


نرفع اآ�سمى ايات التهاين والتربيكات 
�إىل 

 مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خلـيفة بـن زايـد اآل نهـيان رئي�س الدولة 

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 حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س االعلى حاكم عجمان 
و�إىل 

مقام ا�شحاب ال�شمو اع�شاء املجل�س االعلى لالحتاد حكام االمارات 
و�إىل

مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
واإىل مقام جميع ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 

واإىل �شعب االمارات الكرمي واملقيمني والوافدين مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين و االأربعني لدولة االمارات العربية املتحدة 
وكل عام وانتم بخري 

الإدارة العامة للدفاع املدين - عجمان
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اإخال�ص القيادة وثقة ال�شعب
•• بقلم - حممود علياء:

�لنماء  بثمار  �ملتحدة قدما  �لعربية  �لإمار�ت  �مل�سرية �لحتادية يف دولة  �إىل عام مت�سي  من عام 
و�لزدهار و�لتطور و�ل�ستقر�ر وت�سطر يف �سحفات �حل�سارة بعمقها و�ملدنية بربيقها �أرقى درجات 
�لعلم و�ملعرفة و�أ�سمى مر�تب �لنجاح و�لتميز و�لإبد�ع و�أعظم �لتطلعات �لتي جتمع بتو�زن ر��سخ 
وب�سرية ثاقبة و�إدر�ك حاذق بني عمق �لرت�ث وع�سرية �ملعرفة و�آفاق �ل�سبق �لر�ئع �خلالق �لذي 
ي�ستجيب للتحديات ، ويتناغم مع طموحات �لأجيال ، لي�سطر �لدور �لالئق يف حركة �لتاريخ وحو�ر 
�حل�سار�ت وتفاعل �ملدنيات وتبادل �ملنافع �مل�سرتكة ، ورعاية �مل�سالح �جلامعة يف �ملبادئ و�لروؤى 

و�لأهد�ف ، �لتي �نطلقت يف �لثاين من دي�سمرب قبل �أثنني و�أربعني عاما .
و�قتد�ر  مبهارة  تو�زن  �لأف��ذ�ذ  ورجالها  �لر�سيدة  بقيادتها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �إنها 
�إىل  وجمتمعا  وجامعة  ومدر�سة  �أ�سرة  �ل�سافية  �لنقية  �مل�سارب  من  و�ملعا�سرة  �لأ�سالة  معادلة 
�ملقا�سد و�لغايات �لنبيلة و�لنا�سجة و�ملثمرة و�ملتنوعة يانعة تقطفها �لأجيال ترتى وهي ترفل 
، ورغد �لعي�ش وم�ساعر �لر�سا و�لقناعة و�لعرفان لقد وعت  بثوب �ل�سحة و�لعافية و�لطماأنينة 
قيادتنا �حلكيمة و�لر�سيدة و�ملخل�سة قدر �مل�سوؤولية �لحتادية ، منذ �خلطو�ت �لأوىل للم�سرية 
فعملت بكل �ل�سبل وباأحكم �ملناهج وباأعدل �مل�سالك على �إر�ساء قو�عد �لدولة �لعتيدة �لتي جتمع 
بني �لإخال�ش �لر��سخ للقيادة و�لثقة �ملطلقة لل�سعب فرفد هذ� �لو�قع ويرفد كل يوم �لوطن �لعزيز 
باملبادر�ت و�لإجناز�ت و�لعطاء�ت خطوة خطوة ومرحلة بعد مرحلة ، لتحقيق �لأماين �لكبرية �لتي 
غدت �ليوم و�قعا ملمو�سا ينعم بخري�ته �جلميع . وكان �أخرها فوز دبي با�ست�سافة �إك�سبو 2020 
. وهكذ� مت�سي �مل�سرية �ليوم وغد� وبعد غد يوميات متو�لية ومتجددة ، وتطلعات حميمية ر�ئعة 
بني �لقيادة و�ل�سعب وجمال�ش حو�رية مفتوحة ومنتديات وموؤمتر�ت ولقاء�ت مو�سوعية هادفة 
ناهيك عن و�سائل �لإعالم �مل�سرعة وو�سائل �لتو��سل �لجتماعي �لد�ئمة ، فلكل �سوؤ�ل جو�ب ولكل 
مطلب ��ستجابة ولكل �أمنية قدرها من �لهتمام و�لعتبار و�للتز�م ، �إنه �ملوروث �لأ�سيل �لو�قع 
و�ل�سائد �ليوم وغدً� و�لنبيل يف ح�ش عام وم�سرتك �سادق و�أمني ، يكر�ش �لنتماء ، ويحافظ على 

�لرخاء ، وي�سبو خلدمة �لوطن و�ملو�طن باأ�سمى �آيات �لود و�لوفاء .
بوركت �أيادي �سيوخنا �لكر�م و�أيادي �سعبنا �ملعطاء لنو��سل �مل�سرية قلبا وقلب وفكر� وفكر ويد� 

بيد لتحقيق �ملزيد و�ملزيد من �لإجناز�ت باإذن �هلل وكل عام و�نتم بخري.  

ملحق خا�ص 
مبنا�سبة

 اليوم الوطني الثاين 
و الأربعني للدولة

اإعداد وحترير:

حممود علياء
�سارك بالتحرير:

حممد جاهني
لطيفة جابر
رم�سان عطا

اإخراج وتنفيذ

جهاد حمزة
كمبيوتر 

عبد�ملنعم حيدر حممد

نرفع �آ�سمى �يات �لتهاين و�لتربيكات 
�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 

واإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام االمارات حفظهم اهلل

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

واإىل �شعب االمارات الكرمي واملقيمني والوافدين  مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين و االأربعني لدولة االمارات العربية املتحدة 

وكل عام وانتم بخري 

اأحمد عبداهلل العو�شي
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نرفع �آ�سمى �يات �لتهاين و�لتربيكات 
�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 

واإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام االمارات حفظهم اهلل واإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 

واإىل �شعب االمارات الكرمي واملقيمني والوافدين  مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين و االأربعني لدولة االمارات العربية املتحدة 

وكل عام و�نتم بخري 

ال�شيخ �شلطان بن علي اخلاطري و اأولده

نحن ع�ساهم �لتي ل تع�ساهم

ال�شيخ �شلطان بن علي اخلاطري يف حديث خا�ص » بالفجر «
دولة �لإمار�ت جت�سد �ملثل �لأعلى يف �إخال�ش �لقيادة وثقة �ل�سعب

نبارك ��ست�سافة دبي لإك�سبو 2020 و�إىل �لمام باإذن �هلل
�أو�سي �ل�سباب بتقوى �هلل وبر �لو�لدين و�سلة �لرحم و�لإخال�ش للوطن

•• ر�أ�س �خليمة-حممود علياء:

واكب �سمو ال�سيخ �سلطان بن علي اخلاطري امل�سرية الحتادية منذ بدء 
خطواتها الأوىل وتفاعل مع اإجنازاتها ويعمل دائما على تكري�ص النتماء 
قيم  من  منطلقا  اجلميع  بني  التوا�سل  ج��ذوة  واإذك���اء  التفاهم  واإر���س��اء 
تكري�ص  يف  وموجها  نا�سحا  املعطاء  العروبة  واأ�سالة  احلنيف  الإ���س��ام 
النه�سة  ثمار  من  ال�ستفادة  ح�سن  على  وحثهم  ال�سباب  لدى  احلوافز 
والتطور والزدهار بقيادة اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء املجل�ص الأعلى 
الذين يجمعون بني احلكمة والإخا�ص والأمانة وامل�سوؤولية في�سريون 
بالباد دوما نحو املزيد من الإجنازات والعمران والتنمية امل�ستدامة من 

جيل اإىل جيل. ونبارك ا�ست�سافة دبي معر�ص اإك�سبو 2020

من �لقلب �إىل �لقلب
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  والأرب��ع��ني  ال��ث��اين  الوطني  ال��ي��وم  ومبنا�سبة 
علي  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  مع  �سريح  ح��وار  جل�سة  لنا  كانت  املتحدة 
ال�ساعدي  مبنطقة  جمل�سه  يف  املخ�سرم  احلكيم  الرجل  هذا  اخلاطري 

براأ�ص اخليمة. 
اآيات التهاين والتربكيات اإىل �ساحب  اأ�سمى  ا�ستهل �سموه حديثه برفع 

�ساحب  واإىل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل اإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ 
حكام الإمارات واإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأولياء العهود الأمناء وخا�سة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد ويل العهد الأمني يف اأبوظبي كما 
�سكر حكام الإمارات وال�سيوخ جميعا على ارتباطهم وتفاعلهم وخدمتهم 
ل�سعب الإمارات واإر�سائهم ملبادئ الأخوة بني اجلميع والتعاون بني اأبناء 
اأ���س��رة واح���دة يف ال�����س��راء وال�����س��راء ويف احلل  الإم����ارات ال��ذي��ن ي�سكلون 
وال�سحية  التعليمية  القطاعات  كل  يف  والأع��م��ار  البناء  ويف  وال��رح��ال 
والريا�سية  والثقافية  وال�سياحية  والقت�سادية  وال�سناعية  والتجارية 
و�سائر القطاعات الأخرى ليكون جمتمع الإمارات دائما كاجل�سد الواحد 

يف كل املواقف واملبادرات ويد اهلل مع اجلماعة .

ن�سائح لل�سبان
باأن  الوطن  �سباب  اأذك��ر  ق��ال  ال�سباب  اإىل  �سموه موجها كامه  واأ���س��اف 
هذه  والأمينة  واملخل�سة  واحلكيمة  الر�سيدة  القيادة  نهج  على  ي�سريوا 
البيت  يف  والزده��ار  وال�ستقرار  والرخاء  النماء  على  احلري�سة  القيادة 
وماعب  واجلامعة  وال�سوق  وامل�سنع  العمل  وور�سة  واملكتبة  واملدر�سة 

التي  والجتماعية  الثقافية  واملحافل  وامل��وؤمت��رات  واملعار�ص  الريا�سة 
�سبحانه  اهلل  بعون  الإجن���ازات  اإىل  الإجن���ازات  لإ�سافة  جميعها  تتكاتف 
الأر�ص  واأمم  العامل  �سعوب  املثل بني  اليوم م�سرب  الإم��ارات  مما جعل 

وخمتلف الدول )فاخللق كلهم عيال اهلل واأحبهم اإليه اأنفعهم لعياله(.
الوالدين  وب��ر  اهلل  بتقوى  دائ��م��ا  ال�سباب  ان�سح  ل��ذل��ك   : �سموه  وت��اب��ع 
و�سلة الرحم واللتزام بالإخا�ص للوطن مع احلر�ص على الراث كما 
احلر�ص على املعا�سرة ، ل�سيما واأن كل المكانيات متوفرة واحلمد هلل 
حيث ننعم جميعا بالراعي امل�سوؤول عن رعيته الأمني مب�سوؤولياته مما 
وثقة  القائد  اإخ��ا���ص  بني  املحكم  اجلمع  يف  املثل  م�سرب  دولتنا  جعل 
ونعاهد   : القول  اإىل  �سموه  وخل�ص  والزده����ار.  التنمية  ودوام  ال�سعب 
نحن  باأننا  الإم���ارات  واإخ��وان��ه حكام  الدولة  رئي�ص  ونعاهد  �سبحانه  اهلل 
واإخا�سنا  وكرامتنا  بدولتنا  وجودنا  ونثبت  تع�ساهم  ل  التي  ع�ساهم 
اأية  اأمام  لتبقى دولتنا اآمنة ومطمئنة را�سخة قوية وم�ستقرة ومزدهرة 
نوايا �سيئة اأو  خمططات �سر ت�سيء للدولة ولبنائها وحلكامها ول يحيق 
اأكلها كل  املكر ال�سيء اإل باأهله فالكلمة الطيبة كال�سجرة الطيبة توؤتي 
حني باإذن ربها بال�سدق والأمانة والإخا�ص وال�سراحة وال�سفافية مع 
متنياتنا باملزيد من الزدهار والتطور والنماء والرخاء )واأما بنعمة ربك 

فحدث( وكل عام واأ نتم بخري. 

�ل�سيخ �سلطان وحفيده و�لزميل حممود علياء و�أحد �لأ�سدقاء يف �ملجل�ش�ل�سيخ �سلطان بن علي �خلاطري
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•• عجمان-حممود علياء:

بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ص الأعلى 
لاحتاد حاكم اإمارة عجمان وتوجيهات �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي 
واإ�سراف  الناه�سة  ب��الإم��ارة  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  الأم���ني  العهد  ويل 
الإمارة  مت�سي  ورا�سد  العزيز  وعبد  اأحمد   ال�سيوخ  ال�سمو  ال�سمو  اأ�سحاب 
الذي  املت�سارع  والتقدم  املتكامل  والزده��ار  ال�سامل  التطور  قدما يف م�سرية 
الكبرية  والطموحات  العتيدة  واخل���ربات  ال�سابة  بالكفاءات  الزمن  ي�سابق 
واملتنامية مما جعلها اليوم حمط الأنظار وهي ت�سارك يف النه�سة الحتادية 
ال�ساملة بالدولة ومت�سي بخطوات حثيثة ورا�سخة يف البناء والزدهار يف كل 
القطاعات حتى غدت اليوم واحلمد هلل ور�سة عمل دوؤوب يف كل �سوب وكل 
اجتاه . فالطاقات العلمية والإجن��ازات امليدانية والكفاءات املتزايدة تتحدث 
عن نف�سها مبا نلم�سه من ازدهار عمراين وتعليمي و�سحي واأكادميي وجتاري 
و�سناعي وريا�سي واىل �سائر املجالت مما يوؤ�سر للمزيد ويجعلنا يف م�ساركة 
دائمة مل�سرية التطور ال�سامل يف دولة الإمارات العربية مب�سريتها الحتادية 
الرائدة . بهذه الكلمات ا�ستهل �سعادة الأ�ستاذ �سيف �سامل ال�سام�سي وهو رجل 
الأعمال املعروف يف عجمان والإمارات حديثه املو�سوعي وال�سريح وال�سامل 
اأ�سحاب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  بدء  ذي  وبادئ  باملنا�سبة  رافعا 
العهود  اأول��ي��اء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل  الإ ��م��ارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو 
بالدولة  املقيمني  واإىل  املعطاء  ال��ويف  املخل�ص  الإم���ارات  �سعب  واإىل  الأم��ن��اء 
العزيزة  املنا�سبة  اإليها وكذلك للزائرين يف ربوعها متمنيا بهذه  والوافدين 

اليوم الوطني الثاين والأربعني للدولة املزيد واملزيد من التطور والزدهار 
اأده�ص  ما  النه�سة  الإم���ارات يف ميادين  دول��ة  والرخاء حيث حققت  والنماء 
العامل يف زمن قيا�سي لفت فاإذا �سلح الراأ�ص  �سلح اجل�سد وتوالت الأجيال 
ت��زرع وحت�سد وتتوا�سل لتحقيق املزيد واملزيد من الإجن��ازات يف كل  ترى 
ميدان وعلى كل �سعيد حيث يعم اخلري وي�سود الأمن والأمان وينعم اجلميع 

بحكمة القيادة وثمار الحتاد وخريات النه�سة وكل عام وانتم بخري. 

معامل �لتطور يف كل �جتاه
التنفيذي  املجل�ص  من  فبدءاً  يقول:  ال�سام�سي  �سامل  �سيف  الأ�ستاذ  واأ�ساف 
التنمية  دائ��رة  اإىل  القت�سادية  الدائرة  اإىل  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  واىل 
لل�سرطة  العامة  القيادة  اإىل  والتعليمية  ال�سحية  ال��دائ��رة  اإىل  ال�سياحية 
اإىل  وال��ت��ج��م��ي��ل  واحل���دائ���ق  ال��ط��رق��ات  دائ����رة  اإىل  امل���دين  ال���دف���اع  اإدارة  اإىل 
والعيادات  وامل�ستو�سفات  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���ص  اإىل  احل��رة  واملنطقة  امليناء 
وامل�ست�سفيات اإىل امل�سارف البنكية واملوؤ�س�سات التجارية والعقارات والعمران 
وتطوير البنى التحتية اإىل الفنادق والنوادي الريا�سية ومنتزهات الكورني�ص 
واملنامة وم�سفوت كلها ثمار يانعة ل�سراتيجات مدرو�سة تعطي ثمارها على 
املدى القريب بدءاً من ا�سارات تنظيم ال�سري اإىل مراكز املعار�ص واملهرجانات 
املتوا�سلة على مدار الف�سول  والفعاليات القت�سادية والثقافية وال�سياحية 
البلديات  الأربعة ول نن�سى ن�ساط املجات الدورية وال�سهرية ال�سادرة عن 
وغريها والقناة الرابعة وبراجمها احلوارية املبا�سرة مما ي�سري اإىل م�ستوى 

الإعام املزدهر يف اإمارة عجمان ونه�ستها ال�ساملة . 

تت�ساعف  اأن  نتمنى   ، ال��ق��ول  اإىل  ال�سام�سي  ���س��امل  �سيف  الأ���س��ت��اذ  وخل�ص 
الإجنازات املتوا�سلة كما نتمنى على الأجيال اجلديدة ح�سن ال�ستفادة.

م�ساريع جديدة
التجارية  املجموعة  باأن منهجية  ال�سام�سي  �سامل  �سيف  الأ�ستاذ  �سعادة  واأكد 
ون��ع��م��ل ح�سب  اأع��م��ال��ه��ا وع��ل��ى تنوعها  ك��ل  التميز يف  ع��ل��ى  ه��ي يف احل��ف��اظ 
ا�سراتيجيات ال�سركات املدرو�سة بحيث اأننا الآن ب�سدد العداد لفتتاح كثري 

من امل�ساريع ذات ال�سفة التجارية.
واأ�ساف �سعادته : و هذه امل�ساريع املنظورة تكون فريدة بنوعها ولها و�سعها 
باإذن  لها  �سيكون  كما  والطلب  العر�ص  ا�ستمراريتها يف حركة  يحفظ  ال��ذي 
الدولة  م�ستوى  على  الافت  �سداها  وكذلك  اجليد  التجاري  مردودها  اهلل 
والتجاري  ال�سكني  ال��ع��ق��اري  ال��ن��م��و  اأن  ذل���ك  ب��اخل��ري جت�����دوه.    وت��ف��اءل��وا 
من  باملزيد  يوم  كل  تتج�سد  جديدة  خطوات  لي�سجل  عجمان  يف  وال�سياحي 
الإقبال ال�سكني العائلي والإقبال ال�سياحي ال�ستثماري والإقبال اخلدماتي 
واملاعب   ، التحتية  والبني  والإ����س���اءة  ال��ط��رق��ات  �سبكة  ج��ان��ب  اإىل  املتنوع 
وكلها   ، التجارية  وامل��راك��ز  احليوية  والأ���س��واق  العامة  وال�ساحات  الريا�سية 
امل�سئولة  والعناية  ال�سديد  والتوجيه  القيادة احلكيمة  مل�سرية  ملمو�سة  ثمار 
بكل التفا�سيل ، اأنها نقلة ح�سارية خاقة توؤ�سر دائما اإىل املزيد مبا هو اأكرث 

واأكرث وكل عام واأنتم بخري.
وبوركت  اإجنازاتهم  وبوركت  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اأي��ادي  بوركت  وختاما 

اأر�سنا الطيبة املعطاء باأبنائها الربرة املخل�سني وع�ساكم من عواده.   

يف �لإمار�ت ل حو�جز بني �حلاكم و�ل�سعب ول بني �ل�سيوخ و�لنا�ش
نبارك ��ست�سافة دبي لإك�سبو 2020

�شيف �شامل ال�شام�شي يف حديث �شامل: تتواىل الأجيال وتتوا�شل لأداء دورها يف م�شرية النه�شة والتطور
نه�سة عجمان �إجناز�ت ت�سمل خمتلف �لقطاعات 

�سعب �لإمار�ت �أمنوذج �لأ�سرة �لو�حدة ومثال �لإخاء و�لعطاء

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد رئي�ش �لدولة ، حفظه �هلل ي�سافح �سعادة �سيف �سامل �ل�سام�سي يف ق�سر �سموه يف �أبوظبي �سعادة �سيف �سامل �ل�سام�سي

نرفع �أ�سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات 
�ىل 

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

 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 

واىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام االمارات حفظهم اهلل  واإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 
واىل �شعب االمارات الكرمي واملقيمني والوافدين  مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين و االأربعني لدولة االمارات العربية املتحدة 

وكل عام و�نتم بخري 

�شـيف �شــالـم ال�شــام�شـي 
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�حتادنا و�سام على �سدورنا

امل�شوؤولون ين�شبون تفوقهم الوظيفي لروح الحتاد
•• حتقيق- رم�ضان عطا:

هامات عالية من م�سوؤولني قدروا امل�سوؤولية الواقعة على عاتقهم ليكونوا 
التي مل ترى  الأجيال اجلديدة  الإم���ارات من  اأبناء  فخر وق��دوة جلميع 
النور وت�سعى لكي ت�سطف بجوار رجال ون�ساء ا�سبحوا مثل اعلى مل�ستقبل 

اف�سل لإماراتنا احلبيبة ، 
الوطني  العيد  يف  الن�سيحة  هنا  م��ن  ت��اأت��ى  امل�سوؤولني  يتحدث  وعندما 

لاإمارات العربية املتحدة لأجيال امل�ستقبل.

ميالد دولة
الإمارات  »مركز  عام  مدير  ال�سويدي،  �سند  جمال  الدكتور  �سعادة  واأّك��د 
من  الثاين  �سجل  قد  التاريخ  اأن  ال�سراتيجية«،  والبحوث  للدرا�سات 
املغفور  رفع  والعتزاز عندما  واملجد  الفخر  دي�سمرب 1971 مبداد من 
له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طّيب اهلل ثراه بيديه 
اأول َعلم لدولة الإم��ارات العربية املتحدة وهو »َعلم الحتاد«  الكرميتني 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  ه��ي  ���س��ي��ادة،  ذات  م�ستقلة  دول���ة  م��ي��اد  معلناً 

املتحدة.
واأ�سار الدكتور جمال �سند ال�سويدي، اإىل اأن »احتفالنا الكبري هذا يقت�سي 
من  مزيد  وب��ذل  العمل  مل�ساعفة  جميعاً  لنا  اإ�سافياً  حافزاً  يكون  اأن  منا 
وقيادته  الوطن  لهذا  للجميل  ورداً  وامتناناً  عرفاناً  والإب����داع،  العطاء 
اآل نهيان  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سمو  الر�سيدة برئا�سة �سيدي �ساحب 
رئي�ص الدولة حفظه اهلل التي متثل القدوة والنموذج لنا جميعاً يف العمل 

والت�سحية من اأجل الوطن ورفعة �ساأنه«.

�لروؤية �لطموحة
اأو���س��ح ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور م��ن��ذر ط���ال م��وم��ن��ي، م��دي��ر »جامعة 
احل�سن«، قائا نحر�ص على تعميق م�ساعر الفخر والعتزاز والنتماء 
والنه�سة  وال��ري��ادة  التميز  م�سرية  قيادة  توا�سل  التي  الإم���ارات  لدولة 
ال�ساملة يف ظل التوجيهات احلكيمة للقيادة الر�سيدة ، واأ�ساف مومني: 
عليها  قام  التي  الأ�سيلة  للقيم  ال�سابة  الأجيال  ولء  تعزيز  اإىل  »نتطلع 
احتاد الإمارات واملعاين ال�سامية للعّلم الإماراتي الذي ميثل اليوم �ساهداً 
بقيادة  الأوائ��ل  املوؤ�س�سون  دعائمها  اأر�سى  التي  الريادية  الإجن���ازات  على 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه وعلى غرار كل 
عام، نقوم حالياً بال�ستعداد لاحتفال بالعيد الوطني الثاين والأربعني 
تقديراً منا للروؤية الطموحة التي تنتهجها الإمارات للو�سول اإىل اأعلى 
�ساملة  »معرفة  �سعارنا  مع  ين�سجم  ما  وه��و  والتميز،  ال��ري��ادة  م�ستويات 

حلمل  موؤهل  جيل  لبناء  الأ�سا�سية  الدعامة  ميثل  ال��ذي  حملية«  بروؤية 
لواء النه�سة والتقدم يف امل�ستقبل.«

�لبنية �لتحتية
واأكد ال�سيد �سامل �سعيد ال�سحي رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة اأوزون العاملية 
الوطني  الحت��اد  عيد  عام يف  كل  قائا  وال�سكان  البيئة  خلدمات حماية 
،ودائما عالقة يف  زاي��د حفظه اهلل  ال�سيخ خليفة بن  ل�سمو  ال��ولء  جندد 
اأذهاننا الذكره الطيبة ل�سمو ال�سيخ زايد اآل نهان رحمه اهلل القائد والأب 
الروحي لأبناء الإمارات ،وما حدث على ار�ص الواقع من اإجنازات عظيمة 
وكثرية مثل التطور املهول يف البنية التحتية وتعديل القوانني مل�سلحة 
الأوىل  الدولة  الإم��ارات  لتكون   ، التكنولوجيا  علوم  يف  والتقدم  املواطن 
يف املنطقة التى تتعامل بنظام احلكومة اللكرونية مما نتج عنها ربط 
جميع الإمارات يف �سبكة واحدة للتي�سري والت�سهيل على املواطن وغريها 
الذي  املثل  الإم��ارات  اأ�سبحت  املتخ�س�ص فيه  البيئة  ، ويف جمال  الكثري 

يحتذي به يف هذا املجال. 

علم و�حد
اإنتاج  اإدارة  وعن ذكرياته مع عيد الحتاد قال علي �سيف ال�سعايل مدير 
التي  ال��ذك��رى   ، لل�سعر  ال��دويل  دب��ي  ملهرجان  التنفيذي  وامل��دي��ر  املعرفة 
ت�ستوقفني كل عام وهي عندما كنت �سغري ونحمل الإعام مبنا�سبة عيد 
الحت��اد ومر علينا ال�سيخ زاي��د يف موكبه وابت�سم لنا وه��ذه ذك��ره خالدة 
ال�سنوية يعرب  احتفالته  ، والحت��اد من خ��ال  اأب��دا  اأن�ساها  يف عقلي ل 
الحتاد  بعد  حدثت  التي  بالإن�سان  للنه�سة  احلقيقي  املعنى  اإدراك  عن 
الإم����ارات يف  التي تثبت م��دي تقدم  العاملية  امل��وؤ���س��رات  ذل��ك  ودل��ي��ل على 
جمالت ال�سحة والتعليم واخلدمات والرفاهية ،فهناك فرق بني املواطن 
الإماراتي عندما كان يعي�ص يف عري�ص او بيت طيني قبل الحتاد واحلياة 
التي يعي�سها املواطن الآن ،ومن �سمن اإجنازات الحتاد اأي�سا هو التقارب 
وذي  واح��د  والتوحد على علم  املختلفة  الإم���ارات  اأه��ايل  والن�سهار بني 

ر�سمي واحد واأدعو اهلل ان تكون اإمارات يف تقدم وازدهار .

م�سلحة �لوطن
،جتميع  قائا  تكرير  �سركة  يف  م�سوؤول  امل�سجري  �سامل  ال�سيد  واأو���س��ح 
الإمارات يف دولة واحدة هي اهم ذكريات واإجنازات الحتاد وما جعله لبنه 
 « اأتذكرها  التي  اأقوالة  اهلل ومن  زاي��د رحمه  ال�سيخ  له  املغفور  قوية هو 
الرثوة احلقيقية هي ثروة الرجال ولي�ص املال والنفط ، ول فائدة يف املال 
اإذا مل ي�سخر خلدمة ال�سعب »وهذه املقولة تعرب على حر�ص �سموه على 

�سمو  الدولة  الر�سالة توارثها رئي�ص  الأول وهذه  املقام  �سعبه وو�سعه يف 
الوطن  م�سلحة  على  الدائم  و�سعية  اهلل  حفظه  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 

واملواطن الماراتي . 

�لأجيال �جلديدة
ذك��ري��ات��ي مع  ال��ع��م��راين  ال���راث  رئي�سة جمعية  اليماحي  م��رمي  وت��ق��ول 
الدرر الراثي  �سنوات وهي بداية مهرجان  اأربع  عيد الحتاد بداأت منذ 
الذي اأنظمة وا�سرف علية من خال جمعية الراث العمراين للمنطقة 
متنوع  تراثي  عري�ص   40 ت�سم  التي  املهرجان  فاعليات  ومع   ، ال�سرقية 
الذي  الكبري  اجلهد  نغفل  ول   ، لاحتاد  العطرة  الذكريات  معي  ب��داأت 
بذلة املغفور له ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه لإقامة احتاد قوي ومن �سمن 
عباراته املاأثورة وهي » ما لي�ص له ما�سي لي�ص له حا�سر » مما يوؤكد على 
اهمية الحتفال بعيدنا الوطني وتعليم الأجيال اجلديدة تاريخ واأجماد 

الإمارات. 

�أ�سرة �ملدر�سة
وال�سيافة  امل��را���س��م  ق�سم  رئي�ص  القبي�سي  هامل  ال�سيد  ق��ال  راي��ه  وع��ن 
لديوان �سلطان بن زايد ممثل رئي�ص الدولة اأنا من مواليد 1971 وهذا 
التاريخ عزيز على قلبي لن الإم��ارات حتتفل بعيد الحتاد ونحن ولدنا 
مع الحتاد الإماراتي الذي له كل الف�سل علينا وعلى اأر�سنا الطيبة التي 
تتزين الآن بالتطور والإجنازات التي ت�سهدها اأبوظبي والإمارات عموما 
، وعن كيفية الحتفال بهذا اليوم قال القبي�سي ،نحن نحتفل بهذا اليوم 
اجلميل مع اأبنائي واحر�ص دائما على م�ساركتهم وت�سجيعهم لاحتفال 
التى  الفرحة  املواطنني  واأي�سا ن�سارك  بالعيد الوطني  املدر�سة  اأ�سرة  مع 

تعم �سوارع اأبوظبي يف هذا التوقيت املجيد من كل عام .

تاريخ �لإمار�ت
جامعة  يف  اأ�ستاذة  ال�سايغ  فاطمة  الدكتورة  تتحدث  نظرها  وجهة  من 
الإمارات  على  قا�سرة  لي�ست  جتربة  هي  الحت��اد  اعترب  قائلة  الم���ارات 
التنمية  عملية  يف  ال��واف��دي��ن  مل�ساركة  عربية  جت��رب��ة  ه��ي  ولكنها  فقط 
والتنعم بخري الإمارات بعد الحتاد واأنا اعتربه هو مفتاح لكل الإجنازات 
التي ت�سهدها الإمارات يف الوقت احلايل ،واعتدت كل عام يف العيد الوطني 
ان اظهر يف التلفزيون املحلي كموؤرخة ملمة بتاريخ الإمارات ، واأنا �سعيدة 
لاأجيال  ر�سالة  اأبعث  واأي�سا  عيدهم،  يف  وطني  اأبناء  اأ�سارك  لأين  بهذا 
الحتاد  قبل  اإم��ارات��ي  لكل  �سرف  ه��و  ال��ذي  الباهر  بتاريخهم  اجل��دي��دة 

وبعده .

�سامل �ل�سحي:

 �أ�سبحت 
�لإمار�ت �ملثل 
�لذي يحتذى 
به يف جمال 

�لبيئة

عبري �أحمد:

نع�سق يوم 
�لحتاد ونحر�ش 

على �سر�ء 
ف�ستان باألو�ن 
علم �لإمار�ت

زهرة �لطيب:

من�سي على 
�لكورني�ش 
لالحتفال 

باليوم �لوطني 
لالإمار�ت

هامل �لقبي�سي:

 ن�سارك �ملو�طنني 
�لفرحة �لتي 

تعم �سو�رع 
�أبوظبي يف هذ� 

�لتوقيت

�أحمد �سليمان:

نعلمهم من 
�ل�سغر حب 

�لوطن و�حلفاظ 
على تر�ث 

�لأجد�د

دلل حممد:

�أحر�ش كل عام 
على �مل�ساركة 
يف �لأوبريت 

�ملقام يف 
�ملدر�سة

�سامل �مل�سجري:

 �لرثوة 
�حلقيقية هي 
ثروة �لرجال 

ولي�ش �ملال 
و�لنفط

منذر مومني:

 تعزيز ولء 
�لأجيال �ل�سابة 
للقيم �لأ�سيلة 
�لتي قام عليها 

�لحتاد

جمال �ل�سويدي:

 �حتفالنا 
�لكبري حافز 

�إ�سايف لنا 
جميعًا مل�ساعفة 

�لعمل

علي �ل�سعايل:

 �لن�سهار بني 
�أهايل �لإمار�ت 

�ملختلفة 
و�لتوحد على 

علم و�حد

حممد فاروق:

�أ�سعر بدفء 
و�أمان حقيقي 
و�سط �لأجو�ء 
�لحتفالية يف 

�ل�سارع

فاطمة �ل�سايغ: 

�أبعث ر�سالة 
لالأجيال 
�جلديدة 
بتاريخهم 

�لباهر

�سهري �لبند�ري:

ما مييز 
�ملجتمع 

�لإمار�تي هو 
�لتكاتف وحب 
�أبنائه لوطنه

مرمي �ليماحي:

 �أهمية �لحتفال 
بعيدنا �لوطني 

وتعليم �لأجيال 
�جلديدة تاريخ 

�لإمار�ت 

بر�عم �لإمار�ت يحتفون بالحتاد

الألعاب املائية واملقالب والقف�شات اأهم ما يحر�ص عليه اأطفال الحتاد
•• حتقيق رم�ضان عطا:

ب���������داأت الح�����ت�����ف�����الت وال�����زه�����ور 
ال�������س���غ���رية ت���زي���ن ع���ي���د الحت�����اد 
الوطني الثنني والأربعني لدولة 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
الأطفال  لتجد  اأبوظبي  كورني�ص 
يحتفلون  اجلن�سيات  جميع  م��ن 

بطرقهم اخلا�سة .
وال����ت����ي اأ����س���ب���ح���ت ع�����رف وع�����ادة 
���س��ت��ي بقاع  ك���ل ع����ام يف  مت���ار����ص 
الإم��ارة حيث يخرج الأطفال مع 
اأ�سرهم لاحتفال باليوم الوطني 
الذي ميتد ملدة ثاث اأيام لرفع 
الإعام وتتزين املباين وال�سوارع 
للبهجة  و����س���ورة  ب�سمة  وت��ر���س��م 

يتحدث عنها العامل اجمع .

�أنا و�أ�سرتي
امل�ساركات  الط��ف��ال  �سمن  وم��ن 
يف الح����ت����ف����الت ال��ط��ف��ل��ة زه����رة 
ت��ق��ول اع��ت��دت كل  الطيب وال��ت��ي 
عام النزول مع اأ�سرتي يف ال�سوارع 
املائية  الأل��ع��اب  و���س��راء  بال�سيارة 
ال�سيارات  م��ع  بها  نحتفل  وال��ت��ي 
الكورني�ص  على  ومن�سي  الأخ��رى 
ل����اح����ت����ف����ال ب����ال����ي����وم ال���وط���ن���ي 

لاإمارات.

نافذة �ل�سيارة
وقالت عبري احمد طالبة بال�سف 
الحتاد  ي��وم  تع�سق  انها  ال�ساد�ص 
ف�ستان  �����س����راء  ع���ل���ى  وحت����ر�����ص 
بالوان علم الم��ارات وفتح نافذة 
املوجودين  م���ع  وامل�����رح  ال�����س��ي��ارة 
مع  الماراتية  النا�سيد  وترديد 
امل�سطافني على جانبي كورني�ص 

ابوظبي .

�ملحافل �لعاملية
�سهري  ال�����دك�����ت�����ورة  واأ������س�����اف�����ت 
الجتماع  علم  اأ���س��ت��اذة  ال��ب��ن��داري 
يف احد اجلامعات على اأن املجتمع 
الإماراتي ب�سكل عام يحتفل بعيد 
عادي  وطني  كعيد  لي�ص  الحت��اد 
ول��ك��ن ه��م ي��ع��ت��ربون الحت����اد هو 
امل��ول��د احل��ق��ي��ق��ي ل���اإم���ارات وما 
مي���ي���ز امل��ج��ت��م��ع الإم������ارات������ي هو 
اأب���ن���اءه لوطنهم  ال��ت��ك��ات��ف وح���ب 
مما يعزز دور الإم��ارات يف جميع 
العاملية وهذا ما يت�سح  الأ�سعدة 
املجتمع  يعطيها  التي  الثقة  من 
الأوربي والعربي لدولة الإمارات 
ل�ست�سافة  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
القت�ساد  مثل  العاملية  امل��ح��اف��ل 
اأثمر على  والفن والريا�سة ،مما 
وهذا  املنطقة  يف  الإم����ارات  متيز 

نتاج الحتاد .
وال�سباب  الثقافة  وزارة  وحتر�ص 
وتنمية املجتمع من خال تنظيم 
م��ع��ر���ص ب���ان���ورام���ا الحت�����اد اإىل 
واأبناء  اجلامعات  ط��اب  تعريف 
اجليل اجلديد مب�سرية واإجنازات 
باإذن  ل��ه  املغفور  املوؤ�س�ص  القائد 
اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه، ودوره يف 
اإر�ساء قواعد م�سرية الحتاد التي 
ي��ق��وده��ا ب��اق��ت��دار وري����ادة وحكمة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ���س��دي��دة 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل واأخيه �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�ص 
ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل 
الأعلى  املجل�ص  اأع�����س��اء  ال�سيوخ 

حكام الإمارات.

�حتفالت �ملد�ر�ش
دلل  ق���ال���ت  ال�����س��ي��اق  ن��ف�����ص  ويف 
حممد اأن��ا اح��ب الإم���ارات واحب 
عيدها الوطني واحتفي دائما مع 
اأخ��وات��ي يف عيد الحت���اد ونخرج 
اأن�سطة  للممار�سة  املتنزهات  يف 

ا�سري ماب�ص جديدة يف العيد 
احللويات  وا������س�����ري  ال���وط���ن���ي 
لوزعها على ا�سدقائي يف املدر�سة 
ويف احلديقة وا�سعر بدفئ وامان 
حقيقي و�سط الجواء الحتفايل 

يف ال�سارع.

الوطن  ح����ب  ال����ط����اب  وت��ع��ل��ي��م 
وال��ك��ف��اح م���ن اج��ل��ة ل��رف��ع رايتة 
ع��ال��ي��ة وب��ال��ت��اك��ي��د ال��ط��ل��ب��ة هم 
لي  ال��ف��ق��ري  وال��ع��م��ود  امل�ستقبل 
دول��ة وه��م ميثلون الم��ل الباقي 
ن��ع��ل��م��ه��م من  ان  ي���ج���ب  ول����ه����ذا 

هو  الأم����ر  يف  واجل��م��ي��ل  خمتلفة 
اأبوظبي  يف  امل���دار����ص  اح��ت��ف��الت 
كل  احر�ص  وان��ا  الوطني  بالعيد 
عام يف بامل�ساركة يف الأوبريت املقام 
يف املدر�سة . وعن طقو�ص فرحتة 
بالعيد الوطني قال حممد فاروق 

ر�يته عالية
الجتماعي  الخت�سا�سي  وق���ال 
�سليمان  اح��م��د  امل����دار�����ص  ب���اأح���د 
نحر�ص كل عام على عمل ان�سطة 
وتراثية  وث���ق���اف���ي���ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 
ل��ت��ف��ع��ي��ل روح الحت���اد  ب��امل��در���س��ة 

واحلفاظ  ال���وط���ن  ح���ب  ال�����س��غ��ر 
روح  وتفعيل  الج���داد  ت��راث  على 
واجلامعات  امل���درا����ص  يف  الحت����اد 
الحتفالت  اه����م  م���ن  اع��ت��ربه��ا 
التى ت�سهدها المارات يف عيدها 

الوطني.
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�لفجرية �لز�هرة .. نه�سة �ساملة يف خمتلف �لقطاعات

علي التجلي :
�لتفا�سيل بكل  بالتطور  تعنى  �حلكيمة  •�لقيادة 
�لإجناز�ت من  �ملزيد  لتحقيق  تتو��سل  • �لأجيال 

جناح بكل  �مل�سرية  تو�كب  �لأخ�سر  �ل�ساحل  • م�ساتل 

••�لفجرية – �لفجر:

ي�سارك اجليل الإماراتي اجلديد من خريجي وخريجات 
يف  واخت�سا�سهن  اخت�سا�سهم  اختاف  وعلى  اجلامعات 
واإجنازاتها  الر�سيدة  بقيادتها  العتيدة  الحتاد  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  دورها  لتوؤدي  املتاحقة 

اأكمل وجه.
 كفاءة عالية و�أد�ء 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 
يف العام 1996 ومتزوجة وربة اأ�سرة كما اأنها اأم لأربعة 
ومبنا�سبة  اأب��وظ��ب��ي.  العا�سمة  يف  زوج��ه��ا  ويعمل  اأولد 

اليوم الوطني احلادي والربعني لدولة الإمارات كان لنا خال جولتنا يف الفجرية 
ا�سراحة حوار يف مقر الدائرة املالية برتيب 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 
والوافدين مبنا�سبة العيد الوطني الثاين والربعني لدولة الإمارات العربية 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�سامية  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  لطاب  الدولة  ورعاية  والتعليم  ال�ساحلة  الربية  فبف�سل  للعيان  وجليا 
ت�سهد  التفا�سيل  بكل  امل�سوؤولني  قبل  من  العناية  مع  �سواء  حد  على  وللخريجني 
الباد كل عام اآلف اخلريجات يف خمتلف جمات التخ�س�ص والكفاءات واملهارات 
من  ذلك  وغري  والجتماعية  الربوية  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.
 �لرتبية و�لتعليم �سنو�ن

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

مقرنا بالربية الناجحة.
وا���س��ت��ط��ردت ت��ق��ول : واأ����س���ري اأي�����س��ا ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة اإىل 
من  املتخ�س�سات  الطبيبات  ع��دد  ف��اإن  ال�سحية  املجالت 
املواطنات يزداد كل �سنة ب�سكل ملحوظ وكذلك يف �سلك 
اإىل جانب  امل��خ��ت��ربات  ال��ت��م��ري�����ص وال�����س��ي��دل��ة وف��ن��ي��ات 
املناخ  جانب  اإىل  والتغذية  ال�سحة  بعلوم  املتخ�س�سات 
ال�سحي يف الدولة والذي يوفر للمراأة الطاع على املعارف واملعلومات من خمتلف 
على  اليومي  الط���اع  اع��ت��ب��ارات  م��ع  واملجتمعية  وال�سحفية  الإع��ام��ي��ة  امل�����س��ادر 
�سبكة النرنت وتوابعها واأردفت ال�سيدة املطرو�سي القول فاأو�سحت كذلك باأن يف 
الإمارات الكثريات من 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 
لها من  ملا  الذكور  فئة  على  �سنوات مثا مق�سورة  ع�سر  قبل  كانت  وه��ي جم��الت 
�سلة مبا�سرة بالتعامل مع اجلمهور اأما اليوم فقد اأ�سبحت املراأة املتعلمة والكفوؤة 
يف  وجدارتها  كفاءتها  اأثبتت  بعدما  خا�سة  للرجل  قوية  مناف�سة  املجالت  هذه  يف 
الأداء ب�سبب رغبتها وحبها لعملها وكذلك حر�سها باأن تكون اأف�سل دائما اإىل جانب 
رغبتها امللحة واليومية باأن توؤكد ذاتها ووجودها خا�سة واأن املناخ احل�ساري يف دولة 
الإمارات �سحي بامتياز وي�ساعف من طموحات اجلميع.  واأ�سافت تقول: وكذلك 
العلوم  ي�سمل  الذي  امليداين  العمل  التطبيقية مثل  العلوم  امل��راأة يف جمالت  برزت 
التطبيقية مثل الهند�سة املعمارية والتخطيط وكذلك يف الفيزياء والكيمياء وعلوم 
البيولوجيا.  كذلك اأ�سارت ال�سيدة مرمي املطرو�سي اإىل دور املراأة يف جمالت تنمية 
امللحة مثل جمالت ت�سنيع  الع�سرية  باأحدث الأعمال  الب�سرية وم�ساركتها  املوارد 

�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 ماءمة 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 وعائاتهن 
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 �لدولة

مرمي عبد اهلل املطرو�شي:
�ملجالت كل  يف  جد�رتها  �لإمار�تية  �ملر�أة  •�أثبتت 

�ل�ساحلة �لرتبية  قاعدة  على  و�ملعرفة  •�لعلم 
�إبد�عاتها �أمام  حو�جز  ول  �ملر�أة  ملهار�ت  حدود  •ل 

الحتاد نقطة حتول تاريخية جميدة 

عبدالغفور بهروزيان يف حديث خا�ص »بالفجر«:
�لإجناز�ت �لنوعية تتو�ىل يف نه�سة �لفجرية �ل�ساملة 

�حلركة �لتجارية و�ل�سناعية و�لزر�عية و�خلدماتية �إىل �لأمام 
�أجرى �ملقابلة-حممود علياء:   

الفجرية  اإم���ارة  يف  ال�ساملة  النه�سة  ع��ن  نتحدث  عندما 
وهي  الطوىل  اليد  لها  كان  لمعة  �سخ�سيات  اأ�سماء  تربز 
تعمل جادة وجاهدة يف م�سرية العمار والزدهار بتوجيهات 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ ، ومنذ اخلطوات الأوىل مع بداية 
واخلطوات  كبرية  الطموحات  حيث   ، الحت��ادي��ة  امل�سرية 
البدايات  ه��ذه  وم��ع  ال��زم��ن.  ت�سابق  وامل�����س��اري��ع  م��درو���س��ة 
غرفة  تاأ�سي�ص  الفجرية  اإم���ارة  �سهدت  وامل�سجعة  املباركة 
ادارت��ه��ا نخبة م��ن رج���ال الأعمال  ال��ت��ي ت�سم يف  ال��ت��ج��ارة 
وادارة   ، احل��رة  املنطقة  �سلطة  وكذلك  والأكفاء  املتميزين 
امليناء واملطار ثم الدائرة املالية فدائرة البلدية ثم الدائرة 
الثقافية واملتحف اىل جانب املركز التجاري الذي ي�ستقبل 

بجناحيه املفتوحني القادمني اليه من كل حدب و�سوب وقد غدا بف�سل ادارته 
الر�سيدة مركز الأعمال وال�سركات واملوؤمترات وال�سراحات وال�سوق والتجوال 
ومت�سوقني  وع��ائ��ات  وجت��ار  اأع��م��ال  ورج���ال  م�سوؤولني  م��ن  اجلميع  فيق�سده 
مدخل  وعلى  الم���ارة،  و�سط  املتميز  وموقعه  وم��رك��زه  بخ�سو�سيته  �ساعرين 
البلدية  ومقر  ال��زاه��ر  الم���ريي  ال��دي��وان  مقر  م��ن  قريبا  الرئي�سية  �ساحتها 
وبنك الفجرية وفندق �سيجي الديار وغري ذلك من املعامل احلديثة واملتطورة 
واأهمها التلفزيون والذاعة والفجرية اأف اأم. وعلى راأ�سها رجل العمال املعروف 
بهروزيان  ال�ستاذ عبدالغفور  �سعادة  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واملقرب جدا من 
الذي يحاور مبو�سوعية وي�سغى باأدب جم ويزود حماوره بالتعليل املو�سوعي 
املقدمات  ب��ني  املحكم  وال��رب��ط  الرق����ام  بلغة  ال��ه��ادف  ال���س��ت��ق��رائ��ي  والتحليل 
الدوؤوب  والن�ساط  احل�سيفة  وال��روؤي��ة  امل��ت��ف��ردة  اخل��ربة  م��ن  بن�سيج  والنتائج 
والنتيجة املقنعة مع فتح اأبواب الطموحات وبا حدود.  لقد غدا �سعادة ال�ستاذ 
ي�سار  الذين  الباد  واأعيان  امل�سوؤولية  رج��ال  من  واح��دا  بهروزيان  عبدالغفور 
اليهم بالبنان واأ�سا�ص جناحه اأول احرام الوقت وثانيا روح املبادرة وثالثا الأفق 
الأوهام  والواقعية، ل الرجت��ال والرق��ام ل  التفكري حمليا وعامليا  ال�سامل يف 
توالية  رجل وجناحات  بحق مدر�سة يف  يجعله  التمنيات مما  ولي�ص  واملبادرات 
املا�سي واحلا�سر  . بني  لي�ص لها حدود تزيده ثقة وتوا�سعا وتفهما وطموحاً 
اليوم  مبنا�سبة  حديثه  بهروزيان  عبدالغفور  ال�ستاذ  �سعادة   ب��داأ  وامل�ستقبل  
اآيات  اأ�سمى  برفع  املتحدة  العربية  الم��ارات  لدولة  والأرب��ع��ني  الثاين  الوطني 
التهاين والتربيكات اىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
الدولة ، حفظه اهلل واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ  حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي ، حفظه اهلل، واإىل �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�ص الأعلى لاحتاد حاكم الفجرية ، 
حفظه اهلل واىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن �سيف ال�سرقي نائب �سمو احلاكم 
، واىل �سمو ال�سيخ �سالح بن حممد ال�سرقي رئي�ص دائرة ال�سناعة والقت�ساد 
يف الفجرية واىل �سمو ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي ويل العهد الأمني واىل 
ال���وزراء  امل��ع��ايل  اأ���س��ح��اب  واإىل  اهلل  حفظهم   ، ال�سيوخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  جميع 
واأ�سحاد ال�سعادة امل�سوؤولني واىل مواطني دولة المارات العربية املتحدة واإىل 
نقطة  فالحتاد  بخري  واأنتم  ع��ام  وك��ل  الدولة  اأر���ص  على  والوافدين  املقيمني 
حتول تاريخية جميدة .اخلطوات مدرو�سة والطموحات كبارثم حتدث �سعادة 

م�سرية  يف  ال��ب��داي��ات  ح��ول  ب��ه��روزي��ان  عبدالغفور  ال�ستاذ 
ث���م احل��ا���س��ر ومعطياته  ال��ف��ج��رية  ال�����س��ام��ل��ة يف  ال��ت��ط��ور 
وب��اد ح��دود يف  وامل�ستقبل وما يحمله من طموحات كبار 

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  يوجد  والإع���ام حيث 
الن�سرات ال�سحفية كاملة وغرفة التجارة وغريها. واأ�ساف 
املدينة قريبا من  التجاري على مدخل  املركز  ان�ساء  وكان 
وبنك  للتاأمني  الفجرية  �سركة  ومبنى  الم��ريي  ال��دي��وان 
الفجرية الوطني ودائرة البلدية و�سل�سلة الدوائر والفنادق واملوؤ�س�سات الخرى 
مبثابة نقلة نوعية يف قطاع الأعمال واخلدمات يف المارة وذلك بعد اأن كانت 
وكان  الع��م��ال  ل��رج��ال  ال��وح��ي��د  امللتقى  مقر  الأول  ال��ت��ج��ارة يف مقرها  غ��رف��ة 
ال�سيوف  وكبار  املوؤمترات،  ل�ستقبال  املركزالوحيد  هو  الفجرية  هلتون  فندق 
وامللتقيات واىل جانبه ال�ساندي بيت�ص والفجرية بيت�ص قريبا من امليناء و�سلطة 

املنطقة احلرة يف الفجرية بجوار امليناء كذلك.     
 ق�سة جناح:واأ�ساف �سعادة ال�ستاذ عبدالغفور بهروزيان يقول: ومع افتتاح 
مطارالفجرية الدويل يف العام 1987حققت المارة خطوة نوعية جديدة ابرزت 
امليناء  املحلية والقليمية والدولية وا�سبح  واأكرث على اخلارطة  موقعها اكرث 
ومطارات  موانئ  �سل�سلة  مع  مرابطة  واح��دة  و�سل  حلقة  ي�سكان  املطار  مع 
من  لفتا  الفجرية  يف  احل��رة  املنطقة  على  ال�سركات  اقبال  غ��دا  كما   ، ال��دول��ة 
حيث الكم متكاما من حيث النوع ولذا ترى امل�سانع يف بقعة واحد وهي تعمل 
العطور اىل  اإىل  وامللبو�سات  الن�سجة  يف اجتاهات عدة وجم��الت خمتلفة من 
من  م�ستفيدين  جم��الت  من  هنالك  ما  اىل  الدقيقة  الآلت  اىل  الكيماويات 
الت�سهيات والتجهيزات الازمة لاأعمال الناجحة على تنوعها. ويتابع �سعادة 
ال�ستاذ عبدالغفور بهروزيان ، اأما عن املنطقة ال�سناعية وحجم اأعمالها املتزايد 
ال�سخري والطابوق اىل  ال�سوف  امليكانيكية وال�سحية اىل  امل�سانع من  وتنوع 
الكهربائية وغريها مما جعلها حمط رحال اجلميع  ال�سيارات والدوات  لوزام 
ال�ستاذ  نوه  للمزيد. كما  يوؤ�سر  وامل�ستقبل  اأعمال  من �سناعيني وجتار ورجال 
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�سام  و�سارع 
مدينة مربح ثم اإىل �سدنة والعّقة ودبا الفجرية والفنادق اجلديدة وامل�ساريع 
الرائعة  الرومان�سية  والج��واء  اخلابة  الطبيعة  و�سط  املتنامية  ال�ستثمارية 
ذلك  اىل  وما  واملفرو�سات  وال�سمنت  ال�سفة  ومياه  ال�سمدة  م�سانع  نن�ص  ول 
اأما  ب��ه��روزي��ان  عبدالغفور  ال�ستاذ  وق��ال  وامل��ت��ط��ورة.  احلديثة  ال�سناعات  م��ن 
عن الزراعة يف دبا و�سدنة والبثنة ومربح وم�سايف فمتنوعة باملحا�سيل جيدة 
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 .

�سعادة علي �لتجلي يتحدث �ىل �لزميل حممود علياء

والفخر مب��ا حققه م��ن ت��ط��ور والع��ت��زاز مب��ا ه��و ق��ائ��م وق���ادم ب���اإذن اهلل 
املالية  الدائرة  التجلي رئي�ص  الأ�ستاذ علي م�سطفى  �سعادة  اإلينا  حتدث 
التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  برفع  حديثه  �سعادته  فا�ستهل  الفجرية  حكومة  يف 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتربيكات 
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 �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد 
واإىل  الفجرية  الأعلى لاحتاد حاكم  املجل�ص  ال�سرقي ع�سو  بن حممد 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأ�سحاب ال�سمو  اإمارة الفجرية الأمني واإىل  بن حمد ال�سرقي ويل عهد 
الإمارات  �سعب  واإىل  الإم���ارات  يف  احلكام  ون��واب  العهود  اأول��ي��اء  ال�سيوخ 
الطيبة  ال��دول��ة  اأر����ص  على  وال��زائ��ري��ن  وال��واف��دي��ن  واملقيمني  ال��ك��رمي 
عام  وك��ل  والرب��ع��ني  ال��ث��اين  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  امل�سيافة  الكرمية 

واأنتم بخري. 
 �لإجناز�ت يف �إمارة �لفجرية تتو�ىل

2013 ؟ يبت�سم �سعادة  العام  اإم��ارة الفجرية خ��ال  اإجن���ازات  م��اذا عن 
الفجرية  اإم���ارة  تابعت  لقد  ويقول  وا�سح  بارتياح  التجلي  علي  الأ�ستاذ 
م�سرية التطور ال�ساملة على كل الأ�سعدة ويف خمتلف امليادين يف م�سرية 
التطور ال�ساملة يف الدولة والتي مت�سي قدما يوما بعد يوم وعاما بعد 
عام منذ ما يزيد على ع�سرين �سنة اأو اأكرث بحيث اأ�سبح لكل �سنة جديدة 
وت�سيف  وبركة  خ��ريا  ت��زداد  والتي  اليانعة  وثمارها  وازده��اره��ا  اأوراق��ه��ا 

الإجنازات اإىل الإجنازات يف كل القطاعات وخمتلف امليادين واملجالت .
اإ مارة الفجرية خال العام 2013 متزايدة  وهكذا جاءت الإجن��ازات يف 

كماً ونوعاً وذلك على النحو التايل: 
زيادة عدد املدار�ص واملعاهد العليا واجلامعات.

زيادة عدد امل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات واملراكز الطبية .
ال�سكني على  اأو  التجاري منها  املباين احلديثة واملتطورة �سواء  اإن�ساءات 
حد �سواء وباأرقى املوا�سفات العاملية التي تواكب م�سرية النه�سة وقافلة 

التطور والزدهار يف دولة الإمارات والعامل.
الزراعة  م�ستوى  على  �سواء  و�ساق  ق��دم  على  قائمة  وال��زراع��ة  الت�سجري 
املحا�سيل  تطوير  م�ستوى  على  اأو  العامة  بالبيئة  والرتقاء  التجميلية 
لت�سجريها  اجل��دي��دة  الأرا���س��ي  تاأهيل  يف  اأو  اإنتاجها  خ��ارط��ة  وتو�سيع 
وزرعها تباعا كل حني الأمر الذي يوفر احلاجة اليومية من املحا�سيل 
فال�ستهاك اليومي ملجتمع مع توفر العناية الكاملة من قبل امل�سوؤولني 

امل�سرفني على برامج الوقاية والعناية واحل�ساد.
�ملاء و�لكهرباء

�سعادة  ق��ال  الفجرية  اإم���ارة  الكهرباء يف  امل��اء  التطور يف جم��الت  وح��ول 
الآن  الفجرية  اإم��ارة  يف  لدينا  نا�سر  ابو  التجلي  م�سطفى  علي  ال�ستاذ 
حمطات حتلية حديثة ومتطورة تواكب حاجات الإمارة �سواء من حيث 
التزايد املطرد يف عدد ال�سكان اأو من حيث اللتزام ال�سحي املراقب يوميا 
باأعلى درجات التقنية احلديثة واملتطورة املتكاملة باأ�سراف اخت�سا�سيني 
اأ���س��ري هنا اإىل ق��ن��وات ال��ري واإن�����س��اء ال�سدود  اأك��ف��اء. واأ���س��اف ول ب��د اأن 
والتي تعترب خمزنا ملياه الأمطار على مدار العام كما اأنها توفر للقطاع 
الذي يجعل من  الأمر  والنمو واجلاذبية واجلمالية  الزراعي اخل�سوبة 
اللون الأخ�سر �سمة بارزة يف تطور الإمارة ومعاملها اجلمالية وال�سياحية 

واحل�سارية . 
وتابع الأ�ستاذ علي التجلي يقول : هذا اإ�سافة اإىل املبادرات الفردية التي 
ت�سب يف خدمة امل�سلحة العامة وجتعل من اجلميع يف الإمارة يدا واحدة 
يف اإمناء الزراعة وزيادة م�ساحة الت�سجري وكذلك اإبراز معامل التجميل 
امل��ي��اه م��ع ال���س��ت��ف��ادة املثلى م��ن الطاقة  ب��ال��ري وبتخزين  م��ع اله��ت��م��ام 
والتعبئة  التنظيم  درج��ات  باأعلى  �سبكتها  اأعمال  ت�سري  التي  الكهربائية 
الجتهادات  ي�ساعف من احلوافز ومن  الوقت مما  على مدار  والتوزيع 
للتنمية يف خمتلف  وا�سعة  اآفاقا  يفتح  كما  املختلفة  الزراعة  يف جمالت 

املجالت الزراعية مثل :
- النخيل والتمور

- الفواكه على اأنواعها
- اخل�سار على اأنواعها

- البقول واحلبوب
اأرا�سي  مب�����س��اح��ات  ال��ع��ن��اي��ة   -

املراعي بعيدا عن التلوث
مبا يعني باأن خطوط التنمية ال�ساملة واملتنوعة يف اإمارة الفجرية ت�سري 
اأو  القريب  امل��دى  على  �سواء  مدرو�سة  وب��رام��ج  خطط  وح�سب  متوازية 
على املدى البعيد وكل من جد وجد وتابع �سعادة الأ�ستاذ علي م�سطفى 
التجلي يقول ولبد من التوقف ياعزيزي ونحن يف اأجواء العيد الوطني 
اأ�سداء  اأم��ام  اليوم  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  والثاثني  التا�سع 
بني  ونحن  والأ���س��ال��ة  املا�سي  اإىل  واحلنني  احل�سارة  رح��اب  يف  التاريخ 
جدران متحف الفجرية الرائع والذي يعد من اأهم متاحف الدولة �سواء 
باإدارته الفذة التي ت�ستفيد برباجمها من كل  اأو  مبقتنياته وموجوداته 
املوا�سم على مدار العام مثل املو�سم ال�سياحي يف ال�ستاء والربيع واخلريف 
اأو مو�سم عطات املدار�ص واجلامعات الدورية اأو عطات الأعياد وقدوم 
النا�ص زرافات ووحدانا اإىل الفجرية حيث يعود كثري من الزوار للتنقيب 
والتمحي�ص واملعاينة والدرا�سة ومنهم الهواة ومنهم الباحثون يف ح�سارة 
وتراث واآثار الفجرية والإم��ارات واخلليج. وخل�ص الأ�ستاذ علي التجلي 
�سمو  واإ���س��راف  اهلل  حفظه  احلاكم  ال�سمو  �ساحب  رعاية  اإن  القول  على 
�سباق ح�ساري  م��ي��دان  الإم���ارة  م��ن  الفجرية جعل  اإ ��م��ارة  العهد يف  ويل 
باإ�سراقة  امل�ستقبل  اإىل  ويرنو  الع�سر  وي�ستوعب  ال��راث  يتجذر يف  دائم 
اإم���ارة الفجرية  ال��ذي جعل م��ن  اأم��ل وح��واف��ز عطاء واإرادة خ��ري الأم���ر 
بحق  فيها  ال�سياحية  واملراكز  واأ�سواقها  وتطورها ومهرجاناتها  مبعاملها 
اأم��ام مهرجان  الوقف هنا  والثقافة ولب��د من  ال�سياحة والتجارة  اإم��ارة 
املونودراما ال�سنوي يف اإمارة الفجرية باإ�سراف �سمو ال�سيخ را�سد بن حمد 
ال�سرقي رئي�ص دائرة الثقافة والإعام يف الفجرية. و�سوف تتوا�سل هذه 
الإجنازات كافة كما اأنها �ستت�ساعف باإذن اهلل خال العام املقبل 2014 
�سار عليه  وك��ل من  والزده���ار يطول ويطول  التطور  ب��اإذن اهلل فطريق 
�سباب  التوفيق. وها هم  الراأ�ص �سلح اجل�سد واهلل ويل  واإذا �سلح  و�سل 
وق��د تخرجوا  والأج����داد  الآب���اء  يتابعون خ��ط��وات  الفجرية واحل��م��د هلل 
التجاري  العمل  جمالت  يف  وملعوا  عالية  بكفاءة  واملعاهد  اجلامعات  من 
اإىل جانب  البيت  وال�سناعي والأكادميي والت�سويقي مما يجعل مدر�سة 
واحد ويد اهلل  الر�سمية واجلامعة يف طريق واحد ونحو هدف  املدر�سة 

مع اجلماعة .
جناحات م�ساتل �ل�ساحل �لأخ�سر تتو��سل

وحول ن�ساط م�ساتل ال�ساحل الأخ�سر يف الفجرية والإمارات ماذا يقول 
الأ�ستاذ علي التجلي؟ يجيب بابت�سامة عري�سة وتفاوؤل وا�سح لقد حظيت 
من  لفت  باهتمام   1971 العام  يف  الحتادية  امل�سرية  بدء  منذ  النخلة 
قبل املرحوم ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل واملرحوم ال�سيخ 
ال�سيخ   ال�سمو  �ساحب  ويتابع  ال�سابق  الفجرية  حاكم  ال�سرقي  حممد 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة وال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
بن  وال�سيخ حمد  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب 
ال�سيوخ  ال�سرقي ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم الفجرية واإخوانهم  حممد 
حكام الإمارات مبادرات املرحوم ال�سيخ زايد وحر�سه على تقدير النخلة 
اأكمل وجه ا�سرافا ورعاية  وزراعتها ورعايتها وتنوعها والعناية بها على 
لإذك��اء احلوافز  املبادرات  باأجمل  القيام  الدولة مع  اأنحاء  كل  وعناية يف 
اهتمامات  املكانة بني خمتلف  اأولوية  على  واحلر�ص  بالنخبة  والرتقاء 
الدولة وها هي اجلهود الطيبة توؤتي ثمارها عاما بعد عام �سواء بنوعية 
حما�سيل التمور يف الأ�سواق اأو باإبراز اللون الأخ�سر اأو يف احلفاظ على 
النخلة  يف  املتج�سدة  واملعا�سرة  الأ���س��ال��ة  ب��ني  امل��درو���ص  باجلمع  البيئة 

ومكانتها ما�سيا وحا�سرا وم�ستقبا.
واأ�ساف بداأ عمل م�ساتل ال�ساحل الأخ�سر يف العام 2007 العمل معروفا 
اأعمالنا واحلمد هلل يف  2008 ومن�سي قدما يف  العام  لدى اجلميع يف 
ه��ذا امل��ج��ال ال��ذي اع��ت��ربه عما جت��اري��ا وح�ساريا يف نف�ص ال��وق��ت لأنه 
عامل مهم من عوامل احلفاظ على البيئة والراث وحماية من التلوث 
اإ�سافة اإىل العمل علي تلبية حاجات ال�سوق يف جمالت العر�ص والطلب 
وتوفري النخيل بكل اأنواعه وهو جزء اأ�سا�سي من حياتنا اليومية الغذائية 
وال�سحية واجلمالية كيف ل والنخلة هي ال�سجرة املباركة التي اأ�سار اإليها 
القراآن الكرمي يف اأكرث من �سورة واأكرث من مو�سع واأكرث من مكان ومن 
اإليك  )وه��زي  ال�سام  عليها  �سورة مرمي  وتعاىل يف  �سبحانه  قوله  ذلك 

بجذع النخلة ت�ساقط عليك رطبا جنيا فكلي واأ�سربي وقري عينا(.
 لدينا 40 نوعا من اأجود الأنواع

وتابع الأ�ستاذ علي التجلي يقول : حتى الآن ا�ستطعنا العمل على اإكثار 
ما يعادل 40 نوعا من اأجود اأنواع النخيل املوجودة على م�ستوى العامل 
اأن��واع النخيل املوجودة يف دول��ة الإم��ارات العربية  اأن عدد  ومن املعروف 
املتحدة حتى الآن ت�سل اإىل 170 �سنفا من النخيل ويف بع�ص البلدان 
وم�ساعينا  الدائمة  وم�ساعينا  الرا�سخ  وطموحنا  �سنفا   600 اإل ى  ت�سل 
الدائمة تهدف اإىل اأن نوفر م�ستوى اجلودة املتميزة يف اأنواع هذا النخيل 
الجتماعي  اليومي  ليكون منتجا لا�ستهاك  العامل  بقاع  من خمتلف 
وكذلك ليكون �سلعة تلبي بنوعها وحجمها وكمياتها حاجات ال�سوق على 
مدار الوقت �سواء خال �سهر رم�سان املبارك اأو يف الأيام العادية . واأردف 
ال�ساحل الأخ�سر واحلمد هلل ذات  اأ�سبحت م�ساتل  �سعادته يقول : وقد 
دول  كثري من  بتزويد  امل�ساتل  اإدارة هذه  تقوم  عالية حيث  عاملية  ج��ودة 
العامل من ال�سني اإىل الفلبني اإىل الهند وا�سراليا ودول اخلليج والأردن 
و�سوريا وم�سر اإىل بع�ص الدول الأفريقية الأخرى باأجود اأنواع النخيل. 
وتابع وطموحنا اأن تت�سع اخلارطة اجلغرافية للت�سويق لأننا ندرك جيدا 
ورغباتهم  النا�ص  خ���ربات  ن��ح��رم  كما  ل��اأج��ود  اليومية  ال�سوق  ح��اج��ة 
وبعناية  مدرو�سة  باأ�سعار  وجه  اأكمل  على  طلباتهم  تلبية  على  ونحر�ص 
احلثيث  ال�سعي  ال��دائ��م  و�سعارنا  را�سخة  وثقة  متميزة  وخ��دم��ات  فائقة 
لتحقيق الأف�سل والتجربة اأكرب برهان. واأ�سري هنا باملنا�سبة اإيل اأن دولة 
الإمارات العربية املتحدة وبف�سل ورعاية وتوجيه وعناية اأ�سحاب ال�سمو 
الإ�سارة  مع  ونوعا  كما  التمور  اأن��واع  واأج��ود  اأف�سل  فيها  توجد  ال�سيوخ 
للحفاظ  واملتعاونني  العارفني  التجار  ودور  اخل��رباء  امل��زارع��ني  دور  اإىل 
باملنا�سبة  الإم��ارات��ي  الإع���ام  دور  نن�سى  ول  التمور  �سوق  م�ستوي  على 
املوؤمترات  اأو  التلفزة  اأو حمطات  الإذاع��ات  اأو  املجات  اأو  ال�سحف  �سواء 
واقع  درا�سة  اأجل  من  املقدمة  التجريبية  العلمية  والبحوث  املتخ�س�سة 
اأمام  دائما  يجعلنا  مما  الأج��ود  على  واحلفاظ  الإ نتاج  وتطوير  امل�ساتل 
اجلديد واملتجدد كل عام �سواء يف الإ نتاج اأو يف اأ�ساليب العرو�ص اأو تنوع 
املحا�سيل اأو ن�ساط حركة الطلب و�سعارنا الدائم تفاءلوا باخلري جتدوه 
احل��ال يف  هو  كما  دائما  الأف�سل  الدائم هو حتقيق  هاج�سنا  يجعل  مما 
م�سريتنا ال�ساملة يف الدولة وبكل فخر واعتزاز حيث دولة الإمارات املثل 
اإخا�ص  قاعدة  على  وال�سعب  القيادة  بني  امليداين  التاحم  يف  الأعلى 
ال��ق��ائ��د وث��ق��ة ال�سعب ع��م��ا ب��ق��ول ال��ر���س��ول ال��ك��رمي  حم��م��د �سلى اهلل 
عليه و�سلم )كلكم راع وكلكم م�سئول عن رعيته( وقوله �سبحانه وتعاىل 
)اأطيعوا اهلل والر�سول واأويل الأمر منكم( اأنه العقد املقد�ص بني اإخا�ص 
القائد وثقة ال�سعب وحتقيق اخلري للجميع دائما باإذن اهلل )ولئن �سركتم 

لأزيدنكم( وكل عام واأنتم بخري.

�لفجرية-حممود علياء:

وازدهارها  تطورها  وث��م��ار  نه�ستها  مبعامل  دائ��م��ا  الفجرية  اإم���ارة  ت���زدان 
الثمار  تلو  الثمار  تقطف  وه��ي  النه�سة  ه��ذه  غمار  يف  الأج��ي��ال  وت��ت��واىل 
برعاية وتوجيه وم�ساركة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي 
ال�سيخ  و�سمو  الفجرية  حاكم  لاحتاد  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو  اهلل  حفظه 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهما  الأم��ني  العهد  ويل  ال�سرقي  حمد  بن  حممد 
الحتادية  امل�سرية  يواكبون  الذين  امل�سوؤولني  ال�سعادة  واأ�سحاب  ال�سيوخ 
وكبار  النظر  وبعد  ال��روؤى  ب�سمولية  ويت�سفون  التفا�سيل  بكل  الناه�سة 
الفجرية منذ  واملتوالية لإم��ارة  املتوا�سلة  والآم��ال. وبزيارتي  الطموحات 
العام 1980 وعاقاتي الوا�سعة مع م�سوؤوليها ورجال اأعمالها ومثقفيها 
وجتارها و�سرائح جمتمعها املختلفة وحواراتي املتوا�سلة مع اجلميع اأمل�ص 
دائما اأن النه�سة ت�سري يف خطوط م�ستقيمة متوازنة من البناء والعمران 
ال�سياحية  املنتجعات  اإىل  وال�����دوارات  وال��ط��رق��ات  واحل��دائ��ق  والت�سجري 
تتنف�ص  التي  واحل�سون  القاع  فاإىل  واجلامعات  املدار�ص  اإىل  والفندقية 
املكان  و�سذى  الزمان  �سدى  بني  جامعة   ، التاريخ  عبق  وت�ستن�سق  اأ�سالة 
وهي ت�سغي اإىل �سمفونية البحر املتهادي بني الأ�سجار على ال�ساطئ ومعها 
الورود والأزهار.  هكذا هي اإمارة الفجرية دائما �سمفونية رائعة جتمع بني 
الأ�سالة واحلداثة باإيقاع احل�سارة وبني الأجيال املتعاقبة ب�سلب الإرادة 
التي تثمر وتزهر وت��زداد وتتكاثر يوما بعد يوم. واليوم ترتدي الفجرية 
اإىل جانب حلتها البهية دائما ثياب العيد الوطني الثاين والربعني لدولة 
الإمارات العربية املتحدة و�سط البهجة الافتة والفرحة الغامرة والأمل 
املن�سود فتتفاعل الأجيال وترتقي يف �سلم املجد تباعا وتباعا من �ساعد اإىل 

�ساعد ومن م�سعل اإىل م�سعل ومن منارة اإىل منارات.
حو�ر �سريح من �لقلب �إىل �لقلب

و�سط هذه الأجواء الوطنية احل�سارية بامتياز واملفعمة باإجنازات الحتاد 
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�ملقيمون ي�ساركون �لحتفالت باليوم �لوطني �لثاين و�لأربعني

الإمارات بلد الأمن والأمان وال�شتقرار والحرتام املتبادل ودار الكرم والعطاء

�لحتفالت توؤكد وتنمي روح �لولء و�لنتماء وحتث على مو��سلة �لعمل

الحتاد اأر�شى دعائم الأمن والأمان وتطورت كافة القطاعات خالله
مو�طنو �لدولة : �سعب �لإمار�ت �أ�سعد �سعوب �لعامل

•• عجمان-�لفجر: 

بالعيد  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  اح��ت��ف��الت 
وتنمي  توؤكد  والأربعني  الثاين  الوطني 
على  وحت������ث  والن����ت����م����اء  ال��������ولء  روح 
وال�ستمرار  واجل�����د  ال��ع��م��ل  م��وا���س��ل��ة 
نحو مزيد من العطاء والرقي والتميز 
لتقدم  وال�������دءوب  امل��ت��وا���س��ل  وال�����س��ع��ي 
الوطني  ف���ال���ي���وم  ال�����دول�����ة،  وازده����������ار 
ل���اإم���ارات ل��ه وق���ع وت��اأث��ري خ��ا���ص على 
ق��ل��وب اجلميع لأن���ه ي��ذك��رن��ا مب��ا حتقق 
ال�سابقة؛  ال�سنوات  ط��وال  اإجن���ازات  من 
م��ن ت��اري��خ ب��دء الحت���اد على ي��د املغفور 
ل��ه ال�����س��ي��خ زاي���د ب��ن ���س��ل��ط��ان ط��ي��ب اهلل 
ثراه واإخوانه حكام الإمارات، وما حتقق 
من اإجنازات هي فخر لكل اإماراتي �سواء 
اأو ال��دويل، وخال  على امل�ستوى املحلي 
حت�سد  ال��دول��ة  باتت  الخ��رية  ال�سنوات 
القطاعات  كافة  يف  عامليا  الأوىل  املراكز 
وامل����ج����الت، وخ����ال ه����ذا ال���ي���وم الأغ����ر 
على  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  ك��اف��ة  يتقدم 
التهاين  ب��اأ���س��م��ى  الطيبة  الأر�����ص  ه���ذه 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ق��ام  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
الدولة حفظه اهلل واأخيه �ساحب ال�سمو 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن 
رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئ��ي�����ص جمل�ص ال����وزراء 
اأ�سحاب  اإىل  و   ، اهلل  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
ال�����س��م��و اأع�����س��اء امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى حكام 

الإمارات.
وقال حممد عمر ال�سمري مدير مدر�سة 
مبنطقة  ال��ث��ان��وي  للتعليم  ال��را���س��دي��ة 
عجمان التعليمية نبارك ل�سعب وحكومة 
دولة الإمارات العربية املتحدة مبنا�سبة 
ونرفع  والأربعني  الثاين  الوطني  العيد 
اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير ملقام �ساحب 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
رئي�ص الدولة حفظه اهلل مبنا�سبة العيد 
وافر  ل�����س��م��وه  ال�42متمنني  ال��وط��ن��ي 
لدولتنا  ال��ع��ط��اء  م��ن  وم���زي���داً  ال�سحة 
نحو  ع��ه��ده  تنطلق يف  وال��ت��ي  احل��ب��ي��ب��ة 
باأ�سمى  اأت��ق��دم  ،كما  والرفاهية  التقدم 
ال�����س��م��و ال�سيخ  مل��ق��ام ���س��اح��ب  ال��ت��ه��اين 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ومقام  اهلل،  رع��اه 
املجل�ص  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد 
ال�سمو  واأ�سحاب  عجمان  حاكم  الأعلى 
حكام الإمارات متمنياً لهم وافر ال�سحة 
الغالية،  لدولتنا  ال��ع��ط��اء  م��ن  وم��زي��داً 
وكذلك التهنئة اإىل �سمو ال�سيخ عمار بن 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان واأولياء 
العهود بهذه املنا�سبة العزيزة على قلوب 
اجلميع، وخال حديثه اأكد على التطور 
الكبري الذي حلق بكافة قطاعات الدولة 
والتعليمي  ال���رب���وي  امل���ج���ال  وخ��ا���س��ة 
الدعم  كامل  الر�سيدة  القيادة  وتوفري 
وتاأ�سي�ص  حتتية  بنية  خ��ال  من  لذلك 
مدار�ص وجامعات على اعلى م�ستوى بها 
الأجيال  لتاأهيل  وواف���دة  وطنية  ك���وادر 
البناء والتقدم  القادمة ملوا�سلة م�سرية 

والرخاء لهذا الدولة املعطاءة، وفق اهلل 
الإمارات ملا فيه كل خري واأمن واأمان.

ال�سعب  ن��ه��ن��ئ  امل����دح����اين،  ���س��امل  وق����ال 
الثاين  ال���وط���ن���ي  ب��ال��ع��ي��د  الإم������ارات������ي 
والأربعني ولنا اأن نفخر بوطننا احلبيب 
ال�����ذي وف����ر ل��ن��ا ك���ل ���س��ب��ل ال���راح���ة من 
املجالت  ك��اف��ة  يف  ونه�سة  واأم����ان  اأم���ن 
واملرافق احليوية فعلينا اأن نحافظ على 
نعمل  واأن  بها  نتفاخر  ال��ت��ي  منجزاتنا 
�ساخمة  دول��ت��ن��ا  لتظل  ب��اإخ��ا���ص وح��ب 
احلكيمة،  وقيادتها  املخل�سني  باأبنائها 
�سعب  اأن  ال���دول���ي���ة  ال���ن���ت���ائ���ج  واأك��������دت 
الم�����ارات اأ���س��ع��د ال�����س��ع��وب دل��ي��ل وا�سح 
وقاطع على ما ار�ساه املغفور له باإذن اهلل 
ال�سيخ زايد بن �سلطان طيب اهلل ثراه يف 
امل�سرية  واأكمل  دولة قوية متقدمة  بناء 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل واإخوانه 
الأعلى  املجل�ص  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب 

حكام الإمارات.
ويف ب��داي��ة ح��دي��ث��ه وج���ه ���س��ع��ود حممد 
اإىل  والتربيكات  التهاين  اأ�سمى  �ساهني، 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقام 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل 
واأخ���ي���ه ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�ص  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
اأع�ساء  ال�����س��م��و  اأ����س���ح���اب  اإىل  و   ، اهلل 
واأولياء  الإم��ارات،  الأعلى حكام  املجل�ص 
املواطنني  اإىل  التهاين  كما وجه  العهود 
والنمو  التطور  واأ�ساد مبدى  واملقيمني، 
يف كافة القطاعات الذي �سهدته الدولة 
خال عهد الحتاد من �سياحة واإقت�ساد 
موؤكدا   ، حتتية  وبنية  وجت��ارة  و�سناعة 
اليه الم��ارات كان بف�سل  اأن ما و�سلت 
له  املغفور  قيادة  حتت  املوؤ�س�سني  الآب���اء 

زاي��د بن �سلطان طيب  ال�سيخ  ب��اإذن اهلل 
اهلل ثراه، وا�ستمرار امل�سرية بخري �سلف 
حتت قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة حفظه  اآل نهيان رئي�ص  زايد  بن 

اهلل.
القيادة  ان  اهلل  ع��ب��د  ي��ع��ق��وب  واأ����س���اف 
الول  الهتمام  املواطن  اأول��ت  الر�سيدة 
�سمن اأولوياتها فما كان من ذلك اإل اأن 
�سعوب  اأ�سعد  من  الم���ارات  �سعب  يكون 
الدولية،  ال��ب��ح��وث  ع��ل��ى  ب���ن���اء  ال���ع���امل 
وق����د وف�����رت ال���ق���ي���ادة ال���ر����س���ي���دة كافة 
للمواطنني،  ال�سعيدة  احل��ي��اة  مقومات 
وه����ذه الح���ت���ف���الت وال��ف��ع��ال��ي��ات جتدد 
والنتماء  ال���ولء  واملقيم  امل��واط��ن  ل��دى 
والذين  ال�سابة  الج��ي��ال  ل��دى  وخا�سة 
ت��ط��وره ومنوه  ال��وط��ن يف  ي��ع��ول عليهم 
واإزدهاره، و خال هذه املنا�سبة الوطنية 
اإىل  بالتهنئة  اأت��ق��دم  اأن  اإل  يفوتني  ل 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقام 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل، 

واإخوانه حكام المارات و�سيوخها.
نحتفل  ونحن  احلو�سني،  عبداهلل  وق��ال 
لقيام  والأربعني  الثاين  الوطني  باليوم 
ب���واف���ر ال�سكر  اأت���ق���دم  دول��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة 
وال���ع���رف���ان وال��ت��ق��دي��ر وال��ت��ه��ن��ئ��ة ملقام 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص  اآل 
واأخ���ي���ه ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�ص  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
اأع�ساء  اأ�سحاب ال�سمو  اهلل ، واإخوانهما 
واأولياء  الإم���ارات  حكام  الأعلى  املجل�ص 
الويف احلبيب  الإم��ارات  العهود ول�سعب 
بهذه املنا�سبة الغالية على كل فرد على 
ه���ذه الأر�������ص ال��ط��ي��ب��ة وم���ا ه���ذا احلب 
وال���ت���اح���م ب���ني ال���ق���ي���ادة وال�����س��ع��ب اإل 

ه��و عزنا  ال���ذي  ل���روح الحت���اد  جت�سيداً 
وفخرنا وجمدنا.

م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال ال�������س���ي���خ را������س�����د بن 
عبدالرحمن النعيمي ، ل �سك اأن جهود 
نفخر  جتعلنا  بالدولة  امل�سئولني  كافة 
بالرخاء  وننعم  ن�سعد  اإم��ارات��ي��ني  باأننا 
وال��رف��اه��ي��ة وم��ه��م��ا حت��دث��ن��ا ع��ن ف�سل 
دول��ت��ن��ا وق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة م��ن توفري 
الأم�����ن وال���س��ت��ق��رار وال��ن��ه��و���ص بكافة 
ن���ع���دد النعم  امل���ج���الت احل��ي��ات��ي��ة ف��ل��ن 
التي ن�سعد بها على اأر�ص دولتنا القوية 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ال�����س��اخم��ة 
ولب�����د ل��ن��ا يف ع��ي��د ال���وط���ن م���ن تذكر 
زايد بن  ال�سيخ  العزيزة،  موؤ�س�ص دولتنا 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ورحمه 
رح��م��ة وا���س��ع��ة ال���ذي م��ن��ح امل��واط��ن جل 
زاخرة  ك��رمي��ة،  حياة  ومنحه  اهتمامه، 
بالعمل، والطموح، والأمل، و�سجع املراأة 

على العلم والعمل والإبداع.
التهاين  اأح���ر   ، علي  ع�سام  عمر  ووج���ه 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ملقام  والتربيكات 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زايد  خليفة بن 
حفظه اهلل واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل ، و اإىل اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 
واأولياء  الإم��ارات،  الأعلى حكام  املجل�ص 
الرغم من ق�سر  اأنه على  العهود، وقال 
عمر الحتاد اإل اأن اإجنازات الدولة فاقت 
والقطاعات،  املجالت  كافة  التوقعات يف 
الب�سري  العن�سر  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  وك���ان 
من اأهم توجهات القيادة الر�سيدة، وقد 
يف  كبريا  �سوطا  الإم����ارات  دول��ة  قطعت 
الدولة  اأبناوؤها  و�سرف  التعليم،  جم��ال 
والدولية، وختاماً  الإقليمية  املحافل  يف 
الغالية  دول��ت��ن��ا  ي��ح��ف��ظ  ان  اهلل  اأدع�����و 

قيادتها  ويحفظ  واأمانها  اأمنها  وي��دمي 
و�سعبها. 

واأك����د حم��م��د مت��ي��م ع��ن ع���زه وافتخاره 
دعائم  ار���س��ى  ال��ذي  العظيم  ال��ي��وم  بهذا 
وك��ان مياد  والوحدة  والرابط  الم��ن 
دولة فتية ما لبثت ان اأ�سبحت من ارقى 
الدول على م�ستوى العامل، وقال اأتقدم 
اإىل  التربيكات  و  التهاين  اآي���ات  باأ�سمى 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقام 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل 
واإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئي�ص  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
اهلل واإىل اإخوانهما حكام الإم��ارات واإىل 
الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل واإىل 
اأولياء العهود واإىل �سعب دولة الإمارات 
اليوم  مبنا�سبة  وذل��ك  املتحدة  العربية 
الوطني ال 42 لدولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة، وا���س��األ اهلل ع��ز وج��ل ان يدمي 
امان المارات ويجعلها يف رفعة وتطور 

م�ستمرين.
للعني  ع��ب��داهلل، ل ميكن  واأو���س��ح غيث 
اأبدعتها  ال��ت��ي  اجل��ن��ان  ت��ل��ك  تخطئ  اأن 
ي����د ال���ع���ط���اء والإب����������داع يف دول������ة زاي����د 
للقيادة  التهاين  فاأ�سدق  والنماء  اخلري 
الر�سيدة والإماراتيني يف عيدهم الثاين 
والأرب��ع��ني، وجت��دد ه��ذه الع��ي��اد ولئنا 
واإن��ت��م��ائ��ن��ا ل��دول��ت��ن��ا ال��غ��ال��ي��ة ك��م��ا انها 
الوطنية  هويتنا  ع��ل��ى  وحت��اف��ظ  ت��وؤك��د 
وتربز لاأجيال النا�سئة مدى ما حققه 
املوؤ�س�سني لتطور ورفعة المارات  الآباء 
ق��ي��ادة �ساحب  امل�سرية حت��ت  وا���س��ت��م��رار 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 

رئي�ص دولة حفظه اهلل.

عبد�هلل �حلو�سني

عمر ع�سام علي

�سعود حممد �ساهني

غيث عبد�هلل

�سامل �ملدحاين

حممد متيم

�ل�سيخ ر��سد بن عبد�لرحمن �لنعيمي

حممد عمر

•• عجمان-�لفجر: 

الحتفال باليوم الوطني عاما بعد عام يجدد الولء والنتماء للمواطنني 
واملقيمني على ار�ص المارات، فالحتاد قبل اثنني واأربعني عاما اأر�سى 
دعائم الوحدة واليخاء والتعاون والأمن والأمان، وخال هذه املنا�سبة 
املباركة يحتفل كل من يعي�ص على هذه الر�ص الطيبة باليوم الوطني 
من دوائر وموؤ�س�سات حكومية وخا�سة واأفراد �سواء مواطنني اأو مقيمني 
اأرقى  باتت من  ليعربوا عن فرحتهم وعزتهم بيوم الحت��اد وبناء دول��ة 
الدول على م�ستوى العامل �ساهدين على ما و�سلت اإليه الدولة بف�سل 
املغفور  واملوؤ�س�ص  للوالد  العميق  وامتنانهم  �سكرهم  عن  ومعربين  اهلل 
ب��اإذن اهلل ال�سيخ زاي��د بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ث��راه ، وكذلك  له 
ليقدموا التهاين والتربيكات اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخيه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
حاكم دبي رعاه اهلل ، و اإىل اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�ص الأعلى حكام 

الإمارات.
ويقول حممد �سامل عاوي، مدير اأول باإحدى �سركات العاقات العامة 
اأتوجه باأحر التهاين والتربيكات اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
حاكم دبي رعاه اهلل ، و اإىل اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�ص الأعلى حكام 
اأ�سري  اأن  واأود  للدولة.  ال�42  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  وذل��ك  الإم���ارات 
الت�سهيات  الكثري من  املقيمني عليها  لكافة  وف��رت  الدولة  اأن  اإىل  هنا 
واخلدمات الع�سرية وياأتي على راأ�سها عامل الأمن والأمان الذي افتقده 
والتي  الع�سرية  التحتية  البنية  عن  ناهيك  اجل��وار،  دول  يف  الكثريين 
عن�سر  للجميع  توفر  الدولة  اأن  كما  الأع��م��ال  اإجن��از  �سهولة  ت�ساهم يف 
العدل حيث ي�سعر كافة املقيمني على اأر�ص هذه الباد الطيبة بالأمان 
وعلى  الإم��ارات  وحكام  ال�سيوخ  ف��اإن  وبالتاأكيد  الق�سائي.  ال�سعيد  على 
اأبناء  الدولة ي�سهرون على راحة ورفاهية  ال�سمو رئي�ص  راأ�سهم �ساحب 
هذه الباد وتقدمي الأف�سل لهم دوماً، واأكرب دليل على ذلك هو ح�سول 

الإمارات على لقب اأ�سعد �سعوب الأر�ص .
وقال حممد ح�سيني املهم معلم علم النف�ص بثانوية الرا�سدية، مع ذكري 
الحتفال باليوم الوطني الثاين والأربعني لقيام دولة الإمارات العربية 

املتحدة نتذكر الدور العظيم للمغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه، يف الهتمام بالتعليم واإدراكه اأن العلم والعمل 
هما الطريق نحو رفعة الأمة وتقدمها وبناء الإن�سان وقال حممد املهم 
هواءها  ونتنف�ص  احل�سارية  النه�سة  نلم�ص  الإم����ارات  ار���ص  على  اإن��ن��ا 
يدمي  اأن  وندعو اهلل خمل�سني  والرفاهية  بعبق احلرية  ون�سعد  العليل 
اأن  والتقدم وعلينا  الأمن واخلري  الإماراتي احلبيب نعمة  ال�سعب  على 
نعمل جاهدين من اجل اإمارات الغد امل�سرق حتى ن�سع بادنا يف مقدمة 

الدول املتقدمة.
والتربيكات  التهاين  باأ�سمى  اأت��ق��دم  بداية   ، عبدال�سام  حممد  ويقول 
اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
حفظه اهلل و مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، واإخوانهما حكام 
المارات، فبحمد اهلل المارات اأ�سحت واحة المن والأمان وال�ستقرار 
والحرام املتبادل ودار الكرم والعطاء ودولة ذات تقاليد عربية ا�سيلة 
تواكب العاملية وهذا اأمر ل يختلف عليه �سخ�سان وعلى ما تقدمه دولة 
المارات للوافدين ، فنجد بالإمارات ما يزيد عن 200 جن�سية تعي�ص 
اهتمامها  جل  اول��ت  ر�سيدة  قيادة  ظل  حتت  الطيبة  الر���ص  ه��ذه  على 
لاإن�سان وكرمته وقد ا�سبحت دولة المارات ي�سار اليها بالبنان وذلك 
يف ظل الحتاد التي ار�سى قواعده الوالد املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه واأكمل امل�سرية والدرب �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل.
وذكر جمال عمر اأ�ستاذ التاريخ مبنطقة عجمان التعليمية لقد اأ�ستطاع 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، اأن يجرب التاريخ اأن يفتح 
له �سفحة من �سفحاته اخلالدة واأن يخط بقلم من ذهب علي ورق من 
ف�سة ب�سطور من نور الإجنازات التي حققتها الدولة والتي بداأت بعهد 
الإحتاد واإر�ساء مبداأ التعاي�ص ال�سلمي علي م�ستوي دول العامل حيث اأن 
الإمارات  ( توجد جميعها بدولة  202 جن�سية   ( العامل  عدد جن�سيات 
وتقاليدهم  وع��ادات��ه��م  ال��دي��ن��ي��ة  وع��ق��ائ��ده��م  جن�سياتهم  خمتلف  ع��ل��ي 

ينعمون بالأمن والأمان بف�سل ال�سيا�سة احلكيمة حلكام الإمارات.
ما  اإن  التعليمية  �سلمي معلم اجليولوجيا مبنطقة عجمان  وائ��ل  وق��ال 
نقوم به يف امليدان الربوي وما ن�سعى لتحقيقه من متيز واإبداع يف كافة 
جوانب العملية التعليمية اإمنا هو ال�سري على الطريق الذي ر�سمه لنا 
نهيان طيب اهلل  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  تعايل  ب��اإذن اهلل  له  املغفور 

ثراه ، وخال هذه املنا�سبة التي يفتخر بها املواطن واملقيم اتوجه باأ�سمى 
اآل  التهاين والتربيكات اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه 

اهلل ، و اإىل اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�ص الأعلى حكام الإمارات.
اإل��ي��ه دولة  م��ن ج��ان��ب��ه ي��ق��ول حم��م��ود ال�سيد ال��غ��راب��ل��ي، اإن م��ا و���س��ل��ت 
هذا  يف  لنا  ولب��د   ، والع��ت��زاز  بالفخر  ال�سعور  يبعث  الغالية  الم���ارات 
اليوم والحتفال وهذا احلدث اجللل اأن نذكر �سانع الحتاد املغفور له 
اأر�ساه  ، وما  ث��راه  اآل نهيان طيب اهلل  ال�سيخ زاي��د بن �سلطان  ب��اإذن اهلل 
بقيادته احلكيمة وتاأ�سي�ص دولة اآلت بعد وقت ق�سري اإىل دولة ذات �ساأن 
وم�ستوى عال وجعلها من م�ساف دول العامل وقبلة لكثري من النا�ص، 
واأو�سح اأن ما و�سلت اإليه دولة الإمارات من تقدم وازدهار واأمن و�سام 
ب�سبب الحتاد ،وّعرب اأن احلقبة الزمنية لاحتاد ب�سيطة ولكنها زاخرة 
ولكل  ال��ر���س��ي��دة  للحكومة  بالتهاين  ت��ق��دم  كما   ، والزده�����ار  ب��امل��ن��ج��زات 
مواطني دولة المارات. وقدم اإبراهيم عبد ال�سام التهاين والتربيكات 
اأ�سبحت المارات  الإم��ارات الكرمي، وقال لقد  الر�سيدة و�سعب  للقيادة 
من م�ساف الدول املتقدمة، وارى من مظاهر احلب والتقدير من قبل 
اأعيادهم واأفراحهم  الوافدين لهذه الدولة م�ساركتنا لأهل المارات يف 
وخا�سة باليوم الوطني لاإمارات فالكل يتبادل التهاين والتربيكات ل 
فرق بني مواطن ووافد ففي خري هذه الدولة يعي�ص اجلميع حتت ظل 
القيادة الر�سيدة وفقها اهلل، وادام اهلل المن والأمان على دولة المارات 
هذه البلد التي تفتح ذراعيها للجميع وي�سعر فيها الوافد باأنه يف بلده 
الم����ارات مق�سد  اأ�سبحت  وق��د  واأخ���ر  اأح��د  ب��ني  تفرق  ل  انها  وخا�سة 
الكثريين نظرا ملا توفره من فر�ص ا�ستثمارية ووظيفية بالإ�سافة ايل 
وي��ق��ول حممد عبداهلل  وال��ع��ط��اء.  ال��ك��رم  دار  وه��ي  ،فكيف ل  ال�ستقرار 
ا�سبيتان، ي�سعر كل من يعي�ص فوق اأر�ص الإمارات الطيبة من مواطنني 
ووافدين هذه الأيام فرحة وفخر وعزة بالحتاد الذي كان بداية التاريخ 
احلديث لاإمارات املتطورة واملتقدمة والآمنة وامل�ستقرة، ويوؤكدون اأنهم 
ي��دور بخواطرهم  ت�ساوي ج��زءا مما  ع��ربوا عن فرحتهم فهي ل  مهما 
ففي ظل الحتاد تبواأت الإمارات اأعلى املراتب بني دول العامل واأ�سبحت 
للقفزات  نظرا  العمل  اأو  ال�سياحة  اأو  لا�ستثمار  �سواء  اجلميع  مق�سد 
 42 الدولة خال فرة الحتاد ومبنا�سبة مرور  التي �سهدتنا  الكبرية 
الآباء  نتذكر  فاإننا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تاأ�سي�ص  على  عاماً 

له  املغفور  راأ�سهم  وعلى  املوؤ�س�سني 
باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه و�سعيه الدءوب 
لتحقيق الوحدة بني خمتلف اإمارات 
الدولة ، فلقد بذلوا جهوداً م�سنية 
نحو تاأ�سي�ص دولة فتية مبنية على 
الآن  املثل  بها  ي�سرب  متني  اأ�سا�ص 
اأ�سحت  حتى  وامل��ت��ان��ة  التما�سك  يف 

منوذجاً يحتذى به يف الوحدة .
امتنانه  ع���ن  ع��ط��ي��ة  وع���رب حم��م��د 
حل���ك���ام و����س���ي���وخ الإم���������ارات وق����ال: 
الإمارات  اأر���ص  وط��اأت قدماي  منذ 
الطيبة، مل اأ�سعر اأبداً فيها بالغربة 
بالأمن  اأ�سعر  حيث  ال�سفر  ووح�سة 

والأمان فيها كما اأنني على يقني تام باأن القانون مفعل بالدولة ب�سكل تام 
وبالتايل فاأ�سعر بها بالطماأنينة وراحة البال. ومبنا�سبة مرور 42 عاماً 
على تاأ�سي�ص احتاد الإم��ارات العربية املتحدة فاإن الدولة قطعت �سوطاً 
كبرياً يف كافة القطاعات من تعليم، و�سحة، وبنية حتتية واقت�ساد قوي 
ال��دول املتقدمة واأ�سحت الإم��ارات وجهة  و�سليم فاقت فيه العديد من 
ملايني ال�سياح �سنوياً لاإطاع على ما حققته هذه الدولة الفتية والتي 
ر�سخت مكانتها بني الأمم. كما اأن الإمارات وجرياً على عادة موؤ�س�سيها 
ال��ع��امل يف الأع���م���ال اخل��ريي��ة والن�����س��ان��ي��ة والتي  اأوىل دول  ف��اإن��ه��ا م��ن 
اأمرا�ص، كما  اأو  التي تتعر�ص لكوارث  ال�سعوب والقوميات  توجه لكافة 
الإم��ارات الآن مبوقع ا�سراتيجي فيما يتعلق ب�سياحة احلوافز  حتظى 

واملوؤمترات ، فاإىل الأمام يا اإمارات اخلري .

جمال عمر

حممد ح�سيني �ملهم
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العميد �شالح املطرو�شي:اليوم الوطني جتديد للعهد والولء والعطاء
�لعاملني جميع  م�ستوى  رفع  على  • نحر�ش  عجمان  �إمارة  يف  �ل�سامل  �لتو�سع  • نو�كب 

�سابقة  ب�سنو�ت  % مقارنة   30 بن�سبة  �حلو�دث  • قلت 

عجمان ما�ش يعبق بال�سالة و�لرت�ث وحا�سر يزهر ويثمر بالنه�سة �ل�ساملة و�لتطور �ملتو��سل �لعميد �سالح �ملطرو�سي

نرفع  �أ�سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ

خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة 

واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ

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

و�إىل
��سحاب �ل�سمو �ل�سيوخ �ع�ساء �ملجل�ش �لعلى حكام �لإمار�ت 

و�إىل �ملو�طنني و�ملقيمني و�لو�فدين و�لز�ئرين
 مبنا�سبة �ليوم �لوطني �لثاين و �لأربعني لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وكل عام و�نتم بخري  

عبدالرزاق �شيف �شالح حممد » اأبو نادر «

•• دبي-حممود علياء:

ال��رزاق �سيف �سالح حممد )اأبو نادر(  يعترب رجل الأعمال ال�ستاذ عبد 
وتنوع  الوا�سعة  وثقافته  الطويلة  بخربته  املتميزين  الأعمال  رجال  من 
اأعمال وطموحاته الكبار التي تواكب التطور والزدهار يف دولة الإمارات 
اأكرث من  باحت�سانها  واملتميزة  املتوا�سلة  الباد  ونه�سة  املتحدة  العربة 
وا�ستقرار  وئ��ام  يعي�ص اجلميع يف  العامل حيث  بلدان  مائتي جن�سية من 

واأمان قل مثيله يف هذا العامل فالفر�ص كثرية ولكل جمتهد ن�سيب .
فماذا يقول ال�سيد اأبو نادر ونحن نحتفل باليوم الثاين والأربعني لدولة 
اليوم  ه��ذا  يف  وانطباعاته  م�ساعره  ه��ي  وم��ا  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
اأك��رث من ثاثني عاما واأثبت  اإىل الإم���ارات منذ  ال��ذي قدم  املجيد وهو 

جناحا لفتا يف كل اأعماله واإجنازاته وخطواته.
يقول مب�ساعر الغبطة والرتياح الوا�سحة لقد قدمت اإىل دولة الإمارات 
يف  باأنني  واع��ت��زاز  فخر  بكل  واأ�سعر  عاما  ثاثني  قبل  املتحدة  العربية 
وطني الثاين حيث اأجد هنا كل املحبة والأخوة والتعاون بني النا�ص كما 
اأمل�ص كل ت�سهيات احلكومة من غرفة التجارة اإىل الدائرة القت�سادية 
اإىل القيادة العامة ل�سرطة دبي اإىل البنوك وامل�سارف التي بلغت ن�ساطا 
امل��ال والأع��م��ال وجعلت من دول��ة الإم���ارات مركزا ماليا  بعيدا يف ع��امل 

متميزا ي�ستقطب اأعمال جهات العامل الأربع.

فر�ش �أخرى كثرية
اأكادميية عالية علينا  ك��ف��اءات علمية  ذو  وه��و  ن��ادر  اأب��و  الأ�ستاذ  واأ���س��اف 
يف  والت�سويقية  وال�سحية  والثقافية  العلمية  ال��ف��ر���ص  اأم���ام  ال��ت��وق��ف 
الكبرية  للمطوحات  املائم  والأمني  ال�سحي  املناخ  اإىل جانب  الإم��ارات 
اأعمال  اأمام اجلميع من جتار ورجال  املدرو�سة  الت�سهيات  التي تذكيها 
وم�ستثمرين وطاب علم وا�ست�ساريني على حد �سواء واأين لأبارك تطور 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  الباهر  وجناحها  دبي 
با�ست�سافة  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�ص جمل�ص  مكتوم نائب رئي�ص 
معر�ص الطريان الأخري والذي غدا اليوم من اأهم الأحداث العاملية على 

الإطاق. وكذلك با�ست�سافتها اك�سبو 2020 والف مربوك .

مقري ومركز عملي
وا�ستطرد الأ�ستاذ اأبو نادر يقول لقد مت اختياري لدولة الإمارات العربية 
حيث  كثرية  لأ�سباب  والأخ��ري  الأول  لأعمايل  ومركزا  يل  مقرا  املتحدة 
يتوفر الأمن وال�ستقرار على اأكمل وجه وهما ي�سكان الأ�سا�ص لكل عمل 
املختلفة  العمل  فر�ص  وتنوع  احلرة  التجارة  فر�ص  لوجود  وثانيا  ناجح 
وثالثا لأن دولة الإمارات العربية املتحدة قد غدت اليوم ج�سرا ح�ساريا 
خاقا يجمع بني ال�سرق والغرب عن ال�ستقرار والأمان والنجاح ناعما 
بحياة كرمية وبت�سهيات ل مثيل لها يف جمال العمل احلر اإ�سافة اإىل 
خدمات التعليم وال�سحة وال�ستثمار يف كل املجالت. واأ�ساف ال�سيد اأبو 
الإم���ارات ل يقت�سر على قطاع دون  دول��ة  الن�ساط يف  ب��اأن  فاأو�سح  ن��ادر 
الآخر واإمنا القطاعات كلها متوازية بعافيتها وازدهارها على مدار الوقت 

وهو ماجعلها بحق مركزا جتاريا وثقافيا واإعاميا عامليا بكل املعايري.

م�ساريع م�ستقبلية
وحول �سوؤاله عن م�ساريعه امل�ستقبلية القادمة واملنظورة قال الأ�ستاذ عبد 
امل�ساريع  من  عدد  تاأ�سي�ص  على  حاليا  اأعمل  حممد  �سالح  �سيف  ال��رزاق 
اخلدماتية التي توفر يل الفر�سة واملجال للحفاظ على املكت�سبات التي 
حققتها واحلمد هلل برعاية واإر�سادات القيادة احلكيمة لدبي ل�سيما واأن 
�سريبة النجاح لبد واأن تدفع كل يوم ول يكفي النجاح وامنا الأهم هو اأن 
نحافظ عليه ونعمل على تطويره نحو التميز والإبداع عما بتوجيهات 
يف  امل��درو���س��ة  وكلماته  متوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
كتابه )روؤيتي( )وم�سات من فكر( حيث يوؤكد على حتمية التوا�سل بني 
�سرورة  وعلى  والطموحات  والفر�ص  الإمكانيات  ت��وازن  وعلى  الأج��ي��ال 
واإمن��ا باخلطوات  اأف���راط ول تفريط  العمل با  الأرق���ام لأج���واء  �سيادة 
امل�سحوبة والقرارات املدرو�سة التي حتافظ على املكت�سبات وت�ساعف من 

املطوحات ل�سمان ال�ستمرارية نحو الأف�سل .
اأب��و ن��ادر اإىل ال��ق��ول ويف ه��ذا ال��ي��وم املجيد اأمت��ن��ى على  وخل�ص الأ���س��ت��اذ 
ال�سباب اأن يتعلموا من ال�سياب ويتقنوا اجلمع بني الكفاءات واخلربات ملا 
فيه م�سلحتهم وامل�سلحة العامة لتتوا�سل م�ساريع الزدهار قدما ودائما 

اإىل الأمام باإذن اهلل وكل عام واأنتم بخري. 

�لفر�ش كثرية ولكل جمتهد ن�سيب

عبد الرزاق �شيف �شالح حممد » اأبونادر «
و�زدهار و��ستقر�ر  تقدم  من  �لإمار�ت  دولة  حققته  مبا  • نعتز 

�ل�ساملة  �لنه�سة  تو�كب  مب�ساريع  �لت�سهيالت  من  لال�ستفادة  د�ئما  • �أ�سعى 
�لأربع �لعامل  جهات  ملتقى  • �لإمار�ت 

�بو نادر

•• �أجرى �ملقابلة –حممود علياء:

تواكب اإدارة الدفاع املدين يف اإمارة عجمان التطور املتوا�سل يف اإمارة عجمان 
يف كل املجالت ال�سكنية والعمرانية والإن�سائية والتجارية وال�سناعية معنية 
بكل التفا�سيل ودوؤوبة يف اأداء مهامها على اأكمل وجه ويف اأ�سرع وقت وكذلك يف 
امل�سرية امل�سرية الحتادية  للدفاع املدين يف الدولة والذي غدا اليوم �سمة بارزة 
من �سمات الحتاد الكثري ومنارة ح�سارية �ساخمة يف عداد املنارات احل�سارية 
ال�ساخمة التي تخطو دائما بثبات وتت�سف باخلربة والكفاءة والإ�سراع باملبادرة 

وامتامها على اأكمل وجه واأف�سل اأداء.

حو�ر �سامل
ك��ان لنا ح���وار �سريح  ل��ل��دول��ة  ال��ث��اين والأرب���ع���ني  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ومبنا�سبة 
ومو�سوعي و�سامل مع �سعادة العميد �سالح املطرو�سي مدير عام الدفاع املدين 
يف اإمارة عجمان حيث ا�ستهل �سعادته حديثه بالقول اإن اليوم الوطني الثاين 
والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة هو جتديد للعهد والولء والوفاء 

القيادة  بحق  نعتربها  والتي  والر�سيدة  واحلكيمة  املخل�سة  لقيادتنا 
على  الوطنية  الر�سالة  اأداء  يف  الإخا�ص  معايري  يف  �سواء  النموذجية 
اأكمل وجه اأو يف احلفاظ على اأ�سالة الراث ومواكبة احلياة املعا�سرة 

وحداثة املدنية وموا�سلة التطور بكل املقايي�ص. 
واأ�ساف �سعادته : فاأمتنى على �سبابنا ال�ساعد اأن يح�سن قطاف ثمار 
الحتاد املتوالية واأن يكون دائما يف م�ستوى امل�سئولية والواجب الوطني 
بالهوية  بالنتماء  امل�ساعر  واإذك��اء  الإح�سا�ص  تنمية  على  احلر�ص  مع 
الوطنية واملواطنة ال�سادقة واملخل�سة وترجمتها عمليا يف كل جمالت 

احلياة عامة .

�إجناز�ت �لعام 2013
امل��دين يف عجمان  للدفاع  العامة  الإدارة  اإجن����ازات  ع��ن  ���س��وؤال��ه  وح��ول 
خال العام 2013 قال �سعادته اإن اإجنازاتنا وهلل احلمد كثرية وكبرية 
وم�ستمرة لأن ال�سعور بالأمن والرخاء وال�ستقرار والإزدهار وال�سامة 
يحتاج باملقابل اإىل جهود حثيثة ومتوا�سلة واإىل عطاء دائم ومنهجي 
وهادف ودقيق يعني بكل التفا�سيل وقاية وحماية ومبادرة با كلل ول 

ملل.
من  وال�ستفادة  املتوا�سل  التجدد  جانب  اإىل  كله  هذا  �سعادته  واأ�ساف 
كافة الإمكانيات املتوفرة والأنظمة التقنية املتطورة واحلديثة لتطوير 
العاملني  املهام على ما يرام وكذلك رفع م�ستوى جميع  الأداء وكمال 

من اإداريني وفنيني وميدانيني ل�ستكمال الأداء املحكم وال�سليم.
يف  العاملي  امل�ستوى  على  تكون  اأن  اإىل  دائ��م��ا  تتطلع  الداخلية  ف���وزارة 
وحتديث  تطوير  خ��ال  م��ن  املتقدمة  امل��رات��ب  ب��ني  اأو  الأوىل  امل��رت��ب��ة 
واإمكانياتها يف كافة  الب�سرية مبعداتها  براجمها وخدماتها ومواردها 

باإن�ساء جمل�ص  ل��ه الن�سيب الأوف���ر يف ذل��ك  امل��دين  امل��ج��الت وال��دف��اع 
2013 من خال ال�سيطرة على  التطوير للدفاع املدين خال العام 
ن�سبيا  اأن احل��وادث قد قلت  اأ�سبح لفتا للنظر كما  الكبرية  احل��وادث 
%30 مقارنة  ب�سنوات �سابق من حيث تقليل حجم اخل�سائر  بن�سبة 
املادية والب�سرية من خال املحافظة على �سرعة الو�سول وكمال الأداء 
واآليات  وجتهيزات  �سيارات  من  الأح��دث  الو�سائل  با�ستخدام  وتطوره 
والكفاءات  الب�سرية  امل���وارد  خ��ال  م��ن  الأداء  م�ستوى  اإىل  بالإ�سافة 
با�ستمرار  اأدائهم  ال��وزارة على تطوير  العاملة والتي حتر�ص  املخت�سة 

من خال الدورات التدريبية والور�ص امليدانية املتخ�س�سة .

دعم متو��سل
ي��ق��ول: ك��ذل��ك لب��د من  امل��ط��رو���س��ي  ���س��ع��ادة العميد �سالح  وا���س��ت��ط��رد 
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قبل  من  امل�ستمر  الدعم  اإىل  الإ�سارة 
عجمان،  اإم���ارة  حاكم  ل��احت��اد  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو  النعيمي  را���س��د 
بن حميد  ال�سيخ عمار  الأم��ني  �سمو ويل عهده  قبل  وم��ن  اهلل  حفظه 
توفري  خ��ال  من  واملعنوي  امل��ادي  الدعم  كل  يقدمان  اللذان  النعيمي 

الحتياجات الأ�سا�سية والدعم امل�ستمر ومبتابعة كل التفا�سيل.

مو�كبة تو�سع �لإمار�ت
وحول مواكبة اإدارة الدفاع املدين للتو�سع العمراين والزيادة ال�سكانية 
ومنو الأ�سواق واملراكز واملرافق التجارية والتعليمية وال�سحية غريها 
يف اإمارة عجمان قال �سعادة العميد �سالح املطرو�سي ل�سك باأن لدينا 
تن�سيق م�ستمر ومتوا�سل من خال املجل�ص التنفيذي يف اإمارة عجمان 
التنموية  ال�سراتيجية  انه من خال  بع�سويته حيث  ا�سرف  وال��ذي 

اأ�سا�سيني يف هذه امل�سئولية وما  ال�ساملة لإمارة عجمان فنحن �سركاء 
ومواكبة حلتميات  اأداء  وح�سن  واج��ب وعطاء  الأم��ر من  هذا  يفر�سه 
ال��ت��ط��ور وال��ت��ط��وي��ر ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ق���دم و���س��اق واحل��م��د هلل وذل����ك مبا 
عجمان  اإم��ارة  يف  والتجاري  وال�سكاين  العمراين  المتداد  مع  يتاءم 
وكذلك من خال امل�سح امليداين فنحن نقوم بو�سع اخلطط املدرو�سة 
ت�سمل  ومواقع  بنقاط مدرو�سة  موازيا  امتداد عملنا  ليكون  واملائمة 
خمتلف املناطق العتيادية وامل�ستجدة �سواء كانت �سكنية اأو جتارية اأو 
�سناعية فاحلكومة الر�سيدة تقدم لنا الأرا�سي املنا�سبة لإن�ساء املراكز 
والنقاط للدفاع املدين ونحن نحر�ص على ح�سن الأداء يف كل الأوقات 
كل الأمكنة من خال متابعاتنا وم�سئولياتنا والتزاماتنا املتكاملة باإذن 

اهلل ولنكون دائما يف م�ستوى امل�سوؤولية املناطة.

نحر�ش كل �حلر�ش على عملية �لتوطني
وحول �سوؤال عن م�سارات التوطني يف اإطار اإدارة الدفاع املدين يف اإمارة 
عجمان قال �سعادة العميد �سالح املطرو�سي متا�سيا مع ال�سيا�سة العليا 
وزيادة  التوطني  م�ستوى  رف��ع  يف  الداخلية  ل��وزارة  املحكمة  واملنهجية 
عملية  على  احلر�ص  كل  نحر�ص  ب��دورن��ا  فاأننا  �سنويا  امل��ط��ردة  ن�سبته 
التوطني وزيادة الن�سبة املئوية باطراد وت�ساعد حيث و�سلنا الآن اإيل 
يعملون يف  الذين  الأك��ف��اء  املواطنني  ك��وادرن��ا هم من  %98 من  اأمن 
وناأمل  والتنفيذية  وامليدانية  والإ�سرافية  القيادية  الوظائف  خمتلف 
ويوفر  بالغر�ص  يفي  مبا  �سنويا  مطرد  بت�ساعد  الن�سبة  تتوا�سل  اأن 
لدينا  يكون  اأن  على  الدائم  املواطنة حلر�سنا  الكفاءات  ال�ستفادة من 
دائما الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب واهلل ويل التوفيق وكل عام وانتم 

بخري. 
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نبارك ا�ست�سافة دبي لإك�سبو 2020
جمموعة الفردان التجارية نهجها الأمنوذج ولغتها اجلودة

فردان بن علي الفردان:
نتطلع �إىل �ملزيد من �لتطور و�لزدهار

علي الفردان:
�جلودة لغة �لع�سر ومطلب �جلميع 

مت�سي اإجنازات الدولة قدما عاما بعد عام  
�شيف را�شد حمر عني: على �شبابنا اأن يح�شنوا ال�شتفادة علميا و�شناعيا

نبارك ا�ست�سافة دبي لإك�سبو 2020
 الطمع واجل�سع اأ�سا�ص املتاعب  ويجب التخفيف من الفوائد البنكية

•• دبي-�لفجر:

واملتميزة  الافتة  التجارية  املجموعات  من 
يف دولة المارات العربية املتحدة بنجاحاتها 
ال���ف���ردان ال��ت��ي يراأ�ص  امل��ت��وا���س��ل��ة جم��م��وع��ة 
جم��ل�����ص اإدارت���ه���ا ���س��ع��ادة ال���س��ت��اذ ف����ردان بن 
الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ون��ائ��ب  ال��ف��ردان  علي 
الفردان  علي  ف��ردان  بن  علي  ال�ستاذ  �سعادة 
فقد حققت املجموعة طموحاتها على قاعدة 
م�سافة بني  اأق�سر  هو  ال��ذي  امل�ستقيم  اخلط 
الطويلة  م�����س��ريت��ه��ا  يف  وج��م��ع��ت  ن��ق��ط��ت��ني 
ومواكبة  الأداء  ومتيز  ال�سلعة  انتقائية  بني 
اإىل  دائ��م��ا  توؤ�سر  اآمن��وذج��ي��ة  فبقيت  التطور 
املزيد من الثبات الرا�سخ والطموحات الكبار 
وكل عام واأنتم بخري وكان لنا حوار �سامل مع 
امل�سوؤولني يف املجموعة الرائدة  وقد تاأ�س�ست 

يف العام  1958. 
 كلمة وفاء 

جمل�ص  رئي�ص  ال��ف��ردان  علي  ب��ن  ف���ردان  ال�ستاذ  �سعادة  اأوًل  الينا  حت��دث 
الإمارات  لدولة  الأرب��ع��ني  و  الثاين  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  فقال  الإدارة 
ال�سمو  والتربيكات اىل �ساحب  التهاين  اآيات  اأ�سمى  اأرفع  املتحدة  العربية 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  واىل �ساحب 
الدولة رئي�ص جمل�ص  نائب رئي�ص  اآل مكتوم 
اأ�سحاب  اإخوانهما  واإىل  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
�سعب  واإىل  الإم�����ارات  ح��ك��ام  ال�سيوخ  ال�سمو 
الإمارات الكرمي واىل املقيمني والوافدين يف 
�سعادة  ومتنى  بخري.  واأنتم  عام  وكل  الدولة 
ال���ف���ردان باملنا�سبة  ال���س��ت��اذ ف����ردان ب��ن ع��ل��ي 
امل��زي��د م��ن الزده�����ار وال��ت��ط��ور ل��ل��دول��ة التي 
�ساملة يف زمن قيا�سي ودائما  اجن��زت نه�سة 

اإىل الأمام باإذن اهلل.
ثم حتدث �سعادة ال�ستاذ علي فردان الفردان 
حديثه  فا�ستهل  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
اىل  وال��ت��ربي��ك��ات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى  ب��رف��ع 
اأ�سحاب املعايل  اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ واىل 
�سعب  واإىل  امل�����س��وؤول��ني  جميع  واإىل  ال����وزراء 
الإم��ارات وكل املقيمني والوافدين يف الدولة 
ومتنى املزيد من التطور والزده��ار والتقدم 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  الإم������ارات يف ظ��ل  ل��دول��ة 

العام  اأجن��ازات املجموعة خال  اأه��م  برعاية اهلل �سبحانه وحفظه .وح��ول 
2009 قال ال�ستاذ علي فردان الفردان اأهم الجنازات هي ملكيتنا لعامات 

•• ر�أ�س �خليمة- حممود علياء:

ونحن يف رحاب اليوم الوطني الثاين و الأربعني لدولة المارات 
العاملية التي اجنزت ما اأده�ص العامل خال زمن قيا�سي لفت ول 
تزال هذه الجنازات تتواىل بروعتها وتفردها ومتيزها وريادتها 
والإ�ستثمار  والإعمار  البناء  خطوط  من  املزيد  يوم  كل  لر�سم 
والدخار بر�سم بياين علمي مدرو�ص يجمع بني عموميه الواقع 
ح�سابات  على  يقوم  الذي  الإماراتي  الواقع  وخ�سو�سية  العاملي 
دق��ي��ق��ة جت��م��ع ب���ني اخ���ا����ص ال���ق���ادة وح��ك��م��ت��ه��م وث��ق��ة ال�سعب 
وم��ب��ادرات��ه وك��ل ع��ام واأن��ت��م بخري. واأم���ام الأزم���ة املالية العاملية 
الراهنة تتواىل تاأكيدات امل�سوؤولني يف الإمارات على متانة وقوة 
اقت�ساد الدولة بالرغم من الزمة العاملية القائمة وذلك بف�سل 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  املتوا�سلة  ال�سديدة  التوجيهات 
بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة ول�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
واخوانهما اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�ص الأعلى لاحتاد حكام 
اأولياء  ال�سمو  ال�سمو نواب احلكام واأ�سحاب  الإم��ارات واأ�سحاب 
العهود وامل�سوؤولني الأكفاء الوزراء واملدراء الذين يحر�سون كل 
احلر�ص على ال�ستقرار الأمني والقت�سادي واحلياتي ال�سامل 

ودائما اإىل الأمام باإذن اهلل.
وه��ك��ذا ق���ررت احل��ك��وم��ة دع��م وح��م��اي��ة ال��ق��ط��اع امل�����س��ريف بدولة 
ال��ت��دخ��ل يف  على  الإم�����ارات  امل��ت��ح��دة حكومة  العربية  الإم�����ارات 
�ساأنه  من  ما  لكل  ال�سريعة  وتوفريال�ستجابة  املنا�سب  الوقت 

توفري ال�ستقرار للقطاع املايل وامل�سريف بالدولة.
بهذه الكلمات املعربة والدقيقة وذات الدللة بداأ رجل الأعمال 
للفجر  ح��دي��ث��ه  ح��م��رع��ني  را���س��د  �سيف  ال�سيد  ���س��ع��ادة  امل��ع��روف 
مبنا�سبة ال��ي��وم ال��وط��ن��ي احل����ادي والأرب���ع���ني ل��دول��ة الم����ارات 
را�سد  �سيف  ال�سيد  �سعادة  واأ�ساف  املتحدة عيد الحتاد  العربية 
ومبرا�سه  الوا�سعة  بثقافته  امل��ع��روف  الأع��م��ال  رج��ل  ع��ني  حمر 
وامل�سرفية  العمرانية  الإن�سائية  وخ��ربات��ه  الطويل  ال��ت��ج��اري 
املتميزة اىل جانب عاقاته املحلية والإقليمية والدولية الوا�سعة 

ومواكبته اليومية مل�ستجدات ال�سواق املحلية والعاملية يقول: ي�سعدين بهذه املنا�سبة التاريخية العزيزة على 
قلوبنا جميعا اأن اأرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  الدولة حفظه اهلل واىل �ساحب 
الوزراء حاكم دبي واإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء املجل�ص الأعلى لاحتاد حكام الإمارات واإىل اأ�سحاب 
ال�سمو ال�سيوخ نواب احلكام واأولياء العهود واإىل �سعب الإمارات الكرمي واإىل الوافدين واملقيمني والزائرين 
يف دولة المارات العربية املتحدة متمنيا املزيد من التطور والنه�سة والزدهار وكل عام واأنتم بخري . ومتنى 
ملوا�سلة  اجل��اد  والعمل  والدرا�سة  العلمي  والبحث  التعليم  يوا�سلوا  اأن  باملنا�سبة  الباد  �سباب  على  �سعادته 
التفا�سيل  بكل  واإداري��ا  وان�سائيا  وتكنولوجيا  علميا  العاملي  التقدم  ومواكبة  املنجزات  على  واحلفاظ  امل�سرية 
باملنا�سبة اىل  �سعادته  .واأ���س��ار  بنعمة ربك فحدث(  ال��درب و�سل )واأم��ا  �سار على  وكل من جد وجد وكل من 
�سرورة تطويرعقول ال�سباب القائم على حت�سيل العلم حتى درجة املاج�ستري والدكتوراة بال�سافة اىل اللغة 
الجنليزية واللغات الخرى العاملية وذلك �سعيا اىل تطوير �سناعتنا وجتارتنا يف امل�ستقبل فالثورة ال�سناعية يف 

اأوروبا بداأت باخراع املحرك البخاري على يد الجنليزي جي�ص 
الباخرة  ث��م  غوتنربغ  المل���اين  ي��د  على  املطبعة  واخ���راع  واط 
وطني  دخ��ل  رواف���د  توفر  ال�سناعة  اإن  ث��م  وال��ط��ائ��رة  وال�سيارة 
وت�ساعف عن قوة القت�ساد فالعمالة متوفرة وروؤو�ص الأموال 
الأولية مثل  امل��واد  متوفرة كذلك وحتى ميكننا توفري �سناعة 
فال�سناعة  الأخ��رى  البناء  ل��وازم  وخمتلف  والأ�سمنت  احلديد 
ملكية دائمة يف كل زمان ومكان وهي قاعدة التطور الأوىل وهذا 
على  وال�ستثمار  اخل��ربات  واإدارة  العقول  يتوفربتطوير  الأم��ر 

املدى البعيد وو�سع املال يف مكانه ال�سحيح املدرو�ص بعناية.
ك��م��ا ن���وه ���س��ع��ادة ال�����س��ي��د ���س��ي��ف ح��م��ر ع��ني اإىل ����س���رورة تنويع 
انتقائية  ت��ك��ون  بحيث  اخل����ارج  اإىل  العلمية  ال�����س��ب��اب  رح���ات 
كل  من  واملعارف  اخل��ربات  تكت�سب  متكاملة  �سمولية  مدرو�سة 
للتكامل  ال�سحيح  الطريق  العامل وبا حدود وهذا هو  �سعوب 
وللتفا�سل لنكون يف املقدمة مع ال�سعوب املتميزة وهنا تتك�سف 
ال��ق��ط��اف ح�سب الخت�سا�ص  وي��ك��ون  ال��ل��غ��ات  وت��ت��ع��دد  امل��ع��ارف 

وح�سب املطلوب.  ونبارك ا�ست�سافة دبي لإك�سبو 2020

�لطمع و�جل�سع �سبب �ملتاعب
را�سد  �سيف  ال�سيد  �سعادة  اأ���س��اد  الزاهنة  املالية  الأزم���ة  وح��ول 
اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  حمر عني بتوجيهات �ساحب 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  الدولة  رئي�ص  نهيان 
الوزراء  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
عاج  على  دائ��م��ا  ال��دول��ة  يف  الر�سيدة  القيادة  حر�ص  وم��وؤك��دا 
الأمور بالطريقة ال�سحيحة وح�سب مقت�سيات الأمور، ودواعي 
التطورات وال�سرورات .  ويرى �سعادة �سيف حمرعني اأنه يجب 
 %3 فائدته  اأوروب��ا  يف  فالقر�ص  البنكية  الفوائد  من  التخفيف 
الأق�ساط  على  الفوائد  تخفيف  يجب  اأن��ه  كما   .%1،5 والوديعة 
يف القطاع العقاري ودول جمل�ص التعاون عامة قادرة على جتاوز 
وال��زي��ادة يف  ح��ق اجلميع  م��ن  فاملعي�سة  الع�سيب  ال��ظ��رف  ه��ذا 
الفوائد �سرر للجميع ويف العتدال خري اجلميع كذلك. وعاد 
�سعادة حمر عني ليوؤكد باأن الفوائد هي الأ�سا�ص يف خراب بيوت 

النا�ص وهي غري عادية وغري منطقية.  
 �لندماج ل�سالح �لبنكني

وحول م�ساألة الندماج بني النبوك قال �سعادة �سيف حمر عني تقع امل�سوؤولية الأوىل على الإدارة والدمج خطوة 
منطقية وامل�ستقبل ل�سالح البنوك املندجمة . 

وحول تقلبات اأ�سعار البرول وتوقعات ال�سعود والهبوط قال �سعادة حمر عني اإن رفع اأ�سعار البرول ينعك�ص 
على رفع اأ�سعار جميع ال�سلع امل�ستودرة من اخلارج. وعاد �سعادته ليت�ساءل جمددا ملاذا ل يوجد لدينا يف الإمارات 
م�سانع لل�سيارات وللمعدات ال�سناعية املتطورة . وكل ما تتطلبه احلياة الع�سرية خا�سة اإذا ما اعتدنا تعليم 
اأن يكت�سبوا اخلربات واملهارات ثم اح�سرنا كذلك اخلربات واملهارات  اأولدنا يف امل�سانع يف اخلارج واتيح لهم 
الجنبية لا�ستفادة منها يف بادنا؟ فالعلم وال�سناعة هما قاعدة التطور الأ�سا�سية الأوىل . وعليهما قامت 
النه�سة احلديثة العاملية والتطور املعا�سر واإذا كانت م�سرية الألف ميل تبداأ بخطوة واحدة فلنبداأ متكلني 

على اهلل واهلل ويل التوفيق وكل عام واأنتم بخري.

وهي  ل�سركات  وم�سهورة  بنا  خا�سة  جتارية 
���س��رك��ة ع��ط��ور ف��رن�����س��ي��ة وك��م��ال��ي��ات ومنها 
املحافظ وهي من اجللديات  تتنوع عامات 
الناقة  م�ستلزمات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��ف��اخ��رة 
واأ�ساف   . الرب�ستيج  ال�سخ�سية  وج��اذب��ي��ة 
ال�ستاذ علي الفردان كذلك يوجد لدينا عدد 
معها  نعمل  الهند  بومباي  يف  ال�سركات  من 
ك�سركاء مبجالت �سناعية خمتلفة ومتنوعة 
وال�سركة عائلية يراأ�ص جمل�ص اإدارتها الوالد  
العام  وامل��دي��ر  الرئي�ص  نيابة  م��رك��ز  واأت���وىل 
حممد  ال���س��ت��اذ  ال�سقيق  ال�سركة  يف  ومعنا 
الفردان  مهدي  ال�ستاذ  وال�سقيق  ال��ف��ردان 
ا�ست�سافة  ونبارك  الإدارة.  جمل�ص  واأع�ساء 

دبي لإك�سبو2020
 �لتميز - �لو�سط - �ل�سعبي 

نوعيات  على  والطلب  النا�ص  اق��ب��ال  وح���ول 
املتميز  ب���ني  ال�������س���وق  يف  امل���ت���واج���دة  ال�����س��ل��ع 
وامل���ت���و����س���ط وال�����س��ع��ب��ي ق�����ال ال����س���ت���اذ علي 
رواج��ا يف معدلت  الأك��رث  هو  ال�سعبي  الو�سطي  امل�ستوى  اأن  اأرى  الفردان 
حركة العر�ص والطلب ب�سبب ارتفاع اأ�سعار اجلودة املتميز للب�سائع العاملية 
لي�ص  للنوعية  الأول��وي��ة  تبقى  واأ�ساف وعلى كل حال   . املتميزة  وامل��ارك��ات 
لأن��ه��ا الأك����رث دوم���ا وح�����س��ب ول��ك��ن��ه��ا كذلك 
من  واأن  خا�سة  النا�ص  ب��ني  انت�سارا  الأك���رث 
اليومية  حياته  من  ج��زءا  تغدو  عليها  يعتاد 

مهما اختلفت الظروف .  
 مو�كبة �لتطور :

قال  لل�سركة  امل�ستقبلية  التطلعات  وح���ول 
ال���س��ت��اذ ع��ل��ي ف����ردان ال���ف���ردان ن��ح��ن نواكب 
التفا�سيل خا�سة  بكل  وازدهارها  دبي  تطور 
احلر�ص  ك����ل  حت���ر����ص  دب�����ي  ح���ك���وم���ة  واأن 
اذكاء  وع��ل��ى  للجميع  ال��ف��ر���ص  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
لل�سباب  دائ��م��ا  ك��ن��زا  يعترب  مم��ا  الطموحات 
الأف�سل  اإىل  دائ��م��ا  يتطلع  ال���ذي  ال�����س��اع��د 
والتجارية  العلمية  الجن���ازات  واأن  ل�سيما 
تتواىل  وال�سحية  والجتماعية  وال�سناعية 
الم�����ر ال�����ذي ج��ع��ل م���ن دب����ي حم���ط رح���ال 
الرب���ع ول�سيما  ال��ع��امل  م��ن ج��ه��ات  اجلميع 
والعقارية  وال�ستثمارية  العمرانية  الطفرة 
واملوؤمترات  وامللتقيات  امل��ع��ار���ص  ج��ان��ب  اىل 
الرائة.  ال�سياحية  واملنتجعات  واجل��ام��ع��ات 
فاخلطوات مدرو�سة واحل�ساد وفري والطموحات با حدود وكل عام واأنتم 

بخري مع �سعار دبي الدائم اجلودة اأوًل واجلودة دائما واهلل ويل التوفيق.

�لنجاح �أ�سا�ش  �لنا�ش  مع  • �ل�سدق 
�لنف�ش على  بالإعتماد  �ل�سباب  • �أن�سح 

نرفع  �أ�سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات
اإىل 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان 

رئي�س الدولة 
واىل

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  
و�ىل ��سحاب �ل�سمو �ل�سيوخ �ع�ساء �ملجل�ش �لعلى حكام �لمار�ت 

و�ىل �ملو�طنني و�ملقيمني و�لو�فدين و�لز�ئرين
 مبنا�سبة �ليوم �لوطني �لثاين و �لأربعني لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وكل عام و�نتم بخري  
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�لرجل �ملنا�سب يف �ملكان �ملنا�سب

حممد علي املال:  مت تطوير م�شنع الورق يف منطقة احليل اجلديدة يف الفجرية
 �أمتنى على �ل�سباب �أن يح�سنو� �ل�ستفادة من ثمار �لحتاد

 �لتطوير �ملتو��سل يوفر �لقدرة ملو�جهة �ملناف�سة و�لنتائج هي �ملقيا�ش
نبارك ��ست�سافة دبي لإك�سبو 2020

حمد املا حمدان املا علي املا   الدكتور خالد املا   حممد علي املا  

•• �لفجرية-حممود علياء:

تبدو الفجرية هذه الأيام اخلريفية املمتعة باأجواء الإمارة ال�ساحرة من �سروقها البا�سم اإىل ظهريتها الدافئة اإىل 
غروبها الرومان�سي املفعم بالتاأمل واحلميمية واحلنني اإىل �ساطئها احلامل ايقونة ت�سد اأنظار اجلميع حيث تدعو 
ن�سماتها الرقيقة اإىل جمال�سها الكرمية ولقاءات ابنائها العائلية �سواء على �ساطئ البحر اأو على �سفح اجلبل هنا 
تن�ساب املياه العذبة الرقراقة وهناك تتهادي اأمواج البحر وهنالك يناجي القمر قمم اجلبال في�سيء على الإمارة 
ال�ساحرة ب�سكونها الليلي �سيمفونية بديعة تعزفها اأغ�سان ونوافري اأ�سجار النخيل وخرير ال�سواقي وحفيف اأوراق 
ال�سجر حيث تربز رهافة امل�ساعر و�سمو نبل الأحا�سي�ص فين�سكب ال�سال القمري الف�سي على اخليوط ال�سم�سية 
و�سكينة  اللقاءات  ودفء  القوايف  برنني  والثنايا  احلنايا  بني  والرياحني  الزهور  باأريج  اخلواطر  فتعبق  الذهبية 
الطماأنينة وال�سمر واملودة فبوركت الأيادي الطيبة والعزائم القوية والإرادات ال�سلبة التي جعلت من جتربة الحتاد 
اأوا�سر القربى و�سراكة العمل  اأمنوذجا ع�سريا بامتياز وحولت الن�سيج الجتماعي الواحد بني اأهل الإم��ارات اإىل 
وال�سباق يف ميادين الرخاء والعطاء اأنها الإمارات دولة الحتاد التي تختزل الفجرية بنه�ستها ورومان�سيتها وطموح 
اأبنائها م�سرية الإمارات ال�سبع ونه�سة الدولة الحتادية املثلى كيف ل وجتمع الفجرية كباقي الإ مارات بني الأ�سالة 
واملعا�سرة والراث والع�سر واملا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل فيطمئن اجلميع ويبتهلون اإىل اهلل العزيز احلكيم بالدعاء 
بالتوفيق للقيادة احلكيمة الأمينة واملخل�سة وبناة النه�سة ال�ساملة واملتكاملة واأرباب الزدهار املتوا�سل املاثل للعيان 

من جيل اإىل جيل اإنها �سيمفونية الحتاد الأو�سع بامارات الدولة ال�سبع التي ت�سكل الأمنوذج الأروع والأروع .

حو�ر �سريح 
ومع اإطالة اليوم الوطني الثاين والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة وما يجعله من ب�سائر تقوي العزمية 
اأكرث وت�ساعف من الطموح اأ�سعافا حتدث اإلينا �سعادة الأ�ستاذ حممد علي املا رجل الأعمال املعروف يف الفجرية 
والإمارات ورئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة املا التجارية وال�سناعية يف الفجرية قال �سعادته حول جديد املجموعة 
وطموحاتها املتوا�سلة وخطواتها املتوالية قمنا بالتطوير يف م�سروع م�سنع الورق فتم اإدخال مكائن جديدة وحديثة 
لإنتاج اأنواع جديدة من املحارم الورقية املعدة لا�ستعمال يف كل املجالت . واأ�ساف �سعادته كما قمنا بتطوير مدرو�ص 
مل�سنع البا�ستيك وذلك باإدخال تقنية حديثة ومكائن جديدة ترفع ن�سبة الإنتاج كما توفر اإنتاج اأنواع جديدة من 
البا�ستك بالن�سبة لاأ�سواق على م�ستوى املنطقة .  واأ�سار �سعادته اإىل اأن اإمارة الفجرية الناه�سة قد حققت خال 
2012 الكثري من م�ساريع التطوير والإجن��ازات احل�سارية احلديثة الأخرى �سواء على ال�سعيد التجاري  العام 
اإم��ارة الفجرية  واأج��واء الطموحات يف  بالن�سبة لقطاع اخلدمات ب�سكل عام  اأو  الثقايف  اأو  ال�سياحي  اأو  ال�سناعي  اأو 
اأن يكون  باأوقاتها ويهمنا دائما  اأو كقطاع خا�ص لي�ص له حدود والأم��ور بتنفيذها دائم مرهونة  �سواء كقطاع عام 
بكل  العناية  جانب  اإىل  للتطور  امل�سوؤولني  وعيون  احلكيمة  القيادة  اأن  واأ�ساف  املنا�سب.  املكان  يف  املنا�سب  امل�سوؤول 

ال��ت��ف��ا���س��ي��ل ال��راه��ن��ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة حيال 
الهتمام والتطوير للبنى التحتية و�سبكة 
الطرق ومرافق اخلدمات ومراكز الت�سوق 
واملدار�ص  واحلدائق  والتجميل  والهند�سة 
موؤثرات  كلها  واملطار  وامليناء  واجلامعات 
واإجنازات ت�سب يف روافد الزدهار ال�سامل 

والتنمية امل�ستدامة واملن�سودة والرتقاء الدائم اإىل الأف�سل باإذن اهلل. ونبارك ا�ست�سافة دبي لإك�سبو 2020
م�ساركة �ل�سباب

وحول م�ساركة ال�سباب يف م�سرية النه�سة ال�ساملة قال �سعادة الأ�ستاذ حممد علي املا: اإن م�ساركة ال�سباب كبرية 
ولفتة خا�سة وان الكفاءات العلمية تتزايد عددا ونوعا يف اإ مارة الفجرية فاأهل الخت�سا�ص كثريون ويف كافة املجالت 
كما دخول عدد من ال�سباب يف قطاع ال�ستثمار �سواء من يعمل مع والده اأو اأ�سرته ومنهم من فتح طريقا جديدا 

لا�ستثمار ي�ستجيب لطموحاته التي تواكب تطور الإمارة التي تبدو بامتياز لفت باأنها يف �سباق مع الوقت.
م�ساركة �ملر�أة فعالة

الربوي  ال�سعيد  على  �سواء  وامللوم�سة  واليجابية  الفعالة  امل��راأة  م�ساركة  اإىل  املا  علي  حممد  الأ�ستاذ  نوه  كما 
التعليمي اأوالطبي وال�سحي اأوالجتماعي والثقايف والتوجيهي والإعامي اأو القت�سادي والتجاري وال�سياحي مما 
يوؤكد باأن دور املراأة اأ�سبح موازيا لدور الرجل يف م�سرية النه�سة والبحث عن م�ستقبل اأف�سل ويعود الف�سل يف ذلك 
واإن  الع�سرية ل�سيما  احلياة  ميادين  كل  الناه�سة يف  دولتنا  �سوؤون  على  القائمني  امل�سوؤولني  الأخ��وة  ت�سجيع  اإىل 
الإع�����ام امل��ع��ا���س��ر ق��د اختزل 
الف�ساء  م��ن  وج��ع��ل  امل�سافات 
للوعي  وا���س��ع��ا  اأف���ق���ا  امل��ف��ت��وح 

الإعامي ال�سامل .
اإن  اإىل القول  وخل�ص �سعادته 
قد  جميعا  والفتيات  ال�سباب 
علمية  ك��ف��اءات  ع��ل��ى  ح�سلوا 
كل  اأو  م��ن��ه��م  وك�����ل  م��ت��م��ي��زة 
منهن يعمل اأو تعمل يف جمال 
الخت�سا�ص حتى اأن جمموعة 
ال�سباب  م��ن  ت���دار  لدينا  امل��ا 
على  واجل����م����ي����ع  وال���������س����اب����ات 
ق��دم امل�����س��اواة خ��ربة وطموحا 
ب���ان ط��م��وح��ن��ا كبري  ول ���س��ك 
والتطور ال�سامل يحفز اجلميع يف الفجرية كما يف �سائر اإمارات الدولة و�سوف يكون لنا خطوات م�ستقبلية كبرية 
وكثرية باإذن اهلل مبا يتما�سى مع متطلبات ال�سوق وحاجة الدولة وا�ستيعاب واقع املتغريات وتفهم �سرورات احلياة 
الع�سرية العملية املواكبة للنه�سة ال�ساملة يف الدولة مع التمنيات من اهلل �سبحانه باملزيد من التطور وال�ستقرار 

والزدهار والتنمية وكل عام وانتم بخري. 
�لرجل �ملنا�سب يف �ملكان �ملنا�سب 

وحول �سوؤال عن دور اأبنائه يف اإدارة جمموعة املوؤ�س�سات قال الأ�ستاذ حممد علي املا: الدكتور خالد املدير التنفيذي 
الب�سرية  باملوارد  . والدكتور علي وهو متخ�س�ص  التحويلية  ال�سناعات  املجموعة والأ�ستاذ حمدان مدير م�سنع  يف 
ويعمل باملجموعة مديرا مل�سنع الإمارات للمواد البا�ستيكية.  وحول فل�سفة العمل يف املجموعة عامة قال الدكتور 
علي حممد علي املا نحن نتخذ من فل�سفة فريق العمل يف الإنتاج وامل�سوؤولية وتكر�ص قاعدة الرجل املنا�سب يف املكان 
املنا�سب كما تعتمد على الدرا�سات العملية والنقد الذاتي ودرا�سة اجلدوى والتحقق واملراقبة مل�سار الإنتاج ب�سكل يومي 

ودقيق فالنتائج دائما هي املقيا�ص والتطوير اأ�سا�ص ال�ستثمار الناجح والقادر على املناف�سة واهلل ويل التوفيق. 

حممد علي �ملال

نرفع ا�شمى اآيات التهاين والتربيكات
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليـفة بن زايــــد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل

واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شــد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي حفظه اهلل
واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س االعلى حاكم الفجرية حفظه اهلل  

 واإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اع�شاء املجل�س االعلى حكام االمارات حفظهم اهلل
واإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل

 واإىل �شعب االمارات الكرمي واملقيمني والوافدين مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين و االأربعني وكل عام وانتم بخري

حممد علي املال واوالده   

املال لل�سيارات - املال لل�سناعات التحويلية - املال للتجارة واملقاوالت - املال ل�سيانة البواخر- املال للهند�سة البحرية
عجمان لل�سناعات التحويلة- االمارات لل�سناعات البال�ستيكية.

Al Mullah Automobiles - Al Mullah Coverting Industries- Al Mullah Trdg.&Contracting- Al Mullah Marine Maint
AlMullah Marine Engineering - Ajman Converting Industries- Emirates Plastic Industries

املكتب الرئي�سي تليفون : 2222324-09 فاك�ص: 2222397-09 �ص.ب.145- الفجرية-االمارات العربية املتحدة.
Head Off: Tel : 09-2222324- Fax: 09-2222397- P.O.Box:145- Fujairah , United Arab Emirates

e-mail : almautto@emirates.net.ae, website: www.almullah@emirates.net.ae

�ملال لل�سيار�ت  
�ملال ل�سناعة �لورق  

�ملال ل�سناعة �لبال�ستيك

خربة متميزة وجودة معهودة
�ملال لل�سيانة �لعامة

�ملال للهند�سة �لبحرية

Al Mullah Group EST          جمموعة موؤ�س�سات �ملال
خربةعريقة واداء متميز وجودة لتناف�ص- �سناعة- جتارة- �سيانة- هند�سة وغريها

Al Mullah Trading & Contracting          ملال للتجارة و�ملقاولت�
دقة يف املواعيد واتقان يف الجنازات- ابنية �سكنية- جتارة وغريها

Al Mullah Automobiles         ملال لل�سيار�ت�
نواكب التطور ونعر�ص الحدث مع متطلبات الثقه وتقدمي الت�سهيات
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•• �لعني-�لفجر:

ت�ضوير-حممد معني:

�سكلت موؤ�س�سات التعليم اأحد الروافد الهامة لإمداد املجتمع بالكوادر املواطنة 
ليكون يف مقدمة  باملجتمع يف جميع مناحي احلياة  الرتقاء  ت�سهم يف  التي 
هذه املوؤ�س�سات التعليمية الهامة اجلامعات الوطنية ويف مركز ال�سدارة منها 
جامعة الإم��ارات التي و�سع لبناتها الأوىل املوؤ�س�ص والباين ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان الذي خط بيده اأوىل اخلطوات لهذه اجلامعة التي تخرج 
منها حتى الآن ما يزيد عن اخلم�سني الفا ا�ستطاع البع�ص منهم اأن يتقلد 
املنا�سب الرفيعة يف الدولة حيث �سغل اأعداد من هوؤلء اخلريجني املنا�سب 
اأخ���رى رمب��ا تكون الأح���دث يف  ال��وزاري��ة كما ���س��ارك ه��ذه اجلامعة جامعات 
العمر الزمني اإل اأنها ا�ستطاعت اأن توؤكد وجودها يف املجتمع الإماراتي ومنها 
جامعة  زايد وجامعة اأبوظبي اإ�سافة اإىل كليات التقنية  العليا حتى اأ�سبح 
الدولة  امل�سوؤولني يف  لكبار  الأربعة مق�سدا  والكليات  طاب هذه اجلامعات 
بغر�ص تعريفهم بالدور الهام الذي ميكن اأن يقومون به من اأجل امل�ساهمة 
يف تطوير هذا املجتمع وبنائه وفق املعايري التي ت�سهم يف تقدمه وت�سعى اإىل 
ال��وزراء ووزير  اللقاءات هو لقاء نائب رئي�ص  اأق��رب هذه  الرتقاء به ليكون 
ي�سع  اأن  اأراد  ال��ذي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  الرئا�سة  �سوؤون 
هوؤلء ال�سباب وجميعهم يف مقتبل العمر على اأوىل درجات �سلم الرتقاء بهذا 
اأفكارهم واأرائهم رغبة منه يف ترجمة هذه الأفكار اإىل  الوطن لي�ستمع اإىل 

م�ساريع وخطط من �ساأنها اأن يكون لها الدور الرائد يف بناء املجتمع .
كل هوؤلء ال�سباب من اأبناء الوطن املنت�سبني اإىل اجلامعات الوطنية الأربعة 
اإث��راء هذا  اأن عليه دور يف  وغريها من اجلامعات حتى اخلا�سة منها ي�سعر 

املجتمع  وال�سعي اإىل الرتقاء به .
يف  �سبقهم  من  اإىل  ينظروا  اأن  اجلامعيني  من  ال�سباب  ه��وؤلء  ا�ستطاع  لقد 
هذه املوؤ�س�سات ليتخذوهم قدوة من اأجل اأن يكون لهم دور يف الإ�سهام لبناء 
هذا املجتمع موفق الروؤى التي و�سفها املوؤ�س�سني والعمل على تطويرها وفق 

معطيات التقدم العاملي.
اإبراهيم الغافري بكلية الطب بجامعة  اأحمد  من بني هوؤلء الدار�سني كان 
الإمارات ومعه اأحمد خمتار احلارثي 
وجميعهم  البلو�سي  ن��ا���س��ر  و���س��امل 
ب��ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ب��ج��ام��ع��ة الإم��������ارات 
ل��ي��وؤك��دوا اأن م��ا وف��رت��ه ال��دول��ة من 
اأجل اأبنائنا للح�سول على الدرجات 
لتخريج  هامة  ب��داي��ة  �سكل  العلمية 
اأن  لها  ميكن  التي  الوطنية  الكوادر 
تاأخذ بتوا�سي التقدم واأ�ساروا جميعا 
اإىل اأن كلية الطب بجامعة الإمارات 
ا�ستطاعت وعلى مدى تاريخها منذ 

اإن�ساوؤها اأن تقدم العديد من الكوادر املواطنة التي تقلدت الكثري من املنا�سب 
اإىل  واأ�ساروا  بالدولة  الطبية  املنظومة  الريادة يف تطوير  دور  لها  كان  التي 
بل  الطب  كلية  داخ��ل  اإىل ما ح�سلوا عليه  يركنوا  ه��وؤلء اخلريجني مل  اأن 
ن�سروا اللتحاق مبوؤ�س�سات تعليمية طبية هي الأقدر يف العامل ليعودوا من 
اأداء الدور الطبي  بعدها وقد ت�سلحوا بالعلوم التي متكنهم لي�ص فقط من 
جتاه املر�سى ولكن اأي�سا من اأجل تطوير التعليم الطبي بالدولة وهذا وا�سح 
متاما يف وجود الكوادر الوطنية التي تقلدت اأعلى املنا�سب العلمية الطبية يف 

كليات الطب بالدولة ومها كلية الطب بجامعة الإمارات.
���س��م��ل جميع  ب���ل  ب��ع��ي��ن��ه  ال���ع���ايل ع��ن��د تخ�س�ص  ال��ت��ع��ل��ي��م  ي��ت��وق��ف  ه���ذا ومل 
و�سوق  املجتمع  حاجات  �سمن  جميعها  ت�سب  والتي  العلمية  التخ�س�سات 
العمل ليكون من بني هذه التخ�س�سات املجالت الهند�سية حيث اأكد �سلطان 
�سعيد ال�سام�سي وحممد خالد احل�ساين والثنني من دار�سي الهند�سة على 
اأن الإقبال املتزايد على هذه التخ�س�سات الهند�سية مل ياأت من فراغ حيث اأن 
حاجة قطاعات املجتمع وموؤ�س�ساته هي التي دفعت الكثريين اإىل التخ�س�ص 

يف جمالت هند�سية عدة حيث مل تقت�سر على  تخ�س�ص دون غريه.
العديد  متكنت  حيث  التحديات  هذه  عن  بعيدة  الإماراتية  الفتاة  تكن  ومل 
منهن على اجتياز جميع ال�سعاب التي رمبا كانت عائقا يف ال�سابق لنجدها 
يف جميع املجالت بل اأ�سبحت الفتاة هي العن�سر الغالب يف جميع املوؤ�س�سات 
رغبة منها يف موا�سلة درا�ستها اإ�سافة اإىل ت�سجيع املجتمع وقياداته على اأن 
املجتمع ليكون من بني هوؤلء  الهام والرئي�ص جتاه هذا  امل��راأة دوره��ا  تاأخذ 
فكان  لها  ه��دف��ا  ال�سيا�سية  العلوم  اخ��ت��ارت  ال��ت��ي  اجل�سمي  حممد  خديجة 
اأرادت لر�سم من خال هذا الختيار م�ستقبلها وحتدد دوره��ا قبل  لها ما 
لتكون هدفا  املعلومات  تقنية  اأحمد احلفيتي  وداد  اختارت  املجتمع كما  هذا 
الكثري  لتقدم  الأه��م  امل�سار  التخ�س�ص  هذا  اأن  ترى  حيث  لدرا�ستها  ورغبة 
الإن�سانية  العلوم  اختارت  التي  الغافري  وت�سري خولة جمعه  املجتمعات  من 
مق�سدا لدرا�ستها اإىل اأن الفتاة الإماراتية مل تتوقف عند جمال اأو تخ�س�ص 
بعينه بل طرقت جميع التخ�س�سات لنجد موؤ�س�سات املجتمع تزخر بالعديد 
ونوف  الدهماين  وعائ�سة  اأي�سا ميثة حممد علي  وتوؤكد هذا  الكفاءات  من 
علي واآمنة القايدي و�سارة ح�سن حمادي ومرمي عبد اهلل ال�سقاف ونوف عبد 
اهلل وجميعهم من دار�سي جامعة الإمارات واأ�ساروا اأن الأداء التميز مل يكن 
حكرا على الرجل بعد اأن اأثبتت املراأة الإماراتية وبت�سجيع من قيادات الدولة 
قويا وحقيقيا  مناف�سا  اأ�سبحت  املجالت حتى  كافة  العطاء يف  على  قدرتها 
للرجل موؤكدين على اأن املراأة يف الإمارات تقلدت العديد من املنا�سب الهامة 

ليكون من بينها املنا�سب الوزارية .
التعليم بالدولة دور  العليا وهي واح��دة من رواف��د  التقنية  كما كان لكليات 
هام ورائد يف تزويد املجتمع بالعديد من الكفاءات ليكون من بني درا�سي هذه 
البلو�سي وخالد ح�سني  الكليات وقد اختاروها عن قناعة الطاب عبد اهلل 
و�سالح اجلابري واأحمد املرر وحممد املنهايل ويا�سر ال�سيعري واأحمد عبد 
اهلل الكعبي حيث اأكدوا جميعا على اأن م�سرية هذه الكليات منذ انطاقتها 

الأوىل �ساهمت وب�سكل مبا�سر يف تزويد قطاعات املجتمع  بالكفاءات التي كان 
لها دور فعال يف التنمية وهذا ب�سهادة القائمني على هذه املوؤ�س�سات .

اإث��راء هذا املجتمع ليتاأكد  اأي�سا للتخ�س�سات النظرية دور يف  هذا وقد كان 
للجميع اأن هذا التنوع �سكل دفتي التقدم يف هذا البلد ويرى هذا عبد اهلل 
حممد الق�سيلي من كلية القانون وحمد املن�سوري واأحمد املن�سوري وخليفة 
اخلزرجي من كلية الإدارة والقت�ساد بجامعة الإمارات حيث اأ�ساروا جميعا 
اإذا كان املجتمع يف حاجة اإىل  اأهمية التنوع يف هذه التخ�س�سات وقالوا  اإىل 
لتتكامل  النظرية  التخ�س�سات  اإىل  يحتاج  اأي�سا  فاإنه  العلمية  التخ�س�سات 
املنظمومة التي ت�سهم يف الرتقاء باملجتمع يف جميع املجالت بحيث ل يطغى 
جمال على الآخر ومن جامعة زايد كان عبداهلل حممد الذي اأكد على الدور 
بالدولة يف تزويد قطاعات املجتمع لي�ساركه  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  الهام 
القول جابر اأحمد وعبد اهلل اجلابري وحممد ال�سقاف واأحمد البلو�سي من 
جامعة خليفة حيث يرى كل واحد من ه��وؤلء �سرورة متيز كل جامعة عن 
الأخرى يف طرح التخ�س�سات بحيث ل يكون هناك ازدواجية يف الطرح لكل 
جامعة خ�سو�سية تعرف بها بني اجلامعات الوطنية وهذا اأمر هام كما يرون 

يف تزويد املجتمع بالتخ�س�سات النادرة التي يحتاجها اأ مر هام و�سروري.
وقد اأجمع طاب وطالبات موؤ�س�سات التعليم العايل على الدور الهام الذي 
الدار�سني  ه���وؤلء  ب��ني  م��ن  ليكون  املجتمع   تنمية  يف  املوؤ�س�سات  ه��ذه  تلبه 
ال�سحي  ورا�سد  ال�سيعري  وحممد  اأحمد  ح�سن  وحممد  احلو�سني  ابراهيم 
ونايف اجلعيدي وعبد اهلل اخليلي ويو�سف احلمادي وعمر ال�سام�سي وعبد 
الواحد عبد القادر وعبد اهلل احلوقاين واأحمد حممد وعادل عمر من جامعة 
الإمارات وحمد الفردان وعامر الهاملي وحممد احلمادي وجا�سم املريخي 

موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �لوطنية و�لدور �لر�ئد يف تزويد �ملجتمع بالكفاء�ت و�خلرب�ت 

قطاعات مازالت متعط�شة اإىل املزيد من الكفاءات املواطنة

وحمد املحرزي وعلي الزعابي من كليات التقنية العليا.  وهكذا ا�ستطاعت موؤ�س�سات 
اإثراء قطاعات  اأن يكون لها الدور الرائد يف  اآراء دار�سيها  التعليم العايل من خال 

املجتمع من خال تزويده بالكفاءات املواطنة التي طاملا انتظرتها كثريا.  



اليوم الوطني

ملحق خا�ص مبنا�سبة اليوم الوطني الثاين و الأربعني

االثنني  -  2  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10959
Monday   2   December   2013  -  Issue No   10959

ال�سم�ص للهند�سة واملقاولت ريادة لفتة وطموحات با حدود12
نبارك ا�ست�سافة دبي لإك�سبو 2020

املهند�ص و�شفي عطايا: ازدهار الدولة ي�شاعف من احلوافز 
املنجزات تتحدث عن نف�سها وفريق العمل يتميز باخلربة والكفاءة 

•• دبي-�لفجر: 

العربية  الإم��ارات  دولة  واملقاولت يف  للهند�سة  ال�سم�ص  �سركة  تاأ�س�ست 
النه�سة  م�ساريع  انطاقتها  منذ  واكبت  1975وقد  العام  يف  املتحدة 
بكل اأنواعها وروافدها وم�ستوياتها املتميزة ول تزال يف طليعة ال�سركات 
العاملة يف ميدان الهند�سة واملقاولت ، ويف مقدمة املتميزين املبدعني 
وال�سباقني يف الت�ساميم ويف التنفيذ والت�سطيب حيث تبدو منجزاتها 
الكثرية واملتنوعة من الأبنية ال�سكنية اىل العمران التجاري وامل�ساريع 
من  اجلميع  اأنظار  ت�سد  لفتة  وغريها  و�سناعية  �سحية  من  الكبرية 
خمت�سني ومراقني ومواكبني يف عامل النجاح واجلودة والتميز والإبداع 
فالأرقام تتلكم واملنجزات تتحدث عن نف�سها والتجربة دائما اأكرب برهان 
والطموحات با حدود واحلوافز 

يف كل اجتاه.
وقد قام بتاأ�سي�ص ال�سركة �سعادة 
امل��ه��ن��د���ص ال���س��ت��اذ و���س��ف��ي اديب 
املعروف بكفاءته وخربته  عطايا 
وريادته ويتوىل رئا�ستها واإدارتها 
العامة وهو املفو�ص بكل اأعمالها 
ب��ت��ف��اوؤل��ه ودق���ة تخطيطه  مي��ت��از 
وتنفيذه ويتفهم حتميات التطور 
الكادميي وامليداين باقتدار جعل 
الكثرية  ال�����س��رك��ة  م��ن��ج��زات  م��ن 
النجاح  م��ق��اي�����ص  ه��ي  وامل��ت��ن��وع��ة 
�سباق  ومعيار  التطور  وب��رن��ام��ج 

الزمن.
حو�ر مو�سوعي و�سريح :

العربية  الإم���ارات  لدولة  الأرب��ع��ني  و  الثاين  الوطني  اليوم  ومبنا�سبة 
املتحدة التقينا �سعادة املهند�ص ال�ستاذ و�سفي عطايا يف املقر الرئي�سي 
منجزات  ح��ول  و���س��راح��ة  مبو�سوعية  ح��اورن��اه  حيث  دب��ي  يف  لل�سركة 

ال�سركة والروؤية امل�ستقبلية، فبداأ كعادته واثقا ومتفائا وهو يردد الآية 
هي  هلل  واحلمد  ومنجزاتنا  لأزيدنكم  �سكرمت  ولئن  الكرمية  القراآنية 

التي تتحدث عن نف�سها.ونبارك ا�ست�سافة دبي اإك�سبو 2020
 يقول املهند�ص ال�ستاذ و�سفي اأديب عطايا: منذ البداية و�سعنا فل�سفة 
العمل على قاعدة التقان واجلودة والتميز وكذلك التنويع وال�سمولية 
واخلرباء  الأك��ف��اء  ال��رج��ال  فاعتمدنا  املناف�سة  وواق���ع  الإب����داع  ووع���ي 
فارتاأينا  التفا�سيل  بكل  وال��ط��ل��ب  ال��ع��ر���ص  واق���ع  وتفهمنا  امل��ق��ت��دري��ن 
دائما الت�ساميم املتجددة واملبتكرات الافتة والتنفيذ الدقيق املتكامل 
خطوة خطوة من البداية اىل النهاية .  فا�ستفدنا من الكفاءة بقدر ما 
ا�ستخدمنا التقنية العالية وال�سراف الكفوؤ املتكامل الواعي لكل املراحل 
بكل التفا�سيل وهكذا جنحنا ونوا�سل باإذن اهلل واإذا كانت �سريبة الف�سل 
تدفع ملرة واحدة كما يقول علماء الجتماع فاإن �سريبة النجاح واحلفاظ 
عليه والرتقاء به ومواجهة التحديات واملناف�سة تدفع كل يوم وهذا ما 
غدا بالن�سبة لنا يف �سركة ال�سم�ص للهند�سة واملقاولت ايقاعا التزاميا 

يوميا يوؤتي ثماره املتزايدة عاما بعد عام واحلمد هلل.
�ملناخ �حل�ساري �ل�سحي:

ال�سركة ومديرها  رئي�ص  ال�ستاذ و�سفي عطايا  املهند�ص  �سعادة  ويعيد 
العام املفو�ص هذا النجاح اىل املناخ احل�ساري وال�سحي واأجواء النه�سة 
ال�ساملة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة الرائدة دائما والتي حتتفل 
خطوات  موا�سلة  م��وؤك��دا  وال��ث��اث��ني  ال��ث��ام��ن  ال��وط��ن��ي  بعيدها  ال��ي��وم 
والقيادة  �سبحانه  اهلل  بف�سل  التطور  ونهج  العمران  وبرامج  الزده��ار 
احلكيمة والعني ال�ساهرة التي ت�سع لكل خطوة ح�سابها نحو واقع مثمر 

وم�ستقبل مزدهر واإىل الأمام دائما باإذن اهلل يف حتقيق املزيد واملزيد.
فل�سفة جناح وروؤية طموح :

و�سفي  ال�ستاذ  املهند�ص  اأو�سح  الطموح  وروؤي��ة  النجاح  فل�سفة  وح��ول 
ع��ط��اي��ا اأن م��ن��ج��زات ال�����س��رك��ة ت��ق��وم ع��ل��ى الع��ت��ب��ارات امل��ت��ط��ورة �سكًا 
اف�سل  ا�ستخدام  م��ع  الإب����داع  �سياق  يف  وجمالية  وتكاما  وم�سمونا، 
متناهية  بدقة  البناء  و�سياق   ، عنا�سرالإن�ساءات  يف  الازمة  املنتجات 
واإحاطة �ساملة مع العناية بكل التفا�سيل على قاعدة التميز والإبداع 

ومنهج التجربة كاأكرب برهان ومع اعتبارات الأرقام يف التكلفة وامل�ساريف 
ال��ع��م��ل يف الريادة  ي��درك��ون ج��ي��دا قيمة  اأخ�����س��ائ��ي��ني  ب��اإ���س��راف  وت��واب��ع��ه��ا 
خطوة  بعد  خطوة  التنفيذ  و�سياق  املواعيد،  ودقة  والأداء   ، والتكنولوجيا 
اإنه العمل املدرو�ص واملتكامل وال�سباق باأدق احل�سابات. وهكذا يكون فريق 
وجه  اأك��م��ل  على  اليه  مايوكل  لتنفيذ  ال�ستعداد  اأه��ب��ة  على  دائ��م��ا  العمل 

والنتائج حتما هي املقيا�ص ودائما لهاالقول الف�سل.واهلل ويل التوفيق.

نرفع ا�شمى ايات التهاين والتربيكات 
مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين و الأربعني لدولة المارات العربية املتحدة 
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�سوق �لذهب يف �لإمار�ت يحظى بثقة �لعامل

حميد حممد �شطاف 
نبارك من �لقلب با�ست�سافة دبي لإك�سبو 2020

••� 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 
وماحقة الل�سو�ص ووعي كل تفا�سيل حركة العر�ص والطلب �سواء من خال الكامريات املراقبة يف املحات 
والأ�سواق اأو من خال حركة ال�سترياد والت�سدير واإ�سدارات غرفة التجارة اأو الدائرة القت�سادية اأو جمل�ص 
الذهب العاملي اإىل هنالك من تدابري ومراقبة واحرازات وتدقيق يف املعايري وكلها جمتمعة جتعل من �سوق 

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

عند جهينة �خلرب �ليقني
ال�سوق  يواكبون  الذين  املحرفني  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 
الثاين 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 .

�ملالذ �لأمني و�لذخر �ملكني
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����اذ  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���ال 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.

 �ل�سوق �لعاملي 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 الذهب ومتى انق�ست هذه الأزمة فاإن الو�سع �سيعود اإىل طبيعته .
كما اأن ال�سلبيات والتداعيات الناجتة عن 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 لارتداد الإيجابي حلركة الأ�سواق واملال والأعمال 
م�ستقبا وعندما تعود اأ�سعار الذهب اإىل الهبوط اإىل م�ستوياتها الطبيعية عندها ينتع�ص القت�ساد و�سوق 
وت�ساعدها  بارتفاعها  اأو  وتداعياتها  بهبوط  �سواء  الذهب  اأ�سعار  علي  النعكا�ص  و�سيكون  والأع��م��ال  امل��ال 
والرقب 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 
الحتادية  الإجن���ازات  من  واملزيد  املزيد  حتقيق  الدائمة  ومتنياتنا  بخري  واأنتم  عام  وكل  هلل  واحلمد  دائما 

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

نرفع �آ�سمى �يات �لتهاين و�لتربيكات 
�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 

واإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام االمارات حفظهم اهلل و اإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 
واإىل �شعب االمارات الكرمي واملقيمني والوافدين  مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين و االأربعني لدولة االمارات العربية املتحدة 

وكل عام و�نتم بخري 

حميد حممد �شطاف واخوانه  
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قرطا�سية فاروق �لعاملية منارة �ساطعة من منار�ت �لتطور و�لزدهار يف �مل�سرية �لحتادية �ملباركة

فاروق اأبوبكر رحمة اهلل :
�ملناخ �ل�سحي لالأعمال يف �لإمار�ت يثمر �لفر�ش �لناجحة للجميع ويذكي �حلو�فز لتحقيق �ملزيد من �لنجاح 

نبارك با�ست�سافة دبي لإك�سبو 2020

رامي فاروق:  �لتميز و�لإبد�ع ي�سعنا د�ئما يف �ملقدمة
علي عبد اهلل:  فريق �لعمل ميتاز بالكفاءة و�رتقاء �لأد�ء 

•• دبي-حممود علياء:

امل�سرية  العاملية  ف���اروق  قرطا�سية  موؤ�س�سة  واك��ب��ت 
 1980 العام  يف  تاأ�سي�سها  منذ  ال�ساملة  الحت��ادي��ة 
ركاب  والزده���ار يف  ال�ستقرار  دب��ي م�ستفيدة من  يف 
النه�سة ال�ساملة والإجنازات الحتادية املتوا�سلة يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة وقد ح�سلت املوؤ�س�سة 
اأكرث  على جوائز اليزو العاملية املتخ�س�سة باجلودة 
خال  ال��رائ��دة  املوؤ�س�سة  ه��ذه  وا�ستطاعت  م��رة  م��ن 
واحد وثاثني عاما م�ست من م�سريتها املتميزة باأن 
توؤكد باأن التوازن بني الإدارة احل�سيفة والخت�سا�ص 
الكفوؤ وراأ�ص املال املدرو�ص والت�سويق الدقيق وامل�سبع 
م���ن موؤ�س�سة  ه����ذا ج��ع��ل  ك���ل  ب���خ���ط���وات حم�����س��وب��ة 
قرطا�سية فاروق العاملية يف دبي والإمارات  وخارجها 
جتمع بني ال�سناعة والتجارة باقتدار وتوازن ومعدل 
امل��ح��ل��ي والإقليمي  ا���س��م��ه��ا  ل��ه��ا  ان��ت��اج وج����ودة ج��ع��ل 
القرطا�سية  اأو يف  املدر�سية  املوا�سم  يف  �سواء  والعاملي 
من  ا�ستفادتها  اإىل  اإ�سافة  العام  م��دار  على  املكتبية 
زيارة  على  العليا  اإدارات��ه��ا  وحر�ص  التقنيات  اأح��دث 
يف  ال��ازم��ة  التقنية  مب��ع��دات  املتخ�س�سة  امل��ع��ار���ص 
القرطا�سية اأو بالإنتاج املدرو�ص اأو يف الت�سويق واآفاق 
خ�سائ�ص  اإىل  ت�ساف  النجاح  مواقع  حيث  املناف�سة 
الإب داع  اأفكار  اإىل  ت�ساف  التطوير  التميز وحمطات 
الزمن  وت���رية  �سرعة  اأو يف  الأ���س��واق  �سباق  ���س��واء يف 
فالنجاح دائما يقود اإىل جناح اأكرب واحلمد هلل )ولئن 

�سكرمت لزيدنكم(.

حو�ر مو�سوعي و�سريح
اأبوبكر رحمة اهلل  ويف لقاء مع �سعادة ال�ستاذ فاروق 
كلمتي  ا�ستهل  �سعادته  ق��ال  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
اآيات  اأ�سمى  ب��رف��ع  وال��ع��زي��زة  الغالية  املنا�سبة  ب��ه��ذه 

التهاين  التربيكات اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام 
الإم��ارات واإىل �سعب الإم��ارات الكرمي واإىل املقيمني 
والوافدين يف دولة الإمارات العربية املتحدة وكل عام 
واأنتم بخري مبنا�سبة اليوم الوطني الثاين و الأربعني 
التوفيق.  واهلل ويل  املتحدة  العربية  الإ مارات  لدولة 
التاريخية  املنا�سبة  ب��ه��ذه  واأمت��ن��ى  �سعادته  واأ���س��اف 
املزيد من التطور والزدهار لدولة الإمارات العربية 
الحتادية  امل�سرية  ب��داي��ة  منذ  حققت  ال��ت��ي  املتحدة 
التطور  م�����س��رية  يف  قيا�سيا  رق��م��ا   1971 ال��ع��ام  يف 
والأعمار والزدهار والأمن وال�ستقرار وهي مت�سي 
قدما يف هذا الرخاء والعمار عاما بعد عام فاإذا �سلح 
ونبارك  بخري.  واأنتم  عام  وكل  اجل�سد  �سلح  الراأ�ص 

با�ست�سافة دبي لإك�سبو 2020 .  

�لتطوير يتو��سل
اإىل  اأب��و بكر رحمة اهلل  ف��اروق  الأ�ستاذ  �سعادة  واأ���س��ار 
القائمة  ال��ط��ري��ق  خ���ارط���ة  امل��ت��وا���س��ل يف  ال��ت��ط��وي��ر 
حيث  العاملية  ف��اروق  قرطا�سية  لأعمال  وامل�ستقبلية 
يوجد الآن ع�سرة فروع يف الإمارات وفرع اآخر يف عمان 
كما يوجد لدى املوؤ�س�سة ثاثة م�سانع اإنتاجية اثنان 
ال�سارقة  يف  وم�سنع  دب��ي  يف  احل��رة  املنطقة  يف  منها 
ولدى املوؤ�س�سة 350 كادرا منتظما بالعمل كما اأنها 
العامل  ح��ول  دول���ة   84 اإىل  حاليا  بالت�سدير  ت��ق��وم 

ودائما ال�سكر هلل �سبحانه واحلمد هلل جل �ساأنه.

طريق �لنجاح
موؤ�س�سة  اإل��ي��ه  وو���س��ل��ت  حققته  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  ه���ذا 
اآخر  ل�سوؤال  اأع��ود  جعلني  العاملية  ف��اروق  قرطا�سية 
ل�����س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ ف����اروق اأب��وب��ك��ر وه���و ال�����س��وؤال كيف 
بتحقيق  التمنيات  مع  النجاح  هذا  �سعادتكم  حققتم 
امل��زي��د ب���اإذن اهلل ق���ال:  ه��ن��اك ق��واع��د ع��ام��ة للنجاح 

لأي اإن�����س��ان ك���ان وه���ي مب��ث��اب��ة ح�����ص م�����س��رك لدى 
وال�سدق  ال��ب��اك��رة  اليقظة  وه��ي  عموما  الناجحني 
اأول  احلثيثة  امليدانية  اليومية  واملتابعة  النا�ص  مع 
البداية  منذ  ال�����س��واب  اإدراك طريق  اأج��ل  م��ن  ب���اأول 
اإىل  التطوير هذا  ثم  بال�سواب  تعزيزه  والعمل على 
بالكفاءة وبالأداء  الكفوؤ ومتيزه  الكادر  جانب اختيار 
واخلربة وح�سن ال�سلوك والأخاق واملعاملة احل�سنة 
وح�سن التعامل مع الزبائن مع تطبيق نظام احلوافز 
بروح  للجميع  اخل��رب  حتمل  كبرية  اأ���س��رة  فاملوؤ�س�سة 
وال�سعي  والأدبية  العملية  وال�سراكة  الواحد  الفريق 
احلثيث اإىل الرتقاء الدائم اخلاق يف عامل يحرم 
اأمام  باإجال  ويقف  التميز  �ساأن  من  ويرفع  الناجح 
املبدع وقل ربي زدين. وكل من جد وجد ول بد هنا 
من الإ�سارة اإىل ت�سهيات احلكومة ودعمها لل�سناعة 
الوطنية وكل عمل ناجح واهلل ويل التوفيق وكل عام 

وانتم بخري.
 

روؤية �سباقة 
نائب  ف���اروق  رام��ي  الأ���س��ت��اذ  باملنا�سبة  اإلينا  وحت��دث 

رئي�ص جمل�ص الدارة فاأ�سار اإىل اأهمية ال�ستفادة من 
املناخ ال�سحي لاأعمال يف دولة الإ مارات واإىل �سرورة 
العمل  ف��رق  تعزيز  ���س��رورة  م��ع  بالفر�ص  الإم�����س��اك 
التجربة بقدر وجود  باإذكاء الطموح وال�ستفادة من 
املن�سودة  التفاوؤل بامل�ستقبل فالعمل املنظور والنتائج 
يعترب  ال��ذي  املتوا�سل  لاجتهاد  طبيعي  ح�ساد  هي 

لغة الع�سر والأوىل وكل عام واأنتم بخري.
وحتدث بدوره باملنا�سبة كذلك الأ�ستاذ علي عبد اهلل 
املدير العام يف موؤ�س�سة قرطا�سية فاروق العاملية فقال 
ال�سوق  معرو�سات  درا���س��ة  على  دائ��م��ا  نحر�ص  نحن 
امل��دار���ص وم���اذا يريد  واح��ج��ام الطلبات وم���اذا تريد 
ال��ط��اب والأه����ايل وك��ذل��ك ماهو  املعلمون وك��ذل��ك 
واأي  مناف�ص  ب�سعر  الأج��ود  وماهو  للمكاتب  املطلوب 
يوفر  ال��ذي  الأم��ر  املطلوب  التقنية هو  م�ستوى من 
لنا بخا�ساته القدرة املتميزة باملتابعة امليدانية على 
واأنتم  ع��ام  ب���اإذن اهلل وك��ل  املقدمة  دائ��م��ا يف  اأن نكون 

بخري.     

علي عبد اهللرامي فاروقفاروق اأبو بكر 

نرفع �آ�سمى �يات �لتهاين و�لتربيكات 
�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 

واإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام االمارات حفظهم اهلل واإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 
واإىل �شعب االمارات الكرمي واملقيمني والوافدين  مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين و االأربعني لدولة االمارات العربية املتحدة 

وكل عام و�نتم بخري 
فاروق ابوبكر رحمة اهلل - رامي فاروق ابوبكر رحمة اهلل

قرطا�سية فاروق �لعاملية
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•• �ملنطقة �لغربية – �لفجر: 

اكد اهايل املنطقة الغربية ان ما حققته المارات من اجنازات يعك�ص مدى 
للمواطنني وحتقيق  الكرمية  الر�سيدة على توفري احلياة  القيادة  حر�ص 
�سبل العي�ص الكرمي لهم وان املواطن دائما على را�ص اولوياتهم واهم ما 

ي�سغل بالهم .
القطاعات  كافة  يف  �ساملة  نه�سة  �سهدت  الغربية  املنطقة  ان  مو�سحني 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سديدة  التوجيهات  بف�سل  واملجالت 
ال�سيخ  �سمو  اول  الفريق  ودع��م  اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�ص  نهيان  ال  زاي��د 
للقوات  العلى  القائد  نائب  ابوظبي  نهيان ويل عهد  ال  زاي��د  بن  حممد 
ال نهيان ممثل احلاكم يف  زايد  ال�سيخ حمدان بن  �سمو  امل�سلحة ومتابعة 

املنطقة الغربية .
�سنوات  املتحدة على مدى  العربية  دول��ة الم��ارات  ان ما حققته  موؤكدين 
دولة  فكانت  ال�سنني  م��ئ��ات  على  حتققه  ان  ع��دي��دة  دول  ع��ج��زت  احت��اده��ا 
الوطن  ابناء  واعتزاز جلميع  العامل وم�سدر فخر  اعجاب  مثار  الم��ارات 
زايد  �سجرة  به  اثمرت  وما  اجلميع مبا حتقق  ام��ام  ويتباهون  يتفاخرون 
الذي غر�سها عام 1971 و�سار على نهجة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 

زايد ال نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل .
فعلى مدى 42 عاما ا�ستطاعت المارات ان حتقق اجناز يعجز عن و�سفه 
ومل�سها  ال��وط��ن  رب��وع  جميع  غطت  التي  ال�ساملة  النه�سة  فكانت  الب�سر 
القا�سي والداين يف كل مكان على ار�ص هذه الدولة فعندما يتطلع الناظر 
واليوم  الأم�ص  املتحدة  العربية  الإم���ارات  بدولة  الحتادية  امل�سرية  باآفاق 

والغد يرى املنجزات واملكت�سبات ماثلة اأمام عينيه.
هكذا يرى اهايل املنطقة الغربية ما حققته دولة المارات وما ي�سعرون به 
داخل الوطن وخارجة حيث ميثل العيد الوطني لأهايل املنطقة الغربية 
ملحمة يف حب الوطن الغايل ويعك�ص مزيد من الفخر والعتزاز والكرامة 
فهي ذكري عزيزة على قلوبهم فهو اليوم الذي تاأ�س�ست فيه معامل الحتاد 
املباركة  التاآزر والتعاون والعمل اجل��اد.. يوم النطاقة  وتر�سخت معاين 
الذكري  زاه��را حيث متر علينا هذه  بهيا وم�ستقبا  التي ر�سمت حا�سرا 
اخلطوات  فيه  تتوا�سل  درب  الجن����ازات  درب  علي  ن�سري  ون��ح��ن  الطيبة 

لنح�سد النجاحات.
يقول احمد خمي�ص بان الحتفال بالذكرى الثانية والربعني لقيام دولة 
الوطنية  امللحمة  وتتعزز  لاحتاد  العهد  جندد  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
الفريدة  الحت��ادي��ة  التجربة  وتتعمق   ، ال��وط��ن  واأب��ن��اء  ال��ق��ي��ادة  بتكاتف 
التخطيط  ي��وم مفهوما ج��دي��دا يف  ك��ل  ال��ق��ي��ادة يف  وت�سطر   ، ب��اجن��ازات��ه��ا 

والبناء والجناز .وتتحقق يف كل اأنحاء الدولة اجنازات يف كافة املجالت .
ويوؤكد جا�سم البلو�سي بان امل�سرية الحتادية تتوا�سل عرب ال�سنني وتتواىل 
الدور  واإكبار  اإج��ال  بكل  مقدرين  اخل��رية  امل�سرية  لهذه  الأجيال  لقيادة 
الكبري الذي بذله ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه واأخويه 
ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم وال�سيخ مكتوم بن را�سد اآل مكتوم رحمهما 
اهلل وكل اخلريين ممن اأ�سهموا يف و�سع اللبنة الأوىل لاحتاد ، و�سعوا بكل 

اإخا�ص وتفاٍن اإىل خدمة الوطن . 
ت�سهدها  التي  والتطورات  ه��ذه الجن���ازات  باأنه يف ظل  امل��رر  ثامر  وي�سري 
قدما  بال�سري  الهمم  وتعلو  امل�سوؤوليات  تتعزز  احل��ايل  ال��وق��ت  يف  ال��دول��ة 
بهذه امل�سرية لتتعزز القيم ويعلو البناء وترفع الهامات ، ويكون الإبداع يف 
العمل هو من �سفات العمل الناجح ، ليتحقق اخلري لدولتنا وامتنا و�سعبنا 
العزيز يف ظل القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�ص الدولة القائد العلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل .
ويعرب جمعة املن�سورى عن �سعادته الكبرية بعيد الحتاد لدولة الإمارات 
الربعني  و  الثاين  الوطني  للعيد  املجيدة  الذكري  حلول  مع  ..ان��ه  قائا 
لقيام دولتنا العزيزة تعم ربوع الوطن الغايل اأروع مظاهر البهجة وال�سرور 
ان��ع��م اهلل ع��ز وج��ل فيه علي الإم����ارات بنعمة  ال���ذي  ال��ي��وم  ب��ذل��ك  احتفاء 
الباد ومبايعة  ق��ادة  ك��ان ثمرة جلهود وقناعات  ال��ذي  ال��وح��دة والحت���اد 
ال�سعب ومت�سكه بالحتاد بقيادة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن 

�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه وجزاه عنا خري اجلزاء .
وي�سيف �سامل الهاملي بان قيادة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان رحمه اهلل كان لها اأعمق الأثر يف تر�سيخ دعائم الحتاد 
اأع�ساء املجل�ص العلى  اأ�سحاب ال�سمو  اإخوانه  وتقدمه وازده��اره وبتعاون 
لاحتاد حكام الإم��ارات حقق الحت��اد اأ�سخم الجن��ازات وا�سملها يف وقت 

قيا�سي .

واأكد عي�سى املن�سوري بان املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد طيب اهلل 
ثراه كان من اأولئك القادة التاريخيني الذين يرتبط ا�سمهم ببناء الدول 

فن�سر يف ربوع هذه الدولة اخلري واملحبة والأمن وال�سام .
واأ�ساف حممد عبيد بان الراحل الكبري ال�سيخ زايد رحمه اهلل كان �ساحب 
ن�سب  امل�سروع  ذل��ك  و�سع  وق��د  واملجتمع  ال��دول��ة  لبناء  نه�سوي  م�سروع 
عينيه ومتثله يف كل وقت و�سخر يف �سبيله الوقت واجلهد واملال حتى اأ�سبح 

واقعا وحقيقة ماثلة للعيان .
 

من زرع �خلري وجده 
ويقول حممد �سهيل ان ال�سيخ زايد رحمه اهلل كان زارعا للخري اأينما اجته 
اإيل كل ركن لي�ص يف  واأبناوؤه و�سعبه اخلري الذي امتد  فح�سد وجنى هو 
زرع  وم��ن   .. املعمورة  اأنحاء  �سائر  اإىل  بل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 

اخلري وجده ..وكان رحمه اهلل زارعا للخري واملحبة .
دائما  ي��ذك��ره  ال���ذي  بعيد الحت���اد  �سعادته  ع��ن  ال��ف��اح��ي  واأع����رب حممد 
�سربه  ق��وة  وم���دى  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  عليه  اهلل  برحمة 

واإميانه وحتمله ال�سعاب يف �سبيل احتاد جميع اإمارات الدولة .
واأ�ساف بان الإمارات يف عامها الثاين والربعني تدخل الألفية الثالثة بقوة 
اكرب معززة باجنازات كبرية عجزت دول كربى عن حتقيقها يف هذه الفرة 

الق�سرية من الزمن .
ويتوجه حممد را�سد با�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �ساحب ال�سمو 
الغايل  الوطن  اأبناء  وك��ل  الدولة  رئي�ص  نهيان  ال  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
الإرادة  فيه  توحدت  ال��ذي  لاحتاد  الربعني  و  الثانية  الذكرى  مبنا�سبة 
ال�سادقة من اجل م�سلحة �سعب واحد حتت راية واحدة هي راية الحتاد 
. واأ�ساد حم�سن حميد بالنه�سة ال�ساملة التي حققتها الدولة على مدى 
التقدم  واأح����رزت  وال��ع��زائ��م  الهمم  ا�ستنه�ست  التي  الحت��ادي��ة  م�سريتها 
القول  يف  الإخ��ا���ص  بف�سل  امليادين  وخمتلف  املجالت  كافة  يف  والنجاح 

والعمل .
 

�لتنمية �ل�ساملة 
ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأن  املن�سوري  م�سلم  واأ���س��اف 

نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل عمل 
لرفع  بعيد  واقتدار منذ زمن  بثبات 
الإماراتي  املجتمع  معي�سة  م�ستوى 
هذه  وت�ستمر  ال��رثوة  توزيع  وح�سن 
منذ  توثقت  التي  القومية  ال�سيا�سة 
الوفرية  عطاءاتها  يف  الحت���اد  ق��ي��ام 
واقع  اأن  موؤكدا  املتنوعة  وجمالتها 
على  وامل�����س��ت��دام��ة  ال�ساملة  التنمية 
ار���ص دول��ة الإم����ارات مب��ا اأثبته من 
قدرات فريدة على جمابهة حتديات 
الع�سر املت�سارعة اإمنا يعرب عن حنكة 
البالغ  وحر�سها  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
على اإعاء م�ساحلها من منظور متوازن ور�سيد يعتمد التخطيط الأمثل 

منهجا وال�ست�سراف الواعي اأداة لبلوغ الأهداف وحتقيق الغايات .
للتاريخ  ق��دم  لقوة احتادها  الإم���ارات  تر�سيخ  ب��ان  يو�سف عبداهلل  واأو���س��ح 
دور  حيوية  على  جليا  در�سا  وم�ستقبله  وحا�سره  ما�سيه  يف  الإ�سامي 
الوحدة يف بناء نه�سة الأمم وتقوية مكت�سباتها احل�سارية ومتتني دعائم 
لبناء  اثبت  كما  وال�سعوب،  الأمم  بني  مبكانتها  ،والرت��ق��اء  وقوتها  اأمنها 
الوطن احلكمة البليغة لاآباء املوؤ�س�سني الذين ا�ستم�سكوا بالعروة الوثقي 
لحتادهم الناه�ص ليعلو البناء وتتكامل لبناته وتتعاظم قوته واجنازاته 
ع��رب م��راح��ل م��ن اجل��د وامل��ث��اب��رة لتتعهده اأي���دي الأب��ن��اء ال���ربرة باخلربة 

واملعرفة �سريا به اإيل مراتب �سامية من الجناز والعطاء .
ويوؤكد �سعيد عبيد ان ما حتقق من اجنازات ل�سيما تلك املتعلقة باحلياة 
اليومية واملتمثلة باجلامعة واملزارع وامل�سانع... يف ال�سحراء التي حتولت 
كل  و�سلت  التي  الطرقات  ويف  جنباتها،  من  كثري  يف  اأخ�سر  ام��ت��داد  اإىل 
اأطراف الدولة ، ويف املطارات واملوانئ ويف املدن وال�سوارع وداخل كل بيت، 
فامل�ساهمة يف �سنعه هو  الإم��ارات��ي  الإن�سان  بناء  ه��ذا هو  والأه���م من كل 
الإجن��از الأك��رب، وكان العطاء لتحقيق هذه الغاية با حدود لأن �سناعة 
مل  اإن  امل��ال  ولأن  القائد،  عاتق  على  تقع  التي  املهام  اأ�سعب  من  الإن�سان 
ي�سخر ل�سناعة الإن�سان فا فائدة من ورائه جتنى، وهذا ما بينه املغفور له 
باإذن اهلل تعايل ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان رحمه اهلل موؤ�س�ص الحتاد 
اأثمن  واأن  الأ�سا�سي لكل تقدم،  العن�سر  الإن�سان هو  اأن  املعروف:  يف قوله 
ثروة لهذا البلد هي الإن�سان الذي يجب اأن نعتني به كل العناية ونوفر له 
كل الرعاية، فا فائدة للمال بدون الرجال و�ستبقى خالدة على مر الزمان 
كل اجلهود التي تبذل لإعداد املواطن ال�سالح والعمل ال�سالح الذي ي�سهم 
جميع  اأن  فيه  ل�سك  ومم��ا   . واأمته  اأهله  وخدمة  وطنه  لبناء  املواطن  به 
اإمارات الدولة �ستحتفل بهذا اليوم التاريخي الذي با �سك يعترب اأعظم 
يوم يف تاريخ هذه الدولة العظيمة الوفية لأبنائها واأ�سقائها من كل اأنحاء 

الوطن العربي. 

م�سروعات �سخمة و�إجناز�ت تتو��سل 
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فعاليات جمتمعية وم�شوؤولون : تالحم القيادة وال�شعب ر�شم لوحة من الت�شامن ل تتواجد اإل يف الإمارات 
•• �ملنطقة �لغربية – �لفجر: 

اع����رب م�����س��وؤول��و امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة عن 
دولة  حققته  مب��ا  واع���ت���زازه���م  ف��خ��ره��م 
الإم�������ارات م���ن ن��ه�����س��ة وت���ق���دم ورق����ي يف 
القيادة  ت��اح��م  بف�سل  امل���ج���الت  ك��اف��ة 
ال��ر���س��ي��دة وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ت��وف��ري كافة 
الكرمية  واحل����ي����اة  ال���ن���ج���اح  م���ق���وم���ات 
يف  �ساملة  نه�سة  فحققت  للمواطنني 
حتتفل  حيث  املختلفة  القطاعات  جميع 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف الثاين 
الوطني  بالعيد  العام  ه��ذا  دي�سمرب  من 
امل�سرية  تر�سخت  وقد  والربعني  الثاين 
منجزات  للباد  حققت  التي  الحت��ادي��ة 
احلياة  ن��واح��ي  خمتلف  �سملت  تنموية 
�سيا�ستها  ب��ف�����س��ل  ال���دول���ة  ت���ب���واأت  ك��م��ا 
على  مرموقة  مكانة  املتوازنة  اخلارجية 
انعك�ست  ك��م��ا  ال���ع���امل.  ان���ح���اء  م�����س��ت��وى 
مبا  اجلوانب  كافة  على  التقدم  مظاهر 
وزيادة  الفرد  دخل  م�ستوى  ارتفاع  فيها 
ال�سحية  اخل��دم��ات  على  ال��دول��ة  نفقات 
والتعليمية وزيادة م�ساهمة املراأة بقوة يف 
كافة املجالت وانخفا�ص معدلت وفيات 
اأدن��ى حد وخلو الباد من  اإىل  الأطفال 
اخطر الأمرا�ص والأوبئة وتنمية املوارد 
الجتماعية  الرعاية  وت��وف��ري  الب�سرية 
اإعطاء  مع  املجتمع  فئات  لكافة  الكاملة 
اهتمام خا�ص لل�سباب والفئات ال�سعيفة 
اخلا�سة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوى  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
من  امل��زي��د  اإىل  تتطلع  وه���ى  وامل�����س��ن��ون 
ال�سعيد  ع��ل��ى  الإ���س��اح��ي��ة  اخل���ط���وات 
الوطني فى خمتلف املجالت وعلى كافة 

م�ستويات ال�سلطة .
هناك  اأن  �سنجد  الغربية  املنطقة  ففى 
لاحتفال  الأه���ايل  ب��ني  خا�سة  طقو�ص 
ب��ه��ذا ال��ي��وم ف��رى امل�����س��ريات والعرو�ص 
وت�سم  ال�����س��وارع  اإيل  ت��خ��رج  الع�سكرية 
ب��ني ط��ي��ات��ه��ا ج��م��ي��ع ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع من 
رج����ال واأط���ف���ال ون�����س��اء ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
والق�سائد  واملعار�ص  الراثية  الأعمال 
واحلفات الغنائية والرق�سات ال�سعبية 
التي جتوب جميع مدن املنطقة الغربية 
املنطقة  يف  امل�����س��وؤول��ني  اإىل  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
الغربية فيتحدثون عن الجن��ازات التي 
حدثت طوال الفرة املا�سية التي بداأت 
مع املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل وت�ستمر 
ال�����س��م��و ال�سيخ  وت��ت��وا���س��ل م���ع ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

حفظه اهلل .

موقع متميز 
امل��زروع��ي وكيل  اأ�سار حممد حمد ع��زان 
دي��وان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية 
ب��ان الدولة يف ظل الحت��اد قد  بالنابة  
ع���ربت ���س��ن��وات ���س��اق��ة ب��خ��ط��وات واثقة 
احلياة  ن���واح���ي  خم��ت��ل��ف  يف  وب���ن���ج���اح   ،
والجتماعية  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية 
نعي�سه  م��ا  .وان  واخل��دم��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
اليوم يف كل مدن الإم��ارات من ا�ستقرار 
وم���ا ن��ن��ع��م ب���ه م���ن رخ����اء ه���و اح���د ثمار 
الحت��������اد ال�������ذي حت���ق���ق ب���ج���ه���د الب������اء 

والجداد.
املن�سوري  مدير عام  اأك��د خليفة �سامل   
بلدية املنطقة الغربية بالنابة اأن الحتاد 
الذي اأ�س�سه ال�سيخ زايد بن �سلطان رحمه 

حتت  مرموقا  مكانا  لدولتنا  جعل  اهلل 
خريطة  علي  متميزا  وم��وق��ع��ا  ال�سم�ص 
كان  ال��دول��ي��ة.وان  ال�ساحة  وعلي  العامل 
داخ��ل هذه  املواطنني  لكل  الحت��اد فخر 
ال���دول���ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ف���ان امل��ح��اف��ظ��ة علي 
هذه التجربة عرب كل هذه ال�سنوات هو 
فيه  اأ�سبحت  زمن  الإعجاز احلقيقي يف 
اإل��ي��ه ال��ك��ث��ري من  ال��وح��دة ه��دف��ا ت�سعي 

الدول ول ت�ستطيع بلوغه.
وي���ق���ول ���س��ع��ي��د ���س��ه��ي��ل امل���زروع���ي مدير 
مركز مت مدينة زايد بالرغم من التطور 
وال�سناعي  العمراين  والنمو  احل�ساري 
والثقافية مازال  والتغريات الجتماعية 
املواطن الإماراتي الأ�سيل حري�ص علي 
التي  وتقاليده  وع��ادات��ه  وم��ب��ادئ��ه  قيمه 
تربى عليها حيث تقوم القيادة الر�سيدة 
ب�سرورة الهتمام والرعاية لهذا اجلانب 
فم�سالة املحافظة علي �سخ�سية املواطن 
وقيمها  ال����ب����اد  ب��ت��ق��ال��ي��د  وال��ت��م�����س��ك 
هام  امتداد  ومتثل  جدا  مهمة  الروحية 
ال��ث��ق��ايف والإ����س���ام���ي الذي  ل���ل���م���وروث 

تربينا عليه منذ ال�سغر .
ال���ع���ام���ري املدير  واأك������د م�����س��ل��م حم��م��د 
يف  للتعليم  ظ��ب��ي  اب���و  ملجل�ص  الق��ل��ي��م��ي 
الباد  ت�سهده  م��ا  ب��ان  الغربية  املنطقة 
من تطورات واجنازات يعود بالف�سل اإىل 
املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان رحمه اهلل وي�سري على 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  خطاه 

زايد اآل نهيان حفظه اهلل. 
واأ����س���اف ال��ع��ام��ري ب���ان ال��ع��ي��د الوطني 
للعطاء  رمز  اإل  هو  ما  لدولتنا احلبيبة 
لآبائنا  وال�������س���رب  وال���ع���ن���اء  وال���ت���ح���دي 
واأجدادنا و�سيوخنا الذين تعبوا من اجل 

بناء هذه الدولة العظيمة .
يقول �سلطان زايد املزروعي مدير الهيئة 
العامة لل�سوؤون ال�سامية والوقاف يف 
دولتنا  حققته  م��ا  اأن  الغربية   املنطقة 
م�سريتها  خ��ال  اجن����ازات  م��ن  احلبيبة 
على الأ�سعدة الجتماعية والقت�سادية 
باإذن  ل��ه  للمغفور  ع��رف��ان  �سجل  ي�سكل 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ت��ع��اىل  اهلل 
نهيان رحمه اهلل و لقائد امل�سرية احلالية 

زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
يبخل  مل  ال����ذي  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ن��ه��ي��ان  اآل 
التي  املقومات  كل  توفري  يف  �سعبه  على 
ت�ساهم يف تطوير مناحي حياتنا اليومية 

املختلفة .
فرع  مدير  الهاملي  �سيف  احمد  ويقول 
الغربية   باملنطقة  للتوزيع  ادن��وك  �سركة 
امل��ب��ارك ويف ه��ذه املنا�سبة  يف ه��ذا ال��ي��وم 
ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا ج��م��ي��ع��ا ي�سعدين 
ال�سمو  ����س���اح���ب  م���ق���ام  اإىل  ارف������ع  اأن 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
التهاين  اآي��ات  ا�سمى  اهلل  ال��دول��ة حفظه 
والتربيكات واىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ 
ويوؤكد  ال��ع��زي��ز  الإم��������ارات  ���س��ع��ب  واىل 
اأ�س�سه وقاده  ال��ذي  بان الحت��اد  الهاملي 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
ي��ع��د اجن�����ازا عظيما  ن��ه��ي��ان رح��م��ه اهلل 
القا�سي  ل���ه  ���س��ه��د  ن���وع���ه  م���ن  وف���ري���دا 
والداين وبهر العامل بروعته و�سموخه . 
وي���ق���ول ���س��امل ع��ي�����س��ى امل����زروع����ي مدير 
اأن اخلري الذي  املنطقة الغربية الطبية 
ك���ان كبريا  الإم������ارات  اأن���ح���اء  ع��م جميع 
بكاملها  ال��دول��ة  انتقلت  حيث  وعظيما 
واملوؤ�س�سات  امل��دن��ي��ة  احل���ي���اة  من���ط  اإىل 
ال��ب��ن��ي��ة التحتية  ���س��ي��دت  ف��ق��د  احل��دي��ث��ة 
لعملية  اأ����س���ا����س���اً  ب��اع��ت��ب��اره��ا  احل���دي���ث���ة 
م�ستوى  وت��ع��زي��ز  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 

الرفاهية للمجتمع .
خال  ب��ان  الهاملي  �سامل  حمد  وي�سري 
فرة الحتاد ال 42 عاما قامت القيادة 
بتوطني  احلكيمة  ب�سيا�ستها  الر�سيدة 
البادية وجتميع القبائل يف قري حديثة 
ويتوفر  احلديثة  امل���زارع  حولها  تنت�سر 
فيها التعليم والعاج من مواطن البادية 

والقبائل . فخر واعتزاز
واأ�ساف احمد عتيق الهاملي بان الدولة 
تخطت حاجز العامة الكاملة يف حتقيق 
فنجد  للمجتمع  القت�سادية  الرفاهية 
التنمية �سملت جميع نواحي احلياة من 
اق��ت�����س��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة فعلي 
احلديثة  ال��ط��رق  اأن  ن���ري  امل��ث��ال  �سبيل 
وباأحدث  الدولة  اإم��ارات  كل  اإىل  امتدت 
امل��وا���س��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة وت���راف���ق ذل���ك مع 

وامل��ط��ارات وخلق  امل��وان��ئ  اأح���دث  ت�سييد 
تقلبات  رغ��م  لا�ستثمار  منا�سب  م��ن��اخ 

الأو�ساع القت�سادية واملالية العاملية . 
وي�سري يو�سف بوهندى اأن العقود الربع 
حقبة  متثل  املقايي�ص  بكل  ه��ي  املا�سية 
مزدهرة من تاريخ الإمارات والذي و�سع 
فيه املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
 . كلمته  وق��ال  ب�سمته  اهلل  رحمه  نهيان 
والتقدم  البناء  زاي��د موكب  ال�سيخ  وق��اد 
ل�سعبه  املخل�ص  القائد  بثقة  والنه�سة 

وعطف الوالد املحب لأبنائه.
العيد  ب��ان  امل��زروع��ى  واأ���س��ار �سيف �سعيد 
لنفو�سنا  ح��ب��ي��ب��ة  ذك�����رى  ه���ي  ال��وط��ن��ي 
ووج���دان���ن���ا ح��ي��ث ت��غ��م��رن��ا ب��ف��ي�����ص من 
امل�����س��اع��ر والن��ف��ع��الت ك��م��ا اأن م��ن تلك 
واأمالنا  بطموحاتنا  يتعلق  م��ا  امل�ساعر 
وتطلعاتنا ايل ما ن�سبو اإليه ب�سان تتابع 
ت��ط��وره وازده������اره وع��ل��و ���س��ان��ه وم���ع ما 
تثريه هذه الذكرى من خواطر و�سجن 
حينما ن�ستذكر من قاموا بتاأ�سي�سه وعلى 
ب��اإذن اهلل  له  املغفور  الذكر  راأ�سهم طيب 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان .
واأ����س���اف حم��م��د ال��ربي��ك ال��ع��ام��ري بان 
بعطاءات  مت���ي���زت  ال���ت���ي  امل�������س���رية  ه����ذه 
ت�ستمر  �سوف  كبرية  واجن��ازات  م�سهودة 
ال�سمو  �ساحب  ق��ي��ادة  حت��ت  اهلل  �ساء  اأن 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
الإمارات  وان جتربة  اهلل  الدولة حفظه 
الوحدوية التي تاأ�س�ست قبل اربعون عاما 

تظل اجنازا عظيما وفريدا من نوعه .
الإمارات  حتولت  املررلقد  رك��ان  ويقول 
دولة  اربعة عقود من قيامها اىل  خال 
ع�����س��ري��ة م���زده���رة ان��ط��ل��ق��ت ايل اآف����اق 
ال��ت��ق��دم واحل�������س���ارة وامل��دن��ي��ة ب��ك��ل ثقة 
واق���ت���دار ، وق���د ���س��ه��دت ب���ادن���ا يف ظل 
واقت�سادية  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ن��ه�����س��ة  الحت�����اد 
وعمرانية وزراعية كربى لبت احتياجات 
تنموية  عملية  يف  وامل�ستقبل  احل��ا���س��ر 

متميزة .
املن�سوري  ع��ل��ي  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د  واأ�����س����ار 
التعليمية  الغربية  املنطقة  مدير  نائب 
التي  النه�سة  ب���ان  ال��رب��وي��ة  ل��ل�����س��وؤون 
اأ�س�ص  ع��دة  على  ق��ام��ت  ب��ادن��ا  ت�سهدها 

اأبرزها العدالة يف اإتاحة الفر�ص وتوفري 
الجتماعية  ال�سرائح  جلميع  اخلدمات 
والإميان باأهمية العمل املوؤ�س�ص واملنظم 
الذي يوحد اجلهود ويكفل ال�ستمرارية 
الجتماعي  ال��ن�����س��ي��ج  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
املواطنني  وم�ساركة  الأ�سري  والتما�سك 

يف عملية التنمية وبناء الدولة .
واأكد م�سبح الكندي املرر بان كل املوؤ�سرات 
توؤكد اأن بادنا قد �سجلت اأرقاما قيا�سية 
كل  على  والرخاء  والتقدم  التح�سر  من 
�سعيد جعلتها اليوم من الدول املتقدمة 
ومزدهر  متطور  باقت�ساد  تتميز  ال��ت��ي 
وتنظيمات  م�ستقرة  �سيا�سية  واأو����س���اع 

اإدارية واإنتاجية متطورة .
وي��ق��ول ك��ردو���ص ال��ع��ام��ري م��دي��ر املركز 
اح��ت��ف��ال��ن��ا بهذه  اأن  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ث��ق��ايف يف 
احتفال  ه��و  اخل��ال��دة  الوطنية  املنا�سبة 
ما  خ��ال  من  املباركة  نه�ستنا  مب�سرية 
حت��ق��ق م��ن م��ن��ج��زات ح�����س��اري��ة يف كافة 
املجالت هدفت جميعا اىل بناء املواطن 
الإماراتي املحافظ علي اأ�سالته واملواكب 
وقيم  ب��الأ���س��ال��ة  اإخ���ال  دومن���ا  لع�سره 

املجتمع ت�سليح اجليل بالعلم واملعرفة .
بان  امل��زروع��ي  �سعيد  را���س��د  �سعيد  واأك���د 
بتوفيق  و  ا�ستطاعت  الحت��ادي��ة  ال��دول��ة 
من اهلل تطوير املوارد الب�سرية املواطنة 
التي هي هدف التنمية وغايتها ف�سخرت 
ال���دول���ة ك���ل م�����س��ادره��ا امل��ال��ي��ة خلدمة 
ك��ل ط��اق��ات��ه��ا لت�سليح  وب��ذل��ت  امل���واط���ن 
وفتحت  واملعرفة  بالعلم  اجلديد  اجليل 
كل اأبواب التعليم لكل اأبناء الوطن وبعثت 
بالكثريين للخارج للمزيد من التاأهيل. 
مع  ب��اأن��ه  املن�سورى  �سامل  �سلطان  واأك���د 
الوطني  للعيد  املجيدة  ال��ذك��رى  ح��ل��ول 
الإمارات  دولة  لقيام  الربعني  و  الواحد 
العربية املتحدة تعم ربوع الوطن الغايل 
احتفاء  وال�����س��رور  البهجة  مظاهر  اأروع 
بذلك اليوم الذي انعم اهلل عز وجل فيه 
على الإم��ارات بنعمة الوحدة والحت��اد ، 
قادة  وقناعات  جلهود  ثمرة  ك��ان  وال��ذي 
الباد ومبايعة ال�سعب ومت�سكه بالحتاد 
ال�سيخ  باإذن اهلل تعاىل  بقيادة املغفور له 

زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل .
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الدولة وكل عام وانتم بخري. ومتنى �سعادته باملنا�سبة املزيد من التقدم والرخاء 
والزدهار لدولة الإمارات العربية املتحدة وتهانيه اخلا�سه اإىل �سمو ال�سيخ نهيان 
ال�سيخ  �سمو  واإىل  املجتمع  وتنمية  والتعليم  الربية  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن 
الذي  الباهر  بالنجاح  مهنئا  الإم���ارات  ط��ريان  رئي�ص  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد 
حققه معر�ص الطريان الأخري يف دبي واملوا�سفات العاملية املتقدمة جدا ملطار اآل 
مكتوم يف جبل علي واخلطوات احلثيثة ل�ست�سافة اأك�سبو 2020 على اأر�ص دبي 

حيث ت�ساف النجاحات اإىل النجاحات .
روؤية �حلا�سر و�مل�ستقبل:وحول روؤيته للحا�سر وامل�ستقبل قال ال�سيد بارا�ص 
�سهداد بوري : خطوة بعد خطوة جنمع بني الأعمال يف الإمارات والأعمال حول 
والتطلعات  والتعاون  الثقة  مناخ  توفري  اأجل  الدائمة من  الت�سالت  مع  العامل 
امل�ستقبلية امل�سركة وهي عوامل هامة لتكون دائما حمورا بالتعامل مع الأ�سواق 
العاملية واإدراك متطلباته ومتغرياته وحتولته. واأ�ساف اإن حر�سنا على توطيد 
اإىل  امل��وؤمت��رات  اإىل  املعار�ص  اإىل  الأع��م��ال  اأط���ار  م��ن  بالنا�ص  املبا�سرة  العاقات 
تنوع  وجم����اراة  امل��ت��ع��ددة  باملنا�سبات  وامل�����س��ارك��ة  وال��ن��زه��ات  وال��رح��ات  امللتقيات 
يعززها  اأم��ور  وه��ي  الناجحة  الأع��م��ال  اإىل  مبجملها  ت��وؤدي  والثقافات  امل��ع��ادلت 
املناخ احل�ساري يف الإم��ارات والتعاي�ص الرائع بني خمتلف اجلن�سيات والديانات 
والأفكار اخلاقة وهو اأمر ي�ساعد اجلميع لي�سود بينهم ال�سعور احلقيقي باأنهم 
بني اأهلهم ويف بلدهم وهنا يتنامى مع احل�ص احل�ساري امل�سرك بالعمل والروؤية 

والهدف وامل�سلحة امل�سركة والبحث الدائم عن الأف�سل.
نيكاي بني �حلا�سر و�مل�ستقبل:وحول تطلعاته للحا�سر وامل�ستقبل يف برامج 
اأعمال نيكاي قال ال�سيد بارا�ص �سهداد بوري نتطلع اإىل خمتلف الأ�سواق التجارية 
الباب  وفتح  الت�سويق  التو�سع يف خارطة  اأج��ل  الإم���ارات من  �سوق  اإىل  بالإ�سافة 
واأوزبك�ستان  اأذربيجان  اأ���س��واق  مثل  النامية  الأ���س��واق  وبخا�سة  جديدة  لأ���س��واق 
وكازاخ�ستان وتركمان�ستان واأرمينية وقريغيز�ستان وتتار�ستان وا�ستونيا وبارو�سيا 
كذلك بلدان املغرب العربي املغرب واجلزائر وتون�ص وليبيا وم�سر كذلك نتطلع 
اإىل بلدان �سرق اأفريقيا مثل كينيا واأوغندا واإثيوبيا وتنزانيا وزامبيا. واأ�ساف : 
كذلك نتطلع اإىل ال�ستثمارات يف انغول ونيجرييا وغانا وال�سنغال والكامريون 
اأعمال نيكاي كما نقوم بت�سويق هايونداي لالكرونيات يف بع�ص  . يف جمالت 
2014 وما يحيط به من تفاوؤل ومن تطلعات قال ال�سيد  البلدان وحول العام 
اأهمها  كثرية  لأ�سباب  النمو  عام  اهلل  �ساء  اإن   2014 العام  يكون  �سوف   : بارا�ص 
تعايف القت�ساد العاملي وخروجه من الأزمة املالية 2013 مما يبعث على التفاوؤل 
تعلمنا  ولقد   وغريها  والهند  ورو�سيا  وال�سني  واأمريكا  اأوروب��ا  وخا�سة  العاملي 

در�سا ايجابيا من الإحباط املايل بني العام 2008 والعام 2013 خلم�ص �سنوات 
اأما يف الإم ارات فالو�سع القت�سادي واحلمد  متوالية. وا�ستطرد �سعادته يقول: 
هلل قد حت�سن كثريا بالن�سبة ملعيار IMF العاملي كذلك بالن�سبة لل�سوق العاملي 
والإن�ساءات  العقاري  القطاع  مع  الإم���ارات  يف  ب�سرعة  ينمو  ال�سوق  هذا  اأن  حيث 
املتوا�سلة كما يفتح الباب اأمام م�ساريع جديدة تواكب النمو مثل طريق الحتاد 
بن  دبي مدينة حممد  القناة اجلديدة يف  ال��دويل يف جبل علي  اآل مكتوم  مطار 
را�سد لاأعمال املركز التجاري كذلك بالن�سبة لأبوظبي فاأننا نرى نف�ص املنجزات 
تتواىل وتتو�سع وتنمو وتزدهر بالنجاحات والتميز وكلك باقي اإمارات الدولة كما 
اأمتنى اأن تكون الأحداث املتوالية يف ال�سرق الأو�سط ذات انعكا�سات ايجابية على 

الإمارات.
 �لهند حري�سة على �لنمو:وحول م�سرية النمو والإزدهار يف الهند قال �سعادة 
بارا�ص �سهداد بوري رئي�ص جمل�ص العمل الهندي يف دبي والذي يعمل بالتن�سيق 
 6% اإن الهند حري�سة جدا على النمو اأكرث من  مع غرفة جتارة و�سناعة دبي 
فيما يبدو النمو يف ال�سني %9 وهذا �سيء موؤثر ايجابيا بالن�سبة للتجارة العاملية 
والإمارات  فالهند  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة  والهام  اليجابي  التاأثري  مع 
�سريكان من الدرجة الأوىل ويبلغ حجم التبادل التجاري 75 بليون دولر �سنويا 

اأي ما يزيد �سنويا عن عائدات النفط.
اإىل  اإن ال�ستثمارات الهندية يف الإم��ارات تنمو با�ستمرار وت�سل  وا�ستطرد يقول 
حوايل 55 بليون دولر اأي حوايل 200 بليون درهم وت�سمل التجارة وال�سناعة 
والعمل امليداين واخلدمات املالية والتعليم وال�سحة اإىل جانب العقارات لأن كل 
يف  الهندي  ال�ستثمار  يبلغ  حيث  الإم���ارات  ووحدها  بالتملك  يرغب  الآن  واح��د 
تال الإمارات بدبي حوايل 20 بليون درهم يف تال الإمارات وحدها واأتوقع اأن 

يتنامى ال�ستثمار الهندي يف العقارات نحو املزيد
دائما  حت��ر���ص  نيكاي  ب���اأن  ليوؤكد  �سعادته  �لعامل:وعاد  خارطة  على  نيكاي 
كعامليني  نكون متوادين  اأن  على  اإىل حر�سنا  اإ�سافة  اأ�سواق كثرية  النمو يف  على 
.   I.P.O ونتطلع حاليا اإىل امل�ساركة بالأ�سهم )الكتتاب( كغريها من ال�سركات 
الإم����ارات  يف    public shere اإىل  نيكاي  تتجه  بحيث   Initial العاملية 
وال�سعودية ويف الهند م�ستقبا ونحن ندر�ص هذه اخلطوة مليا و�سناأخذ قرارا بها 
يف الوقت املنا�سب. واأردف يقول: كذلك نتطلع اإىل زرع املزيد من فر�ص ال�ستثمار 
املتبادلة بني الهند والإم��ارات من خال املعار�ص والندوات واللقاءات والزيارات 
ن�سكر  للتعامل مع �سركائهم وباملنا�سبة  امل�ستثمرين  اأمام  املجال  املتبادلة لإف�ساح 
حكومة الإمارات على الت�سهيات املمنوحة للم�ستثمرين وتوفري مناخ ا�ستثماري 

ممتاز للجميع كما قمنا بتنظيم وفود عدة لرجال الأعمال الهنود اإىل الإمارات 
الإم��ارات��ي معايل  القت�ساد  وزي��ر  اأمثال  ال��وزراء  وبالعك�ص وكذلك على م�ستوى 
التحدث مع  اأجل  الهندي معايل هاريرا من  املن�سوري ووزير القت�ساد  �سلطان 
رجال الأعمال يف البلدين ال�سديقني هذا اإىل جانب احلركة ال�سياحية الن�سطة 
ا�ستقبلت  الأرب��ع��ة حيث  الف�سول  والهند ط��وال  الإم����ارات  ب��ني  ال��ع��ام  م��دار  على 
اإىل جانب ح�سور  اإىل الإ مارات .  اأك��رث من مليون �سائح هندي ج��اوؤوا  الإم��ارات 
حفات الأعرا�ص الهندية يف الإمارات وعدد ال�سيوف القادمني من الهند والذي 
واحدة  عائلة  والهند  ف��الم��ارات  �سخ�ص  و�سبعمائة  ع��ادة بني خم�سمائة  ي��راوح 
وعاقاتهما متتد اإىل اأكرث من الف عام ثم اإن اأكرب عدد من احلجاج اإىل بيت اهلل 
احلرام هم من الهند بالإ�سافة اإىل العاقات العائلية بني الهند والإمارات مثل 

حيدر اآباد وجويا والبنجاب.
بارا�ص  ال�سيد  ق��ال   2020 لك�سبو  قابلية:وبالن�سبة  �لأكرث  هي  �لإم��ار�ت   
�سهداد بوري اإن الإمارات هي الأكرث قابلية بني كل املر�سحني ل�ست�سافة معر�ص 
اأهمها: يعي�ص على  2020 وهي رو�سيا وتركيا والربازيل لأ�سباب كثرية  اأك�سبو 
اأر�ص الإمارات 203 جن�سية من بلدان العامل ت�سكل ن�سيجا اجتماعيا وح�ساريا 
اإىل  املوانئ  اإىل  املطارات  املتكاملة من  اأرق��ى م�ستوى اخلدمات  اإىل جانب  مزيدا 
الفنادق اإىل املعار�ص اإىل املراكز التجارية اإىل اجلامعات واملعاهد اإىل املهرجانات 
وغريها من اخل�سائ�ص املتفردة و�سوف ي�سل عدد ال�سواح اإىل 30 مليون �سائح 
بقيادتها  الإم��ارات  �سنوات، كذلك جتمع  بع�سر  اك�سبو  بعد   2030 العام  بحلول 
احل��ك��ي��م��ة وامل��ت��م��ي��زة ب��ني الأ���س��ال��ة واحل���داث���ة وال�����س��ام��ة والأم�����ن والعاقات 
على  و�ستاء  �سيفا  املتفوقة  ال�سياحية  احلركة  جانب  اإىل  والعاملية  الدبلوما�سية 
م�ستوى ال�سرق الأو�سط اإىل جانب مراكز الت�سوق واملراكز الثقافية ولقاء جهات 
ومعار�ص  وخدماتيا  ماليا  مركزا  كونها  جانب  اإىل  �سمائها  حتت  الأرب��ع  العامل 
اإىل جانب تفوق طريان الإم��ارات عامليا حيث تهبط يف دبي كل  وثقافيا و�سحيا 
العامل  ال��ع��امل  ال��ران��زي��ت ح��ول  اإىل مركز  اإ�سافة  دقيقة ط��ائ��رة وت��غ��ادر ط��ائ��رة 
حيث يبلغ عدد امل�سافرين عرب دبي �سنويا 70 مليونا وكل هذا الزدهار والتقدم 
ي�ساهي اكرث بلدان العامل ازدهارا تقدما واهلل ويل التوفيق.  وختم ال�سيد بارا�ص 
�سهداد بوري حديثه برفع اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة وال�سيخ حممد بن را�سد وال�سيخ حممد بن زايد وحكام الإ مارات وال�سيخ 
اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم وال�سيخ نهيان بن مبارك وكل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ 
ول�سعب الإمارات واملقيمني والوافدين وكل عام وانتم بخري يف بلد الأمن والأمان 

وال�سامة والوئام وال�ستقرار والزدهار وع�ساكم من عواده. 

�لإمار�ت م�سرب �ملثل يف �لتعاي�ش �حل�ساري و�لتعارف �ملثمر ... نبارك ��ست�سافة �ك�سبو يف دبي �لعام 2020

بارا�ص �شهداد بوري يف حديث خا�ص » بالفجر « 
نتمنى �ملزيد و�ملزيد من �لتقدم و�لزدهار لدولة �لإمار�ت •ت�سل �ل�ستثمار�ت �لهندية يف �لإمار�ت �إىل حو�يل 200 بليون درهم

نعمل على فتح �أ�سو�ق جديدة لنيكاي حول �لعامل •�لإمار�ت �سيمفونية ح�سارية تت�سع لكل �سعوب �لعامل

•• �أجرى �ملقابلة- حممود علياء:

يف  واملهنيني  الأعمال  لرجال  الهندي  املجل�ص  رئي�ص  ب��وري  �سهداد  بارا�ص  ال�سيد  يعترب 
الإمارات ورئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة نيكاي واحدا من اأهم رجال الأعمال يف الإمارات 
والإب����داع يف  والتميز  النجاح  ب��ني  املحكم  اجل��م��ع   ال��دائ��م على  وال��ع��امل حلر�سه  والهند 
عاقاته  جانب  اإىل  به  تناط  التي  وامل�سوؤوليات  بها  يعني  التي  العمل  جم��الت  خمتلف 
املحلية والإقليمية والعاملية الوا�سعة والتي تطغى عليها امل�سداقية واملو�سوعية وامل�سالح 
امل�سركة واخلطوات املدرو�سة التي تكفل ال�ستمرارية والرتقاء والفعل والتفاعل لتكون 
املزيد  املتبعة ليجني اجلميع ويحققون  واملنهجية  املنظورة  الأه��داف  النتائج متفقه مع 
لدولة  والأربعني  الثاين  الوطني  اليوم  والأه��داف. ومبنا�سبة  والطموحات  املكا�سب  من 
بوري  �سهداد  بارا�ص  الأ�ستاذ  �سعادة  مع  احل��وار  من  لبد  كان  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
لاإطاع على اأهم اإجنازاته خال العام 2013 وتطلعاته للعام 2014 . ا�ستهل �سعادته 
حديثه برفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان حفظه اهلل واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء رعاه اهلل واإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات واإىل اأ�سحاب 
ال�سمو اأولياء العهود واإىل �سعب الإمارات الكرمي وجميع املواطنني والوافدين على اأر�ص 

بار��ش يتحدث للزميل حممود علياءبار��ش �سهد�د بوريبار��ش �سهد�د بوري مع معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك

نرفع ��سمى �يات �لتهاين و�لتربيكات 
�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 

واإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام االمارات حفظهم اهلل و اإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 
واإىل �شعب االمارات الكرمي واملقيمني والوافدين  مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين و االأربعني لدولة االمارات العربية املتحدة 

وكل عام وانتم بخري 
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نرفع �آ�سمى �يات �لتهاين و�لتربيكات 
�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 
واإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام االمارات حفظهم اهلل و اإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 

واإىل �شعب االمارات الكرمي واملقيمني والوافدين  مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين و االأربعني لدولة االمارات العربية املتحدة 
وكل عام و�نتم بخري 

فوؤاد عرموين

بارك فوز دبي با�ست�سافة �إك�سبو 2020
�إمارة �أم �لقيوين تو�كب �لنه�سة �ل�ساملة بكل �لتفا�سيل 

فندق ومنتجع �ساطئ �أم �لقيوين �سيمفونية ر�ئعة جتمع بني �لأ�سالة و�حلد�ثة و�لن�سر�ح

فوؤاد عرموين: ن�شع كل خرباتنا يف خدمة زبائننا 
ل يكفينا النجاح فقط واإمنا نحافظ كذلك على التميز والإبداع الدائمني

يق�شدنا اجلميع عربًا واأجانب من خمتلف بلدان العامل ويجدون ما يرغبون به ويريحهم
•• �أم �لقيوين-حممود علياء:

النه�سة  م�����س��رية  ق��دم��ا يف  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  اإم�����ارة  مت�����س��ي 
ال�ساملة يف دولة الإمارات العربية املتحدة بكل قطاعاتها 
والثقافية  والعمرانية  وال�سياحية  والتعليمية  ال�سحية 
وال��ت��ج��اري��ة وت���ت���واىل الأج���ي���ال يف ال��ق��ط��اف ج��ي��ا بعد 
جيل وتت�ساعف اآمال اجلميع را�سخة يف حا�سر مزدهر 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برعاية  وذل��ك  اأف�سل  وم�ستقبل 
الأعلى  املجل�ص  اهلل ع�سو  املعا حفظه  را�سد  بن  �سعود 
لاحتاد حاكم اأمارة اأم القيوين وويل عهده الأمني �سمو 
ال�سيخ را�سد بن �سعود املعا حفظه اهلل وجميع اأ�سحاب 
القيوين  اأم  اإم���ارة  واأه���ايل  اهلل  حفظهم  ال�سيوخ  ال�سمو 
واجتهاد  ب��ج��د  يعملون  ال��ذي��ن  وال��ط��م��وح��ني  الطيبني 
عام  الدولة وكل  ال�ساملة يف  النه�سة  دائبني يف م�سرية 

واأنتم بخري.

حديث من �لقلب
الأ�ستاذ  �سعادة  ا�ستهل  واملوؤثرة  ال�سادقة  الكلمات  بهذه 
اأم  اإدارة ف��ن��دق ���س��اط��ئ  ف����وؤاد ع��رم��وين رئ��ي�����ص جم��ل�����ص 
باحلميمية  وامل��ف��ع��م  وال����ودود  ال�سيق  حديثه  القيوين 
والإخا�ص والوفاء رافعا اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
الدولة حفظه اهلل واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل واىل �ساحب ال�سموال�سيخ �سعود بن 
اإمارة  حاكم  لاحتاد  الأعلى  املجل�ص  ع�سو  املعا  را�سد 
اأم القيوين حفظه اهلل واإىل �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود 
بن را�سد املعا ويل عهد اإمارة اأم القيوين الأمني واإىل 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ يف الإمارة واإىل جميع امل�سوؤولني 
اليوم  مبنا�سبة  ع��م��وم��ا  ال��ك��رمي  الإم�����ارات  �سعب  واإىل 
الوطني الثاين والربعني للدولة وكل عام وانتم بخري. 
ومتنى �سعادة الأ�ستاذ فوؤاد عرموين بهذه املنا�سبة الطيبة 
العزيزة على قلوبنا جميعا املزيد من التطور والزدهار 
وال�ستقرار والأمن والأمان لهذا البلد الطيب امل�سياف 
الإمارات  قدم  وقد  الودودين  املخل�سني  الأوفياء  واأهله 
يف العام 1974 وي�سعر حقيقة اأنه يف وطنه وبلده وبني 

اأهله. وبارك فوز دبي با�ست�سافة اإك�سبو 2020

�ل�سياحة يف �أم �لقيوين �أكرث من جيدة
على  و���س��ري��ح يف مكتبه  وم��و���س��وع��ي  ه����ادئ  ح����وار  ويف 
رواد  يلتقي  وح��ي��ث  الإم����ارة  يف  امل��ت��ه��ادي  البحر  �ساطئ 

وعربيا  حمليا  اجلن�سيات  خمتلف  م��ن  ه��ن��اك  املنتجع 
وعامليا وتبدو ال�سمفونية احل�سارية رائعة بامتياز بدءاً 
املتميزة  القيوين  اأم  و�سمات  الإم���ارات  ت��راث  من معامل 
اإىل الراث اللبناين اإىل الأفاق الإن�سانية الرحبة و�سط 

اأجواء الإخاء وال�سفا والوفاء. 
وباأريحيته املعهودة وكرم خلقه الأثري وجتاربه الوا�سعة 
والعاملية  املحلية  وع��اق��ات��ه  املكتنزة  ال��رح��ب��ة  وثقافته 
وخربته الطويلة واحل�سيفة انطلق �سعادة الأ�ستاذ فوؤاد 
عرموين يحدثنا بباقة من الأحاديث ال�سيقة التي جتمع 
من كل ب�ستان زهرة ومن كل رو�ص عبري مبا يجمع بني 
الإمتاع واملوؤان�سة وال�سوؤون وال�سجون واللباقة والكيا�سة 

وكرم الأريحية.
القيوين  اأم  يف  ال�سياحية  احل��رك��ة  ت��ب��دو  �سعادته:  ق��ال 
الذي  القيوين  اأم  �ساطئ  فندق  ولدينا  جيدة  من  اأك��رث 
اأو  العادية  الأي���ام  يف  �سواء  اجلميع  مق�سد  بحق  يعترب 
خال عطلة نهاية الأ�سبوع في�ست�سيف الفندق ال�سواح 
وال��زوار من الإم��ارات وكذلك من خمتلف اأنحاء العامل 
مثل الأملان والنم�ساويني والت�سيك والرو�ص وعلى مدار 

الأ�سبوع. 

برنامج متميز كل يوم جمعة
يوم  كل  ولدينا  يقول:  عرموين  ف��وؤاد  الأ�ستاذ  واأ���س��اف 
جمعه مع العطلة الأ�سبوعية حفل غداء ب�سحبة فرقة 
اللقاء  تلبي رغبات احل�سور وت�سفي على  �سرقية  فنية 

باأجواء  وال�ستجمام  والن�سراح  والطرب  الراحة  اأج��واء 
الثالثة  عند  ال��ربن��ام��ج  وي��ب��داأ  للجميع  حمببة  عائلية 
خمتلف  ويجذب  م�ساء  ال�سابعة  حتى  ويتوا�سل  ظهرا 
ويق�سده  والأج��ن��ب��ي��ة  وال��ع��رب��ي��ة  اللبنانية  اجل��ن�����س��ي��ات 

اجلميع اأ�سبوعيا.

وجبات متميزة 
وج��ب��ات حملية  م��ن  املنتجع  ي��ق��دم��ه مطعم  م��ا  وح���ول 
ولبنانية وع��امل��ي��ة ق��ال الأ���س��ت��اذ ف���وؤاد ع��رم��وين نحن يف 
الواقع واحلقيقة امللمو�سة لدى اجلميع ل يهمنا الربح 
و�سياحة  ح�سارة  ر�سل  اأن��ن��ا  ال��دائ��م  فهاج�سنا  التجاري 
واأل���ف���ة ول����ذا ن��ت��ع��ام��ل م��ع ج��م��ي��ع ال��ق��ادم��ني ع��ل��ى اأنهم 
�سيوفنا واأ�سدقاوؤنا ولذا فاأننا نحر�ص جدا كاإدارة على 
احرام اأذواق الزبائن واحرام خرباتهم وذكائهم �سواء 
يف الأمور العادية اأو يف املنا�سبات واحلفات العامة اأو يف 
ال�سداقات  العائلي وطابع  الطابع  واأن  املفاجاآت ل�سيما 
وتابع  الأ�سيلة.  العربية  ال�سيافة  اأج���واء  على  يطفي 
يقول : ول بد من الإ���س��ارة يا عزيزي ب��اأن فريق العمل 
ل  عندنا  نزيا  ي��ب��داأ  وم��ن  املحرفني  م��ن  كلهم  لدينا 
يفكر مطلقا باملغادرة نظرا ملا نوفره من اأجواء ال�سيافة 
والهتمام الائق ولدينا ولدينا عدد من املوظفني هم 
يعملون هنا منذ اأكرث من ع�سرين �سنة حتى الآن وكلهم 
لديهم اخلربة الكافية بعمله ولديه كذلك الدراية باأدق 
التفا�سيل لا�ستجابة لأذواق النا�ص ورقي اخلدمة لهم 

الإتقان  الدائم هو  اأمزجتهم وهاج�ص اجلميع  ومراعاة 
والرحيب  الائق  وال�ستقبال  الكرمية  ال�سيافة  وروح 
وكيف  اخل��دم��ات  وتكامل  ال�سريعة  واخل��دم��ة  ال�����س��ادق 
نحافظ على اأ�سدقائنا وزبائننا على اختاف جن�سياتهم 
ف��ال��ف��ن��دق ه��و ع��ب��ارة ع��ن م��وت��ي��ل ي�سم ث��م��ان��ني �سويت 
وي�ستقبل ال�سواح والعائات ورجال الأعمال واملتنزهني 
ال��ع��ام وخا�سة  م��دار  على  الك�سفية  وال��وف��ود  وال��ط��اب 
اللبناين  ال��ط��ب��ق  اح��ت��ي��اج��ات  اأم���ا  ال��رب��ي��ع  خ���ال عطلة 
وامل��ط��ب��خ ال��ل��ب��ن��اين فيتم اإح�����س��اره��ا م��ن ���س��ت��ورة اأو من 
ك�سروان وال�سوف وغريها وهكذا واحلمد هلل جنمع بني 
واجب ال�سيافة وكرمها وبني اخلربة الطويلة والتقان 
وكلها  للجميع  وامل��ائ��م��ة  امل��درو���س��ة  الأ���س��ع��ار  وك��ذل��ك 
اأ�سرية  عائلية  اأج��واء  يف  ومعهودة  لدىاجلميع  ماألوفة 
ويلبي  ويوؤن�سهم  ي�ستهويهم  ما  كل  فيها  اجلميع  يجد 
رغباتهم وحول تعليلة لعوامل النجاح يعيد ال�ستاذ فوؤاد 
اخلربة  اإىل  والإب���داع  والتميز  النجاح  اأ�سباب  عرموين 
الأ�سيلة  ال�سيافة  روح  مع  الخت�سا�ص  مع  الإدارة  مع 
ال�سفافية  باأن  وتوقن جيدا  الآخرين  ذكاء  التي حترم 
والو�سوح متاما كاخلط امل�ستقيم هو اأق�سر م�سافة بني 
نقطتني كما اأن ال�سدق هو اأق�سر م�سافة بني قلبني وكل 
ع��ام واأن��ت��م بخري وم��ع باقة م��ن اأغ���اين ف��ريوز اأطربتنا 
واأفرحتنا غادرنا هذا املنتجع الرائع يف اإمارة اأم القيوين 
على اأمل لقاء اآخر اأنها بالفعل اأوقات ل تن�سى وحديث ل 

يخفت �سداه ويبقى �سجونه مع اأ�سداء رنينه. 

�سعادة فوؤ�د عرموين مع �لزميل حممود علياء �سعادة فوؤ�د عرموين
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دولة �لإمار�ت متميزة مبو�جهاتها لكل �ملفاجاآت ... ونبارك با�ست�سافة �ك�سبو 2020

موفق القداح يف حديث خا�ص » بالفجر «
�أ�سعر بالغبطة و�ل�سرور لأن �ل�سوق جتاوز مرحلة �لركود

بادرنا بالدخول يف �لأ�سو�ق �لعاملية
و�سلت حمفظتنا �لعقارية �إىل حو�يل 6 مليار درهم

•• حو�ر – حممود علياء:

عاما بعد عام تواكب جمموعة ماج الأزدهار ال�سامل 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة وتطورات الأ�سواق 
العاملية فتخطو بثبات وتتو�سع اأعمالها بروؤية ثاقبة 
وتتوايل م�ساريعها الناجحة �ساملة ومتنوعة  وذلك 
ح�سب مقت�سيات ال�سوق وقانون العر�ص والطلب مع 
وعي احليطة للمفاجاآت والتزام القرارات املدرو�سة 

واملنا�سبة يف الوقت املنا�سب.
املنظورة  املتوالية  اأهدافها  املجموعة  حتقق  وهكذا 
منها والقائمة بحيث تاأتي النتائج اإيجابية وحمفزة 
بالتميز  وعاموديا  بالتو�سع  اأفقيا  التطوير  ويكون 

وناجحا يف كل خطوة .
كان  امل�سجعة  واأج���وائ���ه���ا  الن��ط��ب��اع��ات  ه���ذه  و���س��ط 
حوارنا مع �سعادة الأ�ستاذ موفق اأحمد القداح رئي�ص 
اإدارة جمموعة ماج مبنا�سبة اليوم الوطني  جمل�ص 

الثاين والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة.

�أ�سدق �لتهاين و�أطيب �لتمنيات
بهذه  حديثه  ال��ق��داح  موفق  الأ���س��ت��اذ  �سعادة  ا�ستهل 
املنا�سبة العطرة برفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص الدولة حفظه اهلل واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
اإخوانهما  واإىل  اهلل  رع����اه  ح��اك��م  ال������وزراء  جم��ل�����ص 
�سعب  واإىل  الإم���ارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب 
الإمارات الكرمي متمنيا �سعادته املزيد من الزدهار 
العربية  الإم��ارات  لدولة  والنماء  والرخاء  والتطور 
املتحدة ومهنئاً  بفوز دبي با�ست�سافة اك�سبو 2020 

وكل عام وانتم بخري.

�لرتياح و�لتفاوؤل �سيد �ملوقف
وحول �سوؤال عن واقع ال�سوق وموؤ�سراته هذه الأيام 
حياته  الإن�سان  يعي�ص   : القداح  موفق  الأ�ستاذ  قال 
بالتفاوؤل وهكذا فاأنني اأ�سعر بالغبطة وال�سرور لأنني 
اأمل�ص حاليا باأن ال�سوق قد جتاوز مرحلة الركود ثم 
والتفاوؤل من  بالرتياح  ب��داأت  قد  النا�ص  اإن م�ساعر 

جديد مع املزيد من اخلربة واملزيد من العزم.
كانت  خ��ا���ص  ب�سكل  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  اإ���س��اف��ة 
متميزة دائما مبواجهاتها لكل املفاجاآت اأول حلكمة 
لكرثة  وثالثا  امل�سوؤولني  لإخا�ص  وثانيا  احلكومة 
امل�����س��اري��ع احل��ي��وي��ة ال��ت��ي ت�����س��اب��ق ال��زم��ن مم��ا جعل 
اأو  املنجزة  مب�ساريعها  �سواء  �سباقة  دائما  الإم���ارات 
اأن  ال�سواء حيث  املنظورة م�ستقبا على  اأو  القائمة 
يفي مبتطلبات  ب�سكل مدرو�ص  تتنوع  امل�ساريع  هذه 
احلياة الع�سرية حا�سرا وم�ستقبا ومن ثمار ذلك 

اأن تكون دبي حا�سنة لك�سبو 2020 باإذن اهلل.
واأ�ساف الأ�ستاذ موفق القداح : من خال هذا املناخ 
الفر�ص  لكل  ال��دائ��م  ترقبنا  ك��ان  واملحفز  ال�سحي 
ال��ع��امل��ي��ة بخطوات  ب��ال��دخ��ول يف الأ����س���واق  ف��ب��ادرن��ا 
مدرو�سة تعي واقع املناف�سة ونتخذ القرار املنا�سب يف 
الوقت املنا�سب با مواربة اأو مبالغة وهذا هو نهجنا 
املتبع مبعنى اآخر فاأننا نحر�ص على اأن ن�سمي الأمور 
باأ�سمائها وندر�سها باأحجامها با زيادة ول نق�سان 
ولكل جمتهد ن�سيب مع اعتبارات املعايري بالن�سبية 
بامتياز لكن مع الر�ص على جتاوز ال�سلبيات الراهنة 
بالتطوير  ال��ت��ج��اوز  ه���ذا  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  واحل��ر���ص 

املدرو�ص.

�إجناز�ت ماج .. �لعام 2013
وحول �سوؤال عن اإجنازات جمموعة ماج خال العام 
على  لقد عملنا  القداح  الأ�ستاذ موفق  قال   2013
تطوير املحفظة العقارية التي و�سلت حتى الآن اإىل 
حوايل 6 مليار درهم كما نعمل يف عدة م�ساريع يف 
مناطق حيوية ومتميزة مثل منطقة ميدان ومنطقة 
املارينا ومنطقة دبي لند مع حر�سنا على التطوير 
والتنويع املدرو�ص يف ال�ستثمار مثل قطاع ال�سياحة 

واخلدمات وقطاع ال�سناعة . 
وا�ستطرد �سعادته لقد افتتحنا م�سنعا يف تكنوبارت 
دبي لت�سنيع زيوت حمركات ال�سيارات وبداأنا باإن�ساء 
 Art با�سم  باملفرو�سات  ومتميز  متخ�س�ص  م��ول 
انطلقنا يف منطقة ميدان واحلمد  Centre كما 
اأننا ل زلنا يف  هلل فاإن طموحاتنا با حدود واعترب 

بداية الطريق.

منهج �لعمل يجمع �ل�سياب و�ل�سباب
ل��دى جمموعة ماج  العمل  ���س��وؤال عن منهج  وح��ول 
ق��ال الأ���س��ت��اذ م��وف��ق ال��ق��داح اإن منهجي ي��ق��وم على 
اجلمع بني همة ال�سباب وخربة ال�سياب معا على اأن 
يكون الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب واأردف قائا: 
للبع�ص  مفاجئا  اأو  �سعبة  ب��داي��ة  ال��ق��رار  يكون  ق��د 
ولكن بحكم الأداء واملمار�سة واإدراك كنه هذا القرار 
ومدى �سوابه مع الوقت يعود الذين تفاجوؤوا به اإىل 

تقبله واإدراك كنهه بدل من ال�سعور بال�ستغراب اأو 
بالتهام.

وتكون  ال��دائ��م  هاج�سنا  ال�ستمرارية  تبقى  وه��ك��ذا 
اأعمالنا مبقا�ص عاملي لأن ل مفر من ذلك يف عاملية 
ال�سوق التي هي واقع يراه اجلميع. وخل�ص �سعادته 
اأنا �سد الراجع و�سد ال�ست�سام ولكن  اإىل القول 
اأنا مع �سرعة ال�ستبدال والتحول مبعنى القفز من 
فر�سة غري مائمة اإىل فر�سة مائمة ونحن دائما 

متفائلون وكل عام وانتم بخري.

•• دبي –�لفجر:

الإمارات  يف  عامة  والتجاري  العقاري  ال�سوق  يف  ال�ستقرار  مامح 
تبدو وا�سحة الآن وموؤ�سرات التعايف تب�سر باملزيد فراكمات الأزمة 
الأزمة  من  امل�ستفادة  واخلا�سات  وال��درو���ص  انح�سرت  قد  العاملية 

باتت زادا نافعا مل�ستقبل اأكرث وعيا ودرا�سة ومو�سوعية .
بهذه الكلمات ذات الدللة بداأ �سعادة املهند�ص حممد منر امل�سوؤول عن 
الوطني  اليوم  ماج حديثه مبنا�سبة  العقاري يف جمموعة  التطوير 
اإعرابه عن  املتحدة مع   العربية  الإم���ارات  الثاين والأرب��ع��ني لدولة 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ واإىل  متنياته ال�سادقة وتهانيه احلارة اإىل  
�سعب الإ مارات الكرمي بتحقيق املزيد واملزيد من الزدهار والتطور 

والنماء والرخاء وكل عام وانتم بخري.
عو�مل �جلذب متكاملة يف دبي

ث���م حت���دث ���س��ع��ادت��ه ع���ن ع���وام���ل اجل����ذب امل��ت��ك��ام��ل��ة يف دب���ي والتي 

وهي  املقايي�ص  بكل  واحل��دي��ث  التطور  واكبت  اأ�سا  م��وج��ودة  كانت 
متوا�سلة على هذه اخلطى لي�ص فقط تلبية ملتطلبات رجال الأعمال 
وطموحاتهم واإمنا ل�سبغتها احل�سارية وتراكم جناحاتها عرب اأجيال 
واأجيال �سكلت اإ�سافات متوالية يف التنمية والزدهار ووا�سلت رحلة 

النجاح اإىل التميز فاإىل الإبداع جيا بعد جيل .
واأ�ساف املهند�ص حممد منر:

 وهكذا جند اأن طموحات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم رعاه اهلل لي�ص لها حدود وروؤيته ال�ساملة معنية بكل التفا�سيل 
واأهدافه القريبة منها والبعيدة تعني اجلميع وت�ساعف من اآمالهم 
الأم����ر ال���ذي ج��ع��ل م��ن دب���ي حم��ط اأن��ظ��ار اجل��م��ي��ع ب��واق��ع ملمو�ص 
وجتربة فريدة ويوميات لفتة متاحقة تطال كل القطاعات وجتعل 

من الزدهار والنجاح لغة اجلميع.
وتابع �سعادته يقول : اإن اأ�سباب النجاح يف متناول اجلميع والقواعد 
ال�سلبة را�سخة واملتابعة والثقافات على اأعلى امل�ستويات ففيها القائد 

املتوفرة  واحل��واف��ز  املتنامي  والقت�ساد  املعطاء  وال��ك��ف��اءات  املتميز 
على  املتفاعلة  والإقليمية  والعاملية  القت�سادية  الآف��اق  اإىل  اإ�سافة 
اأر�ص دبي والإمارات كمركز اقت�سادي عاملي وك�سوق ا�ستثماري دويل 
اك�سبو  نحو  كلها  تتجه  م��درو���س��ة  ب��رام��ج  ذات  حكيمة  ق��ي��ادة  ت��رع��اه 

واقتدار. بكفاءة   2020
فاحلرية مع الأمن والنفتاح مع ال�ستقرار والزدهار مع الت�سهيات 
والطموحات مع الفر�ص كلها عوامل جذب وجناح وفعل وتفاعل يغدو 
بالتميز والإبداع اأرقاما واإجنازات واإ�سافات لأن ال�ستثمار اأ�سا�سا يف 

الإن�سان واحلكمة جوهر التوجيه وزاد التجارب نافع للجميع.
ال�ستفادة  اإننا نحر�ص على  القول  اإىل  الأ�ستاذ حممد منر  وخل�ص 
من الفر�ص مع توظيف اخلربات واإذكاء الطموحات لتحقيق املزيد 
بو�سلة  يعترب  ال���ذي  ال��ع��ق��اري  ال�����س��وق  ول�سيما يف  ال��ن��ج��اح��ات  م��ن 
ال�سوق القت�سادي العام يف الإمارات ونحن متفائلون  وكل عام وانتم 

بخري.

تتجه دبي نحو �إك�سبو 2020 بكفاءة و�قتد�ر 

املهند�ص حممد منر: تتواىل م�شرية الإمارات ال�شاملة جياًل بعد جيل 
�لنجاح و�لتميز و�لإبد�ع حافز �جلميع

�زدهار �ل�سناعة و�لتجارة يف مقدمة ثمار �مل�سرية �لحتادية

جمانة موفق القداح: م�شنع الزيوت بداأ الإنتاج يف حزيران 2013
بلغت تكلفة �إن�سائه و�إعد�ده 50 مليون دولر

�عتمدنا �لنموذج �لفرن�سي يف �لت�سنيع 
•• دبي –�لفجر:

يف العام 2012 بداأت جمموعة »ماج« اخلطوات الأوىل يف بناء م�سنع 
الزيوت لل�سيارات ويف العام 2013 مت ا�ستكمال البناء وكذلك مت جتهيز 
يف  الفعلي  الإن��ت��اج  فبداأ  الإن��ت��اج  خلطوط  الازمة  املعدات  بكل  امل�سنع 
حزيران 2013 وي�سم فريق العمل 35 خمت�سا وفنيا اأما فريق العمل 
الكامل في�سم حوايل مائة موظف بني اإداري وفني وت�سويق وعاقات 
عامة وخدمات اأخرى وبلغ اإجمايل الكلفة خم�سني مليون دولر للم�سنع 

وجتهيزه الكامل واعتمد النموذج الفرن�سي للعمل والإنتاج.

�سوق �لعر�ش و�لطلب
نعي   : قالت  امل�سنع  مديرة  القداح  موفق  جمانة  ال�سيدة  مع  لقاء  ويف 
جيدا واقع ال�سوق ومتطلبات حركة العر�ص والطلب وخارطة الت�سويق 

وعامل اجلودة ونعي طبيعة املناف�سة.
يف  دائما  نكون  اأن  على  للحفاظ  ال��دائ��م  التطوير  اإىل  ن�سعى  اأننا  كما   

املقدمة يف �سوق العر�ص والطلب.
ولدينا  اأف��ري��ق��ي��ا  وق���ارة  العربية  ال��ب��ل��دان  ن��ت��واج��د حاليا يف  واأ���س��اف��ت   
طموحات للدخول يف اأ�سواق اأخرى ن�ستهدفها بوعي ودرا�سة وهي مبنية 
على اأ�س�ص علمية تق�سي بدرا�سة واقع ال�سوق ميدانيا وا�ستبيانا لتخاذ 

القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب.

رقابة �سارمة على �جلودة 
واأو�سحت ال�سيدة جمانة القداح اأن الرقابة �سارمة على اجلودة بداية من 
اخلطوة الأوىل حتى الت�سويق وو�سول الب�ساعة للزبون وقد ح�سلنا وهلل 
احلمد على عدد من �سهادات اجلودة يف هذا ال�سياق ونعتربها األزاما اأدبيا 
لنا لا�ستمرار بنجاحنا ومتيزنا  بل وبتطويرنا املتوا�سل لنكون دائما يف 

املقدمة باإذن اهلل.

�أحدث منتجات �لتكنولوجيا �لفرن�سية 
منتجات  اأح����دث  ت�ستخدم  الإدارة   اأن  اإىل  ج��م��ان��ة  ال�����س��ي��دة  اأ����س���ارت  ك��م��ا 
عامليا  تطورا  الأث��ر  وه��ي  الزيوت  باإنتاج  اخلا�سة  الفرن�سية  التكنولوجيا 
ونحن على  تن�سيق كامل مع فريق عمل فرن�سي متخ�س�ص لدعم م�ستوى 

الإنتاج نوعا وهم متفائلون على الدوام.
بدول  و�سيعقد  بدبي  انعقد  ال��ذي   ICIS موؤمتر  يف  موؤخرا  �ساركنا  وقد 
اأخرى خمتلفة مثل ال�سني وغريها للتعريف بامل�سنع واملوا�سفات املتميزة 

ملنتوجاتنا وقد كانت فر�سة ايجابية بامتياز.
وي�سمل الت�سويق حاليا ال�سوق املحلي يف الإمارات وكذلك الكويت واليمن 
و�سوريا ولبنان والأردن وم�سر وليبيا وكذلك جميع البلدان الأفريقية مع 
العلم باأننا نطمح اإىل اأن ن�سل اىل خمتلف بلدان العامل م�ستقبا واثقني 

من املنتج نوعا وجودة وقدرة على املناف�سة.
الفر�سة موؤاتية يف جبل علي

ون��وه��ت ال�����س��ي��دة ج��م��ان��ة ال���ق���داح اىل جم���ال امل��ن��اف�����س��ة وال���س��ت��ق��واء على 
مواجهتها بوجود امل�سنع يف جبل علي يف تكنو بارت قريبا من امليناء مما 
ي�سهل علينا عمليات النقل ويخفف من كلفة ال�سعار وبالتايل تكون الأ�سعار 
الأقل مقارنة بغريها يف متناول امل�ستهلك مما ي�ساعدنا يف جمال املناف�سة 

الوا�سعة وهي اأمور تعنينا بدقة متناهية مل�سلحتنا ومل�سلحة ا�سوق معا .

تطلعات م�ستقبلية 
وحول التطلعات امل�ستقبلية قالت ال�سيدة جمانة القداح يف �سوء طموحاتنا 
وتطورات ال�سوق العالية اإىل جانب ثقتنا بجودة املنتج نفر حاليا بافتتاح 
م�سانع اأخرى بنف�ص املجال يف اأفريقيا مع اعتبارات درا�سة الأ�سعار املنا�سبة 
الإ مكان  ق��در  كلفته  وت��وف��ري  البلدان  ب��ني  النقل  ف���وارق  لتجاوز  بلد  لكل 
مبزيد  متفائلون  فاننا  وعموما  اأي�سا  امل�سنع  ول�سالح  امل�ستهلك  ل�سالح 
اأن  نوهت  كما  ت�سهياتها  على  دب��ي  حكومة  ون�سكر  النجاح  خطوات  من 
العمل الإداري يخت�ص كذلك بدرا�سة م�ساريع التطوير ملجموعة  ماج يف 
ولذلك  الأرق���ام  وبلغة  بها  نعمل  التي  امليادين  خمتلف  ويف  جمالتها  كل 
م��ع خمتلف  ب��ال��ت��ع��اون  التنفيذ  ن��ه��ج  ���س��ل��وك  ال���روؤي���ة  ب��ع��د حت��دي��د  نبا�سر 
ال�سركات العاملة �سمن املجموعة . وعلى �سبيل املثال فقد بداأنا باخلطوة 
وفريق  الخت�سا�ص  اإىل  �سعودا  الأ�سا�سية  القواعد  من  بالت�سنيع  الأوىل 
العمل والإنتاج والت�سويق بروؤية م�سركة مل�ستقبل م�سرك وعموما نحن 

متفائلون وكل عام وانتم بخري. 

موفق �لقد�ح

حممد منر

جمانة موفق �لقد�ح



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 ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام االمارات حفظهم اهلل 

واإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اولياء العهود ونواب احلكام حفظهم اهلل 

واإىل �شعب االمارات الكرمي واملقيمني والوافدين

مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين و االأربعني لدولة االمارات العربية املتحدة 
وكل عام وانتم بخري 
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�لغربية ت�سهد م�سروعات �سخمة يف جمالت �لبنية �لتحتية و�لإ�سكان وكافة �لقطاعات �لأخرى20

لتوفري امل�شكن املنا�شب  الغربية  مدن  خمتلف  يف  تنفيذها  يتم  �شكنية  وحدة   3260
عجلة �لقت�ساد يف �لغربية لتنمية  متنوعة  ��ستثمارية  م�سروعات  درهم  مليار   246

املتكاملة  ال�سكنية  املواطنني اجلديدة على مفهوم املجمعات  وتقوم م�ساكن 
وتقدم  املواطنني  احتياجات  تلبي  بحيث  ال�سعبية،  امل�ساكن  ملفهوم  كبديل 
اأعلى م�ستوى ممكن من الراحة والرفاهية وترفع من امل�ستوى الجتماعي 

واملعي�سي للمواطن.
وحتر�ص القيادة الر�سيدة على تنفيذ م�سروعات �سكنية �سخمة يف خمتلف 
املا�سية،  ال��ف��رة  خ��ال  منه  الن��ت��ه��اء  مت  بع�سها  ال��غ��رب��ي��ة،  املنطقة  م��دن 
وبع�سها يجري تنفيذه حاليا ومنها م�سروع غياثي ال�سكني الذي بداأ العمل 
 420 2012، وتبلغ م�ساحته الإجمالية قرابة  اأغ�سط�ص  فيه خال �سهر 

هكتاراً.
املمتدة  الأ���س��رة  مفهوم  اإح��ي��اء  خ��ال  م��ن  اجتماعيا  بعدا  امل�سروع  ويحمل 
اجتماعيا  امل��راب��ط��ة  الأ���س��ر  م��ن  ي�سم جمموعة  ال��ذي  »ال��ف��ري��ج«  ومفهوم 
خدمية  م��راف��ق  ي��وف��ر  اأن���ه  ع��ن  ف�سًا  وثقافتها،  تقاليدها  يف  واملن�سجمة 
ويت�سمن  مريحة  حياتية  جت��رب��ة  امل�����س��روع  يف  ال�سكن  م��ن  جتعل  متميزة 
 5 ت�سم  وح��دة من طابقني  كل  تتاألف  �سكنية  وح��دة   786 تنفيذ  امل�سروع 
غرف رئي�سية مع خدمات خارجية وجمل�ص، وتبلغ م�ساحة كل وحدة �سكنية 
ما يقارب 537 مرا مربعا، وقد روعيت يف ت�سميم املجمع تلبية احتياجات 

املواطنني وتوفري كافة متطلباتهم مبوا�سفات ومعايري عالية. 
وتتكون الوحدة ال�سكنية من خم�ص غرف نوم جميعها حتت�وي على حم�امات 
الوح�دة  تت�سمن  كم��ا  ن��وم،  غ��رفة  كل  م��ع  ماب�ص  تغيي��ر  وغرفة  م�ستقلة 
كهرباء  وغرفة  خدماتها  مع  الرئي�سي  املبنى  خارج  لل�سائق  غرفة  ال�سكنية 

خارجية.
ويتكون الطابق الأر�سي من جمل�ص للرجال وجمل�ص للن�ساء وغرفة طعام 
وغرفة نوم لل�سيوف، وغرفة خادمة وغرفة غ�سل ماب�ص ومطبخ وخمزن 

وخم�سة حمامات ومنطقة فناء خارجية.
اأما الطابق الأول فيتكون من ثاث غرف نوم رئي�سية وغرفة درا�سة ومطبخ 
من  كبرية  جمموعة  امل�سروع  ويت�سمن  حمامات  وثاثة  �سغري  حت�سريي 
واملدار�ص  التجارية  وامل��ح��ال  كامل�ساجد  العامة  وامل��راف��ق  اخلدمية  امل��ب��اين 
اأوىل  كمرحلة  �سكنية  وحدة   181 ت�سليم  املقرر  ومن  الرفيهية.  واملراكز 

خال 12 �سهرا من بداية امل�سروع وت�سليمها بالكامل اإىل اجلهات املعنية.
وت�سهد مدينة ال�سلع تنفيذ 448 فيا على طول �ساحل املنطقة، و�سي�سم 
امل�سروع الذي ي�سغل م�ساحة 1.3 مليون مر مربع، اإ�سافة اإىل الفلل التي 
تربز الراث الإماراتي، من خال الت�ساميم اخلارجية للفلل، والتي تعك�ص 
باحل�سارة  التاريخي  ارتباطها  وعمق  الإم����ارات  ل��دول��ة  احل�ساري  ال��وج��ه 
الداخلي للفلل  التق�سيم  اإىل  اإ�سافة  العربية والإ�سامية ما�سيا وحا�سرا، 
التي روعيت فيها حاجة الأ�سر الإماراتية من حيث امل�ساحة والت�ساع وكذلك 
اإقامتها وفقا لأعلى  الفناء اخلارجي، والبنية التحتية للم�سروع التي متت 

املعايري العاملية، والتي تلبي احتياجات ومقومات احلياة الع�سرية الكرمية 
الإم��ارات على توفريها لأبناء وبنات  الر�سيدة لدولة  القيادة  التي حتر�ص 
وا�سعة  وجمموعة  للن�ساء،  ومركزاً  ومدر�سة  م�سجداً  ي�سم  كما  الإم���ارات. 
برنامج  متطلبات  مع  امل�سروع  هذا  و�سيتوافق  بالتجزئة،  البيع  متاجر  من 

ا�ستدامة، وكذلك خطة الغربية 2030.
ويعترب م�سروع الإ�سكان يف مرابع الظفرة الأكرب مبدينة زايد بني م�ساريع 
مليار  نحو  تكلفته  وبلغت  م��راح��ل،   4 على  م�سكناً   788 وي�سم  الإ�سكان، 

درهم.
وقاعة  جت��اري��ا  وم��رك��زا  م�سٍل  خلم�سمائة  يت�سع  م�سجداً  امل�����س��روع  وي�سم 
ريا�سية متعددة الأغرا�ص ورو�سة لاأطفال وحديقة عامة ومركزا �سحيا. 

ويقام على م�ساحة 4 كيلومرات.
ومن بني امل�ساريع الإ�سكانية الأخرى يف الغربية م�سروع لإن�ساء 60 م�سكناً 
يف بدع املطاوعة مبدينة غياثي، اإىل جانب 20 م�سكناً يف اأم الأ�سطان، و20 
م�سكناً يف حم�سر اللدمي-اليبانة و400 م�سكن يف مدينة ليوا، اإىل جانب 
عن  ف�سًا  باملرفاأ،  م�سكناً   435 ي�سم  ال��ذي  ال�سكني  املرفاأ  جممع  اإن�ساء 
يف  بينونة  يف  م�سكناً  و213  م�سكناً،   114 من  املكون  ال�سكني  دملا  م�سروع 
وم�ساكن  زاي��د،  مبدينة  �سم�ص  وجممع  �سكنية،  فلل  وجممع  زاي��د،  مدينة 

»اأدنوك« يف املرفاأ.
حمطة  كلفة  تقدر  و  للطاقة  �سم�ص  حمطة  افتتاح  مت  الطاقة  جم��ال  ويف 
م�ساحة  على  وت��ق��ام  دولر(  مليون   600( دره��م  مليار   2،2 بنحو  �سم�ص 
2،5 كيلومر مربع، وت�سم 768 جممعاً لعاك�سات �سم�سية على �سكل قطع 

مكافئ .
وتعود ملكية امل�سروع اإىل �سركة �سم�ص للطاقة التي تتوىل تطوير وت�سغيل 
بني  م�سرك  كم�سروع  الغاية  لهذه  خ�سي�ساً  تاأ�سي�سها  مت  والتي  املحطة، 

م�سدر )%60(، وتوتال)%20(، واأبينجوا �سولر )20%(.
وي�ساهم امل�سروع يف اإنتاج 100 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وهي كمية 
تكفي لتغذية 20 األف منزل، كما �سيعمل امل�سروع على خف�ص ما يقارب من 
ثاين اأك�سيد الكربون �سنويا، وهذه الن�سبة تعادل  غاز  من  طن  األف   175
15 األف �سيارة تقليدية  اأو منع  زراعة مليون ون�سف املليون من الأ�سجار، 

من امل�سري على طرقات اأبوظبي.
ويعد توليد الطاقة الكهربائية با�ستخدام اأ�سعة ال�سم�سية، خياراً ا�سراتيجيا 
ل بديل عنه خال املرحلة القادمة، خا�سة يف ظل التوجه الدويل لاعتماد 
ع��ل��ى ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة واحل���د م��ن الع��ت��م��اد ال��ك��ل��ي ع��ل��ى م�����س��ادر الطاقة 

التقليدية. 
ويعتمد عمل املحطة ال�سم�سية على تقنية عاملية جديدة، حيث �ستعمل اأ�سعة 
ال�سم�ص املركزة التي �ستمر من خال املرايا، على ت�سخني اأحد اأنواع الزيوت 

ذات التو�سيل احلراري الكبري اإىل درجة حرارة عالية ومن ثم مترير الزيت 
�سمن اإدارة مغلقة من الأنابيب يف خزانات مياه من اأجل اإنتاج البخار الذي 
�سيعمل على اإدارة التوربينات البخارية اخلا�سة بتوليد الطاقة الكهربائية، 

ومت ربط املحطة ب�سبكة الكهرباء الوطنية.
وامل�سروع م�سمم للعمل يف جميع الأحوال �سواء من خال الطاقة ال�سم�سية 
اأو بالغاز يف حالة تعذر الظروف اجلوية اأو اأثناء الليل وذلك بتوليد الطاقة 

الكهربائية بوا�سطة الغاز.
وتعتمد األية عمل املحطة من خال الطاقة احلرارية ال�سم�سية على جتميع 
اأنابيب  على  الأ�سعة  بركيز  تقوم  عاك�سة  مرايا  خ��ال  من  ال�سم�ص  اأ�سعة 
اإىل مواقع ت�سخني تعمل على توليد بخار  امت�سا�ص لتقوم بنقل احل��رارة 
املاء الذي يعمل على ت�سغيل التوربينات با�ستخدام ال�سغط. ثم تقوم بعدها 
التوربينات بتحويل الطاقة امليكانيكية اإىل طاقة كهربائية، ليتم نقلها بعد 

ذلك اإىل حمطات التوزيع من خال اأ�ساك �سبكة التوزيع.
وموقع امل�سروع مت اختياره بناء على درا�سات متاأنية ومدرو�سة مقارنة بعدد 
م��ن اخل�سائ�ص  ع��دد  امل�سروع  يتوافر يف موقع  الأخ���رى حيث  امل��واق��ع  م��ن 
املتميزة التي اأعطته الأولوية عن بقية املواقع الأخرى ومنها توافر البنية 
التحتية املنا�سبة للم�سروع، وكذلك وجود حمطات الغاز وو�سائل نقل التيار 
الربة  طبيعة  مثل  الأخ���رى  اخل�سائ�ص  م��ن  العديد  بجانب  الكهربائي 

وجيولوجية املكان.
وامل�سروع ل توجد له اأي اآثار بيئية توؤثر على �سحة �سكان املنطقة وذلك من 
امل�سروع  القيام بها قبل تنفيذ  البيئية للم�سروع والتي مت  الدرا�سات  خال 
ال�سروع  قبل  املخت�سة  اجلهات  من  املوافقة  على  للح�سول  اأ�سا�سي  ك�سرط 
الغربية  املنطقة  يف  واأه���ال  جمتمعية  فعاليات  اأ���س��ادت  جانبها،  وم��ن  فيه. 
املنا�سبة  امل�ساكن  توفري  على  الر�سيدة  القيادة  وحر�ص  الكبرية  باجلهود 
خليفة  اأك��د  حيث  الغربية،  املنطقة  م��دن  خمتلف  يف  للمواطنني  واملائمة 
�سامل املن�سوري مدير عام بلدية املنطقة الغربية بالإنابة اأن م�ساريع م�ساكن 
 2030 اأب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  الرئي�سية يف حتقيق  امل��ق��وم��ات  امل��واط��ن��ني تعد م��ن 

الرامية اإىل الرتقاء مبعايري حياة املواطنني.
اإر�ساء جمتمعات متكاملة، وتوفري  يتم من خال  اأن حتقيق ذلك  واأ�ساف 
الغربية  املنطقة  الأ�سر والعائات يف  خيارات �سكن متنوعة تلبي متطلبات 
ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  لتوجيهات �ساحب  تنفيذاً  اأكمل وجه، وذلك  على 
ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق  ودع��م  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
نهيان ممثل احلاكم يف  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  ومتابعة  امل�سلحة، 

املنطقة الغربية.
الغربية  املنطقة  ت�سهدها  ال��ت��ي  الإ���س��ك��ان  م�ساريع  اأن  املن�سوري  واأ���س��اف 

لهم  وحت��ق��ق  للمواطنني،  املنا�سب  امل�سكن  ت��وف��ري  يف  ف��ع��ال  ب�سكل  �ست�سهم 
التي  املواطن  اأولويات  اأه��م  اأح��د  هو  امل�سكن  اأن  وال�ستقرار، خا�سة  الرخاء 

ي�سعى اإىل حتقيقها لبناء اأ�سرة جديدة متما�سكة وقوية.
ن�سب  امل��واط��ن  اهتمام  و�سع  على  حتر�ص  الر�سيدة  القيادة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
التي  والتو�سيات  القرارات  خال  من  وجلياً،  وا�سحا  ظهر  ما  وهو  اأعينها 

تام�ص احتياجات املواطنني، وتعمل على توفري احلياة الكرمية لهم.
وتوجه �سلطان زايد املزروعي مدير مكتب الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سامية 
اإىل القيادة الر�سيدة على ما تقدمه  والأوق��اف يف املنطقة الغربية بال�سكر 
نه�سة  من  حاليا  الغربية  ت�سهده  ما  اأن  م��وؤك��داً  وال��وط��ن،  للمواطن  دوم��اً 
كبرية يف خمتلف املجالت �سواء يف قطاع الإ�سكان الذي ت�سعى قيادتنا اإىل 
توفريه، لتلبية احتياجات املواطنني، اأو يف قطاعات البنية التحتية واملرافق 

واخلدمات، ما كان ليتحقق لول دعم وتوجيهات القيادة الر�سيدة.
واأ�سادت هيام يو�سف احلمادي من �سكان املرفاأ بحر�ص القيادة الر�سيدة على 
توفري ال�سكن املنا�سب للمواطنني وتوفري �سبل العي�ص الكرمي لهم، موؤكدة 
اأولويات احلياة لأي فرد من  ياأتي �سمن  لل�سباب  اإيجاد م�سكن منا�سب  اأن 
املعي�سية  حياته  يف  وال�ستقالية  ال�ستقرار  له  يحقق  كونه  ال��دول��ة،  اأبناء 
م�ساكن  اجلديدة يف  وب��دوؤوا يف حياتهم  تزوجوا  ال�سباب  بع�ص  اأن  وخا�سة 
اأهاليهم. واعترب حممد را�سد املزروعي من مدينة زايد م�ساريع  مب�ساركة 
الإ�سكان العديدة التي يتم تنفيذها يف عدد من مدن الغربية انعكا�سا حلر�ص 
واأ�ساف  للمواطنني.  واملائم  املنا�سب  امل�سكن  توفري  على  الر�سيدة  القيادة 
حممد املزروعي اأن الفرات الأخرية �سهدت مبادرات كثرية من قبل القيادة 
الر�سيدة يف الدولة، فيما يخ�ص م�ساريع الإ�سكان التي �سملت م�ستحقيها يف 
اأرجاء الدولة وتوزيع الأرا�سي والتوجيه بالإ�سراع يف بنائها، وهو ما  كافة 

يوؤكد اأن طموحات املواطن ومتطلباته ت�سغل بال القيادة الر�سيدة.
ومائم  منا�سب  م�سكن  توفري  اأن  زاي��د  مدينة  من  امل��زروع��ي  خليفة  واأك��د 
القيادة  وحر�ص  جديدة،  اأ�سرة  بناء  على  احلري�ص  ال�سباب  ي�سغل  ما  اأك��رث 
على توفري امل�سروعات ال�سكنية ال�سخمة التي ت�سهدها الغربية حاليا يوؤكد 
مدى اهتمام القيادة بتلبية احتياجات املواطنني والتخفيف عنهم، خا�سة اأن 
ال�سباب اهتماما كبريا لتوفري متطلبات احلياة الكرمية  اأولت فئة  الدولة 
لهم وت�سعى جاهدة لتلبية كافة احتياجاتهم، من توفري فر�ص عمل منا�سبة 
وم�ساعدتهم يف بداية حياتهم الأ�سرية من خال تقدمي منح لهم واحلر�ص 
وموؤهلني  متميزين  ليكونوا  امل��ج��الت  ك��اف��ة  يف  وت��دري��ب��ه��م  تاأهيلهم  على 
بكفاءة خلو�ص احلياة العملية. ويعترب �سيف املزروعي اأن القيادة الر�سيدة 
املواطنني وتلبية متطلباتهم، وهو ما  احتياجات  ل تدخر و�سعا يف حتقيق 
يظهر وا�سحا من خال امل�ساريع الإ�سكانية التي هي اأكرث ما يهم ال�سباب 

الراغبني يف بناء اأ�سر جديدة.
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بنت  ع�����م�����رة  م����در�����س����ة  اح���ت���ف���ل���ت 
بنات  الثانوي  للتعليم  عبدالرحمن 
عبداملطلب  ب��ن  ال��ع��ب��ا���ص  وم��در���س��ة 
مبدينة  للبنني  ال��ث��ان��وي  للتعليم 
ال���روي�������ص اح��ت��ف��ال م�����س��رك��ا لول 
 42 ال��وط��ن��ي  ال��ع��ي��د  م���رة مبنا�سب 
وذل����ك ام�����ص مب��در���س��ة ع��م��رة بنت 
عبدالرحمن وح�سر الحتفال جمع 
وجمموعة  ب��ادن��وك  امل�سوؤولني  م��ن 
جمل�ص  م��ن  وم�����س��وؤول��ني  �سركاتها 
عديدة  وج���ه���ات  للتعليم  اب��وظ��ب��ي 
وم���دراء وم��دي��رات امل��دار���ص بقطاع 
وطالبات  وط���اب  ال��روي�����ص  مدينة 

املدر�ستني.
وال��ق��ى ع��دد م��ن امل�����س��وؤول��ني كلمات 
املنا�سبة  ه��ذه  بعظمة  فيها  ا���س��ادوا 
دي�سمرب  م��ن  ال��ث��اين  ال��ت��ي تطل يف 
من كل عام كما عربوا بكلمات عما 
الفخر  احا�سي�ص  م��ن  نفو�سهم  يف 
والع��ت��زاز ب��الجن��ازات املاثلة يف كل 
ارج��اء الدولة  العيون يف كافة  ام��ام 
مم�����ا ج���ع���ل���ه���ا يف م�������س���اف ال������دول 

املتقدمة. 
التي  العظيمة  اجلهود  اىل  واأ�ساروا 
ب��ذل��ه��ا امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زاي���د بن 
�سلطان ال نهيان رحمه اهلل واإخوانه 
الأع���ل���ى لاحتاد  امل��ج��ل�����ص  اأع�����س��اء 
�سم�ص  ل��ت�����س��رق  الإم����������ارات  ح���ك���ام 
الحتاد وحتقيق احللم الكبري الذي 
كان  متوا�سلة  جهود  خا�سة  ك��ان 
فيها املغفور له ال�سيخ زايد طيب اهلل 
ثراه حري�سا على مل ال�سمل وتالف 
واثنوا على اجلهود   ، المة  القلوب 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
زايد ال نهيان رئي�ص الدولة حفظه 

اهلل على بقاء علم الإم��ارات �سرحا 
�ساخما يت�سلح بالعلم واملعرفة. 

ورف�����ع امل�������س���ارك���ني ب��ا���س��م م���دار����ص 
ا�سمى  الم������ور  واول����ي����اء  ال���روي�������ص 
اي������ات ال���ت���ه���اين وال���ت���ربي���ك���ات اىل 
الدولة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  مقام 
ال�سمو  ���س��اح��ب  واىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
مكتوم  ال  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب 
ا�سحاب  واىل  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 

ال�سيوخ حكام المارات واىل  ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن  الفريق اول �سمو 
ابوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  ال  زاي���د 
نائب القائد العلى للقوات امل�سلحة 
زايد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  واىل 
املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  ال 
المارات  دول��ة  �سعب  واىل  الغربية 

بهذه املنا�سبة الغلية على قلوبنا.
وحث املتحدثون الطلبة والطالبات 
احلميدة  ب���الخ���اق  ال��ت��م�����س��ك  اىل 

وا������س�����ت�����غ�����ال ال�����ف�����ر������ص امل����ت����اح����ة 
ل��ه��م ل��ب��ن��اء ان��ف�����س��ه��م والخ������ذ من 
ت�ساهم  ال���ت���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���ن���اه���ل 
البناء  ع��ل��ى  ق����ادر  ت��ك��وي��ن ج��ي��ل  يف 
واهليهم  انف�سهم  وخدمه  والعطاء 

وجمتمعاتهم. 
ولفت املتحدثني اىل ان هذه الفرة 
يف  التا�سي�ص  ثمار  قطف  ف��رة  ه��ي 
وال�ستمرار  التمكني  م�����س��رية  ظ��ل 
على نهج الآباء التي يقودها �ساحب 

ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
واإخوانه حكام الإمارات حيث �سهدت 
الإم�������ارات اجن������ازات عظيمة  دول����ة 
ح�سارية يف كافة املجالت التنموية 
والزراعة  وال�سياحة  ال�سناعة  مثل 
والعمل  الج���ت���م���اع���ي���ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�ستويات  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى  اخل������ريي 

املحلية والدولية.
وبدا الحتفال داخل م�سرح مدر�سة 

تاوة  ث��م  ال��وط��ن��ي  بال�سام  ع��م��رة 
اي���ات م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م ث��م كلمة 
م���دي���ر م���در����س���ة ال���ع���ب���ا����ص حممد 
مدر�سة  ملديرة  كلمة  ثم  عبدالقادر 
ع����م����رة ب���ن���ت ع���ب���دامل���ط���ل���ب جن����واء 
والطالبات  الطلبة  وق��دم  الكثريي 
فقرات �سيقة نالت اعجاب احل�سور 
منها اوبريت الإمارات بني احلا�سر 
وامل��ا���س��ي ���س��ارك يف اع����داده الطلبة 
وال����ط����ال����ب����ات وع�����ر������صْ الم��������ارات 

تتحدث عن نف�سها وعر�ص البيارق 
ال�ساح  ف����ك  وم�����س��اب��ق��ة  )ذك��������ور( 
)ان������اث( وق�����س��ي��دة وط��ن��ي��ة يف حب 
ال����وط����ن وف����ق����رة ع����ن ر����س���ال���ة حب 

لاإمارات باللغة الجنليزية.
وعبدالعزيز  امل��زروع��ي  غ��دي��ر  وق���ام 
امل�سوؤولني  ب��ح�����س��ور  امل���ن�������س���وري 
امل�ساحبة  الراثية  القرية  بافتتاح 
ل���اح���ت���ف���ال وجت�������ول امل�������س���وؤول���ني 
اأج��ن��ح��ة القرية  واأول��ي��اء الأم����ور يف 

ال�سعبي  املطبخ  على  ت�ستمل  والتي 
وال���ع���ط���ور وال���ك���ت���ات���ي���ب والأل����ع����اب 
كما  ال��ي��دوي��ة  وال���س��غ��ال  ال�سعبية 
����س���ارك ف���رع م��وا���س��ات الإم������ارات 
ال�سامة  �سخ�سيات  ت�سمن  بجناح 
الطلبة  ل��ت��ع��ل��ي��م   ) و����س���امل  ام��ن��ة   (
الطفال  ري���ا����ص  م���ن  وال���ط���ال���ب���ات 
مب�سروع  للتوعية  الثانية  واحللقة 
ال�����س��ام��ة وك��ي��ف��ي��ة ال���س��ت��م��اع اىل 
م�����س��رف��ة احل��اف��ل��ة يف احل��اف��ل��ة ويف 
حالة ال�سعود والنزول من احلافلة 
لنادي  وج����ن����اح  امل����ن����زل  واىل  م����ن 
الراث وكل ما يف القرية من �سنع 
الطالبات كما اقيم �سوق للم�سغولت 
الهال  ل�سالح  ريعه  يعود  ال�سعبية 

الأحمر الإماراتي. 
وحت��دث يف الحتفال كل من غدير 
اخلدمات  ن���اظ���ر  امل����زروع����ي  ����س���امل 
الروي�ص  اإ���س��ك��ان  ب������اإدارة  الإداري�������ة 
مدير  املن�سوري  علي  وعبدالعزيز 
ابوظبي  مل��ج��ل�����ص  ال��غ��رب��ي��ة  م��ك��ت��ب 
مديرة  ال��ك��ث��ريي  وجن����واء  للتعليم 
عبداملطلب  ب��ن��ت  ع���م���رة  م���در����س���ة 
مدر�سة  مدير  عبدالقادر  وحممد 
الق�سيلي  نا�سر  وم��ب��ارك  العبا�ص 
م�سرف اداري ملدار�ص قطاع الروي�ص 

وكلمة ملجل�ص الطالبات 
تكرمي  مت  الح����ت����ف����ال  خ����ت����ام  ويف 
اجل��ه��ات ال��داع��م��ة وال���رع���اة ومنهم 
�سركة تكرير وادارة اإ�سكان الروي�ص 
وبلدية املنطقة الغربية فرع غياثي 
وفرع موا�سات الإمارات بالغربية 
واأولياء الأمور وديوان ممثل احلاكم 
املزروعي  ���س��ي��ف  ق���دم خ��م��ي�����ص  ك��م��ا 
م���دي���ر ف����رع م���وا����س���ات الم������ارات 
عمرة  مدر�سة  لإدارة  درع��ا  بالنابة 

بنت عبداملطلب. 

•• �ملنطقة �لغربية – �لفجر:

ت�سهد �ملنطقة �لغربية م�سروعات �سخمة يف كافة �ملجالت وخمتلف �لقطاعات �سو�ء يف جمال �لبنية �لتحتية �و م�سروعات �ل�سكان �و م�ساريع �لطاقة �و �لبرتوكيماويات 
�و غريها من �مل�سروعات �ل�سخمة �لخرى يف كافة �لقطاعات لتعك�ش مدى �هتمام �لقيادة �لر�سيدة بتوفري �حلياة �لكرمية للمو�طنني �سو�ء من ناحية �مل�سكن �ملنا�سب �و 

�ملر�فق �ملتطورة �و �خلدمات �ملتميزة .
حيث ت�سهد �ملنطقة �لغربية تنفيذ م�سروعات �سكنية يف عدد من �ملدن لتوفري �أكرث من 3260 وحدة �سكنية �سمن م�سروعات كربى، تتميز مبو��سفات ع�سرية توفر �لر�حة 
و�ل�ستقر�ر للمو�طنني، وذلك تنفيذً� لتوجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة حفظه �هلل، وبدعم من �لفريق �أول �سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 

�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، ومتابعة �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية.
وتهدف �مل�ساريع �لإ�سكانية �إىل تلبية �حتياجات �ملو�طنني يف �ملنطقة وتوفري حياة كرمية و�سبل �لر�حة و�ل�ستقر�ر، وذلك �سمن ت�ساميم حديثة تعتمد على م�ستويات 

تنفيذ عالية، وجتمع بني �لأ�سالة و�ملعا�سرة.



اليوم الوطني

ملحق خا�ص مبنا�سبة اليوم الوطني الثاين و الأربعني

االثنني  -  2  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10959
Monday   2   December   2013  -  Issue No   10959

21

كليات التقنية العليا بالروي�ص حتتفل باليوم الوطني 42

معهد بينونة يحتفل باليوم الـوطني 42 

•• �ملنطقة �لغربية - �لفجر:

اقامت ام�ص كليات التقنية العليا بالروي�ص 
احتفال مبنا�سبة اليوم الوطني 42 لقيام 
دول����ة الم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وذلك 
العليا  التقنية  كليات  اح��ت��ف��الت  اط���ار  يف 
بالغربية تعبريا عن الفرحة بهذه املنا�سبة 
الوطنية الغالية على قلب كل مواطن وكل 
من يعي�ص على هذه الر�ص الطيبة وذلك 
ادنوك  وم�����س��ارك��ة  جا�سكو  �سركة  ب��رع��اي��ة 
وجمموعة �سركاتها بقطاع الروي�ص )بروج 
الروي�ص(  وم�ست�سفى  وف��ريت��ل  وت��ك��ري��ر 
وبح�سور طلبة وطالبات الكلية حيث اقيم 

كل احتفال على حدة.

مدير  ال��ق��م��زي  عي�سى  الح��ت��ف��ال  وح�سر 
ادارة ا�سكان الروي�ص وال�سيد نايل فيرييل 
باملنطقة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  م��دي��ر 
ال��غ��رب��ي��ة وع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ني ح��ي��ث بدا 
امل�سرح  خ�سبة  على  اقيم  ال��ذي  الحتفال 
بال�سام الوطني ثم تاوة ايات من الذكر 
نايل فيرييل مدير  ال�سيد  والقى  احلكيم 
كليات التقنية العليا باملنطقة الغربية عرب 
امل�ساركني  كل  و�سعادتة  �سعادته  عن  فيها 
ب��الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي لف��ت��ا اىل ان 
الماراتيني  ك��ل  ف��رح��ة  مي��ث��ل  الح��ت��ف��ال 
ب����ذك����رى الحت�������اد وق����ي����ام دول������ة الحت�����اد 
�ساخمة يفتخر بها كل اماراتي وكل مقيم 

على ار�سها.

بقيام  ف����خ����ورون  الم����ارات����ي����ني  ان  وق�����ال 
نعمل  ان  حمظوظني  اننا  كما  فتية  دول��ة 
اليوم  لح��ي��اء  �سويا  ونحتفل  الم���ارات  يف 
ل�سركة  والتقدير  ال�سكر  موجه  الوطني 
وجمموعة  ادن���وك  واىل  ال��راع��ي��ة  جا�سكو 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  ال��ط��اب  مهنئا  ���س��رك��ات��ه 

الوطنية. 
ا�سكان  ادارة  مدير  القمزي  عي�سى  وق��ال 
ال��روي�����ص ان الح��ت��ف��ال ي��ع��رب ع��ن فرحة 
تقدمه  ال��ذي  بالعطاء  وال��ط��اب  اجلميع 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة لأب���ن���اء ال���دول���ة وكافة 
وبيئة  و�سحة  تعليم  م��ن  املجتمع  �سرئح 
م�ستوى  ذات  وخ��دم��ات  ورف��اه��ي��ة  نظيفة 
نفو�ص  يف  الحت������اد  روح  ل��ر���س��ي��خ  رف���ي���ع 

ابنائها. 
بذلها  التي  العظيمة  اجل��ه��ود  اىل  واأ���س��ار 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان 
املجل�ص  اأع�ساء  واإخ��وان��ه  اهلل  رحمه  عليه 
الأع��ل��ى ل��احت��اد ح��ك��ام الإم�����ارات لت�سرق 
���س��م�����ص الحت�����اد وحت��ق��ي��ق احل��ل��م الكبري 
كان  متوا�سلة  جهود  خا�سة  ك��ان  ال��ذي 
على  زاي��د حري�سا  ال�سيخ  له  املغفور  فيها 
الم��ة مثنيا على  وتالف قلوب  ال�سمل  مّل 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ج��ه��ود 
اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�ص  نهيان  ال  زاي��د 
ع��ل��ى ب��ق��اء ع��ل��م الإم�����ارات ���س��رح��ا �ساخما 

يت�سلح بالعلم واملعرفة.
وت�سمن احلفل عر�سا قدمه اطفال رو�سة 

اجل��ن��ان ك��م��ا ق���دم ال�����س��اع��ر ���س��ع��ود الكعبي 
فقرة ق�سائد متنوعة عن الوطن والقيادة 
الر�سيدة وق�سائد يف الغزل والراث قدم 
عازف  املن�سوري  م�ساعد  ح�سن  ال�ساعر 
تراث  من  نابع  �سعر  من  و�سات  الربابة 
البادية حيث ا�سرف على تنظيم الحتفال 
الطلبة  م�����س��رف��ة  م�����س��اع��دة  ح�����س��ن  �سمية 
�سما  الطالبة  وقام بتقدمي فقرات احلفل 
احلمادي وا�سرف على ال�سيافة والتكرمي 

حنان احلاج. 
فقرات  تقيم  امل�ساركني يف  تكرمي  وق��د مت 
فيرييل  نايل  ال�سيد  ق��دم  حيث  الحتفال 
بالغربية  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  م��دي��ر 

�سهادات التقدير وباقة ورود.

•• �لفجر – �ملنطقة �لغربية:

احتفل معهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا بدعم من �سركة 
املنطقة  يف  )جا�سكو(  امل��ح��دود  ال��غ��از  ل�سناعات  اأب��وظ��ب��ي 
ال��غ��رب��ي��ة ب��ال��ي��وم ال���� 42 ل��احت��اد وذل����ك يف م��ق��ر املعهد 
والطاقم  والطالبات  والطلبة  املعهد  موظفي  مب�ساركة 

التدري�سي.
الذكرى  ه��ذه  اإن   ، املعهد  م��دي��ر   ، ك��ورك��و���ص  فليب  وق���ال 
اأ�سا�سها وعظيمة يف  املجيدة كبرية يف معناها وعريقة يف 
بنيانها وخالدة عرب التاريخ ، فما نعي�سه اليوم من تقدم 
الأخوية  الوحدة  هذه  نتاج  اإل  هو  ما  وا�ستقرار  وح�سارة 

بني اأبناء هذا البلد املجيد.
واأك����د م��ر���س��د ه��دي��ل��ي امل��ن�����س��وري، رئ��ي�����ص ق�����س��م ال�سوؤون 
بال�سوؤون  ممثلة  ال�سركة  حر�ص   ، جا�سكو  يف  املجتمعية 

الج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة م���ع م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع يف 
وح�سارتها،  الدولة  واأ�سالة  والنتماء،  ال��ولء  قيم  غر�ص 
وتاأهيلهم  واإعدادهم  الطلبة  نفو�ص  يف  الدولية  ومكانتها 
املكت�سبات  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  م��ن  ميكنهم  ال����ذي  ب��امل�����س��ت��وى 

الوطنية وموا�سلة الإجنازات.
الغالية  الوطنية  املنا�سبة  ه��ذه  تكون  اأن  احل�سور  ومتنى 
باخلري  ال����دوام  على  مليئة  و�سعبا  ق��ي��ادة  الإم�����ارات  على 
�ساحب  امل�سرية  قائد  اهلل  يحفظ  واأن  وال��ربك��ات  واليمن 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
حفظه اهلل واإخوانه اأع�ساء املجل�ص الأعلى حكام الإمارات، 
موا�سلة  وعلى  الر�سيدة  للقيادة  والعهد  الولء  جمددين 
ال��ع��ط��اء وغ���ر����ص ح���ب ال���وط���ن يف ن��ف��و���ص الأج���ي���ال حتى 

تتوا�سل م�سرية اخلري والعطاء.
ال�سوؤون  من�سقة يف   ، العامري  مباركة  اأ�سارت  من جانبها 

الجتماعية، اإىل اأن ذكرى اليوم الوطني للباد حتل علينا 
هذا العام وقد حقق �سعب الإم��ارات اجنازات تلو الأخرى 
يف ظل القيادة احلكيمة والر�سيدة ل�ساحب ال�سمو رئي�ص 
التي  اإن الح��ت��ف��الت  ع��ل��ى  م���وؤك���دة  ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل، 
ح�سارية  ���س��ورة  تعك�ص  ال��دول��ة  اإم����ارات  ع��م��وم  ت�سهدها 
ال��ذي ينعم �سعب  املعطاء  ال��وط��ن  ل��ل��ولء والن��ت��م��اء لهذا 
اأر�سها باخلري والرفاهة والأمن  الإمارات واملقيمني على 
املختلفة  الفقرات  العديد من  الحتفال  وتخلل  والأم��ان. 
الوطن  ح��ب  ع��ن  والتعبري  الوطني  باحل�ص  يتعلق  فيما 
 ، الغربية  )مدر�سة  امل��دار���ص  وطالبات  طلبة  فيها  �سارك 
اإىل عر�ص بع�ص الرق�سات  مدر�سة الطموح (، بالإ�سافة 
ال�سعبية مثل اليولة من ِقبل طاب املعهد واإلقاء ال�سعر، 
الراثية  الإم���ارات���ي���ة  للمنتوجات  ق�سم  ه��ن��اك  ك���ان  ك��م��ا 

ولاأكات ال�سعبية.
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•• دبي- �لفجر:22

لقد جنى �سباب دولة الإم��ارات العربية املتحدة الكثري الكثري من ثمار 
الحتاد واأح�سنوا توظيف الأموال والإم�ساك بالفر�ص باإذكاء طموحاتهم 
التي مل تعد حمدودة ول �سيقة واإمنا تتخذ اليوم منحي عامليا جمديا 
وحمفزا وموؤكدا على �سرورة موا�سلة م�سرية النجاح فال�سباب هم حلقة 
م�سوؤولية  تقع  عاتقهم  وعلى  وامل�ستقبل  واحلا�سر  املا�سي  بني  الو�سل 
اإذا ما  احلفاظ على ح�ساد الحتاد ومنجزات امل�سرية الحتادية ل�سيما 
ومقا�سدهم خدمة  النف�ص  على  العتماد  وديدنهم  العلم  �ساحهم  كان 
امل�سلحة العامة كما امل�سلحة اخلا�سة ويد اهلل دائما مع ال�ساعي للخري 

واملجتهد يف �سبيله ومن يزرع لبد واأن يح�سد.

حتية لأ�سحاب �ل�سمو �ل�سيوخ
اجلليل  عبد  حممد  الأ�ستاذ  �سعادة  املعروف  الأعمال  رجل  مع  لقاء  ويف 
م�سبح رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة )بريزم( مبنا�سبة اليوم الوطني الثاين 
الغالية  املنا�سبة  بهذه  كلمتي  ا�ستهل  �سعادته:  ق��ال  للدولة  الأرب��ع��ني  و 
اأ�سحاب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  برفع  اجلميع  قلوب  على 
ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات واإىل �سعب الإمارات الكرمي واإىل املقيمني 
والوافدين متمنيا املزيد من التطور والنماء والزدهار ل�سيما واأن دولة 
اأمام  الزمن  عمر  يف  قيا�سيا  رقما  �سجلت  قد  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
هذه املنجزات املده�سة على كل �سعيد �سواء يف احلفاظ على تراثها اأو يف 
ا�ستيعابها ملدنية الع�سر اأو يف تطلعاتها امل�ستقبلية . كما نبارك ا�ست�سافة 

دبي لإك�سبو 2020 . 

عودة �إىل �ل�سباب
ويتوقف الأ�ستاذ حممد عبد اجلليل م�سبح عند مو�سوع ال�سباب الذين 
هم م�ستقبل الوطن فيقول لقد ا�ستفاد جميع �سباب الإ مارات من م�سرية 
العليا  الوظيفية  وامل��رات��ب  العلمية  للكفاءات  حت�سيلهم  مثل  الحت���اد 
وفر�ص العمل املتنوعة واملعارف الثقافية والتخ�س�سات العلمية والطبية 
والتعليمية  والعمرانية  والبنكية  التجارية  وك��ذل��ك  ع��ام��ة  وال�سحية 
وثقافة  اخل���ارج  اإ ��ل��ى  ال�سفر  ثقافة  اإىل  اإ���س��اف��ة  التجميلية  وال��رب��وي��ة 
الإم��ارات حتت�سن  دول��ة  واإن  الإم��ارات��ي وخ�سو�سياته ول�سيما  املجتمع 

اأكرث من مائة جن�سية حول  اليوم 
اجتماعيا  ن�سيجا  وت�سكل  ال��ع��امل 
وتنوع  ال�سعوب  طبائع  بني  فريدا 

احل�سارات.

�لتنمية �ساملة 
واأ�ساف ال�ستاذ حممد عبد اجلليل 
م�سبح وي�ساف اإىل هذا كله وجود 
واملتطورة  ال�ساملة  التنمية  رواف��د 
�ساب  كل  ليكون  التوعية  و���س��رورة 
وجمتمعه  وط���ن���ه  اأم������ام  م�������س���وؤول 
واأ�����س����رت����ه ب�����دء م����ن ال���ع���ائ���ل���ة اإىل 
احلياة  اإىل  اجلامعة  اإىل  امل��در���س��ة 

العامة.
وتابع يقول اإن املواطن يف الإ مارات 
ينعم حاليا باأعلى درجات الدخل يف 
العامل ويجب اأن يح�سن ال�ستفادة 
اليجابي  بال�ستثمار  الفر�سة  من 
امللمو�ص  احل���������س����اري  والإجن����������از 
وامل��ن��ه��ج��ي وال����ه����ادف ع��ل��ى امل���دى 

البعيد ولي�ص بالكتفاء املظاهر . 

�لإعالم و�لدور �ملن�سود
وح���ول الإع����ام ودوره يف امل�����س��رية الحت��ادي��ة ق��ال الأ���س��ت��اذ حممد عبد 
اجلليل م�سبح نحن مع النفتاح الإعامي �سواء املكتوب منه اأو املقروء 
وامل�سوؤولية  والدقيقة  الأمنية  الرقابة  توفر  �سريطة  ولكن  امل�ساهدة  اأو 
وذلك ليوازي العمل الإعامي الناجح م�سرية النه�سة الناجحة ويدرك 
للتزم  بينهما  التمييز  من  ولب��د  حدين  ذو  �ساح  الإع���ام  اأن  اجلميع 
الوقاية من الإعام  النافع والبناء للجميع �سواء يف دور  طريق اجل��ادة 

ال�سلبي اأو يف دور تكري�ص الإعام اليجابي الهادف واملثمر.
وهداما  �سلبيا  كان  اإذا  املفتوح  الف�سائيات  اإع��ام  من  حم��ذرا   : واأ�ساف 
اأن  اإىل  اإ�سافة  والثمني  الغث  احل��د بني  وو�سع  القول  ف�سل  ولب��د من 

البقاء  على  ال��ق��ادرة  وحدها  هي  وامل�سوؤولية  املو�سوعية  الطيبة  الكلمة 
الوطن  م�سلحة  ذل��ك  ويف  البناء  الي��ج��اب��ي  الإع���ام  دور  تفعيل  وع��ل��ي 
واملواطن واجلميع وخل�ص الأ�ستاذ م�سبح اإىل القول لقد اأثبتت امل�سرية 
الحتادية بقواعدها الرا�سخة وبنيانها الوطيد واأهدافها ال�سامية مدى 
الباد  وازده��ار  تقدم  على  وال�ساهرة  واحلكيمة  الر�سيدة  قيادتنا  حكمة 
وواجب اجلميع اأن يقطفوا الثمار بالطريقة ال�سحيحة لتت�ساعف هذه 
اإىل جيل  الثمار وتتوا�سل حلقات احل�سارة واملدينة والتنمية من جيل 
الحتادية  فالتجربة  والعطاء  النف�ص  علي  والع��ت��م��اد  وامل��ث��اب��رة  باجلد 
الإماراتية هي الأقوى والأعمق والأجدى يف هذا الع�سر واإذا �سلح الراأ�ص 

، �سلح اجل�سد وعم اخلري على اجلميع وكل عام وانتم بخري . 

�لإعالم يف �لإمار�ت يو�كب �مل�سرية ويتطلب �لوعي و�للتز�م 

حممد عبد اجلليل م�شبح: 
نبارك فوز دبي با�ست�سافة �إك�سبو 2020

فر�ش �لتح�سيل �لعلمي و�لثقايف مفتوحة �أمام �جلميع
يجب تكري�ش �ليجابيات و غربلة �لف�سائيات 

حممد عبد�جلليل م�سبح

نرفع �آ�سمى �يات �لتهاين و�لتربيكات 
�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 
واإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام االمارات حفظهم اهلل و اإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 

واإىل �شعب االمارات الكرمي واملقيمني والوافدين  مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين و االأربعني لدولة االمارات العربية املتحدة 
وكل عام و�نتم بخري 

حممد عبداجلليل م�شبح
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باملنجز�ت وتثمر  بالكفاء�ت  تزهر  • عجمان  �لنه�سة  �أ�سا�ش  �ل�سعب  و�إخال�ش  �حلكام  • حكمة 

علي الكميتي يف حديث خا�ص » بالفجر «
�لزدهار �سامل و�لتطور متكامل يف كل �ملجالت

نبارك فوز دبي باإك�سبو 2020
�أمتنى على �ل�سباب �لتز�م �لف�سيلة و�حلفاظ على ما حققه �لحتاد مع �ملزيد

•• عجمان-حممود علياء:

برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ص الأعلى 
ال�سيخ عمار بن  اإم��ارة عجمان حفظه اهلل وتوجيهات �سمو  لاحتاد حاكم 
حميد النعيمي ويل العهد الأمني ورئي�ص املجل�ص التنفيذي يف اإمارة عجمان 
حفظه اهلل والإ�سراف املبا�سر لأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأحمد وعبد العزيز 
ورا�سد حفظهم اهلل مت�سي اإمارة عجمان قدما مب�سريتها الناه�سة وال�ساملة 
يف كل املجالت جنبا اإىل جنب وكتفا بكتف مع اأبناء الإمارات الربرة الذين 
والثقافية  والعلمية  الربوية  املجالت  امل�سرية الحتادية يف كل  يوا�سلون 
وال�سناعية  والتجارية  والعمرانية  والعاجية  والتمري�سية  وال�سحية 
والبيئية والتجميلية وال�سياحية اإىل جانب القطاعات الأخرى التي تدخل 
بثوب العافية وتوؤ�سر اإليها املنجزات فت�ساعف من ثمارها الإيرادات ال�سلبة 

واحلكمة امل�سيئة والإخا�ص الرائع وكل عام وانتم بخري.

حديث من �ل�سمري و�لوجد�ن
رجل  الكميتي  علي  الأ�ستاذ  �سعادة  ا�ستهل  والبناءة  الطيبة  الكلمات  بهذه 
اليوم  مبنا�سبة  حديثه  واخلليج  والإم����ارات  عجمان  يف  امل��ع��روف  الأع��م��ال 
اأ�سمى  رافعا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  والأرب��ع��ني  الثاين  الوطني 
الإم����ارات  ال�سيوخ ح��ك��ام  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين  اآي���ات 
الكرام  ال�سيوخ  جميع  واإىل  العهود  اأول��ي��اء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل 
وامل�سوؤولني الأكفاء والعاملني املخل�سني يف كل املجالت وكل عام واجلميع 
بخري حكاما و�سعبا ومقيمني ووافدين يف دولة الإم��ارات التي ي�سرب بها 
املثل يف اجلمع املحكم بني اأخا�ص احلكام وثقة ال�سعب واأمانة امل�سوؤولني 

واجتهاد املواطنني والعي�ص جميعا بوئام و�سام وطماأنينة اآمنني يف �سربهم 
قلوبهم  ومرددين من  �ساكرين ومقدرين وخمل�سني  اخل��ربات  في�ص  مع 
و�سمائرهم )واأما بنعمة ربك فحدث(. وبارك فوز دبي با�ست�سافة اك�سبو 

.  2020

�إذ� �سلح �لر�أ�ش �سلح �جل�سد
وتابع الأ�ستاذ علي الكميتي يقول : اإن الإمارات كانت دائما الوطن احلاين 
واملعطاء بقدر ماهي اليوم ويف كل وقت الأب الروؤوم والأم احلنون فاإذا �سلح 

الراأ�ص �سلح اجل�سد وكلكم راعي وكلكلم م�سوؤول عن رعيته .
اإىل  التهاين  باأ�سدق  اأتقدم  اأن  والعزيزة  الطيبة  املنا�سبة  بهذه  وي�سعدين 
الأعلى  املجل�ص  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اخللق  دائ��م��ا  يزينه  وم��ع��اف��ى  �ساملا  �سموه  ل��ع��ودة  عجمان  ح��اك��م  ل��احت��اد 
واحلكمة  ال�سديد  والتوجيه  الدمثة  وامل��ك��ارم  الآ���س��ر  والتوا�سع  الفا�سل 
ال�سمو  ل�ساحب  متمنني  اجلميع  مع  الرائعة  النبيلة  واحلميمية  البناءة 
و�ساح  عجمان  نه�سة  ب��اين  وه��و  العمر  وط���ول  والعافية  ال�سحة  دوام 
اأ�سحاب  واأي���ادي جميع  ي��داه  بوركت  الثمار  ال��زرع وجني  الأج��ي��ال وغر�ص 

ال�سمو ال�سيوخ وامل�سئولني باإذن اهلل )ولئن �سركتم لأزيدنكم(.

نعي�ش �أجو�ء �لعيد
اأجواء  نعي�ص  هلل  واحل��م��د  نحن   : ي��ق��ول  الكميتي  علي  الأ���س��ت��اذ  وا�ستطر 
العيدين اأما العيد الأول فعيد الحتاد الثاين والأربعني للدولة واأما العيد 
الثاين فهو ا�ست�سافة دولة الإمارات ملعر�ص اك�سبو العاملي 2020 والذي 
والقت�سادية  والتجارية  احل�سارية  الإم���ارات  مكانة  من  ي�ساعف  �سوف 

حول العامل وهكذا تكمل الفرحتان كجناحي الطائر امللحق وا�ستكمال اليد 
اإل  هو  اإن   2020 اك�سبو  العاملي  احل��دث  وه��ذا  الي�سرى  اليد  مع  اليمنى 
احل�ساد الطبيعي لاجتهاد الدوؤوب واملثابرة املتوا�سلة والطموح اخلاق 
يوجد يف  )ل  اهلل  رع��اه  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  ق��ال  وكما 

قامو�سنا كلمة م�ستحيل(.

على �ل�سباب �أن يح�سنو� �لقطاف
التطور  من  املزيد  باملنا�سبة  واأمتنى  يقول  الكميتي  علي  الأ�ستاذ  واأ�ساف 
املتكامل والأزدهار ال�سامل والتنمية امل�ستدامة وال�سدارة الافتة لاإمارات 
بني دول العامل كما اأمتنى على �سباب الوطن اأن يح�سنوا تقدير منجزات 
واخللق  وامل��ع��رف��ة  ب��ال��ع��ام  امل��زي��د  لتحقيق  يعملوا  واأن  والأج�����داد  الآب����اء 
وكذلك  وامل�سوؤولني  وللحكام  للوالدين  باجلميل  والعرفان  وال�ستقامة 
درا�سة امل�ساريع واتخاذ القرارات املدرو�سة وال�ستفادة من الفر�ص بال�سكل 
ال�سحيح واحلفاظ على املنجزات بالنجاح وقدميا قيل )زرعوا فاأكلنا ونزرع 
ف��ي��اأك��ل��ون( فحكامنا واحل��م��د هلل ه��م خ��ري خلف خل��ري �سلف ق��ول وعما 

واأجنزا على م�ستوى العامل فالحتاد بداأ بخطوات معدودة .
وغدا اليوم يفخر باإجنازاته بني دول العامل املتح�سر حتى اأ�سبحت الإمارات 
العملية  واملنتديات  واملعار�ص  واملوؤ�س�سات  الأعمال  الأول لرجال  املوئل  هي 
واحلدائق  وال��ط��رق��ات  وال��ن��دوات  وامل��وؤمت��رات  املكتب  ومعار�ص  والثقافية 
اخلدمات  قطاع  جانب  اإىل  امل�ستحدثة  منها  القدمية  ال�سياحية  وامل��ع��امل 
والت�سالت مع ح�سور عاملي يف املنظمة العاملية حلقوق الإن�سان مع �سيادة 
الإيثار ونكران الذات واإعاء �ساأن الف�سيلة و�سيادة احلق والر�سول الكرمي 
اإليه  واأحبهم  حممد �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: )اخللق كلهم عيال اهلل 

اأنفعهم لعياله( وكل عام وانتم بخري. 
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�أمل عبد �لقادر �لعفيفي �لأمني �لعام جلائزة خليفة �لرتبوية

خالل درا�شتي ع�شت حلم بناء دولة الحتاد
 تربينا وترعرعنا يف مدر�سة �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد

�أ�سكر من �ساهم يف جناحي �سو�ء من �أ�سرتي �ل�سغرية �أو �لكبرية يف جمال �لتعليم
تت�سرف �جلائزة باأن حتمل ��سمه �لكرمي.. هذ� �لقائد �لذي يو��سل نهج ز�يد

•• حو�ر رم�ضان عطا:

ام��راأة متتلك �سخ�سية  امام  عندما تراها جتد نف�سك 
 ، العربي  ال��رب��وي  الو�سط  ن��ادرا ما جتدها يف  قيادية 
البتدائية  املرحلة  يف  معلمة  من  به  يحتذى  مثل  هي 
ي��دل على طموحها  ع��ام ج��ائ��زة خليفة مم��ا  اأم���ني  اإىل 
واإ���س��راره��ا ع��ل��ى ال��ن��ج��اح ، ح��ي��ث ت��درج��ت يف املنا�سب 
اع��ا مكانه حتلم  اإىل  و�سلت  الربوية حتى  الإداري���ة 

بها املراأة الماراتية يف املجال الربوي. 
التي ت�سرب مثل رائع  امل��راأة  العفيفي  القادر  اأمل عبد 
للهمة والن�ساط جلميع ن�ساء الإمارات ، ولهذا حاورتها 
الماراتية  امل��راة  �سخ�سية  عن  لتك�سف  الفجر  جريدة 

الناجحة القادرة على القيادة يف املجال التعليمي.
- خ���ال رح��ل��ت��ك ك��ط��ال��ب��ة، در���س��ِت يف م��در���س��ة حليمة 
ال�سعدية البتدائية، واأ�سبحت معلمة بها، ثم در�سِت يف 
مدر�سة القد�ص الإعدادية، و�سرِت مديرة لها فيما بعد، 

�سفي لنا م�ساعرك اآنذاك ؟
تربينا  فقد  وبنات جيلي  اأب��ن��اء  كل  مثل  اأن��ا حمظوظة 
وترعرعنا يف مدر�سة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، هذه املدر�سة 
الإن�سان،  هو  الوطن  م��وارد  اأغلى  اأن  فيها  تعلمنا  التي 
ب��ن��اء دول���ة الإحت����اد، هذه  وخ���ال درا���س��ت��ن��ا ع�سنا حلم 
ال���دول���ة ال��ت��ي اإر����س���ى دع��ائ��م��ه��ا زاي���د اخل���ري وق���دم من 
والنه�سة  الب�سرية  التنمية  يف  فريداً  منوذجاً  خالها 
احل�سارية، فقد اآمن فقيد الأمة ال�سيخ زايد باأن التعليم 
هو املحرك الأ�سا�ص لنه�سة الوطن، واأن متيز التعليم 
املقدم لأبناء وبنات الوطن هو الذي يفتح امامهم اأبواب 
امل�ستقبل والعمل والإب��داع، وهذا ما حتقق بف�سل اهلل 

تعاىل، وحكمة زايد اخلري وا�ست�سرافه للم�ستقبل .
- درا�ستك يف مرحلة دقيقة من عمر الوطن تكلمي عن 

هذه املرحلة ومدي تاأثريها عليك؟
املرحلة  ه��ذه  در���س��ت يف  اأن��ن��ي  اأي�سا  وم��ن ح�سن حظي 
التاريخية من عمر الوطن التي كان فيها ولدة الحتاد 
، فكنت طالبة ثم ت�سرفت بالعمل كمعلمة وتدرجت يف 
املنا�سب الإدارية اإىل اأن اأ�سبحت مديرة ملدر�سة املواهب 
النموذجية، وهذه املدر�سة التي اعتربها نقلة نوعية يف 

م�سرية التعليم من خال ما تقدمة لوطننا الغايل من 
كوادر وطنية متخ�س�سة، وقد جنحت هذه املدر�سة يف 
ترجمة توجيهات قيادتنا الر�سيدة يف اأن يكون التعليم 
املواهب  د�سنت  هنا  ومن  العاملية،  امل�ستويات  ارقى  وفق 
املجتمع  التعليم وخدمة  رائدة يف  النموذجية مبادرات 

وبناء ال�سخ�سية الطابية . 
- منحك ال�سفري الفرن�سي لدى الدولة، و�سام ال�سعفة 
»الفار�ص«  ي�ستطيع  كيف  اإذاً،  فار�ص،  برتبة  الأكادميية 

اأن يكون الأول يف م�سماره، ويك�سب الرهان ؟
بالطبع هذا الو�سام له تقديراً خا�ص ومكانة كبرية يف 
قلبي وهو نتاج جهداً كبري لفريق العمل من الزميات 
جميعاً  جهودنا  تظافرت  حيث  والطالبات  وال��زم��اء 
وخدمة  التعليم  نحو  ور�سالتنا  بواجبنا  الإرت���ق���اء  يف 
ال��وط��ن م��ن خ���ال ب��ن��اء ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة املت�سلحة 
بالعلم واملعرفة، وهذا الو�سام وغريه من اجلوائز التي 
واأمنا  يل  ال�سخ�سية  احل��دود  عند  يقف  ل  بها  �سرفت 
ميتد لي�سمل كل من �ساهم معي يف جناحي يف حتقيق 
ر�سالتي �سواء من اأ�سرتي ال�سغرية واأق�سد بها عائلتي 

اأو من اأ�سرتي الكبرية يف جمال التعليم.
منذ  باأبوظبي  للبنات  امل��واه��ب  مدر�سة  مديرة  كنِت   -
العام 2000 وحتى 2012م، ما الذي اأ�سافته �سعادة 

اأمل العفيفي ملهنة التعليم، وماذا اأ�سافت هي لِك ؟
وقد  الفرة  تقدميه خال هذه  كبري مت  هناك جهداً 
اإل��ي��ه غ���ريي م��ن الزماء  ب��اإك��م��ال م��ا �سبقني  ���س��ع��دت 
والزميات يف جمال الربية والتعليم، واجتهدت قدر 
تطوير  وب��رام��ج  ا�سراتيجيات  ترجمة  يف  ا�ستطاعتي 
التعليم �سواًء من قبل وزارة الربية والتعليم اأو جمل�ص 
مدر�سة  �سجلت  ف��ق��د  هلل  واحل��م��د   ، للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
الر�سيدة  املواهب بف�سل اهلل تعايل وتوجيهات قيادتنا 
على  اليجابية  اث��اره  له  كانت  علمياً وجمتمعياً  متيزاً 
بناتي الطالبات الاتي اأجنزن بعد ذلك تعليماً جامعياً 

ومتيزن يف خدمة الوطن. 
- قلِت يف منا�سبات �سابقة، اأن حلم حياتك، الو�سول اإىل 
املعلمة  امل�سافة بني  التي تذوب فيها  املتكاملة،  املدر�سة 

والطالبة، اأين اأنِت من هذا احللم ؟
بعد  ي��وم��اً  يتحقق  احل��ل��م  ه���ذا  اأرى  اأن��ن��ي  اهلل  احل��م��د 

ال�سيخ  ال�سمو  رائ��دة من �ساحب  م��ب��ادرات  ي��وم ولدينا 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب 
املجل�ص  اأع�����س��اء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واخ��وان��ه��م��ا 
الأع��ل��ى ل��احت��اد ح��ك��ام الإم�����ارات، وال��ف��ري��ق اأول �سمو 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
رئي�ص جمل�ص  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
اأبوظبي للتعليم، هذه املبادرات التي ترتكز على تد�سني 
منظومة التعليم التفاعلي الذي يواكب الع�سر والذي 
املدر�سية  والبيئة  املعلم  مع  الطالب  تفاعل  من  يعزز 

وجمتمع املعرفة ب�سورة عامة . 
- نعرف اأنك، يف فرة ما من حياتك، فكرت يف التقاعد، 
ما الذي دفعك وقتها لهذا، وملاذا غريِت راأيك يف ما بعد 

؟
نعم فكما تعلمون فاأن الإلتزامات الأ�سرية والوظيفية 
ك��اأم وكمديرة  م��ن جانبي  دع��م��اً  م��ا  تتطلب يف مرحلة 
مدر�سة وتربوية، ويف كل مرة كان يراودين فيها اتخاذ 
نحو  اأك��رث  م�سدودة  نف�سي  اأج��د  كنت  بالتقاعد  ق���راراً 
كان  م��رة  ك��ل  والتعليم، ويف  الربية  واج��ب��ي يف جم��ال 
ينجح التعليم يف اأن ياأخذين من اأ�سرتي ال�سغرية وهي 
، ومن ح�سن  اأ�سرتي الكبرية  اإىل  بيتي واأبنائي وبناتي 
ت�سجيعاً  اأج��د  هلل  واحلمد  يتعار�سان  ل  فاأنهما  احلظ 
اأبنائي وبناتي  اإىل ج���واري م��ع  ال��ذي يقف  م��ن زوج��ي 

كداعمني رئي�سيني لر�سالتي يف خدمة التعليم. 
اأم��ني ع��ام ج��ائ��زة خليفة ال��رب��وي��ة، فماذا  اأن���ِت الآن   -

ثل لك هذه اجلائزة ؟ متمُ
ه���ذه اجل���ائ���زة مت��ث��ل ق��ي��م��ة ع��ظ��ي��م��ة يف اإع�����اء مكانة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يرعاها  ب��اأن  ونت�سرف  التعليم 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نيهان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الكرمي، هذا  ا�سمه  باأن حتمل  تت�سرف اجلائزة  وال��ذي 
الدولة  موؤ�س�ص  زاي��د اخلري  نهج  يوا�سل  ال��ذي  القائد 
الأمناء تطوير  راأينا يف جمل�ص  وق��در  وب��اين نه�ستها، 
 ) للمعلم  ) جائزة خليفة  اجلائزة من  ور�سالة  مفهوم 
خمتلف  ت�سمل  بحيث   ) الربوية  خليفة  )ج��ائ��زة  اإىل 
والتعليم  العام،  التعليم  يف  التعليمية  العملية  عنا�سر 

اجلامعي وتغطي ميادين التعليم حملياً وعربياً . 
يتم  اأن  ل��ل��ج��ائ��زة،  ي��ت��ق��دم��ون  مم��ن  البع�ص  يغ�سب   -
الإعان عن حجبها دون فوز اأحد، ويعتربونه اإحباطاً 

لهم، فما راأيك ؟
معايري  و���س��ع  على  للجائزة  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  حت��ر���ص 
حتكيم  جل��ان  خ��ال  م��ن  مر�سحيها  اخ��ت��ي��ار  يف  دقيقة 
علمية متخ�س�سة كًا يف جماله حيث يتم فرز وحتكي 
فاأن  هنا  املطلقة ومن  ال�سفافية  ملعايري  وفقاً  الطلبات 
الرئي�سي  امل��ح��ك  ه��ي  ت��ع��ت��رب  التحكيم  جل��ن��ة  ق�����رارات 
الذي يحرمه اجلميع �سواًء من مر�سحني اأو فائزين، 
ف��ال��ه��دف يف ال��ن��ه��اي��ة ه��و الإرت���ق���اء ب��امل��ي��دان الربوي 

والنهو�ص به . 
لاأعوام  الربوية  خليفة  جائزة  م�ستقبل  عن  م��اذا   -

القادمة، وطموحات اأمل العفيفي ال�سخ�سية ؟
اأحد  ت��ع��اىل  ب���اإذن اهلل  �ستظل  ال��رب��وي��ة  ج��ائ��زة خليفة 
النهو�ص  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  ل��ت��ط��وي��ر  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل���ح���اور 
بالتعليم على م�ستوى الدولة حيث حتمل هذه اجلائزة 
يف ر�سالتها واأه��داف��ه��ا ك��ل اخل��ري وال��ت��ق��دم والإزده����ار 
العربي  ووط��ن��ن��ا  ب��ادن��ا  يف  والتعليم  ال��رب��ي��ة  مل�����س��رية 

الكبري .
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الكورني�ص بوؤرة الحتفالت.. وال�شيارات تر�شم �شورة فنية
•• حتقيق رم�ضان عطا:

واإم��ارات��ن��ا بخري وعافية  كل ع��ام 
واأمان ، بات عيد الحتاد احتفالية 
عربية ن�سهدها كل عام نتذكر بها 
���س��اح��ب الأي�����دي ال��ب��ي�����س��اء على 
�سمو  العربي  وال��وط��ن  الإم����ارات 
اهلل  طيب  نهيان  ال  زاي��د  ال�سيخ 
ث��راه ، حيث تتوافد الأه��ايل من 
و�سواحيها  اأب��وظ��ب��ي  ب��ق��اع  �ستي 
التي  امل�������س���ريات  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
ولرجال   ، ال��ك��ورن��ي�����ص  ي�سهدها 
تنظيم  يف  ه�����ام  دور  ال�������س���رط���ة 
اخلارجني  وخم��ال��ف��ة  امل�����س��ريات 
املزدحم  اليوم  الن�ص يف هذا  عن 
ب���ال���رج���ال وال���ن�������س���اء والأط����ف����ال 
الكورني�ص  اح��ت��ف��الت  لي�سهدوا 
�ستى  النا�ص من  اليها  ياتي  التى 
الإم��ارات ويف هذا التحقيق قمنا 
العارمة  ال��ف��رح��ة  ه���ذه  بتغطية 

بعيد الحتاد.

�لطاقة �حليوية
وك��ان��ت ال��ب��داي��ة م��ع ام���اين عام 
ح��ي��ث ق���ال���ت ع��ي��د الحت������اد هذا 
ال��ع��ام ل��ه ب��ري��ق خ��ا���ص لأن���ه مير 
براقة  ب������اإجن������ازات  ب�������الإم�������ارات 
اهم  وم��ن  الأ���س��ع��دة  جميع  على 
الأح�����داث ال��ت��ي مت اأط��اق��ه��ا هو 
»����س���م�������ص واح��������د« على  حم���ط���ة 
وخم�سة  مائتني  ت��ع��ادل  م�ساحة 
وث���م���ان���ني م��ل��ع��ب��ا ل���ك���رة ال���ق���دم، 
و�ستعمل على اإنتاج مائة ميجاوات 
م��ن ال��ك��ه��رب��اء ك��ل ع����ام، وه���و ما 
يكفي لإمداد ع�سرين األف منزل 
ب��ت��ل��ك ال��ط��اق��ة احل��ي��وي��ة .وه���ذا 
ي��ع��ت��رب اجن�����از ك��ب��ري ل���ام���ارات 
الحتاد  عيد  ليعطي  ال��ع��ام  ه��ذا 

علوم اللغة ،عن فرحتها الغامرة 
ي��ح��م��ل ذكرى  لن ع��ي��د الحت����اد 
دائما  ت���ق���ول  ح���ي���ث  ل���ه���ا  ط��ي��ب��ة 
ا�ستقبل عيد الحتاد بذكريات ل 
تن�سي لأنه ت�سادف يف هذا اليوم 
بقدوم ابني »ادهم« فانا عانيت يف 

هذا احلمل  ،
يف  ال�سامة  ىل  اهلل  كتب  ولكن   
ي���وم الحت����اد داخ���ل ب��ل��دة الثاين 

الإمارات،
 وانا اأهنئ اأبناء الإمارات بعيدهم 
دائما  واأمتني  العام  هذا  الوطني 
التقدم والزدهار لدولة الإمارات 
بلداننا  وب��اق��ي  امل��ت��ح��دة  العربية 

العربية . 

الفعاليات الحتفالية واحلفات 
املو�سيقية التى ت�ست�سيف اف�سل 

املطربني يف العامل.

�أبناء �لإمار�ت
وعن رايه يتحدث الدكتور هيثم 
امل��ل��ث��م ���س��ي��ديل ع���ن راي����ه قائا 
�سعادة غامرة تنتابنا يف هذا اليوم 
فنحن  اماراتيني  وكاننا  اجلليل 
يف  املواطنني  اخواننا  مع  نحتفل 
هذا اليوم وكانه الحتفال بن�سر 
ومل����ا ل وهي   ، م�����س��ر  اك��ت��وب��ر يف 
التي وجدنا  وه��ي  ال��ث��اين   بلدنا 
ف��ي��ه��ا ���س��ال��ت��ن��ا ،وه�����ذا م���ا ي�سعر 
يف  يعي�ص  م�سري  ان�����س��ان  اأي  ب��ه 

زايد طيب اهلل  ال�سيخ  له  املغفور 
ثراه .

كبار و�سغار
ال�سيخ م��وظ��ف يف  وي��ر���س��ل ع�����س��ام 
الإ�سامية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة 
الإماراتي  ال�سعب  اإىل  والأوق�����اف 
اأج�����م�����ل ال����ت����ه����اين وال����ت����ربي����ك����ات 
الوطني  الحت������اد  ع��ي��د  مب��ن��ا���س��ب��ة 
ال���واح���د والأرب����ع����ني ،واأن�����ا يف هذه 
مع  اخل���روج  على  اح��ر���ص  املنا�سبة 
واأ�ساركهم  امل��واط��ن��ني  اأ���س��دق��ائ��ي 
حري�سون  فهم  بالعيد  الح��ت��ف��ال 
على تزين �سياراتهم واخل��روج اىل 
كبار  والح��ت��ف��ال  الكورني�ص  ���س��ارع 

الوطني مزاق خا�ص .

�أف�سل �ملطربني
وع������ن ع�������س���ق���ه ل����ه����ذه الأج���������واء 
الح�سن  ابراهيم  ال�سيد  حت��دث 
اأع��ي��اد عيد  انتظر  اأن���ا  ق��ال  حيث 
ت�ستمر  ال���ت���ي  ع����ام  ك���ل  الحت������اد 
ثاث اأيام على كورني�ص اأبوظبي 
والبهجة  باحليوية  حافلة  فهي 
الأعباء  ل��ك��رثة  ن��ف��ت��ق��ده��ا  ال��ت��ي 
والن�سغالت احلياتية فهي اجمل 
اأجواء نق�سيها كل عام ، واعتدت 
اأنا وعائلتي اأن اخرج كل يوم على 
الكورني�ص لتلقي التهاين واإ�سعاد 
مل�ساهدة  ترافقني  ال��ت��ى  اأ���س��رت��ي 

�لنمو و�لزدهار
مهند�ص  ك���ام���ل  حم��م��د  واأ�����س����ار 
ك��ه��رب��ائ��ي ع��ل��ى ان���ه ي��ج��د يف عيد 
الحتاد منا�سبة يجب على الأمه 
العربية الحتفال بها ،لن الدور 
ال����ذي ت��ل��ع��ب��ه دول����ة الإم�������ارات يف 
وفعال  م��ه��م  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
بف�سل الحتاد فهي �ساعدت على 
ل����دول عربية  ال��ن��م��و والزده�������ار 
ك��ث��رية ب��اإق��ام��ة م�����س��روع��ات على 
عمالة  ا���س��ت��ق��ط��اب  اأو  اأرا���س��ي��ه��ا 
عربية �ساعدت النمو القت�سادي 
لهذه الدول ، وما تتمتع به دولة 
وا�ستقرار  اآم�����ان  م���ن  الم�������ارات 
اإقامه  اأهمية الحت��اد الذي  يربز 

اب���وظ���ب���ي ي��ج��د الم�����ن والم�����ان 
واأ����س���اف امل��ل��ث��م، الح��ت��ف��ال بعيد 
اأبناء  على  قا�سرا  لي�ص  الحت���اد 
يعي�ص  الإم���ارات فقط ولكن من 
اعترب  وان���ا  الطيبة  ار�سها  على 
الحتاد  ف��ل��ول  للجميع  عيد  ان��ه 
باخلري  نتمتع  الن  هنا  كنت  مل��ا 
ابوظبي  يف  امل����وج����ود  والأم���������ان 
و�سائر الإم��ارات الأخ��رى ،والتي 
مت���ج���د ه�����ذا ال����ي����وم ال������ذي كان 
البطل احلقيقي له هو املغفور له 

ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه.

�لتقدم و�لزدهار
باحثة يف  العليمي  وتتحدث هند 

و�سغار بعيد الحتاد.

رئي�ش �لدولة
البنداري  م��دح��ت  ي��ق��ول  واأخ�����ريا 
الفنادق  اح��د  يف  ال�سيافة  م�سوؤول 
الكربى يف اأبوظبي الإمارات تتزين 
يف ه���ذا ال��ي��وم وك���اأن���ه ع��ر���ص كبري 
يحتفل كل مواطن وهيئة حكومية 
،واأي�سا  خمتلفة  بطريقة  وخا�سة 
ال����ف����ن����ادق حت��ت��ف��ل ب��ع��ي��د الحت�����اد 
بروح  يحتفل  اجل��م��ي��ع  ان  ،ف���رى 
الحت���اد ال���ذي ك��ان ف��ار���س��ه املغفور 
له ال�سيخ زايد ال نهيان طيب اهلل 
ثراه ومكمل م�سريته رئي�ص الدولة 

�سمو ال�سيخ خليفة حفظه اهلل.

�إبر�هيم �لأح�سن:

�ع������ت������دت �أن������ا 
�خلروج  وعائلتي 
ي������وم �لحت������اد 
�لكورني�ش  على 
�لتهاين ل��ت��ل��ق��ي 

�أماين عالم:

بر�قة  �إجن���از�ت 
ع�����ل�����ى ج���م���ي���ع 
�لأ����س���ع���دة وم��ن 
حمطة  �أه���م���ه���ا 
���س��م�����ش و�ح����د

حممد كامل:

�لحت���اد  بف�سل 
م�ساريع  �أقيمت 
على  ����س���اع���دت 
�ل���ن���م���و ل�����دول 
ع��رب��ي��ة ك��ث��رية

مدحت �لبند�ري:

ن��ح��ت��ف��ل ب���روح 
�لحت����اد �ل��ذي 
ك������ان ف���ار����س���ه 
�ل�������س���ي���خ ز�ي����د 
ن���ه���ي���ان �آل 

هيثم �مللثم:

�لح�����ت�����ف�����ال 
ب��ع��ي��د �لحت���اد 
ل��ي�����ش ق��ا���س��رً� 
ع����ل����ى �أب����ن����اء 
فقط �لإم����ار�ت 

ع�سام �ل�سيخ:

�ل�سيار�ت  ن��زي��ن 
�إىل  ون������خ������رج 
�لكورني�ش  �سارع 
ون������ح������ت������ف������ل 
ك���ب���ارً� و���س��غ��ارً�

هند �لعليمي:

�أه����ن����ئ �أب����ن����اء 
�لإمار�ت بعيدهم 
�ل���وط���ن���ي ه���ذ� 
�لعام و�أمتنى لهم 
�لتقدم و�لزدهار
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•• دبي-�لفجر:

العربية  الإم���ارات  لدولة  والأرب��ع��ني   الثاين  الوطني  اليوم  ومبنا�سبة 
املتحدة  حتدث اإلينا �سعادة الأ�ستاذ اأحمد مدر�ص زاده رئي�ص جمل�ص اإدارة 
�سركة الإمارات واإيران التجارية بدبي  قال : ا�ستهل حديثي برفع اأ�سمى  
الإمارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات 
والأربعني  ال��ث��اين  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  ال��ك��رمي  الإم�����ارات  و�سعب 
للدولة متمنيا املزيد من الزده��ار والتطور  وكل عام واأنتم بخري كما 
بارك �سعادته ا�ست�سافة دبي لك�سبو 2020 متفائا بنجاحات الإمارات 

املتوا�سلة يف كل امليادين .
 واأ�ساف الأ�ستاذ اأحمد مدر�ص زده يقول : ولبد بهذه املنا�سبة العزيزة 
على قلوبنا جميعا من اأن نتوقف طويا اأ مام جهود  واإجنازات املرحوم 
التجارية  دب���ي  اأ���س�����ص  و���س��ع  ال���ذي  م��ك��ت��وم  اآل  �سعيد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ 
والقت�سادية واحل�سارية وجعلها مدينة ت�سد اإليها الرحال من خمتلف 
اأنحاء العامل واأبارك له فوز دبي با�ست�سافة معر�ص  اأك�سبو 2020 من 
القلب وتابع يقول: وعلى  نهجه �سار املرحوم ال�سيخ مكتوم بن را�سد اآل 
ال�سيخ  ال�سمو  باأعلى درجاتها  بقيادة �ساحب  تتاألق دبي  مكتوم واليوم 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
ب��اإذن اهلل فنه�سة الإ ��م��ارات هي  اإىل الأ مام  حاكم دب��ي رع��اه اهلل ودائما 

م�سرب املثل يف كل مكان
قدمت �إىل دبي �لعام 1956

 وا�ستطرد الأ�ستاذ اأحمد مدر�ص زاده يقول اأنا قدمت اإىل دبي يف العام 
1956 لأول مرة وكانت دبي يف ذلك احلني اأ�سبه ما تكون بقرية ب�سيطة 
حتى اأنني  عندما قدمت من الدوحة اإىل دبي وجدت فارقا لفتا بني ما 

كانت عليه قطر يوم ذاك من تقدم وما كانت عليه دبي يف ذلك احلني.
اإىل دبي اليوم  تراهم يفاجاأ ون مبا هي  واأ�ساف فاإن كل الذين ياأتون 
عليه من تطور وازده��ار واأ�سالة ومعا�سرة يف كل املجالت ويف خمتلف 
امل��ي��ادي��ن اأن���ه���ا ب��ح��ق حت��ف��ة م���ن حت���ف امل��دن��ي��ة وال��ت��ط��ور وغ����دت اليوم 
ويف  مظلتها  حت��ت  يعي�ص  ع��امل��ي��ة   مدينة   2020 اأك�سبو  با�ست�سافة  
ربوعها اأكرث من 190 جن�سية من بلدان العامل  كلهم يعملون بان�سجام 
و ينعمون بالوئام واملحبة والتعاون والتفاهم وي�سكلون ن�سيجا ح�ساريا 

رائعا وخاقا بامتياز.
اأول  ذلك  يف  الف�سل  ويعود   : يقول  زاده  مدر�ص  اأحمد  الأ�ستاذ  واأردف 
اإىل الأمن امل�ستتب واملحكم وال�ستقرار الدائم والطماأنينة الافتة التي 
توفر ال�سحة والأمان فاجلميع اأ�سرة واحدة يف ال�سراء وال�سراء ويعي�ص 
الأ�ساليب  واأرق��ى  الطرق  باأق�سر  كل منهم على طريقته ويجد مبتغاة 

واأف�سل م�ستويات اخلدمات. 
جتار  م��ن  اجلميع  اأم���ام  املفتوحة  الطموحات  اأب���واب  ه��ذا  اإىل  وي�ساف 

اخلدمات  اأ�سبحت  بحيث  وزوار  و���س��واح  وم�ستثمرين  اأع��م��ال  ورج���ال 
اأو  بال�سفافية  �سواء  العامل  اخلدمات حول  اأرق��ى  من  دبي  امل�سرفية يف 

باحرام الأداء اأو بالنفتاح املتفاعل مع ال�سوق العاملي.
منذ  الإيرانيون  التجار  اأثبت  وقد  زاده  مدر�ص  اأحمد  الأ�ستاذ  واأ�ساف 
زمن بعيد اأنهم يعتربون دبي بابهم الكبري اإىل العامل كما يعترب جتار 
اأن كثريا من  اإىل  اإ�سافة  اأن القت�ساد الإي��راين ركيزة لتطور دبي  دبي 
اإي��ران ول ي�سعر اأي اإيراين  العائات يعي�ص ن�سفها يف دبي ون�سفها يف 
يف دبي باأنه غريب بل اأنه يف بيته وبني اأهله وكذلك هو حال اأهل دبي 

يف اإيران.
فاإذا كان  جارك  بخري فاأنت بخري وهذه العاقات الوثيقة بني الإمارات 
واإيران هي امتداد تاريخي وح�ساري عريق يقطف خريه اجلميع وهو 
البلدين  يف  احلكيمتني  القيادتني  بف�سل  ي��وم  كل  ويتزايد  يتنامى   ما 

ال�سقيقني الإمارات واإيران.
وخل�ص �سعادته اإىل القول  اإن م�سرية التطور يف اإيران والإم��ارات تواأم 
واحد جتاريا واقت�ساديا واجتماعيا و�سيا�سيا وكل يوم فاأن هذه العاقة 
اأ�سعر باأن  ت��زداد منوا وتت�ساعف حجما وازده��ار واأن��ا �سخ�سيا  الأخوية 
الإم���ارات واإي��ران �سعب واح��د با م�سافة ول تفاوت ول تباعد ))اإمنا 
املوؤمنون اأخوة(( فاأمتنى على اجلميع اأن يح�سنوا ال�ستفادة من اإجنازات 

الحتاد وثمار النه�سة وكل عام وانتم بخري.

نبارك ��ست�سافة دبي لك�سبو 2020
نه�سة �لإمار�ت م�سرب �ملثل

اأحمد مدر�ص زاده: ال�شيخ زايد وال�شيخ را�شد وحكام الإمارات اأ�ش�شوا الحتاد واأر�شوا قواعده الرا�شخة
�لعالقات �لإمار�تية �لإير�نية د�ئما �إىل �لأف�سل

نرفع �أ�سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات 
�ىل 

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

و�ىل 

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

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي حفظه اهلل 
واىل اخوانهما ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام االمارات حفظهم اهلل و اإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 

ول�شعب االمارات واملقيمني والوافدين والزائرين يف الدولة مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين و االأربعني وكل عام وانتم بخري 

 اأحمد مدر�س زاده 
�سركة �ير�ن و�لمار�ت �لتجارية

هل �شاألت نف�شك
ماذا فعلت
من اأجل 

االن�شانية

ز�دة يتحدث �ىل �لزميل حممود علياء�سعادة �حمد مدر�ش ز�دة
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•• عجمان – حممود علياء :

اليوم هي حمط الأنظار  عجمان 
اأو  لا�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. 

�سر�حة 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 
الثاين و الأربعني لدولة الإمارات 
�سعادته  ا�ستهل  املتحدة.  العربية 
التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  حديثه برفع 
ال�سمو  اأ���س��ح��اب  اإىل  والتربيكات 
ال�سيوخ حكام الإمارات واإىل �سعب 
املقيمني  واإىل  ال��ك��رمي  الإم�����ارات 
وال�����واف�����دي�����ن وك������ل ع������ام واأن����ت����م 
التطور  م��ن  امل��زي��د  متمنيا  بخري 

والزدهار والنماء والإعمار.

ي��خ��ي��م على  �ل���س��ت��ق��ر�ر 
�لقطاع �لعقاري

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.

�ه���ت���م���ام ب�����ارز ل���د�ئ���رة 
�لبلدية و�لتخطيط 

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 
اطالة  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 املحات 

التجارية وكذلك املباين ال�سكنية 
مثل  عجمان  مناطق  خمتلف  يف 
النعيمية  اأو  ال��رم��ي��ل��ة  م��ن��ط��ق��ة 
بالإ�سارة  حديثة  وختم  والزهراء 
بع�ص  ت���رك���ي���ا  يف  ل���دي���ه  اأن  اإىل 
منطقة  يف  ال���ع���ق���اري  ال���ن�������س���اط 
بجاذبيتها  ت��ت��م��ي��ز  ال���ت���ي  ي������الوا 
الإم���ارات  م��ن  ال��ق��ادم��ني  لل�سواح 

والعامل العربي .

تطور و�زدهار �إمارة عجمان مده�ش و�سامل 

عبدالرحيم ال�شعيدي: نحن �شعداء مب�شرية التقدم
نبارك فوز دبي با�ست�سافة �إك�سبو 2020

•• 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 خال 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 املرو 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:

الجتماعية  ح��ي��ات��ه��م  يف  وم��ت��م��ي��زي��ن  مثقفني  ب��ت��ج��ار  نلتقي  ع��ن��دم��ا 
والثقافية لبد من اأن نتوقف لنفكر ونت�ساءل كيف يجمع هوؤلء التجار 
بني دفر احل�سابات وال�سادر والوارد وبني �سفحات الكتب وما فيها من 

معلومات واأفكار واآراء قد يتفق اأ�سحاتبها وقد يختلفون.
ولكننا ل نلبث اأن ي�ستقر بنا احلال بعد اأن نوقن جمددا باأن �سفحات 
الكتاب املحدودة تقابلها �سفحات املجتمع والنا�ص غري املحدودة والر�سم 
البياين بني كتاب املعرفة وكتاب حياة النا�ص هو واحد موؤداه اأن العلم 

بال�سيء يجعلنا ن�سادقه وجهله يجعلنا يف مناآى عنه .
وقد تكررت زيارة رجل الأعمال املعروف �سعادة الأ�ستاذ اأحمد عبد اهلل 
العو�سي لل�سني يف ال�سنوات القليلة املا�سية وهي تتوا�سل يف الأوقات 
اأن عامل ال�سني بالفعل عامل �سامل متكامل  اأخ��ربين  املنا�سبة له وقد 
ومده�ص يف كل �سيء ثم كان حوارنا حول منا�سبة اليوم الوطني الثاين 
و الأربعني للدولة وانفرجت اأ�ساريره وراح يو�سح ويف�سح حول منجزات 

امل�سرية الحتادية وثمارها الكثرية .

�إجناز�ت مده�سة بزمن قيا�سي
ا�ستهل �سعادة الأ�ستاذ اأحمد عبد اهلل العو�سي حديثه برفع اأ�سمى اآيات 

واإىل  الإم��ارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اإىل  والتربيكات  التهاين 
�سعب الإمارات الكرمي واإىل املقيمني والوافدين يف الدولة متمنيا املزيد 
من الزدهار والتطور ال�سامل لدولة الإمارات العربية املتحدة وكل عام 

واأنتم بخري مبنا�سبة اليوم الوطني الثاين و الأربعني للدولة .
والثقافية  العلمية والربوية  �سعادته عن منجزات الحت��اد  ثم حتدث 
والتنموية  وال�سحية  والتجميلية  والعمرانية  وال�سناعية  والتجارية 
الأخرية  الوطني  املجل�ص  انتخابات  جتربة  اإىل  الإ���س��ارة  مع  والإداري���ة 
ليكون الرجل املنا�سب دائما يف املكان املنا�سب وتتوا�سل الأجيال يف الزرع 

ويف احل�ساد .

م�سوؤولية �ل�سباب
الإ�سامي  الدين  بتعاليم  اللتزام  اإىل  باملنا�سبة  الإ مارات  �سباب  ودع��ا 
والف�سيلة  ال�سالح  ال�سلف  ب�سري  والإق��ت��داء  النوبية  وال�سنة  احلنيف 
والأخاق وقراءة الكتب القيمة وم�ساهدة الربامج النافعة والبعد عن 
ال�ستهتار والبتذال واللهو البعث وبر الوالدين و�سلة الأرحام والأقارب 
وجتنب رفاق ال�سوء وارتياد جمال�ص ال�سواب والتعلم من درو�ص احلياة 
وجتاربها ومواعظها وخل�ص الأ�ستاذ اأحمد عبد اهلل العو�سي اإىل القول 
واأمتنى اأن حتقق دولة الإمارات العربية املتحدة بقيادتها احلكيمة دائما 

املزيد من التطور والنماء والزدهار والرخاء واهلل ويل التوفيق.

نبارك ��ست�سافة دبي لإك�سبو 2020 ... �لتجار �ملثقفون ظاهرة ر�ئعة يف �لإمار�ت

اأحمد عبد اهلل العو�شي: اأجمع بتوازن بني �شفحات احل�شابات والعمل و�شفحات الكتب واملراجع 
�أمتنى على �ل�سباب �أن يلتزمو� تعاليم �لدين �لإ�سالمي �حلنيف و�أن ي�ستفيدو� من �لفر�ش �لكثرية �ملتاحة

 �أحمد عبد �هلل �لعو�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 �لأنظار .. لل�سكن و�لتجارة و�ل�ستثمار

عادل عبد الرحيم ال�شعيدي: �شبكة املاء والكهرباء والطرق 
والعمران وال�شرف ال�شحي والبنى التحتية الأخرى اأنع�شت الإمارة 

�ملقبل �لعام  يف  �أف�سل  �لعقاري  �لقطاع  �سوق  يكون  �أن  • نتوقع 

عادل عبد �لرحيم �ل�سعيدي

•• �لفجرية- حممود علياء:

اأنوهي  اأح��م��د  اهلل  عبد  ال���رزاق  عبد  ال�سيد  ب�سعادة  الفجرية  يف  والتقيت 
واملياه  البيئة  وزارة  ويعمل يف مكتب  البحرية  البيئة  الرئي�سي يف  اخلبري 
مبنا�سبة  حديثه  �سعادته  فا�ستهل  وامل��ي��اه  البيئة  ب���وزارة  الفجرية  دب��ا  يف 
برفع  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  والأرب��ع��ني  الثاين  الوطني  اليوم 
اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات 
واإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأولياء العهود واإىل جميع امل�سوؤولني ول�سعب 
الثاين  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  وال��واف��دي��ن  واملقيمني  ال��ك��رمي  الإم����ارات 
واأن تبقى  املزيد من الزده��ار والنماء والتطور  والأربعني للدولة متمنيا 
الرزاق  الأ�ستاذ عبد  واأ���س��اف  ب��اإذن اهلل تعاىل،  الأم��ام  اإىل  دائما  الإم���ارات 
اأن���ا م��ن م��وال��ي��د ال��ع��ام 1956 وعندما  اأن��وه��ي ي��ق��ول :  ع��ب��د اهلل اأح��م��د 
املدر�سة  وكنت طالبا يف  �سنة   15 ك��ان عمري  الحت��ادي��ة  امل�سرية  انطلقت 
وفرت  وهكذا  البحرية  البيئة  يف  رئي�سيا  خبريا  حاليا  واأعمل  الإع��دادي��ة 
الطموحات  ولتحقيق  وللعمل  للدرا�سة  الفر�ص  اأف�سل  للجميع  ال��دول��ة 
العامل  الإم����ارات واحل��م��د هلل يف مقدمة دول  ال��ت��ي جعلت دول���ة  ال��ك��ب��رية 
على  واأمتنى  واأ�ساف   .  2020 لإك�سبو  دبي  ا�ست�سافة  ونبارك  املتح�سر. 
�سبابنا باملنا�سبة التوازن بني الربية والتعليم والراث والعادات التقاليد 
الأ�سيلة واحلداثة الع�سرية باإيجابياتها مع احرام الوقت والإخا�ص يف 
العمل وال�ستفادة من جتارب الآباء والأجداد واإ�سافة الجنازت بالكفاءات 
التعاون  روح  وب��ث  الفا�سل  الأخ��اق��ي  الديني  والل��ت��زام  ال���دووؤب  والعمل 
النافعة  الهوايات  ممار�سة  اإىل  اإ�سافة  الأث��رة  عن  بعيدا  الإيثار  وتكري�ص 
نف�سيا  نافعة  ان�سطة  م��ن  ذل��ك  اإىل  وم��ا  وال��رح��ات  والريا�سة  ك��ال��ق��راءة 
وعقليا و�سحيا فال�سباب هم عماد امل�ستقبل والدولة يحفظها اهلل قد وفرت 
كل ما يلزم لتح�سيل الكفاءات وال�ستفادة من املهارات والرتقاء يف ال�سلم 

�لحتاد وفر �لفر�ش �لكثرية ولكل جمتهد ن�سيبه

عبد الرزاق عبد اهلل اأحمد اأنوهي
نبارك ��ست�سافة دبي لإك�سبو 2020

�لفر�ش كثرية وعلينا �أن نح�سن �ل�ستفادة

نرفع �أ�سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ

خليفة بن زايد اآل نهيان
 رئي�ش �لدولة - حفظه �هلل

واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ

حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي حفظه �هلل 

واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ

حمد بن حممد ال�شرقي
حاكم �لفجرية - حفظه �هلل

مبنا�سبة �ليوم �لوطني �لثاين و �لأربعني 
لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وكل عام و�أنتم بخري 

عبدالرزاق عبداهلل اأحمد اأنوهي
0506249638

على  �سرورة احلر�ص  مع  والإب��داع  والتميز  النجاح  يف  املتنامي  الوظيفي 
التنمية القت�سادية والجتماعية وال�سياحية واملحافظة على البيئة وتظل 
ترقى �سعدا اإىل ما هو اأكرث �سعدا وريادة حول العامل فمن جد وجد ومن 

�سار على الدرب و�سل وكل عام وانتم بخري.

عبد �لرز�ق �أنوهي
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•• دبي-�لفجر:

يعترب خمزن اجلابر للتحف يف دبي والإمارات �سندوق 
الحتادية  امل�سرية  راف��ق  وقد  الذاكرة  ومنهل  الفرجة 
وعملت   1971 العام  يف  انطاقتها  منذ  احل�سارية 
اإدارته متج�سدة ب�سعادة الأ�ستاذ عبد اهلل اجلابر واأبناوؤه 
واإخوانهما  اأح��م��د  ال��رح��م��ن والأ���س��ت��اذ  ع��ب��د  الأ���س��ت��اذ 
باحلفاظ على الراث ومواكبة امل�سرية الحتادية بكل 
التفا�سيل وا�سعني جم�سمات املعامل احلديثة مثل برج 
اأبوظبي وال�سارقة  خليفة وبروج العرب بدبي ومباين 
وعجمان راأ�ص اخليمة والفجرية واأم القيوين احلديثة 
يف متناول ال�سواح والباحثني والزوار واأ�ساتذة التاريخ 
وعلماء الآثار وطاب املدار�ص والإعاميني لي�ستفيدوا 
املعارف بني الراث واحلداثة واجلمع  منها ويواكبوا 

املحكم بني املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل.
دائما  يجتمعون  ال��ع��ل��م��اء  ك���ان  مم��ت��ع:واإذا  ح��و�ر 
ال��ت��اري��خ ودللت ورموز  الآث�����ار وم��ع��امل  ب��ني ده�����س��ة 
اجلابر  خم��زن  يف  يجدون  فاإنهم  الإن�سانية  احل�سارة 
�سالتهم املن�سودة وحمط رحالهم يف البحث والدرا�سة 

وال�ستقراء وال�ستنتاج . 
حتية �إكبار و�إجالل:ويف لقاء مع �سعادة الأ�ستاذ 
عبد الرحمن عبد اهلل اجلابر املدير العام قال مبنا�سبة 

حديثه  �سعادة  ا�ستهل  الم��ارات  لدولة  الوطني  العيد 
ا�سحاب  اىل  وال��ت��ربي��ك��ات  التهاين  اي���ات  ا�سمى  ب��رف��ع 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��وخ مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال���ث���اين و 
الأربعني للدولة وكل عام واأنتم بخري ونبارك ا�ست�سافة 
دبي لإك�سبو 2020 ثم اأننا نحر�ص منذ ما يزيد على 
اأربعني �سنة اأن نواكب املا�سي بكل جمالياته واحلا�سر 
بكل ده�سته لنجمع بني املحرفني والدار�سني والهواة 
وال�سعراء  والأدب�������اء  وال��ك��ت��اب  وال��ب��اح��ث��ني  وال��ع��ل��م��اء 
اأحيانا  عليه  ويطلقون  التحفة  قيمة  يقدرون  الذين 
تتميز  اجلمايل  احل�ص  جانب  اإىل  وهي  الأيقونة  ا�سم 
اأ�سئلة  جملة  تطرح  التي  والفنية  الثقافية  باجلاذبية 
ال�ستاذ  ق��ال  املوا�سم  وح��ول  املعرفة  الإدراك  وت�سوق 
هي  املوا�سم  اأف�سل  اإن  اجلابر  اهلل  عبد  الرحمن  عبد 
املو�سم ال�سياحي يف الإمارات يف ف�سل اخلريف وف�سل 
ف�سل  يف  واأح��ي��ان��ا  الإم����ارات  يف  الربيع  وف�سل  ال�ستاء 
ال�سيف لطاب ال�سم�ص اأو للوفود الر�سمية التي تقوم 
بزيارة الدولة تباعا . و�سكر باملنا�سبة حكومة الإمارات 
يف  اأو  الأ���س��واق  يف  ���س��واء  التحف  �سوق  ت�سجيعها  على 
اأو خال املعار�ص  اأو يف الفنادق  اأو يف املطارات  املوانئ 
على  حيويا  ال�����س��وق  يجعل  مم��ا  املتوا�سلة  ال��ت��ج��اري��ة 
مدار العام والتحفة مطلب اجلميع يف كل وقت واإذكاء 
الثقافية  الربية  احل�ص اجلمايل جزءا ل يتجزاأ من 

والجتماعية وكل عام وانتم بخري. 

خمزن �جلابر مق�سد �جلميع
�سوق �لتحف يكر�ش �لرت�ث ويجاري �حلد�ثة

عبد الرحمن عبد اهلل اجلابر: واكبنا امل�شرية الحتادية بكل التفا�شيل
نبارك ��ست�سافة دبي لإك�سبو 2020

�ل�سياح و�لزو�ر و�لد�ر�سون يجدون يف خمزن �جلابر للتحف �سالتهم �ملن�سودة

عبد �هلل �جلابر عبد �لرحمن �جلابر

نبارك ��ست�سافة دبي لإك�سبو 2020
�لحتاد و�سعنا على خارطة �لعامل و�آفاقه �لو��سعة ومدر�سة �لتجارة تعلم كل �ساردة وو�ردة
حممود عبد اهلل حممد علي العو�شي: ال�شوق بداأ يتحرك والتفاوؤل �شيد املوقف

حذ�ر من �لت�سرع و�لعجلة ويجب �لرتيث
يجب على �جلميع وخا�سة �ل�سباب �أن يح�سنو� قطاف ثمار �لإجناز�ت

•• دبي – حممود علياء:

انتع�ست اأ�سواق الإمارات منذ مطلع ال�سبعينات مع بداية 
امل�سرية الحتادية يف العام 1971 وحر�ص التجار على 
ال�ستفادة من الفر�ص ول�سيما جتار دبي الذين توارثوا 
خربة التجارة عن اأبنائهم و اأجدادهم ومتيزوا بني جتار 
العامل باجلد والن�ساط واخلربة واملطوح والتزموا املعنى 
تعني  التاء  ب��اأن  موؤكدين  تاجر  كلمة  لأح��رف  احلقيقي 
والراء  اجل���راأة  تعني  واجل��ي��م  الأم��ان��ة  والأل���ف  التقوى 
تعلم  التجارة  مدر�سة  ف��اإن  اأخ��رى  وبكلمة  الراأفة  تعني 
اليقظة  املفاهيم  ه��ذه  اىل  وي�ساف  وواردة  ���س��اردة  وك��ل 
ال��ب��اك��رة وال�����س��دق م��ع ال��ن��ا���ص وال���ذك���اء ال���ذي يت�سيد 
ن�سعى  وه��دف حمدد  الحتمالت  لكل  الفر�ص وح�ساب 
اإليه وهي قواعد توازي قيم التجارة الأربعة الأنفة الذكر 
وعلي خط توازي قيم التجارة الأربع الأنفة الذكر وعلى 
خط موازي متاما ملعاين اأحرف الكلمة تاجر مما جعل 
والأذكياء  والناجحني  الأتقياء  التجار  موئل  بحق  دبي 
و�ستى  القطاعات  امليادين وخمتلف  كل  والطموحني يف 
دبي  امل��ع��روف يف  وال��ت��اج��ر  وال�ستثمار  ال��ت��ج��ارة  ح��ق��ول 
والإم�����ارات واخل��ل��ي��ج ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ حم��م��ود عبد اهلل 
حممد علي العو�سي واحد من هوؤلء التجار املتميزين 

واملجتهدين يف عامل التطور والنجاح. 
ثمار �لحتاد كثرية:

اأ�سمى  برفع  حديثه  العو�سي  حممود  الأ���س��ت��اذ  ا�ستهل 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات 
�سعب  واإىل  امل�����س��وؤول��ني  ج��م��ي��ع  واإىل  الأم�������ارات  ح��ك��ام 
الدولة  وال���واف���دي���ن يف  وامل��ق��ي��م��ني  ال���ك���رمي  الإم�������ارات 
مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال���ث���اين والأرب����ع����ني لدولة 
من  امل��زي��د  �سعادته  متمنيا  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 
للدولة  وال��رخ��اء  والنماء  والرت��ق��اء  والزده���ار  التطور 
والإرادة  الر�سيدة  واحلكومة  احلكيمة  القيادة  ظ��ل  يف 
ال��ق��وي��ة وال��ط��م��وح��ات ال��ك��ب��ار وك��ل ع��ام واجل��م��ي��ع بخري 

نوعا  و�ساملة  كثرية  الحت��اد  ثمار  اإن  �سعادته  واأ���س��اف 
ويف  الأ���س��ع��دة  خمتلف  على  وم�ستقبا  وح��ا���س��را  وكما 
كل املجالت العائلية والجتماعية واملدر�سية والربوية 
واجلامعية والعلمية والتجارية وال�سناعية واخلدماتية 
والقت�سادية والثقافية والريا�سية بحيث يبدو جمتمع 
الإمارات بف�سل اهلل والقيادة احلكيمة جمتمعا ح�ساريا 
اأمنوذجيا يقدر ثمار الحتاد وي�سعى اإىل م�ساعفة هذه 
الثمار بالوا�سل وباجلد والجتهاد واملثابرة وال�سفر اإىل 
اخلارج والإطاع على اأ�سواق العامل مما جعل الإمارات 
اأو  ال��ت��ج��ارة  ع��ن  فالباحث  ال��ع��امل  �سعوب  ملتقى  ال��ي��وم 
والراحة  ال�ستجمام  اأو  العاج  اأو  ال�سياحة  اأو  الدرا�سة 
اأو  اأو الريا�سة ياأتي اإىل دبي �سواء خال الأيام العادية 
يق�سي  حيث  واملعار�ص  الت�سوق  مهرجانات  موا�سم  يف 
اأف�سل الأوقات مع اأرقى اخلدمات وق�ساء ما ي�سبو اإليه 
من حاجات فالعر�ص والطلب م�ساحة تت�سع يف دبي لكل 
والرقب  مرحلة  من  حاليا  ن�ستقبل  نحن  وه��ا  جديد 
���س��واء على  ال��ت��ف��اوؤل م��ن جديد  وال��ري��ث واىل مرحلة 
م�ستوى التخطيط اأو على م�ستوى التنفيذي وبالطبع 
فاإن الدورة القت�سادية بحلقاتها املقبلة لبد واأن تاأخذ 
جم���راه���ا ول��ك��ل م��ث��اب��ر وجم��ت��ه��د ن�����س��ي��ب و���س��ك��را األف 
ون�سائح  م��ب��ادرة  من  تقدمه  ما  على  دب��ي  حلكومة  �سر 
واإر�سادات للتجار حتى ل يعكفوا على املغامرة واملخاطرة 
واأن يعتمدوا على معامل الروؤية العاملية لل�سوق ولي�ست 
اأن  اأن على التجار من جيل ال�سباب  الروؤية املحلية كما 
اأ�سحاب اخلربات لأن التفاعل اليجابي  ي�ستفيدوا من 
توا�سل  ركائز  من  ركيزة  يعترب  وال�سياب  ال�سباب  بني 
من  خ��اب  ما  قيل  وقدميا  الطموحات  وحتقيق  النجاح 
ا�ست�سار ول ندم من ا�ستخار ودائما يف التاأين ال�سامة 
ا�ست�سافة دبي  القلب  الندامة. ونبارك من  العجلة  ويف 

لإك�سبو 2020 .
�لزجاج �مللكي :

الزجاج  موؤ�س�سة  عرو�ص  يف  اجلديد  عن  �سوؤاله  وح��ول 
الأ�ستاذ  �سعادة  قال  املتوا�سل  وتطورها  ون�ساطها  امللكي 
حممود عبد اهلل العو�سي بالن�سبة للزجاج امللكي فنحن 
ال�سركات يف  واملمتاز بني  لنا و�سعنا اجليد  واحلمد هلل 
ال�سوق من حيث النوعيات امل�ستوردة من الب�ساعة ومن 
حيث الأ���س��ع��ار ون��ق��وى واحل��م��د هلل دائ��م��ا على املناف�سة 
النا�سب  ال��وق��ت  يف  امل��درو���ص  وال��ق��رار  اأول  الثقة  ب�سبب 
مبوازين  امليدانية  ال��دراي��ة  ورابعا  اخلربة  وثالثا  ثانيا 
العر�ص والطلب وخام�سا الإطاع على الأ�سواق العاملية 
واملعار�ص الدولية ملعرفة ما هو جديد يف ال�سوق وماذا 
اأما واقع العر�ص  ي�ستهوي النا�ص وكيف يتطور الطلب 
ال��ت��اج��ر احلاذق  ب��ني  ال��ف��ارق  وه��ن��ا يكمن  ت��ط��ورات��ه  اأو 
اخلبري وبني التاجر اجلديد وكل منها يعمل يف ال�سوق 
الإم���ارات واحلمد هلل هي مو�سع  واأ���س��واق  على طريته 
ثقة اجلميع وت�ستوعب اجلميع يف اأجواء الثقة وال�سدق 

واخلربة والأمانة والن�سيحة وكل عام وانتم بخري .

حممود �لعو�سي

نرفع
اأ�سمى اآيات 
التـهـانـــــي 
والتربيكات

مبنا�سبة اليوم الوطني الثاين و االأربعني لدولة االمارات 
وكل عام وانتم بخري 

عبداهلل اجلابر واوالده 
اذا كنت ترغب يف �شراء الهدية املنا�شبة 
لل�شخ�س املنا�شب فال ترتدد يف زيارتنا او 

االت�شال بنا 
خمزن اجلابر للتحف 

خناجر تقليدية عمانية واماراتية 
املطلي  والــذهــب  اخلال�س  الــذهــب  مــن 
من  ال�شنع  متقنة  مراكب  والف�شة 
واملطلي  اخلــالــ�ــس  الــذهــب 

ومن الف�شة 
وخمتلف اأنواع التحف 

خمزن اجلابر للتحف 
دبي - ديرة - مقابل مركز حمر عني خلف بناية 
 - ظبي  ابو   2692741  -  2667722: هاتف   - الدن  بن 
�شارع زايد الثاين - بالقرب من فندق �شاوند - بناية 
ليوا   - ابوظبي   6446222: هاتف  ــدورادو  ال �شينما 

�شنرت هاتف :6332274 - مركز اجلابر للنظارات

نرفع �أ�سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات 
�ىل 

 �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
 رئي�ش �لدولة - حفظه �هلل

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

 نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي حفظه �هلل 
مبنا�سبة �ليوم �لوطني �لثاين و �لأربعني لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وكل عام و�أنتم بخري 
حممود عبداهلل حممد علي العو�شي
Mahmoud Abdullah Mohd Ali Al Awad

هاتف
042711192

دبي

فاك�ص
042728434

دبي

نواكب 
التطور 

وتنفهم 
املطلوب 

واجلودة

خربة عريقة  ا�سعار مناف�سة
�سلعة متميزة ومتنوعة

فرع اول - �سوق مر�سد - فرع ثاين- دبي- ديره  �سارع �ساح الدين
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عبداهلل �شعيد النعيمي:الزدهار ي�شمل خمتلف القطاعات 
�مل�سوؤولية  لتحمل  مهيوؤون  • �ل�سباب  �ملدرو�ش    �لتطور  �أ�سا�ش  • �لتخطيط 

•• عجمان - حممود علياء:

الأعمال  رجل  النعيمي  �سعيد  عبداهلل  ال�ستاذ  �سعادة  مع  واملو�سوعية  بال�سراحة  ات�سم  لقاء  ويف   
العيد  اإم��ارة عجمان ودولة الإم��ارات بثقافته وخرباته وطموحاته قال �سعادته مبنا�سبة  البارز يف 
الوطني الثاين والربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة  ا�ستهل حديثي برفع اأ�سمى اآيات التهاين 

والتربيكات اىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة.
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء    واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

حاكم دبي.
اإمارة  حاكم  لاحتاد  الأعلى  املجل�ص  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل   
عجمان واإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء املجل�ص الأعلى لاحتاد حكام الإمارات وايل �سمو ال�سيخ 
عمار بن حميد النعيمي ويل العهد الأمني لإمارة عجمان واىل اإخوانه اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ يف 
الإمارة الناه�سة واملزدهرة واىل �سعب المارات الكرمي واإىل املقيمني والوافدين علي اأر�ص الدولة 

مبنا�سبة العيد الوطني الثاين والربعني للدولة  وكل عام واأنتم بخري.

و�زدهار  مدرو�سة  �سعادة م�ساريع  :واأ�������س������اف  ���س��ام��ل  
على ال�ستاذ عبداهلل �سعيد النعيمي  العزيزة  املنا�سبة  :ب��ه��ذه 
ال��ب��ي��اين ل��ل��ت��ط��ور والزده������ار قلوبنا جميعا يقول اإن الر�سم 
ي����وؤك����د  ع����ج����م����ان  اإم������������ارة  معنية يف  ال���ت���ق���دم  ب���رام���ج  ب�����اأن 
للمرافق  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  وامليادين واحلقول �سواء منها ب���ك���ل 
الكهرباء ال�سحية والتعليمية اأو البنية  و���س��ب��ك��ات  التحتية 
ال�سحي  وال���������س����رف  ك����احل����دائ����ق وامل��������اء  ال���ت���ج���م���ي���ل  اأو 
والطرق والدوارات وال�ساحات وال����ك����ورن����ي���������ص وامل���ن���ت���زه���ات 
ي�ساف  وامل������ب������اين  واملتاجر ال����ع����ام����ة  امل�����س��ان��ع  ه����ذا  اىل 
واملدار�ص وريا�ص  التعليم واجلامعات  وم���ع���اه���د  الأط����ف����ال 
وا�ست�سافة ال��ع��ايل واخل���دم���ات ووك����الت  وال�سياحة  ال�سفر 

والتي  املتنوعة  الثقافية  والفعاليات  الأن�سطة  جانب  اإىل  والدولية  الإقليمية  واملوؤمترات  الندوات 
اأو القطاع اخلا�ص يف �سباقها الدائم  جت�سد مبجملها العمل ال��دوؤوب �سواء ملوؤ�س�سات القطاع العام 

مع الزمن وحر�سها لتواكب م�سرية النه�سة ال�ساملة يف الدولة.  ونوه �سعادة ال�ستاذ عبداهلل �سعيد 
النعيمي اإىل اأهمية املطار الدويل الذي �سيفتتح قريبا يف املنامة واإىل ن�ساط املنطقة احلرة وامليناء 
من  �سل�سلة  وقيام  وال���زوراء  واجل��رف  وم�سريف  والنعيمية  احلميدية  يف  العمرانية  امل�ساريع  وايل 
الفنادق احلديثة اىل جانب ال�سقق الفندقية املتطورة والإعام واملهرجانات ون�ساط القناة الرابعة 
وا�ست�سافة كبار ال�سخ�سيات املحلية والعربية والدولية اإ�سافة اإىل زيارات امل�سوؤولني املتوا�سلة اىل 

اخلارج . 
 وباخت�سار قال �سعادة ال�ستاذ عبداهلل �سعيد النعيمي: اإن اإمارة عجمان اليوم عبارة عن ور�سة عمل 
احلياة  متطلبات  ومواكبة  واحل��واف��ز  والت�سهيات  امل�سوؤولني  وع��ي  بف�سل  التفا�سيل  لكل  �ساملة 

الع�سرية الرائعة وكل عام واأنتم بخري. 
وخل�ص �سعادة اإىل القول :اإن اجنازات الحتاد املتوالية ، والتي ازدهت اأكرث واأكرث بالعا�سمة اأبوظبي 
 2020 اك�سبو  با�ست�سافة  بالأم�ص  ف��ازت  ودب��ي  »ايرينا«  العاملية  الطاقة  ملنظمة  دائماً  عاملياً  مركزاً 
معناها اأن الإم��ارات يف �سباق دائم مع الزمن ، واأن اجنازات الحتاد تواكب الع�سر بكل الأجتاهات 

وكل عام وانتم بخري.

�أهال بكم يف �لفجرية حيث عناق �لأ�سالة و�حلد�ثة
فوؤاد ملحم: معدلت احلجوزات يف تزايد متوا�شل

نبارك فوز دبي با�س�سافة �إك�سبو 2020
ن�ست�سيف �لعائالت و�ل�سو�ح ورجال �لأعمال و�ملوؤمتر�ت على مد�ر �لعام

�لفندق و�ل�سقق �لفندقية يف �سباق د�ئم مع �لتطور 
•• �لفجرية - �لفجر :

ويف مكتب �سعادة الأ�ستاذ فوؤاد عبد القادر ملحم  مدير عام فندق �سيجي 
الديار بالفجرية وو�سط اأنغام املو�سيقا احلاملة وال�ستقبال الرائع والأجواء 
اجلذابة الرحبة يحلو احلديث ويطيب الكام ويزهر احلوار ويثمر حول 
ال�سريعة  باإيقاعاته  الفجرية  وت��ط��ور  الحت���اد  وخ���ريات  ال��دول��ة  اإجن���ازات 

واملدرو�سة على املدى القريب وعلى املدى البعيد وكل عام واأنتم بخري. 
ا�ستهل الأ�ستاذ فوؤاد ملحم حديثه برفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل  
�ساحب �سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة واإىل �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم الفجرية واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن 
�سيف ال�سرقي نائب �سمو حاكم الفجرية واإىل �سمو ال�سيخ �سالح بن حممد 
ال�سيخ  �سمو  واإىل  الفجرية  يف  والقت�ساد  ال�سناعة  دائ��رة  رئي�ص  ال�سرقي 
الأم��ني يف الفجرية واإىل  العهد  ال�سرقي ويل  حممد بن حمد بن حممد 
اأ�سحاب املعايل الوزراء واإىل �سعب الإمارات  اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ واإىل 
الكرمي واإىل الأخوة الوافدين واملقيمني يف الدولة مبنا�سبة اليوم الوطني  
الثاين والأربعني للدولة وكل عام وانتم بخري ومتنى الأ�ستاذ فواد ملحم 
باملنا�سبة املزيد من التطور والزدهار يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
النموذجية  امل�سرية الحتادية  امليادين يف مواكبة  القطاعات وخمتلف  كل 
والت�سامح  والعطاء  والزده���ار  بال�ستقرار  املثل  م�سرب  اليوم  غدت  التي 
والأخوة والتعارف ول �سيما يف القطاع اخلدماتي وال�سياحي الذي يعترب 
وال��ربام��ج واملعامل  وال��ك��ف��اءات  بامتياز حيث اخل���ربات  واأمن��وذج��ي��ا  رائ���دا 
والإر�ساد والتوجيه والإعام حتى غدت اليوم الإمارات كل الإمارات حمط 

رحال اجلميع من رجال اأعمال و�سواح وعائات وكل عام واأنتم بخري .

كيف كان �لعام 2013 لفندق �سيجي �لديار
اأننا �سعداء باأن فندق الديار �سيجي متكن من حتقيق الكثري خال �سهور 
فقد تخطى  العام  بداية جيدة هذا  لدينا  كان  وقد  القت�سادي  النح�سار 
الدخل توقعاتنا على الرغم من الأحوال القت�سادية العاملية. كانت الآمال 
معقودة على ال�سياحة الداخلية هذا العام لدفع اأعمال الفندق بعد انخفا�ص 
عدد ال�سياح الدوليني وكان ازدياد حركة ال�سياحة الداخلية والرتفاع احلاد 
املا�سي  بالعام  املتحدة ومقارنة  الإم���ارات  دول��ة  داخ��ل  ال�سياح من  ع��دد  يف 
مبثابة مفاجاأة للفندق حيث �ساعدت يف زيادة معدلت احلجوز لدينا. وقد 
�ساعد املوقع ال�سراتيجي للفندق يف و�سط املدينة بجوار مطار الفجرية 
الدويل ومركز الفجرية للمعار�ص وبالإ�سافة لقربة من املرفاأ على زيادة 
الدخل بف�سل احلجوزات املنظمة لعمائنا من ال�سركات ورجال الأعمال 
العاملية  والأح���داث  املحلية  املنا�سبات  من  ع��ددا  ا�ست�سفنا  وق��د  امل�سافرين 
كملتقى الفجرية للتزود بالوقود الذي جمع اأكرث من 200 م�ساركا من 20 
بلدا من كافة اأنحاء العامل. وقد ا�سبح لدينا �سبكة خلدمة العماء الذين 
ل ن�ستطيع ا�ستيعابهم يف الفندق اإما ب�سبب عدم توفر الأماكن اأو ملتطلبات 
لل�سقق  �سيجي  ال��دي��ار  بافتتاح  تو�سعنا  وبعد  وذل��ك  بهم  اخلا�سة  ال�سكن 

املقيمني  والعماء  العائات  بالأخ�ص  عماء  نفقد  لن  وبذلك  الفندقية 
لفرة طويلة حيث يطلبون �سققا مفرو�سة بالكامل مع خدمة ذات جودة 

عالية كالتي يتلقونها يف الفندق.
هل   2014 ع��ام  يف  �سيجي  الديار  فندق  لأعمال  بالن�سبة  التوقعات  هي  ما 

تاأخذون بعني العتبار مناف�سة افتتاح فندق جديد يف ال�سنوات القادمة.
وال�����س��رك��ات وتكمن  الأع��م��ال  ل��رج��ال  ف��ن��دق �سيجي كفندق  لقد مت و���س��ع 
قوته يف غرف الفندق الف�سيحة والأجنحة التي تعترب الأكرب مقارنة مع 
الفنادق املناف�سة يف للفندق بالإ�سافة ملركز الأعمال ومرافق الجتماعات 
والعماء  الأع��م��ال  رج��ال  م��ن  امل�سافرين  ح��اج��ات  تلبي  التي  وامل��وؤمت��رات 
ا�ستثنائية من املوظفني املتلقني تدريبا رفيعا  من ال�سركات وجود خدمة 
واملتفانني بعلمهم و�سنبقى نعترب امل�سافرين من رجال الأعمال وعمائنا 

من ال�سركات كعمائنا الرئي�سيني خال ال�سنة القادمة.
وال�سرق  الإم����ارات  دول���ة  م��ن  وال�سياح  ال��ع��ائ��ات  ج��ذب  على  �سنعمل  كما 
الأو�سط والباحثني عن ق�ساء عطات نهاية الأ�سبوع برفاهية وذلك بعد 

افتتاح الديار �سيجي لل�سقق الفندقية.
وقد بداأت الأعمال باكت�ساب ن�ساط بطيء كعامة جيدة لانتعا�ص واأمتنى 
من  لانتعا�ص  وال�سياحة  القت�ساد  يعود  اأن  اإىل  الن�ساط  هذا  ي�ستمر  اأن 
جديد.  ان افتتاح فندق ومنتجعات جديدة يف ال�سنوات القليلة املقبلة يف 
الفجرية يعني زيادة الغرف الفندقية املتاحة ولكننا ل ن�سعر بالقلق لهذا 

مناف�سة  �ستكون  اأنها  واعتقد  هدفنا  على  مركزين  نظل  و�سوف  التناف�ص 
�سريفة و�ستكون فر�سة للجميع خللق مكانتنا املتفردة.

وتابع يقول :
مبا اأن الفجرية برزت باعتبارها مق�سدا لل�سياحة والأعمال فنحن ننظر 
اإىل الأثر اليجابي لهذه املناف�سة حيث اأن دخول الفنادق العاملية �سيوؤدي 
اإيل رفع م�ستوى الوعي لاإمارة و�سريقي مبلف تعريف الفجرية لل�سياحة 

والأعمال ولذلك نتوقع ا�ستمرار جميء ال�سياح املحليني والعاملني. 
اخلدمات العقارية املرفة يف الفجرية

لل�سقق  �سيجي  ف��ن��دق   )fng(الوطنية ال��ف��ج��رية  جمموعة  ومت��ل��ك  ه��ذا 
الفجرية  املرفة يف  العقارية  اخلدمات  واح��د من  يعترب  ال��ذي  الفندقية 
وال����ذي ت��دي��ره جم��م��وع��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ف��ن��ادق ال��وط��ن��ي��ة حت��ت ���س��ع��ار فنادق 

الديار.
يتاألف فندق �سيجي لل�سقق الفندقية من 78 وحدة فندقية حديثة وموؤثثه 
ن��وم تطمح لتكون ملكية  ب��ذوق تتكون من غرفة وغرفتني وث��اث غ��رف 

قيمة يف اإمارة الفجرية.
العام وال��ذي يراأ�ص فندق �سيجي ذو  ف��وؤاد ملحم املدير  ال�سيد  وكما قال 
اخلم�سة جنوم اأن مهمة هذا الفندق الفاخر تزويد ال�سياح ورجال الأعمال 
للمرافق  الو�سول  اإمكانية  م��ع  واأنيقة  داف��ئ��ة  منزلية  ببيئة  وعائاتهم 
اأن ي�ساعد فندق  ن��رغ��ب  ك��م��ا  ال��رف��ي��ه��ي��ة، خ��دم��ات الأع���م���ال والأن�����س��ط��ة 
�سيجي للخدمات يف حتقيق روؤية حكومة الفجرية للزيادة املحتملة يف منو 

ال�سياحة يف الإمارة .
الفندق  وخ��دم��ة  �سقة  يف  العي�ص  ب��ني  ال��ف��ن��دق��ي��ة  لل�سقق  �سيجي  يجمع 
بالإ�سافة  اجل��ودة  العالية  واملفرو�سات  التجهيزات   ، يقدم اخلدمات  حيث 
مع  الفندقية  اخل��دم��ة  جت��رب��ة  لتقدمي  عملهم  يف  املتفانني  للموظفني 

العي�ص يف �سقة.
مت��ل��ك ك��ل �سقة غ��رف��ة ن���وم ك��ب��رية م��ع امل��ط��اب��خ امل��ج��ه��زة ب��اأح��دث الأدوات 
بالإ�سافة لغرف اجللو�ص ومنطقة لتناول الطعام و�سيتم تزويد كل غرفه 
باأدوات الرفيه مبا فيها اأجهزة التلفزيون ذات ال�سا�سة امل�سطحة بقنوات 

ف�سائية و�سبكة ل �سلكية لات�سال بالنرنت.
ويقدم مطعم فا�سيل التابع لفندق �سيجي لل�سقق الفندقية مطبخ متعدد 
الإقليمي كما يقدم  الأق�سى واملطبخ  الأوروب��ي وال�سرق  : املطبخ  الأق�سام 
اأن��واع كثرية  الطبخ احلي للتبانياكي كما افتتح مقهي فا�سيل الذي يقدم 
من الكعك الب�سكويت واملعجنات بالإ�سافة اإىل ال�ساي وقهوة �ستاربك�ص كما 

تتوفر خدمة الواي فاي املجانية يف كا املكانني.
مبا  اللياقة  واأماكن  للمرفقات  الفندقية  لل�سقق  �سيجي  فندق  ويت�سمن 
بخار  حمام   ، اليوم  لكل  الغرف  خدمة  اخلدمة  كامل  اأع��م��ال  مركز  فيها 
منف�سل للرجال وال�سيدات �سالة ريا�سية جمهزة بكافة الأدوات الازمة 

للياقة البدنية وبالإ�سافة للم�سبح.
يعك�ص فندق �سيجي لل�سقق الفندقية الذي يبعد خم�ص دقائق عن مطار 
الفجرية الدويل ويقع على �ساطئ البحر ، التعبري املطلق للراحة ويوفر 

البديل املطلق لفندق خم�ص جنوم.
اإطاق خدمات املنتجات يف فندق �سيجي لل�سقق الفندقية

لتعزيز  وموا�سلة  والعافية  ال�سحة  �سوق  دخ��ول  اأم��ا يف  وختم ملحكم 
الدخل يف خ�سم التباطوؤ القت�سادي يطلق �سيجي لل�سقق الفندقية ذو 
  ADNH للفنادق  الوطنية  اأبوظبي  جمموعة  ب��اإدارة  املرفة  امللكية 

خدمة املنتجعات بالإ�سافة اإىل النادي ال�سحي.
الفندقية  لل�سقق  ل�سيجي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ملحم  ف���وؤاد  ال�سيد  علق  وق��د 
والذي يراأ�ص اأي�سا فندق الديار �سيجي ذو اخلم�سة جنوم وقال تبقى 
الفجرية ذات اأولوية دائمة بالرغم من النح�سار القت�سادي وناأمل اأن 
اأ�سبحنا مكانا للتدريب ال�سرخاء  اأن  نكون جزءا من هذا ال�سوق بعد 
اإىل  ال�سحي  النادي  اأع�ساء  زي��ادة  اإىل  ناأمل  اأننا  كما  باجل�سد  والعناية 
جانب حجوزات املنتجع . وقد اأ�ساف ال�سيد ملحم �سينعم �سيوفنا بعطلة 
�ستذهب  التي  الفاخرة  عاجاتنا  طريق  ع��ن  للرفيه  وفر�سة  تدليل 

التوتر وتعيد الروح.
بالإ�سافة  كاملة  ل�ساعة  وت�ستمر  احلجوزات  طريق  عن  اجلل�سات  تكون 
لن�سف �ساعة يف احلمام البخاري اأو فرك اجل�سم يف بع�ص اأنواع العاج 
يف  ب�سرتهم  ان�سار  اأو  الطلق  ال��ه��واء  يف  ال�سباحة  ال�سيوف  وي�ستطيع 
حمامات البخار املنف�سلة لرجال والن�ساء بعد التدليك . كما ميلك نادي 
ومنتجع اأولومبيا ال�سحي �سالة ريا�سية جمهزة باأف�سل الآلت واأف�سل 

مدربي اللياقة البدنية. 

مركز الفجرية التجاريفندق �سيجي الديار

فوؤاد ملحم
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نرفع �أ�سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات 
�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 
واإىل 

ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام االمارات حفظهم اهلل 

و اإىل ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل 

واإىل �شعب االمارات الكرمي واملقيمني والوافدين  مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين و االأربعني لدولة االمارات العربية املتحدة 

وكل عام وانتم بخري 

حميد بن �شلطان بن مويزه واولده

•• دبي-حممود علياء:

وي�سغي  ال�سياب  جت��ارب  من  ال�سباب  يتعلم  اأروقتها  يف  مدار�سنا  جمال�سنا 
اإىل  والدنيا  الدين  �سوؤون  من  املعارف  �ستات  يف  النافع  احل��وار  اإىل  اجلميع 
املعارف والثقافات اإىل التقاليد والعادات اىل التجارب باإيجابياتها و�سلبياتها 
اإىل باغة ال�سعر وحما�سن الأدب حيث تتعانق الأ�سالة واملعا�سرة ويتداخل 
املا�سي مع احلا�سر مع امل�ستقبل يتوازن رائع بني اأ�سالة التقاليد والراث 
وحداثة املدنية والع�سر فيتناغم الإيقاع املعريف بني الأجيال ويلتقي اجلميع 
على الكلمة الطيبة والذكريات املفيدة والن�سائح البناءة والإ�ساءات اخلاقة 
بالقيم  اجلميع  وج��دان  وتنري  اللقاء  حميمية  وتزكي  املجال�ص  ت��رثي  التي 
الإن�سانية اخلاقة ومكارم الأخاق املتوارثة وتطلعات امل�ستقبل الذي ينتظر 
اإليه اجلميع ودائما مبنظار التفاوؤل والر�سول الكرمي حممد �سلى اهلل عليه 
و�سلم يقول: )تفاءلوا باخلري جتدوه( ومن يتوكل على اهلل فهو ح�سبه ويد 
اآداب  مع  احلديث  ح��اوة  تتجلى  حيث  الن�سيحة  والدين  اجلماعة  مع  اهلل 

ال�ستماع ويرثي احلوار اجلميع.
دب��ي وهو  بن مويزة يف  �سلطان  بن  ال�سيد حميد  به جمل�ص  يكتنز  كا  وه��ذا 
والإخا�ص  وال���وف���اء  ال�سيافة  وك���رم  ال��ت��ج��ارب  ب�سعة  م��ع��روف��ة  �سخ�سية 

والعرفان باجلميل لقيادتنا احلكيمة واملخل�سة والأمينة .

�سر�حة ومو�سوعية
لدولة  والأرب��ع��ني  ال��ث��اين  الوطني  ال��ي��وم  اأج���واء  ون��ح��ن يف  ق�سدنا جمل�سه 
الإمارات العربية املتحدة فوجدناه يزدان بح�سور كوكبة من رجالت الباد 
من خمتلف القطاعات الإدارية والثقافية والتجارية والأدبية وغريها فجاء 

احلوار نافعا ومكتنزا وهادفا يرثي معرفة اجلميع .

�لوفاء ثم �لوفاء ثم �لوفاء
ا�ستهل ال�سيد حميد بن �سلطان بن مويزه حديثه بالدعاء اإىل اهلل �سبحانه 
باأن يرحم ال�سيخ زايد وال�سيخ را�سد ويجعل مثواهما اجلنة باإذن اهلل فهما 
اللذان تعاونا ومعهما حكام الإمارات الكرام على تاأ�سي�ص الحتاد واإعان �ساأن 
الإجنازات  والتي حققت  املعطاء  الحتادية  امل�سرية  وامل�سي قدما يف  الدولة 

املبهرة لنا وللعامل بزمن قيا�سي ومت�سي قدما بعون اهلل من خري �سلف اإىل 
خري خلف لإ�سافة املنجزات اىل املنجزات وم�ساعفة ثمار امل�سرية الحتادية 
للقيادة  الوفاء  ثم  الوفاء  ثم  الوفاء  اأهمية  على  موؤكدا  جيل  اإىل  جيل  من 
من  امل��زي��د  ويحققون  باإخا�ص  يعملون  ال��ذي��ن  الأم��ن��اء  واحل��ك��ام  املخل�سة 
الإجنازات بتعاون جميع الأجيال من اأجداد واآباء واأبناء ومن �سيبة و�سباب 
ورجال ون�ساء لرفد امل�سرية الحتادية باملزيد من الكفاءات واخلربات لتحقيق 
ماهو اأكرث واأكرث من الإجنازات الحتادية املتوالية يف دولتنا العزيزة والتي 
حتظى مبحبة واإخا�ص اأبنائها وباحرام العامل �سرقا وغربا و�سمال وجنوبا 

ودائما اإىل الأمام باإذن اهلل .ونبارك فوز دبي با�ست�سافة اك�سبو 2020 . 

ذكريات ل تن�سى
ويفتح ال�سيد حميد بن �سلطان بن مويزة دفر ذكرياته ويتابع حديثه يقول 
منذ طفولتي واأنا ي�ستهويني ال�سيد وكان لدي قارب اأمار�ص به هوايتي ب�سيد 
الأ�سماك ولدي ثاثة اأولد كلهم تعلموا وجنحوا واحلمد هلل وقد بداأت العمل 
منذ �سباي يف جمال ال�سفر مع والدي واأعمامي يف ال�سفينة حيث ن�سافر اإىل 
البحرين واإي��ران و�سائر منطقة اخلليج وكنت قد تلقيت تعليمي البتدائي 
على يد املطوع �سلطان بن حميد بن مطر ال�سويدي واملطوع عي�سى بن بهادر 
وال�سيخ حممد بن حجر وكذلك عياله عقيل و�سديق وعبداجلليل وكذلك 

اأحمد بن حجر وولده حجر. وكنا نردد مع مدر�سينا دائما قول ال�ساعر:
و�طلبو� �لعلم �سريفا كي تفوزو� باملر�م

طالب �لعلم جليل لو يكن من ن�سل حام
واأ�ساف: بالقول كنا ندر�ص القراآن الكرمي والكتابة والإماء واحل�ساب وكنا 
يعلموننا  كانوا  كما  والذكاء  باحلد�ص  اأخ��رى  واأحيانا  اليد  اأحيانا  ن�ستخدم 

الن�سيد املدر�سي واملجتمعي ال�سهري الذي يقول:
يا �سباب العرب جدوا باجتهاد واهتمام 

وال�سيد  ب��زي  علي  يو�سف  وال�سيد  دروي�����ص  بن  ابراهيم  �سعيد  ال�سيد  واأك��د 
حممد بن عي�سى ال�سويدي وال�سيد اأحمد �سامل املقرب اأبو وليد وال�سيد اأبو 
ها�سم عبد الباري وجميع من يف املجل�ص كام ال�سيد حميد بن �سلطان بن 
مويزه واأثنى اأحمد �سامل املقرب على ما قدمه احلكام من توجيهات وخدمات 

ومتابعة لزدهار احلركة التعليمية والثقافية يف الإمارات اإىل جانب احلوافز 
وت�سجيع الأهل لأبنائهم ليقبلوا على التعليم ويوا�سلوا لدرا�سة من مرحلة 
اإىل اأخرى حتى غدت الإمارات اليوم عاملا معرفيا متميزا باأبنائه وكفاءاتهم 
والتجارة  وال�سناعة  والثقافة  العلم  جم��الت  فيكل  وجناحاتهم  وخرباتهم 

والطب وال�سيدلة والفرو�سية والريا�سة وما اإىل ذلك �سبيا .
الناجحة  الأع��م��ال  لكل  بامتياز  �سحية  بيئة  ف���الإم���ارات  �سعادته  واأ���س��اف 
والجتهادات املخل�سة والأفكار البناءة التي جتمع بحكمة واقتدار بني اأ�سالة 
املا�سي ومتطلبات احلا�سر ودواعي امل�ستقبل وكل عام وانتم بخري مبنا�سبة 

اليوم الوطني يوم العطاء والإخا�ص والنتماء .

ن�سائح لل�سباب
وحتدث ال�سيد �سعيد ابراهيم بن دروي�ص )اأبو اأحمد( على اأهمية دور ال�سباب 
املجال�ص  يهجروا  ل  اأن  لل�سباب  ن�سيحتي  ق��ال:  وامل�ستقبل  احلا�سر  بناء  يف 
لأن  مدار�سنا  جمال�سنا  يقولون  ك��ان��وا  دائ��م��ا  واأج��دادن��ا  م��دار���ص  فاملجال�ص 
املجال�ص تكتنز بتجارب الكبار واأفكارهم وحكمتهم حيث يتعلم ال�سباب طريق 
عمر  معا  العمرين  ليعي�سوا  الفر�سة  فيك�سبوا  الأخطاء  ويتجنبوا  ال�سواب 
فاأكلنا  زرع��وا  ق��ال احلكماء)  وقدميا  اأعمارهم  اإىل  اإ�سافة  والأج���داد  الآب��اء 
ونزرع فياأكلون( مع اللتزام باأوامر ديننا احلنيف ونواهيه مع احلفاظ على 

الفرائ�ص التي تكر�ص ال�سلة بني العبد وربه.
من  ال�سباب  ا�ستفادة  �سرورة  على  موؤكدا  دروي�ص  بن  �سعيد  ال�سيد  واأ�ساف 
زايد  ال�سيخ  املرحوم  اأن  حيث  الأ�سرة  وبناء  للزواج  اأمامهم  املتاحة  الفر�ص 
املهر  من  للمقدم  مائما  قانونا  اأ�سدر  قد  الدولة  وموؤ�س�ص  اجلميع  وال��د 
واملوؤخر مبا هو منا�سب لكل �ساب من اأجل الزواج لإر�ساء العفة وبناء الأ�سرة 
يقول:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  الكرمي  والر�سول  للم�ستقبل  والعمل 
)من ا�ستطاع منكم الباءة فليتزوج( والباءة هي النفقة مع اعتبارات �سندوق 

الزواج الذي يقرر املنحة املنا�سبة . 
اإليها البع�ص قد  وتابع يقول ولكن لاأ�سف ال�سديد فاإن املبالغة التي يلجاأ 
هنا  ومن  العر�سان  لدى  امل�ستطاع  ماهو  وتفوق  للجميع  مكلفة  اليوم  غدت 
جاءت حفات الزواج اجلماعي للتخفيف من الأعباء ويفي بالغر�ص ويعزز 

الن�سيج الجتماعي بني النا�ص )اأقلهن مهورا اأكرثهن بركة(.

جمال�سنا مد�ر�سنا .. و�لوفاء ثم �لوفاء ثم �لوفاء للوطن

» الفجر « يف جمل�ص حميد بن �شلطان بن مويزه
بيئة �سحية لكل �لأعمال �لناجحة  �لإمار�ت  �ملقرب:   �سامل  •�أحمد  قيا�سي  بزمن  �لعامل  �أبهرت  �لحتاد  • �إجناز�ت 

نبارك فوز دبي با�ست�سافة �ك�سبو 2020
�لطالق ظاهرة  من  �حلد  وكذلك  �لزو�ج  تكاليف  من  �حلد  على  �لعمل  يجب  دروي�ش:  بن  �إبر�هيم  • �سعيد 

ظاهرة �لطالق خطرية 
اإىل  بن مويزة  �سلطان  بن  وال�ستاذ حميد  دروي�ص  بن  ابراهيم  �سعيد  ال�ستاذ  ون��وه 
ظ��اه��رة ال��ط��اق وه��ي م��ن اأ���س��واأ ال��ظ��واه��ر يف املجتمع الإ���س��ام��ي لأن ال��ط��اق هو 
اأبغ�ص احلال عند اهلل يفكك الأ�سر وي�سرد الأبناء وي�ستت ال�سمل ويفكك املجتمع 
وامل�ستقبل ل تطاق وهنا  الأبناء وم�ساكله يف احلا�سر  العداوات ويفرق بني  وي��ورث 
الأ�سباب  لعاج  امليداين  بالتوجه  الظاهرة  هذه  من  للحد  للعمل  بامل�سوؤولني  اأه��اب 
فتقوى  احل��ال  اأبغ�ص  دون ح�سول  للحيولة  املناعة  ولتوفري  النتائج  قبل ح�سول 
اهلل ووعي امل�سوؤولية والأخاق الفا�سلة وال�سدق والو�سوح واإذا كان من �سلبيات عمل 
املراأة يف اخلارج فاأولدها اأوىل بها ورحم اهلل من يعقل ويتوكل . وكذلك اأكد ال�سيد 
تكون  اأن  اأم��ا  البيوت بحيث  دور اخل��دم يف  اأهمية  �سلطان بن مويزة على  بن  حميد 
اخلادمة عاما بناء اإذا اأح�سنا اختيارها وتدريبها واإلزامها بالأ�سلوب ال�سحيح كما قد 
تكون عامل هدم اإذا كانت �سيئة واأ�ساءت لاأ�سرة ولأبنائها وخا�سة الأطفال فالوعي 
الزمنية  املراقبة  ال�سحيحة مع  والبداية  للخادمة  ال�سحيح  امل�سار  اأ�سا�ص  واللتزام 
واملتابعة امل�ستمرة جتنب الأ�سرة الكثري من ال�سلبيات وامل�ساكل. وخل�ص �سعادته اإىل 
القول يجب وعي هذا الدور مدر�سيا واإعاميا وثقافيا واجتماعيا واأخاقيا بحيث 

نذكي اليجابيات ونتجنب ال�سلبيات وي�سلم املجتمع وع�ساكم من عواده.

حميد بن مويزة بني �سيوف جمل�سهحميد بن �سلطان بن مويزة
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�سديق حممد �سديق �سالم

من رجالت �لدولة و�أعمدة �لحتاد

ال�شفري عي�شى �شالح القرق.. مدر�شة يف ال�شيا�شة والدبلوما�شية والأدب والثقافة 

�أول مو�طنة تعمل يف حكومة �لفجرية 

فاطمة املر�شودي: الحتاد اأر�شى قواعد الدولة الع�شرية
على �لأجيال �جلديدة �أن حت�سن �لقطاف 

•• كتب-حممود علياء:

لدولة  ل��احت��اد  والأرب��ع��ني  ال��ث��اين  الوطني  بالعيد  ال��ي��وم  نحتفل  عندما 
الإ مارات العربية املتحدة لبد من اأن نتوقف اأمام اأدوار مبادرات عدد من 
رجالت الدولة  واأعام 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  والتاأمات 

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

والرحل جزاه اهلل كل خري وكل عام واأنتم بخري. 

•• �لفجرية –حممود علياء:

ب��دء انطاقتها 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 الإعام 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 
الثاين 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�سامية 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 والراث. 
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 الافتة 
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��ام��ي 
الدوؤوب واملثابرة على حت�سيل العلم واملعرفة با 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. 

الواعظ  ف�سيلة  اإلينا  حت��دث  والأرب��ع��ني  ال��ث��اين  الوطني  ال��ي��وم  ومبنا�سبة 
ال�سوؤون  دائ����رة  الأول يف  ال���واع���ظ  ���س��ام  ���س��دي��ق  ���س��دي��ق حم��م��د  الأ���س��ت��اذ 
الإ�سامية 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 لاحتاد 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 واإخا�ص لتحقيق امل�ستقبل الأف�سل 

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

•• دبي –�لفجر:
ومبنا�سبة اليوم الوطني الثاين والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
اأبوظبي  بنك  ف��رع  مدير  م�ساعد  علي  لياقت  الأ�ستاذ  �سعادة  اإلينا  حت��دث 
الوطني بدبي ورئي�ص فرع ديرة قال �سعادته م�سى على وجودي يف الإمارات 
الآن 37 �سنة حيث قدمت بعد اأن تخرجت من جامعة لهور يف باك�ستان مع 
اأنني تلقيت تعليمي البتدائي والثانوي يف الإمارات اأي اأنني قدمت للمرة 
اثناء  �سنوات  بثاث  الحتاد  قبل  اأي  الأوىل اإىل الإمارات يف العام 1969 

ع�سر ال�سيخ  زايد وع�سر ال�سيخ را�سد رحمهما اهلل وطيب اهلل ثراهما.
واأ�ساف كم تده�سني الإم��ارات بني ما هي عليه اليوم وما كانت عليه قبل 
37 �سنة كاحللم اجلميل واخليال الأجمل والده�سة الافتة �سواء من حيث 
ق�سر الوقت اأو من حيث حجم الإجنازات اأو من حيث موقع ومكانة الإمارات 
ا�ست�سافتها    العامل فالباب م�سروع للم�ستقبل الأف�سل ونبارك لدبي  حول 

الإن�سانية حول  العاملية هذا ناهيك عن الإجن��ازات وامل�ساعدات  اأبوظبي مركزا لأيرينا  2020 كما هي  اك�سبو 
العامل واأ�ساف ال�سيد لياقت علي لقد وفرت الإمارات احلياة الكرمية الآمنة املطمئنة للجميع وبكل تفا�سيلها 
من املدر�سة اإىل اجلامعة اإىل العيادة اإىل امل�ست�سفى اإىل اخلدمات احلكومية واخلا�سة بكل روافد احلياة الع�سرية 
املن�سودة واحلمد هلل فاإن برامج التنمية امل�ستدامة تتوايل يف كل القطاعات وعلى خمتلف الأ�سعدة ليكون امل�ستقبل 
دائما هو الأف�سل ونوه �سعادته اإىل اأن الإم��ارات هي موئل اجلميع من خمتلف بقاع وبلدان العامل من الأديان 
اأ�سا�ص املعامات والطماأنينة �سيدة  واملذاهب اإىل اجلن�سيات اىل اللغات اإىل املدار�ص واجلامعات حيث الأخاق 
املوقف وال�ستقرار والزدهار موئل اجلميع يف بيئة منوذجية متوازنة حتفظ كرامة وحقوق اجلميع من اأخاق 
املنا�سبة  نبارك للجميع بهذه   : القول  اإىل  لياقات علي  الأ�ستاذ  واأ�سالة وتراث وحداثة وتطور وخل�ص  واأدي��ان 
التاريخية املجيدة ونتمنى املزيد من الزدهار والنماء والتقدم يف موكب النه�سة ال�ساملة فاإذا �سلح الراأ�ص �سلح 

اجل�سد وكل عام وانتم بخري.

�شديق:اأو�شى ال�شباب بتقوى اهلل

�لإمار�ت.. �إجناز�ت مده�سة بزمن قيا�سي

لياقت علي: 
تده�سني �ملقارنة بني �حلياة �ليوم يف �لإمار�ت وما كانت عليه قبل 37 �سنة 

نبارك لدبي ��ست�سافتها �ك�سبو 2020

�لإمار�ت ودبي بني �لأم�ش و�ليوم
حديث ذو �سوؤون وذو �سجون

عبد الرزاق �شديق اخلاجة:
 على ال�شباب اأن يح�شنوا ال�شتفادة من امل�شرية

�لحتاد جعل �لإمار�ت بني �لبلد�ن �لأوىل يف �لعامل
•• 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 الثاين 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 لاحتاد حكام الإ مارات متمنيا �سعادته بهذه املتنا�سبة املزيد من النماء والتطور 

والرخاء والزدهار وكل عام واأنتم بخري.ونبارك ا�ست�سافة دبي اإك�سبو 2020 .
وبالعودة اإىل ذكرياته مع البدايات قال الأ�ستاذ عبد الرزاق اخلاجه بالعودة اإىل الذكريات الأوىل 
قبل الحتاد كانت املنطقة تعاين من الطرق الرابية واملحات 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 امليرو 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 �لرز�ق �خلاجه حممد �سريف

لياقت علي نور ح�سني

•• دبي-�لفجر:

املعروف  الأع���م���ال  رج���ل  وحت����دث 
�سعادة  واخل���ل���ي���ج  الإم������������ارات  يف 
املاجد  حممد  عبدالعزيز  ال�سيخ 
ف��اأك��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة احل��ف��اظ على 
م�����ن�����ج�����زات الحت�����������اد و�������س������رورة 
اإىل  جيل  من  املتوا�سلة  الإ�سافة 
متاحة  الفر�ص  واأن  خا�سة  جيل 
مفتوحة  ال���ط���م���وح���ات  واأب����������واب 
ال�ستفادة  ال�����س��ب��اب  ع��ل��ى  وي��ج��ب 

حت�سيل  م��ع  ال�سياب  جت���ارب  م��ن 
واملثابرة  واجلد  اهلل  وتقوى  العلم 
والعمل  امل��ن��ج��زات  على  واحل��ف��اظ 
فالعمران  ونوعا  كّماً  زيادتها  على 
مو�سع  غ��دا  الدولة  يف  احل�ساري 
اأكد  العامل واحرامه كما  اإعجاب 
ال�ستفادة  ���س��رورة  ع��ل��ى  ���س��ع��ادت��ه 
الطموحات  واإذك�����اء  ال��ف��ر���ص  م��ن 
تقدير  وح�سن  املنجزات  امل�ساعفة 
امل�سالك الفا�سلة والأوقات النافعة 
واأن  ل�سميا  املتوا�سل  والج��ت��ه��اد 

�سيوخنا الكرام حفظهم اهلل واأطال 
اهلل يف اأعمارهم قد وفروا الفر�ص 
ورع������وا ال���ك���ف���اءات واجت����ه����وا بكل 
يف  والزده����ار  التنمية  اإىل  ال�سبل 
خمتلف قطاعات احلياة العمرانية 
والزراعية  والتعليمية  وال�سحية 
والتجارية وال�سناعية وال�سياحية 
والثقافية واإىل كل جمالت احلياة 
الع�سرية التي جتمع بني الأ�سالة 
مو�سوعي  ب�����ت�����وازن  واحل�����داث�����ة 

ومثمر وكل عام وانتم بخري. 

حتية من �لقلب لل�سيوخ

عبد العزيز املاجد: نواكب النه�شة منذ البدايات

�سعادة عبد �لعزيز �ملاجد

فاطمة �ملر�سودي
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املواطنون واملقيمون يف راأ�ص اخليمة يعربون عن اعتزازهم بالإمارات ويرفعون الولء للقيادة 
•• ر�أ�س �خليمة- �لفجر:

�أعرب �ملو�طنون و�ملقيمون يف ر�أ�ش �خليمة عن فرحتهم باليوم �لوطني )42( لدولة �لإمار�ت قائلني �ن هذه �ملنا�سبة غالية علينا جميعًا لذ� نحر�ش 
على �مل�ساركة فيها كاأ�سرة و�حدة يجمعنا �حلب و�لفخر و�لعتز�ز بالمار�ت �لتي باتت و�حة يجد فيها �جلميع حقوقهم كاملة وينعمون فيها بالأمن 

و�لأمان و�لعي�ش �لكرمي ورفعو� �لولء لقادة �مل�سرية وتعهدو� بان يكونو� زخر� لوطنهم .

قال العقيد �سليمان حممد الكيزي، رئي�ص 
مركز �سرطة الرم�ص ال�سامل، يف ت�سريح 
له بهذه املنا�سبة اأكد حر�ص القيادة العامة 
مع  ال��ت��ج��اوب  على  اخليمة  راأ����ص  ل�سرطة 
املبادرات املجتمعية والوطنية انطاقا من 
حر�سها على تر�سيخ م�ساعر الوفاء واحلب 
والولء لهذا الوطن املعطاء وجت�سيد روح 
وطنهم  ل��راب  الوطن  اأبناء  من  النتماء 
تبخل  مل  التي  قيادتهم  ح��ول  والتفافهم 
الكرمية  احلياة  لهم  وف��رت  والتي  عليهم 

والطماأنينة والأمن والأمان.
واأ�ساف قائا : اإن يوم الثاين من دي�سمرب 
م�سهودا وحمفورا  يوما  كان   1971 عام 
يف الذاكرة بجهود اخلريين من ابناء هذا 
تاأ�سي�سه والذي  الوطن وممن عملوا على 
واإخا�ص  حكمة  وبف�سل  اهلل  بف�سل  كان 
م��ن اأ���س�����س��وا ���س��رح ه���ذا الإحت����اد ال�سامخ 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  بقيادة 
اأن  اىل  م�سريا  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
اإماراتي  لكل  مفخرة  يعد  الوطني  اليوم 
الأر�ص  ه��ذه  على  مقيم  وك��ل  عربي  وك��ل 
يعود  اأن  القدير  العلي  اهلل  داعيا  الطيبة، 
ه��ذا ال��ي��وم يف ك��ل ع��ام ودول���ة الإم����ارات يف 
اأمن واأمان واأن يحفظ اهلل �ساحب ال�سمو 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
ال���دول���ة و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي واأ�سحاب 
لاحتاد  الأع��ل��ى  املجل�ص  اأع�����س��اء  ال�سمو 
حكام الإمارات املجتمع واأفراده، وللتاأكيد 

على مفهوم ال�سرطة املجتمعية. 
النعيمي  ع��ي�����س��ى  ي��ا���س��ر  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
ن��ح��ن نحتفل  راأ�����ص اخل��ي��م��ة  م��دي��ر طبية 
باليوم الوطني لدولتنا تعبرياً عن الفرح 
الغالية  املنا�سبة  بهذه  يغمر  الذي  الكبري 
الفر�سة  ه��ذه  وانتهز  اجلميع  قلوب  على 
وا�سم  با�سمي  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  لأرف��ع 
مقام  اإىل  الطبية  اخليمة  راأ����ص  منطقة 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب 
نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل و �ساحب 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
�ساحب  واإىل  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  دب����ي  ح���اك���م 
القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 
راأ���ص اخليمة  الأعلى حاكم  املجل�ص  ع�سو 
و�سيوخ  حكام  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م 
�سعب  واأول��ي��اء عهودهم وجميع  الإم���ارات 
الإم�������ارات. حم��م��د را���س��د ال�����س��ح��ي مدير 
�سعادته  بالغ  عبيداهلل عرب عن  م�ست�سفى 
المارات  دول��ة  ان  م�سيفا  الفعالية  بهذه 
منذ انطاقتها على يد املغفور له ال�سيخ 

زاي����د و���س��ع��ت ه��م��وم امل���واط���ن ع��ل��ى �سلم 
اأوي��ات��ه��ا فعملت م��ن اأج��ل��ه وق��دم��ت ل��ه كل 
ما يريد وكل مايطمح اليه ففتحت امامه 
وهياأت  امل�ست�سفيات  وبنت  التعليم  مرافق 
له كل متطلبات العي�ص الكرمي والرفاهية 
الوطنية  الحتفالت  مظاهر  ان  مو�سحا 
ما هي ال تعبريا خمل�سا عن الوفاء لهذا 

الوطن املعطاء ولقيادته الر�سيدة . 
م�ست�سفى  مدير  املهبوبي  علي  اأحمد  قال 
املغفور له  �سعم : ما من �سك مطلقا بان 
اأ�سبه  دول���ة  اأ���س�����ص  زاي���د  ال�سيخ  اهلل  ب���اذن 
الذين  ال�سيوخ  ال�سمو  واأ�سحاب  باملعجزة 
تولوا امل�سرية من بعده م�سوا على الدرب 

من  ولكل  لنا  مفخرة  تعد  دول��ة  و�سنعوا 
ي�ستحقون  بذلك  وه��م  اأر�سها  على  يقيم 
ال�سادق من  وال��وف��اء  العفوي  ه��ذا احل��ب 
�سعبهم ويف قناعتي انه يحق لنا ان فرح كل 
يوم ولي�ص كل عام �سائلني املوىل عز وجل 
اأمن  دار  بادنا  ويبقي  قيادتنا  يحفظ  ان 
لقيادتنا  ال��ولء  واأم���ان وم��ن جهتنا نرفع 
ونعمل  للوطن  زخ��را  نكون  ب��ان  الر�سيدة 
من اأجل ان تتبواأ دولتنا مكانها يف مقدمة 

دول العامل .
ع��ل��ي اأح���م���د رب����اع ال�����س��ح��ي م���ن مواطني 
اجل���ري ع��ربع��ن اع���ت���زازه وف��خ��ره بوطنه 
المارات وبقادة باده  الذين مل يدخروا 

ج��ه��دا م��ن اأج���ل ا���س��ع��اد ورف��اه��ي��ة املواطن 
ب��وط��ن كتب  ن�سعد  ان  ل��ن��ا  ي��ح��ق   : ق��ائ��ا 
كما  اأبنائه  وج��ه��ود  قيادته  بعرق  تاريخه 
بولة  نتباهى  اأن  لنا  ويحق  ويحلم  يحب 
وروؤيتهم  ال��ث��اق��ب  بفكرهم  ال��ذي��ن  اأم��رن��ا 
احلكيمة اأقاموا لنا دولة تقف على اأر�سية 
والأمان  الأم���ن  اأ�سباب  ك��ل  متتلك  �سلبة 

والرفاهية ورغد العي�ص. 
تقدم  اجلامعة  رئي�ص  نائب  راو  والدكتور 
ب��ال��ت��ح��ي��ة وال��ت��ه��ن��ئ��ة حل��ك��ام و�سيوخ  ف��ي��ه��ا 
و���س��ع��ب دول���ة الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ي��وم ال��وط��ن��ي واع��ت��رب اليوم 
تقدمه  ايجابيا  منوذجا  للدولة  الوطني 

الدولة  جت��رب��ة  لتعك�ص  للعامل  الم����ارات 
ال��رائ��دة يف ت��وف��ري احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة للكل 
تنعم  ان  للدولة  متمنيا  ومقيما  مواطنا 

دوما بال�ستقرار وال�سام وال�سوؤدد.
وقال قا�سم مانع �سالح نحن نفرح باليوم 
غ��ال��ي��ة على  ي��ع��د منا�سبة  ال���ذي  ال��وط��ن��ي 
ق��ل��ب ك��ل م��واط��ن واذا ك��ن��ا ن��ح��ر���ص على 
اقامة الحتفاليات املجتمعية يف املنا�سبات 
الدافع اىل  الوطنية واحلفاظ عليها فان 
ذلك ياأتي من هدف تر�سيخ قيمة الهوية 
الوطنية يف نفو�ص اأبناء الوطن وتذكريهم 
العظيمة عرب  الجن����ازات  م��ن  مب��ا حتقق 
م�سيدا  امل��ي��م��ي��ون��ة  الحت�����ادي�����ة  امل�������س���رية 

مرمي جمعه �لبقي�سي

�منه �حمد �لعو�سي �سليمان �لكيزي

حممد علي �حمد

حممد ر��سد

قا�سم مانع �سالح

يا�سر �لنعيمي

�سديق ناجي

�حمد �ملهبوبي

ال�سمو  ل�����س��اح��ب  ال��ر���س��ي��دة  ب��ال��ق��ي��ادة 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
اأ�سحاب  واإخ��وان��ه  ال��دول��ة  حفظه اهلل  
ال�����س��م��و اأع�����س��اء امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى حكام 

الإمارات . 
وع���رب حم��م��د ع��ل��ي اأح���م���د ع���ن فرحته 
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ق���ائ���ا ك��م��ا ه���ي حال 
بالغبطة  اأ���س��ع��ر  ف��اأن��ا  امل��واط��ن��ني  جميع 
لنا  لأنها منا�سبة وطنية عظيمة حتكي 
عن جهود الباء العظماء الذين �سحوا 
�سمل  جمع  اأج��ل  من  والنفي�ص  بالغايل 
اأب���ن���اء ه����ذه الأر�������ص امل���ع���ط���اءة يف كيان 
واحد �سكل دولة حتمل ا�سم )المارات( 
وبف�سل جهودهم و�سدق نواياهم م�ست 
الدولة ب�سرعة نحو القمة و�سارت رقما 
���س��ع��ب��ا ع��ل��ى خ���ارط���ة ال���ع���امل ل ميكن 
واملقيمني  للمواطنني  ووف���رت  جت���اوزه 

�سبل احلياة الكرمية . 
ك���ي���دي نعي�ص  ع����ب����داهلل ح�����س��ني  وق������ال 
والأربعنب ونحن  الثانية  الذكرى  اليوم 
غ�سون  يف  ب��ادن��ا  لأن  ب��ال��ف��خ��ر  ن�سعر 
بف�سل  مت�سي  القليلة  ال�����س��ن��وات  ه���ذه 
قيادتها الر�سيدة بخطى مت�سارعة وثقة 
م��ت��ن��اه��ي��ة ن��ح��و ال��ق��م��ة ل��ي�����ص يف جمال 
ال��ت��ي تهم  امل��ج��الت  ب��ل يف جميع  معني 

الوطن واملواطن.
اأم����ا ���س��دي��ق ن��اج��ي وه���و ب��ط��ل يف كمال 
غالية  املنا�سبة  ه��ذه  اأن  فقال  الأج�����س��ام 
ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��اً، وال���ك���ل ي��ح��ر���ص على 
اأبناء  اأن  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د  ف��ي��ه��ا  امل�����س��ارك��ة 
واح���دة يجتمعون على  اأ���س��رة  الإم����ارات 
ح��ب ال��وط��ن حت��ت راي���ة واح����دة تر�ّسخ 
املواطنني  لدى  والعتزاز  الفخر  �سعور 

بهذه املنا�سبة الوطنية.
وقال خليفة املن�سوري اأن المارات لأنها 
متكنت  فقد  ع�سرية  مبوا�سفات  دول��ة 
طوال العقود الأربعة املا�سية من حتقيق 
بناء  اأهمها  املجالت،  اإجن��ازات يف جميع 
الإن�سان ف�سًا عن نعمة الأمن والأمان، 
وهما ركيزتا كل عملية تنموية متقدما 

اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  التهاين  اآي���ات  باأ�سمى 
الويف  الإم����ارات  و�سعب  العليا،  ال��ق��ي��ادة 

بهذه املنا�سبة الغالية على اجلميع.
وق��ال��ت اأ���س��م��اء ال��زع��اب��ي رئ��ي�����س��ة جلنة 
ال��وط��ن��ي يف جلفار  ب��ال��ع��ي��د  الح���ت���ف���ال 
ال���دوائ���ي���ة: م��ن ح��ق��ن��ا ان ن��ف��رح يف هذا 
مبذاق  الوطني  عيدنا  ون�ستذكر  اليوم 
الذين  كافة  املواطنني  نفو�ص  يف  خا�ص 
ي���ف���خ���رون ب��وط��ن��ه��م ومب�����ا حت���ق���ق من 
وما  تعد  اأو  ال��ت��ي ل حت�سى  الجن����ازات 
املواطنة  امل������راأة  ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى  احل���ر����ص 
وخروجها اىل مواقع العمل لت�سارك يف 
تنمية بادها ال دليا مقنعا على اأهمية 

وعظمة تلك الجنازات الوطنية .
بفرحة  البقي�سي  جمعة  م��رمي  وحتكي 
عن عظمة اجن��ازات دولة الحت��اد قائلة 
ل��ط��امل��ا ي��ح��ل��و ل��ل�����س��ع��وب ان ت�����س��ت��ذك��ر يف 
واأجمادها  تاريخها  الوطنية  اأع��ي��اده��ا 
وع��ظ��م��ة ق���ادت���ه���ا ف����ان الم��������ارات التي 
تقف  اليوم  هي  ها  ال�سفر  من  انطلقت 
يف  وت��ط��ور  را�سخة  م��ب��ادئ  على  �ساخمة 
�ستى جمالت احلياة ما اأذهل دول العامل 
واأث����ار اع��ج��اب��ه��م ك��ي��ف ل ؟! والم����ارات 
رعاها  الر�سيدة  قيادتها  ظل  يف  الوطن 
اهلل ت��ب��ذل ق�����س��ارى ج��ه��وده��ا م��ن اأجل 
عزة الوطن ورفاهية املواطن وما الأمن 
ال  بهما  نتمتع  ال���ذي  العي�ص  ورف��اه��ي��ة 
الذي  ال��ت��ط��ور  م��دى  دل��ي��ا مقنعا على 

حتقق لدولتنا .
ومن جهتها عربت امنة اأحمد العو�سي 
عن اعتزازها وفخرها بوطنها المارات 
موؤكدة ولئها لقيادته الذين مل يدخروا 
املواطن  ورفاهية  ا�سعاد  اأج��ل  جهدا من 
كتب  بوطن  ن�سعد  ان  لنا  يحق   : قائلة 
اأبنائه كما  تاريخه بعرق قيادته وجهود 
يحب ويحلم ويحق لنا اأن نتباهى اأكرث 
ويف ك��ل ي��وم ب��ولة اأم��رن��ا ال��ذي��ن ر�سموا 
لنا دولة على اأر�سية �سلبة متتلك روؤية 
لأنها  فج  كل  من  النا�ص  وياأتيها  ثاقبة 

بلد الأمن والمان والعي�ص الرغدة . 

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر    

ن����ظ����م م����رك����ز �����س����رط����ة ال���رم�������ص 
احتفالية  اخليمة  براأ�ص  ال�سامل 
مبنا�سبة اليوم الوطني 42 لدولة 
الإمارات العربية املتحدة بح�سور 
منطقة  م����دي����رة  ح�������ارب  ���س��م��ي��ة 
والعقيد  التعليمية  اخليمة  راأ���ص 
ال���ك���ي���زي رئ��ي�����ص مركز  ���س��ل��ي��م��ان 
�سرطة الرم�ص ال�سامل ومب�ساركة 
للتعليم  ال��روؤي��ة  5 مدار�ص وه��م: 
الأ���س��ا���س��ي وال��ث��ان��وي، اب��ن زيدون 
الأ�سا�سي،  للتعليم  الأف��ق  للبنني، 
رو�سة الرحمة، الرباء ابن العازب 
الأفق  اأمهات  جمل�ص  ح1،  للبنني 
وبح�سور عدد من ال�سباط و�سف 

ال�سباط والأفراد باملركز .
ال�سام  ب���ع���زف  الإح���ت���ف���ال  وب�����داأ 
الوطني من جانب فرقة مو�سيقى 
الفقرات  ت��ن��وع��ت  ث���م  ال�����س��رط��ة، 
امل�ساركني  للطاب  الإ�ستعرا�سية 

احتفاًل بهذه املنا�سبة .
واأك�������د ال��ع��ق��ي��د ���س��ل��ي��م��ان حممد 
�سرطة  م���رك���ز  رئ��ي�����ص  ال���ك���ي���زي، 
له  ت�سريح  يف  ال�����س��ام��ل،  ال��رم�����ص 
القيادة  ح���ر����ص  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب���ه���ذه 

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر: 

نظمت دائرة الطريان املدين براأ�ص 
ال�سيخ  امل��ه��ن��د���ص  ب��رئ��ا���س��ة  اخل��ي��م��ة 
احتفال  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل 
لدولة   42 الوطني  اليوم  مبنا�سبة 
الإمارات العربية املتحدة اأمام مبنى 
دائرة الطريان املدين براأ�ص اخليمة 
مب�ساركة  اأطفال املدار�ص و الطلبة 

الع�سكريني .
وق����ال امل��ه��ن��د���ص ال�����س��ي��خ  ���س��امل بن 
ل��ق��د قطعت  ال��ق��ا���س��م��ي:  ���س��ل��ط��ان 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول����ة 
ت���ق���دم���ه���ا بني  ����س���وط���ا ط����وي����ا يف 
الأمم ونحن اليوم نحتفل بدخولنا 
الأمة  ل��ه��ذه   42 ال��ع��ام  ال��ن��اج��ح يف 
الروؤية  بف�سل  لأنف�سنا  اأن�ساأنا  وقد 
له  املغفور  املوؤ�س�ص  ل��اأب  احلكيمة 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  اهلل  ب����اإذن 
، واأن����ه م��ن واج��ب��ن��ا نقل  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�سباب  ج��ي��ل  اىل  ال��ث��ق��اف��ة  ه����ذه 
منونا   وم�سار  ببداياتنا  وتعريفهم  
يف  اخل��ي��م��ة  راأ�����ص  اإم����ارة  و�ست�ستمر 
ت�سوير وحتقيق واحلفاظ على كل 
ذلك متا�سيا مع روؤية الأب املوؤ�س�ص 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

العامة ل�سرطة راأ�ص اخليمة على 
املجتمعية  امل��ب��ادرات  مع  التجاوب 
حر�سها  م��ن  انطاقا  والوطنية 
ع���ل���ى ت���ر����س���ي���خ م�������س���اع���ر ال����وف����اء 
الوطن  ل���ه���ذا  وال��������ولء  واحل������ب 
النتماء  روح  وجت�����س��ي��د  امل��ع��ط��اء 
م��ن اأب��ن��اء ال��وط��ن ل���راب وطنهم 
وال��ت��ف��اف��ه��م ح���ول ق��ي��ادت��ه��م التي 
مل ت��ب��خ��ل ع��ل��ي��ه��م وال���ت���ي وف���رت 
والطماأنينة  الكرمية  احلياة  لهم 
اإن يوم  والأم�����ن والأم������ان. وق����ال 

 1971 ع��ام  دي�سمرب  من  الثاين 
ك���ان ي��وم��ا م�����س��ه��ودا وحم���ف���ورا يف 
ال����ذاك����رة ب��ج��ه��ود اخل���ريي���ن من 
اب��ن��اء ه���ذا ال��وط��ن ومم���ن عملوا 
بف�سل  ك��ان  وال���ذي  تاأ�سي�سه  على 
واإخا�ص من  وبف�سل حكمة  اهلل 
اأ�س�سوا �سرح هذا الإحتاد ال�سامخ 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  بقيادة 

�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
ال��ي��وم مفخرة  اأن ه��ذا  اإىل  واأ���س��ار 
لكل اإماراتي وكل عربي وكل مقيم 

داعيا  الطيبة،  الأر����ص  ه��ذه  على 
ي��ع��ود هذا  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل 
ال��ي��وم يف ك��ل ع��ام ودول���ة الإمارات 
اهلل  ي��ح��ف��ظ  واأن  واأم������ان  اأم����ن  يف 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
املجل�ص  اأع�ساء  ال�سمو  واأ�سحاب 

الأعلى لاحتاد حكام الإمارات.

الطريان  دائ��رة  اإن   : وتابع  نهيان.  
امل����دين و ال�����س��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا - 
راأ�ص  راأ���ص اخليمة و ط��ريان  مطار 
اخليمة - �سوف تظل م�سوؤولة اأمام 
النا�ص واملجتمع من اأجل بناء اإمارة 
راأ�ص اخليمة  وي�سرين اأن اأقول اإننا 

 42 الوطني  باليوم  نحتفل  ونحن 
دولة  اىل  نتطلع  احلبيبة،  لدولتنا 
كمر�سح  املتحدة  العربية  الم���ارات 
الدويل  اك�سبو  معر�ص  ل�ست�سافة 
2020 ، واأن دائرة الطريان املدين 
و ال�سركات التابعة لها - مطار راأ�ص 

اخليمة و طريان راأ�ص اخليمة- تقف 
اأج��ل دع��م ملف  اإىل جنب من  جنباً 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  ا�ست�سافة 
الهام  العاملي  احل��دث  لهذا  املتحدة 
و  تطوير  يف  ال���درب  على  فلن�ستمر 

بناء بادنا.

الطريان املدين براأ�ص اخليمة حتتفل باليوم الوطني 42 مركز �شرطة الرم�ص يحتفل باليوم الوطني 42



اليوم الوطني

ملحق خا�ص مبنا�سبة اليوم الوطني الثاين و الأربعني

االثنني  -  2  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10959
Monday   2   December   2013  -  Issue No   10959

32

�بتهاج عام بفوز دبي باإك�سبو 2020
رجال �لأعمال يف �لإمار�ت يتحدثون مبنا�سبة �ليوم �لوطني  )42( للدولة  

�لنتماء و�لإخال�ش و�لعطاء �أهم معاين �لحتاد

اأحمد حممد الدلل: ينبع النتماء من العقل والقلب والوجدان
حممود حممد الدلل: فر�ص العلم والعمل متوفرة واأن�شح ال�شباب بال�شتفادة منها

•• حتقيق-حممود علياء:  

ي�سكل رجال �لأعمال يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
من  و�كت�سابهم  �ل�سرب  مع  بتفاعلهم  ح�ساريا  ن�سيجا 
خمتلف  يف  وجناحاتهم  �أعمالهم  وتنوع  �ل�سلف  خرب�ت 
�حلقول وكافة �مليادين .  فتم�سي �لقافلة من جيل �إىل 
جيل وهي حتمل ح�ساد  �ل�سنني من �لتجارة و�ل�سناعة 
�مل�ساريع  �إىل  و�لثقافة  و�ل�سحة  �لتعليم  �إىل  و�لزر�عة 
�لتي  �ليانعة  وثمارها  و�ل�سباقة  و�ملتكاملة  �ملتنوعة 
وحد�ثة  مدنية  وتكر�ش  و�نفتاحا  �أ�سالة  تتج�سد 
فتم�سي قدما عاما بعد عام وقد �أينعت �ملزيد من �لثمار 
ربك  بنعمة  )و�أما  �لثمار  من  فالأكرث  �لأكرث  وت�ساعف 
و�لربعني  �لثاين  �لوطني  �ليوم  �إطاللة  ومع  فحدث(  
�لفرح  �أجو�ء  وو�سط  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة 
و�لتفاوؤل كانت لنا جولة ميد�نية و��سعة �سملت خمتلف 
و�كبو�  �لذين  �لأعمال  رج��ال  فقابلنا  �لدولة  �إم��ار�ت 
�مل�سرية �لحتادية منذ �نطالقتها وقطفو� ثمارها تباعا 
ور�سخو� مبنهجيتهم وخطو�تهم وقطافهم مفاهيم عملية 
تر�سو على �لتجارب وتفخر بالنتائج فيتطلعون دوما �إىل 
�ملزيد من جيل �إىل جيل ومن موكب �إىل موكب ومن �إجناز 

�إىل �جناز وكل عام و�أنتم بخري.

•• دبي-حممود علياء:
اإن تكري�ص الهوية الوطنية يف وجدان وتفكري اأبناء الوطن منهجية وطنية 
كل  الإم���ارات  يف  الر�سيدة  حكومتنا  توليها  م�سوؤولة  واجتماعية  تربوية 
قلوبنا جميعا  والعزيز على  الغايل  للوطن  اهتمام فهي جتذير لانتماء 
وتعميق ل�سعور الثقة والعتزاز بالقيادة الر�سيدة واملخل�سة والأمينة وما 
اأك�سبنا  اإجن��ازات قيا�سية يف عمر الزمن ويف كل املجالت مما  حققته من 
احرام العامل وتقدير الإن�سانية والإ�سرار على امل�سي قدما لتحقيق املزيد 

باإذن اهلل وكل عام وانتم بخري. ونبارك ا�ست�سافة دبي لإك�سبو 2020

حديث من �لقلب
بهذ الكلمات من القلب اإىل القلب 
ا�ستهل �سعادة ال�ستاذ اأحمد حممد 
ال��دلل رج��ل الأع��م��ال امل��ع��روف يف 
وا�سعة  بثقافة  ويتمتع  الإم�����ارات 
منطقي  وحت���ل���ل  دوؤوب  واإط������اع 
ا���س��ت��ه��ل كامه  ل����اأم����ور  ع��ل��م��ي 
ال��وط��ن��ي الثاين  ال��ي��وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
الإمارات متمنيا  والأربعني لدولة 
من اهلل وتعاىل اأن يحفظ قيادتنا 
املعطاء  الطيبة  وبادنا  احلكيمة 
ومعربا �سعادته عن اأ�سدق التهاين 
اليوم  مبنا�سبة  التمنيات  واأط��ي��ب 
للدولة  والأربعني  الثاين  الوطني 
اأهمية  ع���ن  ���س��ع��ادت��ه  ث���م حت����دث 

النتماء للوطن وتكري�ص الهوية الوطنية وهو يف عنوان معاين الأ�سا�سية 
وال�ساملة  الرائعة  الحتادية  للم�سرية  واملتفاعلة  والفاعلة  واحل�سارية 
اأول:  ق��ال  ؟  للوطن  العملي  النتماء  لهذا  ن�سل  كيف  �سعادته  وت�ساءل 
باجلواز ول  لي�ص  فالنتماء  ال��ذات  ونكران  والتعاون  املحبة والخا�ص 
النابع  اأمنا هو يف املحبة والتفاين والإخا�ص  القيد  باجلن�سية واخراج 
من النف�ص وال�سمري والوجدان والذي يجب اأن يعملوا على اأي اعتبار 
فاهلل �سبحانه وتعاىل اأول والوطن ثانيا بالعمل ل بالقول وباجلوهر ل 
باملظهر وبالفعل ل بالقول وبالدفاع احلقيقي الأدبي والعملي واحلر�ص 
وفوق  العامة  امل�سلحة  اإع���اء  وب��ال��ت��ايل  جلميع  النافعة  اخل��دم��ة  على 
نكون  املقدمة  يف  دائ��م��ا  نكون  اأن  اإىل  ن�سعى  فعندما  اخلا�سة  امل�سلحة 

عاملني حقا على تكري�ص النتماء وتر�سيخ الهوية قول وعما.
واأردف �سعادته يقول: وكلما ترجمنا هذه املعاين اإىل وقائع واإىل حقيقة 

يكون التج�سيد لاإ نتماء احلقيقي من جيل اإىل جيل. 

�لرتبية ومناهج �لدر��سة 
واإىل  واأهميتها  الربية  م�ساألة  اإىل  ال���دلل  اأح��م��د  ال���س��ت��اذ  ت��ط��رق  ث��م 
اأهمية مناهج الدرا�سة كذلك فقال اإن مناهج الدرا�سة هي التي بالتاأكيد 
تربية  يف  هي  احلقيقية  الربية  ولكمن  وامل��وؤث��رة  امل�ساعدة  العوامل  من 
الوجدان وتنمية املدارك وتقومي ال�سلوك والتي تكر�ص جمتمعه ال�سعور 

بالنتماء وبالهوية وبالعتزاز بالوطن.
واملنا�سبات  امل��واق��ف  ك��ل  ال��دول��ة يف  م��واط��ن��و  اأث��ب��ت  لقد   : ي��ق��ول  واأردف 
واحلياة اليومية اأنهم خمل�سون بانتمائهم لهذا الوطن وتكري�ص هويتهم 
يف  �سواء  ذل��ك  على  دليل  امللمو�سة  وال�سواهد  بالتمني  ولي�ص  بالعطاء 
القطاع العام اأو يف القطاع اخلا�ص وللدولة واملجتمع واملدر�سة والعائلة 

دورها الأ�سا�سي يف تكري�ص النتماء وال�سعور العام برجمة العملية.
ولفتا  �سريعا  العلم  ي��وم  يف  ال��ت��ج��اوب  ك��ان  ل��ذا  يقول  �سعادته  ا�ستطرد 
وعلى  للنداء  التلبية  �سرعة  على  دام��غ  تاأكيد  وهو  احلقيقة  يف  و�سادقا 
و�سوح النتماء و�سابة الهوية وعلى العتزاز الوا�سح بالوطن ول�سك 
فاإذا  وباخت�سار  القول  اإىل  وخل�ص  الإمي��ان  من  للوطن  الإخا�ص  ب��اأن 
�سلح الراأ�ص �سلح اجل�سد وقيادتنا الر�سيدة ترجم عمليا قول الر�سول 
عن  م�����س��وؤول  وك��ل��ك��م  راع  كلكلم  و���س��ل��م  عليه  اهلل  �سلى  حم��م��د  ال��ك��رمي 

رعيته.
اأدام اهلل قيادتنا الر�سيدة واحلكيمة و�سعبنا املخل�ص الويف لنكون جميعا 
يف ه���ذا ال��ب��ل��د ال��ط��ي��ب م�����س��رب امل��ث��ل ب��ال���س��ت��ق��رار والزده�����ار والنتماء 

والرخاء وكل عام وانتم بخري.

ن�سائح لل�سباب
وب�����دوره حت���دث الأ���س��ت��اذ حممود 
�سرورة  على  فاأكد  ال��دلل  حممد 
امل�سرية  م��ن��ج��زات  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
النتماء  ت��ك��ري�����ص  م��ع  الحت���ادي���ة 
ال�سباب  نا�سحا  وال��وط��ن  للدولة 
ب���ال����س���ت���ف���ادة م����ن ث���م���ار الحت�����اد 
الكثرية والتزام الإخاف الفا�سلة 
وال�سلوك ال�سحيح ووعي التجارب 
واإذك��اء الطموحات لتحقيق املزيد 
العلم  واأن فر�ص  ب��اإذن اهلل خا�سة 
من  وك��ل  للجميع  متاحة  والعمل 

جد وكل وانتم بخري. 
جيل م�سريف ناجح 

ال���س��ت��اذ في�سل ح�سن  ���س��ع��ادة  وق���ال 
ك����ل����داري م���دي���ر ق���ط���اع الأع����م����ال يف 
التجاري  دبي  بنك  يف  العامة  الإدارة 
اأرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال���ث���اين و 
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  الأرب���ع���ني 
الزدهار  من  املزيد  واأمت��ن��ى  املتحدة 
وال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ط��ور يف ك��ل احلقول 
وخم��ت��ل��ف امل��ي��ادي��ن. واأ����س���اف ونحن 
الحتاد  مبنجزات  عامة  نعتز  ال��ي��وم 

وحوافز  وطموحات  خ��ربات  يكتنز  ال��ذي  امل�سريف  القطاع  يف  وبخا�سة 
لتحقيق  ق��دم��ا  ومت�سي  امل�ساعب  على  وت��ق��وى  امل��ب��ادرات  م��ن  ت�ساعف 
الأهداف الرا�سخة واملدرو�سة بح�سابات دقيقة ت�سع لكل خطوة اعتبارها. 

وكل عام واأنتم بخري.
�لإجناز�ت كثرية 

رفيع  ال�ستاذ عبدال�سام حممد  �سعادة  املعروف  الأعمال  وحتدث رجل 
الرفيع مبنا�سبة اليوم الوطني  الثاين  والأربعني لدولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة ف��ا���س��ت��ه��ل ح��دي��ث��ه برفع 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى 
واىل  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اإىل 
املقمني  واىل  الم����������ارات  ����س���ع���ب 
والوافدين يف الدولة متمنيا املزيد 
والنه�سة  وال��ت��ط��ور  الع��م��ار  م��ن 
والزده�����ار يف دول���ة الم����ارات كما 
مت��ن��ى ���س��ع��ادت��ه ع��ل��ى ال�����س��ب��اب اأن 
ي��ح�����س��ن��وا ال���س��ت��ف��ادة م���ن جتارب 
الآب����اء وم��ن اإجن����ازات ال��دول��ة مع 
والتزام  امل�سوؤولية  متطلبات  وعي 
احلنيف  الإ�سامي  الدين  تعاليم 

الأكرث  بتحقيق  التمنيات  م��ع  بخري  واأن��ت��م  ع��ام  وك��ل  النبوية  وال�سنة 
والأكرث من املنجزات وكل عام وانتم بخري.

�لفر�ش كثرية 
وحتدث كذلك رجل الأعمال املعروف 
اأحمد  ال�س�����������تاذ  الوا�س�����ع��ة  بثقافت���ه 
ع���ب���داهلل ال��ع��و���س��������ي ف��ق��������������ال : اأرف����ع 
اأ�سمى اآيات التهاين والتربيك������ات اىل 
اأ�سح���اب ال�س����مو ال�س�����يوخ واإىل �سعب 
والوافدين  املقيمني  واإىل  الم����ارات 
باملنا�سبة  واأمت������نى  الدولة  اأر�ص  اىل 
اأن يه������تم ال�س���باب بالثق����افة والقراءة 
فالقراءة  ب��الأع��م��ال  اهتمامهم  مثل 
وفرته  وم���ا  الط�����ريق  يف  م��������نارة 
الفر�ص  جعل  امليادين  كل  يف  الدولة 

امل��راد وكل  لبلوغ  بالورود والزده��ار  كثرية وطريق الطموحات مفرو�ص 
عام واأنتم بخري.

�خلري يعم �جلميع
وحتدث باملنا�سبة كذلك ال�سيد عمر 

الدليل الرميثي فقال : 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  اأ���س��م��ى  ارف����ع 
حكام  ال�����س��ي��وخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  اإىل 
الإمارات واإىل �سعب الإمارات الكرمي 
والزائرين  وال���واف���دي���ن  وامل��ق��ي��م��ني 
مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ال��ث��اين و  
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  الأرب���ع���ني 
املتحدة مع التمني من اهلل عز وجل 
املزيد من النه�سة والتطور والزدهار 

وكل عام واأنتم بخري.
واأو�سي بهذه املنا�سبة اجلميع وخا�سة ال�سباب بتقوى اهلل ثم تقوى اهلل 

وال�سام .
�لحتاد يتحدث عن نف�سه

البناء  املخت�ص مب��واد  اهلل  ف��رج  امل��ع��روف حممد  التاجر  وحت��دث كذلك 
�سوق  الطويلة يف  ويتميز بخربته  ال�سحية  امل�ستلزمات  وجت��ارة خمتلف 
الإمارات واأمانته يف التعامل وكفاءاته ون�سيحته واإخا�سه قال : ا�ستهل 
رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين  اآ���س��م��ى  ب��رف��ع  حديثي 
اأ�سحاب  اإخوانها   واإىل  الدولة  نائب رئي�ص  ال�سمو  واإيل �ساحب  الدولة 
ال�سمو ال�سيوخ و�سعب الإمارات الكرمي هوؤلء النا�ص الطيبون الذين هم 
اأكفاء  اأعمال وجت��ار وخريجون  واأ�سدقاء خمل�سون ورج��ال  اأه��ل كرماء 
وناجحون جعلوا من الإم��ارات اأر�ص الزدهار والرخاء ومواطن النجاح 

وكل عام واأنتم بخري واإىل الأمام دائما باإذن اهلل .
�لإمار�ت وطن �جلميع

وحت�����دث ب��امل��ن��ا���س��ب��ة رج����ل الأع���م���ال 
قا�سم  اأبوبكر  ال�سيد  �سعادة  املعروف 
بهذه  اأحت����دث  اأن  ي�����س��ع��دين   : ف��ق��ال 
ولكل  م�سلم  لكل  ال�سعيدة  املنا�سبة 
الإم�����������ارات وطن  دول������ة  اإن���������س����ان يف 
املقر  اأنها  حقا  ن�سعر  والتي  اجلميع 
وامل�����س��ت��ق��ر وامل�����س��ك��ن اأن���ه���ا ب��ح��ق جنة 
الدنيا وحمط رحال اجلميع فا�سدق 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اإىل  التهاين 

وكل عام واأنتم بخري.
وت���اب���ع ال�����س��ي��د اأب��وب��ك��ر ق��ا���س��م يقول 

املا�سي  املدينة جتمع بني  ال��راث ومنارة  اأر���ص  الإم���ارات بحق  : تعترب 
والطماأنينة  والزده���ار  والتطور  والإمي���ان  بالعلم  وامل�ستقبل  واحلا�سر 
وال�ستقرار تريح النفو�ص وت�ستوعب امل�ساريع وتهيئ بيئة النجاح والتميز 

والطموح ))واأما بنعمة ربك فحدث(( وكل عام واأنتم بخري. 
جناحات تتو�ىل

وحتدث اإلينا مبنا�سبة اليوم الوطني 
اأبو  ال�سيد  للدولة  والأرب��ع��ني  الثاين 
ط��اه��ر وه���و ت��اج��ر م��ع��روف بخربته 
و�سدقه واأمانته قال : مبنا�سبة اليوم 
ال��وط��ن��ي ل��ل��دول��ة اأرف����ع اأ���س��م��ى اآيات 
اأ�سحاب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
واإىل  الإم���ارات  حاكم  ال�سيوخ  ال�سمو 
واأنتم  ع����ام  امل�����س��وؤول��ني وك����ل  ج��م��ي��ع 
اأب������و طاهر  ال�������س���ي���د  ب���خ���ري ومت���ن���ى 
يح�سنوا  اأن  اجلميع  على  باملنا�سبة 
قطاف ثمار الحتاد بتقوى اهلل وروح 
التعاون وال�سدق الإخا�ص والأمانة 

وهي قواعد النجاح الأ�سا�سية )ولئن �سكرمت لأزيدنكم ( وكل عام واأنتم 
بخري مع الدعاء اإىل اهلل �سبحانه باملزيد من التطور والزدهار والرخاء 

واألف مربوك.
�أنا �سعيد جد� يف �لإمار�ت

وحتدث رجل الأعمال املعروف ال�سيد 
ب�سهرته  امل��ع��روف  بركا�ص  ت��ام  بر�سو 
بي�سو قال: اأنا �سعيد جدا يف الإمارات 
و�سوق الأعمال ناجح ومتميز بف�سل 
احلكومة  وت�سهيات  ال�سيوخ  حكمة 
واأمتنى اأن اأعي�ص عمري كله واأ�سرتي 
يف هذا البلد الطيب امل�سياف متمنيا 
املزيد من التطور والزدهار وكل عام 

واأنتم بخري.  

ل حدود خلدمة �لوطن و�لإن�سانية
زاده  مدر�ص  اأحمد  ال�ستاذ  �سعادة  امل��ع��روف  الأع��م��ال  رج��ل  مع  لقاء  ويف 
ال�سخ�سية  لفت نظري على بطاقته 
عبارة )ا���س��األ نف�سك م��اذا فعلت من 
�سدارة  يف  وك��ذل��ك  الإن�سانية(  اأج��ل 
احاديثه  ك��ل  يف  يكر�ص  حيث  مكتبه 
الإن�سان  اأخ������وه  م���ب���داأ  وت���وج���ه���ات���ه 
لخيه الإن�سان انطاقا من احلديث 
النا�ص  )خ�����ري  ال�������س���ري���ف  ال���ن���ب���وي 
ل��ل��ن��ا���ص( وك���ذل���ك احلديث  اأن��ف��ع��ه��م 
عيال  كلهم  )اخللق  الآخ��ر  ال�سريف 

اهلل واحبهم اليه انفعهم لعياله( 
و  ال��ث��اين  الوطني  ال��ي��وم  ومبنا�سبة   
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  الأرب��ع��ني 
اأ�سحاب  والتربيكات اىل  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  اأرف��ع  �سعادته  املتحدة قال 
الإمارات  دول��ة  يف  واملقيمني  والوافدين  املواطنني  واإىل  ال�سيوخ  ال�سمو 

العربية املتحدة وكل عام وانتم بخري.
واأ�ساف �سعادته موؤكدا على اأهمية ال�سباب يف بناء احلا�سر وامل�ستقبل قال 
الدولة  اآل نهيان رئي�ص  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  لقد قدم �ساحب 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 

الإمارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واأخوانهما  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
تطلعاتهم  لتحقيق  وم�ساريعهم  ورعايتهم  ال�سباب  لتعليم  ال��دع��م  ك��ل 

امل�ستقبلية ودائما اإىل الأمام باإذن اهلل.
على  العزيزة  املنا�سبة  وبهذه  يقول  زاده  مدر�ص  اأحمد  ال�ستاذ  واأ���س��اف 
ثمار  من  ال�ستفادة  يح�سن  اأن  الوطن  �سباب  على  اأمتنى  جميعا  قلوبنا 
ومتطلبات  امل�سوؤولني  توجيهات  من  وكذلك  النه�سة  وح�ساد  الحت��اد 
احلياة الع�سرية مع تكري�ص الخوة بني �سعبينا ، �سعب المارات و�سعب 
ايران يف اإطار الخوة ال�سامية والزدهار امل�سرك والتعاون البناء حتت 

�سعار اإمنا املوؤمنون اأخوة .
بلغت  مهما  وال�����س��راء  ال�����س��راء  يف  وي�ساعده  اأخ��ي��ه  ع�سد  يف  ي�سد  والأخ 

الت�سحيات وكل عام واأنتم بخري.
�سوق �لإمار�ت متما�سك

وحت��دث الينا رج��ل الأع��م��ال امل��ع��روف ���س��ع��ادة  ال���س��ت��اذ دروي�����ص عبداهلل 
الب�سري فا�ستهل حديثه برفع اأ�سمى 
اآيات التهاين والتربيكات اإىل �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�سمو  �ساحب  واإىل  ال��دول��ة  رئي�ص 
اآل مكتوم  ب��ن را���س��د  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب 
اأ�سحاب  واإىل  دب���ي  ح��اك��م   ال������وزراء 
ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء املجل�ص الأعلى  
�سعب  واإىل  الإم����ارات  ل��احت��اد حكام 
املقيمني  واإىل  ال���ك���رمي  الإم���������ارات 
والوافدين يف الدولة مبنا�سبة اليوم 

املزيد من  العربية متمنيا  الإم���ارات  لدولة  الأربعني  و  الثاين   الوطني 
واأنتم  ع��ام  وك��ل  امل��ج��الت  القطاعات وخمتلف  والزده���ار يف كل  التطور 

بخري.نبارك ا�ست�سافة دبي لإك�سبو 2020 .
 كما رفع �سعادته ال�سكر اإىل اأ�سحاب ال�سمو قادة الباد ملبادرتهم ب�سخ 
اإدارة  �سكر  كما  الق��ت�����س��ادي  ال���س��ت��ق��رار  على  للحفاظ  وال�سيولة  امل���ال 

امل�سرف املركزي جلملة التدابري التي اتخذتها يف هذا ال�سبيل.
اإن احل��ذر مطلوب يف كل الأوق���ات وح�ساب كل الحتمالت هي  واأ���س��اف 
على  دخ��اء  وه��ن��اك  ال��ع��ق��ارات  املجتهد ل�سيما يف قطاع  التاجر  ق��اع��دة 
املايل  النهيار  ازاء  ال�سوق  يف  توقعاته  وح��ول  التحفظ   مع  اأن��ا  ال�سوق. 
العاملي  قال ال�ستاذ دروي�ص عبداهلل الب�سرى: اإن مبادرة اأ�سحاب ال�سمو 
ال�سيوخ جعلت الأمور يف الإمارات ت�سريب�سكل طبيعي دون اأي تاأثر �سلبي 
املايل  دب��ي  �سوق  ا�ستعاد  فقد  هلل  واحل��م��د  العاملية  ال�سلبية  بالتطورات 

عافيته ب�سرعة وظلت الأمور يف ن�سابها ال�سحيح.
وا����س���اف ال���س��ت��اذ دروي�������ص ع��ب��داهلل ال��ب�����س��ري ي��ق��ول: اأن���ا م���ع  التحفظ 
من  ال�ستفادة  املعنيني  جميع  من  واأرج��و  العاملية  الزم��ة  نتجاوز  ريثما 
ال�سباب من  املجاذفة وخا�سة لدى جيل  بتجنب  الراهنة  الظروف  هذه 
خمتلف  �سوء  يف  الم��ور  تقدير  يح�سنوا  اأن  يجب  وال��ذي��ن  امل�ستثمرين 
الحتمالت والتوقعات كما اأن عليهم ال�ستفادة من ا�ست�سارة اأهل اخلربة 
خ��اب من  وم��ا  ا�ست�سار  م��ن  )م��ان��دم  امل��اأث��ورة  احلكمة  ويف  والخت�سا�ص 

ا�ستخار( .
وحول امل�ساربات قال اإن ال�سوق اأ�سبح اليوم مبثابة �سا�سة كمبيوتر حتمل 

املفاجاآت يف كل حلظة ولذا يجب التح�سب لاأرقام وملختلف املفاجاآت .

�لقطاع �ملايل و�لعقاري بخري 
وحول احلركة العمرانية يف دبي والإمارات قال ال�ستاذ دروي�ص عبداهلل 
الب�سري اإن الطفرة العمرانية القائمة على تطور دبي وازدهارها خا�سة 
واأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم حفظه اهلل له روؤيته 
اليومية وروؤيته امل�ستقبلية البيعدة يف خمتلف املجالت ول�سيما القطاع 
املايل والعمراين ول�سموه روؤيته البعيدة التي ينقلها اىل جميع امل�سوؤولني 
حيث اأنه بالرغم من الهزة القت�سادية العاملية ال�سلبية حاليا اإل اأن نتائج 
�سركة اإعمار وارباحها ونتائح ميزانيات البنوك للف�سل الثالث من ال�سنة 

دليل على اأن القطاع املايل والعقاري بخري واحلمد هلل.

توقعات عاملية م�ستقبلية  
نحن  الب�سري  عبداهلل  دروي�ص  ال�ستاذ  قال  امل�ستقبلية  التوقعات  وحول 

العاملي  ب��ال�����س��وق  ال���زام���ا  م��رت��ب��ط��ون 
اثبتت  وق����د  واي��ج��اب��ي��ات��ه  ���س��ل��ب��ي��ات��ه 
منها  �����س����واء  امل���ت���وال���ي���ة  الح����������داث 
الإقليمية اأو الدولية اأن دبي بخا�سة 
الأحداث  ه��ذه  مبثل  �سلبيا  تتاأثر  ل 
وتبقى فعالياتها القت�سادية واملالية 
قائمة على قدم و�ساق فلدى �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد حفظه 
وحوله  ال���ك���ف���وؤ  ال���ع���م���ل  ف���ري���ق  اهلل 
الفعاليات الواعية من رجال الأعمال 
املتميز  ال���ع���م���ل  وف����ري����ق  اخل��������رباء 
باخلربة واحلكمة )ومن يوؤت احلكمة 

فقد اأوتى خريا كثريا( وكان م�سك ختام �سعادة ال�ستاذ دروي�ص عبداهلل 
ي�ستفيدوا  وان  الكبار  جتارب  من  يتعلموا  اأن  لل�سباب  بالن�سائح  توجهه 
واأن  ال�ستثمار  وع��ل��وم  القت�ساد  يف  وامل��ت��ط��ورة  احلديثة  ال��درا���س��ات  م��ن 
يجتنبوا املجاذفة ويعطوا لكل خطوة حقها من الدرا�سة الواعية واملتاأنية 

وكل عام واأنتم بخري.
ال�سوق تفر�ص  اإن مواكبة  الب�سري  وبدوره قال ال�ستاذ عبداهلل دروي�ص 
الوعي الكامل بكل التفا�سيل كما حتتم ا�ست�سارة اأهل اخلربات و�سرورة 
حمدود  حد  على  القت�سار  ولي�ص  ال�ستثمار  اأوراق  مبختلف  الإم�ساك 
فاملفاجاآت ل�سان حال ال�سوق وعلى ال�سباب الريث قبل القدام على اأية 

خطوة واهلل ويل التوفيق وكل عام واأنتم بخري.

دولتنا عزيزة �جلانب قوية �لأركان 
وحتدث بدوره اي�سا رجل الأعمال املعروف ال�ستاذ ح�سن �سلمان نا�سر 

التهاين  اآي������ات  ا���س��م��ى  اأرف������ع  ف���ق���ال 
ال�سمو  ����س���اح���ب  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
�ساحب  واىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه   ، ال���دول���ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال���دول���ة رئي�ص 
واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال��������وزراء  جم��ل�����ص 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  اإخ��وان��ه��م��ا 
حكام الإمارات واإىل املواطنني الكرام 
وكل  الدولة  يف  والوافدين  واملقيمني 

عام واأنتم بخري.
اإن  يقول  ح�سن  ال�ستاذ  �سعادة  وتابع 

دولة المارات قد حققت خال زمن قيا�سي يف موازين احل�سارة تقدما 
قيا�سيا نوعا وكما مما جعلها بحق  اأمنوذجا يحتذى يف المن وال�ستقرار 
والتطور والزدهار فاإذا �سلح الراأ�ص �سلح اجل�سد وامل�ستقبل يب�سر دائما 

باملزيد باإذن اهلل وكل عام واأنتم بخري.
حكمة �لقيادة 

ال�سمو  اإن حكمة �ساحب  ف��ق��ال  اخل��اج��ة  ال���رزاق  الأ���س��ت��اذ عبد  وحت���دث 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ومتابعته لكل التفا�سيل تكفل للجميع 

نرفع اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين و االأربعني
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في�سل كلد�ري: نعتز مبنجزات الحتاد 
عبد�ل�سالم رفيع �لرفيع: اأو�شي ال�شباب بال�شتفادة من جتارب الآباء 
عبد�لرز�ق �سديق خاجة: يجب اأن جتتمع الطموحات مع اخلربات 

امل�ستقبل الأف�سل لتحقيق املزيد من 
نتاأثر  فنحن  ال�سيارات  غيار  لقطع  وبالن�سبة  والطموحات  النجاحات 
بالبيت الياباين ولذلك تتواىل اخل�سائر ولكننا نراهن على اجلودة وكل 

عام واأنتم بخري. 
بالتم�سك  ال�سباب  املنا�سبة  بهذه  اأن�سح  اأين  �سريف  حممد  ال�سيد  وقال 
يعم  واخل���ري  للوطن  والإخ���ا����ص  احلنيف  الإ���س��ام��ي  ال��دي��ن  بتعاليم 

اجلميع باإذن اهلل
�لجناز�ت حمط �إعجاب �لعامل 

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  عبداهلل  عبدالرحيم  ابراهيم  ال�ستاذ  �سعادة  وق��ال 
اإن  دبي  يف  وال�سياحة  لل�سفر  اخلليج 
ع��ي��د الحت����اد ه��و ع��ي��د الن�����س��ان��ي��ة ملا 
حققته دول��ة الم���ارات م��ن اجنازات 
فا�سبح  وع���امل���ي���ة  حم��ل��ي��ة  ان�����س��ان��ي��ة 
الإم��ارات��ي يف ك��ل مكان ح��ول العامل 
ي��ن��ق��ل ال�����س��ورة امل�����س��رق��ة ل��ب��ل��ده كما 
غدا كل ان�سان يف العامل يتمنى زيارة 
اهلل  بف�سل  و���س��ت��اء  �سيفا  الإم�����ارات 
�سبحانه والتطور ال�سامل واخلدمات 
وال�ستقرار والطماأنية ودائما نتوقع 
نحن املزيد ب��اإذن اهلل وكل عام واأنتم 

بخري.
ويف مقر الوحدة للمقاولت يف اإمارة 
عجمان حتدث �سعادة ال�ستاذ حميد 
اإجنازات  اإىل  فاأ�سار  النعيمي  �سعيد 
النه�سة  رح���اب  ع��ج��م��ان يف  ح��ك��وم��ة 
التهاين  اآي���ات  اأ�سمى  ورف��ع  ال�ساملة 
اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ واأكد باأن 
املزيد  ي��وم  ك��ل  اإم���ارة عجمان حتقق 
النه�سة  م�����س��رية  م��ن الجن�����ازات يف 
واأنتم  ع��ام  وك��ل  ال�ساملة  الحت��ادي��ة 

بخري.
�سلمان  ال���س��ت��اذ ح�سن  ���س��ع��ادة  وق���ال 

اإن خري الحتاد يعم على اجلميع وحكمة  املعروف  نا�سر رجل الأعمال 
ال�����س��ي��وخ منارة  ال�����س��م��و  اأ���س��ح��اب 
ي�ست�سئ باأنوارها اجلميع ونتمنى 
القطاف  يح�سنوا  اأن  �سبابنا  على 
بالتزامهم  الحت��������اد  ث���م���ار  م����ن 
ال�������درا��������س�������ي وال�����ع�����م�����ل�����ي اجل�������اد 
منجزات  على  احلفاظ  وحر�سهم 
الآب��اء والج��داد ومتنى املزيد من 
واأنتم  والزده��ار وكل عام  التطور 

بخري.

فاروق  رام��ي  ال�ستاذ  �سعادة  وق��ال 

اآي��ات  التهاين  اأ�سمى  العو�سي فرفع 
ال�سمو  اأ����س���ح���اب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
ال�سيوخ واإىل �سعب الإمارات وكل عام 

واأنتم بخري.
و�سولنا  مبنا�سبة  متفائا  واأ�ساف   
الأربعني  و  ال��ث��اين  ال��ع��ام  اأب���واب  اإىل 
من عمر الحتاد العزيز على قلوبنا 
ج���م���ي���ع���ا مب�����ا ح���ق���ق���ه الحت���������اد من 
منجزات نتمنى دائما زيادتها بف�سل 

والأر�ص  الر�سيدة  وال��ق��ي��ادة  اهلل 
باإذن  دائ��م��ا  امل��زي��د  واإىل  امل��ب��ارك��ة 

اهلل .
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  وف����رت  ف��ق��د   
التطور  اأ�ساليب  كل  البلد  لأبناء 
ومقومات الزدهار فح�سن الزرع 
وح�سن القطاف واإذا �سلح الراأ�ص 

�سلح اجل�سد واهلل ويل التوفيق.
دبي و�لإمار�ت باألف خري

ومبنا�سبة العيد الوطني  الثاين 
و الأرب�����ع�����ني ل����دول����ة الإ ����م����ارات 
اإلينا  حت����دث  امل��ت��ح��دة  ال��ع��ري��ب��ة 
التاجر املعروف ال�سيد اأبو طاهر 
يف دب����ي والإ ����م����ارات يف م��ق��ره يف 

�سوق الراأ�ص بدبي قال :
التهاين  اآي��������ات  اأ����س���م���ى  اأرف��������ع   
العيد  مب��ن��ا���س��ب��ة  وال���ت���ربي���ك���ات 
الوطني الأربعني لدولة الإ مارات 
العربية املتحدة لأ�سحاب ال�سمو 
ال�سيوخ واأهل الإمارات واملقيمني 
باملزيد  ال��ت��م��ن��ي  وال��واف��دي��ن م��ع 
م��ن ال��ت��ط��ور والزده�����ار ع��ل��ى كل 
املجالت  خمتلف  ويف  الأ���س��ع��دة 

وكل عام واأنتم بخري. 

ملتقى �جلميع 
وحت����دث ال����س���ت���اذ ���س��ع��ي��د ح�سني 
م��دي��رع��ام ال��ن�����س��ر ل��ي��ج��رلن��د يف 
اأوب�سنز  م��ط��ع��م  و����س���اح���ب  دب����ي 
ا�ستهل  ال��ت��ج��اري حيث  امل��رك��ز  يف 
اآيات التهاين  اأ�سمى  حديثه برفع 
ال�سمو  اأ�سحاب  اإىل  والتربيكات 
الوطني   العيد  مبنا�سبة  ال�سيوخ 
الثاين والأربعني لدولة المارات 

امل��ت��ح��دة وم��ت��م��ن��ي��ا املزيد  ال��ع��رب��ي��ة 
م��ن ال��ت��ط��ور والزده�����ار ل��ل��دول��ة يف 
والتوجيهات  احلكيمة  القيادة  ظل 
ال�������س���دي���دة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى خ���ربات 
ق��ومي��ة حيث غ��دت دول���ة الإم����ارات 
ال���ي���وم م��ل��ت��ق��ى لأك�����رث م���ن مائتي 
بلدان  وع�سر جن�سيات من خمتلف 
ال��ع��امل مم��ا ج��ع��ل دب���ي والإم������ارات 
باملعار�ص  تعي�ص كرنفال متوا�سا 
واملهرجانات  وامللتقيات  واملوؤمترات 
وخم���ت���ل���ف امل���ن���ا����س���ب���ات ك����الأع����ي����اد 

والأفراح وكل عام واأنتم بخري.

 �سوق دبي �ملايل بخري
لل�سرافة  للرازوقي  العام  املدير  كاماث  داك��ارا  ال�سيد  باملنا�سبة  وحتدث 

ا�سمى  برفع  كامه  فا�ستهل  بدبي 
اآي�������ات ال���ت���ه���اين وال���ت���ربي���ك���ات اىل 
مبنا�سبة  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب 
والأربعني  ال��ث��اين  ال��وط��ن��ي   العيد 
ل���ل���دول���ة  وك����ل ع����ام واأن����ت����م بخري. 
وح�����ول واق�����ع ال�����س��وق يف دب����ي قال 
دبي  ال�����س��وق يف  اإن  ك���ام���اث  ال�����س��ي��د 
املالية  بامل�ستجدات  كثريا  يتاأثر  مل 
الهند  اىل  ف��ال��ت��ح��وي��ات  الل��ي��م��ة 
الفلبني  واىل  ���س��ريي��ان��ك��ا  واىل 
تتزايد  اأن  ونتوقع  يوميا  اعتيادية 
ه����ذه احل�����ولت يف ال�����س��ه��ر الأخ����ري 

واملقبل من ال�سنة اجلديدة بن�سبة  50% واملناف�سة املوجودة �سحية وجيدة 
وهي ل�سالح ال�سوق وكذلك ل�سالح الزبون واأتوقع اأن يكون العام املقبل 
وملحات  للبنوك  اأو  امل��ايل  لل�سوق  اأو  القت�سادية  للحركة  �سواء  اأف�سل 

ال�سرافة وكل عام واأنتم بخري.  
وك����ان م�����س��ك اخل���ت���ام خ���ال ج��ول��ت��ن��ا ع��ل��ى رج����ال الأع���م���ال ل��ق��اءن��ا مع 
بالذهب  واملخت�ص  والهند  والم��ارات  دبي  املعروف يف  ها�سموك  التاجر 
ب��دب��ي حيث  ال��ذه��ب  ���س��وق  وامل��ج��وه��رات و�ساحب جم��وه��رات يا�سني يف 
اأعياد  مع  اف�سل  تكون  و�سوف  جيدة  احلركة  اإن  ها�سموك  ال�سيد  ق��ال 
الأ�سحى واملياد وراأ�ص ال�سنة حيث نتوقع زيادة بن�سبة   30% ول �سيما 
اأن الذهب يف دبي ميتاز باأف�سلية نوعيته واف�سلية �سعره رغم املناف�سة 
وا�سدق التهاين لأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ وال�سكر مع التهاين وكذلك اإىل 
البلدية والدائرة القت�سادية وغرفة التجارة بدبي وكل عام واأنتم بخري.
واكد كامه ولده ال�سيد جاديف واعرب عن تفائله واىل المام. نبارك 

ا�ست�سافة دبي لإك�سبو 2020

رئي�ص  ن���ائ���ب  اهلل  رح���م���ة  اأب���وب���ك���ر 
ف����اروق  ق��رط��ا���س��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
امل�سرية  اإن  ب������الإم������ارات  ال���ع���امل���ي���ة 
العطاء  ج������ذوة  اأوق��������دت  الحت�������اد 
وك���ر����س���ت الخ�����ا������ص وزرع��������ت يف 
والطماأنينة  ال���ث���ق���ة  ال���ن���ف���و����ص 
والتفاوؤل وجعلت النا�ص اأمام ح�ساد 
ال�ستفادة  نح�سن  اأن  ي��ج��ب  وف���ري 
اأيادي  فبوركت  منه يف كل احلقول 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ واإيل املزيد 
من احل�ساد والثمار دائما باإذن اهلل 

�سبحانه وكل عام واأنتم بخري .
العاملية  ف��اروق  قرطا�سية  مديرعام  عبداهلل  علي  ال�ستاذ  �سعادة  وق��ال 
واحلكمة  ال�سلبة  واملواقف  والرادة اخلرية  العلمية  املنهجية  اإن  ب��دوره 
ال�ساطعة والأهداف النبيلة كلها جمتمعة اأر�ست قواعد الحتاد واينعت 

بثماره واىل املزيد دائما باإذن اهلل وكل عام واأنتم بخري.

�حللوى �لعماين لكل �ملنا�سبات 
ال�سيابي  علي  ال�ستاذ  �سعادة  وق��ال   
العماين  امل�سنع  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
للحلوى يف ال�سارقة نرفع اأ�سمى اآيات 
اأ�سحاب  اىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
الإمارات  �سعب  واىل  ال�سيوخ  ال�سمو 
والوافدين  امل��ق��ي��م��ني  واىل  ال��ك��رمي 
الوطني  العيد  مبنا�سبة  ال��دول��ة  يف 
ال��ث��اين و الأرب��ع��ني ل��دول��ة الم���ارات 
واأنتم  ع����ام  وك����ل  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 

بخري.
وجنله  ال�سيابي  علي  ال�ستاذ  ومتنى 
باملنا�سبة  ال�����س��ي��اب��ي  ع����ادل  ال���س��ت��اذ 
العزيزة ل��دول��ة الإم����ارات امل��زي��د من 
ال�����س��ام��ل والزده�����ار الرائع  ال��ت��ط��ور 
والتقدم املتوا�سل والنه�سة ال�ساملة 

وكل عام واأنتم بخري.
احللوى  اأن  ع��ل��ى  ب��امل��ن��ا���س��ب��ة  واأك������د 
ال��ع��م��ان��ي��ة ه��ي مطلب اجل��م��ي��ع على 
وملحتواها من  الوقت جلودتها  مدار 
الع�سل والن�سا والزعفران واملك�سرات 
التي  املتميزة  امل���واد  ذل��ك م��ن  وغ��ري 
جت��ع��ل م��ن��ه��ا ح��ل��وى وك���ذل���ك وجبة 
بالفوائد  وت��ك��ت��ن��ز  ���س��ري��ع��ة  ���س��ح��ي��ة 

ال�سحية والطعم ال�سهي واجلودة العالية والقيمة الغذائية املركزة واهلل 
�سبحانه ويل التوفيق وكل عام واأنتم بخري.

خري �لحتاد يعم على �جلميع
وق���������ال رج�������ل الأع�������م�������ال امل�����ع�����روف 
ال���س��ت��اذ ع��ب��دال��رح��ي��م ال��رئ��ي�����س��ي اإن 
اجنازات  حققت  الحت��ادي��ة  امل�����س��رية 
لفت  قيا�سي  بزمن  �سام�����لة  خيالية 
احلديثة  ال��دول��ة  قواع������د  واأر�س����ت 
وامل���ت���ط���ورة ب��ر���س��������������������وخ ي��رت��ك��ز على 
وال��راث والزده���ار ينطلق  الأ�سالة 
م��ن ال��ت��ط��ور واحل��داث��ة ب��ت��وازن يقر 
ال��ع��امل وحت��رم��ه �سعوب الر�ص  ب��ه 
ال��ت��ي ت��ف��د اىل الم������ارات ت��ب��اع��ا من 
ع���ائ���ات و���س��������������������������واح وجت����ار ورج����ال 
اأع��م��ال وط���اب علم وت��ران��زي��ت وما 
توؤك�����د  ان�سانية  �سرائح  ذلك من  اىل 
باأن الم��ارات حم�������ط رحال اجلميع 

واأها و�سها وكل عام واأنتم بخري.
اأحمد  ال�ستاد  املعروف  التاجر  وقال 
ف��ولد: اإن الحت��اد اأوج��د دول��ة قوية 
ال��واق��ع عزيزة بني  م��زده��رة  اجلانب 

الدول وكل عام واأنتم بخري.
ومتنى باملنا�سبة على �سباب المارات 
اأن ي��ح��ف��اظ��وا ع��ل��ى م��ن��ج��زات الآب����اء 
والتزام  اجل��دي��د  با�سافة  والج����داد 
وال�ستقرار  وال��زواج  الإ�سام  تعاليم 
وال�ستفادة من الفر�ص التي وفرتها 

الدولة يف خمتلف املجالت وكل عام واأنتم بخري.

رم�سان  ����س���ال���ح  ال�����س����ت����اذ  وق�������ال 
الحتادية  امل�����س��رية  اإن  ب��امل��ن��ا���س��ب��ة: 
غ����م����رت ال�����ب�����اد ب����اخل����ري ال���وف���ري 
وب��ال��ع��ط��اء ب���ا ح�����دود ب��ف�����س��ل اهلل 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  وبف�سل  �سبحانه 
عام  وك��ل  ال�سيوخ  ال�سمو  لأ���س��ح��اب 
واأن��ت��م ب��خ��ري. واك���د ال���س��ت��اذ �سالح 
رم�������س���ان ال���رف���ي���ع ب�������اأن ف�����وز دب���ي 
هو  ان   2020 اإك�����س��ب��و  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة 
حثيثه  جل���ه���ود  ن��ا���س��ج��ة  ث���م���رة  ال 
وا�سراتيجية  م��ت��وال��ي��ة  واجن�����ازات 

بعيدة املدى تت�سف باجلدية واملثابرة وال��روؤى ال�سباقة يف زمن النجاح 
والتميز والبداع الذي تقودة قيادتنا احلكيمة بكل املعايري

وقال ال�ستاذ حنبل �سافعي املدين وهو من ال�سخ�سيات املعروفة بالأعمال 
دبي  جلائزة  املوؤ�س�سني  من  وه��و  الرا�سخة  الدينية  والثقافة  الناجحة 
الدولية للقراآن الكرمي ومن الداعني لأعمال الرب والتقوى اإن الحتاد 
لتحقيق  �سحيا  مناخا  واأوج����د  والطماأنينة  ال��ت��ف��اوؤل  النفو�ص  يف  زرع 
ال��ط��م��وح��ات ال��ع��م��ران��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة والعلمية 
ن�سيب  جمتهد  ولكل  وال�سياحية  والتجارية  والزراعية  وال�ستثمارية 

وكل عام واأنتم بخري.

نتوقع �لعام 2011 �أف�سل 
اأن  نتوقع  فقال  اهلل  ال�سيد حممد فرج  املعروف  التاجر  وب��دوره حتدث 
اأف�سل من العام 2011 والر�سول الكرمي حممد �سلى  يكون العام 2011 
يرتكز  اأن  يجب  فالتاجر  باخلري جت��دوه  تفاءلوا  يقول  و�سلم  عليه  اهلل 
بح�ساباته على الواقع و�سكر باملنا�سبة احلكومة وغرفة التجارة والدائرة 
القت�سادية وتوقع اأن يكون المتداد التجاري نحو بلدان اخلليج و�سرق 

و�سمال افريقيا واحلركة بركة وكل عام واأنتم بخري .
وحت����دث رج����ل الأع����م����ال امل���ع���روف ال�����س��ي��د ع��ب��د ال��غ��ف��ور حم��م��د رفيع 
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موؤ�ش�شة جنم دبي لالن�شاءات 
حممد ح�شني عبا�س 

خربة عريقة - جودة عالية- اتقان معهود 

�شعارنا االمانة ا�شا�س الثقة

نواكب التطور 
واحلداثة وكل ما يلزم

على �لأجيال �جلديدة �أن تدر�ش بعمق �سرية ز�يد و�سرية ر��سد

حممد ح�شني عبا�ص:قراأت كتابّي » روؤيتي« و» وم�شات من فكر « لل�شيخ حممد بن را�شد اأكرث من مرة واأدركت الكثري
نبارك ��ست�سافة دبي لإك�سبو 2020

�أمتنى على �ل�سباب �أن يقر�أو �سري �لقادة بح�سافة و�إمعان 
•• دبي-حممود علياء:

�سعادة  م��ك��ت��ب  اأدخ�������ل  م����ا  غ���ال���ب���ا 
عبا�ص  ح�����س��ني  حم���م���د  الأ�����س����ت����اذ 
امل����ع����روف يف دبي  رج����ل الأع����م����ال 
والإم�����ارات ف��اأج��ده ي��ق��راأ يف كتاب 
فكر  م��ن  وم�سات  كتاب  اأو  روؤي��ت��ي 

و�سوؤال  املطلع  حديث  بني  جامعا 
وا�سعا  املثقف  واإ�سغاء  احل�سيف 
معانيها  ب��ك��ل  الحت���ادي���ة  امل�����س��رية 
وطموحات  وث��م��اره��ا  وتفا�سيلها 
يحتذى  ح�ساريا  اأمن��وذج��ا  القادة 
الإ�سرار  م��ن  ت�ساعف  واإجن����ازات 
على املزيد واأهداف �سامية ونبيلة 
ت���رق���ى ���س��ع��دا ب���دول���ة الإم�������ارات 
ل���ت���ك���ون دائ����م����ا يف امل���ق���دم���ة ب�����اإذن 
ا���س��ت��ه��ل ح��دي��ث��ه م��ع��رب��ا عن  اهلل 
غبطته و�سروره الوا�سح مبنا�سبة 
ملعر�ص  ال��ت��م��ي��ز  دب����ي  ا���س��ت�����س��اف��ة 
الطريان العاملي قبل اأيام يف مطار 
اآل مكتوم الدويل العاملي ومف�سحا 
با�ست�سافة  ال��را���س��خ  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن 
 2020 لك�سبو  والإم������ارات  دب���ي 
اختيار  اإىل  وم�������س���ريا  اهلل  ب������اإذن 
)ايرينا(  العاملية  الطاقة  منظمة 
ورافقا  اأب��وظ��ب��ي  يف  رئي�سيا  م��ق��را 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى 
حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اإىل 
الإم������ارات  ���س��ع��ب  واإىل  الإم�������ارات 
الكرمي واملقيمني والوافدين على 
اأر������ص ال���دول���ة ال��ط��ي��ب��ة وك���ل عام 
ا�ست�سافة  نبارك  بخري.كما  وانتم 

دبي لإك�سبو 2020 .
ح�سني  حممد  الأ�ستاذ  حت��دث  ثم 
ال�سباب  وعي  �سرورة  حول  عبا�ص 
اإبعادها  ووع����ي  الحت����اد  مل��ن��ج��زات 
لتتوا�سل  وامل�ستقبل  احلا�سر  يف 
الأجيال ترى يف م�سرية الحتاد 
التطور  ومواكب  النه�سة  وقوافل 
اجل���ام���ع ب���ني الأ����س���ال���ة وال����راث 
مبعادلة  وامل����ع����ا�����س����رة  وامل����دن����ي����ة 

ح�سارية رائعة وم�ستدمية .
واأ�ساف �سعادته لقد وفرت الدولة 
ك���ل ع���وام���ل الزده��������ار واأوج������دت 
امل��ن��اخ ال�����س��ح��ي ل��اأع��م��ال واذك���ت 
الطموحات و�ساعفت من احلوافز 
املبدعني  وك��اف��اأت  الفر�ص  وه��ي��اأت 
وامل��ت��م��ي��زي��ن وال��ن��اج��ح��ني عاجلت 

يف  اليجابيات  وكر�ست  ال�سلبيات 
من  وجعلت  وامل��م��ار���س��ات  امل�سالك 
الإن�سان م�سوؤول وملتزما ومراقبا 
اأو  الواعية  الذاتية  بالرقابة  �سواء 
كان  �سواء  النابهة  العامة  الرقابة 
اأفراد  ب��ني  اأو  بيته  يف  اأو  عمله  يف 
ترحاله  يف  ك��م��ا  ح��ل��ه  يف  جمتمعه 
اأمنوذجا  دائ���م���ا  امل���واط���ن  ل��ي��ك��ون 
ونبيا  بانتمائه  عميقا  ب�سلوكه 
بخياراته  وم��و���س��وع��ي��ا  ب��غ��اي��ات��ه 
وم��ب��دع��ا ب���اأه���داف���ه و���س��ري��ط��ة اأن 
يكر�ص كل هذه املهارات والكفاءات 
واأمته  ب��ل��ده  خ��دم��ة  وامل�����س��اع��ر يف 
وجمتمعه ولنا يف قيادتنا الر�سيدة 
الأعلى  وامل��ث��ل  ال�����س��احل��ة  ال���ق���دوة 

والتوجيه ال�سديد.
وخ��ل�����ص الأ����س���ت���اذ حم��م��د ح�سني 
عبا�ص اإىل القول لقد كان الحتاد 
منعطفا تاريخيا رائعا يف بناء هذه 
�سعبها  ورع���اي���ة  امل��ت��م��ي��زة  ال���دول���ة 
ب��ق��ي��ادة ر���س��ي��دة خمل�سة  امل��ع��ط��اء 
العطاء  فل�سفتها  واأمينة  وحكيمة 
ونربا�سها  ال��ف�����س��ي��ل��ة  وم���ث���ل���ه���ا 
ال�سعب  وث���ق���ة  احل���اك���م  اإخ���ا����ص 
وننتظر  امل�����س��رية  تتوا�سل  وه��ك��ذا 
الكثري والكثري باإذن اهلل وكل عام 

وانتم بخري. 

اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
وامل�سرية  ال��ق��ائ��د  زاي�����د  ك���ت���اب  اأو 
ال���ذاك���رة ل�ساحب  وك��ت��اب ح��دي��ث 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
حم��م��د اأو ك��ت��اب را���س��د ب���اين دبي 
املتنوعة  الكتب  ذل��ك  من  وغريها 
والربية  وال��ت��اري��خ  الق��ت�����س��اد  يف 

ربي  وق��ل   ( �سبيا  ذل��ك  اإىل  وم��ا 
اليوم  ومب��ن��ا���س��ب��ة  ع���ل���م���ا(  زدين 
للدولة  والأربعني  الثاين  الوطني 
ك��ان لب��د م��ن ا�سراحة ح��وار مع 
الإ�سغاء  يجيد  ال���ذي  جا�سم  اب��ي 
وي�ستمتع  يجيد احلديث  ما  بقدر 
ب������احل������وار امل����و�����س����وع����ي ال����ه����ادف 

حممد ح�سني عبا�ش

وحتدث مبنا�سبة اليوم الوطني التاجر املعروف ال�سيد 
نور خادم  نور خادم وح�سن  واإبراهيم  نور خادم  حممد 
اإىل  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق  باملنا�سبة  فرفعوا 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ مبنا�سبة العيد الوطني الأربعني 
امل��زي��د من  امل��ت��ح��دة متمنني  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
التطور والزدهار والتقدم للدولة التي  اأثبتت قدرتها 
على حتقيق اأهم املنجزات باأق�سر امل�سافات �ساربة املثل 

الأعلى الوئام وال�ستقرار والعدالة والتنمية واإىل املزيد 
لإك�سبو  دب��ي  با�ست�سافة  ب��ارك��وا  كما  اهلل.  ب���اإذن  دائ��م��ا 
2020 . كما اأ�ساروا بحديثهم اإىل اأهمية اأن يعي ال�سباب 
امل�سوؤولية الوطنية والدينية والأخاقية والجتماعية 
على  الحتادية  النه�سة  م�سرية  من  ال�ستفادة  ليجنوا 
اإىل  ودائ��م��ا  واملعرفة  ال��ع��امل  راأ�سها  وعلى  احل��ق��ول  ك��ل 

الأمام باإذن اهلل وكل عام واأنتم بخري.

ثمار الحتاد كثرية
ح�سن يون�ص خادمحممد نور يون�ص خادم ابراهيم يون�ص خادم
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عامل �لطباعة يف �لإمار�ت يعك�ش �أعلى درجات �لرتقاء

مازن وفيق الطيبي: نحر�ص على اأن نكون دائمًا يف املقدمة
متفائلون باأن يكون �لعام 2014 �أف�سل

•• دبي-حممود علياء:

ي��واك��ب ع��امل الطباعة يف دب��ي ال�����س��وق ال��ع��امل��ي بكل 
العر�ص  م��وازي��ن  م��ع  ال�سوق  ه��ذا  ويتكيف  املعايري 
والطلب مع احلر�ص على اأن تكون التقنية املتطورة 
احل�سبان  يف  ت��اأخ��ذ  ال��ت��ي  املتميزة  العالية  واجل���ودة 
عوامل املناف�سة العتبار الأول وهو ما جعل الطباعة 
ال��ذي يرتكز  العاملي  ال�سدارة  الإم���ارات يف مركز  يف 
ال��ت��م��ي��ز والإب������داع يف ���س��ن��اع��ة احل����رف واإيقاع  ع��ل��ى 
الكلمة واإخراج ال�سورة والغاف وال�ستعانة باأرباب 
الراهنة  املن�سودة  الأه����داف  لتحقيق  الخت�سا�ص 
اإعجاب اجلميع  منها واملنظورة بحرفية لفتة تنال 

واحرامهم.

تقنيات جديدة يف �سوق �لطباعة 
لدولة  والأرب��ع��ني  الثاين  الوطني  اليوم  ومبنا�سبة 

الإمارات العربية املتحدة حتدث اإلينا �سعادة الأ�ستاذ 
مازن وفيق الطيبي الذي ن�ساأ وترعرع يف كنف والده 
وفيق وعمه عفيف �سباحا جريدة اليوم اليومية يف 
التحرير  الطويل يف  الباع  كانا لهم  واللذان  بريوت 
ال�سحفي والكلمة امل�سوؤولة واللتزام الوطني ليبقيا 
الرعيل  اإع��ام  وال��وج��دان مثل  الذاكرة  خالدين يف 
بني  وجمعوا  الهادفة  بالكلمة  اآمنوا  الذين  ال�سابق 
يقدرها اجلميع  الطباعة بحرفية  وفن  الكتابة  فن 
والنهج  الطويل  ال��ب��اع  لها  اأمينة  �سحيفة  ور�سالة 
ال�سرق  ه��ي��دل��ربج  اإدارة  جمل�ص  ع�سو  وه��و  امل��ل��ت��زم 
الأو�سط . ا�ستهل ال�ستاذ مازن وفيق الطيبي حديثه 
اأ�سحاب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  برفع 
الإمارات  �سعب  واإىل  الإ مارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو 
الكرمي والطيب امل�سياف واإ لى املقيمني والوافدين 
والأرب��ع��ني لدولة  ال��ث��اين  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
الإمارات العربية املتحدة متمنيا �سعادته املزيد من 

الإمارات  لدولة  والرخاء  والنماء  والزده��ار  التقدم 
العربية املتحدة التي حققت نه�سة مذهلة يف زمن 
ب��اإذن اهلل وك��ل ع��ام وانتم  قيا�سي واإىل الأم��ام دائما 

بخري. وبارك فوز دبي با�ست�سافة اإك�سبو 2020
الإمارات  يف  الطباعة  ع��امل  اإىل  �سعادته  تطرق  ث��م 
2013 عاما متميزا على  العام  والعامل قال : كان 
اأكرث من �سعيد من ناحية التقنيات اجلديدة التي 
دخلت اإىل ال�سوق من ال�سركة الأم يف اأملانيا بتح�سني 
اأن  اإىل  اأداء وفنا وذوقا مبا يرقى  م�ستوى الطباعة 
التقنيات  باأحدث  الطباعة مدعوما  دائما فن  يكون 

املتطورة وال�سباقة .
واخلليج  الإم��ارات  كع�سو منتدب يف  واأنني  واأ�ساف 
وع�سو جمل�ص الإدارة يف مقر ال�سركة الأم يف اأملانيا 
اأن  ع��ام  ب�سكل  الإم����ارات واخل��ل��ي��ج  ف���اأن طموحنا يف 
يف  والن�سر  الطباعة  جمموعة  ب��دع��م  �سنويا  ت��ق��وم 
دبي كقطاع متخ�س�ص وهو ما اأ�سفى على م�ستوى 
الأداء يف �سوق الطباعة وعامل الكتب والن�سر يف دبي 
والإم��ارات رونقا لفتا يواكب تطور دبي والإمارات 

العاملي والذي ي�سار اإليه بالبنان.
يقا�ص  دبي  على  ومايقا�ص  يقول  الطيبي  وا�ستطرد 
لأننا  اخلليج  ومنطقة  الإم����ارات  �سوق  على  كذلك 
واللتزام  الريادة  اإط��ار  يف  م�سوؤولني  اأنف�سنا  نعترب 
باجلودة والتميز مع احلر�ص الدائم على الإبداع يف 
اإل التميز احلري�ص على  عامل مفتوح ل يبقى فيه 

�سباق التطور والوقت وهذه هي فل�سفتنا بامتياز.

�ملعدل �لو�سطي
الطيبي  مازن  الأ�ستاذ  قال  والطلب  العر�ص  وحول 
اأن��ن��ا ن��ح��ر���ص ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة امل��ع��دل ال��و���س��ط��ي بني 
املنظورة  امل�ستجدات  اعتبارات  مع  والطلب  العر�ص 

وغ���ري امل��ن��ظ��ورة م��ع احل��ر���ص ع��ل��ى م��واك��ب��ة اأحدث 
م�ستجدات التكنولوجيا العاملية مع احلر�ص الدائم 

على ال�سبق والتجديد والتطوير بكل التفا�سيل.
فهاج�سنا الدائم هو اأن نبقى يف املقدمة واحلمد هلل 
التي  بالفر�ص واحلوافز  الإم��ارات حافلة  فان دولة 

تزكي من طموحاتنا الكثرية وبا حدود.
وخل�ص �سعادته اإىل القول اإن روؤيتنا امل�ستقبلية تقوم 
على  احلفاظ  هو  الأول  اأ�سا�سية  اأقانيم  ث��اث  على 
امل�ستقبلي  التطوير  هو  والثاين  املقدمة  يف  وجودنا 
العر�ص  ب��ني  املحكم  اجلمع  ه��و  وال��ث��ال��ث  املتوا�سل 
والطلب باأرقى واأحدث امل�ستويات والتقنيات الأمور 
مرهونة باأوقاتها مع تفاوؤلنا الدائم باأن يكون العام 
2014 اأف�سل من العام 2013 ويبقى اأن ع�سرنا 
بامتياز  والإع��ام  والن�سر  الكلمة  الراهن هو ع�سر 

وكل عام واأنتم بخري.

مازن �لطيبي



اليوم الوطني

ملحق خا�ص مبنا�سبة اليوم الوطني الثاين و الأربعني

االثنني  -  2  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10959
Monday   2   December   2013  -  Issue No   10959

35

روؤية م�ستقبلية 
ملجمل  امل��دى  وبعيدة  وا�سحة  روؤي��ة  و�سع  على  الكربى  املحات  حتر�ص  كما 
واخلطوات  التنظيمية  الإداري���ة  وال�سبل  الب�سرية  امل���وارد  اختيار  يف  اأعمالها 
الذي  القرار ال�سراتيجي  توؤثر مبجملها يف �سنع  والتي  امل�سحوبة  امليدانية 

يجمع بتوازن مدرو�ص بني تراكم اخلربات وكبار والطموحات.
املطرد  النمو  يف  ايجابية  ب�سورة  ا�سهمت  التي  الرئي�سة  العوامل  هي  وه��ذه 

لل�سركة خال العام 2013.

مر�جعة مو�سوعية 
املحات  اأثبتت  تاأ�سي�سها  وبالعودة اإ لى جتربتها الطويلة خال 32 عاما منذ 
الكربى باأنها املوزع الرائد بني متاجر التجزئة الكثرية يف الإم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة وح��اف��ظ��ت على م��رك��زه��ا امل��ت��ق��دم دائ��م��ا ل��اإ���س��ه��ام يف جميع جمالت 
بحر�سها  الكربى  املحات  ا�ستهرت  كما  واق��ت��دار  مبهارة  التجارية  الأع��م��ال 
الفاخرة  العاملية  للماركات  ح�سري  بتوزيع  لدارتها  الحتفاظ  على  املدرو�ص 

املعرف بها عامليا.
كذلك متلك املحات الكربى �سل�سلة من معار�ص البيع بالتجزئة يف خمتلف 
اأنحاء الإم��ارات ويقع معظمها يف مراكز الت�سوق املعروفة يف الدولة فقد كان 
خمازن  ث��اث  بافتتاح  قامت  حيث  م�سريتها  يف  هامة  مرحلة   2013 العام 

جديدة مبفهوم جديد للبيع بالتجزئة يف الإمارات العربية املتحدة .

وقفة مع )ليال(
مول  العني  مركز  يف  ليال(   ( ل  جديدا  فرعا  الكربى  املحات  افتتحت  كما 
الافتة  ودي��ك��ورات��ه  اجل��ذاب��ة  باأجوائه  به  يفتخر  مكان  وه��و  العني  مدينة  يف 
والأنيقة مع اخلدمة املتميزة للعماء باأعلى م�ستوياتها حيث يعر�ص املتجر 
الزينة  واأدوات  التجميل  وم�ستح�سرات  ال��ع��ط��ور  م��ن  ع��ادي��ة  غ��ري  جم��وع��ة 
ال�سهرية مثل  العاملية  املاركات  اأكرث  اإع��داد  التي تزيد على مائة من  املختلفة 
جوبوث  وهيو  وباكورابات  ولنكوم  ويرلن  ديور  وكري�ستيان  جيفن�سي  �سانيل 
ق�سم  فاإن  ذلك  اإىل  الفاخرة وي�ساف  العاملية  املاركات  و�سوى ذلك من  واأزارو 
ال�سهرية والتي يتم عر�سها  العربية  ليال يقدم جمموع خمتارة من العطور 
ليعطي  ال�سرقية  الغرفة  با�سم  لفت  بركن  خا�سة  وبطريقة  للزبائن  خدمة 

الدللة على حمتواها.
املجال  تف�سح  بطريقة  العربية  بالعطور  اخلا�ص  املركز  ه��ذا  جتهيز  مت  وق��د 
للعماء باأن يقدموا ب�سراء حاجياتهم والإجابة على ا�سئلتهم عن طريق فني 
متخ�س�ص من املوظفني املتدربني تدريبا عاليا يف جمالت اجلمال وتوابعها 
من ماكياج واأدوات وغريها كما يقوموا بتقدمي التوجيهات وقبول ال�ست�سارات 
بالطريقة  اجلميع  رغبات  تلبية  على  احل�سر  مع  للفنانني  وخا�سة  للجميع 

الائقة والأ�سلوب الراقي واملقبول واملنا�سب.

غرفة �لبهجة من ليال
كما ي�سم مركز ليال غرفة البهجة الفريدة التي تقوم باإعداد الرتيب املائم 
يف  املخت�سني  ا�ست�سارة  اإىل  اإ�سافة  الطلب  ح�سب  واملتكامل  الكامل  للمكياج 
املركز مب�ساألة اجلمال اأو الب�سرة اأو لرعاية اجللدية واإ�سافات الو�سم املطلوب 
بكل التفا�سيل اإ�سافة اهتمام خا�ص بالرمو�ص حيث يتاآلف املزيج املده�ص من 
اأ�سري  بجو  دافئة  وحميمة  ودي��ة  بطريقة  وامل�ستلزمات  واملوظفني  اخل��رباء 

خمتلف  ل���ت���ق���دمي  م���ري���ح 
اخلدمات واملنتجات .

مبركز  لليال  �آخ��ر  فرع 
�لغرير بدبي

كما قامت املحات الكربى 
موؤخرا بافتتاح فرع جديد 
ل ) ليال( يف مركز الغرير 
ب��دي��رة ب��دب��ي وه���و الثاين 
نوعه  م��ن  متفرد  باأ�سلوب 
عالية  خ��������رباء  وك������ف������اءة 
التعامل  ب��اأ���س��ل��وب  ����س���واء 
مبا  اخل��دم��ة  مب�ستوى  اأو 
الزبائن  م�سلحة  ي�سمن 
ويرقي بالثقة املتبادلة اإىل 
هو  وه���ذا  اجل��م��ي��ع  منفعة 
النهج التقومي الذي تتبعه 
امل�����ح�����ات ال�����ك�����ربى وه����و 

ذو ب�سمات لفتة يف الو�سط التجاري والجتماعي على حد �سواء وهو منهج 
اأ�سيل ومتطور يف خدمة اجلميع ل�سيما يف قطاع التجزئة يف جمالت اجلمال 
والتجميل يف الإمارات العربية املتحدة مما يوؤكد ب�سمتها املتفردة يف القطاع .

خدمات تر�نزيت خا�سة
ب��اأداء خمتلف  تقوم  الكربى  للمحات  التابعة  ترانزيت  ف��اإن خدمات  وكذلك 
ولاأ�سفار  للرحات  و�سرورات  واأمتعة  حاجيات  من  وتوابعه  ال�سفر  خدمات 
اأو للعبور والنتقال.  وهو اأول متجر من نوعه يوجد مقره يف دبي مول على 
ا�ستحداثه موؤخرا كما مت يف وقت لحق  مدخل بوابة املرو مبا�سرة وقد مت 
افتتاح خمزن العبور الثاين ترانزيت يف الدور الأول يف مركز ل�سي بازا كما 
للجميع  ت�سهيل اخلدمات  اأجل  العربي من  املركز  الثالث يف  الفرع  افتتاح  مت 
واجلذابة  الرائعة  بديكوراته  اجلميع  اإعجاب  وينال   . كافة  دبي  ي�سمل  ومبا 
ومبحتواه الافت ملجموعات متكاملة من لوازم ال�سفر والأمتعة والإك�س�سوارات 
من اأ�سهر املاركات العاملية تور�سر المريكية وحقائب �سم�سونايت وترونريتو 
وغوترافيل ومتاري�س�ص املعروفة وليف وعريها من املاركات ال�سهرية التي تلبي 

احتياجات اجليل اجلديد من ال�سباب الع�سري واملنفتح .
امل�سافرين  اأ���س��ئ��ل��ة  ع��ل��ى خمتلف  ل��اإج��اب��ة  ال���س��ت�����س��ارات م��ف��ت��وح  ب���اب  اأن  ك��م��ا 
تكون  بحيث  عنه  ال�ستف�سار  اأو  عليه  احل�سول  يرغبون  فيما  وم�ساعدتهم 
كلمة ترانزيت �سامل وكاملة وكذلك مت افتتاح ترانزيت اآخر يف مركز الغرير 
وتلبي حاجة  الراحة  توفر  م�ستحدثة  وديكورات  واأ�سلوب جذاب  متميز  بلون 

امل�سافرين وتعمل على ت�سهيل مقا�سدهم.

و�يرد مفهوم جديد �آخر 
افتتاحه موؤخرا  وال���ذي مت  واي���رد اجل��دي��د  ف��رع  اإىل  الإ����س���ارة  م��ن  كما لب��د 
2013 بفكرة جديدة يف تكنولوجيا العرو�ص املثرية باإبداعاتها  خال العام 
اجلديدة وهو املحل الأول من وايرد يف مركز دبي مول مقابل حمطة امليرو 

وا�سعة  جم��م��وع��ة  وي�����س��م 
اللكرونية  املنتجات  من 
الكامريات  مثل  املتنوعة 
ال����رق����م����ي����ة وال����ع����د�����س����ات 
امل�����ت�����ف�����اوت�����ة وامل�����ن�����اظ�����ري 
احل�����دي�����ث�����ة وامل�����ت�����ط�����ورة 
كذلك  املركز  ي�سم  بحيث 
ت�سكيلة وا�سعة من ال�سور 
الطبيعية  وامل������ن������اظ������ر 
اأخذت من  والتي  املختلفة 
املتنوعة  والبيئة  الطبيعة 
من مدينة دبي وهي توفر 
عامل جذب اإ�سايف لل�سواح 
ال�سواء  ع��ل��ى  وللمقيمني 
لزيارة هذا املخزن املتفرد.

ال�سور  جمموعة  وتعترب 
ع��ن اأج���واء ارت��ي��اح حمببة 
الذين  م����ول  دب����ي  ل������رواد 
يبحثون عن ا�سراحة جمالية وتفرد مثري بعيدا عن هموم العمل ويوميات 
اجلهد حيث يتمتعون بلحظات �سفاء ودية ومريحة فيها الكثري من عوامل 
توفري الراحة املطلقة للعماء رغم العر�ص والطلب و�سجيج ال�سوق وانهماك 

اجلميع جتد اأن ثمة فر�سة للراحة يجب ال�ستفادة منها.
وتعمد الإدارة يف روؤيتها ال�سمولية لكل التفا�سيل على اإذكاء احلوافز ومكافاأة 
املتميزين من فريق العمل الإداري وامليداين مبا ي�سمن التفوق لدى اجلميع . 
وقد مت خال العام 2013 ح�سول املحات الكربى على جائزة اأف�سل خدمة 
اخلدمات  على  اجلميع  حلر�ص  طبيعي  ح�ساد  وه��ي  التجارية  للعامة  اأداء 
املتكاملة ذات اجل��ودة العالية ويف كل الأوق��ات وخمتلف الفروع وهذا ما منح 
الأف�سل يف  م��ارك��ة جميلة اخل��دم��ة  باأنها  اع���راف اجلميع  ال��ك��ربى  امل��ح��ات 
العام 2012 يف اإطار خمطط التميز خلدمة دبي والذي مت �سدوره من دائرة 
اجلوائز  توزيع  حفل  خ��ال  وذل��ك  دب��ي  وحكومة  بدبي  القت�سادية  التنمية 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بح�سور  للمتميزين 

رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .
وقد كان حفل التكرمي قد اأقيم يف قاعة ال�سيخ �سعيد ال مكتوم يف 29 ابريل 
2013 حيث مت تكرمي املحات الكربى بح�سولها على جائزة التميز با�سم 
اأف�سل خدمة اأداء العامة التجارية . مع التميز بخدمات العماء وهنا لبد 
اأعطت  اأب��و عي�سى لقد  ال��ع��ام الأ���س��ت��اذ حممد  امل��دي��ر  اإىل مقولة  م��ن الإ���س��ارة 
الهدف  واأ�سابت  الكربى  باملحات  الثقة  املعروفة  العاملية  امل��ارك��ات  خمتلف 
لأكرث من ثاثني عاما والتجربة اأكرب برهان ولذلك حققت جتارة التجزئة 
وقد  والنجاح  للتميز  رديفة  ال��ذي جعلها  التفوق  ه��ذا  الكربى  املحات  ل��دى 

اعرف ويعرف اجلميع بذلك حمليا واإقليميا وعامليا.
وتعترب املحات الكربى اأن هذه اجلوائز املتوالية اإن هي حوافز متجددة لدى 
بنظرة  والتطوير  والتميز  النجاح  ملوا�سلة جهودها يف  الكربى  املحات  اإدارة 
ا�سراتيجية تفتح الباب اأمام اجلديد وت�سيف النجاح اإىل النجاح وقد ت�سلم 
الكربى من  للمحات  العام  املدير  عي�سى  اأبو  الأ�ستاذ حممد  �سعادة  اجلائزة 

�سمو ال�سيخ ماجد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم من رئي�ص هيئة دبي للثقافة 
التجزئة يف  فرع  اأب��و عي�سى مديرة  �سها  ال�سيدة  اجلائزة  �سلمت  كما  والفنون 

املجات الكربى.

غر�ند �ستور ديجيتال
ويوجد حاليا يف مردف �ستي �سنر فرع خا�ص تابع للمحات الكربى هو غراند 
�ستور ديجيتال وقد ح�سل على جائزة اخلدمات املتميزة والراقية كاأف�سل حمل 
يف هذا املجال خال العامل 2012 وهي ح�ساد للنظرة ال�سراتيجية البعيدة 

املدى للمحات الكربى بكل اأن�سطتها.

�أهمية �لتدريب
وبالعودة اإىل اأهم اأ�سباب هذا النجاح ترى الإدارة اأن الهتمام بالتدريب واإعداد 
الرويجية  احل��م��ات  اإىل  اإ�سافة  واملنتظمة  املتوا�سلة  التدريبية  ال���دورات 
املدرو�سة ت�سهم اإىل حد كبري يف جناح اخلطوات املتوالية وحتقيق الطموحات 

القريبة منها والبعيدة �سعيا يف رحلتها املتوا�سلة يف عامل التميز.
الإدارة  جلهود  هاما  تقديرا  دب��ي  حكومة  من  املتوالية  اجلوائز  ه��ذه  وتعترب 
عي�سى  اأب و  �سها  ال�سيدة  ت��رى  كما  العماء  خدمة  م�ستوى  رف��ع  يف  ال��دوؤوب��ة 
اللكرونيات  جم��ال  ويف  ال��ك��ربى  امل��ح��ات  يف  والتجزئة  البيع  ق�سم  م��دي��رة 
BMW لتقدمي جهاز تلفزيون  تتعاون املحات الكربى مع �سركة �سيارات 
hysense هاي �سن�ص بقيا�ص 84 بو�سة بتقنيته العالية والدقيقة الذي مت 
عر�سه موؤخرا يف معر�ص جيتك�ص بدبي وكان العر�ص حمدودا ملدة 24 �ساعة 
فقط وكان الإقبال مده�سا حيث كان ا�ستجابة رائعة للعماء بدليل املبيعات 

املده�سة التي �سهدها العر�ص على �سرعته.

�أعمال خريية 
العائمة  النبيلة  اخل��ريي��ة  الأع���م���ال  مبجلة  ال��ك��ربى  امل��ح��ات  اأ���س��ه��م��ت  ك��م��ا 
املجتمع  �سرائح  وبني  بينها  الإن�ساين  احل�ص  لتعزيز  والو�سوح  �سفافية  على 
الهندية  ال�سينما  واحتفالت  الكرمي  ال��ق��راآن  جوائز  دع��م  يف  م�ساهمتها  مثل 
رعاية  ج��وائ��ز  م��ن  وغ��ريه��ا  الجتماعية  والأن�سطة  الريا�سية  وامل��ه��رج��ان��ات 
كانت  التي  الفوتوغرايف  الت�سوير  جائزة  وخا�سة  املحرفني  واإذك��اء  املواهب 
برعاية �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد لتحفيز الهواة واملحرفني يف 
عامل الت�سوير وذلك يف مركز قناة نور دبي وغريها من الفعاليات التي ت�سهم 
حافظت  قد  الكربى  املحات  اأن  القول:  خا�سة  وغريهم.  املعاقني  برعاية 
خال العقود الثاثة الأخرية على �سدارتها يف املقدمة بني خمتلف حمات 
يف  معر�سا   35 ول��ه��ا  واخل��ل��ي��ج  الإم�����ارات  م�ستوى  على  وال��روي��ج  التجزئة 
الإمارات وحدها وهي مت�سي قدما يف ا�ستقطابها للماركات العاملية وحر�سها 

على العامات التجارية ال�سهرية يف كل املجالت لتكون دائما يف املقدمة .
ع�سويتها  ولها   )2000  9001-( العاملية  الي��زو  �سهادة  على  ح�سلت  وقد 
3 جوائز هي جائزة دبي للجودة  ال�سركة  يف هيئة التميز بدبي وقد اكت�سبت 

وجائزة لل�سيخ خليفة للتميز وجائزة ال�سارقة للتميز القت�سادي.
ب��ع��د ع���ام للحفاظ ع��ل��ى م��رك��زه��ا واإ���س��اف��ة الكثري  وه���ي مت�سي ق��دم��ا ع��ام��ا 
املدرو�سة  با�سراتيجيتها  ع��م��ا  ومت��ي��زه��ا  وت��ف��وق��ه��ا  وجن��اح��ات��ه��ا  ل�سمعتها 
اإىل  الدائم  والرتقاء  املجتمع  وخدمة  العماء  خدمة  يف  الطويلة  وخرباتها 

الأف�سل وكل عام وانتم بخري.

�ملحالت �لكربى : ق�سة جناحات تتو��سل

املحالت الكربى تواكب امل�شرية الحتادية باإجنازاتها املتوالية 
وتبارك فوز دبي با�ست�سافة �إك�سبو 2020

مثلما �مل�سرية �لحتادية للدولة ت�سجل كل عام جديدً� فاإن �ملحالت �لكربى ت�سجل كذلك كل عام جديدً�
فروع جديدة وخدمات متكاملة وتلبية ر�ئدة ملختلف �ل�سر�ئح يف كل �لأ�سو�ق وبكل �لأوقات.. �سلعة متميزة ب�سعر مناف�ش

•• دبي-حممود علياء:

لقد �فتتحت �ملحالت �لكربى خالل �لعام 2013 ثالثة فروع جديدة ومبفهوم جديد يف دبي كما فازت بجائزة �أف�سل خدمة �أد�ء للعالمة �لتجارية كذلك ح�سلت على جملة من حقوق �لتوزيع �حل�سري 
لعدد من �ملاركات �لعاملية �لالفتة كما بد�أت بعر�ش �سل�سلة من �ملنتجات �ملبتكرة و�مل�ستجدة يف �ل�سوق على قدم و�ساق يف �سوق �لعر�ش و�لطلب .

كما �سرعت �ملحالت �لكربى يف ��ستثمار �لكو�در �ملتخ�س�سة لتعزيز مو�ردها �لب�سرية ومو�كبة �لكثري من �لأحد�ث �لتجارية �مل�ستجدة من خالل �إعد�د دور�ت خا�سة للكو�در �لب�سرية لتهيئتها لتكون 
مب�ستوى �لأد�ء �لأف�سل و�لأعمال ذ�ت �لتفرد �لطموح و�ملتو�يل.  وبالطبع فاإن هذ� �لجتهاد �ملتو��سل ي�ساعدها على تثبيت مركزها �لتجاري يف ميز�ن �لعر�ش و�لطلب كما ي�سمن لها �لتفوق بني �ل�سركات 

�لعاملة يف نف�ش �ملجال �عتماد� على خربتها �لطويلة و��ستعد�دها �لد�ئم ل�ستيعاب �مل�ستجد�ت و�إ�سافة تر�كم �خلرب�ت لتكون د�ئما يف �ملقدمة .



�لثاين و�ليوم


