
 ملحق خا�ص مبنا�سبة اليوم الوطني الـ49

األربعاء   2  ديسمبر   2020  م   -   العـدد   13103
Wednesday   2  December   2020   -  Issue No   13103

يومية - �سيا�سية - م�ستقلة

نرفع اأ�سمى اآيات 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 الإمارات 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 التا�شع  و الأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة 

 وكل عام واأنتم بخري 
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بكل فخر واعتزاز ...

الإمارات ت�ستعد للخم�سني عامًا
بقلم:د.حممود علياء

تبدو اال�ستعدادات الر�سمية وال�سعبية يف دولة االمارات العربية املتحدة , على اأ�سدها 
ا�ستعدادًا الحتفاالت اليوبيل الذهبي , مب�سي العام اخلم�سني لتاأ�سي�س لالحتاد , الذي 
غدا امنوذجا متميزا يف حركة التاريخ احلديث واملعا�سر , واأمثولة ح�سارية يف مفهوم 
التناغم اخلالق , بني ا�سالة املا�سي , وحداثة احلا�سر , وا�ست�سراف امل�ستقبل , بف�سل 
يف   , واملطمئن  الواثق   , االآمن  وال�سعب   , املخل�سني  واحلكام   , الر�سيدة  القيادة  حكمة 
 , , وطماأنينة اجلميع  ال�سعب  و�سعادة  البالد  ببناء   , واملعطاء  الرائدة  امل�سرية  جت�سيد 
املكللة باإخال�س القائد , وثقة ال�سعب , و�سالمة النهج , و�سمو الهدف لقد ج�سدت دولة 
االحتادية  التجرية  يف  والرائعة  الرائدة  م�سريتها  عرب  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
دائما  ي�سعي  وتفا�سل   , الفت  بتكامل  املجتمع  وحركة   , التاريخ  فل�سفة  يف   , املتكاملة 
التحدي  وفل�سفة   , ابن خلدون  لدى  املتكامل  العمران  , جامعا بني منطق  االأف�سل  اإىل 
واالأ�ستجابة لدى ارنولد توينبي , ودور البطل والقائد يف القيادة املتميزة لدى توما�س 
كارليل . فغدت مو�سع اإعجاب واحرتام واإكبار العامل , بيقني االإجنازات , وعمق املبادئ 
ووا�سحة  را�سخة  طريق  خارطة  اجلديدة  لالأجيال  ت�سع  التي   , التجربة  وخلود   ,
والتنفيذ  والعمل  املبادرة  وت�سع  االأف�سل  امل�ستقبل  نحو  اخلطوات  تر�سم   , ومتفردة 
برناجمًا يوميًا مثمرًا .اإنها التجربة االإن�سانية وال�سيا�سية واالجتماعية اخلالقة التي 
تتواىل ف�سولها مزهرة ومثمرة, ليعم خريها لي�س على دولة االإمارات العربية املتحدة 
وتكري�س   , الت�سامح  بوثيقة  تفخر  التي   , كافة  االإن�سانية  �سعوب  على  واإمنا   , وح�سب 
االإخاء , وتر�سيخ احلرية والعدالة , يف جمتمع االإمارات الرائع الذي يجمع اأكرث من 
مئتي جن�سية من �سعوب االأر�س , ودول العامل , حيث الوئام �سيد الطماأنينة , والتاآلف 

لغة التعامل والتعاون , والف�سيلة عنوان احلياة , ودائما اإىل االأمام باإذن اهلل.
فبوركت اأيادي �سيوخنا الكرام حكام االإمارات وبوركت �سواعد البناء واالأعمار , وبوركت 

االأجيال املتوالية وهي ترفع الراية خفاقة بالعز والفخار وكل عام واأنتم بخري

ملحق خا�ص 

مبنا�سبة

 اليوم الوطني 

التا�سع و الأربعني 

للدولة
اإعداد وحترير:

د . حممود علياء
�سارك بالتحرير:

حممد جاهني
لطيفة جابر
رم�سان عطا
اإخراج وتنفيذ

زياد حمزة

نرفع اأ�سمى اآيات 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 التا�شع و الأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة  وكل عام وانتم بخري 

حميد حممد �سطاف واخوانه  
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االإمارات وطن االإن�سان واخلري واالأمن واالأمان.

ال�سيخ في�سل بن �سلطان بن �سامل القا�سمي:نخطو نحو اخلم�سني باملزيد من النجاحات والإجنازات
واالأمينة والر�سيدة  احلكيمة  قيادتنا  مع  والعهد  الوعد  على  •اإننا 

العربية  الإم���ارات  لدولة  والأَرب��ع��ني  التا�سع  الوطني  باليوم  اليوم،  نحتفل 
الت�سامح  والأم��ان، وطن  والأم��ن  والعطاء،  الن�سان واخل��ر  املتحدة، وطن 
والقيادة  �سبحانه  اهلل  بف�سل  والإب���داع.  والتميز  النجاح  وط��ن  والتعاي�ص، 
ال�سمو  ل�ساحب  املتوالية  ب��الإجن��ازات  املثمر  ق  اخل���ااّ والتفاعل  املخل�سة، 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل، واإخوانه اأ�سحاب 
ق بني القيادة  ام الإم��ارات حفظهم اهلل، والتاحم اخلااّ ال�سمو ال�سيوخ حكاّ
بيئة الم��ارات احلا�سنة  وال�سعب، وامل�سوؤولني والعاملني. والذي جعل من 
التفرد  واأمن����وذج  املتوالية،  ل��اإب��داع��ات، والب��ت��ك��ارات، والإجن����ازات  الأم��ث��ل 
وال�سبق يف خمتلف القطاعات، وكافة املجالت، جيا بعد جيل، وموكبا يف 
اإثر موكب، برعاية اهلل وحفظه �سبحانه. جاء ذلك يف ت�سريح لل�سيخ في�سل 

بن �سلطان بن �سامل القا�سمي.
املخل�ص  بالعمل  وال��وع��د،  العهد  باننا على  ي��وم  دائ��م��ا وك��ل  ون��وؤك��د  وت��اب��ع: 
من  والأمينة،  والر�سيدة  احلكيمة  قيادتنا  روؤي��ة  لتحقيق  وامللتزم،  واجل��اد 

منطلق امياننا بواجبنا ودورنا وم�سوؤوليتنا الوطنية.
الثاين  الطيبة، يف  الأر���ص  ه��ذه  اقًة على  ارتفعت خفاّ الإحت��اد منذ  راي��ة  اإناّ 
من دي�سمرب ١٩٧١، ونحن ن�سهد يف كل يوم خطوات �سباّاقة، واجنازات لفتة 
ماً متوا�سًا يف خمتلف القطاعات، وتنوع امليادين كافًة، على  دة، وتقداّ ومتجداّ
منهج التفا�سل والتكامل، حتى اأ�سبحت دولة الإمارات العربية املتحدة اليوم 
يف �سدارة دول العامل، بتقدمها الع�سري، ومعايرها احل�سارية والإن�سانية 

العاملية.
  كما نوؤكد دائما باأن الحتفال احلقيقي بهذه املنا�سبة الغالية والعزيزة على 
قلوبنا جميعا، يكون باللتزام والعمل، والجناز واملثابرة، فالوطنية اميان 
وعلم وعمل، وبذل وعطاء وت�سحية. وهذا ما تعلمناه من قادتنا املخل�سني 

والأُمناء، وهم قدوتنا ومثلنا الأعلى دائما.
  والح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ه��و اح��ت��ف��ال بتحقيق امل��زي��د م��ن الجن����ازات، 
امل�سرة  فاأتت  �سون،  موؤ�ساّ ق��ادة  ب��ذوره  ب��ذر  ال��ذي  والعطاء،  والعمل  باجلهد 
واأربعني  ت�سعة  خ��ال  ال��ع��امل،  اأم���ام  والافتة  والنا�سجة  اليانعة  بثمارها 
باملزيد  بال�سعور  جميعا  ميدنا  مبا  ال��رائ��دة،  الحت��ادي��ة  امل�سرة  من  عاما، 
التنمية  ودائما على طريق  للم�سي قدما  والإ���س��رار،  والقوة  العزمية،  من 
امل�ستدامة، والزدهار ال�سامل، وامل�ستقبل الف�سل. ومبا يعرب بدللته املاثلة 
والثقة  الرا�سخة،  واملبادئ  الوطنية،  بالثوابت  الرا�سخ  الميان  على  للعيان 

الوطيدة بروؤية وطموح قيادتنا احلكيمة.
كما اأن جلهود �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
الدولة، رئي�ص جمل�ص الوزراء، حاكم دبي حفظه اهلل، الدور الكبر يف تنمية 
احلوافز، و�سحذ الهمم، وم�ساعفة القدرات، لأِن�ساء جيل جديد قادر على 
لدولة  والعاملية،  الطيبة،  ال�سمعة  على  واحل��ف��اظ  امل�ستقبل،  اأع��ب��اء  ل  حتماّ
الأقارب  قبل  الأج��ان��ب  و�سهادة  ودول��ي��ا.  اقليما  املتحدة  العربية  الم���ارات 
واجتهاٍد،  وِج��ٍد  ب��داأَب  الن�سانية،  واعماله  واخا�سه،  راأي��ه،  و�سداد  بحكمته 

يلفت انظار العامل، ويجلب كل التقدير والحرتام واملحبة، لدولة المارات 
العربية املتحدة و�سعبها وقيادتها الر�سيدة.

اأي�سا، مبا     وكذلك لبد من الإ�سارة بهذه املنا�سبة الغالية التي نعتز بها 
ال�سيخ حممد بن  �سمو  ل��دور  واك��ب��ار،  الأق���ارب والأج��ان��ب من تقدير  يكناّه 
القائد العلى  الأم��ني ونائب  ابوظبي  زاي��د بن �سلطان ال نهيان ويل عهد 
للقوات امل�سلحة يف المارات حفظه اهلل، على مبادراته الن�سانية، وحتفيزه 
للعمل الوطني اخلاق، ومتابعته اليومية للوزراء واعمالهم، مما ي�ساعف 
من تقدم وازدهار دولة المارات العربية املتحدة، ويجعلها دائما يف مقدمة 
الدول الراعية لل�سام، واملحبة، وال�سعادة، ل�سعب المارات، و�سعوب العامل 

كافة، بروح الت�سامح واملحبة والإخاء. 
والأربعني  التا�سعة  ال��ذك��رى  اح��ت��ف��الت  ان  ال��ق��ول:  اىل  �سموه  وخل�ص     
ت�سكل  املباركة،  امل�سرة  وانطاق  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة  لتاأ�سي�ص 
منعطفا تاريخيا، ومنا�سبة وطنية عظيمة وخالدة، ن�ستذكر فيها بكل الفخر 
والعتزاز الدور الرائد للقائد املوؤ�س�ص - املغفور له باأذن اهلل تعاىل – ال�سيخ 
– واخوانه املوؤ�س�سني رحمهم  – طيب اهلل ثراه  زايد بن �سلطان ال نهيان 
اهلل جميعا. الذين نه�سوا بهذا الوطن، وقدموا للمنطقة والعامل الأمنوذج 
القيم  الن�����س��ان، وبرت�سيخ منظومة  وب��ن��اء  ال��وح��دة والحت����اد،  ال��ف��ري��د، يف 
تاأخذ  املعاير،  بكل  حديثة  دول��ة  وبناء  الع�سر،  على  والنفتاح  الن�سانية، 
باأف�سل املمار�سات العاملية، والتقدم الع�سري احلديث، والتطور املتوا�سل يف 

التنمية الب�سرية، والنه�سة احل�سارية املتكاملة. 
   كما وجه �سموه يف ختام كلمته، التحية والتقدير للكوادر الوطنية، التي 
واكبت م�سرة الحتاد بكل َجْهٍد ومثابرٍة وَداأٍْب واإخا�ٍص، عما بتوجيهات 
القائد املوؤ�س�ص – طيب اهلل ثراه – يف كل املجالت، واإخوانه الذين واكبوا 

امل�سرة، وحر�سوا على جناحها وريادتها يف كل يوم، وكل عام واأنتم بخر.

م�ساهد من العا�سمة اأبوظبي 

ق�سر الثقافة - ال�سارقةم�سهد من دبي
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الفجرية 2020 تواكب امل�سرية االحتادية بكل املجاالت:

علي التجلي يف حديث خا�ص »بالفجر«  الإمارات م�سرب املثل يف اإخال�ص القادة وثقة ال�سعب والت�سامح
النه�سة تتوا�سل واالإجنازات تت�ساعف بحكمة ال�ُسياب وهمة  ال�سباب 
م�ساتل ال�ساحل االأخ�سر رائدة يف جمال النخيل والتمور حمليًا وعامليًا

�سعادة علي التجلي يتحدث اإىل الزميل د. حممود علياء  �سعادة علي التجلي وعدد من امل�سوؤولني يف حكومة الفجرية 

العامل بتج�سيد معادلة اإخا�ص احلكومة وثقة ال�سعب على اأكمل وجه.
فكلنا نعتز بحكمة قادتنا وتوا�سعهم ، وحمبتهم وتوجيهاتهم  واإجنازاتهم 
وغدا  اليوم  املن�سودة  وتطلعاتهم  واأهدافهم  وطموحاتهم  �سفهم  ووح��دة 
وبعد غد، فنحن بلد التطور والزدهار بقدر ما نحن بلد الت�سامح وال�سعادة 

والأمن والرخاء . » واإن تعدوا نعمة اهلل ل حت�سوها« �سدق اهلل العظيم.

الدولة حتت�سن اجلميع:
وتابع �سعادته يقول: فا ميكن لأي وافد اأو زائر لدولة الإمارات العربية 
املتحدة اأن ي�سعر ولو ل�ساعة واحدة باأنه بعيد عن وطنه واأهله واإمنا ي�سعر 
من  الكلمة  ماحتمل  بكل  وخانه،  واأ�سدقائه  وذوي��ه  اأهله  بني  باأنه  حقا 
معنى الطيبة والكرم والوفاء وعلى �سبيل املثال، فاإن الإمارات هي الدولة 
من  اأق��ل  تاأ�سي�سها  على  م�سى  اأي   ،  1971 العام  يف  تاأ�س�ست   ، احلديثة 
ن�سف قرن ولكنها بهذه الفرتة الزمنية الق�سرة يف عمر الزمن حققت 
من الإجنازات ما يفوق الطبيعة واخليال ، يف كل املجالت وغدت الأمنوذج 
بهذه الإجنازات يف زمن قيا�سي يجذب ده�سة العامل ويوؤدي دوره يف حركة 
والأر�ص  القاحلة  ال�سحراء  حتويل  يف  املعجزات  معامل  وير�سم  التاريخ 
اجلدباء اإىل جنة خ�سراء تنعم بالزدهار والثمار وت�سع الأمنوذج الزراعي 
اأمنوذجا  واجلمايل  والعمراين  والثقايف  والعلمي  والتجاري  وال�سناعي 

مده�سا ورائعا اأمام العامل.
هذه  اآخ��ر  وك��ان  يقول:  وا�سح  وبان�سراح  التجلي  علي  الأ�ستاذ  وا�ستطرد 
الف�ساء يف  اإىل  املن�سوري  ه��زاع  الإم��ارات��ي  الف�ساء  رائ��د  اإر�سال  املنجزات 
خطوة علمية �سباقة بامتياز واإجناز ح�ساري مده�ص ي�سار اإليه بالبنان ، 
وقد حظى هذا الإجناز بده�سة العامل واحرتامه وتقديره ، وهو الإجناز 
امل�ستمد من تاريخ الإمارات امل�سرق وح�سارتها العريقة وحداثتها اخلاقة 

واملتوا�سلة بالإجنازات املتوالية من جيل اإىل جيل .

الطيبة: اأر�سنا  على  نخلة  مليون   43
وا�ستطرد الأ�ستاذ علي م�سطفي التجلي حديثه م�سرا على اأهمية النخلة 
يف اأر���ص الإم��ارات وبيئتها وجمتمعها ق��ال: تعترب دول��ة الإم��ارات الأوىل 
عامليا من حيث اأع��داد نخيل التمور ، حيث يوجد 43  مليون نخلة على 
التمور يف  173 نوعا من  املباركة وكذلك يوجد  اأر���ص الإم��ارات الطيبة 
دولة الإمارات اإ�سافة على وجود ما يزيد على 220 جن�سية يف الإمارات 
من خمتلف بلدان العامل. وتابع يقول: وهوؤلء جميعهم يعي�سون يف وئام 
الأمن  ويحفزهم  والطموح  النجاح  يحدوهم  ورخ���اء  و���س��ام  وطماأنينة 

وال�ستقرار والزدهار مع تفاوؤل �سامل ولفت بامل�ستقبل.
ول �سيما اأن ما حققته دولة الإمارات من تقدم وتنمية وتطور غدا �ساما 
املاء  بف�سل  والتجميل  والبنيان  والعمران  والطب  وال�سحة  التعليم  يف 
اجلميع  لدى  املتوفرة  واملعلومات  والت�سالت  ال��ري  وهند�سة  والكهرباء 
والنوادي الريا�سية واملاعب العاملية والأعام واملواكب فالإمارات �سباقة 
وهاتان   : �سعادته  وت��اب��ع  والت�سامح  ال�سعادة  وزارت���ي  يف  ال��ع��امل  دول  ب��ني 
ومتامه  بكماله  احلنيف،  الإ�سامي  ديننا  تعاليم  من  نابعتان  ال��وزارت��ان 
العلمي  البحث  ومراكز  واجلامعات  والكليات  املدار�ص  انت�سار  جانب  اإىل 
والكفاءات  للمهارات  ال��ذات��ي  التطوير  وم��راك��ز  الف�ساء  علوم  ومن�سات 
بحيث ت�سكل م�سرة الأجيال املتوالية ، �سل�سة نه�سوية مرتابطة احللقات 

وحمكمة الرباط يف م�سرة الزدهار والتطور من جيل اإىل جيل .
واأكد �سعادته يف هذا ال�سياق على �سرورة اأن يكون الرجل املنا�سب يف املكان 

على  اجلميع  يحر�ص  اأن  وثانيا   ، الإم����ارات  يف  يتوفر  م��ا  وه���ذا  املنا�سب 
الرتقاء يف م�سرة النجاح والتميز والإبداع بكفاءة واقتدار . مع الرتكيز 
على نكران الذات وال�ستفادة من درو�ص �سرة نبينا الكرمي حممد -�سلى 
اهلل عليه و�سلم - وم�سرة ال�سحابة الأوائ��ل -ر�سوان اهلل عليهم - حيث 
التوا�سع الرفيع والأدب اجلم وال�سفافية النبيلة والثقافة الوا�سعة والداأب 
يف العمل وال�سدق مع النف�ص وال�سدق مع النا�ص واتخاذ القرار املنا�سب 
املائمة  ال�سحية  البيئة  املقبلة  لأجيالنا  يوفر  مما   ، املنا�سب  الوقت  يف 

ل�ستكمال امل�سرة وم�ساعفة املنجزات.

الفجرية تتالأالأ بنه�ستها املتوا�سلة يف امل�سرية االحتادية:
وتذوق  املعطرة  ال�ساي  واأك����واب  املتوالية  القهوة  فناجني  ارت�����س��اف  وم��ع 
التمور اللذيذة ا�ستطاب ال�ستاذ علي التجلي احلديث حول اإمارة الفجرة 

الناه�سة واملزدهرة والتي تواكب النه�سة ال�ساملة بكل التفا�سيل .
خليفة  ال�سموال�سيخ  �ساحب  بتوجيهات  الفجرة  تنعم   : �سعادته  وق��ال 
بن  حم��م��د  ال�سموال�سيخ   ���س��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  اهلل-  حفظه   - زاي���د  ب��ن 
واإ�سراف  كرمية  برعاية  الإم���ارة  وحتظى  اهلل-  حفظه   - مكتوم  اآل  را�سد 
بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قبل  م��ن  حثيثة  يومية  مبا�سرومتابعة 
حممد ال�سرقي ع�سو املجل�ص الأعلى لاحتاد ، حاكم الفجرة - حفظه 
اهلل - وويل عهده الأمني �سمو ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي -حفظه اهلل 
- و�سمو ال�سيخ را�سد بن حمد ال�سرقي رئي�ص دائرة الثقافة والإع��ام يف 
اإمارة الفجرة و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حمد ال�سرقي ، بن�ساطه مع �سباب 
النوادي الريا�سية وبرامج اإعداد القادة واأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ جميعهم 
والإخا�ص  احلكمة  يف  والإن�ساين  القيادي  الوطني  الأمن���وذج  يج�سدون 
متفائلون  ال��دول��ة  اإم���ارات  ك�سائر  الفجرة  اإم���ارة  يف  فاإننا  ول��ذا  والعطاء 

بامل�ستقبل .
واحد  الفجرة  حكومة  يف  عملي  على  م�سى  لقد  يقول:  �سعادته  واأردف 
العمل  ومتابعة  الر�سالة  اأمانة  يف  متوا�سلة  درو�ساً  كانت  عاماً  وخم�سون 
�سغرة  كل  يف  والأم��ان��ة  العامة  امل�سلحة  على  واحل��ر���ص  النا�ص  وخدمة 
اأولين  اأه��ًا للثقة التي  اأك��ون دائما  اأن  ، وذل��ك حر�سا مني على  وكبرة 
اإياها املرحوم ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد 
بن حممد ال�سرقي ، ع�سو املجل�ص الأعلى لاحتاد حاكم الفجرة و�سمو 
دائما  يجعلنى  مبا   ، الأم��ني  العهد  ويل  ال�سرقي  حمد  بن  حممد  ال�سيخ 
والأمانة والإخا�ص على �سدري ويف قلبي  الثقة  بو�سام  بالعتزاز  اأ�سعر 

وعقلي ووجداين .
وتابع يقول: وما قمت به من اأعمال خال رحلتي الطويلة لن�سف قرن 
ل��دي حافزاً  ي�سكل  وال��ذي  والأخ��اق��ي  الوطني  اإلاّ اجلانب  اإن هو  ويزيد 
دائماً للمزيد من العطاء وم�ساعفة  الن�ساط وكم ي�سعدين اأن اأرى طاب 
واأط��ب��اء  وحمامني  اليوم مهند�سني  اأراه��م  بالأم�ص  الفجرة  املدار�ص يف 
واقتدار  وكفاءة  عالية  وبهمة  باخت�سا�ساتهم  الحتادية  امل�سرة  يرفدون 
لاإ�سهام يف م�سرة النه�سة وم�ساركة اجلميع يف البناء والوفاء والعطاء 
املكان  املنا�سب يف  الرجل  باأن  باأننا جند  يف م�سرتنا الحتادية  �سيما  ول 

املنا�سب »وقل رباّ زدين علما« �سدق اهلل العظيم.
والأبناء  املخل�سني  ب��ال��ق��ادة  الق��ت��داء  على  ال�سباب  جميع  اأن�سح  وه��ك��ذا 
الناجحني ومواكبة النه�سة بكل تفا�سيلها وال�ستفادة من جتارب الأجداد 
والآب��اء واجليل الأول الذي بداأ م�سرة الحتاد والنه�سة بطموحات با 
املرحوم  اأذك��ر كلمة خالدة للوالد  ال��رتدد وهنا  ح��دود وع��ط��اءات لتعرف 

ال�سيخ زايد بن �سلطان-طيب اهلل ثراه –« من لي�ص له ما�ص  ، لي�ص له 
حا�سر ول م�ستقبل- وهذا هو املثل الأعلى من جيل اإىل جيل مع احلر�ص 
على حفظ النعمة وال�سكرهلل �سبحانه ، وقدميا قيل  زرعوا فاأكلنا ونزرع 

فياأكلون .

م�ساتل ال�ساحل االأخ�سر:
وحول �سوؤال عن م�سرة موؤ�س�سة م�ساتل ال�ساحل الأخ�سر والتي تاأ�س�ست يف 
الفجرة يف العام 1997 قال الأ�ستاذ علي التجلي رئي�ص جمل�ص اإدارتها : 
نحن متخ�س�سون يف جمال اأن�سجة النخيل بكل تفا�سيلها ومواكبة تطور 
الأبحاث العلمية والتقنية حولها والذي حفزنا للقيام بهذا العمل هو حث 
املرحوم الوالد ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه على الإكثار 
من زراعة النخيل يف دولة الإمارات العربية املتحدة هذه ال�سجرة املباركة 
حيث كان ي�سل عدد اأ�سجار النخيل يف الإمارات بني 6 اإىل 7 مليون نخلة 
التمور ومل تكن  اإنتاجها من  النخيل نخيل بذري من حيث  ومعظم هذا 
علفا  ت�سرف  املنتجات  فكانت  الب�سرية  للماأكولت  ت�سلح  املحا�سيل  تلك 
للما�سية كاجلمال والأبقار والأغنام واملاعز وكان �سمو ال�سيخ زايد و�سمو 
عامليا  الأوىل  الإم���ارات  دول��ة  تكون  اأن  على  دائماً  يحر�سان  را�سد  ال�سيخ 
اأ�سجاره يف الدولة وبالفعل  يف زراعة النخيل والعناية به وم�ساعفة عدد 
حتقق هذا احللم املن�سود واأ�سحت الأمنية حقيقة ماثلة العامل مما جعل 

دولة الإمارات هي الأوىل يف هذا املجال.

النخيل من  نوعا   173 بينها  االإمارات  يف  نخلة  مليون   43
علي  الأ�ستاذ  قال  الدولة  اأنواعه يف  واأع��داد  النخيل  اأ�سجار  اأع��داد  وح��ول 
التجلي :يوجد يف الإم��ارات 43 مليون نخلة حاليا بينها173 نوعا من 
با�ستبدال  الإم��ارات  دولة  �سرعت  وقد  واأ�سنافه  اأنواعه  مبختلف  النخيل 
لدى اجلميع  واملف�سل  عامليا  واملطلوب  بالنخيل اجلديد  القدمي  النخيل 
حمليا واإقليميا ودوليا وهي مت�سي قدما يف هذا ال�سبيل موليه لهذا الأمر 
كامل امل�سوؤولية وجل الهتمام . والف�سل يف ذلك لأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ 
وللم�سوؤولني الذين يولون مزارع النخيل كل رعاية وعناية وتقام �سنويا 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  املقدمة  النخيل  جائزة  ال��دول��ة  م�ستوى  على 
�سنويا معر�ص  يقام  كما   - اهلل  - حفظه  الدولة  رئي�ص   ، زاي��د  بن  خليفة 
التمور باإ�سراف جلنة متخ�س�سة امتدادا لتوجيهات �ساحب ال�سمو رئي�ص 

الدولة .

الفجرية 2020:
الفجرة  اإط��ال��ة  التجلي على  الأ���س��ت��اذ علي  اخل��ت��ام حديث  وك��ان م�سك 
اإجنازات  2020 بكل ما حققته من  املقبل  العام  العامل يف   الرائعة على 
ال�سحة  اإىل  التعليم  م��ن  ب���دءا  امل��ج��الت  ك��ل  ويف  الحت���ادي���ة  امل�����س��رة  يف 
والريا�سة  الثقافة  اإىل  احلرة  التجارية  الأعمال  اإىل  والتمري�ص  والطب 
ال�سياحة واخلدمات  اإىل  الزراعة وال�سناعة والتجارة  اإىل  ال�سباب  وبيوت 
واملنتجعات  والفنادق  واملنتزهات  واملباين والطرقات واحلدائق  والتجميل 
الأجيال  م��ع  الإجن����ازات  م��ن  للمزيد  توقعاته  م��ع  وال��رح��ات  ال�سياحية 
اجلديدة املتوالية والتي جتمع بني خربات الآباء والأجداد ومهاراتهم وبني 
العلوم احلديثة والتقنية املعا�سرة وعلوم احلا�سوب واملبتكرات الع�سرية يف 
جمالت الإدارة والأعمال ، مما يوؤثر دائما اإىل امل�ستقبل الأف�سل وكل عام 

واأنتم بخر.

•• �لفجرية- د. حممود علياء:

بني البحر واجلبل ، ويف اأح�سان اجلداول والوديان ، يتماهى عبق املكان ، مع دورة 
الزمان ويتعانق التاريخ الأ�سيل، مع اجلغرافيا ال�ساحرة ، فتعزف الأجيال ترتى 
�سمفونية الحتاد يف عيد الحتاد  ويف كل يوم متناغمة مع اإيقاعات النجاح والتميز 
والإبداع، والتي غدت عنوان دولة الإمارات العربية املتحدة بر�سالتها اخلالدة يف 
م�سرة الوطن ، ومواكب الأمة وح�سارة الإن�سانية الأ�سيلة واخلاقة بكل معاين 
التقدم والزدهار والتنمية والعطاء والت�سامح وال�سعادة والرخاء »واأما بنعمة ربك 

فحدث«.. �سدق اهلل العظيم.
ويرعى كل ذلك قيادة حكيمة وحكومة ر�سيدة واأبناء خمل�سون اأوفياء يج�سدون 
وطنية  معادلة  اأروع  اخل��اق  وطموحهم  الوطنى  وانتمائهم  العلمية  بكفاءاتهم 
الأف�سل  امل�ستقبل  معامل  وتر�سم  القيادة  واإخ��ا���ص  ال�سعب  ثقة  جت�سد  واأمينة 
تتواىل  كبار  باأمال  تليد وحا�سر مزدهر مفعم  اأ�سيل وما�ص  تراث  منطلقة من 
جيًا بعد جيل بهذه الكلمات بدللتها العميقة وم�سامينها ال�ساملة واأ�سدائها 
يف القلب والعقل والوجدان ،بهذه الكلمات ا�ستهل �سعادة الأ�ستاذ علي التجلي  ، 
اليوم  مبنا�سبة  )للفجر(  حديثه    ، الفجرة  حكومة  يف  املالية  ال��دائ��رة  م��دي��ر 
اآيات  اأ�سمى  راف��ع��اً  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  والأرب��ع��ني  التا�سع  الوطنى 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتربيكات  التهاين 
نهيان ، رئي�ص الدولة - حفظه اهلل- واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم ، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي- حفظه اهلل - واإىل 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات ، حفظهم اهلل  واإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ 
اأولياء العهود والأمناء - حفظهم اهلل - واإىل جميع امل�سوؤولني يف الدولة واإىل �سعب 
الإمارات الكرمي، واإىل جميع الوافدين واملقيمني يف الدولة ،متمنيا بهذه املنا�سبة 
العزيزة ، اليوم الوطنى 49 للدولة املزيد من التقدم والزدهار والنه�سة ال�ساملة 

املتوا�سلة وكل عام واأنتم بخر.
دائمًا نحو امل�ستقبل االأف�سل:

وتابع الأ�ستاذ علي م�سطفى التجلي اأبو نا�سر يقول: كنا ول نزال يف دولة الإمارات 
امل�ستقبل  اإىل  �سعيا حثيثا  الطموح  واإرادة  الأمل  نعي�ص يف عافية  املتحدة  العربية 
الأف�سل مع تقدمي واجهة ح�سارة اأ�سيلة ومدرو�سة وفعالة وخاقة للدولة مع 

دول العامل كافة بر�سوخ وثبات وبثقة ويقني.
جواز �سفر االإمارات االأول يف العامل:

واأ�ساف الأ�ستاذ علي التجلي يقول: ولذلك نذكر اأحد الأمثلة وهي اأن جواز �سفر 
العامل  م�ستوى  على  الأول  ال�سفر  ج��واز  يعترب  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
وقاطبة وهكذا ن�سعد باأن مكانة دولة الإم��ارات العربية املتحدة مل تاأت من فراغ 
وال�ستقرار ووحدة  والأم��ن  التطور والزده���ار  مل�سرة  واإمن��ا هي ح�ساد طبيعي  
ال�سف والكلمة وعنوانها القيادة احلكيمة والر�سيدة املخل�سة والأمنية ، واملرتكزة 
على ثقة ال�سعب وحمبة النا�ص، والعطاء با حدود . الأمر الذي غدا حمط اأنظار 

••�لفجرية – �لفجر:

ي�������س���ارك اجل���ي���ل الإم������ارات������ي اجل����دي����د م����ن خريجي 
اخت�سا�سهم  اخ��ت��اف  وع��ل��ى  اجل��ام��ع��ات  وخ��ري��ج��ات 
بقيادتها  العتيدة  الحت��اد  دول��ة  بناء  يف  واخت�سا�سهن 
الر�سيدة واإجنازاتها ال�ساخمة وتطورها املتوا�سل مما 
يجعل من جناح هذا اجليل اجلديد من الكفاءات ي�سكل 
حوافزا لدى الأجيال املتاحقة لتوؤدي دورها املرموق 

ور�سالتها الوطنية على اأكمل وجه.

 كفاءة عالية واأداء متميز
وتعترب ال�سيدة مرمي عبد اهلل املطرو�سي مراقب عام 
ح�سابات حكومة الفجرة من اأهم الكفاءات العاملة يف 
جمال اخت�سا�سها حيث تخرجت من جامعة الإمارات 
يف العام 1996 ومتزوجة وربة اأ�سرة كما اأنها اأم لأربعة 
ومبنا�سبة  اأبوظبي.  العا�سمة  يف  زوجها  ويعمل  اأولد 
مئوية  زايد واليوم الوطني التا�سع  والربعني لدولة 
الإم��ارات كان لنا خال جولتنا يف الفجرة ا�سرتاحة 
حوار يف مقر الدائرة املالية برتتيب من �سعادة الأ�ستاذ 
علي التجلي مدير الدائرة املالية يف حكومة الفجرة 
والذي اأثنى كثرا على كفاءة ال�سيدة مرمي املطرو�سي 
واأمانتها واأدائها مما يجعلها بحق اأمنوذجا للم�سوؤولة 
املخل�سة واملراقبة الأمينة وكان معها هذا احلوار حول 
يف  الفجرة  يف  امل���راأة  ونه�سة  للدولة  الوطني  العيد 

خمتلف املجالت. 

 نه�سة ن�سائية �ساملة
حديثها  املطرو�سي  اهلل  عبد  م��رمي  ال�سيدة  ا�ستهلت 
اأ�سحاب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى  ب��رف��ع 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل  الإم����ارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو 
الوزراء  امل��ع��ايل  اأ�سحاب  واإىل  العهود  اأول��ي��اء  ال�سيوخ 
والوافدين  واملواطنني  امل�سوؤولني  ال�سعادة  واأ�سحاب 

مبنا�سبة مئوية ال�سيخ زايد رحمه اهلل والعيد الوطني 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  والرب��ع��ني  التا�سع  
واأنتم  ع��ام  وك��ل  والزده���ار  التطور  من  املزيد  متمنية 
املطرو�سي  اهلل  عبد  مرمي  ال�سيدة  حتدثت  ثم  بخر. 
وقالت  ال��دول��ة  يف  ال�ساملة  الن�سائية  النه�سة  ح��ول 
ن�سائية  نه�سة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ت�سهد 
�ساملة تقوم على اأ�سا�ص اللتزام بال�سريعة الإ�سامية 
العلم  ق��اع��دة  على  التفا�سيل  بكل  ال��ت��ط��ور  وم��واك��ب��ة 
واملعرفة والكفاءة واخللق اأول. واأ�سافت فعلى م�ستوى 
الدولة  ب�سكل عام ت�ساهم املراأة اليوم وب�سكل لفت يف 
كمديرة  �سواء  والتطبيقية  النظرية  امليادين  خمتلف 
وطالبة  كمدر�سة  اأو  وع��ام��ل��ة  كموظفة  اأو  وم�����س��وؤول��ة 
واأ�ستاذة جامعية اأو كباحثة جمتهدة اأو كربة منزل اأو 

ك�سيدة اأعمال اأو ك�سيدة جمتمع وغر ذلك.
دور  غ��دا  لقد  تقول  املطرو�سي  م��رمي  ال�سيدة  وتابعت 

امل��راأة اليوم يف الإم��ارات ظاهرا وجليا للعيان فبف�سل 
لطاب  ال��دول��ة  ورع��اي��ة  والتعليم  ال�ساحلة  الرتبية 
العلم وللخريجني على حد �سواء مع العناية من قبل 
اآلف  عام  كل  الباد  ت�سهد  التفا�سيل  بكل  امل�سوؤولني 
والكفاءات  التخ�س�ص  جمات  خمتلف  يف  اخلريجات 
وكذلك  والعلمية  وال�سحية  الطبية  منها  وامل��ه��ارات 
ال���رتب���وي���ة والج��ت��م��اع��ي��ة وغ����ر ذل����ك م���ن املجالت 
وتقنية  وال��ر���س��م  وال�����س��ع��ر  الق�سة  ككتابة  الإب��داع��ي��ة 
امل��ع��ل��وم��ات وك��ذل��ك ف��ن��ي��ات امل��خ��ت��ربات وه���ي جمالت 
والتطور  النه�سة  بداية  مع  بها  الهتمام  برز  جديدة 
العام  الأول  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ي��د  ت��اأ���س��ي�����ص الحت����اد يف  م��ع 

.1971

 الرتبية والتعليم �سنوان
املراأة  تقوم   : تقول  املطرو�سي  م��رمي  ال�سيدة  وتابعت 
الرتبوية  املرحلة  يف  معا  والبنات  الأولد  بتعليم  الآن 
وحتى  الأ�سا�سي  الأول  الف�سل  من  الأوىل  التاأ�سي�سية 
قاعدة  ه��ي  ال��رتب��ي��ة  لأن  الأ���س��ا���س��ي  اخل��ام�����ص  الف�سل 
وجاء  ال�����س��اأن  �سلح  ال��رتب��ي��ة  �سلحت  م��ا  واإذا  التعليم 
التعليم الناجح مقرتنا بالرتبية الناجحة. وا�ستطردت 
تقول : واأ�سر اأي�سا بهذه املنا�سبة اإىل املجالت ال�سحية 
يزداد  املواطنات  من  املتخ�س�سات  الطبيبات  عدد  ف��اإن 
التمري�ص  �سلك  يف  وك��ذل��ك  ملحوظ  ب�سكل  �سنة  ك��ل 
املتخ�س�سات  جانب  اإىل  املختربات  وفنيات  وال�سيدلة 
يف  ال�سحي  املناخ  جانب  اإىل  والتغذية  ال�سحة  بعلوم 
ال���دول���ة وال����ذي ي��وف��ر ل��ل��م��راأة الط����اع ع��ل��ى املعارف 
واملعلومات من خمتلف امل�سادر الإعامية وال�سحفية 
�سبكة  على  اليومي  الط��اع  اعتبارات  مع  واملجتمعية 
القول  املطرو�سي  ال�سيدة  واأردف��ت  وتوابعها  النرتنت 
ف��اأو���س��ح��ت ك���ذل���ك ب�����اأن يف الإم��������ارات ال���ك���ث���رات من 
املهند�سات واملتخ�س�سات يف خمتلف املجالت الع�سرية 
مثل هند�سة املعمار ،هند�سة الديكور، الهند�سة املدنية 

كانت  جم��الت  وه��ي  الكمبيوتر  علوم  هند�سة  وكذلك 
قبل ع�سر �سنوات مثا مق�سورة على فئة الذكور ملا لها 
من �سلة مبا�سرة بالتعامل مع اجلمهور اأما اليوم فقد 
اأ�سبحت املراأة املتعلمة والكفوؤة يف هذه املجالت مناف�سة 
قوية للرجل خا�سة بعدما اأثبتت كفاءتها وجدارتها يف 
الأداء ب�سبب رغبتها وحبها لعملها وكذلك حر�سها باأن 
واليومية  امللحة  اإىل جانب رغبتها  دائما  اأف�سل  تكون 
باأن توؤكد ذاتها ووجودها خا�سة واأن املناخ احل�ساري يف 
دولة الإم��ارات �سحي بامتياز وي�ساعف من طموحات 
اجلميع.  واأ�سافت تقول: وكذلك برزت املراأة يف جمالت 
ي�سمل  ال��ذي  امل��ي��داين  العمل  مثل  التطبيقية  العلوم 
العلوم التطبيقية مثل الهند�سة املعمارية والتخطيط 
البيولوجيا.   وع��ل��وم  والكيمياء  ال��ف��ي��زي��اء  يف  وك��ذل��ك 
املراأة  دور  اإىل  املطرو�سي  مرمي  ال�سيدة  اأ�سارت  كذلك 
باأحدث  الب�سرية وم�ساركتها  امل��وارد  يف جمالت تنمية 
الأعمال الع�سرية امللحة مثل جمالت ت�سنيع �سرائح 
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر وت��ط��ب��ي��ق��ات ا���س��ت��خ��دام��ه��ا وت��واب��ع��ه��ا وهي 
حقائق يومية ملمو�سة. وتابعت تقول واأ�سر باملنا�سبة 
اإىل اأن غالبية اخلريجني من ق�سم املحا�سبة يف الدولة 
اأكرث  يكون  قد  العمل  اأن  بالرغم من  الإن���اث  هن من 
جدارة  اأثبتت  ق��د  بحق  امل���راأة  ولكن  للرجال  م��اءم��ة 
وكفاءة عالية ي�سار اإليها بالبنان ويحفز الأخريات على 
اأهمية وجدوى  ملاله من  اللتحاق بنف�ص الخت�سا�ص 
اإىل  امل��ط��رو���س��ي  م��رمي  ال�سيدة  وخل�ست  وط��م��وح��ات. 
القول : واأخرا اأن�سح بهذه املنا�سبة اجليل ال�ساعد من 
الفتيات يف الإمارات حيث جمتمع الزدهار والتطور اأن 
يقتنمن الفر�سة على اأكمل وجه لتحقيق طموحاتهن 
وجمتمعهن  وع��ائ��ات��ه��ن  اأنف�سهن  خ��دم��ة  يف  ال��ب��ن��اءة 
وهو  والإ����س���رار  وال�سميم  ب�����الإرادة  وذل���ك  ووط��ن��ه��ن 
رحم  ���س��واء   ح��د  على  وللوطن  لها  الأ���س��ا���س��ي  املك�سب 
اهلل ال�سيخ زاي��د  وا�سكنه ف�سيح جناته وكل عام واأنتم 

بخر. 

نه�سة ن�سائية �ساملة يف الدولة

مرمي عبد اهلل املطرو�سي: •اأثبتت املراأة الإماراتية جدارتها يف كل املجالت
اإبداعاتها اأمام  حواجز  وال  املراأة  ملهارات  حدود  •ال  ال�ساحلة      الرتبية  قاعدة  على  واملعرفة  •العلم 

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

•• �لفجرية- �لفجر

وحتدثت اإلينا مبنا�سبة اليوم الوطني التا�سع والأربعني للدولة ومبنا�سبة 
موزه  ال�سيدة   ، املوؤ�س�ص  ال��وال��د  زاي��د  ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  مئوية 
حمدان اخلزميي رئي�ص ق�سم املوارد الب�سرية يف الدائرة املالية بحكومة 
املنا�سبة  بهذه  والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى  اأرف���ع   : قالت  الفجرة 
الدائم  الج��ت��ه��اد  وال��ف��ت��ي��ات  ال�سباب  م��ن  واأمت��ن��ى  العظيمة  التاريخية 
ملوا�سلة امل�سرة بالعلم والكفاءة والإخا�ص والعطاء وقدميا قيل ، زرعوا 

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

وهمة �سبابنا وكل عام واأنتم بخر.

موزه حمدان اخلزميي
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متتاز االإمارات باالإبداعات العمرانية واملعامل الالفتة
املهند�س و�سفي اأديب عطايا يف حديث خا�س »بالفجر «:

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

�سيد املوقف. 

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

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

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

والنماء وكل عام وانتم بخر.

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

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

القائم بني اأهل القرار واأهل اخلربة 
ت��ع��اون��ا عمليا  ال���ت���واف���ق  وك�����ان ه����ذا 
وم��ت��ازم��ا واإي��ج��اب��ي��ا وف��ع��ال بف�سل 
حكمة اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ الذين 
للنه�سة  املتوازية  اخلطوط  و�سعوا 
وم�ستقيم  وم���ت���واز  م���درو����ص  ب�سكل 
وه��������ادف ع���ل���ى ح����د ������س�����واء. وت���اب���ع 
مع  يتفق  مب��ا  بالطبع  ه���ذا   : ي��ق��ول 
هذه  واأول���وي���ات  احل��اج��ة  مقت�سيات 
احل���اج���ات امل��ت��وال��ي��ة مب��ا ي��ج��م��ع بني 
اجلمايل  واحل�����ص  املتكاملة  اجل���ودة 
البيئة  و�سامة  ال�سحي  والع��ت��ب��ار 
اخلاق،وعليه  احل�����س��اري  والأف�����ق 
النه�سة  خطوات  ور�سخت  ا�ستقرت 
ت�ستوعب  ومتميزة  ومدرو�سة  لفتة 
الت�����س��اع ال�����س��ك��اين ب��ق��در م��ا تتكيف 
بكل  الع�سرية  احلياة  متطلبات  مع 
تفا�سيلها. مئوية زايد تعترب حمطة 

ح�سارية خاقة للجميع.

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

والريادي  املتميز  دوره��ا  دبي  لبلدية 
املرحوم  وروؤى  توجيهات  تنفيذ  يف 
را�سد وال�ستجابة لطموحات  ال�سيخ 
من ت�سميم وتخطيط وتطوير على 

حد �سواء.

التطور ال�سامل يف كل امليادين 
ال��ع��م��ران��ي��ة م�سى  ال��ن��ه�����س��ة  وم����ن 
�سعادة الأ�ستاذ و�سفي عطايا يتحدث 
الجتماعية  النه�سة  ع��ن  ب��اإ���س��ه��اب 
امليادين  ك���ل  يف  ال�����س��ام��ل  وال���ت���ط���ور 
الإم���ارات  دول��ة  كانت   : �سعادته  ق��ال 
التطور  مل��واك��ب��ة  وم��ت��اأه��ب��ة  م�ستعدة 
القطاع  م��ن  التفا�سيل  بكل  العاملي 
ال�سياحي اإىل التجاري اإىل ال�سناعي 
والرتبوي  والتعليمي  ال�سحي  اإىل 
ال�سحية  الأكادميية  املن�ساآت  واإقامة 
والأ�سواق  املعاقني  ومراكز  والنوادي 
ال���ت���ج���اري���ة وغ���ره���ا م���ن امل����وؤث����رات 
التطور  م����وك����ب  يف  الج���ت���م���اع���ي���ة 
ملتطلبات  وال���س��ت��ج��اب��ة  وال��ت��ف��اع��ل 
برامج  ���س��م��ن  ال���ع�������س���ري���ة  احل����ي����اة 
التالية:   احلتميات  فر�ست  مدرو�سة 
النه�سة  م��ع��امل  ك���ل  ع��ل��ى  الن��ف��ت��اح 
امل���درو����س���ة  ال���ع�������س���ري���ة ، احل�����واف�����ز 
املناخ  ت���وف���ر   ، ل��ل��ج��م��ي��ع  امل�����س��ج��ع��ة 
ال�سحي للتعاون بني القطاعني العام 
واتخاذ  املنا�سب  امل��ك��ان  يف  واخل��ا���ص 
املنا�سب  ال��وق��ت  امل��ن��ا���س��ب يف  ال��ق��رار 
الأمر الذي وفر بالتايل التعاون بني 
روؤو�ص  واأ���س��ح��اب  الخت�سا�ص  اأه���ل 

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

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

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

قائم على حد �سواء. 

ح�ساد وفري وم�ستقبل اأف�سل
يقول:  عطايا  و�سفي  الأ�ستاذ  وتابع 
اإىل ما نحن عليه  اأو�سلنا  وه��ذا كله 
ال��ي��وم م��ن ت��ط��ور ع��م��راين وازده����ار 
اقت�سادي وتنمية م�ستدامة وخدمات 
علمية  واآف���������اق  م��ت��ك��ام��ل��ة  ���س��ح��ي��ة 
�سناعي  وجن�����اح  رح���ب���ة  واأك���ادمي���ي���ة 
وعليه  متزايد  �سياحي  وج��ذب  لفت 
فاأننا ننظر اإىل امل�ستقبل بتفاوؤل كبر 
دائما  ت��وؤ���س��ر  خ��اق��ة  ايجابية  وروح 
واحلمد هلل اإىل املزيد من النجاحات 
والإجن��������ازات يف ك���ل ال��ق��ط��اع��ات مع 
النافعة  الي��ج��اب��ي��ة  املناف�سة  اأج����واء 
للجميع.  واأردف  �سعادته: وهذا كله 
اأ�سا�سيني  اإىل عاملني  يعود  مبجمله 
والأم�������ان  الأم�������ن  ت���وف���ر  ه����و  الأول 
هو  والثاين  وال�ستقرار  والطماأنينة 
اأن التكاليف الازمة لإجناز اأي عمل 
ال�ستمرارية  يفر�ص  مم��ا  واإمت��ام��ه 

والتوا�سل من جناح اإىل جناح .

وه���ك���ذا ف��اجل��م��ي��ع ح��ري�����س��ون على 
البلد  واإع��م��ار ه��ذا  ازده��ار وا�ستقرار 
امل�سياف  والطيب  الأ���س��ي��ل  العربي 
العربية  اخل����ارط����ة  ع��ل��ى  وامل��ت��م��ي��ز 
والذي اأ�سبح بحق مفخرة لكل العرب 
وا�ستقراره  واأم��ن��ه  و�سعبه  ب��ق��ي��ادت��ه 
وازده��������اره م���ا ي��ف��ر���ص ب��امل��ق��اب��ل اأن 
لي�ستقطب  ع��ل��ي��ه  ل��ل��ح��ف��اظ  ن��ع��م��ل 
املزيد من امل�ستثمرين ونحن من�سي 
و�سط    2020 اأك�����س��ب��و  اإىل  ق���دم���ا 
وم�سجعة  وحم��ف��زة  ايجابية  اأج����واء 
اهلل  ب���اإذن  يعم على اجلميع  واخل��ر 
ومتميز  ون��اج��ح  بناء  خ��اق  و�سعبنا 
واخلربة  الكفاءة  بني  يجمع  ومبدع 
وال��ت��ج��رب��ة وال��ب�����س��رة ب���ا اإف����راط 
دائما  ه��و  ال���ت���وازن  لأن  ت��ف��ري��ط  ول 
اأي قطاع  الناجح يف  العمل  مقايي�ص 
املتعلمة تتواىل  كان وهاهي الأجيال 
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  ث��م��رة  اإل 
�سواء يف منطق الوقاية اأو يف مفهوم 
العاج اأو يف مواكبة التطور ال�سحي 
ولوج�ستيا  وت��ق��ن��ي��ا  ع��ل��م��ي��ا  ال��ع��امل��ي 
اإىل  العيادات  من  واهتماما  ورع��اي��ة 
التوعية  ب���رام���ج  اإىل  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
كلها  املتوا�سل  والتثقيف  ال�سحية 
ت�سكل  متما�سكة  ح�����س��اري��ة  ع��وام��ل 
متينة  �سل�سلة   يف  مت�سلة  ح��ل��ق��ات 
امل�ستقبل  وت��ك��ف��ل  ل���اأه���داف  ت��و���س��ل 

الأف�سل وكل عام واأنتم بخر. 

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

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

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

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

واهلل ويل التوفيق.

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

جمل�س اإدارة االأعمال االإيرانية يف االإمارات دائما اإىل االأمام

عبدالقادر حممد فقيهي: نعتز ونفخر مبا حققته دولة الإمارات من اإجنازات بزمن قيا�سي وهي الوطن الآمن للجميع
ومتنامية ومتميزة  عريقة  واالإمارات  ايران  بني  والثقافية  واالجتماعية  التجارية  • العالقات 

واالإمارات ايران  بني  املتكاملة  االت�سال  حلقة  ي�سكل  االإيراين  العمل  • جمل�س 

،والثقافات ،والتقاليد والعادات ،يف 
�سمفونية ح�سارية رائعة وخاقة 
الأمن  يف  امل��ث��ل  م�����س��رب  ،جعلتها 
،والت�سامح  ،والتعاي�ص  وال�ستقرار 
،ت������وازن بني  ،يف م��ع��ادل��ة خ���اق���ة 
ال���������رتاث وال���ع�������س���ر ،واحل����ا�����س����ر 

وامل�ستقبل.

عالقات جتارية تاريخية بني 
ايران ودبي

وحول �سوؤال عن العاقات التجارية 
،قال  ودب���ي  اي���ران  ب��ني  التاريخية 
فقيهي:يجمع  عبدالقادر  الأ�ستاذ 
البحر ب��ني اي���ران ودب���ي ب���دءا من 
رح�����ات  ،اىل  ال�������س���ي���د  رح��������ات 
ال�سياحة  رح����ات  ،اىل  ال��ت��ج��ارة 
بداأت  ،ح��ي��ث   1907 ال��ع��ام  ،م��ن��ذ 
التجارية  العاقات  يف  التطورات 
م���ن���ذ ذل�����ك ال����ت����اري����خ ،ووا����س���ل���ت 
الأف�سل  ،اإىل  وازده���اره���ا  من��وه��ا 
الأخ���وة واجل���وار وامل�سالح  ،ب���روح 
امل�سرتكة ،وتبادل اخلربات ،واإذكاء 
ب���ع���د جيل  ال���ط���م���وح���ات ،ج����ي����ا 
العائلية  ال��ع��اق��ات  اىل  ،ا���س��اف��ة 
ايران  بني  الجتماعية  وال��رواب��ط 

متخ�س�سة  ع��ام��ة،  جت����ارة  ���س��رك��ة 
منطقة  يف  والت�سدير  بال�ستراد 
امل�����ج�����الت، وقد  اخل���ل���ي���ج، وب����ك����ل 
ال�سيخ را���س��د بن  امل��رح��وم  ���س��اع��ده 
تاأ�سي�ص  ع��ل��ى  م��ك��ت��وم،  اآل  ���س��ع��ي��د 
ال��ع��م��ل ال���ن���اج���ح، م���ع ت���ق���دمي كل 
ال��ت�����س��ه��ي��ات وت���وف���ر احل���واف���ز ، 
وحتقيق النجاحات املتوا�سلة حتى 

اليوم واحلمد هلل.
عبدالقادر  الأ�ستاذ  �سعادة  ا�ستهل 
حم��������م��������د ف������ق������ي������ه������ي ح�����دي�����ث�����ه 
ب����ال����ق����ول:ي���������س����رين وي�������س���ع���دين 
التا�سع  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
والأربعني لدولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة، ب��ا���س��م��ي وب��ا���س��م جمل�ص 
بدولة  الأي���ران���ي���ة  الأع���م���ال  اإدارة 
اأن نرفع  المارات العربية املتحدة 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  اآي���ات  اآ���س��م��ى 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ق��ام  اإىل 
الدولة  رئ��ي�����ص  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�ساحب  م��ق��ام  واإىل  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
ال�سمو  �ساحب  واىل  اهلل،  حفظه 

الكرام حكام الأم��ارات ،غ��دت دولة 
الأم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اليوم 
الأن�سانية  ،و�سمر  ال��ع��امل  نب�ص 
القول  ،يف  ال���ت�������س���ام���ح  ،وع�����ن�����وان 
والعمل ،والأف��ك��ارة وامل��ب��ادرات ،مبا 
،ومبا  انفتاح  م��ن  الع�سر  يتطلبه 
من  وامل�ستقبل  احل��ا���س��ر  يفر�سه 
ا�ستحقاقات ويف مقدمة ركب الدول 

املتقدمة ،والآمنة ،واملزدهرة.
وا�ستطرد �سعادة عبدالقادر حممد 
ي��ق��ول:ان ه��ذه الأجن���ازات  فقيهي 
اإن هي اإل الثمار النا�سجة للقيادة 
احلكيمة  ،ال�����س��ي��ا���س��ة  ال���ر����س���ي���دة 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة حفظه 
ال�سمو  اأ���س��ح��اب  م��ق��ام  واإىل  اهلل، 
ال�����س��ي��وخ ح��ك��ام الم�����ارات حفظهم 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واىل  اهلل، 
الدولة  يف  الأم��ن��اء  العهود  اأول��ي��اء 
الأمارات  �سعب  واإىل  اهلل،  حفظهم 
الكرمي، وللمقيمني والوافدين يف 
الدولة، متمنني املزيد من التقدم 
والزده�����ار وال��ت��ط��وي��ر وال��ن��م��اء يف 
عام  وك��ل  ال�ساملة  النه�سة  رك���اب 

واأنتم بخر.

،واحلنكة املعهودة ،التي ت�سيف كل 
يوم اجلديد وبحروف من نور اىل 
ملحمة العطاء ،يف مراتب النجاح 
خمتلف  يف  والأب�����������داع  وال���ت���م���ي���ز 
،مما  القطاعات  ،و���س��ت��ى  امل��ج��الت 
للعي�ص  الأم��ث��ل  الأمن�����وذج  جعلها 
امل���������س����رتك ،وال���ت�������س���ام���ح ال����رائ����ع 
اأر�سها  على  ال�سعوب  جميع  ،ب��ني 
من  اأك���رث  حتت�سن  ال��ت��ي  الطيبة 
العامل  دول  م���ن  ج��ن�����س��ي��ة  م��ائ��ت��ي 
وجنوبا  ،����س���م���ال  وغ���رب���ا  ،����س���رق���ا 
،فهي الواحة الآمنة التي ت�سم يف 
جنباتها خمتلف الأديان ،والأعراق 

اأحام تتحقق واإجنازات تتواىل
عبدالقادر  الأ���س��ت��اذ  ���س��ع��ادة  وت��اب��ع 
حتقق  ي��ق��ول:ل��ق��د  فقيهي  حم��م��د 
الوالد  زاي���د  ال�سيخ  امل��رح��وم  حلم 
،وحلم  ث���راه  وامل��وؤ���س�����ص ط��ي��ب اهلل 
ال�����س��م��و حكام  اأ����س���ح���اب  اأخ����وان����ه 
الأم��ارات ،يف بناء الدولة احلديثة 
ال��ت��ي غ��دت ال��ي��وم م��ن��ارة عاملية يف 
،وت�سطع  م��ده�����ص  ق��ي��ا���س��ي  زم����ن 
يف ك���ل الجت����اه����ات الأن�������س���ان���ي���ة و 
ابوابا  ف��ت��ح��ت  ،ح��ي��ث  احل�����س��اري��ة 
رحبة يف م�سرة التطور والزدهار 
�سيوخنا  وف�������س���ل  اهلل  ،وب���ف�������س���ل 

•• �آجرى �ملقابلة:د.حممود علياء

الأع���م���ال  اإدارة  جم��ل�����ص  ي���وا����س���ل 
العام  يف  تاأ�سي�سه  م��ن��ذ  الإي��ران��ي��ة 
1993 ن�ساطه الدوؤوب يف التنمية 
وال���ت���ط���وي���ر والزده����������ار يف دول����ة 
ويتميز  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
اجلهات  مع  وثيق  بتعاون  املجل�ص 
ال���ر����س���م���ي���ة، واخل����ا�����س����ة ك���اف���ة يف 
الدولة ول �سيما مع غرف التجارة 
وال����دوائ����ر الق��ت�����س��ادي��ة، ورج����ال 
الأعمال، والتجار ، واإدارة املعار�ص 
ال�ستعداد  مع  املتوا�سلة،  الدولية 
الكامل لاإ�سهام يف اإجناح معر�ص 
اإك�سبو العاملي بدبي يف العام املقبل 
خمتلف  اإىل  ا���س��اف��ة   ،  2021
والتجارية  القت�سادية  الفعاليات 
الأخ����رى،  وال��ع��ق��اري��ة  وال�سناعية 
مب���ن���ه���ج���ي���ة ر����س���ي���ن���ة ودرا�������س������ات 
توؤتى  وروؤي������ة ح�����س��ي��ف��ة،  م��ع��م��ق��ة، 
ث��م��اره��ا امل��ت��وال��ي��ة ع��ام��ا ب��ع��د عام 
وت�سب بكليتها يف م�سرة الزدهار 
املتكامل  وال���ت���ط���وي���ر  ال�������س���ام���ل، 
وال��ط��م��وح امل���درو����ص وال���ه���ادف يف 
ال��ن��ت��ائ��ج مثمرة  ف��ت��اأت��ي   ، ال���دول���ة 
ولفتة، بالنجاح والتميز والإبداع، 

ودائما اإىل الأمام باإذن اهلل.

من القلب اىل القلب
التا�سع  الوطني  ال��ي��وم  ومبنا�سبة 
والأربعني لدولة الإمارات العربية 
امل���ت���ح���دة ك���ان���ت ل��ن��ا ج��ل�����س��ة ح���وار 
�سعادة  م���ع  و����س���ري���ح  م��و���س��وع��ي 
فقيهي  حممد  عبدالقادر  الأ�ستاذ 
الأع����م����ال  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص 
ورئي�ص  ب������الإم������ارات،  الإي����ران����ي����ة 
الإي������راين  ال����ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����ص 
ب��دب��ي، وه���و رج���ل اأع��م��ال معروف 
بعمق خربته، و�سعة ثقافته، وداأبه 
وجن��اح��ه، وق��د ق��دم اإىل دب��ي العام 
بتاأ�سي�ص  اأعماله  وب���داأ   ،  1954

التطور  تواكب  والتي  والإم����ارات، 
بكل  والثقايف  والعمراين  التجاري 

املعاير.

جمل�س االأعمال حلقة ات�سال 
متكاملة

ن�ساط جمل�ص  ع��ن  ���س��وؤال  وح���ول 
الأع���م���ال الأي���ران���ي���ة يف الأم�����ارات 
 1993 ال��ع��ام  يف  تاأ�س�ص  ،وال����ذي 
ق���ال الأ���س��ت��اذ ع��ب��دال��غ��ف��ور حممد 
منذ  املجل�ص  ه��ذا  ي��زال  فقيهي:ل 
الت�سال  ح��ل��ق��ة  ي�����س��ك��ل  ت��اأ���س��ي�����س��ه 
امل��ت��ك��ام��ل��ة ب���ني اي�����ران والم������ارات 
وثقافيا  واق���ت�������س���ادي���ا  ،جت�����اري�����ا 
وع��ائ��ل��ي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا ،ح��ي��ث يقوم 
امل�سالح  خمتلف  برعاية  املجل�ص 
امل�سرتكة  ،والأه��������داف  امل�����س��رتك��ة 
الأمارات  ،بني  امل�سرتكة  وامل�ساريع 
التعاون  ه�����ذا  ،وي�������س���ود  واي��������ران 
،والجتهاد  والأم��ان��ة  الثقة  اأج��واء 
والطموح ،مبا يتكيف مع احلا�سر 
،تابع  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ي��ت��ط��ل��ب��ه  ،وم������ا 
الأ�سارة  من  يقول:ولبد  �سعادته 
القت�سادية  الأو������س�����اع  اأن  اإىل 
اأث��رت �سلبا على جتارة  العاملية قد 
ايران يف اخلارج وبخا�سة مع دبي، 
وناأمل باإذن اهلل اأن حت�سل حتولت 
امل�سرتكة  الأع��م��ال  ل�سالح  قريبة 
،بف�سل  واإي��������ران  الإم���������ارات  ب���ني 
م�سلحة  فيه  ومل��ا  البلدين  ق��ي��ادة 
دائما  ن���ح���ن  ،ون�����راه�����ن  اجل���م���ي���ع 
الإم�����ارات  م��ع  الأخ���وي���ة  بعاقتنا 
،على التفاهم امل�سرتك ،واملتغرات 
الإيجابية ،التي ت�سب يف م�سلحة 
ال��ب��ل��دي��ن ،وك����ل ع���ام واأن���ت���م بخر 
باملزيد من  الدائمة  التمنيات  ،مع 
التطور والزدهار لدولة المارات 
العربية املتحدة ال�سقيقة ،و�سعبها 
الطيب الأ�سيل وامل�سياف ،ودائما 
للم�سرة  اهلل  ب������اإذن  الأم������ام  اىل 

الإحتادية املباركة.

�سعادة عبدالقادر فقيهي�سعادة عبد القادر فقيهي يتحدث للزميل د.حممود علياء



ملحق خا�ص مبنا�سبة اليوم الوطني التا�سع و الأربعني

49اليوم الوطني
األربعاء   2  ديسمبر   2020  م   -   العـدد   13103  

Wednesday   2  December   2020   -  Issue No   13103

06

اإجنازات االحتاد اأده�ست العامل:

اأحمد مدر�ص زاده:�سعب واحد يف بلدين
49 لدولة الإم��ارات العربية  ومبنا�سبة اليوم الوطني 
زاده  اأحمد مدر�ص  الأ�ستاذ  �سعادة  اإلينا  املتحدة حتدث 
رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة الإمارات – ايران التجارية، 
وهو املحافظ الأ�سبق ملنطقة �سراز يف ايران وتوابعها 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  كلمتي  �سعادته:ا�ستهل  .ق��ال 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  والأرب���ع���ني  التا�سع 
برفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اىل مقام اأ�سحاب 
اأ�سحاب  م��ق��ام  ،واىل  الأم�����ارات  ح��ك��ام  ال�سيوخ  ال�سمو 
ال�سمو ال�سيوخ اأولياء العهود ،ونواب احلكام ،واإىل �سعب 
اأر�ص  الأم��ارات الكرمي ،واىل املقيمني والوافدين على 

الدولة الطيب املبارك ،وكل عام واأنتم بخر.
العربية  الأم����ارات  دول��ة  حققت  �سعادته:لقد  واأ���س��اف 
ح�سارية  معجزة  النا�سع  التجاري  �سجلها  يف  املتحدة 
القطاعات  ك��ل  ،�سملت  مده�ص  قيا�سي  ب��زم��ن  �ساملة 
واملجالت ال�سحية والتعليمية ،والقت�سادية والتجارية 

،وال�سناعية والثقافية ،وال�سياحية والريا�سية ،اإ�سافة 
امل��ت��م��ي��زة ،م�����س��اع��دة خمتلف  ال��دول��ي��ة  ال��ع��اق��ات  اىل 
والطارئة  ال�سعبة  ،يف ظروفها  البلدان  ،كافة  ال�سعوب 
بروح الت�سامح واإننا نعترب الأم��ارات وايران حتت�سنان 
غدت  ،حتى  والإي��خ��اء  ،باملحبة  بلدين  يف  واح���دا  �سعبا 
اأك��رث من  ،ب��وج��ود  الت�سامح  املثل يف  الإم����ارات م�سرب 
العامل  �سعوب  خمتلف  من  اأر�سها  على  جن�سية  مائتي 
،وك��ل��ه��م ي��ع��ي�����س��ون يف اأم����ن وا���س��ت��ق��رار و���س��ع��ادة ووئ���ام 
،ت��وف��ر بيئة النجاح  ب��ح��ي��اة ع��زي��زة ك��رمي��ة  وط��م��اأن��ي��ن��ه 
والتميز والبداع جيًا اإىل جيل ،ول�سيما وقد و�سلت 
الإمارات الف�ساء ،وحققت الإجنازات العلمية املده�سة 
اأده�ص  الكواكب مب��ا  م��ن  وغ��ره��ا  وامل��ري��خ  القمر  نحو 
العامل ،كما فازت باجلوائز العاملية املتوالية يف الإيخاء 
وانتم  ع��ام  وك��ل  والإب���داع  والتميز  ،والنجاح  والت�سامح 

اأحمد مدر�س زادهبخر.

•• دبي- د. حممود علياء

ين�سط القطاع العقاري يف دبي والإم��ارات على مدار العام وي�سود حركة 
العر�ص والطلب دائما الرتياح والتفاوؤل والثقة ملا يوفره امل�سوؤولون من 
ما  بقدر  والأنظمة  القوانني  على  ترتكز  وحوافز  وت�سهيات  توجيهات 

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

اخلربة واالأمانة هي االأ�سا�س:
العقاري  الب�سري اخلبر  اهلل  عبد  دروي�ص  الأ�ستاذ   �سعادة  مع  لقاء  ويف 
املعروف يف دبي والإمارات مبنا�سبة اليوم الوطني 49 للدولة ،  ، ا�ستهل 
اإىل مقام �ساحب  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  برفع  �سعادته حديثه 
اآل نهيان رئي�ص الدولة ، حفظه اهلل واإىل   ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ن��ائ��ب 
اأ�سحاب  واإىل  اهلل-  - حفظه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  ال��دول��ة 
ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
واإىل جميع  العهود  اأولياء  ال�سمو  واأ�سحاب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ و�سعب الإم��ارات واملقيمني والوافدين 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 
والعقارات  وال�سناعة  وال��ت��ج��ارة  والثقافة،  وال�سحة  والتعليم  الرتبية 
اإجن��ازات ح�سارية؛  واإىل ما هنالك من  ،والتجميل  وال��زراع��ة  والإع��م��ار 
تدعو للفخر والعتزاز، وتوؤ�سر دائما للمزيد باإذن اهلل كما ت�ساعف من 
لتوؤدي  والكفاءات  املهارات  اأمام  املجال  وتف�سح  الطموحات  وتزكي  الهمم 

دورها دائما على اأكمل وجه وكل عام واأنتم بخر.

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

االإمارات موئل االأمن واال�ستقرار واالزدهار 
دروي�ص عبداهلل الب�سري :نحن 
متفائلون دائما بامل�ستقبل الأف�سل

القطاع العقاري يف الفجرية يواكب النه�سة ال�ساملة 

علي م�سطفى التجلي: ن�سع خربتنا الطويلة يف خدمة اجلميع 
د. بثينة خزعل: التطور العقاري يف الفجرية يتوا�سل 

•• �لفجرية – �لفجر:

ال��وط��ن��ي التا�سع  ال���ي���وم  ا���س��ت��ه��ل ح��دي��ث��ي مب��ن��ا���س��ب��ة 
امل��ت��ح��دة برفع  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  والأرب���ع���ني 
ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتربكيات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى 
واإىل  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء  حاكم دبي واإىل 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات واإىل اأ�سحاب 
جميع  اهلل  وحفظ   ، والأم��ن��اء  العهود  اأول��ي��اء  ال�سمو 
والتربيكات  بالتهانى  اأت��ق��دم  وكما   ، ال��ك��رام  �سيوخنا 
عام  وكل  واملقيمني  والوافدين  املواطنني  جميع  اإىل 
املزيد  واإىل  بخر  والعباد  والباد  والأم��ن��اء  وال��ق��ادة 
واملزيد من التقدم والنه�سة والتنمية والزدهار نحو 

حتقيق املزيد واملزيد باإذن اهلل .
الطيبة  والأر���ص  املعطاء  وال�سعب  فالقيادة احلكيمة 
يف  والربكة  اخل��ر  من  باملزيد  دائما  تفي�ص  املباركة 
جن�سية   200 من  اأك��رث  جتمع  التي  الطيبة  اأر�سنا 
من �سعوب العامل بوئام واأمان  واأ�ساف ي�سكل القطاع 
العقاري دائما ع�سب القطاع القت�سادي اإن العمران 
الب�سري الإن�ساين للمجتمع يفر�ص التطور العمراين 
ال�سكني والتجاري  واجلمايل ،كما يقول ابن خلدون 
الجتماعي  التكامل  فيغدو  احلديث  العلم  ويكر�سه 
التي  ال�ساملة  احل�سارية  للم�سرة   ن��واة  العمراين 
جيًا  املتوالية  ثمارها  ويقطفون  اجلميع  بها  ي�سهم 

بعد جيل..
وق����د ���س��ه��دت اإم������ارة ال��ف��ج��رة م��ن��ذ ب���داي���ة امل�سرة 
�ساملة  عمرانية  نه�سة   1971 العام  يف  الحت��ادي��ة 
والأ�سواق  احل��ك��وم��ي��ة  وال���دوائ���ر  ال�سكنية  للمباين 
بالطرقات  امل��ح��اط��ة  ال��اف��ت��ة  والأب�������راج  ال��ت��ج��اري��ة 
احلديثة والدوارات املتنوعة واحلدائق اجلميلة التي 

جتمع بني رموز الرتاث ومعامل احلداثة ال�ساملة .
وه��ك��ذا ي��ب��دو ال��ن�����س��اط ال��ع��ق��اري يف الإم�����ارة مواكبا 
للن�ساط العقاري ال�سامل يف الدولة مع احلر�ص على 
الرتقاء يف جمال العر�ص والطلب والتميز والإبداع 
ح��ي��ث ت��ك��رث ال��ف��ر���ص وت��ت�����س��اع��ف احل���واف���ز ويب�سر 

احلا�سر مب�ستقبل اأف�سل وكل عام واأنتم بخر .
ب��ه��ذه ال��ك��ل��م��ات امل��ك��ت��ن��زة ب���ال���دللت ا���س��ت��ه��ل �سعادة 
وكالة  اإدارة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  ال��ت��ج��ل��ي  ع��ل��ي  الأ���س��ت��اذ 
اليوم  مبنا�سبة  للفجر  حديثه  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ف��ج��رة 
العربية  الإم���ارات  لدولة  والأرب��ع��ني  التا�سع  الوطني 
املتحدة متمنيا املزيد من النه�سة والتطور والتنمية 

والزدهار للدولة وكل عام واأنتم بخر.

اأول مكتب عقاري يف الفجرية واملنطقة ال�سرقية:
وكالة  ح��ول  التجلي   علي  الأ�ستاذ  �سعادة  حت��دث  ثم 
اإم�����ارة  ع���ق���اري يف  م��ك��ت��ب  اأول  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ف��ج��رة 
واأربعني  واح���د  ق��ب��ل  ال�سرقية  وامل��ن��ط��ق��ة  ال��ف��ج��رة  
ع���ام���ا م���ع ب���داي���ات م�����س��رة ال��ن��ه�����س��ة الحت����ادي����ة يف 
الدولة  وهي املوؤ�س�سة الر�سمية املعتمدة لدى معظم 
الدوائر احلكومية وغر احلكومية يف جمال العر�ص 
وبدقة  اأن��واع��ه  مبختلف  العقاري  والتقييم  والطلب 
معهودة واأمانة  ي�سهد بها اجلميع من  حيث اخلربة 
اجلدوى  وكذلك  املدرو�ص  وال�سعر  املدرو�ص  والقرار 
القت�سادية والطموحات امل�ستقبلية ومواكبة م�سرة 
اإىل  دائما  والتنمية مبا يهدف  الزره��ار  الفجرة يف 
حتقيق الأف�سل وخدمة امل�سلحة العامة قبل اخلا�سة 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  بتوجيهات  ع��م��ًا  وذل���ك   .
ليكون  وامل�سورة  ال���راأي  واأه��ل  واخل���رباء  وامل�سوؤولني 

لكل خطوة توقيتها املنا�سب وحجمها املدرو�ص .

خربة طويلة:
وتابع الأ�ستاذ علي التجلي يقول: وخال فرتة العمل 
والطلب  العر�ص  حيث  من  التاأ�سي�ص  منذ  الطويلة 
العقارات  م��ئ��ات  بيع  ا�ستطعنا  وال��ت��وق��ي��ت  والتقييم 
ال����ازم �سراوؤها  ال��ع��ق��ارات  ���س��راء  امل��ت��ن��وع��ة وك��ذل��ك 
والزراعية  وال�سكنية  التجارية  طبيعتها  حيث  م��ن 
ال�سامل يف  التطور  وال�سناعية مبا ي�سب يف م�سرة 

اإمارة الفجرة ب�سكل خا�ص ويف دولة الإمارات ب�سكل 
عام .

يف خدمة اجلميع:
واأ�سار الأ�ستاذ علي التجلي اإىل و�سع خربته يف خدمة 
اأو  امل��درو���ص  ال�سعر  ح��ول  بال�ست�سارة  �سواء  اجلميع 
العقاريني لدى  الدقيق من خال اخل��رباء  التقييم 
الوكالة واملهند�سني والإداريني املتخ�س�سني ، كما اأن 
لدينا فريق خا�ص بال�سيانة مع اأعمال ال�سحة واملاء 
والكهرباء والأ�سباغ والديكور وما يتطلب الأمر من 

جتهيزات ع�سرية نوعية ومتكاملة .

مواجهة املناف�سة:
وحول املناف�سة يف القطاع العقاري قال الأ�ستاذ  علي 
التجلي : نحن نوؤمن باليقني ب�سحة ما نعر�سه من 
ومتكاملة  مدرو�سة  خدمات  من  نوفره  وم��ا  عقارات 
التفا�سيل  بكل  احل�سارية  ال�سرورات  اعتبارات  مع 
بقدرة واأمانة واإخا�ص مع احل�سابات املدرو�سة لكل 

خطوة.

امل�ستقبل العقاري:
التجلي  علي  الأ�ستاذ  ق��ال:  العقاري  امل�ستقبل  وح��ول 
: نحن جنتاز ف��رتة حم���دودة وم��ع��دودة وه��ي لي�ست 
ب��دائ��م��ة ولم���رتام���ي���ة واإمن�����ا ه���ي حم�����س��ورة زمانا 
ومكانا اإىل حني وقد مرت املنطقة �سابقا مبثل هذه 

احلالت لعدة مرات ولي�ست بجديدة على املنطقة ثم  
اأف�سل  م�ستقبل  اإىل  الو�سول  بتجاوزها  ا�ستطاعت 
العر�ص  ع��ل��ى �سعيد  ���س��واء  ك��ذل��ك  اأف�����س��ل  وب���دائ���ل 
والإن�ساءات  ال���س��ت�����س��ارات  �سعيد  ع��ل��ى  اأو  وال��ط��ل��ب 

ال�سكنية اأو التجارية على حد �سواء.
الر�سيدة  ب��ق��ي��ادت��ه��ا  الإم��������ارات  ف���دول���ة   : واأ�����س����اف 
على  قادرة  املتميزة  وت�سهياتها  املتنوعة  وقطاعاتها 
جتاوز اأي ركود يف اإطار ال�سيا�سة احلكيمة و�سواء اأكان 
دائما  يت�سفون  قادتنا  لأن  دوليا.  اإقليمااأو  اأو  حمليا 

باحلكمة وقرارهم املنا�سب ياأتي يف الوقت املنا�سب.

التطوير العقاري يف الفجرية يتوا�سل:
بثينة فاخر عثماين خزعل حول  الدكتورة  وحتدثت 
التطور العقاري يف الفجرة قالت: اإن اإمارة الفجرة 
تتميز عن باقي الإم��ارات الأخ��رى يف الدولة بوجود 
اأرا�������صٍ حم����دودة ول��ي�����س��ت ���س��ا���س��ع��ة ، ك��م��ا ه��و احلال 
يف اأب��وظ��ب��ي ودب����ي، ح��ي��ث ي��ت��وازن ال��ع��ر���ص والطلب 
احلركة  يف  العقاري  القطاع  وتاأثر  العام  م��دار  على 
مقارنة  ب��امل��ئ��ة   15 اإىل   10 مب��ن��ا���س��ب��ت��ه  ال��ت��ج��اري��ة 

بالقطاعات الأخرى.
واأ�سافت الدكتورة بثينة فاخر عثماين خزعل تقول : 
يف الواقع واحلالة ال�سائدة ظاهرة ماألوفة ول تدعو 
واإمنا هي حافز لا�ستعداد  الت�ساوؤم  اأو  التحفظ  اإىل 
»وتفاءلوا باخلر جتدوه« وكل عام  املقبلة  للمراحل 

واأنتم بخر .

�سعادة على التجلي د. بثينة خزعل
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حممد بن ركا�ص: اإجنازات عظيمة نفاخر بها بني الأمم

م�سلم بن �سامل بن حم العامري

ذكرى قيام الحتاد خالدة وعزيزة وحمفورة يف �سمري اأبناء الوطن

حممد م�سلم بن حم : يف الثاين من دي�سمرب من كل عام يتجدد فيه العطاء ل�ستكمال م�سرية اخلري

ع�سو  العامري،  ركا�ص  بن  حمد  حممد  ال�سيخ  ع��رباّ 
املجل�ص ال�ست�ساري لإمارة اأبوظبي عن م�ساعر الفخر 
والع���ت���زاز مب��ا حققته دول���ة الإم�����ارات م��ن اإجن���ازات 
اأحدث  وب��ن��اء  وال��ق��ط��اع��ات  امل��ج��الت  �ستى  يف  عظيمة 
والعلمية،  وال�سحية  الرتبوية  والقطاعات  املوؤ�س�سات 
وذلك يف ظل القيادة احلكيمة التي مهدت كل ال�سبل 

لتحقيق الآمال والطموحات لرفعة الوطن. 
مبنا�سبة  له  كلمة  يف  ركا�ص  بن  حممد  ال�سيخ  وق��ال 
الإمارات  �سعب  اإن  والأرب��ع��ني،  التا�سع  الوطني  العيد 
وتغمره  الأ���س��ي��ل،  ال��وط��ن��ي  الن��ت��م��اء  يعي�ص  �سيبقى 
وال�ستقرار  ب���الأم���ن  ي��ن��ع��م  وه����و  وال�����س��ع��ادة  امل��ح��ب��ة 
كل  فيها  دول��ة  يف  والجتماعي  القت�سادي  وبالرخاء 
الإجنازات العظيمة التي نفاخر بها بني الأمم، حيث 
النظرة  بف�سل  ال����دول  م�����س��اف  يف  دول��ت��ن��ا  اأ���س��ب��ح��ت 
العميقة للقيادة الر�سيدة التي �سارت على درب املغفور 

اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  املوؤ�س�ص  اهلل-  ب���اإذن  ل��ه- 
نهيان- طيب اهلل ثراه- يف تبني نهجه بتحقيق اأف�سل 
الرفاهية ل�سعب هذا الوطن  وذلك  حتت راية موحدة 

عنوانها متا�سك القيادة وال�سعب ..
دولتنا  على  وت��ع��اىل  �سبحانه  اهلل  م��ناّ  لقد  واأ���س��اف: 
الغالية بقيادة ر�سيدة وحكيمة توؤمن باأن الإن�سان هو 
دولتنا  عانقت  وقد  وال��رثوة احلقيقية  النجاح  اأ�سا�ص 
الف�ساء واأ�سبحت دولة رائدة بالعلم واملعرفة والعمل 

وال�سناعة .
احتفالنا  يتميز  رك���ا����ص:  ب��ن  حم��م��د  ال�����س��ي��خ  وت��اب��ع 
اأ�سبحت الإم����ارات  ال��وط��ن��ي وق��د  ال��ع��ام  بالعيد  ه��ذا 
التعاي�ص  يف  ف��ري��داً  عاملياً  ومن��وذج��اً  للت�سامح  م��ن��ارة 
وال�����س��ام وت��ق��ب��ل الآخ����ر وف��ي��ه��ا ك��ل م��ق��وم��ات الأخ���وة 
وال�����س��ام والزده�����ار وال��ع��م��ل وال���ع���ط���اء-واإن �ساءاهلل 
ت��ك��م��ل دول��ت��ن��ا ع��ام��ه��ا اخلم�سني،  ال���ق���ادم   ال��ع��ام  -يف 

والتطور  الوحدة  م�سرة  من  بها  نفتخر  عقود  وهي 
وقد  واملقيمني،  للمواطنني  والرخاء  املعي�سة،  ومنط 
�سمل الزده��ار والتطور كل القطاعات وال�ستثمار يف 
بخال�ص  اأت��ق��دم  اأن  ي�سعدين   : وختم  امل��ج��الت.  كافة 
التا�سع  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  والتربيكات  التهاين 
زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اإىل �ساحب  والأربعني 
�ساحب  واإىل  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان،  اآل 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ص 
الدولة رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي » رعاه اهلل«  
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 
امل�سلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�ص الأعلى حكام 
الإمارات، واإىل �سعب الإمارات واملقيمني على اأر�سها، 
بالُيمن  ال��وط��ن  على  يعيده  اأن  وج��ل  ع��ز  اهلل  داع���ني 

واخلر والتقدم ومبزيد من الأمن والأمان.

التا�سعة  بالذكرى  واأم���ل  واع��ت��زاز  فخر  بكل  نحتفل 
والأربعني لقيام احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة، 
اأبناء  وعزيزة حمفورة يف �سمر  ذك��رى خالدة  وهي 
الوطن الغايل، ن�ستمد منها القوة والعزمية لل�سر يف 
الطريق اإىل امل�ستقبل، ون�ستلهم القيم واملبادئ واملثل 
ال�سرح  لهذا  املوؤ�س�سون  ال��ق��ادة  اأر���س��اه��ا  التي  العليا 
املغفور له -باإذن اهلل- ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخ��وان��ه   ، ث���راه،  اهلل  طيب 
اأع�ساء املجل�ص الأعلى لاحتاد حكام الإمارات الذين 
التاريخي  القرار  ذلك  وتوفيقه-  اهلل  -بعون  اتخذوا 
بت�سييد �سرح الحتاد على اأ�س�ص وقواعد را�سخة، كان 
وبناء  امل�ستدامة  التنمية  تعزيز  يف  العميق  الأث��ر  لها 
ت�سريح  ذلك يف  وتقنياً.جاء  ومعرفياً  املواطن علمياً 
مبنا�سبة  العامري  ح��م  ب��ن  �سامل  ب��ن  م�سلم  ل�سعادة 

اليوم الوطني التا�سع والأربعني.
وقال �سعادته:وقد وا�سل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة- حفظه اهلل- امل�سرة 
اخلرة على الطريق ذاته  بالتاآزر مع اإخوانه اأ�سحاب 
ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء املجل�ص الأعلى حكام الإمارات 
الدول  م�ساف  يف  البارز  مكانها  الدولة  تبواأت  حتى 
العامل  ل���دول  ب��ه  يحتذى  م��ث��ال  واأ�سبحت  املتقدمة 

اأجمع ، كما اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
خلر  خلف  خر  بحق  يعترب  اهلل،  حفظه  نهيان،  اآل 
�سلف، وحمل اأمانة دولة الحتاد بكل اقتدار، وحر�ص 

على الرتقاء بالوطن واملواطن يف �ستى املجالت. 
“الحتاد”  ن��ف��خ��ر ون��ع��ت��ز مب���ا ح��ق��ق��ت��ه دول�����ة  اإن���ن���ا   

اجتماعية  نه�سة  اإر����س���اء  يف  ال����رثوات  ت�سخر  ع��رب 
و�سياحية،  وزراعية  وتعليمية  وعمرانية  واقت�سادية 
بقيمة  اهتمام متنام  كافة يف ظل  ويف مناحي احلياة 
الإن�سان الذي تعتربه قيادتنا العليا الرثوة احلقيقية 
ف��ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت���اأم���ني ال���رع���اي���ة ل���ه وت���وف���ر احلياة 
الب�سري  العن�سر  باعتبار  تتطلبه  م��ا  بكل  الكرمية 
القوة احلقيقية والركيزة الأ�سا�سية لتحقيق النه�سة 

احل�سارية ال�ساملة للباد .
اأبناء  اأن ت�سحيات �سهدائنا البوا�سل  فاإننا نوؤكد على 
التاريخي  باملوقف  واع��ت��زازاً  فخراً  تزيدنا  الإم���ارات 
لدولة الإمارات مع اإخوانها يف التحالف العربي وهي 
التي عودت اجلميع دائماً على اأن جتود دائماً بالغايل 

والنفي�ص دفاعاً عن احلق واملبداأ.
اإن الحتفالت والفرحة التي ت�سود كافة اأنحاء دولة 
الإم����ارات ت��وؤك��د على م��دى التاحم وال��رتاب��ط بني 
وترجمة  قيادتهم  ح��ول  والتفافهم  الإم����ارات  اأب��ن��اء 
مل�ساعرهم ال�سادقة جتاه القائد والوطن وتوؤكد على 
بانتمائهم  واح��د  رج��ل  الإم����ارات على قلب  اأب��ن��اء  اأن 
وولئ��ه��م ل��دول��ة الإم�����ارات يف ظ��ل ال��ق��ي��ادة احلكيمة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  اال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 

رئي�ص الدولة- حفظه اهلل.

اأن  اأبوظبي  لإم���ارة  ال�ست�ساري  املجل�ص  ع�سو  واأك��د 
يف  الإم�����ارات  دول���ة  عليه  �ستكون  مب��ا  �سُيبهر  ال��ع��امل 
عامها اخلم�سني بتكاتف قادتها و�سعبها من مواطنني 
احلكومية  امل�سوؤولية  �ساأن  عظُم  والثاين  ومقيمني، 
من  املنتظرة  والتطلعات  الآم���ال  وح��ج��م  والوطنية 
ومواقعهم،  م�سمياتهم  اخ��ت��اف  ع��ل��ى  امل�����س��وؤول��ني 
اأن تكون عند م�ستوى  ن دول��ة الإم���ارات من  مبا ميكاّ

تطلعات قيادتها بامتياز..
التهاين  اآي����ات  اأ���س��م��ى  ون��رف��ع  املنا�سبة  ه���ذه  وننتهز 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
اآل نهيان رئي�ص الدولة، حفظه اهلل، واإىل اأخيه  زايد 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�ص الدولة، رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اهلل، وويل عهده الأمني �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  و  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
اأع�ساء املجل�ص الأعلى لاحتاد حكام الإمارات، واإىل 
�سعب الإمارات احلبيبة و اأن يحفظ قادتنا واأن ي�سدد 
ال�ساملة  والتنمية  البناء  م�سرة  تعزيز  يف  خطاهم 
ويلبي  وامل��ك��ت�����س��ب��ات  الإجن������ازات  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق 

اأماين وتطلعات اأبناء هذا الوطن املعطاء.

حم  ب��ن  �سامل  ب��ن  م�سلم  حممد  الدكتور  ال�سيخ  اأك��د 
ال��ع��ام��ري رئ��ي�����ص ف��ري��ق :ع��ون��ك ي��ا وط���ن التطوعي، 
اأن ال��ث��اين م��ن دي�سمرب م��ن ك��ل ه��و ع��ام يتجدد  على 
قيادتهم  خلف  الإم���ارات  اأبناء  والتفاف   ، العطاء  فيه 
البناء والتطوير  احلكيمة يدا بيد ل�ستكمال م�سرة 
اأر�سى  والتي  الإم���ارات  اأرج��اء  التي طالت كل  والنماء 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  دعائمها 

»طيب اهلل ثراه«. 
يف ك��ل ع��ام ي��وؤك��د اأب��ن��اء الإم�����ارات ولءه���م وحمبتهم 
لوطنهم وقيادتهم الر�سيدة ويوؤكدون اإ�سرارهم على 
ا�ستكمال م�سرة  اأج���ل  ال��ع��ط��اء م��ن  امل��زي��د م��ن  ب���ذل 
اخل����ر ال���ت���ي ح��م��ل��ه��ا الأول�������ون يف ب���ن���اء وط����ن عامر 
ل  التي  والإرادة  القوية  وال�سواعد  ال�سادقة  بالقلوب 
الإم���ارات  اأب��ن��اء  ي��وم يتجدد عطاء وولء  ك��ل  تلني يف 
ل��ه��ذا ال��وط��ن ال���ذي ي��ف��خ��رون ب��ه اأي��ن��م��ا ك��ان��وا وعاما 
خلف  �سادقة  بقلوب  العطاء  �سفينة  مت�سي  ع��ام  بعد 
ه��و وطن  تبخل  و�سدقت ومل  فاأعطت  وع��دت  ق��ي��ادة 
فيه اأعطى القادة اأروع �سور التاحم والعطاء واملحبة 

املتبادلة. 
لدولتنا،  املوؤ�س�سني  الآب���اء  ن�ستذكر  املنا�سبة،  ه��ذه  يف 
وعلى راأ�سهم املغفور له -باإذن اهلل- تعاىل ال�سيخ زايد 

بن �سلطان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه-  الذين بروؤيتهم 
ال�سديدة رفعوا �ساأن الإمارات يف كافة املحافل العربية 
والدولية، وبتحديهم لل�سعاب وجهودهم املثمرة غدت 
دولة الحتاد واحة الأمن والأمان، وحولوا احللم اإىل 
حقيقة ملمو�سة، يعي�سها اليوم كل املواطنني واملقيمني 

على هذه الأر�ص احلبيبة .
 كما اأن الحتاد �سنع تاريخاً م�سرفاً وجعل لاإمارات 
كياناً را�سخاً يقر بواقع م�سيء، ويوؤ�س�ص مل�ستقبل اأكرث 
�سياًء وازده��اراً - باإذن اهلل - يف ظل القيادة الر�سيدة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
حفظه  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  الدولة  رئي�ص 
اهلل. واإذا نظرنا اإىل كل ما حتقق �سندرك ملاذا نحتفل 
فارقة يف  ونعتربه عامة  به  نعتز  ومل��اذا  ال��ي��وم،  بهذا 
بال�سعادة  اليوم متتلئ قلوبنا  دولتنا، ففي هذا  تاريخ 
ون��ف��و���س��ن��ا ب��ال��ف��خ��ر والع����ت����زاز، ف��ق��د اأ���س��ب��ح��ت دولة 
بف�سل  ث��م  اهلل-  -بف�سل  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
ي�سار  الر�سيدة دولة  الثابتة لقيادتنا  الواثقة  اخلطى 
اإليها بالبنان، كتجربة وحدوية فريدة ، كما اأن احتاد 
الإم����ارات ي���زداد مب���رور الأع����وام ق���وًة و���س��اب��ًة ومعه 

يزداد خر الباد ومناوؤها .
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  ا�ستطاع  فقد 
املجل�ص  اأع�����س��اء  اإخ��وان��ه  م��ع  ث���راه،  اهلل  نهيان، طيب 
الأع��ل��ى حكام الإم����ارات، خ��ال ف��رتة زمنية ق�سرة، 
ال�سعد،  جميع  على  هائلة  نوعية  طفرة  يحققوا  اأن 
ما جعل هذه الدولة تتبواأ مكانة مرموقة بني الأمم 

وال�سعوب .

وهذه املكانة التي تتمتع بها دولتنا الفتية على امل�ستوى 
الدويل مل تاأت من فراغ، بل جاءت وفق خطط علمية، 

واإجنازات ملمو�سة على اأر�ص الواقع .
اأنه  واأ�ساف ع�سو املجل�ص الوطني الحتادي ال�سابق  
يف عام اخلم�سني لدولتنا احلبيبة �سوف تبداأ الإمارات 
حتت قيادتها الر�سيدة و�سعبها الويف مرحلة جديدة يف 
حياة هذا الوطن الغايل، وفقاً ملا اأراده املوؤ�س�ص الباين 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل 

ثراه، واإخوانه املوؤ�س�سون معه لحتاد الإمارات.
ندعو اهلل عز وجل اأن يدمي احتاد اإماراتنا ، واأن يحفظ 
لنا دولتنا احلبيبة واأن يدمي علينا الرخاء والأمن يف 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة  ظل 
ورعاه  اهلل  -حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  -و�ساحب 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي- 
رعاه اهلل - و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  نهيان ويل عهد 
املجل�ص  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهما  امل�سلحة 
اإماراتنا  واأن توا�سل  الإم��ارات،  الأعلى لاحتاد حكام 
اإقليمياً  املجالت  جميع  يف  وتقدمها  تاألقها  احلبيبة 

ودولياً يف ظل قيادتنا الر�سيدة .

�سامل بن ركا�ص : �ستبقى الإمارات 
دائمًا واأبدًا �سباقة يف التخطيط 

والريادة ل�سناعة امل�ستقبل
اأكد ال�سيخ الدكتور 
�����س����امل حم���م���د بن 
العامري  رك����ا�����ص 
ع���������س����و امل���ج���ل�������ص 
الحتادي  ال��وط��ن��ي 
�����س����اب����ق����اً ورئ���ي�������ص 
اإدارة  جم�����ل�����������ص 
ج��م��ع��ي��ة الإم�������ارات 
اليوم  اأن  لل�سرطان 
يوم  ه����و  ال���وط���ن���ي 
باحلياة  الح��ت��ف��اء 
ال������ك������رمي������ة ال����ت����ي 
�سعبنا  ي���ع���ي�������س���ه���ا 
ال��ع��ظ��ي��م م��ن��ذ قيام 
دول������������ة الحت������������اد، 
واقعاً  جتلاّت  والتي 
بتطلعات  ملمو�ساً 

املواطن  �سعادة  اأول���وا  الذين  الر�سيدة  القيادة  وم�سرة  املوؤ�س�سني  الآب���اء 
التما�سك املجتمعي يف  اأكرب اهتماماتهم، وبالتايل تعزيز  وخدمة املجتمع 

الدولة وبناء منظومة قيم اأخاقية اإماراتية يف اأجيال امل�ستقبل.
باليوم  الحتفال  مبنا�سبة  ل��ه  كلمة  يف  رك��ا���ص  ب��ن  �سامل  ال�سيخ  واأ���س��اف   
مت�سي  الإم����ارات  يف  الإجن����ازات  م�سرة  اإن  والأرب���ع���ني:  التا�سع  الوطني 
التي  الرفيعة  املكانة  لتعزيز  احل��ي��اة  جم��الت  جميع  وتغطي  توقف  دون 
ا�ستطاعت الدولة اأن حتققها على ال�سعيد الدويل، واأ�سبح ا�سم الإمارات 
ُعد، �سمن م�سرة  ال�ساّ والتميز على خمتلف  الكربى  بالإجنازات  مقرتناً 
مكللة بالنجاح ومفعمة بالأمل امل�سرق وامل�ستقبل الزاهر لأجيالنا القادمة، 
ما  ك��ل  حتقيق  على  بقدراتنا  كبرة  بثقة  اأخ���رى  ع��ام��اً   50 على  مقبلني 
والقت�ساد  املتقدمة  والتكنولوجيا  واملعارف  املهارات  �سعيد  على  نرجوه 

املعريف.
واأ�سار ال�سيخ �سامل بن ركا�ص اإىل اأن عام ال�ستعداد للخم�سني هو منا�سبة 
ل�سحذ الهمم وفر�سة للعمل الدوؤوب لتبقى الإمارات دائماً واأبداً �سباقة يف 
التخطيط ل�سناعة امل�ستقبل والريادة يف كل املجالت -وباإذن اهلل - �سيكون 
للتميز يف الحتفاء بن�سف قرن من الإجن��ازات و�سعود  العام القادم عاماً 
القمم، بخطى حثيثة نحو غد اأف�سل �سمن تطلعات القيادة الر�سيدة التي 

اأطلقت اأكرب ا�سرتاتيجية وطنية اإماراتية للعام اجلديد.
وقال: تغمرنا ال�سعادة كل يوم يف وطن اأ�س�سه ال�سيخ زايد- طيب اهلل ثراه- 
قيادتنا  وتوجيه  برعاية  دولتنا   حققته  مب��ا  الكبر  اع��ت��زازن��ا  ع��ن  ونعرب 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ب�ساحب  ممثلة  احلكيمة 
الدولة، حفظه اهلل، واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء، رعاه اهلل، واأخيه �ساحب ال�سمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
رائ��داً، تقتدي به كل الدول  للقوات امل�سلحة، لنقدم للعامل اأجمع منوذجاً 
باملكانة  الأول  الرقم  على  دوم��اً  ومناف�ساً  م�سرفاً  تاريخاً  بجدارة  لن�سطر 

الرفيعة.
 وجدد ال�سيخ �سامل بن ركا�ص العزم والعهد للقيادة الر�سيدة  التي رفعت 
وامليادين، مبوا�سلة م�سرة  املحافل  �ستى  املجالت ويف  دولتنا يف كل  �ساأن 
الإمن��اء والزده��ار وحتقيق ال�سعادة للمجتمع، وتعزيز مكانة الإم��ارات يف 
مقدمة الركب الإن�ساين واحل�ساري الطامح لرت�سيخ قيم ال�سام واحلق 

واخلر والت�سامح يف العامل. 
العمل بجهد  ملوا�سلة  الوطني منا�سبة تدفعنا جميعاً  اليوم  وختم قائًا: 
ت�سمن  متكاملة  بيئة  وتر�سيخ  الوطن  مبكانة  الرت��ق��اء  اأج��ل  من  وت��ف��اٍن 
لاأجيال القادمة القدرة على امل�سي يف العمل والبتكار، فهذا اليوم دعوة 
ل�ستكمال م�سرة املعرفة والثقافة والإبداع، لنكون عنا�سر فاعلة يف حا�سر 
حتقيق  نحو  قيا�سية  منو  معدلت  حتقيق  على  والعمل  بادنا  وم�ستقبل 
التنمية امل�ستدامة، فنعمل باعتزاز على اإي�سال  الإمارات اإىل مرتبة اأف�سل 

دولة يف العامل بحلول الذكرى املئوية وذلك يف العام 2071. 

املدير العام لدار زايد للثقافة االإ�سالمية
قيادتنا حكيمة متتلك نظرة 
مبتكرة ل�ست�سراف امل�ستقبل

للثقافة  زاي��د  ل��دار  العام  املدير  الطنيجي  حممد  ن�سال  الدكتورة  رفعت 
الإ�سامية اأ�سمى اآيات التهاين واأطيب التربيكات اإىل مقام �ساحب ال�سمو 
اأخيه  اآل نهيان رئي�ص الدولة  » حفظه اهلل » واإىل  ال�سيخ خليفة بن زايد 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي » رعاه اهلل »  واإىل �ساحب ال�سمو  ال��سيخ م�حمد 
الأعلى  القائد  نائب   - اأب��وظ�بي  ع�هد  نه�يان ويل  اآل  �س�لطان  بن  زاي�د  بن 
الأعلى  املجل�ص  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  اإخوانهم  واإىل   - امل��سلحة  للقوات 
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للدولة.
ت�سعة  الطنيجي:  وق��ال��ت 
م�ست  ع����ام����ا  واأرب�������ع�������ون 
احلافلة  الإجن��������ازات  م���ن 
دولة  تثبت  اأن  ا�ستطاعت 
قدرتها  ف��ي��ه��ا  الإم���������ارات 
جميع  يف  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  و 
املجالت املختلفة، بدءاً من 
اإ�سرار- املغفور له -الوالد 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
– طيب اهلل ثراه-  نهيان 
ع��ل��ى اإع����ان الحت����اد بني 
ال�سبع، وم��ن ثم  الإم���ارات 

العملي  و  الع�سكري  و  الطبي  و  والتعليمي  العمراين  التطور  دف��ة  قيادة 
والقت�سادي و ال�سيا�سي حتى و�سلنا اليوم اإىل م�ساف الدول املتقدمة على 

جميع ال�سعد و امليادين.
بقيادة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  نحظى  الطنيجي:  اأ���س��اف��ت  و 
القطاعات  م�ستقبل  ل�ست�سراف  ومتكاملة  مبتكرة  نظرة  متتلك  حكيمة 
منوذجاً  الر�سيدة  احلكومة  بف�سل  اليوم  اأ�سبحنا  كما  بالدولة،  احليوية 
املقيمة  اجلن�سيات  خمتلف  بني  والت�سامح  الإن�ساين  التعاي�ص  و  للتاحم 

بالدولة يف ظل �سيادة القانون واحرتام حقوق الإن�سان.

غامن مبارك الهاجري :اليوم الوطني هو جت�سيد 
لإجنازات قيادة حكيمة وولء �سعب

ت���وج���ه غ����امن م���ب���ارك ال���ه���اج���ري م���دي���ر عام 
والأحياء  احل��ي��وان  حلديقة  العامة  املوؤ�س�سة 
املائية بالعني  بالتهنئة ل�ساحب ال�سمو رئي�ص 
نهيان-  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ  ال���دول���ة 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ول�ساحب  اهلل-  حفظه 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
ال��وزراء حاكم دبي ، ول�ساحب ال�سمو  جمل�ص 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
امل�سلحة،  اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
واإخ���وان���ه���م ح��ك��ام الإم������ارات و���س��ع��ب��ه��ا الغايل 

مبنا�سبة اليوم الوطني الإماراتي.
وقال : اإن هذا اليوم ل ميثل احتفالية بذكرى 
لإجن����ازات  جت�سيد  ه��و  اإمن���ا  فح�سب،  �سنوية 
القيادة احلكيمة وولء ال�سعب الذي اأثمر عن 
وطن اآمن وجمتمع متما�سك. اإن قلوبنا تلهج 
�سكراً وحمداً هلل على نعمة الإم��ارات، الوطن 

الذي  ل يقدر ترابه باأغلى الأثمان والأرواح.
ومل ي��ك��ن ه����ذا الإجن������از ل��ي��ت��ح��ق��ق ل����ول دعم 

واملوؤ�س�سات بحكمة وب�سرة  القيادة للمجتمع 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سيدي 
وازده�����رت  ف��ت��وال��ت  ن��ه��ي��ان -ح��ف��ظ��ه اهلل-  اآل 
اإجن��ازات وجناحات الإم���ارات ، بخطط واآمال 
اإن هذه  القادمة،  امتدت حتى اخلم�سني عاماً 
والقيادة،  ال�سعب  لتاحم  رم��ز  ه��ي  ال��ذك��رى 
الوفاء  قيم  يعنيه الحت��اد من  ما  ودليل على 
والإخ��ا���ص ل��دى كل اإم��ارات��ي وحم��ب لأر�ص 

الإمارات.
ونحن يف حديقة احليوانات بالعني ويف عامنا 
ال��� 52 نفخر ب���اأن ن��ك��ون  ���س��رح��اً م��ن �سروح 
بنظرة م�ستقبلية  التي ج��اءت  الإم���ارات  دول��ة 
من رجل البيئة الأول ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان- طيب اهلل ثراه- فو�سلت احلديقة 
اإىل ما هي عليه من الريادة العاملية يف جمال 
فاأ�سبحت  العربية،  منطقتنا  يف  جن��ده  قلما 
اإماراتنا �سباقة يف احلفاظ على احلياة الربية 
الطبيعة،  ����س���ون  يف  ب���ه  ي��ح��ت��ذى  ومن����وذج����اً 

ح��ي��ث ���س��خ��رت ال��ع��ل��م وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا لدعم 
والتوعية  وال��ع��امل��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��ون  ب��رام��ج 
باأهمية التنوع احليوي بالتعاون مع �سركائها 
الدوليني من اأجل امل�ساهمة يف حتقيق اأهداف 

التنمية امل�ستدامة.
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••� ل�شارقة – �لفجر:

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

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

عند جهينة اخلرب اليقني
ولكن يبقى عند جهينة اخلرب اليقني والروؤية احل�سيفة اأعني التجار املحرتفني الذين يواكبون ال�سوق العاملي 
وال�سوق املحلي بكل التفا�سيل ويف مقدمتهم �سعادة الأ�ستاذ حميد حممد �سطاف الذي يتميز دائما بروؤية ثاقبة 
وتقديرات �سائبة مبو�سوعيته التي تناأى عن الرجت��ال وواقعيته التي ولدها تراكم اخلربة لديه مع متابعته 
اليومية لكل التفا�سيل ) ول ينبئك مثل خبر( .  ا�ستهل �سعادة الأ�ستاذ حميد حممد �سطاف حديثه برفع اأ�سمى 
اآيات التهاين والتربيكات اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ مبنا�سبة اليوم الوطني التا�سع 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 االأمني والذخر املكني
ثم حتدث �سعادة الأ�ستاذ حميد حممد �سطاف حول �سوق الذهب العاملي وموؤثرات الأزمة العاملية قال �سهد �سوق 
ال���ذه���ب ع��امل��ي��ا زي�����ادة يف حجم 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ذه��ب ع��ل��ى اأثر 
ح�����س��ول الأزم�������ة امل���ال���ي���ة حتى 
امل�ستثمرين  م��ن  الكثرين  اأن 
يعتربون  ال���ع���ادي���ني  وال���ن���ا����ص 
الآم ن  امل�����اذ  ه���و  ال���ذه���ب  اأن 
امل����ك����ني يف الأزم��������ات  وال�����ذخ�����ر 
حممد  حميد  الأ�ستاذ  واأ���س��اف 
اأ�سعار  ارت��ف��ع��ت  ���س��ط��اف وع��ل��ي��ه 
خيالية  م�ستويات  اإىل  ال��ذه��ب 
حيث و�سل �سعر اأون�سة الذهب 
خال العام 2010 اإىل �سعف 
ما كان عليه يف الأعوام ال�سابقة حيث و�سل �سعر كلغ الذهب الواحد اإىل 45000 األف دولر اأي ما يعادل 160 

األف درهم للكغ واحد.

 ال�سوق العاملي م�سطرب
وح�سب متابعاتي اليومية لأ�سعار الذهب واأ�سواق الذهب عامليا اأ�ساف الأ�ستاذ حميد �سطاف : اأرى الآن باأن �سوق 
الذهب العاملي م�سطرب ب�سكل وا�سح حيث اعتاد النا�ص اأن تنعك�ص الأزمات القت�سادية العاملية مبا�سرة على �سوق 
الناجتة عن  ال�سلبيات والتداعيات  اأن  . كما  اإىل طبيعته  �سيعود  الو�سع  فاإن  الأزم��ة  انق�ست هذه  الذهب ومتى 
الأزمة العاملية قد بداأت تنق�سع واأخذت الأو�ساع ال�سلبية عامليا يف اأن تتحول اإىل جزء من ال�ستقرار مما يوؤ�سر اإىل 
وجود بوادر لارتداد الإيجابي حلركة الأ�سواق واملال والأعمال م�ستقبا 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

االإمارات بلد الت�سامح وال�سعادة

حميد حممد �سطاف :  �سوق الذهب يف الإمارات 
يحظى بثقة العامل

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

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

•• �لفجرية- د . حممود علياء:

اجلذابة  باأجوائها  الفجرة  تتميز 
واأهلها  الأربعة  الف�سول  على مدار 
الطيبني  امل���ث���ق���ف���ني  ال�������ودودي�������ن 
اأ�سرة  وك��اأن��ه��ا  الإم����ارة  لتبدو  حتى 
والتوا�سل  بالتقارب  كبرة  واح��دة 
وال���ت���ع���اون وال���ت���ع���ارف ..ه������دوء يف 
الطباع  يف  ه���دوء  ي��زي��ن��ه  الطبيعة 
يف  رخ��اء  يقابله  النف�ص  يف  و�سفاء 
اأ�سحاب  توجيهات  بف�سل  املعي�سة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��وخ وم��ت��اب��ع��ت��ه��م لكل 
تخطو  والتطور  الزده��ار  تفا�سيل 
الإمارات خطوات حيثية يف ميادين 
والبيئة  وال�سحة  والثقافة  العلم  
وامللتقيات  وامل���وؤمت���رات  وال�سياحة 
املوؤمترات  ج��ان��ب  اإىل  وامل��ن��ت��دي��ات 
املينودراما  وم��ه��رج��ان  وال���ن���دوات 
ال�سعرية  وامل���ل���ت���ق���ي���ات  ال�������س���ن���وي 
والجتماعية  وال��ف��ك��ري��ة  والأدب���ي���ة 

والريا�سية.
الديار  �سيجي  ف��ن��دق  وي�ستقطب 
و���س��ط ال��ف��ج��رة وال��ق��ري��ب م��ن كل 
الدوائر  وم���راك���ز  احل���ي���اة  م���راف���ق 
ووفود  زوار  من  اجلميع  الر�سمية 
اأع��م��ال وم���وؤمت���رات و�سياح  ورج���ال 
وعائات على مدار الوقت ول�سيما 
الأ���س��ب��وع وما  ن��ه��اي��ة عطلة  خ���ال 
يتخللها من رخم يف اإقبال العائات 

وكرثة املتنزهني.

خربة وجناح وطموح
ويف ل��ق��اء م��ع ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ فوؤاد 
ف���ن���دق �سيجي  م��ل��ح��م م���دي���ر ع����ام 
بكفاءته  املعروف  بالفجرة  الديار 
وثقافته  املتميزة  وخربته  العالية 
الوا�سعة اأحتفنا �سعادته مبا اأدىل به 
وخدماتية  �سياحية  معلومات  من 
ومتميزة  لف���ت���ة  ت����ط����ورات  وم�����ن 

جتديد الفندق
واأ����س���ار الأ����س���ت���اذ ف�����وؤاد م��ل��ح��م اإىل 
والتطوير  ال���ت���ح���دي���ث  ب���رن���ام���ج 
للفندق بالديكور والغرف واملطاعم 
وقاعات احلفات وقاعات املوؤمترات 
وامللتقيات وامل�سبح والنادي ال�سحي 
والريا�سي وكذلك اطالة الفندق 
للجذب  وال����ائ����ق����ة  اخل����ارج����ي����ة 
توفر  على  احلر�ص  مع  ال�سياحي 
املطلوبة  الي��ج��اب��ي��ة  الأج������واء  ك���ل 
نوعية  اإىل  اخل��دم��ات  م�ستوى  من 
واإىل  امل����وا�����س����ات  اإىل  ال����ط����ع����ام 
ال�سيارات  ت��اأم��ني  اإىل  احل���ج���وزات 
للقادمني واملغادرين واملتجولني يف 
ال�سرقية  واملنطقة  الفجرة  اإم��ارة 
خا�سة ودولة الإمارات عامة فلدينا 
ف���ري���ق ع���م���ل م��ت��خ�����س�����ص ب���اأرق���ى 
اخل��دم��ات وال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة كما 
اأن لدينا فريق من الطهاة العامليني 
الذين يتقنون جيدا اأر�ساء خمتلف 
�سعادته  واأ���س��ار  والرغبات.  الأذواق 
النجاح  ع��ل��ى  ن��ح��ر���ص  ل  ون���ح���ن 
اإىل  ن�سعى  واإمن���ا   وح�سب  والتميز 
حلداثة  امل��واك��ب  املتوا�سل  الإب���داع 
مع  متاما  ونتعاون  املعا�سر  العامل 
ال�سياحة  وهيئة  ال�سماحي  ال�سيد 
�سعادة  باملنا�سبة  و�سكر  وامللتقيات.  
ال�سام�سي  خليفة  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
اإدارة هيئة الفجرة  رئي�ص جمل�ص 
الأ�ستاذ  و�سعادة  والآث���ار  لل�سياحة 
العام  امل����دي����ر  ال�������س���م���اح���ي  ���س��ع��ي��د 
ك��م��ا رح���ب ب��ال��ك��وادرامل��واط��ن��ة من 
ومن  الفندقي  بالعمل  املخت�سني 
اخل��ري��ج��ني ال��راغ��ب��ني ب��ال��ع��م��ل يف 
وتهياأتهم  اخ��ت�����س��ا���س��ه��م  جم�����ال 
ال�ساعدة  الأج���ي���ال  مل��واك��ب��ة  وذل���ك 
مع  وط���م���وح���ات���ه���ا  ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  يف 
التدريبية يف  للدورات  ا�ست�سافتنا  
كل املجالت وكل عام واأنتم  بخر. 

النه�سة  م�����س��رة  يف  وم��ت��وا���س��ل��ة 
والتي  الفجرة  اإم���ارة  يف  ال�ساملة 
ال��ع��ام��ة يف دولة  ال��ن��ه�����س��ة  ت���واك���ب 

الإمارات العربية املتحدة.  
فوؤاد ملحم حديثه  الأ�ستاذ  ا�ستهل 
التا�سع  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  
والأربعني لدولة الإمارات العربية 
التهاين  اآي��ات  اأ�سمى  برفع  املتحدة 
ال�سمو  اأ���س��ح��اب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
ال�سيوخ حكام الإم��ارات واإيل �سعب 
املقيمني  واإىل  ال���ك���رمي  الإم�������ارات 
والوافدين يف الدولة وكل عام واأنتم 
باملنا�سبة  �سعادته  ومت��ن��ى  ب��خ��ر.  
املزيد من التنمية والتطور والنماء 
وال�ستقرار  وال��ت��ق��دم  والزده�������ار 
وال���ط���م���اأن���ي���ن���ة والأم�����������ان ل���دول���ة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة التي 
الأمنوذجية يف  الدولة  اليوم  غدت 
والأ�سول  والأع�����راف  امل��ع��اي��ر  ك��ل 
ال��رتاث وحداثة  اأ�سالة  جتمع بني 
الهوية  يوؤكد  دقيق  بتوازن  الع�سر 
ويفتح  الن��ت��م��اء  ويكر�ص  الوطنية 
الطموحات  اأم������ام  وا����س���ع���ا  ال���ب���اب 
والتطلعات حيث تتوايل الإجنازات 
واحل����م����د هلل وت���وا����س���ل الأج����ي����ال 
الثمار الأكادميية  املتاحقة قطف 
وال�سناعية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والعلمية 

والثقافية  والقت�سادية  والتجارية 
وال�������س���ي���اح���ي���ة وال���ري���ا����س���ي���ة وم���ا 
ي�سمل  ف���ي���م���ا  ���س��ب��ي��ا  ذل������ك  اإىل 
قدما  ومي�������س���ي  ال���ق���ط���اع���ات  ك����ل 
اهلل  فيد  اهلل  ب���اإذن  امل��زي��د  لتحقيق 
والت�سميم  وب���الإرادة  اجلماعة  مع 
وامل�����ب�����ادرة ت��ت��ح��ق��ق ك����ل الأه�������داف 
)ول��ئ��ن ���س��ك��رمت لأزي���دن���ك���م( . كما 
فندق  ا�ست�سافة  اإىل  �سعادته  اأ�سار 
ملوؤمتر  ب��ال��ف��ج��رة   ال��دي��ار  �سيجي 
مار�ص  �سهر  خ��ال  العاملي  ال��وق��ود 
املقبل يف العام2015 وت�سارك فيه 
العامل.  ج��ه��ات  خمتلف  م��ن  وف���ود 
واأو�سح اأن فندق �سيجي الديار على 
العائات  ل�ستقبال  دائ��م  ا�ستعداد 
وال����وف����ود ال�����س��ي��اح��ي��ة وامل����وؤمت����رات 
وامللتقيات  واملهرجانات  واحلفات 
بكل ما يتطلبه الأم��ر من خدمات 
ومعلوماتية  وت��ق��ن��ي��ه  ل��وج�����س��ت��ي��ه 
وع��م��اق��ات ووف���ود دول��ي��ة ويواكب 
ت���ط���ور ال��ف��ج��رة والإم���������ارات بكل 
ليواكب  قدما  ومي�سي  التفا�سيل 
الفندقة  ال��ع��امل��ي يف ع��امل  ال��ت��ط��ور 
ال����ذي اأ���س��ب��ح ع��ل��م��ا م��ت��ك��ام��ا بكل 
ب���ارزة من  ع��ام��ة  وه��و  التفا�سيل 
عامات الع�سر والتقدم ويهمنا اأن 

نكون دائما يف املقدمة.

احلركة ال�سياحية يف الفجرية 
على ما يرام

وحول �سوؤال عن احلركة ال�سياحية 
�سيجي  ف��ن��دق  ودور  ال��ف��ج��رة  يف 
ال������دي������ار ال��������ذي ي���ب���ق���ى دائ�����م�����ا يف 
قال  اجلذابة  وعناوينها  �سدارتها 

احلركة  اإن  ملحمك  ف��وؤاد  الأ�ستاذ 
على  الفجرة  يف  ن�سطة  ال�سياحية 
وم�سجعة  حمفزة  وهي  العام  مدار 
ال�سياحية  ال���ن���ه�������س���ة  وت�����واك�����ب 
الدولة كافة  ال�سياحي يف  واجل��ذب 
خمتلف  ويف  الأ����س���ع���دة  ك���ل  ع��ل��ى 

توجيهات  بف�سل  وذل���ك  الف�سول 
بن  ح��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
املجل�ص  ع�����س��و  ال�����س��رق��ي  حم��م��د 
الأع��ل��ى ل��احت��اد ح��اك��م الفجرة 
ال�سيخ  �سمو  الأم���ني  ع��ه��ده  وويل 
و�سمو  ال�سرقي  حمد  ب��ن  حممد 
ال�سرقي  ���س��ي��ف  ب��ن  ال�����س��ي��خ ح��م��د 
ال�سيخ  و�سمو  احلاكم  �سمو  نائب 
رئ�ص  ال�سرقي  حممد  ب��ن  �سالح 
و�سمو  والقت�ساد  ال�سناعة  دائ��رة 
ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور را���س��د ب��ن حمد 
الفجرة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص  ال�����س��رق��ي 
للثقافة والإعام واأ�سحاب ال�سمو 
ال�سيوخ.  وجميع امل�سوؤولني الذين 
يف  وتكامل  واجتهاد  بجد  يعملون 
الكثر  يحمل  ال��زم��ن  م��ع  ���س��ب��اق 
املنجزات  مل�ساعفة  امل��وؤ���س��رات  م��ن 
امل�ستقبل  اإىل  ق���دم���ا  وال�������س���ع���ي 
غرفة  اإىل  البلدية  فمن  الأف�سل 
اإىل  املالية  ال��دائ��رة  اإيل  ال��ت��ج��ارة  
الثقافة  الفجرة  هيئة  اإىل  هيئة 
املنطقة  ���س��ل��ط��ة  اإىل   والإع��������ام 
ال�����دائ�����رة  اإىل  وامل����ي����ن����اء  احل�������رة 
الطران  دائ�����رة  اإىل  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
امل����وؤمت����رات  اإىل  وامل����ط����ار  امل������دين 
اإمارة  ت��ب��دو  املتوا�سلة  وامل��ع��ار���ص 
عمل  ور�سة  هلل  واحلمد  الفجرة 

هذا  وينعك�ص  وم��ت��ك��ام��ل��ة  واح����دة 
والتجميل   ال���ع���م���ران  ع���ل���ى  ك���ل���ه 
التجارية  وامل����راك����ز  وال���ط���رق���ات 
واجلمعيات  وال��ن��وادي  والأ����س���واق 
والفرو�سية واملحا�سرات والندوات 
ال�سياحي  الزده������ار  اإيل  اإ���س��اف��ة 

وال�سناعي والتجاري. 
ف��ن��ح��ن نحر�ص  ول����ذا   : واأ����س���اف 
ن�ساط  م�����س��ت��وى  اأن  ع��ل��ى  دائ���م���ا 
ال����ف����ن����دق وح�����������س�����وره اخل����دم����ي 
وال�سياحي موازيا لهذه الفعاليات 
واملتوالية  ال��ي��وم��ي��ة  والأن�����س��ط��ة 
واحلمد هلل فاإن النتائج م�سجعه .

فندق  اإدارة  ب����اإن  ���س��ع��ادت��ه  واأك�����د 
�سيجي الديار حتر�ص كل احلر�ص 
اليومي  ال��ن�����س��اط  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى 
والأ�سبوعي خال الأجازات حيث 
تفد العائات ويفد رجال الأعمال 
واملوؤمترات  ال�����س��ي��اح��ي��ة  وال���وف���ود 
ع��ل��ى م�����دار ال���وق���ت اإ����س���اف���ة اإىل 
ح���ف���ات الأع�����را������ص وامل����وؤمت����رات 
والثقافية  وال��ف��ك��ري��ة  ال�سحفية 
����س���واء منها  وال��ع��ل��م��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة 
جانب  اإىل  هذا  العاملية  اأو  املحلية 
امل��ت��وا���س��ل��ة جلمعية  الج��ت��م��اع��ات 
ال��ف��ج��رة اخل��ري��ة وغ��ره��ا من 

جمعيات النفع العام .

فوؤاد ملحم

�سيجي 
لالأجنحة 
الفندقية م�سبح الفندق

فندق �سيجي الديار
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العلم االإماراتي خفاق يف يوم االحتاد

امل�سوؤولون يحتفلون بذكرى الحتاد الـ49 ويتعهدون باملحافظة على دوام رفعة الإمارات

•• حتقيق : رم�شان عطا

))يوم الوفاء للوطن، وهو ذكرى لأعظم خطوة 
بن  زاي���د  ال�سيخ  اهلل-  -ب���اإذن  ل��ه  املغفور  بها  ق��ام 
�سلطان اآل نهيان-طيب اهلل ثراه-  وقال م�سوؤولون 
وقد  الإم����ارات  على  يحل   49 الوطني  ال��ي��وم  اإن 
�سادت جنباتها مامح النه�سة التنموية ال�ساملة 
قيادة  يد  التي حتققت على  املتميزة  والإجن���ازات 
التقدم  اإىل طريق  الوطن  بو�سلة  توجه  مظفرة 
هذا  اأن  واأك����دوا   ، امل�����س��رق  امل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف 
يعك�ص الفكر اخلاق والرغبة الطموحة والهمم 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ب��ه��ا  ت�����س��ل��ح��ت  ال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة 
ال�سادقة  وعزميتهم  الأوف��ي��اء  اأبنائهم  والتفاف 
اإجن��ازات ح�سارية وم�سروعات  اإىل  التي ترجمت 
امل�ستويات،  وعلى جميع  امليادين  كافة  �سخمة يف 
ما عزز من مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة 

على ال�سعيدين الإقليمي والدويل((.
املدير  اخل��وري  البداية �سرح حممد حاجي  ويف 
اآل نهيان لاأعمال  العام ملوؤ�س�سة خليفة بن زايد 

الإن�سانية قائا
مل�سرة  ال��وف��اء  قيم  فيها  تتجلى  وطنية  منا�سبة 
دول�����ة ع��ظ��ي��م��ة، ومي���ث���ل ع��ل��م��ه��ا ع���ن���وان���اً للخر 
والعطاء واملحبة والتاحم والوحدة وال�سام يف 
زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  ظل قيادة �ساحب 
و�ساحب  اهلل-  -حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
لاأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�س�سة  اإن 
الإن�سانية حتر�ص كل احلر�ص على اأن ترفع علم 
الإم��ارات يف كافة م�ساريعها ومبادراتها الإغاثية 
والتنموية التي و�سلت حلوايل 90 دولة يف كافة 
اأنحاء العامل، حيث اأ�سبح العلم الإماراتي مرادفاً 
للخر والعطاء الإن�ساين با حدود، ومعروف يف 

كل بقاع العامل.
عام  مدير  الكعبي،  خلفان  �سامل  الدكتور  وق��ال 

مركز اأبوظبي لإدارة النفايات – تدوير:
بقيادتها  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة  اإن 
الر�سيدة و�سعبها الأ�سيل حتتفُل اليوم مبنا�سبٍة 
م��ع��اٍن كثرة  ب��ام��ت��ي��از حت��م��ل يف طياتها  وط��ن��ي��ة 
املغفور  الدولة  موؤ�س�ص  رف��ع  حلظة  منذ  وكبرة 
اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له 

ث�����راه«، ل��ع��ل��م الحت����اد ُم��ع��ل��ن��اً ق��ي��ام احت����اٍد متنٍي 
دولة  ا�ستطاعت  ع��ام��اً   49 م��دار  وعلى  و�سامخ، 
الإمارات اأن تتبواأ مكانة مرموقة على ال�سعيدين 
الذي  احلكيم  النهج  بف�سل  وال���دويل  الإقليمي 
ت��ب��ن��اه ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
قد�سية  ر�سَخ  ال��ذي  اهلل«،  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص 
عالية لعلِم الدولة ومكانتها الريادية من خال 

اإجنازات فريدة وخالدة للوطن وللعامل اأجمع.
التنفيذي  الرئي�ص  املحيا�ص  عبداهلل  حمد  واأك��د 
�سمان،   – ال�سحي  لل�سمان  الوطنية  لل�سركة 

قائا 
نحتفي اليوم مبنا�سبة وطنية تر�سخ اأ�سمى معاين 
ال��وح��دة وال��ت��ك��ات��ف ال��وط��ن��ي والج��ت��م��اع��ي التي 
امل�سرفة،  وطننا  م�سرة  يف  عقود  خلم�سة  امتدت 
ورمزنا  الر�سيدة  قيادتنا  التفافنا حول  موؤكدين 
ال�����ولء واللتزام  ع���ن���وان  ال����ذي مي��ث��ل  ال��وط��ن��ي 

بالعهد«.
واأ����س���ار امل��ح��ي��ا���ص اأن ه���ذه ال��ذك��رى امل��ه��م��ة كانت 
وم��ا ت��زال دليًا على ري��ادة الإم���ارات يف خمتلف 
املجالت، ولكنها هذا العام حتمل يف طياتها دللة 
التحديات  مواجهة  على  قدرتنا  ت��وؤك��د  ج��دي��دة، 
العاملية التي فر�ستها علينا جائحة كورونا، وهو 
ما حتقق بف�سل روؤية القيادة الر�سيدة، والتزامنا 
الوطن  ل��ه��ذا  ال��دع��م  م�ستويات  اأق�����س��ى  بتقدمي 

املعطاء، لتبقى رايتنا خفاقة يف �سماء التميز.
نائب  املحمود،  اإبراهيم  مرمي  الدكتورة  واأ�سارت 

مدير عام اأكادميية الإمارات الدبلوما�سية 
وطنية  منا�سبة  ميثل  ال��ي��وم  ب��ه��ذا  الح��ت��ف��ال  اأن 
ب��ام��ت��ي��از، جن���دد ف��ي��ه��ا ال��ع��ه��د وال�����ولء ل�ساحب 
رئي�ص  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ت��ول��ي��ه مقاليد  ذك���رى  »ح��ف��ظ��ه اهلل«، يف  ال��دول��ة 
احل��ك��م يف ال��دول��ة، كما وجن���دد ال��ع��زم فيها على 
املزيد  لبذل  وواجباتنا  اأداء م�سوؤولياتنا  موا�سلة 
املعطاء  الوطن  بهذا  الرت��ق��اء  موا�سلة  �سبيل  يف 
واأبنائه  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ه  بف�سل  مت��ك��ن  ال����ذي 
على  م�سبوقة  غر  اأجم���اداً  ي�سطر  اأن  املخل�سني 

ال�ساحات املحلية والإقليمية والعاملية. 
مقام  اإىل  بالتهنئة  املحمود  ال��دك��ت��ورة  وتقدمت 
نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل«،  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص 
رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 

»رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  ،رئي�ص جمل�ص  الدولة 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل« 
ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى 
للقوات امل�سلحة، واأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء 
وكافة  وال�سيوخ  العهود  واأول��ي��اء  الأع��ل��ى  املجل�ص 
بهذه  اأر�سها  واملقيمني على  الإم��ارات  دولة  اأبناء 

املنا�سبة الوطنية. 
واأكد حممد �سامل الظاهري رئي�ص جمل�ص اإدارة 

املركز الوطني للتاأهيل 
ال�سعب اللتفاف  يوم العلم والحتاد يج�سد فيه 
معاين  اأ�سمى  يرتجم  و  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ول 
جمتمعي  تاحم  عرب  للوطن  النتماء  و  ال��ولء 
)البيت  �سعار  يرتجم  و  بال�سعب  القيادة  يجمع 

متوحد(.
قلوبنا  يف  �سامية  مكانة  له  العلم  اأن  اإىل  اأ���س��ار  و 
جميعاً فهو رمز العزة و �سارة الفخر و هو اأيقونة 
جت�سد روؤية القائد املوؤ�س�ص املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه » الذي جعل 
من العلم راية خفاقة نفاخر بها الأمم مبنجزات 
واجبنا  و   ، رائ���دة  طنية  و  مكت�سبات  و  ح�سارية 
اأن ن�ساعف  العلم  راي��ة  اليوم و نحن نلتف حتت 
بذل اجلهد و العطاء للوطن و القيادة الر�سيدة 

و اأن نر�سخ هذه املعاين النبيلة يف نفو�ص الن�صء 
كل منهم  ي��درك  بحيث  الوطن  بنات  و  اأبناء  من 
رمزية العلم و مكانته يف نفو�سنا و تفانينا جميعاً 
نردد  و نحن  باأرواحنا  افتدائه  و   . ال��ذود عنه  يف 

بكل فخر عا�ص العلم .
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  علي  اآل  عثمان  وق��ال 

مياه وكهرباء الإمارات،
وكهرباء  مياه  �سركة  موا�سلة  على  اليوم  هذا  يف 
الإمارات جهودها نحو حتقيق الروؤى والتوجهات 
احل��ك��وم��ي��ة م��ن خ���ال ق��ي��ادة ال��ت��غ��ي��ر يف جمال 
والإ�سهام  ال�ستدامة،  على  الرتكيز  مع  الطاقة، 
يف تعزيز التميزوالنمو يف قطاع الطاقة يف دولة 
اجلاد  والعمل  التطور  م�سرة  �سمن  الإم����ارات، 

والعطاء حتت راية الحتاد«.
امل�����س��رة �سيدي  ق��ائ��د  ن��ه��ن��ئ  اآل ع��ل��ي:  واأ����س���اف 
نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب 
رئي�ص الدولة، حفظه اهلل، واأخيه �سيدي �ساحب 
نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
ال��وزراء حاكم دبي،  الدولة رئي�ص جمل�ص  رئي�ص 
اأع�ساء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل،  رع���اه 
املجل�ص الأعلى لاحتاد حكام الإمارات، و�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد 

امل�سلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي 
التفافهم حول  الإم���ارات عن  اأب��ن��اء  ال��ي��وم: يعرب 
علم  ليبقى  العهد  ويجددون  الر�سيدة،  قيادتهم 
العمل  الإم��ارات عالياً خفاقاً عرب موا�سلة  دولة 
اأجل رفعة  ال�سادق من  والعطاء  اجلاد واملخل�ص 

الوطن«.
و���س��رح �سلطان بطي ب��ن جم��رن امل��دي��ر ال��ع��ام – 

دائرة الأرا�سي والأماك 
بهذه املنا�سبة، يطيب لنا اأن نرفع اأ�سمى التهاين 
لقيادتنا التي حملت الراية باأمانة واإخا�ص، بعد 
ا�ستلمتها م�سانة من الأيدي الكرمية لاآباء  اأن 
املوؤ�س�سني، وحر�ست على اإعائها يف كل املنا�سبات 
�سيادة  على  للتاأكيد  ال��دول��ي��ة،  امل��ح��اف��ل  وجميع 
ب��اإجن��ازات حتققت يف  ب�سعبه، جميد  وط��ن عزيز 

زمن قيا�سي على كافة ال�سعد. 
ن�����س��ت��ذك��ر ع��ظ��م��ة رج�����ال ك��ر���س��وا حياتهم  ف��ي��ه��ا 
التقدم  من  رحلة  يف  بها  وال�سر  اأم��ة،  �سمل  للم 
بخطط  م����ع����ززة  روؤى  و����س���ي���اغ���ة  والزده������������ار، 
وا�سرتاتيجيات �ست�سل بنا اإىل اأعلى القمم، وبلوغ 
اأعلى املراتب، لنعيد اإطاق ح�سارة متجددة من 

على اأر�ص الإمارات.  
دبي  ع���ام  م��دي��ر  ن��ا���س��ر، م�ساعد  اآل  ي��ون�����ص  ق���ال 

الذكية، املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة بيانات 
تظاهرة ملهمة جلميع مكونات هذا الوطن املعطاء 
والتاحم  التما�سك  على  خالها  م��ن  للتاأكيد 
اأر�سهم و الذي كان ومازال  الوطني بينهم وبني 
جت�سيداً حياً ملفاهيم ال�سام والت�سامح، وحا�سناً 
للجميع على اختافاتهم، ويداً معطاءة للقريب 

والبعيد، 
لدى  والفخر  العز  م�ساعر  اليوم  ه��ذا  يف  تتجلى 
كل اإماراتي، ملا حققته دولتنا من اإجنازات باهرة 
امل�ستدامة،  والتنمية  التطور  نحو  م�سرتها  يف 
التي نراها اليوم حا�سرة يف كل قطاع وكل اإمارة 
من اإمارات دولتنا احلبيبة، فقد قدمت الإمارات 
للعامل جتربة ريادية ي�سار اإليها بالبنان وي�ستلهم 

منها املبدعون يف كل مكان.
 حفظ اهلل دولتنا واأدام عزها وعلمها عالياً يعانق 

ال�سماء«. 
رئي�ص  امل���زروع���ي  خ��ل��ف��ان خليفة  امل��ه��ن��د���ص  وق���ال 

جمل�ص اإدارة جمعية دار الرب بهذه املنا�سبة
مت��ث��ل ف��ر���س��ة من���وذج���ي���ة ح��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز مكانة 

القيم  وتر�سيخ  وال��ن��ف��و���ص،  القلوب  يف  الإم����ارات 
العمل  ودع���م  الإم��ارات��ي��ة،  واملجتمعية  الوطنية 
والإن�ساين،  واخل�����ري  والج��ت��م��اع��ي  ال��وط��ن��ي 
الوطني،  والتاحم  املجتمعي  الت�سافر  وتعزيز 
التحديات  مواجهة  يف  ال��ر���س��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة  خلف 
ال��وط��ن��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة، وال��ع��م��ل على 
الإجنازات  من  الإم��ارات��ي  الوطني  الر�سيد  دعم 

احل�سارية واملكت�سبات التنموية املتعددة. 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ري  �سهيل  حم��م��د  وق����ال 

جلمعية دار مبنا�سبة يوم العلم  
خال�ص  و  اع��ت��زازن��ا  ع��ن  فيها  نعرب  منا�سبة  ه��ي 
انتمائنا لهذه الأر�ص ، و عظيم فخرنا مبا حققته 
دولتنا من اإجنازات يف خمتلف الأ�سعدة ، وعزمنا 
على موا�سلة م�سرة النه�سة و البناء لتبقى راية 
الإقليمية  املحافل  و خفاقة يف كل  الوطن عالية 
والدولية، و تعك�ص مكانة دولتنا الريادية  كنموذج 
ُي��ح��ت��ذى ب��ه يف ال��ن��ه�����س��ة و ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ق��دم و 
الزده��ار  ورمزا للقيم الإن�سانية وعنوانا للخر 
والبذل العطاء والت�سامح ، كما اأننا جندد العهد 
كل  بح�سد  ون��ل��ت��زم  ال��ر���س��ي��دة،  لقيادتنا  وال����ولء 
الطاقات و اجلهود للحفاظ على منجزات الوطن 

ومكت�سباته احل�سارية و الإن�سانية. 
رئي�ص  امل�سعود  اأح��م��د  م�سعود  ق��ال  النهاية  ويف 

جمل�ص اإدارة جمموعة امل�سعود: 
م��ن��ا���س��ب��ة وط��ن��ي��ة غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا، وفر�سة 
م�ساعر  لتجديد  جميعاً  لنا  بالن�سبة  ا�ستثنائية 
والعتزاز  وال��ف��خ��ر  ل��ل��وط��ن،  وال�����ولء  الن��ت��م��اء 
احل�سارية.  ومكت�سباته  ال��ت��ن��م��وي��ة  مب��ن��ج��زات��ه 
ووحدتنا  ل�سيادتنا  رم���زاً  ال�سامخ  علمنا  وميثل 
للقيم  وجت�سيداً  الحت���اد،  راي��ة  حت��ت  وت�سامننا 
هذه  يف  ف��ن��ا  وي�����س��راّ ال��وط��ن��ي��ة.  لهويتنا  ال�سامية 
الإم���ارات  اأب��ن��اء  اإىل  نن�سم  اأن  الغالية،  املنا�سبة 
اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين  اآي���ات  باأ�سمى  م  لنتقداّ
نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب 
رئي�ص الدولة »حفظه اهلل«، يف الذكرى ال�ساد�سة 
الإمارات،  دول��ة  يف  احلكم  مقاليد  لتوليه  ع�سرة 
معربني عن خال�ص المتنان ملقام �سموه ولإخوانه 
لاحتاد  الأعلى  املجل�ص  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب 
حكام الإمارات، ونوؤكد التفافنا �سفاً واحداً خلف 
قيادتهم احلكيمة للم�سي ُقُدماً على درب الريادة 

والتقدم والنماء.

مرادفًا للخري والعطاء االإن�ساين بال حدود االإماراتي  العلم  اأ�سبح  اخلوري:  • حممد 
والدويل االإقليمي  ال�سعيدين  على  مرموقة  مكانة  تتبواأ  اأن  االإمارات  دولة  ا�ستطاعت  الكعبي:  • �سامل 

كورونا جائحة  علينا  فر�ستها  التي  العاملية  التحديات  مواجهة  على  قدرتنا  توؤكد  االإمارات  ريادة  املحيا�س:  • حمد 
وواجباتنا م�سوؤولياتنا  اأداء  موا�سلة  على  فيها  العزم  جندد  املحمود:  • مرمي 

اجلهد بذل  ن�ساعف  اأن  العلم  راية  حتت  نلتف  نحن  و  اليوم  واجبنا  الظاهري:  • حممد 
الطاقة قطاع  يف  والنمو  التميز  تعزيز  يف  واالإ�سهام  اال�ستدامة,  على  الرتكيز  علي:  اآل  • عثمان 

باإجنازاته جميد  ب�سعبه,  عزيز  وطن  �سيادة  على  التاأكيد  بطي:  • �سلطان 
بالبنان اإليها  ي�سار  ريادية  جتربة  للعامل  االإمارات  قدمت  نا�سر:  اآل  • يون�س 

الر�سيدة القيادة  خلف  الوطني,  والتالحم  املجتمعي  الت�سافر  تعزيز  املزروعي:  • خلفان 
للخري وعنوان  االإن�سانية  للقيم  رمز  دولتنا  مكانة  املهريي:  • حممد 

للوطن والوالء  االنتماء  م�ساعر  لتجديد  ا�ستثنائية  فر�سة  امل�سعود:  • م�سعود 
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•• عجمان – حممود علياء :

عجمان اليوم هي حمط الأنظار 
اأو  لا�ستثمار  اأو  لل�سكن  ���س��واء 
املفيد  ال��ن��اف��ع  ال��ت��ج��اري  للعمل 
ف����ور�����س����ة ال���ت���ن���م���ي���ة وخ����ط����وات 
ت�سر  الإمناء  الزدهار وم�ساريع 
ع���ل���ى ق������دم و�����س����اق وط���م���وح���ات 
ال�سباب  م����ن  الأع�����م�����ال  رج������ال 
تواكب  ���س��واء  ح��د  على  وال�سياب 
هذا  م��ع  وتتفاعل  التنمية  ه��ذه 
الزده�������ار ل��ت��ت�����س��اع��ف اإجن�����ازات 
اجلميع  ويجني  الحت��اد  امل�سرة 

خراتها وبركاتها. 

�سراحة ومو�سوعية
اليجابية  الأج�����واء  ه���ذه  و���س��ط 
�سعادة  التقيت  بالتفاوؤل  املفعمة 
الرحيم  ع���ب���د  ع������ادل  الأ�����س����ت����اذ 
اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال�����س��ع��ي��دي 
يف  العقارية  ال�سعيدي  موؤ�س�سة 
الوطني  اليوم  مبنا�سبة  عجمان 
ال���ت���ا����س���ع  و الأرب������ع������ني ل���دول���ة 

الإمارات العربية املتحدة. 
���س��ع��ادت��ه ح��دي��ث��ه برفع  ا���س��ت��ه��ل 
والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمى 
اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام 
الإم�����ارات  �سعب  واإىل  الإم������ارات 
الكرمي واإىل املقيمني والوافدين 

ب��خ��ر متمنيا  واأن���ت���م  ع����ام  وك����ل 
امل���زي���د م���ن ال���ت���ط���ور والزده�������ار 

والنماء والإعمار.

اال�ستقرار يخيم على 
القطاع العقاري

وحول الن�ساط العقاري حاليا يف 
عادل  ال�ستاذ  قال  عجمان  اإ مارة 
بالن�سبة  حاليا  ن�سعر  ال�سعيدي 
للقطاع العقاري يف اإمارة عجمان 
بعد  خا�سة  ال�ستقرار  من  بنوع 
تو�سيل الهيئة الحتادية لكهرباء 

اجل���دي���دة  الأب���ن���ي���ة  اإىل  وامل����ي����اه 
وفق  الإجن�����ازات  ���س��ه��ادات  ح�سب 
اللتزام  ي��ج��ري  منظمة  لئ��ح��ة 
واأ�ساف  اأي��ة جت���اوزات  ب��دون  بها 
الكهرباء  هيئة  باملنا�سبة  وا�سكر 
وامل�����ي�����اه ع���ل���ى م���ب���ادرات���ه���ا وهي 
اأكرث  له  ملمو�ص  ايجابي  موؤ�سر 
م���ن دلل����ة يف م�����س��رة الزده�����ار 

والتنمية.

اهتمام بارز لدائرة 
البلدية والتخطيط 

ك��ذل��ك اأ���س��ار الأ���س��ت��اذ ع���ادل عبد 
الهتمام  اإىل  ال�سعيدي  الرحيم 
البلدية  املتوا�سل والبارز لدائرة 
بالبنى  ع��ج��م��ان  يف  والتخطيط 
وال�سرف  ك��ال��ط��رق��ات  التحتية 
ال�سحي والإن ارة واإ�سارات ال�سر 
ال�سر  واإر������س�����ادات  وال��ت�����س��ج��ر 
ذلك  اإىل  وم��ا  ال����دورات  وجتميل 
م���ن اإجن�������ازات ح�����س��اري��ة جعلت 
ذات اطالة  ال��ي��وم  ع��ج��م��ان  م��ن 
ح�سارية وجمالية جذابة ل�سميا 
واأن كورني�ص عجمان هو الأجمل 

بني �سواطئ الإمارات .
ال��ع��ر���ص والطلب  م��رك��ز  وح���ول 
متو�سطة  اأن���ه���ا  ال�����س��ع��ي��دي  ق���ال 
ول��ك��ن م��ع ال���س��ت��ق��رار والزده����ار 
اأم����ا  اأف�������س���ل  ت���ك���ون  اأن  ن���ت���وق���ع 
اأن�ساأنا  فقد  للموؤ�س�سة  بالن�سبة 
املنطقة  يف  امل����ب����اين  م����ن  ع������ددا 
املحات  م��ن  وع����ددا  ال�سناعية 
ال�����ت�����ج�����اري�����ة وك������ذل������ك امل����ب����اين 
مناطق  خم��ت��ل��ف  يف  ال�����س��ك��ن��ي��ة 
الرميلة  م��ن��ط��ق��ة  م��ث��ل  ع��ج��م��ان 
وختم  وال����زه����راء.   النعيمية  اأو 
يف  لديه  اأن  اإىل  بالإ�سارة  حديثة 
العقاري  ال��ن�����س��اط  بع�ص  ت��رك��ي��ا 
تتميز  ال���ت���ي  ي������الوا  م��ن��ط��ق��ة  يف 
من  القادمني  لل�سواح  بجاذبيتها 

الإمارات والعامل العربي .

تطور وازدهار اإمارة عجمان مده�س و�سامل 

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

ويف لقاء مع رجل الأعمال املعروف ال�سيد عبد الرحيم ال�سعيدي »اأبو عادل« بح�سور اأولده ال�سيد عادل وال�سيد 
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 خال 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  امل��خ�����س��رم��ني  ال���وط���ن  اأب���ن���اء  م���ع  احل�����وار  اإن 
التعبر  يختارون  والذين  الأم��ور  بتفا�سيل  والعارفني 
مقال  مقام  لكل  منهج  على  املنا�سب  لاأ�سلوب  املنا�سب 
و�سلم  ال��ك��رمي �سلى اهلل عليه  ال��ر���س��ول  ق��ول  اإط���ار  ويف 
اأن اأخاطب النا�ص على قدر عقولهم ( وهو  )اإمنا اأمرت 
ا�ستقى  الذي  القول  ال�سواب وعنوان احلكمة وهو  عني 
هي  بقولهم:  للباغة  تعريفهم  ال��ب��اغ��ة  علماء  منه 
و�سعادة  نق�سان.  ول  زي��ادة  با  احل��ال  الكام مبقت�سى 
الأ�ستاذ اأحمد عبد اهلل العو�سي يعد واحدا من املثقفني 
املهمومني  من  وهم  الكتاب  ي�سحبهم  الذين  املعروفني 
يف  ت��رح��ال��ه��م  ويف  حلهم  يف  ال��ث��ق��ايف  وب��ال�����س��اأن  بالثقافة 
ال�سوؤون  حيث  ا�سرتاحتهم  يف  ه��م  كما  اأعمالهم  خ��ال 
وال�سجون يتهادى مع املعرفة ويتماهى مع الأ�سلوب يف 
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 
بالأدب والرحات ول تنتهي يف التاريخ والفل�سفة فمن 
ك��ل ب�ستان زه��رة وم��ن ك��ل رو���س��ة باقة وم��ن ك��ل 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:
امل��رتام��ي��ة وبالأ�سلوب  ال��ث��ق��اف��ي��ة  الأج�����واء  ه���ذه  و���س��ط 

حتدث  الهادي  العميق  واحل�سور  احل�سيف  الإن�سيابي 
اإلينا مبنا�سبة اليوم الوطني التا�سع والأربعني للدولة 
�سعادة الأ�ستاذ اأحمد عبد اهلل العو�سي الذي اأطلق عليه 
اأ�سم تاجر الأدباء واأديب التجار يازمه الكتاب ويطربه 
يجعلني  مما  احلديث  باأطراف  وياأن�ص  الثقايف  احل��وار 
العبا�سي  ال�ساعر  قاله  ما  لتوا�سعه  اأحيانا  عليه  اأطلق 
ابو متام يف و�سف �سديق له معروف برفعة ذوقه وعلو 

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

والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمع  نرفع   : �سعادته  ق��ال 
اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإم��ارات واإىل �سعب 
ال��وط��ن��ي التا�سع  ال���ي���وم  ال���ك���رمي مب��ن��ا���س��ب��ة  الإم�������ارات 
.. واأ�ساف  واأن��ت��م بخر  ل��ل��دول��ة وك��ل ع��ام  والأرب���ع���ني 
احلمد هلل اأننا نرى اليوم �سبابنا اأكرث انتماءا والتزاما 
وتعبرا عن وطنيتهم وانتمائهم لوطنهم مع مت�سكهم 
وال�سنة  احل��ن��ي��ف  الإ���س��ام��ي  دي��ن��ن��ا  بتعاليم  ال��را���س��خ 
وال�سدق  للنف�ص  الإخا�ص  وال��ذي يحث على  النبوية 
مع النف�ص والنا�ص بدءا من بر الوالدين اإىل الت�سحية 
يف �سبيل ال��وط��ن اإىل ال��ع��ط��اء والإي��ث��ار ب��ا ح���دود مع 
الل���ت���زام ب��الأم��ر ب��امل��ع��روف وال��ن��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر بقيادة 
الوطن  و�سامة  اأم��ن  على  الأم��ن��اء  املخل�سني  حكامنا 

واملواطن.
اأق�سى غاية اجلود وها  بالنف�ص هو  : فاجلود  واأ�ساف 
وعن  وطنهم  عن  دفاعا  اأرواح��ه��م  يقدمون  �سبابنا  هم 

اأم��ت��ه��م وع���ن دي��ن��ه��م وع���ن ع��ق��ي��دت��ه��م وه���ي م���ن ثمار 
الحت����اد وق��ط��اف��ه ال��ي��ان��ع وم�����س��رت��ه امل��ب��ارك��ة فاأ�سدق 
التهاين للحكام ول�سعب الإمارات واملقيمني والوافدين 
ووافر الرحمة ل�سهدائنا الأبرار مع الدعاء الدائم باأن 
يدمي نعمة الأمن وال�ستقرار والزدهار والأعمار على  
هذه الباد الطيبة التي تفتح ذراعيها وقلبها للجميع 

فاإذا �سلح الراأ�ص �سلح اجل�سد وكل عام وانتم بخر.  

اإذا �سلح الراأ�س �سلح اجل�سد
واأ�ساف الأ�ستاذ اأحمد العو�سي يقول : والواقع اأنه اإذا 
الأمور مدعومة  الراأ�ص �سلح اجل�سد وا�ستقامت  �سلح 
بالنوايا الطيبة والجتهاد املتوا�سل واملثابرة املربجمة 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة وه���ي ال��ي��وم ح��ق��ائ��ق م��ل��م��و���س��ة يف 
م�����س��رة الحت����اد ال��ت��ن��م��وي��ة ال�����س��ام��ل��ة ون��ه�����س��ة الباد 
والبناء  اخل��اق  والطموح  ال�سلبة  ب���الإرادة  املتوا�سلة 
احل�����س��اري ال��ف��اع��ل وامل��ت��ف��اع��ل ف��ال��ت��ج��ارة يف الإم����ارات 
تنعم بكل احلوافز والت�سهيات . وتابع يقول : وبهذه 
على  يحافظوا  اأن  �سبابنا  على  نتمنى  العزيزة  املنا�سبة 
منجزات الآباء والأجداد وي�ساعفوا من حجم الأعمال 
اليوم م�سرب  الإم��ارات  واملثابرة  مما جعل  والجتهاد 
وعربيا  حمليا  والتوا�سل  والزده���ار  بال�ستقرار  املثل 
واإ�ساميا وعامليا ودائما اإىل الأمام باإذن اهلل . وا�ستطرد 
الإمارات  ا�ست�سافة  كذلك  ال�سدر  يثلج  ومم��ا  �سعادته 
على مدار العام للمعار�ص العاملية وزيادة التجار ورجال 

يف  العاملية  املعار�ص  خمتلف  اإىل  الإماراتيني  الأع��م��ال 
ال����روؤى الي��ج��اب��ي��ة ويزكي  اخل����ارج مم��ا ي�ساعف ع���ن  
والإبداع  والتميز  النجاح  من  باملزيد  ويثمر  احل��واف��ز 
يف عامل العر�ص والطلب والجتهاد حيث ياأتي القرار 
املنا�سب يف الوقت املنا�سب ولكل جمتهد ن�سيب وكل عام 

وانتم بخر.  

التجارة يف االإمارات تنعم باحلوافز والت�سهيالت

اأحمد عبد اهلل العو�سي: نتمنى على �سبابنا ال�ستفادة من التجارب وم�ساعفة النجاحات وهم اليوم الأكرث انتماًء
ا�ست�سافة املعار�س فر�سة لالإطالع على م�ستجدات العامل وكذلك زيارة املعار�س 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 االأنظار .. لل�سكن والتجارة واال�ستثمار

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

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

عادل عبد الرحيم ال�سعيدي

زايد الوالد والقائد واحلكيم\
نتطلع اىل اأك�سبو 2021 بتفاوؤل كبري

االحتاد 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
االإجنازات 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  الإم��ارات  اأ�سواق  انتع�ست 
م��ع ب��داي��ة امل�����س��رة الحت���ادي���ة يف ال��ع��ام 1971 
وح���ر����ص ال��ت��ج��ار ع��ل��ى ال���س��ت��ف��ادة م���ن الفر�ص 
ول�سيما جتار دبي الذين توارثوا خربة التجارة 
عن اأبنائهم و اأجدادهم ومتيزوا بني جتار العامل 
والتزموا  وامل���ط���وح  واخل�����ربة  وال��ن�����س��اط  ب��اجل��د 
املعنى احلقيقي لأحرف كلمة تاجر موؤكدين باأن 
التاء تعني التقوى والألف الأمانة واجليم تعني 
اأخ��رى فاإن  ال��راأف��ة وبكلمة  اجل���راأة وال���راء تعني 
مدر�سة التجارة تعلم وكل �ساردة وواردة وي�ساف 
مع  وال�سدق  الباكرة  اليقظة  املفاهيم  ه��ذه  اىل 
وح�ساب  الفر�ص  يت�سيد  ال��ذي  وال��ذك��اء  النا�ص 
وهي  اإليه  ن�سعى  وه��دف حمدد  الحتمالت  لكل 
الذكر  الأنفة  الأربعة  التجارة  توازي قيم  قواعد 
وع��ل��ي خ��ط ت����وازي ق��ي��م ال��ت��ج��ارة الأرب����ع الأنفة 
ال��ذك��ر وع��ل��ى خ��ط م����وازي مت��ام��ا مل��ع��اي��ن اأحرف 
التجار  موئل  بحق  دب��ي  جعل  مم��ا  تاجر  الكلمة 
الأتقياء والناجحني والأذكياء والطموحني يف كل 
امليادين وخمتلف القطاعات و�ستى حقول التجارة 
والإمارات  دب��ي  يف  املعروف  والتاجر  وال�ستثمار 
الأ�ستاذ حممود عبد اهلل حممد  �سعادة  واخلليج 
علي العو�سي واحد من هوؤلء التجار املتميزين 

واملجتهدين يف عامل التطور والنجاح. 

ثمار االحتاد كثرية:
برفع  حديثه  العو�سي  حممود  الأ���س��ت��اذ  ا�ستهل 
اأ�سحاب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين  اآي���ات  اأ���س��م��ى 
جميع  واإىل  الأم��������ارات  ح���ك���ام  ال�����س��ي��وخ  ال�����س��م��و 
امل�سوؤولني واإىل �سعب الإمارات الكرمي واملقيمني 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  ال��دول��ة  يف  وال��واف��دي��ن 
التا�سع  والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
ال��ت��ط��ور والزده�����ار  امل��زي��د م��ن  ���س��ع��ادت��ه  متمنيا 
والرتقاء والنماء والرخاء للدولة يف ظل القيادة 
القوية  والإرادة  ال��ر���س��ي��دة  واحل��ك��وم��ة  احلكيمة 
وال��ط��م��وح��ات ال��ك��ب��ار وك���ل ع���ام واجل��م��ي��ع بخر 
و�ساملة  كثرة  الحت��اد  ثمار  اإن  �سعادته  واأ�ساف 
خمتلف  ع��ل��ى  وم�ستقبا  وح��ا���س��را  وك��م��ا  ن��وع��ا 
العائلية والجتماعية  املجالت  الأ�سعدة ويف كل 
والعلمية  واجل��ام��ع��ي��ة  وال���رتب���وي���ة  وامل���در����س���ي���ة 
والتجارية وال�سناعية واخلدماتية والقت�سادية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ري��ا���س��ي��ة ب��ح��ي��ث ي���ب���دو جمتمع 
جمتمعا  احلكيمة  والقيادة  اهلل  بف�سل  الإم��ارات 
ح�ساريا اأمنوذجيا يقدر ثمار الحتاد وي�سعى اإىل 
م�ساعفة هذه الثمار بالوا�سل وباجلد والجتهاد 

وامل��ث��اب��رة وال�����س��ف��ر اإىل اخل����ارج والإط������اع على 
اأ���س��واق ال��ع��امل مم��ا جعل الإم����ارات ال��ي��وم ملتقى 
الدرا�سة  اأو  التجارة  عن  فالباحث  العامل  �سعوب 
اأو  والراحة  ال�ستجمام  اأو  العاج  اأو  ال�سياحة  اأو 
الريا�سة ياأتي اإىل دبي �سواء خال الأيام العادية 
اأو يف موا�سم مهرجانات الت�سوق واملعار�ص حيث 
يق�سي اأف�سل الأوقات مع اأرقى اخلدمات وق�ساء 
والطلب  فالعر�ص  ح��اج��ات  م��ن  اإل��ي��ه  ي�سبو  م��ا 
م�ساحة تت�سع يف دبي لكل جديد وها نحن ن�ستقبل 
ح��ال��ي��ا م���ن م��رح��ل��ة وال����رتق����ب وال����رتي����ث واىل 
م�ستوى  على  ���س��واء  م��ن جديد  ال��ت��ف��اوؤل  مرحلة 
وبالطبع  التنفيذي  م�ستوى  على  اأو  التخطيط 
لبد  املقبلة  بحلقاتها  القت�سادية  ال���دورة  ف��اإن 
ن�سيب  ولكل مثابر وجمتهد  تاأخذ جمراها  واأن 
و�سكرا األف �سر حلكومة دبي على ما تقدمه من 
مبادرة ون�سائح واإر�سادات للتجار حتى ل يعكفوا 
على املغامرة واملخاطرة واأن يعتمدوا على معامل 
الروؤية العاملية لل�سوق ولي�ست الروؤية املحلية كما 
ي�ستفيدوا  اأن  ال�سباب  جيل  م��ن  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�سامة ويف العجلة الندامة. ونبارك من القلب 
بكل  .وننتظره   2021 لإك�سبو  دب��ي  ا�ست�سافة 

تفاوؤل

الزجاج امللكي :
وح���ول ���س��وؤال ع��ن اجل��دي��د يف ع��رو���ص موؤ�س�سة 
املتوا�سل  وت��ط��وره��ا  ون�����س��اط��ه��ا  امل��ل��ك��ي  ال���زج���اج 
العو�سي  الأ���س��ت��اذ حم��م��ود عبد اهلل  ���س��ع��ادة  ق��ال 
لنا  هلل  واحل��م��د  فنحن  امللكي  ل��ل��زج��اج  بالن�سبة 

ال�سوق  يف  ال�سركات  ب��ني  واملمتاز  اجليد  و�سعنا 
من حيث النوعيات امل�ستوردة من الب�ساعة ومن 
ح��ي��ث الأ���س��ع��ار ون��ق��وى واحل��م��د هلل دائ��م��ا على 
يف  امل��درو���ص  وال��ق��رار  اأول  الثقة  ب�سبب  املناف�سة 
الوقت النا�سب ثانيا وثالثا اخلربة ورابعا الدراية 
ال��ع��ر���ص وال��ط��ل��ب وخام�سا  امل��ي��دان��ي��ة مب���وازي���ن 
الإطاع على الأ�سواق العاملية واملعار�ص الدولية 
ي�ستهوي  وم���اذا  ال�سوق  يف  ج��دي��د  ه��و  م��ا  ملعرفة 
اأو  النا�ص وكيف يتطور الطلب اأما واقع العر�ص 
احلاذق  التاجر  بني  الفارق  يكمن  وهنا  تطوراته 
اخل��ب��ر وب��ني ال��ت��اج��ر اجل��دي��د وك��ل منها يعمل 
يف ال�سوق على طريته واأ�سواق الإم��ارات واحلمد 
اجلميع  وت�ستوعب  اجلميع  ثقة  مو�سع  ه��ي  هلل 
يف اأج������واء ال��ث��ق��ة وال�����س��دق واخل�����ربة والأم���ان���ة 

والن�سيحة وكل عام وانتم بخر .

ن�سائح لرجال االأعمال ال�سباب
وح��ول رج��ال الأع��م��ال من ال�سباب وم��ا يجب اأن 
حممود  الأ���س��ت��اذ  ق��ال  ن�سائح  م��ن  اإليهم  ُي�سدى 
العو�سي هناك امل�ساريع ال�سغرة لرواد الأعمال 
وين�سط  للمحرتفني  ال��ك��ب��رة  الأع��م��ال  وه��ن��اك 
�سوق الإمارات يف الت�سدير واإعادة الت�سدير ولكن 
ال�سيولة احليوية يف ال�سوق والتي حترك العر�ص 
النقدي  الثمن  لأن  التجزئة  والطلب هي جت��ارة 
ل  ال��دي��ون  ج���داول  يف  تدخل  ول  مبا�سرة  ي�سدد 
املجال  يف  يفتح  مبا  املتاأخرة  ول  منها  امل�ستعجلة 
اآفاقا ايجابية تزيد من قوة تاجر التجزاأة فيزداد 
ف����وؤاد وي��ك��رب ح��ج��م ع��م��ل��ه وي��ق��وي اأك����رث خا�سة 
واأفاقة  العامل  خارطة  على  و�سعنا  الحت��اد  واأن 

الوا�سعة .
على  يتوجب  وه��ن��ا   : ي��ق��ول  العو�سي  وا���س��ت��ط��رد 
التجار  وا���س��ت�����س��ارة  م�ساريعهم  درا����س���ة  ال�����س��ب��اب 
امل��ح��رتف��ني ق��ب��ل امل���ب���ادرة ب��اأي��ة خ��ط��وة لأن عاج 
النتائج ويف  األ��ف مرة من عاج  اأف�سل  البدايات 
القراآن الكرمي ) و�ساورهم يف الأم��ر( ) واأمرهم 
امليدانية  ال��ث��ق��اف��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ب��ي��ن��ه��م(  ���س��ورى 
وال�سات املعلوماتية عرب النرتنيت والتلفزيون 
وال�سحف واملجات وال��ن��دوات.  وغ��ر ذل��ك 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 
يفر�ص على ال�سباب وعي ح�ساباتهم وخطواتهم 
�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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والنماء والعطاء  والقوة  االحتاد  من  عاما    49

 اأهايل الظفرة ... الإمارات اأبهرت العامل بتالحم القيادة وال�سعب  حتت راية واحدة  
 اليوم الوطني منا�سبة وطنية لتجديد العهد والوالء للقيادة الر�سيدة

•• منطقة �لظفرة – لطيفة جابر

  49 ع��ام��ا ه��ي عمر الحت���اد ال���ذي اأبهر 
العامل يف �ستى بقاع الأر�ص بعد اأن حتولت 
اأرا����س���ي  ال�����س��ح��راء  اإىل  ج��ن��ات خ�سراء  
حتت  وال��ق��ي��ادة  ال�سعب  اإرادة  وت��اح��م��ت 
راي���ة واح���دة لتحقق الإم����ارات م��ا عجزت 

عن حتقيقه جميع الدول .
التي  املتاحقة  من الإجن��ازات  عاما   49
ع��ربت ع��ن ق��وة ال��دول��ة وت��اح��م القيادة 
مبواطنيه   ال��ق��ائ��د  واإح�����س��ا���ص  ب��ال�����س��ع��ب 
وم�ساندين  موؤدين  حولة  اجلميع  ليلتف 
اأج�����ل م���زي���د م���ن الرخاء  وداع����م����ني م���ن 

والتقدم والرقي  .
املتوا�سلة  ال���ن���ج���اح���ات  م����ن  49عاما 
وال��ن��ه�����س��ة ال�����س��ام��ل��ة ال��ت��ي غ��ط��ت جميع 
وال��داين يف  القا�سي  ومل�سها  الوطن  رب��وع 
الدولة فعندما  اأر���ص هذه  كل مكان على 
الحتادية  امل�سرة  ب��اآف��اق  الناظر  يتطلع 
الأم�ص  املتحدة  العربية  الإم���ارات  بدولة 
واملكت�سبات  املنجزات  ي��رى  وال��غ��د  وال��ي��وم 
املتعلقة  تلك  ل�سيما  عينيه:  اأم��ام  ماثلة 
باجلامعة  وامل��ت��م��ث��ل��ة  ال��ي��وم��ي��ة  ب��احل��ي��اة 
وامل�����زارع وامل�����س��ان��ع... يف ال�����س��ح��راء التي 
اأخ�����س��ر يف كثر من  ام��ت��داد  اإىل  حت��ول��ت 
كل  و�سلت  ال��ت��ي  ال��ط��رق��ات  ويف  جنباتها، 
اأطراف الدولة ، ويف املطارات واملوانئ ويف 
امل��دن وال�����س��وارع وداخ���ل ك��ل بيت، والأهم 
م��ن ك��ل ه��ذا ه��و ب��ن��اء الإن�����س��ان الإماراتي 

الأكرب،  الإجن���از  هو  �سنعه  يف  فامل�ساهمة 
ال��غ��اي��ة با  ه���ذه  ال��ع��ط��اء لتحقيق  وك����ان 
اأ�سعب  م��ن  الإن�����س��ان  �سناعة  لأن  ح���دود 
امل��ه��ام ال��ت��ي تقع على ع��ات��ق ال��ق��ائ��د، ولأن 
فا  الإن�سان  ل�سناعة  ي�سخر  مل  اإن  امل��ال 
ف���ائ���دة م���ن ورائ�����ه جت��ن��ى، وه����ذا م���ا بينه 
زايد  ال�سيخ  تعاىل-  ب��اإذن اهلل  له-  املغفور 
ثراه-  اهلل  -طيب  نهيان   اآل  �سلطان  ب��ن 
»اإن  امل��ع��روف:  ق��ول��ه  موؤ�س�ص الحت����اد  يف 
تقدم،  لكل  الأ�سا�سي  العن�سر  الإن�سان هو 
الإن�سان  ه��ي  البلد  لهذا  ث��روة  اأث��م��ن  واأن 
الذي يجب اأن نعتني به كل العناية ونوفر 
ل��ه ك��ل ال��رع��اي��ة، ف��ا ف��ائ��دة للمال بدون 
الزمان  و�ستبقى خالدة على مر  الرجال  
ك��ل اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل لإع����داد املواطن 
به  ي�سهم  ال��ذي  ال�سالح  والعمل  ال�سالح 
املواطن لبناء وطنه وخدمة اأهله واأمته«.  
ومما ل�سك فيه اأن جميع اإم��ارات الدولة 
التاريخي.الذي  ال���ي���وم  ب��ه��ذا  �ستحتفل 
هذه  تاريخ  يف  ي��وم  اأعظم  يعترب  �سك  با 
الدولة العظيمة الوفية لأبنائها واأ�سقائها 

من كل اأنحاء الوطن العربي.
ملحمة يف حب الوطن 

الظفرة  املنطقة  لأه���ايل  ال��وط��ن��ي  العيد 
ميثل ملحمة يف حب الوطن الغايل ويعك�ص 
مزيد من  الفخر والعتزاز والكرامة فهي 
ذكرى عزيزة على قلوبهم فهو اليوم الذي 
ف��ي��ه م��ع��امل الحت����اد وتر�سخت  ت��اأ���س�����س��ت 
معاين التاآزر والتعاون والعمل اجلاد ، يوم 

حا�سرا  ر�سمت  التي  املباركة  النطاقة 
بهيا وم�ستقبا زاهرا حيث متر علينا هذه 
درب  على  ن�سر  ون��ح��ن  الطيبة  ال��ذك��رى 
اخلطوات  فيه  تتوا�سل  درب   ، الإجن���ازات 

لنح�سد النجاحات.
الحتفال  ب�����اأن  خ��م��ي�����ص  اأح���م���د  ي���ق���ول    
49 ل���ق���ي���ام دول������ة الإم��������ارات  ب���ال���ذك���رى 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة جن���دد ال��ع��ه��د لاحتاد 
القيادة  بتكاتف  الوطنية  امللحمة  وتتعزز 
واأبناء الوطن ، وتتعمق التجربة الحتادية 
الفريدة باإجنازاتها ، وت�سطر القيادة يف كل 
يوم مفهوما جديدا يف التخطيط والبناء 
الدولة  اأن��ح��اء  ك��ل  .وتتحقق يف  والإجن����از 

اإجنازات يف كافة املجالت .
امل�سرة  ب�����اأن  ال��ب��ل��و���س��ي  ج��ا���س��م  وي����وؤك����د 

وتتواىل  ال�سنني  عرب  تتوا�سل  الحتادية 
ل��ق��ي��ادة الأج���ي���ال ل��ه��ذه امل�����س��رة اخلرة 
اإجال واإكبار الدور الكبر  مقدرين بكل 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ب��ذل��ه  ال���ذي 
ال�سيخ  -واأخ�����واه  ث���راه  اهلل  -ط��ي��ب  نهيان 
وال�سيخ مكتوم  اآل مكتوم  �سعيد  بن  را�سد 
-وكل  اهلل  رحمهما  مكتوم-  اآل  را���س��د  ب��ن 
اللبنة  اأ���س��ه��م��وا يف و���س��ع  اخل���ري���ن مم���ا 
اإخا�ص  ب��ك��ل  و���س��ع��وا   ، ل��احت��اد  الأوىل 

وتفان اإىل خدمة الوطن . 
وي�������س���ر ث���ام���ر امل������رر ب����اأن����ه يف ظ����ل هذه 
ت�سهدها  ال��ت��ي  وال���ت���ط���ورات  الإجن��������ازات 
الدولة يف الوقت احلايل تتعزز امل�سوؤوليات 
امل�سرة  بهذه  قدما  بال�سر  الهمم  وتعلو 
لتتعزز القيم ويعلو البناء وترفع الهامات 

العمل هو من �سفات  الإب���داع يف  ، ويكون 
لدولتنا  اخل��ر  ليتحقق   ، الناجح  العمل 
القيادة  ال��ع��زي��ز يف ظ��ل  و���س��ع��ب��ن��ا  واأم��ت��ن��ا 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة  -حفظه 

اهلل .
�سعادته  ع���ن  امل���ن�������س���وري  ج��م��ع��ة  وي���ع���رب 
ال��ك��ب��رة ب��ع��ي��د الحت����اد ل��دول��ة الإم�����ارات 
ق��ائ��ا ..اإن����ه م��ع ح��ل��ول ال��ذك��رى املجيدة  
ل��ق��ي��ام دولتنا  ال��وط��ن��ي الأرب���ع���ني  ل��ل��ع��ي��د 
ال��ع��زي��زة ت��ع��م رب���وع ال��وط��ن ال��غ��ايل اأروع 
بذلك  احتفاء  وال�����س��رور  البهجة  مظاهر 
ال��ي��وم ال���ذي اأن��ع��م اهلل ع��ز وج��ل فيه على 
ال��وح��دة والحت���اد الذي  الإم����ارات بنعمة 
ك���ان ث��م��رة جل��ه��ود وق��ن��اع��ات ق���ادة الباد 

بقيادة  ال�سعب ومت�سكه بالحتاد  ومبايعة 
زايد  ال�سيخ  -ب��اإذن اهلل تعاىل-  له  املغفور 
ثراه  ط��ي��ب اهلل  ن��ه��ي��ان-  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 

-وجزاه عنا خر اجلزاء .
قيادة  ب���اأن  الهاملي  ���س��امل  حمد  وي�سيف 
زايد  ال�سيخ  -ب��اإذن اهلل تعاىل-  له  املغفور 
ثراه-  اهلل  -ط��ي��ب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
ك���ان ل��ه��ا اأع��م��ق الأث����ر يف ت��ر���س��ي��خ دعائم 
الحتاد وتقدمه وازدهاره وبتعاون اإخوانه 
الأعلى  املجل�ص  اأع�����س��اء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب 
ل���احت���اد ح��ك��ام الإم�������ارات ح��ق��ق الحت���اد 
اأ�سخم الإجنازات واأ�سملها يف وقت قيا�سي 
له  امل��غ��ف��ور  ب���اأن  املن�سوري  عي�سى  واأك���د   .
-باإذن اهلل تعاىل- ال�سيخ زايد -طيب اهلل 
التاريخيني  القادة  اأولئك  من  كان  ث��راه- 
فن�سر  ال��دول  ببناء  ا�سمهم  الذين يرتبط 
يف ربوع هذه الدولة اخلر واملحبة والأمن 

وال�سام .
واأ����س���اف حم��م��د احل���م���ادي  ب����اأن الراحل 
الكبر ال�سيخ زايد- طيب اهلل  ثراه -كان 
الدولة  ل��ب��ن��اء  نه�سوي  م�����س��روع  ���س��اح��ب 
ن�سب  امل�سروع  ذل��ك  و�سع  وق��د  واملجتمع 
عينيه ومتثله يف كل وقت و�سخر يف �سبيله 
واقعا  اأ�سبح  وامل���ال حتى  واجل��ه��د  ال��وق��ت 

وحقيقة ماثلة للعيان .
 

من زرع اخلري وجده 
زايد  ال�����س��ي��خ  اإن  ���س��ه��ي��ل  وي���ق���ول حم��م��د   
-طيب اهلل ث��راه- كان زارع��ا للخر اأينما 

واأب���ن���اوؤه و�سعبه  اجت��ه فح�سد وج��ن��ى ه��و 
اخل��ر ال���ذي ام��ت��د اإىل ك��ل رك��ن لي�ص يف 
دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��ل اإىل 
اخلر  زرع  وم��ن   .. املعمورة  اأن��ح��اء  �سائر 
وج����ده ..وك�����ان رح��م��ه اهلل زارع�����ا للخر 

واملحبة .
ال��ف��اح��ي ع���ن �سعادته  واأع������رب  حم��م��د 
دائما -برحمة  الذي يذكره  بعيد الحتاد 
اهلل ع��ل��ي��ه- ال�����س��ي��خ زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل 
نهيان ومدى قوة �سربه واإميانه وحتمله 
اإم����ارات  جميع  احت���اد  �سبيل  يف  ال�����س��ع��اب 

الدولة .
واأ�ساف باأن الإمارات يف عامها 49 تدخل 
الألفية الثالثة بقوة اأكرب معززة باإجنازات 
كبرة  عجزت دول كربى عن حتقيقها يف 

هذه الفرتة الق�سرة من الزمن .
ويتوجه حممد را�سد باأ�سمى اآيات التهاين 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
الدولة،  ،رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
وكل اأبناء الوطن الغايل مبنا�سبة الذكرى 
الإرادة  فيه  ت��وح��دت  ال���ذي  ل��احت��اد   49
واحد  �سعب  م�سلحة  اأج��ل  م��ن  ال�سادقة 

حتت راية واحدة هي راية الحتاد .
ال�ساملة  بالنه�سة  حميد  حم�سن  واأ���س��اد 
التي حققتها الدولة على مدى م�سرتها 
الحتادية التي ا�ستنه�ست الهمم والعزائم 
واأحرزت التقدم والنجاح يف كافة املجالت 
امل��ي��ادي��ن بف�سل الإخ���ا����ص يف  وخم��ت��ل��ف 

القول والعمل .
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•• دبي-�لفجر:

 رحم اهلل زايد رمز الأ�سالة والعطاء واملدنية والت�سامح فمن منا ل 
المارات  ا�سواق  يف  �سواء من جتول  ت�ستوقفه  ول  التحف  ت�ستهويه 
التقليدية الرتاثية اأو احلديثة املتجددة .. ومن منا ل يقتني حتفا 
�سوؤونه  احيانا  تثر  وق��د  خاطره  يف  حميميتها  ولها  بيته  يف  معينة 
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 النو�ستاجليا اأو يف الذكريات �سدى ال�سنني احلاكي حيث 
يطرب ويعود مب�ساعره وا�سواقه اإىل ما ي�سبه الحام يف رواق الذاكرة 
ومن منا ل يحلم ولو برهة اأو ملحة اأو حلظة . هكذا بداأ ال�ستاذ عبد 
دبي   يف  للتحف  اجلابر  خم��زن  موؤ�س�سة  مبقر  مكتبه  يف  اجلابر  اهلل 

والتي م�سى على تاأ�سي�سها اليوم قرابة ن�سف قرن . 
منذ  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  الحت��ادي��ة  امل�سرة  فرافقت   
والت�سويق  والخ��ت��ي��ار  الب��ت��ك��ار  يف  خ��ط��وة  خ��ط��وة  وتابعتها  بدايتها 
هكذا  والإن�سانية   واملعرفية  اجلمالية  دللتها  بكل  ال�سلع  ملختلف 
بداأ �سعادته حديثه مبنا�سبة اليوم الوطني التا�سع والأربعني لدولة 
الإمارات العربية املتحدة موؤكدا على اأن املناخ ال�سحي للمطوحات يف 
تفر�ص  وتقاليدها  وثقافاتها  ال�سعوب  جن�سيات  جتمع  التي  الدولة 
للتعرف  اجلميع  لدى  الرغبة  بالتايل  وتفر�ص  والتعارف  التفاعل 
وتاريخها  هلل  واحل��م��د  امل�ستقرة  الآم نة  الإم����ارات  دول��ة  ت��اري��خ  على 
احلافل بوجهة البحري والربي واجلبلي وال�سهلي حيث مع كل بقعة 

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

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

زايد اأبو الرتاث واحل�سارة واملدنية والت�سامح
تراث االإمارات 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

اال�ستقرار واالزدهار اأ�سا�س التطور يف االإمارات

رجال الأعمال يعر�سون جتاربهم ويجمعون  على التفاوؤل بف�سل اهلل والقيادة احلكيمة والر�سيدة
واحدة لعملة  وجهان  واالأمن  الغذاء   : الدالل  حممد  • اأحمد 

النجاحات: مدينة  دبي  يف  ولدت  اأنا  رفيع:   حممد  الغفور  • عبد 
�سالح  رم�سان الرفيع:  نتمنى من �سبابنا  موا�سلة امل�سرية 

العامل اأده�ست  االحتاد  اإجنازات  اأنوهي:  �سامل  غالم  • حممد 
    • عبداهلل دوري�س الب�سري: ت�سهيالت احلكومة ت�ساعف من الطموحات

•• دبي – د.حممود علياء:  

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

واحلمد هلل عاما بعد عام )واإن تعدوا نعمة اهلل ال حت�سوها( �سدق اهلل العظيم .

يف جولتنا  على رجال  الأعمال يف 
دب��ي والإم����ارات ك��ان ل��ق��اوؤن��ا الأول 
: ب�����س��ع��ادة اأح���م���د حم��م��د ال����دلل 
املعروف بثقافته الوا�سعة، وجتاربه 
ا�ستهل  ���س��ع��ادت��ه:  ق����ال  امل��ت��ن��وع��ة، 
اآيات  اأ�سمى  برفع  حديثه  �سعادته 
التهاين والتربيكات مبنا�سبة اليوم 
لدولة  والأرب��ع��ني  التا�سع  الوطني 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة برفع 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  اأي���ات  اأ���س��م��ى 
حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اإىل 
ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واإىل  الإم�������ارات 
اأولياء العهود  واإىل �سعب الإمارات 
والوافدين  املقيمني  واإىل  الكرمي 
اأر���ص الدولة وكل عام  واأنتم  على 

بخر.
واأ�سعار �سعادته اإىل حر�ص الدولة 
وروؤية  بحكمة  العمل  على  دائ��م��ا  
والغذاء  الأم���ن  م��ن  ،ب���دءا  �ساملة 
التجارة  اإىل  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال�����س��ح��ة 
وال�سناعة اإىل املعار�ص واملوؤمترات 
اإىل الأ�سواق واملراكز التجارية مما 
الأوىل عامليا  الإم���ارات  دول��ة  جعل 
لحت�سانها اأكرث من 150جن�سية 
ع���ل���ى اأر�����س����ه����ا ال��ط��ي��ب��ة واأ�����س����اف 
���س��ع��ادت��ه وك���ان���ت اآخ����ر الإجن������ازات 
الف�ساء  اإىل  و�سولنا  احل�����س��اري��ة 
وو�����س����ول ال�������س���اب امل����واط����ن ه���زاع 
ال�سيخ  حلم  حقق  ال��ذي  املن�سوري 

حافزا  وي�سكل  اهلل-  -رح��م��ه  زاي��د 
ل�سباب الإمارات يف التقدم العلمي 
وحت��ق��ي��ق امل��زي��د م��ن الإجن�����ازات ) 

وقل ربِّ زدين علماً(.
وا�ستطرد �سعادته ففي الحتاد قوة 
ويف القوة �ساأن واعتبار اإذا ما كانت 
يف خدمة الوطن، والأمة والإن�سانية 
كافة واأمتنى على �سبابنا دائما قبل 
اأية خطوة ال�ستعانة  الإق��دام على 
لاإم�ساك  امل���ج���رب���ني  ب����اخل����رباء 
ال����ق����راآن  ال���ن���ج���اح ويف  مب���ف���ات���ي���ح  
ينباّئك مثل خبر(  ول   ( الكرمي  
املنجزات  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ط��ون  وب��ه��ذا 

وي�سيفون اإليها املزيد.
وامل�ساواة  بالعدل  تنعم  ف��الإم��ارات 
اأ�س�ص  وال�����س��ع��ادة وال��ت�����س��ام��ح وه���ي 
الع�سر  ه���ذا  يف  متميزة  دول���ة  ك��ل 
فالوليات  وم�����س��ت��ق��ب��ا  ح���ا����س���را 
51 ولية  ب��وح��دة  امل��ت��ح��دة ق��وي��ة 
والحت������اد ال�����س��وف��ي��ت��ي  ك����ان قويا 
وبريطانيا  ج��م��ه��وري��ات��ه  ب���وح���دة 
كذلك وغرها ونحن دائما اأقوياء 
اإىل  ودائ��م��ا  العتيد  الحت����اد  ب��ه��ذا 
واأنتم  ب����اإذن اهلل وك���ل ع���ام  الأم�����ام 

بخر...
الأ�����س����ت����اذ حممود  ق�����ال  وب���������دوره 
�سعداء مبا  نحن   : ال��دلل  حممد 
حققه رائد الف�ساء الإماراتي هزاع 
�سبابنا  ع��ل��ى  ن��ت��م��ن��ى   ، امل��ن�����س��وري 

بخر.
ودائما  ويثمر  يزهر  االحت��اد 

اإىل االأمام
وحتدث اإلينا باملنا�سبة �سعادة ال�سيد 
اأبوعلي-   – نا�سر  �سلمان  ح�سن 
واملخ�سرم  املعروف  الأع��م��ال  رج��ل 
يف قطاع املال والأعمال قال: اأرفع 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  اآي���ات  اآ���س��م��ى 
حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  اىل 
العزيزة  لدولتنا  واأمتنى  الأم��ارات 
الكرمية  التاريخية  املنا�سبة  بهذه 
امل����زي����د م����ن ال���ت���ط���ور والأزده���������ار 
والأع��م��ار وال��ن��م��اء يف ظ��ل القيادة 
واحلري�سة  ال�����س��اه��رة  ال��ر���س��ي��دة 
والأم����ي����ن����ة ع���ل���ى حت���ق���ي���ق الأم�����ن 
،يف  املتوا�سل  وال��ت��ط��ور  والأزده�����ار 
خمتلف قطاعات احلياة والعمال 

وكل عام واأنتم بخر.

جولة �ساملة 
لنا  ك��ان��ت  القليلة  الأي�����ام  وخ����ال 
الإمارات  اأ�سواق  يف  ميدانية  جولة 
التا�سع  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
والأربعني لدولة الإمارات العربية 

املتحدة .
حيث اجمع التجار ورجال الأعمال 
لاأعمال  ال�������س���ح���ي  امل����ن����اخ  ع���ل���ى 
الر�سيدة  القيادة  توجيهات  بف�سل 
احلكومية  ال����دوائ����ر  وت�����س��ه��ي��ات 

االمارات  فقيهي:  عبدالغفور 
تنمية وازدهار

اليوم  مب��ن��ا���س��ب��ة  اإل���ي���ن���ا  وحت������دث 
لدولة  والأرب��ع��ني  التا�سع  الوطني 
�سعادة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
الأ�ستاذ عبد الغفور فقيهي التاجر 

املعروف يف دبي والإمارات.
 ق���ال: اأرف����ع اأ���س��م��ى اآي����ات التهاين 
اأ�سحاب  م��ق��ام  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
ال�سمو ال�سيوخ واإىل �سعب الإمارات 
والوافدين  املقيمني  واإىل  الكرمي 
بهذه  واأمت��ن��ى  للدولة  وال��زائ��ري��ن 
قلوبنا  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ي��دة  امل��ن��ا���س��ب��ة 
جميعا من اهلل عز وجل املزيد من 
ال��ت��ق��دم وال��ت��ن��م��ي��ة والزده������ار من 
عام  اإىل  ع��ام  وم��ن  جيل  اإىل  جيل 
واأنتم  عام  وكل  التوفيق  واهلل ويل 

بخر. 

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

بكل  ال����ن����اه���������س����ة  ع����ج����م����ان  ويف 
النه�سة  م���وك���ب  يف  ق���ط���اع���ات���ه���ا 
اإلينا  ال��دول��ة حت���دث  ال�����س��ام��ل��ة يف 
امل��ع��روف املخ�سرم  رج��ل الأع��م��ال 
النعيمي قال  ال�ستاذ حميد �سعيد 
ت�سهد اإمارة عجمان نه�سة �ساملة 
موازية للنه�سة ال�ساملة يف الدولة 
البناء  اإىل  والتعليم  ال�سحة  م��ن 

دائما ال�سلوك الفا�سل والتح�سيل 
الأخاق  وال��ت��زام  املتزايد  العلمي 
النجاح  على  واحل��ر���ص   ، الفا�سلة 
على  ليحافظوا  والإب���داع  والتميز 
املزيد  ويحققوا  الحت���اد  منجزات 
يف رك���اب احل�����س��ارة وال��ت��ق��دم وكل 

عام واأنتم بخر. 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  وحت���دث 
الإمارات  لدولة  والأربعني  التا�سع 
ال����ع����رب����ي����ة امل�����ت�����ح�����دة،  الأ�����س����ت����اذ 
ع��ب��دال��غ��ف��ور حم��م��د رف���ي���ع  قال: 
اأن��ا ول��دت يف دب��ي يف العام 1937 
م���در����س���ة  ت���ع���ل���ي���م���ي يف  وت���ل���ق���ي���ت 
الأح��م��دي��ة ب��دب��ي ث��م ان��ت��ق��ل��ت اإىل 
التجاري  العمل  ب���داأت  ث��م  ال��ه��ن��د، 
الوالد  مع  بدبي   1954 العام  يف 
حممد الرفيع وكان من اأهل العلم 

واملعرفة .
ث���م حت���دث ح���ول م��ع��ر���ص اك�سبو 
2020 القادم يف دبي، واأعرب عن 
جل تقديره ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ، �ساحب 
الأفكار النرة والطموحات الكبار، 
الثاقبة  ب���روؤي���ت���ه  ي��ت��م��ي��ز  وال������ذي 
بالتطور  الأف�سل  امل�ستقبل   نحو 
املزيد من  والإب���داع ودائ��م��ا نتوقع 
�سبحانه  اهلل-  بف�سل  الإجن�����ازات 
الكرام  �سيوخنا  وف�����س��ل  وت��ع��اىل- 
واأنتم  عام  وكل  املخل�سني  وقادتنا 

البناء  ال�سحية  املناف�سة  ووج���ود 
يف موازين حركة العر�ص والطلب 
القطاعات  ك�����ل  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى 
نواحي  اأو  ال�سلع  اأن����واع  وخمتلف 
ب�سكل لفت  تنمو  وال��ت��ي  الأع��م��ال 
وعاملي  واإق���ل���ي���م���ي  وب����اأف����ق حم��ل��ي 
والطموحات  اخل��ربات  بني  يجمع 
واقتدار  مب��ه��ارة  وال���س��ت�����س��راف��ات 

وكل عام وانتم بخر. 
فماذا يقول لنا رجال الأعمال؟

دائما  ن��ح��ن  ال��رف��ي��ع:  ���س��ال��ح 
متفائلون

وحتدث اإلينا اليوم الوطني التا�سع 
الأ�ستاذ �سالح  رم�سان  والأربعني 
ال��رف��ي��ع ال��ت��اج��ر امل���ع���روف يف دبي 
كامي  ا�ستهل   : ق���ال  والإم������ارات 
التهاين  اآي�����ات  اأ���س��م��ى  اأرف�����ع  ب�����اأن 
ال�سمو  اأ���س��ح��اب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
الإم��������ارات  ���س��ع��ب  واإىل  ال�������س���ي���وخ 
الدولة  يف  املقيمني  واإىل  ال��ك��رمي 
وال����واف����دي����ن واأمت����ن����ى امل���زي���د من 
ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ن��ه�����س��ة والزده������ار يف 
ال��ق��ط��اع��ات وع���ل���ى كافة  خم��ت��ل��ف 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  واأمت��ن��ى  الأ���س��ع��دة 
على   جميعا  قلوبنا  على  ال��ع��زي��زة 
باجلد  امل�سرة  يوا�سلوا  اأن  �سبابنا 
واملثابرة والكد والجتهاد وكل عام 

واأنتم بخر. 

الزراعة  اىل  والطرقات  والأع��م��ار 
وال�سناعة  التجارة  اإىل  والت�سجر 
ي�سمل  مبا  والريا�سة  الثقافة  اإىل 
توجيهات  بف�سل  ال��ق��ط��اع��ات  ك��ل 
�ساحب ال�سمو احلاكم وويل عهده 
الأمني والبلدية وجميع امل�سئولني 
بامل�ستقبل  متفائلون  دائما  ونحن 

الأف�سل وكل عام واأنتم بخر. 

االحتاد يج�سد اإرادة اجلميع
وق����ال ال�����س��ي��د حم��م��د غ���ام �سامل 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة  اأن���وه���ي  
دولة  اإن  ع��ي��د الحت����اد  ل���اإم���ارات 
الإمارات العربية املتحدة قد متيزت 
ال�سيخ  اأم����ث����ال  خم��ل�����س��ني  ب���ق���ادة 
اهلل  رحمهما  را���س��د  وال�سيخ  زاي���د 
الحتادية  امل�سرة  اأ�س�سا  قد  وهما 
واإجنازاتهما  وث��م��اره��ا  ب��خ��رات��ه��ا 
امل�سرة  ال�سيوخ  ابناوؤهما  ويوا�سل 

املتميزة بكل فخر واعتزاز واأمتنى 
على الأجيال ال�ساعدة من ال�سباب 
ثمار  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  يح�سنوا  اأن 
اأمنوذج  دائما  يكونوا  واأن  الحت��اد 
والتفاين  وال���ع���ط���اء  الإخ�����ا������ص 
والوفاء وكل عام واأنتم بخر.  كما 
غام  حممد  ال�سيد  اإل��ي��ن��ا  حت��دث 
الرتياح  مب�����س��اع��ر  اأن���وه���ي  ���س��امل 
ب�����منجزات  والع���ت���زاز  وال��ت��ف��اوؤل 
وامل�س������رة  زاي���د  ال�سيخ  امل��رح��وم 
اإىل  ق��دم  وق��د  الرائعة  الت���حادية 
الإ مارات قبل 31 �سنة . قال : نعتز 
له  املغفور  باإجنازات  دائما  ونفخر 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
الحتادية  امل�����س��رة  ح��ق��ق��ت��ه  ومب���ا 
من اإجنازات اأده�ست العامل وبزمن 
قيا�سي يب�سر دائما باملزيد باإذن اهلل 
بقيادة �سيوخنا الكرام وهمة اأبنائنا 

الأبرار وكل عام واأنتم بخر. 
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من رجاالت الدولة واأعمدة االحتاد

ال�سفري عي�سى �سالح القرق.. مدر�سة يف ال�سيا�سة والدبلوما�سية والأدب والثقافة 
•• كتب- د . حممود علياء:

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

اأمد اهلل  اليوم وبعد عمر مديد  يف الدللة وال�ساملة يف الروؤية حتى غدا 
يخبئه  وم��ا  ومكنوناتها  كنوزها  م��ن  اجلميع  ينهل  متكاملة  جامعة  فيه 
من جتارب ودرو�ص وف�سول ومواقف فيها احلكمة واللياقة بقدر ما فيها 
املنا�سب  ال��وق��ت  يف  املنا�سب  وال��ق��رار  املنا�سب  ال��وق��ت  يف  املنا�سبة  اخل��ط��وة 
امل�سرة  واكبت  التي  الدبلوما�سية  املنارات  اإح��دى  القرق  �سالح  عي�سى  اأنه 
اأب��ا �سالح واأن��ع��م عليه  الحت��ادي��ة بكل متيز وجن��اح واإب���داع وف��ق اهلل العم 
بال�سحة والعافية ومع متنياتي ل�سعادته باأن يزيد يف العطاء للمكتبة من 
كتب الأدب والتجارب واخلواطر والتاأمات لتنهل الأجيال تباعا من هذا 
باملعارف والتجارب وال��دللت والعرب واخلا�سات  الذي ل ين�سب  املعني 
املكتنزة . كملة اأخرة لقد تعلمت من �سعادته متعة ال�سمت والإ�سغاء ولذة 
احلوار املو�سوعي الهادف وتاقح الثقافات امل�سوق و�سحبة الكتاب يف احلل 

والرتحل جزاه اهلل كل خر وكل عام واأنتم بخر. 

•• دبي-�لفجر:

وحت����دث رج���ل الأع���م���ال امل���ع���روف يف 
ال�سيخ  ���س��ع��ادة  واخل��ل��ي��ج  الإم��������ارات 
مبنا�سبة  امل��اج��د   حممد  عبدالعزيز 
ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ال��ت��ا���س��ع والأرب���ع���ني 
ف����اأك����د ع���ل���ى اأه���م���ي���ة احل����ف����اظ على 
الإ�سافة  و���س��رورة  الحت��اد  منجزات 
جيل  اإىل  ج���ي���ل  م�����ن  امل���ت���وا����س���ل���ة 
واأبواب  متاحة  الفر�ص  واأن  خا�سة 
ال��ط��م��وح��ات م��ف��ت��وح��ة وي��ج��ب على 

ال�سباب ال�ستفادة من جتارب ال�سياب 
مع حت�سيل العلم وتقوى اهلل واجلد 
املنجزات  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  وامل���ث���اب���رة 
���اً ونوعا  وال��ع��م��ل ع��ل��ى زي���ادت���ه���ا ك���ماّ
غدا  الدولة  يف  احل�ساري  فالعمران 
مو�سع اإعجاب العامل واحرتامه كما 
ال�ستفادة  �سرورة  على  �سعادته  اأك��د 
الطموحات  واإذك��������اء  ال���ف���ر����ص  م���ن 
تقدير  وح�����س��ن  امل��ن��ج��زات  امل�ساعفة 
النافعة  والأوق���ات  الفا�سلة  امل�سالك 
والج���ت���ه���اد امل��ت��وا���س��ل ل���س��م��ي��ا واأن 

واأطال  اهلل  حفظهم  الكرام  �سيوخنا 
اهلل يف اأع��م��اره��م ق��د وف���روا الفر�ص 
ال�سبل  بكل  الكفاءات واجتهوا  ورعوا 
خمتلف  يف  والزده������ار  التنمية  اإىل 
قطاعات احلياة العمرانية وال�سحية 
والتجارية  وال��زراع��ي��ة  والتعليمية 
والثقافية  وال�سياحية  وال�سناعية 
الع�سرية  احل��ي��اة  جم���الت  ك��ل  واإىل 
واحلداثة  الأ���س��ال��ة  ب��ني  جتمع  التي 
عام  وك��ل  ومثمر  مو�سوعي  ب��ت��وازن 

وانتم بخر. 

حتية من القلب لل�سيوخ

عبد العزيز املاجد: نواكب النه�سة منذ البدايات

�سعادة عبد العزيز املاجد

ديق:اأو�سي ال�سباب بتقوى اهلل �سّ

االإمارات ودبي بني االأم�س واليوم .... حديث ذو �سوؤون وذو �سجون

عبد الرزاق �سديق اخلاجة:  على ال�سباب اأن يح�سنوا ال�ستفادة من امل�سرية
االحتاد جعل االإمارات بني البلدان االأوىل يف العامل

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

الإمارات العربية املتحدة من قبل ومن بعد حديث ذو �سجون وتفاوؤل ذو يقني وم�ستقبل ذو �سوؤون 
مع �سعادة الأ�ستاذ عبد الرزاق �سديق اخلاجه رجل الأعمال املعروف بنجاحه ومتيزه وطموحه 
لقد عا�سر الأ�ستاذ عبد الرزاق اخلاجه ال�سوق واملدينة والرخاء والزدهار يف الدولة بكل تفا�سيل 

م�سرة النه�سة وثمارها فاأح�سن القطاف واأجاد التطوير واأ�ساف النجاح اإىل النجاح. 

 ذكريات ومتنيات
ويف لقاء مع �سعادته مبنا�سبة اليوم الوطني التا�سع و الأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
ا�ستهل �سعادته حديثه برفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء 
املجل�ص الأعلى لاحتاد حكام الإ مارات متمنيا �سعادته بهذه املتنا�سبة املزيد من النماء والتطور 

والرخاء والزدهار وكل عام واأنتم بخر.
وبالعودة اإىل ذكرياته مع البدايات قال الأ�ستاذ عبد الرزاق اخلاجه بالعودة اإىل الذكريات الأوىل 
قبل الحتاد كانت املنطقة تعاين من الطرق الرتابية واملحات املحدودة يف اخلم�سينات وهكذا 
التطور  ه��ذا  واأرى  املدينة  اأجت��ول يف  اأن��ا  وال��ي��وم ولطاملا  الأم�����ص  ال�سا�سع بني  الفرق  الآن  ن��رى 
والزدهار والطرق واملباين والأ�سواق واملراكز التجارية فاأردد يف خاطري دائما الآية الكرمية ) 

واأما بنعمة ربك فحدث( )ولئن �سكرمت لزيدنكم(.
ي�ساف اإىل هذه املعامل اجلديدة من امليرتو اإىل مراكز الت�سوق والنوادي والفنادق واملنتجعات 
ال�سياحية وكل هذا ح�ساد طبيعي جلهود وحكمة قيادتنا الر�سيدة التي جعلت من دبي والإمارات 
حمط اأنظار العامل فاإذا ما �سلح الراأ�ص �سلح اجل�سد والعقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم فتمنى 

على  اأمتنى  ب��دوره  �سريف  حممد  الأ�ستاذ  وق��ال  التوفيق.  ويل  واهلل  جيل  اإىل  جيل  من  املزيد 
الأجيال اجلديدة اأن تكون مب�ستوى هذه الإجنازات واأن تويل زيادتها واحلفاظ عليها كل اهتمام 
كما اأمتنى على ال�سباب التزام اخللق والف�سيلة وبر الوالدين وحت�سيل العامل واملعرفة وقدميا 

قالوا زرعوا فاأكلنا ونزرع فياأكلون وكل عام واأنتم بخر.  

عبد الرزاق اخلاجه حممد �سريف

�سديق حممد �سديق �سالم

ومبنا�سبة اليوم الوطني التا�سع والأربعني حتدث اإلينا ف�سيلة الواعظ الأ�ستاذ 
�سديق حممد �سديق �سام الواعظ الأول يف دائرة ال�سوؤون الإ�سامية والعمل 
اإىل مقام �ساحب  التهاين والتربيكات  اآيات  اأ�سمى  اأرفع  اخلري بدبي فقال: 
واإىل مقام  اهلل  الدولة حفظه  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
اأ�سحاب  اآل مكوم رعاه اهلل واإىل مقام  �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء املجل�ص الأعلى لاحتاد حكام الإ مارات واأ�سحاب ال�سمو 
و�سعب  وامل�����س��وؤول��ني  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  وجميع  الأم��ن��اء  العهود  اأول��ي��اء 
حتدث  ثم  بخر.  واأنتم  ع��ام  وك��ل  والزائرين  والوافدين  واملقيمني  الإم���ارات 
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 الر�سيدة تن�سر اخلر والعمل 
الإن�ساين يف كل بقاع الدنيا ومتنياتي على ال�سباب اأن يلتزموا الف�سيلة ويعملوا 
بجد واجتهاد واإخا�ص لتحقيق امل�ستقبل الأف�سل ويوا�سلوا امل�سرة واهلل ويل 

التوفيق وكل عام واأنتم بخر. 

•• �لفجرية- �لفجر:

لدولة  والأرب���ع���ني  التا�سع  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة   
الإم��ارات العربية املتحدة قالت ال�سيدة مروة مبارك 
اإمارة  يف  املالية  ال��دائ��رة  يف  املدير  �سكرترة  اهلل  عبد 

الفجرة.
 ل��ق��د واك��ب��ت امل�����راأة يف الإم������ارات امل�����س��رة الحتادية 

والفنية  والأدبية  والرتبوية  التعليمية  روافدها  بكل 
والإداري�������ة واأث��ب��ت��ت وج���وده���ا ط��ال��ب��ة وم��وظ��ف��ة واأم���ا 
مديرة  مما جعلها �سركيا فعال اإىل جانب الرجل يف 

الجنازات الحتادية املتوالية.
العلمي  التح�سيل  من  املزيد  املنا�سبة  بهذه  وامتنى 
والأ�سري  والجتماعي  والرتبوي  التعليمي  والجن��از 

والرتبوي وكل عام وانتم بخر. 

املراأة يف االإمارات ت�سارك باالإجنازات 
مروة مبارك عبد اهلل الظاهري: تواكب النه�سة الن�سائية يف الفجرية  امل�سرية الحتادية بكل روافدها 

نرفع اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
مبنا�شبة اليوم الوطني التا�شع و الأربعني

وكل عام وانتم بخري

الوحدة للمقاوالت - خربة وجودة  
حميد �سعيد حميد النعيمي

الوحدة للمقاوالت- عجمان- الب�ستان
هاتف: 7446166 �س.ب.6 عجمان
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مبيع و�سراء واإدارة ارا�سي وعقارات
دبي- هاتف: 2262210- 2262256

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

موؤ�س�سة الدلل العقارية
احمد حممد الدالل

حممود حممد الدالل
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كل �سنة و هي اأر�س اخلري

ون التربيكات والتهاين لالإمارات يف يومها الوطني وافدون يزفُّ
االحتاد بف�سل  املجاالت  جميع  يف  االأو�سط  ال�سرق  منارة  اأ�سبحت  االإمارات  الزيات:  • حممود 

والتكافل والتاآخي  والتعاي�س  ال�سالم  يف  العامل  م�ستوى  على  متفردًا  منوذجًا  تقدم  مهران:  • خديجة 
الرفاهية اأبنائها  ومنح  الدولة  يف  املعي�سي  بامل�ستوى  لالرتقاء  طموحة  ا�سرتاتيجيات  اإدري�س:  ال�سايف  • عبد 

•• حتقيق رم�شان عطا

بني  وال��رتاح��م  التاآخي  معاين  ))تظهر 
اأفراد املجتمع الواحد يف يوم الحتاد من 
العربية  اجلاليات  حتتفل  حيث  عام  كل 
-على قلب رجل واح��د- يف عيد الحتاد 
لي�سكلوا  الإم����ارات����ي����ني  اإخ���وان���ه���م  م���ع 
العامل  بها  ي�سهد  وت�سامح  ف��رح  ملحمة 
باألوان  الإم����ارات  اأرج���اء  وتتزين  اأج��م��ع 

علم الإمارات .
رئي�ص  ال��زي��ات  ق��ال حممود  البداية  ويف 
اأ�سبحت  ق��ائ��ا:الإم��ارات  اإدارة،  جمل�ص 
منارة ال�سرق الأو�سط يف جميع املجالت 
واأت��وج��ه بخال�ص  وه��ذا بف�سل الحت���اد 
حل�سرة  ال�����س��ام��ي  امل���ق���ام  اإىل  ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اآل نهيان رئي�ص دول��ة الإم��ارات العربية 
 49 ال��  الوطني  العيد  املتحدة مبنا�سبة 
كما اأهنئ  اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اإخوانه 
حكام الإمارات جميعاً و ال�سيوخ والوجهاء 
يف  كافة  واملقيمني  واملواطنني  والأع��ي��ان 
املتحدةمبتها  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
اإىل املوىل -عز وجل- اأن يحفظ �سيوخها 
و�سعبها من كل مكروه واأن يدمي عليهم 
واأن  وال��رخ��اء  والطماأنينة  الأم��ان  نعمة 

يرزقهم مبوفور ال�سحة وال�سعادة 
اأدعو  اأن  �سوى  املقام  ه��ذا  ي�سعني يف  ول 
رب العزة اأن يغفر لوالد اجلميع ال�سيخ 
روحه  يتغمد  واأن  ث����راه-  ط��ي��ب   - زاي���د 

الطاهرة وي�سكنها ف�سيح جناته.
واأكد عبد ال�سايف اإدري�ص ،موؤرخ ، قائا 

خال فرتة ق�سرة، متكنت الدولة من 
القطاعات  لأب���رز  الأ���س��ا���ص  حجر  و���س��ع 
التي �ساهمت يف رفعة الدولة، نذكر منها 
القطاع التعليمي وال�سحي والقت�سادي، 
طموحة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ات  اإط��������ار  ويف 
الدولة  يف  املعي�سي  بامل�ستوى  ل��ارت��ق��اء 
العي�ص،  ورغ��د  الرفاهية  اأبنائها  ومنح 
بذلت القيادة الر�سيدة منذ بداية احتاد 
بتلك  لارتقاء  كبرة  ج��ه��وداً  الإم���ارات 

القطاعات. 
الدولة-  موؤ�س�سو  اآمن  اإدري�ص:  واأ�ساف 
الكرمية  احل��ي��اة  اأن  ث��راه��م-  اهلل  طيب 
ال�سحة  م�ستويات  اأف�سل  توفر  تعني 
با�سروا  وعليه  ال��وط��ن  لأب��ن��اء  والتعليم 
بعد قيام الحتاد مبا�سرة يف قيام نه�سة 
ال�سمو  اأ���س��ح��اب  ا�ستكمل  وق��د  ال��دول��ة، 
ال�سيوخ حكام الإمارات   احلاليني، رعاهم 
اهلل، م�سرة الآب��اء املوؤ�س�سني، طيب اهلل 
ثراهم، لذا جند الدولة تنطلق م�سرعًة 

نحو التميز والإبداع واملراكز الأوىل. 
وق���ال ع���ادل ال��دي��ب رج���ل اأع��م��ال :اأزفُّ 
اإىل دولة  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين  اأ���س��م��ى 
حكومة  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم����������ارات 
و�سعباً مبنا�سبة يوم الحتاد  كما نبارك 
لأ���س��ح��اب ال�����س��م��وال�����س��ي��وخ واحل���ك���ام يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة جميعاً .. 

وع�سى اهلل اأن يطول باأعمارهم وميدهم 
بال�سحة العافية وال�سعب الإماراتي كافة 

وع�سى دياركم عامرة باخلر والربكة.
ال��رح��م��ن، م�ستثمر،  ع��ب��د  ���س��اك��ر  ���اأ  وه���نَّ
قائا:نرفع اأ�سمى التهاين و التربيكات 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مل��ق��ام 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص دول����ة الإم�����ارات 
ال�سمو  ���س��اح��ب  واإىل  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
رئ��ي�����ص ال���دول���ة رئ��ي�����ص جمل�ص ال����وزراء 
حاكم اإمارة دبي- رعاه اهلل- واإىل �ساحب 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 
واملقيمني  الإم��ارات  �سعب  واإىل  امل�سلحة 

على اأر�سها الطيبة
مبنا�سبة بدء الحتفالت بالعيد الوطني 
ال� 49 ونرتحم يف هذه الذكرى العظيمة 
على روح القائد املوؤ�س�ص ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان-طيب اهلل ثراه- الذي 
اأر�سى دعائم الحتاد وبنى الوطن بجهد 

واإخا�ص قل نظرهما يف العامل.
واأو�����س����ح ب�����س��ر اخل���امت���ي اأه��م��ي��ة عيد 

الحتاد بالن�سبة للوافد
املواطنني  لإخواننا  الوطنية  وامل�ساركة 
ن�ستذكر  اأن  املهيب لب��د  ال��ي��وم  ه��ذا  ويف 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
الدولة  موؤ�س�ص  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان، 

التي  الكبرة  واجلهود  نه�ستها،  وب��اين 
ق����ام ب��ه��ا ل�����س��ن��وات ط��وي��ل��ة ح��ت��ى حتول 
الحت��اد من حلم اإىل واق��ع، حيث راهن 
على قدرتها بالنجاح والنهو�ص والتطور، 
وحاول  وجهده،  وقته  من  الكثر  فبذل 

�سعبه يف كل ربوع  الق��رتاب من  جاهداً 
الإمارات، قبل اإعان قيام الدولة ب�سكل 

ر�سمي يف الثاين من دي�سمرب 1971.
وعن اأهمية يوم الحتاد وما و�سلت اإليه 
الإمارات من اإجنازات عاملية، قال خمتار 

الثاين  يف  ع��ام،  ك��ل  احلافظنحتفل  عبد 
من �سهر دي�سمرب، باليوم الوطني املجيد 
وهو  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
ال��ي��وم ال���ذي ب����داأت ف��ي��ه م�����س��رة وطنية 
والنجاحات  بالإجنازات  حافلة  اإماراتية 
اأهم  م�ساف  يف  الإم�����ارات  و�سعت  ال��ت��ي 

دول العامل واأكرثها تقدما، 
موؤكدة على الدور الريادي على امل�ستوى 
ومت�سكها  وال����دويل،  والإق��ل��ي��م��ي  املحلي 
به  تنعم  ما  وم��دى  الرا�سخة،  مببادئها 
قيادتنا  بف�سل  ورخ����اء  وع��ل��م  اأم���ن  م��ن 
العهد  لتجديد  منا�سبة  وهو   ، الر�سيدة 
بال�سر على خطى ونهج الوالد املوؤ�س�ص 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
نهيان، طيب اهلل ثراه، ورفيق دربه ال�سيخ 
م��ك��ت��وم، ط��ي��ب اهلل  اآل  �سعيد  ب��ن  را���س��د 
ال�سمواحلكام  اأ�سحاب  واإخوانهما  ث��راه، 
ال��ذي��ن اجتمعوا على احل��ق واخل���ر، يف 
 1971 ل�سنة  دي�سمرب  من  الثاين  ي��وم 
لإع�������ان ق���ي���ام احت������اد دول������ة الإم��������ارات 
التنمية  م�سرة  وب��دء  املتحدة،  العربية 
والبناء التي �سملت جميع نواحي احلياة، 

اأن  ال��دول��ة خ��ال ف��رتة ق�سرة  ومكنت 
تتبواأ املكانة التي ت�ستحقها بجدارة بني 

دول العامل.

��اأ ال��دك��ت��ور م��اج��د امل�����س��ري ال�سعب  وه��نَّ
يوم  مبنا�سبة  و�سعبا  حكومة  الإم��ارات��ي 

الحتاد الوطني 
الإماراتية  الإجن���ازات  اأهمية  على  واأك��د 
يف جم������ال ال����ط����ب وت�������س���دي���ه���ا ل���وب���اء 
ك��ورون��ا ال��ذي اآمل العامل اأج��م��ع  واأوجد 
حت����دي����ات ���س��ع��ب��ة و اأب�������رز م�����دى ق����درة 
التحديات  ه��ذه  م��ع  للتعامل  الإم�����ارات 
وال�ستعدادات اجلبارة يف املجال ال�سحي 
للمت�س�سفيات  التحتية  والبنية  والطبي 
،هذا يجعل من يوم الحتاد ال� 49 فخرا 
وع��زة ل�سواعد الإم��ارات وم��دى تقدمها 

بني الدول. 
وقالت روان عادل :اليوم الوطني التا�سع 
ُيعد منا�سبة  الإم��ارات  لدولة  والأربعني 
عزيزة على قلوب الإماراتيني و املقيمني 
على اأر�ص هذا البلد الطيب كافة ويوماً 
اعتزازه  ال�سعب عن  يعرب فيه  ا�ستثنائياً 
باإجنازات الوطن وحبه وولئه والتفافه 
بناء  التي و�سعت  الر�سيدة  قيادته  حول 
الإن�����س��ان وا���س��ت��ث��م��ار ط��اق��ات��ه ع��ل��ى راأ�ص 
والنفي�ص  ال���غ���ايل  وب���ذل���ت  اأول���وي���ات���ه���ا، 
اإعجاب  حمط  و�سعبها  الإم���ارات  لتكون 

وتقدير العامل اأجمع.
وق����ال����ت خ���دي���ج���ة م����ه����ران :ن���ه���ج دول����ة 
الإمارات يف اإر�ساء قيم الت�سامح واملحبة 
والعطاء، وهي القيم التي غر�سها الآباء 
نفو�ص  يف  ثراهم،  اهلل  طيب  �سون،  املوؤ�ساّ
كل مواطن ومقيم يف الدولة، وازدهرت 
يف ظل قيادتنا الر�سيدة التي جعلت من 
والأمن  والرخاء  لل�سعادة  واح��ة  الدولة 
اأر�سها  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع  ي��ع��ي�����ص  والأم������ان 
وتقدم  وان�������س���ج���ام،  ت��ن��اغ��م  يف  ال��ط��ي��ب��ة 
يف  العامل  م�ستوى  على  متفرداً  منوذجاً 

ال�سام والتعاي�ص والتاآخي والتكافل. 
ويف اخلتام قال فهد ح�سني :اإن الحتاد 
م���ا ق���ام اإل جت�����س��ي��داً ل��رغ��ب��ات واأم����اين 
وتطلعات �س�عب الإمارات الواحد يف بناء 
جمتمع حر كرمي، يتمتع باملنعة والعزة 
فوقه  ت��رف��رف  م�����س��رق  م�ست��قبل  وب��ن��اء 
راية العدالة واحلق وليكون نواة لوحدة 

عربية �ساملة .
واأ�ساف ح�سني اأتقدم باأ�سمى اآيات التهنئة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  التربيكات  و 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 
بن  حممد  ال�سيخ  و�سمو  اهلل-  –حفظه 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
بدولة  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
الإمارات العربية املتحدة،  و اإىل اأ�سحاب 
ال�سمو ال�سيوخ احلكام و اإىل �سعب دولة 
واإىل  ك��ل��ه  ال�سقيقة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
مبنا�سبة  كلهم  اأرا���س��ي��ه��ا  على  املقيمني 

اليوم الوطني ال� 49.

و�سعبًا حكومة  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  اإىل  والتربيكات  التهاين  اأ�سمى  اأزفُّ  الديب:  • عادل 
زايد ال�سيخ  املوؤ�س�س  القائد  روح  على  العظيمة  الذكرى  هذه  يف  نرتحم  الرحمن:  عبد  • �ساكر 

واقع اإىل  حلم  من  االحتاد  حتول  حتى  طويلة  ل�سنوات  بها  قامت  التي  الكبرية  اجلهود  ن�سكر  اخلامتي:  • ب�سري 
احلياة نواحي  جميع  �سملت  التي  والبناء  التنمية  م�سرية  بدء   1971 ل�سنة  دي�سمرب  من  الثاين  احلافظ:  عبد  • خمتار 

• ماجد امل�سري: اأثبتت االإمارات قدرتها على الت�سدي لهذه التحديات وا�ستعداداتها اجلبارة يف املجال ال�سحي 
اأولوياتها راأ�س  على  طاقاته  وا�ستثمار  االإن�سان  بناء  و�سعت  الر�سيدة  القيادة  عادل:  • روان 

االإمارات �س�عب  وتطلعات  واأماين  لرغبات  جت�سيدًا  اإال  قام  ما  االحتاد  ح�سني:  • فهد 
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الفجرية تنعم مب�سرية النه�سة ال�ساملة ..  �سباق دائم مع التطور واالزدهار

�سعيد  عبيد النعيمي:اأمتنى على ال�سباب بر الوالدين 
وطاعة اأويل الأمر وال�ستفادة من الفر�ص

نا واْحم الإمارات التي ..« ق�سيده » يا ربَّ

•• �لفجرية – د . حممود علياء:

ت�����س��ه��د  اإم������ارة ال��ف��ج��رة ازده������ارا لف��ت��ا ي�سمل 
املتميزة  وهي  القطاعات  و�ستى  امليادين  خمتلف 
بني اإمارات الدولة مبوقعها على املحيط الهندي 
العاملية  امل���اح���ة  ال���ع���رب ح��ي��ث خ��ط��وط  وب��ح��ر 
للم�سافرين  املنا�سبة  واملحطة  الن�سطة  والتجارة 
حد  على  وامل�ستجمني  وامل�سرتيحني  والقادمني 
يقول  كما  النخيل  واأ���س��ج��ار  الينابيع  ب��ني  ���س��واء 
املعروف  ال��ت��اج��ر  النعيمي  عبيد  �سعيد  ال�سيد 
ال�سيخ حمد بن  ال�سمو  ،واأ�ساف و يويل �ساحب 
لاحتاد  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو  ال�سرقي  حممد 
النه�سة وال��ت��ط��ور كل  ال��ف��ج��رة م�����س��رة  ح��اك��م 
اهتمام مع العناية الافتة لكل التفا�سيل وويل 
ال�سرقي  حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  الأم���ني  العهد 
ال�سرقي  حممد  بن  �سالح  ال�سيخ  �سمو  وكذلك 
رئي�ص دائرة ال�سناعة والقت�ساد وجميع اأ�سحاب 
البلدية  يف  امل�����س��وؤول��ني  وال�����س��ادة  ال�سيوخ  ال�سمو 

وغرفة التجارة ودائرة ال�سياحة واملنطقة احلرة 
ك��ل اهتمام ويتابعون كل  الإم���ارة  ي��ول��ون  ال��ذي��ن 
تفا�سيل التطور خطوة خطوة مما جعل الفجرة 
من  املعاير  بكل  ع�سرية  ومدنا  ناه�سة   اإم���ارة 
اإىل  �سانة  اإيل  البدية  اإىل  م��رب��ح   اإىل  الفجرة 
م�سايف اإىل البثنة اإىل العقة  اإىل دبا حيث يجتمع 
ال��ت��ط��ور الج��ت��م��اع��ي م��ع ال��ت��ط��ور ال�����س��ح��ي مع 

التطور العمراين والتعليمي اإ�سافة اإىل احلدائق 
الينابيع  اإىل  تو�سل  ال��ت��ي  وال��ط��رق  وامل��ن��ت��زه��ات 
والآث����ار وق��م��م اجل��ب��ال وامل����زارع وال�����س��ط��اآن حيث 
البحر  اأم���واج  مع  ويتهادى  اجلبل  �سكون  يلتقي 
على �سوء القمر لي�سكل �سيمفونية رائعة يتعانق 
والإبداع  وال�سكون  واحلركة  والظل  ال�سوء  بها 
النعيمي  عبيد  �سعيد  ال�سيد  يقول  كما  والتاأمل 
الذي واكب النه�سة منذ خطواتها الأوىل واأطلق 
على موؤ�س�سته مفرو�سات النه�سة ،اإنها الفجرة  
كما  القطاعات  كل  الناه�سة يف  اخلليج  ابت�سامة 
�سعيد عبيد  ال�سيد  املعروف  الأعمال  يقول رجل 
بثقافة  يتمتع  ال���ذي  امل��ع��روف  ال��ت��اج��ر  األنعيمي 
وا�سعة تزخر �سفحاتها بحكايات الأجداد وتثمر 
وطاعة  ال��ول��دي��ن  ب��ر  يف  ال�سباب  ل��دى  بالعتبار 
ويل الأمر وال�ستفادة من الفر�ص وليتم توا�سل 
العطاء بني الأجيال وت�ساعف ثمار النه�سة من 
جيل اإىل جيل، واهلل ويل  التوفيق وكل عام وانتم 

بخر.     

ي��������ا رب�������ن�������ا واح��������������م االإم������������������������ارات ال����ت����ي 
ع�����ه�����ده ويل  ث���������م  خ�����ل�����ي�����ف�����ة  واح���������ف���������ظ 
ورج��������ال��������ه حم��������م��������دا  واأح������������������م  رب  ي���������ا 
وال�������������س������ي������خ  ح��������م��������دان ك�����������ذا اأب���������ن���������اوؤه
وال�������������س������ي������خ م������ك������ت������وم ف���������ال ن�����ن�����������س�����ي ل���ه
وح���ك���ي���م���ن���ا �����س����ي����خ����ن����ا  واأرح�����������������م  رب  ي�������ا 
ل���ن���ا م������ك������ت������وم  اآل  واأح����������ف����������ظ  رب  ي��������ا 
ي��������ا رب�������ن�������ا واأح����������������م االإم�����������������������ارات ال����ت����ي
امل�������س���ط���ف���ى احل����ب����ي����ب  ع����ل����ى  ������س�����ّل  رب  ي������ا 
و������س�����ع�����دمت�����و ع�����������س�����ت�����م�����و  ع������ي������د  ك���������ل  يف 

ال���������ردى ف�����ل�����ه  �������س������اءه������ا  اأو  ك�������اده�������ا  م�������ن 
�������دا �������مَّ حُمَ ال�������ه�������م�������ام   ذاك  ب�������ه  اأع�������ن�������ي 
ي��������ا رب�������ن�������ا وارح����������������م اأب���������اه���������م را��������س�������دا
ح�������������ازوا امل��������ك��������ارم وال�������ع�������ال وال���������������س�������وؤددا
غ�����دا ف������ارح������م������ه  رب  ي�������ا   .. اأف�������������س������ال������ه 
ي��������ا رب�������ن�������ا واأرح�������������������م اأب�����������ان�����������ا  زاي�����������دا
اأه�������������ل امل���������ك���������ارم وال������ع������ط������اي������ا وال�������ن�������دى
األ�����������ردى ن���������ال  ������س�����اءه�����ا  اأو  ك�������اده�������ا  م�������ن 
ال�����ه�����دى اأع��������������الم  واالأ���������س��������ح��������اب  واالآل 
ال�����ف�����دى ل�����ك�����م  م���������س����رن����ا  ي������ا�������س  اآل    �سعيد عبيد النعيمي ي�������ا 

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

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

•• دبي- د . حممود علياء:

موؤ�س�سة  توا�سل  ونيف  �سنوات  ع�سر  قبل  انطاقتها  منذ 
الرتاث  اإح��ي��اء  على  العمل  الإم����ارات  يف  الثقافية  ال�سركال 
مدرو�سة  علمية  بروؤية  امل�ستقبل  واأ�سراف  التطور  ومواكبة 
والفنية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ك��ري��ة  امل���واه���ب  رع��اي��ة  م��ن  تنطلق 
وتاألقها  وح�سورها  وتوا�سلها  لتنميتها  عامة  والإب��داع��ي��ة 
مبنهجية مدرو�سة جتمع بني املحرتفني والهواة وت�سعى اإىل 
اإذكاء روح التميز واخللق والبتكار �سواء بالري�سة اأو بالأزميل 
اأو بالقلم اأو بالوتر والنغم اأو يف جمالت املخطوطات ورعاية 
وهناك  ال��ر���س��وم  فهمنا  �سبيا  ذل���ك  اإيل  وم���ا  اخل��ط��اط��ني 
من  الفنون  اإىل  وم��ا  والأل����وان  ال��زخ��رف��ة  وهنالك  النقو�ص 
والهواة  الواعدين  مع  املتميزين  مع  املبدعني  جتمع  طريق 
�سياق  يف  والب��ت��ك��ار  وال��ع��ط��اء  ال��ف��ن  بيئة  لتعزيز  املبتدئني 
التي  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  ال�ساملة  النه�سة 
جت�سد م�سرة الأ�سالة واملعا�سرة باأرقي جتلياتها من جيل 
بقاع  ك��ل  م��ن  املبدعني  حتت�سن  كونها  جانب  اإىل  جيل  اإىل 

الأر�ص.

ن�سيج ح�ساري عاملي يثمر بفنون عاملية 
ويف لقاء مع �سعادة الأ�ستاذ اأحمد بن عي�سى ال�سركال رئي�ص 
ال�سركال  موؤ�س�سة  ورئ��ي�����ص  وم��وؤ���س�����ص  ال�����س��رك��ال  جم��م��وع��ة 
لدولة  والأربعني  التا�سع   الوطني  اليوم  مبنا�سبة  الثقافية 
الإمارات العربية املتحدة ا�ستهل �سعادته حديثه برفع اأ�سمى 
ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اإىل �ساحب  والتربيكات  التهاين  اآيات 
بن زايد رئي�ص الدولة واإيل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل  دب��ي  حاكم 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإم��ارات واإىل  اإخوانهما  واإىل 
الكرمي  الإم��ارات  �سعب  واإىل  العهود  اأولياء  ال�سمو  اأ�سحاب 
الدولة  اأر�����ص  ع��ل��ى  وال��زائ��ري��ن  وال��واف��دي��ن  املقيمني  واإىل 

الطيبة واملعطاء متمنيا �سعادته املزيد من التقدم والزدهار 
امل��ب��ارك��ة بف�سل اهلل  وال��ن��م��اء وال��ت��ط��ور للم�سرة الحت��ادي��ة 
اإيل  جيل  من  العطاء  وم��واك��ب  احلكيمة  وقيادتنا  �سبحانه 
ومنوذجية  الزمن  بقيا�ص  قيا�سية  النه�سة  جعل  مما  جيل 

مبعاير املدنية واحل�سارة والتوا�سل وكل عام وانتم بخر.
املتنوع  ال��ع��امل��ي  احل�����س��اري  الن�سيج  ه��ذا   : �سعادته  واأ���س��اف 

واملبدع يف ظل الأمن والأمان واحلرية
ي�سكل  وال��رخ��اء  وال���س��ت��ق��رار  والثقافة  والتعليم  وال��ع��دال��ة 
واملبدعني  الإب����داع  لرعاية  ومثمرة  �سحية  ح�سارية  بيئة 
تناغم  �سياق  يف  عامة  الوافدين  ومن  خا�سة  املواطنني  من 
يو�سلها  كيف  ويعرف  وينميها  الفكرة  يرعي  نبيل  اإن�ساين 
جتمع  وجتليات  ايجابيات  من  عليها  يبني  اأن  ميكن  وم��اذا 
الرو�ص  يجمع  كما  وامل��ح��رتف��ني  وامل��ف��ك��ري��ن  الفنانني  ب��ني 
�سيمفونية خاقة  الأن��ه��ار يف  ومياه  والأط��ي��ار  الأزه���ار  بني 
اإىل  بثمارها  الوئام وحتلق  ن�سيج خيوطها من حياة  معطاء 
الثقافة  ر�سالة  الدولة وخارجها هذه هي  كل اجلهات داخل 
بكل األوانها واملعرفة مبختلف وجوهها والإبداعات على تنوع 
من  وجتعل  لاإن�سان  الإن�سان  اأخ��وة  تكر�ص  وهي  مقا�سدها 
كل اإن�سان ينعم بالبيئة ال�سحية واخلاقة لأن يكون مفكرا 
ويبلغ  فكرته  يوؤدي  وت�سكيليا  ونحاتا  ور�ساما  وعازفا  وكاتبا 
بهدفه الإن�ساين مراده وختم �سعادته بالقول اأمتنى التوفيق 
والقدرات  والكفاءات  املواهب  بكل  والنجاح للجميع ونرحب 
العزيز  فيوطننا  الأم�����ام  اإىل  ق��دم��ا  ال��ث��ق��اف��ة  ع��ج��ل��ة  ل��دف��ع 
واآمالنا  احلا�سنة  ال�سحية  وبيئتنا  الطيبة  واأر�سنا  والغايل 

الكبار وكل عام واأنتم بخر. 
 الفعاليات الثقافية والفنية التي اأقيمت يف موؤ�س�سة ال�سركال 

الثقافية خال العام 26-11-2014
- معر�ص حوار بني الفن احلديث واحلرف القدمية بالتعاون 

مع جامعة زايد 
للثقافة  دب���ي  ه��ي��ئ��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون   2014 ���س��ك��ة  م��ع��ر���ص 

والفنون.
ال�سركال  موؤ�س�سة  يف  وم��رك��ز  الأخ�����س��ر  الإم����ارات  مهرجان 

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

بالتعاون مع اأكادميية ال�سعر.
ع�سو  يل  يل  ال�سيني  للفنان  وخ��زف  ر�سم  لوحات  معر�ص 
جلنة التحكيم يف متحف اللوفر بباري�ص بالتعاون مع 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 
ث��اث مرات  اأو  �سهر مرتني  كل  الفعاليات  ه��ذه  وتقام  دب��ي 

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.
ال�����س��رك��ال رئي�ص  اأح��م��د ب��ن عي�سي  ���س��ع��ادة  امل��ع��ر���ص  اف��ت��ت��ح 
الثقافية  ال�سركال  موؤ�س�سة  وموؤ�س�ص  ال�سركال  جمموعة 
وال�����س��ي��د ت��ان��غ ج���ني غ��ان��غ رئ��ي�����ص جم��ل�����ص رج����ال الأعمال 
العربية  الفنية  امل��ج��م��وع��ة  م��ع��ر���ص  اخل����ارج  يف  ال�سينيني 
دار  الثقافية  ال�سركال  موؤ�س�سة  يف  وذل��ك   2014 ال�سينية 
الرتاث حي الفهيدي التاريخي منزل رقم 13 وي�ستمر لغاية 
25-11-2014 فيما يلي اأ�سماء الفنانني امل�ساركني: مينغ 
لني جني �ساو هاي يل لو غو تاو كون يوان دو كني غوا يل اأي 
ينغ جونغا �سيانغ ت�سي منيج ، هو هو، جانغ تونغ فينغ جيا 
دان �سون �سيو اينغ ))اأعمال فقط(( 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 انطاقا من 
م�سروع ن�سر الثقافة ال�سينية حول العامل �ستاأخذ الأعمال 
ال��ف��ن��ي��ة ج��ول��ة يف ع���امل اخل��ط��اط��ني وال��ف��ن��ان��ني ال�سينيني 
للتوا�سل  ال�سني  ن�سيم  موؤ�س�سة  من  بتنظيم  املعر�ص  ه��ذا 

الأعمال  رج���ال  م��ن جمموعة  ق��وي  وب��دع��م  دب��ي  الثقايف يف 
ال�سينيني يف اخلارج ي�سم املعر�ص حوايل 60 عما لأكرث 
عر�سهم  يتم  ع��رب  فنانني   3 و  �سينيني  فنانني   10 م��ن 
30 لإقامة العاقات  خال املعر�ص.  وتزامنا مع الذكرى 
الدبلوما�سية بني ال�سني والإمارات العربية املتحدة فتعترب 
حول  ال�سينية  الفنية  ل��اأع��م��ال  الأوىل  ال��وج��ه��ة  ه��ي  دب��ي 
العامل بالن�سبة للخطاطني والفنانني ال�سينيني وتعترب اأول 

ن�ساط ثقايف يف روؤية طريق احلرير اجلديد. 

�سعادة اأحمد بن عي�سى ال�سركال

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

مبنا�سبة اليوم الوطني 49 للدولة

طموحات �سباب االإمارات بال حدود

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

القطاعات خمتلف  يف  اللوج�ستية  اخلدمات  • نوفر 

الدكتور علي حممد املال

•• �لفجرية- د . حممود علياء:

قال اأحد علماء الجتماع اإن من يزرع ال�سنابل يح�سد 
اأما  �سنوات  لع�سر  يح�سد  الأ���س��ج��ار  ي��زرع  وم��ن  لعام 
من يزرع الرجال فاإنه يح�سد اأبد الدهر وقال حكيم 
اآخر: اإذا اأطعمت جائعا �سمكة تكفيه ل�ساعات ولكنك 
وهكذا  ك��ل��ه..  العمر  تكفيه  ال�سمك  �سيد  علمته  اإذا 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ال��ر���س��ي��دة يف  قيادتنا  ت��وؤك��د 
املتحدة على دور الإن�سان وعلى واجب املواطن وعلى 
ارتقاء امل�سوؤول وعلى امل�سي قدما يف حتقيق املجتمع 
�سع  ح��اول  تعلم  فكر  تقول  واأ���س��ول  قواعد  الأف�سل 
هدفا ما ن�سب عينيك باجلد والجتهاد فكل من زرع 

ح�سد وكل من �سار على الدرب و�سل.

يف  ال�سابة  الأج��ي��ال  جت�سدها  امللمو�سة  القيم  ه��ذه   
دولة الإمارات العربية املتحدة بكفاءة واقتدار وحتفز 
اليافع  ال�ساب  الدكتور  لقاء  اإىل  حفزنا  مما  وطموح 
علي حممد املا الذي رحب بنا وا�ستهل حديثه برفع 
ال�سمو  اأ�سحاب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�سمع 
ال�سيوخ  ال�سمو  واأ���س��ح��اب  الإم�����ارات  ح��ك��ام  ال�����س��ي��وخ 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل  الأمناء  العهود  اأولياء 
�سعب  واإىل  امل�����س��وؤول��ني  ج��م��ي��ع  واإىل  احل���ك���ام  ن����واب 
اأر�ص  على  وال��واف��دي��ن  واملقيمني  ال��ك��رمي  الإم����ارات 
والربعني  التا�سع  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة   ال��دول��ة 
وكل عام واأنتم بخر . ومتنى �سعادته باملنا�سبة املزيد 
م�سرة  يف  والزده����ار  والبناء  والأع��م��ار  التطور  م��ن 
النه�سة ال�ساملة والإجنازات التي هي مو�سع اإعجاب 

وتقدير العامل واإىل املزيد باإذن اهلل.

اأعمال متنوعة 
اإىل  ف��اأ���س��ار  عمله  ح��ول  مجالت  �سعادته  حت��دث  ث��م 
للتجارة  وامل���ا  اللوج�ستية  ل��ل��خ��دم��ات  امل���ا  ن�����س��اط 
اللوج�ستية يوجد م�سروع  واملقاولت ومن اخلدمات 

التعبئة والتغليف .
وقد تاأ�س�ص يف العام 2014 ومقره يف واحة ال�سليكون 
التعبئة  م�ستلزمات  جممل  يوفر  م�سروع  وهو  بدبي 
اأو  ال��ورق��ي��ة  اأو  البا�ستيكية  منها  ���س��واء  والتغليف 
امل�سنوعة من الأملنيوم والأ�سا�سي يف العمل هو اجلودة 
التجاري  الو�سط  اأولد.  وه��ذا ما يحفز عماءنا يف 
واملطاعم  ال��ف��ن��ادق  ق��ط��اع  يف  وك��ذل��ك  معنا  للتعامل 
واخلليج  الإم����ارات  م�ستوى  على  التموين  و�سركات 
وذل����ك ���س��م��ن ب��رن��ام��ج م���درو����ص ب��خ��ط��وات متتالية 
ال�سركات  مع  اأو  املبا�سر  بالت�سال  �سواء  ومدرو�سة 

املعروفة التي نتعامل معها اأ�سا.

اخلدمات اللوج�ستية
املوؤ�س�سة  توفرها  التي  اللوج�ستية  اخلدمات  وح��ول 
واإىل  م��ن  �سحنة  اأي��ة  ت��اأم��ني  م�سوؤولية  نتوىل   : ق��ال 
من  التفا�سيل  وبكل  املعامات  تخلي�ص  مع  اخل��ارج 

الباب اإىل الباب.
ال�سحن الربي والوي  واأ�ساف: كذلك نقدم خدمات 
خا�سة  التعاون  جمل�ص  دول  ام��ت��داد  على  والبحري 
�سركات  م��ع  معقودة  اتفاقات  ولدينا  عامة  وال��ع��امل 

متخ�س�سة معنية مبثل هذه الأعمال يف ايطاليا 

والهند وال�سني وتايوان وا�سرتاليا . 
واأكد �سعادته باملنا�سبة ال�ستعداد الكامل للتعاون مع 
اأية جهة يف العامل فخارطة اخلدمات �ساملة وتن�سر 
يف وج���ه���ات ال���ع���امل الأرب�����ع وط��م��وح��ات��ن��ا ب���ا حدود 

واحلمد هلل.
املوقف  �سيد  فالتفاوؤل    : القول  اإىل  �سعادته  وخل�ص 
املتميزة  ال��ك��وادر  م��ن  متخ�س�ص  عمل  فريق  ولدينا 
على  فنحن  ول��ذا  والتجارب  الكفاءات  اأ�سحاب  وم��ن 

ا�ستعداد لتلبية طلبات اجلميع واهلل ويل التوفيق. 
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يوم الفخر واالعتزاز

االإمارات جوهرة املدنية واالأ�سالة واالزدهار والتطور
عبد الرزاق حممدي »اأبو نادر«: الإمارات حتت�سن �سعوب العامل
هنا يتج�ّسد التعاي�س احل�ساري اخلاّلق مو�سع فخر واعتزاز لكل عربي ولكل اإن�سان

•• دبي �لفجر:

جت�سد دولة الإمارات العربية املتحدة بطيبة اأر�سها 
لأمم  ح�سارية  �سيمفونية  اخل��اق  وافقها  و�سعبها 
الدنيا و�سعوب الأر�ص �سواء منهم املبدعون والرواد 
وال��ت��ج��ار ورج����ال الأع���م���ال اأو ال��ع��ام��ل��ون ب��ح��ث��ا عن 
والطماأنينة  املعي�سي  والتوا�سل  العائلي  ال�ستقرار 
املن�سودة تطعمهم من جوع وتاأمنهم من خوف وتفتح 

لهم اآفاق احلياة احلرة الكرمية با حدود.
من القلب اإىل القلب

ا���س��ت��ه��ل ال�سيد  امل���ع���ربة  ال�����س��ادق��ة  ال��ك��ل��م��ات  ب���ه���ذه 
املعروف  ابو نادر رجل الأعمال  عبدالرزاق حممدي 
يف الإمارات واخلليج حديثه مبنا�سبة اليوم الوطني 
ال��ت��ا���س��ع والأرب����ع����ني ل���دول���ة الإم�������ارات اأ���س��م��ى اآي���ات 
�ساحب  اإىل  التمنيات  واأ�سدق  والتربيكات  التهاين 
ال�سمو رئي�ص الدولة ال�سيخ خليفة بن زايد ، حفظه 
اآل  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اهلل واإىل �ساحب 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل  اهلل  حفظه   ، دبي  حاكم 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
ال�سمو  اأ�سحاب  امل�سلحة واإىل  القائد الأعلى للقوات 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإىل  اهلل  حفظهم   ، الإم���ارات  حكام 
املعايل  اأ���س��ح��اب  واإىل  اهلل  حفظهم  ال��ع��ه��ود  اأول���ي���اء 
�ساحي  الفريق  معايل  اإيل  خا�سة  وبتهنئة  ال���وزراء 
خ��ل��ف��ان مت��ي��م ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال�����س��رط��ة والأم����ن العام 
بدبي قائد عام �سرطة دبي واإىل جميع امل�سئولني و 
اإىل �سعب الإمارات الكرمي واإىل املقيمني والوافدين 
وانتم  ع��ام  وك��ل  امل�سياف  الطيبة  الأر����ص  ه��ذه  على 
بخر مبنا�سبة مئوية ال�سيخ زايد رحمه اهلل واليوم 
الوطني 49 للدولة ومتنى �سعادته باملنا�سبة حتقيق 
امل��ت��وا���س��ل��ة والزده�����ار  النه�سة  وامل���زي���د م��ن  امل��زي��د 
امل�ستمر والنماء املتكامل يف كل امليادين واحلقول مع 
دوام الأمن وال�ستقرار فاإذا �سلح الراأ�ص �سلح اجل�سد 
اأب��و نادر  ب��اإذن اهلل. ومتنى �سعادة  الأم��ام  اإىل  ودائما 
باملنا�سبة على جيل ال�سباب اأن يح�سنوا القطاف من 
التعليم والعمل والزدهار والعمران لتحقيق  فر�ص 

اأف�سل الفر�ص وحتقيق الأهداف العلمية والتجارية 
ذلك  ويف  م�ستوى  اأف�سل  اإىل  والثقافية  والتنموية 
خرا للجميع. فاملناخ �سحي بامتياز والفر�ص كثرة 
وللمجتهد ن�سيب والرعاية واحلوافز دورهما الدائم  

يف النجاح وكل عام واأنتم بخر. 

•• دبي-�لفجر:

الأ�ستاذ  امل���ع���روف  الأع���م���ال  رج���ل  م��ع  ل��ق��اء  ويف 
الإمارات  حممد ح�سني عبا�ص قال: تعترب دولة 
اإجنازاتها  املتحدة بقوة احتادها و�سموخ  العربية 
وكرم عطائها واأ�سالة وفائها واأمنها وا�ستقرارها 
واملتقدمة  ل��ل��دول��ة احل�����س��اري��ة  رائ��ع��ا  اأمن���وذج���ا 
واملتمدنة وامل��ع��ط��اء يف ك��ل اجت���اه. واأ���س��اف: ويف 
هذا اليوم امل�سهود يف حركة التاريخ وعلى خارطة 
التاريخ  يف  الكبار  الأح���داث  وي�سجل  اجلغرافيا 
دولة  اإن   : اأق�����ول  وامل��ع��ا���س��ر  احل���دي���ث  ال��ع��رب��ي 
الإم��ارات العربية املتحدة كر�ست دورها الريادي 
بف�سل القيادة الر�سيدة الأمينة واملخل�سة والتي 
جت�سد اأروع النماذج يف معادلة التوازن والتاحم 
اإخ����ا�����ص احل���اك���م وث���ق���ة ال�����س��ع��ب. وتابع  ب���ني 
للنه�سة  ال�سحي  ب��امل��ن��اخ  ج���اء  م��ا  وه���ذا  ي��ق��ول: 
والر�سم البياين للتطور الرا�سخ وال�سامل يف كل 
امل�سرة  بداية  منذ  امليادين  وخمتلف  القطاعات 
الحت��ادي��ة يف ال��ع��ام 1971 وح��ت��ى ال��ي��وم حيث 

ي�����س��ر ق��ط��ار ال��ت��ط��ور ي خ��ط��وط م��ت��وازي��ة ويف 
برامج متكاملة ت�سل املا�سي باحلا�سر وامل�ستقبل 
بف�سل اهلل �سبحانه وقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد رئي�ص الدولة ، حفظه اهلل ونائبه 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل  رع���اه 
النه�سة  م�سرة  يتابعون  الذين  الإم���ارات  حكام 
بكل التفا�سيل ويعملون بكل جد ومثابرة ليكون 
دائما يف م�سرة  ورائ��دا  الإم���ارات متميزا  موقع 
واقتدار.  ب���ج���دارة  امل�ستقبل  واإ����س���راق���ة  ال��ع�����س��ر 
الأبرار  �سبابنا  على  ومتنياتي  يقول  وا�ستطرد 
وي�ساعفون  امل�سرة  اجن���ازات  على  يحافظوا  اأن 
واإحجامها ودوره��ا على كل �سعيد  اإع��داده��ا  من 
ع��م��ا ب��ال��ق��ول ال�����س��ه��ر )زرع�����وا ف��اأك��ل��ن��ا ون���زرع 
فياأكلون( وهكذا يكون احلفاظ على تراب الوطن 
وعلم الوطن وكرامة الوطن وعطاء الوطن ويف 
الر�سيدة  قيادتنا  راي��ة  حت��ت  اجلميع  خ��ر  ذل��ك 
وحكامنا املخل�سني اأطال اهلل يف اأعمارهم وكذلك 
اأولياء العهود الأمناء وجميع امل�سوؤولني. وخل�ص 

ما  اإن  القول  اإىل  عبا�ص  ح�سني  حممد  الأ�ستاذ  
يف  دائ��م��ا  ن��ك��ون  اأن  ه��و  ال��ي��وم  امل�ستقبل  يفر�سه 
املركز الأول بالكفاءة واجلدارة والعطاء لتكتمل 
اإىل  جيل  من  املتينة  القوية  بحلقاتها  ال�سل�سلة 
ج��ي��ل وه��ك��ذا ي���ون ال��ف��خ��ر وه��ك��ذا يبقي الحتاد 

م�سرب املثل بكل خر وكل عام واأنتم بخر.

تتوا�سل امل�سرية من جيل اإىل جيل 
حممد ح�سني عبا�ص: الإمارات م�سرب املثل يف قيم الإخال�ص والت�سحية والعطاء والفداء

مواكبة التطور املحلي والعاملي تفر�س ال�سبق واالبتكار

عبد الرحمن عبد اهلل اجلابر: كلنا نتطلع باعتزاز واجتهاد لك�سبو 2021 بدبي
•• دبي –�لفجر:

يف موكب التطور ال�سامل يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة بف�سل اهلل 
�سباق  يف  الإم���ارات  تبدو  الر�سيدة  والإدارة  احلكيمة  والقيادة  �سبحانه 
اليوم وعلى قدم  واأن ال�ستعدادات جتري منذ  الوقت ول�سيما  دائم مع 
و�ساق ل�ستقبال امل�ساركني يف اأك�سبو 2021 وا�ست�سافة العار�سني باأرقى 
ومعلوماتيا  املعار�ص جماليا  تنظيم  اأ�ساليب  العامل من  اإليه  تو�سل  ما 
وتفردا  ومت��ي��زا  وت��ن��وع��ا  وت��ك��ام��ا  وت��ب��ادل  وت��ع��ارف��ا  وتعريفا  وت�سويقيا 
اأك�����س��ب��و ب��ح��ق �سيكون حم��ط��ة ت��اري��خ��ي��ة ل��دب��ي والإم�����ارات  واإب���داع���ا لأن 
م��ن جن��اح��ات وم�ساركات  ي��رتت��ب عليه  ���س��وف  مل��ا  وال��ع��امل  ب��ل  واملنطقة 
وتطلعات وما يحت�سنه من معارف وحوافز مبادرات ينعك�ص خرها على 

العامل اأجمع.
وهو بالتاأكيد ثمرة نا�سجة من ثمار دولة الإم��ارات العربية مب�سرتها 
وهدفها  ونهجها  مبقدماتها  واملتنامية  وامل��ت��ف��ردة  املتميزة  الحت��ادي��ة 

احل�ساري الإن�ساين الأ�سمى.

تفاوؤل بال حدود
عبد  ال�ستاذ  ا�ستقبلنا  الافت  ال�سبابي  بالتفاوؤل  املفعمة  الكلمات  بهذه 
الرحمن عبد اهلل اجلابر لإجراء حوار �سحفي مبنا�سبة اليوم الوطني 
ا�ستهل حديثه  املتحدة حيث  العربية  الإم��ارات  التا�سع والأربعني لدولة 
برفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام 
اأر�ص  والوافدين على  واملقيمني  الكرمي  الإم��ارات  �سعب  واإىل  الإم��ارات 
التنمية  طريق  يف  والزده���ار  التقدم  من  وامل��زي��د  املزيد  متمنيا  ال��دول��ة 
وبناء الإن�سان كما ترحم باملنا�سبة على �سهداء الإمارات متمنيا من اهلل 
�سبحانه وتعاىل الرحمة لهم وال�سرب لذويهم وابتهل اإىل اهلل تعاىل اأن 
يدمي النعم على هذه الأر�ص الطيبة و�سعبها املعطاء واجلميع وكل عام 

واأنتم بخر فتفاوؤلنا با 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  كانت  عاما  فقبل15  يتوا�سل  التطوير  ف��اأن  هلل  احلمد   : ق��ال 
اأم��ا اليوم فبعد  التجارية حم��دودة ويف حميط الإم��ارات واخلليج فقط 
ال��ع��امل كلها م��ن �سنغهاي  ب��ل��دان  وال��ت��ج��وال يف  العاملية  امل��ع��ار���ص  زي���ارة 
وك���ون���زو اإىل ه��ون��ك��ون��غ وف��ران��ك��ف��ورت وط��وك��ي��و وغ��ره��ا ف��ق��د تطورت 
اآفاق الإط��اع واحلمد هلل فقد انعك�ست هذه املعار�ص  املعار�ص وات�سعت 
يف   اأو  ال�سباب  وخا�سة  التجار  لدى  �سواء  والبتكار  التطور  على  اإيجابا 
معامل ال�سوق وطريقة العرو�ص �سلعة وكما ونوعا مما يدفع اإىل الرتقاء 
�سمو  ق��ال  كما  �سعبنا  لأن  التجاري  ال�سبق  يف  ال��دائ��م  والتفكر  ال��دائ��م 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم يع�سق املركز الأول. 

واأ�ساف : فاملعارف اليوم ت�سمل خمتلف دروب التجارة وال�سوق واحلياة 
القدرة  اإىل  اجل��ذب  و�سائل  اإىل  العر�ص  اأ�ساليب  اإىل  ال�سلعة  ن��وع  م��ن 
التكنولوجيا  م�ستوى  اإىل  ال�ستمرارية  اإىل  النزعة  اإىل  املناف�سة  على 
واملعلوماتية وعامل الأرقام وهذا ما يجعلنا نعلق اآمال كبرة على جناح 
الإبداع  مفتاح  والبتكار  الع�سر  لغة  هي  فاجلودة  بدبي   2020 اأك�سبو 
ملتقى  اليوم  فدبي  يقول  وتابع  ناجح.  كل  هاج�ص  الوقت  مع  وال�سباق 
املعار�ص العاملية واملوؤمترات واملنتديات العلمية والثقافية والإعامية كما 
اأنها عا�سمة القت�ساد الإ�سامي بكفاءة وجدارة واقتدار وهذا ما يجعلنا 
نتوقع باأن اأك�سبو 2021 �سيكون باإذن اهلل املعر�ص الأف�سل بني املعار�ص 
ومن  ا�سرتاليا  م��ن  �سركات  با�ست�سافة  اله��ت��م��ام  ���س��رورة  م��ع  العاملية 
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 
اليوم حمط رحال التجار وامل�ستثمرين ورج��ال الأعمال  جعل الإم��ارات 
والباحثني وال�ست�ساريني على مدار الوقت و�سط اأجواء النجاح والتميز 
ال�سباب  ن�سيحة  اإىل  اجل��اب��ر  الرحمن  عبد  ال�ستاذ  وخل�ص  والإب����داع. 
ال�سجاعة با تهور  املبادرة  املتوفرة مع �سرورة  بالعمل قدر الإمكانيات 
مع �سرورة 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

جمموعة »ماج« .. تطوير دائم وطموحات بال حدود

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

•• دبي-�لفجر:

تبقى اخلربات املخ�سرمة يف ال�سوق العقاري مبرا�ص اأ�سحابها الطويل 
والو�سع  ال��ع��ق��اري  ال��و���س��ع  م��ع��امل  ت��ر���س��م  التفا�سيل  ل��ك��ل  ومتابعتهم 
القت�سادي العام يف خط بياين وا�سح ودقيق يحتمل الجتهاد ول يجنح 
اإىل املبالغة ويفهم الأمور كما هي ولكنه ل يقف اأمام طريق م�سدود ملاذا 
اآين  كر�سيد  العقار  واأف�سلية  العقاري  ال�سوق  يف  التفاوؤل  هاج�ص  لأن 
التنمية  منطق  يف  �سواء  و�ساق  ق��دم  على  دائما  تقف  م�ستقبلي  و�سمان 
�سعة  اأو  املتزايد  والإن�سائي  العمراين  الطموح  اأو  الباد  يف  امل�ستدامة 
ال�ستثمار  اأعنى  الأف�سل  والعاملية يف الجتاه لا�ستثمار  املحلية  الآفاق 
العقاري الذي ل مفر منه ول مندوحة عنه ول جمود يكتنفه ودائما يف 
ال�ستاذ  املهند�ص  ملحاورة  جمتمعه  اخلواطر  هذه  حملنا  بركة.  احلركة 
حممد منر �ساحب اخلربة الطويلة والعقاري املخ�سرم مبنا�سبة اليوم 

الإم���ارات ومنت  ب��داأت نه�سة  التا�سع والأرب��ع��ني لاحتاد حيث  الوطني 
وازدهرت وتت�ساعف كل يوم .

حتية من القلب:
يف  »م��اج«  جمموعة  يف  التنفيذي  الرئي�ص  منر  حممد  املهند�ص  ا�ستهل 
ال�سمو  اأ���س��ح��اب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى  بدفع  الإم����ارات 
 49 الوطني  ال��ي��وم   و  اهلل  رحمه  زاي��د  ال�سيخ  مئوية  مبنا�سبة  ال�سيوخ 
للدولة واإىل �سعب الإمارات الكرمي واإىل املقيمني والوافدين والزائرين 
على هذه الأر�ص الطيبة متمنيا بهذه املنا�سبة العزيزة املزيد واملزيد من 
النه�سة والتطور والنماء والزدهار والأمن والرخاء والطماأنينة والثمار 

وكل عام واأنتم بخر.

ال�سوق العقاري بعافية
ثم حتدث املهند�ص حممد منر حول ال�سوق العقاري يف دبي والإمارات 
قال : يعترب ال�سوق العقاري يف دبي والإمارات بعافية ول تزال عامات 
الزدهار والتطوير املتوا�سل قائمة وملمو�سة مع اإ�سافة حتميات تفر�سها 
م�ستجدات ال�سوق على �سعيد العر�ص والطلب اأو املوا�سفات والكماليات 
اخلا�سة  باأو�ساعهم  التكيف  مع  للم�سرتين  املعطاة  املالية  والت�سهيات 
العر�ص  �سوق  يف  عليه  اعتدنا  ملا  مائمة  تكون  ل  قد  التي  و�سروطهم 

والطلب �سمن اأجواء  املناف�سة املعهودة وامللمو�سة.
واأ�ساف املهند�ص حممد منر يقول : ولبد من التوقف باإمعان وتب�سر 
حتر�ص  والتي  واملنظورة  القائمة  وامل�ساريع  املتزايدة  اليجابيات  اأم��ام 
الع�سر  حلتمية  جم��اراة  لي�ص  وم�ساعفتها  اإجن��ازه��ا  على  دب��ي  حكومة 
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 متتالية من اأجل 
تطوير البني التحتية مع تطوير القوانني لتتما�سى وتتكيف مع و�سع 
ال�سوق واحتواء حركة العر�ص والطلب مبالها الأف�سل واملتوا�سل والتي 
ليم�سي  ال�ستقرار  تدعم  م��ا  بقدر  ال�سوق  م�سلحة  يف  بالتايل  ت�سب 

اجلميع قدما نحو امل�ستقبل الأف�سل.

- اإجنازات ماج 2019-11-12 
وح����ول ����س���وؤال ع��ن اإجن�����ازات جم��م��وع��ة م���اج خ���ال ال��ع��ام 2018 قال 
اأعمالنا  جن��اح  يف  اأ�سا�سية  ركائز  على  نعتمد  نحن  منر  حممد  الأ�ستاذ 
وثانيا  املدرو�ص  القرار  اأول  وهي  وامل�ستقبلية  منها  الراهنة  وم�ساريعنا 
دائما  النتائج  باأن  اأعيننا  ن�سب  ن�سع  وثالثا  والتنفيذ  املبا�سرة  القوة يف 

هي املقيا�ص.
ت�سع  اأن  ت�ستطيع  ل  ع��ام��ة  �سركة  اأي���ة  ف���اأن  وبالطبع  ي��ق��ول  وا�ستطرد 
اإل  املن�سودة  امللحة ب�سكل ناجح ومقبول و�سامن للنتائج  هذه الربامج  
املال  راأ����ص  ب��ني  بب�سرة  جتمع  مدرو�سة  عمل  منهجية  على  بارتكازها 
املدرو�سة  الأه���داف  وك��ذل��ك  املاب�سات  بكل  املحيطة  والإدارة  املتحرك 
ووعي متطلبات املراحل وعيا كاما وبكل التفا�سيل. وتابع يقول : وهذه 

وباأننا  م��اج  جمموعة  يف  اليومي  عملنا  برنامج  هي  املدرو�سة  املنهجية 
ندرك جيدا التوقيت املنا�سب للقرار املنا�سب للتنفيذ وباحلجم املدرو�ص 
الأرقام  لغة  لأن  تفريط  ول  اإف���راط  ب��ا  ال�سوق  متطلبات  م��ع  واملتفق 

بالنهاية هي القول الف�سل يف كل جناح ومبادرة واإجناز لأي م�سروع.
ب��اأن �سريبة  دائما  نكرر  كما  الدائم يف جمموعة ماج  واأ�ساف وهاج�سنا 
النجاح والتميز والإبداع تفر�ص نف�سها يف كل حلظة ويف كل موقع ويف كل 

قرار وهذا هو اأحد العوامل لنجاحاتنا املتوا�سلة واحلمد هلل.

م�ساريع العام 2019
وحول �سوؤال عن تطلعات »ماج« للعام 2019 قال املهند�ص حممد منر 
اإن ا�سرتاتيجيتنا الأ�سا�سية يف العمل تقوم على العنا�سر التالية حا�سرا 

وم�ستقبا وهي:
اإدراك حتميات التحدي وال�ستجابة يف ال�سوق املحلي والعاملي.

- التحكم براأ�ص املال بحيث تاأتي اأف�سل النتائج باأقل التكاليف وباأح�سن 
وما  والطلب  العر�ص  حركة  لتقلبات  الب�سر  ال��وع��ي   - واإخ����راج.  ح��ال 
واآخ��ر مع  ال�سوق بني حني  قد حتمله من مفاجاآت تفر�ص نف�سها على 
حكومتنا  برعاية  وم�ساريعنا  طموحاتنا  حتقق  ب��اأن  اهلل  ب��اإذن  متنياتنا 
ال��ر���س��ي��دة وط��م��وح��ات��ه��ا ال��ك��ب��ار وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى امل�����س��ي ق��دم��ا يف طريق 
النه�سة والزده��ار والتطور والأعمار والنماء والرخاء والأمن والأمان 

وال�ستقرار وكل عام واأنتم بخر. 

حممد منر

عبدالرزاق حممدي »ابو نادر«



ملحق خا�ص مبنا�سبة اليوم الوطني التا�سع و الأربعني

49اليوم الوطني
األربعاء   2  ديسمبر   2020  م   -   العـدد   13103  

Wednesday   2  December   2020   -  Issue No   13103

17

يتوقف ال  الذي  والعمل  االإجنازات  من  عاما   49

الظفرة منوذج مثايل للتنمية ال�ساملة والنه�سة العمرانية التي �سهدتها الدولة يف عهد الحتاد
م�سروعات �سخمة وخدمات متميزة وم�ساكن ع�سرية ومرافق ترفيهية واإجنازات ال �سقف لها

•• منطقة �لظفرة – لطيفة جابر

49 ع��ام��ا ه��ي عمر الحت���اد حت��ول��ت منطقة   على م��دى 
وخمتلف  امل���ج���الت  ك��اف��ة  يف  ���س��ام��ل��ة  نه�سة  اإىل  ال��ظ��ف��رة 
القطاعات وحتولت رمال ال�سحراء اإىل قطار من امل�ساريع 
امل��ت��اح��ق��ة ح��ي��ث  تتميز منطقة   ال��ع��م��اق��ة والإجن������ازات 
كثافتها  وان��خ��ف��ا���ص  اجل��غ��راف��ي��ة  رقعتها  بات�ساع  ال��ظ��ف��رة 
�سكنية رئي�سية  �سبعة جتمعات  ال�سكانية. ويوجد مبنطقة 
والفر�ص  اخلدمات  من  متنوعة  جمموعة  منها  كل  تقدم 
لعامة ال�سكان، حيث ت�سم العديد من املدن والقرى واجلزر 
املتباعدة فيما بينها. فمنها ما يقع يف قلب ال�سحراء مثل 

»حما�سر ليوا- مدينة زايد– بينونة– غياثي ».
)املرفاأ-  مثل  العربي  اخلليج  �ساطئ  على  ُيطل  ما  ومنها 
الروي�ص- ال�سلع( اإ�سافة اإىل اجلزر العديدة منها )جزيرة 
الأبي�ص”  اأب����و  و”جزيرة  ال�����س��ك��ان��ي��ة  ال��ك��ث��اف��ة  ذات  دمل����ا( 
و”جزيرة �سر بني يا�ص” التي جعل منها ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان حممية طبيعية عالية التنظيم واجلمال، 
من  ال�سياحية  ال��ُوف��ود  من  للعديد  �سياحية  وجهة  لتكون 

داخل الدولة وخارجها.
النووية  للطاقة  براكة  م�سروع  امل�سروعات  قائمة  و�سمت 
حيث تقع حمطة براكة للطاقة النووية يف منطقة الظفرة 
وتبعد نحو  العربي  اأبوظبي، وتطل على اخلليج  اإم��ارة  يف 

كيلومرًتا اإىل اجلنوب الغربي من مدينة الروي�ص.  53
و�����س����ت����وف����ر م����ف����اع����ات ال����ط����اق����ة امل����ت����ق����دم����ة الأرب������ع������ة 
احتياجات  رب��ع  نحو  ب��راك��ة  حمطة  يف   )APR1400(

الدولة من الكهرباء عند الت�سغيل التام للمحطات.
وقد بداأت الأعمال الإن�سائية يف املحطة يف يوليو 2012 
بعد احل�سول على الرخ�سة الإن�سائية من الهيئة الحتادية 
 – البيئة  املمانعة من هيئة  النووية و�سهادة عدم  للرقابة 

اأبوظبي.
و�سيوؤدي هذا امل�سروع دوًرا اأ�سا�سًيا يف تنويع م�سادر الطاقة 
يف ال���دول���ة و���س��ي��وف��ر ك��م��ي��ة ك��ب��رة م��ن ال��ط��اق��ة للمنازل 
للب�سمة  تقليلها  م���ع  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��ن�����س��اآت  وال�����س��رك��ات 
من  للمحطة،  التام  الت�سغيل  وبعد  الدولة.  يف  الكربونية 
الكربونية  النبعاثات  من  براكة  حمطة  حت��داّ  اأن  املتوقع 
يف الدولة بواقع 21 مليون طن �سنوًيا والتي تعادل اإزالة 

الطرقات. من  �سيارة  مليون   3.2
اأن  على مدى ال�سنوات املا�سية ا�ستطاعت منطقة الظفرة 
حتقق طفرة متميزة يف قطاع اخلدمات وذل��ك من خال 
يف  ال�سكان  احتياجات  تام�ص  التي  اخل��دم��ات  كافة  نقل 
منطقة الظفرة اإىل مناطق الحتياج اإليها فانت�سرت مراكز 
منطقة  م��دن  جميع  يف  مت  املتكاملة  احلكومية  اخل��دم��ات 
وليوا   وامل��رف��اأ  دمل��ا  وج��زي��رة  وال�سلع  وغياثي  زاي��د  مبدينة 
وجمعت حتت �سقفها باقة متنوعة من اخلدمات احلكومية 
وغر احلكومية التي وفرت على ال�سكان الوقت واجلهد يف 
�سبيل احل�سول على تلك اخلدمات من العا�سمة كما كان 

يحث يف ال�سابق .
 

الر�سيدة  القيادة  حر�ست  التي  احلديثة  امل�ساكن  انت�سرت 
�سهدت  ح��ي��ث  امل���دن  جميع  يف  للمواطنني  ت��وف��ره��ا  ع��ل��ى 
م��دي��ن��ة زاي���د م�����س��روع م��راب��ع ال��ظ��ف��رة وال����ذي ���س��م 782 
�ساهم يف توفر  وال��ذي  دره��م  بتكلفة مليار  �سكنية  وح��دة 
امل�سكن املنا�سب واملائم ملئات الأ�سر امل�ستحقني للم�ساكن يف 
مدينة زايد وكذلك  م�سروع غياثي ال�سكني وتبلغ م�ساحته 
تنفيذ  امل�سروع  ويت�سمن  هكتاراً   420 قرابة  الإجمالية 
كل وحدة من طابقني ت�سم 5  تتاألف  �سكنية  786 وحدة 
غرف رئي�سية مع خدمات خارجية وجمل�ص، وتبلغ م�ساحة 

كل وحدة �سكنية ما يقارب 537 مرتاً مربعاً، وقد روعيت 
يف ت�سميم املجمع تلبية احتياجات املواطنني وتوفر كافة 

متطلباتهم مبوا�سفات ومعاير عالية.
 449 م��ن   يتكون  وال���ذي  ال�سلع  مدينة  م��راب��ع  وم�سروع 
فيا على طول �ساحل منطقة، وي�سم امل�سروع الذي ي�سغل 
التي  الفلل  اإىل  اإ�سافة  م��رب��ع،  م��رت  مليون   1.3 م�ساحة 
ال��رتاث الإم��ارات��ي، من خ��ال الت�ساميم اخلارجية  ت��ربز 
الإم����ارات  ل��دول��ة  ال��وج��ه احل�����س��اري  للفلل، وال��ت��ي تعك�ص 
وعمق ارتباطها التاريخي باحل�سارة العربية والإ�سامية 

ما�سياً وحا�سراً.
�سهد القطاع ال�سحي والتعليمي يف منطقة الظفرة نه�سة 
امل�ست�سفيات  انت�سرت  حيث  القطاعات  خمتلف  يف  متميزة 
املعاير  اأع��ل��ى  وف��ق  وت�سيدها  تنفيذها  مت  التي  احلديثة 
زايد  م��دي��ن��ة  م�ست�سفى  م��ث��ل  ال��ط��ب��ي  امل��ج��ال  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
املراكز  بجانب  وليوا  واملرفاأ  دملا  وجزيرة  وال�سلع  وغياثي 
ال�سحية الأخرى مثل مركز الظفرة لطب الأ�سرة  وباقي 

املراكز ال�سحية الأخرى يف باقي مدن الظفرة.
التي مت  املدار�ص  الظفرة جمموعة من  كما ت�سم منطقة 

بهدف  التعليمية  التطويرية  العملية  لتنا�سب  ت�سديها 
تخريج اأجيال متميزة قادرة على مواجهة احلياة ومواكبة 

�سوق العمل مبا يخدم الفرد واملجتمع .
خمتلف  يف  عماقة  م�����س��روع��ات  ال��ظ��ف��رة  منطقة  �سهدت 
مع  موعد  على  الظفرة  كانت  حيث  واخلدمات  القطاعات 
 1200 م�سروع قطار الحت��اد ال��ذي  �سيمتد على م�سافة 
كيلومرت، عند النتهاء من امل�سروع بطاقة ا�ستيعابية ت�سل 
عند بدء الت�سغيل اإىل 50 مليون طن من الب�سائع و16 
للقطارات كل  �سبكة الحت��اد  �سنوياً، وتغطي  راك��ب  مليون 
املناطق ال�سناعية الإ�سرتاتيجية  اإمارات الدولة خ�سو�ساً 
الغويفات  مدينة  ب��ني  ال��رب��ط  اإىل  اإ���س��اف��ة  فيها،  ال��ك��ربى 
الواقعة على حدود الإمارات مع ال�سعودية، ومدينة العني 
مع �سلطنة عمان، اإىل جانب دوره احليوي يف العديد من 
مناطق الدولة ومنها منطقة الظفرة التي اأطلقت خطتها 
الإ�سرتاتيجية 2030، حيث اإن القطار �سي�سرع يف العملية 

التنموية، وي�سهل نقل الب�سائع والركاب .
ويبلغ طول املرحلة الثانية من م�سروع قطار الحتاد نحو 
املناطق ال�سناعية واحل�سرية  و�سرتبط  كيلومرتاً،   628

ومنافذ الدولة بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، 
كيلومرتاً،   279 الثالثة  املرحلة  م�سار  طول  �سيبلغ  فيما 

ويتم فيها ربط كل مناطق اإمارات الدولة ببع�سها بع�ساً.
كما �سهدت منطقة عدد من م�ساريع الطاقة املتجددة مثل 
اأ�سخم  تعد  والتي  ال�سم�سية   م�سروع  �سم�ص 1” للطاقة 
ال�سم�سية  الطاقة  تقنية  �سمن  نوعها  من  عاملة  حمطة 
ال�سرق  منطقة  يف  نوعها  م��ن  والأوىل  ال��ع��امل  يف  امل��رك��زة 

الأو�سط.
وتقدر كلفة حمطة �سم�ص بنحو 2،2 مليار درهم )600 
مربع،  كيلومرت   2،5 م�ساحة  على  وت��ق��ام  دولر(  مليون 
قطع  �سكل  على  �سم�سية  لعاك�سات  جممعاً   768 وت�سم 

مكافئ .
م��ي��ج��اوات م��ن الطاقة   100 اإن���ت���اج  امل�����س��روع يف  ي�����س��اه��م 
كما  األ��ف منزل،   20 لتغذية  تكفي  الكهربائية وهي كمية 
�سيعمل امل�سروع على خف�ص ما يقارب من 175 األف طن 
اأك�سيد الكربون �سنويا، وهذه الن�سبة تعادل  من غاز ثاين 
زراعة مليون ون�سف املليون من الأ�سجار، اأو منع 15 األف 

�سيارة تقليدية من امل�سر على طرقات اأبوظبي.

تتميز منطقة الظفرة بجذور تاريخيه متتد لآلف ال�سنني 
تاريخ  اأن  الكندي  اأحمد  بن  علي  وامل���وؤرخ  الباحث  بح�سب  
ما  اإىل  يعود  الإم���ارات  الظفرة من  ال�ستيطان يف منطقة 
قبل �سبعة اآلف عام حيث ظهر من  خال عمليات امل�سح 
الأثري لإمارة اأبوظبي فقط مت العثور على اآثار يف جزيرة 
مروح  مبنطقة الظفرة  تعود اإىل ما يقارب 7000 عام اأي 
اإىل الع�سر احلجري وتعد من اأقدم الآثار التي مت العثور 
اآث��ار يف  اإىل العثور على  اأبوظبي بالإ�سافة  اإم��ارة  عليها يف 
اإىل ه��ذه الفرتة والتي  اأخ��رى مثل جزيرة دمل��ا تعود  ج��زر 

ت�سر باأن �ساحل الظفرة كان مركزا ح�ساريا مهما.
ال��ك��ن��دي  احل�����س��ون وال��ق��اع يف منطقة الظفرة    وت��ن��اول 
مو�سحا اأنه يوجد يف الظفرة اأكرث من خم�سة ع�سر ح�سنا 
ومن  متفرقة  اأوق���ات  يف  وبنيت  ل��ي��وا،  يف  م��وج��ودة  اأغلبها 
يقع  ال��ذي  الظفرة  ح�سن  الظفرة  يف  امل�سهورة  احل�سون 
ال�سرة وهو احل�سن الذي احتمى به نا�سر بن  يف منطقة 
قطن ملا ا�ستنجد ببني يا�ص من اإمام دولة اليعاربة يف �سنة 
ليوا  النميل يف  يف حم�سر  يقع  النميل  وح�سن   ،1633
وتقول بع�ص الروايات اإن الذي بناه هو ال�سيخ حممد بن 
�سخبوط بن ذياب اآل نهيان حاكم اإمارة اأبوظبي »1816 
�سهل بني حم�سري  القريب  يف  1818«. ويقع  ح�سن   �
املارية الظفرة وخنور يف ليوا ويبعد عن حم�سر مزيرعة 
 ،1888 عام  قبل  قائما  كان  الغرب  جهة  كيلومرتا   22
م��ن��وه��ا ب����اأن م��ع��رك��ة وق��ع��ت يف ح�����س��ن ال��ق��ري��ب يف غابر 
الأزمان، حيث جاء اأحد اجليو�ص املدعومة من قبل الدولة 
اإىل  اجلي�ص يف طريقه  ك��ان  ومل��ا  ليوا  على  الرتكية فهجم 
ل��ي��وا �سمع ب��ه الأه����ايل ال��ذي��ن ج����اوؤوا م��ن و���س��ط الظفرة 

لتنبيت النخل وكانوا قلة منهم:
املرر  قبيلة  من  وجميعهم  العطيب  وبطي  و�سيف  حممد 
اجلرار  اجلي�ص  ملواجهة  وا�ستعدوا  فيه  فتح�سنوا  اليا�سية 
دفاعا عن اأر�سهم واأهلهم اإل اأنهم قتلوا فيه جميعا، وقال 
مروان..  عيال  يعتزون  لب��ٍة  من  زب���ادة:  بن  خمي�ص  فيهم 

نهار ح�سن القريب ما نووا ذلة.
امل��اري��ة وح�سن  ل��ي��وا: ح�سن  امل��وج��ودة يف  وم��ن احل�سون 
قطوف وح�سن املوقب وح�سن اأم احل�سن وح�سن اجلبانة 
ويوجد اآثار ح�سن يف منطقة حب�سان ومل يبحث فيه حتى 

الآن.
تلبي  متنوعة  �سياحية  بخارطة  الظفرة  منطقة  متتاز    
ومنها  والإث���ارة  املتعة  ع�ساق  من  الأذواق  كافة  احتياجات 
املتميزة  الطبيعية  املحمية  تلك  ي��ا���ص  بني  �سر  منتجع 
من  باعتبارها  زواره���ا  تبهر  التي  اخل��اب��ة  الطبيعة  ذات 
اأ�سبحت   العامل حيث  املفتوحة يف  اأكرب حدائق احليوانات 
موطن لاآلف من احليوانات التي تتجول بحرية كبرة 
م�ث�ل “املها العربي،غزلن الرمي،و غزلن الأدمي ،الزرافات 
، الو�سق “ و  )الفهد ال�سياد( وعدة مايني من الأ�سجار 
مثل:”النعام،الدجاج  للطيور  م��اذ  اأنها  كما   ، والنباتات 
حممية  ك��ون��ه��ا  ع��ن  ف�سا  البحرية”  احل��ب�����س��ي،ال��ط��ي��ور 
رحات  مثل  اأن�سطة  فيها  ي�ستعر�ص  فاإنه  الربية  للحياة 
ال�سفاري واملغامرة، والتجديف، وركوب الدراجات اجلبلية، 

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

اخلايل.
ت��ط��ل ال��غ��رف والأج��ن��ح��ة وال��ف��ل��ل ال��ب��دي��ع��ة ع��ل��ى مناظٍر 
باألوانها  ال��داخ��ل��ي��ة  ���س��ح��راوي��ٍة رائ��ع��ة. وت���ربز دي��ك��ورات��ه 

الرتابية الدافئة بف�سل الأثاث امل�سنوع يدوياً وحملياً. 
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تواكب املحالت الكربى امل�سرية االحتادية بكل روافدها

حممد اأبو عي�سى: نعتز مبا حققته دولة الإمارات من تقدم وازدهار بزمن قيا�سي يده�ص العامل
وال�ساملة  املتنوعة  والنجاحات  الطموحات  من  باملزيد  اخلم�سني  نحو  • نخطو 

واالأربعني التا�سع  االحتاد  بعيد  االإمارات  حتتفل  حيث   , االأمة  حتيي  الكربى  • املحالت 

املرحوم ال�سيخ را�سد ي�ستخدم كامريا نيكون

•• دبي-د.حممود علياء
رفع �سعادة حممد اأبو عي�سى رئي�س جمل�س اإدارة )املحالت 
اآيات التهاين والتربيكات مبنا�سبة اليوم  اأ�سمى  الكربى( 
العربية  االإم���ارات  لدولة  واالأرب��ع��ني  التا�سع  الوطني 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  املتحدة 
ال�سمو  �ساحب  واإىل  اهلل,  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل , واإىل �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة, واىل اأ�سحاب ال�سمو 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واىل  االم��ارات,  حكام  ال�سيوخ 
الكرمي,  االإم���ارات  �سعب  واىل  االأم��ن��اء  العهود  اأول��ي��اء 
وللمقيمني والوافدين يف الدولة, متمنيًا املزيد من التقدم 
العربية  االإم��ارات  لدولة  والنماء  والتطوير  واالزده��ار 

املتحدة وقيادتها و�سعبها الكرمي .

املحالت  اإن  للفجر:  خا�س  حديث  يف  �سعادته  وق��ال 
رائ��دا  بالتجزئة  جتاريا  وم��رك��زا  م��وزع��ًا  تعد  الكربى 
العديد  وميثل  واملحلي,  االإقليمي  امل�ستوى  على  وعريقًا 
من العالمات التجارية العاملية الفاخرة , كما ميثل ا�سم 
املحالت الكربى ا�سما م�سهورا يف عامل التجارة االإماراتية 
, حيث قطعت 39 عامًا من التميز ورحلة العطاء, وم�سرية 
الكربى  املحالت  حققته  الذي  النجاح  اأن  م�سريًا  التميز, 
الكبرية  واالإجن��ازات  للنجاح  وانعكا�سا  ثمرة   جاء  اإمنا 
امل�ستويات جميعا  االإمارات على  التي حققتها  والعظيمة 

وخ�سو�سا امل�ستوى االقت�سادي والتنموي الهائل .
واأ�ساف �سعادته: ونحن يف املحالت الكربى نقتدي دائما 
بروؤية قيادة االإمارات املنفتحة على امل�ستقبل وال �سيما 
فاإننا  املقبلة,  عاما  للخم�سني  اال�ستعداد  عام  اإطالق  مع 
الهدف  ه��ذا  �سوء  يف  التطويرية  ا�سرتاتيجيتنا  ن�سع 
حتدها  ال  التي  والطموحات  العري�سات,  واالآمال  الكبري 

حدود, نحو االزدهار والنماء وا�ست�سراف امل�ستقبل.

تتميز  ال��ذي  الإب��داع��ي  الفكر  اإن  �سعادته:  وق��ال 
األ��ه��م��ت��ن��ا الروؤية  ب���ه ق���ي���ادة الإم�������ارات احل��ك��ي��م��ة 
ال�����س��ائ��ب��ة ، وال����ق����درة ع��ل��ى ق������راءة امل�����س��ت��ق��ب��ل ، 
وا�ستباقه، و�ساعدتنا على ترجمة الطموحات اإىل 
اإجن���ازات كبرة، وه��ذا ما مييز املحات الكربى 
املوؤثرة  التجارية  املراكز  اأع��رق واأجن��ح  كونها من 
واملتفاعلة مع رغبات النا�ص وتطلعاتهم وحتقيق 
ونحن   ، ف��اخ��رة  عاملية  مبوا�سفات  احتياجاتهم 
ن�ستند يف حتركنا وخططنا على اأر�سية قوية من 
القيم الإن�سانية، وتعاليم ديننا احلنيف املت�سامح 
ال��ت��م��ي��ز دائ��م��ا ه��دف��ا وم�سارا  ، ون�����س��ع  وال��ن��ب��ي��ل 

مل�سرتنا .
العقود  ع��رب  حققت  الإم�����ارات  اأن  �سعادته  واأك���د 
اخلم�سة املا�سية قفزات ح�سارية عماقة واأر�ست 
دع��ائ��م ال���س��ت��ق��رار والق��ت�����س��اد امل��ت��ني ، والأم����ن 
والأمان ، وهي قادرة خال اخلم�سني عاما املقبلة 
باإجنازاتها  الب�سرية  واإبهار  املعجزات  �سنع  على 
وعطاءتها وفكرها الإبداعي وقدرة قيادتها على 

ا�ست�سراف امل�ستقبل و�سناعته .

تهنئة من القلب:
ويف مقابلة �سحيفة مع �سعادة الأ�ستاذ حممد اأبو 
املحات  يف  املنتدب  والع�سو  العام  املدير  عي�سى 
اليوم  مبنا�سبة  حديثه  �سعادته  ا�ستهل  ال��ك��ربى 
ال��وط��ن��ي ال��ت��ا���س��ع والأرب����ع����ني ل���دول���ة الإم������ارات 
اأي������ات التهاين  اأ���س��م��ى  ب���رف���ع  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
والتربيكات اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
ال�سيخ  ال�سمو  واإىل �ساحب  الدولة  رئي�ص   ، زاي��د 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن   حممد 
،واإخوانهما  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�ص  رئ��ي�����ص 
اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات حفظهم اهلل ،واإىل 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واإىل  الأم����ني  اأب��وظ��ب��ي 
اأولياء العهود يف الإم��ارات واإىل جميع امل�سوؤولني 
دائما  متمنيا  ال��دول��ة  يف  وامل��ق��ي��م��ني  وال��واف��دي��ن 
املزيد من التنمية والبناء والإعمار يف كل احلقول 
وخمتلف امليادين وكل عام واأنتم بخر . واأ�ساف 
اأب���و عي�سى ي��ق��ول: نحن  ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ حم��م��د 
���س��ع��داء ج��دا ودائ��م��ا مب��ا اأجن��زت��ه دول���ة الإم����ارات 
ثمارا متوا�سلة للروؤية الرا�سخة واملتوهجة الأمر 
اقت�سادات  اأك��رث  ال��دول��ة  اقت�ساد  ال��ذي جعل من 
البيئة  اإىل  اإ�سافة  وازده���ارا  تطورا  املنطقة  دول 
ال�سحية اجلاذبة لا�ستثمار و�سط مناخ الكفاءات 

واحلوافز واملناف�سة والطموحات.

خطوات جديدة:
وحول �سوؤال عن اإجنازات املحات الكربى خال 
العام 2020 قال �سعادة الأ�ستاذ حممد اأبو عي�سى 
وكذلك  جديدة  جتارية  ع��ام��ات   على  ح�سلنا   :
مع  اجل��دي��دة  العر�ص  �سالت  من  ع��ددا  افتتحنا 
ما رافقها من حمات دعائية اإعامية وترويجية 
والواقع  ع��م��ائ��ن��ا  متطلبات  م��ع  يتنا�سب  ومب���ا 
املحات  �سنوات  اأجن��ح  ك��ان من   2020 العام  اأن 

الكربى برحلة اإجنازاتها الطويلة واملتوالية .

اجلوائز تتواىل:
لقد   : ي��ق��ول  عي�سى  اأب���و  حممد  الأ���س��ت��اذ  واأردف 
جائزتني:  على  ال��ك��ربى  امل��ح��ات  �سركة  ح�سلت 
اأداء ل��ل��خ��دم��ات امل��ق��دم��ة م��ن خال  اأف�����س��ل  ع��ل��ى 
ال���ذي يقدمه ���س��اح��ب  ال�سمو  امل��ت��وا���س��ل  ال��دع��م 
اآل مكتوم - حفظه اهلل-  را�سد  ال�سيخ حممد بن 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�ص جمل�ص  نائب رئي�ص 

دبي .
دبي  القت�سادية يف  الدائرة  قامت  كما   : واأ�ساف 

للمحات   2018 ل��ل��ع��ام   الأداء  ج���ائ���زة  مب��ن��ح 
الكربى ، وكذلك جائزة اأف�سل العامات التجارية 
للعام 2019 وقدم �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم و�سعادة �سامي القمزي رئي�ص 
عامة  اإىل  اجلائزة   ، بدبي  القت�سادية  ال��دائ��رة 
عي�سى  اأب��و  �سهى  ال�سيدة  وت�سلمتها  �سم�سونايت 
عي�سى  اأب���و  مها  وال�����س��ي��دة  التجزئة  ق��ط��اع  م��دي��ر 
الكربى  املحات  �سركة  الب�سرية يف  امل��وارد  مدير 
اأقيم يف مدينة  ال��ذي  وذل��ك خال حفل التكرمي 

اجلمرا بقاعة اإيرينا بتاريخ 2019-4-2.

�سم�سونايت العريقة:
بكل  �سم�سونايت  ع��ام��ة  اأن  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 

تتنا�سب  ت�ساميم  وت��ن��وع  ع��راق��ة  م��ن  م��ا حتمله 
بجودة  لتميزها  الأع���م���ال  رج����ال  م��ع خم��ت��ل��ف  
للعماء  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  اإىل  اإ���س��اف��ة  الأداء 
تعك�ص مدى  ب��ال��ت��اأك��ي��د  واجل���ائ���زة  وامل��ت�����س��وق��ني 
م��ه��ارة ف��ري��ق ال��ع��م��ل وك��ف��اءت��ه ب��ق��در م��ا حتفز 
اجلميع اإىل الرتقاء املت�ساعد والدائم يف جمال 
التطوير امل�ستمر للخدمات واملنتجات والتجربة 

دائما هي اأكرب برهان.

جائزة اأف�سل اأداء:
ونوه �سعادته كذلك اإىل اأن املحات الكربى قد 
ح�سلت على اأف�سل اأداء ل�سالة العر�ص القائمة 
يف مول الإم��ارات بدبي وهذا ما يدفع بال�سركة 

والراحة  اجل�����ودة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اإىل 
املنجزات  من  العديد  مع  املتميزة  اخل��ربات  مع 
الأخرى والتي تغطى كافة الحتياجات املنزلية.

عالمة نيكون:
ك��م��ا اأو���س��ح ���س��ع��ادت��ه ب���اأن ع��ام��ة ن��ي��ك��ون تعترب 
العاملية والرائدة   ، التجارية  اأبرز العامات  من 
ال��ت��ج��ه��ي��زات والربامج  اأح�����دث  ت�����س��م��ل��ه م���ن  مل���ا 
عامل  يف  ال�����س��ب��اق��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  والأدوات 
الرئي�ص  املوزع  الكربى هي  واملحات  الرقميات 
واحل�����س��ري ل��ع��ام��ة ن��ي��ك��ون يف دول���ة الإم����ارات 

العربية املتحدة.
واأ����س���اف : وك��ان��ت ن��ي��ك��ون ق��د اأع��ل��ن��ت يف الأون���ة 

الأخرة عن اإطاقها لأحدث الكامرات 26 يف 
العام اجل��اري وبذلك متنح عماءها  يناير من 
اإطاقها مل�ساق جتربة  اأف�سل جتربة من خال 
نيكون يف فرعنا الكائن يف منطقة القرهود بدبي  
فكامرات نيكون 26 متثل القمة التكنولوجية 
مع العديد من امليزات الإ�سافية مع ميزة خفة 

الوزن.
خدمة  اأف�سل  للعماء  التجربية  نيكون  وتتيح 
وعملي  �سهل  مبا�سر  ب�سكل  املنتجات  لتجربة 
ل���ل���زب���ائ���ن ،ك���م���ا ت��ت��ي��ح .ال���ق���ي���ام ب��ت��ن��ف��ي��ذ ور�����ص 
اخل�سائ�ص  ع��ل��ى  اأوف����ى  ب�سكل  ل��اط��اع  ع��م��ل 
الرقمي  نيكون  ع��امل  يف  ال��رائ��دة  التكنولوجية 

واملتميز.

فوجي فيلم:
الن�ساط يف جم��ال فوجي فيلم  �سوؤال عن  وح��ول 
: تعترب  اأب���و عي�سى  الأ���س��ت��اذ حممد  ���س��ع��ادة  ق��ال 
الت�سوير  يف  ال����رائ����دة  ال���ع���ام���ة  ف��ي��ل��م  ف���وج���ي 
من  حتمله  مبا  املتقدمة  والتقنيات  واملعلوماتية 
خ���ربة ت��زي��دع��ل��ى ال��ث��م��ان��ني ع��ام��ا ، من��ت خالها 
الرائدة  ال��ع��ام��ات  اأف�����س��ل   ال��ي��وم م��ن  واأ�سبحت 
ع��امل��ي��ا وال��ت��ي ن��ق��وم ب��امل��ح��ات ال��ك��ربى بتوزيعها 
اأو  الت�سوير  منتجات  �سعيد  على  �سواء  ح�سريا 
املنتجات الطبية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
القطاعات  ب��ت��زوي��د  ت��ق��وم  ال���ك���ربى  ف��امل��ح��ات   .
ي�سمل  مبا  الازمة  بالأجهزة  الدولة  يف  الطبية 
الرتكيب والتدريب والتحديث، الأمر الذي ي�سهم 
يف تطوير اأداء القطاع الطبي يف الدولة وهي من 
العامات املعتمدة يف دائرة دبي الطبية والقطاع 

الطبي اخلا�ص والعام يف الدولة على ال�سواء. 
بتقدمي عرو�ص مثرة  فوجي  �سركة  قامت  وقد 
للزبائن �سملت منتجات عديدة وتخفي�سات اأ�سعار 
�سم�سونايت  ع��ام��ة  ق��ام��ت  كما   ، ولف��ت��ة  م��ث��رة 
ب��ت��ق��دمي ع��ر���ص »ا���س��رت واح����دة وام��ت��ل��ك الثانية 
جمانا«على جمموعة التوليت ويف �سالت عر�ص 
ليال مت منح كوبون كهدية بقيمة مئة درهم على 

كل م�سرتيات بقيمة خم�سمئة درهما.

االأدوات املنزلية والعطور:
قد  املنزلية  الأدوات  ق�سم  اأن  اإىل  �سعادته  ون���وه 
التي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ع��ار���ص  م��ن  بالعديد  ���س��ارك 
احتفالية  ب��اأج��واء  وال��ع��رو���ص  ال�سحوبات  �سملت 
وم�ستح�سرات  ال��ع��ط��ور  ل��ق�����س��م  وك�����ان  م���ث���رة. 
لأهم  الت�سويقية  الأن�سطة  من  العديد  التجميل 
ت�سويق لعامة  ج��ن��اح  وم��ن��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
ابريل   23 اإىل   15 م��ن  م���ول  دب���ي  يف  جفن�سي 
املا�سي من اأجل ت�سليط ال�سوء على اآخر املنتجات 
يف املنطقة . واأ�ساف: كما متتلك املحات الكربى 
عامة »COFFEE1« والتي متثل نقطة لقاء 
�ساملة يف عامل �سناعة مكائن القهوة العاملية وقد 
املا�سيني  العامني  خ��ال  العامة  ه��ذه  ح�سلت 
على تقدير الزبائن جلودتها ويف خمتلف مناطق 
الدولة ،وكذلك خارجها وبعد جناح الفرع الأول 
الفرع  بافتتاح  ال�سركة  قامت  مول  دبي  مركز  يف 
ال��ث��اين يف دي����رة ���س��ت��ي ���س��ن��رت يف ال��ط��اب��ق الثاين 
، وال������ذي ي�����س��م��ل جت���رب���ة ت�����ذوق اأف���خ���ر الأن������واع 

واأجودها.

منهجية العمل الناجح:
اأب���و عي�سى اإىل  وخ��ل�����ص ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ حم��م��د 
اإن املحات الكربى حتر�ص كل احلر�ص  القول: 
خ����ال م�����س��رت��ه��ا ال��ط��وي��ل��ة يف دول�����ة الإم������ارات 
موظفيها  م��ه��ارات  تطوير  على  املتحدة  العربية 
حتر�ص  كما   ، الأداء  باأف�سل  ال��دائ��م  والتزامهم 
من  ب��امل��زي��د  ب��ال��ك��ف��اءات  الرت����ق����اء  ع��ل��ى  الإدارة 
التدريب من قبل اإدارة املوارد الب�سرية مما يرفع 
من كفاءة العاملني ويوفر خدمة اأف�سل للزبائن 
اأولويات  راأ���ص  على  يعدُّ  الدائم  ر�ساهم  اإن  حيث 
باخلربات  والرت��ق��اء  امل�ستمر  فالتعليم   ، ال�سركة 
مبوازاة  والإب�����داع  والتميز  ال��ن��ج��اح  ع�سب  ،ه��م��ا 
التطور يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة وروؤية 
التفا�سل  اإىل  ال�سعي احلثيث  ال�ساملة يف  الدولة 
 ، والإب���داع  والتميز  النجاح  منهج  على  والتكامل 
وه��و م��ا طبقته امل��ح��ات ال��ك��ربى خ��ال رحلتها 
الطويلة وها هي تتو�سع عاما بعد عام ،مبا يواكب 
النه�سة ال�ساملة للدولة وما يوازي تطور الع�سر 
واإجن��ازات يف خدمة احلا�سر  وتكنولوجيا  علوما 

وامل�ستقبل على حد �سواء وكل عام واأنتم بخر.  
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