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مئوية زايد واالحتاد �سنوان يف م�سرية 
املجد وال�سوؤدد والرخاء

بقلم : د. حممود علياء 
من عام اإىل عام يت�ساعف اخلري وي�سمو الوفاء ونرقى جميعا بالعطاء.. اإنها 
فل�سفة زايد، ونهج الحتاد، ودميومة الزدهار ، والرخاء من جيل اإىل جيل يف 
�سرية وم�سرية ِعز وفخار، �سرية قادة، وم�سرية �سعب، ودولة مثل وقيم، ت�سرب 
جذورها عميقة يف التاريخ، اأ�سيلة يف الرتاث، عمالقة بالإجنازات والطموحات، 
الأعلى  املثل  ف�سجلت  وال�سعب،  للقيادة  رائعًا،  ونهجًا  يوميًا،  �سلوكًا  غدت  التي 
وال�سامي دائما يف معادلة اإخال�ص القائد وثقة ال�سعب، وهذه املعادلة التي ر�سمت 
معامل التاريخ يف التحدي وال�ستجابة والبناء والأعمار، والتميز والإبداع، من 
جيل اإىل جيل وعام بعد عام، لتظل النه�سة و�ساءة ومتوهجة يف عامل اليوم 
اأكبار واإجالل ملا حققته دولة الإمارات العربية املتحدة من  الذي ينظر بكل 
اإجنازات مده�سة يف زمن قيا�سي، وملا جاءت به من �سمولية وتكامل، وارتقاء 

وتفا�سل �سواء يف بناء الإن�سان اأو يف بناء الدولة، اأو يف ازدهار الوطن.
والتاأمل  وال�ستنها�ص،  وال�ستخال�ص  واملراجعة،  بالدر�ص  جديرة  جتربة 
املتوالية ُقدمًا، لتحقيق  والتب�سر لتت�ساعف ثمارها كل عام ومت�سي الأجيال 
املزيد واملزيد من الجنازات تباعًا بال تردد، وثباتًا بال كلل، و�سموخًا ي�سمو 
وي�سمو ُقدمًا ودائما نحو امل�ستقبل الأف�سل ، رحم اهلل زايد وبارك اهلل قيادتنا 
الر�سيدة، ووطننا املعطاء، وجمتمعنا الأ�سيل واخلالق، لتحقيق املزيد واملزيد 

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

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

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

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

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

واإىل �شعب الإمارات الكرمي واملقيمني والوافدين  مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شابع و الأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة 

 وكل عام وانتم بخري 

اأحمد عبداهلل العو�سي
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والعطاء  اخليير  قافلة  والت�سامح  واملييحييبيية  الييعييطيياء  خليفة  يييقييود 
والإجنازات املت�سعة واملتنامية على امتداد وطن الرخاء والزدهار 

وطن الرجال الذين نذروا اأنف�سهم خلر العباد وجمد البالد .
ويف عيد احتادنا ال�سابع والأربعني تعم البهجة وت�سري يف القلوب 
باأرجاء  وجتيييول  والأميييين  ال�سكينة  النفو�ص  يف  وت�سكن  طماأنينة 
الوطن مواكب الأمان ، وقد احت�سن خليفة اأبناء الوطن واأمدهم 
نهج  على  والتثبيت  التمكني  قواعد  لهم  واأر�ييسييى  الرفعة  مبعاين 

املوؤ�س�ص زايد. 
لقد ت�سرب �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
الدولة )حفظه اهلل( في�ساً وافرا من القيم القيادية املت�سمة دائما 
باحلكمة واملتحلية باخل�سال الإن�سانية احلميدة التي جعلت منه 
قائداً واعيا مل�سوؤولياته الوطنية ومدركا لدوره يف رفعة مواطنيه، 
ورا�سما  وتطلعاتهم،  طموحاتهم  حتقيق  نحو  واأبييدا  دائما  �ساعيا 
الواقع  باجتاه  عليها  ليعربوا  احللم  ج�سور  لهم  وبانياً  لأمانيهم 
اجلميل ال�سعيد، �ساعياً �سعي الوالد املحب ل�سعبه من اأجل الرتقاء 
بحياة مواطنيه يف �ستى مفا�سل النه�سة التنموية ليكون املواطن 
عزيزا يف وطنه اآمناً مطمئنا، وقد كان وحتقق كل ما يحلم ويطمح 
تيييزال جعبته حييافييليية وزاخيييرة  الييقييائييد احلييكيييييم خليفة ، وميييا  اإليييييه 
و�سعادة  خرا  حياتنا  فتمالأ  العطاء  اأنهار  فيو�ص  تفي�ص  باخلر 
ورخاء وبهاء، وحتول وطننا الإمييارات اإىل جنات وموطن لل�سرور 

والهناء.
اإل واغتنمها يف �سبيل  مل يدخر خليفة العطاء واخلييرات فر�سة 
اإلغاء امل�سافات بني القائد وال�سعب متفاعال مع اأبناء وطنه، فكان 
 ، وطموحانتا  لحالمنا  يت�سع   اليييذي  الييرحييب  ال�سدر  ييييزال  ومييا 
به كقائد وكوالد، وما خيب يوما ظننا، وما  واأملنا   ، ومتطلباتنا 
واأيده  خطواته  وبيييارك  اأ�سعده  فاللهم  اإ�سعادنا،  عيين  يوما  تييوانييى 

بن�سرك وتاأييدك وحفظك.
وتت�سع خطوات القائد خليفة نحو امل�ستقبل جاهدا و�ساعيا خمل�سا 
املكت�سبات  اأجل رفعة الوطن وتعزيز كرامة املواطن، وح�سد  من  
الييواثييقييات للغد املزدهر  ، وتييتييواىل اخلييطييوات  امليينييجييزات  وحييميياييية 
املتحدة  العربية  الإميييارات  دوليية  ولت�سبح  الزمن  حاجز  لتخرتق 
املتح�سر  الييعييامل  ودول  �سعوب  اأكييير  بييني  الأمييامييييية  ال�سفوق  يف 
مناء وازدهارا وتقدما ، ولتنال الحرتام والتقدير على امل�ستويني 

ال�سعبي والر�سمي عرب العامل .
اإن قراءة عادلة �سادقة يف م�سرة خليفة القائد والإن�سان و�سرته 
املعطرة بالعطاءات وال�سالم والت�سامح كفيلة باأن تفتح مدار�ص يف 
راأي  القيم، وتبني منارات من مبادئ، ونربا�سا من حكمة و�سداد 
اإن�سانية جتعل من كل من يعرفه اأو ي�سمع �سرته  وفيو�سات من 
اأن يقف لهذا الزعيم القائد وقفة اإجالل وتقدير وعرفان، معرتفاَ 
ما  �سدره،  و�سعة  مواقفه  ورحمه  طباعه،  ونبل  �سريرته،  بطهارة 

جعل منه قامة �سامية يف قلوب �سعبه ويف قلوب �سعوب العامل .
قانونا  خليفة  الييقييائييد  وجييييدان  يف  اليي�ييسييالم  قيمة  تيييزال  ول  كييانييت 
تاأ�سي�ص �سروح  نحو   ي�سعى من خاللها  �سريفا،   ونهجاً  مقد�سا، 
املودة والوئام والت�سالح مع الآخر، واتخذ منه منهجاً نحو تر�سيخ 

وا�ستقرار،  وطماأنينة  ب�سالم  ال�سعوب  وعي�ص  الييدويل  ال�ستقرار 
ت�سامح  كمنهج  الإ�سالم  خالل  من  وت�سع  ال�سالم  قيم  تاأتي  حيث 
ا�ستلهمها  التي  واملييبييادىء  القيم  ميين  وكييذلييك  واألييفيية  �سالم  ودييين 
اآل  �سلطان  بن  زايييد  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�ص  الراحل  �سموه من 
عنوان  القائد  خليفة  اأ�سبح  حتى  الطاهر  ثييراه  اهلل  طيب  نهيان 

الت�سامح ومنارة املحبة والوئام.
اإن نهج احلكمة الذي يعمل وفقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه ٌ يف اإدارة �سوؤون دولته و�سعبه 
قدرته  واإىل  �سموه   بها  يتمتع  الييتييي  النظرة  �سمولية  اإىل  يييعييود 
املتناق�سات  بييني  التوفيق  على  وبييالييتييايل  التحليل  على  امل�سهودة 
والتكامل بني املت�سابهات ناهيك بهذا عن الطموح الوطني والقومي 
الكبر وانفتاح �سموه الرحب على دول العامل بال�سكل الذي يوؤ�س�ص 

لعالقات تعود باخلر وال�ستقرار على الدولة وال�سعب معا.
ال�سيا�سة �سعيه  القائد  الكامنة يف فل�سفة خليفة  املعاين  اأ�سمى  اإن 
املتزنة  ب�سيا�سته  فا�ستطاع  الدولية  العالقات  تطوير  اإىل  الدائب 
وتفهمه ال�سامل لطبيعة تطورات الق�سايا املطروحة على ال�ساحة 
املتحدة يف حتقيق  العربية  الإمييارات  دولة  اإ�سهام  اأن يربز  العاملية 
املختلفة.  الييدول  والتن�سيق بني  التعاون  اأعلى م�ستوى ممكن من 
.كما اأن اإجنازات �سموه القت�سادية ل تقت�سر على الو�سع الراهن 
تنويع  واإىل  الييقييادميية  الأجيييييال  م�ستقبل  متكني  اإىل  تييرنييو  واإمنيييا 
م�سادر الدخل يف البالد حيث اإن اأفكار �سموه القت�سادية تتجلى 
من خالل ال�سيا�سة النفطية الر�سيدة التي يتبعها واحلفاظ على 
م�سادر الروة الوطنية وتوظيفها لالرتقاء مب�ستوى معي�سة اأبناء 
الوطن وتر�سيخ قواعد التنمية ال�ساملة يف �ستى املجالت وتنويع 

م�سادر الدخل الوطني .
لي�ص  املتحدة  العربية  الإميييارات  لدولة  خليفة  القائد  اأر�سى  لقد 
والداخلية  اخلييارجييييية  وال�سيا�سة  املييتيينييوع  القت�ساد  اأركييييان  فقط 
املتوازنة والحرتام العاملي للدولة قائدا واأر�سا و�سعبا واإمنا اأي�سا 
اأ�س�ص ل�سرح اأعلى قيمة واأرفع مكانة األ وهو �سرح منظومة القيم 
املنبثقة من فكره اخلالق فقدم منوذجاً متفرداً يحتذى به وبرهن 
اأو عدد  رقعتها  بات�ساع  يرتبط  الريادي ل  الدولة   دور  اأن  للعامل 
تدافع  التي  احلكيمة  الأخالقية  بالقيم  يرتبط  ما  بقدر  �سكانها 

عنها وتوؤمن بها . 
ويييتييابييع الييقييائييد خليفة مييواكييب املييجييد والييعييلييييياء والزدهيييييار ودفع 
القت�سادية  التنمية  ال�سريعة �سوب  التطور يف م�سرتها  مراكب 
املتوازنة ولتنفيذ اخلطط وال�سرتاتيجيات لر�سم مرحلة جديدة 
و�سعبا  كيانا  الييغييايل  الييوطيين  هييذا  مل�ستقبل  والزدهييييار  التقدم  ميين 
الحتاد  دولييية  بييياإجنيييازات  وفييخييرنييا  فييرحيينييا  غييمييرة  يف  وم�ستقبال. 
والرفعة وال�سالم واملحبة تبتهل قلوبنا هلل اأن يدمي خليفة منارة 
م�سرقة دائما يف قلوبنا حبا وولء واإخال�سا للنهج احلكيم والفكر 
القومي.. ونربا�سا ي�سع �سالما وحمبة لنبقى على نهجه �سائرين 
العربية  الأمييية  عييزة  نحو  الهادفة  خطاه  على  وال�سر  والقييتييداء 
، وكل  ب�سالم  يوم وقائدنا خليفة  ،فكل  الإ�سالمية  الإميية  ونه�سة 

عام ووطننا الغايل موئال للمحبة والوئام والت�سامح وال�سالم.

الإمارات يف يومها الوطني الـ47 ت�سمو بحلمها اإىل عنان الف�ساء

خليفة بن زايد .. يوا�سل م�سرية  متتني اأركان االحتاد ومتكني اأبناء الوطن
 قائد الوطن.. حكمة و �سالم ونربا�ص للت�سامح والوئام 

•• �لفجر- حممد حمزة: 

يوا�سل �ساحب ال�سمو  ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص الدولة حفظه اهلل م�سرية املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان موؤ�س�ص الدولة ورافع راية وحدتها 
القائد  بروؤية  وميتنه  الحتاد  بنيان  يوم  كل  ويرفع   ،
الزعيم  وعزمية   ، الرحيم  الأب  وحكمة  احل�سيف، 
الذي عاهد اهلل و�سعبه على امل�سي قدما يف ركب البناء 
يف  ــارات  الإم غدت  حتى  والزدهــار،  والرفاه  والتطور، 
جناح  على  العامل  ومثال  اخلليج،  اأيقونة  امليمون  عهده 
يحتذى  ومثال  والب�سرية،  احل�سارية  التنمية  م�سروع 

يف �سنع املعجزات التنموية، واأ�سبحت الإمارات ت�سابق 
وتالم�ص  وت�سنعها،  الأحــداث  وت�سبق  وت�سبقها،  الأمم 
املعايل  كان  حلمها  الف�ساء،  اأقطاب  وتخرتق  ال�سماء 
�سفوفها  ويف  الدول،  مقدمة  ويف  الأعايل،  �سيدة  فغدت 
و�سعب  وروؤيــة  عزمية  واقتدار،  جــدارة  بكل  الأمامية 
وقلبه  الطاهرة،  وطويته  القائد،  هذا  بحكمة  يوؤمن 
الكبري الذي يت�سع لأحالم ال�سعب ، وطموحات الأجيال، 
وا�ستقرار �سامل يعم الدولة واملجتمع ، واإمكانات ب�سرية 
والبناء  التطور  راية  وكوادر مواطنة قادرة على حمل 

والتنمية نحو الغد .
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م�سرية الحتاد توا�سل تعزيز الإجنازات بطموحات ت�سابق الزمن 

حممد بن را�سد .. نربا�س فكر، ومنهل اإبداع، وحلم متجدد
اأراد لالإمارات جمدا ف�سنع لها اأجمادا واأراد لل�سعب �سعادة فاأبدع لهم منبعا لالأفراح 

•• �لفجر- منال عبد �لرحيم :

على  انت�ساراتها  الحتــاد  م�سرية  توا�سل 

فت�سبقه،  الزمن  وت�سابق  ال�سعد،  كافة 

ويكرب احللم ليولَّد اأحالما، ويزهر الطموح 

دولة  وغايات،  اأهداف  من  ب�ساتني  فيعطي 

توحدت يف قلوب اأبنائها وبعزمية قيادتها 

تلو  املعجزات  ف�سنعت  رايتها  ووحـــدة   ،

وقبلة  املثل،  م�سرب  غدت  حتى  املعجزات 

وهو  امل�ستقبل  �سناعة  يتعلم  اأن  يريد  ملن 

يريد  وملن  الف�ساء،  واخــرتاق  احلا�سر  يف 

اأبجديات الفكر الوقاد لقادة  اأن ينهل من 

عظام كاأمثال املبدع احلكيم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص 

دبي  حاكم  الــوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة 

)رعاه اهلل(، قائد ع�سق التحدي، وامتطى 

امل�ستحيالت  فا�ستحالت  امل�ستحيل  �سهوات 

حقائق،  اإىل  احللم  وحتــول  ممكنات،  اإىل 

وولدت الأفكار فجاءت العطاءات غزيرة، 

والإجنازات عظيمة، بحجم الفكر املبدع، 

هذا  بها  يدير  التي  ال�سديدة  ــروؤيــة  وال

القائد العربي الفذ �سوؤون البالد والعباد، 

فيا�سة  يــدَا  وميد  احللم،  خارطة  فري�سم 

ويوما  الــتــطــور،  ويــزهــر  ــاة،  ــي احل فتنمو 

الأر�ص  حلم  من  الإمــارات  ت�سمو  يوم  بعد 

والف�ساء  ال�سماء  طموح  اإىل  واإجنازاتها 

واكت�سافاتها ،قائد كل ما فيه يفي�ص خريا، 

قامو�سه  مــن  �سطب  وت�سميما،  وعــطــاء، 

لغة  ــدع  واأب ومرادفاتها،  امل�ستحيل  كلمة 

املمكنات لتظهر اأبجدية التحدي والإجناز 

ماثلة يف كل ركن من وطن الحتــاد، وطن 

على  القادر  الوطن  التنموية،  املعجزات 

ال�سائ�ص  طموحه  بلجام  املتحكم  حلمه، 

لجتاهاته.
حممد بن را�سد قائد ي�سمخ كمنارة تفي�ص اأمال لالأجيال، ومدر�سة للريادة تتخرج فيها 
كل يوم اأفواج واأفواج من ال�سباب املفعم بالطموحات، يكرب حلمه مع اإ�سراقة كل �سم�ص حتى 
اأ�سبح امل�ستقبل �سنعته وهاج�سه، ميتد طموحه اإىل ما وراء املمكن، وتعلو همته حتى �سابق 
الزمن ف�سبقه، عرف اأن جمده يكمن يف عزة اأبناء �سعبه، واآمن اأن اإن�سانيته تكمن يف في�ص 
اأودعييه قلبه جتاه كل بني الب�سر، فزرع يف كل ركن من بالده ويف العامل نبتة  احلب الذي 
،وفتح عيونا مظلمات للنور والعلم، وغر�ص  الإن�سانية  تزهر عطاء وخييرات، �سمد جراح 
احلب يف كل الأرجيياء، فكل �سيء عند �سموه ممكن اإذا اجتمعت الإرادة والفكرة، وكل �سيء 

يتحقق اإذا ما تالقى احللم مع امل�سعى اجلاد. 
 حممد بن را�سد قائد اأ�س�ص نهجاً جديدا يف �سناعة احللم، وتر�سيخ الإجنييازات، وتطوير 
الفكرة من بذرة اإىل غابة من الأفكار والروؤى والتطلعات، يوؤكد يف حراكه اليومي ومنهجه 
يف احلكم ا�سرتاتيجيته لتطوير الكادر الب�سري بالتوازي مع تثبيت اأركان البنيان يف ربوع 
.. وتنبثق من عينيه  املعرفة  رمييزا، تفي�ص منه جتليات  اأ�سبح  را�سد  الوطن.. حممد بن 
فرا�سة الر�ساد والوعي التاريخي باأهمية هذا اجلزء من العامل لذلك اأراد القائد الطامح 
حممد بن را�سد اأن يجعل  من الإمارات مثال لثورة الفكر وثورة التحدي، وهذا احللم يكرب 
معه كل يوم حتى اأنه يرى الإمارات موؤهلة لتحدي الزمن واملكان.. لذلك ياأتي حلم حممد 

بن را�سد على امتداد الكون، فاخرتق الف�ساء ويوا�سل �سرب اآفاقه. 
حممد بن را�سد مزيج فريد من القيم واملثل ال�سامية اخلالقة لهذا اأعلى من قيمة الإن�سان 
وارتقى به اإىل �سموات العزة والكرامة ف�سّخر كل القدرات والإمكانات من اأجل تنمية الإن�سان 
موؤكدا قناعته وفل�سفته اأن الإن�سان اأغلى ثروات الوطن واأهمها على الإطالق.. فمهد له 
كل �سبل التميز تعليما و�سحة وتاأهيال وارتقاء بفكره واأدائه ودّعمه باأحدث و�سائل العلم 

واملعرفة وفتح اأمامه بوابات الفر�ص للم�ساركة يف بناء �سروح الوطن.
تنمو قيم الفرو�سية لدى حممد را�سد وتتالزم مع ال�سجاعة وال�سهامة مقرتناَ باخل�سال 
�سماحة  را�سد  بن  حممد  الكرمية،  واملييزايييا  احلميدة  واملثل  الرفيعة،  والأخيييالق  الأ�سيلة 
ال�سجايا ولني املع�سر، ل يبغي على غره لكنه ل يحتمل الظلم والبغي ول ي�ستكني.،مثال 
الفرو�سية يف ع�سره من  نقل  الذي  النبيل  الفار�ص  وقيم  الأ�سيلة  الفرو�سية  ملعاين  رائع 
حميطها النظري اإىل منهج للحياة وواقع عملي معا�ص، ومواقف الفار�ص �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد ومنهجه و�سرته املعطرة بالإبداع والتميز اأ�سبحت عالمات فارقة 
ل�سموه، حيث ترعرع القائد حممد بن را�سد يف مدر�سة والده املغفور له ال�سيخ را�سد بن 
�سعيد اآل مكتوم، وا�ستلهم من زايد املوؤ�س�ص معاين مهارات القيادة واحلكم وال�سرب فنهل 
من معني والده احلنكة والب�سرة النافذة وكان معلمه الأول وقدوته يف العمل والبناء .. 

وت�سرب من منابعه ال�سافية.  
ف�سقلتها  الذاتية  اخلييربة  مدر�سة  يف  را�سد  بن  ملحمد  املميزة  القيادية  ال�سخ�سية  تنامت 

التجارب واملمار�سات امليدانية وليحقق يف غ�سون عقود قليلة اجنازات اأ�سبحت م�سدر فخر 
الواعية وتخطيطه  امل�ستقبلية  الإجنييازات ثمرة لروؤيته  العامل كله حيث جاءت هذه  اأمام 

املحكم وا�ست�سرافه لالآفاق. 
لقد اأر�سى حممد بن را�سد خالل مراحل م�سرته املباركة بيئة اآمنة وم�ستقرة  ينعم بها 
مواطنو الدولة واملقيمون على اأر�سها الطاهرة.. حيث وظف �سموه كل الإمكانات والقدرات 
ودمييه وعر�سه  ومييالييه  و�ييسييون كرامته  املجتمع  وا�ستقرار  املييواطيين  اأميين  اأجييل حتقيق  ميين 
�سعب  بها  يتمتع  التي  والطماأنينة  الأميين  يف  وامل�سرف  ال�ساطع  املثل  الإميييارات  ..ف�سربت 

الإمارات والآمنون على اأر�سه.   
وظل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد وفياً للكلمة والإبييداع وال�سعر، فار�ص الكلمة 
وم�سوؤولياته  مهامه  ت�سغله  فريد، مل  ثقافية من طراز  و�سخ�سية  مبدع  الرقيقة..�ساعر 
اجل�سام، �سيا�سيا واقت�ساديا، عن اأن يعطي الثقافة حقها ويوليها رعايته واهتمامه اخلا�ص 
على امل�ستويات كلها، �سواء على امل�ستوى الثقايف العام اأو يف املجالت املتخ�س�سة مثل ال�سينما 
اخلالق  احلافلة  وم�سرته  �سرته  عييززت  التي  الإبداعية  املجالت  من  وغرها  وامل�سرح، 
واملنارات الفكرية �سافية املنهل، ويبقى ال�سعر نب�ساَ لقلبه الكبر ووجدانه املتاأجج، ف�سعى 
�سموه لن�سر الهتمام بال�سعر النبطي باعتباره جزءا مهما من ثقافة وتراث الأمة و�سارك يف 
مطارحات �سعرية مع العديد من اأبرز ال�سعراء يف املنطقة، كما �سجع الآخرين وحثهم على 
نظم ال�سعر وتذوقه، فيطالعنا بني احلني والآخر ببوح روحه الطاهرة، و�سعريته الراقية 
املعربة، فتفوح من كلماته عطور الوطنية، وتتبدى يف جمله بالغة البلغاء الف�سحاء ، منبع 

للقول والفعل بحق.
قيم �سامية ت�سربها �سموه من القائدين الراحلني املوؤ�س�سني زايد ورا�سد فتظهر مبالحمها 
و�سماتها يف �سخ�سيته، فتعاظم احل�ص الإن�ساين لدى �سموه حتى اأ�سبح �سمة متاأ�سلة يف 
اأياديه اخلييرة عند حييدود دولة  العرب حممد بن را�سد، ومل تقف  �سمر وتكوين فار�ص 
الإمارات، بل امتدت اإىل اأرجاء الوطن العربي واىل العامل الإن�ساين الأو�سع، لأن الإن�سانية 
يف فكر الفار�ص حممد بن را�سد هي جزء اأ�سا�سي من ن�ساأته وقيمه ومبادئه فقد اأدى واجبا 
قوميا من خالل حمالت الإغاثة والنجدة التي اأ�سرف عليها يف كافة بلدان الوطن العربي 
كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، وحر�ص على تنمية الثقافة الإن�سانية، فاطلق مبادرته العاملية 
للقراءة واأفرد لها جوائز قيمة واأ�سبحت م�سنعا للمثقفني وللقارئني وال�ساعني اإىل قيمة 

الكلمة والعلم والفكر.  
نعجز عن موا�سلة احلديث عن حممد بن را�سد الإن�سان والقائد وال�ساعر وامللهم لأننا لن 
ننتهي ولن يكون حلديثنا مداد يكفيه يف هذا املقام املحدود، فيبقى حممد بن را�سد الوهج 
امل�سيء حلا�سر الإمارات وم�ستقبلها بفكره الوقاد، فبه وباأ�سحاب ال�سمو قيادات الإمارات 

احلكيمة يزهو الوطن جمدا وازدهارا واإجنازا .
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رمز العزمية وب�سالة الفار�ص وت�سميم املوؤمن باأهداف الوطن

حممد بن زايد .. اأيقونة م�سرية النه�سة والنماء وح�سن الوطن املنيع 
عزز للوطن اأجماده ورفع هامات ال�سعب فخرًا وبنى �سروحًا من العزة والبهاء

•• �لفجر- عبد �ل�سالم حممد

و�سولة  املـــوؤمـــن،  ــة  ــزمي وع ـــق،  احل �سيف 

الرجولة  وموقف  يهاب،  ل  الذي  الفار�ص 

الوطن،  وعنوان  ال�سعاب،  تقهرها  ل  التي 

املنيعة  ح�سونه  ومــعــزز  اأجمــــاده،  وبــاين 

لكرامة  وحماية  الوطن،  حليا�ص  حفظا 

اأبناء ال�سعب واأمنهم، هذا هو منارة ال�سعب 

طيب  لزايد  احلا�سر  والوجه  الإمــاراتــي، 

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ثراه  اهلل 

نائب  بوظبي  اأ  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زايــد 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة »رعاه اهلل« 

. وبالرغم من رفعة مقامه، و�سمو مكانته، 

واعــتــالئــه عــرو�ــص الــقــلــوب يف الإمــــارات 

ت�سري  التي  التوا�سع  قيم  اأن  اإل  والعامل 

راأ�ص  ليقبل  ينحني  ج�سده  يف  الدم  م�سرى 

يحت�سن  حتى  ويقرتب  عجوز،  ويــد  كهل، 

واأبوية  �سادقا  وحبًا  قربًا  �سعبه  اأبناء 

ــراأفــة  وال الــرحــمــة  بيد  ومي�سح  حــانــيــة، 

والكرم على روؤو�ص ال�سغار والكبار، فت�سري 

ال�سالم، وتزهو  الوطن  وي�سكن  الطماأنينة، 

النفو�ص ب�سكينة، ودعة عي�ص، ورغد حياة، 

والكل يجمع : ما دام حممد بن زايد بخري 

فالوطن باألف خري، وما دام حممد بن زايد 

مي�سك دفة اخلري والعطاء فنحن بنعمة من 

ال�سعلة متقدة  وما دامت هذه  اهلل وف�سل، 

فالوطن  وب�سالة  وبطولة  و�سجاعة  فداء 

م�سان، حممي عزيز، ع�سي على كل طامع، 

وحاقد، �سمانة للوطن، وح�سن لل�سعب ذاك 

ي�سدح  الــذي  احلــق  منرب  خالد(  )اأبــو  هو 

بال�سدق، وباملواقف البا�سلة، ووعي وروؤية 

تخرتق اآفاق امل�ستقبل فيقراأه، وي�ستعد له، 

ويعد له العدة من اأجل خري ال�سعب، ورخاء 

وازدهار الإمارات، اأينما رحل وحيثما حل 

ميم  واأينما  وال�سرور،  اخلــري،  قوافل  حتل 

وجه الكرمي تزهر الآمال، وي�سبح املواطن 

اأقوى، وي�سبح الوطن اأعز واأ�سمى.
ويكفينا اأمانا واطمئنانا اأن قامة رفيعة املقام �سامية اجلناب تتمثل بهذا 
الفار�ص يتقدم م�سرتنا نحو التطور، والرتقاء، والزدهار والنماء، ولهذا 
القادمة،  اأجيالنا  على  املطمئنني  الآميينييني  بييروح  وم�ستقبلنا  غدنا  نقراأ 
على غد اإماراتنا الذي نذر له حممد بن زايد كل روحه وقلبه ووجدانه، 
اأغالها من م�ساع تزهر يف كل  اأجملها من عطاءات وت�سحيات، وما  وما 
يفي�ص  اخليير حتى  وينمو  الإميييارات،  خطوة من خطواته جنبات وطني 
ت�سع  امليدان، ومنارة  واأ�سد يف  لل�سالم،  راييية  العامل،  الإمييارات وعلى  على 
ت�ساحما، ورحييميية وعييطيياء، هييكييذا هييي �سمات قييادتيينييا الييعييظييام، وهييكييذا هي 
الإمارات حمظوظة منعمة برجال اأقل ما يقال عنهم: اإنهم اأرواح طاهرة 

ت�سري يف قلوبنا فتزرع فيها املحبة واملبادئ واخلر. 
ويف عيد الحتاد ال�سابع والأربعني تفي�ص علينا ن�سمات العزة والكرامة، 
وعنفوان  بحجم  قييادة  ال�سعب  هييذا  على  اأنعم  الييذي  هلل  احلمد  وجتليات 
اأبوظبي  اآل نييهيييييان ويل عييهييد  �ييسيياحييب اليي�ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حمييمييد بيين زايييييد 
مليي�ييسييرة الحتيييياد رجال  لييلييقييوات امل�سلحة .. وقيييدم  الييقييائييد الأعييلييى  نييائييب 
نييورا وعطاء وتخطيطا  الوقاد  وفكره  زايييد وعزميته  بن  باإ�سرار حممد 
الإن�سان وجمد  رفعة  على  ويعمل  امل�ستقبل  اآفيياق  ي�ست�سرف  ا�سرتاتيجيا، 

الوطن ومنعته.
الأ�سيلة ومعايل  العروبة  فيه كل خ�سال  اجتمعت  قائد  زايد  بن  حممد 
ت�سرب مبادىء اخلر حتى  الأ�سالة،  زايييد، عنوان  ،ابن  ال�سريف  الن�سب 
اأ�سبح عنوانا للخر، اأخذ من والده املغفور له زايد حكمة القائد، وروؤية 
احليياذق، وعنفوان التحدي والعزم على امل�سي قدما نحو حتقيق ما بعد 
الأحالم وما فوق الطموحات، حممد بن زايد عطية كرمية من اهلل، فريد 
يف �سرامته وحازم يف قيادته، وفي�ص غامر من املحبة واحلنان والرحمة، 
ترى يف مالحمه طلعة زايد، ويف توجهاته فكر زايد، ويف حكمته و�سربه 

�سمو روح خليفة القائد.
من ال�سعوبة مبكان اأن ن�سيء كل اجلوانب الإن�سانية والقيادية يف �سخ�ص 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد يف هذا العر�ص املخت�سر، ول ميكن 
اأن نتلم�ص الب�سمات التي يوقعها حممد بن زايد اأينما ارحتل وحل وطنيا 

وعربيا واإن�سانيا .
اآل نهيان جييادا مثابراً وباحثاً عن كل ما  فكان وما يييزال حممد بن زايييد 
يجهد  الييغييايييات،  و�سمو  الف�سائل  نحو  بالهمم  وي�سمو  الييهييامييات،  يييرفييع 
�سادقا ومثابراً ا�ستعدادا مل�ستقبل الوطن الذي بداأ يلوح يف الأفق، فتحدوه 
لذلك  التوا�سع  قيم  �سموه  نف�سه  ت�سربت  كما  ن�ساطاً،  ويتدفق  احلما�سة 
بدولة  واملقيمني  املواطنني  من  كبرتني  وحمبة  ب�سعبية  �سموه  يحظى 
�سما  فقد  لذلك  اأجييمييع،  العامل  يف  رفيع  ومقام  �سواء  حد  على  الإميييارات 

جنم حممد بن زايد وعال مقاما واإجالل بني دول العامل وقادته بف�سل 
احرتاما  فنال  القائد،  وجييذوة  فيه  ال�سباب  واتقاد  وحنكته  عقله  رجاحة 

وتقديرا كبرين يف الدول العربية والأجنبية.
ويوا�سل حممد بن زايد ن�سيج ب�ساط املجد موؤزرا باحلزم والعزم واملثابرة 
والت�سميم حتقيقاً لالأهداف الرفيعة املقا�سد ال�سريفة الغايات من اأجل 

رفعة الوطن وخر املواطن وكرامته. 
حممد بن زايد القائد كان وما يزال قريبا من اأبناء �سعبه ل�سيقا بهمومهم 
النا�ص  مع  التحاما  اأكيير  فهو  لآمالهم  ومطلعا على طموحاتهم حمققا 
ال�سمائر  فع�سقته  النا�ص  اأحييب  بقلوبهم  وذوبييانييا  ب�سمائرهم  وامتزاجا 
والنفي�ص، وت�سعى قلوب  بالغايل  الذي يفتدى  الرمز  والقلوب حتى غدا 
اإليه ولًء وحمبة وجتديدا لعهده وتعظيما  الإمييارات نحوه وتهفو  اأبناء 
ملواثيق الولء التي تتعزز كل يوم يف قلوب اأبناء الإمارات جتاه هذا الرمز 

الكبر.
اأن يقرتن  اأن الطريق اإىل التقدم والتطور والزدهييار ل بد  يوؤمن �سموه 
اإىل جي�ص حلمايته  يحتاج  واإجنييازاتييه  الييوطيين  واأن  وال�ييسييتييقييرار  بييالأميين 
والدفاع عن مكت�سباته واإجنازاته، وباأن النهو�ص بالقوات امل�سلحة يحتاج 
اإىل جهود عظيمة وعزمية قوية �سادقة ومتابعة م�ستمرة واإمكانيات هائلة 
مل يتاأخر �سموه يف تر�سيخها وتوفرها وتنميتها فاأ�سبح ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان طودا عظيما من التحدي والب�سالة واملواقف الرجولية التي 
اأ�سود وكوا�سر،  با�سل مغوار عنا�سره  وراءه جي�ص  لها غبار يقف  ي�سق  ل 
املوفقة،  والدبلوما�سية  ال�سعبة  املهمات  ورجييل  والإقيييدام  ال�سجاعة  رمييز 

والوزن الدويل الكبر. 
اأكر  اأ�ييسييبييح  الييوطيين  الييوطيين، وييييوم الحتييياد ال�سابع والأربيييعيييني،  يف عيد 
حت�سينا بقائد فذ كمحمد بن زايد، والأمل طرح اآمال بامل�ستقبل، وت�سر 
قافلة الإمارات واثقة حتت قيادة القائد خليفة حفظه اهلل، وبروؤية فار�ص 
روحه،  زايييد، مينحها من مهجة  بن  والرفعة حممد  والتمكني  التطوير 
فر�سم لالإمارات خارطة الطريق نحو ال�سعادة، واملجد والعزة، ويعزز كل 
اأركييان الدولة، ومي�سي قدماً نحو مرافئ اخلر، يريد لهذا الوطن  يوم 
ال�سوؤدد، ويريد لهذا ال�سعب العزة، وهو باإميانه وحكمته قادر بف�سل اهلل 
وعونه اأن يحقق طموحاتنا، وير�سخ تطلعاتنا، ونحن له موالون، ولعهده 
حافظون، وخلفه �سائرون، نفتديه بالدماء، وباملهج ، فلطاملا كان وما يزال 
و�سيبقى لنا الروح واملهجة التي ت�سيع يف حياتنا ال�سرور واخلر والزدهار 

والنماء.
فكل عام ووطني الإمييارات عزيزا م�سانا ، منيعا وكل عام ورمزه الكبر، 

وح�سنه احل�سني حممد بن زايد باألف خر. 
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مئوية زايد حمطة تاريخية متميزة يف �سجل الإمارات النا�سع
جت�سد الإمارات معادلة الأ�سالة واملعا�سرة بامتياز 

عبداجلليل يو�سف دروي�س يف حديث خا�س » بالفجر «
النه�سة املتوا�سلة ح�ساد رائع لإخال�ص القيادة وثقة ال�سعب 

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

الكبار الذين يجمعون بني  ان احلييوار مع الرجال 
وم�ساركتهم  ثقافاتهم  و�سعة  اأعييمييالييهييم  جنيياحييات 
الفاعلة واملتفاعلة مع �سوؤون الوطن وهموم املواطن 
ليجعل املرء اأمام مو�سوعة زخم التجارب وخربات 
ميتلك  اليييذى  احل�سيف  الييييراأي  ودللت  امل�سئول 
الرادة والروؤية وي�سعى دائما اىل املزيد من العطاء 
اإداريييا واأكادمييا وجتاريا  للوطن واملواطن والأميية 
نحو  جميل  واأدب  نبيلة  ب�سافية  وان�سانيا  وثقافيا 
اأهداف حمددة وا�سحة ت�ستجيب للفر�ص وت�سيف 

الإجنازات اىل الإجنازات . 
واحد  دروي�ص  يو�سف  عبداجلليل  ال�ستاذ  و�سعادة 
املتوالية  م�سرته  فييى  جييمييع  الييرجييال  هييييوؤلء  ميين 
النجاح والتميز والبداع مبنهجية علمية وواقعية 
من خالل م�سئولياته يف املنا�سب التي تقلدها على 
ن�ساطه  اأو  اخلا�سة  م�ساريعه  اأو  �سعيد  من  اأكيير 

يف  املنا�سب  الرجل  دائما  فكان  الالفت  الكييادميييي 
املكان املنا�سب يعطى وطنه واأمته بال تردد فيجمع 
بني الطموح والتوا�سع والجتهاد والهدف املحدد 
واملو�سوعية واخل�سو�سية بخط بياين م�ستقيم هو 

الأق�سر والأف�سل والأقوم .

من القلب اىل القلب
 ق�سدت �سعادته فى مكتبه رغبة منى فى ال�ستماع 
اىل راأيه ومعرفة انطباعاته ونحن نحتفل فى دولة 
المييارات العربية مبئوية زايييد رحمه اهلل  واليوم 
الييوطيينييي اليي�ييسييابييع والربيييعيييني عيييييد الحتيييياد نقطة 
التحول فى تاريخ المارات احلديث واملعا�سر قال 
امل�سرة الحتادية  الوىل يف  �سعادته منذ اخلطوة 
وانطلق  بالأثرة  ال�سعور  بالإيثار على  ال�سعور  �ساد 
عن  �سادقا  تعبرا  التاريخية  مب�سرته  الحتييياد 
رواد  طاملا  بحلم  علميا  وحتقيقا  الوطنية  الرادة 
مع  الإرادات  فييتييالقييت  واأجيييييييال  اجيييييييال  اجلييميييييع 

املبادرة  مع  الت�سميم  كييان  ثم  واملقا�سد  الأهيييداف 
لن�سهد هيييذا الييكيييييان الييتيياريييخييي الييرائييع اليييذى غد 
اليييييوم ويييفييخيير واعيييتيييزاز اأفيي�ييسييل جتييربيية وحدودية 
واأ�ساف  ويييزيييد  قييرن  ن�سف  الييعييربييي منذ  الييوطيين 
يقول  دروييي�ييص  يو�سف  عبداجلليل  ال�ستاذ  �سعادة 
البرار  وقادتنا  املخل�سني  حكامنا  اأيييادي  فبوركت 
املتحدة  العربية  الميييارات  دوليية  من  جعلوا  الذين 
منييوذجييا واقييعيييييا ومييلييمييو�ييسييا يييحييتييذى بييه فييى كافة 
املجالت من الميين والمييان اىل ال�سرة واملجتمع 
اىل  وال�سناعة  التجارة  اىل  والتعليم  ال�سحة  اىل 
والريا�سة  الييثييقييافيية  اىل  والقييتيي�ييسيياد  الييتييخييطيييييط 
ا�ست�سافة  اىل  واخلييدمييات  وال�سياحة  الييزراعيية  اىل 
التطور  معامل  ميين  وغييرهييا  واملييوؤمتييرات  املعار�ص 
والقطاعات  املجالت  كل  وت�سمل  طويلة  فالقائمة 
حييتييى غيييدت المييييييارات حميييط رحييييال اجلييميييييع من 

ال�سرق اىل الغرب وال�سمال واجلنوب . 
يف  كبرة  ثقتنا  بيياأن  اأقيييول:  اأن  اأود  املنا�سبة  وبهذه 

ويح�سن  الفر�ص  ميين  ي�ستفيد  �ييسييوف  ال�سباب  اأن 
الجنازات  املزيد من  ا�سافة  على  ويعمل  القطاف 
لأنيييه الييغيير�ييص اليييذى منييا وتييرعييرع فييى هييذة البيئة 
اليي�ييسييحييييية احلييا�ييسيينيية لييلييطييمييوحييات بييكييل مييا يتوفر 
ال�ساأن  وتييعييلييى  الييهييمييم  ت�سحذ  حمييفييزات  ميين  فيها 
الف�سل  بامل�ستقبل  والطموح  التفاوؤل  على  وتبعث 
وبالحدود . كما ن�ستمطر �ساأبيب الرحمة من اهلل 
الذين  البوا�سل  الأبيييرار  ل�سهدائنا  القدير  العلى 
�سربوا اأروع الأمثال فى الت�سحية والعطاء والفداء 
فهنيئا ل�سعبنا بقيادته التى مل تدخر و�سعا من كل 
مقيم  كييل  وا�سعاد  ا�سعاده  �سبيل  فييى  ونفي�ص  غييال 
عييلييى هيييذه الأر�ييييص الطيبة فييمييا كيييان ميين اجلميع 
بتفان حيث  القيادة حبا بحب وتفانيا  بييادل  اأن  ال 
التطور  لتحديات  ال�ستجابة  فى  اجلميع  يتعاون 
وحتميات الع�سر ويد اهلل دائما مع اجلماعة رحم 
والفخار  بالعز  دولتنا  وادام  الأبيييرار  �سهدائنا  اهلل 

�سعادة عبد اجلليل يو�سفوكل عام واأنتم بخر  
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نتقدم باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

اإىل مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

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

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

وكل عام وانتم بخري 

عبـد اجلليل يـو�سف
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ن�ست�سيء بحكمة ال�سيوخ ونعمل بتوجيهاتهم ونح�سد النجاح

مبنا�سبة الحتفال مبئوية زايد واليوم الوطني 47 للدولة 
علي م�سطفى التجلي يف مقابلة �سحفية خا�سة »بالفجر« مبنا�سبة اليوم الوطني 47 لدولة االإمارات:

- التقدم والزدهار  ي�سمل خمتلف قطاعات احلياة العامة واخلا�سة يف اإمارة الفجرية
- تتواىل الأجيال يف م�ساعفة منجزات امل�سرية الحتادية مبا يجمع احلداثة اإىل الأ�سالة والطموحات اإىل 

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

- الفجرية 2018 �سهدت املزيد من الإجنازات املدرو�سة يف خمتلف املجالت

••�لفجرية – �لفجر:

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

اأكمل وجه.
 كفاءة عالية واأداء متميز

عام  مييراقييب  املطرو�سي  اهلل  عبد  مييرمي  ال�سيدة  وتعترب 
يف  العاملة  الكفاءات  اأهييم  من  الفجرة  حكومة  ح�سابات 
جمال اخت�سا�سها حيث تخرجت من جامعة الإمارات يف 
العام 1996 ومتزوجة وربة اأ�سرة كما اأنها اأم لأربعة اأولد 

ويعمل زوجها يف العا�سمة اأبوظبي. ومبنا�سبة مئوية  زايد 
واليوم الوطني ال�سابع  والربعني لدولة الإمارات كان لنا خالل جولتنا يف الفجرة 
ا�سرتاحة حوار يف مقر الدائرة املالية برتتيب من �سعادة الأ�ستاذ علي التجلي مدير 
مرمي  ال�سيدة  كفاءة  على  كثرا  اأثنى  والييذي  الفجرة  حكومة  يف  املالية  الييدائييرة 
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 الفجرة 

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

التهاين  اآييييات  اأ�ييسييمييى  بييرفييع  حديثها  املييطييرو�ييسييي  اهلل  عبد  مييرمي  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 مئوية ال�سيخ زايد رحمه اهلل والعيد الوطني ال�سابع  والربعني 
لدولة الإمارات العربية املتحدة متمنية املزيد من التطور والزدهار وكل عام واأنتم 

بخر.
ال�ساملة يف  الن�سائية  النه�سة  املطرو�سي حول  اهلل  عبد  ال�سيدة مرمي  ثم حتدثت 
الدولة وقالت ت�سهد دولة الإمارات العربية املتحدة نه�سة ن�سائية �ساملة تقوم على 
قاعدة  على  التفا�سيل  بكل  التطور  ومواكبة  الإ�سالمية  بال�سريعة  اللتزام  اأ�سا�ص 
عام  ب�سكل  الييدوليية   م�ستوى  فعلى  واأ�سافت  اأول.  واخللق  والكفاءة  واملعرفة  العلم 
�سواء  والتطبيقية  النظرية  امليادين  خمتلف  يف  لفييت  وب�سكل  اليوم  امليييراأة  ت�ساهم 
اأو  جامعية  واأ�ييسييتيياذة  وطالبة  كمدر�سة  اأو  وعاملة  كموظفة  اأو  وم�سوؤولة  كمديرة 

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

املجالت الإبداعية ككتابة الق�سة وال�سعر والر�سم وتقنية 
املعلومات وكذلك فنيات املختربات وهي جمالت جديدة 
برز الهتمام بها مع بداية النه�سة والتطور مع تاأ�سي�ص 

الحتاد يف العيد الوطني الأول العام 1971.
 الرتبية والتعليم �سنوان

وتابعت ال�سيدة مرمي املطرو�سي تقول : تقوم املراأة الآن 
بتعليم الأولد والبنات معا يف املرحلة الرتبوية التاأ�سي�سية 
الأوىل من الف�سل الأول الأ�سا�سي وحتى الف�سل اخلام�ص 
الأ�سا�سي لأن الرتبية هي قاعدة التعليم واإذا ما �سلحت 
الييرتبييييية �ييسييلييح اليي�ييسيياأن وجيييياء الييتييعييليييييم اليينيياجييح مقرتنا 
اأي�سا  واأ�ييسيير   : تييقييول  وا�ييسييتييطييردت  الناجحة.  بالرتبية 
الطبيبات  فاإن عدد  ال�سحية  املجالت  اإىل  املنا�سبة  بهذه 
املتخ�س�سات من املواطنات يزداد كل �سنة ب�سكل ملحوظ 
وكذلك يف �سلك التمري�ص وال�سيدلة وفنيات املختربات 
اإىل جانب املتخ�س�سات بعلوم ال�سحة والتغذية اإىل جانب 
واملعلومات من  املعارف  للمراأة الطالع على  الدولة والذي يوفر  ال�سحي يف  املناخ 
اليومي  الطييالع  اعتبارات  مع  واملجتمعية  وال�سحفية  الإعالمية  امل�سادر  خمتلف 
على �سبكة النرتنت وتوابعها واأردفت ال�سيدة املطرو�سي القول فاأو�سحت كذلك باأن 
يف الإمارات الكثرات 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 مثال مق�سورة  ع�سر  قبل  كانت  وهييي جمييالت 
�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  املييراأة 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 
ملمو�سة.  يومية  حقائق  وهي  وتوابعها  ا�ستخدامها  وتطبيقات  الكمبيوتر  �سرائح 
وتابعت تقول واأ�سر باملنا�سبة اإىل اأن غالبية اخلريجني من ق�سم املحا�سبة يف الدولة 
هن من الإناث بالرغم من اأن العمل قد يكون اأكر مالءمة للرجال ولكن املراأة بحق 
قد اأثبتت جدارة وكفاءة عالية ي�سار اإليها بالبنان ويحفز الأخريات على اللتحاق 
مرمي  ال�سيدة  وخل�ست  وطموحات.  وجييدوى  اأهمية  من  ملاله  الخت�سا�ص  بنف�ص 
الفتيات  من  ال�ساعد  اجليل  املنا�سبة  بهذه  اأن�سح  واأخييرا   : القول  اإىل  املطرو�سي 
اأكمل وجه  الفر�سة على  يقتنمن  اأن  والتطور  الزدهييار  الإميييارات حيث جمتمع  يف 
ووطنهن  وجمتمعهن  وعائالتهن  اأنف�سهن  خدمة  يف  البناءة  طموحاتهن  لتحقيق 
وذلك بالإرادة وال�سميم والإ�سرار وهو املك�سب الأ�سا�سي لها وللوطن على حد �سواء  

رحم اهلل ال�سيخ زايد  وا�سكنه ف�سيح جناته وكل عام واأنتم بخر. 

•• �لفجر- �لفجرية

وحتدثت اإلينا مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سابع والأربعني للدولة ومبنا�سبة 
موزه  ال�سيدة   ، املوؤ�س�ص  الييوالييد  زايييد  ال�سيخ  اهلل  بييياإذن  لييه  املغفور  مئوية 
املالية بحكومة  الدائرة  الب�سرية يف  املييوارد  حمدان اخلزميي رئي�ص ق�سم 
املنا�سبة  بهذه  والتربيكات  التهاين  اآييييات  اأ�سمى  اأرفيييع   : قالت  الفجرة 
التاريخية العظيمة واأمتنى من ال�سباب والفتيات الجتهاد الدائم ملوا�سلة 
، زرعوا فاأكلنا  امل�سرة بالعلم والكفاءة والإخال�ص والعطاء وقدميا قيل 

ونزرع فياأكلون وكل عام واأنتم بخر. 
له  املفغور  اأر�ييسييى  لقد  تقول،  اخلزميي  حمدان  مييوزة  الأ�ييسييتيياذة  واأ�سافت 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل قواعد واأ�س�ص الدولة العتيدة 
وبنى واإخوانه احلكام الركائز الوطيدة لالحتاد وزرع بذور النه�سة ورعى 
وبحكمته  �سبحانه  باهلل  باإميانه  خراتها  من  و�ساعف  وازدهارها  منوها 
فجاء الزرع يانعا واحل�ساد وفرا ودائما اإىل املزيد باإذن اهلل بخربة �سبابنا 

وهمة �سبابنا وكل عام واأنتم بخر.

نه�سة ن�سائية �ساملة يف الدولة

مرمي عبد اهلل املطرو�سي:
املجالت كل  يف  جدارتها  الإماراتية  املراأة  •اأثبتت 

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

موزه حمدان اخلزميي : اجليل اجلديد يوا�سل امل�سرية

•• �أجرى �ملقابلة- د حممود علياء:

وتت�سابق  الرائعة  الحتادية  وامل�سرة  زايييد  مئوية  يف  ترتى  الأجيال  تتفاعل 
الكفاءات واملهارات لتحقيق املزيد من العطاءات ، ويتناغم الزرع والغر�ص مع 
بح�سابات  جلميع  لدى  املتوالية  الطموحات  فتت�ساعف   ، والقطاف  احل�ساد 
ترتكز على الكفاءات والتطلعات فياأتي ح�ساب احلقل مطابقا حل�ساب البيدر 
، وتثمر النتائج يانعة نا�سجة لرتفد املجتمع باملزيد من املعارف وامل�ساريع ، 
وترقى دائما وقدما لتحقيق املزيد من الأهداف الرائعة بف�سل اهلل �سبحانه 
، وبف�سل القيادة الر�سيدة ، وبف�سل ثقة املواطن واملقيم الذي تغمره الفرحة 
املزيد  لتحقيق  النبيلة،  الأهيييداف  وتتوجه  املن�سود  الأميييل  ويحفزه  الدائمة 
بزمن  ال�سريفة  والغايات  املتوخاة  واملقا�سد   ، ال�سامية  الأهييداف  من  واملزيد 
قيا�سي هو عمر الحتاد ومعجزة مده�سة هي منجزات الحتاد وموقع متميز 
حتت ال�سم�ص هو خدمة الأهداف الرائعة يف كل مكان وزمان �سواء يف ال�سراء 
اأو يف ال�سراء يف الي�سرِّ اأو يف العلن الأمر الذي جعل من دولة الإمارات العربية 
وغاياتها  امليياثييل  وعطائها  احلكيمة  و�سيا�ستها  اليير�ييسيييييدة  بقيادتها  املييتييحييدة 
ومواقفها ومبادراتها حمط اأنظار اجلميع وموئل رحال اجلميع يف �سمفونية 

اإن�سانية رائعة ون�سيج ح�ساري مده�ص يف خارطة املكان ودورة الزمان.
 بهذه الكلمات العميقة واملوؤثرة والهادف ا�ستهل �سعادة الأ�ستاذ علي م�سطفي 
ب�سعة  املعروف  وهو  الفجرة  اإمييارة  حكومة  يف  املالية  الدائرة  رئي�ص  التجلي 
و�سمول  واإجنازاته  وعالقاته  واأدائييه  مبادراته  ومتيز  خرباته  وعميق  ثقافته 
اليوم  مبنا�سبة  التربيكات  التهاين  اآييييات  اأ�سمى  باملنا�سبة  رافييعييا  اطييالعيياتييه 
الوطني ال�سابع والأربعني لدولة الإمييارات العربية املتحدة اإىل مقام �ساحب 

واإىل  اهلل،  حفظه   ، الييدوليية  رئي�ص  نهيان  اآل  زايييد  بيين  خليفة  ال�سيخ   ال�سمو 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
ال�سيخ حمد بن  ال�سمو  ، واإىل �ساحب  دبييي  رعيياه اهلل  اليييوزراء حاكم  جمل�ص 
حممد ال�سرقي ع�سو املجل�ص الأعلى لالحتاد حاكم الفجرة رعاه اهلل ، واإىل 
رعيياه اهلل ،  الأمييني  اأبوظبي  زايييد ويل عهد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �ساحب 
رعاهم  والأميينيياء  العهود  واأولييييياء  احلكام  نييواب  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل 
اهلل جميعا ، واإىل �سعب دولة الإمييارات العربية املتحدة الكرمي ، واإىل جميع 
والتي حتت�سن يف    ، املباركة  العزيزة  الدولة  اأر�ييص  على  واملقيمني  الوافدين 
ربوعها الزاهرة اأكر من مائتي جن�سية من خمتلف �سعوب العامل ،  وكل عام 

وانتم بخر يف مئوية زايد ويف كل عام.

اإمارة الفجرية تواكب النه�سة والتنمية والزدهار
وحول �سوؤال عن اأهم اإجنازات امل�سرة ال�ساملة يف اإمارة الفجرة خالل العام 
و�سراحته  املعروفة  مبو�سوعيته  التجلي  علي  الأ�ستاذ  �سعادة  قال   2018

املعهودة،  وح�سافته امل�سهودة .
 ي�سعدين اأن اأخربك باأن الفجرة ت�سهد اليوم بح�سور �ساحب ال�سمو احلاكم 
و�سمو ويل عهده الأمني  و�سمو نائبه وجميع اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ يف الإمارة 
الفجرة  دبييا  يف  العامة  احلديقة  افتتاح  ت�سهد  امل�سئولني  ال�سعادة  واأ�سحاب 
والتي مت ت�سميمها باأرقى املعاير الزراعية واجلمالية واخلدماتية مع اإدارة 
ال�سياحية  املييعييامل  وتييرفييد  الأنييظييار  وت�سّد  النا�ص  جتييذب  ومتخ�س�سة  عتيدة 
ال�سدر  القلب وي�سرح  العني ويفرح  الإمييارة مبا ي�سر  الطبيعية واخلالقة يف 

وي�سعد اجلميع.ويزيد اليوم الوطني بهاءاً واآلقاً

تنمية �ساملة :
اإمارة الفجرة خالل  وحول �سوؤال عن اجنازات النه�سة وم�سرة التنمية يف 
بارتياح  نا�سر  ابييو  التجلي  م�سطفي  علي  ال�ستاذ  �سعادة  قييال   2018 العام 
�سل�سلة  ميين الجنازات   2016 الييعييام  الفجرة خييالل  اإميييارة  وا�ييسييح  �سهدت 
املدرو�سة التي تن�سجم مع احلياة الع�سرية واليقاع ال�سريع للتطور ا�ستجابة 
املعاير  باأعلى  اجلامعة  ان�ساء  مثل  وتطلعاتها  اجلديدة  الأجيال  لطموحات 
الكادميية ، وجتميل الدوارات ، وتطوير امل�ست�سفيات ، وامل�ستو�سفات وتن�سيط  
 ، الرائعة  امل�ساجد  اإىل  اإ�سافة  املكتبي وال�سكني  ، والعمران  التجارية  الأ�سواق 
والنوادي الريا�سية املتطورة والت�سجر مع حتديث املزارع والعناية بال�سواطئ 
املرورية  والتوعية  ال�سر  واإ�ييسييارات  والطرقات  ال�سياحية  واملييرافييق  والفنادق 
املنودراما  الإعالمية مثل مهرجان  الفجرة  وموؤ�س�سات  والإعييالم  وال�سحية 
والتمثيل  واملو�سيقي  والنحت  بالر�سم  املوهوبني  ورعيياييية  الفنية  واحلييفييالت 
وال�سعبية  واملدر�سية  منها  الكادميية   ، املتميزة  والإبداعات  الفنون  وخمتلف 
،  من خالل النوادي الريا�سية ورعاية ال�سباب ، وجمعية الفجرة اخلرية 
واأ�ساف  بالبنان  اإليها  ي�سار  وا�سهامات  وخدمات  م�ساعدات  من  تقدمه  وما   ،
حركة  وتن�سيط  التجارية  املراكز  من  عييدد  ان�ساء   اإ لى  اإ�سافة  هييذا   : �سعادته 
ال�ستراد واإعادة الت�سدير لقرب املطار من امليناء وما تقدمه املنطقة احلرة 
يف الفجرة من ت�سهيالت للنا�ص وال�سركات على حد �سواء،  هذا اإىل جانب ما 

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

�سعادة الأ�ستاذ علي التجلي يتحدث اىل الزميل د.حممود علياء يف مكتب �سعادته يف الفجرية علي التجلي يتو�سط عددا من امل�سوؤولني يف حكومة الفجرية

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

تطلعات 2019 يف الفجرية 
اإمارة الفجرة قال �سعادة  2019 يف  وحول �سوؤال عن تطلعات العام املقبل 
املزيد  اهلل  بيياإذن   2019 العام  يحمل   : را�سخ  بتفاوؤل  التجلي  علي  ال�ستاذ 
التنمية  نه�سة  يف  ت�سب  والتي  القطاعات  خمتلف  يف  التنمية  م�ساريع  من 
بتنمية  اأو   ، املواطنة  الكفاءات  من  املزيد  باأعداد  �سواء   ، الدولة  يف  ال�ساملة 
كل امل�ساريع لكل القطاعات ، اأو يجذب ال�ستثمارات من اخلارج ، اأو بتو�سيع 
اآفاق الت�سالت العاملية مع البلدان ال�سديقة ، للم�ساركة يف م�ساريع نافعة 
اليوم   الفجرة  اإميييارة  اأن  يقول  التجلي  علي  ال�ستاذ  وا�ستطرد    . للجميع 
املحيط  علي  موقعها  ومتيييييز   ، طبيعتها  بجمال  اجلميع  اأنييظييار  حمييط  هييي 
املزيد  اإىل  يوؤ�سر  وباك�ستان مما  والهند  اأفريقيا  �سرق  وقربها من   ، الهندي 
 ، وال�سياحية   ، والكادميية  والثقافية  والتجارية   ، العمرانية  النه�سة  من 
والعقارية ، وال�ستثمارية ، وامل�سرفية ، اإ�سافة اإىل ال�سحن والت�سدير واإعادة 
الت�سدير ، مع ما حتققه املنطقة احلرة من خطوات عاملة يف كل الجتاهات 
، لتكري�ص الت�سهيالت واحلوافز وامل�سالح امل�سرتكة فاملوؤ�سرات كلها ايجابية 
واحلمد هلل ، واخلربات متوفرة وحري�سة ، والطموحات بال حدود .  وختم 
�سعادته حديثة بتو�سية ال�سباب برب الوالدين واجلدِّ والجتهاد وبناء الأ�سرة 
ال�ساحلة وتقدير قيمة الوقت واملال وتقوى اهلل يف كل خطوة ، فهو �سبحانه 
، ولكل  ، وكييل من زرع ح�سد  ، وكييل من جد وجييد  اإىل �سواء ال�سبيل  الهادي 

جمتهد ن�سيب وكل عام واأنتم بخر. 

موزه حمدان اخلزميي

الفجرية اإطاللة رائعة للنه�سة  والتنمية
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 ثقافة العمل التطوعي قيمة اإن�سانية اأخذت بها دولة الإمارات منذ قيام دولة الحتاد على يد املوؤ�س�ص زايد اخلري

مبادرات العمل االإن�ساين امتدت لبلدان العامل لي�سبح العمل التطوعي �سلوكا ح�ساريا اأخذت به دولة االإمارات
•• �لعني-�لفجر:

ت�سوير-حممد معني:

قيمة  اليييتيييطيييوعيييي  اليييعيييميييل  ثيييقيييافييية 
الإمارات   دوليية  بها  اأخييذت  اإن�سانية 
ميينييذ قيييييام دوليييية الحتييييياد عييلييى يد 
املييوؤ�ييسيي�ييص اليي�ييسيييييخ زاييييد بيين �سلطان 
العون  بتقدمي  ليييييبييادر   ، نهيان  اآل 
الكثر  اإىل  العطاء  ليمتد  للجميع 
اأ�سبح  ،حيييتيييى  اليييعيييامل  بيييليييدان  مييين 
ح�ساريا  �سلوكا  التطوعي  العمل 
الأجيال   وتناقلته  القيادة  به  اآمنت 
جيال بعد جيل ليكون مثلها الأعلى 
الييقييائييد املييوؤ�ييسيي�ييص، اليييذي لييعييب دورا 
وتنمية  تييطييوييير  وميييوؤثيييرا يف  هييامييا 

الكثر من املجتمعات.
ثييقييافيية الييعييمييل الييتييطييوعييي مل تكن 
وليدة اللحظة، بل امتدت لع�سرات 
ال�سنني حتى اأ�سبحت �سلوكا تربويا 
تييربييى عييليييييه الأبييينييياء ميينييذ مراحل 
جمموعات  لنجد  الأوىل  درا�ستهم 
املجتمع  خيييدمييية  هييدفييهييا  تيي�ييسييكييلييت، 

وم�ساعدة الآخرين.
هذا التوجه لقي ترحيبا كبرا من 
املدنية؛  واجلييمييعيييييات  الييقيييييادة  قبل 
ليوؤكد على هذا رئي�ص فريق بلدية 
الييتييطييوعييي: حمييمييد م�سبح  الييعييني 
لقطاع  التنفيذي  »املييدييير  الكتبي 
�سرورة  اإىل  وميي�ييسييرا  اخليييدميييات« 
الأبناء  ليييدى  الييثييقييافيية  هيييذه  تنمية 
داخل املدار�ص واجلامعات بل اأي�سا 
بالدولة،  العاملة  املوؤ�س�سات  داخييل 
وقال اإن م�ساعدة الآخر: هي فطرة 
من  اإىل  حتتاج   ، الإن�سان  بها  يولد 
ي�سقلها وينميها فقط ، �سواء داخل 
الأ�سرة من خالل الآباء والأ مهات اأو 
داخل املدار�ص واجلامعات من  خالل 
التدري�ص،  هيئة  واأع�ساء  املدر�سني 
حولنا:  مييين  نييظييرنييا  اإذا  واأ�ييييسيييياف 
التي  الأعييمييال  الكثر ميين  اأن  جنييد 
الآخرين  قبل  من  ا�ستح�سانا  تلقى 
تقدم من خالل متطوعني هدفهم 
الأ�يييسيييميييى واليييرئييييييي�يييص هييييو: تقدمي 
الأطفال  لييالآخييرييين- ودعيييا  الييعييون 
اأي�سا  اليي�ييسيين  بيييل وكيييبيييار  واليي�ييسييبيياب 
الأعمال  هييييذه  يف  النييييخييييراط  اإىل 
التطوعية التي تنعك�ص اإيجابا على 
اأو يف  الييفييرد،  يعي�سه  الييذي  املجتمع 
هذا  اإىل  حتييتيياج  اأخييييرى  جمتمعات 
تكون  كثرة  اأمثلة  ،وهيينيياك  الييعييون 
الكوارث  حيياليية  يف  و�ييسييوحييا  اأكيييير 

الطبيعية والإن�سانية .
ولدولة الإمييارات باع طويل يف هذا 
مثل  موؤ�س�سة  ن�ساهد  حيث  املييجييال 
الييهييالل الأحييمييرالإميياراتييييية جتوب 
الييكييثيير ميين بييلييدان الييعييامل هدفها 
لكل  الييعييون  تقدمي   : هييو  الأ�سا�سي 
حمتاج ، كما ن�ساهد فرقاً تطوعية 
تخ�س�ست يف العديد من  املجالت 
ليييييكييون مييين بييييينييهييا امليييجيييال الطبي 
هدفها عالج املر�سى، لي�ص فقط يف 
املجتمع املحيط بها ،بل تقطع اآلف 
اأجل تقدمي مثل  الكيلومرتات من 

هذه اخلدمات .
وهو  الكعبي-  �سعود  من  اإ�سارة  ويف 
اإعالمي متمر�ص- قدم جتربته مع 
الييهييالل الأحييميير جيياب فيها الكثر 
»يفتخر«  اأن  له  ويحق  البلدان  من 

مبا قدمه حيث ا�ستطاع ومن خالل 
دولة  فيها من  �سارك  التي  القافلة 
الإمييارات :اأن ي�سل اإىل اأ�سر فقرة 
رمبا تعي�ص يف قمم جبلية حتيطها 
العون  تيييقيييدمي  اأجيييييل  مييين  اليييثيييليييوج 
تكبدها  الييتييي  املييعييانيياة  اإن  ،وييييقيييول 
اأن  ملييجييرد  تيييزول  التطوعي  الفريق 
تيييرى الييبيي�ييسييميية عييلييى وجييييوه هيييوؤلء 
،ونيي�ييسييمييع ميينييهييم ا�يييسيييم« زاييييييد« فور 
الإمارات،  دوليية  من  اأننا  معرفتهم 
اإ�سافة  بيي�ييسييرورة  �ييسييعييود  ويييطييالييب 
منهاج العمل التطوعي يف املقررات 
الأبناء  تن�سئة  تتم  ؛حتى  الدرا�سية 
النبيلة؛  الأعيييميييال  هيييذه  مييثييل  عييلييى 
�سلوك  الييتييطييوعييي  الييعييمييل  لي�سبح 

حياة .
ويييييرى حمييمييد حييييارب الييكييتييبييي :اأن 
اإن�سانية  قيييييميية  الييتييطييوعييي  الييعييمييل 
الأجيال،  عليها  حتييافييظ  اأن  لبيييد 
اإن ما  ،وقييال  بها وتنميها  وتتم�سك 
مدى  على  مييبييادرات  ميين  �ساهدناه 
املوؤ�س�ص  بييهييا  قييييام  طيييييوال،  �ييسيينييوات 
ثييراه- من  ال�سيخ زايييد- طيب اهلل 
اأجيييييل تيييقيييدمي اليييعيييون لييكييل حمتاج 
امليييبيييادئ  لدى  هيييذه  نيير�ييسييخ  يجعلنا 

الأبناء داخل الأ�سرة الواحدة .
وامليييجيييتيييميييع مييييين خييييييالل امليييييدار�يييييص 
ن�ساهده  ما  اأن  واأ�ساف  واجلامعات 
جمموعات  ميييين  امليييجيييتيييميييع  داخيييييييل 
يجعلنا  الييي�يييسيييبييياب  ميييين  تيييطيييوعييييييية 
ال�سباب  تييفيياوؤل بقدرة هييوؤلء  اأكيير 
هذه  كانت  اإذا  خا�سة  العطاء  على 
�سمن  وتعمل   ، مقننة  املجموعات 
فييريييق عييمييل مييتييكييامييل  ؛  يييجييد من 
ير�سده اإىل العمل اجلاد الذي يخدم 

املجتمع واملجتمعات الأخرى.
بتوعية   ، م�سبح  را�ييسييد  ويييطييالييب 
التطوعي  العمل  باأهمية  ال�سباب 
ال�سباب  من  الكثر  اأن  اإىل  م�سرا 
ير�سدهم  من  اإىل  فقط  يحتاجون 
ويييي�يييسيييد عيييليييى اأييييدييييهيييم وقيييييييال: اإن 
و�سعتها  قيييانيييونييييييية  اأطييييييييراً  هييينييياك 
الأعمال  هييذه  مثل  لتقنني  الييدوليية 
باخلربات  وال�ييسييتييعييانيية  التطوعية 
عونا  لتكون  قبل  من  �ساركت  التي 

لهوؤلء ال�سباب وي�سيف :اإن تنمية 
�سن  تبداأ يف  واأن  ،لبييد  الوعي  هييذا 
�سابا  اأ�يييسيييبيييح  اإذا  حييتييى  الييطييفييوليية 
الييكييامييل مبا  الإدراك  لييديييه  ؛يييكييون 
واملجتمعات  جمتمعه  نحو  يييوؤديييه 

الأخرى.
حمدان  اهلل  عييبييد  مييين  اإ�ييييسييييارة  ويف 
الييعييامييري اأكيييد عييلييى وجيييود العديد 
تزخر  الييتييي  التطوعية  الييفييرق  ميين 
�سباب  هيييييييوؤلء  الييييدوليييية ومييييين  بيييهيييا 
اجلييامييعييات وامليييدار�يييص اإ�ييسييافيية اإىل 
،وعلى  امليييوؤ�يييسييي�يييسيييات  يف  اليييعييياميييليييني 
التي  التطوعية  الفرق  املثال  �سبيل 
ويراأ�سها  الييعييني،  بلدية  يف  ت�سكلت 
هذه  ت�سعى  حيث  التنفيذي  املدير 
وهو  الآخرين  م�ساعدة  اإىل  الفرق 
من  ا�ستح�سانا  يلقى  اليييذي  الأمييير 
�سهادة  ذاتيييه  ،وهيييذا يف حييد  اجلميع 
دون  املتطوع  عليها  يح�سل  تقدير 

اأن يطلبها اأو ي�سعى اإليها.
�سامل  �يييسييياليييح  الييييدكييييتييييور  ويييييييييرى 
مييي�يييسيييوؤول فريق  وهيييييو  املييينييي�يييسيييوري 
ال�سعادة لدى اإحدى قطاعات بلدية 
ال�سخ�ص يف  رغييبيية  اأن  يييرى  الييعييني 
اإ�سعاد الآخرين  وتقدمي العون لهم 
قيمة كبرة رمبا ل ي�ست�سعرها من 
هو بعيد عن هذه الدائرة ولكن فور 
الإن�ساين  العمل  جمال  اإىل  دخوله 
يعرف متاما اأنه ي�سر على الطريق 
اليي�ييسييحيييييح ، حمييييياول تييعييوييي�ييص ما 
امل�ساركة يف  تكثيف  فاته من خالل 
حماولة منه لإ�سعاد اأكرب عدد ممن 
هم يف حاجة،  ويعدُّ الدكتور �سالح 
اأن ت�سافر املجتمع يكمن يف العمل 
ل�سوابط  يخ�سع  الييذي  التطوعي 

تعود بالنفع على الآخرين .
ويف اإ�سارة من حممد حمد العرياين 
قيييال :اإن قيييييميية املييجييتييمييع تييكييميين يف 
ال�سباب  هييذا  يكون  وعندما  �سبابه 
عييلييى دراييييية مبييا يييحييتيياجييه املجتمع 
ييييبيييادر عييلييى الفور  يييعييييي�ييسييه  اليييييذي 
الأعمال  هيييذه  مييثييل  يف  بييامليي�ييسيياركيية 
على  بالنفع  تعود  التي  التطوعية 

اجلميع.
ابراهيم  ومن جانبه وجه عبد اهلل 

والأمهات  الآبييياء  جميع  الييظيياهييري 
على  اأبيينييائييهييم  قيييييدرات  تيينييمييييية  اإىل 
اأبناءنا  نربى  عندما  وقييال  العطاء 
لي�ص  عونا  يكونون  �سوف  على هذا 
لييلييمييجييتييمييع فيييقيييط، وليييكييين ليييالآبييياء 

والأمهات اأي�سا.
ويوؤكد حممد علي ال�سرياين :على 
الآخرين  بتجارب  القتداء  �سرورة 
يف جمال العمل التطوعي الإن�ساين 
من  اليييعيييدييييد  وجييييييود  اإىل  مييي�يييسيييرا 
القوافل الطبية التي تطوف داخل 
املجتمع لتقدمي العون الطبي رغبة 
الذي  املييجييتييمييع  يييييروا  اأن  يف  ميينييهييم 
القادرين  الأ�سحاء  من  به  يع�سون 

على العطاء.
اإبراهيم  اإ�سارة من عبد العزيز  ويف 
ال�سباب  جميع  :اإن  قيييال  اهلل  عييبييد 
ير�سدهم  مييييين  اإىل  ييييحيييتييياجيييون 
خلدمة جمتمعهم من خالل العمل 
ن�ساهده  ما  اأن  ،واأ�ييسيياف  التطوعي 
مييين بييعيي�ييص اليي�ييسييبيياب خلييدميية كبار 
مل�ساعدته على  واإن كان  ال�سن حتى 
عييبييور الييطييريييق هيييو عييمييل تطوعي 
الآبييييياء  ونيييحيييث  نيي�ييسييجييعييه  واأن  لبييييد 
والأمييييهييييات عييلييى تيينييمييييية مييثييل هذه 

املبادرات يف اأبنائهم.
جمتمع   اأن  الهاجري  اأحمد  ويييرى 
الإمارات مليء بالأعمال التطوعية 
نيي�ييسيياهييده عيينييدمييا يبادر  وهيييييذا ميييا 
الييعييون يف حالة  بتقدمي  الييكييثييرون 
اأحمد  اليييقيييول  وييي�ييسيياركييه  املييخيياطيير 
�سباب  :اأن  عييلييى  ليييييوؤكييد  الييبييلييو�ييسييي 
املوؤ�س�ص  قييرب  عيين  �ساهد  الإمييييارات 

ال�سيخ زايد وهو يقدم العون للكثر 
ميين الييبييلييدان مييتييخييذا ميينييه القدوة 
الآخرين  مل�ساعدة  بتلقائية  ليبادر 
احتياجاتهم  ق�ساء  عييلييى   والييعييمييل 
داخييل جمتمع  كثرة  اأمثلة  وهناك 

الإمارات تو�سح هذا.
اإ�سارة من حممد را�سد الكتبي  ويف 
قال عندما ن�ساهد مبادرات ناجحة 
يف هذا الجتاه �سوف ي�سعى الكثر 
مييين اليي�ييسييبيياب عييلييى الأخيييييذ بييهييا بل 
عنوانا  لتكون  الآخرين  اإىل  ونقلها 
ملييجييتييمييع ميييتيييكييياميييل ييييحييير�يييص على 

معاونة الآخر.
الفال�سي  �سعيد  يييرى  جانبه  وميين 
دليييييل على  هيييي خييير  اليييقيييدوة  :اأن 
النجاح وعندما نرى قادتنا ي�سعون 
فمن  لالآخرين  الييعييون  تقدمي  اإىل 
ي�سهم  �سوف  التوجه  اأن هذا  املوؤكد 
يف تنمية قدرة العطاء لدى ال�سباب 
وهذا ما ن�ساهده بالفعل من خالل 
جمموعات �سبابية هدفها الأ�سا�سي 

هو تقدمي العون لالآخرين .
العمل  :اأن  الدرمكي  اأحمد  ويوؤكد 
اإل  ييييدركيييهيييا  قيييييميية ل  اليييتيييطيييوعيييي 
كيييل مييين �يييسيييارك فيييييهييا و�ييسييعييى اإىل 
لالآخرين.وقال  امليي�ييسيياعييدة  تييقييدمي 
�ساهمت  الإميييييارات  دولييية  قيييييادة  اإن 
هذا  تيينييمييييية  ميييبيييا�يييسييير يف  وبييي�يييسيييكيييل 
الوعي التطوعي لدى اأبناء الوطن 
والدليل على ذلك وجود متطوعني 
ي�سعون  الأحمر  الهالل  هيئة  لدى 
امل�ساعدة يف  امل�ساركة يف تقدمي  اإىل 
الأعباء  لتخفيف  ميينييهييم  حميياوليية 

املعي�سية والنف�سية لدى الكثر من 
الفئات.

وميييين جييانييبييه يييييرى نييا�ييسيير حممد 
نيي�ييسيياهييده يف دور  اأن مييا  الييبييلييو�ييسييي: 
العون  تييقييدمي  ميين  امل�سنني  رعيياييية 
يوؤكد  الفئة  هذه  لدى  ال�سباب  من 
بخر،  الإمييييييييارات  �ييسييبيياب  اأن  عييلييى 
اجلانب  هييذا  تنمية  اأن  اإىل  اإ�سافة 
لديهم يجب اأن يكون للمدر�سة دور 

فيه اإ�سافة اإىل الأ�سرة .
خليفة  حميييميييد  ميييين  اإ�ييييييسييييييارة  ويف 
الإمارات  جمتمع  :اإن  قييال  اخليلي 
اجلوانب  هييذه  تنمية  على  يحر�ص 
الييتييطييوعييييية ليييدى اأبيينييائييه وهييييذا ما 
املدار�ص  مييين  الييكييثيير  يف  نيي�ييسيياهييده 
يييبييادر العديد  واجلييامييعييات عيينييدمييا 
من الأبناء على امل�ساركة يف تنظيم 
منهم  رغبة  الفعاليات  من  العديد 
بال�سكل  الييفييعييالييييية  هيييذه  اإظيييهيييار  يف 

الذي يليق مع جمتمع الإمارات .
هيييييزاع  حييييمييييد  مييييين  مييييداخييييليييية  ويف 
الدرمكي : دعا اجلميع اإىل القتداء 
بييالييقييائييد املييوؤ�ييسيي�ييص اليي�ييسيييييخ زايييييد يف 
تييقييدمي اليييعيييون لييكييل حمييتيياج وقال 
عيينييدمييا تييكييون اليي�ييسييفيية الييتييي جتمع 
اأبناء الوطن الواحد هي مراعاة كل 
اأن  ونييعييرف  نعلم  اأن  فالبد  حمتاج 
هذا املجتمع لديه مقومات النجاح 
وال�ستمرار وهذا ما يجب اأن ي�سعى 

اإليه اجلميع.
وييييرى اإبييراهيييييم �ييسييامل الييبييادي :اأن 
مقومات النجاح لأي جمتمع هي يف 
تعا�سد اأبنائه والوقوف �سفا واحدا 

كانت  واإن  حييتييى  املييخيياطيير  ملييواجييهيية 
هذه املخاطر تتمثل يف حاجة بع�ص 

الأفراد اإىل امل�ساعدة .
�سعيد  حميييميييد  مييييين  تيييياأكيييييييييد  ويف 
ن�ساهده من  مييا  اأن  قييال  الييدرمييكييي 
ترابط يف جمتمع الإمارات هوخر 
املجتمع  هيييييذا  �ييسييحيية  عيييليييى  دليييييييل 
و�سالمة مقومات بنيانه التي و�سع 
اأ�س�سها املوؤ�س�ص ال�سيخ زايد ووا�سل 
العطاء قيادات دولة الإمييارات التي 
املوؤ�س�ص  زاييييد  ميينييهيياج  ميين  اتييخييذت 

طريقا لتحقيق الأهداف.
ودعا را�سد �سعيد الكعبي اإىل اأهمية 
الأبناء  لدى  التطوعي  العمل  ن�سر 
اأن  الييوعييي ميين �ساأنه  اإن هييذا  وقييال 
اإ�سافة  الأبييينييياء  حييميياييية  يف  ييي�ييسييهييم 
اأبناء  لييدى  التعاون  روح  تنمية  اإىل 

الوطن الواحد.
وميييييين جيييانيييبيييه قييييييال �ييييسييييامل حمد 
اأبناء  بيييني  اليييتيييعييياون  اإن  اليييعييياميييري 
املييجييتييمييع خييير دليييييل عييلييى اأ ييين هذا 
احلقيقية  املقومات  لديه  املجتمع 
القادرة على البناء واإ�سافة اجلديد 

يف كل يوم.
الكعبي  عبيد  �سعيد  من  اإ�سارة  ويف 
املوؤ�س�سات  ميييين  اليييكيييثييير  اأن  قيييييال 
حيييير�ييييسييييت عييييلييييى تييييكييييوييييين قييييوافييييل 
املجتمع  خييدميية  هييدفييهييا  تييطييوعييييية 
بييلييدييية مدينة  بييييينييهييا  ليييييكييون مييين 
اليييعيييني اليييتيييي تيي�ييسييم جمييمييوعيية لها 
البلدية  داخيييل  وا�ييسييحيية  اإ�ييسييهييامييات 
وخارجها وهذا وا�سح عندما يكون 
هناك اإحدى الفعاليات جند �سباب 
املتطوعني ي�ساركون يف تنظيم هذه 
الذي  بال�سكل  لييتييخييرج  الييفييعيياليييييات 
يييليييييق ميييع مييدييينيية الييعييني وجمتمع 

الإمارات.
ويوؤكد حممد عبد الرحمن الرميثي 
وقال  التطوعي  العمل  اأهمية  على 
م�ساهمة  تييتييطييلييب  هيييذا  تيينييمييييية  اإن 
ابييتييداء ميين الأ�ييسييرة مرورا  اجلميع 
بيياملييدر�ييسيية واجلييامييعيية اإ�ييسييافيية اإىل 
املييوؤ�ييسيي�ييسييات، كيييل هيييذه املييرحييليية من 
على  اليي�ييسييبيياب  تيي�ييسيياعييد  اأن  �ييسيياأنييهييا 
تنمية قدراتهم ورغبتهم يف خدمة 

جمتمعهم.
ومييين جييانييبييه قيييال اأحيييميييد عييبييد اهلل 
اجلابري :باأهمية اأن يدرك كل فرد 
التطوعي  العمل  بييدور  املجتمع  يف 
الييييييذي ييينييعييكيي�ييص اإييييجيييابيييا عيييليييى كل 
الكثر  يدفع  بل  املجتمع،  مكونات 
من العنا�سر ال�سلبية على اأن يكون 

لها دور اإيجابي يف املجتمع .  
الكويتي  عيييليييي  اأحييييمييييد  وحيييير�ييييص 
اإىل  لل�سباب  الييدعييوة  تييوجيييييه  عييلييى 
التطوعية  الأعييييمييييال  يف  امليي�ييسيياركيية 
تقرها  قييانييونييييية  مظلة  خيييالل  ميين 
ال�سباب  على  حفاظا  وذلييك  الدولة 
ال�سحية  اليييوجيييهييية  وتيييوجيييييييهيييهيييم 

خلدمة جمتمعهم.
اأكيييد �سعيد املييعييمييري عييلييى: اأن  وقييد 
ميي�ييسييرة الييعييطيياء الييتييي بييداأهييا زايد 
اخلييير ،ميييا زالييييت تييعييييي�ييص بييييينيينييا بل 
وتدفع �سباب هذا الوطن اإىل املزيد 
وم�ساعدة  الييتييطييوعييي  الييعييمييل  مييين 

الآخرين. 
البلو�سي-  من�سور  اأكيييد  وقيييد  هيييذا 
وحيييميييد اليييعييياميييري- ومييييوؤميييين عبد 
التطوعي  العمل  اأن  :على  الرحيم 
 ، اجلميع  على  بالنفع  يييعييود  اليييذي 
ي�ست�سعرها  واأن  لبييد  كبرة  قيمة 
كيييل فييييرد لييديييه الييرغييبيية يف خدمة  
حممد  فييار�ييص  اأكيييد  كما   ، جمتمعه 
ورا�سد  اليينيييييادي-  واأحيييميييد  �ييسييامل- 
الوعي،  هيييذا  تنمية  عييلييى  املييهييري 
الذي ينعك�ص اإيجابا على املجتمع- 
وغيييييامن  عييييلييييي،  اهلل  عييييبييييد  ويييييييييرى 
اليي�ييسييمييري اأن عيييام زاييييد اخلييير من 
روح   تيينييمييييية  يف  ييي�ييسييهييم  اأن  �يييسييياأنيييه 
ا�ستطاع  حيث  والإن�سانية-  العطاء 
زايد اخلر :اأن يجعل من الإمارات 
والإن�ساين  اخليييري  للعمل  ميينييارة 
 ، الييعييامل  دول  العطاء  هييذا  لي�سمل 
كما اأ�سبح هذا التوجه اأ�سلوب حياة 
ح�ساريا  و�سلوكا  اإن�سانية،  وقيمة   ،
واأبناوؤها؛  الدولة،  قيادة  به  ،توؤمن 

لتتناقله الأجيال .
جيال بعد جيل مثُلها يف ذلك القائد 
املوؤ�س�ص زايد اخلر، فار�ص العطاء 

الإن�ساين. 
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جمموعة اأحمد عبد اهلل ال�سعفار واأولده تواكب امل�سرية الحتادية ال�ساملة 

اإجنازات ماثلة ومتميزة وتطلعات تتفاعل مع التطور والزدهار
اأحمد عبد اهلل ال�سعفار: الكفاءات املواطنة لدينا ت�سارك بالعدد االأكرب 

يف جمل�س اإدارة املجموعة وعددهم ع�سرة اأ�سخا�س
لدينا فريق عمل ميداين من املواطنني املخت�سني 

اأ�سامة اأحمد ال�سعفار: املناف�سة ال�سريفة واالإيجابية هي اأ�سا�س العمل الناجح
•• �أجرى �ملقابلة- د. حممود علياء:

جمموعة  واكييبييت  تاأ�سي�سها  منذ 
واأولده  ال�سعفار  عييبييداهلل  اأحييمييد 
امليي�ييسييرة الحتييياديييية اليي�ييسييامييليية يف 
القطاعات  خمييتييلييف  ويف  اليييدولييية 
وال�سحية  والتجارية  العمرانية 
وغدت  والييريييا�ييسييييية  والتعليمية 
احلوافز  بيياإذكيياء  املقدمة  يف  دائما 
وال�ساملة  املتوالية  وبييالإجنييازات 
دائما  ترقي  التي  وهييي  واملتميزة 
اإىل ال�سبق والإبداع بفكر م�ستنر 
ومتابعة  مييييدرو�ييييسيييية  وخيييييطيييييوات 
كفاءة  تييعييكيي�ييص  دقيييييقيية  ميييييدانييييية 
ومهارة  وحرفية  وارتييقيياء  الإدارة 
النتائج  وحتييقيييييق  الخييتيي�ييسييا�ييص 
الذي  والأميييير  والييالفييتيية  املتميزة 
ولها  امليييقيييدمييية  دائيييميييا يف  جييعييلييهييا 
ثييقيية اجلميع  تييكيي�ييسييب  �ييسييدارتييهييا 
ومتييي�يييسيييي قيييدميييا ميييين جنييييياح اإىل 
ال�ستاذ  �ييسييعييادة  ويييخييتييزل  جنيييياح. 
اليي�ييسييعييفييار رئي�ص  اأحيييميييد عيييبيييداهلل 
العمل  فييليي�ييسييفيية  الإدارة  جمييليي�ييص 
تييكييامييلييي ر�سني  تييكييرييي�ييص  بييياأنيييهيييا 
بيييني اليينييجيياح والييتييميييييز والإبييييييداع 
التطور  يييفيير�ييسييهييا  فييليي�ييسييفيية  وهيييي 
ويلتزمها  اليييعييي�يييسييير  وييييكييير�يييسيييهيييا 
ال�ستمرارية  عييلييى  حييرييي�ييص  كيييل 
اليينيياجييحيية واليييالفيييتييية مبيييا يخدم 
وجمموعة  املييجييمييوعيية  ميي�ييسييلييحيية 
باأدائها  الواثقني  معها  املتعاملني 
ومييي�يييسيييليييحييية الييييييوطيييييين.  ويييييوؤكييييد 
�سعادته: علي اأهمية العمل بقول 
اليييكيييرمي حمييمييد �سلى  الييير�يييسيييول 
يحب  اهلل  )اإن  و�ييسييلييم  عييليييييه  اهلل 
يتقنه  اأن  عييمييال  اأحييدكييم  عييمييل  اإذ 
دائما  امل�ستقيم  اخليييط  ويييبييقييى   )
نقطتني  بييني  م�سافة  اأقيي�ييسيير  هييو 
اإىل جييانييب احييييرتام  ذكييياء النا�ص 
البناءة  لييرغييبيياتييهييم  وال�ييسييتييجييابيية 
املن�سودة  ميي�ييسيياريييعييهييم  لييتييحييقيييييق 
مب�سلحة  بييياليييتيييايل  ييي�ييسييب  مبييييا 
والوافد  واملقيم  واملواطن  الوطن 
الإمييييارات  دولييية  ولتبقى  والييزائيير 
املقدمة  يف  دائما  املتحدة  العربية 
احل�سارية والع�سرية والإبداعية 

بني �سعوب العامل.

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

ومبيينييا�ييسييبيية مييئييوييية اليي�ييسيييييخ زايد 
رحمه اهلل واليوم الوطني ال�سابع 
والأربعني لدولة الإمارات العربية 
املتحدة حتدث الينا �سعادة ال�ستاذ 
اأحيييميييد عيييبيييداهلل اليي�ييسييعييفييار اليييذي 
اأحمد  رئييا�ييسيية جمييمييوعيية  يييتييوىل 
عبداهلل ال�سعفار واأولده فاأ�ستهل 
اآيات  اأ�سمى  برفع  حديثه  �سعادته 
�ساحب  اإىل  والتربيكات  التهاين 
بن  زيييد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
الدولة   رئي�ص  نهيان  اآل  �سلطان 
، حفظه اهلل واإىل �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
اليييييوزراء حيياكييم  دبيييي  حفظه اهلل 
اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  واأ�سحاب 
املييجييليي�ييص الأعيييليييى ليييالحتييياد حكام 
واإىل  اهلل   حييفييظييهييم  الإمييييييييييارات 
اأولياء  اليي�ييسيييييوخ  ال�سمو  اأ�ييسييحيياب 
اليييعيييهيييود الأمييييينييييياء حييفييظييهييم اهلل 
ال�سيوخ  اليي�ييسييمييو  اأ�يييسيييحييياب  واإىل 
واإىل  اهلل  حفظهم  احلييكييام  نيييواب 
املعطاء  الييطيييييب  الإميييييارات  �سعب 

على  والييوافييدييين  املقيمني  واإىل 
اأر�ص الدولة املباركة  والناه�سة 
املييييزيييييد من  �يييسيييعيييادتيييه  ، مييتييميينيييييا 
اليينييهيي�ييسيية والييييتييييطييييور والييييرخيييياء 
والنجاح   ، والييينيييمييياء  والزدهييييييييار 
والتميز والإبييداع للجميع،  وكل 
عام وانتم بخر.رحم اهلل ال�سيخ 

زايد وا�سكنه ف�سيح جناته
م�ساريعها  توا�سل  املجموعة 

املتنوعة
�ييييييسييييييوؤال عن  وحيييييييييول 

املجموعة  ميي�ييسيياريييع 
واملنظورة  الييقييائييميية 
النه�سة  م�سرة  يف 
دوليييية  اليي�ييسييامييليية يف 
العربية  الإمييييييييارات 
�سعادة  قييال  املتحدة 
الأ�ييييييسييييييتيييييياذ اأحييييمييييد 
تابت  لقد  ال�سعفار: 
ال�سعفار  جمييمييوعيية 
خيييييييييييييييييالل اليييييييييعيييييييييام 
م�ساريعها   2018
امليييييييتييييييينيييييييوعييييييية ميييين 
واإن�سائية  عييقييارييية 

وهند�سية وغرها وعلى خمتلف 
ال�سعد ويف اإطار التطور ال�سامل 
واملدرو�ص يف الدولة مبا يتفق مع 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة ، 
حظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
الييييدوليييية رئييييي�ييص جمل�ص  رئييييي�ييص 
اليييييوزراء حيياكييم دبيييي، حفظه اهلل 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ييسيياحييب 
عهد  ويل  نيييهيييييييان  اآل  زايييييييد  بيييين 
الأعلى  الييقييائييد  نييائييب  اأبيييوظيييبيييي 
يف  اهلل  حفظه   ، امل�سلحة  للقوات 
مواكبة الع�سر وم�ساركة الأجيال 
وحتقيق  الطموحات  وم�ساعفة 
امليييزييييد واملييييزيييييد مييين الإجنيييييييازات 
الع�سر  يفر�سه  ما  بكل  ال�ساملة 
ميين ارتييقيياء ومتيييييز واإبييييداع لدفع 
ال�ساملة والإعمار  التنمية  عجلة 
املدرو�ص  قدما اإىل الأمام وب�سكل 
منهجي يف الوقت املنا�سب فتاأتي 
متطابقة  هلل  واحليييميييد  اليينييتييائييج 
والأهداف املر�سومة تباعا ودائما 
القيادة  بييحييكييميية  الأفيي�ييسييل  نييحييو 

ومقا�سدها  واآمالها  وتطلعاتها 
والتعاون  امليي�ييسيياركيية  روح  بييث  مييع 
املتوالية  الأجيييييييييال  يف  والييتييميييييز 
بييعييد جيييييل واأ�ساف  تييبيياعييا جيييييال 
الركب  هييييذا  ونييحيين يف  �ييسييعييادتييه 
واملتفاعل  اليييفييياعيييل  احلييي�يييسييياري 
ما  بكل  خطانا  نوا�سل  واملعطاء 
امل�ساركة وحتقيق  واجب  يفر�سه 
واإبداعا  ومتيزا  ابتكارا  الأف�سل 
اإداريا وميدانيا وفنيا حيث نعني 
حتقيق  ويهمنا  التفا�سيل  بييكييل 
لدينا  املر�سومة  الأهيييداف  كامل 
اأف�سل  نيييحيييو  الييييطييييرق  بييياأفييي�يييسيييل 
التطور  مييي�يييسيييرة  يف  الأهيييييييييداف 
امليي�ييسيياريييع مع  ملختلف  والزدهيييييار 
وعيييي الييفيير�ييص واحليييوافيييز وواقع 
املناف�سة والطموح والال حمدود 
وهييييو بيياليينيي�ييسييبيية ليينييا ميينييهييج دائيييم 
الكفاءات  يج�سد  ورا�ييسييخ  وقييائييم 
والقدرات والأهداف وعليه نبني 
تفاوؤلنا الدائم واإ�سهامنا الوطني 
هذا  �سعادته  وا�ستطرد   . املن�سود 
م�ساريع  يف  الإ�ييسييهييام  جييانييب  اإىل 
الييتييعييليييييم والييي�يييسيييحييية وجميييييالت 

الغيار  وقييطييع  اليي�ييسيييييارات  �ييسييوق 
ال�سركات  يف  الإ�يييسيييهيييام  وكيييذليييك 
الإنتاجية الأخرى مثل املرطبات 
وال�سناعية  التجارية  واملييجييالت 
املختلفة وي�ساف اإىل هذا اهتمام 
ال�ست�ساري  بييالييعييمييل  املييجييمييوعيية 
�ييييييسييييييواء يف جمييييال  الييييهيييينييييد�ييييسييييي 
جمالت  اأو  الييداخييلييي  الت�سميم 
دائما  ونيييحييين   . عيييامييية  اليييعيييميييارة 
م�ستقبال  اأو  حييا�ييسيير  مييتييفييائييلييون 

وكل عام وانتم بخر. 

لدينا فريق عمل من املواطنني 
املخت�سني

الكفاءات  دور  عيين  �ييسييوؤال  وحيييول 
اأعمال املجموعة قال  املواطنة يف 
 : ال�سعفار   اأحمد  اأ�سامه  ال�ستاذ 
لدينا كما ذكرت ع�سرة م�سئولني 
اأكييفيياء ميييثييلييون العدد  مييواطيينييني 
اإدارة  جمييييليييي�ييييص  ميييييين  الأكييييييييييييرب 
فريق  لدنيا  اأن  كما   ، املجموعة 
املخت�سني  املييواطيينييني  ميين  عييمييل 
اأ�سامة  ال�ييسييتيياذ  واأكيييد  امليدانيني 
املناف�سة  اأن  على  ال�سعفار  اأحمد 
اأ�سا�ص  هي  واليجابية  ال�سريفة 
العمل الناجح واملتكامل،  ول �سك 
الناجح  مييع  باملقارنة  املييبييدع  بييياأن 
والأدوم  الأبييييقييييى  هييييو  وامليييتيييميييييييز 
والأقيييييييييييدر عيييليييى ال�يييسيييتيييميييراريييية 

والأجدى كذلك. 

م�ساريع خارج الإمارات
م�ساريع  عييييين  �ييييييسييييييوؤال  وحييييييييول 
املييجييمييوعيية خييييارج الإميييييييارات قال 
ال�سعفار  اأحييمييد  اأ�ييسييامييه  ال�ييسييتيياذ 
قطر  يف  خارجية  م�ساريع  لدينا 
ال�سعودية  اليييعيييربييييييية  وامليييميييليييكييية 
املزيد.  اإىل  ونتطلع  والييبييحييرييين 
فل�سفة  اعتماد  اأهمية  اإىل  واأ�سار 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
يف  اهلل  حفظه   ، مكتوم  اآل  را�ييسييد 
اجلييّد واملييثييابييرة وحتييديييد الهدف 
وهي اأهم اأ�سباب النجاح يف العمل 

ويف احلياة عامة .

ن�سائح لل�سباب
وعييييود عييلييى بدد 

عدنا اإىل �سعادة ال�ستاذ اأحمد عبد 
ن�سائحه  عن  ن�ساأله  ال�سعفار  اهلل 
العزيزة  املنا�سبة  هذه  يف  لل�سباب 
امل�ستقبل،   هيييم  اليي�ييسييبيياب  اإن  قييييال 
يف  امل�سئولية  وعليهم  الغد  ولهم 

احلييفيياظ عييلييى مييا اأجنييييزه الآبييياء 
والأجييييييداد،  وقدميا 

»زرعيييييييييييوا   : قيييييييييييل 
ونزرع  فاأكلنا 
 . فياأكلون« 

وكلما كان ال�ساب اأكر خلقا وعلما 
اأكر  كان  كلما  ومثابرة  واجتهادا 
فائدة  لوالديه ولأ�سرته وملجتمعه 
ووطنه وقد وفرت دولتنا العزيزة 
لالأعمال  ال�سحي  امليينيياخ  لل�سباب 
ال�سريفة وك�سب املعارف ، وحتقيق 
الهدف ، بالإنتاج والعطاء 
واليينييجيياح ، وييييد اهلل مع 
اجلييييميييياعيييية وكييييييل عيييام 

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

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

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

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

واإىل �شعب المارات الكرمي واملقيمني والوافدين

مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شابع والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
وكل عام وانتم بخري 

 اأحمد عبداهلل ال�شعفار واأولده

دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف:043969999 - فاك�ص:043978178 - �ص.ب:2158 دبي
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يف عام زايد ومع امل�سرية الحتادية تتواىل النجاحات وتكرب الطموحات

امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية دائما يف املقدمة
في�سل كلداري: نواكب امل�سرية االحتادية ونحر�س على م�ساعفة جناحاتنا عاما بعد عام

نحر�ص على اتخاذ القرار املنا�سب واملدرو�ص يف الوقت املنا�سب
ن�سعى ل�ستقطاب املواهب والكفاءات املواطنة 

�أجرى �ملقابلة: د.حممود علياء

املالية   اإجنازاته  وتتوا�سل  لال�ستثمار،  العربي  امل�سرف  جناحات  تتواىل 
وال�ييسييتييثييمييارييية واخلييدمييات يف كييل الجتيياهييات ،ميين خييالل ا�سرتاتيجية 
ا�ييسييتييثييمييارييية مييدرو�ييسيية ومييتييكييامييليية وحمييكييميية، جتييمييع بييني اليييييروؤى املالية 
�سفافية  وتلتزم   ، والعمالء  العمل  وفريق  الإدارة  وطموحات  امل�سرفية 
الأداء ولغة الأرقام وا�ست�سراف امل�ستقبل عرب اأفق مايل ا�ستثماري عاملي 
من  التوقعات  ويعاين  للمفاجاآت،  ويحتاط  الرتاكمات  يعي  ومييدرو�ييص، 
ولكل  األييف ح�ساب،  قييرار  لكل  ت�سع  وكفاءة وطيدة،  را�سخة  خالل خربة 
مبادرة ق�سطها وحقها ودرا�ستها الوافية، ولكل هدف النهج القومي الذي 
بروح  الأداء  ومو�سوعية  التقدير،  وح�سافة  الييراأي  ب�سديد  اإليه،  يو�سل 
من التكامل يف العمل، ومن التفا�سل يف حتقيق الأف�سل على الدوام ،مع 

احلر�ص على اتخاذ القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب.

العام 2018 زاخر بالن�ساط
الوالد  نييهيييييان  اآل  �سلطان  بيين  زاييييد  ال�سيخ  املييرحييوم  مييئييوييية  ومبنا�سبة 
ال�سابع  الوطني  ،واليوم  اخلالد  القائد  وهو  ثييراه-  اهلل  - طيب  املوؤ�س�ص 
والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة كانت لنا جل�سة حوار مفعمة 
امل�ستقبل مع �سعادة  با�ست�سراف  باملو�سوعية ،و�سريحة  بالتفاوؤل، وثرية 
الأ�ستاذ الفا�سل : في�سل كلداري »الرئي�ص التنفيذي للم�سرف العربي 

لال�ستثمار والتجارة اخلارجية« – امل�سرف- وكان احلوار.

كالم من القلب اإىل القلب 
ا�ستهل �سعادة الأ�ستاذ: في�سل كالدري حديثه، برفع اأ�سمى اآيات التهاين 
اآل  ال�سيخ زايد بن �سلطان  املرحوم  والوفاء والتربيكات مبنا�سبة مئوية 
عيد  للدولة،  والأربييعييني  ال�سابع  الوطني  واليوم  املوؤ�س�ص،  الوالد  نهيان 
الحتاد، متمنيا لدولة الإمارات العربية املتحدة املزيد واملزيد من التقدم 
دائما يف مقدمة  لتبقى  والنماء والإعمار؛  والنه�سة  والرخاء والزدهييار 
احل�ساري  الإن�ساين  ودورهييا  وتطورها  وا�ستقرارها  باأمنها  العامل  دول 
كييل �سعوب الأر�يييص. واأ�ييسيياف �سعادته:  كييل بقاع الدنيا ،ومييع  اخلييالق يف 
فقيادتنا احلكيمة و�سيوخنا الكرام واإداراتنا الر�سيدة يف كل وزارات الدولة 
الأمنوذجية  الدولة  باأنها  والييداين  القا�سي  للجميع  اأثبتت  ومرافقها، 
اجلامعة بني اإخال�ص القادة وثقة ال�سعب ،واحرتام العامل وهي مت�سي 
قدما عاما بعد عام يف اإجناز املزيد واملزيد من التطور والتنمية والبناء 
والإعييمييار والزدهيييييار، يف م�سرة الحتييياد الييرائييدة ،وطييمييوحييات الأجيال 
ومن  جيل  اإىل  جيل  من  والنبيلة  ال�سامية  الأهيييداف  لتحقيق  املتوالية 
الر�سيدة  ،وقيييييادتيينييا  الييكييرام  �سيوخنا  ُخييطييا  �ييسييدد اهلل  مييوكييب  اإىل  مييوكييب 

و�سعبنا الويف املعطاء ،وكل عام واأنتم بخر.

امل�سرف يفوز بجائزة موؤ�سر ال�سعادة
ثم حتدث �سعادته حول �سل�سلة اإجنازات فاز امل�سرف العربي لال�ستثمار 
تقديرا  وذلك  ال�سعادة«  »موؤ�سر  بجائزة  امل�سرف«   « اخلارجية  والتجارة 
جلهوده احلثيثة يف اإ�سعاد عمالئه حيث ح�سل على اأعلى معدلت ال�سعادة 

ب�سكل عام .
وقد �سّلم �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�ص »موؤ�س�سة 
هام�ص  على  وذلييك  امل�سرف،  لإدارة  اجلائزة  للمعرفة«  را�سد  بن  حممد 
توزيع جوائز التميز لقطاع الأعمال يف دورته الرابعة والع�سرين والتي 

نظمتها دائرة التنمية القت�سادية بدبي، واأقيمت يف اأوبرا دبي.
وتابع الأ�ستاذ في�سل كالدري: ونحن يف الإدارة فخورون بح�سولنا على 
كل  نحر�ص  حيث   ، عمالئنا  اإ�سعاد  يف  املتوا�سلة  جلهودنا  التقدير  هييذا 
احلر�ص على ر�سا و�سعادة عمالئنا اإزاء اخلدمات التي يتلقونها، انطالقا 
وا�ستطرد  العمالء  الدائم على معرفة احتياجات وتطلعات  من حر�سنا 

خدماتنا،  بييجييودة  الرتييقيياء  على  ي�ساعدنا  الأمييير  وهييذا   : يقول  �سعادته 
دافعا  هييذه،  اجلائزة  على  امل�سرف  ح�سول  نعدُّ  حيث  منتجاتنا  وتطوير 
لبذل املزيد من اجلهود؛ لتحقيق طموحات عمالئنا ونظل من�سي ُقدما 

اإىل الأمام.
اأجهزة  اأن -امل�سرف - قد قام بتوفر  اإىل  ونوه الأ�ستاذ في�سل كلداري: 
حيال  �سعادته  مييدى  حتييديييد  عميل  لكل  تتيح  فييروعييه؛  جميع  يف  ذكييييية 
اخلييدميية املييقييدميية ليييه، وبيي�ييسييكييل دوري لييقيييييا�ييص ميييدى ر�ييسييا عييمييالئيينييا عن 
 ، اأمنييوذجييييية  م�سرفية  جتييربيية  تييوفيير  خييالل  ميين  ومنتجاتنا،  خدماتنا 
وممتعة ومريحة، مع الإ�سارة اإىل اأن امل�سرف كان قد فاز يف العام املا�سي 

. ال�سعادة«  ملوؤ�سر  تطبيق  اأو�سع  بجائزة«   2017
م�ساركة  وحيييييول    «  2018 تييوظيييييف  ميييعييير�يييص«  يف  يييي�يييسيييارك  املييي�يييسيييرف 
–امل�سرف- يف معر�ص »توظيف 2018« اأف�سح الأ�ستاذ في�سل كلداري 
عن ا�سرتاتيجيته الرامية اإىل ا�ستقطاب املواهب والكفاءات والطموحات 
العربي  امل�سرف  �سارك  الوظائف،  توطني  �سيا�سات  ،ودعمه  الإميياراتييييية 
لال�ستثمار والتجارة اخلارجية - امل�سرف - يف معر�ص توظيف 2018 
معايل  رعاية  حتت   31- اإىل   29  - من  املا�سي،  يناير  يف  اأقيم  والييذي 
ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان - وزير الت�سامح - والذي اأقيم يف مركز 
ا�سرتاتيجية  مييع  تن�سجم  م�ساركة  وهييي  للمعار�ص،  الوطني  ظبي  اأبييو 

امل�سرف والتزامه يف ا�ستقطاب وتنمية الكفاءات الوطنية ال�سابة .
واأردف �سعادته: ويتيح املعر�ص الفر�سة للتوا�سل املبا�سر، مع فريق املوارد 
الب�سرية، ومدرائهم التنفيذيني يف امل�سرف ، حيث يتم توجيه اخلرجني 

اإىل امل�سار املهني الذي يتنا�سب وتخ�س�ساتهم الأكادميّية.

اأول م�سرف »ّيزكي« ل�سندوق الزكاة يف »عام زايد 2018م«
امل�سرف  يقدمها  التي  الإ�سالمية  امل�سرفية  اخلدمات  عن  �سوؤال  وحول 
– امل�سرف: قال الأ�ستاذ في�سل كييالدري : لقد قدم  العربي لال�ستثمار 
امل�سرف العربي لال�ستثمار مبلغ مليون و�سبعمائة األف درهم من اأموال 
اإي�سال  اإطار حر�ص امل�سارف والبنوك العاملة يف الدولة على  الزكاة يف 
اأموال الزكاة اإىل م�ستحقيها، من خالل �سندوق الزكاة الحتادي يف اأبو 
ظبي؛  وذلك لدعم امل�سروعات اخلرية والإن�سانية التي ينفذها �سندوق 

الزكاة، واأكد �سعادته على تقدمي –امل�سرف-     زكاة ماله اإىل ال�سندوق، 
والتي تعد الأوىل يف فئة زكاة البنوك وامل�سارف ،والتي ي�ستقبلها �سندوق 
الزكاة يف »عام زايد 2018« ح�سبما �سرح بذلك �سعادة عبد اهلل عقيدة 
املهري- اأمني عام �سندوق الزكاة-  باأن تقدمي الزكاة يعد تاأكيدا على 
خالل  ميين  الجتماعي  التكافل  دعييم  يف  ر�سالته  بتحقيق  امل�سرف  قيام 
�سندوق الزكاة- املناط به هذا الدور- ومبا يقوم به هذا ال�سندوق : من 

م�ساريع اجتماعية وخرية على م�ستوى الدولة .
كما خل�ص الأ�ستاذ في�سل كلداري اإىل القول: يعدُّ �سندوق الزكاة �سرحاً 
ومنارة من منارات العمل اخلري والجتماعي بدولة الإمارات العربية 
زايد  ال�سيخ  املوؤ�س�ص  القائد  اهلل-  بيياإذن  له-  املغفور  اأ�س�سه  كونه  املتحدة 
بن �سلطان اآل نهيان- رحمه اهلل- ورعاه من بعده �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل نهيان رئي�ص الدولة - حفظه اهلل - و�ساحب ال�سمو  خليفة بن زايد 
اآل مكتوم - نائب رئي�ص الدولة- رئي�ص جمل�ص  ال�سيخ حممد بن را�سد 
الوزراء حاكم دبي - رعاه اهلل - ودعم من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي- حفظه اهلل- ونحن بدورنا نعمل على 
جديدة  وقنوات  �سبل  ؛لتوفر  الزكاة  �سندوق  مع  م�ستمرة  �سراكة  عقد 

لزكاة املتعاملني، خدمة للتعاون الجتماعي والتكافل املن�سود.

وزارة املالية تطلق خدمة ال�سمان الإلكرتوين مع –امل�سرف-
كما تطّرق �سعادة الأ�ستاذ في�سل كالدري خالل احلوار اإىل التعاون بني 
وزارة املالية و-امل�سرف - فقال : يف اإطار �سعيها للتحول نحو اخلدمات 
الإمارات  املالية يف  وزارة  اأطلقت  املتعاملني،  وتوفر وقت وجهد  الذكية 
والتجارة  لال�ستثمار  العربي  امل�سرف  مع  الإلكرتوين«  »ال�سمان  خدمة 
التي  اإطييار اجلهود احلثيثة  ،ويف  املا�سي  اإبريل   16 اخلارجية، وذلك يف 
اخلدمات  نحو  والتحول  التييقنيات  اأحيييييدث  مليييييواكبة  الطرفان  يبذلها 
العالقات  تعزيز  يف  الييتييعيياون  هييذا  وي�سهم  �ييسييعييادتييه:  واأ�ييسيياف   . الييذكييييية 
اإطالق خدمة »�سمان  ،وذلك من خالل  املالية  ال�سرتاتيجية مع وزارة 
للتعاون بني خمتلف  ناجحا  والييذي ميثل منوذجا  لييين«  اأون  العاملني 
املمار�سات  اأف�سل  مع  يتوافق  ومبييا  اخلييدمييات،  اأف�سل  ؛لتوفر  اجلهات 

واملعاير الدولية .

وا�ستطرد يقول: اإن البتكار الرقمي هو جزء ل يتجزاأ من ا�سرتاتيجية 
العاملني  »�سمان  خدمة  يطرح  م�سرف  اأول  نكون  اأن   وي�سرنا  اأعمالنا، 
العمالء  جتربة  لتعزيز  �سعينا  و�سنوا�سل  الإميييارات  دوليية  يف  لييين«  اأون 
امل�سرفية، من خالل تقدمي خدماتنا الذكية، مبا يوفر الوقت واجلهد 

،ويعزز مفهوم ال�سفافية والكفاءة .

امل�سرف و«نتورك انرتنا�سيونال« يوقعان مذكرة تفاهم
الأ�ستاذ  �ييسييعييادة  اأ�ييسييار   2018 الييعييام  خييالل  امليي�ييسييرف  اأن�سطة  �سياق  ويف 
»نتورك  ،و�سركة  امل�سرف  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  اإىل  كلداري  في�سل 
ال�سغرة  ال�سركات  ميين  امل�سرف  لعمالء  تييقييدم  �ييسييوف  انرتنا�سيونال« 
اأجهزة نقاط  واملتو�سطة خدمات معاجلة املدفوعات، مبا يف ذلك توفر 
مما  الإلكرتونية  التجارة  وخدمات  الإلييكييرتوين،  الدفع  وبوابات  البيع، 

يعزز من جتربة العمالء امل�سرفية .
واأكد �سعادته باأن �سراكة امل�سرف مع »نتورك انرتنا�سيونال«  تعّد خطوة 
اأخرى، نحو حتقيق روؤيتنا يف اأن يكون امل�سرف، »اخليار الأول« للعمالء 
من خالل تقدمي اأف�سل اخلدمات ، واملنتجات امل�سرفية، وهو اأمر يوفر 
حلول  جمييالت  يف  اخليييربات،  من  املتبادلة  ،وال�ستفادة  التعاون  �سهولة 
الدفع، مع �سهولة الو�سول اإىل نقاط البيع، وبوابات الدفع الإلكرتوين؛ 

وذلك لت�سهيل اأعمال العمالء وتعزيز جتربتهم امل�سرفية . 

امل�سرف يطلق حملة ترويجية لت�سجيع الدخار
اأطلقها امل�سرف يف  التي  »ادخيير واربييح  الذهب«  وحييول �سوؤال عن حملة 
تهدف   : كييلييداري  في�سل  الأ�ستاذ  قييال  املا�سي  اأكتوبر  من  العا�سر  اليوم 
احلملة  هييذه  وت�ستمر  الدخيييار،  على  عمالئنا  ت�سجيع  اإىل  احلملة  هييذه 
حتى  28 فرباير 2019م ويتخللها »51« فر�سة لربح �سبائك ذهبية ، 
ي�سل جمموعها اإىل 1.5 كيلو غرام من الذهب، كما �سيح�سل العمالء 
والذين  واملتو�سطة،  ال�سغرة  وال�سركات  الأفييراد  احلاليون واجلييدد من 
ح�ساب  اأو  ثابتة،  ودائييع  اأو  جارية  ح�سابات  اأو  توفر،  ح�سابات  يفتحون 
وكالة ،على فر�سة امل�ساركة يف ال�سحب ال�سهري على ع�سر �سبائك ذهبية 

،والتاأهل للفوز باجلائزة الكربى، والتي تبلغ 1 كليوغرام من الذهب .
ونوه �سعادته اإىل اأن –امل�سرف- يقدم لعمالئه باقة وا�سعة من احل�سابات 

التي تنا�سب احتياجاتهم امل�سرفية . 

�سعادة في�سل كلداري

معايل احمد الطاير يفتتح الفرع الرئي�سي لبنك امل�سرف بدبي

�سعادة في�سل كلداري يرفع علم المارات يف يوم العلم امام املقر الرئي�سي للم�سرف يف دبي ويحيط به 
كبار امل�سوؤولني ورجال الأعمال والعالميون واملوظفون
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يف مئوية زايد يتج�سد التاريخ منعطفا ،واحل�سارة منارات.

اأده�ست امل�سرية الحتادية باإجنازاتها القيا�سية العامل.
�سهاب �سجاد حيدر:  تتواىل  امل�سرية وتتوا�سل االإجنازات ون�سبو دائما اإىل م�ستقبل اأف�سل بقيادتنا الر�سيدة

على الأجيال املتوالية اأن توؤدي دورها املن�سود على اأكمل وجه يف متابعة امل�سرية.
علي �سجاد حيدر: حول االحتاد ال�سحراء اإىل جنة خ�سراء واجليل اجلديد اإىل كفاءة وعطاء

نتطلع اإىل اأك�سبو 2020 بكل تفاوؤل واأمل

�سجاد حيدر يوم تكرميه حماطًا با�سرته

�سور من معامل الإمارات احل�سارية

•• دبي-�لفجر:

قانونيون  حما�سبون  حيدر  �سجاد  موؤ�س�سة  توا�سل 
النه�سة  مييواكييبيية  واملييتييميييييزة  اليينيياجييحيية  ميي�ييسييرتييهييا 
ال�ساملة لدولة المارات العربية املتحدة  ومبنا�سبة 
 47 الوطني  واليوم  اهلل  رحمه  زايييد  ال�سيخ  مئوية 
�سهاب  الأ�ستاذ  �سعادة  قييال  املنا�سبة  وبهذه  للدولة 
�ييسييجيياد حيييييدر �ييسييهييدت امليي�ييسييرة الحتييياديييية يف دولة 
العام  يف  انطالقها  منذ  املتحدة  العربية  الإميييارات 
املغفور  بييقيييييادة  دي�سمرب  ميين  الييثيياين  يف   1971
نهيان  اآل  �سلطان  زايييد بن  ال�سيخ   - بيياإذن اهلل   - له 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�ييسييحيياب  واإخيييوانيييه  الييدوليية،  رئي�ص 
الإمييارات قيادة خمل�سة و�سعبا طيبا معطاء،  حكام 
ال�سعب  وثقة  الييقييادة  اإخييال�ييص  منظومة  فتج�سدت 
مدى  على  م�سرتها  خييالل  وغييدت  �سورها،  بيياأجييل 

اإن�سانياً  ودوراً  تتواىل  واإجنازات  يحتذى  مثاًل   47
عاملياً بّناًء وخاّلقا يف كل الجتاهات ويف زمن قيا�سي 

يده�ص العامل ويغدو حديثه. 
و�سيا�ستها  قيادتنا احلكيمة  بقيادة  امل�سرة  وتتواىل 
؛  عييام  بعد  والييرائييد، عاما  املتميز  ودورهيييا  الر�سيدة 
ومتيزها  جناحاتها  يف  املتعاقبة  الأجيييييال  فتتواىل 
واإبداعها ؛ فرت�سم على خارطة العامل م�سرة رائعة 
وتتاألق  وتكرب  تنمو  ،وطموحات  متوالية  واإجنييازات 
و�سواء يف جمال الإعمار اأو يف جمال الف�ساء يف جمال 
التجارة اأو ال�سناعة يف جمال التعليم اأو الثقافة ويف 
جمالت الريا�سة وال�سياحة والزراعة واخلدمات ؛ 
مما جعل الإمارات اليوم هي ملتقى ال�سرق والغرب 
ومعار�ص  وثقافياً،  اقت�سادياً  واجليينييوب  وال�ّسمال 
وميييوؤمتيييرات وميينييتييديييات ، تييرتييكييز عييلييى بيينييى حتتية 
متطورة جييدا، ومييوانييئ ومييطييارات ومييراكييز جتارية 

براقة  اإطييالليية  ت�سكل  غيييدت  وميينييتييزهييات،  وحييدائييق 
امليادين  وخمتلف  املييجييالت  كييل  يف  الإن�سانية  على 
 ، والتطبيقية  منها  النظرية  وامليدانية  الأكادميية 
�سواء يف جمال البحث العلمي والو�سول اإىل الف�ساء، 
لفت  الذي  ال�سناعي  القمر  �سات«  »خليفة  كتجربة 
اأنظار العامل ،اأو يف ا�ست�سافة دبي لي« اك�سبو 2020 
»وا�ست�سافة اأبو ظبي لأرقى املنتديات والأكادمييات 
ال�سارقة ملعار�ص  ا�ست�سافة  ،اأو يف  العامل  العاملية يف 
الإمارات  ا�ست�سافة  ،اأو  والتجارة  وال�سناعة  الكتب 
والتجارية  ال�سناعية  امللتقيات  ملختلف  الأخييييرى  
والييثييقييافييييية والإعييالمييييية والييريييا�ييسييييية الأميييير الذي 
جناحاتهم  ووجهة  اجلميع  مق�سد  الإميييارات  جعل 
امل�ستقبل الأف�سل وكل عام  واإبداعاتهم ودائما نحو 
الوطني  واليوم  زايييد  مئوية  بخر.مبنا�سبة  واأنتم 
حيدر  �سجاد  علي  الأ�ستاذ  �سعادة  وقال  للدولة   47

امليي�ييسييرة الحتييياديييية، ونييحيين نحتفل  اإجنيييييازات  اإن   :
ي  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايييد  ال�سيخ  املرحوم  مبئوية 
طّيب هلل ثراه ي واليوم الوطني 47 للدولة يجب اأن 
امل�سرة،  ملوا�سلة  ال�ساعدة  لالأجيال  نربا�ساً  تكون 
واملثابرة  اجلييد  ثقافة  ،وتعزيز  خراتها  وم�ساعفة 
والجييتييهيياد لإ�ييسييافيية اليينييجيياحييات اإىل اليينييجيياحييات ، 
 »2020 »اإك�سبو  اإىل  ونتطلع   ، جيل  اإىل  جيل  من 
زايييد بن  ال�سيخ  املرحوم  واأمييل.  ف�سرة  بكل تفاوؤل 
املدنية  نقل  نهيان هي جتربة خالدة يف  اآل  �سلطان 
والرمال  البادية  اإىل  والتكنولوجيا  ال�سحراء  اإىل 
وريا�ص خ�سراء غناء، ومزارع  اإىل حدائق  القاحلة 
رقراقة  عييذبيية  ومييييياه  والييثييمييار  الأ�ييسييجييار  حتت�سن 
اأو للري اأو للتجميل وتلطيف الأجييواء اإنها  لل�سرب 
اإىل  ودائييمييا  امل�ستحيل  تعرف  ل  التي  احلييق  الإرادة 

الأمام باإذن اهلل وكل عام واأنتم بخر.
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علي �سجاد حيدر      �سهاب �سجاد حيدر 
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مئوية زايد حمطة ح�سارية خالقة
متتاز الإمارات بالإبداعات العمرانية واملعامل الالفتة

املهند�ص و�سفي اأديب عطايا يف حديث خا�ص »بالفجر «:

التكامل العمراين رديف للتفا�سل االجتماعي االإيجابي واخلالق
الطموحات من  �ساعفت  واحلوافز  •الت�سهيالت  القيادة   حلكمة  طبيعي  ح�ساد  ال�ساملة  والتنمية  والتنفيذ  والتخطيط  •الت�سميم 

•• �أجرى �ملقابلة- د . حممود علياء:

العربية  الإمييييييييييارات  دوليييييية  �يييسيييهيييدت 
الحتادية  م�سرتها  خييالل  املتحدة 
نه�سة �ساملة لكل امليادين حيث �سار 
العامودي  والمتداد  الأفقي  التمدد 
مدرو�سا  ح�ساريا  تناغما  ي�سكالن 
وموقعها  منطقة  كييل  طبيعة  ح�سب 
اإىل  املييطييارات  ميين  بعدها  اأو  وقربها 
هند�سية  عمرانية  اعييتييبييارات  جييانييب 
الييعييمييارة فنونا  مييدرو�ييسيية جعلت ميين 
وميييييين الييييطييييرقييييات اإبيييييييداعيييييييات ومييين 
احلدائق جاذبة ورونقا ومن الدوارات 
رموز ودللت ومن الأبييراج عالمات 
اأو مكتبية  اأكانت �سكنية  فارقة �سواء 
اأو فندقية فناطحات ال�سحاب يف كل 
املتجدد  الييهيينييد�ييسييي  مييكييان والبييتييكييار 

�سيد املوقف. 

حوار اأكادميي �سريح
و�سعادة املهند�ص الأ�ستاذ و�سفي اأديب 
الذين  املهند�سني  اأبييييرز  ميين  عييطييايييا 
والعمران  الييبيينيياء  ميييييدان  يف  عييمييلييوا 
العالية  لكفاءته  بالبنان  اإليه  وي�سار 
الطويل  ومييرا�ييسييه  املتميزة  وخييربتييه 
خمتلف  يف  املييتييوا�ييسييليية  واإبييييداعيييياتييييه 
واليييعيييميييران ولديه  الييبيينيياء  جميييييالت 
للرغبات  ي�ستجيب  كفوؤ  عمل  فريق 
ومي�سي  الإبيييداعيييات  اإليييييهييا  وي�سيف 
الع�سر  مع  متوا�سل  �سباق  يف  قدما 
وا�ست�ساريا  وميييييدانيييييا  وفيينيييييا  اإدارييييييا 
اجلميع  بتقدير  يحظى  وتنفيذيا، 
وعيييرفيييانيييهيييم، اليييتيييقيييييييت �يييسيييعيييادتيييه يف 
للهند�سة  ال�سم�ص  �سركة  يف  مكتبه 
فييرحييب مبت�سما  دبيييي  وامليييقييياولت يف 
وحتدث من�سرحا واأ�سهب يف التحليل 
للنه�سة  امليييو�يييسيييوعيييي  الأكييييييادميييييييي 
العمرانية ال�ساملة يف دولة الإمارات 
اأو من  �يييسيييواء مييين خييييالل اليييتيييجيييارب 
الروؤى  اأو  احلا�سر  معطيات  خييالل 
منظور  يف  امليي�ييسييتييقييبييل  طييمييوحييات  يف 
العمراين  للتطور  الييبييييياين  اليير�ييسييم 
القريب  امليييييدى  عييلييى  والييتييخييطيييييط 
امل�ستقبل  واحييييتييييمييييالت  واليييبيييعيييييييد 

م�سرة  تييييواكييييب  اليييتيييي  وحيييتيييمييييييياتيييه 
الزدهار والتنمية. 

كالم من القلب
ا�ستهل املهند�ص الأ�ستاذ و�سفي اأديب 
عطايا حديثه مبنا�سبة مئوية ال�سيخ 
الوطني  واليييييييييوم  اهلل  رحيييميييه  زاييييييد 
الإمارات  لييدوليية  والأربييعييني  ال�سابع  
اآيات  اأ�ييسييمييى  بييرفييع  املييتييحييدة  العربية 
�ساحب  اإىل  والييتييربيييكييات  الييتييهيياين 
اآل  زايييييد  بيين  اليي�ييسيييييخ خليفة  اليي�ييسييمييو 
نييهيييييان رئييييي�ييص اليييدولييية ، حييفييظييه اهلل 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل 
رئي�ص  نيييائيييب  مييكييتييوم  اآل  را�يييسيييد  بييين 
الييوزراء حاكم  الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال�سمو  اأ�سحاب  اإخوانهما  واإىل  دبي 
ال�سيوخ حكام الإمارات واإىل اأ�سحاب 
واإىل  والأ مناء  العهود  اأولياء  ال�سمو 
واملقيمني  الييكييرمي  الإمييييييارات  �ييسييعييب 
والوافدين على اأر�ص الدولة متمنيا 
والتقدم  الزدهييار  املزيد من  �سعادته 

والنماء وكل عام وانتم بخر.

روؤية بعيدة املدى
ثييييم حتيييييدث �يييسيييعيييادتيييه بييياإ�يييسيييهييياب عن 
مميييييييييزات اليينييهيي�ييسيية اليييعيييميييرانييييييية يف 
الإمييارات قال: متيزت الإمييارات منذ 
بروؤية  الييعييمييرانييييية  نه�ستها  بييدايييات 
بييعيييييدة املييييدى اأخييييذت بيياعييتييبييارهييا كل 
عيييواميييل احلييييييياة الييعيي�ييسييرييية ودواعييييي 
واملييعييا�ييسيير لليوم  الييتييطييور احليييدييييث 
ولغد ولبعد غد بحيث جاء التكامل 
العمراين رديفا للتفا�سل الجتماعي 
اليييجييابييي واخليييالق �ييسييواء يف مباين 
احلكومة الر�سمية اأو مباين احلكومة 
للمواطنني يف اإطار م�ساريع الإ�سكان 
اأو اإجنييييييازات اليي�ييسييركييات اخلييا�ييسيية يف 

القطاع العمراين اخلا�ص.
واأ�ساف �سعادته: وهذا كله كان ثمرة 
لوجود  وم�سجعة  ونا�سجة  ايجابية 
والتي  واأ�سا�سا  اأ�سال  التحتية  البنى 
التحتية  البني  اأهييم  من  اليوم  غييدت 
مييتييوفييرة يف  تييكيين  واإن مل  اليييعيييامل  يف 
اأن  اإل  امليييطيييليييوب  بيياليي�ييسييكييل  اليييبيييدايييية 

للتوافق  مفتوحا  كييان  الجتهاد  بيياب 
القائم بني اأهل القرار واأهل اخلربة 
تييعيياونييا عمليا  اليييتيييوافيييق  وكيييييان هييييذا 
ومييتييالزمييا واإيييجييابيييييا وفييعييال بف�سل 
ال�سيوخ  اليي�ييسييمييو  اأ�يييسيييحييياب  حييكييميية 
املتوازية  اخلييطييوط  و�ييسييعييوا  الييذييين 
ومتواز  مييييدرو�ييييص  بيي�ييسييكييل  لييليينييهيي�ييسيية 
�سواء.  حييد  عييلييى  وهييييادف  وم�ستقيم 
وتابع يقول : هذا بالطبع مبا يتفق 
مع مقت�سيات احلاجة واأولويات هذه 
احلييياجيييات املييتييوالييييية مبييا يييجييمييع بني 
اجلمايل  واحليي�ييص  املتكاملة  اجليييودة 
البيئة  و�سالمة  ال�سحي  والعييتييبييار 
اخلالق،وعليه  احليي�ييسيياري  والأفيييييق 
النه�سة  خييطييوات  ور�سخت  ا�ستقرت 
ت�ستوعب  ومتميزة  ومدرو�سة  لفتة 
التيي�ييسيياع اليي�ييسييكيياين بييقييدر مييا تتكيف 
بكل  الع�سرية  احلياة  متطلبات  مع 
تفا�سيلها. مئوية زايد تعترب حمطة 

ح�سارية خالقة للجميع.

روؤية فاح�سة لل�سيخ را�سد
وا�ييسييتييطييرد الأ�ييسييتيياذ و�ييسييفييي عطايا 
ال�سيخ  املييييرحييييوم  كييييان  لييقييد  ييييقيييول: 
را�سد �ساحب روؤية م�سنفة لنوعيات 
قابليتها  حيث  من  وفرزها  الأرا�سي 
للزراعة اأو للري اأو للبناء اأو لل�سكن 
اأو للمكاتب والأعمال كما كان �سموه 
رحمه اهلل �سليعا مب�سادر مواد البناء 
والكهرباء  امليييياء  تييوفيير  و�ييييسييييرورات 
ال�سوارع وعوامل  ودورات  والطرقات 
البيئة  عييلييى  واحليييير�ييييص  الييتييجييميييييل 

اليي�ييسييحييييية بييامييتييييياز وبييالييطييبييع فييياإن 
والريادي  املتميز  دورهييا  دبي  لبلدية 
املرحوم  وروؤى  تييوجيييييهييات  تنفيذ  يف 
وال�ستجابة لطموحات  را�سد  ال�سيخ 
من ت�سميم وتخطيط وتطوير على 

حد �سواء.

التطور ال�سامل يف كل امليادين 
الييعييمييرانييييية م�سى  اليينييهيي�ييسيية  وميييين 
�سعادة الأ�ستاذ و�سفي عطايا يتحدث 
الجتماعية  النه�سة  عيين  بيياإ�ييسييهيياب 
والتطور ال�سامل يف كل امليادين قال 
�سعادته : كانت دولة الإمارات م�ستعدة 
بكل  العاملي  التطور  ملواكبة  ومتاأهبة 
التفا�سيل من القطاع ال�سياحي اإىل 
ال�سحي  اإىل  ال�سناعي  اإىل  التجاري 
والتعليمي والرتبوي واإقامة املن�ساآت 
الأكييييادميييييييييية اليي�ييسييحييييية واليييينييييوادي 
التجارية  والأ�سواق  املعاقني  ومراكز 
وغرها من املوؤثرات الجتماعية يف 
موكب التطور والتفاعل وال�ستجابة 
ملييتييطييلييبييات احلييييييياة الييعيي�ييسييرييية �سمن 
احلتميات  فر�ست  مييدرو�ييسيية  بييرامييج 
الييتييالييييية:  النييفييتيياح عييلييى كييل معامل 
النه�سة الع�سرية ، احلوافز املدرو�سة 
املناخ  تيييوفييير   ، لييلييجييميييييع  امليي�ييسييجييعيية 
ال�سحي للتعاون بني القطاعني العام 
واتخاذ  املنا�سب  املييكييان  يف  واخلييا�ييص 
املنا�سب  الييوقييت  امليينييا�ييسييب يف  اليييقيييرار 
الأمر الذي وفر بالتايل التعاون بني 
روؤو�ص  واأ�ييسييحيياب  الخت�سا�ص  اأهيييل 

الأموال.
اأو  الأعمال  رجل  اأو  التاجر  ا�ستفادة 
املتوفرة  الت�سهيالت  ميين  امل�ستثمر 
الييتييي �ساعفت  امليي�ييسييجييعيية  واحليييوافيييز 
ميين الييطييمييوحييات و�ييسييط  ميينيياخ الثقة 
اأ�سفى  اليييذي  وال�ييسييتييقييرار والأميييييان 
اأجواء الطماأنينة والجتهاد واملثابرة 
لدى رجال الأعمال الذين يتطلعون 
اإىل اأهدافهم غر قلقني من احتمال 
اإىل   اإ�ييسييافيية  تييييردد  اأي  اأو  عييائييق  اأي 
واخلالقة  املدرو�سة  احلرية  م�ساحة 
الييييعييييداليييية واملييي�يييسيييارحييية  اأجييييييييييواء  يف 
مناخ  وهييو  النظر  وبعد  وامل�سداقية 

�سحي بامتياز ا�ستفاد منه اجلميع .
الت�سهيالت على قدم و�ساق

الت�سهيالت  اإىل  �ييسييعييادتييه  اأ�ييسييار  كييمييا 
املتوفرة على قدم و�ساق واإىل تذليل 
وتفاهم  ومثابرة  بان�سيابية  العقبات 
لتوفر  وذليييك  يييومييي  ب�سكل  وتييعيياون 
التوجيهات احلكيمة واملخل�سة لدى 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ والتي ا�ستفاد 
العمل  اإىل  اإ�يييسيييافييية  اجلييميييييع  ميينييهييا 
واحلييير�يييص عييلييى �ييسييد الييثييغييرات وردم 
اأو  منظور  ميي�ييسييروع  اأي  يف  الييفييجييوات 

قائم على حد �سواء. 

ح�ساد وفري وم�ستقبل اأف�سل
يقول:  عطايا  و�سفي  الأ�ستاذ  وتابع 
اإىل ما نحن عليه  اأو�سلنا  وهييذا كله 
اليييييوم ميين تييطييور عييمييراين وازدهييييار 
اقت�سادي وتنمية م�ستدامة وخدمات 
علمية  واآفييييييييياق  مييتييكييامييليية  �ييسييحييييية 
�سناعي  وجنييييياح  رحيييبييية  واأكيييادميييييييية 
وعليه  متزايد  �سياحي  وجييذب  لفت 
فاأننا ننظر اإىل امل�ستقبل بتفاوؤل كبر 
دائما  تييوؤ�ييسيير  خييالقيية  ايجابية  وروح 
واحلمد هلل اإىل املزيد من النجاحات 
والإجنييييييييازات يف كيييل الييقييطيياعييات مع 
النافعة  اليييجييابييييية  املناف�سة  اأجييييواء 
للجميع.  واأردف  �سعادته: وهذا كله 
اأ�سا�سيني  عاملني  اإىل  يعود  مبجمله 
والأميييييييان  الأمييييييين  تيييوفييير  هييييو  الأول 
هو  والثاين  وال�ستقرار  والطماأنينة 
اأن التكاليف الالزمة لإجناز اأي عمل 
ال�ستمرارية  يفر�ص  ممييا  واإمتييامييه 

والتوا�سل من جناح اإىل جناح .

وهيييكيييذا فيياجلييميييييع حييرييي�ييسييون على 
البلد  هييذا  واإعييمييار  وا�ستقرار  ازدهيييار 
امل�سياف  والطيب  الأ�ييسيييييل  العربي 
العربية  اخلييييارطيييية  عييلييى  واملييتييميييييز 
والذي اأ�سبح بحق مفخرة لكل العرب 
وا�ستقراره  واأميينييه  و�سعبه  بييقيييييادتييه 
وازدهيييييييياره ميييا يييفيير�ييص بيياملييقييابييل اأن 
لي�ستقطب  عييليييييه  لييلييحييفيياظ  نييعييمييل 
املزيد من امل�ستثمرين ونحن من�سي 
و�سط    2020 اأكيي�ييسييبييو  اإىل  قيييدميييا 
وم�سجعة  وحمييفييزة  ايجابية  اأجييييواء 
اهلل  بييياإذن  يعم على اجلميع  واخليير 
ومتميز  ونيياجييح  بناء  خييالق  و�سعبنا 
واخلربة  الكفاءة  بني  يجمع  ومبدع 
والييتييجييربيية والييبيي�ييسييرة بيييال اإفييييراط 
دائما  هييو  اليييتيييوازن  لأن  تييفييريييط  ول 
اأي قطاع  الناجح يف  العمل  مقايي�ص 
تتواىل  املتعلمة  الأجيال  كان وهاهي 
لأن  بالكفاءات  القطاعات  كل  برفد 
العلم اأ�سا�ص كل تطور والإرادة اأ�سا�ص 
املقيا�ص وهذا  اإجناز والنجاح هو  كل 
هو  اإن  وتفا�سيله  مبجمله  احل�ساد 
ال�سليمة  ال�سحية  البيئة  ثييمييرة  اإل 
�سواء يف منطق الوقاية اأو يف مفهوم 
العالج اأو يف مواكبة التطور ال�سحي 
ولوج�ستيا  وتييقيينيييييا  عييلييميييييا  الييعيياملييي 
اإىل  الييعيييييادات  ورعيياييية واهتماما ميين 
التوعية  بيييراميييج  اإىل  امليي�ييسييتيي�ييسييفيييييات 
كلها  املتوا�سل  والتثقيف  ال�سحية 
ت�سكل  متما�سكة  حيي�ييسييارييية  عييوامييل 
متينة  �سل�سلة   يف  مت�سلة  حييلييقييات 
امل�ستقبل  وتييكييفييل  ليييالأهيييداف  تييو�ييسييل 

الأف�سل وكل عام واأنتم بخر. 

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

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

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

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

واهلل ويل التوفيق.

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

•• دبي- �لفجر:

تعدُّ دولة الإمارات العربية املتحدة من اأبرز دول 
العامل احل�ساري واملتقدم يف بنيتها الجتماعية 
والتجارية  والقييتيي�ييسييادييية  والثقافية  والعلمية 
وال�ستثمارية . �سواء مبا توفره من خدمات وما 
بيئتها  ينمو يف  وما  ت�سهيالت  عليه من  حتر�ص 
وطموحات  وم�سالك  حييوافييز  ميين  ال�ستثمارية 
جعلتها حمط اأنظار رجال الأعمال وامل�ستثمرين 
وميادين  احلييييييياة  جميييييالت  كيييل  يف  وامليييطيييوريييين 

الأعمال.
ويربز قطاع املال وامل�سارف يف املقدمة يف موكب 
ويعدُّ م�سرف  التطور  نهج  وم�سار  النه�سة  هذه 
والذي  والتنمية  لال�ستثمار  اليييدويل  كرد�ستان 
تاأ�س�ص يف بغداد يف العراق العام 2005 مبوجب 
اإجازة البنك املركزي العراقي من اأهم املوؤ�س�سات 
واملنطقة  والإميييييارات  الييعييراق  يف  العاملة  املييالييييية 
والعامل ملا يت�سف به من متيز اإداري وم�سداقية 

علمية وطموحات خالقة لي�ص لها حدود .

حوار مو�سوعي وهادف
ومبنا�سبة الحتفالت مبئوية ال�سيخ زايد الوالد 
رحمه  الييدوليية  يف  الحتييادييية  للم�سرة  املييوؤ�ييسيي�ييص 
والأربعني  ال�سابع  الوطني  اليوم  ومبنا�سبة  اهلل 
لدولة الإمارات العربية املتحدة كانت لنا جل�سة 
�ييسييعييادة الدكتور  حييييوار مييو�ييسييوعييي وهيييييادف ميييع 
التنفيذي  املكتب  مييدييير  علي  كييمييال  دانيييا  حممد 
والتنمية  لال�ستثمار  الييدويل  كرد�ستان  مل�سرف 
اإ�سافة  معروف  واأكييادميييي  اقت�سادي  خبر  وهييو 
الأمركية  للجامعة  م�ست�سارا  يعمل  كونه  اإىل 
تعمل يف  �سركة   24 اإدارة  على  وي�سرف  دبييي  يف  
امل�سارف  اإىل  الييعييقييارات  ميين  القطاعات  خمتلف 
اإىل اخلدمات املالية وامل�سرفية كاملة اإىل اإيجاد 
احلييلييول الييعييقييارييية ميين خيييالل 23 فييرعييا لإدارة 
موظفا،   600 على  يزيد  عمل  وفريق  الأعييمييال 
البيوت  جمييييالت  يف  الييعييمييل  هييييذا  اإىل  وييي�ييسيياف 
الييعيياميية واليييوكيييالت التجارية  الييذكييييية والييتييجييارة 
العقارات  وجتارة  املتعددة  ال�سلع  جتارة  وبور�سة 
ملالكيها  الييعييقييارات  واإدارة  وو�ييسيياطيية  و�ييسييراء  بيعا 

وكذلك املقاولت والإن�ساءات .
باأن  علي  كمال  دانييا  حممد  الدكتور  اأو�ييسييح  كما 
املقر الرئي�ص لالإدارة قد اختر موقعه بعناية يف 
منطقة اأبراج بحرات اجلمرا يف بناية الأملا�سي 

الطابق 22 ويبلغ راأ�ص املال احلايل 400 مليار 
دينار عراقي.

من القلب اإىل القلب
ا�ستهل �سعادته حديثه مبنا�سبة مئوية املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان رحمه اهلل واليوم الوطني 
اإجالل  ال�سابع والأربعني للدولة بالقول : نقف 
ووفيياء يف مئوية املرحوم ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه الوالد والقائد واملوؤ�س�ص 
املييتييحييدة ولحتادها  الييعييربييييية  الإميييييييارات  ليييدولييية 
العزيز امل�سرف يف م�سرة الأمة العربية املتحدة 

احلديثة واملعا�سرة بل والإن�سانية كافة.
واأردف يقول: وبالن�سبة لليوم الوطني 47 لدولة 
الإمارات العربية املتحدة فاإننا نرفع اأ�سمى اآيات 
ال�سمو  �ساحب  مييقييام  اإىل  والييتييربيييكييات  الييتييهيياين 
ال�سيخ خليفة بن زايد رئي�ص الدولة ، حفظه اهلل 
واإىل نائبه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
دبي واإىل اإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام 
اأولياء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�ييسييحيياب  واإىل  الإمييييارات 
الكرمي  الإميييييارات  �سعب  واإىل  والأمييينييياء  الييعييهييود 

واملقيمني والوافدين وكل عام واأنتم بخر. 
اأر�ييص الإميييارات هي اأر�ييص اخليير والييربكيية اأر�ص 
نفخر  والتي  جميعا  قلوبنا  على  العزيزة  الدولة 

ونعتز بها اأمام العامل وكل عام واأنتم بخر.

بلد الأمن والأمان
 : يقول  علي  كمال  دانييا  حممد  الييدكييتييور  واأردف 
جنود  باأننا  واإخال�ص  وباأمانة  ن�سعر  دائما  نحن 
اإخوتنا  وبييني  الطيبة  الأر�يييص  هييذه  على  اأوفييييياء 
�سعب الإمارات الطيب امل�سياف بل اإن ما حققته 
ت�سعرنا  ومده�سة  متوالية  اإجنييازات  من  الدولة 
بالفخر والعتزاز مع متنياتنا باملزيد من التقدم 
الراأ�ص  فيياإذا ما �سلح  ال�سامل  والنماء والزدهييار 

�سلح اجل�سد واهلل املوفق

م�سرف كرد�ستان الدويل
كرد�ستان  ميي�ييسييرف  نيي�ييسيياط  عييين  �يييسيييوؤال  وحيييييول 
اأربيل يف  الييدويل لال�ستثمار والتنمية ومقره يف 
اأرجاء  كل  23 فرعا يف  للم�سرف   : قييال  العراق 
كرد�ستان  اأقليم  يف  وبخا�سة  الييعييراق  جمهورية 
مقره  تنفيذيا  مكتبا  الإمييييارات  دوليية  يف  ولدينا 
اأبييراج بحرات اجلمرا بدبي ويقدم امل�سرف  يف 

النحو  وعلى  كافة  امل�سريف  اخلدمات  من  جملة 
وتييوفيير -2 فتح  الييتييايل:  فتح ح�سابات جييارييية 
ال�سمان  خطابات  واإعيييداد  املدرو�سة  العتمادات 
معتمدا  بنكيا  مرا�سال   2400 مع  التعامل   3-
حول العامل. -4 نحن وكالء و�سرتن يونيون يف 
واملا�سرت  كييارد  الفيزا  خييدمييات  نوفر   5- الييعييراق 
�سبحانه منثل  العراق ونحن بف�سل اهلل  كارد يف 
ولدينا  الييعييراق  يف  اخلا�ص  براأ�سماله  بنك  اأكييرب 

عالقات وطيدة مع كل امل�سارف يف الإمارات .

روؤية م�ستقبلية
قال  كرد�ستان  مل�سرف  امل�ستقبلية  الروؤية  وحييول 
الدكتور حممد دانا كمال علي : نحن ن�سعى اإىل 
حتويل اخلدمات امل�سرفية الرقمية اإىل خدمات 

ذكية على مدار 24 �ساعة .
وا�ييسييتييطييرد ييييقيييول: وبييينييياء عييلييى تييوجيييييهييات �سمو 
اهلل  ، حفظه  اآل مكتوم  را�سد  ابيين  ال�سيخ حممد 
اإىل موؤ�س�سات  املوؤ�س�سات  على �سرورة حتويل كل 
خدماتية اإلكرتونية ذكية ي�سرنا اأن نكون عاملني 
يف �سياق هذا التوجيه جلميع خدماتنا على مدار 
الوقت ولدينا طموحات اأخرى لفتح فروع اأخرى 

معتمدة داخل دولة الإمارات العربية املتحدة .
عمل  اأي  عنوان  اإن  الييقييول:  اإىل  �سعادته  وخل�ص 
نيياجييح هييو امليي�ييسييداقييييية والأميييانييية وحيي�ييسيين الأداء 
واحلر�ص على اأموال النا�ص وهي كلها متوفرة يف 
من  للمزيد  وحتفز  الدولة  يف  الأعمال  قطاعات 

النجاح وكل عام واأنتم  بخر. 

نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
�إىل 

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

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

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

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
واىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اع�ساء املجل�ص العلى حكام الإمارات 

واىل املواطنني واملقيمني والوافدين والزائرين
 مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سابع و الأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة  وكل عام وانتم بخري  

الدكتور حممد دانا كمال علي

دبي - المارات العربية املتحدة - هاتف:045197666 - موبايل:0504374443 - موبايل:0528782222

يف مئوية زايد واليوم الوطني

الدكتور حممد دانا كمال علي : م�سرف كرد�ستان الدويل 
لال�ستثمار والتنمية يواكب التطور االإقليمي والعاملي بكل املعايري

لدينا 24 �سركة تعمل يف كل املجالت
راأ�ص املال احلايل 400 مليار دينار عراقي 

الدكتور حممد دانا كمال
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»اأبوظبي تكت�سي باألوان العلم«

احتفاالت كبرية مبنا�سبة عيد االحتاد الوطني ال�سابع  واالأربعني 
حممد الأحمد الأعالم التي تزينت بها ال�سوارع جاءت مببادرة من ال�سباب بهدف التعبري عن الولء والنتماء

حممد ال�سحي التفاعل ال�سعبي مع احتفالت اليوم الوطني الـ47 يعد واجبًا وطنيًا.
جناة اآل ر�سا: تتجمع يف هذا اليوم كل اإمارة على قلب رجل واحد.

را�سد حممد اإ�سدار جملة نوثق من خاللها م�ساعرنا، وولءنا لدولتنا ولقيادتنا الر�سيدة.
من�سور املزروعي: الوحدة الوطنية هي الأهم حتى نت�سدى للتحديات التي يفر�سها الواقع الآن.

�سلطان الزعابي: اأقرتح باأن يكون هناك خطبًا وندوات يف امل�ساجد مقرتنة بيوم الحتاد.
اأحمد �سامل عبيد الكتبي:علينا يا �سباب الإمارات األ ن�سيء لهذا اليوم.

عزة العو�سي: دور ال�سرطة يف هذا اليوم فعال وحيوي حيث مينع الكثري من احلوادث. 
علي مهدي حممد:تنظم الهيئة عرو�سا مميزة ونادرة لالألعاب النارية.
مرمي اليماحي: اأف�سل اأن يطلق عليه اليوم الوطني وهي ذكرى جميدة.

•• حتقيق :رم�سان عطا

))الفكرة التي ملعت يف عقل رجل حكيم وراأت النور على اأر�ص الواقع قبل �سبعة 
واأربعني عاما ل تزال توا�سل اإ�سعاعها وتاألقها لت�سعل �سراجا جديدا م�سعا يف 
�سماء التطور والرقي والتميز لدولة الإمارات العربية املتحدة . فامل�سرية التي 
انطلقت يف الثاين من دي�سمرب �سنة 1971 حتت قيادة موؤ�س�ص دولة الإمارات 

املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان ل تزال توا�سل تطورها يف ظل قيادة 
خلفه رئي�ص الدولة ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان واأ�سقائه حكام الإمارات.

طرحت  والتي  املو�سوع  هذا  خالل  من  لالإمارات  وفــاء  مل�سة  تر�سل  والفجر: 
الأ�سئلة على العديد من فئات املجتمع الإماراتي : 

ماذا ميثل لهم هذا اليوم العظيم يف تاريخ الإمارات احلافل بالإجنازات؟!((.

القوة القت�سادية
املزروعي«  خمي�ص  »من�سور  *وح�سب 
�سركة  يف  الييتييطييوييير  حتيييت  حمييا�ييسييب 

»جا�سكو« يقول:
نييحيين بيي�ييسييدد الحييتييفييال بييعيييييد ،قلما 
الييعييامل فهو عيد يييوحييد كل  جتييده يف 
اإمييارة كان يف املا�سي لها ر�سوم   لكي 
اإليييييييهيييا، وهيييذه  تيييدخيييل  اأن  تيي�ييسييتييطيييييع 
اليييوحيييدة احلييكيييييميية الييتييي حييدثييت من 
�سيوخ الإمارات ويف مقدمتهم املغفور 
 ، - رحيييميييه اهلل-  زايييييييد  :الييي�يييسيييييييخ  لييييه 
التكاتف  وهييذا  الآن  نتائجها  ح�سدنا 
القوي والقوة القت�سادية التي جعلت 
الإمارات يف م�ساف الدول املتقدمة يف 
منارة  واأ�سبحت  املجالت  من  الكثر 
الييعييامل يف  دول  بيياليينييور جتييمييع  م�سعة 
الكثر من الفعاليات والذي اأدى اإىل 
اأن كييل اإميياراتييي لييه احلييق بيياأنييه يفخر 

باأنه نتاج هذه الأر�ص الطيبة. 
واأ�سار املزروعي: باأن الوحدة الوطنية، 
الإميييارات  ت�سهده  اليييذي  ال�سكل  بييهييذا 
باأن  العربية  البالد  لكل  املثل  ي�سرب 
اليييوحيييدة الييوطيينييييية هيييي الأهيييييم حتى 
يفر�سها  الييتييي  لييلييتييحييديييات  نييتيي�ييسييدى 

الواقع الآن .

م�سار �سحيح
*ويتعجب )�سلطان الزعابي ( م�سور 
التي  فيييوتيييوغيييرايف مييين الحيييتيييفيييالت 
بييهييا اليي�ييسييبيياب : ميين تزاحم  يييقييومييون 
اأ�سوات  وعمل  وال�سرعة،  ال�سوارع  يف 
بييفييرامييل اليي�ييسيييييارات، وهيييذا كييلييه لي�ص 
تف�ست  التي  احل�سارية  املظاهر  ميين 
اأ�سبح  واليييذي  الإميياراتييي،  املجتمع  يف 
الييوطيينييي، كل  مييتيي�ييسيياًل بعيد الحتيييياد 
عيييام؛ ممييا متثل خييطييورة كييبييرة على 

الأرواح، واملمتلكات.
ويييزيييد الييزعييابييي، اأنييا كنت مييع �سديق 
وطرحت  الأوقيييييييييياف،  هيييييئيية  ميييين  يل 
عليه فكرة خطرت على ذهني عندما 
راأيته:  باأن يكون هناك خطب وندوات 
يف امليي�ييسيياجييد مييقييرتنيية بيييييييوم الحتيييياد 
للتوعية، وتفعيل مفهوم عيد الحتاد 
احلقيقي ،وهو التعاون وال�سراكة بني 
على  واللييتييفيياف  املختلفة،  الإميييييارات 
قلب رجل واحد ،لكي ت�سر الإمارات 
املفهوم  هو  ،وهييذا  ال�سحيح  امل�سار  يف 
يل  بالن�سبة  الحتييياد  لعيد  احلقيقي 
؛لأن هيييذا مييا فييعييلييه اليي�ييسيييييخ زايييييد مع 
باقي ال�سيوخ يف ذلك الوقت بالتوحد 
على كلمة واحييدة ويييد واحييدة ،وحتى 
اأن  يجب  ال�سامي  املعنى  هييذا  ي�ستمر 
والأجيال  ال�سباب  توعية  عملية  تتم 

اجلديدة بهذا املعنى .

املكانة العاملية
*اأميييييا اليييطييياليييب« اأحيييميييد �يييسيييامل عبيد 
النموذجية  الدهماء  مدر�سة  الكتبي« 

يتحدث قائال:
هي فرحة كبرة تغمر قلوبنا كل عام 
ال�سيخ  لنا  الييروحييي  بيييالأب  ،وتييذكييرنييا 
م�سرة  قائد  فهو  اهلل-  رحمه  زايييد- 
الحتيييياد الييتييي داميييت 47 عييامييا وهي 
ا�ستفاد  ،والتي  دائما  باإذن اهلل  �ستدوم 
اإمييارة باحلياة  اإمارتي يف كل  منها كل 
واملكانة  اجليييييدة  والييعييييي�ييسيية  اليي�ييسييعيييييدة 
الإميييارات  اإليها  و�سلت  التي  العاملية 
الكتبي،  حديثه  يف  وا�ييسييتييطييرد  الآن.  
علينا يا �سباب الإمارات األ ن�سيء لهذا 
م�ساكل  ت�سبب  التي  بييالأعييمييال  اليييييوم 
اأن  اأرواحنا، ولهذا يجب  وخطراً على 
تكون هناك توعية كبرة من قبل كل 
اجلهات املعنية؛ حتى ل يحدث ما ل 

حتمد عقباه، يف هذا اليوم املجيد!
واأكد حممد الأحمد من اأبناء منطقة 

املعمورة: 
بييهييا �سوارع  تييزييينييت  الييتييي  الأعييييالم  اأن 
ال�سمو  �يييسييياحيييب  و�ييييسييييور  املييينيييطيييقييية، 
حكام  ال�سمو  واأ�سحاب  الدولة  رئي�ص 

الإميييييارات، جييياءت مبييبييادرة ميين �سباب 
امليينييطييقيية بييهييدف الييتييعييبيير عيين اليييولء 
الر�سيدة  والقيادة  للدولة  والنتماء 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ص الدولة- حفظه اهلل-  
اإ�ييسييراقيية �سم�ص  بييذكييرى  والحييتييفييال 
الحتاد يف الثاين من دي�سمرب، وبداية 
له  املييغييفييور   - يييد  م�سرة اخليير على 
بييييياإذن اهلل تييعيياىل - اليي�ييسيييييخ زايييييد بن 
�سلطان اآل نهيان نحو اإجنازات تفخر 

بها الأجيال.
اأعالم  رفع  باأنه مت   : الأحمد  واأو�سح 
جتاوباً  املنطقة،  ميينييازل  على  الييدوليية 
ال�سيخ  �سمو  اأطلقها  التي  الدعوة  مع 
اآل نييهيييييان وزيييير  عيييبيييداهلل بييين زاييييييد 
اخلارجية، كما مت ر�سد جوائز مالية 
علم  لأكيييييرب  درهيييييم  اآلف   5 قيييدرهيييا 
مرفوع يف املنطقة، حيث �سكلت جلنة 
حتكيم من �سباب املنطقة �ستعلن عن 

املنزل الفائز.
ال�سحي  علي  حممد  اأكييد  جانبه،  ميين 

من منطقة جلفار:
مع  ال�سعبي  والييتييفيياعييل  امليي�ييسيياركيية  اأن   
احتفالت اليوم الوطني الي47 يعدان 
والوطن،  القيادة  جتيياه  وطنياً  واجييبيياً 
�سيارات  ميي�ييسييرة  هيينيياك  اأن  مييو�ييسييحيياً 
“روح  و�ييسييعييار  الييدوليية  بيياأعييالم  مزينة 
بتنظيم من  اليوم  الحتاد” �ستنطلق 
للم�سرة  �ستن�سم  امليينييطييقيية،  �ييسييبيياب 

الكربى يف الإمارة.
فرق  ميي�ييسيياركيية  اإىل  اليي�ييسييحييي  واأ�ييييسييييار 
تقدم  الييييتييييي  واليييييييرزييييييييف  احلييييربييييييييية 
الحتفالت  انييطييالق  ميينييذ  عييرو�ييسييهييا 
قبل  من  خا�سة  مبييبييادرات  الر�سمية، 
املرفوعة  الأعييييالم  وكييذلييك  الأهيييييايل، 
على البيوت واأعمدة الإنارة وواجهات 

املحال يف املنطقة.
را�سد  اليييطييياليييب  اأعيييييييرب  بييييدورهييييمييييا، 
حمييمييد : عييين �ييسييعييادتييه بييامليي�ييسيياركيية يف 
طريق  عن  الوطني،  اليوم  احتفالت 
اإ�سدار جملة “العهد والولء لوطننا 
وحكامنا الأوفياء”، التي احتوت على 
الدولة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  �ييسييور 
املجل�ص  اأعييي�يييسييياء  اليي�ييسييمييو  واأ�يييسيييحييياب 
الأعيييليييى حييكييام الإميييييييارات، ونييبييذة عن 
احتاد دولة الإمارات، وكلمات لعدد من 
واأع�ساء  والإمييارة  بالدولة  امل�سوؤولني 
مبنا�سبة  الحتيييادي  الوطني  املجل�ص 

الذكرى الي47 لقيام الحتاد.
طريقة  اإييييييجييييياد  “حاولت  وقييييييييال: 
الغالية  دوليييتييينيييا  ،مليي�ييسيياركيية  خمييتييلييفيية 
اأفييي�يييسيييل من  احييتييفييالتييهييا، ومل جنيييد 
ميييين خاللها  نيييوثيييق  اإ�يييييسيييييدار جميييلييية 
ولقيادتنا  لدولتنا  وولءنيييا  م�ساعرنا 
الفر�سة لالآخرين  ونعطي  الر�سيدة، 
وهم  بييالحتيياد  فرحتهم  عيين  للتعبر 
يعي�سون اإجنازاته ويتمتعون بخراته 

يف خمتلف اأرجاء الدولة 

اإح�سا�ص بالوحدة
اأزياء  ر�سا« م�سممة  اآل  » جنيياة  *اأمييا 
بعيد  الييغييامييرة  فرحتها  عيين  تييتييحييدث 
فقط  فييرحيية  لي�ست  قييائييليية:  الحتيييياد 
اإماراتي  لكل  كبر  فخر  اأي�سا  ،ولكن 
فييهييذه الييوحييدة الييوطيينييييية الييتييي ن�سعر 
اإمارة  كييل  تتجمع  عندما  هييذا  يف  بها 
بهذا  ،ونحتفل  واحييد  رجييل  قلب  على 
�سامية  ميييعيييان  يييعييطييي  اليييييذي  اليييييييوم 
األحظ  ،واأنييا  والتكاتف  التوحد  ملعنى 
على  اأي�سا  قا�سراً  لي�ص  الحتفال  اأن 
املييواطيينييني ،ولييكيين هيينيياك الييكييثيير من 
العيد،  بهذا  معنا  يحتفلون  الأجانب 
فييالييكييثيير ميينييهييم يييي�يييسيييرتون الأعيييييالم 
،وم�ساركة  بهجة  ال�سيارات  ويزينون 

معنا بالحتفال بالعيد الوطني .
وتيي�ييسيييييف جنييييياة: عيينييدمييا نيينييظيير اإىل 
اأن كل  اليي�ييسييوارع يف هيييذا اليييييوم جنييد 
تتزين  خييا�ييسيية  اأو  حييكييومييييية  دائييييييرة 
وحتيييتيييفيييل بيياأ�ييسييلييوبييهييا اخلييييا�ييييص فهي 

الأعالم  ،ووجود  فرحة تغمر اجلميع 
الإمييياراتييييييية يف كييل مييكييان جتيييده على 
املباين اأو يف ال�سوارع يف اأيدي ال�سغار 
واإح�سا�ساً  اأجييييواء  يخلق  الييكييبييار،  قبل 
بييالييوحييدة الييوطيينييييية الييتييي لييطيياملييا كان 

الإن�سان بحاجة اإليها دائماً.

الزيارات العائلية
معلمة  العو�سي«  يو�سف  »عيييزة  *اأميييا 
يف مدر�سة ابن ظاهر براأ�ص اخليمة- 
مدار�ص الغد – تقول: يجب على كل 
معلم اأن يعزز مفهوم الوحدة الوطنية 
امل�سرات  ،ونيي�ييسييتييغييل  كييل طييالييب  عيينييد 
التي تقام يف ال�سوارع لهذا اليوم على 
 ، مييفييهييوم الحتيييياد احلييقيييييقييي  تطبيق 
احل�سارية  غيير  املظاهر  عيين  والبعد 
ال�سباب  بع�ص  قبل  ميين  حتييدث  الييتييي 

الإماراتي املتهور.
دور  اأن  :عييلييى  العو�سي  عييزة  وتو�سح 
وحيوي،  فعال  اليوم  هذا  يف  ال�سرطة 
حيث متنع الكثر من احلوادث التي 
حتدث وهم دائما رجال يعتمد عليهم 

يحافظون على اأمننا و�سالمتنا.
العيد  ن�ستقبل  نييحيين   : عيييزة  وتييابييعييت 
اليييوطييينيييي بييياليييتيييربييييكيييات واليييييزييييييارات 
الرتابط  على  تعمل  والييتييي  العائلية 
الأ�ييسييري يف يييوم يظل يعرب عن معان 

كبرة �ستظل يف قلوبنا دائما .

القيادة الر�سيدة 
*ويحدثنا«علي مهدي حممد«م�سوؤول 
الحتفال  الييثييقييايف  املييجييمييع  يف  مكتبة 
بعيد الحتاد واجب على  اجلميع لأن 
الإميييارات علينا! وتنظم  هييذا هو حق 
من  الأول  لليوم  اأبييوظييبييي،  يف  الهيئة 
»خليفة  اأوبييييريييييت  الحيييتيييفيييالت  بييييدء 
والييييوطيييين« يييقييدمييهييا عييييدد مييين طلبة 
الفنون  فييرق  املييدار�ييص وجمموعة من 
بينها  ميين  وال�ييسييتييعييرا�ييسييييية  ال�سعبية 
ال�ستعرا�سية  للفنون  اأبوظبي  فرقة 
للثقافة  اأبوظبي  هيئة  اأ�س�ستها  التي 
والييييييرتاث، وذلييييك تييعييبييراً عيين حبهم 
وولئييييهييييم لييليي�ييسيييييخ خييليييييفيية بيييين زايييييد 
واحتفاًء  اليييدولييية،  رئييييي�ييص  نييهيييييان  اآل 
بييتيياأ�ييسييييي�ييص دوليييييية الإميييييييييييارات وبيييياين 
باإذن  لييه  املغفور  وجمييدهييا  ح�سارتها 
اآل  �يييسيييليييطيييان  بيييين  زايييييييد  الييي�يييسيييييييخ  اهلل 
ومييا حققته  ثيييراه«،  اهلل  »طيب  نهيان 
اليييدولييية ميين ميينييجييزات عيياملييييية بف�سل 

احلكيمة،  والييروؤييية  الر�سيدة  القيادة 
جمموعة  الأوبييييييييريييييييييت  يف  ويييييغيييينييييي 
ل�سعراء  الإمييياراتيييييييني  الييفيينييانييني  ميين 
اإمارتني كبار لهم  ب�سمتهم اخلا�سة 
 وامليييعيييروفييية يف اليي�ييسيياحيية الإمييياراتييييييية.
تنظم  واأيييي�يييسيييا   : املييييهييييدي  وييي�ييسيييييف 
الهيئة عرو�سا مميزة ونادرة لالألعاب 
اإ�ييسييافيية لييربنييامييج فني غني  اليينييارييية، 
الإماراتيني  الفنانني  اأ�ييسييهيير  ُيحييه 
الإمارات  �سي�ساركون  الذين  والييعييرب 
الوطني.  اليييعيييييييد  هيييييذا  يف  فييرحييتييهييا 
كرنفالية  �ييسييعييبييييية  ميي�ييسييرة  وكيييذليييك 
الهيئات  مييين  الييعييديييد  فيييييهييا  ييي�ييسييارك 
واملوؤ�س�سات وال�سركات واأفراد املجتمع 
والفرقة  ومييقيييييمييني  ميييواطييينيييني  مييين 
العامة  لييلييقيييييادة  الييتييابييعيية  املييو�ييسيييييقييييية 
ل�سرطة اأبوظبي، والتي ت�سارك اأي�سا 
اجلموع  مل�ساركة  اخليالة  ميين  بفرقة 
جانب  اإىل  الكرنفالية،  امل�سرة  هييذه 
جمموعة  تيييقيييدميييهيييا  فيينييييية  عييييرو�ييييص 
امل�ساركة؛  اليي�ييسييعييبييييية  اليييفييينيييون  فييييرق 
لإبيييييراز الأ�يييسيييالييية الييفيينييييية يف اليييرتاث 
 الإميياراتييي ميين خييالل هييذه اللوحات.

املعي�سة الرغدة
*ويييييوؤكييييد »جييمييعيية حمييمييد عييبييد اهلل« 

موظف �سابق يف بلدية العني قائال:
بالوحدة  يذكرنا  الوطني  العيد  هييذا 
الييوطيينييييية الييتييي اأ�ييسيي�ييسييهييا اليي�ييسيييييخ زايد 
رحمه اهلل فهي خطوة جريئة جعلتنا 
الرغدة ،وخطوة  باملعي�سة  الآن نتمتع 
حكيمة جعلت من الإمارات يف م�ساف 

الدول احل�سارية الآن.
وي�سيف عبد اهلل،اأنا اأحتفل مع اأبنائي 
وزوجتي بال�سفر اإىل الإمارات الأخرى 
،ونق�سي اأوقاتاً �سعيدة و�سط اخل�سرة 
واملتنزهات ،وال�سعور العام بالحتفال 
بعيد الحتاد يدخل ال�سعادة يف قلوبنا 
ن�ستمتع  نحن  ولهذا  الأطفال  وقلوب 

باإذن  اأف�سل  بغد  ونتمنى  اليوم  بهذا 
اهلل. 

تزين ال�سيارات
*ويييو�ييسييح الييطييالييب »عييبييداهلل مبارك 

الربيكي« من اأوائل منطقة العني:  
باأن الإمارات اأعطت لنا الكثر ، وهذا 
ما يحملنا م�سوؤولية تقع على عاتقنا 
؛لييرد اجلميل وعيد الحتيياد له طعم 
اأننا مل نولد يف هذا  خا�ص لدينا مع 
عندما  بالفخر  ن�سعر  ولييكيين  الييوقييت، 
اآباوؤنا واأجدادنا عن هذا العيد  يحكي 
الكبر  الف�سل  الآن  نلم�ص  ،ونييحيين 
لعيد الحتاد يف التطور املذهل الذي 
حييييدث ليييييالإميييييارات ونيييحييين جنيينييي ما 
زايد  ال�سيخ  الييروحييي  الأب  لنا  قدمه 

رحمه اهلل. 
وما يكمله الآن �سمو ال�سيخ خليفة - 
حفظه اهلل- من عطاء لأبناء الإمارات 
ومنها  امليييييجيييييالت  كييييل  يف  دعييييييم  ميييين 

التعليمية. 
وتابع الربيكي،اأنا اأحتفل بعيد الحتاد 
بييبييعيي�ييص مييين الييطييقييو�ييص اخلييا�ييسيية اأنا 
تزين  على  اعتدنا  ،ونحن  واأ�سدقائي 
ال�سوارع  بييهييا يف  واخلييييروج  اليي�ييسيييييارات 
لالحتفال  وممتع  بهيج  جييو  لإ�سفاء 
بعيد الحتيياد الوطني اأعيياده اهلل على 

كل اإماراتي باليمن والربكات.

ذوي الحتياجات اخلا�سة
رئي�سة  اليماحي«  راأيها »مرمي  *وعن 

جمعية الرتاث العمراين  تقول:
اأنا ل اأحب اأن اأ�سمي هذا اليوم بالعيد 
:عيد  هيييي  الأعييييييياد  اأن  امليييعيييروف  لأن 
اأن  ،واأفيي�ييسييل  الأ�سحى  وعيد  الفطر، 
يييطييلييق عييليييييه: اليييييييوم الييوطيينييي ،وهي 
�سبع  لحتيياد  بها  نعتز  جميدة  ذكييرى 
اإميييييييارات، واليييييذي اأعييليينييت مييين خالله 
دولة الإمارات واأ�سبح لها كيان عظيم 

بني الدول والذي كان نتاجه اإجنازات 
الحتاد لي47 عام. 

لي�ست  الييفييرحيية  مييرمي،هييذه  وت�سيف 
قيييا�يييسيييرة عييلييى اليي�ييسييليييييم فييقييط ولكن 
اخلا�سة  الحيييتييييييياجيييات  ذوي  اأيييي�يييسيييا 
ووا�سحة  اأكيييييده  رغييبيية  اأييي�ييسييا  لديهم 
�سمن  ومن  اليوم  هذا  امل�ساركة يف  يف 
ن�ساطات اجلمعية اإدخال الفرحة على 
برنامج  الأطييفييال وعمل  هييوؤلء  قلوب 
عليهم  الأعييالم  وتوزيع  لهم  ترفيهي 

لكي يحتفلوا باليوم الوطني.
واأ�سارت مرمي علي : اأن من ال�سروري 
الييوطيينييييية عند  الييرتبييييية  ميييادة  تفعيل 
الأطييييفييييال يف املييييدار�ييييص وجييعييلييهييا من 
�سمن اأهم املواد التي يتعلمها الطالب 
وحا�سره  ما�سيه  عييلييى  يييتييعييرف  لييكييي 

وم�ستقبله .
وقيييييال اأحيييميييد �يييسيييامييير: اأحيييير�ييييص على 
احليي�ييسييور كيييل عيييييام؛ لأعييييي�ييص اأجيييييواء 
الوطني  الحتييييياد  بييعيييييد  الحيييتيييفيييالت 
اأ�ستطيع  ل  �ييسييراحيية  الييعييني،  مبدينة 
اأمل�ص  اأ�سف فرحتي ؛لأنني ب�سدق  اأن 
غيينييى الييييييرتاث واليييتيييارييييخ الإميييياراتييييي 
حلظات  يف  عيياميية،  واخلليجي  خا�سة 
قال  كما  الحتييياد  روح  حقيقة  تعك�ص 
اأنا  زاييييد،  ال�سيخ  اهلل  بييياإذن  لييه  املغفور 
و�ساأغتنم  بييالييربميييي  حيياليييييا  م�ستقر 
هييييذه الييفيير�ييسيية لأ�ييسييتييمييتييع كيييل ليلة 
بييالأ�ييسييواء الييتييي متيييييز مييدييينيية العني 
وكذا بالحتفالت التي تقام يف اأماكن 
�ساأدعو  بييل  فح�سب  هيييذا  لي�ص  عيييدة، 
اأ�سحابي لياأتوا وي�ستمتعوا مبا جتود 
بيييه قييريييحيية الييفيينييانييني الإمييياراتيييييييني 
واخلليجيني وكل عام والإمارات باألف 

خر.

وقال يون�ص مراد :
الإمارات  ل�سيوخ  التهاين  باأحر  اأتقدم 
ال�سيخ  �سمو  راأ�ييسييهييم  وعييلييى  احلبيبة 

اأطييال اهلل  اآل نهيان-  خليفة بن زايييد 
يف عمره- فهذه ال�سنة فرحتنا كبرة 
ال�سابعة  بييياليييذكيييرى  نييحييتييفييل  كييونيينييا 
والأربيييييعيييييني لحتييييياد دولييييية الإميييييييارات 
اأكيييير ميين اأربعني  الييعييربييييية املييتييحييدة، 
�سنة من العطاء والتقدم لبلدنا حتى 
اأ�سحت يف م�ساف الدول املتقدمة على 
م�ستوى العامل، فرحتنا تتج�سد اليوم 
يف تقدمينا منوذجاً متميزاً من النمو 
ف�سيوخنا«ما  واحل�ساري  القت�سادي 
يارب!«  اأعمارهم  يطول  واهلل  ق�سروا 

و�سنظل يف الريادة.

واأ�سافت نورية عادل:
عيد  احيييتيييفيييالت  مييييرة  لأول  اأحييي�يييسييير 
الحتييييييياد اليييوطييينيييي، فيييقيييد اأتيييييييييت من 
زييييارة ملدينة  اجلييزائيير منذ يومني يف 
اليييعيييني وتييييفيييياجيييياأت حييييني خيييرجيييت يف 
التي  امللونة  بالأ�سواء  م�سائية  جولة 
تييزييين �يييسيييوارع املييدييينيية، بيي�ييسييكييل دقيق 
كييلييوحيية فيينييييية، عييرفييت فيييييمييا بييعييد اأن 
اأن  هذا الحتفال يكون �سنويا، واأظن 
الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة 
بهذا  الييوطيينييي   بعيدها  حتتفل  الييتييي 
وجعلني  يل  راق  الييذي  املتميز  ال�سكل 
بطبيعتها  نييهييارا  الييعييني  مدينة  اأحيييب 

الهادئة ،وليال باأ�سواءها املتالألئة.
وعن ذكرياتها قالت اأمرة مدحت:

باأبوظبي  الحتيييييياد  عيييييد  احيييتيييفيييالت 
الأعياد يف م�سر،  باحتفالت  تذكرين 
خييا�ييسيية ونييحيين يف غييربيية بييعيييييدا عند 
الإمييييارات  دولييية  اأن  اإل  الييعييائييليية،  دفء 
الحتاد  روح  لنا  تنقل  اأن  ا�ستطاعت 
عربي  فكل  بلدنا،  يف  وكاأننا  وت�سعرنا 
ذاته؛  بالإح�سا�ص  ي�سعر  فيها  مقيم 
ليييذا اأقييييول لييكييل الإمييياراتيييييييني كييل عام 

واأنتم متحدون. 

واأكد حممد �سحاتة:

عيد الحتاد الوطني لهذا العام متميز 
عن الأعوام املا�سية، وكل الإماراتيني 
فرحون ملرور �سبع واأربعني �سنة حتت 
»اهلل  ل�سيوخنا  متحدة  واحيييدة  قيييييادة 
ودبي  ظبي  اأبييو  زرت  لقد  يحفظهم«، 
اأن الأجيييييواء هيينيياك ل تقل  ولحييظييت 
عن مدينة العني، فالكل م�ستمتع بها، 
ال�سباب  نحن  لنا  فر�سة  كذلك  وهييي 
اأن نييعييرب عيين فييخييرنييا واعيييتيييزازنيييا مبا 
راية  اإعيييالء  �سبيل  يف  اأجييدادنييا  حققه 
تكون  اأن  ونييطييمييح  الييوطيينييي،  الحتيييياد 
ال�سنة القادمة اأكر متيزا تعك�ص من 
العربي  التاريخ  عمق  دولتنا  خاللها 

واخلليجي.

وقال ديبي الكاب�سي:
اإنييهييا بييالييفييعييل احييتييفييالت جييميييييليية، اأنا 
مييقيييييميية يف اليييييدولييييية مييينيييذ �يييسييينيييوات، 
عيد  يف  اأ�ييسييارك  حني  كثرا  واأ�ستمتع 
الحتيياد من خييالل ح�سوري حفالت 
رق�سات  مييييين  الييي�يييسيييعيييبيييي  اليييفيييليييكيييليييور 
اأتعرف  اأن  ومو�سيقى متميزة واأحاول 
الإماراتي،  ال�سعب  ثقافة  على  اأكيير 
نحن  لنا  خا�سة  متميزة  جتربة  اإنها 

الوافدون.

واأ�سار بروين جون قائال:
التي  الأ�سواء  اأكيير �سيء يثرين هو 
لوحات  تيير�ييسييم  بحيث  املييدييينيية،  تييزييين 
بالفعل  الإميييارات  دوليية  جميلة.  فنية 
اقت�ساديا  كييعييبييهييا  عييلييو  عييين  اأبيييانيييت   :
ظل  ويف  الآن  وهييي  و�سيا�سيا  وثقافيا 
العامل  اأجييواء احتفالية مبهرة تعرف 
التي  املختلفة  اجليياليييييات  خيييالل  ميين 
تاريخها  على  جن�سية  املائتي  تتعدى 
وعلى تراثها ال�سعبي واأي�سا على جزء 
من تاريخ اخلليج العربي، ت�ستحق اأن 

ت�سمى«روح الحتاد« 

ويف النهاية قال م�سبح العزيزي 
هو  مييزها  ما  ال�سنة  هييذه  احتفالت 
يوما  اأربييعييون  الزمنية،  الييفييرتة  طييول 
فاحت  من  انطلقنا  فقد  الفرحة.  من 
نوفمرب وكانت الفر�سة اأمامنا كافية 
بروح  واعييتييزازنييا  فييخييرنييا  لإبييييداء  اأوًل 
املتفرجني  لإمييييتيييياع  وثيييانيييييييا  الحتيييييياد 
التي  فييرقييتيينييا  الييعييييياليية يف  بييرقيي�ييسييات 
متزج بني الأ�سالة املتمثلة يف ال�سيوخ 

واملعا�سرة التي تعك�سها روح ال�سباب.
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مئوية زايد مو�سع عز وافتخار
جمموعة املال يف الفجرية تفتتح م�سنعا جديدا  يف العني

حممد علي املال: نتّبع املوا�سفات الر�سمية املعتمدة يف االإنتاج
يهمنا النوعية املناف�سة وال�سعر املدرو�ص والتطوير املتوا�سل

الأجيال اجلديدة قادرة على حتمل امل�سوؤولية وموا�سلة التطور
•• �لفجرية- د. حممود علياء:

كييل عييام جديد  اإميييارة الفجرة مييع  ت�سهد 
ال�سناعية  الإمنييائييييية  امل�ساريع  ميين  جملة 
الإمارة  هذه  وتتميز  اجلديدة  والتجارية 
و�سواطئها  وجييبييالييهييا  ب�سهولها  اجلميلة 
ووديانها بطموحات اأبنائها الذين يجمعون 
امليدانية يف  واقتدار بني اخلييربات  بتوازن 
الأعمال والكفاءات الأكادميية لدى الأبناء 
مييين الأجيييييييال اجليييدييييد املييتييوالييييية يف رفد 
امل�سرة الحتادية ال�ساملة يف الدولة عامة 
والزدهيييييار املييتييوا�ييسييل يف الييفييجييرة خا�سة 
ل�سيما وان مييبييادرات هييذه الأجيييييال تنحو 
والتكامل من خالل  العمل  التنوع يف  اإىل 
ال�سوق  يف  ملمو�ص  وبياين  واقعي  منظور 
الذي  الأميير   . والييدويل  املحلي والإقليمي 
يعي اأهمية التطوير املتوا�سل وال�ستفادة 
جانب  اإىل  الييقييادرة  العلمية  الكفاءات  من 
اخلربات الرتاكمية التي جتمع بني اأهمية 
الإدارة  وتاأثر  والخت�سا�ص  التكنولوجيا 
والعالقات  املتوا�سل  التطوير  وبييالييتييايل 

العامة والت�سويق.
اآفيييياق وا�ييسييعيية يييراهييا �ييسييعييادة ال�ستاذ  اإنييهييا 
ابييو خالد رجييل الأعمال  املييال  حممد علي 
والإمييييارات واخلليج  الفجرة  املييعييروف يف 
والذي يتمتع بتجارب زاخرة وثقافة وا�سعة 
ومرا�ص ميداين طويل يلقي بظالله على 
املتوالية  وال�سناعية  التجارية  خطواته 
اإىل التميز  عاما بعد عام فيتطور جناحه 
ول يناأي بهاج�سه عن الإبداع ليكون دائما 
�سار  وميين  زرع ح�سد  وكييل من  املقدمة  يف 

على الدرب و�سل .

حوار هادف وم�ست�سرف
التقيت �سعادة ال�ستاذ حممد علي املال يف 
الفجرة  يف  املييال  ملجموعة  الرئي�ص  املقر 
ال�سناعية مبنا�سبة مئوية  منطقة احليل 
الييوطيينييي ال�سابع  زاييييد رحييمييه اهلل واليييييوم 

العربية  الإمييييييييييارات  لييييدوليييية  والأربيييييعيييييني 
اآيات  اأ�سمى  برفع  �سعادته حديثه  فا�ستهل 
ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتربيكات  التهاين 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاييييد  بيين  خليفة  ال�سيخ 
�سمو  نييائييبييه  واإىل  اهلل  حييفييظييه   ، اليييدولييية 
نائب  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين  حممد  ال�سيخ 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
ال�سيخ  ال�سمو  واإىل �ساحب  دبي رعاه اهلل 
املجل�ص  ع�سو  ال�سرقي  حممد  بيين  حمد 
الأعلى لالحتاد حاكم اإمارة الفجرة واإىل 
الإمييييارات  حييكييام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�ييسييحيياب 
واأ�سحاب ال�سمو اأولياء العهود واإىل �سعب 
والوافدين  واملييقيييييمييني  الييكييرمي  الإميييييارات 
والزائرين على اأر�ص الدولة الطيبة وكل 

عام واأنتم بخر.

م�سنع جديد قريبًا يف مدينة العني
 2018 العام  اأهم خطوات  ويف �سوؤال عن 
ليييدى جمييمييوعيية امليييال قيييال �ييسييعييادتييه : لقد 
العني  مييدييينيية  يف  جييديييدا  م�سنعا  انيي�ييسيياأنييا 
ويتبع  البال�ستيكية  بال�سناعات  يخت�ص 
اإداريا اإىل م�سنعنا القائم يف الفجرة كاأي 
فرع حيث اأن م�سنع الفجرة للبال�ستيك 
ويتم  اأ�ييسيياف  العام1996  يف  تاأ�س�ص  قييد 
الإمييييييارات ودول جمل�ص  امليينييتييج يف  تييوزيييع 
وال�سودان  واليييعيييراق  اخلييليييييجييي  الييتييعيياون 

وبع�ص البلدان الأفريقية .
اأعيينا  ن�سب  و�ييسييعيينييا  يييقييول:وقييد  وتييابييع 
ح�سب  النوعية  املنتج  توفر  البداية  منذ 
واملطلوبة  املعتمدة  الر�سمية  املييوا�ييسييفييات 
اأ�ييسييعييارا دقيييييقيية ومييدرو�ييسيية مت  ثييم و�سعنا 
حتييديييدهييا حيي�ييسييب واقييييع اليي�ييسييوق وحركة 
ال�سوق  وحييييياجيييييات  والييييطييييلييييب  الييييعيييير�ييييص 
الطحني  تعبئة  اأكيا�ص  مثل  ال�ستهالكي 
والرز والأعالف وغرها ح�سب ال�سروط 
ال�سحية الدقيقة وكذلك اأكيا�ص النفايات 

ح�سب ال�سروط ال�سحية .
وا�ييسييتييطييرد �ييسييعييادتييه يييقييول واأوؤكيييييييد بهذه 

البال�ستيكية  امل�سنوعات  كل  بيياأن  املنا�سبة 
والتي  احليييدييييثييية  لييلييمييوا�ييسييفييات  تييخيي�ييسييع 
التحليل  مييييادة  عييلييى  تييركيييييبييهييا  تيي�ييسييمييل يف 
مع  ليييالأميييرا�يييص  وتييالفيييييا  للبيئة  حييميياييية 
اللتزام الدقيق بال�سروط ال�سحية �سواء 
وهي  الت�سويق  اأو  التعبئة  اأو  الإنيييتييياج  يف 
اعتبارات اأ�سا�سية تخ�سع لها امل�سانع كافة 
يف الدولة مع حر�سنا على مواكبة التطور 
العاملي خطوة خطوة وبكل التفا�سيل لأنه 
الأ�سا�ص وحول �سوؤاله عن خارطة الت�سويق 

والت�سدير اإىل اخلارج.
واثقة  املييال: من�سي بخطى  الأ�ستاذ  قييال   
كما  الت�سدير  خييارطيية  لتو�سيع  ورا�ييسييخيية 
خمتلف  ميين  املناف�سة  واقييع  جيدا  نييراقييب 
اجلوانب اإ�سافة اإىل وعي املحاذير املرتتبة 
عييلييييينييا ليييرفيييع ميي�ييسييتييوى ليييييييكيييون الأجييييييود 
والأف�سل �سعرا والأ�سرع ت�سليما وهذه هي 

اأ�ساب جناحاتنا واحلمد هلل.

روؤية للعام 2019
وحيييييول �ييييسييييوؤال عييين روؤيييييتييييه لييلييعييام املقبل 
املال  علي  حممد  الأ�ييسييتيياذ  قييال   2019
يف خيي�ييسييم الييتييطييور اليي�ييسييامييل احلييييايل على 
م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
كل مناحي احلياة ومتطلباتها فالفجرة 
جزء من دوليية الإمييارات وت�سملها م�سرة 
هلل  واحلمد  ونحن  تفا�سيله  بكل  التطور 
الأ�سعدة  كييل  عييلييى  بامل�ستقبل  متفائلون 
واأخيي�ييص بييالييذكيير قيييدرة الأجيييييال اجلديدة 
التطور  وموا�سلة  امل�سوؤولية  حتمل  على 
خا�سة واأن هذه الروؤية تلقى اهتماما بالغا 
الإميييارات  ال�سمو حكام  اأ�ييسييحيياب  قبل  ميين 
بالدرا�سات  ومييدعييوميية  الأمييير  اأوىل  وميين 
مع  والييعيياملييييية  منها  النظرية  الأكييادميييييية 

الداأب املتوا�سل يف البحث العلمي لتحقيق 
الأهييييييداف الأفيي�ييسييل وقيييدمييييا قيييييل زرعيييوا 

فاأكلنا ونزرع فياأكلون .

ودور هام لل�سباب
وبييدوره حتدث الأ�ستاذ اأحمد حممد علي 
اأهمية دور ال�سباب يف بناء  املال فاأكد على 
احلا�سر وامل�ستقبل واأهمية اعتمادهم على 
العلوم النافعة عمليا وجتريبيا واإبداعا مع 
�سرورة التزامهم بالتح�سيل الثقايف ونبذ 
والجتهاد  التعاون  مبداأ  و�سيادة  الأنانية 
اليييتيييي تكر�ص  املييثييلييي  لييتييحييقيييييق الأهيييييييداف 
مع  وتقاليدنا  وعيياداتيينييا  وخلقنا  عقيدتنا 
الإ�سافات املفرو�سة على احلياة املعا�سرة 
مبا يتالءم مع اأخالقنا وعاداتنا وكما قيل 
اإل الأ�سح  اإل ال�سحيح ول يبقى  ل ي�سح 

وكل عام واأنتم بخر.  

اأحمد املال حممد علي املال

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

 واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س العلى حكام الإمارات حفظهم اهلل
واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأولياء العهود و نواب احلكام حفظهم اهلل

 واإىل �شعب الإمارات الكرمي واملقيمني والوافدين مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شابع  و الأربعني
 وكل عام وانتم بخري

حممد علي املال واولده   

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

املال لل�سيارات  
املال ل�سناعة الورق  

املال ل�سناعة البال�ستيك

خربة متميزة وجودة معهودة
املال لل�سيانة العامة

املال للهند�سة البحرية

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

Al Mullah Trading & Contracting          املال للتجارة واملقاولت
دقة يف املواعيد واتقان يف الجنازات- ابنية �سكنية- جتارة وغرها

Al Mullah Automobiles         املال لل�سيارات
نواكب التطور ونعر�ص الحدث مع متطلبات الثقه وتقدمي الت�سهيالت

• م�سروع التعبئة والتغليف        •املال للخدمات اللوج�ستية 
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القطاع العقاري يف الفجرية ي�سهد ازدهارًا لفتًا

اخلبري علي م�سطفى التجلي: واكبنا االزدهار العقاري منذ البدايات
املهند�سة بثينة خزعل: املعطيات ت�سري اإىل ارتفاع متوّقع يف اأ�سعار الوحدات ال�سكنية مطلع العام املقبل

•• �لفجرية- د. حممود علياء: 

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

املنطقة ال�سرقية يف الدولة.
العقارية  الييفييجييرة  تيياأ�ييسييييي�ييسييهييا واكييبييت وكيياليية  وميينييذ 
بكل  والزدهيييار  والعمران  والتطور  النه�سة  م�ساريع 
املقايي�ص العلمية الهند�سية واحل�سارية وغدت اليوم 
�سواء  العقاري  القطاع  يف  العاملة  املوؤ�س�سات  اأهم  من 
ملتطلبات  مبواكبتها  اأو  مبنهجيتها  اأو  مبنجزاتها 
ال�سوق العقاري وموازين العر�ص والطلب واعتبارات 
ال�سفافية وال�سدقية واملهنية مما جعلها دائما حمط 
�سواء  ومرجعيتهم  ثقتهم  ومييو�ييسييع  اجلييميييييع  اأنييظييار 
والطلب  الييعيير�ييص  �ييسييوق  اأو يف  الييدقيييييقيية  املييعييلييوميية  يف 
ال�سابع والأربعني  ومبنا�سبة احتفالت اليوم الوطني 
يف دولة الإمييارات العربية املتحدة حتدث الينا �سعادة 
الإدارة  رئي�ص جمل�ص  التجلي  ال�ستاذ علي م�سطفي 
يف وكالة الفجرة العقارية قال: ا�ستهل كالمي برفع 
ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيييات  اأ�سمى 
واإىل  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زايييد  بن  خليفة  ال�سيخ 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
الييوزراء حاكم دبي واإىل  رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو 
اأولياء  واإىل  الفجرة  حاكم  لالحتاد  الأعلى  املجل�ص 
العهود الأمناء ويف مقدمتهم �سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد ويل عهد اأبوظبي  و�سمو ال�سيخ حممد بن حمد 
امل�سئولني  جميع  واإىل  الفجرة  عهد  ويل  ال�سرقي 
ال�سيخ  مئوية  مبنا�سبة  الكرمي  الإميييارات  �سعب  واإىل 
47 للدولة وكل عام  زايد رحمه اهلل واليوم الوطني 

وانتم بخر.

وكالة الفجرية العقارية .. خربة عريقة وثقة 
معهودة

ن�ساط  حييول  التجلي  الأ�ييسييتيياذ علي  �سعادة  ثييم حتييدث 
وكالة الفجرة العقارية قال : تعترب وكالة الفجرة 
املنطقة  يف  عقارية وجدت  موؤ�س�سة  اأول  هي  العقارية 
ال�سرقية منذ العام 1980 وواكبت الزدهار العقاري 
ول  خطوة  خطوة  البدايات  منذ  العمراين  والتطور 
عاما  اجنازاتها  فتتواىل  املتميز  دورهييا  توا�سل  تييزال 
واملبيع  واليي�ييسييراء  والطلب  العر�ص  �سوق  يف  عييام  بعد 
فتتوىل  والتقدير  والتقييم  وال�ستئجار  والييتيياأجيير 
والطلب  العر�ص  �سوق  العقارية يف  الأن�سطة  خمتلف 
اإدارة  م�سئولية  حاليا  ولديها  والنيي�ييسيياءات  والتنمية 

م�ستلزمات  تتطلبه  ما  بكل  مبني  ع�سرين  من  اأكيير 
الإدارة.

التطوير العقاري
اأن  كما  يييقييول:  التجلي  علي  ال�ستاذ  �سعادة  واأ�ييسيياف 
مع  يييتييالءم  مبييا  الييعييقيياري  بالتطوير  معنية  املوؤ�س�سة 
ي�ستجيب  ومبييا  الإمييييارات  يف  ال�سامل  التطور  �سرعة 
العاملي  اإطار الفق  لرغبات �سوق العر�ص والطلب يف 
للحركة العقارية وقد غدا اليوم مدينة واحدة ب�سرعة 
الإطالع والتوا�سل الأمر الذي يفر�ص منهج التميز 
والإبداع على كل ناجح وطموح يتطلع دائما اإىل ما هو 
التجلي  م�سطفي  علي  ال�ستاذ  �سعادة  ويعيد  اأف�سل. 
وثانيا  اخلييربة  اأهمية  اإىل  العقاري  الزدهيييار  عييوامييل 
العر�ص  حييركيية  نيي�ييسيياط  وثييالييثييا  احلييكييوميية   ت�سهيالت 
خبر  لكل  يت�سنى  بحيث  الييعييام  ميييدار  على  والييطييلييب 
املنا�سب وباحلجم  الوقت  املنا�سب يف  القرار  اأن يتخذ 
املر�سية  النتائج  يوفر  مما  املنا�سب  وال�سعر  املنا�سب 

ويدفع بعجلة العقار والقت�ساد عامة اإيل الأمام.
الفجرة  وكيياليية  اأن  اإىل  التجلي  على  الأ�ييسييتيياذ  ونيييوه 
ودولة  الييفييجييرة  م�ستوى  على  اأول  تعمل  الييعييقييارييية 
العامل ح�سب  اأخييرى يف  الإميييارات وكذلك يف مناطق 
دائما  حييرييي�ييسيية  وهيييي  والييطييلييب  الييعيير�ييص  مقت�سيات 
والهتمام  امل�سورة  واحيييرتام  اجلميع  ثقة  ك�سب  على 
باجلودة يف الأداء بيعا اأو �سراًء كما �سكر ال�ستاذ علي 
التجلي حكومة الإمارات على ما تقدمه من ت�سهيالت 
والعرفان لأ�سحاب  ال�سكر  اآيات  ا�سمى  رافعا  وحوافز 
امل�ستقبل  دائما  ومتمنيا  وامل�سئولني  ال�سيوخ  ال�سمو 

الأف�سل واهلل ويل التوفيق.

توقعات بارتفاع اأ�سعار الوحدات ال�سكنية
وبييييدورهييييا حتييدثييت املييهيينييد�ييسيية بييثييييينيية خييزعييل مديرة 
الوحدات  اأ�سعار  اإن  قالت:  العقارية  الفجرة  وكالة 
املا�سية  �سهور  الت�سعة  خالل  م�ستقرة  كانت  ال�سكنية 
يف  الأخييير  الييربييع  ميين  بييداييية  اأ�سعارها  انخفا�ص  بعد 
2015 كما  الييعييام  عيين   10% بن�سبة  املييا�ييسييي  الييعييام 
اأ�سعار  ارتفاع متوقع يف  اإىل  باأن املعطيات تثر  اأكييدت 
وذلك   2018 املقبل  العام  مطلع  ال�سكنية  الوحدات 
الفجرة  اإمييارة  يف  الكبرة  امل�ساريع  من  عدد  لتنفيذ 
اأبرزها م�سروع »مرافئ الفجرة« اإىل جانب امل�ساريع 
يف  القائمة  البرتوكيماوية  ال�سناعات  يف  اجلييديييدة 

املنطقة ال�سناعية وغرها. 
كما اأ�سارت املهند�سة بثينة خزعل اإىل اأن اأ�سعار ال�سقق 
اليييف دهم   45 34 و  بيييني  تيييييرتاوح  اليي�ييسييكيينييييية حيياليييييا 
للغرفة  درهييم  الييف   30 اإىل   25 و  للغرفتني و�سالة 
اأ�سعار  اأن  اإىل  ميينييوهيية  الييفييجييرة  مييدييينيية  يف  و�ييسيياليية 

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

ال�سعر الذي ينا�سبه.

دور البلدية 
تتوىل  اأن  اأهييمييييية  خييزعييل  بثينة  املهند�سة  نييوهييت  كييمييا 
البلدية عملية ت�سعر الوحدات ال�سكنية وذلك باإن�ساء 
طبقا  ال�سكنية  ال�سقق  اأ�ييسييعييار  بتحديد  تخت�ص  جلنة 
ملعاير ت�سمن نوع العقار واخلدمات من حيث امل�ساحة 
وخدمات الأمن والنادي ال�سحي واملواقف وغرها اإىل 
الأ�سعار  حتديد  اأن  باعتبار  نف�سه  العقار  موقع  جانب 
بالأحياء واملناطق داخل الإمارة يعد اأمرا مهما اإ�سافة 
�سعر  باأعلى  الأ�ييسييعييار  ت�ساغ  اأن  على  البناية  عمر  اإىل 
للمنطقة واأقل �سعر كذلك وفقا للمعاير امل�سار اإليها.

العاملون يف القطاع العقاري 
تتوىل  اأن  اأهمية  على  خزعل  بثينة  املهند�سة  واأكيييدت 
الييبييلييدييية تيييدرييييب الييعييامييلييني يف الييقييطيياع الييعييقيياري ثم 
املييهيينيية وتيياأمييني حقوق  ملييزاوليية  متنحهم رخيي�ييص عييمييل 
تيييياأمييييني حقوق  عيييين  فيي�ييسييال  اليييقيييطييياع  اليييعييياميييليييني يف 
وتاليف  الييعييقيياري  الييقييطيياع  تنظيم  بغية  امليي�ييسييتيياأجييرييين 
يف  النا�سطة  املكاتب  جميع  ر�سد  خييالل  من  الفو�سى 
ر�سميا  بييطيياقييات معتمدة  ا�ييسييتييخييراج  مييع  املييجييال،  هيييذا 
متييكيين الييعييامييلييني ميين ميييزاولييية املييهيينيية اأ�يييسيييوة باملعاير 
املعمول بها يف العامل واإمارات اأبوظبي ودبي وال�سارقة 
اإىل  العقارية  الرخ�ص  اإ�ييسييدار  مقابل  تاأمني  دفييع  مع 
بقانون  اجلمهور  لتعريف  توعي  بحملة  القيام  جانب 
الييييجيييارات وبييعييدة لييغييات حلييميياييية امليي�ييسييتيياأجيير وليكون 
بالتايل  تخدم  والييتييي  بالقوانني  الييتييزام  على  اجلميع 

اجلميع وكل عام واأنتم بخر.

علي التجلي بثينة خزعل

نرفع ا�سمى ايات التهاين والتربيكات 
�إىل 

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

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

و�إىل 

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

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

 وكل عام وانتم بخري 
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نرفع اآ�سمى ايات التهاين والتربيكات 
�إىل 

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

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

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

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

اأحمد مدر�س زاده

مئوية ال�سيخ زايد واليوم الوطني منارتا فخر واعتزاز 

اأحمد مدر�س زاده نفخر ونعتز مبا حققته االإمارات من اإجنازات يف زمن قيا�سي مده�س
•• دبي-�لفجر:

العامة قدما يف  الإمييارات للتجارة  اإيييران  مت�سي �سركة 
امل�سرتكة   ، جامعة بني الطموحات  املتوا�سلة  جناحاتها 
للتجارة يف الإمارات واإيران وجم�سدة من خالل مرا�سها 
1956 جييمييليية من  اليييعيييام  تيياأ�ييسيي�ييسييت يف  الييطييويييل حيييييث 
وتب�سر  بيياأنيياة  جتمع  التي  املتميزة  والأعييمييال  املييبييادرات 
منهما  القائم  وال�سوقني  والطلب  العر�ص  موازين  بني 
والفرتا�سي اإ�سافة اإىل خارطة وا�سعة للعالقات العامة 
وتراكم مدرو�ص للخربات وتوازن لفت بني الكم والنوع 
رئي�ص  يوجزها  والييتييي  وامل�ستجدات  املعطيات  �سياق  يف 
جمل�ص اإدارة  ال�سركة �سعادة الأ�ستاذ اأحمد مدر�ص زاده 
باملخت�سر املفيد بقوله القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب 

ودائما اإىل الأمام باإذن اهلل .

حديث من القلب اإىل القلب
اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  مئوية  ومبنا�سبة 
نهيان رحمه اهلل واليوم الوطني ال�سابع والأربعني لدولة 

الأ�ستاذ  �سعادة  اإلينا  حتييدث  املتحدة  العربية  الإميييارات 
ومو�سوعيته  املييعييهييودة  ب�سراحته  زاده  مييدر�ييص  اأحييمييد 
التهاين  اآيييات  اأ�سمى  برفع  ا�ستهل حديثي  قال  املعروفة 
حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�ييسييحيياب  مييقييام  اإىل  والييتييربيييكييات 
الإمارات واإىل اأ�سحاب ال�سمو اأولياء العهود الأمناء واإىل 
والوافدين على هذه  واملقيمني  الكرمي  الإمييارات  �سعب 
ت�ست�سيف  التي  املباركة  الدولة  الطيبة يف هذه  الأر�ييص 
كما  العامل  بلدان  خمتلف  من  جن�سية  مئتي  من  اأكيير 
حققت اإجنييازات مده�سة يف زمان قيا�سي رائع وكل عام 

واأنتم بخر. 
واأكد ال�ستاذ اأحمد مدر�سي زاده على اأخوة الإ�سالم بني 
الإمارات واإيران وي�ساف اإىل كل ذلك التعاون التجاري 

والقت�سادي واخلدماتي والثقايف يف كل القطاعات .
اإىل  قدمت  اأنييا  يقول  زاده  مدر�ص  اأحمد  الأ�ستاذ  وتابع 
1956 قادما من  اإىل دبي حتديدا يف العام  الإميييارات  
الدوحة وكانت الغاية من جميئي اإىل دبي اأوًل الطالع 
اآل مكتوم  ال�سيخ را�سد بن �سعيد  اإجنييازات املرحوم  على 
والأو�ساع القت�سادية والتجارية والجتماعية ف�سعرت 

بالرتياح وتنباأت منذ ذلك احلني مب�ستقبل باهر لدبي 
الإجنيييازات  تييتييوايل  اإىل حقيقة فيما  وقييد حتييول احللم 
�ييسيياخميية ولفيييتييية ميييع قيييييييام الحتييييياد يف اليييعيييام 1971  
فمئوية  اهلل  رحمهما  را�سد  وال�سيخ  زايد  ال�سيخ  وقيادة 
ال�سيخ زايد واليوم الوطني منارتان من منارات الفخر 

والعتزاز .

مئوية ال�سيخ زايد
يييقييول واليوم  زاده  اأحييمييد مييدر�ييص  الأ�ييسييتيياذ  وا�ييسييتييطييرد 
واليوم  اهلل  رحمه  زايييد  ال�سيخ  مبئوية  الحتفالت  مع 
الوطني 47 للدولة ي�سعدنا امل�ساركة وي�سعدنا البتهاج 
والنجاحات  الإجنيييازات  من  املزيد  اإىل  ونتطلع  والييفييرح 
وت�ساعفت  اجليي�ييسييد  �سلح  اليييراأ�يييص  �سلح  فيييياإذا  املييتييوالييييية 
خطوات التقدم والزدهار ويهمنا تعزيز العالقات يف كل 
بقوله  عمال  للدولتني  الأف�سل  امل�ستقبل  نحو  املجالت 
ول  جميعا  اهلل  بحبل  واعييتيي�ييسييمييوا   ( وتييعيياىل  �سبحانه 

تفرقوا ((  �سدق هلل العظيم .
ونحن   : القول  اإىل  زاده  مدر�ص  اأحمد  الأ�ستاذ  وخل�ص 

التعاون بني  واملزيد من  املزيد  وننتظر  دائما متفائلون 
اإيران والإمارات واملزيد من الطماأنينة والرخاء ل�سعب 
اإيييران فيياإذا �سلح الييراأ�ييص �سلح اجل�سد  الإميييارات و�سعب 

وكل عام واأنتم بخر. 

اأحمد مدر�ص زاده

دبي - الإمارات العربية املتحدة - مركز الغرير - برج املكاتب - الدور ال�سابع - مكتب رقم 735
موبايل دبي:0554725991  -  موبايل طهران:00989121695242 - �ص.ب:33839 دبي
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نتقدم باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

اإىل مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

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

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

واإىل �شعب الإمارات الكرمي واملقيمني والوافدين

مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شابع و الأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة 

وكل عام وانتم بخري 

حميد بن نا�سر العوي�س
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مدر�سة زايد واإجنازات الحتاد معني ل ين�سب 
يف حديث خا�ص بالفجر مبنا�سبة اليوم الوطني 47 ومئوية زايد 

موفق القداح : تعلمنا يف مدر�سة زايد كيف يكون العطاء بال حدود واالإخال�س عنوان القيادة 
الإجنازات املتوالية تتحدث عن نف�سها من جيل اإىل جيل 

نواكب امل�سرية ال�ساملة يف الدولة بكل قطاعاتها وروافدها وطموحاتها
•• دبي- �لفجر:

و�سط الفرحة العارمة يف طول دولة الإمارات العربية 
املتحدة وعر�سها ومن اأق�سى �سرقها اإىل اأق�سى غربها 
الفرحة  تعم  جنوبها  اأق�سى  اإىل  �سمالها  اأق�سى  وميين 
اخلواطر  وتييتييدفييق  اليينييفييو�ييص،  البهجة  وتعمر  الييقييلييوب 
واليوم  زاييييد  مئوية  يف  واملتفاعلة  العميقة  اليي�ييسييادقيية 
الييوطيينييي اليي�ييسييابييع والأربيييعيييني لييلييدوليية حيييييث املنعطف 
احليي�ييسييري والإجنييييييازات الييتيياريييخييييية واملييا�ييسييي التليد ، 
الأجيال  لتقطف  امل�سرق؛  وامل�ستقبل  املثمر  واحلا�سر 
تباعا ثمار حكمة زايييد وخييرات الحتيياد وخيير البالد 
وكل  والإن�سانية  والإن�سان  واملييواطيين  والوطن  والعباد 

عام واأنتم بخر.

حوار من القلب اإىل القلب:
بهذه الكلمات ال�سادقة املعربة عن  املحبة والإخال�ص 
القداح  اأحييمييد  :مييوفييق  الأ�ييسييتيياذ  �سعادة  ا�ستهل  والييوفيياء 
اإدارة جمموعة ماج يف الإمييارات حديثه  رئي�ص جمل�ص 
مبنا�سبة مئوية الوالد املوؤ�س�ص ال�سيخ زايد ي  طيب اهلل 
ثراه ي واليوم الوطني ال�سابع والأربعني لدولة الإمارات 
منطلق  ميين  يييقييول:  �سعادته  واأ�ييسيياف  املتحدة  العربية 
الوفاء للوالد املوؤ�س�ص لدولة الإمارات العربية املتحدة 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان يف مئويته رحمه اهلل 
:لبد من وقفة تاأمل لنهج قائد وحكمة زعيم  وب�سرة 
واجل�سد  والب�سرة  بالب�سر  العباب  ميخر  حاذق  ربان 
واملثابرة والإرادة والإجنازات والت�سميم الدوؤوب لتكون 
دولة الإمارات العربية املتحدة عميقة اجلذور �ساخمة 
البنيان عزيزة اجلانب يعم خرها كل اأبنائها واملقيمني 
اأر�يييسيييهيييا واليييزائيييريييين لييهييا وكييييل بييقيياعييهييا وديارها  عييلييى 
اإىل اجلبل  اإىل ال�سهل  ومناطقها واإماراتها من البحر 
املبادرة  بيييروح   ، واليي�ييسييييياب  ال�سباب  اإىل  الأطييفييال  وميين 

اخلالقة والأهداف ال�سامية والعطاء بال حدود.
وها هي مدر�سة زايد بكل روافدها ومناهجها وثمارها 
تزداد األقا عاما بعد عام  ويت�ساعف خرها يف كل حني 
والرتبية  والإعييمييار  والبناء  واملجتمع،  الأ�ييسييرة  لي�سمل 
واملييييال  والأدب  واليييفييين  والييفييكيير  والييثييقييافيية  والييتييعييليييييم 
والقت�ساد  والييزراعيية  وال�سناعة  والييتييجييارة  والأعييمييال 
وتتواىل  الأف�سل  اإىل  وي�سمو  را�سخا  التكامل  ليبقى 
الأجيال تقطف ثمار زايد وم�سرته وحكمته واإجنازاته 
فهنيئا لدولة الإمارات العربية املتحدة، �سيوخا وحكاما 
وقييييادة و�ييسييعييبييا مبيي�ييسييرة الحتيييياد امليييبيييادرة الييتييي تواكب 
الإمارات  العام ويعلو معها علم دوليية  زايييد هذا  مئوية 
العربية املتحدة عاليا خفاقا و�ساخما اإىل الأعلى دائما 
مييع اأ�ييسيياليية اليييرتاث وحيي�ييسييارة الييبييالد ومييدنييييية الدولة 

وامل�ستقبل امل�سرق لالأجيال املتوالية .
النتماء  واأ�يييسيييدق   ، املييوؤ�ييسيي�ييص  للقائد  الييوفيياء  فيياأخييليي�ييص 
املتوالية  امل�سرة  يف  الأمييياين  واأغييلييى  الييرائييدة  لدولتنا 
اأبنائه  وقيييييادة  وحكمته  زايييد  بفكر  وامللحقة  الرا�سخة 
ميييعييياين جتربته  واليييرا�يييسيييخيييني يف  بيينييهييجييه  املييلييتييزمييني 
واملتابعني لإجنازاته يف كل حني وعلى كل �سعيد بقيادة 

الوفاء   فيياأ�ييسييدق  الأجييييالء  و�سيوخنا   ، الييكييرام  حكامنا 
اأبي الوفاء  لدولة الإمييارات العربية املتحدة ،يف مئوية 
واأ�ييسييمييى الييتييهيياين واأطيييييب الأميينيييييات لييدوليية الإمييييارات 
والأربعني  ال�سابع  الوطني  يومها  يف  املتحدة  العربية 
ودائما تخطو اإىل الأمام ي باإذن اهلل ي  وتزهو بثوب العز 

والفخار وكل عام واأنتم بخر . 

موفق القداح

•• دبي – �لفجر:

اليوم  القداح مبنا�سبة  الأ�ستاذ م�سعب موفق  ويف لقاء مع 
الوطني ال�سابع والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
املوؤ�س�ص  الوالد  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايييد  ال�سيخ  ومئوية 
زايد  ال�سيخ  املييرحييوم  اأف�سح  لقد  �سعادته:   قييال  اهلل  رحمه 

ليييييقييومييوا بدورهم  اليي�ييسيياب  اأمييييام  املييجييالت كلها  رحييمييه اهلل 
من  بيييدءاً  الييدوليية  والزدهييييار يف  التطور  املن�سود يف م�سرة 
العمل،   يف  والنييخييراط  الخت�سا�ص  اإىل  والتعليم  الرتبية 
اإىل احلر�ص على النجاح والتميز والإبداع يف داخل الدولة 
وخييارجييهييا الأمييير اليييذي اأوجيييد جيال كييامييال ميين املتعلمني 
والناجحني واأهل خربة واخت�سا�ص وكفاءة والتزام تطبيقا 

والتميز  والنجاح  احلر�ص  من  اأول«  »الإن�سان  �سموه  لنهج 
والإبداع ، واأ�ساف الأ�ستاذ م�سعب القداح وها هي اإجنازات 
الأجيال املتعاقبة تتواىل يف كل القطاعات وخمتلف املجالت 
ملا لديها من حوافز وما يوجد اأمامها من فر�ص وما يراودها 
من اأفكار خالقة ، وطموحات متتالية تذكي احلوافز، �سواء 
لهذا  طبيعية  حتمية  اليينييجيياح  ليييييكييون  الييعييمييل  اأو  الييعييلييم  يف 

التوازن احل�ساري اخلالق واخلطوات املدرو�سة تاأتي دائما 
اإن الفر�ص  بالنتائج املن�سودة،  وخل�ص �سعادته اإىل القول: 
يف  الإيجابية  واملناف�سة  لها  حييدود  ل  والطموحات  متوفرة 
كل القطاعات على اأوجها ولكل جمتهد ن�سيب يف هذا املناخ 
ال�سحي للعمل والإجنيياز وكل من  جد وجد وكل من �سار 

على الدرب و�سل وكل عام واأنتم بخر.

•• دبي –�لفجر:

ويف لييقيياء مييع الأ�ييسييتيياذ طيييالل مييوفييق الييرئييييي�ييص التنفيذي 
مبنا�سبة  حديثه  �سعادته  ا�ستهل  للتطوير:  ميياج  ل�سركة 
الوالد  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايييد  ال�سيخ  املييرحييوم  مئوية 
املوؤ�س�ص واليوم الوطني ال�سابع والأربعني لدولة الإمارات 
العربية املتحدة برفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ، واإىل �سعب الإمارات الطيب النبيل 
والزدهار  والتنمية  التطور  من  املزيد  متمنيا  وامل�سياف 

للدولة حا�سرا وم�ستقبال وكل عام واأنتم بخر.
�سوق دبي العقاري يتميز بجاذبية عاملية 

وحول �سوؤال عن  �سوق دبي العقاري قال �سعادته : يتميز 
العاملية  الأ�ييسييواق  اأكيير  باأنه من  دبييي:  العقاري يف  ال�سوق 
خ�سائ�ص  بييعييدة  والييعييامل  املنطقة  م�ستوى  على  جيياذبييييية 
، و�سمان  الييعييقييارات  اأ�ييسييواق  اأبييرزهييا الرتييفيياع املتوا�سل يف 
الييعييائييد لييال�ييسييتييثييمييار عييلييى املييييدى الييبييعيييييد وليييو نييظييرنييا اإىل 
%8 من  اأنييه ل يقل عن  متو�سط العائد ب�سكل عام جند 
�سعر ال�سراء وميكن اأن يتجاوز %15 ح�سب اإدارة الكلفة 

ونوعية امل�سروع يف مناطق كثرة يف دبي.
واأ�سار الأ�ستاذ طالل القداح اإىل اأن ما �سهده حاليا   ال�سوق 
العقارّي يندرج يف اإطار الت�سحيح املقبول والنمو امل�ستدام 
 2012 الييعييام  منذ  كبرا  ارتفاعا  الأ�ييسييعييار  �سجلت  حيث 

املوؤ�سر  اتييخييذ  ثييم  ومييين   ،  2015 الييعييام  منت�سف  وحييتييى 
�ستبداأ  ال�سوق  اأن  اإىل  التوقعات  وت�سر  م�ستقراً  منحنى 
موجه ت�ساعدية جديدة يف الربع الثاين من العام املقبل.

الطلب على امل�ستودعات:
اخلا�سة  امل�ساحات  على  الطلب  على  الرتييفيياع  توقع   كما 
امل�ستثمر  قييبييل  ميين  الييطييلييب  لييزيييادة  نتيجة  بييامليي�ييسييتييودعييات 
القادم اإىل دولة الإمارات.  واأ�سار اإىل اأن ال�سركة قد  قامت 
مليون   300 بكلفة  للم�ستودعات  ميياج  جممع  بتطوير 
درهم يف منطقة القوز على �سارع اخليل بدبي حيث يتكون 
من ثماين قطع من الأرا�سي وتبلغ م�ساحة البناء 700 

ماج  جممع  بتطوير  ال�سركة  تييقييوم  كما  مييربييع  قييدم  األيييف 
مليون   2.5 البناء  م�ساحة  وتبلغ  ال�سارقة  للم�ستودعات 
الذي  �سنرت«  »اأرت  العمل مب�سروع  كما يجري  قدم مربع 
قدرها  اإجمالية  بقيمة  الرب�ساء  منطقة  يف  تطويره  يتم 
ال�سركة  تقوم  كما   : يقول  واأ�ساف  درهم.  مليون   400
ال�سارقة  اإمييارة  بتطوير م�سروع �سمو�ص »غيياردن �ستي« يف 
حممد  ال�سيخ  �سارع  من  مقربة  ،على  مليحة  �سارع  على 
الأوىل  مرحلته  وت�سم  درهيييم  مليون   2 بقيمة  زاييييد  بيين 
لدينا  القائمة  امل�ساريع  من  كثر  اإىل  اإ�سافة  فيال«   82«
املنا�سب  واملنظورة والتي �سنقوم بالإعالن عنها يف الوقت 

ونحن دائما متفائلون وكل عام واأنتم بخر. 

م�سعب موفق القداح

طالل  القداح

ال�سباب يواكبون النه�سة يف خمتلف املجالت 

م�سعب موفق القداح: نحر�س على النجاح والتميز واالإبداع
اخلطوات املدرو�سة تاأتي بالنتائج املن�سودة 

لدينا الكثري من امل�ساريع اجلديدة املواكبة لنه�سة الإمارات

طالل موفق القداح: نتمنى املزيد من التطور واالزدهار يف دولة االإمارات العربية املتحدة
جنمع  بني متطلبات ال�سوق وطموحات ال�سركة والتنمية ال�ساملة يف الدولة 

جمموعة »ماج« .. تطوير دائم وطموحات بال حدود

املهند�س حممد منر: االزدهار يتوا�سل والتطور على قدم و�ساق
التفا�سيل بكل  املراحل  متطلبات  • نعي  والإبداع  والتميز  النجاح  مع  الدائم  ال�سبق  نا  • يهمُّ

•• دبي-�لفجر:

مبرا�ص  العقاري  ال�سوق  يف  املخ�سرمة  اخلييربات  تبقى 
تر�سم  التفا�سيل  لكل  ومتابعتهم  الطويل  اأ�سحابها 
يف  العام  القت�سادي  والو�سع  العقاري  الو�سع  معامل 
خط بياين وا�سح ودقيق يحتمل الجتهاد ول يجنح اإىل 
املبالغة ويفهم الأمور كما هي ولكنه ل يقف اأمام طريق 
العقاري  ال�سوق  يف  الييتييفيياوؤل  هاج�ص  لأن  ملييياذا  م�سدود 
تقف  م�ستقبلي  و�سمان  اآين  كر�سيد  العقار  واأف�سلية 
دائما على قدم و�ساق �سواء يف منطق التنمية امل�ستدامة 
اأو  املتزايد  والإن�سائي  العمراين  الطموح  اأو  البالد  يف 
لال�ستثمار  الجتييياه  يف  والييعيياملييييية  املحلية  الآفيييياق  �سعة 
الأف�سل اأعنى ال�ستثمار العقاري الذي ل مفر منه ول 
مندوحة عنه ول جمود يكتنفه ودائما يف احلركة بركة. 
حملنا هذه اخلواطر جمتمعه ملحاورة املهند�ص ال�ستاذ 
حممد منر �ساحب اخلربة الطويلة والعقاري املخ�سرم 
لالحتاد  والأربييعييني  ال�ساد�ص  الوطني  اليييييوم  مبنا�سبة 
حيث بداأت نه�سة الإمييارات ومنت وازدهرت وتت�ساعف 

كل يوم  فماذا يقول .

حتية من القلب:
ا�ييسييتييهييل املييهيينييد�ييص حمييمييد منيير الييرئييييي�ييص الييتيينييفيييييذي يف 
جمموعة »ميياج« يف الإمييارات بدفع اأ�سمى اآيييات التهاين 
والتربيكات اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ مبنا�سبة مئوية 
للدولة   47 الوطني  اليييييوم   و  اهلل  رحييمييه  زاييييد  ال�سيخ 
والوافدين  املقيمني  واإىل  الكرمي  الإمييارات  �سعب  واإىل 
الييطيييييبيية متمنيا بهذه  الأر�يييييص  هيييذه  عييلييى  واليييزائيييريييين 
والتطور  النه�سة  من  واملييزيييد  املزيد  العزيزة  املنا�سبة 

والنماء والزدهار والأمن والرخاء والطماأنينة والثمار 
وكل عام واأنتم بخر.

ال�سوق العقاري بعافية
العقاري  ال�سوق  حييول  منر  حممد  املهند�ص  حتييدث  ثم 
يف دبي والإميييارات قال : يعترب ال�سوق العقاري يف دبي 
والإمارات بعافية ول تزال عالمات الزدهار والتطوير 
املتوا�سل قائمة وملمو�سة مع اإ�سافة حتميات تفر�سها 
اأو  ميي�ييسييتييجييدات اليي�ييسييوق عييلييى �سعيد الييعيير�ييص والييطييلييب 
املييوا�ييسييفييات والييكييميياليييييات والييتيي�ييسييهيييييالت املييالييييية املعطاة 
باأو�ساعهم اخلا�سة و�سروطهم  التكيف  للم�سرتين مع 
التي قد ل تكون مالئمة ملا اعتدنا عليه يف �سوق العر�ص 

والطلب �سمن اأجواء  املناف�سة املعهودة وامللمو�سة.
واأ�ساف املهند�ص حممد منر يقول : ولبد من التوقف 
وامل�ساريع  املييتييزايييدة  اليييجييابيييييات  اأميييام  وتب�سر  بيياإمييعييان 
الييقييائييميية وامليينييظييورة والييتييي حتيير�ييص حييكييوميية دبيييي على 
الع�سر  حلتمية  جميييياراة  لي�ص  وم�ساعفتها  اإجنيييازهيييا 
وح�سب واإمنا لتحقيق ال�سبق الدائم مع الدعم املتوا�سل 

�سواء يف الروؤى اأو الرعاية اأو الأ�سراف.
ول اأخفى عليك باأن حكومة دبي تعمل يوميا بخطوات 
تطوير  مييع  التحتية  البني  تطوير  اأجيييل  ميين  متتالية 
واحتواء  ال�سوق  و�سع  مع  وتتكيف  لتتما�سى  القوانني 
الييعيير�ييص والييطييلييب مبييالييهييا الأفيي�ييسييل واملتوا�سل  حييركيية 
واليييتيييي تيي�ييسييب بييالييتييايل يف ميي�ييسييلييحيية اليي�ييسييوق بييقييدر ما 
امل�ستقبل  نحو  قدما  اجلميع  ليم�سي  ال�ستقرار  تدعم 

الأف�سل.

- اإجنازات ماج 2018-11-12 

وحييول �ييسييوؤال عيين اإجنييييازات جمموعة ميياج خييالل العام 
على  نعتمد  نحن  منيير  حممد  الأ�ييسييتيياذ  قييال   2018
ركائز اأ�سا�سية يف جناح اأعمالنا وم�ساريعنا الراهنة منها 
يف  القوة  وثانيا  املدرو�ص  القرار  اأول  وهي  وامل�ستقبلية 
املبا�سرة والتنفيذ وثالثا ن�سع ن�سب اأعيننا باأن النتائج 

دائما هي املقيا�ص.
وا�ييسييتييطييرد يييقييول وبييالييطييبييع فيييياأن اأييييية �ييسييركيية عيياميية ل 
ناجح  ب�سكل  امللحة  الييربامييج   هييذه  ت�سع  اأن  ت�ستطيع 
على  بارتكازها  اإل  املن�سودة  للنتائج  و�سامن  ومقبول 
املال  راأ�ييص  بني  بب�سرة  جتمع  مدرو�سة  عمل  منهجية 
وكذلك  املييالبيي�ييسييات  بييكييل  املييحيييييطيية  والإدارة  املييتييحييرك 
الأهداف املدرو�سة ووعي متطلبات املراحل وعيا كامال 
وبكل التفا�سيل. وتابع يقول : وهذه املنهجية املدرو�سة 
هي برنامج عملنا اليومي يف جمموعة ماج وباأننا ندرك 
جيدا التوقيت املنا�سب للقرار املنا�سب للتنفيذ وباحلجم 
ول  اإفيييراط  بال  ال�سوق  متطلبات  مع  واملتفق  املييدرو�ييص 
تفريط لأن لغة الأرقييام بالنهاية هي القول الف�سل يف 

كل جناح ومبادرة واإجناز لأي م�سروع.
نكرر  كما  ميياج  جمموعة  يف  الييدائييم  وهاج�سنا  واأ�ييسيياف 
تفر�ص  والإبيييييداع  والتميز  اليينييجيياح  �سريبة  بييياأن  دائييمييا 
نف�سها يف كل حلظة ويف كل موقع ويف كل قرار وهذا هو 

اأحد العوامل لنجاحاتنا املتوا�سلة واحلمد هلل.

م�ساريع العام 2019
قال   2019 لييلييعييام  »ميييياج«  عيين تطلعات  �ييسييوؤال  وحيييول 
يف  الأ�سا�سية  ا�سرتاتيجيتنا  اإن  منيير  حممد  املهند�ص 
وم�ستقبال  حا�سرا  التالية  العنا�سر  على  تقوم  العمل 

وهي:

املحلي  ال�سوق  يف  وال�ستجابة  التحدي  حتميات  اإدراك 
والعاملي.

باأقل  النتائج  اأف�سل  تاأتي  بحيث  املييال  براأ�ص  التحكم   -
التكاليف وباأح�سن حال واإخراج.

وما  والطلب  العر�ص  لتقلبات حركة  الب�سر  الوعي   -
قد حتمله من مفاجاآت تفر�ص نف�سها على ال�سوق بني 
حني واآخر مع متنياتنا باإذن اهلل باأن حتقق طموحاتنا 
وطموحاتها  اليير�ييسيييييدة  حكومتنا  بييرعيياييية  وم�ساريعنا 
النه�سة  طريق  يف  قدما  امل�سي  على  وحر�سها  الكبار 
والأمن  والرخاء  والنماء  والأعمار  والتطور  والزدهييار 

والأمان وال�ستقرار وكل عام واأنتم بخر. 

حممد منر
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نتقدم باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

اإىل مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

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

واإىل �شعب المارات الكرمي واملقيمني والوافدين

مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شابع و الأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة 

وكل عام وانتم بخري 



ملحق خا�ص مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سابع و الأربعني

األحد  2   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12493  
Sunday  2   December   2018  -  Issue No   1249347اليوم الوطني

24
ال�سيخ زايد املوؤ�س�ص والقدوة

فاروق اأبوبكر: كلنا يف خطى زايد وعلى نهجه
اليوم الوطني للدولة يعني اأ�سالة النتماء وموا�سلة العطاء ومواكبة التطور والزدهار

واكبنا امل�سرية الحتادية منذ بداياتها ون�سبو اإىل حتقيق املزيد من النجاحات
•• دبي-�لفجر:

الحتادية  امليي�ييسييرة  العاملية  فييياروق  قرطا�سية  واكييبييت 
 1980 العام  املتحدة منذ  العربية  الإميييارات  دوليية  يف 
فتاأ�س�ست يف دبي وتو�سعت فروعها لت�سبح ع�سرة فروع 
تنت�سر يف اإمارات الدولة ، كما اأن لديها ثالثة م�سانع 
ال�سارقة  ويف  دبيييي  يف  احليييرة  املنطقة  يف  للقرطا�سية 
اإىل  منتجاتها  وت�سدر  املتوالية  املعار�ص  يف  وت�سارك 

حوايل ت�سعني بلدا حول العامل.
فاروق  الأ�ستاذ  �سعادة  اإدارتها  جمل�ص  رئي�ص  ويحر�ص 
املركز  املعار�ص يف  اإدارة  مع  وبالتعاون  �سنويا،  بكر  اأبييو 
التجاري العاملي بدبي على تنظيم معر�ص عامل الورق 
وا�ست�سافة امل�ساركني فيه ، وبخا�سة ال�سركات اليابانية 
قرطا�سية  موؤ�س�سة  مع  واملتعاونة   ، والرتكية  الأملانية 

فاروق العاملية.
خارطة  يف  اأفقيا  العاملية،   املوؤ�س�سة  جناحات  وتييتييواىل 
الإنتاج  تييطييوييير  يف  وعييمييوديييا   ، ملنتجاتها  امليي�ييسييتييوردييين 
املوؤ�س�سة ليكون فريق  واإذكيياء الكفاءات والقدرات لدى 
مواكبة  على  قيييادراً  دائييمييا  والت�سويق  والإنييتيياج  الإدارة 
التطور  ح�سب  والت�سويقي  والإنتاجي  التقني  التطور 
الرتقاء  لتحقيق  ال�سامل  والعاملي  والإقليمي  املحلي 
املتوا�سل باجلودة والتميز والبتكار، ومواجهة املناف�سة 
وتلبية مقت�سيات وحاجات العر�ص والطلب على اأكمل 

وجه.
عمل  وفييريييق  ومتطورة  را�سخة  اإدارة  كله  ذلييك  وقيييوام 
وم�ستقبال  ومرحليا  اآنيا  حمييددة  واأهييداف  متخ�س�ص 
باملزيد  النتائج  فتاأتي  ح�ساب؛  ،األييف  خطوة  لكل  تعمل 
عاما  وتكر�ص  والإبيييداع،  والبتكار  والتميز  النجاح  من 

باإذن  للمزيد  توؤ�سر  ومتوالية  لفتة  خطوات  عام  بعد 
اهلل.

من القلب اإىل القلب:
ال�سيخ  املوؤ�س�ص  اهلل  بيياإذن  له  املغفور  مئوية  ومبنا�سبة 
الوطني  واليوم  اهلل  رحمه  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايييد 
املتحدة  العربية  الإمييييارات  لييدوليية  والأربييعييني  ال�سابع 
حتدث اإلينا �سعادة الأ�ستاذ فاروق اأبوبكر رئي�ص جمل�ص 
يعدُّ   : قييال  العاملية  فييياروق  قرطا�سية  موؤ�س�سة  اإدارة 
ي املرحوم ال�سيخ زايد بن �سلطان  بيياإذن اهلل  ي  املغفور له 
اآل نييهيييييان مييوؤ�ييسيي�ييص دولييية الإميييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة ي 
اأمنوذجا رائعا ومثال يحتذى وقائدا  ي  طيب اهلل ثراه 

نييادرا ووالييدا للجميع ، قيادة وريييادة يف حكمته ونهجه 
واإجنيييازاتيييه ومييكييارمييه الييتييي جعلت ميين دولييية الإمييييارات 
والزدهار  والتطور  ال�ستقرار  املتحدة موطن  العربية 
والتنمية والإعمار والرتبية والتعليم والثقافة والإبداع 
والييتييجييارة وال�سناعة والييزراعيية واليييري والييعييمييران من 
املباين الع�سرية اإىل اجل�سور ال�ساخمة، اإىل الطرقات 
ال�ساملة اإىل الإدارات املتطورة اإىل املدار�ص واجلامعات 
واملعاهد ودور العلم ، واملنتديات التي تتالءم مع عمق 
الرتاث واأ�سالة احل�سارة ، ومتطلبات املدنية و�سرورات 
تاريخ  نقطة حتول كربى يف  الحتيياد  امل�ستقبل؛ فجاء 
الإمييييييارات وامليينييطييقيية وعيييّم خيير اليييدولييية عييلييى اجلميع 
والإ�سالمي،  العربي  العاملنِي  اإىل  اخلليج  منطقة  من 

جامعة  بناء  اأو  مبادرة  دعييم  يف  �سواء  كافة  والإن�سانية 
ومهارات  قييدرات  تطوير  اأو  اأيييتييام  رعاية  اأو   ، ومدر�سة 
وال�سديقة  ال�سقيقة  الأخييييرى  الييبييلييدان  حتييتيياج  حيييييث 

،عطاء بال حدود وتوا�سل بال كلل اأو ملل.
واأ�ساف الأ�ستاذ فاروق اأبوبكر يقول: اإن خر الإمارات 
ال�سراء  وجيينييوبييا يف  و�ييسييمييال  وغييربييا  �سرقا  الييعييامل  يعم 

وال�سراء. 
فبوركت اأيادي �سيوخنا الكرام، وحكامنا الأفا�سل نحو 
املزيد من العطاء والزدهار والرخاء من جيل اإىل جيل 
ومن عام اإىل عام؛ لتتواىل الثمار ويت�ساعف القطاف 
اإخال�سا ،ووفاء وعطاء« واأما بنعمة ربك فحّدث« .. كل 

عام واأنتم بخر 

نرفع ا�سمى ايات التهاين والتربيكات 
�إىل 

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

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

و�إىل 

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

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

 وكل عام وانتم بخري 

دبي - ديره - المارات العربية املتحدة 

- �سارع املكتوم - هاتف:042279898 - 

فاك�ص:042233423 -  �ص.ب:2987

علي عبد اهللرامي فاروقفاروق اأبوبكر



نتقدم باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

اإىل مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

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

اأولياء العهود ونواب احلكام حفظهم اهلل  واإىل �شعب الإمارات الكرمي واملقيمني 

والوافدين مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شابع و الأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة 

وكل عام وانتم بخري 
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نيكاي دائما يف املقدمة اإنتاجا وت�سويقا وتطورا

بارا�س �سهداد بوري : نواكب النه�سة 
يف االإمارات بكل التفا�سيل

دائما  الهندية  الإماراتية  • العالقات 
على ما يرام

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

ا�ستهل �سعادته حديثة برفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �ساحب 
، حفظه اهلل واإىل  الدولة  اآل نهيان رئي�ص  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سمو 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  الييوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل  رئي�ص جمل�ص 
العهود  اأولياء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل  اهلل  الإمييارات حفظهم  حكام 
واإىل جميع امل�سئولني واإىل �سعب الإمييارات الطيب امل�سياف واإىل جميع 
املقيمني والوافدين على اأر�ص الدولة مبنا�سبة مئوية ال�سيخ زايد رحمه 

اهلل واليوم الوطني 47 للدولة وكل عام واأنتم بخر.
اإىل ح�سول نيكاي على عدد  باملنا�سبة  بارا�ص �سهداد بوري  ال�سيد  واأ�سار 
حممد  ال�سيخ  وجائزة  للتميز  خليفة  ال�سيخ  جائزة  اأهمها  اجلوائز  من 
باإذكاء  واجبنا  وانطالقا من  بدورنا  واأ�ساف ونحن    . را�سد لالإبداع  بن 
احلوافز وتكرمي املتميزين نقدم كل عام تباعا اجلوائز التقديرية لالأوائل 

يف كليات التقنية العليا بانتظام .

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

العظيمة ونحن دائما متفائلون.

روؤيتنا مدرو�سة وتوقعاتنا اإيجابية 
�سعادة  قال   2020 اأك�سبوا  بعد  ما  امل�ستقبلية  الروؤية  عن  �سوؤال  وحييول 
لرغبات  املييالئييميية  هييي  احلييديييثيية  التكنولوجيا  اإن  بيييوري  �ييسييهييداد  بييارا�ييص 
الت�سميم  حيث  من  املعا�سرة  للحياة  تفا�سيلها  بكل  وحاجاته  الإن�سان 

باأن  املوا�سفات املطلوبة ونحن �سعداء  الأداء وتكامل  والرتكيب وب�ساطة 
ت�سل ميزانية اأعمالنا اإىل 300 بليون درهم ونحن �سعداء باأن يتم �سرف 
هذا املبلغ يف املكان والزمان املنا�سبني املدرو�سني .  واأ�ساف وهذا بالطبع 
�سوف يكون له دورا موؤثرا يف العمل القت�سادي من اأجل م�ساعدة الأعمال 
وذلك لالإم�ساك بالفر�ص وحتقيق جناح الأعمال. وا�ستطرد �سعادته يقول 
ونحن كذلك نرى امل�ستقبل امل�سرق مبا هو اأبعد من اأك�سبو 2020 اأي يف 
ال�سنوات املقبلة التي تليه حيث �سينمو القت�ساد على قدم و�ساق يف دبي 

والإمارات العربية املتحدة ونحن دائما نتوقع ما هو اأف�سل 

التطوير هاج�ص اجلميع
التطوير  اأن  حيث  اجلميع  لدى  التطوير  هاج�ص  حول  �سعادته  وحتييدث 
املتوا�سل وال�سباق يعترب القاعدة الأ�سا�سية لالقت�ساد احلديث واملتنامي 
�سواء باملبادرات ال�سخ�سية اأو امل�ساريع اجلامعية اأو املنتديات القت�سادية 
الإماراتي  اجليل  وتهيئة  التكامل  اعتبارات  مع  املتوالية  ال�ست�سرافية 
اأن  على  الر�سيدة  كقيادتنا  ويحر�ص  ال�سبق  بزمام  مي�سك  بيياأن  ال�ساعد 
يكون دائما يف املقدمة ول�سيما يف جمال الطاقة ال�سم�سية واإدارة الروة 
املائية وهي روؤية ا�ست�سرافية تعترب اأ�سا�سية لالإ�سافات املتوالية واملنتظرة 
عدد  يبلغ  اأن  اإىل  �ستو�سل  الهييتييمييامييات  وهيييذه  وقيييال   2035 الييعييام  يف 

امل�سافرين اإىل مائة مليون من مطار اآل مكتوم وهو الأكرب.
تي�سر  خييطييوط  كلها  وهييي  والإبيييييداع  والتميز  البييتييكييار  هاج�ص  وكييذلييك 
�سعيد  الإميييارات  يف  هنا  باأنني  اأوؤكيييد  املنا�سبة  وبهذه  متوازية.  باجتاهات 
جدا باأن اأرى اأفكار التنمية وم�ساريع التطوير ت�سر بخطوط متوازية يف 
الإمارات ال�سبع وهي خطوات هامة واأ�سا�سية يف م�سرة النه�سة ال�ساملة 
نحو  ال�سليم  الجتماعي  والتكافل  املتكامل  النمو  ي�سمن  مبا  واملتكاملة 
التوازن بني اجلميع مع اإذكاء احلوافز ومنو الطموحات ل اأن يزداد الغني 
غنى والفقر فقرا واإمنا اجلميع يف �سعور م�سرتك بالراحة والطماأنينة 
مع الجتهاد والداأب والك�سب بحثا عن و�سع اأف�سل و�سط مناخ الإمارات 
اليي�ييسييحييي لييالبييتييكييار والجييتييهيياد والييتييميييييز والإبييييييداع واإذكييييياء احليييوافيييز كل 

احلوافز.

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

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

هنا م�ساملون وعمليني ويتطلعون اإىل الإنتاج اجليد.

نيكاي 2019
وحول جناحات نيكاي املتوا�سلة وتطلعات العام 2019 قال �سعادة بارا�ص 
م�ستقرة   اأ�ييسييواق  اإىل  ونتطلع  بيياطييراد  النمو  نوا�سل  نحن  بييوري  �سهداد 
والعراق  �سوريا  بعد  اأخيييرى  اأ�ييسييواق  عيين  حاليا  نبحث  ولييذلييك  وم�سجعة 
واليمن . كذلك يوجد م�ساكل اأخرى يف بلدان اأخرى منف�سلة عن الحتاد 
وتركمان�ستان  واأوزبك�ستان  وطاجيك�ستان  كازاخ�ستان  مثل  ال�سوفيتي 
وغرها مثل �سم �سبه جزيرة القرم لالحتاد الرو�سي وغر ذلك. وهكذا 
نتطلع اإىل دول اأخرى تكون اأ�سواقها تعوي�سا وكبديل ل�ستمرار حظوظنا 
يف النمو والتطور وتالفيا لنخفا�ص ال�سيولة بن�سبة خم�سني باملائة �سلبا 
وهكذا ما اأثر على دول اجلوار لالحتاد الرو�سي والتي كان �سمن الحتاد 
اأ�سواق  اإيجاد  نيكاي لتحقيقه يف  �سركة  ت�سعى  �سابقا وهذا ما  ال�سوفيتي 
بديلة ل�ستمرار خطوط النمو والتطور وخل�ص �سعادته اإىل القول وعلى 
متفائلون  ونحن  يييرام  ما  على  تي�سر  ال�سركة  اإطييار  يف  اأعمالنا  فيياأن  كل 
الأكر  اإىل  ن�سل  و�سوف  ال�سوق  يف  الدائم  النمو  اإىل  ونتطلع  بامل�ستقبل 
والنجاح  النمو  املزيد من  نيكاي على  ت�ساعد  اأن  التي ميكن  البلدان  من 

والتو�سع . وكل عام واأنتم بخر. 

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

•• �أجرى �ملقابلة- د. حممود علياء:

تييتييواىل جنيياحييات �ييسييركيية نيييييكيياي يف اليي�ييسييوق املييحييلييي يف دولييية الإمييييييارات العربية 
املتحدة وكذلك يف ال�سوق الإقليمي والدويل وتقوى بجودة منتجها من املعدات 
اأثييبييتييت متيييييزهييا وحاجة  والييتييي  املييتييميييييزة  والييرقييمييييية  واللييكييرتونييييية  الكهربائية 
اجلميع اإليها بف�سل التقنية العالية الفائقة اجلودة والأ�سعار املدرو�سة املناف�سة 
التي  املتوا�سلة  واخلييدمييات  الوقت  مييدار  على  ال�سيانة  �سمانات  اإىل  بالإ�سافة 
تقدمها ال�سركة لزبائنها على مدار الوقت مما يعزز الثقة ويو�سع خارطة ال�سوق 

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

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

امل�ساركة بكل الروافد التعليمية الأكادميية واملجالت الإبداعية .

نرفع ا�سمى ايات التهاين والتربيكات 
�إىل 

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

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

و�إىل 

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

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

 وكل عام وانتم بخري 

جوائز ت�سارك نيكاي يف رعايتها
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م�سدر اإلهام وفخر للجميع 
 

فعاليات جمتمعية ت�سيد باإجنازات الدولة والنه�سة ال�ساملة التي حققتها الظفرة على مدى 47 عاما
 م�سلم العامري  .. ما حققته الإمارات يفوق ما حتقق يف اأمم اأكرث تاريخ وح�سارة.

 �سلطان املزروعي .. القيادة الر�سيدة ر�سمت باأحرف من نور اإجنازات تفخر بها الأجيال.
قدرية الب�سرية  : اإجنازات الدولة على مدى 47 عاما تعك�ص حكمة قيادتنا وقدرتها على ا�ست�سراف امل�ستقبل

••  منطقة �لظفرة – لطيفة جابر 

 اأكدت فعاليات جمتمعية وم�سوؤولون يف منطقة 
حققتها  الييتييي  اليي�ييسييامييليية  النه�سة  اأن  الييظييفييرة 
47 عاما ما كانت لتتحقق  املنطقة على مدى 
لول وجود قيادة حكيمة لديها بعد نظر وقدرة 
التي  الإجنيييازات  تلك  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  على 
بيياإذن اهلل  املغفور له -  واأر�سى دعائمها  حتققت 
طيب  �سلطان-  بن  زايييد  ال�سيخ  الوالد  تعاىل- 
الييقييائييد �ساحب  عييلييى نهجه  ،و�ييسييار  ثييييراه-  اهلل 
رئي�ص  نهيان  اآل  زايييد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 

الدولة حفظه اهلل ورعاه .
اجلميع  نفو�ص  على  الغالية  املنا�سبة  تلك  ويف 
واعتزازه  فييخييره  ليعربعن  اجلييميييييع؛  يييتييبييارى 
منطقة  م�سوؤولو  وهييم  الغالية  املنا�سبة  بييهييذه 
مبا  واعييتييزازهييم  فخرهم  عن  الظفرة، يعربون 
حققته دولة الإمارات من نه�سة وتقدم ورقي يف 
كافة املجالت ، بف�سل تالحم القيادة الر�سيدة 
النجاح  مييقييومييات  كييافيية  تييوفيير  على  وحر�سها 
نه�سة  فحققت  للمواطنني  الكرمية  واحلييييياة 
حيث  املختلفة ؛  الييقييطيياعييات  جميع  يف  �ساملة 
حتتفل دولة الإمارات العربية املتحدة يف الثاين 
من دي�سمرب هذا العام بالعيد الوطني ال�سابع  
والأربعني  وقد تر�سخت امل�سرة الحتادية التي 
حققت للبالد منجزات تنموية �سملت خمتلف 

نواحى احلياة .
اخلارجية  �سيا�ستها  بف�سل  الدولة  تبواأت  كما 
العامل. م�ستوى  على  مرموقة  مكانة  املتوازنة 

كيييميييا انييعييكيي�ييسييت ميييظييياهييير اليييتيييقيييدم عيييليييى كافة 
الفرد  دخل  م�ستوى  ارتفاع  فيها  مبا  اجلوانب 
ال�سحية  اخلدمات  على  الدولة  نفقات  وزيييادة 
يف  بقوة   املييييراأة  م�ساهمة  ،وزييييييادة  والتعليمية 
املييييجييييالت وانييخييفييا�ييص ميييعيييدلت وفيات  كيييافييية 
الأطفال اإىل اأدنى حد ، وخييييلو البالد من اأخطر 
الب�سرية  امليييوارد  وتنمية   ، والأوبييئيية  الأمييرا�ييص 
لكافة  الكاملة  الجتماعية  الييرعيياييية  وتييوفيير 
فئات املجتمع ،مع اإعطاء اهتمام خا�ص لل�سباب 
الحتياجات  ذوي  فيها  مبا  ال�سعيفة  والفئات 
اإىل  املييواطيينييني وهيييي تتطلع  اخلييا�ييسيية  وكييبييار 
ال�سعيد  املزيد من اخلطوات الإ�سالحية على 
كافة  وعيييليييى  املييييجييييالت  اليييوطييينيييي يف خمييتييلييف 

م�ستويات ال�سلطة .
�سركة  الهاملي مدير فرع  �سيف  اأحمد   ويقول 
اأدنوك للتوزيع مبنطقة الظفرة : يف هذا اليوم 
قلوبنا  على  الغالية  املنا�سبة  هييذه  ويف  املييبييارك، 
�ساحب  مييقييام  اإىل  اأرفييييع  اأن  ييي�ييسييعييدين  جميعا 
رئي�ص  نهيان  اآل  زايييد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
التهاين  اآييييييات  -اأ�ييسييمييى  اهلل  -حييفييظييه  اليييدولييية 
واإىل  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل  والتربيكات 

�سعب الإمارات العزيز .
اأ�س�سه وقاده  باأن الحتاد الذي  الهاملي  ويوؤكد 
نهيان  اآل  �سلطان  بيين  زاييييد  ال�سيخ  لييه  املييغييفييور 
رحمه اهلل يعد اإجنازا عظيما وفريدا من نوعه، 
�سهد له القا�سي والداين ،وبهر العامل بروعته 

و�سموخه .
الذي  اإن اخلييير  امليينيي�ييسييوري:  وييييقيييول حييمييد     
كييان كبرا وعظيما  الإميييارات  اأنحاء  عم جميع 
احلياة  منط  اإىل  بكاملها  الدولة  انتقلت  حيث 
املييدنييييية واملييوؤ�ييسيي�ييسييات احلييديييثيية ؛فيييقيييد �سيدت 
لعملية  اأ�سا�ساً  بعّدها  احلديثة  التحتية  البنية 
الرفاهية  التنمية القت�سادية وتعزيز م�ستوى 

للمجتمع .
العالقات  مدير  الهاملى  �سامل  حمد   وي�سر 
الييعيياميية بييبييلييدييية امليينييطييقيية الييظييفييرة بيييياأن خالل 
القيادة  47  عاما قامت  لي  التي  فييرتة الحتيياد 
البادية  بتوطني  احلكيمة  ب�سيا�ستها  الر�سيدة 
وجتميع القبائل يف قرى حديثة تنت�سر حولها 
والعالج  التعليم  فيها  ويتوفر  احلديثة  املييزارع 

من مواطن البادية والقبائل .

 فخر واعتزاز
تخطت  الدولة  بيياأن  املييزروعييي:  �سيف   واأ�ساف  
الرفاهية  حتقيق  يف  الكاملة  الييعييالميية  حيياجييز 
�سملت  التنمية  فنجد  ؛  للمجتمع  القت�سادية 
جميع نواحي احلياة من اقت�سادية واجتماعية 
الطرق  اأن  نيييرى  املييثييال  �سبيل  فعلى  وثييقييافييييية 
احلديثة امتدت اإىل كل اإمارات الدولة، وباأحدث 
املييوا�ييسييفييات الييعيياملييييية وتييرافييق ذليييك مييع ت�سييد 
اأحيييدث املييوانييئ واملييطييارات وخييلييق ميينيياخ منا�سب 
القت�سادية  الأو�ساع  تقلبات  رغم  لال�ستثمار، 

واملالية العاملية .
  ففي منطقة الظفرة ،�سنجد اأن هناك  طقو�ساً 
خا�سة بني الأهايل لالحتفال بهذا اليوم فرنى 
امليي�ييسييرات والييعييرو�ييص الييعيي�ييسييكييرييية، تييخييرج اإىل 
ال�سوارع، وت�سم بني طياتها جميع فئات املجتمع 
من رجال واأطفال ون�ساء بالإ�سافة اإىل الأعمال 
واحلفالت  والييقيي�ييسييائييد  وامليييعيييار�يييص  اليييرتاثييييييية 
الغنائية والرق�سات ال�سعبية التي جتوب جميع 
مدن منطقة الظفرة،  وبالن�سبة اإىل امل�سوؤولني 
الإجنازات  عن  فيتحدثون  الظفرة،  منطقة  يف 
بداأت  التي  املا�سية،  الفرتة  طييوال  التي حدثت 
زايد  ال�سيخ  تعاىل-  اهلل  بيياإذن   - له  املغفور  مع 
وت�ستمر  اهلل-   رحمه   - نهيان  اآل  �سلطان  بيين 
ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  وتتوا�سل مع �ساحب 

زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة - حفظه اهلل- .
 

 موقع متميز
 حمد املزروعي اأ�سار: باأن الدولة يف ظل الحتاد 
قد عربت �سنوات �ساقة بخطوات واثقة، وبنجاح 
يف خمتلف نواحي احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية 
والجييتييميياعييييية والييثييقييافييييية واخلييدمييييية .واأن ما 
نعي�سه اليوم يف كل مدن الإمارات من ا�ستقرار 
ومييا ننعم بييه ميين رخييياء هييو اأحيييد ثييمييار الحتاد 

الذي حتقق بجهد الآباء والأجداد.
ال�سيخ  اأ�س�سه  الييذي  الحتيياد  :اإن  �سامل عبداهلل 
لدولتنا  جعل   - اهلل  رحييمييه  �سلطان-  بيين  زاييييد 
متميزا  وموقعا  ال�سم�ص،  حتت  مرموقا  مكانا 

الدولية. ال�ساحة  وعييلييى  الييعييامل  خريطة  على 
لييكييل املييواطيينييني داخل  واإن كيييان الحتيييياد فييخييراً 
هذه الدولة العظيمة ؛فاإن املحافظة على هذه 
الإعجاز  هييو  اليي�ييسيينييوات  هييذه  كييل  عييرب  التجربة 
هدفا  الييوحييدة  فيه  اأ�سبحت  زميين  يف  احلقيقي 
ت�ستطيع  ول  الييييدول  ميين  الييكييثيير  اإليييييه  ت�سعى 

بلوغه.
 ويقول �سعيد �سهيل املزروعي مدير مركز« مت 
» مدينة زايد : بالرغم من التطور احل�ساري 
والتغرات  واليي�ييسيينيياعييي  اليييعيييميييراين  والييينيييميييو 
الجتماعية والثقافية مازال املواطن الإماراتي 
وعاداته  ومبادئه  قيمه  على  حري�ص  الأ�سيل 
وتقاليده التي تربى عليها .حيث تقوم القيادة 
اليير�ييسيييييدة بيي�ييسييرورة الهييتييمييام والييرعيياييية لهذا 
�سخ�سية  عييلييى  املييحييافييظيية  فييميي�ييسيياأليية  اجليييانيييب 
اليييبيييالد وقيمها  بييتييقيياليييييد  امليييواطييين والييتييميي�ييسييك 
اليييروحييييييية مييهييميية جييييدا ومتييثييل امييييتييييداداً هاماً 
للموروث الثقايف والإ�سالمي الذي تربينا عليه 

منذ ال�سغر .
ت�سهده  ما  بيياأن  العامري :  حممد  م�سلم   واأكد 
تييطييورات واإجنييييازات يعود بالف�سل  الييبييالد ميين 
زايد  ال�سيخ  تعاىل-  اهلل  بيياإذن  لييه-  املغفور  اإىل 
بن �سلطان اآل نهيان - رحمه اهلل - وي�سر على 
خطاه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة  بن زايد اآل 

نهيان -حفظه اهلل- . 

لدولتنا  الوطني  العيد  بيياأن  العامرى  واأ�ييسيياف 
احلبيبة ما هو اإل رمز للعطاء والتحدي والعناء  
وال�سرب لآبائنا واأجدادنا و�سيوخنا الذين تعبوا 

من اأجل بناء هذه الدولة العظيمة .
حققته  ما  اإن   املزروعي :   زايييد  �سلطان   يقول 
م�سرتها  خييالل  اإجنيييازات  من  احلبيبة  دولتنا 
الأ�سعدة الجتماعية والقت�سادية ي�سكل  على 
تعاىل-  اهلل  بييياإذن   - لييه  للمغفور  عييرفييان  �سجل 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - رحمه اهلل - 
و لقائد امل�سرة احلالية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل نهيان - حفظه اهلل - الذي  خليفة بن زايد 
املقومات  كييل  تييوفيير  يف  �سعبه  عييلييى  يبخل  مل 
التي  ت�ساهم يف تطوير مناحي حياتنا اليومية 

املختلفة .
الأربيييع  الييعييقييود  :اأن  بييوهيينييدى  يييو�ييسييف   وي�سر 
املا�سية هي بكل املقايي�ص متثل حقبة مزدهرة 
من تاريخ  الإمارات والذي و�سع فيه املغفور له 
اآل نهيان -رحمه اهلل-  �سلطان  زايد بن  ال�سيخ 
ب�سمته وقييال كلمته . وقيياد ال�سيخ زايييد موكب 
املخل�ص  القائد  بثقة  والنه�سة  والتقدم  البناء 

ل�سعبه وعطف الوالد املحب لأبنائه.
 .واأ�ييييسييييار �ييسيييييف �ييسييعيييييد املييييزروعييييى بييييياأن العيد 
ووجداننا  لنفو�سنا  حبيبة  ذكييرى  هي  الوطني 
والنفعالت  امل�ساعر  من  بفي�ص  تغمرنا  حيث 
بطموحاتنا  يتعلق  ما  امل�ساعر  تلك  اأن من  كما 

واأمالنا وتطلعاتنا اإىل ما ن�سبو اإليه ب�ساأن تتابع 
تطوره وازدهاره، وعلو �ساأنه ومع ما تثره هذه 
ن�ستذكر  حينما  و�سجن  خييواطيير،  من  الييذكييرى 
من قاموا بتاأ�سي�سه وعلى راأ�سهم  طّيب الذكر 
املغفور له - باإذن اهلل - ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان .
 واأ�يييييسييييياف  حميييميييد الييييربيييييك الييييعييييامييييري  بيييياأن 
هييذه امليي�ييسييرة الييتييي متيييييزت بييعييطيياءات م�سهودة 
واإجنازات كبرة �سوف ت�ستمر اإن �ساء اهلل حتت 
قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�ص الدولة - حفظه اهلل -.واإن جتربة 
�سبعة  قبل  تاأ�س�ست  التي  الييوحييدوييية  الإمييييارات 
وفريدا  عظيما  اإجنيييييازا  تييظييل  عييامييا  اأربيييعيييني  و 
امليييرر : لقد حتولت  .  ويقول ركيييان  نييوعييه  ميين 
اأربعة عقود ونيف من قيامها   الإمييارات خالل 
اآفاق  اإىل  ،انطلقت  مزدهرة  ع�سرية  دوليية  اإىل 
 ، واقتدار  ثقة  بكل  واملدنية،  التقدم واحل�سارة 
نهيييييي�سة  التيييييييحاد  ظييييل  يف  بالدنا  �سهدت  وقد 
وزراعية  وعييمييرانييييية  واقتيييي�سادية   تعلييييييمية 
يف  وامل�ستقبل  احلا�سر  احتياجات  لبت  كييربى 

عملية تنموية متميزة .
 واأ�سار عبد العزيز علي املن�سوري : نائب مدير 
الرتبوية  لل�سوؤون  الظفرة التعليمية  منطقة 
على  قامت  بالدنا  ت�سهدها  التي  النه�سة  بيياأن 
 ، الفر�ص  اإتاحة  العدالة يف  اأبييرزهييا  اأ�س�ص  عييدة 

وتوفر اخلدمات جلميع ال�سرائح الجتماعية 
املوؤ�س�ص واملنظم الذي  العمل  باأهمية  والإميييان 
واملحافظة  ال�ستمرارية  ويكفل  اجلهود  يوحد 
الأ�سري،  والتما�سك  الجتماعي،  الن�سيج  على 
وبناء  التنمية  عملية  يف  املييواطيينييني  وم�ساركة 

الدولة .
املوؤ�سرات  كل  بيياأن  املييرر:  الكندي  م�سبح   واأكد 
من  قيا�سية  اأرقاما  �سجلت  قد  بالدنا  اأن  توؤكد 
�سعيد  كييل  عييلييى  واليييرخييياء  والييتييقييدم  التح�سر 
تتميز  التي  املتقدمة  الييدول  من  اليوم  جعلتها 
�سيا�سية  واأو�يييسييياع  ومييزدهيير  مييتييطييور  باقت�ساد 

م�ستقرة وتنظيمات اإدارية واإنتاجية متطورة .
الثقايف  املركز  مدير  العامري  كردو�ص  ويقول 
يف الظفرة : اإن احتفالنا بهذه املنا�سبة الوطنية 
املباركة  نه�ستنا  مب�سرة  احتفال  هو  اخلالدة 
من خييالل ما حتقق من منجزات ح�سارية يف 
املواطن  بناء  اإىل  جميعا  هدفت  املجالت  كافة 
واملواكب  اأ�ييسييالييتييه  عييلييى  املييحييافييظ  الإميييياراتييييي 
لع�سره دومنا اإخالل بالأ�سالة وقيم املجتمع .

 ت�سليح اجليل بالعلم واملعرفة
واأكد �سعيد را�سد �سعيد املزروعي : باأن الدولة 
الحتادية ا�ستطاعت و بتوفيق من اهلل تطوير 
املوارد الب�سرية املواطنة التي هي هدف التنمية 
املالية  م�سادرها  كل  الدولة  ف�سخرت  وغايتها 
لت�سليح  كييل طاقاتها  وبييذلييت  املييواطيين  خلييدميية 
اجليل اجلديد بالعلم واملعرفة وفتحت كل اأبواب 
التعليم لكل اأبناء الوطن وبعثت بالكثرين اإىل 

اخلارج للمزيد من التاأهيل ..
واأكييييييد �ييسييلييطييان �يييسيييامل املييينييي�يييسيييوري : بييياأنيييه مع 
ال�سابع  الوطني  للعيد  املجيدة  الذكرى  حلول 
والأربعني لقيام دولة الإمارات العربية املتحدة 
البهجة  مظاهر  اأروع  الغايل  الوطن  ربييوع  تعم 
وال�سرور احتفاء بذلك اليوم الذي اأنعم اهلل عز 
وجل فيه على الإمارات بنعمة الوحدة والحتاد 
، والذي كان ثمرة جلهود وقناعات قادة البالد 
ومبايعة ال�سعب ومت�سكه بالحتاد بقيادة املغفور 
له- باإذن اهلل تعاىل - ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان -رحمه اهلل- .

\احمد الهاملى

\عبد العزيزاملن�سورى

\حممد الربيك العامري

�سيف املزروعي

\�سلطان زايد املزروعى

\حمد �سامل الهاملي

\قدرية الب�سرى

\م�سلم العامرى

\خمي�ص �سيف املزروعى 

\كردو�ص عبداهلل العامري

\م�سبح الكندى املرر

\�سعيد �سهيل

\حم�سن العامرى
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 حميد حممد �سطاف :

 �سوق الذهب يف االإمارات يحظى بثقة العامل
••� ل�سارقة – �لفجر:

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

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

عند جهينة اخلرب اليقني
ال�سوق  يواكبون  الذين  املحرتفني  التجار  اأعني  احل�سيفة  والروؤية  اليقني  اخلرب  جهينة  عند  يبقى  ولكن 
العاملي وال�سوق املحلي بكل التفا�سيل ويف مقدمتهم �سعادة الأ�ستاذ حميد حممد �سطاف الذي يتميز دائما 
تراكم اخلربة  التي ولدها  تناأى عن الرجتييال وواقعيته  التي  ثاقبة وتقديرات �سائبة مبو�سوعيته  بروؤية 
الأ�ستاذ حميد حممد  �سعادة  ا�ستهل    . ينبئك مثل خبر(  التفا�سيل ) ول  اليومية لكل  لديه مع متابعته 
�سطاف حديثه برفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ مبنا�سبة مئوية ال�سيخ زايد 
رحمه اهلل واليوم الوطني ال�سابع 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 بخر. ونبارك من القلب با�ست�سافة دبي لإك�سبو 2020 .

املالذ الأمني والذخر املكني
ثم حتدث �سعادة الأ�ستاذ حميد حممد �سطاف حول �سوق الذهب العاملي وموؤثرات الأزمة العاملية قال �سهد 
�ييسييوق الييذهييب عييامليييييا زيييييادة يف 
حجم الطلب على الذهب على 
اأثر ح�سول الأزمة املالية حتى 
امل�ستثمرين  من  الكثرين  اأن 
يعتربون  اليييعيييادييييني  والييينيييا�يييص 
الآم ن  املييييالذ  هيييو  اليييذهيييب  اأن 
والييييذخيييير امليييكيييني يف الأزمييييييات 
الأ�ستاذ حميد حممد  واأ�ساف 
اأ�سعار  ارتفعت  وعليه  �سطاف 
خيالية  م�ستويات  اإىل  الذهب 
حيييييييث و�ييييسييييل �يييسيييعييير اأونييي�يييسييية 
الييذهييب خيييالل الييعييام 2010 
اإىل �سعف ما كان عليه يف الأعوام ال�سابقة حيث و�سل �سعر كلغ الذهب الواحد اإىل 45000 األف دولر اأي 

ما يعادل 160 األف درهم للكغ واحد.

 ال�سوق العاملي م�سطرب
وح�سب متابعاتي اليومية لأ�سعار الذهب واأ�سواق الذهب عامليا اأ�ساف الأ�ستاذ حميد �سطاف : اأرى الآن باأن �سوق 
الذهب العاملي م�سطرب ب�سكل وا�سح حيث اعتاد النا�ص اأن تنعك�ص الأزمات القت�سادية العاملية مبا�سرة على �سوق 
الناجتة عن  ال�سلبيات والتداعيات  اأن  . كما  اإىل طبيعته  �سيعود  الو�سع  فاإن  الأزميية  انق�ست هذه  الذهب ومتى 
الأزمة العاملية قد بداأت تنق�سع واأخذت الأو�ساع ال�سلبية عامليا يف اأن تتحول اإىل جزء من ال�ستقرار مما يوؤ�سر اإىل 
وجود بوادر لالرتداد الإيجابي حلركة الأ�سواق واملال والأعمال م�ستقبال وعندما تعود اأ�سعار الذهب اإىل الهبوط 
الذهب  اأ�سعار  النعكا�ص علي  والأعمال و�سيكون  املال  القت�ساد و�سوق  ينتع�ص  الطبيعية عندها  اإىل م�ستوياتها 
�سواء بهبوط وتداعياتها اأو بارتفاعها وت�ساعدها والرتقب ل�سان احلال واأ�ساف فالروؤية الوا�سحة بناء على ما 
تقدم هي لي�ست جلية حتى الآن وغر متوفرة يف �سوق الذهب العاملي نظرا لرتباط الذهب بعوامل اقت�سادية 
كثرة 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 باخلر جتدوه« 
ونحن متفائلون دائما واحلمد هلل وكل عام واأنتم بخر ومتنياتنا الدائمة حتقيق املزيد واملزيد من الإجنازات 

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

حميد �سطاف

نرفع اآ�سمى ايات التهاين والتربيكات 
�إىل 

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

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

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي حفظه اهلل 

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

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

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

حميد حممد �سطاف واخوانه  
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»الحتاد يف عيون الوافدين«

االإمارات بلدهم الثاين و�سعبها مثال الطيبة والكرم
ريهام النمر: الحتاد و�سام على �سدر املواطن والوافد لأن اجلميع ا�ستفاد منه.

هاين ال�سيد:اأثمن دور ال�سرطة يف العيد لتحملهم م�سوؤولية كبرية تقع على عاتقهم.
اأحمد جماهد الوافدون يعملون بجهد واإخال�ص لرفعة الإمارات ورفع رايتها عالية.

ع�سام ال�سيخ:اأحر�ص على اخلروج مع اأ�سدقائي املواطنني واأ�ساركهم الحتفال بالعيد.
نبيل ال�سيد نح�سر الكرنفالت التي تتميز باحلب والتاآخي ون�ساهد الألعاب النارية .

حممد كامل:الدور الذي تلعبه دولة الإمارات يف املنطقة العربية مهم وفعال بف�سل الحتاد.
خالد الأ�سوال: اإمارة اأبوظبي �سعرنا فيها بالدفء والنتماء وكاأننا يف بلدنا.

حممد عمر:يعدون اجلاليات العربية اإخوانًا لهم و�سركاءهم يف النجاح والتنمية.
هيثم امللثم:الإمارات بلدنا الثاين وهي التي وجدنا فيها �سالتنا.

•• حتقيق : رم�سان عطا 

))اجلاليات العربية حتتفل بعيد الحتاد 
اإخوانهم  مع  م�ساركة  والأربييعييني  ال�سابع 
الإماراتيني ، ومل ل؟ وهم يعرفون قيمة 
الحتاد ومدى اأهميته بالن�سبة للمواطن 
اأوجه  �ييسييواء يف جميع  والييوافييد على حييد 
احلييييييييياة الجيييتيييمييياعييييييية والقيييتييي�يييسييياديييية 
الوافد الإمييارات هي  ، ويعترب  والثقافية 
والتي  الأ�سباب  من  للعديد  الثاين  بلده 
�سعبها  وكيييرم  طيبة  مقدمتها   يف  ييياأتييي 
واأي�سا للخر الذي يتمتع به يف الإمارات 
اأهمية  مييييدى  نييبييني  الييتييحييقيييييق  هييييذا  ويف 
واإر�سال  املييغييرتبييني  نييفييو�ييص  يف  الإمييييييارات 
الإماراتي يف عيدهم  لل�سعب  برقية حب 

الوطني((.

اإخواننا املواطنني
*يف البداية يتحدث الدكتور هيثم امللثم 
�ييسيييييديل عيين راأيييييه قييائييال �ييسييعييادة غامرة 
وكاأننا  اجلييليييييل  اليييييييوم  هييييذا  يف  تيينييتييابيينييا 
اإخواننا  مييع  نحتفل  فنحن  اإميياراتيييييون. 
الحتفال  وكاأنه  اليوم  هييذا  يف  املواطنني 
بن�سر اأكتوبر يف م�سر ،ومل ل ؟وهي بلدنا 
فيها �سالتنا  وجييدنييا  الييتييي  وهيييي  الييثيياين 
م�سري  اإنيي�ييسييان  اأي  بييه  ي�سعر  مييا  ،وهييييذا 
يعي�ص يف اأبوظبي يجد الأميين والأمييان . 
* ويحكي حنا �سدقي مدير �سركة دعاية 
واإعيييالن قييائييال: الحييتييفييال بعيد الحتاد 
فقط  الإمييييارات  اأبيينيياء  على  قا�سرا  لي�ص 
الطيبة  اأر�ييسييهييا  عييلييى  يعي�ص  ميين  ،ولييكيين 
واأنا  اأعدُّ اأنه عيد للجميع فلول الحتاد 
والأمان  باخلر  اأمتتع  الآن  هنا  كنت  ملا 
امليييوجيييود يف اأبيييوظيييبيييي و�ييسييائيير الإمييييييارات 
الأخيييرى ،والييتييي متجد هييذا اليييييوم الذي 
كان البطل احلقيقي لهذا الإجناز املغفور 

له ال�سيخ زايد- طيب اهلل ثراه-  .
و قيييال اأحييمييد جميياهييد اإن الإمييييييارات هي 
الأمن  فيها  واأ�سبح يجد   : الثاين  وطنه 
قييادتييهييا و�سعبها  بييفيي�ييسييل  فيييييهييا  والأمييييييان 
الييطيييييب ونييحيين اليييوافيييدون نييعييمييل بجهد 
واإخييال�ييص لرفعة الإميييارات ورفييع رايتها 
عييالييييية ونيييهييينيييىء اإخيييوانييينيييا الإمييياراتيييييييني 
زايد  ال�سيخ  الوطني ونثمن دور  بعيدهم 
وما بذله من جهد لقيام الحتاد وو�سول 
مكانة  من  اإليه  و�سلت  ما  اإىل  الإميييارات 

عاملية حاليا .
وعيييين الحيييتيييفيييالت اليييتيييي تيييقيييام كيييل عام 
مبنا�سبة الحتاد اأ�سار نبيل ال�سيد:  باأنه 
ل يفوته كل عام الحتفال بهذه املنا�سبة 
اجلليلة وا�سطحاب عائلته وم�ساركة اأبناء 
العامة  امليادين  يف  احتفالتهم  الإميييارات 
باحلب  تتميز  التي  الكرنفالت  وح�سور 
على  النارية  الألعاب  وم�ساهدة  والتاآخي 
التهاين  اأجمل  وير�سل  اأبوظبي  كورني�ص 

اإىل حكام الإمارات و�سعبها الطيب.

الأ�سجار والورود
ال�سيد: عن نقطة هامة  *واأو�ييسييح هيياين 
حتييدث كييل عييام يف العيد الييوطيينييي  حيث 
قال: �سارع الكورني�ص يكتظ يف هذا اليوم 
�سلوكيات  وجنييد  والييوافييدييين  باملواطنني 
يحتفل  اليييذي  ال�سباب  بع�ص  ميين  �سيئة 
ب�سكل غر  الحتيييياد  بعيد  اليييييوم  هيييذا  يف 
�سحيح ،فتجد امل�سايقات التي حتدث يل 
الكورني�ص  على  من�سي  عندما  ولأ�سرتي 
الر�ص  األييعيياب  ي�ستخدم  ال�سباب  ،فبع�ص 
،وهييينييياك اأييي�ييسييا مييين يييعييمييل عييلييى اإتيييالف 
جانبي  على  امل�سفوفة  والييورود  الأ�سجار 
الكورني�ص ،واأنا اأثمن دور رجال ال�سرطة 
م�سوؤولية  يتحملون  لأنهم  اليوم  هذا  يف 

كبرة تقع على عاتقهم.
عبد  �ييسيييييد  حتيييدث  نف�سه  اليي�ييسييييياق  *ويف  
الييظيياهيير »مييوظييف »حيييييث قييال : الأجيييواء 
بع�ص  ي�سوبها  اأبييوظييبييي  يف  الحييتييفييالييييية 
ال�سلبيات مثل الزدحام ال�سديد يف اأماكن 
الأجييييواء  هيييذه  ولييكيين  الإميييييارة  بعينها يف 
اأبناء الإمارات  تغمرنا بال�سعادة لحتفال 
بعيدهم الوطني العظيم الذي يعد تاجاً 
،وتت�سابق  اإماراتي  راأ�ييص كل مواطن  على 
كييل اإمييييييارة   بيياإحييييياء احييتييفييالت خمتلفة 
وال�سوارع  البنايات  وتتزين   ، عييام  كييل  يف 
بالأ�سواء مما ي�سفي على العيد الوطني 
الكبار  بها  يتمتع  رائعة  احتفالية  اأجييواء 
وال�سغار ،فاأنا اأنتظرعيد الحتاد  كل عام 
اأعييياده اهلل  اأبيينيياء الإميييارات  لالحتفال مع 
عليهم باليمن والربكات والأمن والأمان 

و�سط اأهلي
حا�سوب«  مهند�ص  �ساكر«  اأحييمييد  *واأكيييد 
احتفالت  يف  املييي�يييسييياركييية  :اأهيييمييييييية   عييلييى 
الوافد  لأن  الييوطيينييي  بييعيييييدهييا  الإمييييييارات 
 ، الكرمي  البلد  هذا  بخر  وتنعم  ا�ستفاد 

وعندما اأتيت 
من  الإميييارات كنت خائفاً  اإىل  مييرة  لأول 
اإقييامييتييي يف  الييغييربيية ولييكيين بعد �سهر ميين 
الإمييييييارات اأحيي�ييسيي�ييسييت بيياأنيينييي و�ييسييط اأهلي 
اأهلها  ميين  ح�سنة  معاملة  ميين  لقيته  ملييا 
الييطيييييبييني ، ولييهييذا اأعييييدُّ الإمييييييارات بلدي 
الوطني  بعيدها  �سعبها  واأهيينييئ  الييثيياين 
وال�ستقرار  بيييالأمييين  عليهم  اهلل  اأعييييياده 
باحثة  العليمي«  »هيينييد  وتييتييحييدث  دائييمييا 
لأن  الغامرة  فرحتها  ،عن  اللغة  علوم  يف 
عيد الحتاد يحمل ذكرى طيبة لها حيث 

تقول: 
عيييييد الحتييييياد بذكريات  اأ�ييسييتييقييبييل  دائيييميييا 
اليوم  ييي�ييسييادف يف هيييذا  تيينيي�ييسييى؛ لأنييييه  ل 
قيييدوم ابيينييي »اأدهيييييم« فيياأنييا عييانيييييت يف هذا 
يف  ال�سالمة  يل  اهلل  كتب  ،ولييكيين  احلمل 
يييوم الحتييياد ،واأنييييا اأهيينييئ اأبيينيياء الإمييييارات 
بعيدهم الوطني هذا العام واأمتنى دائما 
التقدم والزدهار لدولة الإمارات العربية 

املتحدة وباقي بلداننا العربية . 
*وقال خالد اأحمد الأ�سوال »مدير حمل 

باأحد مراكز الت�سوق« ،
اأرفييييع اأ�ييسييمييى الييتييهيياين والييتييربيييكييات اإىل 
اليي�ييسييمييو ال�سيخ  اليييدولييية �ييسيياحييب  رئييييي�ييص 
خليفة بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل ورعاه 
واإىل جميع �سعب الإمارات مبنا�سبة عيد 
الحتييييياد اليي�ييسييابييع والأربييييعييييني اأعيييييياده اهلل 

عليهم بالرفعة والزهو والزدهار والتقدم 
دائما اإىل الأمام ،وهذا لي�ص �سعوري فقط 
؛ولكن �سعور كل الوافدين الذين اأتوا اإىل 
اأبوظبي و�سعروا  اإمارة  الإمييارات وخا�سة 
فيها بالدفء والنتماء وكاأنهم يف بلدهم 
اأطيب  الإميياراتييي من  ال�سعب  ،وهييذا لأن 

وكرم ال�سعوب اخلليجية .

عمالة عربية
كهربائي  مهند�ص  كامل  حممد  *واأ�ييسييار 
منا�سبة  الحتييياد  عيد  يف  يجد  اأنيييه:  على 
بها  الحتفال  العربية  الأمييية  على  يجب 
الإمييييارات  دولييية  تلعبه  اليييذي  اليييدور  ،لأن 
بف�سل  وفييعييال  مهم  العربية  املنطقة  يف 
الحتاد فهي �ساعدت على النمو والزدهار 
م�سروعات  بيياإقيياميية  كييثييرة  عربية  ليييدول 
ا�ستقطاب عمالة عربية  اأو  اأرا�سيها  على 
الدول  لهذه  القت�سادي  النمو  �ساعدت 
، ومييا تتمتع به دوليية الإميييارات من اأمان 
وا�ييسييتييقييرار ييييربز اأهييمييييية الحتييييياد الذي 

زايييد- طيب اهلل  ال�سيخ  املغفور له  اأقامه 
ثراه- .

*و يتحدث الدكتور حممد مدحت عمر« 
اأهنئ  قييائييال:  النف�سي«  الطب  اأخ�سائي 
ال�سعب الإميياراتييي وقييييياداتييه بييقييدوم عيد 
نييفيي�ييسييي بالعمل  املييجيييييد واأهييينيييئ  الحتييييياد 
يف الإميييييييارات بييلييد الأمييييين والأمييييييان ،ومل 
اأجييييد يف هيييذه امليينييا�ييسييبيية كييلييمييات تييفييي حق 
والييذييين يعدون  الكرماء  الإمييييارات  اأبيينيياء 
اجلاليات العربية اإخواناً لهم و�سركاءهم 
يف النجاح والتنمية كل من خالل موقعه 

الذي 
ييي�ييسييعييى مييين خيييالليييه لييليينييجيياح والرتييييقيييياء 
اإىل جنب لكي  مب�ستواه وكل يعمل جنبا 
ت�سل الإمارات يف م�ساف الدول املتقدمة 

اقت�ساديا .
واأعيييييييرب عييين خيياليي�ييص اميييتييينيييانيييه« حممد 
جميل« قائال:  الإمارات احت�سنت وفوداً 
خر  هييي  وكييانييت  كثرة  واأ�سيوية  عربية 
البالد؛ لنقف على اأرجلنا ون�سبح على ما 

عليه الآن وتتميز الإمارات باأر�ص خ�سبة 
باملحبة والطيبة وهذه امليزة ل جتدها يف 
باقي البلدان العربية ويعدُّ حمظوظاً من 

تطاأ قدمه اأر�ص الإمارات احلبيبة .
47 عاما على اليوم الوطني  وعن مرور 

قال حممد عبد ال�سمد: 
�سنون عامرة بالزدهار والتقدم ونرى من 
خاللها نه�سة كبرة �سهدتها الإمارات يف 
اأن  اليوم  هييذا  ون�سهد يف  املييجييالت  جميع 
الوافد كان �سيفاً جلياًل على اأر�ص دولة 
املتحدة والتي ل متيز  العربية  الإمييارات 
بعدل  بها  القانون  ويطبق  جن�سيات  بني 

وكفاءة .

املحافل العاملية
البنداري«  »�سهر  الييدكييتييورة  *واأ�ييسييافييت 
اأ�ستاذة علم الجتماع يف اإحدى اجلامعات 
عام  ب�سكل  الإمييياراتيييي  املجتمع  اأن:  على 
كعيد وطني  لي�ص  الحتيياد،  بعيد  يحتفل 
عييييييادي وليييكييين هييييم يييييعييييدون الحتييييييياد هو 
امليييوليييد احلييقيييييقييي لييييالإمييييارات ،ومييييا مييز 
املييجييتييمييع الإميييياراتييييي هييو الييتييكيياتييف وحب 
اأبنائه لوطنهم مما يعزز دور الإمارات يف 
يت�سح  ما  وهييذا  العاملية  الأ�سعدة  جميع 
الأوربي  املجتمع  يعطيها  التي  الثقة  من 
والعربي لدولة الإمارات العربية املتحدة 
ل�ست�سافة املحافل العاملية مثل القت�ساد 
والفن والريا�سة ،مما اأثمر متيز الإمارات 

يف املنطقة وهذا نتاج الحتاد .
جتميل  دكتورة   - النمر«  »ريهام  وعجبت 
- من بع�ص املواطنني والوافدين الذين 
يف  الحتييياد  عيد  اإجييييازة  ق�ساء  يف�سلون 

ال�سفر خارج الدولة.
،موؤكدة  الت�سرف عدته خطاأ كليا   وهذا 
اأن الواجب على كل من يعي�ص على اأر�ص 
التي  ي�سارك يف الحتفالت  اأن  الإمييارات 
تقيمها الإمارات لأنه عيد وطني للجميع 
اأن  كله  للعامل  ونو�سل  نحيه  اأن  ،ويجب 
الحتاد و�سام على �سدر املواطن والوافد 

لأن اجلميع ا�ستفاد من الحتاد .

�سارع الكورني�ص
*وير�سل« ع�سام ال�سيخ« موظف يف الهيئة 

العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف:
التهاين  اأجييمييل  الإميييياراتييييى  اليي�ييسييعييب  اإىل 
والتربيكات مبنا�سبة عيد الحتاد الوطني 
املنا�سبة  ،واأنييا يف هييذه  ال�سابع والأربييعييني 
اأ�سدقائي  ميييع  اخلييييييروج  عييلييى  اأحيييير�ييييص 
املييواطيينييني واأ�ييسيياركييهييم الحييتييفييال بالعيد 
�سياراتهم  تييزييين  عييلييى  حييرييي�ييسييون  فييهييم 
واخلروج اإىل �سارع الكورني�ص والحتفال 

كباراً و�سغاراً بعيد الحتاد.
اأحييمييد �ييسيييييف« م�سوؤول  *واأخيييييرا يييقييول« 
اليي�ييسيييييافيية يف اأحييييد الييفيينييادق اليييكيييربى يف 

اأبوظبي
الإمارات تتزين يف هذا اليوم وكاأنه عر�ص 
كبر يحتفل كل مواطن وهيئة حكومية 

وخا�سة بطريقة خمتلفة ،واأي�سا 
اأن  ،فييرتى  الفنادق حتتفل بعيد الحتيياد 
اجلميع يحتفلون بروح الحتاد الذي كان 
فار�سه املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه ومكمل م�سرته 
رئي�ص الدولة �سمو ال�سيخ خليفة- حفظه 

اهلل-.
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من رجالت الدولة واأعمدة الحتاد

ال�سفري عي�سى �سالح القرق.. مدر�سة يف ال�سيا�سة والدبلوما�سية واالأدب والثقافة 

اأول مواطنة تعمل يف حكومة الفجرية 

فاطمة املر�سودي: االحتاد اأر�سى قواعد الدولة الع�سرية
على الأجيال اجلديدة اأن حت�سن القطاف 

•• كتب- د . حممود علياء:

عندما نحتفل اليوم مبئوية ال�سيخ زايد رحمه اهلل والعيد الوطني ال�سابع 
والأربعني لالحتاد لدولة الإ مارات العربية املتحدة لبد من اأن نتوقف اأمام 
الدبلوما�سية والقت�ساد  واأعييالم  الدولة   اأدوار مبادرات عدد من رجييالت 
والأدب  ال�سعر  اإىل  اإ�ييسييافيية  املتحدة  العربية  الإمييييارات  دولييية  يف  والثقافة 
رجل  هو  القرق  �سالح  عي�سى  الأ�ستاذ  ال�سفر  و�سعادة  والتوجيه  والن�سح 
دولة من طراز رفيع �سواء بقربه من املرحوم ال�سيخ زايد اأو املرحوم ال�سيخ 
الذي   وهو  الدولة  خارج  الدبلوما�سي  ن�ساطه  يف  اأو  الإ مارات  وحكام  را�سد 
ي�ستعني  فتارة  وثقافة   ومرح  لقاءات  واملرا�سيم  الربوتوكولت  يجعل من 
اأخرى   وتيييارة  العتيد  التجاري  مرا�سه  و  اخلا�سة  الدبلوما�سية  بخربته 
بفل�سفته  اأخييرى  واأحيانا  وثقافته  واأدبييه  ب�سعره  وحينا  القت�سادي  بعلمه 

الب�سيطة يف احلياة والعميقة يف الدللة وال�ساملة يف الروؤية حتى غدا اليوم 
اأمييد اهلل فيه جامعة متكاملة ينهل اجلميع من كنوزها  وبعد عمر مديد 
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�سرة الحتادية بكل متيز وجناح واإبييداع وفق اهلل العم اأبا �سالح 
واأنعم عليه بال�سحة والعافية ومع متنياتي ل�سعادته باأن يزيد يف العطاء 
الأجيال  لتنهل  والتاأمالت  واخلواطر  والتجارب  الأدب  كتب  من  للمكتبة 
تباعا من هذا املعني الذي ل ين�سب باملعارف والتجارب والدللت والعرب 
اأخرة لقد تعلمت من �سعادته متعة ال�سمت  املكتنزة . كملة  واخلال�سات 
والإ�سغاء ولذة احلوار املو�سوعي الهادف وتالقح الثقافات امل�سوق و�سحبة 

الكتاب يف احلل والرتحل جزاه اهلل كل خر وكل عام واأنتم بخر. 

•• �لفجرية – د . حممود علياء:

بييدء انطالقتها وقامت  امل�سرة الحتييادييية منذ  الإميييارات  املييراأة يف  واكبت 
اجلامعة  اإىل  املدر�سة  من  بييدءا  جنب  اإىل  جنيا  ومتميزة  متنوعة  بييياأدوار 
اإىل املكتب اإىل ور�ص الأعمال امليدانية اإىل �سلك ال�سرطة والأمن العام اإىل 
الطب والهند�سة وال�سيدلة والتمري�ص والإدارة اإىل الإعالم والثقافة اإىل 

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

من اإميانها العميق باهلل �سبحانه وثقتها بوطنها وقيادته الر�سيدة وبيئته 
تييتييواىل يف زراعييية الإ يينييجييازات وبيينيياء م�سرة  الييتييي  ال�سحية لكل الأجيييييال 

احل�سارة واملدنية مع احلفاظ على الأ�سالة والرتاث. 
وتن�سح اليي�ييسيييييدة فيياطييميية امليير�ييسييودي اأخييواتييهييا املييواطيينييات بيياحليير�ييص على 
ال�ستفادة من خرات الحتاد ثم حت�سيل الكفاءات العالية لرفد امل�سرة 
الحتادية بنجاح املراأة الماراتية يف اأعمالها وواجباتها ومنجزاتها الالفتة 
الدين  عييلييى تعاليم  مييع احلييفيياظ  امليييييادييين  وتيينييوع  الييقييطيياعييات  يف خمتلف 
املثمر  والعمل  الييهييادفيية  واملطالعة  الييبيينيياءة  والثقافة  احلنيف  الإ�ييسييالمييي 
الدوؤوب واملثابرة على حت�سيل العلم واملعرفة بال حدود مع احلر�ص على 
تربية الن�صء وبناء اجليل ال�سالح وتكري�ص عافية املجتمع فاذا �سلح الراأ�ص 
التهاين  اآيييات  اأ�سمى  برفع  حديثها  واختتمت  هلل.  واحلمد  اجل�سد  �سلح 
والتربيكات اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ واإىل جميع امل�سوؤولني واإىل �سعب 
الإمارات الكرمي واملقيمني والوافدين مبنا�سبة مئوية ال�سيخ زايد رحمه 
اهلل و اليوم الوطني ال�سابع والأربعني للدولة مع التمنيات باملزيد واملزيد 

من التطور والزدهار والنماء والأعمار وكل عام وانتم بخر.  فاطمة املر�سودي

�سديق حممد �سديق �سالم

والأربعني  ال�سابع  الوطني  واليييييوم  اهلل  رحمه  زايييد  ال�سيخ  مئوية  ومبنا�سبة 
حتدث اإلينا ف�سيلة الواعظ الأ�ستاذ �سديق حممد �سديق �سالم الواعظ الأول 
اآيات  اأ�سمى  اأرفييع  فقال:  بدبي  اخلييري  والعمل  الإ�سالمية  ال�سوؤون  دائييرة  يف 
التهاين والتربيكات اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقام  واإىل  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ص 
الأعلى  املجل�ص  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  مقام  واإىل  اهلل  رعاه  اآل مكوم 
لالحتاد حكام الإ مارات واأ�سحاب ال�سمو اأولياء العهود الأمناء وجميع اأ�سحاب 
والزائرين  والوافدين  واملقيمني  الإمييارات  و�سعب  وامل�سوؤولني  ال�سيوخ  ال�سمو 
وكل عام واأنتم بخر. 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 الإمارات العربية املتحدة بقيادتها احلكيمة وتوجيهاتها 
على  ومتنياتي  الدنيا  بقاع  كييل  يف  الإنيي�ييسيياين  والعمل  اخليير  تن�سر  الر�سيدة 
ال�سباب اأن يلتزموا الف�سيلة ويعملوا بجد واجتهاد واإخال�ص لتحقيق امل�ستقبل 

الأف�سل ويوا�سلوا امل�سرة واهلل ويل التوفيق وكل عام واأنتم بخر. 

•• دبي – حممود علياء:

تعك�ص البيئة امل�سرفية يف دبي والإمارات حجم الزدهار 
امليييايل والقييتيي�ييسييادي اليييذي و�سلت اإليييييه دولييية الإميييارات 
املباركة  امليي�ييسييرة الحتييياديييية  املييتييحييدة يف ظييل  الييعييربييييية 
واملتزايدة  امليادين  وخمتلف  القطاعات  لكل  ال�ساملة 
عاما بعد عام ومن جيل اإىل جيل مبا هو فوق التوقعات 
الييدهيي�ييسيية.واأ�ييسييدق التهاين   اإىل  وفيييوق اخليييييال ويييدعييو 

مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سابع والأربعني للدولة .

م�سريف خم�سرم:
هييو م�سريف  نييور ح�سني  لياقت علي  الأ�ييسييتيياذ  و�ييسييعييادة  
خم�سرم قدم اإىل الإمارات قبل ن�سف قرن و�سهد رحلة 
التطور منذ  بداياتها حتى اليوم خطوة خطوة  فنمت 
بني  الإميييارات  حييول  وانطباعات  م�ساعر  تراكمية  لديه 
الأم�ص واليوم وما حققته هذه الدولة من ازدهار �سامل 
املواطن  اأن  اأولييهييا  لي�ص  الأ�ييسييعييدة  كييل  واأمنييوذجييي على 
وح�سب  متميز  نييعيييييم  يف  هييمييا  الإمييييييارات  يف  والإنييي�يييسيييان 
واإمنا اأكر من ذلك طماأنينة على عائالتهم وم�ستقبل 
الذي  املخ�سرم  امل�سريف  غييد. يقول  غييدا وبعد  اأولدهيييم 
عا�ص يف الإمييارات منذ ما قبل الحتاد حتى اليوم: كان 
مبداأ القيادة منذ اخلطوة الأوىل يف م�سرة النه�سة هو 
اأن يكون الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب واأن ي�سعى كل 
فرد من حدود النجاح اإىل اآفاق التميز اإىل عامل الإبداع 
بال حدود فالع�سر واملعرفة فر�سا رهان والبقاء لالأعلم 
ولالأ�سلح ولالأجنح وهذا ما يجعلنا جند كل يوم خطوة 
بل خطوات جديدة يف موكب النه�سة بف�سل اهلل �سبحانه 
واليييقيييييييادة احلييكيييييميية واجليييييييل املييتييعييلييم واملييثييقييف وتعاون 
اخلربات املقيمة مع املواطنة مع الوافدة يف �سباق عطاء 
املتناف�سون لتحقيق  واحد يعم خره اجلميع ويتناف�ص 

الأف�سل يف بيئة �سحية ومتميزة لالأعمال بكل املجالت 
وللعمل وللدرا�سة حيث الطريق مفتوحة للح�سول على 
الأ�ستاذ  واأ�ساف  املجالت.  كل  يف  والدكتورة  املاج�ستر 
لياقت على يقول ت�سم الإمارات اليوم كل دواعي التطور 
والزدهيييييار مبييا يييفييوق الييتييوقييعييات ويييبييعييث عييلييى الده�سة 
ويوؤ�سر للمزيد من املدار�ص اإىل امل�ست�سفيات اإىل املباين 
والييفيينييادق وامليييوانيييئ وامليييطيييارات واجلييامييعييات والطرقات 
واملوؤمترات  والييكييهييربيياء  وامليييياء  والييتيي�ييسييجيير  وامليينييتييزهييات 
واملعار�ص والأمن وال�سالمة واملرتو والفر�ص املفتوحة 
الفر�ص  تييوفيير  مييع  والآمييييال  لييالأعييمييال  �سحية  بيئة  يف 
وامل�ساريع املتنامية كلها عوامل جتعلنا اأن نتوقع اإجنازات 
امل�سرة الحتادية كل عام اأ�سعافا م�ساعفة مع املناف�سة 
وال�سرق  اخلليج  مييع  اليجابية  والييعييالقييات  اليجابية 
هييي عا�سمة  اليييييوم  دبييي  واأن  والييعييامل خا�سة  الأو�ييسييط 
القت�ساد الإ�سالمي وامل�ستقبل يوؤ�سر لالأف�سل باإذن اهلل 

وكل عام واأنتم بخر.   

ديق:اأو�سى ال�سباب بتقوى اهلل �سّ

الرجل املنا�سب يف  املكان املنا�سب 

لياقت علي نور ح�سني:الطريق مفتوحة لكل الطموحات 
الإمارات ودبي بني الأم�ص واليوم

حديث ذو �سوؤون وذو �سجون

عبد الرزاق �سديق اخلاجة:  على ال�سباب اأن يح�سنوا اال�ستفادة من امل�سرية
الحتاد جعل الإمارات بني البلدان الأوىل يف العامل

حممد �سريف: التفاوؤل �سيد املوقف
•• دبي-�لفجر:

ذو  املتحدة من قبل ومن بعد حديث ذو �سجون وتفاوؤل ذو يقني وم�ستقبل  العربية  الإمييارات 
بنجاحه ومتيزه  املعروف  الأعمال  الييرزاق �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  واأجيياد  القطاف  فاأح�سن  وثمارها  النه�سة  م�سرة  تفا�سيل  بكل 

النجاح. 

 ذكريات ومتنيات
ويف لقاء مع �سعادته مبنا�سبة مئوية ال�سيخ زايد رحمه اهلل و اليوم الوطني ال�سابع و الأربعني 
التهاين والتربيكات  اآيات  اأ�سمى  ا�ستهل �سعادته حديثه برفع  املتحدة  العربية  الإمييارات  لدولة 
اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء املجل�ص الأعلى لالحتاد حكام الإ مارات متمنيا �سعادته بهذه 

املتنا�سبة املزيد من النماء والتطور والرخاء والزدهار وكل عام واأنتم بخر.
وبالعودة اإىل ذكرياته مع البدايات قال الأ�ستاذ عبد الرزاق اخلاجه بالعودة اإىل الذكريات الأوىل 
قبل الحتاد كانت املنطقة تعاين من الطرق الرتابية واملحالت املحدودة يف اخلم�سينات وهكذا 
التطور  هييذا  واأرى  املدينة  اأجتييول يف  اأنييا  ولطاملا  واليوم  الأم�ص  ال�سا�سع بني  الفرق  الآن  نييرى 
والزدهار والطرق واملباين والأ�سواق واملراكز التجارية فاأردد يف خاطري دائما الآية الكرمية ) 

واأما بنعمة ربك فحدث( )ولئن �سكرمت لزيدنكم(.
ي�ساف اإىل هذه املعامل اجلديدة من امليرتو اإىل مراكز الت�سوق والنوادي والفنادق واملنتجعات 
ال�سياحية وكل هذا ح�ساد طبيعي جلهود وحكمة قيادتنا الر�سيدة التي جعلت من دبي والإمارات 

حمط اأنظار العامل فاإذا ما �سلح الراأ�ص �سلح اجل�سد والعقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم فتمنى 
املزيد من جيل اإىل جيل واهلل ويل التوفيق.

تييكييون مب�ستوى هذه  اأن  الأجيييييال اجلييديييدة  اأمتيينييى على  بيييدوره  الأ�ييسييتيياذ حممد �سريف  وقيييال 
الإجنييازات 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 بخر.  

عبد الرزاق اخلاجه حممد �سريف

•• دبي-�لفجر:

وحتييييدث رجيييل الأعيييميييال امليييعيييروف يف 
ال�سيخ  �ييسييعييادة  واخلييليييييج  الإمييييييييارات 
مبنا�سبة  امليياجييد   حممد  عبدالعزيز 
اليي�ييسيييييخ زايييييد رحييمييه واليوم  مييئييوييية 
الوطني ال�سابع والأربعني فاأكد على 
اأهمية احلفاظ على منجزات الحتاد 
و�يييسيييرورة الإ�يييسيييافييية املييتييوا�ييسييليية من 
الفر�ص  واأن  خا�سة  جيل  اإىل  جيل 
مفتوحة  الطموحات  واأبييواب  متاحة 

من  ال�ييسييتييفييادة  ال�سباب  على  ويييجييب 
العلم  حت�سيل  مييع  اليي�ييسييييياب  جتيييارب 
وتقوى اهلل واجلد واملثابرة واحلفاظ 
زيادتها  على  والعمل  املنجزات  على 
ونييوعييا فالعمران احليي�ييسيياري يف  كييّميياً 
العامل  اإعييجيياب  غييدا مو�سع  الييدوليية 
واحييييرتامييييه كييمييا اأكيييييد �ييسييعييادتييه على 
�سرورة ال�ستفادة من الفر�ص واإذكاء 
املنجزات  امليي�ييسيياعييفيية  اليييطيييميييوحيييات 
الفا�سلة  امليي�ييسييالييك  تييقييدييير  وحيي�ييسيين 
والأوقات النافعة والجتهاد املتوا�سل 

حفظهم  الكرام  �سيوخنا  واأن  ل�سميا 
اهلل واأطال اهلل يف اأعمارهم قد وفروا 
الييكييفيياءات واجتهوا  الييفيير�ييص ورعييييوا 
بكل ال�سبل اإىل التنمية والزدهار يف 
العمرانية  احلييييياة  قطاعات  خمتلف 
والزراعية  والييتييعييليييييمييييية  واليي�ييسييحييييية 
وال�سياحية  وال�سناعية  والتجارية 
احلياة  جمييالت  كل  واإىل  والثقافية 
الأ�سالة  بييني  جتمع  التي  الع�سرية 
ومثمر  مو�سوعي  بتوازن  واحلييداثيية 

وكل عام وانتم بخر. 

حتية من القلب لل�سيوخ

عبد العزيز املاجد: نواكب النه�سة منذ البدايات

�سعادة عبد العزيز املاجد

 لياقت علي 
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دروي�س عبداهلل الب�سري

الإمارات موئل الأمن وال�ستقرار والزدهار 

دروي�س عبداهلل الب�سري :نحن متفائلون دائما بامل�ستقبل االأف�سل
•• دبي- د. حممود علياء

وي�سود حركة  العام  مييدار  على  والإميييارات  دبييي  يف  العقاري  القطاع  ين�سط 
من  امل�سوؤولون  يوفره  ملا  والثقة  والتفاوؤل  الرتياح  دائما  والطلب  العر�ص 
ما  بييقييدر  والأنييظييميية  الييقييوانييني  على  ترتكز  وحييوافييز  وت�سهيالت  توجيهات 

ت�ستوعب  اعتبارات الوقت، وح�سن الأداء ، وحتقيق املنافع للجميع.
 

اخلربة والأمانة هي الأ�سا�ص:
العقاري  اخلبر  الب�سري  اهلل  عبد  دروييي�ييص  الأ�ييسييتيياذ   �سعادة  مييع  لقاء  ويف 
ومئوية   ، للدولة   47 الوطني  اليوم  والإميييارات مبنا�سبة  دبييي  يف  املعروف 
املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، الوالد املوؤ�س�ص - طيب 
اآيات  اأ�سمى  �سعادته حديثه برفع  ا�ستهل   ، واأ�سكنه ف�سيح جناته  اهلل ثراه- 
التهاين والتربيكات اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص الدولة ، حفظه اهلل واإىل  نائب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
- حفظه  دبييي  اليييوزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  اآل مكتوم 
اهلل- واإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي واأ�سحاب ال�سمو اأولياء العهود 
ال�سيوخ و�سعب الإمييارات واملقيمني والوافدين  ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل جميع 
على هذه الأر�ص الطيبة اأر�ص الإمارات برتاثها الأ�سيل وقيادتها الر�سيدة 
واأجواء الأمن والأمان وال�ستقرار والزدهار ،لكل القطاعات ويف مقدمتها 
قطاع الرتبية والتعليم وال�سحة والثقافة، والتجارة وال�سناعة والعقارات 
والإعمار والزراعة ،والتجميل واإىل ما هنالك من اإجنازات ح�سارية؛ تدعو 
الهمم  بيياإذن اهلل كما ت�ساعف من  للفخر والعييتييزاز، وتوؤ�سر دائما للمزيد 

وتزكي الطموحات وتف�سح املجال اأمام املهارات والكفاءات لتوؤدي دورها دائما 
على اأكمل وجه وكل عام واأنتم بخر. 

�سمو ال�سيخ حممد بن خليفة اآل مكتوم ومعه �سعادة 
دروي�ص عبد اهلل الب�سري

زايد احلاكم احلكيم
الحتاد اأر�سى دولتنا القوية والعزيزة اجلانب مبوقعها املتميز بني الأمم واملتقدم بني ال�سعوب

حميد بن دراي: اأثمرت قيادتنا الر�سيدة بالنه�سة والتنمية والرخاء واال�ستقرار واالزدهار
على �سبابنا ال�ستفادة  من امل�سرية الحتادية، والعمل على م�ساعفة ثمارها

•• دبي- د.حممود علياء:

يف  الحتييادييية  امل�سرة  واكييبييوا  الذين  للرجال  يبقى 
دولة الإمارات العربية املتحدة منذ بداياتها تقديرا 
واإخال�سهم  عييطييائييهييم  يف  اجلييميييييع  ليييدى  وعييرفييانييا 
ومثابرتهم �سواء يف معاونة ال�سيوخ اأو يف مرافقتهم 
اإليهم من  يوكل  ما  اأداء  يف  اأو  اأ�ييسييرارهييم  كتم  اأو يف 

مهمات على اأكمل وجه .
واحييدا من  دراي،  بن  الأ�ستاذ حميد  �سعادة  ويعترب 
ال�سيخ  باملرحوم  اأحاطوا  الذين  املعدودين  الرجال 
اهلل-  -رحمه  دبييي  مكتوم حاكم  اآل  �سعيد  بن  را�سد 
، والذي كان مدر�سة يف احلكمة واحلنكة،  والإدارة 
واأمنا  وتنمية  نه�سة  اأثييميير  اليييذي  الأمييير  والييدراييية 
وا�ستقرارا، وطموحا خالقا مدرو�سا وهادفا، وها هي 
اأمام اجلميع وتت�ساعف  ثماره اليوم ل تزال ماثلة 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قيادة  مع  ونوعا  كما 
زايد  حكمة  بييني  يجمع  اليييذي  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين 
ودائما  واإ�ييسييرار  وعييزم  وتب�سر  بيياإنييارة  را�سد  وحنكة 

اإىل الأمام باإذن اهلل .

احلاكم واحلكيم
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  ومبنا�سبة مئوية 
اليوم  مبنا�سبة  وكييذلييك  واملوؤ�س�ص  والييقييائييد  الييوالييد 
الوطني ال�سابع والأربعني لقيام الحتاد قال �سعادة 
ال�سيخ  الأ�ستاذ حميد بن دراي : كان كالم املرحوم 
القلب بال �سياغة  اإىل  القلب  �سلطان من  زايد بن 

ول تنميق.
 دبلوما�سي بفطرته حكيم مبرا�سه حاكم باإخال�سه 

واأمييانييتييه وعييطييائييه، �ييسييريييح يف تييوجيييييهيياتييه، ومثابر 
الوطن  وبيينيياء  الأر�يييص  خ�سرة  يف  اأهييدافييه  لتحقيق 
الييرتاث مع مواكبة  وتنمية املجتمع واحلفاظ على 

املدنية والتطوري رحمه اهلل ي .

نكران الذات والإيثار
ربّى  الأ�ستاذ حميد بن داري يقول: وهكذا  واأ�ساف 
الإيثار  على  املتوالية  الأجيال  زايييد  ال�سيخ  املرحوم 
بناء الوطن  بييال حييدود يف  اليييذات والعطاء  ونييكييران 
ونه�سته ال�ساملة يف كل القطاعات وامليادين وا�سعا 

امل�سلحة العامة ، م�سلحة الوطن فوق كل اعتبار.
واأ�ساف: كان رحمه اهلل لينا عندما يتوجب اللني، 

بقدر ما كان حازما عندما يتوجب احلزم.
 ل�سان حاله احلكمة املفعمة برب الوالدين وتعا�سد 
الأخييوييين ومتييا�ييسييك الأ�يييسيييرة، و�ييسييالح املجتمع ويف 
القراآن الكرمي ))ومن يوؤت احلكمة فقد اأوتي خراً 

كثراً((.

عروبي حتى العظم
واأ�سييييياف الأ�سيييييتاذ حييييييميد بن دراي م�سيييييتذكرا قال 
حتى  عروبياً  اهلل  رحيييييمه  زايييد  ال�سييييييييخ  وكيييييييان   :
وتوجيهاته  وم�سالكه  ومواقفه  عقيدته  يف  العظم 
خالل  الرنانة  التاريخية  كلماته  نييييييذكر  زلنا  ول   ،
ال�سهرة  ومييقييولييتييه   1973 الييعييام  اأكييتييوبيير  حيييرب 
العربي((  الييدم  من  باأغلى  العربي  النفط  ))لي�ص 
النفط  ت�سدير  بوقف  يبادر  اأول حاكم عربي  وكان 
اإىل الوليات املتحدة الأمريكية واأوروبا خالل حرب 

اأكتوبر. 

اأنا   : الييقييول  اإىل  دراي  بيين  حميد  الأ�ييسييتيياذ  وخل�ص 
كنت اأرافق املرحوم ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 
ال�سيخ  وكان هاج�سه الدائم رحمه اهلل وحييواره مع 
زاييييد رحييمييه اهلل حيييول الييعييمييل عييلييى تييقييوييية الحتاد 
وتعزيز دوره اخلليجي والعربي والدويل و�سهره يف 
بوتقة املجتمع الواحد وال�سعب الواحد مع تكري�ص 
الإحيي�ييسييا�ييص بييالنييتييميياء ميييع وحييييدة اليي�ييسييف والعمل 

املتوا�سل وهكذا نقطف  الرتقاء  اأجل  والهدف من 
جميعا ثمار ما زرعه املرحوم ال�سيخ زايد واملرحوم 
اليي�ييسيييييخ را�يييسيييد وحيييكيييام الإمييييييييارات مميييا جييعييل دولييية 
الإمارات ذات مكانة رائعة ،ومتميزة حتت ال�سم�ص. 
واملوؤ�سر دائما نحو امل�ستقبل الأف�سل بخطا را�سخة 
ونهج قومي واأهييداف �سامية خلدمة الوطن والأمة 

والإن�سانية - باإذن اهلل- وكل عام واأنتم بخر. 

حميد بن دراي يتحدث اإىل الزميل د. حممود علياء

دبي  - اأطاللة دائمة على امل�ستقبل
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•• عجمان – حممود علياء :

اليوم هي حمط الأنظار  عجمان 
اأو  لال�ستثمار  اأو  لل�سكن  �ييسييواء 
املفيد  اليينييافييع  الييتييجيياري  لييلييعييمييل 
فييييور�ييييسيييية اليييتييينيييمييييييية وخيييييطيييييوات 
الزدهييار وم�ساريع الإمنيياء ت�سر 
عيييليييى قييييييدم و�يييييسييييياق وطيييميييوحيييات 
ال�سباب  ميييين  الأعيييييميييييال  رجيييييييال 
تواكب  �ييسييواء  حييد  على  وال�سياب 
هذا  مييع  وتييتييفيياعييل  التنمية  هيييذه 
الزدهييييييييار لييتييتيي�ييسيياعييف اإجنييييييازات 
اجلميع  ويجني  الحتييياد  امل�سرة 

خراتها وبركاتها. 

�سراحة ومو�سوعية
اليجابية  الأجيييييييواء  هييييذه  و�ييسييط 
�سعادة  التقيت  بييالييتييفيياوؤل  املفعمة 
الرحيم  عيييبيييد  عيييييييادل  الأ�يييييسيييييتييييياذ 
اإدارة  رئييييي�ييص جمييليي�ييص  اليي�ييسييعيييييدي 
مييوؤ�ييسيي�ييسيية اليي�ييسييعيييييدي الييعييقييارييية يف 
ال�سيخ  مييئييوييية  مبنا�سبة  عييجييمييان 
اليييييوم الوطني  زاييييد رحييمييه اهلل و 
ال�سابع  و الأربعني لدولة الإمارات 

العربية املتحدة. 
�يييسيييعيييادتيييه حيييدييييثيييه برفع  ا�ييسييتييهييل 
والتربيكات  التهاين  اآييييات  اأ�سمى 
ال�سيوخ حكام  ال�سمو  اأ�سحاب  اإىل 
الإمييييييارات  �ييسييعييب  واإىل  الإميييييييارات 

والوافدين  املقيمني  واإىل  الكرمي 
وكل عام واأنتم بخر متمنيا املزيد 
والنماء  والزدهييييييار  الييتييطييور  ميين 

والإعمار.

ال�ستقرار يخيم على 
القطاع العقاري

وحول الن�ساط العقاري حاليا يف 
عادل  ال�ستاذ  قييال  عجمان  اإ مارة 
بالن�سبة  حاليا  ن�سعر  ال�سعيدي 
للقطاع العقاري يف اإمارة عجمان 
بعد  خا�سة  ال�ستقرار  ميين  بنوع 

تو�سيل الهيئة الحتادية لكهرباء 
اجليييدييييدة  الأبييينييييييية  اإىل  واملييييييييياه 
وفق  الإجنيييييازات  �ييسييهييادات  ح�سب 
اللتزام  يييجييري  منظمة  لئييحيية 
واأ�ساف  اأيييية جتيييياوزات  بيييدون  بها 
الكهرباء  هيئة  باملنا�سبة  وا�سكر 
واملياه على مبادراتها وهي موؤ�سر 
ايجابي ملمو�ص له اأكر من دللة 

يف م�سرة الزدهار والتنمية.

اهتمام بارز لدائرة 
البلدية والتخطيط 

كييذلييك اأ�ييسييار الأ�ييسييتيياذ عيييادل عبد 
الهتمام  اإىل  ال�سعيدي  الرحيم 
البلدية  لدائرة  والبارز  املتوا�سل 
بالبنى  عييجييمييان  يف  والييتييخييطيييييط 
وال�سرف  كييالييطييرقييات  الييتييحييتييييية 
ال�سر  واإ�سارات  والإن ارة  ال�سحي 
ال�سر  واإر�ييييييسييييييادات  والييتيي�ييسييجيير 
ذلك  اإىل  ومييا  الييييدورات  وجتميل 
اإجنيييييييازات حيي�ييسييارييية جعلت  مييين 
اطاللة  ذات  اليييييوم  عييجييمييان  ميين 
ح�سارية وجمالية جذابة ل�سميا 
واأن كورني�ص عجمان هو الأجمل 

بني �سواطئ الإمارات .
والطلب  الييعيير�ييص  مييركييز  وحييييول 
متو�سطة  اأنيييهيييا  اليي�ييسييعيييييدي  قييييال 
ولييكيين مييع ال�ييسييتييقييرار والزدهييييار 
اأمييييا  اأفييي�يييسيييل  تييييكييييون  اأن  نيييتيييوقيييع 
اأن�ساأنا  فقد  للموؤ�س�سة  بالن�سبة 
املنطقة  يف  املييييبيييياين  ميييين  عييييييددا 
اليي�ييسيينيياعييييية وعييييددا ميين املحالت 
التجارية وكذلك املباين ال�سكنية 
مثل  عجمان  مناطق  خمتلف  يف 
النعيمية  اأو  الييرميييييليية  ميينييطييقيية 
والزهراء.  وختم حديثة بالإ�سارة 
بع�ص  تيييركيييييييا  يف  ليييدييييه  اأن  اإىل 
منطقة  يف  اليييعيييقييياري  الييينييي�يييسييياط 
بجاذبيتها  تييتييميييييز  اليييتيييي  يييييييالوا 
الإميييارات  ميين  الييقييادمييني  لل�سواح 

والعامل العربي .

تطور وازدهار اإمارة عجمان مده�ص و�سامل 

عبدالرحيم ال�سعيدي: نحن �سعداء مب�سرية التقدم
•• عجمان- �لفجر:

وال�سيد  ال�سيد عادل  اأولده  اأبو عادل بح�سور  ال�سعيدي  الرحيم  ال�سيد عبد  املعروف  الأعمال  لقاء مع رجل  ويف 
ال�سمو  اإىل �ساحب  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  برفع  ا�ستهل حديثي  اأبوعادل  ال�سيد  عامروال�سيد عمار قال 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة واإىل اإخوانه اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات العربية املتحدة 
وكل عام واأنتم بخر . ونبارك فوز دبي با�ست�سافة اإك�سبو 2020 واأ�ساف الأ�ستاذ عبد الرحيم ال�سعيدي اإن التطور 
املده�ص خالل ال�سنوات اخلم�ص الأخرة يف اإمارة عجمان كان قيا�سيا ولي�ص اعتياديا اإنه ا�ستثنائي بكل معنى الكلمة 
على ال�سعيد العمراين والتعليمي وال�سحي والجتماعي والثقايف والعمراين الأمر الذي جعل من اإمارة عجمان 
تواكب  تطور دولة الإمارات بكل اخلطوات وعلى خمتلف امل�ستويات اإ�سافة اإىل موقع عجمان املتميز بتو�سطها بني 
اإمارات الدولة والر�سول الكرمي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم يقول ) اخللق كلهم عيال اهلل واحبهم اإليه اأنفعهم 
لعياله (ولبد من التوقف يف دبي اأما �سبكة املرتو الذي يعترب اجنازا متميزا اإ�سافة اإىل املعامل الأخرى العاملية مثل 
برج خليفة وبرج العرب والدوارات والطرقات والأبنية واملعار�ص واحلدائق واملعامل ال�سياحية والتجارية والعلمية 
الأخرى بدءا من اأبوظبي وو�سول اإىل الفجرة 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�سرة التطور ال�ساملة من البني التحتية والطرقات اإىل 
املباين والدوارات واجلامعات واملعاهد واملدار�ص وامل�ست�سفيات واملناطق احلرة واملراكز الطبية والأ�سواق واملهرجانات 
واملعار�ص مما جعل النتائج  املن�سودة نتيجة طبيعية للتخطيط ال�سليم لأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ وامل�سوؤولني فاإذا 

عمار عبدالرحيم ال�سعيديعامر ال�سعيديعبدالرحيم ال�سعيدي

•• دبي-�لفجر: 

واملثقفني  املييخيي�ييسييرمييني  اليييوطييين  اأبييينييياء  ميييع  احليييييوار  اإن 
التعبر  يختارون  والييذييين  الأميييور  بتفا�سيل  والعارفني 
املنا�سب لالأ�سلوب املنا�سب على منهج لكل مقام مقال ويف 
)اإمنا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الكرمي  الر�سول  قييول  اإطييار 
النا�ص على قييدر عقولهم ( وهييو عني  اأخيياطييب  اأن  اأمييرت 
منه  ا�ستقى  الييذي  القول  وهييو  وعيينييوان احلكمة  ال�سواب 
الكالم  هي  بقولهم:  للبالغة  تعريفهم  البالغة  علماء 

مبقت�سى احلال بال زيادة ول نق�سان.
اأحمد عبد اهلل العو�سي يعد واحييدا من  و�سعادة الأ�ستاذ 
من  وهيييم  الييكييتيياب  ي�سحبهم  الييذييين  املييعييروفييني  املثقفني 
املهمومني بالثقافة وبال�ساأن الثقايف يف حلهم ويف ترحالهم 
ال�سوؤون  ا�سرتاحتهم حيث  اأعمالهم كما هم يف  يف خالل 
يف  الأ�سلوب  مع  ويتماهى  املعرفة  مع  يتهادى  وال�سجون 
اختيار الكلمة املنا�سبة للغر�ص املنا�سب وفلي ذلك رو�ص 
من ريا�ص واأزاهر من ب�ساتني فيها ف�سول اأربعة ل تبداأ 
والفل�سفة فمن  التاريخ  تنتهي يف  والرحالت ول  بييالأدب 
كل ب�ستان زهرة ومن كل رو�سة باقة ومن كل مكتبة كتاب 
ومن كل كتاب ما ي�سد اإىل كتب اأخرى هي يف عامل ما قبل 

وعامل ما بعد وقل ربي زدين علما.

حوار هادف:
وبالأ�سلوب  املييرتامييييية  الييثييقييافييييية  الأجييييييواء  هيييذه  و�ييسييط 

حتدث  الييهييادي  العميق  واحل�سور  احل�سيف  الإن�سيابي 
اليوم  و  اهلل  رحييمييه  زاييييد  ال�سيخ  مييئييوييية  مبنا�سبة  اإلييييينييا 
اأحمد  الأ�ستاذ  �سعادة  للدولة  والأربعني  ال�سابع  الوطني 
الأدباء  تاجر  اأ�ييسييم  عليه  اأطييلييق  الييذي  العو�سي  اهلل  عبد 
الثقايف  احليييوار  ويطربه  الكتاب  يييالزمييه  التجار  واأدييييب 
وياأن�ص باأطراف احلديث مما يجعلني اأطلق عليه اأحيانا 
و�سف  يف  متييام  ابييو  العبا�سي  ال�ساعر  قاله  مييا  لتوا�سعه 
املعريف حيث  ذوقييه وعلو كعبه  �سديق له معروف برفعة 

قال: 
وتراه ي�سغي للحديث بقلبه و�سمعه ولعله اأدرى به .. 

والتربيكات  الييتييهيياين  اآييييات  اأ�ييسييمييع  نييرفييع   : �سعادته  قييال 
�سعب  واإىل  الإميييارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اإىل 
رحمه  زاييييد  ال�سيخ  مييئييوييية  مبنا�سبة  الييكييرمي  الإميييييارات 
عام  وكل  للدولة  والأربعني  ال�سابع  الوطني  اليوم  و  اهلل 
واأنتم بخر .. واأ�ساف احلمد هلل اأننا نرى اليوم �سبابنا 
وانتمائهم  وطنيتهم  عن  وتعبرا  والتزاما  انتماءا  اأكيير 
الإ�سالمي  ديننا  بتعاليم  الرا�سخ  مت�سكهم  مع  لوطنهم 
الإخال�ص  على  يحث  واليييذي  النبوية  وال�سنة  احلنيف 
للنف�ص وال�سدق مع النف�ص والنا�ص بدءا من بر الوالدين 
بال  والإيثار  العطاء  اإىل  الوطن  �سبيل  الت�سحية يف  اإىل 
حييدود مييع اللييتييزام بييالأميير بيياملييعييروف والنهي عيين املنكر 
و�سالمة  اأمييين  عييلييى  الأمييينييياء  املخل�سني  حكامنا  بييقيييييادة 

الوطن واملواطن.
اأق�سى غاية اجلييود وها  هييو  بالنف�ص  فيياجلييود   : واأ�ييسيياف 

عيين وطنهم وعن  دفيياعييا  اأرواحيييهيييم  يييقييدمييون  �سبابنا  هييم 
اأمتهم وعن دينهم وعن عقيدتهم وهي من ثمار الحتاد 
وقطافه اليانع وم�سرته املباركة فاأ�سدق التهاين للحكام 
الرحمة  ووافيير  والييوافييدييين  واملقيمني  الإميييارات  ول�سعب 
ل�سهدائنا الأبرار مع الدعاء الدائم باأن يدمي نعمة الأمن 
وال�ستقرار والزدهار والأعمار على  هذه البالد الطيبة 
التي تفتح ذراعيها وقلبها للجميع فاإذا �سلح الراأ�ص �سلح 

اجل�سد وكل عام وانتم بخر.  

اإذا �سلح الراأ�ص �سلح اجل�سد
اإذا  اأنييه  والواقع   : يقول  العو�سي  اأحمد  الأ�ستاذ  واأ�ساف 
مدعومة  الأميييور  وا�ستقامت  اجل�سد  �سلح  الييراأ�ييص  �سلح 
املربجمة  واملثابرة  املتوا�سل  والجتهاد  الطيبة  بالنوايا 
والتنمية ال�ساملة وهي اليوم حقائق ملمو�سة يف م�سرة 
املتوا�سلة  الييبييالد  ونه�سة  ال�ساملة  التنموية  الحتيييياد 
والييبيينيياء احل�ساري  اخليييالق  والييطييمييوح  ال�سلبة  بييييالإرادة 
الفاعل واملتفاعل فالتجارة يف الإمارات تنعم بكل احلوافز 
والت�سهيالت . وتابع يقول : وبهذه املنا�سبة العزيزة نتمنى 
والأجداد  الآبيياء  منجزات  على  يحافظوا  اأن  �سبابنا  على 
مما  واملثابرة   والجتهاد  الأعييمييال  حجم  من  وي�ساعفوا 
بال�ستقرار والزدهار  املثل  اليوم م�سرب  الإمييارات  جعل 
اإىل  ودائييمييا  وعامليا  واإ�سالميا  وعربيا  حمليا  والتوا�سل 
ال�سدر  يثلج  �سعادته وممييا  وا�ستطرد   . اهلل  بيياإذن  الأميييام 
للمعار�ص  الييعييام  ميييدار  على  الإمييييارات  ا�ست�سافة  كييذلييك 

الإماراتيني  الأعيييميييال  ورجييييال  الييتييجييار  وزييييييادة  الييعيياملييييية 
ي�ساعف  ممييا  اخليييارج  يف  العاملية  املييعييار�ييص  خمتلف  اإىل 
عيين  الييييروؤى اليييجييابييييية ويييزكييي احلييوافييز ويثمر باملزيد 
والطلب  العر�ص  عييامل  يف  والإبيييداع  والتميز  النجاح  من 
املنا�سب  الوقت  يف  املنا�سب  القرار  ياأتي  حيث  والجتهاد 

ولكل جمتهد ن�سيب وكل عام وانتم بخر.  

التجارة يف الإمارات تنعم باحلوافز والت�سهيالت

اأحمد عبد اهلل العو�سي: نتمنى على �سبابنا اال�ستفادة من التجارب وم�ساعفة النجاحات وهم اليوم االأكرث انتماًء
ا�ست�سافة املعار�ص فر�سة لالإطالع على م�ستجدات العامل وكذلك زيارة املعار�ص يف اخلارج 

اأحمد عبد اهلل العو�سي

�سلح الراأ�ص �سلح اجل�سد ونحن متفائلون بتحقيق املزيد من خطوات التطور واإجنازات الزدهار و�ساركنا 
احلوار اإىل جانب الأ�ستاذ عبد الرحيم الأ�ستاذ عادل عبد الرحيم والأ�ستاذ عامر عبد الرحيم وال�ستاذ عمار 

عبد الرحيم وكل عام وانتم بخر.

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

عادل عبد الرحيم ال�سعيدي: �سبكة املاء والكهرباء والطرق 
والعمران وال�سرف ال�سحي والبنى التحتية االأخرى اأنع�ست االإمارة 

املقبل العام  يف  اأف�سل  العقاري  القطاع  �سوق  يكون  اأن  • نتوقع 

عادل عبد الرحيم ال�سعيدي

زايد الوالد والقائد واحلكيم\
نتطلع اىل اأك�سبو 2020 بتفاوؤل كبري

الحتاد و�سعنا على خارطة العامل واآفاقه الوا�سعة ومدر�سة التجارة تعلم كل �ساردة وواردة
حممود عبد اهلل حممد علي العو�سي: ال�سوق بخري والتفاوؤل �سيد املوقف
الإجنازات ثمار  قطاف  يح�سنوا  اأن  ال�سباب  وخا�سة  اجلميع  على  • يجب  الرتيث    ويجب  والعجلة  الت�سرع  من  • حذار 

•• دبي – د . حممود علياء:

ال�سبعينات  مطلع  منذ  الإميييارات  اأ�سواق  انتع�ست 
مييع بييداييية امليي�ييسييرة الحتييياديييية يف الييعييام 1971 
وحييير�يييص الييتييجييار عييلييى ال�ييسييتييفييادة مييين الفر�ص 
التجارة  توارثوا خربة  الذين  دبي  ول�سيما جتار 
عن اأبنائهم و اأجدادهم ومتيزوا بني جتار العامل 
والتزموا  وامليييطيييوح  واخليييييربة  واليينيي�ييسيياط  بيياجلييد 
املعنى احلقيقي لأحرف كلمة تاجر موؤكدين باأن 
التاء تعني التقوى والألف الأمانة واجليم تعني 
اأخيييرى فاإن  الييراأفيية وبكلمة  اجليييراأة واليييراء تعني 
مدر�سة التجارة تعلم وكل �ساردة وواردة وي�ساف 
مع  وال�سدق  الباكرة  اليقظة  املفاهيم  هييذه  اىل 
وح�ساب  الفر�ص  يت�سيد  اليييذي  والييذكيياء  النا�ص 
وهي  اإليه  ن�سعى  وهييدف حمييدد  الحتمالت  لكل 
الذكر  الأنفة  الأربعة  التجارة  تييوازي قيم  قواعد 
وعييلييي خييط تييييوازي قيييييم الييتييجييارة الأربيييييع الأنفة 
الييذكيير وعييلييى خييط مييييوازي متييامييا ملييعيياييين اأحرف 
التجار  موئل  بحق  دبييي  جعل  ممييا  تاجر  الكلمة 
الأتقياء والناجحني والأذكياء والطموحني يف كل 
امليادين وخمتلف القطاعات و�ستى حقول التجارة 
والإمارات  دبييي  يف  املييعييروف  والتاجر  وال�ستثمار 
حممد  اهلل  عبد  حممود  الأ�ستاذ  �سعادة  واخلليج 
املتميزين  التجار  العو�سي واحد من هوؤلء  علي 

واملجتهدين يف عامل التطور والنجاح. 

ثمار الحتاد كثرية:
برفع  حديثه  العو�سي  حمييمييود  الأ�ييسييتيياذ  ا�ستهل 
اأ�سحاب  اإىل  والييتييربيييكييات  الييتييهيياين  اآيييييات  اأ�ييسييمييى 
جميع  واإىل  الأمييييييييارات  حيييكيييام  اليي�ييسيييييوخ  اليي�ييسييمييو 
امل�سوؤولني واإىل �سعب الإمارات الكرمي واملقيمني 
والوافدين يف الدولة مبنا�سبة مئوية ال�سيخ زايد 
ال�سابع   الوطني  واليوم  واحلكيم  والقائد  الوالد 
والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة متمنيا 
والرتقاء  والزدهييييار  التطور  ميين  املييزيييد  �سعادته 
والنماء والرخاء للدولة يف ظل القيادة احلكيمة 
واحلكومة الر�سيدة والإرادة القوية والطموحات 
�سعادته  واأ�ساف  بخر  واجلميع  عام  وكل  الكبار 
نيييوعيييا وكما  و�ييسييامييليية  كيييثيييرة  ثيييميييار الحتيييييياد  اإن 
ويف  الأ�سعدة  خمتلف  على  وم�ستقبال  وحا�سرا 
واملدر�سية  والجييتييميياعييييية  العائلية  املييجييالت  كييل 
والتجارية  والييعييلييمييييية  واجلييامييعييييية  واليييرتبيييويييية 
والثقافية  والقت�سادية  واخلدماتية  وال�سناعية 
والريا�سية بحيث يبدو جمتمع الإمارات بف�سل 
اهلل والقيادة احلكيمة جمتمعا ح�ساريا اأمنوذجيا 
هذه  م�ساعفة  اإىل  وي�سعى  الحتييياد  ثييمييار  يييقييدر 

واملثابرة  وبيياجلييد والجييتييهيياد  بييالييوا�ييسييل  الييثييمييار 
اأ�سواق العامل  وال�سفر اإىل اخلارج والإطالع على 
العامل  �سعوب  ملتقى  اليييييوم  الإمييييارات  جعل  ممييا 
اأو  ال�سياحة  اأو  الدرا�سة  اأو  التجارة  فالباحث عن 
ياأتي  الريا�سة  اأو  والراحة  ال�ستجمام  اأو  العالج 
اأو يف موا�سم  اإىل دبي �سواء خالل الأيييام العادية 
مهرجانات الت�سوق واملعار�ص حيث يق�سي اأف�سل 
الأوقات مع اأرقى اخلدمات وق�ساء ما ي�سبو اإليه 
تت�سع  م�ساحة  والييطييلييب  فييالييعيير�ييص  حيياجييات  ميين 
ن�ستقبل حاليا من  وهييا نحن  لكل جديد  دبييي  يف 
التفاوؤل  مرحلة والرتقب والرتيث واىل مرحلة 
مييين جييديييد �يييسيييواء عييلييى ميي�ييسييتييوى الييتييخييطيييييط اأو 
اليييدورة  فييياإن  وبييالييطييبييع  التنفيذي  م�ستوى  عييلييى 
تاأخذ  واأن  لبيييد  املييقييبييليية  بحلقاتها  القييتيي�ييسييادييية 
و�سكرا  ن�سيب  وجمييتييهييد  مييثييابيير  ولييكييل  جمييراهييا 
األف �سر حلكومة دبي على ما تقدمه من مبادرة 
على  يعكفوا  ل  حتى  للتجار  واإر�ييسييادات  ون�سائح 
عييلييى معامل  يييعييتييمييدوا  واأن  واملييخيياطييرة  املييغييامييرة 
الروؤية العاملية لل�سوق ولي�ست الروؤية املحلية كما 
ي�ستفيدوا  اأن  ال�سباب  جيل  ميين  التجار  على  اأن 
من اأ�سحاب اخلربات لأن التفاعل اليجابي بني 
ال�سباب وال�سياب يعترب ركيزة من ركائز توا�سل 
النجاح وحتقيق الطموحات وقدميا قيل ما خاب 
من ا�ست�سار ول ندم من ا�ستخار ودائما يف التاأين 
ال�سالمة ويف العجلة الندامة. ونبارك من القلب 
بكل  .وننتظره   2020 لإك�سبو  دبييي  ا�ست�سافة 

تفاوؤل

الزجاج امللكي :
�ييسييوؤال عيين اجلييديييد يف عييرو�ييص موؤ�س�سة  وحيييول 
قال  املتوا�سل  وتطورها  ون�ساطها  امللكي  الزجاج 
�سعادة الأ�ستاذ حممود عبد اهلل العو�سي بالن�سبة 

للزجاج امللكي فنحن واحلمد هلل لنا و�سعنا اجليد 
واملمتاز بني ال�سركات يف ال�سوق من حيث النوعيات 
امل�ستوردة من الب�ساعة ومن حيث الأ�سعار ونقوى 
اأول  واحلمد هلل دائما على املناف�سة ب�سبب الثقة 
وثالثا  ثانيا  النا�سب  الوقت  يف  املدرو�ص  والقرار 
اخلربة ورابعا الدراية امليدانية مبوازين العر�ص 
العاملية  الأ�سواق  على  الإطييالع  وخام�سا  والطلب 
واملعار�ص الدولية ملعرفة ما هو جديد يف ال�سوق 
اأما  الطلب  يتطور  وكيف  النا�ص  ي�ستهوي  وميياذا 
واقع العر�ص اأو تطوراته وهنا يكمن الفارق بني 
التاجر احلاذق اخلبر وبني التاجر اجلديد وكل 
منها يعمل يف ال�سوق على طريته واأ�سواق الإمارات 
وت�ستوعب  اجلميع  ثقة  مو�سع  هييي  هلل  واحلييمييد 
اجلييميييييع يف اأجيييييييواء الييثييقيية والييي�يييسيييدق واخلييييربة 

والأمانة والن�سيحة وكل عام وانتم بخر .

ن�سائح لرجال الأعمال ال�سباب
وحييول رجييال الأعييمييال من ال�سباب ومييا يجب اأن 
حممود  الأ�ييسييتيياذ  قييال  ن�سائح  ميين  اإليهم  ُي�سدى 
العو�سي هناك امل�ساريع ال�سغرة لرواد الأعمال 
وين�سط  للمحرتفني  الييكييبييرة  الأعييمييال  وهيينيياك 
�سوق الإمارات يف الت�سدير واإعادة الت�سدير ولكن 
ال�سيولة احليوية يف ال�سوق والتي حترك العر�ص 
النقدي  الثمن  لأن  التجزئة  جتييارة  هي  والطلب 
الييديييون ل  جيييداول  تييدخييل يف  ي�سدد مبا�سرة ول 
املجال  يف  يفتح  مبا  املتاأخرة  ول  منها  امل�ستعجلة 
اآفاقا ايجابية تزيد من قوة تاجر التجزاأة فيزداد 
فيييييوؤاد ويييكييرب حييجييم عييمييلييه وييييقيييوي اأكيييير خا�سة 
واأفاقة  العامل  خارطة  على  و�سعنا  الحتيياد  واأن 

الوا�سعة .
على  يتوجب  وهيينييا   : يييقييول  العو�سي  وا�ييسييتييطييرد 
اليي�ييسييبيياب درا�يييسييية ميي�ييسيياريييعييهييم وا�ييسييتيي�ييسييارة التجار 
املييحييرتفييني قييبييل امليييبيييادرة بيياأييية خييطييوة لأن عالج 
ويف  النتائج  مرة من عالج  األييف  اأف�سل  البدايات 
القراآن الكرمي ) و�ساورهم يف الأميير( ) واأمرهم 
امليدانية  الييثييقييافيية  اإىل  اإ�ييسييافيية  بييييينييهييم(  �يييسيييورى 
وال�سالت املعلوماتية عرب النرتنيت والتلفزيون 
وال�سحف واملييجييالت واليينييدوات.  وغيير ذلييك من 
و�سائل الت�سال الع�سرية والتي اأ�سحت يف مت�سع 
اجلميع وتنقل واقع ال�سوق العاملي بكل التفا�سيل 
فالتاجر احلاذق كما يقول احلكماء يعمل بن�سف 
مما  ماله  بكل  يعمل  اخلبر  غر  والتاجر  ماله 
ال�سباب وعي ح�ساباتهم وخطواتهم  يفر�ص على 
�سلبا واإيجابا ل يكونوا يف تفاوؤل مفرط ول ت�ساوؤم 
حمبط واعقل وتوكل ) ومن يتوكل على اهلل فهو 

ح�سبه( وكل عام وانتم بخر. 

حممود العو�سي
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نتقدم باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

اإىل مقام ح�شرة �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

واإىل مقام �شاحب ال�شمو

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

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

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

وكل عام وانتم بخري 

عي�سى بن نا�سر بن عبداللطيف ال�سركال واأوالده
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ال�ستقرار والزدهار اأ�سا�ص التطور يف الإمارات

رجال االأعمال يعر�سون جتاربهم ويجمعون  على التفاوؤل بف�سل اهلل والقيادة احلكيمة والر�سيدة

اجل�سد �سلح  الراأ�ص  �سلح  اإذا   : فقيهي  الغفور  • عبد 

والعطاء بالت�سحية  النتماء  تكري�ص  الدلل:  • اأحمد 

     • عبداهلل دوري�ص الب�سري: ت�سهيالت احلكومة ت�ساعف من الطموحات

�سالح  رم�سان الرفيع:  نتمنى من �سبابنا  موا�سلة امل�سرية 

حممد غالم �سامل اأنوهي: اإجنازات الحتاد اأده�ست العامل
•• دبي – د.حممود علياء:  

كر�ست امل�سرية الحتادية على مدى اربعة عقود ونيف من الزمن جناح رجال الأعمال من م�سرفيني وجتار واإداريني و�سناعيني وزراعيني 
وم�ستثمرين يف خمتلف القطاعات وعلى تفاوت املراحل فبداأ كل منهم فار�سا يف ميدانه خبريا يف عمله متميزا يف جناحاته يوا�سلون العمل 
بكل جد واجتهاد يف هذا املناخ ال�سحي الدائم والت�سهيالت املحفزة والطموحات الكبار والأهداف القريبة والبعيدة حيث تتواىل الثمار 

التي يجنيها الوطن تباعا وتت�ساعف واحلمد هلل عاما بعد عام )واإن تعدوا نعمة اهلل ل حت�سوها( �سدق اهلل العظيم .

جولة �ساملة 
وخييييالل الأيييييييام الييقييليييييليية كييانييت لنا 
الإمارات  اأ�ييسييواق  يف  ميدانية  جولة 
ال�سابع  الييوطيينييي  اليييييييوم  مبيينييا�ييسييبيية 
العربية  الإمييارات  لدولة  والأربعني 

املتحدة .
حيث اجمع التجار ورجال الأعمال 
عيييليييى املييييينييييياخ الييي�يييسيييحيييي ليييالأعيييميييال 
الر�سيدة  القيادة  توجيهات  بف�سل 
احلكومية  الييييدوائيييير  وتيي�ييسييهيييييالت 
يف  البناء  ال�سحية  املناف�سة  ووجييود 
والطلب  الييعيير�ييص  حييركيية  ميييوازيييين 
عييييلييييى مييي�يييسيييتيييوى كيييييل اليييقيييطييياعيييات 
نواحي  اأو  اليي�ييسييلييع  اأنيييييواع  وخمييتييلييف 
لفت  ب�سكل  تنمو  والييتييي  الأعيييميييال 
وعاملي  واإقيييليييييييميييي  حميييليييي  وبيييياأفييييق 
والطموحات  اخليييربات  بييني  يجمع 
وال�ست�سرافات مبهارة واقتدار وكل 

عام وانتم بخر. 
فماذا يقول لنا رجال الأعمال؟

ال�سباب هم امل�ستقبل
اأحمد  ال�ييسييتيياذ  اأول  اإلييييينييا  حتيييدث 
حميييميييد الييييييييدلل رجيييييييال الأعييييمييييال 
اأهييمييييية رعاية  اإىل  فيياأ�ييسييار  املييعييروف 
بثقافتهم  والرتيييييييقييييييياء  الييي�يييسيييبييياب 
وطييمييوحيياهييم يف طريق  و�ييسييلييوكييهييم 
اجلادة والتزام امل�سئولية اإىل جانب 
اخللق الفا�سل التحلي باآداب الدين 
الإن�سانية  والقيم  املجتمع  وتقاليد 
البناءة مع تكري�ص النتماء للوطن 
بييالييتيي�ييسييحييييية واليييييفيييييداء واليييعيييطييياء 
والإخييييال�ييييص وعييلييى راأ�يييييص ذلييييك بر 
املحتاجني  وميي�ييسيياعييدة  اليييواليييديييين 
والييييبييييعييييد عيييين امليييهيييليييكيييات واملييي�يييسييياك 
بييالييفيير�ييص وا�ييسييتيي�ييسييارة اأهيييل اخلربة 
واعييتييميياد الييقييرار املييدرو�ييص والهدف 
اليي�ييسييوق وجزرة  مييد  وتفهم  امليينييظييور 
الوقت  املنا�سب يف  القرار  اتخاذ  مع 
املنا�سب عمال بقول الر�سول الكرمي 
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم )اأعقل 

دبي والإمارات قال : ا�ستهل كالمي 
التهاين  اآيييييييات  اأ�يييسيييميييى  اأرفييييييع  بييييياأن 
ال�سمو  اأ�ييسييحيياب  اإىل  والييتييربيييكييات 
ال�سيوخ واإىل �سعب الإمارات الكرمي 
واإىل املقيمني يف الدولة والوافدين 
واأمتنى املزيد من التنمية والنه�سة 
القطاعات  خمييتييلييف  يف  والزدهيييييييار 
بهذه  واأمتنى  الأ�سعدة  كافة  وعلى 
املنا�سبة العزيزة على قلوبنا جميعا 
امل�سرة  يييوا�ييسييلييوا  اأن  �سبابنا  عييلييى  
والجتهاد  والييكييد  واملييثييابييرة  بيياجلييد 

وكل عام واأنتم بخر. 

ــارات  الم فقيهي:  عبدالغفور 
تنمية وازدهار

مئوية  مبيينييا�ييسييبيية  اإلييييييينيييا  وحتييييييدث 
بييين �سلطان   اليي�ييسيييييخ زايييييد  امليييرحيييوم 
ال�سابع  الوطني  واليييييوم  اهلل  رحمه 
العربية  الإمييارات  لدولة  والأربعني 
الغفور  عبد  الأ�ستاذ  �سعادة  املتحدة 

عيييجيييميييان نييهيي�ييسيية �ييسييامييليية ميييوازيييية 
من  اليييدولييية  يف  اليي�ييسييامييليية  للنه�سة 
البناء  اإىل  واليييتيييعيييليييييييم  الييي�يييسيييحييية 
الزراعة  اىل  والييطييرقييات  والأعيييميييار 
وال�سناعة  التجارة  اإىل  والت�سجر 
ي�سمل  مبييا  والريا�سة  الثقافة  اإىل 
توجيهات  بييفيي�ييسييل  الييقييطيياعييات  كيييل 
وويل عهده  احلاكم  ال�سمو  �ساحب 
امل�سئولني  وجميع  والبلدية  الأمني 
بامل�ستقبل  متفائلون  دائييمييا  ونييحيين 

الأف�سل وكل عام واأنتم بخر. 

الحتاد يج�سد اإرادة اجلميع
وقيييييال اليي�ييسيييييد حمييمييد غييييالم �سامل 
اليييييييوم الوطني  اأنيييوهيييي  مبيينييا�ييسييبيية 
دولة  اإن  الحتييييياد  عيييييد  لييييالإمييييارات 
الإمارات العربية املتحدة قد متيزت 
زايد  ال�سيخ  اأمثال  خمل�سني  بقادة 
وال�سيخ را�سد رحمهما اهلل وهما قد 
بخراتها  الحتييادييية  امل�سرة  اأ�س�سا 

وتييوكييل( ومييين يييتييول عييلييى اهلل فهو 
ال�سالمة  الييتيياأين  يف  ودائييمييا  ح�سبه 
ويف العجلة الندامة وكل عام واأنتم 

بخر.
حممد  حممود  الأ�ستاذ  حتدث  كما 
جملة  اإىل  فييياأ�يييسيييار  بيييييدوره  اليييييدلل 
الرا�سخة من احلكومة  الت�سهيالت 
ودائرة  التجارة  غرفة  من  والعناية 
القت�سادية  والييييدائييييرة  الأرا�ييييسييييي 
وغرها من الدوائر احلكومية التي 
تعمل على اإذكاء احلوافز وم�ساعفة 
الطموحات ليكون اجلميع مب�ستوى 
واأنتم  عييام  وكييل  والعطاء  امل�سوؤولية 

بخر. 

ــع: نــحــن دائــمــا  ــي ــرف �ــســالــح ال
متفائلون

وحتدث اإلينا مبنا�سبة مئوية ال�سيخ 
�سالح   الأ�يييسيييتييياذ  اهلل  رحيييميييه  زاييييييد 
يف  املعروف  التاجر  الرفيع  رم�سان 

املييييعييييروف يف دبي  اليييتييياجييير  فييقيييييهييي 
والإميييييارات قيييال: اأرفيييع اأ�ييسييمييى اآيات 
مقام  اإىل  واليييتيييربييييكيييات  اليييتيييهييياين 
�سعب  واإىل  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب 
املقيمني  واإىل  اليييكيييرمي  الإمييييييييارات 
للدولة  والييييزائييييرييييين  والييييوافييييدييييين 
ال�سعيدة  امليينييا�ييسييبيية  بييهييذه  واأمتييينيييى 
عييلييى قييلييوبيينييا جييميييييعييا مييين اهلل عز 
الييتييقييدم والتنمية  املييزيييد ميين  وجيييل 
اإىل جيل ومن  والزدهيييار من جيل 
عام اإىل عام واهلل ويل التوفيق وكل 

عام واأنتم بخر. 

ت�سهد  النعيمي:  �سعيد  حميد 
عجمان نه�سة �ساملة 

ويف عجمان الناه�سة بكل قطاعاتها 
يف ميييوكيييب اليينييهيي�ييسيية اليي�ييسييامييليية يف 
الأعمال  رجييل  اإلينا  الييدوليية حتييدث 
املييعييروف املييخيي�ييسييرم ال�ييسييتيياذ حميد 
اإميييارة  ت�سهد  قيييال  النعيمي  �سعيد 

ويوا�سل  واإجنيييازاتيييهيييميييا  وثيييميييارهيييا 
املتميزة  امل�سرة  ال�سيوخ  ابناوؤهما 
بييكييل فييخيير واعييييتييييزاز واأمتيييينييييى على 
اأن  ال�سباب  ميين  ال�ساعدة  الأجيييييال 
يح�سنوا ال�ستفادة من ثمار الحتاد 
واأن يكونوا دائما اأمنوذج الإخال�ص 
والييعييطيياء والييتييفيياين واليييوفييياء وكل 
عيييييام واأنيييييتيييييم بييييخيييير.  كيييميييا حتدث 
اإلييييينييا اليي�ييسيييييد حمييمييد غييييالم �سامل 
والتفاوؤل  الرتييييياح  مب�ساعر  اأنوهي 

والعتزاز بيييييمنجزات املرحوم ال�سيخ 
الرائعة  التيييحادية  وامل�سييييييرة  زايد 
وقد قدم اإىل الإ مارات قبل 31 �سنة 
. قال : نعتز ونفخر دائما باإجنازات 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان ومبا حققته امل�سرة الحتادية 
اأده�ست العامل وبزمن  من اإجنازات 
قيا�سي يب�سر دائما باملزيد باإذن اهلل 
اأبنائنا  بقيادة �سيوخنا الكرام وهمة 

الأبرار وكل عام واأنتم بخر. 

•• دبي-�لفجر:

 رحم اهلل زايد رمز الأ�سالة والعطاء واملدنية فمن منا ل ت�ستهويه 
التحف ول ت�ستوقفه �سواء من جتول يف ا�سواق المييارات التقليدية 
اأو احلديثة املتجددة .. ومن منا ل يقتني حتفا معينة يف  الرتاثية 
بيته ولها حميميتها يف خاطره وقد تثر احيانا �سوؤونه و�سجونه .. 
واجلواب ب�سيط هو ان التحفة ت�سد انظار النا�ص وجتذب اهتمامهم 
وغالبا ما توؤثر يف وجدانهم  بدللتها ورمزيتها والدللة على الزمن 
الذي تعود اإليه �سواء يف احلنني اىل املا�سي وهو ما يعرف اليوم بعلم 
يطرب  حيث  احلاكي  ال�سنني  �سدى  الذكريات  يف  اأو  النو�ستاجليا 
ويعود مب�ساعره وا�سواقه اإىل ما ي�سبه الحالم يف رواق الذاكرة ومن 
منا ل يحلم ولو برهة اأو ملحة اأو حلظة . هكذا بداأ ال�ستاذ عبد اهلل 
اجلابر يف مكتبه مبقر موؤ�س�سة خمزن اجلابر للتحف يف دبي  والتي 

م�سى على تاأ�سي�سها اليوم قرابة ن�سف قرن . 
منذ  املتحدة  العربية  الإميييارات  لدولة  الحتييادييية  امل�سرة  فرافقت   
والت�سويق  والخييتيييييار  البييتييكييار  يف  خييطييوة  خييطييوة  وتابعتها  بدايتها 
هكذا  والإن�سانية   واملعرفية  اجلمالية  دللتها  بكل  ال�سلع  ملختلف 
بداأ �سعادته حديثه مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سابع والأربعني لدولة 
الإمارات العربية املتحدة موؤكدا على اأن املناخ ال�سحي للمطوحات يف 
تفر�ص  وتقاليدها  وثقافاتها  ال�سعوب  جن�سيات  جتمع  التي  الدولة 
للتعرف  اجلميع  لدى  الرغبة  بالتايل  وتفر�ص  والتعارف  التفاعل 
وتاريخها  هلل  واحلييمييد  امل�ستقرة  الآم نة  الإمييييارات  دوليية  تيياريييخ  على 
احلافل بوجهة البحري والربي واجلبلي وال�سهلي حيث مع كل بقعة 

حكاية ومع كل قرية ق�سة ومع كل حي ذكرياته و�سفحاته املطوية 
مبا عرف منها اأو مل يعرف اأنه ف�سل الذاكرة والذاكرة فحوى العقل 
الإن�سان  اأكييرم نعمة من اهلل �سبحانه لعباده وبالعقل يتميز  والعقل 
ال�ستاذ عبد اهلل اجلابر  باملنا�سبة  . و�سكر  للذاكرة   اأحياء  والتحفة 
التجاري  واملركز  التجارة  وغرفة  البلدية  امل�سئولني يف  اجلميع من 
ال�ساهرين  امل�سئولني  وجميع  والإعييالم  لل�سياحة  الوطني  واملجل�ص 

على م�سرة الحتاد والزدهار والتنمية وكل عام وانتم بخر.

زايد اأبو الرتاث واحل�سارة واملدنية
تراث الإمارات يكتنز الكثري

عبد اهلل اجلابر: وفرت الدولة كل ال�سبل للجمع بني اأ�سالة املا�سي 
ومدنية احلا�سر وعمق الرتاث وع�سرية املعرفة

عبداهلل اجلابر



ملحق خا�ص مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سابع و الأربعني

األحد  2   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12493  
Sunday  2   December   2018  -  Issue No   12493 47اليوم الوطني

35
املتوا�سلة والإجنازات  العمل  من  عاما   47

الظفرة تنطلق بعيدا باإجنازاتها وح�سارتها لتحقق النه�سة والرقي
م�سروعات �سخمة وخدمات متميزة وم�ساكن ع�سرية ومرافق ترفيهية واإجنازات ل �سقف لها

 •• منطقة �لظفرة – لطيفة جابر

بجانب  الإجنيييييييازات  ميييع  مييوعييد  عييلييى  كييانييت   الظفرة 
التقدم  عاما من   47 وعلى مدى  واحل�سارة  التاريخ 
العامل  الظفرة ما مل حتققه مدن يف  والرقي حققت 
من تقدم ونه�سة يف كافة املجالت وخمتلف القطاعات 
التي حتققت  بروؤية وحكمة املغفور له باذن اهلل تعاىل 
اآل نييهيييييان طيييييب اهلل ثراه  اليي�ييسيييييخ زايييييد بيين �ييسييلييطييان 
بف�سل  �ييسييامييليية  نه�سة  الظفرة   اإقييليييييم  حيييييث  �سهد  
موقعه ال�سرتاتيجي ومكانته التاريخية التي �ساهمت 
يف خلق مزيج  من الأ�سالة واملعا�سرة فيما ت�سهده من 
املجالت  وخمتلف  القطاعات  كافة  يف  وتنمية   تطور 
ال�سيخ  تعاىل-  اهلل  بيياإذن   - له  املغفور  وخطها  ر�سمها 
لتكون  ثراه-   اهلل  -طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايييد 
رمزا للتحدي وعنوانا حلكمته - رحمه اهلل  - حينما 
املدن  تلك  ال�سليمة  وفطرته  وبحكمته  بع�ساه  ر�سم 
اإىل  الناعمة  ال�سحراء  رمييال  فتحولت  الييرمييال  على 
جنات خ�سراء ومرابع ف�سيحة ومرتع اآمن للحيوانات 
وا�سعة  عمرانية  ونه�سة  املييهيياجييرة  والييطيييييور  الييربييية 
والبيئية  والتعليمية  ال�سحية  القطاعات  كافة  �سملت 
رحالته  ليوا�سل  والتنمية  التطوير  قييطييار  وانطلق 
ال�سديدة  التوجيهات  بف�سل  الييظييفييرة  مييدن  كييافيية  يف 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
الييدوليية حفظه اهلل ورعيياه والييدعييم الييالحمييدود الذي 
يوليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
اآل  زايييد  بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  امل�ستمرة  واملتابعة 

نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة .
اجلغرافية  رقعتها  بيياتيي�ييسيياع  الييظييفييرة  منطقة   تتميز 
�سبعة  باملنطقة  ويوجد  ال�سكانية.  كثافتها  وانخفا�ص 
جتييمييعييات �ييسييكيينييييية رئييييي�ييسيية تييقييدم كيييل ميينييهييا جمموعة 
ال�سكان، حيث  متنوعة من اخلدمات والفر�ص لعامة 
ت�سم العديد من املدن والقرى واجلزر املتباعدة فيما 
بينها. فمنها ما يقع يف قلب ال�سحراء مثل »حما�سر 
ليييييوا-بييدع امليييطييياوعييية-اأم الأ�يييسيييطيييان- مييدييينييه زايد– 

بينونة– غياثي– ».
وميينييهييا ميييا ُيييطييل عييلييى �ييسيياطييئ اخلييليييييج الييعييربييي مثل 
العديدة  اجلزر  اإىل  اإ�سافة  ال�سلع«  الروي�ص-  »املرفاأ- 
منها »جزيرة دملا« ذات الكثافة ال�سكانية و«جزيرة اأبو 
منها  جعل  التي  يا�ص«  بنى  �سر  و«جييزيييرة  الأبي�ص« 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان حممية طبيعية عالية 
�سياحية للعديد من  التنظيم واجلمال، لتكون وجهة 

الُوفود ال�سياحية من داخل الدولة وخارجها.
و�ييسييمييت قييائييميية امليي�ييسييروعييات ميي�ييسييروع بييراكيية للطاقة 
يف  النووية  للطاقة  براكة  حمطة  تقع  حيث  النووية 
اإمارة اأبوظبي، وتطل على اخلليج  منطقة الظفرة يف 
العربي وتبعد نحو 53 كيلومرًتا اإىل اجلنوب الغربي 

من مدينة الروي�ص.
و�يييسيييتيييوفييير ميييفييياعيييالت اليييطييياقييية امليييتيييقيييدمييية الأربييييعيييية 
»APR1400« يف حمطة براكة نحو ربع احتياجات 

الدولة من الكهرباء عند الت�سغيل التام للمحطات.

وقيييد بييييداأت الأعيييميييال الإنيي�ييسييائييييية يف املييحييطيية يف يوليو 
من  الإن�سائية  الرخ�سة  على  احل�سول  بعد   2012
الهيئة الحتادية للرقابة النووية و�سهادة عدم املمانعة 

من هيئة البيئة – اأبوظبي.
م�سادر  تنويع  يف  اأ�سا�سًيا  دوًرا  امل�سروع  هذا   و�سيوؤدي 
الطاقة  من  كبرة  كمية  و�سيوفر  الييدوليية  يف  الطاقة 
تقليلها  مع  احلكومية  واملن�ساآت  وال�سركات  للمنازل 
التام  الت�سغيل  وبعد  الييدوليية.  يف  الكربونية  للب�سمة 
لييلييمييحييطيية، مييين املييتييوقييع اأن حتيييّد حمييطيية بيييراكييية من 
مليون   21 بييواقييع  الييدوليية  يف  الكربونية  النييبييعيياثييات 
3.2 مليون �سيارة من  اإزاليية  طن �سنوًيا والتي تعادل 

الطرقات.
على مدى ال�سنوات املا�سية ا�ستطاعت منطقة الظفرة 
اأن حتقق طفرة متميزة يف قطاع اخلدمات وذلك من 
احتياجات  الييتييي تالم�ص  اخلييدمييات  كييافيية  نقل  خييالل 
ال�سكان يف منطقة الظفرة اإىل مناطق الحتياج اإليها، 
 « »مت  املتكاملة  احلكومية  اخلدمات  مراكز  فانت�سرت 
وال�سلع  وغياثي  زايييد  املنطقة مبدينة  يف جميع مدن 
وجزيرة دملا واملرفاأ وليوا ، وجمعت حتت �سقفها باقة 
متنوعة من اخلدمات احلكومية وغر احلكومية التي 
وفرت على ال�سكان الوقت واجلهد يف �سبيل احل�سول 
كييان يحدث يف  كما  العا�سمة  تلك اخلدمات من  على 

ال�سابق .
الييتييي حيير�ييسييت القيادة  امليي�ييسيياكيين احلييديييثيية  انييتيي�ييسييرت 
املدن  جميع  يف  للمواطنني  تييوفييرهييا  على  اليير�ييسيييييدة 
حيث �سهدت مدينة زايد م�سروع مرابع الظفرة والذي 
والذي  درهييم  مليار  بتكلفة  �سكنية  وحييدة   782 �سم 
الأ�سر  ملئات  واملالئم  املنا�سب  امل�سكن  توفر  يف  �ساهم 
م�سروع  وكذلك   زايد  للم�ساكن يف مدينة  امل�ستحقني 
غياثي ال�سكني وتبلغ م�ساحته الإجمالية قرابة 420 
�سكنية  وحييدة   786 تنفيذ  امل�سروع  ويت�سمن  هكتاراً 
رئي�سة  غييرف   5 ت�سم  ميين طابقني  وحييدة  كييل  تتاألف 
مع خدمات خارجية وجمل�ص، وتبلغ م�ساحة كل وحدة 
روعيت يف  وقييد  مربعاً،  مييرتاً   537 يقارب  ما  �سكنية 
وتوفر  املييواطيينييني  احتياجات  تلبية  املجمع  ت�سميم 

كافة متطلباتهم مبوا�سفات ومعاير عالية.
وميي�ييسييروع مييرابييع مييدييينيية اليي�ييسييلييع والييييذي يييتييكييون من  
448 فيال على طول �ساحل املنطقة، وي�سم امل�سروع 
اإ�سافة  مربع،  مرت  مليون   1.3 م�ساحة  ي�سغل  الييذي 
اإىل الفلل الييتييي تييربز اليييرتاث الإمييياراتيييي، ميين خالل 
الوجه  تعك�ص  والييتييي  لييلييفييلييل،  اخلييارجييييية  الت�ساميم 
احل�ساري لدولة الإمييارات وعمق ارتباطها التاريخي 

باحل�سارة العربية والإ�سالمية ما�سياً وحا�سراً.
الظفرة  منطقة  يف  والتعليمي  ال�سحي  القطاع  �سهد 
انت�سرت  حيث  القطاعات  خمتلف  يف  متميزة  نه�سة 
امل�ست�سفيات احلديثة التي مت تنفيذها وت�سيدها وفق 
اأعلى املعاير العاملية يف املجال الطبي مثل م�ست�سفى 
مدينة زايد وغياثي وال�سلع وجزيرة دملا ،واملرفاأ وليوا 
الظفرة  مركز  مثل  الأخييرى  ال�سحية  املراكز  بجانب 
لطب الأ�سرة ، وباقي املراكز ال�سحية الأخرى يف باقي 

مدن الظفرة

كما ت�سم منطقة الظفرة جمموعة من املدار�ص التي 
التعليمية  التطويرية  العملية  لتنا�سب  ت�سييدها  مت 
عييلييى مواجهة  قييييادرة  اأجيييييال متميزة  تييخييريييج  بييهييدف 
احلياة ومواكبة �سوق العمل مبا يخدم الفرد واملجتمع 

.
�سهدت منطقة الظفرة م�سروعات عمالقة يف خمتلف 
الظفرة على موعد  القطاعات واخلدمات حيث كانت 
م�سافة  �سيمتد على  الذي   الحتيياد  مع م�سروع قطار 
بطاقة  امل�سروع  من  النتهاء  عند  كيلومرت،   1200
مليون   50 اإىل  الت�سغيل  بييدء  عند  ت�سل  ا�ستيعابية 
�سنوياً، وتغطي  راكييب  و16 مليون  الب�سائع  طن من 
اإمييارات الدولة وبخا�سة  �سبكة الحتيياد للقطارات كل 
املناطق ال�سناعية ال�سرتاتيجية الكربى فيها، اإ�سافة 
حدود  على  الواقعة  الغويفات  مدينة  بني  الربط  اإىل 
�سلطنة  مييع  الييعييني  ومدينة  ال�سعودية،  مييع  الإمييييارات 
عمان، اإىل جانب دوره احليوي يف العديد من مناطق 
خطتها  اأطلقت  التي  الظفرة  منطقة  ومنها  الييدوليية 
يف  �سي�سرع  القطار  اإن  حيث   ،2030 ال�سرتاتيجية 

العملية التنموية، وي�سهل نقل الب�سائع والركاب .
ويبلغ طول املرحلة الثانية من م�سروع قطار الحتاد 
ال�سناعية  املناطق  و�سرتبط  كيلومرتاً،   628 نحو 
التعاون  بيييدول جمل�ص  الييدوليية  وميينييافييذ  واحليي�ييسييرييية 
لدول اخلليج العربية، فيما �سيبلغ طول م�سار املرحلة 
مناطق  كل  ربط  فيها  ويتم  كيلومرتاً،   279 الثالثة 

اإمارات الدولة ببع�سها بع�ساً.
كما �سهدت منطقة عدد من م�ساريع الطاقة املتجددة 
مثل م�سروع  �سم�ص 1” للطاقة ال�سم�سية  والتي تعد 
اأ�سخم حمطة عاملة من نوعها �سمن تقنية الطاقة 
يف  نييوعييهييا  ميين  والأوىل  الييعييامل  يف  املييركييزة  ال�سم�سية 

منطقة ال�سرق الأو�سط.
درهم  مليار   2،2 بنحو  �سم�ص  حمطة  كلفة   وتقدر 
»600 مليون دولر« وتقام على م�ساحة 2،5 كيلومرت 
على  �سم�سية  لعاك�سات  جممعاً   768 وت�سم  مييربييع، 

�سكل قطع مكافئ .
100 ميجاوات من الطاقة  اإنتاج  امل�سروع يف   ي�ساهم 
منزل،  األف   20 لتغذية  تكفي  كمية  وهي  الكهربائية 
 175 كما �سيعمل امل�سروع على خف�ص ما يقارب من 
�سنويا، وهذه  الكربون  اأك�سيد  األف طن من غاز ثاين 
اليينيي�ييسييبيية تيييعيييادل زراعييييية مييليييييون ونيي�ييسييف املييليييييون من 
امل�سر  �سيارة تقليدية من  األف   15 اأو منع  الأ�سجار، 

على طرقات اأبوظبي.
لآلف  متتد  تاريخية  بجذور  الظفرة  منطقة  تتميز 
ال�سنني ، بح�سب الباحث واملوؤرخ علي بن اأحمد الكندي 
اأن تاريخ ال�ستيطان يف منطقة الظفرة من الإمارات 
يعود اإىل ما قبل �سبعة اآلف عام حيث ظهر من  خالل 
عمليات امل�سح الأثري لإمارة اأبوظبي فقط مت العثور 
تعود  الظفرة   مبنطقة  ميييروح   جييزيييرة  يف  اآثييييار  عييلييى 
احلجري  الع�سر  اإىل  اأي  عييام   7000 يقارب  ما  اإىل 
اإمارة  العثور عليها يف  التي مت  الآثييار  اأقييدم  وتعد من 
اأبوظبي بالإ�سافة اإىل العثور على اآثار يف جزر اأخرى 
مثل جزيرة دملا تعود اإىل هذه الفرتة والتي ت�سر باأن 

�ساحل الظفرة كان مركزا ح�ساريا مهما.
وتناول الكندي  احل�سون والقالع يف منطقة الظفرة  
اأكيير من خم�سة ع�سر  اأنييه يوجد يف الظفرة  مو�سحا 
حيي�ييسيينييا ميييوجيييودة اأغييلييبييهييا يف ليييييييوا، وبيينيييييت يف اأوقييييات 
ح�سن  الظفرة  يف  امل�سهورة  احل�سون  وميين  متفرقة 
الظفرة الذي يقع يف منطقة ال�سرة وهو احل�سن الذي 
يا�ص من  ببني  ا�ستنجد  ملا  نا�سر بن قطن  به  احتمى 
النميل  وح�سن   ،1633 �سنة  يف  اليعاربة  دوليية  اإمييام 
يقع يف حم�سر النميل يف ليوا وتقول بع�ص الروايات 
اإن الذي بناه هو ال�سيخ حممد بن �سخبوط بن ذياب 

اآل نهيان حاكم اإمارة اأبوظبي »1816 ي 1818«.
املارية  حم�سري  بني  �سهل  يف  القريب   ح�سن  ويقع  
مزيرعة  حم�سر  عيين  ويبعد  ليوا  يف  وخيينييور  الظفرة 
عام  قييبييل  قييائييمييا  كيييان  الييغييرب  جييهيية  كيييييلييومييرتا   22
1888، منوها باأن معركة وقعت يف ح�سن القريب يف 
اأحد اجليو�ص املدعومة من  غابر الأزمييان، حيث جاء 
قبل الدولة الرتكية فهجم على ليوا وملا كان اجلي�ص 
يف طريقه اإىل ليوا �سمع به الأهايل الذين جاوؤوا من 

و�سط الظفرة لتنبيت النخل وكانوا قلة منهم:
قبيلة  ميين  وجميعهم  العطيب  وبطي  و�سيف  حممد 
املرر اليا�سية فتح�سنوا فيه وا�ستعدوا ملواجهة اجلي�ص 
فيه  قتلوا  اأنهم  اإل  واأهلهم  اأر�سهم  دفاعا عن  اجلييرار 
جميعا، وقال فيهم خمي�ص بن زبادة: من لبٍة يعتزون 

عيال مروان.. نهار ح�سن القريب ما نووا ذلة.
ومن احل�سون املوجودة يف ليوا: ح�سن املارية وح�سن 
وح�سن  احل�سن  اأم  وح�سن  املييوقييب  وح�سن  قييطييوف 
،ومل  حب�سان  منطقة  يف  ح�سن  اآثييار  ويوجد  اجلبانة 

يبحث فيه حتى الآن!
متتاز منطقة الظفرة بخارطة �سياحية متنوعة تلبي 
احتياجات كافة الأذواق من ع�ساق املتعة والإثارة ومنها 
منتجع �سر بني يا�ص تلك املحمية الطبيعية املتميزة 
باعتبارها  زوارهيييا  تبهر  التي  اخلييالبيية  الطبيعة  ذات 
العامل حيث  املفتوحة يف  اأكييرب حدائق احليوانات  من 
التي تتجول  اأ�سبحت  موطناً لالآلف من احليوانات 
الرمي،و  غيييزلن    ، العربي  »املييهييا  ميثيل  كييبييرة  بحرية 
غزلن الأدمي ،الزرافات ،الو�سق ،« و  »الفهد ال�سياد« 
وعدة ماليني من الأ�سجار والنباتات ، كما اأنها مالذ 
الطيور  احلب�سي،  الييدجيياج    ، النعام   «  : مثل  للطيور 
الربية  للحياة  حممية  كونها  عيين  ف�سال  البحرية« 
ال�سفاري  رحييالت  مثل  اأن�سطة  فيها  ي�ستعر�ص  فيياإنييه 
واملييغييامييرة، والييتييجييديييف، وركيييوب اليييدراجيييات اجلبلية، 

والرماية، وامل�سي والغط�ص
ال�سحراء  منتجع  يبعد  و  ال�سراب   ق�سر  بها   ويوجد 
اخلالب هذا ما ل يزيد على 90 دقيقة عن اأبوظبي، 
ويقع يف قلب �سحراء ليوا الذائعة ال�سيت، وهو مالذ 
فاخر لال�سرتخاء  ي�سرب بجذوره بعمق يف التقاليد 

الآ�سرة ل�سحراء الربع اخلايل. 
مناظٍر  على  البديعة  والفلل  والأجنحة  الغرف   تطل 
�سحراويٍة رائعة. وتربز ت�سميماته الداخلية باألوانها 
اليييرتابييييييية اليييدافيييئييية بييفيي�ييسييل الأثيييييياث امليي�ييسيينييوع يدوياً 

وحملياً.

جددوا العهد والولء للقيادة الر�سيدة
اأهايل الظفرة   : اإجنازات االإمارات تخطت الطموحات و حققت الرفاهية للمواطن

 املرر : التطورات التي ت�سهدها الدولة يف الوقت احلايل تعززامل�سوؤوليات.
 الهاملي : منا�سبة �سنوية غالية على نفو�سنا جميعا ن�سطرها باأحرف من نور.

 الفالحي : الإمارات حققت ما عجزت عنه دول كثرية.
•• منطقة �لظفرة  – لطيفة جابر

اأن عيد الحتيياد هو منا�سبة وطنية غالية يجدد  اأهييايل منطقة الظفرة:   يعدُّ 
ونفي�ص من  غييال  كل  بييذل  الر�سيدة على  لقيادتنا  والييولء  العهد  فيها اجلميع 
اأن يكونوا  الغايل على قلوب اجلميع ، متمنني  املعطاء  الوطن  تييراب هذا  اأجييل 
الوطن والرتقاء  و�سعا لرفعة  التي ل تدخر  الر�سيدة  عند ح�سن ظن قيادتنا 
باملواطن ، موؤكدين : اأن ما حققته الإمييارات من اإجنييازات يعك�ص مدى حر�ص 
القيادة الر�سيدة على توفر احلياة الكرمية للمواطنني وحتقيق �سبل العي�ص 

الكرمي لهم واإن املواطن دائما على راأ�ص اأولوياتهم  واأهم ما ي�سغل بالهم .
القطاعات  كييافيية  يف  �ساملة  نه�سة  : �سهدت  الييظييفييرة  منطقة  اأن   مو�سحني 
واملجالت بف�سل التوجيهات ال�سديدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد ال 
نهيان رئي�ص الدولة- حفظه اهلل ورعاه- ودعم الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ومتابعة 

�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.
�سنوات  مييدى  على  املييتييحييدة  العربية  الإميييييارات  دولييية  حققته  مييا  اأن    موؤكدين 
؛فكانت  ال�سنني  مييئييات  ميييدى  عييلييى  حتققه  اأن  عييديييدة  دول  عييجييزت  احتادها ، 
الوطن  اأبناء  العامل وم�سدر فخر واعتزاز جلميع  اإعجاب  الإمييارات مثار  دولة 
اأثمرت به �سجرة زايد الذي  اأمام اجلميع مبا حتقق وما  يتفاخرون ويتباهون 
غر�سها عام 1971 و�سار على نهجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�ص الدولة - حفظه اهلل ورعاه - .
عن  يعجز  اإجنيييازات   حتقق  اأن  الإمييييارات  ا�ستطاعت  قليلة   اأعيييوام  مييدى   فعلى 
و�سفها الب�سر ؛ فكانت النه�سة ال�ساملة  التي غطت جميع ربوع الوطن ومل�سها 
الناظر  يتاأمل  الدولة؛ فعندما  اأر�ييص هذه  والييداين يف كل مكان على  القا�سي 
باآفاق امل�سرة الحتادية بدولة الإمارات العربية املتحدة بني الأم�ص واليوم واإىل 

الغد يرى املنجزات واملكت�سبات ماثلة اأمام عينيه.
 هكذا يرى اأهايل منطقة الظفرة ما حققته دولة الإمارات وما ي�سعرون به داخل 
الظفرة ملحمة يف  الوطني لأهييايل منطقة  العيد  الوطن وخارجه حيث ميثل 
حب الوطن الغايل ويعك�ص مزيداً من  الفخر والعتزاز والكرامة فهي ذكرى 
عزيزة على قلوبهم فهو اليوم الذي تاأ�س�ست فيه معامل الحتاد وتر�سخت معاين 
التاأزر والتعاون والعمل اجلاد ، يوم النطالقة املباركة التي ر�سمت حا�سرا بهيا 
وم�ستقبال زاهرا حيث متر علينا هذه الذكرى الطيبة، ونحن ن�سر على درب 

الإجنازات ، درب تتوا�سل فيه اخلطوات ،لنح�سد النجاحات.
دولة  لقيام  والأربييعييني  ال�سابعة  بالذكرى   الحتفال  اإن  خمي�ص  اأحمد    يقول 
الإمارات العربية املتحدة : جندد العهد لالحتاد وتتعزز امللحمة الوطنية بتكاتف 
القيادة واأبناء الوطن ، وتتعمق التجربة الحتادية الفريدة باإجنازاتها ، وت�سطر 
القيادة يف كل يوم مفهوما جديدا يف التخطيط والبناء والإجناز .وتتحقق يف كل 

اأنحاء الدولة اإجنازات يف كافة املجالت .
 ويوؤكد جا�سم البلو�سي: باأن امل�سرة الحتادية تتوا�سل عرب ال�سنني وتتواىل؛ 

لقيادة الأجيال لهذه امل�سرة اخلرة مقدرين بكل اإجالل واإكبار الدور الكبر 
الييذي بذله ال�سيخ زايييد بن �سلطان اآل نهيان- طيب اهلل ثييراه- واأخييواه ال�سيخ 
را�سد بن �سعيد اآل مكتوم وال�سيخ مكتوم بن را�سد اآل مكتوم- رحمهما اهلل - وكل 
اخلرين مما اأ�سهموا يف و�سع اللبنة الأوىل لالحتاد ، و�سعوا بكل اإخال�ص وتفان 
اإىل خدمة الوطن .  وي�سر ثامر املرر: اأنه يف ظل هذه الإجنييازات والتطورات 
امل�سوؤوليات وتعلو الهمم بال�سر  التي ت�سهدها الدولة يف الوقت احلايل تتعزز 
، ويكون الإبداع  قدما بهذه امل�سرة لتتعزز القيم ويعلو البناء وترفع الهامات 
يف العمل هو من �سفات العمل الناجح ، ليتحقق اخلر لدولتنا واأمتنا و�سعبنا 
العزيز يف ظل القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�ص الدولة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل .
الإمارات  لدولة  الحتيياد  بعيد  الكبرة  �سعادته  عن  املن�سوري:  جمعة   ويعرب 
قائال : اإنه مع حلول الذكرى املجيدة  للعيد الوطني ال�سابعة و الأربعني لقيام 
دولتنا العزيزة تعم ربوع الوطن الغايل اأروع مظاهر البهجة وال�سرور ؛احتفاء 
بذلك اليوم الذي اأنعم اهلل عز وجل فيه على الإمارات بنعمة الوحدة ،والحتاد 
الذي كان ثمرة جلهود وقناعات قادة البالد ، ومبايعة ال�سعب ومت�سكه بالحتاد 
بقيادة املغفور له- باإذن اهلل تعاىل- ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه وجزاه عنا خر اجلزاء .  وي�سيف �سامل الهاملي: اإن قيادة املغفور له- باإذن 
اهلل تعاىل- ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل كان لها اأعمق الأثر يف 
تر�سيخ دعائم الحتاد وتقدمه وازدهاره وبتعاون اإخوانه اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 
املجل�ص الأعلى لالحتاد حكام الإمارات حقق الحتاد اأ�سخم الإجنازات واأ�سملها 
باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ  .  واأكد عي�سى املن�سورى :اأن املغفور له  يف وقت قيا�سي 
زايد- طيب اهلل ثراه- كان من اأولئك القادة التاريخيني الذين يرتبط ا�سمهم 

ببناء الدول فن�سر يف ربوع هذه الدولة اخلر واملحبة والأمن وال�سالم .
�ساحب  كان  اهلل  رحمه  زايييد  ال�سيخ  الكبر  الراحل  :اإن  عبيد  حممد   واأ�ساف 
عينيه  ن�سب  امل�سروع  ذلك  و�سع  وقد  واملجتمع  الدولة  لبناء  نه�سوي  م�سروع 
واقعا  اأ�سبح  حتى  واملييال  واجلهد  الوقت  �سبيله  يف  و�سخر  وقييت  كل  يف  ومتثله 

وحقيقة ماثلة للعيان .
  

من زرع اخلري وجده
 ويقول حممد �سهيل: اإن ال�سيخ زايد- رحمه اهلل- كان زارعا للخر اأينما اجته 
فح�سد وجنى هو واأبناوؤه و�سعبه اخلر الذي امتد اإىل كل ركن لي�ص يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة بل اإىل �سائر اأنحاء املعمورة .. ومن زرع اخلر وجده 

..وكان رحمه اهلل زارعا للخر واملحبة .
 واأعرب  حممد الفالحي عن �سعادته بعيد الحتاد الذي يذكره دائما برحمة 
اآل نهيان ومدى قوة �سربه واإميانه وحتمله  اهلل عليه ال�سيخ زايد بن �سلطان 

ال�سعاب يف �سبيل احتاد جميع اإمارات الدولة .
بقوة  الثالثة  الألفية  تدخل  والأربعني  ال�سابع  عامها  يف  الإمييارات  اإن  واأ�ساف: 
الفرتة  باإجنازات كبرة ، عجزت دول كربى عن حتقيقها يف هذه  اأكرب معززة 

الق�سرة من الزمن .  ويتوجه حممد را�سد: باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
اأبناء  وكييل  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زايييد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل 
الوطن الغايل مبنا�سبة الذكرى ال�سابعة والأربعني لالحتاد الذي توحدت فيه 
الإرادة ال�سادقة من اأجل م�سلحة �سعب واحد حتت راية واحدة هي راية الحتاد 
مدى  على  الييدوليية  حققتها  الييتييي  ال�ساملة  بالنه�سة  حميد  حم�سن  .  واأ�ساد 
م�سرتها الحتادية التي ا�ستنه�ست الهمم والعزائم واأحرزت التقدم والنجاح يف 

كافة املجالت وخمتلف امليادين بف�سل الإخال�ص يف القول والعمل .
اآل نهيان  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سمو  :اإن �ساحب  املن�سوري    واأ�ساف م�سلم 
رئي�ص الدولة- حفظه اهلل - عمل بثبات واقتدار منذ زمن بعيد لرفع م�ستوى 
معي�سة املجتمع الإماراتي، وح�سن توزيع الروة وت�ستمر هذه ال�سيا�سة القومية 
التي توثقت منذ قيام الحتاد يف عطاءاتها الوفرة وجمالتها املتنوعة موؤكدا 
اأثبته من  اأر�ييص دوليية الإمييارات مبا  ال�ساملة وامل�ستدامة على  التنمية  اأن واقييع 
حنكة  عيين  يعرب  اإمنييا  املت�سارعة  الع�سر  حتييديييات  جمابهة  على  فييريييدة  قيييدرات 
متوازن  منظور  من  م�ساحلها  اإعييالء  على  البالغ  وحر�سها  الر�سيدة  القيادة 
لبلوغ  اأداة  الييواعييي  وال�ييسييتيي�ييسييراف  منهجا  الأمييثييل  التخطيط  يعتمد  ور�ييسيييييد 
الأهداف وحتقيق الغايات .  واأو�سح  يو�سف عبداهلل:  اأن تر�سيخ الإمارات لقوة 
احتادها قدم للتاريخ الإ�سالمي يف ما�سيه وحا�سره وم�ستقبله در�سا جليال على  
حيوية دور الوحدة يف بناء نه�سة الأمم وتقوية مكت�سباتها احل�سارية ومتتني 
لبناء  اأثبت  كما  وال�سعوب،  الأمم  ،والرتقاء مبكانتها بني  وقوتها  اأمنها  دعائم 
الوثقى  بالعروة  ا�ستم�سكوا  الذين  املوؤ�س�سني  لييالآبيياء  البليغة  احلكمة  الوطن 
واإجنازاته  قوته  وتتعاظم  لبناته  وتتكامل  البناء  ليعلو  الناه�ص  لحتييادهييم 
عرب مراحل من اجلد واملثابرة لتتعهده اأيدي الأبناء الربرة باخلربة واملعرفة 
�سرا به اإىل مراتب �سامية من الإجناز والعطاء .  ويوؤكد �سعيد عبيد :باأن ما 
واملتمثلة باجلامعة  اليومية  املتعلقة باحلياة  تلك  اإجنازات ، ل�سيما  حتقق من 
واملزارع وامل�سانع... ويف ال�سحراء التي حتولت اإىل امتداد اأخ�سر يف كثر من 
جنباتها، ويف الطرقات التي و�سلت كل اأطراف الدولة ، ويف املطارات واملوانئ ويف 
املدن وال�سوارع وداخل كل بيت، والأهم من كل هذا هو بناء الإن�سان الإماراتي 
فامل�ساهمة يف �سنعه هو الإجنيياز الأكييرب، وكان العطاء لتحقيق هذه الغاية بال 
حدود لأن اإعداد الإن�سان من اأ�سعب املهام التي تقع على عاتق القائد، ولأن املال 
اإن مل ي�سخر ل�سناعة الإن�سان فال فائدة من ورائه جتنى، وهذا ما بينه املغفور 
اآل نهيان - رحمه اهلل - موؤ�س�ص  له - باإذن اهلل تعاىل- ال�سيخ زايد بن �سلطان 
الحتاد  يف قوله املعروف: »اإن الإن�سان هو العن�سر الأ�سا�ص لكل تقدم، واإن اأثمن 
، ونوفر له  العناية  به كل  اأن نعتني  الييذي يجب  الإن�سان  البلد هي  ثييروة لهذا 
الزمان  مر  على  خالدة  و�ستبقى  الرجال   دون  للمال  فائدة  فال  الرعاية،  كل 
كل اجلهود التي تبذل لإعداد املواطن ال�سالح والعمل ال�سالح الذي ي�سهم به 
اإمارات  جميع  اأن  فيه  ل�سك  ومما  واأمته«.   اأهله  وخدمة  وطنه  لبناء  املواطن 
الدولة �ستحتفل بهذا اليوم التاريخي ،الذي  بال �سك يعدُّ اأعظم يوم يف تاريخ 

هذه الدولة العظيمة الوفية لأبنائها واأ�سقائها من كل اأنحاء الوطن العربي.
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مواكبة التطور املحلي والعاملي تفر�ص ال�سبق والبتكار

عبد الرحمن عبد اهلل اجلابر: كلنا نتطلع باعتزاز واجتهاد الك�سبو 2020 بدبي
•• دبي –�لفجر:

املتحدة بف�سل اهلل  العربية  الإميييارات  دوليية  ال�سامل يف  التطور  يف موكب 
�سبحانه والقيادة احلكيمة والإدارة الر�سيدة تبدو الإمارات يف �سباق دائم 
اليوم وعلى قدم و�ساق  ال�ستعدادات جتري منذ  واأن  الوقت ول�سيما  مع 
باأرقى  الييعييار�ييسييني  وا�ست�سافة   2020 اأك�سبو  يف  امليي�ييسيياركييني  ل�ستقبال 
ومعلوماتيا  جماليا  املعار�ص  تنظيم  اأ�ساليب  من  العامل  اإليه  تو�سل  ما 
وت�سويقيا وتعريفا وتعارفا وتبادل وتكامال وتنوعا ومتيزا وتفردا واإبداعا 
بل  واملنطقة  والإمييييارات  لدبي  تاريخية  حمطة  �سيكون  بحق  اأك�سبو  لأن 
والييعييامل ملييا �ييسييوف يييرتتييب عليه ميين جنيياحييات وميي�ييسيياركييات وتطلعات وما 

يحت�سنه من معارف وحوافز مبادرات ينعك�ص خرها على العامل اأجمع.
العربية مب�سرتها  الإمييارات  دوليية  ثمار  نا�سجة من  بالتاأكيد ثمرة  وهو 
وهدفها  ونهجها  مبقدماتها  واملييتيينييامييييية  واملييتييفييردة  املييتييميييييزة  الحتييياديييية 

احل�ساري الإن�ساين الأ�سمى.

تفاوؤل بال حدود
عبد  ال�ستاذ  ا�ستقبلنا  الالفت  ال�سبابي  بالتفاوؤل  املفعمة  الكلمات  بهذه 
ال�سيخ  مئوية  مبنا�سبة  �سحفي  حييوار  لإجييراء  اجلابر  اهلل  عبد  الرحمن 
زايد رحمه اهلل و اليوم الوطني ال�سابع والأربعني لدولة الإمارات العربية 
اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيييات  اأ�سمى  برفع  حديثه  ا�ستهل  حيث  املتحدة 
الكرمي  الإميييييارات  �سعب  واإىل  الإميييييارات  حييكييام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�ييسييحيياب 
واملقيمني والوافدين على اأر�ص الدولة متمنيا املزيد واملزيد من التقدم 
والزدهار يف طريق التنمية وبناء الإن�سان كما ترحم باملنا�سبة على �سهداء 
وال�سرب لذويهم  الرحمة لهم  �سبحانه وتعاىل  الإمييارات متمنيا من اهلل 
و�سعبها  الطيبة  الأر�ييص  النعم على هذه  اأن يدمي  تعاىل  اهلل  اإىل  وابتهل 
املعطاء واجلميع وكل عام واأنتم بخر فتفاوؤلنا بال حدود ومن يتوكل على 

اهلل فهو ح�سبه.

التطوير يتواىل ويتوا�سل
وحتدث اإلينا ب�سراحته املعهودة حول الواقع امل�ستقبل يف ال�سوق التجاري 
الأفكار  كييانييت  عييامييا  فقبل15  يتوا�سل  التطوير  فييياأن  هلل  احلييمييد   : قييال 
فبعد  اليوم  اأمييا  فقط  واخلليج  الإميييارات  التجارية حمييدودة ويف حميط 
زيارة املعار�ص العاملية والتجوال يف بلدان العامل كلها من �سنغهاي وكونزو 
اإىل هونكونغ وفرانكفورت وطوكيو وغرها فقد تطورت املعار�ص وات�سعت 
اآفاق الإطالع واحلمد هلل فقد انعك�ست هذه املعار�ص اإيجابا على التطور 
والبتكار �سواء لدى التجار وخا�سة ال�سباب اأو يف  معامل ال�سوق وطريقة 
العرو�ص �سلعة وكما ونوعا مما يدفع اإىل الرتقاء الدائم والتفكر الدائم 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  قييال  كما  �سعبنا  لأن  التجاري  ال�سبق  يف 

مكتوم يع�سق املركز الأول. 

واأ�ساف : فاملعارف اليوم ت�سمل خمتلف دروب التجارة وال�سوق واحلياة من 
نوع ال�سلعة اإىل اأ�ساليب العر�ص اإىل و�سائل اجلذب اإىل القدرة على املناف�سة 
اإىل النزعة اإىل ال�ستمرارية اإىل م�ستوى التكنولوجيا واملعلوماتية وعامل 
الأرقام وهذا ما يجعلنا نعلق اآمال كبرة على جناح اأك�سبو 2020 بدبي 
فاجلودة هي لغة الع�سر والبتكار مفتاح الإبداع وال�سباق مع الوقت هاج�ص 
واملوؤمترات  العاملية  املعار�ص  ملتقى  اليوم  فدبي  يقول  وتابع  ناجح.  كل 
القت�ساد  عا�سمة  اأنييهييا  كما  والإعييالمييييية  والثقافية  العلمية  واملنتديات 
اأك�سبو  بيياأن  نتوقع  مييا يجعلنا  وهييذا  واقييتييدار  بكفاءة وجيييدارة  الإ�ييسييالمييي 
2020 �سيكون باإذن اهلل املعر�ص الأف�سل بني املعار�ص العاملية مع �سرورة 
الهتمام با�ست�سافة �سركات من ا�سرتاليا ومن القارة المريكية اجلنوبية 
اإ�سافة اإىل بلدان �سرق اآ�سيا كاليابان وكوريا وتايوان وال�سني وهي اأمور 
تتوازى مع تطور دبي والإمارات ال�سريع مما جعل الإمارات اليوم حمط 
رحال التجار وامل�ستثمرين ورجال الأعمال والباحثني وال�ست�ساريني على 

مدار الوقت و�سط اأجواء النجاح والتميز والإبداع.
قدر  بالعمل  ال�سباب  ن�سيحة  اإىل  اجلابر  الرحمن  عبد  ال�ستاذ  وخل�ص 
�سرورة  مع  تهور  بال  ال�سجاعة  املييبييادرة  �سرورة  مع  املتوفرة  الإمكانيات 
ا�ست�سارة اأهل اخلربات والبعد عن التكالية والك�سل فم�سرة الألف ميل 
تبداأ بخطوة واحدة والر�سول الكرمي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم يقول ) 

تفاءلوا باخلر جتدوه( وكل عام وانتم بخر.

عبدالرحمن عبداهلل اجلابر

نرفع
اأ�سمى اآيات 
التـهـانـــــي 
والتربيكات

مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سابع و الأربعني لدولة الإمارات 
وكل عام وانتم بخري 

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

الت�شال بنا 
خمزن اجلابر للتحف 

خناجر تقليدية عمانية واماراتية 
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   - لدن  بن 
�شارع زايد الثاين - بالقرب من فندق �شاوند - بناية 
ليوا   - ابوظبي   6446222: هاتف  ــدورادو  ال �شينما 

�شنرت هاتف :6332274 - مركز اجلابر للنظارات

تعلمنا الكثري من مدر�سة زايد ويف مئويته ن�ستعيد ِحَكَمُه .. جاء الحتاد بالزدهار والرخاء للجميع

علي حممد عبيد احل�سان ال�سام�سي: 
عملنا يف الكويت قبل ظهور النفط يف االإمارات

واملثابرة واجِلدِّ  ال�سرب  ال�سيد  مدر�سة  يف  • تعلمت  �ستاًء     لل�سارقة  والعودة  �سيفًا  الكويت  • اإىل 
•• �ل�سارقة – �لفجر:

اأح�سائه الدر كامن والييرزق م�ساعف وال�سفر يف عباب  يقول هو البحر يف 
الأحييوال مدر�سة يف  يكل  ولكنه  وال�سجون  ال�سوؤون  يثر  ما  اأمواجه كثرا 
اجلد واملثابرة وال�سرب ومواجهة الأهوال يختزل فل�سفة العمل  يف احلياة 
اأمواجه  يف مراتب ثالث الأوىل على �ساطئه جنمع  احل�سى والرمال ويف 
اأعماله فكنوز الدر واملرجان  اأما يف  املتالطمة نح�سل على ال�سيد الوفر 
والزمرد والياقوت وغرها من الالآلئ والأحجار الكرمية اجلديرة برحالت 

الغو�ص مع حتمل اأهوالها مهما كانت وقدميا قال ال�ساعر:
جاء معذبتي يف غيهِب الغ�سِق

كاأنها الكوكُب الدريُّ يف الأفِق
فقلت لها اأيا َخَر زائرٍة

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

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

اأنا البحُر يف اأح�سائه الدرُّ كامٌن
فهاّل �ساألتم الغوا�ص عن �سدفاتي 
فال�سيد مدر�سة  والغو�ص مدر�سة ويف الأ�سفار عرب البحار مدار�ص ومدار�ص 
تن�سح باخلال�سات والتجارب واجلماليات وال�سكينة وال�سطرابات فتتحول 
معاناة  الكثر من  فيها  بقاع جديدة  واكت�ساف  اكتناز جتارب  اإىل  جميعها 
مالمح تائه يف اأيامه ولياليه كما لدي ال�ساعر الكبر علي حممود طه اأو 

لدي ال�ساعر الكبر �سلطان العوي�ص بقوله:
يا بحر يا بحر هذا عقد ياب�سة 

فهل لديك �سبيه ال�سدف
وكذلك لدى ابن ر�سيق القرواين ومبارك العقيلي ومانع  �سعيد العتيبة 
وغرهم  اأما رواية ارن�ست همنغواي ال�سيخ والبحر فدر�ص اآخر يف كل ما 
الت�سميم  اإىل  الإرادة  وقييوة  ال�سجاعة  من  بييدءا  البحر  من  البحار  يتعلمه 
على حتقيق الهدف حيث كان البحر ول يزال مدر�سة الكثر من العظماء 
احلكمة  وهنا حت�سرين  الفل�سفية  اأو  احلكمية  �سواء يف م�سامينه  والكبار 
اأطعمت  اإذا  اخلالدة لفيل�سوف ال�سني الأول والأكرب كونغو �سيو�ص بقوله 
فتكيفه طوال  ال�سمك  �سيد  علمته  اإذا  ولكنه  ل�ساعات  تكفيه  �سمكة  جائعا 
اأبييو الحتيياد ي�سع هييذه احلكمة على  العمر وقييد كييان املييرحييوم ال�سيخ زايييد 
لوحة رائعة وتت�سدر رواق ق�سره يف البطني يف العا�سمة اأبوظبي هكذا هو 
البحر وتلك هي بواعث الإلهام فيه لدى الغوا�سني وال�سيادين والبحارة 
امليياء كل �سيء  واملتنزهني معينة ل ين�سب وخييربه ل يتوقف )وجعلنا من 

حي( �سدق اهلل العظيم.

حديث ذو �سجون 
و�سط هذه الأجييواء البحرية يف ليلة مقمرة طاب احلديث مع ال�سيد علي 
فجاء  واأ�ييسييراره  البحر  �سوؤون  يف  اخلبر  ال�سام�سي  احل�سان  عبيد  حممد 

احلوار ذو �سجون حول رحالت ال�سيد واإيقاعاتها وخراتها ومفاجاآتها. 
يقول ال�سيد علي حممد عبيد احل�سان ال�سام�سي مبنا�سبة مئوية املرحوم 
يف  الكثر  تعلمنا  لقد  ثييراه.  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زايييد  ال�سيخ 
مدر�سة زايد واأحاطنا بالآمال الكبار والإجنازات العظام والتفاوؤل باحلا�سر 
والب�سر بامل�ستقبل لنا ولأبنائنا ولوطننا ولأمتنا العربية والإ�سالمية حيث 
البناء  يف  نهجه  على  الييكييرام  �سيوخنا  يييزال  ول  الييبييالد  وبني  العباد  اأنع�ص 
اأخييرتييه وحييفييظ اهلل  والزدهيييييار والتنمية فييبييورك رحييمييه اهلل يف دنييييياه ويف 
عام  وكييل  العمر  وطييول  والعافية  بال�سحة  الإميييارات  حكام  الكرام  �سيوخنا 

واأنتم بخر.

رحالت ال�سيد
وي�سيف ال�سيد علي ال�سام�سي قارئا ل�سفحات ذكرياته اأول ما بداأنا نحن يف 
القيظ يف ال�سيف ن�سر اإىل الكويت ويف ال�ستاء نعود اإىل ال�سارقة واحيانا 
را�ييص م�سندم  ميين  فييار�ييص قريبا  مييبييارك يف  ال�سيد يف كوهو  قييراقيير  ن�سع 
يف  نتواجد  وكنا   : ال�سام�سي  واأ�ساف  عبا�ص  بندر  �سرق  �سريج  من  وقريبا 
ح�ساد  باأر�سال  نقوم  ثم  تقريبا  اأ�سهر  �ستة  وملييدة  ال�ستاء  اأيييام  املناطق  هذه 
وميناء  القطيف  ميناء  طريق  عن  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  ال�سيد 
الدمام وكانت القوارب كبرة وت�ستوعب احلمولة من ال�سيد كاملة وكان 

عمري يوم ذاك 21 �سنة .
وتابع يقول: وبعد اأن ن�سل اإىل القطيف نقوم ببيع ال�سماك يف �سوق القطيف 
في�سل املبيع اإىل مبلغ 30 الف ريال �سعودي واحيانا يكون اأكر من ذلك 
واحيانا اأقل وكانت املعي�سة رخي�سة كما اأن حاجيات احلياة الأ�سا�سية كانت 
رخي�سة كذلك مثل العي�ص وال�سكر والديزل وغرها من متطلبات املعي�سة 
1970 حيث كانت  وكلها م�سعرة من احلكومة وكان ذلك احلال يف العام 
اأبوظبي  النفط يف  اكت�ساف  تييزال حمييدودة ولكن مع  يييوم ذاك ل  املداخيل 

والإمارات  تبدل احلال و�ساد الرخاء البالد واحلمد هلل.

مدر�سة ال�سيد 
ال�سيد  اإن مزاولة  ال�سيد قال  اأهييم ما تعلمه يف مدر�سة  �سوؤال عن  وحييول 
تعلم ال�سرب والتعاون واجلد واملثابرة والجتهاد وال�سياد مدر�سته احلياة 

يف ذلك احلني ول مدر�سة �سواها.

الكويت  اإىل  نذهب  ال�سيف  وجميييء  ال�ستاء  م�سي  وبعد  يقول:  وا�ستطرد 
ملدة اأربعة �سهور وكانت الكويت ترحب باأبناء عمان وقد وجدنا يف الكويت 
املرحوم  حكومة  كييانييت  كما  و�ييسييداقيية  ومييعييزة  وت�سهيل  وتقدير  حمبة  كييل 
الأمر عبد اهلل ال�سامل ال�سباح تويل اهتماما خا�سا ومتميزا بال�سيادين 
العمانيني ويعاملوننا كما يعاملون الكويتيني بال متييز مما جعلنا ن�سعر 
بارتياح وطماأنينة ونزاول علمنا اليومي بارتياح حيث كنا ن�سطاد ال�سمك 

من بحر ايران ونبعيه يف الكويت ول ن�سعر باأية م�سايقة.

العودة اإىل الإمارات
الإمارات  اإىل  نعود  الأربييعيية  ال�سهور  وبعد م�سي  يييقييول:  اأحييمييد  اأبييو  وتييابييع 
الإمارات  اإىل  وعدنا  الكويت  تركنا  وايييران  العراق  حرب  واأثناء  عملنا  اإىل 
اأنييواع ال�سمك تواجدا  اأكر  نزاول علمنا كاملعتاد يف  جمال ال�سيد. وكانت 
اأنواع  وجميع  وال�سعري  واحلييلييوايييو  والييكييوبيير  واحلييمييرا  وال�سمن  الييهييامييور 
ال�سيد بني  ويكون  فييردا   13 كنا جمموعة �سيادين  ا�سماك اخلليج حيث 
النوخذة  فيح�سره  ال�سبك  اأمييا  منا�سفة  املحمل  و�ساحب  املحمل  بحارة 
ال�سيد حيث هناك  اأنييواع  على  ال�سام�سي  علي  ال�سيد  ونييوه  عليه.  وتكلفته 
�سيد اخليط و�سيد ال�سبك و�سيد �سبك النايلون  والقانون فوق اجلميع 
وبعدما جاء اخلر كل اخلر مع الحتيياد من احلكومة علمنا يف جمالت 
التجارة لالإ�سهام يف اقت�ساد البالد و�ساد الزدهار )ولئن �سكرمت لأزيدنكم(. 

�سدق اهلل العظيم. 

علي ال�سام�سي
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الفجرية تنعم مب�سرية النه�سة ال�ساملة ..  �سباق دائم مع التطور والزدهار

�سعيد  عبيد النعيمي: اأمتنى على ال�سباب بر الوالدين 
وطاعة اأويل االأمر واال�ستفادة من الفر�س

نا واأْحم االإمارات التي ..« ق�سيده » يا ربَّ

•• �لفجرية – د . حممود علياء:

ت�سهد  اإمارة الفجرة ازدهارا لفتا ي�سمل خمتلف 
امليادين و�ستى القطاعات وهي املتميزة بني اإمارات 
اليييدولييية مبييوقييعييهييا عييلييى املييحيييييط الييهيينييدي وبحر 
والتجارة  العاملية  املييالحيية  خييطييوط  حيث  الييعييرب 
والقادمني  للم�سافرين  املنا�سبة  واملحطة  الن�سطة 
وامليي�ييسييرتيييحييني وامليي�ييسييتييجييمييني عييلييى حييد �ييسييواء بني 
�سعيد  ال�سيد  يقول  كما  النخيل  واأ�سجار  الينابيع 
يويل  و  ،واأ�ييسيياف  املييعييروف  التاجر  النعيمي  عبيد 
ال�سرقي  حممد  بيين  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الفجرة  حيياكييم  لييالحتيياد  الأعييلييى  املجل�ص  ع�سو 
العناية  مع  اهتمام  كل  والتطور  النه�سة  م�سرة 
الالفتة لكل التفا�سيل وكذلك نائب �سمو احلاكم 
ال�سيخ حمد بن �سيف ال�سرقي وويل العهد الأمني 
ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي وكذلك �سمو ال�سيخ 
ال�سناعة  دائييرة  رئي�ص  ال�سرقي  حممد  بن  �سالح 
والقت�ساد وجميع اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ وال�سادة 

امليي�ييسييوؤولييني يف الييبييلييدييية وغييرفيية الييتييجييارة ودائييييرة 
الإمارة  يييولييون  الييذييين  احلييرة  واملنطقة  ال�سياحة 
خطوة  التطور  تفا�سيل  كل  ويتابعون  اهتمام  كل 
ومدنا  ناه�سة   اإميييارة  الفجرة  جعل  ممييا  خطوة 
ع�سرية بكل املعاير من الفجرة اإىل مربح  اإىل 
البدية اإيل �سانة اإىل م�سايف اإىل البثنة اإىل العقة  
اإىل دبيييا حيييييث يييجييتييمييع الييتييطييور الجييتييميياعييي مع 

والتعليمي  العمراين  التطور  ال�سحي مع  التطور 
اإ�ييسييافيية اإىل احلييدائييق وامليينييتييزهييات والييطييرق التي 
اإىل الينابيع والآثييار وقمم اجلبال واملزارع  تو�سل 
ويتهادى مع  �سكون اجلبل  يلتقي  وال�سطاآن حيث 
�سيمفونية  لي�سكل  القمر  البحر على �سوء  اأمييواج 
رائعة يتعانق بها ال�سوء والظل واحلركة وال�سكون 
عبيد  �سعيد  ال�سيد  يقول  كما  والييتيياأمييل  والإبييييداع 
اليينييهيي�ييسيية ميينييذ خطواتها  الييييذي واكييييب  اليينييعيييييمييي 
النه�سة  مفرو�سات  موؤ�س�سته  على  واأطلق  الأوىل 
كل  يف  الناه�سة  اخلليج  ابت�سامة  الفجرة   ،اإنييهييا 
القطاعات كما يقول رجل الأعمال املعروف ال�سيد 
األنعيمي التاجر املعروف الذي يتمتع  �سعيد عبيد 
الأجداد  بحكايات  �سفحاتها  تزخر  وا�سعة  بثقافة 
بيير الولدين  اليي�ييسييبيياب يف  ليييدى  بييالعييتييبييار  وتييثييميير 
الفر�ص وليتم  الأميير وال�ستفادة من  وطاعة ويل 
تييوا�ييسييل الييعييطيياء بيييني الأجيييييييييال وتيي�ييسيياعييف ثمار 
التوفيق  ويل   واهلل  جيل،  اإىل  جيل  ميين  النه�سة 

وكل عام وانتم بخر.     

ــــي  ــــت ــــــــا ربـــــــنـــــــا واأحــــــــــــــــم الإمـــــــــــــــــــــــارات ال ي
عـــــهـــــده ويل  ـــــــــم  ث خـــــلـــــيـــــفـــــة  ـــــــــظ  ـــــــــف واح
ورجــــــــالــــــــه حمــــــــمــــــــدا  ــــــــــــــــــم  واأح رب  يـــــــــا 
ــــــــدان كـــــــــــذا اأبـــــــــنـــــــــاوؤه ــــــــم ــــــخ  ح ــــــي ــــــس ــــــ� وال
ـــه ــــــوم فـــــــــال نـــــنـــــ�ـــــســـــي ل ــــــت ــــــك ــــــخ م ــــــي ــــــس ــــــ� وال
ـــا ـــن ـــم ـــي ـــك وح �ــــســــيــــخــــنــــا  واأرحـــــــــــــــــم  رب  يـــــــا 
ـــا ـــن ل مــــــكــــــتــــــوم  اآل  واأحــــــــــفــــــــــظ  رب  يــــــــا 
ــــي ــــت ــــــــا ربـــــــنـــــــا واأحــــــــــــــــم الإمـــــــــــــــــــــــارات ال ي
املـــ�ـــســـطـــفـــى احلــــبــــيــــب  عــــلــــى  �ـــــســـــّل  رب  يــــــا 
ـــــعـــــدمتـــــو و�ـــــس عـــــ�ـــــســـــتـــــمـــــو  ــــــد  ــــــي ع ـــــــــل  ك يف 

ـــــــــردى ال فـــــلـــــه  �ــــــســــــاءهــــــا  اأو  كـــــــادهـــــــا  مـــــــن 
ـــــــدا ـــــــمَّ حُمَ الـــــــهـــــــمـــــــام   ذاك  بـــــــه  اأعـــــــنـــــــي 
ـــــــدا ــــــــا ربـــــــنـــــــا وارحــــــــــــــــم اأبـــــــــاهـــــــــم را�ـــــــس ي
ـــــــوؤددا ـــــــ�ـــــــس ـــــــعـــــــال وال ــــــــكــــــــارم وال حـــــــــــــازوا امل
غـــــدا فــــــارحــــــمــــــه  رب  ـــــــا  ي  .. اأفــــــ�ــــــســــــالــــــه 
ـــــــا واأرحـــــــــــــــــــم اأبـــــــــــانـــــــــــا  زايـــــــــــدا ــــــــا ربـــــــن ي
ــــــا والـــــــنـــــــدى ــــــعــــــطــــــاي ـــــــــارم وال ـــــــــك اأهـــــــــــــل امل
األـــــــــــردى نـــــــــال  �ـــــســـــاءهـــــا  اأو  كـــــــادهـــــــا  مـــــــن 
ـــــدى ـــــه ال اأعــــــــــــــالم  ــــــــحــــــــاب  والأ�ــــــــس والآل 
الـــــفـــــدى لـــــكـــــم  ــــا  ــــرن ــــس ــــ� م يــــــا�ــــــص  اآل   ـــــــا   �سعيد عبيد النعيمي ي

موؤ�س�سة ال�سركال الثقافية تواكب النه�سة ال�ساملة يف الإمارات

اأحمد بن عي�سى ال�سركال: قطعت االإمارات �سوطا ثقافيا طويال خالل امل�سرية االحتادية
ن�سعى اإىل تكري�ص حوار احل�سارات ودعم الإبداعات وتعزيز ال�ساحة الثقافية يف الإمارات

•• دبي- د . حممود علياء:

موؤ�س�سة  توا�سل  ونيف  �سنوات  ع�سر  قبل  انطالقتها  منذ 
الرتاث  اإحياء  على  العمل  الإميييارات  يف  الثقافية  ال�سركال 
امل�ستقبل بروؤية علمية مدرو�سة  واأ�سراف  التطور  ومواكبة 
والفنية  والييثييقييافييييية  الييفييكييرييية  املييواهييب  رعيياييية  ميين  تنطلق 
وتاألقها  وح�سورها  وتوا�سلها  لتنميتها  عامة  والإبداعية 
وت�سعى  والهواة  املحرتفني  بني  جتمع  مدرو�سة  مبنهجية 
بالري�سة  �ييسييواء  والبييتييكييار  واخلييلييق  التميز  روح  اإذكيييياء  اإىل 
جمالت  يف  اأو  واليينييغييم  بييالييوتيير  اأو  بالقلم  اأو  بييالأزميييييل  اأو 
املخطوطات ورعاية اخلطاطني وما اإيل ذلك �سبيال فهمنا 
وما  والأليييوان  الزخرفة  وهنالك  النقو�ص  وهناك  الر�سوم 
مع  املتميزين  مييع  املبدعني  جتمع  طريق  ميين  الفنون  اإىل 
والعطاء  الفن  بيئة  لتعزيز  املبتدئني  والييهييواة  الييواعييدييين 
والبتكار يف �سياق النه�سة ال�ساملة لدولة الإمارات العربية 
باأرقي  واملييعييا�ييسييرة  الأ�ييسيياليية  م�سرة  جت�سد  الييتييي  املييتييحييدة 
حتت�سن  كييونييهييا  جييانييب  اإىل  جيييييل  اإىل  جيييييل  ميين  جتلياتها 

املبدعني من كل بقاع الأر�ص.

ن�سيج ح�ساري عاملي يثمر بفنون عاملية 
ال�سركال  بيين عي�سى  اأحييمييد  الأ�ييسييتيياذ  �ييسييعييادة  مييع  لييقيياء  ويف 
اليي�ييسييركييال ومييوؤ�ييسيي�ييص ورئييييي�ييص موؤ�س�سة  رئييييي�ييص جمييمييوعيية 
اهلل   رحمه  زايد  ال�سيخ  مئوية  مبنا�سبة  الثقافية  ال�سركال 
واليوم الوطني ال�سابع  والأربعني لدولة الإمارات العربية 
التهاين  اآيييات  اأ�سمى  برفع  حديثه  �سعادته  ا�ستهل  املتحدة 
زايد  بيين  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ييسيياحييب  اإىل  والييتييربيييكييات 
رئي�ص الدولة واإيل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
اإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات  دبي واإىل 
الإمارات  �سعب  واإىل  العهود  اأولييييياء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل 
اأر�ص  على  والييزائييرييين  والييوافييدييين  املقيمني  واإىل  الييكييرمي 
التقدم  املزيد من  �سعادته  واملعطاء متمنيا  الطيبة  الدولة 

املباركة  الحتييادييية  للم�سرة  والتطور  والنماء  والزدهييييار 
بف�سل اهلل �سبحانه وقيادتنا احلكيمة ومواكب العطاء من 
الزمن  بقيا�ص  قيا�سية  النه�سة  جعل  ممييا  جيل  اإيل  جيل 
املدنية واحل�سارة والتوا�سل وكل عام  ومنوذجية مبعاير 

وانتم بخر.
املتنوع  العاملي  احل�ساري  الن�سيج  هييذا   : �سعادته  واأ�ييسيياف 

واملبدع يف ظل الأمن والأمان واحلرية
ي�سكل  والييرخيياء  وال�ستقرار  والثقافة  والتعليم  والييعييداليية 
واملبدعني  الإبيييداع  لرعاية  ومثمرة  �سحية  ح�سارية  بيئة 
من املواطنني خا�سة ومن الوافدين عامة يف �سياق تناغم 
يو�سلها  كيف  ويعرف  وينميها  الفكرة  يرعي  نبيل  اإن�ساين 
ايجابيات وجتليات جتمع  عليها من  يبني  اأن  وميياذا ميكن 
الرو�ص  يجمع  كما  واملييحييرتفييني  واملفكرين  الفنانني  بييني 
�سيمفونية خالقة  الأنهار يف  والأطيييييار ومياه  الأزهييار  بني 
معطاء ن�سيج خيوطها من حياة الوئام وحتلق بثمارها اإىل 
كل اجلهات داخل الدولة وخارجها هذه هي ر�سالة الثقافة 
على  والإبييداعييات  وجوهها  مبختلف  واملعرفة  األوانها  بكل 
تنوع مقا�سدها وهي تكر�ص اأخوة الإن�سان لالإن�سان وجتعل 
يكون  لأن  ال�سحية واخلالقة  بالبيئة  ينعم  اإن�سان  كل  من 
مفكرا وكاتبا وعازفا ور�ساما ونحاتا وت�سكيليا يوؤدي فكرته 
ويبلغ بهدفه الإن�ساين مراده وختم �سعادته بالقول اأمتنى 
والكفاءات  املواهب  بكل  ونرحب  للجميع  والنجاح  التوفيق 
فيوطننا  الأمييام  اإىل  قدما  الثقافة  لدفع عجلة  والييقييدرات 
العزيز والغايل واأر�سنا الطيبة وبيئتنا ال�سحية احلا�سنة 

واآمالنا الكبار وكل عام واأنتم بخر. 
اأقيييييمييت يف موؤ�س�سة  الييتييي  الييثييقييافييييية والييفيينييييية  الييفييعيياليييييات   

ال�سركال الثقافية خالل العام 26-11-2014
- مييعيير�ييص حييييوار بيييني الييفيين احليييدييييث واحليييييرف القدمية 

بالتعاون مع جامعة زايد 
دبيييي للثقافة  بييالييتييعيياون مييع هيييييئيية   2014 �ييسييكيية  مييعيير�ييص 

والفنون.
ال�سركال  موؤ�س�سة  يف  ومركز  الأخ�سر  الإميييارات  مهرجان 

الثقافية. 
اأم�سية �سعرية لل�ساعرة الإماراتية �سيخة املطري بالتعاون 

بالتعاون مع اأكادميية ال�سعر.
ال�سيني يل يل ع�سو  للفنان  ر�سم وخييزف  معر�ص لوحات 
بييالييتييعيياون مع  بييبييارييي�ييص  الييلييوفيير  التحكيم يف متحف  جليينيية 

جمعية الرتاث العمراين.
املعر�ص الت�سكيلي اترابا للفنانة اللبنانية ناحد حنون 

معر�ص فني للفنان ال�سيني جونغ وانغ خه عميد اأكادميية 
الفنون اجلميلة يف ال�سني 

معر�ص ابداع العرب عرب الفن
معر�ص ان�سجام الألوان

معر�ص املجموعة الفنية العربية ال�سينية 2014.
الإفطار  تت�سمن  التي  الرتاثية  الفعاليات  اإىل  بالإ�سافة 
والغداء والع�ساء الرتاثي للمجموعات ال�سياحية التي تزور 
اأو ثالث مرات  �سهر مرتني  الفعاليات كل  دبي وتقام هذه 

بالإ�سافة ملعار�ص املذكورة اآنفا.

توا�سل ثقايف مع ال�سني
كما قامت موؤ�س�سة ال�سركال الثقافية وموؤ�س�سة ن�سيم ال�سني 
للتوا�سل الثقايف جنبا اإىل جنب معر�سا فنيا جديدا يجمع 
اأعمال فريدة خلم�سة ع�سر فنان كبار من ال�سني والإمارات 

و�سورية افتتح يوم الأحد يف 23 نوفمرب املا�سي.
رئي�ص  اليي�ييسييركييال  بيين عي�سي  اأحييمييد  �ييسييعييادة  املييعيير�ييص  افتتح 
الثقافية  ال�سركال  موؤ�س�سة  وموؤ�س�ص  ال�سركال  جمموعة 
واليي�ييسيييييد تييانييغ جييني غييانييغ رئييييي�ييص جمييليي�ييص رجييييال الأعمال 
العربية  الفنية  املجموعة  معر�ص  اخليييارج  يف  ال�سينيني 
دار  الثقافية  ال�سركال  موؤ�س�سة  وذلك يف   2014 ال�سينية 
وي�ستمر   13 رقييم  منزل  التاريخي  الفهيدي  حي  الييرتاث 
الفنانني  اأ�يييسيييمييياء  يييلييي  فيييييمييا   2014-11-25 لييغيياييية 
امل�ساركني: مينغ لني جني �ساو هاي يل لو غو تاو كون يوان 
، هو هو،  ت�سي منيج  �سيانغ  ينغ جونغا  اأي  دو كني غوا يل 
اينغ ))اأعمال فقط((  �سيو  جانغ تونغ فينغ جيا دان �سون 

هان �سان �سا ))اأعمال فقط(( فهد جابر))فنان اإماراتي(( 
اأمين بازر با�سي ))فنان �سوري(( .

واأ�ساف �سعادته: 
ياأتي معر�ص املجموعة الفنية العربية ال�سينية انطالقا من 
م�سروع ن�سر الثقافة ال�سينية حول العامل �ستاأخذ الأعمال 
ال�سينيني  والييفيينييانييني  اخلييطيياطييني  عييامل  يف  جييوليية  الفنية 
للتوا�سل  ال�سني  ن�سيم  موؤ�س�سة  من  بتنظيم  املعر�ص  هذا 

الأعمال  رجييال  قييوي من جمموعة  وبدعم  دبييي  الثقايف يف 
ال�سينيني يف اخلارج ي�سم املعر�ص حوايل 60 عمال لأكر 
عر�سهم  يتم  عييرب  فنانني   3 و  �سينيني  فنانني   10 ميين 
خالل املعر�ص.  وتزامنا مع الذكرى 30 لإقامة العالقات 
الدبلوما�سية بني ال�سني والإمارات العربية املتحدة فتعترب 
حول  ال�سينية  الفنية  لالأعمال  الأوىل  الوجهة  هييي  دبييي 
وتعترب  ال�سينيني  والفنانني  للخطاطني  بالن�سبة  العامل 

اأول ن�ساط ثقايف يف روؤية طريق احلرير اجلديد. 

�سعادة اأحمد بن عي�سى ال�سركال

ديق حممد �سديق �سالم من نظم الواعظ ال�ستاذ: �سّ
دائرة ال�سئون الإ�سالمية والعمل اخلريي دبي- الإمارات العربية املتحدة 

مبنا�سبة اليوم الوطني 47 للدولة

طموحات �سباب الإمارات بال حدود

الدكتور علي حممد املال: نراهن على اجلودة اأواًل 
اجلميع  مع  للتعاون  كامل  ا�ستعداد  على  • نحن 

القطاعات خمتلف  يف  اللوج�ستية  اخلدمات  • نوفر 
•• �لفجرية- د . حممود علياء:

ييييزرع ال�سنابل  اإن ميين  اأحيييد عييلييميياء الجييتييميياع  قيييال 
لع�سر  يح�سد  الأ�ييسييجييار  ييييزرع  ومييين  لييعييام  يح�سد 
�سنوات اأما من يزرع الرجال فاإنه يح�سد اأبد الدهر 
تكفيه  �سمكة  جائعا  اأطعمت  اإذا  اآخيير:  حكيم  وقييال 
تكفيه  ال�سمك  �سيد  علمته  اإذا  ولييكيينييك  ليي�ييسيياعييات 
دولة  الر�سيدة يف  قيادتنا  توؤكد  كله.. وهكذا  العمر 
وعلى  الإن�سان  دور  على  املتحدة  العربية  الإميييارات 
امل�سي  وعلى  امل�سوؤول  ارتقاء  وعلى  املواطن  واجييب 
واأ�سول  قييواعييد  الأف�سل  املجتمع  حتقيق  يف  قدما 
ن�سب عينيك  ما  حيياول �سع هدفا  تعلم  فكر  تقول 
باجلد والجتهاد فكل من زرع ح�سد وكل من �سار 
جت�سدها  امللمو�سة  القيم  هييذه  و�ييسييل.  اليييدرب  على 

املتحدة  العربية  الإميييارات  دوليية  ال�سابة يف  الأجيال 
بييكييفيياءة واقيييتيييدار وحتييفييز وطييمييوح ممييا حييفييزنييا اإىل 
اإلقاء الدكتور ال�ساب اليافع علي حممد املال الذي 
اآيات التهاين  اأ�سمع  رحب بنا وا�ستهل حديثه برفع 
اليي�ييسيييييوخ حكام  اليي�ييسييمييو  اأ�ييسييحيياب  اإىل  والييتييربيييكييات 
العهود  اأولييييياء  ال�سيوخ  ال�سمو  واأ�ييسييحيياب  الإمييييارات 
احلكام  نييواب  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل  الأمناء 
واإىل جميع امل�سوؤولني واإىل �سعب الإمييارات الكرمي 
مبنا�سبة  الييدوليية  اأر�ييص  على  والوافدين  واملقيمني 
مئوية ال�سيخ زايد رحمه اهلل واليوم الوطني ال�سابع 
والربييعييني وكييل عييام واأنييتييم بخر . ومتنى �سعادته 
الييتييطييور والأعييييمييييار والبناء  امليييزييييد مييين  بييامليينييا�ييسييبيية 
والإجنازات  ال�ساملة  النه�سة  م�سرة  والزدهييار يف 
التي هي مو�سع اإعجاب وتقدير العامل واإىل املزيد 

باإذن اهلل.
اأعمال متنوعة 

اإىل  فاأ�سار  عمله  حييول  مجالت  �سعادته  حتييدث  ثم 
للتجارة  واملييال  اللوج�ستية  للخدمات  املييال  ن�ساط 
واملقاولت ومن اخلدمات اللوج�ستية يوجد م�سروع 

التعبئة والتغليف .
وقد تاأ�س�ص يف العام 2014 ومقره يف واحة ال�سليكون 
بدبي وهو م�سروع يوفر جممل م�ستلزمات التعبئة 
اأو  الورقية  اأو  البال�ستيكية  منها  �ييسييواء  والتغليف 
الييعييمييل هو  والأ�ييسييا�ييسييي يف  الأمليينيييييوم  ميين  امل�سنوعة 
اأولد.  وهييذا ما يحفز عمالءنا يف الو�سط  اجلييودة 
الفنادق  قطاع  يف  وكييذلييك  معنا  للتعامل  التجاري 
الإمارات  م�ستوى  على  التموين  و�سركات  واملطاعم 
بخطوات  مييدرو�ييص  برنامج  �سمن  وذليييك  واخلليج 
مع  اأو  املبا�سر  بالت�سال  �سواء  ومدرو�سة  متتالية 

ال�سركات املعروفة التي نتعامل معها اأ�سال.

اخلدمات اللوج�ستية
املوؤ�س�سة  توفرها  التي  اللوج�ستية  اخلدمات  وحول 
واإىل  �سحنة من  اأييية  تاأمني  نتوىل م�سوؤولية   : قال 
اخلارج مع تخلي�ص املعامالت وبكل التفا�سيل من 

الباب اإىل الباب.
واأ�ساف: كذلك نقدم خدمات ال�سحن الربي والوي 
خا�سة  التعاون  جمل�ص  دول  امتداد  على  والبحري 
�سركات  مع  معقودة  اتفاقات  ولدينا  عامة  والعامل 

متخ�س�سة معنية مبثل هذه الأعمال يف ايطاليا 

والهند وال�سني وتايوان وا�سرتاليا . 
للتعاون  الكامل  ال�ستعداد  باملنا�سبة  �سعادته  واأكييد 
الييعييامل فخارطة اخلييدمييات �ساملة  اأييية جهة يف  مييع 
بال  وطموحاتنا  الأربييييع  الييعييامل  وجييهييات  يف  وتن�سر 

حدود واحلمد هلل.
وخل�ص �سعادته اإىل القول :

 فالتفاوؤل �سيد املوقف ولدينا فريق عمل متخ�س�ص 
الكفاءات  اأ�يييسيييحييياب  وميييين  املييتييميييييزة  الييييكييييوادر  مييين 
لتلبية طلبات  ا�ستعداد  على  فنحن  ولذا  والتجارب 

اجلميع واهلل ويل التوفيق. 

الدكتور علي حممد املال
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•• �لفجرية – �لفجر: 

يواكب قطاع اخلدمات يف الفجرة 
اليييتييينيييمييييييية الييي�يييسييياميييلييية والزدهيييييييييار 
املييتييوا�ييسييل يف الإميييييارة ويييرقييى اإىل 
مييي�يييسييياف اجليييييييودة واليييتيييميييييييز بكل 
حرفية  بف�سل  وذلييك  التفا�سيل  
وكفاءة العاملني فيه وكذلك ب�سبب 
لكل  املواكبة  تفر�ص  التي  املنا�سبة 

حديث ومتطور ومبتكر .

مطعم لفت
�سهرزاد  قيي�ييسيير  مييطييعييم  وييييعيييتيييرب 
يف  الإيرانية  املاأكولت  يقدم  الذي 
مييدييينيية الييفييجييرة مييتييميييييزا بجودة 
وم�ستوى  وميييوقيييعيييه  ميييياأكييييولتييييه 
واإتقان  بحرفية  ولفييتييا  خييدميياتييه 
الييعييامييلييني فيييييه وقيييد تيياأ�ييسيي�ييص قبل 
اجلميع  ويق�سده  �ييسيينييوات  خم�ص 
ال�سابع  الوطني  اليييييوم  ومبنا�سبة 
والأربعني لدولة الإمارات العربية 
ال�ساملة  جولتنا  وخيييالل  املتحدة 
ا�سرتاحة  ليينييا  كييانييت  الييفييجييرة  يف 
حييييوار مييع اليي�ييسيييييد بييهييرامييي مدير 
عييام املطعم الييذي رحييب بنا معربا 
حققته  مبييا  و�سعادته  �ييسييروره  عيين 
خا�سة  والفجرة  عامة  الإميييارات 
امل�سرة  وازدهيييار يف ظل  من تقدم 
البارزة  تفا�سيلها  بكل  الحتييادييية 
ن�ستقبل  قال  املطعم  وحو مميزات 
الوقت ونقوم  احلفالت على مدار 
البيوت  داخيييييل  �يييسيييواء  بييتيينييظيييييمييهييا 
ولدينا  الييينيييوادي  اأو  الييقيي�ييسييور  اأو 
ونلتزم  مييتييخيي�ييسيي�ييص  عييمييل  فيييرييييق 
اجلييييودة والييتييميييييز لأنييهييمييا الأقيييوى 
اأوقيييات  اأفيي�ييسييل  اأميييا  املناف�سة  اأمييييام 

ودي�سمرب  ونييوفييمييرب  اأكييتييوبيير  فهي 
ويناير اإ�سافة اإىل اأن العمل ممتاز 
خيييييالل �ييسييهيير رمييي�يييسيييان املييييبييييارك. 
واأو�سح ال�سيد بهرامي باأن معظم 
من  يح�سرها  املطعم  م�ستلزمات 
اأمييا الأ�ييسييميياك فمن الفجرة  دبييي 
واليييليييحيييوم مييين دبييييي واحلييييركيييية يف 

الفجرة جيدة واحلمد هلل. 
�سكر وعرفان 

بيييهيييراميييي بهذه  الييي�يييسيييييييد   و�يييسيييكييير 
البلدية  يف  امليي�ييسييوؤولييني  امليينييا�ييسييبيية 
الدائرة  ويف  الييتييجييارة  غييرفيية  ويف 
القييتيي�ييسييادييية ووجيييه حتييييية خا�سة 
حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل 
املجل�ص  ال�سرقي ع�سو  بن حممد 

لييالحتيياد حيياكييم الفجرة  الأعييلييى 
بن  حمد  ال�سيخ  �سمو  نائبه  واإىل 
عهده  ويل  واإىل  اليي�ييسييرقييي  �ييسيييييف 
الأميييييني �ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حمييمييد بن 
ال�سيخ  �سمو  واإىل  ال�سرقي  حمد 
�يييسييياليييح الييي�يييسيييرقيييي رئييييييي�يييص دائيييييرة 
الفجرة  يف  والقت�ساد  ال�سناعة 
را�سد  الييدكييتييور  ال�سيخ  �سمو  واإىل 
بييين حييمييد اليي�ييسييرقييي رئييييي�ييص هيئة 

الفجرة للثقافة والإعالم.
اأن قطاع اخلييدمييات يف  اإىل  واأ�ييسييار 
ب�سكل  ينمو  روافييده  بكل  الفجرة 
م�سجع  موؤ�سر  وهييو  ولفييت  �سريع 
امل�ستقبل  بييياأن  واحلييمييد هلل مييوؤكييدا 

للجودة وكل عام واأنتم بخر.  

قطاع اخلدمات يف الفجرية يواكب النه�سة ال�ساملة

بهرامي:احلركة م�سجعة 
واالإقبال يتزايد

نراهن على اجلودة 

بهرامي

مئوية زايد مو�سع فخر واعتزاز
الإمارات جوهرة املدنية والأ�سالة والزدهار والتطور

حممد عبد الرزاق حممدي »اأبو نادر«:االإمارات حتت�سن �سعوب العامل
هنا يتج�ّسد التعاي�ص احل�ساري اخلاّلق

مو�سع فخر واعتزاز لكل عربي ولكل اإن�سان
•• دبي �لفجر:

اأر�سها  بطيبة  املتحدة  العربية  الإميييارات  دوليية  جت�سد 
و�سعبها وافقها اخلالق �سيمفونية ح�سارية لأمم الدنيا 
و�سعوب الأر�ييص �سواء منهم املبدعون والييرواد والتجار 
ورجال الأعمال اأو العاملون بحثا عن ال�ستقرار العائلي 
من  تطعمهم  املن�سودة  والطماأنينة  املعي�سي  والتوا�سل 
جوع وتاأمنهم من خوف وتفتح لهم اآفاق احلياة احلرة 

الكرمية بال حدود.

من القلب اإىل القلب
حممد  ال�سيد  ا�ستهل  املييعييربة  ال�سادقة  الكلمات  بهذه 
عييبييدالييرزاق حمييمييدي ابييو نيييادر رجييل الأعييمييال املعروف 
الوطني  اليييييوم  مبنا�سبة  حديثه  واخلليج  الإمييييارات  يف 
التهاين  اآيات  اأ�سمى  الإمييارات  والأربعني لدولة  ال�سابع 
والتربيكات واأ�سدق التمنيات اإىل �ساحب ال�سمو رئي�ص 
الدولة ال�سيخ خليفة بن زايد ، حفظه اهلل واإىل �ساحب 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
، حفظه اهلل  دبييي  اليييوزراء حاكم  الدولة رئي�ص جمل�ص 

واإىل اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات ، حفظهم اهلل واإىل 
اأ�سحاب ال�سمو اأولياء العهود حفظهم اهلل واإىل اأ�سحاب 
املعايل الوزراء وبتهنئة خا�سة اإيل معايل الفريق �ساحي 
بدبي  العام  والأميين  ال�سرطة  رئي�ص  نائب  خلفان متيم 
قائد عام �سرطة دبي واإىل جميع امل�سئولني و اإىل �سعب 
هذه  على  والييوافييدييين  املقيمني  واإىل  الكرمي  الإميييارات 
الأر�ص الطيبة امل�سايف وكل عام وانتم بخر مبنا�سبة 
مئوية ال�سيخ زايد رحمه اهلل واليوم الوطني 47 للدولة 
من  واملييزيييد  املييزيييد  حتقيق  باملنا�سبة  �ييسييعييادتييه  ومتيينييى 
املتكامل  والنماء  امل�ستمر  والزدهييار  املتوا�سلة  النه�سة 
يف كل امليادين واحلقول مع دوام الأمن وال�ستقرار فاإذا 
�سلح الراأ�ص �سلح اجل�سد ودائما اإىل الأمييام باإذن اهلل. 
اأن  ال�سباب  جيل  على  باملنا�سبة  نييادر  اأبييو  �سعادة  ومتنى 
يح�سنوا القطاف من فر�ص التعليم والعمل والزدهار 
الأهداف  وحتقيق  الفر�ص  اأف�سل  لتحقيق  والعمران 
اأف�سل  اإىل  والثقافية  والتنموية  والتجارية  العلمية 
م�ستوى ويف ذلك خرا للجميع. فاملناخ �سحي بامتياز 
والفر�ص كثرة وللمجتهد ن�سيب والرعاية واحلوافز 

دورهما الدائم  يف النجاح وكل عام واأنتم بخر. 

حممد عبدالرزاق حممدي ابو نادر

ال�سياحة يف الفجرية تزدهر على مدار الف�سول الأربعة
فندق �سيجي الديار يف الفجرية ي�ستقطب اجلميع

فوؤاد ملحم: يهمنا اأن نكون دائما يف املقدمة
الوقت مدار  على  ال�سياحية  الوفود  • تن�سط  التفا�سيل   بكل  الع�سر  تقدم  • نواكب 

•• �لفجرية- د . حممود علياء:

اجلذابة  باأجوائها  الفجرة  تتميز 
واأهلها  الأربعة  الف�سول  على مدار 
الطيبني  امليييثيييقيييفيييني  اليييييييودوديييييييين 
اأ�سرة  وكيياأنييهييا  الإمييييارة  لتبدو  حتى 
والتوا�سل  بالتقارب  كبرة  واحييدة 
واليييتيييعييياون واليييتيييعيييارف ..هييييييدوء يف 
الطباع  يف  هيييدوء  يييزييينييه  الطبيعة 
يف  رخيياء  يقابله  النف�ص  يف  و�سفاء 
اأ�سحاب  توجيهات  بف�سل  املعي�سة 
اليي�ييسييمييو اليي�ييسيييييوخ ومييتييابييعييتييهييم لكل 
تخطو  والتطور  الزدهييار  تفا�سيل 
الإمارات خطوات حيثية يف ميادين 
والبيئة  وال�سحة  والثقافة  العلم  
وامللتقيات  وامليييوؤمتيييرات  وال�سياحة 
املوؤمترات  جييانييب  اإىل  وامليينييتييديييات 
املينودراما  ومييهييرجييان  والييينيييدوات 
ال�سعرية  وامليييليييتيييقيييييييات  الييي�يييسييينيييوي 
والجتماعية  والييفييكييرييية  والأدبييييييية 

والريا�سية.
الديار  �سيجي  فيينييدق  وي�ستقطب 
و�ييسييط الييفييجييرة والييقييريييب ميين كل 
الدوائر  وميييراكيييز  احلييييييياة  ميييرافيييق 
ووفود  زوار  من  اجلميع  الر�سمية 
اأعييمييال وميييوؤمتيييرات و�سياح  ورجيييال 
وعائالت على مدار الوقت ول�سيما 
الأ�ييسييبييوع وما  نييهيياييية عطلة  خيييالل 
يتخللها من رخم يف اإقبال العائالت 

وكرة املتنزهني.
خربة وجناح وطموح

ويف لييقيياء مييع �ييسييعييادة الأ�ييسييتيياذ فوؤاد 
فييينيييدق �سيجي  مييلييحييم ميييديييير عييييام 
بكفاءته  املعروف  بالفجرة  الديار 
وثقافته  املتميزة  وخربته  العالية 
اليييوا�يييسيييعييية اأحتيييفييينيييا �يييسيييعيييادتيييه مبا 
�سياحية  مييعييلييومييات  مييين  بيييه  اأوىل 
وخييدميياتييييية ومييين تيييطيييورات لفتة 
م�سرة  يف  ومييتييوا�ييسييليية  ومييتييميييييزة 

جتديد الفندق
واأ�يييسيييار الأ�يييسيييتييياذ فيييييوؤاد مييلييحييم اإىل 
والتطوير  اليييتيييحيييدييييث  بيييرنييياميييج 
للفندق بالديكور والغرف واملطاعم 
وقاعات احلفالت وقاعات املوؤمترات 
وامللتقيات وامل�سبح والنادي ال�سحي 
والريا�سي وكذلك اطاللة الفندق 
للجذب  والييييالئييييقيييية  اخلييييارجييييييييية 
توفر  على  احلر�ص  مع  ال�سياحي 
املطلوبة  اليييجييابييييية  الأجييييييواء  كيييل 
نوعية  اإىل  اخلييدمييات  م�ستوى  من 
واإىل  املييييوا�ييييسييييالت  اإىل  الييييطييييعييييام 
ال�سيارات  تيياأمييني  اإىل  احليييجيييوزات 
للقادمني واملغادرين واملتجولني يف 
ال�سرقية  واملنطقة  الفجرة  اإمييارة 
خا�سة ودولة الإمارات عامة فلدينا 
فيييرييييق عيييميييل مييتييخيي�ييسيي�ييص بييياأرقيييى 
اخلييدمييات والييعييالقييات الييعيياميية كما 
اأن لدينا فريق من الطهاة العامليني 
الذين يتقنون جيدا اأر�ساء خمتلف 
�سعادته  واأ�ييسييار  والرغبات.  الأذواق 
النجاح  عييلييى  نييحيير�ييص  ل  ونيييحييين 
اإىل  ن�سعى  واإمنيييا   وح�سب  والتميز 
حلداثة  املييواكييب  املتوا�سل  الإبيييداع 
مع  متاما  ونتعاون  املعا�سر  العامل 
ال�سياحة  وهيئة  ال�سماحي  ال�سيد 
�سعادة  باملنا�سبة  و�سكر  وامللتقيات.  
ال�سام�سي  خليفة  اأحييمييد  الييدكييتييور 
اإدارة هيئة الفجرة  رئي�ص جمل�ص 
الأ�ستاذ  و�سعادة  والآثيييار  لل�سياحة 
العام  املييييدييييير  الييي�يييسيييمييياحيييي  �ييسييعيييييد 
كييمييا رحيييب بييالييكييوادراملييواطيينيية من 
ومن  الفندقي  بالعمل  املخت�سني 
اخلييريييجييني الييراغييبييني بييالييعييمييل يف 
وتهياأتهم  اخييتيي�ييسييا�ييسييهييم  جميييييال 
ال�ساعدة  الأجيييييييال  ملييواكييبيية  وذليييك 
مع  وطيييميييوحييياتيييهيييا  تييطييلييعيياتييهييا  يف 
التدريبية يف  للدورات  ا�ست�سافتنا  
كل املجالت وكل عام واأنتم  بخر. 

النه�سة ال�ساملة يف اإمارة الفجرة 
الييعيياميية يف  النه�سة  تييواكييب  والييتييي 

دولة الإمارات العربية املتحدة.  
فوؤاد ملحم حديثه  الأ�ستاذ  ا�ستهل 
مبيينييا�ييسييبيية ميييئيييويييية الييي�يييسيييييييخ زايييييد 
ال�سابع  الوطني  اليوم  و  رحمه اهلل 
والأربعني لدولة الإمارات العربية 
التهاين  اآيييات  اأ�سمى  برفع  املتحدة 
ال�سمو  اأ�ييسييحيياب  اإىل  والييتييربيييكييات 
ال�سيوخ حكام الإمييارات واإيل �سعب 
املقيمني  واإىل  اليييكيييرمي  الإميييييييارات 
والوافدين يف الدولة وكل عام واأنتم 
باملنا�سبة  �سعادته  ومتيينييى  بييخيير.  
املزيد من التنمية والتطور والنماء 
وال�ستقرار  والييتييقييدم  والزدهيييييييار 
واليييطيييمييياأنييييييينييية والأميييييييييييان ليييدولييية 
الإميييييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة التي 
الأمنوذجية يف  الدولة  اليوم  غدت 
والأ�سول  والأعيييييراف  املييعيياييير  كييل 
الييرتاث وحداثة  اأ�سالة  جتمع بني 
الهوية  يوؤكد  دقيق  بتوازن  الع�سر 
ويفتح  النييتييميياء  ويكر�ص  الوطنية 
الطموحات  اأمييييييام  وا�يييسيييعيييا  اليييبييياب 
والتطلعات حيث تتوايل الإجنازات 
واحلييييمييييد هلل وتيييوا�يييسيييل الأجيييييييييال 
الثمار الأكادميية  املتالحقة قطف 
وال�سناعية  والييثييقييافييييية  والعلمية 

والثقافية  والقت�سادية  والتجارية 
والييي�يييسييييييياحييييييية واليييرييييا�يييسييييييية وميييا 
ي�سمل  فيييييييميييا  �ييسييبيييييال  ذلييييييك  اإىل 
قدما  وميييي�يييسيييي  اليييقيييطييياعيييات  كييييل 
اهلل  فيد  اهلل  بييياإذن  املييزيييد  لتحقيق 
والت�سميم  وبيييالإرادة  اجلماعة  مع 
وامليييييبيييييادرة تييتييحييقييق كييييل الأهيييييييداف 
)ولييئيين �ييسييكييرمت لأزييييدنيييكيييم( . كما 
فندق  ا�ست�سافة  اإىل  �سعادته  اأ�سار 
ملوؤمتر  بييالييفييجييرة   الييديييار  �سيجي 
مار�ص  �سهر  خييالل  العاملي  الييوقييود 
املقبل يف العام2015 وت�سارك فيه 
العامل.  جييهييات  خمتلف  ميين  وفيييود 
واأو�سح اأن فندق �سيجي الديار على 
العائالت  ل�ستقبال  دائييم  ا�ستعداد 
والييييوفييييود اليي�ييسييييياحييييية واملييييوؤمتييييرات 
وامللتقيات  واملهرجانات  واحلفالت 
بكل ما يتطلبه الأميير من خدمات 
ومعلوماتية  وتييقيينيييييه  لييوجيي�ييسييتيييييه 
وعييمييالقييات ووفيييود دولييييية ويواكب 
تيييطيييور الييفييجييرة والإميييييييييارات بكل 
ليواكب  قدما  ومي�سي  التفا�سيل 
الفندقة  الييعيياملييي يف عييامل  الييتييطييور 
الييييذي اأ�ييسييبييح عييلييمييا مييتييكييامييال بكل 
بيييارزة من  عييالميية  وهييو  التفا�سيل 
عالمات الع�سر والتقدم ويهمنا اأن 

نكون دائما يف املقدمة.

احلركة ال�سياحية يف الفجرية 
على ما يرام

وحول �سوؤال عن احلركة ال�سياحية 
�سيجي  فيينييدق  ودور  الييفييجييرة  يف 
الييييييديييييييار الييييييييذي ييييبيييقيييى دائيييييميييييا يف 
قال  اجلذابة  وعناوينها  �سدارتها 

احلركة  اإن  ملحمك  فييوؤاد  الأ�ستاذ 
على  الفجرة  يف  ن�سطة  ال�سياحية 
وم�سجعة  حمفزة  وهي  العام  مدار 
ال�سياحية  الييينيييهييي�يييسييية  وتيييييواكيييييب 
الدولة كافة  ال�سياحي يف  واجلييذب 
خمتلف  ويف  الأ�يييسيييعيييدة  كيييل  عييلييى 

توجيهات  بف�سل  وذليييك  الف�سول 
�ييسيياحييب اليي�ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حييمييد بن 
املجل�ص  عيي�ييسييو  اليي�ييسييرقييي  حمييمييد 
الفجرة  حيياكييم  لييالحتيياد  الأعيييليييى 
ال�سيخ  �سمو  الأمييييني  عييهييده  وويل 
حمييمييد بيين حييمييد اليي�ييسييرقييي و�سمو 
ال�سرقي  �ييسيييييف  بييين  حييمييد  اليي�ييسيييييخ 
ال�سيخ  و�سمو  احليياكييم  �سمو  نييائييب 
�ييسييالييح بيين حمييمييد اليي�ييسييرقييي رئ�ص 
و�سمو  والقت�ساد  ال�سناعة  دائييرة 
اليي�ييسيييييخ اليييدكيييتيييور را�يييسيييد بييين حمد 
الفجرة  هيييييئيية  رئييييي�ييص  اليي�ييسييرقييي 
ال�سمو  واأ�سحاب  للثقافة والإعالم 

ال�سيوخ.
يعملون  الذين  امل�سوؤولني  وجميع   
بجد واجتهاد وتكامل يف �سباق مع 
الزمن يحمل الكثر من املوؤ�سرات 
قدما  وال�سعي  امليينييجييزات  مل�ساعفة 
اإىل امل�ستقبل الأف�سل فمن البلدية 
الدائرة  اإيل  الييتييجييارة   غييرفيية  اإىل 
املالية اإىل هيئة اإىل هيئة الفجرة 
�سلطة  اإىل   والإعيييييييييالم  اليييثيييقيييافييية 
الدائرة  اإىل  املنطقة احلرة وامليناء 
الطران  دائييييييرة  اإىل  اليي�ييسييييياحييييية 
امليييييوؤمتيييييرات  اإىل  وامليييييطيييييار  املييييييدين 
واملييعييار�ييص املييتييوا�ييسييليية تييبييدو اإميييارة 
الييفييجييرة واحلييمييد هلل ور�ييسيية عمل 

واحدة ومتكاملة وينعك�ص هذا كله 
على العمران والتجميل  والطرقات 
وامليييييراكيييييز اليييتيييجييياريييية والأ�يييييسيييييواق 
والفرو�سية  واجلمعيات  واليينييوادي 
اإ�سافة  واليييينييييدوات  وامليييحيييا�يييسيييرات 
وال�سناعي  ال�سياحي  الزدهييار  اإيل 

والتجاري. 
واأ�ساف : ولذا فنحن نحر�ص دائما 
الفندق  نيي�ييسيياط  ميي�ييسييتييوى  اأن  عييلييى 
وال�سياحي  اخليييدميييي  وحييي�يييسيييوره 
والأن�سطة  الفعاليات  لهذه  موازيا 
اليومية واملتوالية واحلمد هلل فاإن 

النتائج م�سجعه .
فندق  اإدارة  بييييياإن  �ييسييعييادتييه  واأكييييييد 
�سيجي الديار حتر�ص كل احلر�ص 
اليومي  الييينييي�يييسييياط  ميييواكيييبييية  عيييليييى 
الأجيييازات حيث  والأ�سبوعي خييالل 
تفد العائالت ويفد رجال الأعمال 
والوفود ال�سياحية واملوؤمترات على 
اإىل حفالت  اإ�ييسييافيية  الييوقييت  ميييدار 
ال�سحفية  وامليييوؤمتيييرات  الأعيييرا�يييص 
والعلمية  والييثييقييافييييية  والييفييكييرييية 
والييفيينييييية �يييسيييواء ميينييهييا املييحييلييييية اأو 
العاملية هذا اإىل جانب الجتماعات 
الفجرة  جليييميييعييييييية  امليييتيييوا�يييسيييلييية 
جمعيات  مييين  وغيييرهيييا  اخليييريييية 

النفع العام .

فوؤاد ملحم

�سيجي 
لالأجنحة 
الفندقية م�سبح الفندق

فندق �سيجي الديار
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نرفع اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شابع و الأربعني

وكل عام وانتم بخري
الوحدة للمقاولت - خربة وجودة  

حميد �سعيد حميد النعيمي

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

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

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

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

وكل عام وانتم بخري

موؤ�س�سة الدالل العقارية
احمد حممد الدلل

حممود حممد الدلل

نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 

�ىل 

 �شاحب ال�شمو ال�شيخ

 خليفة بن زايد اآل نهيان
 رئي�ص الدولة - حفظه اهلل

و�ىل 

 �شاحب ال�شمو ال�شيخ

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

و�ىل 

 �شاحب ال�شمو ال�شيخ

 حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سابع و الأربعني لدولة 
الإمارات العربية املتحدة وكل عام واأنتم بخري 

موؤ�س�سة �سالح رم�سان الرفيع
دبي - ديرة - �سوق مر�سد - 

هاتف:042264040

�سالح رم�سان الرفيع واأوالده

نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
�ىل 

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

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

 نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي حفظه اهلل 
مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سابع والربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة

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

فاك�ص:042291981
دبي

تلفون:042202096
دبي

نواكب 
التطور 

وتنفهم 
املطلوب 

واجلودة

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

�سوق مر�سد- دبي - المارات العربية املتحدة

•• دبي-�لفجر:

املييعييروف الأ�ييسييتيياذ حممد ح�سني عبا�ص قال:  ويف لقاء مييع رجييل الأعييمييال 
تعترب دولة الإمارات العربية املتحدة بقوة احتادها و�سموخ اإجنازاتها وكرم 

عطائها واأ�سالة وفائها واأمنها 
رائعا  اأمنيييوذجيييا  وا�ييسييتييقييرارهييا 
واملتقدمة  احل�سارية  للدولة 
واملتمدنة واملعطاء يف كل اجتاه. 
واأ�ساف: ويف هذا اليوم امل�سهود 
يف حركة التاريخ وعلى خارطة 
الأحييييداث  وي�سجل  اجلييغييرافيييييا 
العربي  الييييتيييياريييييخ  يف  اليييكيييبيييار 
اإن   : اأقيييول  واملعا�سر  احلييديييث 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
الييريييادي بف�سل  دورهييا  كر�ست 
الأمينة  الييير�يييسيييييييدة  اليييقيييييييادة 
اأروع  جت�سد  والييتييي  واملخل�سة 

ال�سعب.  اإخال�ص احلاكم وثقة  والتالحم بني  التوازن  النماذج يف معادلة 
البياين  واليير�ييسييم  للنه�سة  ال�سحي  بييامليينيياخ  جييياء  مييا  وهيييذا  يييقييول:  وتييابييع 
بداية  منذ  امليادين  وخمتلف  القطاعات  كل  يف  وال�سامل  الرا�سخ  للتطور 
امل�سرة الحتادية يف العام 1971 وحتى اليوم حيث ي�سر قطار التطور 
ي خطوط متوازية ويف برامج متكاملة ت�سل املا�سي باحلا�سر وامل�ستقبل 
رئي�ص  زايييد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وقيادة  �سبحانه  اهلل  بف�سل 
الدولة ، حفظه اهلل ونائبه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 
رعاه اهلل واإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات الذين يتابعون 
موقع  ليكون  ومثابرة  جد  بكل  ويعملون  التفا�سيل  بكل  النه�سة  م�سرة 
الإمارات متميزا ورائدا دائما يف م�سرة الع�سر واإ�سراقة امل�ستقبل بجدارة 
اأن يحافظوا على  الأبييرار  واقتدار. وا�ستطرد يقول ومتنياتي على �سبابنا 
اجنازات امل�سرة وي�ساعفون من اإعدادها واإحجامها ودورها على كل �سعيد 
عمال بالقول ال�سهر )زرعوا فاأكلنا ونزرع فياأكلون( وهكذا يكون احلفاظ 
ذلك  ويف  الوطن  الوطن وعطاء  وكرامة  الوطن  وعلم  الوطن  تييراب  على 
خر اجلميع حتت راية قيادتنا الر�سيدة وحكامنا املخل�سني اأطال اهلل يف 
اأعمارهم وكذلك اأولياء العهود الأمناء وجميع امل�سوؤولني. وخل�ص الأ�ستاذ  
حممد ح�سني عبا�ص اإىل القول اإن ما يفر�سه امل�ستقبل اليوم هو اأن نكون 
دائما يف املركز الأول بالكفاءة واجلدارة والعطاء لتكتمل ال�سل�سلة بحلقاتها 
الفخر وهكذا يبقي الحتاد  اإىل جيل وهكذا يون  املتينة من جيل  القوية 

م�سرب املثل بكل خر وكل عام واأنتم بخر.

تتوا�سل امل�سرية من جيل اإىل جيل 
حممد ح�سني عبا�س: االإمارات م�سرب املثل يف 

قيم االإخال�س والت�سحية والعطاء والفداء

قطاع البنوك وال�سرافة يواكب امل�سرية 
الحتادية يف الإمارات

حممد هادي: العر�س والطلب متوازن واحلركة 
التجارية وال�سياحية على ما يرام يف االإمارات 

نتمنى على �سبابنا اأن يح�سنوا ال�ستفادة 
من الفر�ص الكثرية  يف الدولة 

•• دبي- د. حممود علياء: 

يواكب قطاع ال�سرافة يف  دبي والإمارات النه�سة الحتادية ال�ساملة 
وامل�سريف  املييايل  القطاع  يف  البنوك  لأعمال  رديفا  ويعترب  الدولة  يف 
كما اأنه يعك�ص ن�ساط احلركة ال�سياحية والتجارية الدوؤوب يف الدولة 
على مدار العام ويرقى باأعمال امل�سارف وال�سرافة اإىل م�ساف الدول 
الأوىل املتقدمة يف العامل  �سواء فيما يتمتع به من خربات وما توفره 
احلكومة من ت�سهيالت اأو ما تفر�سه النظم والقوانني من ان�سيابية 

عملية يومية يف جمالت العر�ص والطلب.

حوار مو�سوعي وهادف
ال�سابع  الييوطيينييي  اليييييوم  و  اهلل  رحييمييه  زاييييد  ال�سيخ  مئوية  ومبنا�سبة 
والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة حتدث الينا �سعادة ال�ستاذ 
حممد الهادي رجل الأعمال املعروف واملخ�سرم يف الإمارات واخلليج 
ورئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة هادي اك�سرب�ص لل�سرافة وع�سو جمل�ص 
للتجارة  هادي�سن  �سركة   وموؤ�س�ص  لل�سرافة  الييرازوقييي  �سركة  اإدارة 

العامة والتي تاأ�س�ست يف العام 1963 يف دبي.
اإىل  والتربيكات  التهاين  اآييييات  اأ�سمى  برفع  حديثة  �سعادته  ا�ستهل 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  الإمييارات واإىل  ال�سيوخ حكام  ال�سمو  اأ�سحاب 
الييدوليية واإىل �سعب  الييييوزراء يف  املييعييايل  اأ�ييسييحيياب  اأولييييياء العهود واإىل 
الإمييارات الكرمي واىل املقيمني والوافدين على هذه الأر�ص الطيبة 
يف  والأعييمييال  والتطور  والزدهييييار  النماء  ميين  املييزيييد  �سعادته  متمنيا 
رحاب النه�سة ال�ساملة يف الدولة املتميزة بقيادتها الر�سيدة و�سعبها 

املعطاء وكل عام واأنتم بخر.

عامل ال�سرافة
ال�سرافة واحلمد هلل  اأعمال  الأوىل يف  بالدرجة  اأعني  واأ�ساف يقول 
متوا�سل  بنجاح  تعمالن  لل�سرافة  وهييادي  الييرازوقييي  املوؤ�س�سني  فيياإن 
حيي�ييسييب قييوانييني امليي�ييسييرف امليييركيييزي يف اليييدولييية ونييوا�ييسييل تييعيياونيينييا مع 
املوؤ�س�سات الأخييرى ودوائيير احلكومة يف جمال ال�سرافة وكذلك فاإن 
قوانني  مقت�سيات  ح�سب  وم�ستمر  وقائم  جيد  النبوك  مع  التعاون 

امل�سرف املركزي .

هدوء يف العر�ص والطلب
وحيييول �ييسييوؤال عيين اأحييييوال الييعيير�ييص والييطييلييب يف �ييسييوق اليي�ييسييرافيية قال 
ولكن  ال�سوق  يف  الهدوء  من  نييوع  حاليا  يوجد  هييادي  حممد  ال�ستاذ 
ويعود  متوازن  والطلب  فالعر�ص  يييرام  ما  على  ت�سر  عامة  الأعمال 
ال�سباب يف هذا اإىل اأن دبي تتميز بن�ساطها التجاري وال�سياحي وكذلك 
وكلها  الدورية  واملعار�ص  والت�سدير  وال�ستراد  والفنادق  اخلدمات 
عوامل حترك اأعمال البنوك واأعمال ال�سرافة وقطاع املال ب�سكل عام 
وبخا�سة اأن هذه املجالت لي�ست حمدودة واعتمادها على احلركتني 
التجارية وال�سياحية والن�سطتني �سيفا و�ستاء مما يوؤثر ايجابا على 

�سوق ال�سرافة وياأتي باخلر للجميع.

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

والذي  دبي  يف   2020 العاملي  اك�سبو  ل�ستقبال  ن�ستعد  الآن  ونحن   
تيياريييخ دبييي والإميييييارات القت�سادي  الييعيياملييي الأهيييم يف  يعترب احليييدث 
ودبيييي ب�سكل خييا�ييص ملييا �ييسييوف يييرتتييب على هييذا املييعيير�ييص الييعيياملييي من 
من  كثرا  ت�ستفيد  �سوف  م�سرتكة  لأعمال  وقنوات  وعقود  اتفاقات 
ت�سهيالت دبي وفر�ص ال�ستثمار الوا�سعة فيها اإ�سافة اإىل الطموحات 
امل�ستقبلية والتي لي�ص لها حدود ل �سيما وان لغة الأرقام اليوم وغدا 

هي لغة الأعمال. 
وا�ستطرد �سعادته يقول: 

واأن من يدرك مبداأ العمل الناجح لب دمن يتخذ القرار املنا�سب يف 
الوقت املنا�سب وخا�سة يف هذه الأيام التي ت�سهد حركة �سياحية لفتة 
وعلى مدار الوقت بف�سل ت�سجيع احلكومة وت�سهيالتها وبروز املعامل 

ال�سياحية املتوالية يف الإمييارات على مدار الوقت ول �سيما بعد افتتاح متحف 
الحتاد يف دبي ومتحف اللوفر يف ابوظبي ا�سافة اإىل الفنادق العاملية الكبرة 
جزيرة  يف  واملتطورة  احلديثة  الفنادق  من  عييدد  الآن  يوجد  وحيث  والالفتة 
النخلة يف دبي ويف عموم الإمارات مبا يرقي بقطاع ال�سياحة واخلدمات والذي 
ينعك�ص اإيجابا على قطاع ال�سرافة والبنوك بل اأنه ي كثر من الأحيان يتحول 
مقيم  اإىل  كالهما  يتحول  وقييد  �سائح  اىل  التاجر  ويتحول  تاجر  اإىل  ال�سائح 
وتاجر وم�ستثمر معا وهذا ما ينطبق كذلك على التجار القادمني من اخلارج 
املعار�ص  هييذه  لزيارة  اأو  العام  مييدار  على  املتوالية  دبييي  معار�ص  يف  للم�ساركة 
واأ�سواقها  البالد مبعاملها  والتجول يف  والإطييالع  لل�سياحة  الفر�ص  ويغتنمون 
والبحث عن فر�ص جتارية كذلك فرناهم يودون جتارا اأو �سواحا ملا لديهم ن 
ده�سة جاذبة ملقومات الإمارات ال�سياحية واجلمالية اجلاذبة ول�سيما ال�سياحة 
يف  متوا�سلة  واملعار�ص  متوفرة  فالفر�ص  والثقافية  وال�ستثمارية  العائلية 
يتوفر  ومييا  الأخييييرى  واملييجييالت  للجميع لال�ستثمار  وهييي حمييفييزة  الإميييييارات 
: ونحن  هييادي يقول  ال�ستاذ حممد  وا�ستطرد    . الأوقيييات  كييل  ميين فر�ص يف 
بدورنا نعمل على تكري�ص تعاوننا الدائم مع امل�سرف املركزي لتنمية حمالت 
ال�سرافة وتطوير اأعمالها ح�سب النظم والقوانني املرعية يف الدولة ونتطلع 
اأن تكون دائما حركة الفر�ص والطب اأف�سل من عام اإىل عام والفعاليات تتزايد 
خا�سة وان جمعيات امل�سارف وال�سرافة ت�سجع على ال�ستمرار وحتقيق املزيد 

من النجاح والتميز.

�سبابنا م�ستقبلنا
واأ�سار اإىل اأهمية جيل ال�سباب يف الدولة قال: بالن�سبة لل�سباب جند حاليا يف 
ال�سباب  اجلن�سني  من  ال�سباب  من  هم  الييوزراء  غالبية  اأن  ال�سريدة  حكومتنا 
الآمال  من  الكثر  والكفوؤ  واملتعلم  ال�ساعد  اجليل  هذا  على  ونعلق  والفتيات 
الأهييداف احل�سارية حا�سرا  املزيد من  الكبرة لتحقيق  والتفاوؤل  امل�ستقبلية 
وم�ستقبال  مبا ي�سب يف م�سلحة الوطن واملواطن ونحن نتمنى على �سبابنا 
جميعا اأن يح�سنوا ال�ستفادة من الفر�ص والتزام املثل واجلدية واملثابرة واإذكاء 
الطموحات فيما تقدمه الدولة من فر�ص وحوافز تذكى الطموحات وترقى 
بالكفاءات وحتقق الأهييداف ولكل جمتهد ن�سيب واهلل ويل التوفيق وكل عام 

واأنتم بخر. 
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االحتفاالت باليوم الوطني جتديد للوالء واالنتماء وموا�سلة العمل بجهد 
•• عجمان ـ �لفجر 

ييي�ييسييعيير كيييل مييين يييعييييي�ييص فييييوق اأر�ييييص 
مواطنني  مييين  الييطيييييبيية  الإمييييييييارات 
الأيييام فرحة وفخر  ،هييذه  ووافدين 
اليييييذي كييييان بداية  بيييالحتييياد  وعيييييزة 
التاريخ احلديث لالإمارات املتطورة 
وامل�ستقرة  والآمييييينييييية  وامليييتيييقيييدمييية 
وامليييعيييطييياءة، وييييوؤكيييدون اأنييهييم مهما 
عييرّبوا عن فرحتهم فهي ل ت�ساوي 
جييزءا مما يييدور بخواطرهم ؛ ففي 
ظييل الحتييياد تييبييواأت الإمييييارات اأعلى 
واأ�سبحت  الييعييامل  بييني دول  املييراتييب 
اأو  مق�سد اجلميع �سواء لال�ستثمار 
للقفزات  ،نظرا  العمل  اأو  ال�سياحة 
الكبرة التي �سهدتنا الدولة خالل 

فرتة الحتاد.
ويف هييذا اليييييوم كييل مييواطيين ومقيم 
 - له  املغفور  الحتيياد  �سانع  ،يتذكر 
بيياإذن اهلل - ال�سيخ زايييد بن �سلطان 
واليييذي  ثييييراه  نييهيييييان طيييييب اهلل  اآل 
كان ذو نظرة وروؤية ثاقبة  ملا اأر�ساه 
بييقيييييادتييه احلييكيييييميية وتيياأ�ييسييييي�ييص دولة 
�ساأن  ذات  بعد وقت ق�سر  اأ�سبحت 
وم�ستوى عال  وجعلها من م�ساف 

دول العامل وقبلة للجميع.  
وتيييييوجيييييه حميييميييد �ييييسييييامل عييييييالوي، 
ال�سابع  الييوطيينييي  اليييييييوم  مبيينييا�ييسييبيية 
بيياأرق التهاين  ي :  والأربييعييني للدولة 
واليييييتيييييربييييييكيييييات ليييييقيييييييييييادة و�يييسيييعيييب 

احتفال  يتميز   : وقييال  اليييالإميييارات، 
احتفالت  مييع  بيالتزامن  الييعييام  هييذا 
للدولة  املييوؤ�ييسيي�ييص  الأب  زاييييييد«  عيييام 
اإجنازات  من  له  وما  العرب  وحكيم 
كبرة وموؤثرة. ذلك اأن اإجنازات زايد 
الإن�سانية والتنموية وال�سيا�سية هي 
اأ�سبحت  التي  الثابتة  احلقائق  من 
عرب العقود مثاًل تقتدي به الأمم، 

وتزدان به �سفحات التاريخ.
اآيات  باأ�سمى  عثمان،  اأحمد  وتوجه 
التهاين و التربيكات حلكام الإمارات 
و اإىل �سعب الإمارات مبنا�سبة اليوم 
لدولتنا  مييتييميينييييياً  الي47،  الييوطيينييي 
احلبيبة املزيد من الزدهار والتنمية 
والرخاء و اأن يدمي اهلل عليها نعمة 
حكامها،  ظيييل  يف  الأميييييان  و  الأمييييين 
وجعلها  رفييعييتييهييا  عيييليييى  اليييقيييائيييميييني 

اأعلى منزلة بني دول العامل واإ�سعاد 
مركزاً  الإميييييييارات  جييعييل  و  �ييسييعييبييهييا، 
يتجه اإليييييه اأنييظييار اليييدول الأخيييرى، 
والإبيييداع،  والنجاح  للتميز  كوجهة 
تنفيذ  يف  بييه  ُيحتذى  عاملياً  ومييثيياًل 
اأن  كما  الييعييامل.  اإبييهييار  و  امل�ستحيل، 
احلييايل تختلف عن  العام  احتفالية 
اأنييه :«عام  غرها من الأعيييوام ذلييك 
الدولة  اخليير«، حيث حتتفي  زايييد 
مبئوية مولد موؤ�س�ص الدولة وباين 
ح�سارتها احلديثة ،ومن و�سع اأ�س�ص 
الدولة  تتبناها  التي  والقيم  احلكم 
حتى اأ�ييسييحييت ميين بييني اأفيي�ييسييل دول 
اأكر من �سعيد واختيار  العام على 

مف�سل للكثرين للعي�ص بها.
اأحمد هييالل عن  من جانبه اعييرب  
متيينييييياتييه بيييياأن يييعيييييد عييلييى الإميييييارات 

هذه الأيييام ال�سعيدة يف ظل قيادتنا 
اليير�ييسيييييدة ، الييتييي تييعييمييل كيييل ميييا يف  
و�سعها لإ�سعاد املواطنني واملقيمني. 
واأدعو اهلل عز وجل اأن يحفظ دولتنا  
العربية  والأميييييية   ، الييييويف  و�ييسييعييبييهييا 
وعز  خر  فيه  ما  لكل  والإ�سالمية 

ورخاء.
وقييال اأحييمييد عييرفييات:  حتتفل دولة 
الإميييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة؛ قيادة 
وحكومة و�سعباً، بذكرى مرور �سبعة 
واأربيييعيييني عيياميياً عييلييى قيييييام الحتييياد، 
اأتقدم  اجلييليييييليية:  امليينييا�ييسييبيية  وبيييهيييذه 
والتربيكات  الييتييهيياين  اآييييات  باأ�سمى 
الر�سيدة و�سعبنا الويف،  اىل قيادتنا 
داعياً اهلل عز وجل اأن يحفظ دولتنا 
احلبيبة من كل �سوء ،واأ�ساأل هلل اأن 
توا�سل منوها وتطورها حتى تتبواأ  

مكانتها املرموقة يف م�ساف الدول.
�سادق،  وعييميير  �ييسييامل  ع�سام  وتييقييدم 
قيام  على  عاما   47 ملييرور  بالتهنئة 
قييييادة  اىل  بييالييتييهيينييئيية  اإىل  الحتييييييياد 
على  واملييقيييييمييني  و�سعبها  الميييييارات 
ي�سعنا يف هذا  : ل  وقيييال  اأر�ييسييهييا   
اليييييوم اإل اليييدعييياء ليي�ييسييانييع الحتييياد 
املغفور له - باإذن اهلل-  ال�سيخ زايد 
اهلل  طيييييب   - نييهيييييان  اآل  �سلطان  بيين 
ثراه - ، وما اأر�ساه بقيادته احلكيمة 
وتيياأ�ييسييييي�ييص دوليييية �يييسيييارت بييعييد وقت 
ق�سر دولة ذات �ساأن، وم�ستوى عال 
العامل  دول  ميي�ييسيياف  ميين  وجعلها   ،
النا�ص،  ميين  لكثر  وقييبييليية  اليييرائيييدة 
والنتماء  الييييولء  جتييديييد  وكييذلييك 
لالإمارات الغالية، واأو�سحا : اأن ما 
و�سلت اإليه دولة الإمارات من تقدم 

وازدهار واأمن و�سالم ب�سبب الحتاد 
، واأكدا اأن احلقبة الزمنية لالحتاد 
باملنجزات  زاخيييرة  ولكنها   ، ب�سيطة 

والزدهار.
اإن  وقال: �سعد عادل ، ورزق غالب، 
ال�سابع  الييوطيينييي  بيياليييييوم  الحييتييفييال 
�سعب  اأن  تييياأكيييييييد  هييييو  والأربيييييعيييييني 
اأ�سرة واحييدة متكاتفة مع  الإميييارات 
بييعيي�ييسييهييا الييبييعيي�ييص لييتييجييديييد الييييولء 
اأن  كيييميييا   ، الييير�يييسيييييييدة  حليييكيييوميييتييينيييا 
احلكومية  اجلهات  كافة  احتفالت 
واخلا�سة تعمل على غر�ص مفاهيم 
املييواطيينيية والنييتييميياء، وجتيييدد احلب 
مواطنني  اجلييميييييع  بيييني  والإخيييييييياء 

ومقيمني.
،ورامي  �سالح  اأبييو  كما وجه ح�سني 
قيادة  الإميييارات  اإىل  التهنئة   عامر 
الحتيييياد يف  دور  عييلييى  واأكييييدا  و�سعبا 
والرخاء  والييي�يييسيييالم  الأمييييين  اإر�ييييسيييياء 
�سهدته  ومييييا   ، اليي�ييسييبييع  لييييالإمييييارات  
الدولة خالل هذه العقود من تقدم 

وازدهار.
وقييييال: جييمييال عييلييم الييدييين واأحمد 
الر�سيدة   القيادة  اأولييت  لقد  جالل: 
من  �ييسييواء  اهتمامها  جييل  الإنيي�ييسييان 
�سبل  توفر  اأو  ال�سحة  اأو  التعليم 
العي�ص الكرمي، فهنيئا لنا الإمارات 
ومن  عام  وكل  الر�سيدة،  وحكومتنا 
الإميييييارات بخر  اأر�ييييص  عييلييى  يعي�ص 

و�سعادة.

جمال علم الديناأحمد عرفاتاأحمد جالل اأحمد هاللاأحمد عثمان

�سعد عادلرامي عامر ع�سام �ساملرزق غالب

حممد �سامل عالويعمر �سادقح�سني اأبو �سالح
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االحتاد اأر�سى قواعد االأمن واالزدهار والتقدم يف �ستى املجاالت

•• عجمان ـ �لفجر 

حتتفل الإمييييارات كييل عييام يف هذه 
يييتيي�ييسييارك فيها  الأيييييييام مبيينييا�ييسييبيية 
اجلميع مواطنني ومقيمني، قيادة 
والتربيكات  التهاين  وتعم  و�سعبا 
اجلميع ويجدد كل من يعي�ص على 
اأر�ييص هييذه الييدوليية املعطاء الولء 
مبنا�سبة  الر�سيدة  ولقيادتها  لها 
فقد  الوطني،  باليوم  الحتفالت 
واأنعم  للجميع  الإميييييارات  اأعييطييت 
والأمان  الأمييين  بنعمة  عليها  اهلل 
،  ففي ظل الحتاد  العي�ص  ورغييد 
الييقييطيياعييات بدولة  كييافيية  �ييسييهييدت 
كبرة  وقفزات  تطورات  الإميييارات 
قييييد ظيييهيييرت يف جييميييييع امليييجيييالت 
وبنية  و�سحة  تعليم  من  بالدولة 
و�سناعة  و�سياحة  ومرافق  حتتية 
الإمارات  اأ�سبحت  حتى   ، وجتييارة 
العامل  اأنييحيياء  ميين  للجميع  قبلة 
ب�سرورة  اجلييميييييع  وييييوؤكيييد  كيييافييية، 
دور  املجتمع  فرد يف  لكل  يكون  اأن 
وتعطي  اأعطت  وقيادة  دوليية  جتاه 
الييكييثيير والييكييثيير لييكييل ميين يعي�ص 

عليها.
وقيييييييال رائيييييييد �ييسييمييييي�ييسييي كييييل عيييام 
والإميييييييييارات قيييييييادة و�ييسييعييبييا بخر 
و�سعادة واأميين، وخالل هذه الأيام 
من   ،47 الوطني  باليوم  نحتفل 
خالل الحتاد ر�ست قواعد الأمن 

والأمييييييان والزدهيييييييار والييتييقييدم يف 
احلياة  وقييطيياعييات  جميييالت  �ستى 
الوطني  بييياليييعيييييييد  والحيييييتيييييفيييييال 
مواطن  كييل  على  عييزيييزة  منا�سبة 
ولزاما  الإميييييارات،  بييدوليية  ومقيم 
بتفان  يييعييمييل  اأن  اجليييميييييييع  عيييليييى 
واإتقان لرفعة الإمارات وازدهارها، 
تعتز  الييتييي  املنا�سبة  هيييذه  وخيييالل 

ونفتخر بها جميعا.
البلو�سي  اأميييني  اأ�ييسييميياء  وتييوجييهييت 
و�سيماء حممد البلو�سي، بالدعاء 
يحفظ  اأن  وجييييييل  عيييييز  اهلل  اإىل 
من  و�سعبها  وحييكييامييهييا  الإميييييارات 
الحتفالت  اأن  واأكييدتييا   ، �سوء  كييل 
الدولة احلكومية  يف كل قطاعات 
واخلا�سة ما هي اإل جتديد للولء 
واإعالء  الإميييييارات  لرفعة  والييعييهييد 

الحتفالت  اإن  البلو�سي،  حممد 
منا�سبة  للدولة  الييوطيينييي   باليوم 
متميزة لكل منا للتعبر عن حبه 
الإمارات  دوليية  حلكومة  وامتنانه 
الإجنييييازات  على  املييتييحييدة  العربية 
مدار  على  حتققت  الييتييي  الييكييبييرة 
اأ�سحت  املييا�ييسييييية، حييتييى  اليي�ييسيينييوات 
اليييدولييية واحيييييدة مييين اأفيي�ييسييل دول 
التحتية  البنية  حيث  ميين  الييعييامل 
دولة  اأن  كما   ، العاملية  واخلييدمييات 
الإمارات تعدُّ منوذجاً حياً للوحدة 
والنهو�ص، والتعاي�ص بني ثقافات 
واأعراق العامل، فكل عام والإمارات 

بخر و�سعادة وريادة.
وقدمت �سهيلة املازمي ولوزة جابر، 
التهنئة مبرور 47 عاما على قيام 
الحتيياد اإىل مقام  �ساحب ال�سمو 

للم�ساركة  اليييفييير�يييسييية  لييييلييييمييييراأة 
الييفييعيياليية فيييى املييجييتييمييع مييين خالل 
وامل�ساهمة  اليييقيييرار  واتيييخييياذ  �سنع 
فى تنمية ورقي املجتمع؛ وهو ما 
وقد  املييييراأة،  بتمكني  الييدفييع  يعني 
املييراأة بت�سجيع من املغفور  حظيت 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان واإخوانه 
حكام الإمييارات. وقد و�سع املغفور 
له ال�سيخ زايد اللبنة الأوىل التي 
م�سى عليها باقي احلكام من بعده 

فكانوا خر خلف خلر �سلف.
عيييبيييداليييرحيييمييين حممد  واأو�يييييسيييييح 
الحتفال  اأن  �سلمان  وعبدالرحيم 
اليييغيييالييييييية على  املييينيييا�يييسيييبييية  بييييهييييذه 
بالإجنازات  احييتييفييال  هييو  قييلييوبيينييا، 
بحكمة  حتييقييقييت  اليييتيييي  اليييكيييبيييرة 
لحتاد  املوؤ�س�سني  الآبييياء  وعييزمييية 

رايتها.
الكعبي  �ييييسيييياعيييين  خييييالييييد  وقييييييييال 
نوؤكد   « ال�سام�سي،  فا�سل  ورا�ييسييد 
دائييمييا عييلييى الييعييمييل بييجييد واجتهاد 
عاليا  الغالية  اإماراتنا  راييية  لرفع 
اأن يوم الحتاد  وتطورها، ول�سك 
يعد ميالد دولة الإمارات احلديثة 
له  للمغفور  الف�سل  هييذا  ويييرجييع 
�سلطان  بن  زايييد  ال�سيخ  بيياإذن اهلل 
وتكاتف  ثييراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
ونتقدم   ، و�يييسيييييييوخييينيييا  حيييكيييامييينيييا 
الر�سيدة  لييلييحييكييوميية  بييالييتييهيينييئيية 
واملقيمني  الإميياراتييي  ال�سعب  وكييل 
الأميييين  دوام  مييتييميينييني   ، بييياليييدولييية 
التطور  مييين  ومييييزيييييدا  والييي�يييسيييالم 

لدولة الإمارات الغالية«.
وقال �سعيد را�سد ال�سعيدي و�سامل 

نهيان  اآل  زايييد  بيين  خليفة  ال�سيخ 
رئي�ص الدولة حفظه اهلل و �ساحب 
اآل  ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
دبييي رعاه  الييييوزراء حيياكييم  جمل�ص 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واىل   ، اهلل 
نييهيييييان ويل  اآل  بييين زاييييييد  حمييمييد 
القائد الأعلى  اأبوظبي نائب  عهد 
للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب 
ال�سمو اأع�ساء املجل�ص الأعلى حكام 
الإمييارات، واأكدتا اأن املييراأة حظيت 
ب�سكل خا�ص باهتمام وا�سح خالل 
ب�سمتها  لت�سع  الحتيييياد  ميي�ييسييرة 
اإىل  جيينييبييا  يف خمييتييلييف جمييييييالت 
جنب مع الرجل من خالل العمل 
املجالت. كافة  يف  املتميز  والأداء 
الر�سيدة  اليييقيييييييادة  اأتيييياحييييت  وقييييد 

بيياإذن اهلل  له  املغفور  دولتنا بقيادة 
اآل  �سلطان  بن  زايييد  ال�سيخ  تعاىل 
ثييييراه، وحر�ص  نييهيييييان، طيييييب اهلل 
ال�سمو  �ييسيياحييب  وروؤى  ومييتييابييعيية 
واإخيييييوانيييييه حكام  الييييدوليييية  رئييييي�ييص 
الإجنازات  هذه  ملوا�سلة  الإمييارات 
الإمييييييارات عامليا.  مييكييانيية  وتييعييزيييز 
على  الإجنييييازات  تلك  تقت�سر  ول 
امليينيي�ييسيياآت والييبيينييى الييتييحييتييييية فقط 
ولكنها تتعدى اإىل ما هو اأبعد من 
وتطويره  بالإن�سان  لتتعلق  ذلييك، 
يعد حمورا  الييذي  ورفاهيته، وهو 
التي  امل�ستدامة  التنمية  يف  رئي�سا 
لكل  واأ�ييسييا�ييسييا  الإمييييييارات،  تتبناها 

خططها.
البلو�سي  حمييمييد  هيياجيير  وقييدمييت 
لقيادة  الييتييهيينييئيية  عيييييودة،  وفيياطييميية 

اليوم  مبنا�سبة  الإمييييارات،  و�سعب 
قيادتنا  لنا  فهنيئا   ،47 الوطني 
الر�سيدة التي حتر�ص على توفر 
للمواطنني  اليييرخييياء  �ييسييبييل  كييافيية 
واملقيمني لت�سل اإجنييازات الحتاد 
لييلييقييا�ييسييي والييييييييييداين، حيييتيييى بات 
للتعاون  حييييياً  مييثيياًل  دولتنا  احتييياد 
واإماراتنا  عييييام  فييكييل  والييييرتابييييط، 

بخر.
وقييييال حيي�ييسيين حمييمييد ويييييزن نوفل 
اآييييات  اأ�ييسييمييى  »ييي�ييسييرفيينييا اأن نييرفييع 
قيادتنا  اإىل  والتربيكات  التهاين 
الإمييييييارات  �ييسييعييب  اليير�ييسيييييدة واىل 
املنا�سبة  الكرمي، ون�ساأل اهلل بهذه 
اأن يدمي على �سعبنا نعمة الحتاد، 
مبييا هييو ا�ييسييتييقييرار وازدهيييييار واأمن 

وتقدم ورخاء و�سعادة«.
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منى حممد املرزوقيحممد �سالح ال�سيزاوي حممد عبداهلل اآل علي نايف  الكثرييحممد بن دافون

احتفالت اليوم الوطني جتديد للولء والنتماء لدولة المارات وقيادتها الر�سيدة

�سجالت االمارات تكتب ب�سفحات من نور منذ بدء االحتاد

اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
دبيييي رعاه  اليييييوزراء حيياكييم  جمل�ص 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واىل   ، اهلل 
نييهيييييان ويل  اآل  بييين زاييييييد  حمييمييد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اإخوانهم  واإىل  امليي�ييسييلييحيية  لييلييقييوات 
املجل�ص  اأعيي�ييسيياء  ال�سمو  اأ�ييسييحيياب 
الأعييلييى حييكييام الإميييييارات، واإىل كل 

من يعي�ص على ار�ص الإمارات.
جندد  املنا�سبة  هيييذه  خيييالل  وقيييال 
لييدوتيينييا الغالية  اليييولء والنييتييميياء 
وحكومتنا الر�سيدة ، داعني املوىل 
عيييز وجييييل ان يييييدمي عييلييى اإميييييارات 
اخلييييييير نيييعيييمييية الميييييييين والمييييييييان 
والييي�يييسيييعيييادة واليييطيييمييياأنييييييينييية،  وهلل 
الر�سيدة  قيييييادتيينييا  تييييويل  احليييميييد 
اهتمامها بالفرد واملجتمع ليع�سوا 
يف ظل بيئة اأمنة وحمبة، فكل عام 

واماراتنا بخر.
وقييالييت خييوليية �ييسييامل الييدوييي�ييص، اإن 
ال�سابع  الوطني  باليوم  احتفالتنا 

له  املييغييفييور  الحتييياد  �سانع  يتذكر 
�سلطان  بن  زايييد  ال�سيخ  اهلل  بيياإذن 
والذي  ثيييراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
كان ذو نظرة وروؤية ثاقبة  ملا اأر�ساه 
دولة  وتاأ�سي�ص  احلكيمة  بقيادته 
اأ�سبحت بعد وقت ق�سر ذات �ساأن 
وم�ستوى عاملي، ليمثل الثاين من 
متقدمة  ع�سرية  ميالد  دي�سمرب 

يف كافة املجالت.
علي،   اآل  عيييبيييداهلل  حمييمييد  وقيييييال 
ان الحييتييفييال بيياليييييوم الييوطيينييي هو 
اأ�سرة  المييييييارات  �ييسييعييب  ان  تيياأكيييييد 
بع�سها  ميييييع  ميييتيييكييياتيييفييية  واحيييييييييدة 
البع�ص لتجديد الولء حلكومتنا 
كافة  احتفالت  ان  كما   ، الر�سيدة 
واخلا�سة  احليييكيييومييييييية  اجلييييهييييات 
مفاهيم  وغيير�ييص  تعزيز  �ساأنه  ميين 
املييواطيينيية والنييتييميياء وجتييدد احلب 
مواطنني  اجلميع  بييني  واليييخيياء 
املنا�سبة  هيييذه  وخيييالل  ومييقيييييمييني، 
اإىل  والتربيكات  بالتهاين  اتييوجييه 

قيادتنا الر�سيدة و�سعبنا العزيز. 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اليييدولييية،  نييهيييييان رئييييي�ييص  اآل  زاييييييد 
ال�سمو  و�يييسييياحيييب  اهلل،  حيييفيييظيييه 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
واىل �ساحب  دبييي،  اليييوزراء حاكم 
اآل  زايييد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأبييوظييبييي  عييهييد  نييهيييييان ويل 
امل�سلحة  لييلييقييوات  الأعيييليييى  الييقييائييد 
ال�سمو  اأ�ييسييحيياب  اإخيييوانيييهيييم  واإىل 
الأعييييلييييى حكام  املييجييليي�ييص  اأعييي�يييسييياء 

الإمارات.
ال�سحي،  �ييسييلييطييان  خيييولييية  وقييياليييت 
احلييمييد هلل ارتييقييت دولييية الميييارات 
اعلى املراتب وتبوؤات اف�سل املراكز 
املييييجييييالت،  اليييعييياملييييييية يف خميييتيييليييف 
فييجييودة احلييييياة ميين تعليم و�سحة 
واقيييتييي�يييسييياد واأميييييييين وغييييرهييييا من 
الييقييطيياعييات و�ييسييعييت الميييييييارات يف 
م�ساف دول العامل املتقدمة، وكل 
ذلك حتقق خالل م�سرة الحتاد 
قيييييادة ر�ييسيييييدة اولت  وحتييت مظلة 

خا�سة  اهيييمييييييية  ليييهيييا  والربيييييعيييييني 
هذا  ويف  زايييييد،  عيييام  مييع  لتزامنها 
اليييييييوم اليييتيييارييييخيييي جنييييدد الييييولء 
فكل  الغالية،  لالإمارات  والنتماء 
عام والقيادة الر�سيدة بخر و�سعب 

المارات مواطنني ومقيمني.
اأتقدم  الكعبي،  �سامل  ليلى  وقالت 
بالتهنئة اإىل مقام  �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاييييد  بيين  خليفة  ال�سيخ 
اإىل  و  اهلل  حفظه  الييدوليية  رئييييي�ييص 
مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�ص  نييائييب  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل ، واىل مقام �ساحب 
اآل  زايييد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأبييوظييبييي  عييهييد  نييهيييييان ويل 
امل�سلحة  لييلييقييوات  الأعيييليييى  الييقييائييد 
اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم 
املييجييليي�ييص الأعيييليييى حييكييام الإميييييارات 
واإىل �سعب دولة الإمارات العربية 
 ، الوطني  اليوم  مبنا�سبة  املتحدة 
ويف هذا اليوم الكل مواطنا ومقيما 

اجلنيبي،  وليييييييد  لييطيييييفيية  وقييياليييت 
كييل عيييام وقيييييادتيينييا اليير�ييسيييييدة وكل 
مييين يييعييييي�ييص عييلييى ار�ييييص الميييييارات 
دائييميية، فمنذ بدء  بييخيير و�ييسييعييادة 
الحتيياد و�سجالت المييارات تكتب 
بييياأحيييرف ميين نيييور فييكييل ييييوم تتبواأ 
العاملي  اليي�ييسييعيييييد  عييلييى  الميييييييارات 
املجالت،  خمتلف  يف  اأوىل  مراكز 
فيوم الحتيياد هو امليالد احلقيقي 
املتحدة،  العربية  الميييارات  لدولة 
اليوم  بييهييذا  الإميييييارات  حتتفل  واإذ 
اأتقدم  اأن  ي�سعدين  فيياإنييه  املييجيييييد، 
والتربيكات  التهاين  اآيييات  باأ�سمى 
واملقيمني  ومواطنينا  قادتنا  اإىل 

على اأر�ص الإمارات.
 وقال عمر حممد يو�سف،كل عام 
بييخيير و�ييسييعييادة قيادة  والميييييييارات 
اأ�سبحت  احليييميييد  وهلل  و�يييسيييعيييبيييا، 
المارات قبلة لل�سياح وامل�ستمرين 
ولي�سعني  بيييه،  يييحييتييذى  ومنيييييوذج 
اتوجه  ان  اإل  املنا�سبة  هييذه  خييالل 
مقام  اإىل  والييتييربيييكييات  بييالييتييهيياين 

•• عجمان ـ �لفجر 

يحتفل  دييي�ييسييمييرب  مييين  اليييثييياين  يف 
ومقيمني  مييواطيينييني  ميين  اجلميع 
وجهات حكومية وخا�سة وكل من 
يعي�ص على ار�ص المييارات باليوم 
الوطني والييذي ميثل ميالد دولة 
فلقد  املييتييحييدة،  العربية  المييييارات 
الييقييطيياعييات بدولة  كييافيية  �ييسييهييدت 
الإمارات تطورات وقفزات كبرة يف 
ظل الحتاد ، فقد تقدمت وتطور 
و  واليي�ييسييحيية  التعليم  و  القييتيي�ييسيياد 
كافة  من  وغرها  التحتية  البنية 
اأ�ييسييبييحييت دولة  الييقييطيياعييات حييتييى 

الإمارات مثال فريدا يحتذى به.
وبيييهيييذه امليينييا�ييسييبيية  يييرفييع اجلميع 
اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل 
مقام  �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زايييد  بيين 
�ساحب  مييقييام  اإىل  و  اهلل  حييفييظييه 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
دبيييي رعاه  اليييييوزراء حيياكييم  جمل�ص 
ال�سمو  �ييسيياحييب  مييقييام  واىل   ، اهلل 
نهيان  اآل  زايييد  بيين  حممد  ال�سيخ 
القائد  نييائييب  اأبييوظييبييي  عييهييد  ويل 
واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
املجل�ص  اأعيي�ييسيياء  ال�سمو  اأ�ييسييحيياب 
الأعلى حكام الإمييارات واإىل �سعب 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
ومبنا�سبة اليوم الوطني 47 تقدم 
حممد بن دافون، باأ�سمى التهاين 
ال�سمو  �ييسيياحييب  اإىل  والييتييربيييكييات 
نهيان  اآل  زاييييد  بيين  خليفة  ال�سيخ 
رئي�ص الدولة حفظه اهلل و�ساحب 

العن�سر الب�سري اهتمامها.
املرزوقي،  حمييمييد  ميينييى  واأ�ييسييافييت 
قيادة  الغالية  لدولتنا  التهنئة  كل 
والميييارات بخر،  و�سعبا وكل عام 
وخالل هذه اليام ن�ستذكر جهود 
زايد  ال�سيخ  اهلل  بييياإذن  لييه  املييغييفييور 
بيين �ييسييلييطييان اآل نييهيييييان طيييييب اهلل 
املوؤ�س�سني  احلييكييام  واإخيييوانيييه  ثيييراه 
ومييا ار�ييسييوه ميين دعييائييم اخييذت بيد 
وم�ستويات  اآفييييياق  اإىل  الميييييييارات 
لتكمل  بالبنان،  اإليها  ي�سار  عاملية 
الييقيييييادة اليير�ييسيييييدة ميي�ييسييرة النمو 
والييييتييييطييييور والييييبيييينيييياء والزدهييييييييييار، 
الولء  املنا�سبة جنييدد  هييذه  خييالل 
عييلييى موا�سلة  والييعييهييد  والنييتييميياء 
لت�ستمر  وتيييفييياين  بيياتييقييان  الييعييمييل 
للفرد  وال�سعادة  التطور  منظومة 

واملجتمع.
املرزوقي،  حممد  عهود  وتقدمت 
والتربيكات  التهاين  اآيييات  باأ�سمى 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مييقييام   اإىل 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاييييد  بيين  خليفة 
�ساحب  و  اهلل  حييفييظييه  اليييييدولييييية 
اليي�ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حمييمييد بيين را�سد 
الدولة  رئييييي�ييص  نييائييب  مييكييتييوم  اآل 
الييييييييييوزراء حاكم  رئييييييي�يييص جمييليي�ييص 
ال�سمو  و�ييسيياحييب  اهلل  رعيييياه  دبييييي 
نهيان  اآل  زايييد  بيين  حممد  ال�سيخ 
القائد  نييائييب  اأبييوظييبييي  عييهييد  ويل 
الأعلى للقوات امل�سلحة، واإخوانهم 
املجل�ص  اأعيي�ييسيياء  ال�سمو  اأ�ييسييحيياب 
الأعلى حكام الإمييارات واإىل �سعب 
املتحدة،  العربية  الإميييييارات  دولييية 
واكييييييييدت انييييييه مييينيييذ بييييييدء الحتيييييياد 
و�ييسييجييالت دولييتيينييا الييغييالييييية تكتب 

ب�سفحات من نور تطورا ومنوا يف 
كافة املجالت.

وقيييال نييايييف الييكييثييري،يييوم الثاين 
يوؤكد  به  والحتفال  دي�سمرب  من 
باإذن  له  املغفور  الحتيياد  �سانع  اأن 
اهلل اليي�ييسيييييخ زايييييد بيين �ييسييلييطييان اآل 
نييهيييييان طيييييب اهلل ثيييييراه ،كيييييان ذو 
نيييظيييرة وروؤيييييييية ثييياقيييبييية  مليييا اأر�يييسييياه 
دولة  وتاأ�سي�ص  احلكيمة  بقيادته 
اأ�سبحت بعد وقت ق�سر ذات �ساأن 
وم�ستوى عال  وجعلها قبلة لكثر 
اأتييقييدم باأ�سمى  ميين اليينييا�ييص، وقيييال 
القيادة  اإىل  والتربيكات  التهاين 
�سالح  وقيييييال حمييمييد  الييير�يييسيييييييدة. 
اليي�ييسيييييزاوي، هييذا اليييييوم يحتفل به 
املييواطيين واملييقيييييم، واليييييوم هييو يوم 
عيييييد لييكييل مييين يييعييييي�ييص عييلييى ار�ص 

المارات الطيبة.
غييي�يييسيييان جيييييرارعييييية، يف هذا  وقييييييال 
اليييييييييوم الأغييييييير وهيييييو الييييثيييياين من 
دييي�ييسييمييرب مييين كيييل عيييام ييي�ييسييعيير كل 
اأر�ييييص الإميييييارات  فيييوق  ميين يعي�ص 
ووافدين  مييواطيينييني  ميين  الطيبة 
هييييذه الأيييييييام فييرحيية وفييخيير وعزة 
التاريخ  بداية  كان  الييذي  بالحتاد 
احلييييديييييث لييييييالإمييييييارات امليييتيييطيييورة 
واملتقدمة والآمنة وامل�ستقرة، فكل 
عييام الميييارات قيييييادة و�سعبا بخر 

و�سعادة.
ورفع ر�سدي يون�ص، اأ�سمى التهاين 
والييتييربيييكييات اإىل قيييييادة الإمييييارات 
الدولة  ومييقيييييمييي  مييواطيينييي  واإىل 
بهذه املنا�سبة، العطرة داعيا املوىل 
عز وجل اأن ت�ستمر م�سرة التقدم 

والزدهار يف �ستى املجالت.
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املوؤ�س�ص  باإذن اهلل  واليوم مع الحتفالت مبئوية املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل وباليوم الوطني  
47 لدولة الإمارات العربية املتحدة ي�سعدنا اأن نرفع اأ�سمى 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقام  اإ لى  والتربيكات  التهاين  اآيييات 
واإىل  اهلل  حفظه  الييدوليية،  رئي�ص  نهيان  اآل  زايييد  بن  خليفة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
اإخوانهما  واإىل  اهلل  ، حفظه  الييوزراء  رئي�ص جمل�ص  الدولة 
واإىل  اهلل  حفظهم  الإميييارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زايييد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل  اهلل  ، حفظه  الأمييني  اأبوظبي 
اأولياء العهود الأمناء يف اإمارات الدولة واإىل جميع اأ�سحاب 
ال�سمو ال�سيوخ واأ�سحاب املعايل الوزراء واإىل �سعب الإمارات 
الطيب امل�سياف واإىل جميع املقيمني والوافدين والزائرين 
يف الدولة �سائلني املوىل عز وجل املزيد من التقدم والزدهار 
والنماء والإعمار والأمن وال�ستقرار وكل عام واأنتم بخر .

املحالت الكربى تواكب امل�سرية الحتادية :
بدللتها  والعميقة   ، بيياأمييانييتييهييا  اليي�ييسييادقيية  الييكييلييمييات  بييهييذه 
ال�ساملة مب�سامينها ا�ستهل �سعادة حممد اأبو عي�سي املدير 
العام للمحالت الكربى يف الإمارات حديثه للفجر مبنا�سبة 
الوالد  نهيان  اآل  �سلطان  بيين  زاييييد  ال�سيخ  املييرحييوم  مئوية 
والقائد واملوؤ�س�ص ومبنا�سبة اليوم الوطني ال�سابع والأربعني 
باإذن  الأميييام   اإىل  ودائييمييا  املتحدة  العربية  الإميييارات  لدولة 

اهلل.
اآل  �سلطان  بيين  زايييد  ال�سيخ  املييرحييوم  اإن   : �سعادته  واأ�ييسيياف 
نهيان ي طيب اهلل ثراه ي واأمد يف عمر اأبنائه الأبييرار وجميع 
حكام الإ مارات واأولياء العهود كر�ص يف مدر�سته الإخال�ص 
والوفاء الذي ل يزال را�سخا كما كان قبل وفاته رحمه اهلل 
من جيل اإىل جيل لقد كان ال�سيخ زايد رحمه اهلل الأمنوذج 
العدل  دوليية   ، الر�سيدة  والإرادة  احلكيمة  للقيادة  الييرائييع 
الدولة  بيينيياء  ميين  املتوالية  الأجيييييال  يف  ور�ييسييخ  والطماأنينة 
واجلد  والف�سيلة  الأخيييالق  والييتييزام  واملييعييرفيية  العلم  ك�سب 
بييروؤييية �ساملة  والجييتييهيياد واملييثييابييرة، كييان رحييمييه اهلل يتميز 
وم�ساريع بعيدة املدى ، تبداأ ببناء الإن�سان ول تتوقف عند 
بناء الييدوليية. واإ�ييسييالح الأر�يييص وزراعييتييهييا واإحييقيياق العدالة 
واخلر  احلييق  مبثل  النا�ص  لييدى  والييرفيياهييييية  والطماأنينة 

واجلمال وال�سعادة .

اإجنازات جديدة:
وحيييول �ييسييوؤال عيين الإجنييييازات اجلييديييدة للمحالت الكربى 
واملتوالية خالل العام 2018 قال �سعادة الأ�ستاذ حممد اأبو 
عي�سي : قمنا بافتتاح العديد من �سالت العر�ص اجلديدة 
ترويجية  حييمييالت  مب�ساحبة  اجلييديييدة  املنتجات  واإطيييالق 
ودورات تدريبية ؛ من اأجل تطوير املوظفني وكذلك الأق�سام 
للمحالت  الكلمة  مبعنى  حييافيياًل  العام2018  كيييان  فييقييد 
الكربى؛ حيث قمنا بافتتاح عدد من �سالت العر�ص لق�سم 
على  ي�سهل  ؛مبا  الينابيع  منطقة  يف  اللكرتونية  التجزئة 
الييزائييرييين الييو�ييسييول اإىل قيياعييات الييعيير�ييص واليي�ييسييالت التي 
الت�سوير  مبييعييدات  تخت�ص  عييديييدة،  منتجات  على  حتييتييوي 
ان�سيابية  بييطييريييقيية  واملييييوزعيييية  الإليييكيييرتونييييييية  والإ�يييسيييافيييات 

على  والتعرف  املنتجات  خمتلف  اإىل  الو�سول  معها  ي�سهل 
نيكون  مثل:  العاملية  امليياركييات  اأ�سهر  ميين  وهييي  خ�سائ�سها 

،فوجي فيلم ، برنو لك�سر كرمبلر ،وغرها الكثر.

تطوير جودة الت�ّسوق وباأف�سل اأداء:
وا�ستطرد �سعادة الأ�ستاذ حممد اأبو عي�سي يقول ، كما تقوم 
اأ�ييسيياليييييب خدمة  املييتييوا�ييسييل يف  بالتطوير  الييكييربى  املييحييالت 
امل�ستهلك وتلبية حاجته والرتقاء الدائم بتجربة الت�سويق 
التطوير  ذلك  ومثال  معه،  والتوا�سل   ، للم�ستهلك  خدمة 
يف  ح�سل  كما   ، �سم�سونايت  عيير�ييص  �ييسييالت  يف  املييتييوا�ييسييل: 
 ،  2018-7-17 يف  الفتتاح  واإعيييادة   ، �سنرت  �ستي  مييردف 
كما مت تطوير �ساعة العر�ص يف مول الإمييارات ، ولبد من 
تعك�ص  اجلديدة  �سم�سونايت  عر�ص  �سالت  اأن  اإىل  الإ�سارة 

مفهوم الت�سوق احلديث من خالل وجود اأحدث الديكورات 
والتجهيزات يف �سالة العر�ص ، حيث مت ا�ستبدال الت�ساميم 
التقليدية باأخرى مزدوة باأحدث الو�سائل التي توفر اأف�سل 
وحقائب  اليد،  حقائب   : مثل  �سام�سونايت  ملنتجات  عر�ص 
واك�س�سوارات  رافلز،  اإىل:  اإ�سافة  ال�سفر،  وحقائب   ، النقل 
و�سائقة  واأنيييييييقييية،  بييطييريييقيية جييميييييليية وجيييذابييية   ، اليييرتحيييال 
للجمهور، وت�سمن ارتياحه ور�ساه وهذا هو هدفنا الدائم .

قيمة اإ�سافية لتجربة ال�سوق:
يف  الت�سويق  مديرة  عي�سى  اأبييو  نهى  ال�سيدة  قالت  وبدورها 
املتجددة  �سم�سونايت  عر�ص  �سالت  :اإن  الكربى  املحالت 
يف �ستي �سنرت ومردف �سنرت ومول الإمارات ، تعك�ص اأجواء 
حقيقة  جعلها  مما  بداخلها  واحليوية   والن�سراح  البهجة 

الزبائن  اجنييذاب  وتلقى  ل�سم�سونايت  العاملية  املكانة  تعك�ص 
مما ي�سكل قيمة اإ�سافية لتجربة ال�سوق و�سباق التطور.

مفهوم جديدة لتجارة التجزئة يف الإمارات.
وفيما حققت املحالت الكربى قافلة من الإجنازات املتوالية 
خالل العام 2018 فاإنها ك�سفت النقاب عن مفهوم جديد 
لديها يف  جتارة التجزئة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
ال�سائح  با�سم  �سالتي عر�ص جديدتني  افتتاح  : من خالل 

الأمركي مع مطلع �سيف العام2018 .
وقد مت افتتاح ال�سالة الأوىل يف �ستي �سنرت ال�سارقة يف 11 
�سنرت  �ستي  الثانية يف  ال�سالة  افتتاح  كما مت  املا�سي  يوليو 
ال�سالتان  وتييقييدم   ، املا�سي  اأغ�سط�ص  ميين  الأول  يف  مييردف 
الوقت  مييدار  على  للزبائن  واخلييدمييات  التجهيزات  اأف�سل 
دولة  يف  الوحيدتان  ال�سالتان  وهما  الأداء  اأ�ساليب  وباأرقى 

وارتياحهم  زبائننا  ر�سا  ويبقى   ، املتحدة  العربية  الإمييارات 
على راأ�ص �سلم اأولوياتنا مع تقدمي اأف�سل واأجود احتياجاتهم 
ي  ح�سب تعبر ال�سيد �ساتيان فتيل ي مدير ق�سم احلقائب يف 

املحالت الكربى.
كييان حييافييال  على �سعيد   2018 الييعييام  اإّن  الييقييول  خال�سة 
�سمل  وقد  وحتديثا،  تطويرا  الكربى  املحالت  اأق�سام  كافة 
هذا: فوجي فيلم، ونيكون ، وق�سم العطور، واملعدات الطبية 
اأن�سطة  مع  والتفاعل  امل�ساركة  ،وكذلك  املنزلية  والأجهزة   ،
التطوير  ملوا�سلة  الأفييييراد  تطوير  مييع   ، املجتمعي  العمل 
الدائم، والتحديث املتوا�سل يف املحالت الكربى متا�سيا مع 
التطور ال�سامل ملختلف القطاعات وعلى كل الأ�سعدة وكافة 
امل�ستويات يف دولة الإمارات العربية املتحدة .وكل عام واأنتم 

بخر .   

يف مئوية زايد واليوم الوطني ال�سابع  والأربعني للدولة
املحالت الكربى توا�سل جناحاتها املتوا�سلة ومتيزها الالفت واإبداعاتها ال�سباقة وال�ساملة واملتنوعة

َخ ال�سيخ زايد رحمه اهلل يف م�سريته مفاهيم  حممد اأبو عي�سى:  َر�سَّ
االنتماء واالإخال�س والعطاء بال حدود

اإجنازات امل�سرية الحتادية ال�ساملة تتواىل وت�ساعف من الطموحات وت�سمو بالإبداعات

املرحوم ال�سيخ را�سد ي�ستخدم كامريا نيكون

•• دبي- د.حممود علياء:

وهي  الكربى  املحالت  تاأ�س�ست  يوم  عاما   37 منذ 
مواكبة  ومربمج  ورا�ــســخ  مــدرو�ــص  بثبات  تخطو 
بكل  املــتــحــدة  العربية  الإمـــــارات  دولـــة  نه�سة 
التي  النه�سة  وهي  واأبعادها.  وثمارها  معطياتها 
قيا�سي  زمن  يف  ومده�سة  لفتة  اإجنــازات  حققت 
ويف بيئة كانت تتعط�ص للماء واخل�سرة والرخاء 
ال�سامل  تطورها  يف  رائعا  اأمنوذجًا  اليوم  وغدت 
املت�سارع املده�ص وت�سدرها لقائمة الدول  ومنوها 
اأر�سها  على  حتت�سن  والتي  املتقدمة  احل�سارية 
اأكرث من مئتي جن�سية من خمتلف بلدان  الطيبة 

ال�سرق والغرب وال�سمال واجلنوب على  العامل يف 
ال�سواء.

اإنها بحق بالد الت�سامح وال�سعادة والعمل والإنتاج 
واأمم  الدنيا  �سعوب  حتت�سن  واملهارات  والكفاءات 
مواطنيها،  جانب  اإىل  جميعا  ترعاهم  الأر�ـــص 
ثاقبة  وب�سرية  ر�سيدة  وريـــادة  حكيمة  قيادة 
وروؤية  ح�سيفة مب�سرة جتمع باأناة وحنكة ووعي 
ومدنية  الــرتاث  اأ�سالة  بني  يجمع  وا�ست�سراف 
ح�سارية  قافلة  يف  امل�ستقبل  وحتميات  الع�سر 
رائعة ت�ستمل على معاين الإخال�ص والثقة واجلد 

والجتهاد واملثابرة
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