة من 
ال�سمو  �ساحب  اىل  زاي��د  ال�سيخ  امل��رح��وم 
اأمد  الدولة  رئي�ص  زايد  بن  ال�سيخ خليفة 
اهلل يف عمره ومن املرحوم ال�سيخ را�سد اىل 
املرحوم ال�سيخ مكتوم واىل �ساحب ال�سمو 
حفظه  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
القا�سمي  خ��ال��د  ال�سيخ  امل��رح��وم  اىل  اهلل 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  واىل  اهلل  رح��م��ه 
وفى  اهلل يف حياته  اأم��د  القا�سمي  �سلطان 
عجمان من ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 
رحمه اهلل اإىل �سمو ال�سيخ حميد بن را�سد 
راأ�ص  وف���ى  ح��ي��ات��ه،   اهلل يف  اأم���د  النعيمي 
اىل  اهلل  رح��م��ه  �سقر  ال�سيخ  م��ن  اخليمة 
ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي اأمده اهلل 
فى حياته وفى الفجرية من ال�سيخ حممد 
بن  حمد  ال�سيخ  اىل  اهلل  رح��م��ه  ال�سرقي 
حممد ال�سرقي اأمد اهلل يف حياته ، وفى ام 
القيوين من ال�سيخ اأحمد بن را�سد املعال 
رحمه اهلل اىل ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال 
اأع��ت��رب نف�سى  اأم���د اهلل يف ح��ي��ات��ه  ، حيث 
خم�سرما ع�ست فى المارات قبل الحتاد 
1966-1971 وما بعد الحتاد 1971 
وحتى الن ، ولكل مرحلة ب�سماتها ولكل 
واجنازاته  املعروفة  مدر�سته  وقائد  �سيخ 
ال��ق��ائ��م��ة وامل���ت���وال���ي���ة م���ن ي����وم اىل ي���وم،  
وم��ن ع��ام اىل ع��ام ، حيث معامل الزدهار 
والعمار يف كل مكان ، بف�سل اهلل �سبحانه،  
فاذا  البرار  واملواطنني  والقيادة احلكيمة 
�سلح الراأ�ص �سلح اجل�سد ، واأروع الأمثال 
القائد  ي��وم بني اخال�ص  الم���ارات كل  يف 

وثقة ال�سعب و�سعادة اجلميع 
للحقيقة والتاريخ 

وفى نهاية ما تقدم لبد من ملحة ق�سريه 
ع��ل��ى م�����س��رية ال���دول���ة خ���الل ن�����س��ف قرن 
ي��ا اأب��ن��اء الم���ارات الب���رار اأي��ه��ا املوافدين 
بدخول  نف�سى  واأه���ن���اأ  اأه��ن��ئ��ك��م  الأوف���ي���اء 
احتادنا العام 46 هذا النموذج الفريد من 
، والف�سل فى  العامل  نوعه بني احت��ادات 
، ان دل ذلك  تاريخها منذ ظهورها عامليا 
على �سيء ، فاإمنا يدل على الرغبة امللحة ، 
التي كانت تختلج يف �سدور اأ�سحاب ال�سمو 
�سيوخ المارات ال�سبع وخا�سة عندما توىل 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان كرم اهلل مثواه مقاليد احلكم العام 
يف  اخ���وان���ه  اىل  ي���ده  م��د  ح��ي��ث   1966
 ، والبحرين  وقطر  ال�سمالية،   الم���ارات 

لتج�سيد فكرة الحتاد فى نفو�سهم .

االإمارات على خريطة العامل
قد  وي��زي��د  ق���رن  �سعادته:ن�سف  واأ����س���اف 
م�����س��ى ع��ل��ى وج�����ودي ع��ل��ى ه����ذه الر�����ص 
ال��ط��ي��ب��ة ، ب��داي��ة ع��ن��دم��ا ك��ان��ت الم����ارات 
مت�ساحلة اىل قيام دولة الحت��اد مل يكن 
اأو ي�سع  يعلو  اأو  اأو يكرب  اأو ي�سمد  ليقوم 
الهمم  ل��ول  ال��ع��امل  خريطة  على  ب�سمته 
ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��ج��رد م��ن الن��ان��ي��ة الفردية 
ملا   ، واملواطن  الوطن  مب�سلحة  والتفكري 
مل�سناه نحن من وطن كبري عظيم يبنى ول 
اجلميع  وي�سادق   ، يهدد  ول  ي�سون  يبدد 
وميد يد العون يف كل الجتاهات ، ل يفرق 
بني عربي واجنبي ، ول بني دي��ن واأخ��ر ، 
م�ساف  فى  ب�سمتها  و�سعت  الدولة  ه��ذه 
الدول الكربى على خريطة العامل فغدت 
ي�سار اليها بالبنان ، ملا تتمتع به من قدرة 
فائقة يف تطوير نف�سها ، ورفع قيمة �سعبها 
الدولة  داخ��ل  كبرية  جن��اح��ات  وت�سجيل   ،
وف��ى اجل���وار ، وع��ل��ى م�ستوى ال��ع��امل فى 
والعمرانية  القت�سادية  املجالت  خمتلف 

، والثقافية والريا�سية والمنية .
ال��ث��ق��اف��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ك���امل���اء وال����ه����واء ففي 
واملعاهد  امل�����دار������ص  ان���ت�������س���رت  ال���ث���ق���اف���ة 
واجلامعات يف جميع اأنحاء امارات الدولة 
اليها منذ زمن وجيز،   والتي كانت تفتقر 
فاأ�سبح لديها الكتفاء الذاتي يف ا�ستيعاب 
خ��ري��ج��ي ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة وف����ى جميع 
البكالوريو�ص  م�ستوى  على  التخ�س�سات 
العالية،   والكفاءة  والدكتوراه  واملاج�ستري 
الن�سان  ب��ن��اء  ���س��ب��ي��ل  ذل����ك يف  ل��ه��ا  وك����ان 

واعداده لتوىل القيادة الر�سيدة املتعلمة.

العمران يف كل مكان
النه�سة  ف����ان  ال���ع���م���راين  امل���ج���ال  يف  اأم�����ا 
الدولة  ام�����ارات  �سملت  ال��ت��ي  ال��ع��م��ران��ي��ة 
ت��ن��ج��زه��ا يف هذه  اأن  ال����دول  اأغ��ن��ى  ت��ع��ج��ز 
برج  ذل��ك  على  وال�ساهد  الزمنية  ال��ف��رتة 
اأب��راج العامل،   اأعلى  ال��ذى يعد من  خليفة 
�سبكة  ���س��م��ل��ت  ال���ع���م���ران���ي���ة  احل����رك����ة  ان 
طويلة ومتكاملة من الطرق التي و�سلت 
ح��دود قطر  وعر�سها من  بطولها  البالد 
اىل ح���دود ع��م��ان وداخ���ل ال��دول��ة و�سمن 
م�سبوقة  غ��ري  منوذجية  ب��ط��رق  ام��ارات��ه��ا 

والتي  العالية  املوا�سفات  وف��ى  ال��ع��امل  يف 
واملرتو  واجل�سور  والنفاق  الطرق  �سملت 

والنقل الربى والبحري واجلوي .

اقت�ساد متني    
 اأما يف الناحية القت�سادية وهلل احلمد فاأن 
مبنى  قوى  اقت�ساد متني  الدولة  اقت�ساد 
التوا�سل  على  ت�ساعد  عاملية  معايري  على 
ظل  حتت  والتقدم  والزده��ار  وال�ستمرار 
القيادة  م�ستوى  على  ال�����س��دي��دة  ال��رق��اب��ة 
املواطنني  م�سالح  ع��ل��ى  ال�����س��اه��رة  ال��ع��ني 

واملقيمني ، واجلودة يف كل خطوة.

�سياحة رائدة
الم���ارات  ل��دول��ة  ال�سياحي  الزده����ار  اأم���ا 
ما كان ليقوم ويقوى ويزدهر لو مل يكن 
عندما  ال�سائح  لأن  اأمنى  ا�ستقرار  هناك 
المن  ين�سد  اأخ��ر  ي��غ��ادر وطنه اىل وط��ن 
والم��ان وج��ودة اخلدمات ف��اإذا ما توفرت 
 ، �سالته  وج��د  ق��د  فيكون  العنا�سر  ه��ذه 
و�سم�ص  داف��ئ��ة  م��ي��اه  يف  ب��اإج��ازة  وا�ستمتع 
ال�سهر  يف  خا�سة  جميل  وطق�ص  �ساطعة 

ما بني دي�سمرب ومايو من كل عام .
هذه  مزايا  �سرد  يف  ا�ستفي�ص  اأن  اأردت  ان 
اأو �سهر  الدولة العظيمة فال يكفيني يوم 

اأو�سنه يف تعداد مناقبها وحما�سنها .
ان اأف�سل ما يف الحت��اد وه��ذه الدولة هو 
اأن الذين �ساهموا يف تاأ�سي�سها وقيامها هم 
�سيوخنا الذين رحلوا اىل الرفيق العلى،  
، حممد  القا�سمي  وهم :خالد بن حممد 
ح��م��د ال�����س��رق��ي ، اح��م��د ب��ن را���س��د املعال، 
بن  را���س��د  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  �سخبوط 
�سعيد اآل مكتوم ، زايد بن �سلطان اآل نهيان 
ومكتوم بن را�سد اآل مكتوم و�سقر حممد 
القا�سمي الذين ج�سدوا القيادة والقدوة . 

البذرة ال�ساحلة 
غر�سوا  ي��رح��ل��وا  ان  قبل  العظماء  ه���وؤلء 
البذرة ال�ساحلة العادلة يف اأبنائهم الذين 
ورثوا عنهم الت�سحية والقدام وال�سجاعة 
خ�سال  وكلها   ، واحلكمة  والعطاء  والنبل 
ال�سيخ  ال�سمو  جليلة جت�سدت فى �ساحب 
، حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����ص  زاي���د  ب��ن  خليفة 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخ��ي��ه  اهلل 
الدولة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبى رعاه اهلل  
حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واخوانهما 

المارات واأولياء العهود الأمناء. 
لك املجد وال�سوؤدد والعلو يا دولتنا احلبيبة 
يف الداخل وعند اجلوار وبني دول العامل 
�سريي يا دولة المارات بقيادتك احلكيمة 
ورا���س��د رحمهما اهلل فى  زاي���د  ن��ه��ج  ع��ل��ى 
ت��ك��ري�����ص احل���ب وال��ت�����س��ح��ي��ة ب���ني �سعبك 
وال���وف���اء والخ���ال����ص ل��ك��ل م��ن وق���ف اىل 
جانبك.  اأما انتم يا اأبناء المارات الكرام 
وان��ت��م ي��ا ���س��ي��وف ه���ذه ال���دول���ة الكرمية 
اأعطى  مل��ن  ال���وف���اء  اأع��ي��ن��ك��م  ���س��ع��وا ن�سب 
اأمن  مل��ن  مل��ن احت�سن وال�����س��الم��ة  واحل���ب 
المن واأطلق للحرية العنان �سمن حدود 

العرف والقانون. 
عا�ست دولة المارات العربية املتحدة حرة 
رافعة  وترابها  اأر�سها  �سيدة على  م�ستقلة 
وقائعنا  ���س��ود  ���س��ن��ائ��ع��ن��ا..  بي�ص   ( ���س��ع��ار 
وهنيئا  موا�سينا(  حمر   .. مرابعنا  خ�سر 
ورحم  عيدها  ذك���رى  يف  و�سعبها  ل��ل��دول��ة 
بالعز  دولتنا  وادام  الب���رار  �سهدائنا  اهلل 

والفخار، وكل عام وانتم بخري . جمموعة من �سور ذكرياتهفايز �سادق ومعه الزميل د.حممود علياء



نتقدم باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

 ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام المارات حفظهم اهلل 

واإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 

واإىل �شعب المارات الكرمي واملقيمني والوافدين

مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س والأربعني لدولة المارات العربية املتحدة 
وكل عام وانتم بخري 

 فايز �شعيد ال�شادق 
 �شعيد فايز �شعيد ال�شادق -  املهند�س حممد فايز �شعيد ال�شادق

فايز �سعيد ال�سادق
رئي�ص تنفيذي
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ملحق خا�س مبنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�س و الأربعني
 �سعادة اأحمد عبداهلل ال�سعفار�سعادة اأحمد ال�سعفار يتو�سط ابنه ا�سامه والزميل د. حممود علياء

جمموعة اأحمد عبد اهلل ال�سعفار واأوالده تواكب امل�سرية االحتادية ال�ساملة 

اإجنازات ماثلة ومتميزة وتطلعات تتفاعل مع التطور واالزدهار
اأحمد عبد اهلل ال�ضعفار: الكفاءات املواطنة لدينا ت�ضارك بالعدد االأكرب 

يف جمل�ش اإدارة املجموعة وعددهم ع�ضرة اأ�ضخا�ش
لدينا فريق عمل ميداين من املواطنني املخت�سني 

اأ�ضامة اأحمد ال�ضعفار: املناف�ضة ال�ضريفة واالإيجابية هي اأ�ضا�ش العمل الناجح
•• �أجرى �ملقابلة- د. حممود علياء:

جمموعة  واك��ب��ت  تاأ�سي�سها  منذ 
واأولده  ال�سعفار  ع��ب��داهلل  اأح��م��د 
امل�����س��رية الحت���ادي���ة ال�����س��ام��ل��ة يف 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ويف  ال���دول���ة 
وال�سحية  والتجارية  العمرانية 
وغدت  وال��ري��ا���س��ي��ة  والتعليمية 
احلوافز  ب��اإذك��اء  املقدمة  يف  دائما 
وال�ساملة  املتوالية  وب��الإجن��ازات 
دائما  ترقي  التي  وه��ي  واملتميزة 
اإىل ال�سبق والإبداع بفكر م�ستنري 
ومتابعة  م����درو�����س����ة  وخ�����ط�����وات 
كفاءة  ت��ع��ك�����ص  دق��ي��ق��ة  م��ي��دان��ي��ة 
ومهارة  وحرفية  وارت��ق��اء  الإدارة 
النتائج  وحت��ق��ي��ق  الخ��ت�����س��ا���ص 
الذي  والأم����ر  وال��الف��ت��ة  املتميزة 
ولها  امل���ق���دم���ة  دائ���م���ا يف  ج��ع��ل��ه��ا 
ث��ق��ة اجلميع  ت��ك�����س��ب  ���س��دارت��ه��ا 
ومت�������س���ي ق���دم���ا م����ن جن�����اح اإىل 
ال�ستاذ  ���س��ع��ادة  وي��خ��ت��زل  جن����اح. 
ال�����س��ع��ف��ار رئي�ص  اأح���م���د ع���ب���داهلل 
العمل  ف��ل�����س��ف��ة  الإدارة  جم��ل�����ص 
ت��ك��ام��ل��ي ر�سني  ت��ك��ري�����ص  ب���اأن���ه���ا 
ب���ني ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز والإب������داع 
التطور  ي��ف��ر���س��ه��ا  ف��ل�����س��ف��ة  وه���ي 
ويلتزمها  ال���ع�������س���ر  وي���ك���ر����س���ه���ا 
ال�ستمرارية  ع��ل��ى  ح��ري�����ص  ك���ل 
ال��ن��اج��ح��ة وال���الف���ت���ة مب���ا يخدم 
وجمموعة  امل��ج��م��وع��ة  م�����س��ل��ح��ة 
باأدائها  الواثقني  معها  املتعاملني 
وم�������س���ل���ح���ة ال������وط������ن.  وي����وؤك����د 
�سعادته: علي اأهمية العمل بقول 
ال���ك���رمي حم��م��د �سلى  ال���ر����س���ول 
يحب  اهلل  )اإن  و���س��ل��م  ع��ل��ي��ه  اهلل 
يتقنه  اأن  ع��م��ال  اأح��دك��م  ع��م��ل  اإذ 
دائما  امل�ستقيم  اخل���ط  وي��ب��ق��ى   )
نقطتني  ب��ني  م�سافة  اأق�����س��ر  ه��و 
اإىل ج��ان��ب اح����رتام  ذك���اء النا�ص 
البناءة  ل��رغ��ب��ات��ه��م  وال���س��ت��ج��اب��ة 
املن�سودة  م�����س��اري��ع��ه��م  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
مب�سلحة  ب���ال���ت���ايل  ي�����س��ب  مب����ا 
والوافد  واملقيم  واملواطن  الوطن 
الإم����ارات  دول���ة  ولتبقى  وال��زائ��ر 
املقدمة  يف  دائما  املتحدة  العربية 
احل�سارية والع�سرية والإبداعية 

بني �سعوب العامل.

�سعادة اأحمد ال�سعفار واأبنه اأ�سامة
حوار مو�سوعي و�سريح

ومبنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�ص 
والأربعني لدولة الإمارات العربية 
املتحدة حتدث الينا �سعادة ال�ستاذ 
اأح���م���د ع���ب���داهلل ال�����س��ع��ف��ار ال���ذي 
اأحمد  رئ��ا���س��ة جم��م��وع��ة  ي��ت��وىل 
عبداهلل ال�سعفار واأولده فاأ�ستهل 
اآيات  اأ�سمى  برفع  حديثه  �سعادته 
�ساحب  اإىل  والتربيكات  التهاين 
بن  زي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
الدولة   رئي�ص  نهيان  اآل  �سلطان 
، حفظه اهلل واإىل �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال�����وزراء ح��اك��م  دب���ي  حفظه اهلل 
اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  واأ�سحاب 
امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى ل���الحت���اد حكام 
واإىل  اهلل   ح��ف��ظ��ه��م  الإم����������ارات 
اأولياء  ال�����س��ي��وخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب 
ال���ع���ه���ود الأم�����ن�����اء ح��ف��ظ��ه��م اهلل 
ال�سيوخ  ال�����س��م��و  اأ����س���ح���اب  واإىل 
واإىل  اهلل  حفظهم  احل��ك��ام  ن���واب 
املعطاء  ال��ط��ي��ب  الإم�����ارات  �سعب 
على  وال���واف���دي���ن  امل��ق��ي��م��ني  واإىل 

اأر�ص الدولة املباركة  والناه�سة 
امل����زي����د من  ����س���ع���ادت���ه  ، م��ت��م��ن��ي��ا 
ال��ن��ه�����س��ة وال����ت����ط����ور وال����رخ����اء 
والنجاح   ، وال���ن���م���اء  والزده��������ار 
والتميز والإب��داع للجميع،  وكل 

عام وانتم بخري.

م�ساريعها  توا�سل  املجموعة 
املتنوعة

م�ساريع  ع�����ن  �������س������وؤال  وح��������ول 
القائمة  امل���ج���م���وع���ة 

واملنظورة يف م�سرية 
ال�ساملة  ال��ن��ه�����س��ة 
يف دول�����ة الإم�������ارات 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة 
الأ�ستاذ  �سعادة  ق��ال 
ال�سعفار:  اأح����م����د 
جمموعة  تابت  لقد 
ال�سعفار خالل العام 
م�ساريعها   2017
املتنوعة من عقارية 
واإن�سائية وهند�سية 
وغ�������ريه�������ا وع����ل����ى 
خمتلف ال�سعد ويف 

واملدرو�ص  ال�سامل  التطور  اإط��ار 
يف ال���دول���ة مب���ا ي��ت��ف��ق م���ع روؤي���ة 
ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  �ساحب 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص ال��دول��ة ، 
حظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����ص جمل�ص  رئ��ي�����ص 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي، حفظه اهلل 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي 
يف  اهلل  حفظه   ، امل�سلحة  للقوات 
مواكبة الع�سر وم�ساركة الأجيال 
وحتقيق  الطموحات  وم�ساعفة 
امل���زي���د وامل����زي����د م���ن الإجن�������ازات 
الع�سر  يفر�سه  ما  بكل  ال�ساملة 
م��ن ارت��ق��اء ومت��ي��ز واإب����داع لدفع 
ال�ساملة والإعمار  التنمية  عجلة 
املدرو�ص  قدما اإىل الأمام وب�سكل 
منهجي يف الوقت املنا�سب فتاأتي 
متطابقة  هلل  واحل���م���د  ال��ن��ت��ائ��ج 
والأهداف املر�سومة تباعا ودائما 
القيادة  ب��ح��ك��م��ة  الأف�����س��ل  ن��ح��و 
ومقا�سدها  واآمالها  وتطلعاتها 

والتعاون  امل�����س��ارك��ة  روح  ب��ث  م��ع 
املتوالية  الأج����ي����ال  يف  وال��ت��م��ي��ز 
ب��ع��د ج��ي��ل واأ�ساف  ت��ب��اع��ا ج��ي��ال 
الركب  ه����ذا  ون��ح��ن يف  ���س��ع��ادت��ه 
واملتفاعل  ال���ف���اع���ل  احل�������س���اري 
ما  بكل  خطانا  نوا�سل  واملعطاء 
امل�ساركة وحتقيق  واجب  يفر�سه 
واإبداعا  ومتيزا  ابتكارا  الأف�سل 
اإداريا وميدانيا وفنيا حيث نعني 
حتقيق  ويهمنا  التفا�سيل  ب��ك��ل 
لدينا  املر�سومة  الأه���داف  كامل 
اأف�سل  ن���ح���و  ال����ط����رق  ب���اأف�������س���ل 
التطور  م�������س���رية  يف  الأه���������داف 
امل�����س��اري��ع مع  ملختلف  والزده�����ار 
وع���ي ال��ف��ر���ص واحل���واف���ز وواقع 
املناف�سة والطموح والال حمدود 
وه����و ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ن��ا م��ن��ه��ج دائ���م 
الكفاءات  يج�سد  ورا���س��خ  وق��ائ��م 
والقدرات والأهداف وعليه نبني 
تفاوؤلنا الدائم واإ�سهامنا الوطني 
هذا  �سعادته  وا�ستطرد   . املن�سود 
م�ساريع  يف  الإ���س��ه��ام  ج��ان��ب  اإىل 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال�������س���ح���ة وجم�����الت 
الغيار  وق��ط��ع  ال�����س��ي��ارات  ���س��وق 

ال�سركات  يف  الإ����س���ه���ام  وك���ذل���ك 
الإنتاجية الأخرى مثل املرطبات 
وال�سناعية  التجارية  وامل��ج��الت 
املختلفة وي�ساف اإىل هذا اهتمام 
ال�ست�ساري  ب��ال��ع��م��ل  امل��ج��م��وع��ة 
�������س������واء يف جم����ال  ال����ه����ن����د�����س����ي 
جمالت  اأو  ال��داخ��ل��ي  الت�سميم 
دائما  ون���ح���ن   . ع���ام���ة  ال���ع���م���ارة 
م�ستقبال  اأو  ح��ا���س��ر  م��ت��ف��ائ��ل��ون 

وكل عام وانتم بخري. 

لدينا فريق عمل من املواطنني 
املخت�سني

الكفاءات  دور  ع��ن  ���س��وؤال  وح���ول 
اأعمال املجموعة قال  املواطنة يف 
 : ال�سعفار   اأحمد  اأ�سامه  ال�ستاذ 
لدينا كما ذكرت ع�سرة م�سئولني 
اأك��ف��اء مي��ث��ل��ون العدد  م��واط��ن��ني 
اإدارة  جم����ل���������ص  م������ن  الأك������������رب 
فريق  لدنيا  اأن  كما   ، املجموعة 
املخت�سني  امل��واط��ن��ني  م��ن  ع��م��ل 
اأ�سامة  ال���س��ت��اذ  واأك���د  امليدانيني 
املناف�سة  اأن  على  ال�سعفار  اأحمد 
اأ�سا�ص  هي  واليجابية  ال�سريفة 
العمل الناجح واملتكامل،  ول �سك 
الناجح  م��ع  باملقارنة  امل��ب��دع  ب���اأن 
والأدوم  الأب����ق����ى  ه����و  وامل���ت���م���ي���ز 
والأق�����������در ع���ل���ى ال����س���ت���م���راري���ة 

والأجدى كذلك. 

م�ساريع خارج االإمارات
م�ساريع  ع�����ن  �������س������وؤال  وح��������ول 
امل��ج��م��وع��ة خ����ارج الإم�������ارات قال 
ال�سعفار  اأح��م��د  اأ���س��ام��ه  ال���س��ت��اذ 
قطر  يف  خارجية  م�ساريع  لدينا 
ال�سعودية  ال���ع���رب���ي���ة  وامل���م���ل���ك���ة 
املزيد.  اإىل  ونتطلع  وال��ب��ح��ري��ن 
فل�سفة  اعتماد  اأهمية  اإىل  واأ�سار 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
يف  اهلل  حفظه   ، مكتوم  اآل  را���س��د 
اجل��ّد وامل��ث��اب��رة وحت��دي��د الهدف 
وهي اأهم اأ�سباب النجاح يف العمل 

ويف احلياة عامة .

ن�سائح لل�سباب
وع���ود ع��ل��ى ب���دد عدنا 

������س�����ع�����ادة  اإىل 

ال�سعفار  اهلل  عبد  اأحمد  ال�ستاذ 
يف  لل�سباب  ن�سائحه  ع��ن  ن�ساأله 
ه����ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ال���ع���زي���زة ق����ال اإن 
ال�سباب هم امل�ستقبل،  ولهم الغد 
احلفاظ  يف  امل�����س��ئ��ول��ي��ة  وع��ل��ي��ه��م 

على ما اأجن��زه الآب��اء والأجداد،  
وق��������دمي��������ا ق������ي������ل : 

»زرع������������وا ف���اأك���ل���ن���ا 
ون�����������������������������زرع 
 . فياأكلون« 

وكلما كان ال�ساب اأكرث خلقا وعلما 
اأكرث  كان  كلما  ومثابرة  واجتهادا 
فائدة  لوالديه ولأ�سرته وملجتمعه 
ووطنه وقد وفرت دولتنا العزيزة 
لالأعمال  ال�سحي  امل��ن��اخ  لل�سباب 
ال�سريفة وك�سب املعارف ، وحتقيق 
الهدف ، بالإنتاج والعطاء 
وال��ن��ج��اح ، وي���د اهلل مع 
اجل����م����اع����ة وك������ل ع���ام 

واأنتم بخري. 
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نتقدم باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

 ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام المارات حفظهم اهلل 

واإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 

واإىل �شعب المارات الكرمي واملقيمني والوافدين

مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س والأربعني لدولة المارات العربية املتحدة 
وكل عام وانتم بخري 

 اأحمد عبداهلل ال�شعفار واأولده

دبي - االإمارات العربية املتحدة - هاتف:043969999 - فاك�ص:043978178 - �ص.ب:2158 دبي
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�ستة واأربعون عامًا من العطاء

اجلامعيون ال�ضباب.. يتطلعون اإىل امل�ضاركة اجلادة يف بناء الوطن
فتاة االإمارات .. املراأة كانت رائدة يف التاأ�سي�ص والبناء بف�سل زايد واأم االإمارات
االحتاد ُوِلد �ساخمًا ليحقق طموحات اأبنائه على مدى ما يقرب من خم�سة عقود

•• �لعني- �لفجر:
•• ت�ضوير- حممد معني:

اإعالن  �ستة واأربعون عامًا من العطاء بداأت يف الثاين من دي�سمرب يف �سبعينات القرن املا�سي منذ 
دولة االحتاد على يد املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان واإخوانه من حكام 
اأبنائه على مدي ما يقرب  اأن يولد �ساخما ليحقق طموحات  اأرادوا لهذا االحتاد  االإمارات الذين 
من خم�سة عقود. االإجنازات مل تتوقف لتتوا�سل امل�سرية لرياها االأحفاد روؤى العني حتى واإن مل 

يكن قد عا�سروا البداية. طموحات ال�سباب من االأحفاد مل يكن لها �سقف حمدد من اأجل ا�ستكمال 
م�سرية بداأت منذ �ستة واأربعون عاما لت�سمل جميع مناحي احلياة من اأجل بناء دولة ع�سرية بداأت 
من حيث اأنتهى االآخرون. تطلعات �سباب االإمارات ممتدة ومتوا�سلة ومنهم �سباب اجلامعات ممن 
تخ�س�سوا يف جماالت عدة اأرادوا من خاللها اأن ي�ساهموا يف م�سرية اأخذت طريقها وفق روؤية ت�سعى 
ومراكز  واملعاهد  واجلامعات  املدار�ص  فكانت  اأولوياتها  مقدمة  يف  االإن�سان  بناء  ليكون  البناء  اإىل 
البحوث املختلفة اإ�سافة اإىل االبتعاث للمراكز واجلامعات العاملية رغبة  يف التعرف علي اأحدث 

ما و�سل اإليه العامل.

ويف تاأكيد على هذا التوجه قال الطالب اجلامعي » حمد النقبي« الذي 
يدر�ص العلوم الهند�سية اأن تطور التعليم والرتقاء بامل�ستوى الأكادميي 
اإليه دول��ة الإم���ارات منذ  الرافد الأه��م لبناء الأمم وه��ذا ما ت�سعى  هو 
املوؤ�س�ص  اأن  الآب��اء والأج��داد  الأوىل- فقد قراأنا وعرفنا من  انطالقتها 
و�سعوا  املوؤ�س�سني  من  اإخ��وان��ه  ومعه  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
اجلامعات  بعدها  ومن  املدار�ص  فاأن�سئت  اهتمامتهم  مقدمة  يف  التعليم 
لتكون جامعة الإم��ارات هي البداية لي�سل عدد خريجيها اإيل ما يقرب 
الدولة  يف  الهامة  املنا�سب  من  العديد  تقلدوا  األفا  وخم�سني  خم�سة  م 
ليكون من بينهم الوزراء ممن كانت لهم الب�سمة الوا�سحة على جوانب 
احلياة- ومل تتوقف م�سرية  هذه اجلامعة عند �سقف معني بل تطورت 
حتقيق  اإىل  وت�سعى  املجتمع  احتياجات  تتلم�ص  بحثية  جامعة  لت�سبح 

متطلباته وطموحاته.
هو  التعليم  اأن  اجلابري  حممد  اجلامعي  الطالب  ق��ال  اآخ��ر  تاأكيد  ويف 
املدخل احلقيقي لأي تطور ت�سعى اإليه الدول اإن اأرادت اأن تواكب الع�سر 
وهذا ما ن�ساهده يف دولة الإم��ارات حتى واإن كانت البداية متوا�سعة - 
اأن امل�سرية متوا�سلة ل��رى  التقدم  اإل  كما �سمعنا من الأج��داد والآب��اء 
يف جميع املجالت ونرى بعد مرور �ستة واأربعون عاما على قيام الحتاد 
هو  التعليم  اأن  يعني  وهذا  الرابعة  ال�سناعية  للثورة  ا�ستعداد  هناك  اأن 
ال�سالح احلقيقي الذي ميكن اأن يكون النافذة التي ندخل به اإىل عامل 

هذه الثورة ال�سناعية الرابعة.
ويف اإ�سارة من حميد را�سد ال�سحي، وهو اأي�سا من دار�سي الهند�سة قال 
اأن ما ن�ساهده يف دول��ة الإم��ارات حاليا مل يتوقف عند جمال واح��د بل 
�سمل جميع مناحي احلياة وهي كثرية ومتعددة حتى اأننا ويف هذه الأيام 
ونحن نحتفل بالعيد الوطني ن�سمع عن جناحات متالحقة ل يكاد مير 

يوم اإل ون�سمع عن مبادرات جديدة كلها ت�سب ل�سالح ابن الإمارات.

املوؤ�س�سون لهذه الدولة  التي و�سعها  البداية ال�سحيحة  اأن  موؤكدا على 
جعلت من هذه النجاحات حقيقة وواقعا ملمو�سا.

اأحفاد  اأي�����س��ا ط��ال��ب جامعي وم��ن  وي���رى حممد ج��اب��ر احل��م��ادي وه��و 
يلم�سه كل مواطن  املعي�سي و�سبل احلياة  الو�سع  اأن حت�سني  املوؤ�س�سني، 
على هذه الأر���ص بل كل مقيم حيث ينعم اجلميع بخريات هذا الوطن 
اأبوظبي  اإىل  العني  امل�سافة من  اأن قطع  الأج���داد  ن�سمع من  كنا  وق��ال: 
اأو دبي رمبا ت�ستغرق عدة اأيام ولكن يف هذه الأيام ن�سمع ونرى اأن اأبناء 
الإمارات ي�ستعدون لل�سعود اإىل املريخ من خالل �سباب تعلموا ودر�سوا يف 
الإ مارات ليدخلوا يف مناف�سة مع دول متتد ح�سارتها اإىل اآلف ال�سنني.

اأبناء  امل��درو���س��ة جتعل  العلمية  القفزات  ه��ذه  اأن  على  احل��م��ادي  وي��وؤك��د 
خططوا  ممن  باملوؤ�س�سني  فخرا  واأك��رث  بل  بوطنهم  فخورين  الإم���ارات 

لياأخذ هذا الوطن املكانة التي ي�ستحقها.
ويف اإ�سارة اإىل احلكومة الذكية التي اأخذت بها دولة الإمارات واأ�سبحت 
واحدة من املبادرات الهامة- يقول عبد اهلل حمد علي الذي يدر�ص تقنية 
املعلومات بجامعة الإم��ارات- اأن مثل هذه املبادرات جعلت العامل ينظر 
اإىل الإمارات باإعجاب ورمبا ت�سعى بع�ص الدول اإىل نقل جتربة الإمارات 
اإىل املزيد  اأب��ن��اء الإم����ارات ي�سعون  اإىل دول��ه��م وه��ذا يف ح��د ذات��ه يجعل 
اأننا نرى طالب وطالبات مدار�ص  امل��ب��ادرات والإجن���ازات حتى  من هذه 
القائمني على هذا الوطن  يحققون اجن��ازات علمية كانت حمل تقدير 
ليكون الإبداع يف كل مكان ولي�ص قا�سرا على واحد دون الآخر فاجلميع 

يت�سابقون من اأجل رفعة هذا الوطن.
الت�سريعات  اأن  البلو�سي  اأحمد  القانون  دار���ص  يرى  اأخ��رى،  زاوي��ة  ومن 
تناغم  بل-  توافق-  املجتمع يف حالة  الوطن جعلت  واكبت م�سرية  التي 

من اأجل اأن يوؤدي كل واحد مهامه دون تعار�ص اأو ت�سارب.
امل�سرية وهذا  اطمئنان على  يكون هناك  القانون  ي�سود  وي�سيف عندما 

ما حدث منذ البداية وقت الإعالن عن قيام دولة الحتاد حيث �سدرت 
الت�سريعات املنظمة لكل مناحي احلياة فكان التقدم والنجاح هو احلليف 

الطبيعي مل�سرية حتافظ عليها قوانني وت�سريعات منظمة.
اأن ال�سحة والتعليم  اأي�سا من اجلامعني فريى  اأما حمد الكويتي وهو 
�سنوان ل يفرتقان فطاملا وجدت »ال�سحة والتعليم« كان النجاح هو �سيد 

املوقف.
لنجد  الأوائ���ل  املوؤ�س�سني  اإليهما  تنبه  العاملني  هذين  اأن  على  م��وؤك��دا 
مقولة  لتتحقق  امل��دار���ص  ان�ساء  يالزمها  املقدمة  يف  كانت  امل�ست�سفيات 
ال�سحة  م�سرية  اأن  حمد  وي�سيف  ال�سليم«  العقل  يف  ال�سليم  »اجل�سم 
والتعليم �سهدت تطورا كبريا وملحوظا حتى اأننا ن�ساهد يف هذه الأيام 
وبعد مرور �ستة واأربعون عاما م�ست�سفيات عاملية تت�سابق لتقدم خدماتها 
امل��دار���ص واجل��ام��ع��ات، لتتوا�سل  ، وك��ذل��ك  ال��وط��ن واملقيمني  اأب��ن��اء  لكل 
م�سرية التعليم- ومن هنا ت�سبح ال�سحة والتعليم قاطرة التقدم الذي 

ن�ساهده يف كل يوم.
وعن مراحل العمران التي �سملت جميع اأرجاء الدولة يقول خالد النقبي 
وهو من دار�سي الهند�سة اأن حركة العمران التي �سهدتها دولة الإمارات 
منذ قيام دولة الحتاد وحتى يومنا هذا جعلت مدينة مثل دبي واأبوظبي 
تناف�ص مدن عاملية �سبقتنا بكثري حتى اأ�سبحت هذه املدن مزارا يتطلع 
اإليه الكثريون من اأبناء العامل وخري مثال على هذا »برج خليفة« الذي 

اأ�سبح رمزا يفتخر به اأبناء الإمارات.
ويرى دار�ص القت�ساد »من�سور الكويتي« اأن التجارة اخلارجية اأ�سبحت 

عالمة هامة يف اقت�ساد دولة الإمارات.
املوارد  التي تنمو يف كل يوم جعلت الإم��ارات متعددة  اأن ال�سناعات  كما 
اأي�سا م��وارد تت�ساعد وتريتها يف  لي�ص فقط على البرتول ولكن هناك 

كل يوم.

م�سريا اإىل اأن الإعالن عن اآخر »برميل نفط« بعد خم�سني عاما- يوؤكد 
الآن  م��ن  ت�ستعد  حيث  ال�سحيح  الطريق  يف  ت�سري  الإم����ارات  دول���ة  اأن 
لإيجاد البدائل التي جتعل اأبناوؤها يعي�سون بنف�ص الكفاءة بل يتفوقون 

على ماهو قائم حاليا.
اإن  يقول:  النايلي،  �سليمان  �سيف  »اللكرتونيات«  دار���ص  من  اإ�سارة  ويف 
العامل يتطور يف كل يوم من حولنا حتى اأننا ن�ساهد ون�سمع عن »روبوتات« 
تقوم باأداء مهام الإن�سان- وهناك جتارب من هذا النوع بداأت يف مدينة 
»دبي« على �سبيل املثال وهذا يجعلنا ن�ستعد لهذه الثورة ال�سناعية التي 
رمبا تقل�ص وظائف متعارف عليها حاليا، ولكنها ومع هذا التقدم يرجح 
اأن  ال�سروري  �ستختفي، ومعنى هذا من  اأنها  درا�سات علمية  اأنها ووفق 
ن�ستعد ومن  الآن لإحداث ثورة علمية تكون التقنية حمورها الأ�سا�سي 
من اأجل مواكبة هذا التطور. ويرى �سيف اأن دولة الإمارات وهي حتتفل 
مبرور �ستة واأربعون عاما على قيام دولة الحتاد ت�ستعد ملثل هذه الثورة 
ورمبا  اجلامعات  م��ن  الكثري  حت��ول  ع��ن  الآن  ن�سمع  اأن��ن��ا  حتى  العلمية 
كلها اإىل البحث العلمي، ومل يتوقف  هذا عند اجلامعات فقط بل امتد 
حاليا اإىل املدار�ص واملعاهد لن�ساهد طالب وطالبات يف املراحل الدرا�سية 
اأحمد  وي���رى  ع��امل��ي��ا.   بها  يتناف�سون  علمية  ب��ت��ج��ارب  ي��ق��وم��ون  الأوىل 
زال  ما  املوؤ�س�سني  الآب��اء  و�سعه  ما  اأن  الهند�سة  بكلية  الطالب  ال�سوايف 
هو »اللبنة« الأوىل التي تبنى عليها ما ن�ساهده من تطور يف هذه الأيام، 
ولكن بطريقة ع�سرية تواكب العامل الذي نعي�ص فيه الآن موؤكدا على 
اأم��ر هام و�سروري وه��ذا ما ن�ساهده حتى يف  ال��رتاث  اأن املحافظة على 
الأبنية التي تقام، حتى واإن كانت من الأبراج العالية، اإل اأنها تاأخذ جانبا 
اأن هذا التوافق ما بني الرتاث  اأبناء الإم��ارات، وقال  تراثيا يتوافق مع 

يتبعواحل�سارة �سيء يح�سب لالإمارات والقائمني عليها.
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الذي  التطور  اأن  الكتبي  حممد  اجلامعي  الطالب  يقول  جانبه  وم��ن 
ن�ساهده يف الإم���ارات حاليا مل يقت�سر على جانب دون الآخ��ر بل �سمل 
جميع جمالت احلياة وهذا ي�ست�سعره املواطنني على اختالف اأعمارهم 
وثقافاتهم موؤكدا على اأن الأ�سرة تعي جيدا دورها يف تن�سئة الأجيال عل ى 
حب الوطن والتفاين يف العمل من اأجل حتقيق الطموحات التي ت�سعي 

اإليها دولة الإمارات.
ويرى يا�سر بن حممد، املتخ�س�ص يف »الإعالم« بكلية العلوم الإن�سانية 
والجتماعية اأن دولة الإم��ارات ت�سهد يف وقتنا احلايل نقلة نوعية نحو 
امل�ستقبل، وخري  �ساهد على ذلك ال�ستعداد للثورة ال�سناعية الرابعة- 
الإ ��م��ارات تعرف وت�سع يدها على مفاتيح �سناعة  دول��ة  اأن  يعني  وه��ذا 
امل�ستقبل ، كما يرى اأن الإعالم وهو تخ�س�سه الذي يدر�سه، يواكب كل 
هذه التطلعات بوعي وم�سداقية وهذا يف حد ذاته يطمئننا جميعا نحن 
اأبناء الإم��ارات باعتبار اأن الإعالم هو املو�سل احلقيقي لكل ما يتم من 

اإجنازات.
املعلومات،  تقنية  يدر�ص  ال�سحي طالب جامعي  اهلل  اإ�سارة من عبد  ويف 
قال اأن اإحدى م�سادر الدخل التي جتعل الإمارات ل تعتمد على البرتول 
اأن جميع مقومات ال�سياحة متوفرة يف  وحده هي ال�سياحة موؤكدا على 
اأن ما ن�ساهده يف دبي  الأع��م��ال« وق��ال  الإم���ارات خا�سة �سياحة »رج��ال 

واأبوظبي يوؤكد على هذا. 
اإ�سافة اإىل اأن هناك بع�ص اإمارات الدولة بداأت حتذوا وتتطلع اإيل هذا 
ليكون من بني هذا الفجرية وراأ�ص اخليمة اإ�سافة اإىل عجمان، كل هوؤلء 
نرى �سمن م�ساريعهم امل�ستقبلية توجه نحو هذا النمط من القت�ساد 

وهو اقت�ساد ال�سياحة.
العلوم  ي��در���ص  ال���ذي  را���س��د  ي��وؤك��د دروي�����ص  التعليم  اأه��م��ي��ة  اإىل  وع���ودة 
اإىل التقدم  اأهمية التعليم باعتباره القاطرة التي تدعو  الهند�سية على 
مبراحلة  التعليم  مناهج  يف  تطور  من  ن�ساهده  ما  اأن  وق��ال  وال��ت��ف��اوؤل. 
املختلفة، ابتداء من املرحلة الأوىل، يوؤكد على اأنه يتم حاليا اإعداد جيل 
قادر على التعامل مع اأحداث التقنيات، وخري �ساهد على هذا ما نراه يف 

امل�سابقات ومنها العاملية، هناك ح�سورا لفتا لأبناء الإمارات.
الريا�سة يف  اأهمية  الإم���ارات على  �سباب  وع��ي  يتاأكد  اأخ��رى  اإ���س��ارة  ويف 

التي ت�سهم يف هذا ومل يقت�سر على اإمارة بعينها - بل- �سمل جميع اإمارات 
الدولة، الأمر الذي ميكن القول معه اأن هناك  خطط يتم اإعدادها من 

اأجل الكتفاء الذاتي والعتماد على ما يتم اإنتاجه.
ويرى خالد الأ�سخري وي�ساركه خالد الظاهري والثنان يدر�سان بكلية 
وب�سكل  ت�سهم  امل��ج��الت  جميع  يف  التنمية  عمليات  اأن  على  الهند�سة- 
مبا�سر وقوي يف الرتقاء مب�ستوى الإمارات لتاأخذ ال�سدارة وقال اأن هذا 
الأمر وا�سح وت�ساهده جميع الأعني اليجابية التي تنظر اإىل كل اإجناز 

بتقدير بل ت�سعى اإىل اأن تكون م�سارك فاعل من اأجل التطوير والبناء.
ويف اإ�سارة من دار�ص الإدارة والقت�ساد، يوؤكد حم�سن املن�سوري- على  اأن 
ال�ستعداد ملا بعد النفط بعد يح�سب للقيادة يف الدولة و كان هذا وا�سحا 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اأعلن �ساحب  عندما 
اأن هناك خطط  اأب��و ظبي يف الحتفال باآخر »برميل نفط« وه��ذا يعني 
ا�سرتاتيجية لقت�ساد الدولة بحيث ل يكون النفط هو اآخر املطاف بل 

كان بداية لتحقيق ما هو اأف�سل.
ويرى طالب القانون جابر املري ، اأن مواكبة الت�سريعات لعمليات التطور 

اأمر هام و�سروري، وهذا ما ن�ساهده باعتبارنا من دار�سي القانون. 
م�سريا اإىل اأن جناح اأي دولة هو احرتامها للقانون، والذي بدوره يحفز 
الكثري من امل�ستثمرين ورجال الأعمال على دخول �سوق الإم��ارات وهم 

يعلمون متاما، اأن هناك ت�سريعات حتفظ لهم حقوقهم.
كما يوؤكد خليفة عبد اهلل وهو اأي�سا من دار�سي القانون على اأهمية وجود 
ت�سريعات حتفظ جميع احلقوق- وقال اأن القانون كما »يثيت« اليجابي 
فاإنه اأي�سا »يعاقب« املتخاذل، ومن هنا ياأتي مبداأ »الثواب والعقاب« وهذا 
اإ�سافة اإىل احرتام  ما يجعل املجتمع ياأخذ خطوات ايجابية يف كل يوم 
الدول الأخرى ملا يتم تنفيذه من قوانني حترتم الإن�سان وحتافظ على 

احلقوق.
هذا وقد دعا حممد �سلطان الكويتي واأحمد فا�سل املزروعي -وهما من 
الدار�سني اجلامعيني- اإىل اأهمية تغليظ العقوبة على املتخاذل اأو املق�سر 
يف حق الوطن وهذا يف حد ذاته »رادع وحمفز« يف نف�ص الوقت حتى يعلم 
بها  امل�سا�ص  على  اأح��د  ي��ج��روؤ  ومل  حمفوظة  حقوقه  جميع  اأن  املجتهد 
املتخاذل عندما  اأن  اإىل  اإ�سافة  الغر�ص  لهذا  قوانني و�سعت  من خالل 

حياة ال�سعوب- وهذا ما يراه الطالب اجلامعي مرزوق املري يقول : اأن 
الأندية التي تزخر بها دولة الإمارات بداأت مع قيام الحتاد، اأي ما يقرب 
داخل  فى  لي�ص  مميزا  ح�سورا  الأندية  هذه  لت�سجل  عقود،  خم�سة  من 

الإمارات فقط ، ولكن يف امل�ساركات الإقليمية والعاملية.
م�سريا اإىل اأن القيادة يف دولة الإمارات تويل هذا اجلانب اأهمية خا�سة ، 
بل وت�سجع جميع الأن�سطة التي مل تقت�سر فقط على كرة القدم وحدها، 
الألعاب  م��ن  وغ��ريه��ا  والفرو�سية  البحرية  الريا�سيات  اإىل  متتد  ب��ل 

الفردية.
اأن  الإن�����س��ان��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��ل��وم  بكلية  ال��دار���ص  �سيف علي  وي���رى 
الإمارات مل تتوقف عند جمال بعينه بل طرقت جميع املجالت وحققت 
اإىل  و�سول  وامل���راأة  الطفل  رعاية  من  ابتداء  لها  حت�سب  جناحات  فيها 

جمالت اأخرى مت�ص حياة الإن�سان فى الإمارات.
اأهمية  على  الهند�سة  دار����ص  ال�سام�سي  اللطيف  عبد  اأح��م��د  ي��وؤك��د  كما 
فيه  حققت  اجلانب  وه��ذا  الدولية-  وامل��وؤمت��رات  املعار�ص  يف  امل�ساركات 
الإم��ارات تفوقا ملحوظا واأق��رب دليل على هذا معر�ص الطريان الذي 
وراء  الذي حتقق من  البعد  اأن  على  موؤكدا  »باملليارات«  جاءت ح�سيلته 
املليارات وحدها بل اكت�سبت الإم��ارات من وراء هذا �سمعة  هذا مل يكن 

عاملية ت�سب يف ر�سيدها الذي يتناما يف كل يوم- بل يف كل حلظة.
اأن  اإىل  والقت�ساد،  الإدارة  بكلية  يدر�ص  ال��ذي  اإبراهيم  عي�سى  وي�سري 
القيادة لي�ص  اإليه  تنبهت  التقدم وهذا ما  الإماراتي هو ع�سب  الإن�سان 
فقط يف ه��ذه الأي����ام ول��ك��ن منذ ال��ب��داي��ة حيث ح��ر���ص »امل��وؤ���س�����ص« على 
الهتمام بالإن�سان الإماراتي والإن�سان ب�سكل عام ليوؤكد يف كل مرة، وهذا 
ما ن�ستمع اإليه من خالل الت�سجيالت والكلمات املقروءة وامل�سموعة، على 
اأن الإن�سان هو الرثوة احلقيقية- وهذه حقيقة ي�سري عليها قادة الدولة 
اأجل  التخطيط من  اأن هناك بعد  يف  ليتاأكد للجميع  حتى يومنا هذا، 
القيادية يرتجم  املنا�سب  ال�سباب يف  العتماد على  اأن  اإىل  اإ�سافة  هذا، 

هذا التوجه بو�سوح .
»الطب  ك���ان ط��ال��ب  الإم�����ارات  وال���زراع���ة بجامعة  الأغ���ذي���ة  كلية  وم���ن 
الرثوة  اأهمية  على  اأك��د  ال��ذي  م�سيقر  عبدالعزيز  من�سور  البيطري« 
احليوانية يف القت�ساد الوطني- م�سريا اإىل وجود العديد من امل�سروعات 

يتعر�ص للعقوبة ميكن له اأن يفيق يف امل�ستقبل ويعود اإىل �سوابه ويكون 
مك�سب ملجتمعه ووطنه وكل هذا بف�سل القوانني والت�سريعات.

التحتية  البنية  اأن  جامعي،  طالب  وهو  الطنيجي  الرحمن  عبد  وي��رى 
التي اأخذت بها الإمارات كانت عامال هاما يف الرتقاء بالقت�ساد  وهذا 
اأرادت  اإم��ارات الدولة، عندما  ما ن�ساهده يف دبي واأبوظبي وغريها من 
امل�ساريع  جذبت  التي  القاطرة  هي  التحتية  البنية  كانت  املجتمع  بناء 
الها�سمي  واأح��م��د  ال�سيزاوي  �سالح  دع��ا  جانبهما  وم��ن  وامل�ستثمرين، 
التدريب  اإىل الهتمام بعملية  الإم��ارات-  -وكالهما يدر�سان يف جامعة 
من اأجل تاأهيل ال�سباب لالأعمال املختلفة- وقال اأن هذا متواجد بالفعل 
وقد تنبهت اإليه دولة الإمارات يف وقت مبكر، وهذا وا�سح يف انت�سار مراكز 
التدريب- اإ�سافة اإيل كليات التقنية العليا التي ت�سهم وب�سكل مبا�سر يف 

اإعداد جيل قادر على الدخول وب�سكل حقيقي اإىل �سوق العمل.
وع���ن دور امل����راأة يف جمتمع الإم�����ارات ه��ن��اك ال��ك��ث��ري، ح��ي��ث ت���رى وفاء 
الظنحاين وهي من دار�سي القانون اأن املراأة ا�ستطاعت وبف�سل املوؤ�س�ص 
اأن  ال�سيخة فاطمة بت مبارك  الإم��ارات« �سمو  »اأم  زايد ومتابعة  ال�سيخ 
تاأخذ طريقها ال�سحيح منذ البداية، لرى ويرى اجلميع ن�سبة التعليم 
املدار�ص واجلامعات،  الإم��ارات وهذا وا�سح يف جميع  التي حتتلها فتاة  

حيث كان ومازال لفتاة الإمارات دور رائد يف كل املجالت.
وت�سيف خلود ال�سعدي وهي اأي�سا جامعية تدر�ص القانون.

القيادية  الأم��اك��ن  الكثري من  اأخ��ذت  الإم���ارات  امل��راأة يف  اأن  موؤكدة على 
تقلدن  ال��الت��ي  ال�سيدات  يف  وا���س��ح  وه���ذا  لها  حت�سب  جن��اح��ات  لتحقق 

منا�سب وزارية.
العديد من  امل��راأة يف  الأم��ر مل يقت�سر على ه��ذا بل ت�سدرت  اإن  وقالت 
مناحي احلياة لت�سل اإىل مراحل تطوعية ت�سهم من خاللها اإىل ت�سافر 

اجلهود لبناء املجتمع.
من  جميعهم  وفتيات  فتيان  ال�سباب  من  العديد  �سمت  الآراء  ه��ذه  كل 
اأحفاد املوؤ�س�سني قراأوا وتعرفوا على الرعيل الأول ممن �ساهموا يف بناء 
نف�ص  على  ي�سريون  اأنهم  جميعهم  ليوؤكدوا  احلديثة،  الع�سرية  الدولة 
الطريق مت�سلحني باملعرفة وخربات من �سبقهم ليكونوا اأداة بناء وتقدم 

لتتحقق مقولة القيادة يف اأن ال�سباب هم الدرع الواقي لهذا املجتمع.   
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امل�سرف يواكب امل�سرية االحتادية بنجاحاته املتوالية 

في�ضل ح�ضن كلداري: نحن �ضعداء مبا حققناه من نتائج
- �سجلنا اأرباحا قيا�سية بلغت 433 مليون درهم - �سدة املناف�سة بني البنوك تفر�ص التميز

- املواطنون يف االإدارة 32 % واإىل ت�ساعد دائم - ن�سعى اإىل تعزيز وجودنا يف االإمارات
•• دبي-�لفجر:

تاأ�س�ص امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية  امل�سرف يف نوفمرب 
الذي   50 رقم  الحتادي  املر�سوم  مبوجب  امل�سرفية  اأعماله  وبداأ   1975
اأ�سدره ووقعه �ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان ، يرحمه اهلل 

عام 1976.
وقد مت اإن�ساء امل�سرف لرت�سيخ الروؤية واحلكمة وبعد النظر التي يتمتع بها 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان وحكام الإمارات الأخرى حيث 
قيام  وت�سجيع  العربية  ال��دول  التعاون ما بني  تر�سيخ  بغاية  امل�سرف  تاأ�س�ص 

امل�ساريع القت�سادية امل�سرتكة فيما بينهم.
على  امل�ستمر  التحديث  خطى  على  قدما  الراهن  الوقت  يف  امل�سرف  وي�سري 
اأن يكون مثال لالبتكار وال�سريك  روؤيته  الإداري��ة لتحقيق  امل�ستويات  جميع 

املايل املف�سل يف كافة اأ�سكال اخلدمات امل�سرفية يف املنطقة.

حوار مو�سوعي وهادف
ومواكبة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة   46 الوطني  ال��ي��وم  ومبنا�سبة 
وتطورها  وازدهارها  ال�ساملة  الدولة  نه�سة  يف  الرائدة  امل�سرفية  للم�سرية 
كلداري  في�سل ح�سن  الأ���س��ت��اذ  �سعادة  م��ع  وه��ادف��ا  ح���وارا مو�سوعيا  ارت��اأي��ن��ا 
وخرباته  الالفتة  بكفاءته  يتميز  وال��ذي  امل�سرف  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص 
املتميزة وطموحه اخلالق والدائم لتحقيق اأف�سل مراتب التطوير يف امل�سرف 
اإيل  وترقي  الواقع  تتفاعل مع   بروؤية ح�سيفة  امل�سرفية  واأف�سل اخلدمات 
والدولية  والإقليمية  املحلية  امل�سرفية  املعايري  يف  �سباقة  وتكون  الأف�سل 

خلدمة القطاع املايل والتجاري والقت�سادي يف الدولة واملنطقة عام. 
�ساحب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  برفع  حديثة  �سعادته  وا�ستهل 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد ، حفظه اهلل رئي�ص الدولة واإىل �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
حاكم دبي  واإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ  اأع�ساء املجل�ص الأعلى لالحتاد حاكم 
الإمارات  �سعب  واإىل  العهود  اأول��ي��اء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل  الإم���ارات 
املعطاء متمنيا  الطيبة  الدولة  اأر�ص  والوافدين على  املقيمني  واإىل  الكرمي 
والتطور  والنماء  الزده��ار  واملزيد من  املزيد  العزيزة هذه  باملنا�سبة  �سعادته 
والأعمار لتبقى الإمارات دوما م�سرب املثل بتحقيق اأكرب الإجنازات باأوقات 
قيا�سية تده�ص العامل وحتظى باحرتامه وتعديده الرا�سخني دائما وكل عام 

واأنتم بخري.

نحن �سعداء مبا حققناه من نتائج
امل�سرف  م�سرية  حول  املعهودتني  ومو�سوعية  ب�سراحته  �سعادته  حتدث  ثم 
كموؤ�س�سة م�سرفية متميزة ولفتة وقال : نحن �سعداء بالنتائج التي حققها 
امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية امل�سرف خالل العام 2016 
متيزت  والتي  ال�سابقة  الأع��وام  خالل  املتوا�سلة  لنجاحاته  ا�ستمرار  املا�سي 
باحتياجات  ال��وف��اء  اإىل  ت��ه��دف  طموحه  ا�سرتاتيجية  تنفيذ  على  بقدرتنا 

ومتطلبات عمالئنا وكذلك حتقيق اأف�سل العوائد مل�ساهمينا.
واأ�ساف �سعادته فبالرغم من التحديات الكبرية التي  ات�سم بها العام 2016 
مثل تراجع اأ�سعار النفط وظهور م�ساعب اقت�سادية اأخرى مع حدة املناف�سة 

اأرباحا  �سجلنا  الجن��ازات حيث  العديد من  يحقق  اأن  امل�سرف  ا�ستطاع  فقد 
وا�سحة  ا�سرتاتيجية  تنفيذ  خ��الل  م��ن  دره��م  مليون   433 بلغت  قيا�سية 

املعامل خالل الأعوام الثالثة املا�سية والتي قد اأثبتت جناحها ومتيزها.

النمو يوؤكد التميز
حتقيق  على  امل�سرف  ق��درة  ومتثل   : يقول  ك��ل��داري  في�سل  الأ���س��ت��اذ  واأردف 
اأ�سواق  امل�ستمر على الرغم من الظروف  ال�سعبة واملناف�ص احلادة يف  النمو 
امل���ال واخل���دم���ات دل��ي��ال وا���س��ح��ا ع��ل��ى مت��ي��ز امل�����س��رف ح��ي��ث ت�سمنت نتائج 
اأعمالنا للعام2016 العديد من الأرقام القيا�سية فقد حقق امل�سرف خالل 
العام2016 منوا لفتا بواقع %7 يف اأرباحه ال�سافية التي اأرفعت باملقارنة  
مع العام 2015 من 405 مليون درهم اإىل 433 مليون درهم فيما ازدادت 
النمو  وج��اء  دره��م  694 مليون  اإىل  لت�سل   7% بن�سبة  الت�سغيلية  الأرب���اح 
اإىل  لت�سل   12% القرو�ص  حمفظة  ارت��ف��اع  م��ع  امل�سرف  اأرب���اح  يف  املحقق 
10.54 مليار درهم ومتكن امل�سرف من تو�سيع قاعدة عمالئه وزيادة قدرته 

على ا�ستقطاب الودائع واإعادة توظيفها يف قنوات القت�ساد الوطني.

ارتفاع وت�ساعد ودائع العمالء
وحول �سوؤال عن حجم ودائع العمالء لدي امل�سرف قال �سعادته : لقد ارتفعت 
ودائع العمالء لدى امل�سرف بن�سبة %12 لت�سل اإىل 72.10 مليار درهم 
واأ�سول امل�سرف %18 لت�سل اإىل  8.17 مليار درهم وتوؤكد هذه املوؤ�سرات 
جمتمعه على التطور الكبري الذي ح�سل لدى امل�سرف خالل العام 2016  
بالتزاماته  التو�سع يف عملياته الئتمانية والوفاء  وكذلك  على قدرته على 
التمويلية جتاه عمالئه وبخا�سة قطاع ال�سركات الذي يعد القطاع الأهم يف 
عمليات التمويل للم�سرف حيث اأن لدى امل�سرف مالءة مالية عالية تتجاوز 
متطلبات امل�سرف املركزي وقواعد جلنة بازل ال�سوي�سرية وت�سل كفاءة راأ�ص 
املال لدى امل�سرف اإىل %9.23 وهي ن�سبة عالية تعزز قدرته على التو�سع 
يف الئتمان بكفاءة وقدرة تناف�سية عالية يف �سوق م�سريف يت�سم ب�سدة املناف�سة 

ما بني البنوك العاملة يف الدولة. 

التميز هاج�سنا الدائم:
املا�سية  الثالث  ال�سنوات  وخ��الل  يقول:  ك��الدري  في�سل  ال�ستاذ  وا�ستطرد 
النمو وتقدمي  القائمة على موا�سلة  جنح امل�سرف يف تطبيق ا�سرتاتيجيته 
خدمات منتجات م�سرفية متطورة مع احلر�ص علي حتقيق التميز الدائم 
والحتفاظ  املخاطر  اإدارة  يف  متحفظ  نهج  اإت��ب��اع  م��ع  اأعمالنا  يف  وال��را���س��خ 

باأف�سل الكوادر املوؤهلة.
واأ�ساف : كما قمنا خالل العام2016 باإطالق ا�سرتاتيجيتنا لل�سنوات املقبلة 
2020-2016 والتي تهدف اإىل تعزيز اأداء البنك املايل من خالل احلفاظ 
وم�ستدام  م�ستقر  من��و  حتقيق  موا�سلة  م��ع  ومتنوعة  ق��وي��ة  ميزانية  على 

وكذلك بتحقيق التميز يف خمتلف جمالت اأعمالنا.

التقنيات احلديثة
كلداري   ال�ستاذ في�سل  قال  بالتقنيات احلديثة  ال�ستثمار  �سوؤال عن  وحول 
بالتقنيات  ال�ستثمار  على  ودائ��م��ا  كامال  حر�سا  نحر�ص  امل�سرف  يف  نحن 

واملنتجات  اخل��دم��ات  خمتلف  على  احل�سول  من  عمالئنا  لتمكني  احلديثة 
عما  نطلق  و�سوف  الإل��ك��رتوين  موقعنا  بتطوير  قمنا  ول��ذا  و�سهولة  براحة 

قريب نظام التطبيق اجلديد للهواتف النقالة.
واأردف يقول : كذلك و�سل البنك خالل العام احلايل 2017 تطوير بنيته 
   Auto notion امل��ب��ادرات لدعم امتته  اإط��الق عدد من  التقنية فجرى 
كفاءة  وتعزيز  املعلومات  وحماية  تعزيز  مع  بالتزامن  واملنتجات  العمليات 

و�سال�سة عملية تقدمي اخلدمات.

برنامج الوالء
اإطار التزامنا جتاه عمالئنا  وماذا عن برنامج الولء قال �سعادته: نحن يف 
خالل  من  وا�سعة  مبجموعة   وتزويدهم  الئتمانية  البطاقات  حاملي  من 
امل�سرف  ن��ق��اط  ال���ولء  برنامج  ال��ع��ام  اطلقنا خ��الل  وامل��زاي��ا فقد  ال��ع��رو���ص 
والذي يت�سمن تذاكر �سفر جمانية واقامات فندقية وتذاكر جمانية حل�سور 
جتعل  والتي  امل�ستوي  الرفيعة  املكافاآت  من  وغريها  هامة  ريا�سية  فعاليات 

نقاط امل�سرف واحدا من اأكرث برامج املكافاآت متيزا و�سخاًء يف الدولة.
 

اجلوائز تتواىل
باإر�ساء معايري  التميز يف  اأ�سهم التزامنا املتوا�سل  وتابع �سعادته يقول وقد 
خدمة العمالء وحتقيق اأعلى م�ستويات الكفاءة يف الأداء والبتكار يف تقدمي 
اخلدمات بفوز امل�سرف بجائزة ال�سيخ خليفة لالمتياز للعام 2016 تقديرا 
امل�سرفية  واخل��دم��ات  املالية  واحل��ل��ول  املنتجات  اأف�سل  تقدمي  يف  جلهودنا 

لعمالئنا وزيادة عوائد م�ساهمينا.
يف  التميز  بجائزة  ال��ت��وايل  على  الثانية  وللمرة  امل�سرف  ف��از  كما   : واأ���س��اف 
مينحها  وال��ت��ي   Stpexcellence Award املبا�سر  الآيل  التنفيذ 
كومريز بنك اأي جي الأملاين تقديرا لأدائنا املتميز والتزامنا املطرد بالأمثال 
وقال  اللكرتونية.  املالية  التحويالت  اإدارة  يف  عامليا  املتبعة  املعايري  لأعلى 
�سهادة  ع��ل��ى   ال��ع��ام  خ��الل  الب�سرية  امل����وارد  اإدارة  ح�سلت  ك��ذل��ك   : �سعادته 
التميز  تقدير  وذلك  الأمريكية  ا�ص  ايبي  �سركة  قبل  من   9001:2015
الب�سرية بهدف حتقيق  للموارد  الكفوؤة  والإدارة  امل�ستمر  التطوير  الإدارة يف 

الروؤية املوؤ�س�سية والأهداف ال�سرتاتيجية للم�سرف.

عمالء جدد
واأردف الأ�ستاذ في�سل كلداري : كما جنحنا خالل العام يف ا�ستقطاب عمالء 
جدد وذلك من خالل اطالق جمموعة من اخلدمات واملنتجات املتوافقة مع 
ال�سرعية  الرقابة  جمل�ص  عليها  �سي�سرف  والتي  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام 

وي�سم عددا من كبار علماء ال�سريعة الإ�سالمية. 
كما وا�سل امل�سرف خطواته املدرو�سة بالرتكيز على تنمية �سريحة العمالء 
من الأفراد ذوي الدخل املرتفع واأ�سحاب الرثوات من خالل تقدمي املنتجات 
واحللول امل�سرفية امل�سممة طبقا لأرقى املعايري العاملية والتي تتيح للعمالء 

جتربة م�سرفية متميزة.

املواطنون 32 % 
وحول �سوؤال عن واقع التوطني يف امل�سرف قال الأ�ستاذ في�سل كلداري انطالقا 

من قناعة اإدارة امل�سرف باأهمية التوطني يوا�سل امل�سرف تركيزه على تعزيز 
اأهدافنا ال�سرتاتيجية حيث  والتي ت�سدرت قائمة  الوظائف  عملية توطني 
غدا مواطنو الدولة ي�سكلون اليوم ن�سبة %32 من اجمايل عدد العاملني 
يف خمتلف اإدارات البنك كما جنح البنك بتوطني جميع وظائف الفروع حيث 

و�سلت ن�سبة التوطني يف الفروع مائة باملائة 100%. 
لتوىل  الوطنية  الكوادر  لإع��داد  احلثيثة  جهودنا  اإط��ار  ويف  �سعادته  واأ�ساف 
مراكز قيادية يف اإدارة امل�سرف وفروعه فقد عملنا على تطوير جمموعة من 
الربامج التدريبية الداخلية واخلارجية بهدف تزويدهم باملهارات والقدرات 
التي تتيح لهم اأداء مهام وم�سوؤوليات اإ�سرافية اإىل جانب م�ساركة امل�سرف يف 
معار�ص التوظيف املتوالية يف الإمارات بهدف ا�ستقطاب الكوادر الوطنية من 

اخلريجني واخلريجات واأردف يقول:
 كما ن�سعى اإىل تعزيز وجودنا يف الإمارات ال�سمالية وفقا ل�سرتاتيجيتنا يف 
راأ�ص اخليمة  اإمارة  انت�سارنا اجلغرايف حيث افتتحنا فرعا جديدا يف  تو�سيع 
واملنتجات  اخل���دم���ات  م��ن  اجل��دي��د جم��م��وع��ة متكاملة  ال��ف��رع  ه���ذا  وي��ق��دم 
امل�سرفية لل�سركات ولالأفراد كما �سنقوم قريبا بافتتاح فرعني جديدين يف 
امل�سفح يف ابوظبي ويف �سارع ال�سيخ زايد يف دبي. وخل�ص �سعادته ختاما اإىل 
القول:  واأنني اغتنم هذه املنا�سبة العزيزة والغالية لأعرب عن بالغ �سكري 
وتقديري لأع�ساء جمل�ص الإدارة وجلميع الزمالء العاملني يف امل�سرف على 
جهودهم وتفانيهم واإخال�سهم يف العمل . كما اأقدم �سكري جلميع عمالئنا 
و�سركائنا ملا يقدمونه من تعاون م�ستمر مما كان له بالغ الأثر يف حتقيق هذا 
الأداء و�سوف نوا�سل جهودنا لتحقيق جناحات تتجاوز التوقعات يف ال�سنوات 

املقبلة باإذن اهلل ويل التوفيق.   

�سعادة في�سل كلداري

�سعادة في�سل كلداري يفتتح املقر الرئي�سي للم�سرف يف اأبوظبي
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نتقدم باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

اإىل مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

 ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام المارات حفظهم اهلل 

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود ونواب احلكام حفظهم اهلل 

واإىل �شعب المارات الكرمي واملقيمني والوافدين

مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س و الأربعني لدولة المارات العربية املتحدة 

وكل عام وانتم بخري 
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ال�سيخ زايد من اأبرز �سخ�سيات وقادة العامل احلديث واملعا�سر
�سركة االأغذية املتحدة تواكب امل�سرية االحتادية بنجاحاتها املتوا�سلة حمليا واإقليميًا وعامليًا

حممد بن عبد العزيز العوي�ش: اجلودة يف راأ�ش اعتباراتنا اأوال واأخريًا
وم�ستقباًل حا�سرًا  ال�سّباقني  نكون  اأن  على  • نحر�ص  العامل  حول  دولة   60 اإىل  • ن�سدر 

•• �أجرى �ملقابلة- د. حممود علياء:

وي�سمل   1961 العام  دبي  يف  املتحدة  االأغذية  �سركة  تاأ�س�ست 
اإنتاجها على املثلجات والزيوت ال�سايف وال�سمن االأ�سيل وقد اأ�س�ص 
هذه ال�سركة الرائدة يف االإمارات واخلليج والعامل العربي املرحوم 
العم : �سلطان بن علي العوي�ص واملرحوم اأخو �سلطان الوالد عبد 
واملثلجات  وال�سمن  الزيوت  تنتج  وهي   . العوي�ص  علي  بن  العزيز 
املجال  هذا  يف  املتخ�س�سة  ال�سركات  مقدمة  وتعرب  اأنواعها  على 
امليداين  الت�سويق  خارطة  ت�سمل  حيث  وعامليا  واقليميا  حمليا 

املتوا�سل اخلليج والعامل العربي والقارة االأوروبية.
اإىل  املنتجات  بجودة  الالفت  ومتيزها  املتنامي  تطورها  ويوؤ�سر 
العر�ص  على  ترتكز  التي  الت�سويق  خارطة  يف  اجلغرايف  التو�سع 
الفائقة  اجل��ودة  هو  الدائم  الرهان  وفحوى  املدرو�سني  والطلب 
وال�سعر  الفائقة  اجلودة  هو  الدائم  والتوا�سل  املدرو�ص  وال�سعر 

املدرو�ص والتوا�سل الدائم.
االإجنازات االحتادية ال تعد وال حت�سى

الرئي�ص  العوي�ص  عبدالعزيز  بن  حممد  ال�ستاذ  مع  لقاء  ويف 
التنفيذي نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة يف ال�سركة ا�ستهل �سعادته 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اإىل  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  برفع  حديثه 
حكام الإمارات واإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأولياء العهود واإىل 
�سعب الإمارات الكرمي واإىل املقيمني والوافدين مبنا�سبة اليوم 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  والأرب��ع��ني  ال�ساد�ص  الوطني 
ال�سيخ  املوؤ�س�ص  العام مبئوية مولد القائد  والذي يتزامن هذا 
اأر�سى قواعد  ال��ذي  ث��راه  اآل نهيان طيب اهلل  زاي��د بن �سلطان 
الحتاد واأ�ساد بنيات الدولة بعزته ومنعته و�سموخه رحمه اهلل 
وامد �سبحانه يف اأعمال حكامنا الأفا�سل حفظهم اهلل ونحن يف 
ثراه  اهلل  الدولة طيب  �سلطان  موؤ�س�ص  بن  زايد  ال�سيخ  مئوية 
يعتربه العامل اأبرز �سخ�سيات وقادة العامل احلديث وهو بحث 
مو�سع فخر واعتزاز لالإمارات ولالإن�سانية كافة وتابع �سعادته 
: وي�سعدين بهذه املنا�سبة العزيزة اأن اأتوقف بكل اإجالل واإكبار 
اأده�ست  وال��ت��ي  حت�سى  ول  تعد  ل  التي  الحت���اد  منجزات  اإىل 

العامل بزمن قيا�سي ي�ستوقف اجلميع ويحظى باملكانة الالئقة 
يف م�سريات ال�سعوب الناه�سة وح�سارات الأمم العري�سة وكل 

عام واأنتم بخري.
االإنتاج والت�سويق

الت�سويق  وخارطة  ال�سركة  يف  النتاج  ج��ودة  عن  �سوؤال  وح��ول 
ي�سمل  العوي�ص  علي  بن  العزيز   عبد  بن  حممد  الأ�ستاذ  ق��ال 
النباتية  والزيوت  اأنواعها  على  املثلجات  ال�سركة  انتاج م�سانع 
اخلا�سة باملطبخ وكذلك ال�سمن النباتي اخلا�ص بالطبخ ومنذ 
تاأ�سي�سها  كما ذكرمت يف العام 1961 ومنتوجات ال�سركة من 
الزيت النباتي �سايف وال�سمن النباتي – اأ�سيل مت�سي قدما يف 
حركة النتاج املتزايد والعر�ص والطلب املتزايد كذلك والف�سل 
املدرو�ص  ولل�سعر  للجودة  يعود  اأمن��ا  املتوا�سل  النجاح  ه��ذا  يف 
ول��الأداء امل��وازي حلاجة الأ���س��واق على م��دار الوقت مع الوعي 

الكامل للمناف�سة واتخاذ املبادرة املنا�سبة يف الوقت املنا�سب.
اأه��ل اخلربة  ب��اأن��اة وتب�سر بني  ال�سركة جتمع  ف���اإدارة  واأ���س��اف 
جانب  اإىل  الت�سويق  فريق  وكفاءة  ال�سعر  ودق��ة  والخت�سا�ص 

الق�سم املتخ�س�ص بالتطوير املتوا�سل يف خمتلف قنوات العمل 
القائم منه واملنظور بطريقة مو�سوعية ودقيقة تفر�ص اتخاذ 

القرار املنا�سب .
الت�سويق يف الداخل ويف اخلارج على ما يرام

وحول �سوؤال عن واقع الت�سويق يف الداخل ويف اخلارج للمنتجات 
قال الأ�ستاذ حممد بن عبد العزيز العوي�ص : حتى اأن ل تزال 
الت�سويق يف  ن�سبة  اأق��ل حجما من  اإىل اخل��ارج  الت�سدير  ن�سبة 
الداخل فال�سوق املحلي هو الأكرث يف ا�ستهالك املنتج وباملقابل 
فاإننا نعمل جادين ودار�سني لتعزيز وجودنا الت�سويقي ي اوروبا 
ورومانيا  والنم�سا  وهولندا  وال�سويد  اأملانيا  يف  وبخا�سة  عامة 
النوعية  الأم���ر على  ه��ذا  ون��راه��ن يف  وال��دامن��ارك  وبريطانيا 
ال�سوق  اأ���س��ع��ار  درا���س��ة  م��ع  بعناية  امل��درو���س��ة  واجل����ودة  املتميزة 
العر�ص  لواقع  الكامل  الوعي  مع  امل�سابهة  الأخ��رى  واملنتجات 
والطلب واملناف�سة �سواء يف املنظور امللمو�ص الراهن اأو املنظور 

الفرتا�سي املحتمل 
على  باملنا�سبة  العوي�ص  العزيز  عبد  بن  حممد  ال�ستاذ  واأك��د 

على اجلودة  يرتكز  ال��ذي  تعزيز وجودها  على  ال�سركة  حر�ص 
لأن �سريحة امل�ستهلك لدينا هي ال�سريحة التي تعطي العتبار 
وال��ق��ادر على  امل��درو���ص  ال�سعر  على  م��ا حتر�ص  بقدر  للجودة  
املناف�سة وهما رهاننا الدائم يف م�سرية النجاح والتميز والرتقاء 

امل�ستمر ون�سدر حاليا اإىل حوايل 60 دولة حول العامل.
الت�سهيالت مرتبطة بالكلفة

ونوه الأ�ستاذ حممد  العوي�ص اإىل اأن الت�سهيالت ترتبط بالكلفة 
اأول على الطاقة املولدة للكهرباء  واملاء والتي تعترب  املرتتبة 
فنتمنى  للم�سانع  خا�ص  تخفي�ص  يوجد  ول  غالية  اأ�سعارها 
على امل�سوؤولني اأن ياأخذوا هذا الأمر بعني العتبار الأمر الذي 
على  ويعمل  الكلفة  خف�ص  يف  امل�سانع  ي�ساعد  �سوف  حتقق  لو 
حت�سني القدرات التناف�سية يف ال�سوقني املحلي والعاملي ل�سيما 

واأن خم�سني باملائة من املبيعات ت�سدر اإىل اخلارج.

م�ساريع م�ستقبلية
الأ�ستاذ  ق��ال  لل�سركة  امل�ستقبلية  امل�ساريع  ع��ن  ���س��وؤال  وح���ول 

الإنتاج  جم���الت  لتو�سيع  ب��ال��ع��م��ل  ن��ح��ر���ص  ال��ع��وي�����ص  حم��م��د 
ن�سعى  كما   . م��درو���س��ة  منهجية  بطريقة  الإنتاجية  وال��ق��درة 
دائما اإيل تو�سيع خارطة الت�سويق والتي ت�سم منتجات ع�سوية 
بالإ�سافة  املعا�سرة �سحيا واجتماعيا  تتالءم مع منط احلياة 
من  املخت�سني  دور  ياأتي  وهنا  البيئة  ���س��رورات  اعتبارات  اإىل 
ال��ب��اح��ث��ني امل��واك��ب��ني مل�����س��رية ال��ت��ط��ور ال��ع��امل��ي وامل��ح��ل��ي ملجاراة 
ال�����س��رورات وامل�����س��ت��ج��دات ب�سكل م���درو����ص ف��ل��دي��ن��ا ف��ري��ق من 
ليكون  وامل�سوقني  الإداري���ني  واملوظفني  واملهند�سني  اخل��رباء 
املنا�سب  القرار  لياأتي  املنا�سب  املكان  يف  املنا�سب  املوظف  دائما 
واملبادرة املنا�سبة يف الوقت املنا�سب ويبقى لكل جمتهد ن�سيب 
امل��ق��دم��ة. وخل�ص  دائ��م��ا يف  ن��ك��ون  اأن  ال��دائ��م على  م��ع حر�سنا 
حتمية  اإن   : القول  اإىل  العوي�ص  عبدالعزيز  بن  ممد  ال�ستاذ 
تقت�سيه  ح�سبما  نف�سها  تفر�ص  والإن��ت��اج  ال�سوق  يف  التطور 
الروؤية امل�ستقبلية يف �سوء الواقع الراهن فلي�ص النجاح كافيا 
لنا واإمنا هاج�سنا الدائم هو اأن نكون دائما �سباقني ويف املقدمة 

واهلل ويل التوفيق وكل عام واأنتم بخري.  

حممد عبدالعزيز العوي�ص

تعلمنا الكثري من مدر�سة زايد ويف مئويته ن�ستعيد ِحكِمه ، جاء االحتاد باالزدهار والرخاء للجميع

علي حممد عبيد احل�ضان ال�ضام�ضي: 
عملنا يف الكويت قبل ظهور النفط يف االإمارات

�ستاًء  لل�سارقة  والعودة  �سيفًا  الكويت  • اإىل 
واملثابرة واجلد  ال�سرب  ال�سيد  مدر�سة  يف  • تعلمت 

•• �ل�ضارقة – �لفجر:

والرزق  كامن  ال��در  اأح�سائه  يف  البحر  هو  يقول 
م�ساعف وال�سفر يف عباب اأمواجه كثريا ما يثري 
ال�سوؤون وال�سجون ولكنه يكل الأحوال مدر�سة يف 
اجلد واملثابرة وال�سرب ومواجهة الأهوال يختزل 
فل�سفة العمل  يف احلياة يف مراتب ثالث الأوىل 
على �ساطئه جنمع  احل�سى والرمال ويف اأمواجه 
اأم���ا يف  ال��وف��ري  ال�سيد  ع��ل��ى  امل��ت��الط��م��ة نح�سل 
والياقوت  والزمرد  واملرجان  الدر  فكنوز  اأعماله 
وغريها من الالآلئ والأحجار الكرمية اجلديرة 
كانت  اأهوالها مهما  الغو�ص مع حتمل  برحالت 

وقدميا قال ال�ساعر:
جاء معذبتي يف غيهِب الغ�سِق

كاأنها الكوكُب الدريُّ يف الأفِق
فقلت لها اأيا َخرَي زائرٍة

اأما خ�سيت من احلرا�ص يف الطرِق 
فجاوبتني ودمُع العنِي يغمرها

من يركَب البحَر ل يخ�سى من الغرِق
ويقول �ساعر اآخر:

اأنا البحُر يف اأح�سائه الدرُّ كامٌن
فهاّل �ساألتم الغوا�ص عن �سدفاتي 
الأ�سفار  ويف  والغو�ص مدر�سة  فال�سيد مدر�سة  
عرب البحار مدار�ص ومدار�ص تن�سح باخلال�سات 
وال�سطرابات  وال�سكينة  واجلماليات  والتجارب 
واكت�ساف  جت���ارب  اك��ت��ن��از  اإىل  جميعها  فتتحول 
ب��ق��اع ج��دي��دة ف��ي��ه��ا ال��ك��ث��ري م��ن م��ع��ان��اة مالمح 
الكبري  ال�ساعر  ل��دي  كما  ولياليه  اأيامه  يف  تائه 
اأو لدي ال�ساعر الكبري �سلطان  علي حممود طه 

العوي�ص بقوله:
يا بحر يا بحر هذا عقد ياب�سة 

فهل لديك �سبيه ال�سدف
وك���ذل���ك ل���دى اب���ن ر���س��ي��ق ال���ق���ريواين ومبارك 
اأما  وغ��ريه��م   العتيبة  �سعيد  وم��ان��ع   العقيلي 
فدر�ص  والبحر  ال�سيخ  همنغواي  ارن�ست  رواي���ة 
اآخر يف كل ما يتعلمه البحار من البحر بدءا من 
ال�سجاعة وقوة الإرادة اإىل الت�سميم على حتقيق 
الهدف حيث كان البحر ول يزال مدر�سة الكثري 
من العظماء والكبار �سواء يف م�سامينه احلكمية 
اخلالدة  احلكمة  حت�سرين  وه��ن��ا  الفل�سفية  اأو 
�سيو�ص  كونغو  والأك��رب  الأول  ال�سني  لفيل�سوف 
ل�ساعات  تكفيه  �سمكة  جائعا  اأطعمت  اإذا  بقوله 
طوال  فتكيفه  ال�سمك  �سيد  علمته  اإذا  ول��ك��ن��ه 
الحتاد  اأبو  زايد  ال�سيخ  املرحوم  كان  وقد  العمر 
وتت�سدر  رائ��ع��ة  ل��وح��ة  على  احلكمة  ه��ذه  ي�سع 
اأبوظبي  العا�سمة  يف  ال��ب��ط��ني  يف  ق�����س��ره  رواق 
ه��ك��ذا ه��و البحر وت��ل��ك ه��ي ب��واع��ث الإل��ه��ام فيه 
لدى الغوا�سني وال�سيادين والبحارة واملتنزهني 

معينة ل ين�سب وخربه ل يتوقف )وجعلنا من 
املاء كل �سيء حي( �سدق اهلل العظيم.

حديث ذو �سجون 
و�سط هذه الأجواء البحرية يف ليلة مقمرة طاب 
احل�سان  عبيد  حممد  علي  ال�سيد  مع  احلديث 
ال�سام�سي اخلبري يف �سوؤون البحر واأ�سراره فجاء 
احلوار ذو �سجون حول رحالت ال�سيد واإيقاعاتها 

وخرياتها ومفاجاآتها. 
يقول ال�سيد علي حممد عبيد احل�سان ال�سام�سي 
�سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  املرحوم  مبنا�سبة مئوية 
اآل نهيان، طيب اهلل ث��راه. لقد تعلمنا الكثري يف 
مدر�سة زايد واأحاطنا بالآمال الكبار والإجنازات 
العظام والتفاوؤل باحلا�سر والب�سر بامل�ستقبل لنا 
والإ�سالمية  العربية  ولأمتنا  ولوطننا  ولأبنائنا 
حيث اأنع�ص العباد وبني البالد ول يزال �سيوخنا 
والتنمية  والزده���ار  البناء  يف  نهجه  على  الكرام 
فبورك رحمه اهلل يف دنياه ويف اأخرته وحفظ اهلل 
�سيوخنا الكرام حكام الإمارات بال�سحة والعافية 

وطول العمر وكل عام واأنتم بخري.

رحالت ال�سيد
ل�سفحات  ق��ارئ��ا  ال�سام�سي  ع��ل��ي  ال�سيد  ي��ق��ول 
ذكرياته اأول ما بداأنا نحن يف القيظ يف ال�سيف 
ال�سارقة  اإىل  نعود  ال�ستاء  الكويت ويف  اإىل  ن�سري 
مبارك  ك��وه��و  ال�سيد يف  ق��راق��ري  ن�سع  واح��ي��ان��ا 
يف ف��ار���ص ق��ري��ب��ا م��ن را����ص م�سندم وق��ري��ب��ا من 
 : ال�سام�سي  واأ���س��اف  عبا�ص  ب��ن��در  ���س��رق  �سريج 
وملدة  ال�ستاء  اأي���ام  املناطق  ه��ذه  يف  نتواجد  وكنا 
�ستة اأ�سهر تقريبا ثم نقوم باأر�سال ح�ساد ال�سيد 
ميناء  طريق  عن  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل 
كبرية  ال��ق��وارب  وكانت  ال��دم��ام  وميناء  القطيف 
وت�����س��ت��وع��ب احل��م��ول��ة م��ن ال�����س��ي��د ك��ام��ل��ة وكان 

عمري يوم ذاك 21 �سنة .
نقوم  القطيف  اإىل  ن�سل  اأن  وبعد  يقول:  وتابع 
ببيع ال�سماك يف �سوق القطيف في�سل املبيع اإىل 
اأكرث  �سعودي واحيانا يكون  ريال  الف   30 مبلغ 
املعي�سة رخي�سة  اأق���ل وك��ان��ت  ذل��ك واح��ي��ان��ا  م��ن 
رخي�سة  كانت  الأ�سا�سية  احلياة  اأن حاجيات  كما 
كذلك مثل العي�ص وال�سكر والديزل وغريها من 
احلكومة  م��ن  م�سعرة  وكلها  املعي�سة  متطلبات 
1970 حيث كانت  ال��ع��ام  وك���ان ذل��ك احل���ال يف 
امل��داخ��ي��ل ي���وم ذاك ل ت���زال حم����دودة ول��ك��ن مع 
اك��ت�����س��اف ال��ن��ف��ط يف اأب��وظ��ب��ي والإم������ارات  تبدل 

احلال و�ساد الرخاء البالد واحلمد هلل.

مدر�سة ال�سيد 
وحول �سوؤال عن اأهم ما تعلمه يف مدر�سة ال�سيد 

والتعاون  ال�سرب  تعلم  ال�سيد  م��زاول��ة  اإن  ق��ال 
واجل���د وامل��ث��اب��رة والج��ت��ه��اد وال�����س��ي��اد مدر�سته 

احلياة يف ذلك احلني ول مدر�سة �سواها.
وجميء  ال�ستاء  م�سي  وب��ع��د  ي��ق��ول:  وا���س��ت��ط��رد 
اأرب���ع���ة �سهور  مل���دة  ال�����س��ي��ف ن��ذه��ب اإىل ال��ك��وي��ت 
وجدنا  وق��د  عمان  باأبناء  ترحب  الكويت  وكانت 
ومعزة  وت�سهيل  وت��ق��دي��ر  حمبة  ك��ل  ال��ك��وي��ت  يف 
الأم��ري عبد  املرحوم  و�سداقة كما كانت حكومة 
اهلل ال�سامل ال�سباح تويل اهتماما خا�سا ومتميزا 
يعاملون  كما  ويعاملوننا  العمانيني  بال�سيادين 
بارتياح  ن�سعر  جعلنا  مم��ا  متييز  ب��ال  الكويتيني 
وطماأنينة ونزاول علمنا اليومي بارتياح حيث كنا 
ن�سطاد ال�سمك من بحر ايران ونبعيه يف الكويت 

ول ن�سعر باأية م�سايقة.

العودة اإىل االإمارات
وتابع اأبو اأحمد يقول: وبعد م�سي ال�سهور الأربعة 
نعود اإىل الإمارات اإىل عملنا واأثناء حرب العراق 
وايران تركنا الكويت وعدنا اإىل الإم��ارات نزاول 
اأكرث  وك��ان��ت  ال�سيد.  جم��ال  يف   كاملعتاد  علمنا 
الهامور وال�سمن واحلمرا  ال�سمك تواجدا  اأنواع 
وال��ك��وب��ر واحل���ل���واي���و وال�����س��ع��ري وج��م��ي��ع اأن����واع 
ا�سماك اخلليج حيث كنا جمموعة �سيادين 13 
املحمل و�ساحب  بحارة  ال�سيد بني  ويكون  ف��ردا 
النوخذة  فيح�سره  ال�سبك  اأما  منا�سفة  املحمل 
على  ال�سام�سي  علي  ال�سيد  ون��وه  عليه.  وتكلفته 
و�سيد  اخل��ي��ط  �سيد  ه��ن��اك  حيث  ال�سيد  اأن���واع 
فوق  وال��ق��ان��ون  ال��ن��اي��ل��ون   �سبك  و�سيد  ال�سبك 
اجلميع وبعدما جاء اخلري كل اخلري مع الحتاد 
من احلكومة علمنا يف جمالت التجارة لالإ�سهام 
�سكرمت  )ولئن  الزده��ار  و�ساد  البالد  اقت�ساد  يف 

لأزيدنكم(. �سدق اهلل العظيم. 

علي ال�سام�سي

نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
�ىل 

 �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
 رئي�ص الدولة - حفظه اهلل

و�ىل 
 �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 

نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي - حفظه �هلل
و�ىل 

 �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة

مبنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�ص و االأربعني لدولة االمارات العربية املتحدة
وكل عام واأنتم بخري 

تطوير وو�ساطة وبيع و�سراء وتاأجري وا�ست�سارة وخدمات عقارية خمتلفة
دبي - ديرة مركز املمزر الدور الثاين مكتب 208 هاتف: 042627400 فاك�ص: 042621600 
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نتقدم باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

اإىل مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

 ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام المارات حفظهم اهلل 

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود ونواب احلكام حفظهم اهلل 

واإىل �شعب المارات الكرمي واملقيمني والوافدين

مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س و الأربعني لدولة المارات العربية املتحدة 

وكل عام وانتم بخري 

علي- حممد - عبداهلل
اأبناء املرحوم

 عبدالعزيز بن علي العوي�س
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مكانة تاريخية وم�سروعات عمالقة

الظفرة ت�ضهد نه�ضة �ضاملة يف كافة القطاعات واملجاالت بف�ضل موقعها اال�ضرتاتيجي
•• منطقة �لظفرة – لطيفة جابر

ال��ذي  االحت���اد  عمر  ه��ي  ع��ام��ا   45 م��دى   على 

حتقق بروؤية وحكمة املغفور له باذن اهلل تعاىل 

ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه 

اإقليم الظفرة  نه�سة �ساملة بف�سل موقعه  �سهد 

�ساهمت  التي  التاريخية  ومكانته  اال�سرتاتيجي 

يف خلق مزيج من االأ�سالة واملعا�سرة فيما ت�سهده 

وخمتلف  القطاعات  كافة  يف  وتنمية   تطور  من 

اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  وخطها  ر�سمها  امل��ج��االت 

تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 

 - حلكمته  وعنوانا  للتحدي  رم��زا  لتكون  ثراه  

رحمة اهلل عليه -حينما ر�سم بع�ساه وبحكمته 

وفطرته ال�سليمة تلك املدن على الرمال فتحولت 

خ�سراء  جنات  اإىل  الناعمة  ال�سحراء  رم��ال 

الربية  للحيوانات  اآمن  ومرتع  ف�سيحة  ومرابع 

والطيور املهاجرة ونه�سة عمرانية وا�سعة �سملت 

والبيئية  والتعليمية  ال�سحية  القطاعات  كافة 

ليوا�سل  والتنمية  التطوير  ق��ط��ار  وان��ط��ل��ق 

رحالته يف كافة مدن الظفرة بف�سل التوجيهات 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سديدة 

نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل ورعاه  اآل  زايد 

ال�سمو  �ساحب  يوليه  الذي  الالحمدود  والدعم 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد ابوظبي 

واملتابعة  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 

امل�ستمرة ل�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد ال نهيان 

ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.

تتميز منطقة  الظفرة بات�ساع رقعتها اجلغرافية 

مبنطقة  ويوجد  ال�سكانية.  كثافتها  وانخفا�ص 

منها  كل  تقدم  رئي�سية  �سكنية  جتمعات  �سبعة 

جمموعة متنوعة من اخلدمات والفر�ص لعامة 

والقرى  امل��دن  من  العديد  ت�سم  حيث  ال�سكان، 

يقع  م��ا  فمنها  بينها.  فيما  املتباعدة  واجل���زر 

مدينه  ليوا-  )حما�سر  مثل  ال�سحراء  قلب  يف 

زايد– بينونة– غياثي– (.

مثل  العربي  اخلليج  �ساطئ  على  ُيطل  ما  ومنها 

اجلزر  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سلع  ال��روي�����ص-  امل��رف��اأ- 

العديدة منها جزيرة دملا ذات الكثافة ال�سكانية 

يا�ص  بنى  �سري  وجزيرة  االأبي�ص  اأبو  وجزيرة 

اآل نهيان  ال�سيخ زايد بن �سلطان  التي جعل منها 

حممية طبيعية عالية التنظيم واجلمال، لتكون 

وجهة �سياحية للعديد من الُوفود ال�سياحية من 

داخل الدولة وخارجها.

قطاع اخلدمات
املا�سية  ال�������س���ن���وات  م�����دى  ع���ل���ى 
ا���س��ت��ط��اع��ت م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة اأن 
م��ت��م��ي��زة يف قطاع  ط���ف���رة  حت��ق��ق 
اخل���دم���ات وذل���ك م��ن خ���الل نقل 
تالم�ص  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  ك���اف���ة 
منطقة  يف  ال�����س��ك��ان  اح���ت���ي���اج���ات 
الحتياج  م��ن��اط��ق  اإىل  ال���ظ���ف���رة 
اخلدمات  م��راك��ز  فانت�سرت  اإليها 
جميع  يف  مت  املتكاملة  احلكومية 
مدن منطقة مبدينة زايد وغياثي 
وال�سلع وجزيرة دملا واملرفاأ وليوا  
وجمعت حتت �سقفها باقة متنوعة 
م���ن اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة وغري 
احلكومية التي وفرت على ال�سكان 
الوقت واجلهد يف �سبيل احل�سول 
العا�سمة  تلك اخلدمات من  على 

كما كان يحث يف ال�سابق.

م�ساكن ع�سرية
ان��ت�����س��رت امل�����س��اك��ن احل��دي��ث��ة التي 
ح��ر���س��ت ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة على 
جميع  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني  ت��وف��ريه��ا 
امل����دن ح��ي��ث ���س��ه��دت م��دي��ن��ة زايد 
م�����س��روع م���راب���ع ال��ظ��ف��رة وال����ذي 
بتكلفة  �سكنية  وح���دة   782 �سم 
م���ل���ي���ار دره������م وال�������ذي ����س���اه���م يف 
امل��ن��ا���س��ب واملالئم  امل�����س��ك��ن  ت��وف��ري 
للم�ساكن  امل�ستحقني  الأ�سر  ملئات 
م�سروع  وكذلك   زاي���د  م��دي��ن��ة  يف 
م�ساحته  وت��ب��ل��غ  ال�سكني  غ��ي��اث��ي 
هكتاراً   420 ق��راب��ة  الإج��م��ال��ي��ة 
 786 تنفيذ  امل�����س��روع  ويت�سمن 
وحدة �سكنية تتاألف كل وحدة من 
رئي�سية  غ���رف   5 ت�����س��م  ط��اب��ق��ني 
وجمل�ص،  خ��ارج��ي��ة  خ���دم���ات  م���ع 
�سكنية  وح���دة  ك��ل  م�ساحة  وت��ب��ل��غ 
ما يقارب 537 مرتاً مربعاً، وقد 
تلبية  املجمع  ت�سميم  يف  روع��ي��ت 
احتياجات املواطنني وتوفري كافة 
ومعايري  مبوا�سفات  متطلباتهم 

عالية.
ال�سلع  م��دي��ن��ة  م���راب���ع  وم�������س���روع 
فيال   448 من   ي��ت��ك��ون  وال�����ذي 
وي�سم  منطقة،  �ساحل  طول  على 
م�ساحة  ي�����س��غ��ل  ال������ذي  امل�������س���روع 
اإ�سافة  مربع،  مرت  مليون   1.3
ال�����رتاث  ت�����ربز  ال���ت���ي  ال���ف���ل���ل  اإىل 
الت�ساميم  الإم��ارات��ي، م��ن خ��الل 
ل��ل��ف��ل��ل، وال��ت��ي تعك�ص  اخل��ارج��ي��ة 
الإمارات  لدولة  الوجه احل�ساري 
وع����م����ق ارت����ب����اط����ه����ا ال���ت���اري���خ���ي 

والإ�سالمية  العربية  باحل�سارة 
ما�سياً وحا�سراً.

تطور القطاع ال�سحي والتعليمي
والتعليمي  ال�سحي  القطاع  �سهد 
يف منطقة الظفرة نه�سة متميزة 
حيث  ال����ق����ط����اع����ات  خم���ت���ل���ف  يف 
انت�سرت امل�ست�سفيات احلديثة التي 
اأعلى  وف��ق  وت�سيدها  تنفيذها  مت 
الطبي  املجال  يف  العاملية  املعايري 
مثل م�ست�سفى مدينة زايد وغايثي 
وليوا  واملرفاأ  دملا  وجزيرة  وال�سلع 
الأخرى  ال�سحية  امل��راك��ز  بجانب 
الأ�سرة   لطب  الظفرة  مركز  مثل 
وباقي املراكز ال�سحية الأخرى يف 

باقي مدن الظفرة
كما ت�سم منطقة الظفرة جمموعة 
ت�سديها  مت  ال���ت���ي  امل����دار�����ص  م���ن 
التطويرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ل��ت��ن��ا���س��ب 
اأجيال  تخريج  ب��ه��دف  التعليمية 
متميزة قادرة على مواجهة احلياة 
العمل مب��ا يخدم  ���س��وق  وم��واك��ب��ة 

الفرد واملجتمع.

م�سروعات عمالقة
�سهدت منطقة الظفرة م�سروعات 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ع��م��الق��ة 
الظفرة  ك��ان��ت  ح��ي��ث  واخل���دم���ات 
ع��ل��ى م���وع���د م���ع م�������س���روع قطار 
الحتاد الذي  �سيمتد على م�سافة 
النتهاء  عند  كيلومرت،   1200
ا�ستيعابية  ب��ط��اق��ة  امل�����س��روع  م���ن 
 50 اإىل  الت�سغيل  ب��دء  عند  ت�سل 
م��ل��ي��ون ط��ن م��ن ال��ب�����س��ائ��ع و16 
وتغطي  ����س���ن���وي���اً،  راك������ب  م���ل���ي���ون 
���س��ب��ك��ة الحت��������اد ل���ل���ق���ط���ارات كل 
املناطق  خ�سو�ساً  ال��دول��ة  اإم���ارات 
الكربى  الإ�سرتاتيجية  ال�سناعية 
بني  ال���رب���ط  اإىل  اإ����س���اف���ة  ف��ي��ه��ا، 
م��دي��ن��ة ال��غ��وي��ف��ات ال��واق��ع��ة على 
ال�سعودية،  م��ع  الإم������ارات  ح����دود 
عمان،  �سلطنة  مع  العني  ومدينة 
اإىل جانب دوره احليوي يف العديد 
من مناطق الدولة ومنها منطقة 
خطتها  اأط���ل���ق���ت  ال���ت���ي  ال���ظ���ف���رة 
حيث   ،2030 الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
العملية  يف  ���س��ي�����س��رع  ال��ق��ط��ار  اإن 
الب�سائع  نقل  وي�سهل  التنموية، 

والركاب .
وي��ب��ل��غ ط���ول امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
 628 م�سروع قطار الحت��اد نحو 
املناطق  و����س���رتب���ط  ك���ي���ل���وم���رتاً، 
ومنافذ  واحل�����س��ري��ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 

التعاون  جم��ل�����ص  ب�����دول  ال���دول���ة 
لدول اخلليج العربية، فيما �سيبلغ 
 279 الثالثة  املرحلة  طول م�سار 
ك��ي��ل��وم��رتاً، وي��ت��م ف��ي��ه��ا رب���ط كل 
ببع�سها  ال��دول��ة  اإم����ارات  مناطق 

بع�ساً.
ك���م���ا ����س���ه���دت م��ن��ط��ق��ة ع�����دد من 
م�����س��اري��ع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة مثل 
للطاقة   1 ����س���م�������ص  م���������س����روع  
اأ�سخم  ت���ع���د  ال�سم�سية والتي 
حم��ط��ة ع��ام��ل��ة م��ن ن��وع��ه��ا �سمن 
املركزة  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  تقنية 
ن��وع��ه��ا يف  ال��ع��امل والأوىل م��ن  يف 

منطقة ال�سرق الأو�سط.
بنحو  �سم�ص  حمطة  كلفة  وتقدر 
مليون   600( درهم  مليار   2،2
 2،5 م�ساحة  ع��ل��ى  وت��ق��ام  دولر( 
ك��ي��ل��وم��رت م���رب���ع، وت�����س��م 768 
على  �سم�سية  ل��ع��اك�����س��ات  جم��م��ع��اً 

�سكل قطع مكافئ .
ي�����س��اه��م امل�����س��روع يف اإن���ت���اج 100 
الكهربائية  الطاقة  من  ميجاوات 
وهي كمية تكفي لتغذية 20 األف 
على  امل�����س��روع  �سيعمل  كما  م��ن��زل، 
األف   175 ي��ق��ارب م��ن  خف�ص م��ا 
طن من غاز ثاين اأك�سيد الكربون 
تعادل  ال��ن�����س��ب��ة  وه������ذه  ����س���ن���وي���ا، 
من  املليون  ون�سف  مليون  زراع��ة 
�سيارة  األ��ف   15 منع  اأو  الأ�سجار، 
طرقات  على  امل�سري  من  تقليدية 

اأبوظبي.
ك��م��ا ت�����س��م اأي�����س��ا م�����س��روع براكة 
ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة وي��ح��ت��وي على 
النووية   ل��ل��ط��اق��ة  حم��ط��ات  اأرب����ع 
والتي �ستوفر نحو ربع احتياجات 

الدولة من الكهرباء.
دوًرا  امل���������س����روع  ه������ذا  و�����س����ي����وؤدي 
الطاقة  م�سادر  تنويع  يف  اأ�سا�سًيا 
كبرية  كمية  و���س��ي��وف��ر  ال��دول��ة  يف 
وال�سركات  للمنازل  ال��ط��اق��ة  م��ن 
تقليلها  م��ع  احلكومية  وامل��ن�����س��اآت 
الدولة.  يف  ال��ك��رب��ون��ي��ة  للب�سمة 
وبعد الت�سغيل التام للمحطة، من 
اأن حتّد حمطة براكة من  املتوقع 
الدولة  يف  الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات 

بواقع 12 مليون طن �سنوًيا.

 7 ت��ت��ج��اوز  تاريخية  ج���ذور 
اآالف عام

ال��ظ��ف��رة بجذور  م��ن��ط��ق��ة  ت��ت��م��ي��ز 
ال�سنني  لآلف  مت��ت��د  ت��اري��خ��ي��ه 
بن  علي  وامل����وؤرخ  الباحث  بح�سب  

اأحمد الكندي اأن تاريخ ال�ستيطان 
الإم���ارات  م��ن  الظفرة  منطقة  يف 
عام  اآلف  �سبعة  قبل  ما  اإىل  يعود 
عمليات  خ����الل  من   ظ��ه��ر  ح��ي��ث 
امل�سح الأثري لإمارة اأبوظبي فقط 
مت العثور على اآثار يف جزيرة مروح  
ما  اإىل  ت��ع��ود  الظفرة   مب��ن��ط��ق��ة 
يقارب 7000 عام اأي اإىل الع�سر 
احل��ج��ري وت��ع��د م��ن اأق����دم الآث���ار 
اإم����ارة  يف  عليها  ال��ع��ث��ور  مت  ال��ت��ي 
اأبوظبي بالإ�سافة اإىل العثور على 
اآثار يف جزر اأخرى مثل جزيرة دملا 
تعود اإىل هذه الفرتة والتي ت�سري 
ب����اأن ���س��اح��ل ال��ظ��ف��رة ك���ان مركزا 

ح�ساريا مهما.

احل�سون والقالع
وتناول الكندي  احل�سون والقالع 
انه  مو�سحا  الظفرة   منطقة  يف 
يوجد يف الظفرة اأكرث من خم�سة 
يف  م��وج��ودة  اأغ��ل��ب��ه��ا  ح�سنا  ع�سر 
اأوق�����ات متفرقة  يف  وب��ن��ي��ت  ل���ي���وا، 
وم�������ن احل���������س����ون امل���������س����ه����ورة يف 
الذي يقع  الظفرة  الظفرة ح�سن 
احل�سن  وه���و  ال�����س��رة  منطقة  يف 
الذي احتمى به نا�سر بن قطن ملا 

يعتزون عيال مروان.. نهار ح�سن 
القريب ما نووا ذلة.

ليوا:  يف  املوجودة  احل�سون   ومن 
امل����اري����ة وح�����س��ن قطوف  ح�����س��ن 
وح�سن املوقب وح�سن اأم احل�سن 
وح�������س���ن اجل���ب���ان���ة وي����وج����د اآث�����ار 
ح�����س��ن يف م��ن��ط��ق��ة ح��ب�����س��ان ومل 

يبحث فيه حتى الآن.

منتجعات �سياحية وترفيهية
بخارطة  ال��ظ��ف��رة  منطقة   متتاز 
احتياجات  تلبي  متنوعة  �سياحية 
املتعة  ع�����س��اق  م���ن  الأذواق  ك��اف��ة 
والإث����������ارة وم���ن���ه���ا م��ن��ت��ج��ع �سري 
الطبيعية  املحمية  تلك  يا�ص  بني 
اخلالبة  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ذات  امل��ت��م��ي��زة 
من  باعتبارها  زواره���ا  تبهر  التي 
املفتوحة  احليوانات  حدائق  اك��رب 
اأ�سبحت موطن  ح��ي��ث  ال��ع��امل  يف 
التي  احل����ي����وان����ات  م����ن  ل��������الآلف 
املها  م�ث�ل  ك��ب��رية  بحرية  تتجول 
ال����رمي، وغزلن  ال��ع��رب��ي ،غ����زلن 
الأدمي ،الزرافات، الو�سق، و الفهد 
ال�سياد وعدة ماليني من الأ�سجار 

والنباتات.
كما اأنها مالذ للطيور مثل: النعام، 

اإمام دولة  ا�ستنجد ببني يا�ص من 
1633، وح�سن  اليعاربة يف �سنة 
النميل يف  النميل يقع يف حم�سر 
اإن  ال���رواي���ات  وت��ق��ول بع�ص  ل��ي��وا 
بن  ال�سيخ حممد  ه��و  ب��ن��اه  ال���ذي 
�سخبوط بن ذياب اآل نهيان حاكم 

اإمارة اأبوظبي 1816 � 1818.
ويقع  ح�سن القريب  يف �سهل بني 
حم�سري املارية الظفرة وخنور يف 
مزيرعة  حم�سر  عن  ويبعد  ليوا 
كان  ال��غ��رب  جهة  كيلومرتا   22
منوها   ،1888 ع���ام  ق��ب��ل  ق��ائ��م��ا 
ح�سن  يف  وق����ع����ت  م���ع���رك���ة  ب�������اأن 
ال��ق��ري��ب يف غ��اب��ر الأزم�����ان، حيث 
من  املدعومة  اجليو�ص  اأح��د  ج��اء 
على  فهجم  الرتكية  ال��دول��ة  قبل 
ل��ي��وا ومل���ا ك���ان اجل��ي�����ص يف طريقه 
الذين  الأه���ايل  ب��ه  �سمع  ليوا  اإىل 
لتنبيت  الظفرة  و�سط  من  ج��اوؤوا 
حممد  منهم:  قلة  وك��ان��وا  النخل 
وجميعهم  العطيب  وبطي  و�سيف 
من قبيلة املرر اليا�سية فتح�سنوا 
مل��واج��ه��ة اجلي�ص  ف��ي��ه وا���س��ت��ع��دوا 
واأهلهم  اأر�سهم  دفاعا عن  اجلرار 
وقال  جميعا،  فيه  قتلوا  اأن��ه��م  اإل 
زب���ادة: من لبٍة  بن  فيهم خمي�ص 

الدجاج احلب�سي ،الطيور البحرية 
، ف�سال عن كونها حممية للحياة 
ي�����س��ت��ع��ر���ص فيها  ف����اإن����ه  ال����ربي����ة 
ال�سفاري  رح����الت  م��ث��ل  اأن�����س��ط��ة 
وامل���غ���ام���رة، وال��ت��ج��دي��ف، ورك���وب 
والرماية،  اجل��ب��ل��ي��ة،  ال����دراج����ات 

وامل�سي والغط�ص.
ال�سراب ويبعد  ق�سر  بها  ويوجد 
م��ن��ت��ج��ع ال�����س��ح��راء اخل����الب هذا 
م��ا ل ي��زي��د ع��ل��ى 90 دق��ي��ق��ة عن 
ق��ل��ب �سحراء  اأب��وظ��ب��ي، وي��ق��ع يف 
مالذ  وه��و  ال�سيت،  ال��ذائ��ع��ة  ليوا 
ي�سرب  ل����ال�����س����رتخ����اء   ف�����اخ�����ر 
بجذوره بعمق يف التقاليد الآ�سرة 

ل�سحراء الربع اخلايل.
ال��غ��رف والأج��ن��ح��ة والفلل  ت��ط��ل 
�سحراويٍة  مناظٍر  على  البديعة 
الداخلية  ديكوراته  وت��ربز  رائعة. 
بف�سل  الدافئة  الرتابية  باألوانها 

الأثاث امل�سنوع يدوياً وحملياً.

فعاليات ومهرجانات
العديد  ال��ظ��ف��رة  منطقة  وت�سهد 
م������ن ال����ف����ع����ال����ي����ات وامل�����ه�����رج�����ان 
مهرجان  ومنها  الرتاثية املتميزة 
مهرجان  وك��ذل��ك  ل��الب��ل  الظفرة 

الظفرة  وم��ه��رج��ان  للرطب  ل��ي��وا 
ومهرجان  امل���ائ���ي���ة  ل���ل���ري���ا����س���ات 
الفعاليات  ب��ج��ان��ب  ال����دويل   ل��ي��وا 
الوجهة  ت��ع��ك�����ص  ال���ت���ي  ال���رتاث���ي���ة 
للمنطقة  وال���رتاث���ي  احل�����س��اري 

الظفرة.

اأرقام من الظفرة
 تبلغ م�ساحة منطقة الظفرة 40  
األف كيلومرت  وهي تعادل 60% 
م���ن امل�����س��اح��ة الإج��م��ال��ي��ة لإم����ارة 
ال�سكان  ع�����دد  وي���ب���ل���غ  اأب����وظ����ب����ي، 
األ���ف   133 ح�����وايل   م��ن��ط��ق��ة  يف 
ي�سكلون  اإجمايل   ن�سمة  و800 
ن�سبة %11 من عدد �سكان اإمارة 

اأبوظبي.
للمنطقة  الإج������م������ايل  وال�����ن�����اجت 
درهم  مليار   250 يبلغ   الظفرة 
اأبوظبي  ن��اجت  م��ن   45% ي�سكل 
ويرتفع اإىل 500 مليار درهم عام 
2030. 90 % من مكامن نفط 
ي��ق��ع يف منطقة  الإم��������ارات  وغ����از 
من   7.1% وت���خ���ت���زن  ال���ظ���ف���رة 
العامل وت�سم  النفط يف  احتياطي 
ال��ب��رتول يف  اأك��رب م�سفاة لتكرير 

العامل.
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االإمارات اأر�ص العطاء والوفاء

املحا�ضب القانوين الراحل �ضجاد حيدر واكب امل�ضرية االحتادية منذ البدايات
�سجاد حيدر- الرائد �ساحب الروؤية اخلري

�سجاد حيدر يوم تكرميه حماطًا با�سرته

•• كتب عثمان �ضودري:

حيدر  �سجاد  ال��راح��ل  �سديقي  ذك��رى  يف  املقالة  ه��ذه  اليوم  اأكتب 
املحا�سب القانوين الرائد والذي اأ�س�ص جمموعة �سركات �سجاد حيدر 
يف االإمارات العربية املتحدة حيث عا�ص وعمل حتى وافته املنية  يف 

هذا العام 2017.
واال�ست�سارات  احل�سابات  ومراجعة  املحا�سبة  مهنة  يف  اإ�سهامه  كان 

اإ�سهاما  االأو���س��ط  وال�سرق  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  اأقليم  يف 
االإقليم،  يف  واملوؤ�س�سات  املنظمات  من  العديد  باإن�ساء  قام  حيث  هائال 
ال�سرق  جي  ام  وكيه  هاو�ص  واتر  براي�ص  موؤ�س�سة  بتاأ�سي�ص  قام  فقد 
موؤ�س�سة  موؤخرا  اأي�سا  واأ�س�ص  جي  اأم  بي  كيه  االآن  ت�سمى   ، االأو�سط 
نيك�سيا انترينا�سونال ، عا�سر اأكرب �سبكة موؤ�س�سات حما�سبة ومراجعة 

ح�سابات يف العام.

�سور من معامل االإمارات احل�سارية

اإجنازات م�سهودة:
لإن�ساء  املتحدة  العربية  الإم����ارات  حكومة  عينته   1975 ال��ع��ام  ويف 
�سركة ات�سالت وقد �سلم امل�سروع بنجاح وظل مراجعا للح�سابات على 
مدار 30 عاما وم�ست�سارا ل�سركة ات�سالت منذ تاأ�سي�سها وكان من بني 
اجنازاته الأخرى تاأ�سي�ص جمموعة الفطيم مبا يف ذلك بنك ال�سرق 
الأو�سط ي�سمى الآن بنك الإمارات الإ�سالمي وهو اأول بنك ا�ستثماري 

يف الإمارات العربية املتحدة .
الأن  »ي�سمى  لال�ستثمار  الإماراتي  العربي  البنك  تاأ�سي�ص  عن  ف�سال 
بنك المارات لال�ستثمارات« اإ�سافة اإىل ذلك فقد �ساعد يف اإن�ساء اأول 
»دبي  �سركة  املتحدة وه��ي   العربية  الإم���ارات  تنمية عقارية يف  �سركة 
ت�سكيلها مب�ساركة  للتنمية« �سركة م�ساهمة مفتوحة، وهي �سركة مت 
موؤ�س�سته  ظلت  ولقد  الإم��ارات��ي��ني،  املواطنني  وم��ن  دب��ي  حكومة  من 
تقدم خدمات مراجعات احل�سابات وال�ست�سارات للجهات املختلفة منذ 
من  للعديد  احل�سابات  ومراجع  الرئي�ص  امل�ست�سار  هو  وظل  تاأ�سي�سها 
العوي�ص  وعائلة  املال  جمموعة  مثل  والدولية  املحلية  الأعمال  بيوت 

و�سركة يونيتد فودز و�سركة يونيكاي على �سبيل املثال ل احل�سر. 

تنفيذية ملجموعة  رئي�سا لأول جلنة  اختري   2003 العام  ويف مار�ص 
مراجعي احل�سابات امل�سكلة من غرفة دبي التجارية.

تكرمي �سجاد حيدر
يف  البارز  لإ�سهامه  �سجاد حيدر  تكرمي  دب��ي مت  العام2015  يف  ويف 
اجنلرتا   يف  القانونيني  املحا�سبني  معهد  جانب  من  املحا�سبة  مهنة 
املتحدة منذ عام  اململكة  تاأ�س�ست يف  رائ��دة  وويلز وهي موؤ�س�سة دولية 

.1880

اأبناوؤه يوا�سلون جناحاته
وترك �سجاد حيدر اإرثه يف الإمارات العربية املتحدة من خالل عائلة 
اأبنائه واأحفاده حيث خلف �سهاب حيدر والده �سجاد حيدر  ممثلة يف 
التمتع  يف  املوؤ�س�سة  وت�ستمر  ح��ي��در  �سجاد  ملجموعة  اإداري  ك�سريك 
بالعالقات القدمية لكن حتت قيادة جديدة دخلت العديد من جمالت 
�سركة  اأك��رب  حيدر  علي  الأخ��ر  ابنه  اأ�س�ص  ولقد  املتخ�س�سة.   العمل 
ت�سنيع اأظرف يف ال�سرق الأو�سط ويقوم حاليا بتو�سيع الأعمال دوليا 

اأخ��رى من العامل. كما ح�سلت حفيدته  اأج��زاء  من خالل التو�سع يف 
زهرا حيدر موؤخرا على �سهادة التاأهيل كمحا�سبة  قانونية من معهد 
اإن �ساء اهلل اجليل  املحا�سبني القانونيني يف اإجنلرتا وويلز و�ست�سبح 

الثالث الذي يدخل موؤ�س�سة العائلة.

امل�سرية تتوا�سل
و�سي�ستمر اإرث �سجاد حيدر على نف�ص  املنوال من خالل بناء وتعزيز 

اجل�سور مع جمتمعات الإمارات العربية املتحدة املحلية والدولية.
44 عاما يف الإم��ارات العربية املتحدة حر�ص �سجاد دائما  على مدار 
اأن  يجب  ال��ذي  المتنان  على  وزمالئه  واأ�سدقائه  عائله  تذكري  على 
التحتية  وللبنية  لروؤيتهم  املت��حدة  الع����ربية  الإم��ارات  حلكام  نحمله 
مناحي  من  لالأفراد  للنجاح   واملن�س������ات  الدي��������ار  تقدم  ت��ظل  التي  

احلياة كافة.
 وتعترب موؤ�س�سته وعائلته من �سمن امل�ستفيدين من الفر�ص والأنظمة 
التي نفذها زعماء الإمارات العربية املتحدة ومثال لها. رحم اهلل �سجاد 

حيدر وا�سكنه ف�سيح جناته.

�سجاد حيدر
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دبي حمط اأنظار العامل
م�سعب موفق القداح يف حديث �سحفي خا�ص »بالفجر«

مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 46 لدولة االإمارات العربية املتحدة 

 اأ�ضواق دبي تتكيف مع كل الظروف �ضلبا واإيجابا 
نا حتقيق امل�ساريع النوعية واالرتقاء الدائم - نعمل على حتجيم ال�سلبيات لكي نتجاوزها - يهمُّ

•• دبي-�لفجر:

قرار  اأي  لت��خ��اذ  امل���درو����ص  ال��ت��وق��ي��ت  اإن 
ال�������س���روع يف  اأو  م���ب���ادرة  ب���اأي���ة  ال��ق��ي��ام  اأو 
الإن�����س��اءات وامل�����س��اري��ع الأخ����رى املختلفة 
القرار  مل�سوؤولية  الكامل  ال��وع��ي  يتطلب 
وتبعات املبادرة وحجم اخلطوات وبالتايل 
لتحقيق  وال���زم���ان  امل��ك��ان  اأه��م��ي��ة  اإدراك 
اأو م��ن��ظ��ور وه���ذه هي  اأي ه���دف م��ن�����س��ود 
موفق  م�سعب  الأ���س��ت��اذ  فل�سفة  ب��اإي��ج��از 
الإدارة يف  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  ن��ائ��ب  ال���ق���داح 
جمموعة ماج حيث حتدث اإلينا مبنا�سبة 
لدولة  والأربعني  ال�ساد�ص  الوطني  اليوم 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وه���و مفعم 

بالتفاوؤل وم�سكون بحتمية النجاح.

متنيات باملزيد من االإجنازات
القداح  م��وف��ق  م�سعب  الأ���س��ت��اذ  ا���س��ت��ه��ل 
ال�ساد�ص  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  حديثه 
والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
برفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ واأ�سحاب ال�سعادة 
الكرمي  الإم����ارات  �سعب  واإىل  امل�سئولني 
واإىل جميع املقيمني والوافدين على هذه 
الأر�ص الطيبة متمنيا املزيد واملزيد من 

وكل  والرخاء  والنماء  والتطور  الزده��ار 
عام واأنتم بخري. 

ن�ساط متنوع
واأ������س�����ار ال����س���ت���اذ م�����س��ع��ب ال����ق����داح اإىل 
يخت�ص  التي  الأعمال  جمالت  جمموعة 
التطوير  ب����اإدارة  امل�����س��ارك��ة  اأول  وه��ي  بها 
فاإن   : وثانيا  م��اج  جمموعة  يف  ال��ع��ق��اري 
املالية  ب����الأ�����س����واق  خ��ا���س��ا  ق�����س��م��ا  ل���دي���ه 
العمالت من  والأ�سهم وال�سندات وجتارة 
خ���الل ال��ب��ن��وك م��ث��ل ب��ن��ك امل�����س��رق وبنك 
اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي الإ����س���الم���ي والأم�����ور 

واحلمد هلل ت�سري على خري ما يرام.

دبي حمط االأنظار
باأن دبي هي  املعروف  واأ�ساف يقول: من 
دائ��م��ا حم��ط اأن��ظ��ار ال��ع��امل وه��ي اعتادت 
الظروف  ك���ل  م���ع  ب��اأ���س��واق��ه��ا  ت��ت��ك��ي��ف  اأن 
الإيجابية منها وال�سلبية على حد �سواء يف 
حميطها الإقليمي والعاملي ولأ�سباب عدة 
وال�سعور  وال�ستقرار  الأم��ن  توفر  اأهمها 
الفر�ص  ت��وف��ر  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب���الأم���ان 
ال�سعور  يوفرها  التي  واملتنوعة  الكثرية 
املناخ  وهو  للمبادرة  واحلافز  بالطماأنينة 
توفره  وال��ذي  لالأعمال  ال�سامل  ال�سحي 

احلكومة بحنكة وحكمة واقتدار واأ�ساف 
حلكة  الإيجابية  الأج���واء  يوفر  ما  وه��ذا 
ال��ع��ر���ص وال��ط��ل��ب م��ا ي��وؤك��د ك��ل ي���وم باأن 
ت��ك��ون دائما  اأن  اأ����س���واق دب���ي ق����ادرة ع��ل��ى 
اإىل  اإ���س��اف��ة  وم�ستمرة  ون�سطة  م��ت��وازن��ة 

الكفاءات واخلربات العاملة يف ال�سوق.

االإيجابيات يف ال�سوق العقاري الفتة
���س�����������وؤون القطاع  ���س��������������������وؤال ع���ن  وح��������������ول 
اليوم  يعترب  وال����ذي  و���س��ج��ون��ه  ال��ع��ق��اري 
القت�سادي  ل��ل��ن�����س��اط  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود 
ال��ق��داح نحن نرى  الأ���س��ت��اذ م�سعب  ق��ال 
اأن الإيجابيات يف ال�سوق لفتة وموجودة 
وباإمكاننا ال�ستفادة منها �سواء على املدى 
حال  ويف  البعيد  امل���دى  ع��ل��ى  اأو  ال��ق��ري��ب 
وجود بع�ص ال�سلبيات فهي بالتاأكيد تبقى 
مرحلية ول تدفع اإىل الإحباط اأو الرتدد 
تبقى  امل�سجعة  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ع��وام��ل  لأن 
دائم يف  تفاوؤل  موؤ�سر  وهذا  الطاغية  هي 

ال�سوق .
وا�ستطرد يقول: ومع هذا التفاوؤل الرا�سخ 
ل ن�ستطيع اأن نخفي املحاذير �سواء منها 
اأعني  �سواء  حد  على  الطارئة  اأو  القائمة 
تعمل  والت�سريعات  ال��ق��وان��ني  م��رون��ة  اأن 
على  وامل�����س��اع��دة  ال�سلبيات  حتجيم  ع��ل��ى 

جتاوزها باأ�سرع وقت واأف�سل حال.

م�ساريع 2018 
وحول �سوؤال عن امل�ساريع امل�ستقبلية يف العام 
نوا�سل خطواتنا يف  فنحن   2018 املقبل 
للفر�ص  م��رتق��ب��ني  امل��ت��ن��وع��ة  جم���الت���ن���ا 
الإيجابية التي نتابعها دائما ومن�سك بها مع 

واإجنازات  ا�ستثمارها مب�ساريع  العمل على 
نوعية ومتميزة ت�ستجيب حلاجات الأ�سواق 
ول �سيما ال�سوق العقاري من اأجل الرتقاء 
الدائم واملتوا�سل ملواكبة النه�سة ال�ساملة 
دائما  الإم���ارات ونحن  دول��ة  واملتوا�سلة يف 
عام  وك��ل  ن�سيب  جمتهد  ولكل  متفائلون 

واأنتم بخري. 

م�سعب موفق القداح

 ازدهار مثايل ونه�سة �ساملة
طالل موفق القداح يف حديث �سحفي خا�ص »بالفجر «

 مبنا�سبة اليوم الوطني 46 لدولة االإمارات العربية املتحدة 

االإجنازات االحتادية تتواىل ودولة االإمارات هي اأمنوذج االأمن وال�ضالم الدائم
االإمارات هي الوجهة االأمثل للم�ستثمرين

التكامل املدرو�ص واالأف�سلية ال�سباقة هما هاج�سنا الدائم لال�ستجابة لطلبات ورغبات وطموحات االأجيال املتوالية 
•• دبي –�لفجر:

مت�سي جمموعة ماج قدما من جناح اإىل جناح كل عام ومتتاز روؤية �سعادة 
الأ�ستاذ موفق القداح رئي�ص جمل�ص الإدارة بدقتها و�سموليتها وباأنها كثريا 
عامة  والتجاري  ال�سناعي  والعمل  العقاري  التطوير  يف  ال�سبق  تفر�ص  ما 
فتبادر بخطوات حم�سوبة تر�سخ بطموحات كبار وخربات طويلة مرتاكمة 

ومتبلورة ومتجددة تفر�ص القرار املنا�سب  يف الوقت املنا�سب.
التقييم  ت��ف��ر���ص  وال��ع��امل��ي  امل��ح��ل��ي  وال��ع��ق��اري  ال��ت��ج��اري  ال�����س��وق  فمعطيات 
الدقيق لواقع العر�ص والطلب بقدر ما تعي اآفاق املناف�سة وتوقن بجدوى 
منطقيا  العقاري  التطوير  ليكون  الحتمالت  كل  اأمام  املتكاملة  الأف�سلية 
وم�ستقبله  بغده  م�ست�سرفا  وتفا�سيله  باإطاللته  دقيقا  مبرحلته  ومدرو�سا 
اإدارة  ومواكبا للتطور العام يف الإم��ارات والعامل بخطى حثيثة ترتكز على 
تاألق احلركة  واإ�سافات وا�سافات نوعية تزيد من  �سباقة  وابتكارات  حاذقة 
احلا�سر  مبتطلبات  وتفي  وابتداعها  جاذبيتها  م��ن  وت�ساعف  العمرانية 
العطاء  على  دوم��ا  القادر  الواحد  الفريق  ب��روح  و�ساق  ق��دم  على  وامل�ستقبل 
والنجاح والتميز والإبداع حلمنا هذه الهموم والتطلعات اإىل ال�ستاذ طالل 
اإلينا  ليتحدث  م��اج  جمموعة  يف  ال��ع��ق��اري  التطوير  م��دي��ر  ال��ق��داح  م��وف��ق 
مبنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�ص والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
فجاء حديثه مو�سوعيا ودقيقا و�سامال وكان احلوار : كلمة مبنا�سبة اليوم 

الوطني للدولة ..
مبنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�ص والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
دولة  يف  الر�سيدة  للقيادة  والتربيكات  التهنئة  اآي��ات  اأ�سمى  برفع  نت�سرف 
على هذه  املقيمني  واإىل جميع  الكرمي   و�سعبها  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

الأر�ص املعطاة.
ونوؤكد يف هذه املنا�سبة الغالية على قلوبنا جميعا اأن ما حتقق من اإجنازات 

متقدمة  وازدهار مثايل ونه�سة �ساملة اإمنا يعزي اإىل الروؤية احلكيمة التي 
بعدهم  من  ال�سالح  اخللف  اإىل  وانتقلت  لالحتاد  املوؤ�س�سون  الآب��اء  اأر�ساها 
لتبقى الإمارات واحدة اأمن و�سالم ومن�سة عدل وحق ت�سود فيها قيم املحبة 

وروح الإلهام واليجابية ليعي�ص اجلميع على اأر�سها ب�سعادة وتناغم ووئام.
وبناء على ذلك فقد حتولت الإمارات اإىل الوجهة الأمثل التي جتذب اإليها 
الباحثني من اأف�سل الفر�ص ال�ستثمارية يف مناخ معزز بال�سفافية واأف�سل 

املمار�سات ل�سمان �سهولة ممار�سة الأعمال يف جميع القطاعات.
- اأهم اإجنازات ماج يف جمال التطوير العقاري لعام 2017

للتطوير  م��اج  وتنطلق  لنا  فخر  وم�سدر  ناجحا   2017 ال��ع��ام  ك��ان  لقد  
العقاري من نظرة ع�سرية حيث نبحث على ال��دوام من اأحدث الجتاهات 
اأو  الإن�����س��اءات  وموا�سفات  معايري  اأح��دث  باتباع  يتعلق  ما  القطاع  ه��ذا  يف 
والزوار  القاطنني  ورفاهية  �سحة  تراعي  التي  الت�سطيبات  اأفخم  توظيف 
واأبرز مثال على ذلك  م�سروع ماجد اأوف ليف كريك ريزورت الذي يعترب 
بحق م�سدر فخر لنا لأنه يج�سد اجليل اجلديد من امل�ساريع التي جتمع بني 
اأف�سل املوا�سفات الإطاللة على الواجهة املائية مع توفري كافة الحتياجات 
اإليها ال�سكان من خالل توفري امل�ساحات ال�سكنية والرتفيهية  التي يتطلع 
والرعاية ال�سحية وال�سيافة والتجزئة يكون كل ذلك يف قلب جممع يراعي 
التي  الإن�����س��اءات  تقنيات  اأرق���ى  م��ع  الع�سرية  امل��ب��اين  يف  ال�سحية  املفاهيم 
اأول م�سروع  اإنه  ابدعها املهند�ص وامل�سمم املعماري ال�سهري كارلو كولومبو 
عقاري م�ستوحى من اأعلى املعايري ال�سحية يف املنطقة ويتفوق هذا امل�سروع 
اأي�سا بلغة الأرقام حيث ي�سم 17 فيال �سخمة فاخرة و75 م�سكنا فخما و 
172 منزل للعطالت وفندقا ي�سم 96 غرفة اإ�سافة اإيل وجود ناد ح�سري 
هذه  وتتكامل  مربع  ق��دم  ال��ف   120 م�ساحة  على  �سحي  ومركز  لل�سكان 
واملرافق  التجارية  وامل�ساحات  اخلدمات  من  العديد  مع  جميعها  العنا�سر 
ال�سكني   318 ب���رج م��اج��د  ن��ق��وم بتطوير  اأخ����رى  ال��رتف��ي��ه��ي��ة. وم���ن ج��ه��ة 

اأرقى معايري  الفخم يف منطقة اخلليج التجاري داون تاون و�سنوظف فيه 
ا�ستوديوهات  على  ت�سمل  وح��دة   439 امل�سروع  هذا  ويوفر  واجل��ودة  الدقة 
راقية و�سققا من غرفة واحدة وغرفتني يف قناة دبي املائية ما يعني �سهولة 
�سرفات خا�سة  على  ال�سكنية  الوحدات  ت�ستمل  كما  دبي مول  اإىل  الو�سول 
تعزيز  العامل ومت  اأط��ول مبنى يف  ل��ربج خليفة  املناظر اخلالبة  تطل على 
امل�سروع باملناظر الطبيعية الوا�سعة وحمام �سباحة ومرافق ترفيهية خارجية 
يف الهواء الطلق ومنطقة خم�س�سة لالأطفال ومركز لالأن�سطة الجتماعية 

ومقهى ل�سمان توفري بيئة معي�سية متكاملة للمقيمني هناك.
31 طابقا ف�سيكون معلما �سكنيا مرموقا  230 املكون من  اأما برج ماجد 
اإىل ك��ون��ه ج���زءا م��ن اخلطة  ب��الإ���س��اف��ة  �سيتم ت��ط��وي��ره يف قلب دب��ي لن��د 
وهو  ال��دولرات  مليارات  كلفته  البالغة  ارابيا  اأوف  �سيتي  مل�سروع  الرئي�سية 
عبارة عن وجهة مهمة للرتفيه وال�سكن والت�سوق حيث مت ت�سميمه ليكون 
�سارع  امل�سروع على  جممعا م�ستقال و�سيخدمه نظاما خا�سا للمرتو ويقع 
ول يبعد �سوى 15 دقيقة بال�سيارة من مطار دبي الدويل  و12 دقيقة من 
املدينة مع توفري  اإىل  امل�ستاأجرين  �سهولة و�سول  يعني  دبي ما  ت��اون  داون 

مالذ جيد لهم مفعم بالفخامة واملعي�سة املريحة يف منازلهم.
مليارات   4 كلفته  البالغة  اآي  ماجي  م�سروع  طرح  عن  ال�سركة  اأعلنت  كما 
يعترب  وال���ذي  ال�ستثمارية  الفر�ص  اأف�سل  ع��ن  للباحثني  للعمالء  دولر 
قبل مدينة حممد  التي يجري تطويرها يف  املجمعات احل�سرية  اأه��م  من 
والعديد  ال�سباق  ميدان  من  مقربة  على  و�سيكون  دبي  ميدان  يف  را�سد  بن 
من اأهم املعامل يف املدينة مثل برج خليفة ودبي مول وداون تاون مع �سهولة 
بن  وحممد  اخليل  �سارعي  مثل  الرئي�سية  احليوية  ال�سوارع  اإىل  الو�سول 
زايد و�سيوفر امل�سروع 3952 �سقة من وحدات ال�ستديوهات و�سقق مكونة 
من غرفة واحدة وغرفتني بالإ�سافة اإىل 537 وحدة تاون هاو�ص ويقع يف 
ميدان 7 و�سيوفر امل�سروع لل�سكان بيئة مثالية لال�سرتخاء والهدوء نظرا 

لنت�سار امل�ساحات اخل�سراء الوا�سعة وحمامات ال�سباحة واملحالت التجارية 
التامة  اخل�سو�سية  على  واحلر�ص  واملقاهي  املطاعم  الريا�سية  وال�سالت 

وتوفر خدمات الأمن على مدار ال�ساعة.
كما تقدمت اأعمال الإن�ساءات ب�سكل ملحوظ خالل العام مب�سروع ماجد 5 
بوليفارد يف دبي اجلنوب وهو امل�سروع الذي �سجلنا فيه �سبقا على مناف�سينا 
خا�سة عند الأخذ يف احل�سبان املوقع ال�سرتاتيجي لهذا امل�سروع على مقربة 
2020 والهدف الأ�سا�سي من  ال��دويل وموقع اك�سبو  اآل مكتوم  من مطار 
مع  التما�سي  هو  الدخل  متو�سطة  ال�سكنية  الجتماعية  املجمعات  تطوير 

روؤية احلكومة لتوفري اخليارات ال�سكنية لكافة �سرائح املجتمع.
- ما هي م�ساريعكم امل�ستقبلية؟

اأ�سلفنا �سابقا اأطلقنا خالل العام عدة م�ساريع متميزة مبختلف اأنحاء  كما 
دبي وال�سارقة.

- كيف تقيمون ال�سوق العقاري حاليا يف دبي والإمارات ؟
به  تتمتع  تتمتع وما  املدينة وما  واق��ع  تفهم  العقاري  للتطوير  اإننا يف ماج 
�سمات فريدة فهي تعد اأيقونة يف ال�سرق الأو�سط واأفريقيا ومتتاز مبوقعها 
ال�سرتاتيجي وتطلق با�ستمرار مبادرتها الريادية يف العديد من القطاعات  

لذلك اأحرزت الفتوق  يف جمالت ال�سياحة والطريان والعقارات.
وحر�ست احلكومة منذ عقود على تطوير بنيتها التحتية والو�سول بها اإىل 
اآمنة م�ستقرة ما جعل منها  بيئة  اإر�ساء  العاملية ورك��زت على  املعايري  اأرق��ى 
اأنحاء  �ستى  من  ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  على  القادرة  ال�ستثمارية  الوجهة 
العامل وعلى الرغم من الظروف العاملية غري املواتية ل تزال دبي قادرة على 

ت�سجيل منو م�ستدام يف الت�سرفات العقارية.
اإن هذه ال�سمات تلهمنا يف تطوير مفاهيم مبتكرة ملواكبة التطورات املت�سارعة 
على  للمحافظة  مواجهتها  اإىل  ت�سعى  التي  التحديات  من  وهي  املدينة  يف 

توفري الزخم الكايف ملوا�سلة النجاح املن�سود وحتقيق التميز.

جمموعة »ماج« .. تطوير دائم وطموحات بال حدود

املهند�ش حممد منر: االزدهار يتوا�ضل والتطور على قدم و�ضاق
التفا�سيل بكل  املراحل  متطلبات  • نعي  واالإبداع  والتميز  النجاح  مع  الدائم  ال�سبق  نا  • يهمُّ

•• دبي-�لفجر:

ت��ب��ق��ى اخل����ربات امل��خ�����س��رم��ة يف ال�����س��وق ال��ع��ق��اري مبرا�ص 
معامل  تر�سم  التفا�سيل  لكل  ومتابعتهم  الطويل  اأ�سحابها 
بياين  خط  يف  العام  القت�سادي  والو�سع  العقاري  الو�سع 
وا�سح ودقيق يحتمل الجتهاد ول يجنح اإىل املبالغة ويفهم 
الأم��ور كما هي ولكنه ل يقف اأم��ام طريق م�سدود ملاذا لأن 
هاج�ص التفاوؤل يف ال�سوق العقاري واأف�سلية العقار كر�سيد 
�سواء يف  و�ساق  دائما على قدم  اآين و�سمان م�ستقبلي تقف 
العمراين  الطموح  اأو  البالد  يف  امل�ستدامة  التنمية  منطق 
والإن�سائي املتزايد اأو �سعة الآفاق املحلية والعاملية يف الجتاه 
الذي ل مفر  العقاري  اأعنى ال�ستثمار  الأف�سل  لال�ستثمار 
ودائما يف احلركة  يكتنفه  منه ول مندوحة عنه ول جمود 
بركة. حملنا هذه اخلواطر جمتمعه ملحاورة املهند�ص ال�ستاذ 
املخ�سرم  وال��ع��ق��اري  الطويلة  اخل��ربة  �ساحب  من��ر  حممد 
حيث  لالحتاد  والأرب��ع��ني  ال�ساد�ص  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 
ب��داأت نه�سة الإم���ارات ومن��ت وازده���رت وتت�ساعف كل يوم  

فماذا يقول .

حتية من القلب:

ا�ستهل املهند�ص حممد منر الرئي�ص التنفيذي يف جمموعة 
»ماج« يف الإمارات بدفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ مبنا�سبة اليوم  الوطني 46 للدولة 
والوافدين  املقيمني  واإىل  ال��ك��رمي  الإم������ارات  �سعب  واإىل 
املنا�سبة  بهذه  الطيبة متمنيا  الأر���ص  والزائرين على هذه 
ال��ع��زي��زة امل���زي���د وامل���زي���د م���ن ال��ن��ه�����س��ة وال��ت��ط��ور والنماء 
عام  وك��ل  والثمار  والطماأنينة  وال��رخ��اء  والأم���ن  والزده���ار 

واأنتم بخري.

ال�سوق العقاري بعافية
ثم حتدث املهند�ص حممد منر حول ال�سوق العقاري يف دبي 
دب��ي والإمارات  العقاري يف  ال�سوق  : يعترب  ق��ال  والإم���ارات 
بعافية ول تزال عالمات الزدهار والتطوير املتوا�سل قائمة 
ال�سوق  م�ستجدات  تفر�سها  حتميات  اإ�سافة  مع  وملمو�سة 
والكماليات  امل��وا���س��ف��ات  اأو  وال��ط��ل��ب  ال��ع��ر���ص  �سعيد  ع��ل��ى 
التكيف  ل��ل��م�����س��رتي��ن م���ع  امل���ع���ط���اة  امل���ال���ي���ة  وال��ت�����س��ه��ي��الت 
باأو�ساعهم اخلا�سة و�سروطهم التي قد ل تكون مالئمة ملا 
اعتدنا عليه يف �سوق العر�ص والطلب �سمن اأجواء  املناف�سة 

املعهودة وامللمو�سة.
التوقف  م��ن  : ولب���د  ي��ق��ول  املهند�ص حممد من��ر  واأ���س��اف 

وامل�ساريع  امل���ت���زاي���دة  الي��ج��اب��ي��ات  اأم�����ام  وت��ب�����س��ر  ب���اإم���ع���ان 
القائمة واملنظورة والتي حتر�ص حكومة دبي على اإجنازها 
واإمنا  وح�سب  الع�سر  حلتمية  جم���اراة  لي�ص  وم�ساعفتها 
لتحقيق ال�سبق الدائم مع الدعم املتوا�سل �سواء يف الروؤى 

اأو الرعاية اأو الأ�سراف.
بخطوات  يوميا  تعمل  دب��ي  حكومة  ب���اأن  عليك  اأخ��ف��ى  ول 
متتالية من اأجل تطوير البني التحتية مع تطوير القوانني 
العر�ص  ال�سوق واحتواء حركة  لتتما�سى وتتكيف مع و�سع 
والطلب مبالها الأف�سل واملتوا�سل والتي ت�سب بالتايل يف 
ال�سوق بقدر ما تدعم ال�ستقرار ليم�سي اجلميع  م�سلحة 

قدما نحو امل�ستقبل الأف�سل.

- اإجنازات ماج 2017-11-12 
وحول �سوؤال عن اإجنازات جمموعة ماج خالل العام 2017 
اأ�سا�سية يف  قال الأ�ستاذ حممد منر نحن نعتمد على ركائز 
جناح اأعمالنا وم�ساريعنا الراهنة منها وامل�ستقبلية وهي اأول 
وثالثا  والتنفيذ  املبا�سرة  يف  القوة  وثانيا  امل��درو���ص  ال��ق��رار 

ن�سع ن�سب اأعيننا باأن النتائج دائما هي املقيا�ص.
ت�ستطيع  �سركة عامة ل  اأي��ة  ف��اأن  وا�ستطرد يقول وبالطبع 
اأن ت�سع هذه الربامج  امللحة ب�سكل ناجح ومقبول و�سامن 

بارتكازها على منهجية عمل مدرو�سة  اإل  املن�سودة  للنتائج 
املحيطة  والإدارة  املتحرك  امل��ال  راأ����ص  ب��ني  بب�سرية  جتمع 
متطلبات  ووعي  املدرو�سة  الأه��داف  وكذلك  املالب�سات  بكل 

املراحل وعيا كامال وبكل التفا�سيل.
عملنا  برنامج  هي  املدرو�سة  املنهجية  وه��ذه   : يقول  وتابع 
ن����درك ج��ي��دا التوقيت  ال��ي��وم��ي يف جم��م��وع��ة م���اج وب��اأن��ن��ا 
واملتفق  املدرو�ص  وباحلجم  للتنفيذ  املنا�سب  للقرار  املنا�سب 
مع متطلبات ال�سوق بال اإفراط ول تفريط لأن لغة الأرقام 
بالنهاية هي القول الف�سل يف كل جناح ومبادرة واإجناز لأي 

م�سروع.
دائما  نكرر  كما  ماج  جمموعة  يف  الدائم  وهاج�سنا  واأ�ساف 
النجاح والتميز والإب��داع تفر�ص نف�سها يف كل  باأن �سريبة 
حلظة ويف ك��ل موقع ويف ك��ل ق��رار وه��ذا ه��و اأح��د العوامل 

لنجاحاتنا املتوا�سلة واحلمد هلل.

م�ساريع العام 2018
وحول �سوؤال عن تطلعات »ماج« للعام 2018 قال املهند�ص 
حممد منر اإن ا�سرتاتيجيتنا الأ�سا�سية يف العمل تقوم على 

العنا�سر التالية حا�سرا وم�ستقبال وهي:
املحلي  ال�����س��وق  يف  وال���س��ت��ج��اب��ة  ال��ت��ح��دي  ح��ت��م��ي��ات  اإدراك 

والعاملي.
باأقل  ال��ن��ت��ائ��ج  اأف�����س��ل  ت��اأت��ي  بحيث  امل���ال  ب��راأ���ص  التحكم   -

التكاليف وباأح�سن حال واإخراج.
قد  وما  والطلب  العر�ص  حركة  لتقلبات  الب�سري  الوعي   -
حني  بني  ال�سوق  على  نف�سها  تفر�ص  مفاجاآت  من  حتمله 
واآخر مع متنياتنا باإذن اهلل باأن حتقق طموحاتنا وم�ساريعنا 
برعاية حكومتنا الر�سيدة وطموحاتها الكبار وحر�سها على 
امل�سي قدما يف طريق النه�سة والزدهار والتطور والأعمار 
والنماء والرخاء والأمن والأمان وال�ستقرار وكل عام واأنتم 

بخري. 

طالل موفق القداح

حممد منر
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نتقدم باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

اإىل مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

 ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة
واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام المارات حفظهم اهلل 

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود ونواب احلكام حفظهم اهلل 

واإىل �شعب المارات الكرمي واملقيمني والوافدين

مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س و الأربعني لدولة المارات العربية املتحدة 

وكل عام وانتم بخري 
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جت�سد االإمارات معادلة االأ�سالة واملعا�سرة بامتياز 

عبداجلليل يو�ضف دروي�ش يف حديث خا�ش » بالفجر «
النه�سة املتوا�سلة ح�ساد رائع الإخال�ص القيادة وثقة ال�سعب 

ثقتنا كبرية باأن ال�سباب �سوف ي�ستفيد من الفر�ص ويح�سن القطاف
•• دبى – د. حممود علياء 

الذين  ال���ك���ب���ار  ال����رج����ال  م����ع  احل�������وار  ان 
اأع��م��ال��ه��م و�سعة  ي��ج��م��ع��ون ب���ني جن���اح���ات 
واملتفاعلة  الفاعلة  وم�ساركتهم  ثقافاتهم 
ليجعل  املواطن  وهموم  الوطن  �سوؤون  مع 
املرء اأمام مو�سوعة زخم التجارب وخربات 
الذى  احل�سيف  ال����راأي  ودللت  امل�����س��ئ��ول 
اىل  دائما  وي�سعى  وال��روؤي��ة  الرادة  ميتلك 
املزيد من العطاء للوطن واملواطن والأمة 
وان�سانيا  واأكادمييا وجتاريا وثقافيا  اإداري��ا 
اأه���داف  ن��ح��و  جميل  واأدب  نبيلة  ب�سافية 
حمددة وا�سحة ت�ستجيب للفر�ص وت�سيف 

الإجنازات اىل الإجنازات . 
و�سعادة ال�ستاذ عبداجلليل يو�سف دروي�ص 
واحد من هوؤلء الرجال جمع فى م�سريته 
املتوالية النجاح والتميز والبداع مبنهجية 
يف  م�سئولياته  خ��الل  م��ن  وواقعية  علمية 
املنا�سب التي تقلدها على اأكرث من �سعيد 
الكادميي  ن�ساطه  اأو  اخلا�سة  م�ساريعه  اأو 
ال���الف���ت ف��ك��ان دائ���م���ا ال���رج���ل امل��ن��ا���س��ب يف 
املكان املنا�سب يعطى وطنه واأمته بال تردد 
والجتهاد  والتوا�سع  الطموح  بني  فيجمع 
واخل�سو�سية  واملو�سوعية  املحدد  والهدف 
بخط بياين م�ستقيم هو الأق�سر والأف�سل 

والأقوم .

من القلب اىل القلب
فى  منى  رغبة  مكتبه  فى  �سعادته  ق�سدت   
انطباعاته  وم��ع��رف��ة  راأي����ه  اىل  ال���س��ت��م��اع 
العربية  الم���ارات  دول��ة  فى  نحتفل  ونحن 
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال�����س��اد���ص والرب��ع��ني عيد 
المارات  تاريخ  التحول فى  الحت��اد نقطة 
احلديث واملعا�سر قال �سعادته منذ اخلطوة 
ال�سعور  �ساد  الحت��ادي��ة  امل�سرية  يف  الوىل 
ب����الأث����رة وانطلق  ال�����س��ع��ور  ب���الإي���ث���ار ع��ل��ى 
الحتاد مب�سريته التاريخية تعبريا �سادقا 
بحلم  علميا  وحتقيقا  الوطنية  الرادة  عن 
واأجيال فتالقت  اجيال  رواد اجلميع  طاملا 
كان  ث��م  وامل��ق��ا���س��د  الأه�����داف  م��ع  الإرادات 
الكيان  ه��ذا  لن�سهد  امل��ب��ادرة  م��ع  الت�سميم 
ال��ي��وم ويفخر  ال��ذى غ��د  ال��رائ��ع  التاريخي 
واع��ت��زاز اأف�����س��ل جت��رب��ة وح��دودي��ة الوطن 
واأ�ساف  وي��زي��د  ق���رن  ن�سف  م��ن��ذ  ال��ع��رب��ي 
دروي�ص  يو�سف  عبداجلليل  ال�ستاذ  �سعادة 
املخل�سني  حكامنا  اأي����ادي  ف��ب��ورك��ت  ي��ق��ول 
وق��ادت��ن��ا الب�����رار ال��ذي��ن ج��ع��ل��وا م��ن دولة 
واقعيا  منوذجا  املتحدة  العربية  الم���ارات 
وملمو�سا يحتذى به فى كافة املجالت من 
ال���س��رة واملجتمع اىل  الم���ن والم���ان اىل 
وال�سناعة  التجارة  اىل  والتعليم  ال�سحة 
الثقافة  اىل  والق��ت�����س��اد  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اىل 
والريا�سة اىل الزراعة وال�سياحة واخلدمات 

اىل ا�ست�سافة املعار�ص واملوؤمترات وغريها 
من معامل التطور فالقائمة طويلة وت�سمل 
كل املجالت والقطاعات حتى غدت المارات 
حمط رحال اجلميع من ال�سرق اىل الغرب 

وال�سمال واجلنوب . 
ثقتنا  ب����اأن  اأق����ول  اأن  اأود  امل��ن��ا���س��ب��ة  وب��ه��ذه 
من  ي�ستفيد  ���س��وف  ال�����س��ب��اب  اأن  يف  ك��ب��رية 
ال��ف��ر���ص وي��ح�����س��ن ال��ق��ط��اف وي��ع��م��ل على 
الغر�ص  لأن��ه  الجن���ازات  من  املزيد  ا�سافة 
الذى منا وترعرع فى هذة البيئة ال�سحية 
فيها  يتوفر  ما  بكل  للطموحات  احلا�سنة 
ال�ساأن  وتعلى  الهمم  ت�سحذ  حم��ف��زات  م��ن 
بامل�ستقبل  والطموح  التفاوؤل  على  وتبعث 
الف�سل وبالحدود . كما ن�ستمطر �ساأبيب 
ل�سهدائنا  القدير  العلى  اهلل  م��ن  الرحمة 
الأبرار البوا�سل الذين �سربوا اأروع الأمثال 
فهنيئا  وال���ف���داء  وال��ع��ط��اء  الت�سحية  ف��ى 
من  و�سعا  تدخر  مل  التى  بقيادته  ل�سعبنا 
وا�سعاد  ا�سعاده  �سبيل  فى  ونفي�ص  غ��ال  كل 
فما  الطيبة  الأر�����ص  ه���ذه  ع��ل��ى  مقيم  ك��ل 
ال��ق��ي��ادة حبا  ب���ادل  اأن  ك��ان م��ن اجلميع ال 
اجلميع  يتعاون  حيث  بتفان  وتفانيا  بحب 
فى ال�ستجابة لتحديات التطور وحتميات 
الع�سر ويد اهلل دائما مع اجلماعة رحم اهلل 
�سهدائنا الأبرار وادام دولتنا بالعز والفخار 

�سعادة عبد اجلليل يو�سفوكل عام واأنتم بخري  

ا�سمى ايات التهاين والتربيكات مبنا�سبة 
اليوم الوطني ال�ساد�س و الأربعني

موؤ�ش�شة جنم دبي لالن�شاءات 
حممد ح�شني عبا�س 

خربة عريقة - جودة عالية- اتقان معهود 

�شعارنا المانة ا�شا�س الثقة

نواكب التطور 
واحلداثة وكل ما يلزم

نرفع اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س و الأربعني

وكل عام وانتم بخري
الوحدة للمقاوالت - خربة وجودة  

حميد �سعيد حميد النعيمي

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

نرفع اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س و الأربعني

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

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

وكل عام وانتم بخري

موؤ�ض�ضة الدالل العقارية
احمد حممد الدالل

حممود حممد الدالل

•• دبي-�لفجر:

قال:  عبا�ص  ح�سني  حممد  الأ�ستاذ  املعروف  الأعمال  رجل  مع  لقاء  ويف 
اإجنازاتها  و�سموخ  احتادها  بقوة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تعترب 
اأمنوذجا رائعا للدولة  واأمنها وا�ستقرارها  واأ�سالة وفائها  وكرم عطائها 

احل�سارية واملتقدمة واملتمدنة واملعطاء يف كل اجتاه.
اليوم  ه���ذا  ويف  واأ����س���اف: 

ح����رك����ة  يف  امل�����������س�����ه�����ود 
ال��ت��اري��خ وع��ل��ى خارطة 
وي�سجل  اجل���غ���راف���ي���ا 
الأح�����������داث ال����ك����ب����ار يف 
التاريخ العربي احلديث 
اإن   : اأق�����ول  وامل��ع��ا���س��ر 
العربية  الإم��ارات  دولة 
ك��ر���س��ت دورها  امل��ت��ح��دة 
الريادي بف�سل القيادة 
ال����ر�����س����ي����دة الأم����ي����ن����ة 
واملخل�سة والتي جت�سد 
اأروع النماذج يف معادلة 
بني  والتالحم  التوازن 

اإخال�ص احلاكم وثقة ال�سعب.
البياين  وال��ر���س��م  للنه�سة  ال�سحي  باملناخ  ج��اء  م��ا  وه���ذا  ي��ق��ول:  وت��اب��ع 
للتطور الرا�سخ وال�سامل يف كل القطاعات وخمتلف امليادين منذ بداية 
امل�سرية الحتادية يف العام 1971 وحتى اليوم حيث ي�سري قطار التطور 
ي خطوط متوازية ويف برامج متكاملة ت�سل املا�سي باحلا�سر وامل�ستقبل 
بف�سل اهلل �سبحانه وقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد رئي�ص 
ال  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ونائبه  اهلل  حفظه   ، ال��دول��ة 
مكتوم رعاه اهلل واإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات الذين 
يتابعون م�سرية النه�سة بكل التفا�سيل ويعملون بكل جد ومثابرة ليكون 
موقع الإمارات متميزا ورائدا دائما يف م�سرية الع�سر واإ�سراقة امل�ستقبل 
بجدارة واقتدار. وا�ستطرد يقول ومتنياتي على �سبابنا الأبرار اأن يحافظوا 
على اجنازات امل�سرية وي�ساعفون من اإعدادها واإحجامها ودورها على كل 
�سعيد عمال بالقول ال�سهري )زرعوا فاأكلنا ونزرع فياأكلون( وهكذا يكون 
احلفاظ على تراب الوطن وعلم الوطن وكرامة الوطن وعطاء الوطن 
املخل�سني  وحكامنا  الر�سيدة  قيادتنا  راي��ة  حتت  اجلميع  خري  ذل��ك  ويف 

اأطال اهلل يف اأعمارهم وكذلك اأولياء العهود الأمناء وجميع امل�سوؤولني.
وخل�ص الأ�ستاذ  حممد ح�سني عبا�ص اإىل القول اإن ما يفر�سه امل�ستقبل 
اليوم هو اأن نكون دائما يف املركز الأول بالكفاءة واجلدارة والعطاء لتكتمل 
الفخر  يون  وهكذا  اإىل جيل  املتينة من جيل  القوية  بحلقاتها  ال�سل�سلة 

وهكذا يبقي الحتاد م�سرب املثل بكل خري وكل عام واأنتم بخري.

تتوا�سل امل�سرية من جيل اإىل جيل 
حممد ح�ضني عبا�ش: االإمارات م�ضرب املثل يف 

قيم االإخال�ش والت�ضحية والعطاء والفداء

حممد ح�سني عبا�ص

•• جرى �ملقابلة- د. حممود علياء: 

النه�سة الحتادية  والإم���ارات  دبي  ال�سرافة يف   يواكب قطاع 
القطاع  يف  البنوك  لأعمال  رديفا  ويعترب  الدولة  يف  ال�ساملة 
ال�سياحية  احل��رك��ة  ن�����س��اط  يعك�ص  اأن����ه  ك��م��ا  وامل�����س��ريف  امل����ايل 
باأعمال  العام ويرقى  ال��دوؤوب يف الدولة على مدار  والتجارية 
يف  املتقدمة  الأوىل  ال���دول  م�ساف  اإىل  وال�����س��راف��ة  امل�����س��ارف 
العامل  �سواء فيما يتمتع به من خربات وما توفره احلكومة 
ان�سيابية  من  والقوانني  النظم  تفر�سه  ما  اأو  ت�سهيالت  من 

عملية يومية يف جمالت العر�ص والطلب.

حوار مو�سوعي وهادف
الإمارات  لدولة  والأربعني  ال�ساد�ص  الوطني  اليوم  ومبنا�سبة 
الهادي  حممد  ال���س��ت��اذ  �سعادة  الينا  حت��دث  املتحدة  العربية 
رجل الأعمال املعروف واملخ�سرم يف الإمارات واخلليج ورئي�ص 
وع�سو جمل�ص  لل�سرافة  اك�سرب�ص  هادي  �سركة  اإدارة  جمل�ص 
هادي�سن  ���س��رك��ة   وموؤ�س�ص  لل�سرافة  ال��رازوق��ي  �سركة  اإدارة 

للتجارة العامة والتي تاأ�س�ست يف العام 1963 يف دبي.
والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  برفع  حديثة  �سعادته  ا�ستهل 
اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات واإىل اأ�سحاب ال�سمو 
ال��وزراء يف الدولة  اأ�سحاب املعايل  اأولياء العهود واإىل  ال�سيوخ 

وال��واف��دي��ن على  املقيمني  واىل  ال��ك��رمي  الإم����ارات  �سعب  واإىل 
هذه الأر�ص الطيبة متمنيا �سعادته املزيد من النماء والزدهار 
والتطور والأعمال يف رحاب النه�سة ال�ساملة يف الدولة املتميزة 

بقيادتها الر�سيدة و�سعبها املعطاء وكل عام واأنتم بخري.

عامل ال�سرافة
واأ�ساف يقول اأعني بالدرجة الأوىل يف اأعمال ال�سرافة واحلمد 
بنجاح  تعمالن  لل�سرافة  وه��ادي  الرازوقي  املوؤ�س�سني  ف��اإن  هلل 
ونوا�سل  الدولة  يف  املركزي  امل�سرف  قوانني  ح�سب  متوا�سل 
ت��ع��اون��ن��ا م��ع امل��وؤ���س�����س��ات الأخ����رى ودوائ����ر احل��ك��وم��ة يف جمال 
ال�سرافة وكذلك فاإن التعاون مع النبوك جيد وقائم وم�ستمر 

ح�سب مقت�سيات قوانني امل�سرف املركزي .

هدوء يف العر�ص والطلب
وحول �سوؤال عن اأحوال العر�ص والطلب يف �سوق ال�سرافة قال 
ال�سوق  الهدوء يف  نوع من  يوجد حاليا  ه��ادي  ال�ستاذ حممد 
والطلب  فالعر�ص  ي��رام  م��ا  على  ت�سري  عامة  الأع��م��ال  ولكن 
بن�ساطها  تتميز  دب��ي  اأن  اإىل  ه��ذا  يف  ال�سباب  وي��ع��ود  م��ت��وازن 
وال�سترياد  والفنادق  اخلدمات  وكذلك  وال�سياحي  التجاري 
اأعمال  حت��رك  ع��وام��ل  وكلها  ال��دوري��ة  وامل��ع��ار���ص  والت�سدير 
وبخا�سة  ع��ام  ب�سكل  امل���ال  وق��ط��اع  ال�سرافة  واأع��م��ال  البنوك 

احلركتني  على  واعتمادها  حم���دودة  لي�ست  امل��ج��الت  ه��ذه  اأن 
التجارية وال�سياحية والن�سطتني �سيفا و�ستاء مما يوؤثر ايجابا 

على �سوق ال�سرافة وياأتي باخلري للجميع.

اك�سبو 2020
وتابع ال�ستاذ حممد هادي يقول :

دبي  يف   2020 العاملي  اك�سبو  ل�ستقبال  ن�ستعد  الآن  ونحن   
وال��ذي يعترب احل��دث العاملي الأه��م يف تاريخ دب��ي والإم���ارات 
الق��ت�����س��ادي ودب���ي ب�سكل خ��ا���ص مل��ا ���س��وف ي��رتت��ب ع��ل��ى هذا 
م�سرتكة  لأعمال  وقنوات  وعقود  اتفاقات  من  العاملي  املعر�ص 
ال�ستثمار  وف��ر���ص  دب��ي  ت�سهيالت  م��ن  ك��ث��ريا  ت�ستفيد  ���س��وف 
الوا�سعة فيها اإ�سافة اإىل الطموحات امل�ستقبلية والتي لي�ص لها 

حدود ل �سيما وان لغة الأرقام اليوم وغدا هي لغة الأعمال. 
وا�ستطرد �سعادته يقول: 

القرار  يتخذ  دم��ن  ال��ن��اج��ح لب  العمل  م��ب��داأ  ي���درك  م��ن  واأن 
ت�سهد  التي  الأي��ام  املنا�سب وخا�سة يف هذه  الوقت  املنا�سب يف 
ح��رك��ة ���س��ي��اح��ي��ة لف��ت��ة وع��ل��ى م����دار ال���وق���ت ب��ف�����س��ل ت�سجيع 
يف  املتوالية  ال�سياحية  امل��ع��امل  وب���روز  وت�سهيالتها  احلكومة 
الإمارات على مدار الوقت ول �سيما بعد افتتاح متحف الحتاد 
يف دبي ومتحف اللوفر يف ابوظبي ا�سافة اإىل الفنادق العاملية 
الكبرية والالفتة وحيث يوجد الآن عدد من الفنادق احلديثة 

واملتطورة يف جزيرة النخلة يف دبي ويف عموم الإمارات مبا يرقي 
على قطاع  اإيجابا  ينعك�ص  وال��ذي  واخلدمات  ال�سياحة  بقطاع 
ال�سرافة والبنوك بل اأنه ي كثري من الأحيان يتحول ال�سائح 
اإىل  اإىل تاجر ويتحول التاجر اىل �سائح وقد يتحول كالهما 
مقيم وتاجر وم�ستثمر معا وهذا ما ينطبق كذلك على التجار 
القادمني من اخلارج للم�ساركة يف معار�ص دبي املتوالية على 
مدار العام اأو لزيارة هذه املعار�ص ويغتنمون الفر�ص لل�سياحة 
والبحث عن  واأ�سواقها  البالد مبعاملها  والتجول يف  والإط��الع 
فر�ص جتارية كذلك فراهم يودون جتارا اأو �سواحا ملا لديهم 
ن ده�سة جاذبة ملقومات الإمارات ال�سياحية واجلمالية اجلاذبة 
فالفر�ص  والثقافية  وال�ستثمارية  العائلية  ال�سياحة  ول�سيما 
متوفرة واملعار�ص متوا�سلة يف الإمارات وهي حمفزة للجميع 
ف��ر���ص يف كل  الأخ���رى وم��ا يتوفر م��ن  لال�ستثمار وامل��ج��الت 

الأوقات . 
نعمل  ب��دورن��ا  ونحن   : يقول  ه��ادي  حممد  ال�ستاذ  وا�ستطرد 
ع��ل��ى ت��ك��ري�����ص ت��ع��اون��ن��ا ال���دائ���م م��ع امل�����س��رف امل���رك���زي لتنمية 
والقوانني  النظم  ح�سب  اأعمالها  وتطوير  ال�سرافة  حم��الت 
املرعية يف الدولة ونتطلع اأن تكون دائما حركة الفر�ص والطب 
اأف�سل من عام اإىل عام والفعاليات تتزايد خا�سة وان جمعيات 
امل�سارف وال�سرافة ت�سجع على ال�ستمرار وحتقيق املزيد من 

النجاح والتميز.

�سبابنا م�ستقبلنا
واأ�سار اإىل اأهمية جيل ال�سباب يف الدولة قال: بالن�سبة لل�سباب 
من  هم  ال���وزراء  غالبية  اأن  ال�سريدة  حكومتنا  يف  حاليا  جند 
ال�سباب من اجلن�سني ال�سباب والفتيات ونعلق على هذا اجليل 
ال�ساعد واملتعلم والكفوؤ الكثري من الآمال امل�ستقبلية والتفاوؤل 
حا�سرا  احل�����س��اري��ة  الأه������داف  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  ال��ك��ب��رية 
ونحن  وامل��واط��ن  ال��وط��ن  م�سلحة  يف  ي�سب  مب��ا  وم�ستقبال  
الفر�ص  ال�ستفادة من  يح�سنوا  اأن  �سبابنا جميعا  على  نتمنى 
والتزام املثل واجلدية واملثابرة واإذكاء الطموحات فيما تقدمه 
الدولة من فر�ص وحوافز تذكى الطموحات وترقى بالكفاءات 
وحتقق الأهداف ولكل جمتهد ن�سيب واهلل ويل التوفيق وكل 

عام واأنتم بخري. 

قطاع البنوك وال�سرافة يواكب امل�سرية االحتادية يف االإمارات

حممد هادي: العر�ش والطلب متوازن واحلركة التجارية وال�ضياحية على ما يرام يف االإمارات 
نتمنى على �سبابنا اأن يح�سنوا اال�ستفادة من الفر�ص الكثرية  يف الدولة 

حممد هادي
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نتقدم باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

اإىل مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

 ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام المارات حفظهم اهلل 
واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 

واإىل �شعب المارات الكرمي واملقيمني والوافدين
مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س  والأربعني لدولة المارات العربية املتحدة 

وكل عام وانتم بخري 

عبـد اجلليل يـو�ضف
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عيد االحتاد يحتفي باملوروث االإماراتي االأ�سيل

تراث االإمارات بني اأيادي اأمينة وال�ضباب حرا�ش العادات القدمية
•• حتقيق : رم�ضان عطا

العادات  هذه  على  حافظوا  رجال  هناك  الأن  االأيام  هذه  وا�سحة  تراها  عربية  وتقاليد  عادات  من  الكثري  جتد  االإم��ارات  تاريخ  من 
والتقاليد التي تعترب فخر لكل اإماراتي وعيد االحتاد ال�ساد�ص واالربعني من اأهم املنا�سابت التي يحتفل بها ال�سعب االإماراتي كل عام 

وهو العيد الوطني الذي يحافظ على املوروث الرتاثي لالإمارات.
ومن �سمن هذه العادات هواية ال�سيد والقن�ص التي كانوا ميار�سوها االأجداد مبختلف اأنواعها ، ومبا لها من اأهمية على االأر�ص االإماراتية 
قامت الفجر بعمل هذا التحقيق لكي تتعرف على اأراء �سريحة من املهتمني بال�سيد يف املجتمع االإماراتي ونك�سف مدى اأهميتها لديهم 

وما و�سلت اإليه االآن. 

حممد عتيبة: يتجدد العهد للحفاظ على ال�سيد الذي يعد مرياث االأجداد
على حممد: االحتاد جاء لنا باخلري الكثري و�سهل علينا حياتنا
رجائي �سعيد: ال�سيد بال�سقور هو اأهم اأنواع ال�سيد يف االإمارات

ح�سن ال�سام�سي: ين�سط  �سيد االأ�سماك يف ال�ستاء الرتفاعها على ال�سطح للبحث عن الدفء
حممد القحطانى: زاد االهتمام بال�سيد عن املا�سي ب�سبب التكنولوجيا احلديثة

فهد حمد: ف�سل االحتاد على هواية ال�سيد كبري 
�سعيد املهريي: �سيد االأ�سماك توارثناها من االأجداد واأف�سلها الأنها تعلم االإن�سان ال�سرب يف حياته

الطاقة الكامنة
خا�سة  الإم���ارات  لأب��ن��اء  بالن�سبة  ال�سيد  اأهمية  اإىل  عتيبة،  حممد  اأ���س��ار 
واخلليج عامة قائال: يف عيد الحتاد يتجدد العهد للحفاظ على ال�سيد 
كانت احلرفة  لأنها  عليها  نحافظ  اأن  وعلينا  الأج���داد  م��رياث  يعد  ال��ذي 
اأ�سولها  يفهم  اق��در من  ونحن  املا�سي  اأج��دادن��ا يف  بها  يعملوا  كانوا  التي 
ومعايريها ولدينا خربة فيها ل احد  يف الوطن العربي ي�ستطيع ان ي�سل 
اإليها. وا�ساف عتيبة ، عموما ال�ساب اخلليجي يحتاج اإىل الريا�سة ب�ستى 
اأنواعها لأين اعترب مر�ص الع�سر احلديث هو عزوف الكثري من ال�سباب 
ب��دول اخلليج  اقرتنت  التي  الرفاهية  ب�سبب  وه��ذا  الريا�سة  عن ممار�سة 

عموما ،وعلينا  ان نت�سد لها باإقامة املهرجانات وال�سباقات لكي ن�سجع
�سبابنا على ممار�سة هوايتهم وتفجري الطاقة الكامنة لديهم لكي يظهر 
لكي  واأي�سا  العاملية  املحافل  يف  لت�سريفنا  والفرو�سية  ال�سيد  يف  الأبطال 

نبعد �سبابنا من الك�سل والرتاخي.

ال�سقور وتربيتها
قائال:  تلكوم  فالكوم  �سركة  �سعيد مدير  رجائي  ال�سيد  راي��ة حتدث  وعن 
نحتفل يف هذه الأيام بعيد الحتاد الوطني ال�ساد�ص والأربعني ونتمني ان 
نري اهتمام من الدولة على تنمية مهارات ال�سيد والفرو�سية لدي ال�سباب 
الإماراتي وهذا باإقامة العديد من امل�سابقات واملهرجانات ال�سنوية والتي 
تغطي اأنحاء الإمارات ونحن ن�سارك يف مهرجانات حر�سا منا لكي يكون لنا 
دور يف ت�سجيع ال�سباب لهذه الهواية ،ومعر�ص ال�سيد والفرو�سية هذا العام 
الذي اأقيم يف ابوظبي �سهد اإقبال غري م�سبوق من املواطنني لهتمامهم 

امللحوظ باإحياء العادات والتقاليد التي توارثناها من الآباء والأجداد.
وتابع �سعيد قائال،ال�سيد بال�سقور هو اأهم اأنواع ال�سيد يف الإمارات وكان 
اآل نهيان رحمة اهلل يهتم بال�سقور وتربيتها وهذا  املغفور له ال�سيخ زايد 

الهتمام توارثته الأجيال اجلديدة.
بال�سلب  ال�سيد  اأث��رت على هواية  اأن هناك نقطة مهمة  اإىل  �سعيد  واأ�سار 
وهي قلة اأماكن القن�ص يف الإمارات ب�سبب زيادة امل�ساحة العمرانية واإن�ساء 
اأماكن  يخ�س�ص  ان  ويجب  �سلبية  نقطة  اأنها  على  ،واأك���د  اجل��دي��دة  امل��دن 

لل�سيد يف الإمارات مينع البناء والإن�ساء عليها.

تخلي�ص املعامالت
ويقول ال�سياد فهد حمد: اإنه كان من هواة ال�سيد وقد تفرغ متاماً لهذه 
املهنة منذ عام 1997، ويعمل على طراد اأو قارب يزود حمركه بالبرتول، 
مائة  اإىل  ك��ي��ل��وم��رتا حت��ت��اج  ع�سرين  ح���دود  م�سافة يف  ك��ل  ف���اإن  ول��ذل��ك، 
اأو  اأربعمائة  اإىل نحو  لي�سل  املبلغ  زاد  امل�سافة  ات�سعت  نفقات، وكلما  درهم 
خم�سمائة درهم اأحياناً يف كل يوم، اأما يف موا�سم ال�سماح بال�سيد فقد كنا 

نخرج لأميال بعيدة وتبلغ التكلفة يف حينها ما يزيد على األف درهم.
ويكمل ف�سل الحتاد على هواية ال�سيد كبري وكان قبل بدء احتاد دولتنا 
كان يوجد ما ي�سمى جمل�ص التطوير وكنا نح�سل على الدعم ، كما كانت 

واأحب دائما يف اأجازتي ان اذهب يف رحالت �سيد لكي ا�ستمتع باإحياء تراث 
الأجداد.

اأدوات ال�سيد
الريا�سي:  ابوظبي  املهريي من جمل�ص  �سعيد خليفة  يقول   النهاية  ويف 
الرتاث  التي حتي فيها  املهرجانات  ع��ام بجميع  اأب��و ظبي كل  اإم��ارة  تهتم 
والتقاليد  العادات  من  والتقرب  التعرف  على  ال�سباب  وت�سجع  الإم��ارات��ي 
الإماراتية ومنها مهرجان ال�سيد والفرو�سية والذي يحوز على اإقبال كبري 
التي  والفرو�سية  ال�سيد  مهرجان  يف  معرو�ص  هو  ما  فكل  املواطنني  من 
تنظمه ابوظبي كل عام  يجذب عدد كبري من حمبي ال�سيد والفرو�سية 

لقتناء اأدوات ال�سيد املختلفة واأي�سا ال�سقور وكالب ال�سيد 
اأ�سكاله  بجميع  بال�سيد  يهتم  الإم��ارات��ي  قائال،ال�ساب  امل��ه��ريي  واأ���س��اف 
اأي�سا  الإم����ارات  يذهبون خل��ارج  ال�سباب  ان  ذل��ك  على  ي��دل  وم��ا  املختلفة 
ال�ساب  اأهمية ال�سيد لدي  لكي ميار�سوا هواية ال�سيد وهذا يعك�ص مدي 
هي  ملمار�ستها  الفراغ  وقت  اق�سي  والتي  املف�سلة  هوايتي  اأم��ا  الإم��ارات��ي، 
اأف�سلها لأنها تعلم  واأن��ا  التى توارثناها من الأج��داد  �سيد الأ�سماك وهي 

الإن�سان ال�سرب يف حياته.

حكومتنا الر�سيدة
علي حممد من اأبناء اإمارة اأم القيوين، وهو متقاعد منذ 13 عاماً، وقد 
كرب على ال�ساطئ وترعرع على من قوارب ال�سيد، عندما كان يخرج مع 
والده، وعهده بالبحر بداأ قبل 32 عاماً لكنه مل يكن متفرغاً ب�سكل كامل 
الكثري و�سهل علينا  لنا باخلري  اإن الحت��اد جاء  الوظيفة. ويقول:  ب�سبب 
حياتنا، وال�سيادون يخرجون لل�سيد يف ال�ستاء وال�سيف ول يتوقفون عن 
اإل يف املنا�سبات الدينية مثل الأعياد ليكونوا بجوار  اأي منا�سبة  العمل يف 
الأهل والأبناء، واأي�ساً يف رم�سان عندما ت�ستد احلرارة، ويف قدمي الزمان 
وتتبقى  البيع  عند  تكفي  يومياً  ن�سطادها  التي  الأ���س��م��اك  كميات  كانت 
ع��دة، من  اأ�سياء  نعاين  لكننا حالياً  الأه��ل،  ت��وزع على  اأي�ساً  كميات كبرية 
ال�سيد،  عملية  خ��الل  ت�ستخدم  التي  والأدوات  امل��واد  اأ�سعار  ارت��ف��اع  بينها 
الفائدة  نف�ص  على  يح�سل  ال�سياد  مع  يعمل  ال��ذي  العامل  اأن  جانب  اإىل 

امل�ستخرجة من مبيعات اخلروج لرحلة ال�سيد الواحدة يف كل مرة.
ويوؤكد اأن جمعيات �سيادي الأ�سماك على م�ستوى الدولة جنحت يف توطني 
ال�سياد  تواجه  عقبات  ُهناك  ت��زال  ل  لكن   ،100% بن�سبة  ال�سيد  مهنة 
ال�سيادين  لبع�ص  �سيئة  اأو���س��اع  هناك  ب��ل  املهنة،  على  اإقباله  م��ن  وحت��د 
نتيجة الإنفاق على رحلة ال�سيد، وهذا ي�سري على الغالء يف امللب�ص واملاأكل 
وكل �سيء، ولكن على الرغم من ذلك فنحن نحمد اهلل ون�سكره على كل 

النعم التي اأنعم بها علينا، فنحن يف اأح�سن حال.
ولكن نريد اأن يت�م تقدي�م الدع�م لنا لنتجاوز بع�ص املعوقات من الناحية 
قدمت  التي  املبادرات  جميع  على  الر�سيدة  حكومتنا  ن�سكر  ونحن  املادية، 

و�ستقدم لدعم ال�سياد الب�سيط.

التي  املكت�سبات  ك��ل  ننكر  ل  ونحن  لل�سيادين،  تدريبية  ور���ص  لنا  تنظم 
حتققت من خالل قيام الدولة، ولكن اأي�ساً نرغب يف اأن ت�سهيل اإجراءات 
الذي  اجلهد  حجم  من  يقلل  ذلك  لأن  لدينا،  العاملني  وترخي�ص  اإقامة 
كافة  ت��ك��ون  اأن  ن��ري��د  ع���دة، نحن  اأم��اك��ن  امل��ع��ام��الت يف  نبذله يف تخلي�ص 
الإجراءات املطلوبة ل�ستخراج اأوراق اأي عامل يعمل معنا يف مهنة ال�سيد 
يف مكان واحد، حتى يتي�سر علينا اإنهاء الإجراءات ب�سرعة، خا�سة بالن�سبة 
لل�سيادين كبار ال�سن الذين يكون اأبناوؤهم يعملون يف اإمارات اأخرى ولي�ص 

لديهم من ي�ساعدهم.

�سيد االأ�سماك
اليوم  مبنا�سبة  الماراتي  لل�سعب  نبارك  قائال:  ال�سام�سي  ح�سن  واأو�سح 
الوطني ال�ساد�ص والربعني ومن �سمن مكت�سبات الجداد ال�سيد واهميتة 
يف حياة امل��واط��ن الم��ارات��ى ال��ذي دائ��م��ا يق�سي اأوق���ات ف��راغ��ة يف ال�سيد 
فهي  بالبندقية  ال�سيد  اأم���ا   ، الأ���س��م��اك  �سيد  الأخ���ر  ال��ن��وع  اأو  بال�سقور 
املحلية يف  الطيور  ،وبالطبع  املهاجرة  الطيور  ب�سبب قلة  املا�سي  قلت عن 

الإمارات حممية ومينع �سيدها.
ال�سيوخ لهذه  ت�سجيع كبري من  ال�سام�سي،  هناك  الفرو�سية قال  اأما عن 

الريا�سة مما اأثمر على متثيل م�سرف لأبطال الإمارات يف املحافل العاملية 
وح�سولهم على جوائز وهو �سرف كبري لنا لوجود فر�سان كبار على اأر�سنا. 
واأنهى حديثه قائال: اأنا اأميل لل�سيد يف البحر اأكرث من الرب وهذا التوقيت 
من العام تن�سط هواية �سيد الأ�سماك لن مع دخول ال�ستاء تبداأ الأ�سماك 

للخروج من القاع وترتفع على ال�سطح للبحث عن الدفء.

التكنولوجيا احلديثة
واأعرب حممد القحطاين- فني �سالمة على �سعادته الغامرة عندما يجد 
اهتمام الإمارات ودول اخلليج بهواية ال�سيد والفرو�سية باإقامة املهرجانات 
لإحيائها وقال القحطاين ،هناك اإقبال من امل�ساركني واجلمهور يف معر�ص 
ابوظبي لل�سيد والفرو�سية هذا العام وهذا ما حلظته من اأول وهلة عند 

قدومي للمعر�ص.
معوقات  اى  واأزال����ه  امل��ع��ر���ص  ي�سهد  ال���ذي  بالتنظيم  القحطاين  واأ���س��اد 
للجمهور العادي، وهذا ما مييز املعر�ص وعن راية يف هواية ال�سيد حتدث 
قائال،زاد الهتمام بال�سيد عن املا�سي وهذا ب�سبب التكنولوجيا احلديثة 
متعة  وجعله  اأن��واع��ه  بجميع  ال�سيد  و  القن�ص  ال�سباب  على  �سهلت  التي 
ملن يزاوله  ،وبالن�سبة ىل اأنا اهوي ال�سيد بال�سقور وامتلك اأي�سا اخليل 
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نتقدم باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

اإىل مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

 ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام المارات حفظهم اهلل 
واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 

واإىل �شعب المارات الكرمي واملقيمني والوافدين
مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س و الأربعني لدولة المارات العربية املتحدة 

وكل عام وانتم بخري 
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القطاع العقاري يف الفجرية ي�سهد ازدهارًا الفتًا

اخلبري علي م�ضطفى التجلي: واكبنا االزدهار العقاري منذ البدايات
املهند�ضة بثينة خزعل: املعطيات ت�ضري اإىل ارتفاع متوّقع يف اأ�ضعار الوحدات ال�ضكنية مطلع العام املقبل

•• �لفجرية- د. حممود علياء: 

تاأ�س�ست وكالة الفجرية العقارية يف العام 1980 اأي 
اأول موؤ�س�سة عقارية وجدت يف  38 عاما وكانت  قبل 

املنطقة ال�سرقية يف الدولة.
العقارية  ال��ف��ج��رية  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا واك��ب��ت وك��ال��ة  وم��ن��ذ 
بكل  والزده���ار  والعمران  والتطور  النه�سة  م�ساريع 
املقايي�ص العلمية الهند�سية واحل�سارية وغدت اليوم 
�سواء  العقاري  القطاع  يف  العاملة  املوؤ�س�سات  اأهم  من 
ملتطلبات  مبواكبتها  اأو  مبنهجيتها  اأو  مبنجزاتها 
ال�سوق العقاري وموازين العر�ص والطلب واعتبارات 
ال�سفافية وال�سدقية واملهنية مما جعلها دائما حمط 
�سواء  ومرجعيتهم  ثقتهم  وم��و���س��ع  اجل��م��ي��ع  اأن��ظ��ار 
والطلب  ال��ع��ر���ص  ���س��وق  اأو يف  ال��دق��ي��ق��ة  امل��ع��ل��وم��ة  يف 
ومبنا�سبة احتفالت اليوم الوطني ال�ساد�ص والأربعني 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة حتدث الينا �سعادة 
الإدارة  رئي�ص جمل�ص  التجلي  ال�ستاذ علي م�سطفي 
يف وكالة الفجرية العقارية قال: ا�ستهل كالمي برفع 
ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى 
واإىل  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
ال��وزراء حاكم دبي واإىل  رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو 
اأولياء  واإىل  الفجرية  حاكم  لالحتاد  الأعلى  املجل�ص 
العهود الأمناء ويف مقدمتهم �سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد ويل عهد اأبوظبي  و�سمو ال�سيخ حممد بن حمد 
امل�سئولني  جميع  واإىل  الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي 

واإىل �سعب الإمارات الكرمي وكل عام وانتم بخري.

وكالة الفجرية العقارية .. خربة عريقة وثقة 
معهودة

ن�ساط  ح��ول  التجلي  الأ���س��ت��اذ علي  �سعادة  ث��م حت��دث 
وكالة الفجرية العقارية قال : تعترب وكالة الفجرية 
املنطقة  يف  عقارية وجدت  موؤ�س�سة  اأول  هي  العقارية 
ال�سرقية منذ العام 1980 وواكبت الزدهار العقاري 
ول  خطوة  خطوة  البدايات  منذ  العمراين  والتطور 
عاما  اجنازاتها  فتتواىل  املتميز  دوره��ا  توا�سل  ت��زال 
واملبيع  وال�����س��راء  والطلب  العر�ص  �سوق  يف  ع��ام  بعد 
فتتوىل  والتقدير  والتقييم  وال�ستئجار  وال��ت��اأج��ري 
والطلب  العر�ص  �سوق  العقارية يف  الأن�سطة  خمتلف 
اإدارة  م�سئولية  حاليا  ولديها  والن�����س��اءات  والتنمية 
م�ستلزمات  تتطلبه  ما  بكل  مبني  ع�سرين  من  اأك��رث 

الإدارة.

التطوير العقاري
اأن  كما  ي��ق��ول:  التجلي  علي  ال�ستاذ  �سعادة  واأ���س��اف 
مع  ي��ت��الءم  مب��ا  ال��ع��ق��اري  بالتطوير  معنية  املوؤ�س�سة 
ي�ستجيب  ومب��ا  الإم����ارات  يف  ال�سامل  التطور  �سرعة 
العاملي  اإطار الفق  لرغبات �سوق العر�ص والطلب يف 
للحركة العقارية وقد غدا اليوم مدينة واحدة ب�سرعة 
الإطالع والتوا�سل الأمر الذي يفر�ص منهج التميز 
ما  اإىل  دائما  يتطلع  ناجح وطموح  كل  والإب���داع على 

هو اأف�سل.
عوامل  التجلي  م�سطفي  علي  ال�ستاذ  �سعادة  ويعيد 
الزدهار العقاري اإىل اأهمية اخلربة وثانيا ت�سهيالت 
العر�ص والطلب على  احلكومة  وثالثا ن�ساط حركة 
القرار  اأن يتخذ  يت�سنى لكل خبري  العام بحيث  مدار 
وال�سعر  املنا�سب  املنا�سب وباحلجم  الوقت  املنا�سب يف 
بعجلة  وي��دف��ع  املر�سية  النتائج  ي��وف��ر  مم��ا  املنا�سب 

العقار والقت�ساد عامة اإيل الأمام.
الفجرية  وك��ال��ة  اأن  اإىل  التجلي  على  الأ���س��ت��اذ  ون���وه 
ودولة  ال��ف��ج��رية  م�ستوى  على  اأول  تعمل  ال��ع��ق��اري��ة 
العامل ح�سب  اأخ��رى يف  الإم���ارات وكذلك يف مناطق 
دائما  ح��ري�����س��ة  وه���ي  وال��ط��ل��ب  ال��ع��ر���ص  مقت�سيات 
والهتمام  امل�سورة  واح���رتام  اجلميع  ثقة  ك�سب  على 
باجلودة يف الأداء بيعا اأو �سراًء كما �سكر ال�ستاذ علي 
التجلي حكومة الإمارات على ما تقدمه من ت�سهيالت 
والعرفان لأ�سحاب  ال�سكر  اآيات  ا�سمى  رافعا  وحوافز 
امل�ستقبل  دائما  ومتمنيا  وامل�سئولني  ال�سيوخ  ال�سمو 

الأف�سل واهلل ويل التوفيق.

توقعات بارتفاع اأ�سعار الوحدات ال�سكنية
وب����دوره����ا حت��دث��ت امل��ه��ن��د���س��ة ب��ث��ي��ن��ة خ��زع��ل مديرة 
الوحدات  اأ�سعار  اإن  قالت:  العقارية  الفجرية  وكالة 
املا�سية  �سهور  الت�سعة  خالل  م�ستقرة  كانت  ال�سكنية 
يف  الأخ���ري  ال��رب��ع  م��ن  ب��داي��ة  اأ�سعارها  انخفا�ص  بعد 
2015 كما  ال��ع��ام  ع��ن   10% بن�سبة  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 
اأ�سعار  ارتفاع متوقع يف  اإىل  باأن املعطيات تثري  اأك��دت 
وذلك   2018 املقبل  العام  مطلع  ال�سكنية  الوحدات 
الفجرية  اإم��ارة  يف  الكبرية  امل�ساريع  من  عدد  لتنفيذ 
اأبرزها م�سروع »مرافئ الفجرية« اإىل جانب امل�ساريع 
يف  القائمة  البرتوكيماوية  ال�سناعات  يف  اجل��دي��دة 

املنطقة ال�سناعية وغريها. 
كما اأ�سارت املهند�سة بثينة خزعل اإىل اأن اأ�سعار ال�سقق 
ال���ف دهم   45 34 و  ب���ني  ت�����رتاوح  ال�����س��ك��ن��ي��ة ح��ال��ي��ا 
للغرفة  دره��م  ال��ف   30 اإىل   25 و  للغرفتني و�سالة 
اأ�سعار  اأن  اإىل  م��ن��وه��ة  ال��ف��ج��رية  م��دي��ن��ة  يف  و���س��ال��ة 

الوحدات التجاري قد ا�ستقرت على حالها. 
املرت  اأن  اإىل  وامل�ساحة م�سرية  املوقع  وتتفاوت ح�سب 
الواحد يف �سارع ال�سيخ حمد بن عبداهلل وهو ال�سارع 
الرئي�ص مبدين الفجرية يرتاوح ما بني 1200 اإىل 
زايد  ال�سيخ  �سارع  يف  �سعره  يبلغ  فيما  درهم   1500
تتوقف  التجارية  املحال  اأ�سعار  اأن  وتقول  دره��م  الف 
يف كثري من الأحيان على رغبة املالك يف ح�سول على 

ال�سعر الذي ينا�سبه.

دور البلدية 

تتوىل  اأن  اأه��م��ي��ة  خ��زع��ل  بثينة  املهند�سة  ن��وه��ت  كما 
ال��ب��ل��دي��ة ع��م��ل��ي��ة ت�����س��ع��ري ال���وح���دات ال�����س��ك��ن��ي��ة وذلك 
ال�سكنية  ال�سقق  اأ�سعار  بتحديد  باإن�ساء جلنة تخت�ص 
طبقا ملعايري ت�سمن نوع العقار واخلدمات من حيث 
واملواقف  ال�سحي  وال��ن��ادي  الأم��ن  وخ��دم��ات  امل�ساحة 
اأن  باعتبار  نف�سه  ال��ع��ق��ار  م��وق��ع  ج��ان��ب  اإىل  وغ��ريه��ا 
الإم��ارة يعد  بالأحياء واملناطق داخل  الأ�سعار  حتديد 
ت�ساغ  اأن  على  البناية  عمر  اإىل  اإ���س��اف��ة  مهما  اأم���را 
باأعلى �سعر للمنطقة واأقل �سعر كذلك وفقا  الأ�سعار 

للمعايري امل�سار اإليها.

العاملون يف القطاع العقاري 
تتوىل  اأن  اأهمية  على  خزعل  بثينة  املهند�سة  واأك���دت 
ال��ب��ل��دي��ة ت��دري��ب ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري ثم 
حقوق  وت��اأم��ني  املهنة  مل��زاول��ة  عمل  رخ�����ص  متنحهم 
ت����اأم����ني حقوق  ف�����س��ال ع����ن  ال���ق���ط���اع  ال���ع���ام���ل���ني يف 
وتاليف  ال��ع��ق��اري  ال��ق��ط��اع  تنظيم  بغية  امل�����س��ت��اأج��ري��ن 
النا�سطة  امل��ك��ات��ب  جميع  ر���س��د  خ��الل  م��ن  الفو�سى 
ر�سميا  بطاقات معتمدة  ا�ستخراج  مع  املجال،  هذا  يف 
مت��ك��ن ال��ع��ام��ل��ني م��ن م��زاول��ة امل��ه��ن��ة اأ���س��وة باملعايري 
املعمول بها يف العامل واإمارات اأبوظبي ودبي وال�سارقة 
اإىل  العقارية  الرخ�ص  اإ�سدار  مقابل  تاأمني  دفع  مع 
القيام بحملة توعي لتعريف اجلمهور بقانون  جانب 
الي���ج���ارات وب��ع��دة ل��غ��ات حل��م��اي��ة امل�����س��ت��اأج��ر وليكون 
بالتايل  تخدم  والتي  بالقوانني  ال��ت��زام  على  اجلميع 

اجلميع وكل عام واأنتم بخري.

علي التجلي بثينة خزعل

نرفع ا�سمى ايات التهاين والتربيكات 
�إىل 

 مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  
و�إىل 

 مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم  نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي حفظه اهلل 

و�إىل 

 مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان  ويل عهد اأبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام المارات حفظهم اهلل و اإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 
واإىل �شعب المارات الكرمي واملقيمني والوافدين  مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س  و الأربعني لدولة المارات العربية املتحدة 

 وكل عام وانتم بخري 
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اليوم الوطني جتديدًا للوالء واالنتماء وعيدًا يحتفل به كل من يعي�ش على دولة االإمارات
•• �لفجر.

حتتفل االإمارات كل عام يف مثل هذا الوقت بيوم يت�سارك فيه اجلميع مواطنني ومقيمني 
، قيادة و�سعبا وتعم التهاين والتربيكات اجلميع ويجدد كل من يعي�ص على اأر�ص هذه 
الدولة املعطاءة الوالء لها ولقيادتها الر�سيدة، وال ي�سع اجلميع يف هذا اليوم الذي 
الر�سيدة  للقيادة  والتربيكات  التهاين  اأ�سمى  يتقدم  ان  اإال  كلها  االإم��ارات  به  حتتفل 
اإماراتنا احلبيبة«.  فقد اأعطت االإمارات للجميع واأنعم اهلل   « بدولة االمن واالأمان 

عليها بنعمة االمن واالمان ورغد العي�ص،  ففي ظل االحتاد �سهدت كافة القطاعات 
بدولة االإمارات تطورات وقفزات كبرية قد ظهرت يف جميع املجاالت بالدولة من تعليم 
و�سحة وبنية حتتية ومرافق و�سياحة و�سناعة وجتارة ، حتى ا�سبحت االمارات قبلة 
 ، للجميع من كافة انحاء العامل، فاالمارات بلد االمن واال�ستقرار واملعاملة احل�سنة 
كما اأن القيادة الر�سيدة قد اأولت االن�سان جل اهتمامها �سواء من التعليم اأو ال�سحة اأو 

توفري �سبل العي�ص الكرمي، فهنيئا لنا االمارات وحكومتنا الر�سيدة. 

ويف هذا اليوم الكل مواطنا ومقيما 
له  امل��غ��ف��ور  الحت���اد  �سانع  يتذكر 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  ب��اإذن اهلل 
والذي  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
كان ذو نظرة وروؤية ثاقبة  ملا اأر�ساه 
دولة  وتاأ�سي�ص  احلكيمة  بقيادته 
اأ�سبحت بعد وقت ق�سري ذات �ساأن 
وم�ستوى عال  وجعلها من م�ساف 

دول العامل وقبلة للجميع.  
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة  ي��رف��ع اجلميع 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ق��ام   اإىل 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�ساحب  و  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة 
اآل  ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�ص 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهما   ، اهلل 
الأع����ل����ى حكام  امل��ج��ل�����ص  اأع�������س���اء 
الإمارات واإىل �سعب دولة الإمارات 

العربية املتحدة.
اأتقدم    ، ال�سمادي  عائ�سة  وق��ال��ت 
على  والتربيكات  التهاين  باأ�سمى 
46 عاما على قيام الحتاد  مرور 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ق��ام   اىل 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�ساحب  و  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة 
اآل  ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�ص 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهما   ، اهلل 
الأع����ل����ى حكام  امل��ج��ل�����ص  اأع�������س���اء 
الإمارات،  واأكدت اأن بقيام الحتاد 
اأخ��ذت الم���ارات �سكال جديدا  قد 

جعلها يف م�ساف دول العامل.
ف��ق��د ب��ات��ت الإم�����ارات م��ن م�ساف 
امل���ج���الت  ك���اف���ة  يف  ال����ع����امل  دول 
ختام  ويف  ب�����ه،  ي���ح���ت���ذى  وم����ث����ال 
حديثها توجها بالدعاء اىل اهلل عز 
وجل اأن يحفظ المارات وحكامها 
اأن  م��وؤك��دا  ���س��وء  ك��ل  م��ن  و�سعبها 
الحتفالت يف كل قطاعات الدولة 
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة م��ا ه��ي اإل 
لرفعة  وال���ع���ه���د  ل���ل���ولء  جت���دي���د 
الم���������ارات واإع��������الء راي���ت���ه���ا. من 
جانبها قالت منى اجلبايل يف هذه 
املنا�سبة التاريخية تزهو الإمارات 
ويعم الفرح وال�سعادة يف نف�ص كل 
مواطن ومقيم على ار�ص الدولة، 
ه���ذه الأر������ص ال��ط��ي��ب��ة ال��ت��ي تنبع 
وال�سجاعة  الكرم  �سفات  كل  منها 
وه���ي ���س��ف��ات م��ت��اأ���س��ل��ة يف نفو�ص 

ق�����ادة واأب����ن����اء ه����ذا ال����وط����ن، فكل 
بهذه  والبهجة  الفرح  يتجدد  ع��ام 
ال��ذك��رى امل��ب��ارك��ة وك��ل ع��ام جندد 
الولء والنتماء، وي�سرين اأن اأهنئ 
ال�����س��م��و احل���ك���ام و�سعب  اأ���س��ح��اب 
الغالية  املنا�سبة  ب��ه��ذه  الإم�����ارات 
اأن  واأدع��و اهلل  على قلوبنا جميعا، 
يعيدها علينا ودولتنا حتقق مزيدا 
م��ن النمو وال��ت��ق��دم والزده����ار يف 

خمتلف مناحي احلياة.
وق���ال���ت ران���ي���ا ����س���ال���ح، ك���ل مقيم 
يعرتيه ال�سعور بالفخر والعتزاز 
ال���دول���ة ، فهذه  اإل���ي���ه  مل���ا و���س��ل��ت 
والنتماء  للولء  جتديدا  املنا�سبة 
دولة  اإل��ي��ه  و�سلت  م��ا  اأن  واأو���س��ح 
الإم��ارات من تقدم وازده��ار واأمن 
و����س���الم ب�����س��ب��ب الحت�����اد ،وع���ربت 
لالحتاد  ال���زم���ن���ي���ة  احل���ق���ب���ة  اأن 
باملنجزات  زاخ���رة  ولكنها  ب�سيطة 
قد  حديثها  خ��ت��ام  والزده�������ار،ويف 
للقيادة  وال���ت���ربي���ك���ات  ال���ت���ه���اين 
الر�سيدة وكل من يعي�ص على اأر�ص 
المارات من مواطنني ومقيمني. 
خ��الل هذه  ر�سدي خمي�ص،  وق��ال 
والنتماء  ال����ولء  جن���دد  املنا�سبة 
ونتوجه  ال���غ���ال���ي���ة،  ل������الإم������ارات 

الحتاد يعد ميالد دولة المارات 
بف�سل  ه�����ذا  وي����رج����ع  احل���دي���ث���ة 
زايد  ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
 ، و�سيوخنا  حكامنا  وتكاتف  ث��راه 
واأتقدم بخال�ص التهنئة للحكومة 
الماراتي  ال�سعب  وك��ل  الر�سيدة 
متمنية   ، ب����ال����دول����ة  وامل���ق���ي���م���ني 
وم��زي��دا من  وال�سالم  الم��ن  دوام 

التطور لدولة المارات الغالية.
خالل  م��ن  �سعيد،  فاتن  وا�سافت 
الحت���������اد ر�����س����ت ق�����واع�����د الم�����ن 
والأم������ان والزده�������ار وال��ت��ق��دم يف 
احلياة  وق��ط��اع��ات  جم���الت  �ستى 
والحتفال بالعيد الوطني منا�سبة 
ع���زي���زة ع��ل��ى ك���ل م���واط���ن ومقيم 
بالتهنئة  واأتقدم  الم��ارات،  بدولة 
ملقام  �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�سمو  ����س���اح���ب  و  اهلل  ح���ف���ظ���ه 
اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل ، 
واإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 

املجل�ص الأعلى حكام الإمارات.
اىل  ،التهنئة   �سلبي  وق��دم حممد 

الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�سمو  ����س���اح���ب  و  اهلل  ح���ف���ظ���ه 
اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل ، 
واإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 

املجل�ص الأعلى حكام الإمارات.
وقال امين �سربي، نتوجه باأ�سمى 
�ساحب  ملقام  والتربيكات  التهاين 
ال�سمو رئي�ص الدولة ال�سيخ خليفة 
اهلل«،  »حفظه  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 
وال�سيوخ  اهلل«  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
العهود  واأول���ي���اء  الإم������ارات  ح��ك��ام 
للدولة،  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
ول �سك اإن ما ت�سهده الدولة حالياً 
واقت�سادية  عمرانية  نه�سة  م��ن 
ما  اإىل  جلي  وب�سكل  ت�سري  هائلة 
ال��ر���س��ي��دة من  ق��ي��ادت��ن��ا  ب��ه  تتمتع 
درج��ة عالية من احلكمة وحر�ص 
مب�سالح  اله���ت���م���ام  ع��ل��ى  ���س��دي��د 
ي�سمن  مب��ا  واملقيمني،  املواطنني 
ل��ه��م ح��ي��اة ك��رمي��ة واآم���ن���ة ملئها 
الإ�سادة  واأود  والإيجابية.  ال�سعادة 

بالدعاء ل�سانع الحتاد املغفور له 
باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
اأر�ساه  ، وما  نهيان طيب اهلل ثراه 
دولة  وتاأ�سي�ص  احلكيمة  بقيادته 
اآلت بعد وقت ق�سري اإىل دولة ذات 
ع��ال  وجعلها من  وم�ستوى  ���س��اأن 
لكثري  وقبلة  ال��ع��امل  دول  م�ساف 

من النا�ص. 
احتفالت  ان  خليل،  �سمية  وقالت 
ومقيمني  م��واط��ن��ني  م��ن  اجلميع 
ماهي اإل �سكل من ا�سكال العرفان 
واحلب الذي يكنه اجلميع لدولة 
الم�������ارات احل��ب��ي��ب��ة، وم����ا ه���و اإل 
اأ�سرة  الم������ارات  ���س��ع��ب  ان  ت��اأك��ي��د 
واحدة متكاتفة مع بع�سها البع�ص 
لتجديد الولء حلكومتنا الر�سيدة 
�ساحب  مل��ق��ام   بالتهنئة  وتوجهت 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان 
و ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 
واإخوانهما   ، اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
املجل�ص  اأع�����س��اء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب 

الأعلى حكام الإمارات.
يوم  اإن   ، ع���ل���ي  ����س���ي���م���اء  وت����ق����ول 

مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�ساحب  م��ق��ام  واإىل   اهلل  ح��ف��ظ��ه 
اآل  ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�ص 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهما   ، اهلل 
الأع����ل����ى حكام  امل��ج��ل�����ص  اأع�������س���اء 
الإمارات م�سيدا وموؤكدا على دور 
الحت��اد يف اإر���س��اء الم��ن وال�سالم 
اإم����������ارات وما  وال�����رخ�����اء ل��ل�����س��ب��ع 
�سهدته الدولة خالل هذه العقود 
من تقدم وازدهار ورفعة قد جعلت 
القا�سي  يق�سدها  قبلة  الم���ارات 

والداين.
وت��������ق��������ول ن����ي����ف����ني م�������س���ط���ف���ى،  
اأحد  هى  الوطني  اليوم  احتفالت 
قنوات  احلب والولء لهذه الدولة 
الر�سيدة  حل��ك��وم��ت��ه��ا  و  امل��ع��ط��اءة 
التي اولت الن�سان جل اهتمامها،  
للتعاي�ص بني  ف��الم��ارات  منوذجاً 
ث��ق��اف��ات واأع�������راق ال���ع���امل، فنجد 
ويعملون  ي��ع��ي�����س��ون  ه��ن��ا  ال��ك��ث��ري 
ي�����س��ع��ن��ي خالل  اآم�����ن، ول  ب�����س��ك��ل 
هذه املنا�سبة اإل ان اأتقدم بالتهنئة  
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اىل 

ه����ن����ا مب�����ا ت�����وف�����ره ال������دول������ة من 
خ��دم��ات راق��ي��ة وم��ت��ط��ورة جلميع 
الدولة  تلك  اأر����ص  على  املقيمني 
ال��ف��ت��ي��ة، وك���ذل���ك ي��ج��ب الإ����س���ارة 
التي  الإي���ج���اب���ي���ة  امل�����ب�����ادرات  اإىل 
الدولة  تطلقها خمتلف موؤ�س�سات 
على  واملقيمني  املواطنني  لتحفيز 
فيهم  العطاء  روح  وبث  الإيجابية 
خمتلف  على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�ص  مب��ا 

فئات املجتمع.
اأتقدم  م�����س��ط��ف��ى،  حم��م��د  وق�����ال 
التربيكات  و  التهاين  اآيات  باأ�سمى 
الدولة  رئ��ي�����ص  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
العربية  الم�������ارات  دول�����ة  رئ��ي�����ص 
ال�سيخ  ���س��م��و  ن��ائ��ب��ه  و  امل���ت���ح���دة، 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ص جمل�ص  ال����دول����ة  رئ���ي�������ص 
اأ�سحاب  و  دب����ي،  ح��اك��م  ال�������وزراء 
ال�سمو اأع�ساء املجل�ص الأعلى حكام 
الإم�����ارات  ���س��ع��ب  اإىل  و  الإم������ارات 
ال�46،  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
املزيد  احل��ب��ي��ب��ة  ل��دول��ت��ن��ا  متمنياً 
و  والرخاء  والتنمية  الزده��ار  من 
اأن يدمي اهلل عليها نعمة الأم��ن و 
القائمني  ظل حكامها،  الأم��ان يف 

منزلة  اأعلى  وجعلها  رفعتها  على 
و  �سعبها  واإ�سعاد  العامل  دول  بني 
اإليه  يتجه  م��رك��ز  الإم�����ارات  جعل 
الأخ������رى كوجهة  ال������دول  اأن���ظ���ار 
ومثاًل  والإب���داع،  والنجاح  للتميز 
تنفيذ  يف  ب�����ه  ُي����ح����ت����ذى  ع����امل����ي����اً 

امل�ستحيل و اإبهار العامل.
وق���ال ���س��امل ح�����س��ن، اأت���ق���دم باأحر 
رئي�ص  ال�سمو  ل�ساحب  ال��ت��ه��اين 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  الدولة 
بن  ال�سيخ حم��م��د  ون��ائ��ب��ه  ن��ه��ي��ان 
العهود  واأول���ي���اء  مكتوم  اآل  را���س��د 
مبنا�سبة  ال��ك��رام  الإم���ارات  وحكام 
الغالية  ل��ب��الدن��ا  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
واأرج������و م���ن ك���ل م���واط���ن ومقيم 
ال���ع���م���ل ب���ك���ل اأم�����ان�����ة واإخ����ال�����ص 
ال�����وط�����ن حتى  واح�����������رتام جت������اه 
اجلميع  ق���ل���وب  يف  ال�����س��ع��ادة  ت��ع��م 
مواطنني ووافدين يف بلد اجلميع 
الإم��ارات احلبيبة، واأدع��وا اهلل عز 
و�سعبها  دول��ت��ن��ا  يحفظ  اأن  وج���ل 
الويف والأمة العربية والإ�سالمية 

لكل ما فيه خري وعز ورخاء.
دولة  حتتفل  ح�سن،  �سعيد  وق���ال 
قيادة  املتحدة؛  العربية  الإم���ارات 
وح��ك��وم��ة و���س��ع��ب��اً، ب��ذك��رى مرور 
���س��ت��ة واأرب����ع����ني ع���ام���اً ع��ل��ى قيام 
اجلليلة  املنا�سبة  وب��ه��ذه  الحت���اد، 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ق��ام  اىل  اأت��ق��دم 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
ال�سمو  و���س��اح��ب  ال��دول��ة؛  رئي�ص 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي واأ����س���ح���اب 
الأعلى  امل��ج��ل�����ص  اأع�����س��اء  ال�����س��م��و 
الإمارات  و�سعب  الإم����ارات؛  حكام 
والتربيكات،  التهاين  اآيات  باأ�سمى 
يحفظ  اأن  وج����ل  ع���ز  اهلل  داع����ي����اً 

دولتنا احلبيبة.

اأمين �سربي

عائ�سة ال�سمادي

ر�سدي خمي�ص

حممد �سلبي

�سعيد ح�سن

منى اجلبايل

رانيا �سالح

فاتن �سعيد

�سامل ح�سن

حممد م�سطفى

�سمية خليل

نيفني م�سطفى

�سيماء علي
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متتاز االإمارات باالإبداعات العمرانية واملعامل الالفتة
املهند�ص و�سفي اأديب عطايا يف حديث خا�ص »بالفجر «:

التكامل العمراين رديف للتفا�ضل االجتماعي االيجابي واخلالق
الت�سميم والتخطيط والتنفيذ والتنمية ال�ساملة ح�ساد طبيعي حلكمة القيادة 

الت�سهيالت واحلوافز �ساعفت من الطموحات
•• �أجرى �ملقابلة- د . حممود علياء:

العربية  الإم����������ارات  دول������ة  ����س���ه���دت 
الحتادية  م�سريتها  خ��الل  املتحدة 
نه�سة �ساملة لكل امليادين حيث �سار 
العامودي  والمتداد  الأفقي  التمدد 
مدرو�سا  ح�ساريا  تناغما  ي�سكالن 
وموقعها  منطقة  كل  طبيعة  ح�سب 
اإىل  امل��ط��ارات  م��ن  بعدها  اأو  وقربها 
هند�سية  عمرانية  اع��ت��ب��ارات  ج��ان��ب 
ال��ع��م��ارة فنونا  م��درو���س��ة جعلت م��ن 
وم������ن ال����ط����رق����ات اإب�������داع�������ات وم���ن 
احلدائق جاذبة ورونقا ومن الدوارات 
رموز ودللت ومن الأب��راج عالمات 
اأو مكتبية  اأكانت �سكنية  فارقة �سواء 
اأو فندقية فناطحات ال�سحاب يف كل 
املتجدد  الهند�سي  والب��ت��ك��ار  م��ك��ان 

�سيد املوقف. 

حوار اأكادميي �سريح
و�سعادة املهند�ص الأ�ستاذ و�سفي اأديب 
الذين  املهند�سني  اأب����رز  م��ن  ع��ط��اي��ا 
والعمران  ال��ب��ن��اء  م��ي��دان  يف  ع��م��ل��وا 
العالية  لكفاءته  بالبنان  اإليه  وي�سار 
الطويل  وم��را���س��ه  املتميزة  وخ��ربت��ه 
خمتلف  يف  امل��ت��وا���س��ل��ة  واإب����داع����ات����ه 
وال���ع���م���ران ولديه  ال��ب��ن��اء  جم����الت 
للرغبات  ي�ستجيب  كفوؤ  عمل  فريق 
ومي�سي  الإب���داع���ات  اإل��ي��ه��ا  وي�سيف 
الع�سر  مع  متوا�سل  �سباق  يف  قدما 
وا�ست�ساريا  وم��ي��دان��ي��ا  وف��ن��ي��ا  اإداري�����ا 
اجلميع  بتقدير  يحظى  وتنفيذيا، 
وع���رف���ان���ه���م، ال��ت��ق��ي��ت ����س���ع���ادت���ه يف 
للهند�سة  ال�سم�ص  �سركة  يف  مكتبه 
ف��رح��ب مبت�سما  دب���ي  وامل���ق���اولت يف 
وحتدث من�سرحا واأ�سهب يف التحليل 
للنه�سة  امل���و����س���وع���ي  الأك�����ادمي�����ي 
العمرانية ال�ساملة يف دولة الإمارات 
����س���واء م���ن خ���الل ال��ت��ج��ارب اأو من 
الروؤى  اأو  احلا�سر  معطيات  خ��الل 
منظور  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ط��م��وح��ات  يف 
العمراين  للتطور  ال��ب��ي��اين  ال��ر���س��م 
القريب  امل�����دى  ع��ل��ى  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
امل�ستقبل  واح����ت����م����الت  وال���ب���ع���ي���د 

م�سرية  ت����واك����ب  ال���ت���ي  وح��ت��م��ي��ات��ه 
الزدهار والتنمية. 

كالم من القلب
الأ����س���ت���اذ و�سفي  امل��ه��ن��د���ص  ا���س��ت��ه��ل 
اليوم  مبنا�سبة  حديثه  عطايا  اأدي��ب 
لدولة  والأرب��ع��ني  ال�ساد�ص   الوطني 
امل��ت��ح��دة برفع  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
اإىل  التهاين والتربيكات  اآيات  اأ�سمى 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ص الدولة ، حفظه اهلل 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل 
رئي�ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم 
ال�سمو  اأ�سحاب  اإخوانهما  واإىل  دبي 
ال�سيوخ حكام الإمارات واإىل اأ�سحاب 
واإىل  والأ مناء  العهود  اأولياء  ال�سمو 
واملقيمني  ال��ك��رمي  الإم������ارات  �سعب 
والوافدين على اأر�ص الدولة متمنيا 
�سعادته املزيد من الزده��ار والتقدم 

والنماء وكل عام وانتم بخري.

روؤية بعيدة املدى
ث����م حت�����دث ����س���ع���ادت���ه ب���اإ����س���ه���اب عن 
مم����ي����زات ال��ن��ه�����س��ة ال���ع���م���ران���ي���ة يف 
الإم��ارات قال: متيزت الإم��ارات منذ 
بروؤية  العمرانية  نه�ستها  ب��داي��ات 
ب��ع��ي��دة امل����دى اأخ����ذت ب��اع��ت��ب��اره��ا كل 
ع���وام���ل احل���ي���اة ال��ع�����س��ري��ة ودواع����ي 
ال��ت��ط��ور احل���دي���ث وامل��ع��ا���س��ر لليوم 
ولغد ولبعد غد بحيث جاء التكامل 
العمراين رديفا للتفا�سل الجتماعي 
الي��ج��اب��ي واخل���الق ���س��واء يف مباين 
احلكومة الر�سمية اأو مباين احلكومة 
للمواطنني يف اإطار م�ساريع الإ�سكان 
اأو اإجن������ازات ال�����س��رك��ات اخل��ا���س��ة يف 

القطاع العمراين اخلا�ص.
واأ�ساف �سعادته: وهذا كله كان ثمرة 
لوجود  وم�سجعة  ونا�سجة  ايجابية 
والتي  واأ�سا�سا  اأ�سال  التحتية  البنى 
التحتية  البني  اأه��م  اليوم من  غ��دت 
م��ت��وف��رة يف  ت��ك��ن  واإن مل  ال��ع��امل  يف 
اأن  اإل  امل��ط��ل��وب  ب��ال�����س��ك��ل  ال���ب���داي���ة 
للتوافق  مفتوحا  ك��ان  الجتهاد  ب��اب 

القائم بني اأهل القرار واأهل اخلربة 
ت��ع��اون��ا عمليا  ال���ت���واف���ق  وك�����ان ه����ذا 
وم��ت��الزم��ا واإي��ج��اب��ي��ا وف��ع��ال بف�سل 
حكمة اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ الذين 
للنه�سة  املتوازية  اخلطوط  و�سعوا 
وم�ستقيم  وم���ت���واز  م���درو����ص  ب�سكل 

وهادف على حد �سواء.
وتابع يقول : هذا بالطبع مبا يتفق 
مع مقت�سيات احلاجة واأولويات هذه 
امل��ت��وال��ي��ة مب��ا يجمع بني  احل���اج���ات 
اجلمايل  واحل�����ص  املتكاملة  اجل���ودة 
البيئة  و�سالمة  ال�سحي  والع��ت��ب��ار 
اخلالق،وعليه  احل�����س��اري  والأف�����ق 
النه�سة  خطوات  ور�سخت  ا�ستقرت 
ت�ستوعب  ومتميزة  ومدرو�سة  لفتة 
الت�����س��اع ال�����س��ك��اين ب��ق��در م��ا تتكيف 
بكل  الع�سرية  احلياة  متطلبات  مع 

تفا�سيلها.

روؤية فاح�سة لل�سيخ را�سد
وا���س��ت��ط��رد الأ���س��ت��اذ و���س��ف��ي عطايا 
ال�سيخ  امل����رح����وم  ك����ان  ل��ق��د  ي���ق���ول: 
را�سد �ساحب روؤية م�سنفة لنوعيات 
قابليتها  الأرا�سي وفرزها من حيث 
للزراعة اأو للري اأو للبناء اأو لل�سكن 
اأو للمكاتب والأعمال كما كان �سموه 
رحمه اهلل �سليعا مب�سادر مواد البناء 
والكهرباء  امل����اء  ت��وف��ري  و�����س����رورات 
والطرقات ودورات ال�سوارع وعوامل 
البيئة  ع��ل��ى  واحل����ر�����ص  ال��ت��ج��م��ي��ل 
ال�����س��ح��ي��ة ب��ام��ت��ي��از وب��ال��ط��ب��ع ف���اإن 
والريادي  املتميز  دوره��ا  دبي  لبلدية 

املرحوم  وروؤى  توجيهات  تنفيذ  يف 
ال�سيخ را�سد وال�ستجابة لطموحات 
من ت�سميم وتخطيط وتطوير على 

حد �سواء.

التطور ال�سامل يف كل امليادين 
ال��ع��م��ران��ي��ة م�سى  ال��ن��ه�����س��ة  وم����ن 
�سعادة الأ�ستاذ و�سفي عطايا يتحدث 
الجتماعية  النه�سة  ع��ن  ب��اإ���س��ه��اب 
امليادين  ك���ل  يف  ال�����س��ام��ل  وال���ت���ط���ور 
الإمارات  دول��ة  كانت   : �سعادته  ق��ال 
التطور  مل��واك��ب��ة  وم��ت��اأه��ب��ة  م�ستعدة 
القطاع  م��ن  التفا�سيل  بكل  العاملي 
ال�سياحي اإىل التجاري اإىل ال�سناعي 
والرتبوي  والتعليمي  ال�سحي  اإىل 
ال�سحية  الأكادميية  املن�ساآت  واإقامة 
والأ�سواق  املعاقني  والنوادي ومراكز 
ال���ت���ج���اري���ة وغ���ريه���ا م���ن امل����وؤث����رات 
التطور  م����وك����ب  يف  الج���ت���م���اع���ي���ة 
ملتطلبات  وال���س��ت��ج��اب��ة  وال��ت��ف��اع��ل 
برامج  ���س��م��ن  ال��ع�����س��ري��ة  احل����ي����اة 
مدرو�سة فر�ست احلتميات التالية: 

النه�سة  م��ع��امل  ك���ل  ع��ل��ى  الن��ف��ت��اح 
امل���درو����س���ة  ال���ع�������س���ري���ة ، احل�����واف�����ز 
املناخ  ت���وف���ري   ، ل��ل��ج��م��ي��ع  امل�����س��ج��ع��ة 
ال�سحي للتعاون بني القطاعني العام 
واتخاذ  املنا�سب  امل��ك��ان  يف  واخل��ا���ص 
املنا�سب  ال��وق��ت  امل��ن��ا���س��ب يف  ال��ق��رار 
الأمر الذي وفر بالتايل التعاون بني 
روؤو�ص  واأ���س��ح��اب  الخت�سا�ص  اأه��ل 

الأموال.
اأو  الأعمال  رجل  اأو  التاجر  ا�ستفادة 
املتوفرة  الت�سهيالت  م��ن  امل�ستثمر 
ال��ت��ي �ساعفت  امل�����س��ج��ع��ة  واحل���واف���ز 
الثقة  م��ن��اخ  و���س��ط   الطموحات  م��ن 
اأ�سفى  ال���ذي  وال���س��ت��ق��رار والأم�����ان 
اأجواء الطماأنينة والجتهاد واملثابرة 
لدى رجال الأعمال الذين يتطلعون 
اإىل اأهدافهم غري قلقني من احتمال 
اإىل   اإ���س��اف��ة  ت����ردد  اأي  اأو  ع��ائ��ق  اأي 
واخلالقة  املدرو�سة  احلرية  م�ساحة 
ال����ع����دال����ة وامل�������س���ارح���ة  اأج����������واء  يف 
مناخ  وه��و  النظر  وبعد  وامل�سداقية 
�سحي بامتياز ا�ستفاد منه اجلميع .

الت�سهيالت على قدم و�ساق
الت�سهيالت  اإىل  �سعادته  اأ���س��ار  كما 
املتوفرة على قدم و�ساق واإىل تذليل 
وتفاهم  ومثابرة  بان�سيابية  العقبات 
لتوفر  وذل���ك  ي��وم��ي  ب�سكل  وت��ع��اون 
التوجيهات احلكيمة واملخل�سة لدى 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ والتي ا�ستفاد 
العمل  اإىل  اإ����س���اف���ة  اجل��م��ي��ع  م��ن��ه��ا 
واحل���ر����ص ع��ل��ى ���س��د ال��ث��غ��رات وردم 
اأو  م�����س��روع منظور  اأي  يف  ال��ف��ج��وات 

قائم على حد �سواء. 

ح�ساد وفري وم�ستقبل اأف�سل
يقول:  عطايا  و�سفي  الأ�ستاذ  وتابع 
نحن  م����ا  اإىل  اأو����س���ل���ن���ا  ك���ل���ه  وه������ذا 
ت���ط���ور عمراين  م����ن  ال����ي����وم  ع��ل��ي��ه 
وازدهار اقت�سادي وتنمية م�ستدامة 
وخ���دم���ات ���س��ح��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة واآف����اق 
ع��ل��م��ي��ة واأك����ادمي����ي����ة رح���ب���ة وجن����اح 
�سناعي لفت وجذب �سياحي متزايد 
امل�ستقبل  اإىل  ن��ن��ظ��ر  ف��اأن��ن��ا  وع��ل��ي��ه 
خالقة  ايجابية  وروح  كبري  بتفاوؤل 
املزيد  اإىل  هلل  واحل��م��د  دائ��م��ا  توؤ�سر 
م��ن ال��ن��ج��اح��ات والإجن�������ازات يف كل 
املناف�سة  اأج��������واء  م����ع  ال���ق���ط���اع���ات 

اليجابية النافعة للجميع.
 واأردف  �سعادته: وهذا كله مبجمله 
يعود اإىل عاملني اأ�سا�سيني الأول هو 
والطماأنينة  والأم�����ان  الأم����ن  ت��وف��ر 
وال�ستقرار والثاين هو اأن التكاليف 
واإمتامه  ع��م��ل  اأي  لإجن����از  ال��الزم��ة 
والتوا�سل  ال�ستمرارية  يفر�ص  مما 

من جناح اإىل جناح .

وه���ك���ذا ف��اجل��م��ي��ع ح��ري�����س��ون على 
البلد  ازده��ار وا�ستقرار واإع��م��ار ه��ذا 
امل�سياف  والطيب  الأ���س��ي��ل  العربي 
العربية  اخل����ارط����ة  ع��ل��ى  وامل��ت��م��ي��ز 
والذي اأ�سبح بحق مفخرة لكل العرب 
وا�ستقراره  واأم��ن��ه  و�سعبه  بقيادته 
وازدهاره ما يفر�ص باملقابل اأن نعمل 
املزيد من  للحفاظ عليه لي�ستقطب 
امل�ستثمرين ونحن من�سي قدما اإىل 
اأك�سبو 2020 و�سط  اأجواء ايجابية 
وحمفزة وم�سجعة واخلري يعم على 
و���س��ع��ب��ن��ا خالق  ب�����اإذن اهلل  اجل��م��ي��ع 
وم��ب��دع يجمع  ون��اج��ح ومتميز  ب��ن��اء 
والتجربة  واخل������ربة  ال���ك���ف���اءة  ب���ني 
اإف����راط ول تفريط  ب��ال  وال��ب�����س��رية 
لأن التوازن هو دائما مقايي�ص العمل 
وهاهي  ك����ان  ق���ط���اع  اأي  يف  ال��ن��اج��ح 
كل  ب��رف��د  ت��ت��واىل  املتعلمة  الأج��ي��ال 
العلم  لأن  ب���ال���ك���ف���اءات  ال��ق��ط��اع��ات 
كل  اأ�سا�ص  والإرادة  تطور  كل  اأ�سا�ص 
اإجن����از وال��ن��ج��اح ه��و امل��ق��ي��ا���ص وهذا 
هو  اإن  وتفا�سيله  مبجمله  احل�ساد 
ال�سليمة  ال�سحية  البيئة  ثمرة  اإل 
�سواء يف منطق الوقاية اأو يف مفهوم 
العالج اأو يف مواكبة التطور ال�سحي 
ولوج�ستيا  وت��ق��ن��ي��ا  ع��ل��م��ي��ا  ال��ع��امل��ي 
اإىل  العيادات  من  واهتماما  ورع��اي��ة 
التوعية  ب���رام���ج  اإىل  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
كلها  املتوا�سل  والتثقيف  ال�سحية 
ت�سكل  متما�سكة  ح�����س��اري��ة  ع��وام��ل 
متينة  �سل�سلة   يف  مت�سلة  ح��ل��ق��ات 
امل�ستقبل  وتكفل  ل��الأه��داف  تو�سل 

الأف�سل وكل عام واأنتم بخري. 

اإجنازات  ل�سركة ال�سم�س للهند�سة واملقاوالت
 امل�سروع االأول: م�سروع برج ال�سيخ حممد بن خليفة بن زايد اآل نهيان على 

�سارع ال�سيخ زايد يف دبي
 امل�سروع الثاين: م�سروع الربج بوليفار مقابل دبي مول.

 امل�سروع الثالث: تنفيذ التو�سعة امليدانية مبركز �سحارى مول يف ال�سارقة .
امل�سروع الرابع:

الزواج واالأعرا�ص يف  اإجناز عدد من قاعات االحتفاالت اخلا�سة بحفالت 
الفجرية وراأ�ص اخليمة  واأم القيوين وقد  قدمت مكرمة لالإمارات من �ساحب 
اإجنازها  ومت  اهلل  حفظه   ، الدولة  رئي�ص  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
باإ�سراف موؤ�س�سة ال�سيخ خليفة بن زايد لالأعمال اخلريية.  وم�ساريع اأخرى 
كثرية بع�سها قيد االإجناز وبع�سها االأخر قيد الدرا�سة ونحن دائما متفائلون 

واهلل ويل التوفيق.

�سعادة املهند�ص و�سفي عطايا
املهند�ص و�سفي عطايا يتحدث اإىل الزميل د.حممود علياء

�سندوق ال�سيخ خليفة ُيذكي الطموحات وي�ساعف من احلوافز
غرفة جتارة و�سناعة الفجرية مت�سي قدما يف امل�سرية االحتادية والنه�سة ال�ساملة يف الدولة

خليفة خمي�ش مطر الكعبي: نوا�ضل تنظيم املوؤمتر العربي لال�ضتثمار العقاري بالتعاون مع جامعة الدول العربية 
- نحر�ص على اإعداد ال�ساب املتخ�س�سني بتنظيم املعار�ص وتطويرها الدائم

- قريبا �ستن�ساأ مدينة الفجرية للمعار�ص على مدخل املدينة
-البيئة اال�ستثمارية يف االإمارات متميزة وعلى ال�سباب اأن يح�سنوا اال�ستفادة من الفر�ص

•• �لفجرية –�لفجر:

بني  املتناغمة  اخل��الب��ة  بطبيعتها  ال��ف��ج��رية  اإم����ارة  مت��ت��از 
اجل��ب��ال وال���ودي���ان وال�����س��ه��ول وامل�����زارع وال��ي��ن��اب��ي��ع و�ساطئ 
البحر الذي ير�سم متاهياً �ساحراً بني زرقة البحر وخ�سرة 
على مدار  واآ�سرة  الأج��واء مريحة وجذابة  فتبدو  ال�سهول 
الف�سول الأربع ولذا اأجمع كثري من الرحالة وال�سواح على 
املحيط  على  املطلة  الدائمة  اخلليج  ابت�سامة  جت�سد  اأن��ه��ا 
ولالأجيال  وللحداثة  للرتاث  العريقة  واحلا�سنة  الهندي 
يوم  ك��ل  وامل��ت��األ��ق��ة  ال�ساملة  نه�ستها  ج��ان��ب  اإىل  امل��ت��ع��ددة 
بعمرانها وطرقها وحدائقها ودوراتها واأ�سواقها ومدار�سها 
والعيادات  امل�ست�سفيات  ج��ان��ب  اإىل  ون��وادي��ه��ا  وج��ام��ع��ات��ه��ا 
وال���ف���ن���ادق وال����س���رتاح���ات وال���ت���ي ت��زي��ن��ه��ا ج��م��ي��ع امل�ساجد 
اجتماعية  ب��اأج��واء  للجميع  وجاذبيتها  بهند�ستها  الرائعة 
ال�ساملة  امل�سرية الحتادية  تواكب  وفاعلة ومتفاعلة  راقية 

يف الدولة باألقها وباإبداعاتها.

غرفة جتارة و�سناعة الفجرية تواكب امل�سرية 
الحتادية  امل�سرية  الفجرية  و�سناعة  جتارة  غرفة  وتواكب 
منذ بداياتها �سواء مبا اأجنزته من م�ساريع  اأو مبا وفرته 
من  تعاون بني التجار وال�سناعيني ورجال الأعمال وكذلك 
مبا اأقامته من معار�ص و موؤمترات وملتقيات �سادتها اأجواء 
وبقدر  التنموية  امل�����س��اري��ع  خمتلف  يف  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ط��ور 
وال��ك��ف��اءات على  الأم����وال  روؤو����ص  ت�سجيع  م��ا حر�ست على 
ودرا�سات ميدانية   ال�ستثمار مبقت�سيات خطوات مدرو�سة 
والتنمية  والتقدم  الزده��ار  واأه��داف حم��ددة دفعت بعجلة 
احلياة  م��ي��ادي��ن  بكل  الناه�سة  الإم����ارة  يف  ق��دم��ا  وال��رخ��اء 
وال�سياحية  وال�سحية  والتعليمية  وال�سناعية  التجارية 
عمل  ور���س��ة  جعل  مم��ا  والثقافية  وال�سبابية  وال��ع��م��ران��ي��ة 

متوا�سلة على مدار الوقت.

حوار مو�سوعي هادف و�سريح
ومبنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�ص والأربعني للدولة وخالل 
جولتنا يف اإمارة الفجرية على القطاعني العام واخلا�ص كان 
لبد لنا من ا�سرتاحة ح��وار مو�سوعي ه��ادف و�سريح مع 
جمل�ص  رئي�ص  الكعبي  مطر  خمي�ص  خليفة  الأ�ستاذ  �سعادة 
اإدارة غرفة جتارة و�سناعة الفجرية والذي غمرنا بحفاوته 
اأرفع  ب��اأن  اإليكم  ا�ستهل حديث   : �سعادته  قال    . و�سراحته 
ال�سيخ  ال�سمو  اإىل �ساحب  التهاين والتربيكات  اآيات  اأ�سمى 
خليفة بن زايد بن �سلطان اآل نهيان رئي�ص الدولة ، حفظه 
اآل مكتوم  اهلل واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي  حفظه 
اهلل واإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات اإىل اأ�سحاب 
الإمارات  �سعب  واإىل  الأمناء  العهود  اأولياء  ال�سيوخ  ال�سمو 
الكرمي واإيل املقيمني والوافدين على اأر�ص الدولة الطيبة 
والأعمار  والزده����ار  والتنمية  التطور  م��ن  امل��زي��د  متمنيا 

والتقدم والرخاء باإذن اهلل وكل عام واأنتم بخري .

اإجنازات الغرفة لعام 2017
وحول �سوؤال عن اجنازات الغرفة خالل العام 2017  قال 
ال�ستاذ خليفة خمي�ص مطر الكعبي : لقد علمنا على اإقامة 
متوا�سلة  تثقيفية  ون��دوات  متوالية  متخ�س�سة  موؤمترات 
الثالث لال�ستثمار  العربي  املوؤمتر  نظمنا  كما   . الإم��ارة  يف 

العقاري بالتعاون مع جامعة الدولة العربية واأقيم يف اإمارة 
اأو �سنويا  الفجرية تتوا�سل هذه املوؤمترات متوالية ف�سليا 

ح�سب براجمها املدرو�سة.

املعار�ص الدورية املتوا�سلة 
واأ�ساف ال�ستاذ خليفة الكعبي يقول وعلى �سعيد املعار�ص 
الدورية والتي تقام �سنويا يف اإمارة الفجرية فهي : معر�ص 
ال�ستاء وهو معر�ص جتاري �سامل ومعر�ص الربيع ومعر�ص 
ال�سحى  عيد  ومهرجان  الفطر  عيد  ومهرجان  اخلريف 
ومهرجان �سهر رم�سان املبارك اإ�سافة اإىل معار�ص اأخرى 
متخ�س�سة مثل معر�ص ال�ستثمار العقاري ومعر�ص الكتاب 

ومعر�ص الأزياء ومعر�ص التعليم.

ال�سباب يف املقدمة
وحول �سوؤال عن اهتمام الغرفة بجيل ال�سباب قال الأ�ستاذ 
خليفة خمي�ص مطر الكعبي باأن غرفة الفجرية لها اهتمام 
خا�ص ومتحيز بجيل ال�سباب وذلك بالعمل على ار�سال بعثة 
�سنوية حل�سور املعر�ص العاملي يف ال�سني والذي يقام �سنويا 
يف مدينة كانتون ال�سينية وذلك لك�سب اخلربات النظرية 

من  وال���س��ت��ف��ادة  امل��ع��ار���ص  جم��ال  يف  امليدانية  والتطبيقية 
جتاربها وتطورها لتطبيق ذلك يف معار�ص اإمارة الفجرية 
مبا يتالءم مع بيئتنا وطموحاتنا وقد انعك�ص  الأمر اإيجاباً 
على اأداء �سبابنا والأم��ور ت�سري اإىل ما هو اأف�سل دائما مع 

م�سي الوقت.

م�سروع بداية
اأن  ك��م��ا  ي��ق��ول:  م��ط��ر  ال���س��ت��اذ خليفة خمي�ص  وا���س��ت��ط��رد 
وهو  ب��داي��ة  مب�سروع  القيام  اإىل  دفعنا  بال�سباب  اهتمامنا 
عبارة عن مكاتب متخ�س�سة وحا�سنة لالأعمال لإذكاء روح 
اآفاق وا�سعة للطموحات ودخول �سوق  العمل واملبادرة وفتح 

العمل.

معر�ص دينة دبا الفجرية
قد  الفجرية  غرفة  اأن  اإىل  الكعبي  خليفة  الأ���س��ت��اذ  واأ���س��ار 
دبا  و�سيانة معر�ص مدينة  اإن�ساء  تر�سيخ عقد  عملت على 
الفجرية وذلك خلدمة القطاع التجاري والعمل قائم على 

اأن يتم ت�سليمه يف العام املقبل 2018.
واأ�ساف يقول: كذلك تقوم الغرفة بدرا�سة م�سروع مدينة 

الفجرية للمعار�ص و�سوف يكون موقعة املدرو�ص يف مدخل 
قريبا  بالتنفيذ  البدء  وناأمل  الدر�ص  قيد  ي��زال  ول  املدينة 
و�سيكون   الرج���ح  على  املقبل  ال��ع��ام  يف  و�سيكون  اهلل  ب���اإذن 
ومتكاملة  حديثة  ع�سرية  مدينة  املو�سوعة  اخلطة  ح�سب 
العزيزة  املنا�سبة  وبهذه  والطموحات.  للتطلعات  ت�ستجيب 
اأمام  طويال  الكعبي   مطر  خمي�ص  خليفة  ال�ستاذ  توقف 
على  دائما  حتر�ص  الغرفة  اأن  على  فاأكد  ال�سباب  مو�سوع 
الفعالية  القت�سادية  البيئة  من  لال�ستفادة  �سبابنا  توجيه 
وال�سحية واجلاذبة يف الإمارات عموما وفلي اإمارة الفجرية 
املجال  ه��ذا  يف  فاعلة  �سناديق  ع��دة  وه��ن��اك  خ��ا���ص  ب�سكل 
يف  ف��رع��ة  مقر  يتخذ  ال���ذي  خليفة  ال�سيخ  �سندوق  ومنها 
الم����ارات وهذا  ب��اق��ي  الأخ���رى يف  بفروعه  اأ���س��وة  الفجرية 
ال�سندوق يتوىل منح القرو�ص املدرو�سة من قبل م�ست�ساري 
الغرفة املعنيني بالأمر وكذلك م�ست�ساري ال�سندوق لإتاحة 
والفعالة  املدرو�سة  طموحاتهم  لتحقيق  لل�سباب  الفر�ص 

والتفاوؤل �سيد املوقف دائما.

تطلعات العام 2018
وحول �سوؤال عن تطلعات الغرفة خالل العام املقبل 2018 
على  احلر�ص  كل  نحر�ص  اإننا   : مطر  خليفة  الأ�ستاذ  قال 
والهادفة  امل��درو���س��ة  بامل�ساريع  والتطوير  التطور  مواكبة 
وذلك لتوظيف المكانيات وا�ستثمارها يف م�سلحة التنمية 
دائم  ب�سكل  النتائج  اأف�سل  لتحقيق  املهارات  واذك��اء  العامة 
الرتجمة  اإل  ه��ي  اأن  املتوالية  النجاحات  وه��ذه  وم��درو���ص 
ال�سيخ حمد  ال�سمو  وامللمو�سة لتوجيهات �ساحب  الواقعية 
حاكم  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو  ال�سرقي  حممد  ب��ن 
الفجرية حفظه اهلل وويل عهده الأمني �سمو ال�سيخ حممد 
بن حمد ال�سرقي حفظه اهلل اللذان يوليان م�سرية التطور 
ومتابعة  ع��ن��اي��ة  ك��ل  تفا�سيلها  ب��ك��ل  والزده������ار  وال��ت��ن��م��ي��ة 
املتوالية  الإي��ج��اب��ي��ة  بالنتائج  يثمر  ال���ذي  الأم���ر  واه��ت��م��ام 
ب��ال ح���دود والإجن�����ازات على  ع���ام. فالطموحات  ع��ام��ا بعد 
املدى القريب واملدى البعيد تتواىل واحلوافز ت�ساعف من 
العزيز  الوطن  بهذا  والعطاء  والبذل  والت�سحية  املبادرات 
والغايل . هي هاج�ص اجلميع يف هذا البلد الطيب والأ�سيل 
امل�سياف واملتفاعل مع كل �سعوب العامل ، بح�سارته وتقدمه 
وازده������اره ل��ت��ت��وا���س��ل امل�����س��رية ب��ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة وتفهم 
الأجيال القادمة باملزيد واملزيد من الإجنازات باإذن اهلل وكل 

عام واأنتم بخري. 

�سعادة خليفة خمي�ص مطر الكعبي يتحدث اإىل الزميل د. حممود عليا ء



ملحق خا�س مبنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�س و الأربعني

السبت  -  2  ديسمبر    2017 م   -   العـدد    12188
Saturday  2  December   2017  -  Issue No   12188 46اليوم الوطني

31

ذكرى االحتاد جتديد عهد ووالء للقيادة 

اأهايل الظفرة يوؤكدون القيادة الر�ضيدة رفعت راية الوطن واملواطن اإىل عنان ال�ضماء
اأحمد الهاملي : االإمارات حققت اإجنازًا عظيمًا وفريدًا من نوعه �سهد له القا�سي والداين وبهر العامل بروعته و�سموخه

�سيف �سامل : الدولة تخطت حاجز العالمة الكاملة يف حتقيق الرفاهية  للمجتمع واملواطن 
•• منطقة �لظفرة  – لطيفة جابر

اىل  واملواطن  الوطن  راية  لرفع  و�سعا  تدخر  مل  الر�سيدة  القيادة  ان  الظفرة  منطقة  واأه��ايل  م�سوؤويل  اأكد 
اأرادت و�سطع جنم االإمارات عاليا خفاقا يف كافة القطاعات  لها ما  اإليه حتى حتقق  اإال و�سعت  ال�سماء  عنان 

واملجاالت.
ليعرب عن فخره  يتبارى اجلميع  نفو�ص اجلميع  الغالية على  املنا�سبة  تلك  يتذكر اجلميع  ومع ذكرى االحتاد 
واعتزازه بهذه املنا�سبة الغالية  يعربون عن فخرهم واعتزازهم مبا حققته دولة االإمارات من نه�سة وتقدم 
واحلياة  النجاح  مقومات  كافة  توفري  على  وحر�سها  الر�سيدة  القيادة  تالحم  بف�سل  املجاالت  كافة  يف  ورقي 
الكرمية للمواطنني فحققت نه�سة �ساملة يف جميع القطاعات املختلفة  حيث حتتفل دولة االإمارات العربية 
امل�سرية االحتادية  الرابع  واالأربعني  وقد تر�سخت  الوطني  بالعيد  العام  الثانى من دي�سمرب هذا  املتحدة فى 
التي حققت للبالد منجزات تنموية �سملت خمتلف نواحى احلياة كما تبواأت الدولة بف�سل �سيا�ستها اخلارجية 
فيها  مبا  اجلوانب  كافة  على  التقدم  مظاهر  انعك�ست  العامل.كما  انحاء  م�ستوى  على  مرموقة  مكانة  املتوازنة 
ارتفاع م�ستوى دخل الفرد وزيادة نفقات الدولة على اخلدمات ال�سحية والتعليمية وزيادة م�ساهمة املراأة بقوة  
يف كافة املجاالت وانخفا�ص معدالت وفيات االأطفال اإىل اأدنى حد وخلو البالد من اخطر االأمرا�ص واالأوبئة 
اهتمام خا�ص  اإعطاء  مع  املجتمع  لكافة فئات  الكاملة  الرعاية االجتماعية  الب�سرية وتوفري  املوارد  وتنمية 
املزيد من اخلطوات  اإىل  وامل�سنون وهى تتطلع  ال�سعيفة مبا فيها ذوى االحتياجات اخلا�سة  والفئات  لل�سباب 

االإ�سالحية على ال�سعيد الوطني فى خمتلف املجاالت وعلي كافة م�ستويات ال�سلطة.

الهاملي مدير  ويقول احمد �سيف 
فرع �سركة ادنوك للتوزيع باملنطقة 
امل��ب��ارك ويف  الظفرة يف ه��ذا ال��ي��وم 
قلوبنا  علي  الغالية  املنا�سبة  ه��ذه 
اإيل مقام  ارفع  اأن  جميعا ي�سعدين 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه 
اهلل ا�سمي اآيات التهاين والتربيكات 
ال�سيوخ واىل  ال�سمو  اأ�سحاب  وايل 

�سعب الإمارات العزيز .
الذي  ب��اأن الحت��اد  الهاملي  ويوؤكد 
اأ�س�سه وقاده املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل يعد 
نوعه  م��ن  وف��ري��دا  اجن���ازا عظيما 
وبهر  وال�����داين  ال��ق��ا���س��ي  ل��ه  �سهد 

العامل بروعته و�سموخه.
ويقول حمد ذيبان املن�سوري  مدير 
ادارة م�ست�سفيات الظفرة  اأن اخلري 
ال���ذي ع��م جميع اأن��ح��اء الإم����ارات 
انتقلت  حيث  وعظيما  ك��ب��ريا  ك��ان 
احلياة  من��ط  اإيل  بكاملها  ال��دول��ة 
فقد  احلديثة  واملوؤ�س�سات  املدنية 
احلديثة  التحتية  البنية  ���س��ي��دت 
التنمية  لعملية  اأ�سا�ساً  باعتبارها 
م�ستوي  وت���ع���زي���ز  الق���ت�������س���ادي���ة 

الرفاهية للمجتمع .
مدير  الهاملي  �سامل  حمد  وي�سري 
املنطقة  ببلدية  العامة  ال��ع��الق��ات 
ال��ظ��ف��رة ب���اأن خ��الل ف��رتة الحتاد 
ل� 42 عاما قامت القيادة الر�سيدة 
ب�سيا�ستها احلكيمة بتوطني البادية 
حديثة  ق��ري  يف  القبائل  وجتميع 
احلديثة  امل�������زارع  ح��ول��ه��ا  ت��ن��ت�����س��ر 
من  والعالج  التعليم  فيها  ويتوفر 

مواطن البادية والقبائل. 

فخر واعتزاز
واأ�ساف �سيف املزروعي بان الدولة 
الكاملة  ال��ع��الم��ة  ح��اج��ز  ت��خ��ط��ت 
القت�سادية  ال��رف��اه��ي��ة  حتقيق  يف 
�سملت  التنمية  فنجد  للمجتمع 
جميع نواحي احلياة من اقت�سادية 
�سبيل  فعلي  وثقافية  واجتماعية 
احلديثة  ال���ط���رق  اأن  ن����ري  امل���ث���ال 
الدولة  اإم�������ارات  ك���ل  اإىل  ام���ت���دت 
وباأحدث املوا�سفات العاملية وترافق 
املوانئ  اأح������دث  ت�����س��ي��ي��د  م���ع  ذل����ك 
منا�سب  م���ن���اخ  وخ���ل���ق  وامل�����ط�����ارات 
الأو�ساع  تقلبات  رغ��م  لال�ستثمار 

القت�سادية واملالية العاملية.
اأن  الظفرة �سنجد  امل��ن��ط��ق��ة  ف��ف��ي 
الأهايل  بني  خا�سة  هناك طقو�ص 
ل���الح���ت���ف���ال ب����ه����ذا ال�����ي�����وم ف���ري 
الع�سكرية  وال���ع���رو����ص  امل�����س��ريات 
ال�������س���وارع وت�����س��م بني  اإيل  ت��خ��رج 
من  املجتمع  ف��ئ��ات  جميع  طياتها 
بالإ�سافة  ون�����س��اء  واأط���ف���ال  رج���ال 
واملعار�ص  ال��رتاث��ي��ة  الأع��م��ال  اإيل 
الغنائية  واحل���ف���الت  وال��ق�����س��ائ��د 
جتوب  ال��ت��ي  ال�سعبية  وال��رق�����س��ات 
الظفرة  امل���ن���ط���ق���ة  م������دن  ج���م���ي���ع 
وبالن�سبة اإىل امل�سوؤولني يف املنطقة 
الظفرة فيتحدثون عن الجنازات 
املا�سية  الفرتة  التي حدثت طوال 
التي ب��داأت مع املغفور له ب��اإذن اهلل 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  تعايل 
نهيان رحمه اهلل وت�ستمر وتتوا�سل 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ع 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 

حفظه اهلل.

 موقع متميز
الدولة  العامري باأن  حممد  اأ�سار 
يف ظ��ل الحت���اد ق��د عربت  �سنوات 
، وبنجاح يف  واثقة  �ساقة بخطوات 
ال�سيا�سية  احل��ي��اة  ن��واح��ي  خمتلف 
والق����ت���������س����ادي����ة والج���ت���م���اع���ي���ة 
ما  .وان  واخل���دم���ي���ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
الإمارات  اليوم يف كل مدن  نعي�سه 
من ا�ستقرار وما ننعم به من رخاء 
هو احد ثمار الحت��اد ال��ذي حتقق 

بجهد الآباء والأجداد.
 اأكد عتيق خمي�ص  املزروعي  مدير 
عام بلدية املنطقة الظفرة  بالإنابة  
اأن الحتاد الذي اأ�س�سه ال�سيخ زايد 
بن �سلطان رحمه اهلل جعل لدولتنا 
ال�سم�ص  حت����ت  م���رم���وق���ا  م���ك���ان���ا 
خريطة  ع���ل���ي  م��ت��م��ي��زا  وم���وق���ع���ا 
الدولية.وان  ال�ساحة  وعلي  العامل 
املواطنني  لكل  فخر  الحت���اد  ك��ان 
فان  العظيمة  ال��دول��ة  ه��ذه  داخ���ل 
عرب  التجربة  ه��ذه  علي  املحافظة 
ك���ل ه����ذه ال�����س��ن��وات ه���و الإع���ج���از 
اأ���س��ب��ح��ت فيه  احل��ق��ي��ق��ي يف زم����ن 
الكثري  اإل��ي��ه  ت�سعي  ال��وح��دة ه��دف��ا 

من الدول ول ت�ستطيع بلوغه
ويقول �سعيد �سهيل املزروعي مدير 
بالرغم  زاي�����د   م��دي��ن��ة  مت  م���رك���ز 
والنمو  احل�������س���اري  ال���ت���ط���ور  م���ن 
والتغريات  وال�سناعي  ال��ع��م��راين 
الج���ت���م���اع���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة م�����ازال 
املواطن الإماراتي الأ�سيل حري�ص 
ع���ل���ي ق���ي���م���ه وم����ب����ادئ����ه وع����ادات����ه 
.حيث  عليها  تربي  التي  وتقاليده 
ب�سرورة  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ت��ق��وم 
اله��ت��م��ام وال��رع��اي��ة ل��ه��ذا اجلانب 
�سخ�سية  علي  املحافظة  فم�سالة 
البالد  بتقاليد  والتم�سك  املواطن 
وقيمها الروحية مهمة جدا ومتثل 
الثقايف  ل���ل���م���وروث  ه�����ام  ام����ت����داد 
والإ�سالمي الذي تربينا عليه منذ 

ال�سغر.
العامري باأن  حممد  م�سلم  واأك���د 
م���ن تطورات  ال���ب���الد  ت�����س��ه��ده  م���ا 
واجنازات يعود بالف�سل اإيل املغفور 
له ب��اإذن اهلل تعايل ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان رحمه اهلل وي�سري 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  خطاه  علي 
حفظه  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  

اهلل. 
العيد  ب�����ان  ال����ع����ام����رى  واأ������س�����اف 
م��ا هو  ل��دول��ت��ن��ا احلبيبة  ال��وط��ن��ي 
والعناء  والتحدي  للعطاء  رمز  اإل 
وال�سرب لآبائنا واأجدادنا و�سيوخنا 
ال��ذي��ن ت��ع��ب��وا م��ن اج���ل ب��ن��اء هذه 

الدولة العظيمة .
املزروعي اأن ما  زايد  �سلطان  يقول 
حققته دولتنا احلبيبة من اجنازات 
الأ�سعدة  ع��ل��ى  م�����س��ريت��ه��ا  خ����الل 
ي�سكل  والق��ت�����س��ادي��ة  الجتماعية 
�سجل عرفان للمغفور له باإذن اهلل 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  تعايل 
امل�سرية  ولقائد  اهلل   رحمه  نهيان 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  احل��ال��ي��ة 
حفظه  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�سعبه يف  يبخل على  ال��ذي مل  اهلل 
ت�ساهم  التي   امل��ق��وم��ات  ك��ل  توفري 
اليومية  حياتنا  مناحي  تطوير  يف 

املختلفة.
العقود  اأن  بوهندى  يو�سف  وي�سري 
املقايي�ص  بكل  ه��ي  املا�سية  الأرب���ع 
تاريخ   م��ن  م���زده���رة  حقبة  مت��ث��ل 
الإم��ارات وال��ذي و�سع فيه املغفور 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
كلمته  وق����ال  ب�����س��م��ت��ه  اهلل  رح��م��ه 
البناء  م��وك��ب  زاي���د  ال�سيخ  وق���اد   .
القائد  ب��ث��ق��ة  وال��ن��ه�����س��ة  وال��ت��ق��دم 
الوالد  وع��ط��ف  ل�����س��ع��ب��ه  امل��خ��ل�����ص 

املحب لأبنائه.
بان  امل��زروع��ى  �سعيد  �سيف  .واأ���س��ار 
ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ه��ي ذك���ري حبيبة 
تغمرنا  حيث  ووج��دان��ن��ا  لنفو�سنا 
والنفعالت  امل�����س��اع��ر  م��ن  بفي�ص 
يتعلق  ما  امل�ساعر  تلك  اأن من  كما 
بطموحاتنا واأمالنا وتطلعاتنا ايل 
تطوره  تتابع  ب�سان  اإليه  ن�سبو  ما 
وازدهاره وعلو �سانه ومع ما تثريه 

عملية التنمية وبناء الدولة.
واأك�����د م�����س��ب��ح ال��ك��ن��دي امل�����رر باأن 
ك��ل امل��وؤ���س��رات ت��وؤك��د اأن ب��الدن��ا قد 
�سجلت اأرقاما قيا�سية من التح�سر 
�سعيد  ك��ل  علي  وال��رخ��اء  والتقدم 
املتقدمة  ال��دول  من  اليوم  جعلتها 
متطور  ب���اق���ت�������س���اد  ت��ت��م��ي��ز  ال���ت���ي 
ومزدهر واأو�ساع �سيا�سية م�ستقرة 
وت���ن���ظ���ي���م���ات اإداري�����������ة واإن���ت���اج���ي���ة 

متطورة.
وي��ق��ول ك���ردو����ص ال��ع��ام��رى مدير 
امل���رك���ز ال��ث��ق��اف��ى ف���ى ال��ظ��ف��رة  اأن 
الوطنية  املنا�سبة  ب��ه��ذه  احتفالنا 
مب�سرية  اح���ت���ف���ال  ه����و  اخل�����ال�����دة 
ن��ه�����س��ت��ن��ا امل���ب���ارك���ة م���ن خ����الل ما 
حت��ق��ق م��ن م��ن��ج��زات ح�����س��اري��ة يف 
امل��ج��الت ه��دف��ت جميعا ايل  ك��اف��ة 
امل��واط��ن الإم���ارات���ي املحافظ  ب��ن��اء 
علي اأ�سالته واملواكب لع�سره دومنا 

ه��ذه ال��ذك��ري م��ن خ��واط��ر و�سجن 
حينما ن�ستذكر من قاموا بتاأ�سي�سه 
املغفور  الذكر  طيب  راأ�سهم  وعلي 
له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان .
العامري   الربيك  واأ�ساف  حممد 
ال���ت���ي متيزت  امل�������س���رية  ب�����ان ه�����ذه 
بعطاءات م�سهودة واجنازات كبرية 
���س��اء اهلل حتت  اأن  ت�����س��ت��م��ر  ���س��وف 
قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الإم���ارات  جتربة  .وان  اهلل  حفظه 
ال����وح����دوي����ة ال���ت���ي ت��اأ���س�����س��ت قبل 
ارب��ع��ون ع��ام��ا تظل اجن���ازا عظيما 

وفريدا من نوعه.
امل���ررل���ق���د حتولت  رك������ان  وي����ق����ول 
عقود  ارب�����ع�����ة  خ������الل  الإم�������������ارات 
ع�سرية  دول�����ة  ايل  قيامها   م���ن 
التقدم  اآف��اق  ايل  انطلقت  مزدهرة 

اإخالل بالأ�سالة وقيم املجتمع . 

ت�سليح اجليل بالعلم واملعرفة
�سعيد  را��������س�������د  �����س����ع����ي����د  واأك�������������د 
الحتادية  ال���دول���ة  امل���زروع���ي ب���اأن 
ا�ستطاعت وبتوفيق من اهلل تطوير 
هي  التي  املواطنة  الب�سرية  امل��وارد 
ف�سخرت  وغ��اي��ت��ه��ا  التنمية  ه���دف 
الدولة كل م�سادرها املالية خلدمة 
املواطن وبذلت كل طاقاتها لت�سليح 
واملعرفة  ب��ال��ع��ل��م  اجل���دي���د  اجل��ي��ل 
وفتحت كل اأبواب التعليم لكل اأبناء 
للخارج  بالكثريين  وبعثت  الوطن 
للمزيد من التاأهيل. واأكد �سلطان 
���س��امل امل��ن�����س��وري ب���اأن���ه م���ع حلول 
الوطني  للعيد  امل��ج��ي��دة  ال���ذك���ري 
ل��ق��ي��ام دولة  الرب���ع���ني  و  ال���واح���د 
الإمارات العربية املتحدة تعم ربوع 
الوطن الغايل اأروع مظاهر البهجة 

ب���ك���ل ثقة  واحل���������س����ارة وامل����دن����ي����ة 
واقتدار ، وقد �سهدت بالدنا يف ظل 
الحتاد نه�سة تعليمية واقت�سادية  
وع��م��ران��ي��ة وزراع����ي����ة ك����ربي لبت 
يف  وامل�ستقبل  احلا�سر  احتياجات 

عملية تنموية متميزة.
علي  ال������ع������زي������ز  ع�����ب�����د  واأ�����������س����������ار 
املنطقة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  امل��ن�����س��وري 
لل�سئون  ال���ظ���ف���رة   التعليمية 
التي  ال���ن���ه�������س���ة  ب������ان  ال����رتب����وي����ة 
عدة  ع��ل��ي  ق��ام��ت  ب��الدن��ا  ت�سهدها 
اإتاحة  ال��ع��دال��ة يف  اأب���رزه���ا  اأ���س�����ص 
جلميع  اخلدمات  وتوفري  الفر�ص 
ال�����س��رائ��ح الج��ت��م��اع��ي��ة والإمي�����ان 
واملنظم  امل��وؤ���س�����ص  ال��ع��م��ل  ب��اأه��م��ي��ة 
ويكفل  اجل�����ه�����ود  ي����وح����د  ال��������ذي 
وامل���ح���اف���ظ���ة علي  ال����س���ت���م���راري���ة 
والتما�سك  الج��ت��م��اع��ي  ال��ن�����س��ي��ج 
الأ����س���ري وم�����س��ارك��ة امل��واط��ن��ني يف 

وال�سرور احتفاء بذلك اليوم الذي 
انعم اهلل عز وجل فيه علي الإمارات 
والذي   ، والحت����اد  ال��وح��دة  بنعمة 
ك���ان ث��م��رة جل��ه��ود وق��ن��اع��ات قادة 
ومت�سكه  ال�سعب  ومبايعة  ال��ب��الد 
بالحتاد بقيادة املغفور له باإذن اهلل 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  تعاىل 

نهيان رحمه اهلل.
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نيكاي دائما يف املقدمة اإنتاجا وت�سويقا وتطورا

بارا�ش �ضهداد بوري : نواكب النه�ضة 
يف االإمارات بكل التفا�ضيل

دائما  الهندية  االإماراتية  • العالقات 
على ما يرام

   • نبحث عن اأ�سواق جديدة ت�ستجيب 
لطموحاتنا يف النمو والتطور

ا�ستهل �سعادته حديثة برفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �ساحب 
، حفظه اهلل واإىل  الدولة  اآل نهيان رئي�ص  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سمو 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل  رئي�ص جمل�ص 
العهود  اأولياء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل  اهلل  الإم��ارات حفظهم  حكام 
واإىل جميع امل�سئولني واإىل �سعب الإم��ارات الطيب امل�سياف واإىل جميع 

املقيمني والوافدين على اأر�ص الدولة وكل عام واأنتم بخري.
اإىل ح�سول نيكاي على عدد  باملنا�سبة  بارا�ص �سهداد بوري  ال�سيد  واأ�سار 
حممد  ال�سيخ  وجائزة  للتميز  خليفة  ال�سيخ  جائزة  اأهمها  اجلوائز  من 
باإذكاء  واجبنا  وانطالقا من  بدورنا  واأ�ساف ونحن    . را�سد لالإبداع  بن 
احلوافز وتكرمي املتميزين نقدم كل عام تباعا اجلوائز التقديرية لالأوائل 

يف كليات التقنية العليا بانتظام .

اال�ستعدادات الك�سبو 2020
اإن جمل�ص  اأجاب �سعادته   2020 وحول �سوؤال عن ال�ستعدادات لأك�سبو 
بالن�سبة  بعيد  ح��د  اإىل  ومتفائل  متاما  ومهتم  حري�ص  الهندي  العمل 
لأك�سبو وي�سع كل الإمكانيات املتاحة يف خدمة اأك�سبو 2020 حيث اإننا 
م�ستعدون لكل اخلطوات من جانبنا ونعترب اأن اأي جناح لدولة الإمارات 
هو جناح للجميع من مواطنني ومقيمني ووافدين واأ�سدقاء ول�سيما واأن 
الروؤية النافذة لالإمارات توفر املنهج ال�سليم لتحقيق الأهداف املن�سودة 
البعيد وذلك  امل��دى  اأو ما هو منها على  القريب  امل��دى  ما هو منها على 
�سمن برامج وخدمات وخربات ومبادرات جت�سد الروؤى للقيادة الإماراتية 
الر�سيدة والأماين امل�سرتكة بني الإمارات والهند ولذلك اأ�ستطيع القول 
والأوىل  والتاريخية  الأف�سل  الفر�سة  مبثابة  ه��و   2020 اأك�سبو  ب��اأن 
واملتميزة اأمام دبي والإمارات لت�سيف الإجنازات العظيمة اإىل الإجنازات 

العظيمة ونحن دائما متفائلون.

روؤيتنا مدرو�سة وتوقعاتنا اإيجابية 
�سعادة  قال   2020 اأك�سبوا  بعد  ما  امل�ستقبلية  الروؤية  عن  �سوؤال  وح��ول 
لرغبات  امل��الئ��م��ة  ه��ي  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  اإن  ب���وري  ���س��ه��داد  ب��ارا���ص 
الت�سميم  حيث  من  املعا�سرة  للحياة  تفا�سيلها  بكل  وحاجاته  الإن�سان 
باأن  املوا�سفات املطلوبة ونحن �سعداء  الأداء وتكامل  والرتكيب وب�ساطة 

ت�سل ميزانية اأعمالنا اإىل 300 بليون درهم ونحن �سعداء باأن يتم �سرف 
هذا املبلغ يف املكان والزمان املنا�سبني املدرو�سني .

 واأ�ساف وهذا بالطبع �سوف يكون له دورا موؤثرا يف العمل القت�سادي من 
اأجل م�ساعدة الأعمال وذلك لالإم�ساك بالفر�ص وحتقيق جناح الأعمال.

وا�ستطرد �سعادته يقول ونحن كذلك نرى امل�ستقبل امل�سرق مبا هو اأبعد 
من اأك�سبو 2020 اأي يف ال�سنوات املقبلة التي تليه حيث �سينمو القت�ساد 
على قدم و�ساق يف دبي والإم��ارات العربية املتحدة ونحن دائما نتوقع ما 

هو اأف�سل 

التطوير هاج�ص اجلميع
التطوير  اأن  حيث  اجلميع  لدى  التطوير  هاج�ص  حول  �سعادته  وحت��دث 
املتوا�سل وال�سباق يعترب القاعدة الأ�سا�سية لالقت�ساد احلديث واملتنامي 
�سواء باملبادرات ال�سخ�سية اأو امل�ساريع اجلامعية اأو املنتديات القت�سادية 
الإماراتي  اجليل  وتهيئة  التكامل  اعتبارات  مع  املتوالية  ال�ست�سرافية 
اأن  على  الر�سيدة  كقيادتنا  ويحر�ص  ال�سبق  بزمام  مي�سك  ب��اأن  ال�ساعد 
يكون دائما يف املقدمة ول�سيما يف جمال الطاقة ال�سم�سية واإدارة الرثوة 
املائية وهي روؤية ا�ست�سرافية تعترب اأ�سا�سية لالإ�سافات املتوالية واملنتظرة 
عدد  يبلغ  اأن  اإىل  �ستو�سل  اله��ت��م��ام��ات  وه���ذه  وق���ال   2035 ال��ع��ام  يف 

امل�سافرين اإىل مائة مليون من مطار اآل مكتوم وهو الأكرب.
تي�سري  خ��ط��وط  كلها  وه��ي  والإب�����داع  والتميز  الب��ت��ك��ار  هاج�ص  وك��ذل��ك 
�سعيد  الإم���ارات  يف  هنا  باأنني  اأوؤك���د  املنا�سبة  وبهذه  متوازية.  باجتاهات 
جدا باأن اأرى اأفكار التنمية وم�ساريع التطوير ت�سري بخطوط متوازية يف 
الإمارات ال�سبع وهي خطوات هامة واأ�سا�سية يف م�سرية النه�سة ال�ساملة 
نحو  ال�سليم  الجتماعي  والتكافل  املتكامل  النمو  ي�سمن  مبا  واملتكاملة 
التوازن بني اجلميع مع اإذكاء احلوافز ومنو الطموحات ل اأن يزداد الغني 
غنى والفقري فقرا واإمنا اجلميع يف �سعور م�سرتك بالراحة والطماأنينة 
مع الجتهاد والداأب والك�سب بحثا عن و�سع اأف�سل و�سط مناخ الإمارات 
ال�����س��ح��ي ل��الب��ت��ك��ار والج��ت��ه��اد وال��ت��م��ي��ز والإب������داع واإذك�����اء احل���واف���ز كل 

احلوافز.

العالقات االإماراتية الهندية رائعة ودائما اإىل االأف�سل 
بارا�ص �سهداد  الإماراتية قال �سعادة  الهندية  �سوؤال عن العالقات  وحول 

بوري اإن عالقات الهند بالإمارات رائعة وعلى ما يرام ودائما اإىل الأف�سل 
 ... م���ودي  ال�سيد  الهند  وزراء  رئي�ص  ك��ان  وق��د  ب��ذل��ك  ج��دا  �سعيد  واأن���ا 
لفتا  وارتياحا  وا�سحا  تفاوؤل  بدى  اأ  كما  لالإمارات  بزيارته  جدا  �سعيدا 
للرتحيب الذي لقيه يف الإم��ارات وهذا ح�سب معلوماتي اخلا�سة حيث 
لدولته  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبال  ك��ان 
حماطا بكل الرتحيب واحلفاوة وجمال لبحث خمتلف جوانب العالقات 
الهندية الإماراتية الوطيدة والتاريخية العائلية والقت�سادية والعلمية 
من  اأك��رث  رواب��ط  تعك�ص  التي  املتينة  ال�سداقة  عالقات  وه��ي  والثقافية 
عادية جتاريا واقت�ساديا وتوؤ�سر دائما اإىل املزيد وت�سري قدما اإىل الأف�سل 
�سواء يف جمال املواد الأولية اأو يف التكنولوجيا والإمارات بدورها مهتمة 
جدا بالهند حيث يبلغ حجم ا�ستثمارات الإمارات يف الهند 75 مليار دولر 
يف جمايل ال�سناعة والتنمية وهذه مبجملها عالقات وطيدة ترتكز على  
قاعدة ذهبية حتفظ ال�سداقة والعالقات وامل�سالح امل�سرتكة املتنامية كل 
يوم اأكرث من يوم وكل �سيء ي�سري على ما يرام ودون اأي م�ساكل فاجلميع 

هنا م�ساملون وعمليني ويتطلعون اإىل الإنتاج اجليد.

نيكاي 2018
وحول جناحات نيكاي املتوا�سلة وتطلعات العام 2018 قال �سعادة بارا�ص 
م�ستقرة   اأ���س��واق  اإىل  ونتطلع  ب��اط��راد  النمو  نوا�سل  نحن  ب��وري  �سهداد 
والعراق  �سوريا  بعد  اأخ���رى  اأ���س��واق  ع��ن  حاليا  نبحث  ول��ذل��ك  وم�سجعة 
واليمن . كذلك يوجد م�ساكل اأخرى يف بلدان اأخرى منف�سلة عن الحتاد 
وتركمان�ستان  واأوزبك�ستان  وطاجيك�ستان  كازاخ�ستان  مثل  ال�سوفيتي 
وغريها مثل �سم �سبه جزيرة القرم لالحتاد الرو�سي وغري ذلك. وهكذا 
نتطلع اإىل دول اأخرى تكون اأ�سواقها تعوي�سا وكبديل ل�ستمرار حظوظنا 
يف النمو والتطور وتالفيا لنخفا�ص ال�سيولة بن�سبة خم�سني باملائة �سلبا 
وهكذا ما اأثر على دول اجلوار لالحتاد الرو�سي والتي كان �سمن الحتاد 
اأ�سواق  اإيجاد  نيكاي لتحقيقه يف  �سركة  ت�سعى  �سابقا وهذا ما  ال�سوفيتي 
بديلة ل�ستمرار خطوط النمو والتطور وخل�ص �سعادته اإىل القول وعلى 
متفائلون  ونحن  ي��رام  ما  على  تي�سري  ال�سركة  اإط��ار  يف  اأعمالنا  ف��اأن  كل 
الأكرث  اإىل  ن�سل  و�سوف  ال�سوق  يف  الدائم  النمو  اإىل  ونتطلع  بامل�ستقبل 
والنجاح  النمو  املزيد من  نيكاي على  ت�ساعد  اأن  التي ميكن  البلدان  من 

والتو�سع . وكل عام واأنتم بخري. 

بارا�ص �سهداد بوري ي�سافح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي بح�سور الرئي�ص الهندي مودي يف اأبوظبي

•• �أجرى �ملقابلة- د. حممود علياء:

ت��ت��واىل جن��اح��ات ���س��رك��ة ن��ي��ك��اي يف ال�����س��وق امل��ح��ل��ي يف دول���ة الإم������ارات العربية 
املتحدة وكذلك يف ال�سوق الإقليمي والدويل وتقوى بجودة منتجها من املعدات 
اأث��ب��ت��ت مت��ي��زه��ا وحاجة  وال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة  وال��رق��م��ي��ة  والل��ك��رتون��ي��ة  الكهربائية 
اجلميع اإليها بف�سل التقنية العالية الفائقة اجلودة والأ�سعار املدرو�سة املناف�سة 
التي  املتوا�سلة  واخل��دم��ات  الوقت  م��دار  على  ال�سيانة  �سمانات  اإىل  بالإ�سافة 
تقدمها ال�سركة لزبائنها على مدار الوقت مما يعزز الثقة ويو�سع خارطة ال�سوق 

ويرقى بالت�سويق املدرو�ص اإىل الأف�سل.

اجلوائز تتواىل
ومبنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�ص  والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة كانت 
لنا جل�سة حوار �سامل ومو�سوعي وهادف مع �سعادة ال�سيد بارا�ص �سهداد بوري رئي�ص 
جمل�ص اإدارة �سركة نيكاي والرئي�ص ال�سابق ملجل�ص العمل الهندي يف الإمارات حيث 
تواكب ال�سركة رحلة النه�سة ال�ساملة يف الإمارات وحتر�ص على الفعل والتفاعل يف 

امل�ساركة بكل الروافد التعليمية الأكادميية واملجالت الإبداعية .

نرفع ا�سمى ايات التهاين والتربيكات 
�إىل 

 مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  
و�إىل 

 مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم  نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي حفظه اهلل 

و�إىل 

 مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان  ويل عهد اأبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام المارات حفظهم اهلل و اإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 
واإىل �شعب المارات الكرمي واملقيمني والوافدين  مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س  و الأربعني لدولة المارات العربية املتحدة 

 وكل عام وانتم بخري 

جوائز ت�سارك نيكاي يف رعايتها
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 حميد حممد �ضطاف :

 �ضوق الذهب يف االإمارات يحظى بثقة العامل
••� ل�ضارقة – �لفجر:

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

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

عند جهينة اخلرب اليقني
ال�سوق  يواكبون  الذين  املحرتفني  التجار  اأعني  احل�سيفة  والروؤية  اليقني  اخلرب  جهينة  عند  يبقى  ولكن 
العاملي وال�سوق املحلي بكل التفا�سيل ويف مقدمتهم �سعادة الأ�ستاذ حميد حممد �سطاف الذي يتميز دائما 
تراكم اخلربة  التي ولدها  تناأى عن الرجت��ال وواقعيته  التي  ثاقبة وتقديرات �سائبة مبو�سوعيته  بروؤية 
الأ�ستاذ حميد حممد  �سعادة  ا�ستهل    . ينبئك مثل خبري(  التفا�سيل ) ول  اليومية لكل  لديه مع متابعته 
الوطني  اليوم  مبنا�سبة  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  برفع  حديثه  �سطاف 
ال�ساد�ص والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة واإىل �سعب الإمارات الكرمي واإىل املقيمني والوافدين يف 
الدولة متمنيا املزيد واملزيد من التنمية والتطور والزدهار والرخاء على كل الأ�سعدة ويف خمتلف احلقول 

وامليادين وكل عام واأنتم بخري. ونبارك من القلب با�ست�سافة دبي لإك�سبو 2020 .

املالذ االأمني والذخر املكني
ثم حتدث �سعادة الأ�ستاذ حميد حممد �سطاف حول �سوق الذهب العاملي وموؤثرات الأزمة العاملية قال �سهد 
���س��وق ال��ذه��ب ع��امل��ي��ا زي����ادة يف 
حجم الطلب على الذهب على 
اأثر ح�سول الأزمة املالية حتى 
امل�ستثمرين  من  الكثريين  اأن 
يعتربون  ال���ع���ادي���ني  وال���ن���ا����ص 
الآم ن  امل����الذ  ه���و  ال���ذه���ب  اأن 
وال����ذخ����ر امل���ك���ني يف الأزم������ات 
الأ�ستاذ حميد حممد  واأ�ساف 
اأ�سعار  ارتفعت  وعليه  �سطاف 
خيالية  م�ستويات  اإىل  الذهب 
ح���ي���ث و�����س����ل ����س���ع���ر اأون�������س���ة 
ال��ذه��ب خ���الل ال��ع��ام 2010 
اإىل �سعف ما كان عليه يف الأعوام ال�سابقة حيث و�سل �سعر كلغ الذهب الواحد اإىل 45000 األف دولر اأي 

ما يعادل 160 األف درهم للكغ واحد.

 ال�سوق العاملي م�سطرب
وح�سب متابعاتي اليومية لأ�سعار الذهب واأ�سواق الذهب عامليا اأ�ساف الأ�ستاذ حميد �سطاف : اأرى الآن باأن �سوق 
الذهب العاملي م�سطرب ب�سكل وا�سح حيث اعتاد النا�ص اأن تنعك�ص الأزمات القت�سادية العاملية مبا�سرة على �سوق 
الناجتة عن  ال�سلبيات والتداعيات  اأن  . كما  اإىل طبيعته  �سيعود  الو�سع  فاإن  الأزم��ة  انق�ست هذه  الذهب ومتى 
الأزمة العاملية قد بداأت تنق�سع واأخذت الأو�ساع ال�سلبية عامليا يف اأن تتحول اإىل جزء من ال�ستقرار مما يوؤ�سر اإىل 
وجود بوادر لالرتداد الإيجابي حلركة الأ�سواق واملال والأعمال م�ستقبال وعندما تعود اأ�سعار الذهب اإىل الهبوط 
الذهب  اأ�سعار  النعكا�ص علي  والأعمال و�سيكون  املال  القت�ساد و�سوق  ينتع�ص  الطبيعية عندها  اإىل م�ستوياتها 
�سواء بهبوط وتداعياتها اأو بارتفاعها وت�ساعدها والرتقب ل�سان احلال واأ�ساف فالروؤية الوا�سحة بناء على ما 
تقدم هي لي�ست جلية حتى الآن وغري متوفرة يف �سوق الذهب العاملي نظرا لرتباط الذهب بعوامل اقت�سادية 
كثرية ومتداخلة وهي بالتايل لي�ست مرطبة ببقعة جغرافية حمددة ولكنها مفتوحة على م�سراعيها يف �سوق 
عاملي لي�ص له حدود . وخل�ص الأ�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 الإجنازات 

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

حميد �سطاف

نرفع اآ�سمى ايات التهاين والتربيكات 
�إىل 

 مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  
و�إىل 

 مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم  نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي حفظه اهلل 

و�إىل/ مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان  ويل عهد اأبوظبي

نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة
واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام المارات حفظهم اهلل و اإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 

واإىل �شعب المارات الكرمي واملقيمني والوافدين  مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س و الأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة  وكل عام وانتم بخري 

حميد حممد �ضطاف واخوانه  
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•• دبي-�لفجر:

تعتز دولة الإمارات العربية املتحدة بحكمة قادتها واأمانة م�سوؤوليها 
�سبابها وهي موؤ�سرات �سحة وعافية يف  اأبنائها وطموحات  واجتهاد 
عام  وك��ل  والتطور  والزده����ار  واحل�����س��ارة  والتنمية  املدينة  م�سرية 

وانتم بخري .

ال�سباب دعامة امل�ستقبل
ومبنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�ص  والأربعني لدولة الإمارات العربية 
الأ�ستاذ حممد  ال�ساب  اجلامعي  الأعمال  رجل  اإلينا  املتحدة حتدث 
ومبو�سوعية  بالتفاوؤل  مفعمة  ب�سراحة  الرفيع  رفيع  ال�سالم  عبد 

مدرو�سة توؤ�سر اإىل جناح متوا�سل ومن جد وجد .
قال الأ�ستاذ حممد عبد ال�سالم رفيع الرفيع لقد تعلمت يف مدر�ستي 
الأوىل مدر�سة الأم والوالد رحمه اهلل واجلد واجل��دة رحمهما اهلل  

قيم ال�سدق والأميان والتقوى والإخال�ص وحمبة النا�ص.
 كما در���س��ت يف امل��در���س��ة واجل��ام��ع��ة م��ب��ادئ امل��ع��ارف ث��م اآف���اق العلوم 
اأكرث  هو  ما  علمتني  التي  احلياة  مدر�سة  يف  ثم  املبدع  والتخ�س�ص 
ب��ال��ق��ي��ادة الر�سيدة  امل��ح��ظ��وظ  ال�����س��اب  واأك���رث ل �سيما واأن��ن��ا اجل��ي��ل 
واحل��ري�����س��ني مبنجزات  املخل�سني  الأم���ن���اء  وح��ك��ام��ن��ا  وامل��خ��ل�����س��ة  

الحتاد وثمار النه�سة. 
وخ��ريات الزده��ار والتطور مبا يفر�ص على جيلنا ال��ولء والطاعة 
ودعم  للدولة  العطاء  واج��ب  ثم  احلكماء  الكرام  لقادتنا  والعرفان 
والتميز  ال��ن��ج��اح  وليتحقق  ك��ل يف جم��ال عمله  الحت��ادي��ة  امل�����س��رية 
والإب��داع ويكون نافعا لأ�سرته وملجتمعه ولوطنه فالرجال يقا�سون 
ب��الأع��م��ال وب��ورك��ت الأي����ادي ال��ت��ي تعمل م��ن اأج���ل ازده����ار يتوا�سل 

وم�ستقبل يكون اأف�سل ملا فيه خري اجلميع.
وقال الأ�ستاذ فهد عبد ال�سالم الرفيع اإىل القول اأنني اأدعو ال�سباب 
اإىل اأن يلتزموا بر الوالدين وحمبة النا�ص وطاعة ويل الأمر واجلد 
والجتهاد والتزام ال�ستقامة وتقوى اهلل واحلر�ص على ك�سب العلوم 
واملعارف واحرتام اجلميع والإخال�ص يف الق�سد والتوازن يف ق�ساء 

احلاجات والهدف النبيل النافع للجميع يف احلياة .
وكما قال ال�سيخ زايد رحمه اهلل : اإن من يزرع ال�سنابل يح�سد عاما 
ومن يزرع الأ�سجار يح�سد الأعوام اأما من يزرع الرجال فيح�سد اأبد 

الدهر ،))ولئن �سكرمت  لأزيدنكم((. وكل عام واأنتم بخري.   

االإمارات توا�سل م�سرية النه�سة ال�ساملة

حممد عبد ال�ضالم رفيع الرفيع:
اأمتنى على ال�سباب اأن يح�سنوا القطاف واأن ي�ساعفوا من املنجزات

فهد عبد ال�ضالم رفيع الرفيع:
يجب احلر�ص على ك�سب العلوم واملعارف

حممد عبد ال�سالم الرفيع

فهد عبد ال�سالم الرفيع

نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
�إىل 

 �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
 رئي�ص الدولة - حفظه اهلل

و�إىل 
 �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
 نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي حفظه اهلل 

و�إىل 
 �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة
واىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اع�ساء املجل�ص االعلى حكام االإمارات 

واىل املواطنني واملقيمني والوافدين والزائرين
 مبنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�ص و االأربعني لدولة االمارات العربية املتحدة 

وكل عام وانتم بخري  

حممد عبد ال�ضالم الرفيع - فهد عبد ال�ضالم الرفيع

دبي - ديرة - هاتف 042251251 - 043557900 االإمارات العربية املتحدة

مئوية ال�سيخ زايد حمطة ح�سارية لتحقيق املزيد واملزيد من النجاحات واالإبداعات
تخلي�ص مت�سي ُقدمًا يف مواكبة النماء واالزدهار والنه�سة االحتادية ال�ساملة يف الدولة 

جمال املري: يهمنا توفري اخلدمات ال�ضريعة واملتكاملة على مدار الوقت 
وملختلف القطاعات واالأفراد

نتطلع اإىل اأن نكون دائما ب�سمة متميزة والفتة
نهدف اإىل فتح فروع لل�سركة خارج الدولة جللب امل�ستثمرين ورجال االأعمال للدولة 

•• دبي-د.حممود علياء:

الإمارات  دولة  موؤ�س�ص  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  املرحوم  يعترب 
العربية املتحدة طيب اهلل ثراه هو الوالد وهو القائد وهو الدبان احلاذق 
واأ�ساد  الإن�سان  فبنى  واقتدار  اخال�ص  بكل  الحتادية  امل�سرية  قاد  الذي 
را�سخة  قواعد  على  الحت��اد  واأر�سى  والزده���ار  ال�ستقرار  ون�سر  البنيان 
وباإخال�سه  بحكمته  وتطلعات خالقة حولها جميعها  كبرية  وطموحات 
وعطائه اإىل حقائق ملمو�سة واإجنازات تتوايل واأجيال تتعاقب معطاة يف 
ركاب امل�سرية الوطني اخلالقة لالأجيال الثالثة الجداد والآباء والأبناء 
ليقطف اجلميع ثمار الحت��اد ويوا�سل الأحفاد جيال بعد جيل م�سرية 
العطاء باإخال�ص وثبات وت�سحية وفداء تعترب م�سرب املثل يف م�سريات 

احل�سارية والتنمية والزدهار.
م�سرية  يوا�سلون  وه��م  ونفخر  بهم  نعتز  ال��ي��وم  جميعا  قادتنا  ه��م  وه��ا 
املوؤ�س�ص القائد ال�سيخ زايد رحمه اهلل باإرادة �سلبة وروؤية ثاقبة واخال�ص 

رائع وا�ست�سراف م�سرف للم�ستقبل كما كان للما�سي.
لالإمارات  وهنيئا  املعطاء  الطبية  الي���ادي  فبوركت  للحا�سر  هو  وكما   
بقادتها املخل�سني وكل عام وانتم بخري وبهذه املنا�سبة العزيزة كذلك اإىل 
جانب مئوية املرحوم ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه وهي 
املتحدة  قال  الإم���ارات  والرب��ع��ني لدولة  ال�ساد�ص  منا�سبة عيد الحت��اد 
اأ�سحاب  اإىل  اآيات التهاين والتربيكات  اأ�سمى  اأرفع  ال�ستاذ جمال املري: 
ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات واإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأولياء العهود 
مبنا�سبة  والزائرين  والوافدين  واملقيمني  الكرمي  الإم��ارات  �سعب  واىل 
املزيد  وج��ل  ع��ز  اهلل  �سائال  للدولة  والرب��ع��ني  ال�ساد�ص  الوطني  ال��ي��وم 
واملزيد من النماء والزده��ار والرخاء والعمار من جيل اإىل جيل ومن 

عام اإىل عام وكل عام واأنتم بخري.
واأمتنى على اأجيالنا ال�ساعد من الفتيات والفتيان وال�سبان وال�سابات اأن 
يوا�سلوا جميعا العطاء والبناء يف امل�سرية الحتادية بجدهم واجتهادهم 
بدءا من املدر�سة اإىل اجلامعة اإىل حقول العمل وقطاعات الإنتاج لت�ساعف 

العطاء ويح�سد اجلميع خري الحتاد الوفري وكل من جد وجد .
�سعادة  ا�ستهل  وال��وج��دان  والكفر  ال�سمري  من  النابعات  الكلمات  بهذه 
للخدمات  تخلي�ص  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  امل��ري  جمال  ال�ستاذ 
احلكمية وهي ع�سو يف موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية 
والأربعني  ال�ساد�ص  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  حديثه  ا�ستهل  واملتو�سطة 
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ومئوية الوالد املوؤ�س�ص ال�سيخ زايد بن 

�سلطان اآل نهيان رحمه اهلل وا�سكنه ف�سيح جناته .

االإمارات بيئة �سحية للنجاحات
وتابع �سعادة جمال املري حديثه حول اإجن��ازات الحتاد وثماره املتوالية 
من جيل اإىل جيل فقال : لقد اأعطاين الحتاد الأمان وال�ستقرار والبيئة 
ال�سحية احلا�سنة للنجاح وللتميز والب��داع فاأبناء الإم��ارات يجدون يف 
العطاء منهجهم القومي وي الن�ساط الدوؤوب برناجما يوميا يجمع بني 

التطور والتطوير.
ومن هذا املنطلق احل�ساري الرا�سخ نتطلع اإىل اأن يكون لنا دائما ب�سمة 
تتنوع  ع��دة  ق��ن��وات  على  ت�ستمل  التي  اأعمالنا  جم��ال  يف  ولف��ت��ة  متميزة 
وتتكامل وهي على الوجه التايل. نقوم باخلدمات الإلكرتونية بالنيابة 
اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  معها  وبالتعاون  احلكومية  الدوائر  بع�ص  عن 
امل�ستثمر  وق��ت  اأعني  وامل��ال  الوقت  توفري  اعتبارات  مع  الأوق���ات  باأ�سرع 
وماله. ونحر�ص على تطوير ايقاعات هذه اخلدمات بق�سد ال�سرعة يف 
اأو العقاري يف دولة  الأداء والتكامل يف الإجن��از �سواء يف املجال التجاري 
النهج  ه��ذا  يف  ون��ح��ن  بخا�سة.  دب��ي  ويف  ع��ام  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
املدرو�ص اأ�ساف يقول : نعتمد على �سلتنا اليجابية مع جميع امل�سئولني 
ال�سركة  يف  الك��ف��اء  امل���دراء  على  العتماد  على  طرفنا  م��ن  نحر�ص  كما 
الأعمال  وامل��خ��ت�����س��ون يف جم���الت  والق��ت�����س��ادي��ون  ال��ق��ان��ون��ي��ني  فمنهم 

الأخرى وهم يتواجدون على مدار الوقت.

موا�سم متميزة لالأعمال
املري  جمال  ال�ستاذ  اأج��اب  لالأعمال  املتميزة   املوا�سم  عن  �سوؤال  وح��ول 
املدار�ص  اإىل  ال���ع���ودة  ل��الأع��م��ال ه��ي م��و���س��م  امل��وا���س��م  اأه���م  اإن   : ب��ال��ق��ول 
واجلامعات بعد الج��ازات والفرتة التالية لعيدي الفطر وال�سحى  ثم 
الت�سالت واخلدمات  الت�سوق وكذلك  الدورية ومهرجان  دبي  املعار�ص 
حول العامل وملختلف اجلن�سيات حيث قمنا بتوفري اأجواء العمل الناجح 
والو�سطا ء  والتجار  وامل�ستثمرين  وال�سركات  الأعمال  رج��ال  من  للكثري 
القارات  م��ن  اأو  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  م��ن  ���س��واء  ال��ت��ج��اري��ني 

اخلم�ص.
اإذا  اأجاب ال�ستاذ جمال املري  وماذا عن جمالت الأعمال ال�ست�سارية ؟ 
كان لكل �سوؤال جواب ولكل خطوة غر�سها ولكل هدف �سبيل فاأننا جميعا 
خرباتنا  نوظف  ما  بقدر  والتوجيه  للن�سيحة  املنا�سب  الوقت  يف  نحتاج 
باملقابل بالن�سيحة والتوجيه مع حر�سنا على تقدمي اأية ا�ست�سارة بدون 
حتقق  تالية  اأع��م��ال  ال�ست�سارة  ه��ذه  على  يرتتب  م��ا  وك��ث��ريا  مقابل  اأي 
الهداف املن�سودة واملنظورة واملقبلة مرحليا اأو على املدى البعيد فاخلربة 
تتطلب املهارة كما يتطلب النجاح املثابرة مع ح�سابات دقيقة للوقت واملال 

والهدف وبال�سكل ال�سحيح.

م�ساريع م�ستقبلية 
وحول �سوؤال عن امل�ساريع امل�ستقبلية لدى املوؤ�س�سة قال ال�ستاذ جمال املري 
: نتطلع م�ستقبال اإىل فتح فروع لل�سركة تعمل خارج الدولة وتتالءم مع 
طموحاتنا وخربتنا وخدماتنا جللب امل�ستثمرين ورجال الأعمال للعمل 
داخل دولة الإمارات �سواء من خالل توظيف الأموال اأو القيام مب�ساريع 

متنوعة تواكب التطور وتتفاعل مع التنمية ال�سامل يف الدولة .
تخلي�ص  �سركة  ت��ك��ون  اأن  دائ��م��ا  ونتمنى   : ال��ق��ول  اإيل  �سعادته  وخل�ص 
يف  وال�سرعة  اخلدمات  بتنوع  حكومية  دائ��رة  �سبه  احلكومية  للخدمات 
اإجناز املعامالت يف موكب التنمية املتوا�سلة والزدهار ال�سامل واحلوافز 
امل�ساعفة للطموحات واملناخ ال�سحي للنجاحات واأما بنعمة ربك فحدث 

وكل عام واأنتم بخري.

جمال املري
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نتقدم باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

اإىل مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

 ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة

واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام المارات حفظهم اهلل 
واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 

واإىل �شعب المارات الكرمي واملقيمني والوافدين
مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شاد�س و الأربعني لدولة المارات العربية املتحدة 

وكل عام وانتم بخري 

عي�ضى بن نا�ضر بن عبداللطيف ال�ضركال واأوالده
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من رجاالت الدولة واأعمدة االحتاد

ال�ضفري عي�ضى �ضالح القرق.. مدر�ضة يف ال�ضيا�ضة والدبلوما�ضية واالأدب والثقافة 

اأول مواطنة تعمل يف حكومة الفجرية 

فاطمة املر�ضودي: االحتاد اأر�ضى قواعد الدولة الع�ضرية
على االأجيال اجلديدة اأن حت�سن القطاف 

•• كتب- د . حممود علياء:

لدولة  لالحتاد  والأرب��ع��ني  ال�ساد�ص  الوطني  بالعيد  اليوم  نحتفل  عندما 
الإ مارات العربية املتحدة لبد من اأن نتوقف اأمام اأدوار مبادرات عدد من 
رجالت الدولة  واأعالم الدبلوما�سية والقت�ساد والثقافة يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة اإ�سافة اإىل ال�سعر والأدب والن�سح والتوجيه و�سعادة ال�سفري 
الأ�ستاذ عي�سى �سالح القرق هو رجل دولة من طراز رفيع �سواء بقربه من 
اأو يف ن�ساطه  اأو املرحوم ال�سيخ را�سد وحكام الإ مارات  املرحوم ال�سيخ زايد 
الدبلوما�سي خارج الدولة وهو الذي  يجعل من الربوتوكولت واملرا�سيم 
و  اخلا�سة  الدبلوما�سية  بخربته  ي�ستعني  ف��ت��ارة  وثقافة   وم��رح  ل��ق��اءات 
مرا�سه التجاري العتيد وتارة اأخرى  بعلمه القت�سادي وحينا ب�سعره واأدبه 
وثقافته واأحيانا اأخرى بفل�سفته الب�سيطة يف احلياة والعميقة يف الدللة 

وال�ساملة يف الروؤية حتى غدا اليوم وبعد عمر مديد اأمد اهلل فيه جامعة 
متكاملة ينهل اجلميع من كنوزها ومكنوناتها وما يخبئه من جتارب ودرو�ص 
وف�سول ومواقف فيها احلكمة واللياقة بقدر ما فيها اخلطوة املنا�سبة يف 
الوقت املنا�سب والقرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب اأنه عي�سى �سالح القرق 
اإحدى املنارات الدبلوما�سية التي واكبت امل�سرية الحتادية بكل متيز وجناح 
واإبداع وفق اهلل العم اأبا �سالح واأنعم عليه بال�سحة والعافية ومع متنياتي 
ل�سعادته باأن يزيد يف العطاء للمكتبة من كتب الأدب والتجارب واخلواطر 
باملعارف  ين�سب  ال��ذي ل  املعني  تباعا من هذا  الأجيال  لتنهل  والتاأمالت 

والتجارب والدللت والعرب واخلال�سات املكتنزة .
كملة اأخرية لقد تعلمت من �سعادته متعة ال�سمت والإ�سغاء ولذة احلوار 
امل��و���س��وع��ي ال��ه��ادف وت��الق��ح ال��ث��ق��اف��ات امل�����س��وق و�سحبة ال��ك��ت��اب يف احلل 

والرتحل جزاه اهلل كل خري وكل عام واأنتم بخري. 

•• �لفجرية – د . حممود علياء:

ب��دء انطالقتها وقامت  امل�سرية الحت��ادي��ة منذ  الإم���ارات  امل��راأة يف  واكبت 
اجلامعة  اإىل  املدر�سة  من  ب��دءا  جنب  اإىل  جنيا  ومتميزة  متنوعة  ب���اأدوار 
اإىل املكتب اإىل ور�ص الأعمال امليدانية اإىل �سلك ال�سرطة والأمن العام اإىل 
الطب والهند�سة وال�سيدلة والتمري�ص والإدارة اإىل الإعالم والثقافة اإىل 

خمتلف جمالت احلياة الع�سرية .
وقد اأثبتت املراأة الإماراتية كفاءة واقتدار بحق �سواء يف حر�سها على تربية 
وواجباتها  تطوير مهاراتها  اأو يف  امل�سوؤولية  الرجل  م�ساركة  اأو يف  الن�صء 
يف كل املجالت وهي واحلمد هلل دائما اإىل الأمام ومبنا�سبة اليوم الوطني 
ال�ساد�ص والأربعني للدولة حتدثت اإلينا ال�سيدة فاطمة املر�سودي يف مكتبها 
حكومة  يف  تعمل  مواطنة  اأول  وه��ي  الفجرية  بحكومة  املالية  ب��ال��دائ��رة 
19 عاما وكانت قد ح�سلت  الفجرية ويف �سفحات خرباتها ما ي�سل اإىل 
على اإجازة جامعية باخت�سا�ص الدرا�سات الإ�سالمية وتوا�سل الدرا�سة يف 
الأوقات املتاحة ببحث دوؤوب واجتهاد حثيث وثقة عالية بالنف�ص م�ستمدة 

من اإميانها العميق باهلل �سبحانه وثقتها بوطنها وقيادته الر�سيدة وبيئته 
ت��ت��واىل يف زراع���ة الإ ��ن��ج��ازات وب��ن��اء م�سرية  ال��ت��ي  ال�سحية لكل الأج��ي��ال 

احل�سارة واملدنية مع احلفاظ على الأ�سالة والرتاث. 
وتن�سح ال�����س��ي��دة ف��اط��م��ة امل��ر���س��ودي اأخ��وات��ه��ا امل��واط��ن��ات ب��احل��ر���ص على 
ال�ستفادة من خريات الحتاد ثم حت�سيل الكفاءات العالية لرفد امل�سرية 
الحتادية بنجاح املراأة الماراتية يف اأعمالها وواجباتها ومنجزاتها الالفتة 
الدين  ع��ل��ى تعاليم  م��ع احل��ف��اظ  امل��ي��ادي��ن  وت��ن��وع  ال��ق��ط��اع��ات  يف خمتلف 
املثمر  والعمل  ال��ه��ادف��ة  واملطالعة  ال��ب��ن��اءة  والثقافة  احلنيف  الإ���س��الم��ي 
الدوؤوب واملثابرة على حت�سيل العلم واملعرفة بال حدود مع احلر�ص على 
�سلح  ف��اذا  املجتمع  عافية  وتكري�ص  ال�سالح  اجليل  وب��ن��اء  الن�صء  تربية 
اآيات  اأ�سمى  ب��رف��ع  حديثها  واختتمت  هلل.  واحل��م��د  اجل�سد  �سلح  ال��راأ���ص 
امل�سوؤولني  جميع  واإىل  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اإىل  والتربيكات  التهاين 
واإىل �سعب الإمارات الكرمي واملقيمني والوافدين مبنا�سبة اليوم الوطني 
الثاين والأربعني للدولة مع التمنيات باملزيد واملزيد من التطور والزدهار 

والنماء والأعمار وكل عام وانتم بخري.  فاطمة املر�سودي

�سديق حممد �سديق �سالم

الواعظ  ف�سيلة  اإلينا  حت��دث  والأرب��ع��ني  ال�ساد�ص  الوطني  اليوم  ومبنا�سبة 
ال�سوؤون  دائ����رة  الأول يف  ال���واع���ظ  ���س��الم  ���س��دي��ق  ���س��دي��ق حم��م��د  الأ���س��ت��اذ 
الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي فقال: اأرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه 
اهلل واإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكوم رعاه اهلل واإىل 
مقام اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء املجل�ص الأعلى لالحتاد حكام الإ مارات 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  وجميع  الأم��ن��اء  العهود  اأول��ي��اء  ال�سمو  واأ���س��ح��اب 
وامل�سوؤولني و�سعب الإمارات واملقيمني والوافدين والزائرين وكل عام واأنتم 
بخري. ثم حتدث ف�سيلته عما توفره هذه الدولة العظيمة من اأمن وطماأنينة 
وا�ستقرار للجميع مما ي�سعرنا جميعا وبحق باأننا يف بلدنا وبني اأهلنا ل�سيما 
واأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة بقيادتها احلكيمة وتوجيهاتها الر�سيدة 
اأن  ال�سباب  الدنيا ومتنياتي على  بقاع  الإن�ساين يف كل  تن�سر اخلري والعمل 
يلتزموا الف�سيلة ويعملوا بجد واجتهاد واإخال�ص لتحقيق امل�ستقبل الأف�سل 

ويوا�سلوا امل�سرية واهلل ويل التوفيق وكل عام واأنتم بخري. 

•• دبي – حممود علياء:

تعك�ص البيئة امل�سرفية يف دبي والإمارات حجم الزدهار 
امل���ايل والق��ت�����س��ادي ال���ذي و�سلت اإل��ي��ه دول���ة الإم���ارات 
املباركة  امل�����س��رية الحت���ادي���ة  امل��ت��ح��دة يف ظ��ل  ال��ع��رب��ي��ة 
واملتزايدة  امليادين  وخمتلف  القطاعات  لكل  ال�ساملة 
عاما بعد عام ومن جيل اإىل جيل مبا هو فوق التوقعات 
ال��ده�����س��ة.واأ���س��دق التهاين   اإىل  وف���وق اخل��ي��ال وي��دع��و 

مبنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�ص والأربعني للدولة .

م�سريف خم�سرم:
ه��و م�سريف  ن��ور ح�سني  لياقت علي  الأ���س��ت��اذ  و���س��ع��ادة  
خم�سرم قدم اإىل الإمارات قبل ن�سف قرن و�سهد رحلة 
التطور منذ  بداياتها حتى اليوم خطوة خطوة  فنمت 
بني  الإم���ارات  ح��ول  وانطباعات  م�ساعر  تراكمية  لديه 
الأم�ص واليوم وما حققته هذه الدولة من ازدهار �سامل 
املواطن  اأن  اأول��ه��ا  لي�ص  الأ���س��ع��دة  ك��ل  واأمن��وذج��ي على 
وح�سب  متميز  ن��ع��ي��م  يف  ه��م��ا  الإم������ارات  يف  والإن�������س���ان 
واإمنا اأكرث من ذلك طماأنينة على عائالتهم وم�ستقبل 
الذي  املخ�سرم  امل�سريف  غ��د. يقول  غ��دا وبعد  اأولده���م 
عا�ص يف الإم��ارات منذ ما قبل الحتاد حتى اليوم: كان 
مبداأ القيادة منذ اخلطوة الأوىل يف م�سرية النه�سة هو 
اأن يكون الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب واأن ي�سعى كل 
فرد من حدود النجاح اإىل اآفاق التميز اإىل عامل الإبداع 
بال حدود فالع�سر واملعرفة فر�سا رهان والبقاء لالأعلم 
ولالأ�سلح ولالأجنح وهذا ما يجعلنا جند كل يوم خطوة 
بل خطوات جديدة يف موكب النه�سة بف�سل اهلل �سبحانه 
وال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة واجل���ي���ل امل��ت��ع��ل��م وامل��ث��ق��ف وتعاون 
اخلربات املقيمة مع املواطنة مع الوافدة يف �سباق عطاء 
املتناف�سون لتحقيق  واحد يعم خريه اجلميع ويتناف�ص 

الأف�سل يف بيئة �سحية ومتميزة لالأعمال بكل املجالت 
وللعمل وللدرا�سة حيث الطريق مفتوحة للح�سول على 
الأ�ستاذ  واأ�ساف  املجالت.  كل  يف  والدكتورة  املاج�ستري 
لياقت على يقول ت�سم الإمارات اليوم كل دواعي التطور 
والزده�����ار مب��ا ي��ف��وق ال��ت��وق��ع��ات وي��ب��ع��ث ع��ل��ى الده�سة 
ويوؤ�سر للمزيد من املدار�ص اإىل امل�ست�سفيات اإىل املباين 
وال��ف��ن��ادق وامل���وان���ئ وامل���ط���ارات واجل��ام��ع��ات والطرقات 
واملوؤمترات  وال��ك��ه��رب��اء  وامل����اء  وال��ت�����س��ج��ري  وامل��ن��ت��زه��ات 
واملعار�ص والأمن وال�سالمة واملرتو والفر�ص املفتوحة 
الفر�ص  ت��وف��ر  م��ع  والآم����ال  ل��الأع��م��ال  �سحية  بيئة  يف 
وامل�ساريع املتنامية كلها عوامل جتعلنا اأن نتوقع اإجنازات 
امل�سرية الحتادية كل عام اأ�سعافا م�ساعفة مع املناف�سة 
وال�سرق  اخلليج  م��ع  اليجابية  وال��ع��الق��ات  اليجابية 
ه��ي عا�سمة  ال��ي��وم  دب��ي  واأن  وال��ع��امل خا�سة  الأو���س��ط 
القت�ساد الإ�سالمي وامل�ستقبل يوؤ�سر لالأف�سل باإذن اهلل 

وكل عام واأنتم بخري.   

ديق:اأو�ضى ال�ضباب بتقوى اهلل �ضّ

الرجل املنا�سب يف  املكان املنا�سب 

لياقت علي نور ح�ضني:الطريق مفتوحة لكل الطموحات 
االإمارات ودبي بني االأم�ص واليوم

حديث ذو �سوؤون وذو �سجون

عبد الرزاق �ضديق اخلاجة:  على ال�ضباب اأن يح�ضنوا اال�ضتفادة من امل�ضرية
االحتاد جعل االإمارات بني البلدان االأوىل يف العامل

حممد �ضريف: التفاوؤل �ضيد املوقف
•• دبي-�لفجر:

ذو  املتحدة من قبل ومن بعد حديث ذو �سجون وتفاوؤل ذو يقني وم�ستقبل  العربية  الإم��ارات 
بنجاحه ومتيزه  املعروف  الأعمال  ال��رزاق �سديق اخلاجه رجل  الأ�ستاذ عبد  �سعادة  �سوؤون مع 
وطموحه لقد عا�سر الأ�ستاذ عبد الرزاق اخلاجه ال�سوق واملدينة والرخاء والزدهار يف الدولة 
اإىل  النجاح  واأ�ساف  التطوير  واأج��اد  القطاف  فاأح�سن  وثمارها  النه�سة  م�سرية  تفا�سيل  بكل 

النجاح. 

 ذكريات ومتنيات
ويف لقاء مع �سعادته مبنا�سبة العيد الوطني ال�ساد�ص و الأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
ا�ستهل �سعادته حديثه برفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء 
املجل�ص الأعلى لالحتاد حكام الإ مارات متمنيا �سعادته بهذه املتنا�سبة املزيد من النماء والتطور 

والرخاء والزدهار وكل عام واأنتم بخري.
وبالعودة اإىل ذكرياته مع البدايات قال الأ�ستاذ عبد الرزاق اخلاجه بالعودة اإىل الذكريات الأوىل 
قبل الحتاد كانت املنطقة تعاين من الطرق الرتابية واملحالت املحدودة يف اخلم�سينات وهكذا 
التطور  ه��ذا  واأرى  املدينة  اأجت��ول يف  اأن��ا  ولطاملا  واليوم  الأم�ص  ال�سا�سع بني  الفرق  الآن  ن��رى 
والزدهار والطرق واملباين والأ�سواق واملراكز التجارية فاأردد يف خاطري دائما الآية الكرمية ) 

واأما بنعمة ربك فحدث( )ولئن �سكرمت لزيدنكم(.
ي�ساف اإىل هذه املعامل اجلديدة من امليرتو اإىل مراكز الت�سوق والنوادي والفنادق واملنتجعات 
ال�سياحية وكل هذا ح�ساد طبيعي جلهود وحكمة قيادتنا الر�سيدة التي جعلت من دبي والإمارات 

حمط اأنظار العامل فاإذا ما �سلح الراأ�ص �سلح اجل�سد والعقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم فتمنى 
املزيد من جيل اإىل جيل واهلل ويل التوفيق.

ت��ك��ون مب�ستوى هذه  اأن  الأج��ي��ال اجل��دي��دة  اأمت��ن��ى على  ب���دوره  الأ���س��ت��اذ حممد �سريف  وق���ال 
الإجن��ازات واأن تويل زيادتها واحلفاظ عليها كل اهتمام كما اأمتنى على ال�سباب التزام اخللق 
الوالدين وحت�سيل العامل واملعرفة وقدميا قالوا زرعوا فاأكلنا ونزرع فياأكلون  والف�سيلة وبر 

وكل عام واأنتم بخري.  

عبد الرزاق اخلاجه حممد �سريف

•• دبي-�لفجر:

وحت���دث رج��ل الأع��م��ال امل��ع��روف يف 
ال�سيخ  ���س��ع��ادة  واخل��ل��ي��ج  الإم�������ارات 
مبنا�سبة  املاجد   حممد  عبدالعزيز 
والأربعني  ال�ساد�ص  الوطني  ال��ي��وم 
ف���اأك���د ع��ل��ى اأه���م���ي���ة احل���ف���اظ على 
الإ�سافة  و�سرورة  الحتاد  منجزات 
جيل  اإىل  ج���ي���ل  م�����ن  امل���ت���وا����س���ل���ة 
واأبواب  متاحة  الفر�ص  واأن  خا�سة 
ال��ط��م��وح��ات م��ف��ت��وح��ة وي��ج��ب على 

ال�سباب ال�ستفادة من جتارب ال�سياب 
مع حت�سيل العلم وتقوى اهلل واجلد 
املنجزات  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  وامل��ث��اب��رة 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى زي��ادت��ه��ا ك���ّم���اً ونوعا 
فالعمران احل�ساري يف الدولة غدا 
مو�سع اإعجاب العامل واحرتامه كما 
ال�ستفادة  �سرورة  على  �سعادته  اأكد 
الطموحات  واإذك�������اء  ال��ف��ر���ص  م���ن 
تقدير  وح�سن  امل��ن��ج��زات  امل�ساعفة 
النافعة  والأوق��ات  الفا�سلة  امل�سالك 
والج��ت��ه��اد امل��ت��وا���س��ل ل���س��م��ي��ا واأن 

واأطال  اهلل  حفظهم  الكرام  �سيوخنا 
الفر�ص  وف��روا  قد  اأعمارهم  اهلل يف 
ال����ك����ف����اءات واجت�����ه�����وا بكل  ورع��������وا 
ال�����س��ب��ل اإىل ال��ت��ن��م��ي��ة والزده������ار يف 
العمرانية  احلياة  قطاعات  خمتلف 
والزراعية  والتعليمية  وال�سحية 
وال�سياحية  وال�سناعية  والتجارية 
احلياة  واإىل كل جم��الت  والثقافية 
الأ�سالة  بني  جتمع  التي  الع�سرية 
ومثمر  مو�سوعي  بتوازن  واحلداثة 

وكل عام وانتم بخري. 

حتية من القلب لل�سيوخ

عبد العزيز املاجد: نواكب النه�ضة منذ البدايات

�سعادة عبد العزيز املاجد

 لياقت علي 
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اال�ستقرار واالزدهار اأ�سا�ص التطور يف االإمارات

رجال االأعمال يعر�ضون جتاربهم ويجمعون  على التفاوؤل بف�ضل اهلل والقيادة احلكيمة والر�ضيدة
والعطاء بالت�سحية  االنتماء  تكري�ص  الدالل:  • اأحمد 
اجل�سد �سلح  الراأ�ص  �سلح  اإذا  خادم:  يون�ص  نور  • حممد 

     • دوري�ص الب�سري: ت�سهيالت احلكومة ت�ساعف من الطموحات
هااأناذا يقول  من  الفتى  اإن  اخلاجة:  الرزاق  • عبد 

والطلب  العر�ص  حركة  تعزز  ال�ساملة  التنمية   : الرفيع  رم�سان  • �سالح 
•• حتقيق – د.حممود علياء:  

كر�ست امل�سرية االحتادية على مدى اربعة عقود ونيف من الزمن جناح رجال االأعمال من م�سرفيني وجتار واإداريني و�سناعيني وزراعيني 

وم�ستثمرين يف خمتلف القطاعات وعلى تفاوت املراحل فبداأ كل منهم فار�سا يف ميدانه خبريا يف عمله متميزا يف جناحاته يوا�سلون العمل 

بكل جد واجتهاد يف هذا املناخ ال�سحي الدائم والت�سهيالت املحفزة والطموحات الكبار واالأهداف القريبة والبعيدة حيث تتواىل الثمار 

التي يجنيها الوطن تباعا وتت�ساعف واحلمد هلل عاما بعد عام )واإن تعدوا نعمة اهلل ال حت�سوها( �سدق اهلل العظيم .
جولة �ساملة 

لنا  ك��ان��ت  القليلة  الأي�����ام  وخ����الل 
الإمارات  اأ�سواق  يف  ميدانية  جولة 
ال�ساد�ص  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
والأربعني لدولة الإمارات العربية 
املتحدة حيث اجمع التجار ورجال 
ال�سحي  امل����ن����اخ  ع���ل���ى  الأع������م������ال 
القيادة  لالأعمال بف�سل توجيهات 
ال���ر����س���ي���دة وت�����س��ه��ي��الت ال����دوائ����ر 
املناف�سة  ووج����������ود  احل����ك����وم����ي����ة 
حركة  م��وازي��ن  يف  البناء  ال�سحية 
العر�ص والطلب على م�ستوى كل 
القطاعات وخمتلف اأنواع ال�سلع اأو 
الأعمال والتي تنمو ب�سكل  نواحي 
لفت وباأفق حملي واإقليمي وعاملي 
والطموحات  اخل��ربات  بني  يجمع 
واقتدار  مب��ه��ارة  وال���س��ت�����س��راف��ات 
وكل عام وانتم بخري. فماذا يقول 

لنا رجال الأعمال؟

ال�سباب هم امل�ستقبل
اأحمد  ال���س��ت��اذ  اأول  اإل��ي��ن��ا  حت���دث 
حم���م���د ال�������دلل رج������ال الأع����م����ال 
رعاية  اأهمية  اإىل  فاأ�سار  امل��ع��روف 
بثقافتهم  والرت������ق������اء  ال�������س���ب���اب 
طريق  يف  وط��م��وح��اه��م  و�سلوكهم 
اجلادة والتزام امل�سئولية اإىل جانب 
اخل���ل���ق ال��ف��ا���س��ل ال��ت��ح��ل��ي ب�����اآداب 
امل��ج��ت��م��ع والقيم  وت��ق��ال��ي��د  ال��دي��ن 
تكري�ص  م���ع  ال���ب���ن���اءة  الإن�����س��ان��ي��ة 
بالت�سحية  ل���ل���وط���ن  الن����ت����م����اء 
والفداء والعطاء والإخال�ص وعلى 
وم�ساعدة  الوالدين  بر  ذلك  راأ���ص 
املهلكات  ع���ن  وال��ب��ع��د  امل��ح��ت��اج��ني 
اأهل  وا�ست�سارة  بالفر�ص  وامل�ساك 
ال��ق��رار املدرو�ص  اخل���ربة واع��ت��م��اد 

والهدف املنظور وتفهم مد ال�سوق 
وج���زرة م��ع ات��خ��اذ ال��ق��رار املنا�سب 
بقول  ع��م��ال  امل��ن��ا���س��ب  ال���وق���ت  يف 
اهلل  �سلى  حممد  الكرمي  الر�سول 
ومن  وت��وك��ل(  )اأع��ق��ل  و�سلم  عليه 
ودائما  ح�سبه  فهو  اهلل  على  يتول 
العجلة  ويف  ال�����س��الم��ة  ال���ت���اأين  يف 

الندامة وكل عام واأنتم بخري.
حممود  الأ������س�����ت�����اذ  حت�������دث  ك����م����ا 
حممد ال���دلل ب���دوره ف��اأ���س��ار اإىل 
من  ال��را���س��خ��ة  الت�سهيالت  جملة 
م����ن غرفة  وال���ع���ن���اي���ة  احل���ك���وم���ة 
والدائرة  الأرا�سي  ودائرة  التجارة 
الدوائر  من  وغريها  القت�سادية 
اإذكاء  على  تعمل  ال��ت��ي  احلكومية 
الطموحات  وم�����س��اع��ف��ة  احل���واف���ز 
ليكون اجلميع مب�ستوى امل�سوؤولية 

والعطاء وكل عام واأنتم بخري. 
تعلمنا من �سيوخنا الكثري

بخربته  امل��ع��روف  التاجر  وحت��دث 
الطويلة وثقافته الوا�سعة ال�ستاذ 
حممد نور يون�ص خادم فقال: لقد 
�سيوخنا  حكمة  ثمار  الحت���اد  ج��اء 
تعلمنا  ح��ي��ث  اب��ن��ائ��ن��ا  واخ����ال�����ص 
زايد  ال�سيخ  وخا�سة  �سيوخنا  من 
احلكمة  اهلل  رحمها  را�سد  وال�سيخ 

تواكب  العمرانية  احلركة   :
امل�سرية ال�ساملة

وحت������دث ب�������دوره رج�����ل الأع����م����ال 
امل��ع��روف ال���س��ت��اذ دروي�����ص عبداهلل 
الوا�سعة  الب�سري املعروف بثقافته 
وخ����ربات����ه امل�������س���ه���ودة يف جم���الت 
اإن احلركة  ق��ال  الأع��م��ار  اأو  العقار 
القت�ساد  م��ن   ج��زء  العقارية هي 
املزدهر يف دول��ة الإم���ارات العربية 
القطاع  وان  خ���ا����س���ة  امل����ت����ح����دة 
م���������س����رية الحت�������اد  ال�����ع�����ق�����اري يف 
ح���ق���ق جن����اح����ات ك���ث���رية واأ�����س����اف 
خ���ربات حم�����س��وب��ة وح��ف��ز اجلميع 
العر�ص  ح���رك���ة  يف  ال��ت��ع��ام��ل  اإىل 
والطلب بخربة واقتدار جعلت من 
الإمارات مق�سد اجلميع كتجار اأو 
يف  وه��م  كم�ستثمرين  اأو  كبناءين 
احلكومة  ت�سهيالت  ذلك حتفزهم 
وتفهم امل�سوؤولني للحوافز وكذلك 
وج�������ود اأه�������ل اخل�������ربة مم����ا جعل 
والتجارية  ال��ع��م��ران��ي��ة  احل���رك���ة 
واأ�ساف   . ال�ساملة  امل�سرية  تواكب 
ال���س��ت��اذ دروي�������ص ال��ب�����س��ري  يقول 
�سبابنا  على  املنا�سبة  بهذه  اأمت��ن��ى 
املدار�ص  م��ن  ال��ت��ع��ل��م  يح�سنوا  اأن 
ملا  ويتعاونوا  واجلامعات  واملعاهد 

اأربعة رموز  ب��اأن كلمة تاجر جتمع 
اأ�سا�سية هي : التاء وتعني التقوى 
واجليم  الأم����ان����ة  ت��ع��ن��ي  والأل�������ف 
تعني اجل��راأة وال��راء  تعني الراأفة 
كيف  تعلمكم  م��در���س��ة  وال���ت���ج���ارة 
النا�ص  اأن���واع  خمتلف  م��ع  تتعامل 

باأ�سلوب ير�سي اجلميع .
وح����ول ن�����س��ائ��ح��ه ل��ل�����س��ب��اب ونحن 
نحتفل باليوم الوطني 44 لدولة 
الإمارات التي منحت �سباب الوطن 
اأو�سيهم   : قال  النجاح  اأ�سباب  كل 
بال�سرب واجلد واملثابرة والجتهاد 
لأعمال  التاأ�سي�ص  على  واحل��ر���ص 
ج���دي���دة وع�����دم الك���ت���ف���اء مب���ا هو 
ف��ال��ع��ر���ص والطلب  ق��ائ��م وح�����س��ب 
الأول يف  وامل��ال ق�سمة  الأ�سا�ص  هو 
العقار  يف  يو�سع  وال��ث��اين  ال�����س��وق 
لل�سرورة  احتياطيا  يبقى  والثالث 

ولكل جمتهد ن�سيب .

ت�سهد  النعيمي:  �سعيد  حميد 
عجمان نه�سة �ساملة 

بكل  ال����ن����اه���������س����ة  ع����ج����م����ان  ويف 
النه�سة  م���وك���ب  يف  ق��ط��اع��ات��ه��ا 
اإلينا  حت���دث  ال��دول��ة  يف  ال�ساملة 
امل��ع��روف املخ�سرم  رج��ل الأع��م��ال 

وامل������ب������ادرات ال���ط���ي���ب���ة والأخ�������الق 
الفا�سلة واحلنكة املثمرة والتوا�سع 
اجل����م وج������اءت ث���م���ار ح��ك��م��ت��ه��م يف 
ك��ل مكان يف الأم�����ص وال��ي��وم وغدا 

واحلمد هلل.
���س��ي��وخ��ن��ا حكام  ي���وا����س���ل  وال����ي����وم 
نهج  اهلل  ح���ف���ظ���ه���م  الإم����������������ارات 
واحلمد  ال��ب��الد  فتنعم  املوؤ�س�سني 
والوئام  وال���س��ت��ق��رار  ب���الأم���ن  هلل 
والزدهار وت�سمل التنمية خمتلف 
اإيل  امل��اء  م��ن  احلياتية  القطاعات 
الكهرباء اإىل الطرقات اإىل العمار 
وال�سناعة  والتجارة  ال��زراع��ة  اإىل 
اإىل الثقافة والريا�سة اإىل املعار�ص 
واملوؤمترات وال�سياحة اإىل التطوير 
واأ�ساليبه  الإن�����س��ان  لفكر  ال�سامل 
من  جعلت  والتي  النبيلة  واأهدافه 
ل�سعوب  ال��رح��ل  الإم������ارات حم��ط 
الأر�ص والأمم من خمتلف اجلهات 
ف����اإذا ���س��ل��ح ال���راأ����ص ���س��ل��ح اجل�سد 
وازدهارنا  والك�سر هلل على قيادتنا 
املتوالية  وكل  الإم��ارات  وجناحات 
عام وانتم بخري ودائما اإىل الإمام 

باإذن اهلل. 

الب�سري  اهلل  عبد  دروي�����ص  

ف��ي��ه خ��ريه��م وخ���ري ال���وط���ن وهم 
ب��ال��غ��ايل ول  ال��ذي��ن ل يبخلون ل 
بالنفي�ص يف �سبيل الوطن فالتمني 
ب���ال���ت���وف���ي���ق ل��ل��ج��م��ي��ع وال���رح���م���ة 
بحفظ  اهلل  اإىل  والدعاء  لل�سهداء 
عام  وك��ل  والنا�ص  والبالد  ال�سيوخ 

واأنتم بخري. 

�سالح رم�سان الرفيع : اإذا �سلح 
الراأ�ص �سلح اجل�سد

ويف �سوق مر�سد بدبي حتدث اإلينا 
امل���ع���روف ال���س��ت��اذ �سالح  ال��ت��اج��ر 
ال������ذي يجمع  ال���رف���ي���ع  رم�������س���ان 
مبهارة واقتدار بني حكمة ال�سياب 
مدر�ستي  كانت   : ال�سباب  وطموح 
يل  ال���وال���دي���ن  ت��رب��ي��ة  يف  الأوىل 
ت���رب���ي���ة ����س���احل���ة واحل����م����د هلل ثم 
امل��رح��وم حممد  ع��م��ي  م��ن  تعلمت 
رفيع �سعيد الرفيع اأبو عبدال�سالم 
النا�ص  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  الأخ�����الق يف 
واحلفاظ  ال���ق���ومي  ال�����س��ل��وك  ويف 
املجتمع  يف  الطيبة  ال�سمعة  على 
املدر�سة  اإىل  �سباحا  اأذه���ب  فكنت 
واأعمل مع عمي  الظهر  بعد  واآت��ي 
املرحوم ابو عبد ال�سالم يف التجارة 
والقيا�ص  باملمار�سة  تعلمت  حيث 

ال�ستاذ حميد �سعيد النعيمي قال 
ت�سهد اإمارة عجمان نه�سة �ساملة 
موازية للنه�سة ال�ساملة يف الدولة 
البناء  اإىل  والتعليم  ال�سحة  م��ن 
الزراعة  اىل  والطرقات  والأع��م��ار 
والت�سجري اإىل التجارة وال�سناعة 
ي�سمل  والريا�سة مبا  الثقافة  اإىل 
توجيهات  بف�سل  ال��ق��ط��اع��ات  ك��ل 
�ساحب ال�سمو احلاكم وويل عهده 
الأمني والبلدية وجميع امل�سئولني 
بامل�ستقبل  متفائلون  دائما  ونحن 

الأف�سل وكل عام واأنتم بخري. 

االحتاد يج�سد اإرادة اجلميع
�سامل  غ���الم  حم��م��د  ال�سيد  وق���ال 

الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  اأن���وه���ي  
اإن دولة  ع��ي��د الحت����اد  ل���الإم���ارات 
الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة قد 
اأمثال  خم��ل�����س��ني  ب���ق���ادة  مت���ي���زت 
ال�سيخ زايد وال�سيخ را�سد رحمهما 
امل�سرية  اأ����س�������س���ا  ق����د  وه����م����ا  اهلل 
وثمارها  ب��خ��ريات��ه��ا  الحت����ادي����ة 
ابناوؤهما  وي��وا���س��ل  واإجن��ازات��ه��م��ا 
املتميزة بكل فخر  امل�سرية  ال�سيوخ 
واع����ت����زاز واأمت���ن���ى ع��ل��ى الأج���ي���ال 
يح�سنوا  اأن  ال�سباب  من  ال�ساعدة 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن ث��م��ار الحت���اد واأن 
الإخال�ص  اأمن����وذج  دائ��م��ا  ي��ك��ون��وا 
وال��ع��ط��اء وال��ت��ف��اين وال��وف��اء وكل 

عام واأنتم بخري. 

•• دبي-�لفجر:

 من منا ل ت�ستهويه التحف ول ت�ستوقفه �سواء من جتول يف ا�سواق 
ل  منا  وم��ن   .. املتجددة  احلديثة  اأو  الرتاثية  التقليدية  الم���ارات 
يقتني حتفا معينة يف بيته ولها حميميتها يف خاطره وقد تثري احيانا 
�سوؤونه و�سجونه .. واجلواب ب�سيط هو ان التحفة ت�سد انظار النا�ص 
وجتذب اهتمامهم وغالبا ما توؤثر يف وجدانهم  بدللتها ورمزيتها 
املا�سي  اىل  �سواء يف احلنني  اإليه  تعود  ال��ذي  الزمن  على  وال��دلل��ة 
وهو ما يعرف اليوم بعلم النو�ستاجليا اأو يف الذكريات �سدى ال�سنني 
احلاكي حيث يطرب ويعود مب�ساعره وا�سواقه اإىل ما ي�سبه الحالم 
يف رواق الذاكرة ومن منا ل يحلم ولو برهة اأو ملحة اأو حلظة . هكذا 
بداأ ال�ستاذ عبد اهلل اجلابر يف مكتبه مبقر موؤ�س�سة خمزن اجلابر 
للتحف يف دبي  والتي م�سى على تاأ�سي�سها اليوم قرابة ن�سف قرن . 

منذ  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  الحت��ادي��ة  امل�سرية  فرافقت   
والت�سويق  والخ��ت��ي��ار  الب��ت��ك��ار  يف  خ��ط��وة  خ��ط��وة  وتابعتها  بدايتها 
هكذا  والإن�سانية   واملعرفية  اجلمالية  دللتها  بكل  ال�سلع  ملختلف 
بداأ �سعادته حديثه مبنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�ص والأربعني لدولة 
الإمارات العربية املتحدة موؤكدا على اأن املناخ ال�سحي للمطوحات يف 
تفر�ص  وتقاليدها  وثقافاتها  ال�سعوب  جن�سيات  جتمع  التي  الدولة 
للتعرف  اجلميع  لدى  الرغبة  بالتايل  وتفر�ص  والتعارف  التفاعل 
وتاريخها  هلل  واحل��م��د  امل�ستقرة  الآم نة  الإم����ارات  دول��ة  ت��اري��خ  على 
احلافل بوجهة البحري والربي واجلبلي وال�سهلي حيث مع كل بقعة 

حكاية ومع كل قرية ق�سة ومع كل حي ذكرياته و�سفحاته املطوية 
مبا عرف منها اأو مل يعرف اأنه ف�سل الذاكرة والذاكرة فحوى العقل 
الإن�سان  اأك��رم نعمة من اهلل �سبحانه لعباده وبالعقل يتميز  والعقل 
ال�ستاذ عبد اهلل اجلابر  باملنا�سبة  . و�سكر  للذاكرة   اأحياء  والتحفة 
التجاري  واملركز  التجارة  وغرفة  البلدية  امل�سئولني يف  اجلميع من 
ال�ساهرين  امل�سئولني  وجميع  والإع��الم  لل�سياحة  الوطني  واملجل�ص 

على م�سرية الحتاد والزدهار والتنمية وكل عام وانتم بخري.

تراث االإمارات يكتنز الكثري

عبد اهلل اجلابر: وفرت الدولة كل ال�ضبل للجمع بني اأ�ضالة 
املا�ضي ومدنية احلا�ضر وعمق الرتاث وع�ضرية املعرفة

عبداهلل اجلابر
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•• عجمان – حممود علياء :

اليوم هي حمط الأنظار  عجمان 
اأو  لال�ستثمار  اأو  لل�سكن  ���س��واء 
املفيد  ال��ن��اف��ع  ال��ت��ج��اري  ل��ل��ع��م��ل 
ف����ور�����س����ة ال���ت���ن���م���ي���ة وخ�����ط�����وات 
الزده��ار وم�ساريع الإمن��اء ت�سري 
ع���ل���ى ق������دم و������س�����اق وط���م���وح���ات 
ال�سباب  م����ن  الأع�����م�����ال  رج�������ال 
تواكب  ���س��واء  ح��د  على  وال�سياب 
هذا  م��ع  وت��ت��ف��اع��ل  التنمية  ه���ذه 
الزده��������ار ل��ت��ت�����س��اع��ف اإجن������ازات 
اجلميع  ويجني  الحت���اد  امل�سرية 

خرياتها وبركاتها. 

�سراحة ومو�سوعية
اليجابية  الأج�������واء  ه����ذه  و���س��ط 
�سعادة  التقيت  ب��ال��ت��ف��اوؤل  املفعمة 
الرحيم  ع���ب���د  ع�������ادل  الأ������س�����ت�����اذ 
اإدارة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  ال�����س��ع��ي��دي 
م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��ع��ي��دي ال��ع��ق��اري��ة يف 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  عجمان 
لدولة  الأرب�����ع�����ني  و  ال�������س���اد����ص  

الإمارات العربية املتحدة. 
����س���ع���ادت���ه ح���دي���ث���ه برفع  ا���س��ت��ه��ل 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى 
ال�سيوخ حكام  ال�سمو  اأ�سحاب  اإىل 
الإم������ارات  ���س��ع��ب  واإىل  الإم�������ارات 
والوافدين  املقيمني  واإىل  الكرمي 

وكل عام واأنتم بخري متمنيا املزيد 
والنماء  والزده������ار  ال��ت��ط��ور  م��ن 

والإعمار.

اال�ستقرار يخيم على 
القطاع العقاري

وحول الن�ساط العقاري حاليا يف 
عادل  ال�ستاذ  ق��ال  عجمان  اإ مارة 
بالن�سبة  حاليا  ن�سعر  ال�سعيدي 
للقطاع العقاري يف اإمارة عجمان 
بعد  خا�سة  ال�ستقرار  م��ن  بنوع 
تو�سيل الهيئة الحتادية لكهرباء 

اجل���دي���دة  الأب���ن���ي���ة  اإىل  وامل����ي����اه 
وفق  الإجن�����ازات  ���س��ه��ادات  ح�سب 
اللتزام  ي��ج��ري  منظمة  لئ��ح��ة 
واأ�ساف  اأي���ة جت����اوزات  ب���دون  بها 
الكهرباء  هيئة  باملنا�سبة  وا�سكر 
واملياه على مبادراتها وهي موؤ�سر 
ايجابي ملمو�ص له اأكرث من دللة 

يف م�سرية الزدهار والتنمية.

اهتمام بارز لدائرة 
البلدية والتخطيط 

ك��ذل��ك اأ���س��ار الأ���س��ت��اذ ع���ادل عبد 

الهتمام  اإىل  ال�سعيدي  الرحيم 
البلدية  لدائرة  والبارز  املتوا�سل 
بالبنى  ع��ج��م��ان  يف  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
وال�سرف  ك��ال��ط��رق��ات  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ال�سري  واإ�سارات  والإن ارة  ال�سحي 
ال�سري  واإر�������س������ادات  وال��ت�����س��ج��ري 
ذلك  اإىل  وم��ا  ال����دورات  وجتميل 
اإجن�������ازات ح�����س��اري��ة جعلت  م���ن 
اطاللة  ذات  ال��ي��وم  ع��ج��م��ان  م��ن 
ح�سارية وجمالية جذابة ل�سميا 
واأن كورني�ص عجمان هو الأجمل 

بني �سواطئ الإمارات .
والطلب  ال��ع��ر���ص  م��رك��ز  وح����ول 
متو�سطة  اأن���ه���ا  ال�����س��ع��ي��دي  ق����ال 
ول��ك��ن م��ع ال���س��ت��ق��رار والزده����ار 
اأم����ا  اأف�������س���ل  ت����ك����ون  اأن  ن���ت���وق���ع 
اأن�ساأنا  فقد  للموؤ�س�سة  بالن�سبة 
املنطقة  يف  امل����ب����اين  م����ن  ع������ددا 
ال�����س��ن��اع��ي��ة وع����ددا م��ن املحالت 
التجارية وكذلك املباين ال�سكنية 
مثل  عجمان  مناطق  خمتلف  يف 
النعيمية  اأو  ال��رم��ي��ل��ة  م��ن��ط��ق��ة 

والزهراء.
اأن  اإىل  ب��الإ���س��ارة  حديثة  وخ��ت��م   
الن�ساط  ب��ع�����ص  ت��رك��ي��ا  يف  ل��دي��ه 
ي�������الوا  م���ن���ط���ق���ة  ال�����ع�����ق�����اري يف 
لل�سواح  بجاذبيتها  تتميز  ال��ت��ي 
والعامل  الإم����ارات  م��ن  القادمني 

العربي .

تطور وازدهار اإمارة عجمان مده�ص و�سامل 

عبدالرحيم ال�ضعيدي: نحن �ضعداء مب�ضرية التقدم
•• عجمان- �لفجر:

وال�سيد  ال�سيد عادل  اأولده  اأبو عادل بح�سور  ال�سعيدي  الرحيم  ال�سيد عبد  املعروف  الأعمال  لقاء مع رجل  ويف 
ال�سمو  اإىل �ساحب  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  برفع  ا�ستهل حديثي  اأبوعادل  ال�سيد  عامروال�سيد عمار قال 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة واإىل اإخوانه اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات العربية املتحدة 
وكل عام واأنتم بخري . ونبارك فوز دبي با�ست�سافة اإك�سبو 2020 واأ�ساف الأ�ستاذ عبد الرحيم ال�سعيدي اإن التطور 
املده�ص خالل ال�سنوات اخلم�ص الأخرية يف اإمارة عجمان كان قيا�سيا ولي�ص اعتياديا اإنه ا�ستثنائي بكل معنى الكلمة 
على ال�سعيد العمراين والتعليمي وال�سحي والجتماعي والثقايف والعمراين الأمر الذي جعل من اإمارة عجمان 
تواكب  تطور دولة الإمارات بكل اخلطوات وعلى خمتلف امل�ستويات اإ�سافة اإىل موقع عجمان املتميز بتو�سطها بني 
اإمارات الدولة والر�سول الكرمي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم يقول ) اخللق كلهم عيال اهلل واحبهم اإليه اأنفعهم 
لعياله (ولبد من التوقف يف دبي اأما �سبكة املرتو الذي يعترب اجنازا متميزا اإ�سافة اإىل املعامل الأخرى العاملية مثل 
برج خليفة وبرج العرب والدوارات والطرقات والأبنية واملعار�ص واحلدائق واملعامل ال�سياحية والتجارية والعلمية 
الأخرى بدءا من اأبوظبي وو�سول اإىل الفجرية مرورا بدبي وال�سارقة وعجمان وراأ�ص اخليمة واأم القيوين حيث 
النه�سة �ساملة والرخاء مزدهر )واأما بنعمة ربك فحدث( . وتابع الأ�ستاذ عبد الرحيم ال�سعيدي لقد ذكرت لكم 
قبل خم�ص �سنوات ما �سوف توؤول اإليه اإمارة عجمان يف م�سرية التطور ال�ساملة من البني التحتية والطرقات اإىل 
املباين والدوارات واجلامعات واملعاهد واملدار�ص وامل�ست�سفيات واملناطق احلرة واملراكز الطبية والأ�سواق واملهرجانات 
واملعار�ص مما جعل النتائج  املن�سودة نتيجة طبيعية للتخطيط ال�سليم لأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ وامل�سوؤولني فاإذا 

عمار عبدالرحيم ال�سعيديعامر ال�سعيديعبدالرحيم ال�سعيدي

•• دبي-�لفجر: 

واملثقفني  امل��خ�����س��رم��ني  ال���وط���ن  اأب���ن���اء  م���ع  احل�����وار  اإن 
التعبري  يختارون  وال��ذي��ن  الأم���ور  بتفا�سيل  والعارفني 
املنا�سب لالأ�سلوب املنا�سب على منهج لكل مقام مقال ويف 
)اإمنا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الكرمي  الر�سول  ق��ول  اإط��ار 
اأخ��اط��ب النا�ص على ق��در عقولهم ( وه��و عني  اأن  اأم��رت 
منه  ا�ستقى  ال��ذي  القول  وه��و  احلكمة  وعنوان  ال�سواب 
الكالم  هي  بقولهم:  للبالغة  تعريفهم  البالغة  علماء 

مبقت�سى احلال بال زيادة ول نق�سان.
و���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ اأح��م��د ع��ب��د اهلل ال��ع��و���س��ي ي��ع��د واحدا 
وهم  ال��ك��ت��اب  ي�سحبهم  ال��ذي��ن  امل��ع��روف��ني  املثقفني  م��ن 
ويف  حلهم  يف  الثقايف  وبال�ساأن  بالثقافة  املهمومني  من 
ترحالهم يف خالل اأعمالهم كما هم يف ا�سرتاحتهم حيث 
ال�����س��وؤون وال�����س��ج��ون ي��ت��ه��ادى م��ع امل��ع��رف��ة وي��ت��م��اه��ى مع 
الأ�سلوب يف اختيار الكلمة املنا�سبة للغر�ص املنا�سب وفلي 
ذلك رو�ص من ريا�ص واأزاه��ري من ب�ساتني فيها ف�سول 
ب���الأدب وال��رح��الت ول تنتهي يف التاريخ  ت��ب��داأ  اأرب��ع��ة ل 
والفل�سفة فمن كل ب�ستان زهرة ومن كل رو�سة باقة ومن 
كل مكتبة كتاب ومن كل كتاب ما ي�سد اإىل كتب اأخرى هي 

يف عامل ما قبل وعامل ما بعد وقل ربي زدين علما.

حوار هادف:
وبالأ�سلوب  امل��رتام��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  الأج������واء  ه���ذه  و���س��ط 

حتدث  ال��ه��ادي  العميق  واحل�سور  احل�سيف  الإن�سيابي 
ال�ساد�ص والأربعني للدولة  اليوم الوطني  اإلينا مبنا�سبة 
�سعادة الأ�ستاذ اأحمد عبد اهلل العو�سي الذي اأطلق عليه 
اأ�سم تاجر الأدباء واأديب التجار يالزمه الكتاب ويطربه 
يجعلني  احل��دي��ث مم��ا  ب��اأط��راف  وياأن�ص  الثقايف  احل���وار 
اأطلق عليه اأحيانا لتوا�سعه ما قاله ال�ساعر العبا�سي ابو 
متام يف و�سف �سديق له معروف برفعة ذوقه وعلو كعبه 

املعريف حيث قال: 
وتراه ي�سغي للحديث بقلبه   ولعله اأدرى به .. 

والتربيكات  ال��ت��ه��اين  اآي���ات  اأ���س��م��ع  ن��رف��ع   : �سعادته  ق��ال 
�سعب  واإىل  الإم���ارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اإىل 
ال�ساد�ص  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  ال���ك���رمي مب��ن��ا���س��ب��ة  الإم�������ارات 
والأربعني للدولة وكل عام واأنتم بخري .. واأ�ساف احلمد 
هلل اأننا نرى اليوم �سبابنا اأكرث انتماءا والتزاما وتعبريا 
الرا�سخ  مت�سكهم  مع  لوطنهم  وانتمائهم  وطنيتهم  عن 
بتعاليم ديننا الإ�سالمي احلنيف وال�سنة النبوية والذي 
يحث على الإخال�ص للنف�ص وال�سدق مع النف�ص والنا�ص 
بدءا من بر الوالدين اإىل الت�سحية يف �سبيل الوطن اإىل 
العطاء والإيثار بال حدود مع اللتزام بالأمر باملعروف 
املنكر بقيادة حكامنا املخل�سني الأمناء على  والنهي عن 

اأمن و�سالمة الوطن واملواطن.
اأق�سى غاية اجل��ود وها  ه��و  بالنف�ص  ف��اجل��ود   : واأ���س��اف 
دف��اع��ا ع��ن وطنهم وعن  اأرواح��ه��م  ي��ق��دم��ون  �سبابنا  ه��م 
اأمتهم وعن دينهم وعن عقيدتهم وهي من ثمار الحتاد 

وقطافه اليانع وم�سريته املباركة فاأ�سدق التهاين للحكام 
الرحمة  وواف��ر  والوافدين  واملقيمني  الإم���ارات  ول�سعب 
ل�سهدائنا الأبرار مع الدعاء الدائم باأن يدمي نعمة الأمن 
وال�ستقرار والزدهار والأعمار على  هذه البالد الطيبة 
التي تفتح ذراعيها وقلبها للجميع فاإذا �سلح الراأ�ص �سلح 

اجل�سد وكل عام وانتم بخري.  

اإذا �سلح الراأ�ص �سلح اجل�سد
اإذا  اأنه  والواقع   : يقول  العو�سي  اأحمد  الأ�ستاذ  واأ�ساف 
مدعومة  الأم��ور  وا�ستقامت  اجل�سد  �سلح  ال��راأ���ص  �سلح 
املربجمة  واملثابرة  املتوا�سل  والجتهاد  الطيبة  بالنوايا 
والتنمية ال�ساملة وهي اليوم حقائق ملمو�سة يف م�سرية 
املتوا�سلة  ال��ب��الد  ونه�سة  ال�ساملة  التنموية  الحت����اد 
وال��ب��ن��اء احل�ساري  وال��ط��م��وح اخل��الق  ال�سلبة  ب����الإرادة 
الفاعل واملتفاعل فالتجارة يف الإمارات تنعم بكل احلوافز 

والت�سهيالت .
وتابع يقول : وبهذه املنا�سبة العزيزة نتمنى على �سبابنا 
اأن يحافظوا على منجزات الآباء والأجداد وي�ساعفوا من 
الإمارات  جعل  مما  واملثابرة   والجتهاد  الأع��م��ال  حجم 
والتوا�سل  والزده�����ار  ب��ال���س��ت��ق��رار  امل��ث��ل  م�سرب  ال��ي��وم 
باإذن  الأم��ام  اإىل  ودائما  وعامليا  واإ�سالميا  وعربيا  حمليا 

اهلل .
ا�ست�سافة  كذلك  ال�سدر  يثلج  ومم��ا  �سعادته  وا�ستطرد 
الإمارات على مدار العام للمعار�ص العاملية وزيادة التجار 

ورجال الأعمال الإماراتيني اإىل خمتلف املعار�ص العاملية 
اليجابية ويزكي  ال���روؤى  ع��ن   اخل���ارج مم��ا ي�ساعف  يف 
والإب����داع  والتميز  ال��ن��ج��اح  م��ن  ب��امل��زي��د  ويثمر  احل��واف��ز 
القرار  ياأتي  حيث  والجتهاد  والطلب  العر�ص  ع��امل  يف 
املنا�سب يف الوقت املنا�سب ولكل جمتهد ن�سيب وكل عام 

وانتم بخري.  

التجارة يف االإمارات تنعم باحلوافز والت�سهيالت

اأحمد عبد اهلل العو�ضي: نتمنى على �ضبابنا اال�ضتفادة من التجارب وم�ضاعفة النجاحات وهم اليوم االأكرث انتماًء
ا�ست�سافة املعار�ص فر�سة لالإطالع على م�ستجدات العامل وكذلك زيارة املعار�ص يف اخلارج 

اأحمد عبد اهلل العو�سي

�سلح الراأ�ص �سلح اجل�سد ونحن متفائلون بتحقيق املزيد من خطوات التطور واإجنازات الزدهار و�ساركنا 
احلوار اإىل جانب الأ�ستاذ عبد الرحيم الأ�ستاذ عادل عبد الرحيم والأ�ستاذ عامر عبد الرحيم وال�ستاذ عمار 

عبد الرحيم وكل عام وانتم بخري.

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

عادل عبد الرحيم ال�ضعيدي: �ضبكة املاء والكهرباء والطرق 
والعمران وال�ضرف ال�ضحي والبنى التحتية االأخرى اأنع�ضت االإمارة 

املقبل العام  يف  اأف�سل  العقاري  القطاع  �سوق  يكون  اأن  • نتوقع 

عادل عبد الرحيم ال�سعيدي

�سورة تذكارية جامعة الأول فوج من طالب االإمارات يف القاهرة ال�سفري حممد عبد اهلل األهاجري

االإمارات  يف يومها الوطني جت�ضد حكمة القيادة 
واإخال�ش الق�ضد والهدف وعبقرية الزمان واملكان 

•• بقلم �ل�ضفري- حممد عبد �هلل �ألهاجري 

نبالغ  ل  حقيقة  وه��ذه  �سعب  اأ�سعد  احلمد  وهلل  باأننا  نفتخر  اأن  لنا  يحق 
فيها لأننا �سعب بلد هو نتاج عبقرية املكان والزمان وهبة القيادة احلكيمة 
امل�ستنرية ملاذا عبقرية املكان لأن الإمارات رغم موقعها ال�سرتاتيجي الذي 
كان هدفا لتواجد القوى ال�ستعمارية الكربى يف حميطها اإل اأنها مل تكن 
مغرية لتلك القوى للتوغل يف داخلها فلم تظهر لهم اأي �سيء من ثرواتها 
ومقدراتها طيلة فرتة وجودهم يف املنطقة . ويف املقابل وهلل احلمد مل تقم 
اأث��ر مادي  اأي  اأنهم مل يرتكوا  البلد حتى  اأو تعمري هذا  ببناء  القوى  تلك 
اهلل  م�سيئة  اقت�سته  ما  وه��ذا  املنطقة  من  ان�سحابهم  عند  خلفهم  اإيجابي 
واأن ل يكون  اأي��دي قيادته و�سعبه  البلد على  اإعمار هذا  اأن يكون  تعاىل يف 

لالآخرين �سرف الدعاء بتعمريه. 
اأما عبقرية الزمان فاإن احلظ كان حليف هذا ال�سعب الكرمي ففي حلظة 
تاريخية مهمة برزت هذه القيادات التاريخية العظيمة ويف مقدمتهم موحد 
اإمارات الدولة وباين نه�ستها حكيم العرب املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان واأخوه ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم رحمه اهلل 
اأع�ساء املجل�ص الأعلى لالحتاد حكام الإم��ارات لذا فاإننا  تعاىل واإخوانهما 
نقول اإن الإمارات يف حني اأنها وليدة عبقرية املكان والزمان فاإنها هبة تلك 

القيادات احلكيمة امل�ستنرية. 
توحيد  اأج���ل  م��ن  ج��اه��دا  ويعمل  يتطلع  وه��و  زاي���د  ال�سيخ  ا�ست�سرف  لقد 
الإم��ارات يف دول��ة احتادية قوية م�ستقبل هذه الدولة واآم��ن ب��اأن بناء هذه 
الدولة ل يكون اإل ب�سواعد وعقول اأبنائها فالبد اإذن اأن تكون هذه ال�سواعد 
العمل  �سيء  ك��ل  قبل  ب��داأ  فقد  ل��ذا  وواع��ي��ة  م�ستنرية  العقول  وتلك  قوية 
العرب  الأكفاء  املدر�سني  وا�ستقدم  املدار�ص  باإن�ساء  فقام  الإن�سان  بناء  على 
واإر�سال البعثات الطالبية من جميع الإمارات اإىل اخلارج على نفقة حكومة 

اأبوظبي.
ولقد ت�سرفت باأين كنت ع�سوا يف اأول بعثة طالبية للدرا�سة يف اخلارج على 
نفقة حكومة اأبوظبي واأذكر بكل فخر وتقدير ما نلته واثنني من زمالئي 
من اأبناء منطقة روؤو�ص اجلبال من �سرف الهتمام ال�سخ�سي بنا من قبل 
ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه وذلك بعد لقائنا يف مدينة العني وت�سليمه كتاب 
من املرحوم  ال�سيخ حمدان بن اأحمد اآل مالك حاكم جنا وتوابعها والذي 
ندر�ص يف  كنا  اخل��ارج حيث  درا�سية يف  علينا مبنحه  التكرم  يت�سمن طلب 
اهلل  رحمه  اطلع  اأن  وم��ا  اآبائنا  نفقة  على  ال�سقيقة  الكويت  دول��ة  يف  حينه 
على كتاب ال�سيخ حمدان اإل ووجه �سكرتريه اخلا�ص املرحوم بطي بن ب�سر 
بالقاهرة كما وجه  الثانوية واجلامعية  املرحلتني  لدرا�سة  اإيفادنا  يتم  باأن 
املخاوي  العزيز  املرحوم عبد  اأحد مرافقيه وهو  باأن ي�سطحبنا  رحمه اهلل 
حامال توجيهاته يف هذا ال�ساأن اإىل مدير املعارف يف اأبوظبي الدكتور خالد 
ونحن  امل�سرية  قائد  به  اخت�سنا  ال��ذي  �سرف هذا  ف��اأي  الها�سمي )عراقي( 

فتية �سغار على اأبواب الثانوية العامة، وكان قائد امل�سرية رحمه اهلل يتابع 
امل�سوؤولني  بع�ص  باإيفاد  وذل��ك  اخل���ارج  يف  الطلبة  اأبنائه  اأح���وال  كثب  ع��ن 

خ�سي�سا لاللتقاء بالطلبة وتق�سي اأحوالهم وتقدمي تقارير له عن ذلك.
لقد كان الطلبة عند ح�سن ظن قائد امل�سرية بهم فقد عادوا بعد تخرجهم 
يف  لي�ساهموا  واملعرفة  العلم  نور  م�ساعل  حاملني  املختلفة  جامعاتهم  من 
اإليهم  ال��دول��ة  قدمته  مما  ي�سريا  ج��زءا  ول��و  ول���ريدوا  الفتية  دولتهم  بناء 
الواحد  ليختار  املجالت  اأمامهم يف جميع  العمل مفتوحة  اأب��واب  فوجدوا 
منهم املن�سب الذي ينا�سب تخ�س�سه وبذلك فقد تبووؤا املنا�سب املرموقة 

يف الدولة.
وللحقيقة اأقول: اإنهم اجتهدوا وثابروا واأجادوا يف اأعمالهم لتنتقل دولتنا 
اإىل  النهاية  يف  ولت�سل  ال��ري��ادة  مرحلة  اإىل  التاأ�سي�ص  مرحلة  من  ب�سرعة 
توىل  اأن  بعد  الأ ��م  بني  ال�سدارة  يف  املتقدم  املركز  تبوء  من  اليوم  ن��راه  ما 
الدولة  رئي�ص  بقيادة  املظفرة  الوطنية  امل�سرية  ل��واء  حمل  اجلديد  اجليل 
اآل نهيان حفظه اهلل واأخيه �ساحب  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سمو  �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�ص  اأع�ساء  واإخوانهما  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
حكام الإمارات.  اإن ما قلناه اآنفا ليقلل من �ساأن وقيمة الدور الذي قام به 
الوافدون ول�سيما الأ�سقاء العرب يف بناء هذه الدولة الوطيدة وتنميتها يف 
خمتلف املجالت  وبالأخ�ص جمالت الرتبية والتعليم والإعالم والثقافة 
لتنمية  بذلوها  وال��ت��ي  اخل��رية  اجل��ه��ود  تلك  تقدير  بكل  ون��ذك��ر  وال�سحة 
املجتمع  يف املجالت املختلفة مقدمني كل ما اكت�سبوها من العلوم واملعرفة 
يف هذا ال�سبيل ول تزال خدماتهم اخلرية م�ستمرة ومتوا�سلة باإذن اهلل فها 
هم اأ�سبحوا الآن جزءا مهما من ن�سيج هذا املجتمع كما اأنهم ي�سعرون باأنهم 
يع�سون يف وطنهم ويخدمونه وينهلون معني من خرياته هذا الوطن الذي 
احت�سنهم بكل احلب والرتحاب وفر لهم اأ�سباب الراحة والرفاهية والأمان 
. وفق اهلل اجلميع اإىل ما يحب وير�سى و�سدد اخلطى بتوجيهات القيادة 
يحظى  ح�ساريا  اأمن��وذج��ا  اليوم  اأ�سبح  ال��ذي  املعطاء  الوطن  يف  الر�سيدة 

باحرتام العامل  وتقدير النا�ص كل النا�ص. وكل عام وانتم بخري. 
   

كالم ال�سورة:
املرحوم �سعيد بن �سلطان الدرمكي رئي�ص الت�سريفات وال�سيافة يف اأبوظبي 
وقد كلفه ال�سيخ زايد بتق�سي اأحوال الطلبة يف القاهرة جال�سا و�سط البعثة 
الطالبية الأوىل اإىل م�سر اجلمهورية العربية املتحدة عام 1968 وعلى 
خالد  ال�سيخ  الدمكي  ي�سار  وعلى  �سيف  علي  حميد  اللواء  املرحوم  ميينه 
الي�سار جلو�سا يف  الثالث من  فهو  األهاجري  اأم��ا  �سليمان  بن  اأحمد  حممد 
ال�سف الأمامي وعلى ميينه عبد اللطيف حممد الها�سمي فعبد اهلل علي 
األ��ه��اج��ري عبد اهلل  ال�����س��ورة وع��ل��ى  ي�سار  اأق�سى ي�سار  امل��رزوق��ي يف  را���س��د 

اخلطيبي. 
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�سعيد اأحمد العامري�سامل ال�سويدي

د. عبداحلق النعيمي العميد عبدالعزيز علي ال�سام�سي العميد را�سد جا�سم جمالد

عبداهلل املويجعي

د.كرمي ال�سغري

عمر را�سد بن �سبت

د.اأمنة خليفة

عمر ع�سام اآل علي

احتفاالت اليوم الوطني توؤكد مدى تالحم قيادة االإمارات ب�ضعبها
�لفجر:

فقد  االحت��اد،  ظل  يف  كبرية  وقفزات  تطورات  االإم��ارات  بدولة  القطاعات  كافة  �سهدت 
تقدمت وتطور االقت�ساد والتعليم وال�سحة والبنية التحتية وغريها من كافة القطاعات 
حتى اأ�سبحت دولة االإمارات مثاال فريدا يحتذى به. وبهذه املنا�سبة يرفع اجلميع اأ�سمى 

اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام  �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
الدولة حفظه اهلل و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
املجل�ص  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهما   ، اهلل  رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�ص  رئي�ص 

االأعلى حكام االإمارات واإىل �سعب دولة االإمارات العربية املتحدة.

حممد علي جمريا

لدولة  الوطني  ال��ي��وم  ومبنا�سبة 
عبداهلل  ����س���ع���ادة  ق�����ال  الم���������ارات 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص   : املويجعي 
باأ�سمى  »اأت���ق���دم  ع��ج��م��ان،  غ��رف��ة 
مقام  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�ساحب  مقام  واإىل  اهلل(  )حفظه 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد  اآل 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
دبي )رعاه  ال��وزراء حاكم  جمل�ص 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل  اهلل( 
ع�سو   ، النعيمي  را�سد  بن  حميد 
عجمان  ح��اك��م   ، الأع��ل��ى  املجل�ص 
اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم 
الم����ارات،  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�ص 
ال�سيخ عمار بن حميد  �سمو  واإىل 
واإىل  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 

اولياء العهود.
اليوم  ب��ه��ذا  الح���ت���ف���ال  اإن  وق����ال 
الحتاد  �سانع  اأن  للجميع  ي��وؤك��د 
زايد  ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور 
ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
ثراه، كان ذو نظرة وروؤية ثاقبة  ملا 
وتاأ�سي�ص  احلكيمة  بقيادته  اأر�ساه 
دول���ة ب��ات��ت حم��ط اأن��ظ��ار العامل. 
املراكز  الم��������ارات  ت����ب����واأت  ف��ل��ق��د 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  الوىل 
وامل����ج����الت وا���س��ب��ح��ت الم������ارات 
ول�سك  ب��ه،  يحتذي  رائ���دا  م��ث��ال 
�سهد  الق���ت�������س���ادي  ال���ق���ط���اع  ان 
طفرات كبرية ومنو دائ��م يف عهد 
اجلميع  اح��ت��ف��الت  واإن  الحت����اد. 
وجهات  ومقيمني  م��واط��ن��ني  م��ن 
�سادقا  لتعبريا  وخا�سة  حكومية 
عن حب هذا الوطن املعطاء كما ان 
املزيد  بذل  على  دليال  احتفالتنا 
واملزيد من اجلهد  لنحافظ على 
وتقدمه  ورفعته  وطننا  مكت�سبات 

عاماً بعد اآخر.
اآمنة  الدكتورة  قالت  جانبها  من 
جمل�ص  رئ��ي�����س��ة  ع��ل��ي  اآل  خ��ل��ي��ف��ة 
كل  ي�سعر  اعمال عجمان.  �سيدات 

�سفحات من الجنازات يف �سجالت 
وت�سجيع  اأب��ن��اءه��ا  بهمم  ال��ت��اري��خ 
وتوجيه قيادتها الر�سيدة، فاليوم 
المارات م�سدر الهام ملختلف دول 

العامل يف كافة املجالت. 
وخالل هذا اليوم التاريخي الذي 
يعك�ص مدى تالحم قيادة المارات 
التهاين  ب��اأ���س��م��ى  اأت���ق���دم  ب�سعبها 
�ساحب  م���ق���ام  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال��وال��د  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
�ساحب  مقام  واإىل  اهلل(  )حفظه 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد  اآل 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
دبي )رعاه  ال��وزراء حاكم  جمل�ص 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل  اهلل( 
ع�سو   ، النعيمي  را�سد  بن  حميد 
عجمان  ح��اك��م   ، الأع��ل��ى  املجل�ص 
اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم 

املجل�ص الأعلى حكام المارات. 
العميد  ���س��ع��ادة  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
مدير  ال�سام�سي  علي  عبدالعزيز 
املدين  للدفاع  العامة  الدارة  ع��ام 
املنا�سبة  ه����ذه  خ����الل  ع��ج��م��ان،   �
اأتقدم باأ�سمى التهاين والتربيكات 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نائب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ص جمل�ص  ال����دول����ة  رئ���ي�������ص 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل ، 
بن  ال�سيخ حميد  ال�سمو  و�ساحب 
املجل�ص  ع�����س��و   ، ال��ن��ع��ي��م��ي  را���س��د 
الأعلى ، حاكم عجمان، واإخوانهم 
املجل�ص  اأع�����س��اء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب 
الأعلى حكام الإم��ارات، واإىل �سمو 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ 
اولياء  واإىل  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل 

العهود.
ف��ل��ق��د اأ���س��ب��ح��ت دول�����ة الم������ارات 
واحة لالأمن والمان يعي�ص حتت 
ومقيمون  م���واط���ن���ون،  ���س��م��ائ��ه��ا 
ي�سعرون  العامل  دول  خمتلف  من 

اأر�����ص الإم����ارات  م��ن يعي�ص ف���وق 
ومقيمني  م��واط��ن��ني  م��ن  الطيبة 
ه���ذه الأي������ام ف��رح��ة وف��خ��ر وعزة 
التاريخ  بداية  كان  الذي  بالحتاد 
املتطورة  ل������الإم������ارات  احل����دي����ث 
وامل�ستقرة،  والآم���ن���ة  وامل��ت��ق��دم��ة 
بهذه  الإم�����������ارات  ���س��ع��ب  واأه����ن����ئ 
التي  الر�سيدة  وال��ق��ي��ادة  املنا�سبة 
وكلنا  الدولة،  هذه  �سيا�سات  تقود 
ب��ان��ت��م��ائ��ن��ا لهذا  ف��خ��ر واع����ت����زاز 
اأولياء  ال��وط��ن اجل��م��ي��ل، ون��ع��اه��د 
الأم�����ر ع��ل��ى ال��ع��م��ل والإخ���ال����ص 
ل��رف��ع��ة ���س��اأن ه���ذا ال��وط��ن ليدوم 

الحتاد عاليا.
الماراتية  امل������راأة  ح��ظ��ي��ت  ف��ل��ق��د 
ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م��ن��ذ ب���دء الحتاد 
وارفعها  املنا�سب  اعلى  وت��ب��وؤاأت  ة 
و�����س����اه����م����ت ب�������س���ك���ل ال����ك����ب����ري يف 
م��ن��ج��زات ال��وط��ن امل��ت��ن��وع��ة، حيث 
للمراأة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اأت��اح��ت 
فى  الفعالة  للم�ساركة  الفر�سة 
واتخاذ  �سنع  خ��الل  م��ن  املجتمع 
القرار وامل�ساهمة فى تنمية ورقي 
امل��ج��ت��م��ع؛ وه����و م���ا ي��ع��ن��ي الدفع 
خالل  ي�سعني  ول  امل���راأة،  بتمكني 
اأتقدم  ان  اإل  امل��ب��ارك  ال��ي��وم  ه���ذا 
اإىل  والتربيكات  التهاين  باأ�سمى 
مواطني  اإىل  و  الر�سيدة  قيادتنا 

ومقيمي دولة الإمارات.
عام  مدير  ال�سويدي  �سامل  وق��ال 
غرفة عجمان، اإن الحتفال باليوم 
اح��ت��ف��ال بالجنازات  ه��و  ال��وط��ن��ي 
بحكمة  حت��ق��ق��ت  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
لحتاد  املوؤ�س�سني  الآب���اء  وع��زمي��ة 
ب��اإذن اهلل  دولتنا بقيادة املغفور له 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  تعاىل 
وحر�ص  ث���راه،  اهلل  طيب  ن��ه��ي��ان، 
ال�سمو  ���س��اح��ب  وروؤى  وم��ت��اب��ع��ة 
واإخ�����وان�����ه حكام  ال����دول����ة  رئ��ي�����ص 
ملوا�سلة هذه الجنازات  الإم��ارات 
يف  عامليا  الإم����ارات  مكانة  وتعزيز 
�سطرت  فلقد  القطاعات،  خمتلف 
46 عاما  دول���ة الم�����ارات خ���الل 

فامارات  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة،  ب���الم���ن 
اخلري بقيادتها الر�سيدة اأ�سبحت 
وتبوؤاأت  العامل  دول  اأن��ظ��ار  حمط 
املراكز الويل يف خمتلف املجالت، 
وال�سالم  الم������ن  دوام  م��ت��م��ن��ي��ا 
وم������زي������دا م�����ن ال����ت����ط����ور ل���دول���ة 

المارات الغالية.
العميد  ���س��ع��ادة  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
نائب مدير  را���س��د جا�سم جم��الد 
امل���دين يف  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  الدارة 
عجمان، المارات يف عهد الحتاد 
�سهدت طفرات يف خمتلف املجالت 
اأمنة  ب��ي��ئ��ة  ظ���ل  يف  وال���ق���ط���اع���ات 
الحتفالت يف  اأن  موؤكدا  وحمبة، 
احلكومية  ال���دول���ة  ق��ط��اع��ات  ك��ل 
واخلا�سة ما هي اإل جتديد للولء 
واإعالء  الم����ارات  لرفعة  وال��ع��ه��د 
املنا�سبة  هذه  خالل  وق��ال  رايتها، 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ات���ق���دم ب��اأ���س��م��ى اآي���ات 
�ساحب  اإىل  والتربيكات  التهاين 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 
و�ساحب   ، اهلل  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�سد 
 ، الأعلى  املجل�ص  ، ع�سو  النعيمي 
حاكم عجمان، واإخوانهم اأ�سحاب 
الأعلى  امل��ج��ل�����ص  اأع�����س��اء  ال�����س��م��و 

حكام الإم��ارات، واإىل �سمو ال�سيخ 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 

عجمان واإىل اولياء العهود.
علي  حممد  العميد  �سعادة  وق��ال 
جمريا مدير اإدارة املراكز بالإدارة 
� عجمان،  امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
الوطني  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��الت��ن��ا  اأن 
اأ�سرة  الم����ارات  �سعب  ان  لتاأكيد 
بع�سها  م����ع  م���ت���ك���ات���ف���ة  واح��������دة 
البع�ص لتجديد الولء حلكومتنا 
الحتفالت  ان  ك��م��ا   ، ال��ر���س��ي��دة 
املواطنة  م��ف��اه��ي��م  غ���ر����ص  ت���ع���زز 
واليخاء  احلب  وجتدد  والنتماء 
ومقيمني  مواطنني  اجلميع  ب��ني 
�ساحب  اإىل  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  وت���وج���ه   ،
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 
و�ساحب   ، اهلل  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�سد 
 ، الأعلى  املجل�ص  ، ع�سو  النعيمي 
حاكم عجمان، واإخوانهم اأ�سحاب 
الأعلى  امل��ج��ل�����ص  اأع�����س��اء  ال�����س��م��و 
حكام الإم��ارات، واإىل �سمو ال�سيخ 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 

عجمان واإىل اأولياء العهود.
ك��رمي ال�سغري  ق��ال د.  من جانبه 
ع��ج��م��ان »حتتفل  م��دي��ر ج��ام��ع��ة 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم�����ارات 
الحتاد.  لقيام   46 ال���  ب��ال��ذك��رى 
وميثل هذا اليوم انطالق م�سرية 
والبناء،  بالعطاء  زاخ���رة  مباركة 
املوؤ�س�ص  ال��ق��ائ��د  ب��ح��ك��م��ة  ق���اده���ا 
زايد  ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور 
اهلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �سلطان  ب��ن 

ثراه«.
اليوم  ب��ه��ذا  الإم����ارات  حتتفل  واإذ 
اأتقدم  اأن  ي�سعدين  ف��اإن��ه  امل��ج��ي��د، 
والتربيكات  التهاين  اآي��ات  باأ�سمى 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ق��ام  اإىل 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ق��ام  اإىل 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اأخيه  واإىل  اهلل،  حفظه  ال���دول���ة، 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 
واإخوانهما  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم 
حلول  مبنا�سبة  الإم������ارات  ح��ك��ام 
الإمارات،  لحتاد   46 ال�  الذكرى 
اأن يدمي  امل����وىل ع��زوج��ل  واأ����س���األ 
ن��ع��م��ة الأم�����ن والأم������ان ع��ل��ى هذا 
و�سائر بالد  املعطاء  الطيب  البلد 

امل�سلمني.
ويقول عمر ع�سام اآل علي ، مهما 
ال�سكر  ن���ق���دم  ف��ل��ن  وف��ع��ل��ن��ا  ق��ل��ن��ا 
ما  على  الر�سيدة  لقيادتنا  الكايف 
يبذلوه يف �سبيل رفعة هذا الوطن 
�سبل  وتي�سري  امل��واط��ن��ني  واإك�����رام 
ال��ع��ي�����ص ال��ك��رمي ل��ك��ل م��ن يعي�ص 
ول  الغالية،  الم���ارات  ار���ص  على 
�سك ان اإن يوم الحت��اد هو ميالد 
دول���ة الم����ارات احل��دي��ث��ة ويرجع 
ه��ذا بف�سل امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
وت��ك��ات��ف حكامنا  ث���راه  ط��ي��ب اهلل 
املنا�سبة  ه��ذه  وخ��الل   ، و�سيوخنا 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ات���ق���دم ب��اأ���س��م��ى اآي���ات 
مقام   اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�سمو  ����س���اح���ب  و  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل ، 
واإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 
الإم�����ارات،  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�ص 
الإماراتي  ال�سعب  ك��ل  اه��ن��ئ  كما 
متمنيا   ، ال����دول����ة  يف  وامل��ق��ي��م��ني 
من  ومزيدا  وال�سالم  الم��ن  دوام 

التطور لدولة المارات الغالية.
وق����ال ع��م��ر را����س���د ب���ن ���س��ب��ت، كل 
التهنئة اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

و�ساحب  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة، 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
واإىل  دب��ي،  ال���وزراء حاكم  جمل�ص 
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املجل�ص  ع�����س��و  ال��ن��ع��ي��م��ي،  را����س���د 
ورئي�ص  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
عجمان،  ج��ام��ع��ة  اأم���ن���اء  جم��ل�����ص 
ال�سمو  اأ���س��ح��اب  اإخ��وان��ه��م  واإىل 
الأع����ل����ى حكام  امل��ج��ل�����ص  اأع�������س���اء 
الإم�����ارات  �سعب  واإىل  الإم������ارات، 
ك��ل م��ن احت�سنته  واإىل  الأ���س��ي��ل، 

الدولة مبحبة وت�سامح.
اإن ميالد دول��ة الحت��اد يف الثاين 
هذا   ،1971 ع���ام  دي�����س��م��رب  م���ن 
ب�ستى  التاريخ  ال��ذي خ��ّل��ده  ال��ي��وم 
اإيذانا  كان  والفخر،  املجد  معاين 
لنطالق نه�سة علمية وح�سارية 
�ساملة، لبناء �سروح العلم واملعرفة 
و�سول اإىل علوم الف�ساء و�سناعة 

امل�ستقبل.
وق���ال ال��دك��ت��ور ع��ب��د احل���ق ب�سري 
جامعة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ع��ج��م��ان ل��ل��ت��ط��وي��ر والت�������س���ال« 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  حت��ت��ف��ل 
ال�ساد�ص  الوطني  باليوم  املتحدة 
والأرب����ع����ني ل��ق��ي��ام الحت������اد، هذه 
باهرا  جناحا  حققت  التي  الدولة 
امل������ج������الت، وت���زخ���ر  يف خم���ت���ل���ف 
ب��امل��ع��اه��د واجل���ام���ع���ات ال���ت���ي من 
خاللها تبني الدولة اأجيال قادرة 
العطاء  م�����س��رية  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى 

لدولة الحتاد«.
ا���س��ت��ط��اع��ت دولة  واأ�����س����اف، ل��ق��د 
الإمارات خالل هذه ال�سنوات من 
حتقيق الرخاء والرفاهية لأبنائها 
ول��ل��م��ق��ي��م��ني ع���ل���ى اأر����س���ه���ا عرب 
وتعزيز  اخل��دم��ات  ج���ودة  حت�سني 
التعليم  وتطوير  والأم���ان  الأم���ن 
ال�سحية وتوفري  الرعاية  وتعزيز 
غنية.  وث��ق��اف��ي��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة  بيئة 
وم���ن ه��ن��ا اأن��ت��ه��ز ال��ف��ر���س��ة لأرفع 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى 

�ساحب  و  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
دب��ي رعاه  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�ص 
اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل  اهلل، 
امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم�����ارات 
واأكد   ، ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
على اأن هذا اليوم هو عيدا وفخرا 
لكل من يعي�ص فوق ار�ص الإمارات 
انه  ، كما  من مواطنني ومقيمني 
للولء  لتجديد  تاريخية  منا�سبة 
والنتماء لقيادتنا الر�سيدة والتي 
اأولت الن�سان فيها بالغ الهتمام.

اأح��م��د ال��ع��ام��ري، يف  وق���ال �سعيد 
ومقيما  مواطنا  ال��ك��ل  ال��ي��وم  ه��ذا 
له  امل��غ��ف��ور  الحت���اد  �سانع  يتذكر 
زاي��د بن �سلطان  ال�سيخ  ب��اإذن اهلل 
والذي  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
ك����ان ذو ن��ظ��رة وروؤي������ة ث��اق��ب��ة  ملا 
وتاأ�سي�ص  احلكيمة  بقيادته  اأر�ساه 
دول���ة اأ���س��ب��ح��ت ب��ع��د وق���ت ق�سري 
وجعلها  ع��ال   وم�ستوى  �ساأن  ذات 
وقبلة  ال���ع���امل  دول  م�����س��اف  م���ن 
للجميع،  ففي ظل الحتاد �سهدت 
الإمارات  ب��دول��ة  القطاعات  كافة 
ت������ط������ورات وق������ف������زات ك����ب����رية قد 
ظهرت يف جميع املجالت بالدولة 
وب��ن��ي��ة حتتية  و���س��ح��ة  تعليم  م��ن 
ومرافق و�سياحة و�سناعة وجتارة 
ا���س��ب��ح��ت الم������ارات قبلة  ، ح��ت��ى 
العامل،  ان��ح��اء  كافة  م��ن  للجميع 
وخ�������الل ه�����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة اأت����ق����دم  
والتربيكات  التهاين  اآي��ات  باأ�سمى 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقام   اإىل 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�ساحب  و  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م��ا   ، اهلل  رع����اه 
الأعلى  امل��ج��ل�����ص  اأع�����س��اء  ال�����س��م��و 
دولة  �سعب  واإىل  الإم����ارات  ح��ك��ام 

الإمارات العربية املتحدة.
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عبد الرحمن عبد اهلل اجلابر: كلنا نتطلع باعتزاز واجتهاد الك�ضبو 2020 بدبي
•• دبي –�لفجر:

العربية  ال�سامل يف دول��ة الإم��ارات  يف موكب التطور 
املتحدة بف�سل اهلل �سبحانه والقيادة احلكيمة والإدارة 
ال��ر���س��ي��دة ت��ب��دو الإم�����ارات يف ���س��ب��اق دائ���م م��ع الوقت 
وعلى  ال��ي��وم  منذ  ال���س��ت��ع��دادات جت��ري  واأن  ول�سيما 
 2020 اأك�سبو  يف  امل�����س��ارك��ني  ل�ستقبال  و���س��اق  ق��دم 
العامل  اإليه  تو�سل  ما  باأرقى  العار�سني  وا�ست�سافة 
ومعلوماتيا  جماليا  امل��ع��ار���ص  تنظيم  اأ���س��ال��ي��ب  م��ن 
وتنوعا  وتكامال  وتبادل  وتعارفا  وتعريفا  وت�سويقيا 
ومتيزا وتفردا واإبداعا لأن اأك�سبو بحق �سيكون حمطة 
تاريخية لدبي والإمارات واملنطقة بل والعامل ملا �سوف 
وما  وتطلعات  وم�ساركات  جناحات  من  عليه  يرتتب 
يحت�سنه من معارف وحوافز مبادرات ينعك�ص خريها 

على العامل اأجمع.
الإمارات  دولة  ثمار  من  نا�سجة  ثمرة  بالتاأكيد  وهو 
واملتفردة  امل��ت��م��ي��زة  الحت���ادي���ة  ال��ع��رب��ي��ة مب�����س��ريت��ه��ا 
احل�ساري  وه��دف��ه��ا  ونهجها  مبقدماتها  واملتنامية 

الإن�ساين الأ�سمى.

تفاوؤل بال حدود
الالفت  ال�سبابي  ب��ال��ت��ف��اوؤل  املفعمة  ال��ك��ل��م��ات  ب��ه��ذه 
اجلابر  اهلل  ع��ب��د  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ال���س��ت��اذ  ا�ستقبلنا 
لإجراء حوار �سحفي مبنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�ص 
والأرب���ع���ني ل��دول��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة حيث 
التهاين والتربيكات  اآيات  اأ�سمى  ا�ستهل حديثه برفع 
اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات واإىل �سعب 
اأر�ص  على  وال��واف��دي��ن  واملقيمني  ال��ك��رمي  الإم�����ارات 
والزدهار  التقدم  من  وامل��زي��د  املزيد  متمنيا  ال��دول��ة 
باملنا�سبة  الإن�سان كما ترحم  التنمية وبناء  يف طريق 
على �سهداء الإمارات متمنيا من اهلل �سبحانه وتعاىل 
اإىل اهلل تعاىل  الرحمة لهم وال�سرب لذويهم وابتهل 
و�سعبها  الطيبة  الأر�����ص  ه���ذه  ع��ل��ى  ال��ن��ع��م  ي���دمي  اأن 
بال  فتفاوؤلنا  بخري  واأنتم  عام  وكل  واجلميع  املعطاء 

حدود ومن يتوكل على اهلل فهو ح�سبه.

التطوير يتواىل ويتوا�سل
وحتدث اإلينا ب�سراحته املعهودة حول الواقع امل�ستقبل 
التطوير  ف���اأن  ق��ال : احل��م��د هلل  ال��ت��ج��اري  ال�سوق  يف 
التجارية  الأف���ك���ار  ك��ان��ت  ع��ام��ا  فقبل15  ي��ت��وا���س��ل 
حمدودة ويف حميط الإمارات واخلليج فقط اأما اليوم 
فبعد زيارة املعار�ص العاملية والتجوال يف بلدان العامل 
اإىل هونكونغ وفرانكفورت  كلها من �سنغهاي وكونزو 
وطوكيو وغريها فقد تطورت املعار�ص وات�سعت اآفاق 
الإطالع واحلمد هلل فقد انعك�ست هذه املعار�ص اإيجابا 
على ال��ت��ط��ور والب��ت��ك��ار ���س��واء ل��دى ال��ت��ج��ار وخا�سة 

ال�سباب اأو يف  معامل ال�سوق وطريقة العرو�ص �سلعة 
والتفكري  الدائم  الرتقاء  اإىل  يدفع  ونوعا مما  وكما 
�سمو  ق��ال  كما  �سعبنا  لأن  التجاري  ال�سبق  يف  الدائم 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم يع�سق املركز الأول. 
واأ�ساف : فاملعارف اليوم ت�سمل خمتلف دروب التجارة 
وال�سوق واحلياة من نوع ال�سلعة اإىل اأ�ساليب العر�ص 
امل��ن��اف�����س��ة اإىل  ال���ق���درة ع��ل��ى  اإىل  اإىل و���س��ائ��ل اجل���ذب 
التكنولوجيا  م�ستوى  اإىل  ال�ستمرارية  اإىل  النزعة 
نعلق  يجعلنا  م��ا  وه���ذا  الأرق����ام  وع���امل  واملعلوماتية 
اآمال كبرية على جناح اأك�سبو 2020 بدبي فاجلودة 
هي لغة الع�سر والبتكار مفتاح الإب��داع وال�سباق مع 

الوقت هاج�ص كل ناجح.
العاملية  امل��ع��ار���ص  ال��ي��وم ملتقى  ف��دب��ي  ي��ق��ول  وت��اب��ع 
واملوؤمترات واملنتديات العلمية والثقافية والإعالمية 
كما اأنها عا�سمة القت�ساد الإ�سالمي بكفاءة وجدارة 
 2020 اأك�سبو  ب��اأن  نتوقع  وه��ذا ما يجعلنا  واق��ت��دار 
�سيكون باإذن اهلل املعر�ص الأف�سل بني املعار�ص العاملية 
مع �سرورة الهتمام با�ست�سافة �سركات من ا�سرتاليا 
بلدان  اإىل  اإ�سافة  اجلنوبية  المريكية  ال��ق��ارة  وم��ن 
وهي  وال�سني  وت��اي��وان  وك��وري��ا  كاليابان  اآ�سيا  �سرق 
ال�سريع مما  دب��ي والإم���ارات  اأم��ور تتوازى مع تطور 
جعل الإمارات اليوم حمط رحال التجار وامل�ستثمرين 
وال�ست�ساريني على مدار  والباحثني  الأعمال  ورجال 

الوقت و�سط اأجواء النجاح والتميز والإبداع.
ن�سيحة  اإىل  اجل��اب��ر  الرحمن  عبد  ال���س��ت��اذ  وخل�ص 
�سرورة  مع  املتوفرة  الإمكانيات  قدر  بالعمل  ال�سباب 
اأهل  ا�ست�سارة  تهور مع �سرورة  ال�سجاعة بال  املبادرة 
اخلربات والبعد عن التكالية والك�سل فم�سرية الألف 
ال��ك��رمي حممد  ت��ب��داأ بخطوة واح���دة وال��ر���س��ول  ميل 
�سلى اهلل عليه و�سلم يقول ) تفاءلوا باخلري جتدوه( 

وكل عام وانتم بخري.

عبدالرحمن عبداهلل اجلابر

جمموعة الفردان التجارية نهجها االأمنوذج ولغتها اجلودة

فردان بن علي الفردان: نتطلع اإىل املزيد من التطور واالزدهار
علي الفردان: اجلودة لغة الع�ضر ومطلب اجلميع 
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هاتف:
2220652 - 2228890، دبي

جمموعة الفردان التجارية 

•• دبي-�لفجر:

الالفتة  التجارية  املجموعات  من 
واملتميزة يف دولة المارات العربية 
املتوا�سلة  ب��ن��ج��اح��ات��ه��ا  امل���ت���ح���دة 
يراأ�ص  ال���ت���ي  ال����ف����ردان  جم��م��وع��ة 
ال�ستاذ  ���س��ع��ادة  اإدارت����ه����ا  جم��ل�����ص 
ف�����ردان ب���ن ع��ل��ي ال���ف���ردان ونائب 
�سعادة  الإدارة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص 
ال�ستاذ علي بن فردان علي الفردان 
طموحاتها  املجموعة  حققت  فقد 
الذي  امل�ستقيم  اخل��ط  قاعدة  على 
اأق�����س��ر م�����س��اف��ة ب���ني نقطتني  ه���و 
الطويلة  م�����س��ريت��ه��ا  يف  وج��م��ع��ت 
الأداء  ومتيز  ال�سلعة  انتقائية  بني 
ومواكبة التطور فبقيت اآمنوذجية 
الثبات  املزيد من  اإىل  دائما  توؤ�سر 
وكل  الكبار  والطموحات  ال��را���س��خ 
ع���ام واأن���ت���م ب��خ��ري وك���ان ل��ن��ا حوار 
املجموعة  يف  امل�سوؤولني  مع  �سامل 
ت��اأ���س�����س��ت يف العام   ال����رائ����دة  وق���د 

 .1958
 كلمة وفاء 

ال�ستاذ  ���س��ع��ادة  اأوًل  ال��ي��ن��ا  حت���دث 
ف�����ردان ب���ن ع��ل��ي ال����ف����ردان رئي�ص 
جمل�ص الإدارة فقال مبنا�سبة اليوم 
الوطني ال�ساد�ص و الأربعني لدولة 
اأرفع  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اىل 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
واىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ص  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
دبي واإىل اإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو 
ال�سيوخ حكام الإم��ارات واإىل �سعب 
املقيمني  واىل  ال��ك��رمي  الإم������ارات 
وال���واف���دي���ن يف ال���دول���ة وك���ل عام 
واأنتم بخري. ومتنى �سعادة ال�ستاذ 
باملنا�سبة  ال��ف��ردان  ف��ردان بن علي 
والتطور  الزده����������ار  م����ن  امل����زي����د 
للدولة التي اجنزت نه�سة �ساملة 
الأمام  اإىل  ودائما  قيا�سي  زم��ن  يف 

باإذن اهلل.
ث���م حت����دث ���س��ع��ادة ال����س���ت���اذ علي 
فردان الفردان نائب رئي�ص جمل�ص 
برفع  ح��دي��ث��ه  ف��ا���س��ت��ه��ل  الإدارة 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى 

واىل  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اىل 
اأ�سحاب املعايل الوزراء واإىل جميع 
الإم�����ارات  �سعب  واإىل  امل�����س��وؤول��ني 
وك������ل امل���ق���ي���م���ني وال�����واف�����دي�����ن يف 
التطور  من  املزيد  ومتنى  ال��دول��ة 
والزدهار والتقدم لدولة الإمارات 
ال��ر���س��ي��دة برعاية  ال��ق��ي��ادة  يف ظ��ل 

اهلل �سبحانه وحفظه .
املجموعة  اأجن�������ازات  اأه�����م  وح�����ول 
ال�ستاذ  ق��ال   2009 العام  خ��الل 
علي فردان الفردان اأهم الجنازات 
جتارية  ل���ع���الم���ات  م��ل��ك��ي��ت��ن��ا  ه����ي 
خا�سة بنا وم�سهورة ل�سركات وهي 
وكماليات  فرن�سية  ع��ط��ور  �سركة 
املحافظ  ع���الم���ات  ت��ت��ن��وع  وم��ن��ه��ا 
وه�����ي م����ن اجل����ل����دي����ات ال���ف���اخ���رة 
الناقة  م�ستلزمات  م��ن  وغ��ريه��ا 

وجاذبية ال�سخ�سية الرب�ستيج .
الفردان  ع��ل��ي  ال���س��ت��اذ  واأ����س���اف   
ك����ذل����ك ي����وج����د ل���دي���ن���ا ع������دد من 
نعمل  الهند  بومباي  يف  ال�سركات 
�سناعية  مب��ج��الت  ك�سركاء  معها 
خمتلفة ومتنوعة وال�سركة عائلية 
الوالد   اإدارت�����ه�����ا  جم��ل�����ص  ي����راأ�����ص 
الرئي�ص  ن���ي���اب���ة  م���رك���ز  واأت��������وىل 
ال�سركة  يف  وم��ع��ن��ا  ال��ع��ام  وامل���دي���ر 
الفردان  حممد  ال���س��ت��اذ  ال�سقيق 
الفردان  مهدي  ال�ستاذ  وال�سقيق 
ونبارك  الإدارة.  جمل�ص  واأع�ساء 

ا�ست�سافة دبي لإك�سبو0202
 التميز - الو�سط - ال�سعبي 

على  والطلب  النا�ص  اقبال  وح��ول 
نوعيات ال�سلع املتواجدة يف ال�سوق 
وال�سعبي  وامل��ت��و���س��ط  امل��ت��م��ي��ز  ب��ني 
ق���ال ال���س��ت��اذ ع��ل��ي ال���ف���ردان اأرى 

هو  ال�سعبي  الو�سطي  امل�ستوى  اأن 
الأك����رث رواج����ا يف م��ع��دلت حركة 
ارتفاع  ب�����س��ب��ب  وال��ط��ل��ب  ال��ع��ر���ص 
للب�سائع  امل��ت��م��ي��ز  اجل����ودة  اأ���س��ع��ار 
العاملية واملاركات املتميزة . واأ�ساف 
وع���ل���ى ك���ل ح����ال ت��ب��ق��ى الأول����وي����ة 
دوما  الأك���رث  لأن��ه��ا  لي�ص  للنوعية 
وح�������س���ب ول��ك��ن��ه��ا ك���ذل���ك الأك�����رث 
انت�سارا بني النا�ص خا�سة واأن من 
يعتاد عليها تغدو جزءا من حياته 
اليومية مهما اختلفت الظروف .  

 مواكبة التطور :
امل�ستقبلية  ال���ت���ط���ل���ع���ات  وح�������ول 
فردان  علي  ال�ستاذ  ق��ال  لل�سركة 
ال���ف���ردان ن��ح��ن ن��واك��ب ت��ط��ور دبي 
خا�سة  التفا�سيل  بكل  وازده��اره��ا 
كل  حت����ر�����ص  دب�����ي  ح���ك���وم���ة  واأن 
الفر�ص  ت���وف���ري  ع���ل���ى  احل����ر�����ص 
الطموحات  اذك���اء  وع��ل��ى  للجميع 
لل�سباب  دائ���م���ا  ك���ن���زا  ي��ع��ت��رب  مم���ا 
اإىل  دائ��م��ا  ال���ذي يتطلع  ال�����س��اع��د 
الجن����ازات  واأن  ل�سيما  الأف�����س��ل 
وال�سناعية  وال��ت��ج��اري��ة  العلمية 
تتواىل  وال�����س��ح��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
الم��ر ال��ذي جعل م��ن دب��ي حمط 
رح���ال اجل��م��ي��ع م��ن ج��ه��ات العامل 
الربع ول�سيما الطفرة العمرانية 
وال�ستثمارية والعقارية اىل جانب 
امل��ع��ار���ص وامل��ل��ت��ق��ي��ات وامل���وؤمت���رات 
ال�سياحية  واملنتجعات  واجلامعات 
مدرو�سة  ف����اخل����ط����وات  ال�����رائ�����ة. 
بال  والطموحات  وف��ري  واحل�����س��اد 
ح���دود وك���ل ع���ام واأن���ت���م ب��خ��ري مع 
اأوًل  ال���دائ���م اجل�����ودة  ���س��ع��ار دب����ي 

واجلودة دائما واهلل ويل التوفيق.
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الفجرية تنعم مب�سرية النه�سة ال�ساملة ..  �سباق دائم مع التطور واالزدهار

�ضعيد  عبيد النعيمي: اأمتنى على ال�ضباب بر الوالدين 
وطاعة اأويل االأمر واال�ضتفادة من الفر�ش

نا واأْحم االإمارات التي ..« ق�ضيده » يا ربَّ

•• �لفجرية – د . حممود علياء:

ت�سهد  اإمارة الفجرية ازدهارا لفتا ي�سمل خمتلف 
امليادين و�ستى القطاعات وهي املتميزة بني اإمارات 
ال���دول���ة مب��وق��ع��ه��ا ع��ل��ى امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي وبحر 
والتجارة  العاملية  امل��الح��ة  خ��ط��وط  حيث  ال��ع��رب 
والقادمني  للم�سافرين  املنا�سبة  واملحطة  الن�سطة 
وامل�����س��رتي��ح��ني وامل�����س��ت��ج��م��ني ع��ل��ى ح��د ���س��واء بني 
�سعيد  ال�سيد  يقول  كما  النخيل  واأ�سجار  الينابيع 
يويل  و  ،واأ���س��اف  امل��ع��روف  التاجر  النعيمي  عبيد 
ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الفجرية  ح��اك��م  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو 
العناية  مع  اهتمام  كل  والتطور  النه�سة  م�سرية 
الالفتة لكل التفا�سيل وكذلك نائب �سمو احلاكم 
ال�سيخ حمد بن �سيف ال�سرقي وويل العهد الأمني 
ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي وكذلك �سمو ال�سيخ 
ال�سناعة  دائ��رة  رئي�ص  ال�سرقي  حممد  بن  �سالح 
والقت�ساد وجميع اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ وال�سادة 

امل�����س��وؤول��ني يف ال��ب��ل��دي��ة وغ��رف��ة ال��ت��ج��ارة ودائ����رة 
الإمارة  ي��ول��ون  ال��ذي��ن  احل��رة  واملنطقة  ال�سياحة 
خطوة  التطور  تفا�سيل  كل  ويتابعون  اهتمام  كل 
ومدنا  ناه�سة   اإم���ارة  الفجرية  جعل  مم��ا  خطوة 
ع�سرية بكل املعايري من الفجرية اإىل مربح  اإىل 
البدية اإيل �سانة اإىل م�سايف اإىل البثنة اإىل العقة  
اإىل دب���ا ح��ي��ث ي��ج��ت��م��ع ال��ت��ط��ور الج��ت��م��اع��ي مع 

والتعليمي  العمراين  التطور  ال�سحي مع  التطور 
اإ���س��اف��ة اإىل احل��دائ��ق وامل��ن��ت��زه��ات وال��ط��رق التي 
اإىل الينابيع والآث��ار وقمم اجلبال واملزارع  تو�سل 
ويتهادى مع  �سكون اجلبل  يلتقي  وال�سطاآن حيث 
�سيمفونية  لي�سكل  القمر  البحر على �سوء  اأم��واج 
رائعة يتعانق بها ال�سوء والظل واحلركة وال�سكون 
عبيد  �سعيد  ال�سيد  يقول  كما  وال��ت��اأم��ل  والإب����داع 
ال��ن��ه�����س��ة م��ن��ذ خطواتها  ال����ذي واك����ب  ال��ن��ع��ي��م��ي 
النه�سة  مفرو�سات  موؤ�س�سته  على  واأطلق  الأوىل 
كل  يف  الناه�سة  اخلليج  ابت�سامة  الفجرية   ،اإن��ه��ا 
القطاعات كما يقول رجل الأعمال املعروف ال�سيد 
األنعيمي التاجر املعروف الذي يتمتع  �سعيد عبيد 
الأجداد  بحكايات  �سفحاتها  تزخر  وا�سعة  بثقافة 
ب��ر الولدين  ال�����س��ب��اب يف  ل���دى  ب��الع��ت��ب��ار  وت��ث��م��ر 
الفر�ص وليتم  الأم��ر وال�ستفادة من  وطاعة ويل 
ت��وا���س��ل ال��ع��ط��اء ب���ني الأج����ي����ال وت�����س��اع��ف ثمار 
التوفيق  ويل   واهلل  جيل،  اإىل  جيل  م��ن  النه�سة 

وكل عام وانتم بخري.     

ي��������ا رب�������ن�������ا واأح����������������م االإم�����������������������ارات ال����ت����ي 
ع�����ه�����ده ويل  ث���������م  خ�����ل�����ي�����ف�����ة  واح���������ف���������ظ 
ورج��������ال��������ه حم��������م��������دا  واأح������������������م  رب  ي���������ا 
وال�������������س������ي������خ  ح��������م��������دان ك�����������ذا اأب���������ن���������اوؤه
وال�������������س������ي������خ م������ك������ت������وم ف���������ال ن�����ن�����������س�����ي ل���ه
وح���ك���ي���م���ن���ا �����س����ي����خ����ن����ا  واأرح�����������������م  رب  ي�������ا 
ل���ن���ا م������ك������ت������وم  اآل  واأح����������ف����������ظ  رب  ي��������ا 
ي��������ا رب�������ن�������ا واأح����������������م االإم�����������������������ارات ال����ت����ي
امل�������س���ط���ف���ى احل����ب����ي����ب  ع����ل����ى  ������س�����ّل  رب  ي������ا 
و������س�����ع�����دمت�����و ع�����������س�����ت�����م�����و  ع������ي������د  ك���������ل  يف 

ال���������ردى ف�����ل�����ه  �������س������اءه������ا  اأو  ك�������اده�������ا  م�������ن 
�������دا �������مَّ حُمَ ال�������ه�������م�������ام   ذاك  ب�������ه  اأع�������ن�������ي 
ي��������ا رب�������ن�������ا وارح����������������م اأب���������اه���������م را��������س�������دا
ح�������������ازوا امل��������ك��������ارم وال�������ع�������ال وال���������������س�������وؤددا
غ�����دا ف������ارح������م������ه  رب  ي�������ا   .. اأف�������������س������ال������ه 
ي��������ا رب�������ن�������ا واأرح�������������������م اأب�����������ان�����������ا  زاي�����������دا
اأه�������������ل امل���������ك���������ارم وال������ع������ط������اي������ا وال�������ن�������دى
األ�����������ردى ن���������ال  ������س�����اءه�����ا  اأو  ك�������اده�������ا  م�������ن 
ال�����ه�����دى اأع��������������الم  واالأ���������س��������ح��������اب  واالآل 
ال�����ف�����دى ل�����ك�����م  م���������س����رن����ا  ي������ا�������ص  اآل    �سعيد عبيد النعيمي ي�������ا 

موؤ�س�سة ال�سركال الثقافية تواكب النه�سة ال�ساملة يف االإمارات

اأحمد بن عي�ضى ال�ضركال: قطعت االإمارات �ضوطا ثقافيا طويال خالل امل�ضرية االحتادية
ن�سعى اإىل تكري�ص حوار احل�سارات ودعم االإبداعات وتعزيز ال�ساحة الثقافية يف االإمارات

•• دبي- د . حممود علياء:

موؤ�س�سة  توا�سل  ونيف  �سنوات  ع�سر  قبل  انطالقتها  منذ 
الرتاث  اإحياء  العمل على  الإم��ارات  الثقافية يف  ال�سركال 
ومواكبة التطور واأ�سراف امل�ستقبل بروؤية علمية مدرو�سة 
والفنية  والثقافية  الفكرية  امل��واه��ب  رع��اي��ة  م��ن  تنطلق 
وتاألقها  وح�سورها  وتوا�سلها  لتنميتها  عامة  والإبداعية 
مبنهجية مدرو�سة جتمع بني املحرتفني والهواة وت�سعى 
بالري�سة  ���س��واء  والب��ت��ك��ار  واخل��ل��ق  التميز  روح  اإذك���اء  اإىل 
جمالت  يف  اأو  والنغم  بالوتر  اأو  بالقلم  اأو  ب��الأزم��ي��ل  اأو 
امل��خ��ط��وط��ات ورع���اي���ة اخل��ط��اط��ني وم���ا اإيل ذل���ك �سبيال 
فهمنا الر�سوم وهناك النقو�ص وهنالك الزخرفة والألوان 
املتميزين  املبدعني مع  الفنون من طريق جتمع  اإىل  وما 
مع الواعدين والهواة املبتدئني لتعزيز بيئة الفن والعطاء 
الإم����ارات  ل��دول��ة  ال�����س��ام��ل��ة  النه�سة  ���س��ي��اق  والب��ت��ك��ار يف 
واملعا�سرة  الأ�سالة  م�سرية  جت�سد  التي  املتحدة  العربية 
اإىل ج��ان��ب كونها  اإىل ج��ي��ل  ب���اأرق���ي جت��ل��ي��ات��ه��ا م��ن ج��ي��ل 

حتت�سن املبدعني من كل بقاع الأر�ص.

ن�سيج ح�ساري عاملي يثمر بفنون عاملية 
ويف لقاء مع �سعادة الأ�ستاذ اأحمد بن عي�سى ال�سركال رئي�ص 
ال�سركال  موؤ�س�سة  ورئي�ص  وموؤ�س�ص  ال�سركال  جمموعة 
والأربعني  ال�����س��اد���ص   ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  الثقافية 
حديثه  �سعادته  ا�ستهل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 
اآيات التهاين والتربيكات اإىل �ساحب ال�سمو  اأ�سمى  برفع 
ال�سيخ خليفة بن زايد رئي�ص الدولة واإيل �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي واإىل اإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو 
ال�سيوخ حكام الإمارات واإىل اأ�سحاب ال�سمو اأولياء العهود 
والوافدين  املقيمني  واإىل  ال��ك��رمي  الإم����ارات  �سعب  واإىل 
وامل��ع��ط��اء متمنيا  الطيبة  ال��دول��ة  اأر����ص  وال��زائ��ري��ن على 
والتطور  وال��ن��م��اء  ال��ت��ق��دم والزده�����ار  م��ن  امل��زي��د  �سعادته 

وقيادتنا  �سبحانه  اهلل  بف�سل  املباركة  الحتادية  للم�سرية 
جعل  مم��ا  جيل  اإيل  جيل  م��ن  العطاء  وم��واك��ب  احلكيمة 
النه�سة قيا�سية بقيا�ص الزمن ومنوذجية مبعايري املدنية 

واحل�سارة والتوا�سل وكل عام وانتم بخري.
املتنوع  العاملي  احل�ساري  الن�سيج  ه��ذا   : �سعادته  واأ���س��اف 

واملبدع يف ظل الأمن والأمان واحلرية
ي�سكل  وال��رخ��اء  وال�ستقرار  والثقافة  والتعليم  والعدالة 
واملبدعني  الإب��داع  لرعاية  ومثمرة  بيئة ح�سارية �سحية 
من املواطنني خا�سة ومن الوافدين عامة يف �سياق تناغم 
اإن�ساين نبيل يرعي الفكرة وينميها ويعرف كيف يو�سلها 
وماذا ميكن اأن يبني عليها من ايجابيات وجتليات جتمع 
الرو�ص  يجمع  كما  واملحرتفني  واملفكرين  الفنانني  بني 
بني الأزه��ار والأطيار ومياه الأنهار يف �سيمفونية خالقة 
بثمارها  وحتلق  ال��وئ��ام  حياة  من  خيوطها  ن�سيج  معطاء 
اإىل ك��ل اجل��ه��ات داخ��ل ال��دول��ة وخارجها ه��ذه ه��ي ر�سالة 
الثقافة بكل األوانها واملعرفة مبختلف وجوهها والإبداعات 
لالإن�سان  الإن�سان  اأخوة  تكر�ص  تنوع مقا�سدها وهي  على 
وجتعل من كل اإن�سان ينعم بالبيئة ال�سحية واخلالقة لأن 
يكون مفكرا وكاتبا وعازفا ور�ساما ونحاتا وت�سكيليا يوؤدي 
فكرته ويبلغ بهدفه الإن�ساين مراده وختم �سعادته بالقول 
املواهب  بكل  ون��رح��ب  للجميع  وال��ن��ج��اح  التوفيق  اأمت��ن��ى 
والكفاءات والقدرات لدفع عجلة الثقافة قدما اإىل الأمام 
فيوطننا العزيز والغايل واأر�سنا الطيبة وبيئتنا ال�سحية 

احلا�سنة واآمالنا الكبار وكل عام واأنتم بخري. 
موؤ�س�سة  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  وال��ف��ن��ي��ة  الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات   

ال�سركال الثقافية خالل العام 26-11-2014
- م��ع��ر���ص ح���وار ب��ني ال��ف��ن احل��دي��ث واحل����رف القدمية 

بالتعاون مع جامعة زايد 
للثقافة  دب��ي  هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   2014 �سكة  معر�ص 

والفنون.
ال�سركال  موؤ�س�سة  يف  ومركز  الأخ�سر  الإم��ارات  مهرجان 

الثقافية. 

اأم�����س��ي��ة ���س��ع��ري��ة ل��ل�����س��اع��رة الإم���ارات���ي���ة ���س��ي��خ��ة املطريي 
بالتعاون بالتعاون مع اأكادميية ال�سعر.

معر�ص لوحات ر�سم وخزف للفنان ال�سيني يل يل ع�سو 
مع  بالتعاون  بباري�ص  اللوفر  متحف  يف  التحكيم  جلنة 

جمعية الرتاث العمراين.
املعر�ص الت�سكيلي اترابا للفنانة اللبنانية ناحد حنون 

معر�ص فني للفنان ال�سيني جونغ وانغ خه عميد اأكادميية 
الفنون اجلميلة يف ال�سني 

معر�ص ابداع العرب عرب الفن
معر�ص ان�سجام الألوان

معر�ص املجموعة الفنية العربية ال�سينية 2014.
الإفطار  تت�سمن  التي  الرتاثية  الفعاليات  اإىل  بالإ�سافة 
التي  ال�سياحية  للمجموعات  ال��رتاث��ي  والع�ساء  وال��غ��داء 
اأو ثالث  الفعاليات كل �سهر مرتني  تزور دبي وتقام هذه 

مرات بالإ�سافة ملعار�ص املذكورة اآنفا.

توا�سل ثقايف مع ال�سني
ن�سيم  وموؤ�س�سة  الثقافية  ال�سركال  موؤ�س�سة  قامت  كما 
فنيا  معر�سا  جنب  اإىل  جنبا  ال��ث��ق��ايف  للتوا�سل  ال�سني 
كبار من  فنان  ع�سر  فريدة خلم�سة  اأعمال  يجمع  جديدا 
ال�سني والإمارات و�سورية افتتح يوم الأحد يف 23 نوفمرب 

املا�سي.
رئي�ص  ال�سركال  عي�سي  ب��ن  اأح��م��د  �سعادة  املعر�ص  افتتح 
الثقافية  ال�سركال  موؤ�س�سة  وموؤ�س�ص  ال�سركال  جمموعة 
وال�����س��ي��د ت��ان��غ ج��ني غ��ان��غ رئ��ي�����ص جمل�ص رج���ال الأعمال 
العربية  الفنية  املجموعة  معر�ص  اخل���ارج  يف  ال�سينيني 
ال�سينية 2014 وذلك يف موؤ�س�سة ال�سركال الثقافية دار 
وي�ستمر   13 رقم  التاريخي منزل  الفهيدي  ال��رتاث حي 
الفنانني  اأ����س���م���اء  ي��ل��ي  ف��ي��م��ا   2014-11-25 ل��غ��اي��ة 
ت��او كون  ل��و غ��و  امل�ساركني: مينغ ل��ني ج��ني �ساو ه��اي يل 
 ، منيج  ت�سي  �سيانغ  ينغ جونغا  اأي  غ��وا يل  ك��ني  دو  ي��وان 
هو هو، جانغ تونغ فينغ جيا دان �سون �سيو اينغ ))اأعمال 

جابر))فنان  فهد  فقط((  ))اأعمال  �سا  �سان  هان  فقط(( 
اإماراتي(( اأمين بازر با�سي ))فنان �سوري(( .

واأ�ساف �سعادته: 
ياأتي معر�ص املجموعة الفنية العربية ال�سينية انطالقا 
�ستاأخذ  العامل  ح��ول  ال�سينية  الثقافة  ن�سر  م�سروع  من 
ال��ف��ن��ي��ة ج��ول��ة يف ع���امل اخل��ط��اط��ني والفنانني  الأع���م���ال 
ال�سينيني هذا املعر�ص بتنظيم من موؤ�س�سة ن�سيم ال�سني 
للتوا�سل الثقايف يف دبي وبدعم قوي من جمموعة رجال 

 60 الأع��م��ال ال�سينيني يف اخل��ارج ي�سم املعر�ص ح��وايل 
عمال لأكرث من 10 فنانني �سينيني و 3 فنانني عرب يتم 
عر�سهم خالل املعر�ص.  وتزامنا مع الذكرى 30 لإقامة 
العربية  والإم����ارات  ال�سني  ب��ني  الدبلوما�سية  العالقات 
الفنية  لالأعمال  الأوىل  الوجهة  هي  دبي  فتعترب  املتحدة 
والفنانني  للخطاطني  بالن�سبة  ال��ع��امل  ح��ول  ال�سينية 
ال�سينيني وتعترب اأول ن�ساط ثقايف يف روؤية طريق احلرير 

اجلديد. 

�سعادة اأحمد بن عي�سى ال�سركال

ديق حممد �سديق �سالم من نظم الواعظ اال�ستاذ: �سّ
دائرة ال�سئون االإ�سالمية والعمل اخلريي دبي- االإمارات العربية املتحدة 

مبنا�سبة اليوم الوطني 46 للدولة

طموحات �سباب االإمارات بال حدود

الدكتور علي حممد املال: نراهن على اجلودة اأواًل 
اجلميع  مع  للتعاون  كامل  ا�ستعداد  على  • نحن 

القطاعات خمتلف  يف  اللوج�ستية  اخلدمات  • نوفر 
•• �لفجرية- د . حممود علياء:

ي���زرع ال�سنابل  اإن م��ن  اأح���د ع��ل��م��اء الج��ت��م��اع  ق���ال 
لع�سر  يح�سد  الأ���س��ج��ار  ي���زرع  وم���ن  ل��ع��ام  يح�سد 
�سنوات اأما من يزرع الرجال فاإنه يح�سد اأبد الدهر 
تكفيه  �سمكة  جائعا  اأطعمت  اإذا  اآخ��ر:  حكيم  وق��ال 
تكفيه  ال�سمك  �سيد  علمته  اإذا  ول��ك��ن��ك  ل�����س��اع��ات 
دولة  الر�سيدة يف  قيادتنا  توؤكد  كله.. وهكذا  العمر 
وعلى  الإن�سان  دور  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
امل�سي  وعلى  امل�سوؤول  ارتقاء  وعلى  املواطن  واج��ب 
واأ�سول  ق��واع��د  الأف�سل  املجتمع  حتقيق  يف  قدما 
ن�سب عينيك  ما  ح��اول �سع هدفا  تعلم  فكر  تقول 
باجلد والجتهاد فكل من زرع ح�سد وكل من �سار 

على الدرب و�سل.

يف  ال�سابة  الأج��ي��ال  جت�سدها  امللمو�سة  القيم  ه��ذه 
دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��ك��ف��اءة واقتدار 
وحتفز وطموح مما حفزنا اإىل اإلقاء الدكتور ال�ساب 
وا�ستهل  بنا  رح��ب  ال���ذي  امل��ال  حممد  علي  ال��ي��اف��ع 
اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمع  برفع  حديثه 
واأ�سحاب  الإم���ارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب 
اأ�سحاب  اأولياء العهود الأمناء واإىل  ال�سمو ال�سيوخ 
امل�سوؤولني  واإىل جميع  نواب احلكام  ال�سيوخ  ال�سمو 
والوافدين  واملقيمني  الكرمي  الإم��ارات  �سعب  واإىل 

على اأر�ص الدولة وكل عام واأنتم بخري .
ومتنى �سعادته باملنا�سبة املزيد من التطور والأعمار 
ال�ساملة  النه�سة  م�����س��رية  يف  والزده������ار  وال��ب��ن��اء 
والإجنازات التي هي مو�سع اإعجاب وتقدير العامل 

واإىل املزيد باإذن اهلل.

اأعمال متنوعة 
اإىل  فاأ�سار  عمله  ح��ول  مجالت  �سعادته  حت��دث  ثم 
للتجارة  وامل��ال  اللوج�ستية  للخدمات  امل��ال  ن�ساط 
واملقاولت ومن اخلدمات اللوج�ستية يوجد م�سروع 

التعبئة والتغليف .
وقد تاأ�س�ص يف العام 2014 ومقره يف واحة ال�سليكون 
بدبي وهو م�سروع يوفر جممل م�ستلزمات التعبئة 
اأو  الورقية  اأو  البال�ستيكية  منها  ���س��واء  والتغليف 
ال��ع��م��ل هو  والأ���س��ا���س��ي يف  الأمل��ن��ي��وم  م��ن  امل�سنوعة 

اجلودة اأولد. 
وهذا ما يحفز عمالءنا يف الو�سط التجاري للتعامل 
و�سركات  واملطاعم  الفنادق  قطاع  يف  وكذلك  معنا 
الإم�����ارات واخل��ل��ي��ج وذلك  ع��ل��ى م�ستوى  ال��ت��م��وي��ن 
�سمن برنامج مدرو�ص بخطوات متتالية ومدرو�سة 
املعروفة  ال�سركات  م��ع  اأو  املبا�سر  بالت�سال  ���س��واء 

التي نتعامل معها اأ�سال.

اخلدمات اللوج�ستية
املوؤ�س�سة  توفرها  التي  اللوج�ستية  اخلدمات  وحول 
واإىل  �سحنة من  اأي��ة  تاأمني  نتوىل م�سوؤولية   : قال 
اخلارج مع تخلي�ص املعامالت وبكل التفا�سيل من 

الباب اإىل الباب.
واأ�ساف: كذلك نقدم خدمات ال�سحن الربي والوي 
خا�سة  التعاون  جمل�ص  دول  امتداد  على  والبحري 
�سركات  مع  معقودة  اتفاقات  ولدينا  عامة  والعامل 

متخ�س�سة معنية مبثل هذه الأعمال يف ايطاليا 

والهند وال�سني وتايوان وا�سرتاليا . 
للتعاون  الكامل  ال�ستعداد  باملنا�سبة  �سعادته  واأك��د 
ال��ع��امل فخارطة اخل��دم��ات �ساملة  اأي��ة جهة يف  م��ع 
بال  وطموحاتنا  الأرب����ع  ال��ع��امل  وج��ه��ات  يف  وتن�سر 

حدود واحلمد هلل.
وخل�ص �سعادته اإىل القول :

 فالتفاوؤل �سيد املوقف ولدينا فريق عمل متخ�س�ص 
الكفاءات  اأ����س���ح���اب  وم����ن  امل��ت��م��ي��زة  ال����ك����وادر  م���ن 
لتلبية طلبات  ا�ستعداد  على  فنحن  ولذا  والتجارب 

اجلميع واهلل ويل التوفيق. 

الدكتور علي حممد املال
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•• �لفجرية – �لفجر: 

يواكب قطاع اخلدمات يف الفجرية 
ال���ت���ن���م���ي���ة ال�������س���ام���ل���ة والزده���������ار 
امل��ت��وا���س��ل يف الإم�����ارة وي��رق��ى اإىل 
م�������س���اف اجل�������ودة وال���ت���م���ي���ز بكل 
حرفية  بف�سل  وذل��ك  التفا�سيل  
وكفاءة العاملني فيه وكذلك ب�سبب 
لكل  املواكبة  تفر�ص  التي  املنا�سبة 

حديث ومتطور ومبتكر .

مطعم الفت
�سهرزاد  ق�����س��ر  م��ط��ع��م  وي���ع���ت���رب 
يف  الإيرانية  املاأكولت  يقدم  الذي 
م��دي��ن��ة ال��ف��ج��رية م��ت��م��ي��زا بجودة 
وم�ستوى  وم���وق���ع���ه  م����اأك����ولت����ه 
واإتقان  بحرفية  ولف��ت��ا  خ��دم��ات��ه 
ال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه وق���د ت��اأ���س�����ص قبل 
اجلميع  ويق�سده  ���س��ن��وات  خم�ص 
ال�ساد�ص  الوطني  اليوم  ومبنا�سبة 
والأربعني لدولة الإمارات العربية 
ال�ساملة  جولتنا  وخ���الل  املتحدة 
ا�سرتاحة  ل��ن��ا  ك��ان��ت  ال��ف��ج��رية  يف 
ح����وار م��ع ال�����س��ي��د ب��ه��رام��ي مدير 
ع��ام املطعم ال��ذي رح��ب بنا معربا 
حققته  مب��ا  و�سعادته  ���س��روره  ع��ن 
خا�سة  والفجرية  عامة  الإم���ارات 
امل�سرية  وازده���ار يف ظل  من تقدم 
البارزة  تفا�سيلها  بكل  الحت��ادي��ة 
ن�ستقبل  قال  املطعم  وحو مميزات 
الوقت ونقوم  احلفالت على مدار 
البيوت  داخ�����ل  ����س���واء  ب��ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 
ولدينا  ال���ن���وادي  اأو  ال��ق�����س��ور  اأو 
ونلتزم  م��ت��خ�����س�����ص  ع��م��ل  ف���ري���ق 
اجل����ودة وال��ت��م��ي��ز لأن��ه��م��ا الأق���وى 
اأوق���ات  اأف�����س��ل  اأم���ا  املناف�سة  اأم����ام 

ودي�سمرب  ون��وف��م��رب  اأك��ت��وب��ر  فهي 
ويناير اإ�سافة اإىل اأن العمل ممتاز 
خ�����الل ���س��ه��ر رم�������س���ان امل����ب����ارك. 
واأو�سح ال�سيد بهرامي باأن معظم 
من  يح�سرها  املطعم  م�ستلزمات 
اأم��ا الأ���س��م��اك فمن الفجرية  دب��ي 
وال���ل���ح���وم م���ن دب����ي واحل����رك����ة يف 

الفجرية جيدة واحلمد هلل. 
�سكر وعرفان 

ب���ه���رام���ي بهذه  ال�������س���ي���د   و����س���ك���ر 
البلدية  يف  امل�����س��وؤول��ني  امل��ن��ا���س��ب��ة 
الدائرة  ويف  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ويف 
الق��ت�����س��ادي��ة ووج���ه حت��ي��ة خا�سة 
حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل 
املجل�ص  ال�سرقي ع�سو  بن حممد 

ل��الحت��اد ح��اك��م الفجرية  الأع��ل��ى 
بن  حمد  ال�سيخ  �سمو  نائبه  واإىل 
عهده  ويل  واإىل  ال�����س��رق��ي  ���س��ي��ف 
الأم�����ني ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
ال�سيخ  �سمو  واإىل  ال�سرقي  حمد 
����س���ال���ح ال�������س���رق���ي رئ���ي�������ص دائ�����رة 
الفجرية  يف  والقت�ساد  ال�سناعة 
را�سد  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  �سمو  واإىل 
ب���ن ح��م��د ال�����س��رق��ي رئ��ي�����ص هيئة 

الفجرية للثقافة والإعالم.
اأن قطاع اخل��دم��ات يف  اإىل  واأ���س��ار 
ب�سكل  ينمو  رواف��ده  بكل  الفجرية 
م�سجع  موؤ�سر  وه��و  ولف��ت  �سريع 
امل�ستقبل  ب���اأن  واحل��م��د هلل م��وؤك��دا 

للجودة وكل عام واأنتم بخري.  

قطاع اخلدمات يف الفجرية يواكب النه�سة ال�ساملة

بهرامي:احلركة م�ضجعة 
واالإقبال يتزايد

نراهن على اجلودة 

بهرامي

االإمارات جوهرة املدنية واالأ�سالة واالزدهار والتطور
حممد عبد الرزاق حممدي »اأبو نادر«:االإمارات حتت�ضن �ضعوب العامل

هنا يتج�ّسد التعاي�ص احل�ساري اخلاّلق
مو�سع فخر واعتزاز لكل عربي ولكل اإن�سان

•• دبي �لفجر:

اأر�سها  املتحدة بطيبة  العربية  الإم��ارات  دولة  جت�سد 
لأمم  ح�سارية  �سيمفونية  اخل���الق  وافقها  و�سعبها 
والرواد  املبدعون  منهم  �سواء  الأر���ص  و�سعوب  الدنيا 
وال��ت��ج��ار ورج�����ال الأع���م���ال اأو ال��ع��ام��ل��ون ب��ح��ث��ا عن 
والطماأنينة  املعي�سي  والتوا�سل  العائلي  ال�ستقرار 
املن�سودة تطعمهم من جوع وتاأمنهم من خوف وتفتح 

لهم اآفاق احلياة احلرة الكرمية بال حدود.

من القلب اإىل القلب
حممد  ال�سيد  ا�ستهل  املعربة  ال�سادقة  الكلمات  بهذه 
ن��ادر رج��ل الأع��م��ال املعروف  اب��و  عبدالرزاق حممدي 
الوطني  اليوم  الإم��ارات واخلليج حديثه مبنا�سبة  يف 
ال�����س��اد���ص والأرب���ع���ني ل��دول��ة الإم������ارات اأ���س��م��ى اآي���ات 
�ساحب  اإىل  التمنيات  واأ���س��دق  والتربيكات  التهاين 
، حفظه  زايد  ال�سيخ خليفة بن  الدولة  ال�سمو رئي�ص 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل  اهلل 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 

دبي ، حفظه اهلل واإىل اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات 
العهود  اأول��ي��اء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واإىل  اهلل  حفظهم   ،
وبتهنئة  ال����وزراء  امل��ع��ايل  اأ���س��ح��اب  واإىل  اهلل  حفظهم 
نائب  الفريق �ساحي خلفان متيم  اإيل معايل  خا�سة 
�سرطة  عام  قائد  بدبي  العام  والأم��ن  ال�سرطة  رئي�ص 
الإم�����ارات  ���س��ع��ب  اإىل  و  امل�����س��ئ��ول��ني  واإىل ج��م��ي��ع  دب���ي 
الأر�ص  ه��ذه  على  وال��واف��دي��ن  املقيمني  واإىل  الكرمي 
الطيبة امل�سايف وكل عام وانتم بخري ومتنى �سعادته 
باملنا�سبة حتقيق املزيد واملزيد من النه�سة املتوا�سلة 
امليادين  ك��ل  يف  املتكامل  وال��ن��م��اء  امل�ستمر  والزده����ار 
واحلقول مع دوام الأمن وال�ستقرار فاإذا �سلح الراأ�ص 

�سلح اجل�سد ودائما اإىل الأمام باإذن اهلل.
اأن  اأبو نادر باملنا�سبة على جيل ال�سباب  ومتنى �سعادة 
يح�سنوا القطاف من فر�ص التعليم والعمل والزدهار 
الأهداف  وحتقيق  الفر�ص  اأف�سل  لتحقيق  والعمران 
اأف�سل  اإىل  والثقافية  والتنموية  والتجارية  العلمية 
م�ستوى ويف ذلك خريا للجميع. فاملناخ �سحي بامتياز 
والفر�ص كثرية وللمجتهد ن�سيب والرعاية واحلوافز 

دورهما الدائم  يف النجاح وكل عام واأنتم بخري. 

حممد عبدالرزاق حممدي ابو نادر

ال�سياحة يف الفجرية تزدهر على مدار الف�سول االأربعة
فندق �سيجي الديار يف الفجرية ي�ستقطب اجلميع

فوؤاد ملحم: يهمنا اأن نكون دائما يف املقدمة
الوقت مدار  على  ال�سياحية  الوفود  • تن�سط  التفا�سيل   بكل  الع�سر  تقدم  • نواكب 

•• �لفجرية- د . حممود علياء:

اجلذابة  باأجوائها  الفجرية  تتميز 
واأهلها  الأربعة  الف�سول  على مدار 
الطيبني  امل���ث���ق���ف���ني  ال�������ودودي�������ن 
اأ�سرة  وك��اأن��ه��ا  الإم����ارة  لتبدو  حتى 
والتوا�سل  بالتقارب  كبرية  واح��دة 
وال���ت���ع���اون وال���ت���ع���ارف ..ه������دوء يف 
الطباع  يف  ه���دوء  ي��زي��ن��ه  الطبيعة 
يف  رخ��اء  يقابله  النف�ص  يف  و�سفاء 
اأ�سحاب  توجيهات  بف�سل  املعي�سة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��وخ وم��ت��اب��ع��ت��ه��م لكل 
تخطو  والتطور  الزده��ار  تفا�سيل 
الإمارات خطوات حيثية يف ميادين 
والبيئة  وال�سحة  والثقافة  العلم  
وامللتقيات  وامل���وؤمت���رات  وال�سياحة 
املوؤمترات  ج��ان��ب  اإىل  وامل��ن��ت��دي��ات 
املينودراما  وم��ه��رج��ان  وال���ن���دوات 
ال�سعرية  وامل���ل���ت���ق���ي���ات  ال�������س���ن���وي 
والجتماعية  وال��ف��ك��ري��ة  والأدب���ي���ة 

والريا�سية.
الديار  �سيجي  ف��ن��دق  وي�ستقطب 
و���س��ط ال��ف��ج��رية وال��ق��ري��ب م��ن كل 
الدوائر  وم���راك���ز  احل���ي���اة  م���راف���ق 
ووفود  زوار  من  اجلميع  الر�سمية 
اأع��م��ال وم���وؤمت���رات و�سياح  ورج���ال 
وعائالت على مدار الوقت ول�سيما 
الأ���س��ب��وع وما  ن��ه��اي��ة عطلة  خ���الل 
يتخللها من رخم يف اإقبال العائالت 

وكرثة املتنزهني.

خربة وجناح وطموح
ويف ل��ق��اء م��ع ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ فوؤاد 
ف���ن���دق �سيجي  م��ل��ح��م م���دي���ر ع����ام 
بكفاءته  املعروف  بالفجرية  الديار 
وثقافته  املتميزة  وخربته  العالية 
ال���وا����س���ع���ة اأحت���ف���ن���ا ����س���ع���ادت���ه مبا 
�سياحية  م��ع��ل��وم��ات  م���ن  ب���ه  اأوىل 
وخ��دم��ات��ي��ة وم���ن ت���ط���ورات لفتة 

جتديد الفندق
واأ����س���ار الأ����س���ت���اذ ف�����وؤاد م��ل��ح��م اإىل 
والتطوير  ال���ت���ح���دي���ث  ب���رن���ام���ج 
للفندق بالديكور والغرف واملطاعم 
وقاعات احلفالت وقاعات املوؤمترات 
وامللتقيات وامل�سبح والنادي ال�سحي 
والريا�سي وكذلك اطاللة الفندق 
للجذب  وال����الئ����ق����ة  اخل����ارج����ي����ة 
توفري  على  احلر�ص  مع  ال�سياحي 
املطلوبة  الي��ج��اب��ي��ة  الأج������واء  ك���ل 
نوعية  اإىل  اخل��دم��ات  م�ستوى  من 
واإىل  امل����وا�����س����الت  اإىل  ال����ط����ع����ام 
ال�سيارات  ت��اأم��ني  اإىل  احل���ج���وزات 
للقادمني واملغادرين واملتجولني يف 
ال�سرقية  واملنطقة  الفجرية  اإم��ارة 
خا�سة ودولة الإمارات عامة فلدينا 
ف���ري���ق ع���م���ل م��ت��خ�����س�����ص ب���اأرق���ى 
اخل��دم��ات وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة كما 
اأن لدينا فريق من الطهاة العامليني 
الذين يتقنون جيدا اأر�ساء خمتلف 
�سعادته  واأ���س��ار  والرغبات.  الأذواق 
النجاح  ع��ل��ى  ن��ح��ر���ص  ل  ون���ح���ن 
اإىل  ن�سعى  واإمن���ا   وح�سب  والتميز 
حلداثة  امل��واك��ب  املتوا�سل  الإب���داع 
مع  متاما  ونتعاون  املعا�سر  العامل 
ال�سياحة  وهيئة  ال�سماحي  ال�سيد 
�سعادة  باملنا�سبة  و�سكر  وامللتقيات.  
ال�سام�سي  خليفة  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
اإدارة هيئة الفجرية  رئي�ص جمل�ص 
الأ�ستاذ  و�سعادة  والآث���ار  لل�سياحة 
العام  امل����دي����ر  ال�������س���م���اح���ي  ���س��ع��ي��د 
ك��م��ا رح���ب ب��ال��ك��وادرامل��واط��ن��ة من 
ومن  الفندقي  بالعمل  املخت�سني 
اخل��ري��ج��ني ال��راغ��ب��ني ب��ال��ع��م��ل يف 
وتهياأتهم  اخ��ت�����س��ا���س��ه��م  جم�����ال 
ال�ساعدة  الأج���ي���ال  مل��واك��ب��ة  وذل���ك 
مع  وط���م���وح���ات���ه���ا  ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  يف 
التدريبية يف  للدورات  ا�ست�سافتنا  
كل املجالت وكل عام واأنتم  بخري. 

م�سرية  يف  وم��ت��وا���س��ل��ة  وم��ت��م��ي��زة 
النه�سة ال�ساملة يف اإمارة الفجرية 
ال��ع��ام��ة يف  النه�سة  ت��واك��ب  وال��ت��ي 

دولة الإمارات العربية املتحدة.  
فوؤاد ملحم حديثه  الأ�ستاذ  ا�ستهل 
ال�ساد�ص  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
والأربعني لدولة الإمارات العربية 
التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  برفع  املتحدة 
ال�سمو  اأ���س��ح��اب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
ال�سيوخ حكام الإم��ارات واإيل �سعب 
املقيمني  واإىل  ال���ك���رمي  الإم�������ارات 
والوافدين يف الدولة وكل عام واأنتم 
باملنا�سبة  �سعادته  ومت��ن��ى  ب��خ��ري.  
املزيد من التنمية والتطور والنماء 
وال�ستقرار  وال��ت��ق��دم  والزده�������ار 
وال���ط���م���اأن���ي���ن���ة والأم�����������ان ل���دول���ة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة التي 
الأمنوذجية يف  الدولة  اليوم  غدت 
والأ�سول  والأع�����راف  امل��ع��اي��ري  ك��ل 
ال��رتاث وحداثة  اأ�سالة  جتمع بني 
الهوية  يوؤكد  دقيق  بتوازن  الع�سر 
ويفتح  الن��ت��م��اء  ويكر�ص  الوطنية 
الطموحات  اأم������ام  وا����س���ع���ا  ال���ب���اب 
والتطلعات حيث تتوايل الإجنازات 
واحل����م����د هلل وت���وا����س���ل الأج����ي����ال 
الثمار الأكادميية  املتالحقة قطف 
وال�سناعية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والعلمية 

والثقافية  والقت�سادية  والتجارية 
وال�������س���ي���اح���ي���ة وال���ري���ا����س���ي���ة وم���ا 
ي�سمل  ف���ي���م���ا  ���س��ب��ي��ال  ذل������ك  اإىل 
قدما  ومي�������س���ي  ال���ق���ط���اع���ات  ك����ل 
اهلل  فيد  اهلل  ب���اإذن  امل��زي��د  لتحقيق 
والت�سميم  وب���الإرادة  اجلماعة  مع 
وامل�����ب�����ادرة ت��ت��ح��ق��ق ك����ل الأه�������داف 
)ول��ئ��ن ���س��ك��رمت لأزي���دن���ك���م( . كما 
فندق  ا�ست�سافة  اإىل  �سعادته  اأ�سار 
ملوؤمتر  ب��ال��ف��ج��رية   ال��دي��ار  �سيجي 
مار�ص  �سهر  خ��الل  العاملي  ال��وق��ود 
املقبل يف العام2015 وت�سارك فيه 
العامل.  ج��ه��ات  خمتلف  م��ن  وف���ود 
واأو�سح اأن فندق �سيجي الديار على 
العائالت  ل�ستقبال  دائ��م  ا�ستعداد 
وال����وف����ود ال�����س��ي��اح��ي��ة وامل����وؤمت����رات 
وامللتقيات  واملهرجانات  واحلفالت 
بكل ما يتطلبه الأم��ر من خدمات 
ومعلوماتية  وت��ق��ن��ي��ه  ل��وج�����س��ت��ي��ه 
وع��م��الق��ات ووف���ود دول��ي��ة ويواكب 
ت���ط���ور ال��ف��ج��رية والإم���������ارات بكل 
ليواكب  قدما  ومي�سي  التفا�سيل 
الفندقة  ال��ع��امل��ي يف ع��امل  ال��ت��ط��ور 
ال����ذي اأ���س��ب��ح ع��ل��م��ا م��ت��ك��ام��ال بكل 
ب���ارزة من  ع��الم��ة  وه��و  التفا�سيل 
عالمات الع�سر والتقدم ويهمنا اأن 

نكون دائما يف املقدمة.

احلركة ال�سياحية يف الفجرية 
على ما يرام

وحول �سوؤال عن احلركة ال�سياحية 
�سيجي  ف��ن��دق  ودور  ال��ف��ج��رية  يف 
ال������دي������ار ال��������ذي ي���ب���ق���ى دائ�����م�����ا يف 
قال  اجلذابة  وعناوينها  �سدارتها 

احلركة  اإن  ملحمك  ف��وؤاد  الأ�ستاذ 
على  الفجرية  يف  ن�سطة  ال�سياحية 
وم�سجعة  حمفزة  وهي  العام  مدار 
ال�سياحية  ال���ن���ه�������س���ة  وت�����واك�����ب 
الدولة كافة  ال�سياحي يف  واجل��ذب 
خمتلف  ويف  الأ����س���ع���دة  ك���ل  ع��ل��ى 

توجيهات  بف�سل  وذل���ك  الف�سول 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��د بن 
املجل�ص  ع�����س��و  ال�����س��رق��ي  حم��م��د 
الفجرية  ح��اك��م  ل��الحت��اد  الأع���ل���ى 
ال�سيخ  �سمو  الأم����ني  ع��ه��ده  وويل 
حم��م��د ب��ن ح��م��د ال�����س��رق��ي و�سمو 
ال�سرقي  ���س��ي��ف  ب���ن  ح��م��د  ال�����س��ي��خ 
ال�سيخ  و�سمو  احل��اك��م  �سمو  ن��ائ��ب 
���س��ال��ح ب��ن حم��م��د ال�����س��رق��ي رئ�ص 
و�سمو  والقت�ساد  ال�سناعة  دائ��رة 
ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور را����س���د ب���ن حمد 
الفجرية  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص  ال�����س��رق��ي 
ال�سمو  واأ�سحاب  للثقافة والإعالم 

ال�سيوخ.
يعملون  الذين  امل�سوؤولني  وجميع   
بجد واجتهاد وتكامل يف �سباق مع 
الزمن يحمل الكثري من املوؤ�سرات 
قدما  وال�سعي  امل��ن��ج��زات  مل�ساعفة 
اإىل امل�ستقبل الأف�سل فمن البلدية 
الدائرة  اإيل  ال��ت��ج��ارة   غ��رف��ة  اإىل 
املالية اإىل هيئة اإىل هيئة الفجرية 
�سلطة  اإىل   والإع���������الم  ال���ث���ق���اف���ة 
الدائرة  اإىل  املنطقة احلرة وامليناء 
الطريان  دائ������رة  اإىل  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
امل�����وؤمت�����رات  اإىل  وامل�����ط�����ار  امل������دين 
وامل��ع��ار���ص امل��ت��وا���س��ل��ة ت��ب��دو اإم���ارة 
ال��ف��ج��رية واحل��م��د هلل ور���س��ة عمل 

واحدة ومتكاملة وينعك�ص هذا كله 
على العمران والتجميل  والطرقات 
وامل�����راك�����ز ال���ت���ج���اري���ة والأ������س�����واق 
والفرو�سية  واجلمعيات  وال��ن��وادي 
اإ�سافة  وال����ن����دوات  وامل���ح���ا����س���رات 
وال�سناعي  ال�سياحي  الزده��ار  اإيل 

والتجاري. 
واأ�ساف : ولذا فنحن نحر�ص دائما 
الفندق  ن�����س��اط  م�����س��ت��وى  اأن  ع��ل��ى 
وال�سياحي  اخل���دم���ي  وح�������س���وره 
والأن�سطة  الفعاليات  لهذه  موازيا 
اليومية واملتوالية واحلمد هلل فاإن 

النتائج م�سجعه .
فندق  اإدارة  ب�����اإن  ���س��ع��ادت��ه  واأك������د 
�سيجي الديار حتر�ص كل احلر�ص 
اليومي  ال���ن�������س���اط  م���واك���ب���ة  ع���ل���ى 
الأج���ازات حيث  والأ�سبوعي خ��الل 
تفد العائالت ويفد رجال الأعمال 
والوفود ال�سياحية واملوؤمترات على 
اإىل حفالت  اإ���س��اف��ة  ال��وق��ت  م���دار 
ال�سحفية  وامل���وؤمت���رات  الأع���را����ص 
والعلمية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ف��ك��ري��ة 
وال��ف��ن��ي��ة ����س���واء م��ن��ه��ا امل��ح��ل��ي��ة اأو 
العاملية هذا اإىل جانب الجتماعات 
الفجرية  جل���م���ع���ي���ة  امل���ت���وا����س���ل���ة 
جمعيات  م���ن  وغ���ريه���ا  اخل���ريي���ة 

النفع العام .

فوؤاد ملحم

�سيجي 
لالأجنحة 
الفندقية م�سبح الفندق

فندق �سيجي الديار
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»اآي كويف«
املفهوم  ذو  ك���ويف«   »اآي  حم��ل  اف��ت��ت��اح   2017 ع��ام  �سهد  كما 
اجل��دي��د يف دب��ي م��ول . اآي ك��ويف ه��و ال��وج��ة ال��واح��دة جلميع 
اآلت  ما يتعلق بالقهوة كما يقدم ت�سكيلة خمتارة بعناية من 
القهوة ذات العالمات التجارية املعروفة عاملياً ، وحبات النب » 
من�ساأ واحد اأو توليفة« ، وحبات القهوة البنية من عدة بلدان 
منتجة للقهوة، واأدوات وملحقات متخ�س�سة لتخمري القهوة 
وكل هذا حتت �سقف واحد. �سمم مظهر و�سكل املحل لي�سابه 
واملعادن  اخل�����س��ب  بلم�سات  التقليدي  وامل��ق��ه��ى  امل��خ��زن  �سكل 
اأنواع  لعنواين  اخل��ا���ص  الت�سميم  اأ���س��اف  وق��د  امل�ستخدمة. 

القهوة مل�سة مميزة للمحل . اأما عن حمطة خبري القهوة.
الباري�ستا

التفاعل  اأ�سا�سية يف  الو�سط فهي ت�سكل نقطة  »الباري�ستا« يف 
الطعمات  ل��ي��ت��ذوق��وا  ح��ول��ه  يجتمعون  ح��ي��ث  ال��زب��ائ��ن  مم��ي 
املختلفة . وميكن جلميع الزائرين جتربة الآلت لريوا �سهولة 
ايل  املختلفة  امل�سروبات  ت��ذوق  ي�ستطيعون  وكما  ا�ستخدامها 
ت�سنعها تلك الآلت لتحديد الطعم املف�سل لديهم ، كما يوفر 
خبري القهوة الباري�ستا جمموعة متنوعة من الن�سائح ملحبي 

القهوة ل�ستكمال مهارتهم يف تخمري القهوة يف منازلهم. 
، وقد  م��ول  دب��ي  الثاين يف  الطابق  ك��ويف« يف  »اآي  ويقع حمل 

لقى اآي كويف ا�ستح�سان اجلميع من هواة وخرباء القهوة.
م�ساريع اأخرى متنوعة 

مع  تتعامل  وال��ت��ي  بالتجزئة  البيع  ���س��وق  يف  رائ���دة  ك�سركة 
 ، م��ت��ع��ددة  وم��ن �سناعات  العاملية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  اأه���م 
م�ساريع  برعاية عدة   2017 عام  الكربى يف  املحالت  قامت 
وجائزة  ال�سوئي  للت�سوير  ال�سارقة  جائزة    : ومنها  مهمة 
اأعمال  وج��ائ��زة  الأع���م���ال  درج���ة  مل�سافرين  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
الليلي  رم�سان  و�سوق  العاملي  امل���راأة  ي��وم  واحتفالت  اخلليج 
عيد  واحتفالت  اجلامعات  بني  ال�سوئي  الت�سوير  وم�سابقة 
للقوات  العامة  القيادة  ومهرجان  للتوحد  دبي  مركز  يف  الأم 
امل�سلحة لالألعاب الريا�سية وم�سابقة الأفالم والت�سوير حتت 
دبي والجتماع  اآرت  وورل��د  و  بالإمارات  الغو�ص  لرابطة  املاء 
الفكرية  امللكية  جلرمية  ال�سابع  وامل��وؤمت��ر  لالأ�سعة  ال�سنوي 
معر�ص  و  النارية  للدراجات  الإم���ارات  ومهرجان  الإقليمية 
دبي الدويل لل�سيارات ومهرجان اك�سبوجر الدويل للت�سوير 
ال�سوئي.  وهذه الأح��داث هي من بع�ص امل�ساريع فقط التي 

قامت املحالت الكربى بامل�ساركة بها ورعايتها. 
جائزة ال�سارقة للت�سوير ال�سوئي

وك��ون امل��ح��الت ال��ك��ربى ه��ي امل���وزع الوحيد مل��ع��دات الت�سوير 
ال�سوئي يف الإم��ارات فهي توؤمن بقوة الإب��داع والتكنولوجيا 
املطورة على امل�سي قدماً يف هذه ال�سناعة ، وعلى �سوء هذه 
للت�سوير  ال�سارقة  »ج��ائ��زة  برعاية  ال�سركة  قامت  الأف��ك��ار  
2017 يف اجلامعة  اأب��ري��ل  �سهر  ع��ق��دت يف  ال��ت��ي  ال�����س��وئ��ي« 
الأمريكية يف ال�سارقة AUS ، ومع اأكرث من 2000 م�ساركة 
من21 بلداً من جميع اأنحاء العامل. كان حفل توزيع اجلوائز 
ال�سمو  �ساحب  بافتتاح  بالنجاح  حقيقياً  احتفاًل  العام  ه��ذا 

املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
تواجد كثيف يف  ك��ان هناك  وق��د  ل��ه.  ال�سارقة  الأعلى وحاكم 
م��ك��ان احل���دث ال���ذي ت��األ��ق بالعالمات ال��ت��ج��اري��ة  ال��رائ��دة يف 
جمال الت�سوير التي تتعامل معها ال�سركة الق�سم الرقمي يف 
املبنى  الرئي�سي ومدخلي  امل�سرح  بارزة وعديدة مثل  جمالت 
ذل��ك مت عر�ص لف��ت��ات باحلجم احلقيقي  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة   ،
نيكون   « �سركة  ومن�سورات من  كتيبات  وزع��ت  البهو حيث  يف 
املحالت  ق��ام��ت  . لقد  ال��ذي��ن ح�سروا احل���دث  ال���زوار  » على 
الكربى بالتكاتف مع »احتاد امل�سورين العرب« ورعاية جائزة 
الت�سوير ال�سوئي الأهم يف املنطقة ومن خالل ذلك متكنت 
من الدخول مبا�سرة مع كبار املتخ�س�سني يف جمال �سناعة 
املعرتف  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ال�سوءعلى  وت�سليط  ال�����س��ور 
تقدير  ويف  تر�سانتها.  �سمن  ال�سوئي  الت�سوير  يف  عاملياً  بها 
جمال  يف  التجارية  وامل�ساهمات  للجوائز  ال�سخية  للرعاية 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ام  الإم�����ارات  يف  ال��رق��م��ي  الت�سوير 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي بتكرمي املحالت الكربى 

بلوح التقدير.
م�سابقة الت�سوير ال�سوئي بني اجلامعات

م�سابقة  برعاية  الكربى  املحالت  قامت   ، نيكون  راي��ة  وحتت 
الت�سوير ال�سوئي بني اجلامعات الذي اأجراه نادي الت�سوير 

 .AUS ال�سوئي يف اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة
 ،2017 وقد عقدت هذه امل�سابقة بني �سهري مار�ص واأبريل 
وكانت امل�سابقة مفتوحة جلميع طالب اجلامعة وغريها من 
اجلامعات الذين مت الت�سال بهم عن طريق اإدارات الأن�سطة 

الطالبية من املوؤ�س�سات املعنية للم�ساركة. 
ت�ستند على مو�سوع  التي  ال�سوئي  الت�سوير  وتلقت م�سابقة 
مركزي تدفق هائل من امل�ساركات التي تتناف�ص على م�ستويات 
خمتلفة من الإبداع وتقنيات الت�سوير. اأعلن الفائزون ر�سمياً 
يف يوم الأحد 16 اإبريل 2017 يف حفل التكرمي الذي عقد 
احلفل  وقد ح�سر   ، ال�سارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف حرم 
من قبل عدة من امل�سورين املحرتفني ، و�سيوف متحدثني ، 
وطالب اجلامعة وكبار امل�سوؤولني من املحالت الكربى. قامت 
باإهداء  للطالب  الإبداعية  لالأفكار  تقديراً  الكربى  املحالت 
كامريات احرتافية  نيكون DSLR وق�سائم مدر�سة نيكون 
ال�سوئي.  الت�سوير  م�سابقة  يف  م��رات��ب   3 باأعلى  للفائزين 
للجامعة  الرئي�سي  البهو  معر�ص  يف  الفائزة  ال�سور  عر�ست 

بهدف التعزيز والحتفال مبهارات ال�سباب.
�سهرة على نطاق وا�سع

ال��راع��ي احل�سري للت�سوير يف  ال��ك��ربى ه��ي  امل��ح��الت  وك���ون 
مع  حظيت  فقد  اجلامعات  بني  ال�سوئي  الت�سوير  م�سابقة 
نيكون ب�سهرة على نطاق وا�سع بني الطالب. فبجانب وجود 
�سعار نيكون واملحالت الكربى على جميع الالفتات ومل�سقات 
فقد  بامل�سابقة  املتعلقة  الجتماعي  التوا�سل  وقنوات  احلدث 
كرم نادي الت�سوير ال�سوئي يف اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة 
الذي  امل�ستمر  للدعم  �سهادة تقدير  بتقدمي  الكربى  املحالت 

تقدمه لأن�سطتهم املتعلقة بالت�سوير ال�سوئي.

اأكرب حدث للت�سوير املرئي
وق��د ك��ان ه��ن��اك ح��دث اآخ���ر ق��د ���س��ارك��ت ب��ه امل��ح��الت الكربى 
وق��ام��ت برعايته وه��و »ف��وت��وغ��رايف لي���ف« وه��و اأك���رب حدث 
للت�سوير املرئي يف املنطقة. حتت �سعار »احل�سول على منظور 
ال��ك��ربى م��ع ع��الم��ات الت�سوير  امل��ح��الت  ج��دي��د« فقد قامت 
يف  ح�سريتني  من�ستني  بو�سع  لها  التابعة  املتعددة  التجارية 
موقع ا�سرتاتيجي يف املركز الرئي�سي ل�ساحة املعر�ص ، حيث 

ح�سل على اأكرب قدر من الهتمام من الزوار. 
يف ذلك الوقت كانت املن�سة بق�سمني : ق�سم العمل والإ�ساءة 
الآيل   التحكم  وك��ام��ريات  امللحقات  ق�سم  ه��و  الآخ���ر  والق�سم 
تولتها  التي  التجارية  الت�سوير  عالمات  اأه��م  من  الطائرة. 
املحالت الكربى يف تلك املن�سات فقد كانت : نيكون وفوجي 
فيلم وليك�سر واإيب�سون وبيرو هانيل وغوبول وكونغ-كود�ص 
ويانيك  ورويل   YIو وك��رم��ب��ل��ر  وج��وب��ي  ن��ان��ك  ووي�����س��ت��ك��ون 

و�سارامونيك ولموغرايف.
خ�سومات خا�سة

ال��زائ��ري��ن،  قدمت  ال��زب��ائ��ن  اأج���ل  اإ���س��اف��ة قيمة لل�سراء م��ن 
امل���ح���الت ال���ك���ربى خ�����س��وم��ات خ��ا���س��ة مل��ج��م��وع��ة وا���س��ع��ة من 
امل��ن��ت��ج��ات مب��ا ف��ي��ه��ا اأن�����واع خم��ت��ارة م��ن ك���ام���ريات الت�سوير 
ناحية  م���ن  ال��ت�����س��وي��ر.  وم��ل��ح��ق��ات   DSLR الح���رتاف���ب���ة 
اأخرى اأقامت مدر�سة نيكون حلقات درا�سية جمانية من قبل 
م�سورين مهنيني واحرتافيني وقد لقي هذا احلدث الرتحيب 
اأيامه. وقدمت نيكون خالل املعر�ص فح�ص  بالإجماع يف كل 
اأخرى  وخدمات  ال�ست�سعار  جهاز  وتنظيف  للكامريا  جماين 

متكن الزوار من ال�ستفادة من هذه الفر�سة. 
لقد اأث��ب��ت »ف��وت��وغ��رايف لي��ف« اأن��ه ح��دث فريد م��ن نوعه يف 
املنطقة عندما مت توا�سل اخلرباء والهواة من جميع حقول 
ط��ري��ق عرو�ص  ع��ن  ال��ف��ي��دي��و  وت�����س��وي��ر  ال�����س��وئ��ي  الت�سوير 
بهذا  واملنتجات.ومب�ساركتها  التكنولوجيا  لأح��دث  تفاعلية 
املعر�ص فقد اأبرزت املحالت الكربى موقفها من جمال جتارة 

معدات الت�سوير داخل �سوق الإمارات.
دعم  دائم  للفنون

وت�ستهر املحالت الكربى باأنها داعم موؤيد للفنون الإبداعية 
واملهارات ول�سيما بني جيل ال�سباب يف دولة الإمارات. ا�سرتكت 
ان�ستاك�ص يف  ف��وج��ي فيلم  وب��امل�����س��ارك��ة م��ع  ال��ك��ربى  امل��ح��الت 
وورلد اآرت دبي وهو من�سة املنطقة الرئي�سية ل�سالت العر�ص 
العاملية من اأجل فن متاح وملهم وباأ�سعار معقولة ملحبي الفن 
2017 يف مركز  اأبريل  ال��ذي عقد يف   ، الأو�سط  ال�سرق  من 

دبي التجاري العاملي. 
وقد اأثار وورلد اآرت دبي �سجة كبرية يف �ساحات الفن املعا�سر 
يف ال�سرق الأو�سط مبجموعته الفريدة ملا يزيد عن 150 من 

املعار�ص الدولية وفنانني من القارات اخلم�ص. 
الت�سوير  وملحقات  املنتجات  اأح���دث  ع��ر���ص  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ك��ام��ريات فوجي   10 الكربى  املحالت  ، فقد وهبت  ال��ف��وري 
يف  املت�سابقني  ل��الأط��ف��ال  ك��ج��وائ��ز  ميني8-  ان�ستاك�ص  فيلم 
امل�سابقة الفنية من مدر�سة ريبتون وترتواح اأعمارهم بني 7 

�سنوات و15 �سنة.
العالمات التجارية الرائدة للحقائب

التابع  بالأحداث لق�سم احلقائب  مليئاً  2017 كان عاماً  اإن 
للمحالت الكربى; والذي يحتوي العالمات التجارية الرائدة 
واأمريكان توري�سرت وهاي  �سام�سونايت   : املجال مثل  يف هذا 
���س��ي��ريا وغ��ريه��ا ال��ع��دي��د.  يف وق���ت ���س��اب��ق م��ن اأب���ري���ل قامت 
ميدل  ترافلر  بزن�ص  ج��وائ��ز  حفل  برعاية  ال��ك��ربى  امل��ح��الت 
يف  احل���دث  عقد  �سام�سونايت.  راي���ة  حت��ت   BTME اي�ست 
احتفاًل  اجل��وائ��ز  وكانت   ، دب��ي  ب��ال��الزو فري�سات�سي يف  فندق 
باولئك الذين تفوقوا يف م�سافرين درجة الأعمال وقطاعات 
وقاموا  ال�سناعة  يف  موؤخراً  دخلوا  الذين  واأولئك   ، ال�سيافة 
 ) BTME ( بتاأثري اإيجابي كبري. كراعي رئي�سي يف جوائز
، قامت �سام�سونايت برعاية 4 فئات خمتلفة من جوائز هذا 
العام وهي : اأف�سل فندق جديد لرجال الأعمال واأف�سل فندق 
واأف�سل  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  فندق  واأف�سل  الأع��م��ال  ل��رج��ال 
برنامج ولء فندقي يف الإمارات. ا�ستطاعت املحالت الكربى 
�سام�سونايت بخرباء  ب��رب��ط  احل���دث  ه��ذا  رع��اي��ة  م��ن خ��الل 
التجارية  العالمة  وت��راث  ت�سميم  واإغناء  املنطقة  يف  ال�سفر 
يف خلق منتجات مل ي�سبق لها مثيل وتفي باحتياجات رجال 

الأعمال اليومية.
جوائز �سام�سونايت:

قامت املحالت الكربى برعاية حفل جوائز غلف بيزن�ص حتت 
، وذلك لت�سليط ال�سوء على عنا�سر  اأي�ساً  راية �سام�سونايت 
�سام�سونايت جوائز  والراحة. وقد منحت  والأناقة  الرفاهية 
والطريان  وال�����س��ي��اف��ة  ال�سياحة  وه��م��ا:  رئي�سيتني  لفئتني 
عمالئها  م��ع  تتوا�سل  اأن  �سام�سونايت  ا�ستطاعت  وال��ن��ق��ل. 
طريق  عن  املنطقة  يف  موقفها  دع��م  يف  ووا�سلت  الأ�سا�سيني 
اأهمية نوعية  ال�سوء على  التجارية وت�سليط  العالمات  ربط 
دول  يف  اخل��دم��ات  �سناعة  اخت�سا�سيي  بني  ال�سفر  منتجات 

جمل�ص التعاون اخلليجي.
معّدات الت�سوير الطبي

تقوم املحالت الكربى بتوزيع وتثبيت ودمج وتخدمي معدات 
وث��ي��ق مع  ب�سكل  ال�����س��رك��ة  ت��ت��ع��اون  اأي�����س��اً.  ال��ط��ب��ي  الت�سوير 
اإي�سال  اأج��ل  م��ن  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  يف  واملخت�سني  الهيئات 
يف  ال�سحية  الرعاية  نوعية  حت�سن  التي  واملنتجات  امل��ع��دات 
الق�سم  ق��ام  اأكتوبر قد  يف  م��وؤخ��راً  املتحدة.  العربية  الإم���ارات 
للخدمات  الرابع  املوؤمتر  برعاية  الكربى  املحالت  يف  الطبي 
ال��وردي��ة« يف جامعة  الأ���س��ع��ة  »م��وؤمت��ر  اأب���و ظبي  ال�سحية يف 
على  ال�سوء  بت�سليط  العني  اإم��ارة  يف  الطبية  للعلوم  فاطمة 
ا�ستمر  – الذي  املوؤمتر  الطبية لفوجي فيلم. ح�سر  املعدات 
ي���وم���اً ك���ام���اًل -  م���ا ي��زي��د ع���ن 250 ���س��خ�����ص ق���ادم���ني من 
خمتلف الإمارات وممثلني من خمتلف امل�ست�سفيات والعيادات 

احلكومية والقطاع اخلا�ص. 
احلدث الرائد لالأ�سعة

الطبية  فيلم  راي��ة فوجي  ، حت��ت  ال��ك��ربى  امل��ح��الت  و�ساركت 
، وهو   ARM  2017 ل��الأ���س��ع��ة  ال�����س��ن��وي  الج��ت��م��اع  ، يف 

احلدث الرائد من نوعه يف منطقة ال�سرق الأو�سط ، لالأ�سعة 
وال�ساد�ص  اخلام�ص  يف  احلدث  اأقيم  الت�سخي�سي.  والت�سوير 
الدويل  دب���ي  م��رك��ز  2017 يف  ن��وف��م��رب  �سهر  م��ن  وال�����س��اب��ع 
الطبية  املعدات  اأحدث  ، وعن طريق عر�ص و�سرح  للمعار�ص 
حت�سل  اأن  التجارية  العالمة  ا�ستطاعت   ، فيلم  فوجي  م��ن 
على وج��ود فعال يف هذا احل��دث. مع ما يزيد عن 500 من 
الخت�سا�سيني الذين اأتوا حل�سور العر�ص من خمتلف اأنحاء 
اأنه من�سة هامة لفوجي فيلم لتقدم   ARM العامل ، اثبت 
والعملية يف جمال  العلمية  املعرفة  وتتبادل  الطبية  معداتها 

الأ�سعة الت�سخي�سية والت�سوير الت�سخي�سي.
م�ساركة متوا�سلة باملهرجانات واملعار�ص الدورية

واإطالق  الأح���داث  رعاية  جانب  اإىل  الكربى  املحالت  قامت 
املنتجات و ور�سات العمل التفاعلية ودورات تدريب املوظفني 
مثل   .2017 خ��الل  بعمالئها  اخلا�سة  الرتويج  بحمالت   ،
جايتك�ص  وم��ع��ر���ص  للت�سوق  دب���ي  م��ه��رج��ان  ت��روي��ج  حملة   ،
وح��م��ل��ة ال���ع���ودة اإىل امل���دار����ص وال��ت��ن��زي��الت ال��ك��ربى يف فرع 
املت�سوقني  وتنزيالت  دبي  �سيف  مفاجاآت  وعرو�ص  القرهود 
ال��ت��ي عقدت  ال��ك��ربى  ال��ع��رو���ص  ال�سارقة وحملة  ال��ك��ربى يف 
اأب��و ظبي وهي لي�ست �سوى عدد قليل من  ح�سراً يف منطقة 
 2017 املا�سي  اأي�ساً يف مايو  ال�سركة  الأح��داث. قامت  تلك 
اأبو ظبي مول  اأب��واب �سالة عر�ص رئي�سية لها يف  باإعادة فتح 
بعد اأن خ�سع حلملة جتديد وا�سعة النطاق. الأمر الذي وفر 
اأف�سل خط من املنتجات ومن العالمات التجارية الأكرث �سهرة 
عاملياً يف فئات عمل معينة. ت�سمل عالمات املحالت الكربى : 
الكربى  املحالت  و  ديجيتال  الكربى  املحالت  و  �سام�سونايت 

هوم واآي كويف وليال وكل هذا حتت ا�سم �سركة واحدة.
مبادرات اإن�سانية

تغر�ص املحالت الكربى روح التوافق وال�سعور بالإنتماء وروح 
امل�ساريع  يف  م�ساركتها  ت�سمن  كما   ، موظفيها  ب��ني  الفريق 
ال�سحية واملجتمعية كما ت�سمن ال�سركة م�ساركتها الفعالة يف 
عدد من امل�ساريع ونذكر منها : ماراثون دبي وحملة تنظيف 
العامل ومركز امل�ستقبل لالحتياجات اخلا�سة و فعاليات جلمع 
التربعات وم�ساريع كني�سة �ساينت ماري للعمل ومركز النور 

اخلريي لذوي الإحتياجات اخلا�سة. 
وتعاون  م��درو���ص  وا�ستثمار  ملتزم  وارت��ق��اء  متوا�سل  تفاعل   

مثمر:
تلعب  العمل  واإم��ك��ان��ي��ة  واجل���ودة  الثقة  ملفاهيم  تثبيتها  ويف 
اإثراء حياة املقيمني يف الدولة  املحالت الكربى دوراً هاماً يف 
اأ�سادت املحالت  35 عاماً.، وقد  منذ بداياتها املتوا�سعة منذ 
الكربى خالل هذه ال�سنوات بحكام البالد وبروؤيتهم وحكمتهم 
وت��وج��ي��ه��ه��م جل��ع��ل الم������ارات واح����دة م��ن اأف�����س��ل الوجهات 
بالإلتزام  وال�سعور  الفطنة  ق��وة  وم��ع   ، ال��ع��امل  يف  التجارية 
وال�ستثمار عرب موارد البالد الأ�سا�سية التي حتددت كعوامل 
رئي�سية حمتملة. �ستوا�سل املحالت الكربى تو�سيع عملياتها 
اأكرث  و�ستم�سي مع الأمة بالحتفال باملا�سي وقهر �سعوبات 

يف امل�ستقبل.

املحالت الكربى تواكب امل�ضرية االحتادية باإجنازات متميزة واإبداعات متوالية وطموحات بال حدود
•• دبي –�لفجر:

حققتها  التي  واالإجن��ازات  التجاري  النجاح  �سكل  اإن 
املحالت الكربى كان حدثاأ رئي�سًا يف العام 2017 ، وكما 
 ، التنمية  ميادين  خمتلف  يف  بالتقدم  البالد  ت�ستمر 
وت�ساهم  بدورها  بالقيام  الكربى  املحالت  �ستوا�سل 
 3 اأف�سل وجه يف منو وجناح دولة االإمارات. يف  على 
مايو من العام اجلاري 2017 وبح�سور �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي )رعاه اهلل( ، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ من�سور بن 
الدويل  دبي  نادي  رئي�ص  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
املحالت  ُمنحت   ، اهلل(  )رع��اه  البحرية  للريا�سات 
لعام   « جتارية  لعالمة  اأداء  اأف�سل   « جائزة  الكربى 

العامة  التجزئة  متاجر  عن  االأعمال  لفئة   2016
بدائرة  املتميزة  للخدمة  دبي  لربنامج  وفقًا  وذل��ك 

التنمية االقت�سادية يف دبي .
اأبو  حممد  �سعادة  العام  املدير  اجلائزة  ا�ستلم  وقد   
 ، الكربى  للمحالت  ب��االدارة  املفو�ص  الع�سو   ، عي�سى 
برفقة ال�سيدة مها اأبو عي�سى ، مديرة املوارد الب�سرية 
، وال�سيدة �سها اأبو عي�سى مديرة التجزئة يف املحالت 
اال�سرتاتيجية  اجل��ه��ود  على  اأك���د  وك��م��ا   . ال��ك��ربى 
هذا  اأهمية  وعلى  التميز  موؤ�سرات  رفع  يف  لل�سركة 
املحالت  ال��ت��زام  على  �سهادة  ي�سكل  كونه  التكرمي 
تدعمها  اجل���ودة   عالية  منتجات  بتقدمي  الكربى 
خدمة ممتازة للعمالء عرب جميع منافذ البيع التابعة 

املرحوم ال�سيخ را�سد ي�ستخدم كامريا نيكونلها.



�ل�ضاد�س و�لـيـوم
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