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منهلة وابن األديم

تعجبني حكايات احلب التي ذاعت في صدر االسالم، عشاق كثيرون 
ماتوا حبا وذابوا وجدا، وانصهرت حياتهم فسكبوها قطرة فوق قطرة 
فوق ثرى حب لم يكتمل، وكان آخرهم علي بن ادمي اجلعفي ش����هيد 

الغرام العذري الذي فتنته اجلارية منهلة يقول:
ال��س��واد ان��ي مل��ا يعتادني م��ن ح��ب الب��س��ة 
ف���ؤادي يطيقهما  ان  م��ا  وب��ل��ي��ة  فتنة  ف��ي 
املعاد طلب  وفاتني  أصبت  دنيا  ال  فبقيت 

تزوجت منهلة بعد قصة حب طويلة ومات هو كالعادة حزنا 
وكمدا عليها، ومل����ا علمت أمره وبلغها خبره ماتت بعده بعد ان 

سمعت عدة أبيات انشدها فيها يقول في آخر شطر:
ال����ف����راق ع��ل��ى ل����ي ع���ن���د  ال ص���ب���ر 

ف���ق���د احل���ب���ي���ب ول�����وع�����ة احل���ب
أيه���ا القراء ه���ذا آخر من مات بالعش���ق فانتبه���وا حلياتكم 

القادمة.

بقلم: يوسف عبدالرحمن
alamiyiah@yahoo.com

من منا ال ميلك حلما في دنياه؟
ومن منا ال يحب أن يكون وطنه مهوى القلوب، وقبلة ألفواج 

الشعوب من مختلف القارات؟
هل سمعت عزيزي القارئ عن رؤية »أمير« حللم حققه؟

سأله احد الصحافيني وهو في العشر االواخر من شهر رمضان: 
لو من اهلل عليك برؤية ليلة القدر فماذا كنت ستتمنى؟

قال بتواضع الواثق: أمتنى ربي القدير أن يعلي شأن االمارات 
ويعز شعبها ويزيد من خيرها.

اذن نحن نتكلم اليوم عن »دبي املتجددة« التي استقطبت االنظار 
بعد ان حولت مفاهيم و»أدوات السياحة« الى واقع ملموس.

وأعود واسأل قارئي الكرمي: هل حتب ان ترافقني في جولة كي 
تشاهد املدينة التي تعانق البحر والبر على حد سواء؟

ه���ل متنيت ان ترى مدينة غربي���ة خليجية تضاهي مبانيها 
ناطحات نيويورك وهونغ كونغ؟

هل حتب ان تعيش جتربة الس���ياحة والترفيه في بلد واحد 
يجمع عبق الشرق ورفاه وتطور الغرب؟

هل أنت مهتم باجلزر واملدن الترفيهية واالس���واق واملوالت 
واملطاعم واملعارض واالنشطة واملؤمترات؟

اذا كنت راغبا.. فتعال معي في جولة نزور فيها »دبي الواثبة« 
نحو التميز والتفرد احلضاري العصري السريع، بعد ان حتولت 
الى نقطة انطالق ولقاء لكل باحث عن الس���ياحة املدروسة التي 
توفر للس���ائح كل ش���يء، فبالرغم من اجوائها احلارة الرطبة 
نس���بيا، اال انها صارت تقدم التزحلق على اجلليد حملبيه، وفي 
نفس الوقت تعرض الصحراء والقفار للباحثني عن هذه املتعة، 
لألوروبيني والسياح اآلخرين من كل اصقاع االرض في مشارق 

االرض ومغاربها.
وهناك ايضا تساؤل حائر شاركني في حله.. عندما تسأل أي 

عائلة خليجية اليوم: أين ستمضون اجازتكم؟
اجلواب يأتي سريعا.. دبي!

اذن تعال.. ونحن نعيش رؤية س���مو األمير محمد بن راشد 
آل مكتوم.. حاكم دبي وفي اعماق التنمية الشاملة التي صنعت 
هذه املدينة اخلليجية التي حتولت الى دانة املدن العربية.. وعلى 

بركة اهلل نبدأ:

عبق التاريخ
يعود تاريخ دبي الى العام 1833 عندما انتصر 800 ش���خص 
ينتمون الى قبيلة »بني ياس« فرع آل بوفالسة بقيادة آل مكتوم 
عند منطقة احلفور وكانت دبي يومها مركز صيد لالسماك وجتارة 

اللؤلؤ.
وفي اخلمسينيات اس���تطاع حاكم دبي املغفور له بإذن اهلل 
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم � طيب اهلل ثراه � وبقرار يتسم 
باجلرأة والطموح ان يعيد جتريف قعر اخلور وتنظيفه وكان لتلك 
اخلطوة اثر واضح في زيادة اعداد السفن التي تصل الى امليناء 
النشط في ذاك الوقت، مما زاد معه حجم البضائع الواردة الى دبي 
مما جعلها محط االنظار مذ ذلك الزمن لتتحول الى مركز جتاري 
ومحطة رائدة في اعادة التصدير )يعني ان جرأة وقرارات حاكم 
دبي سمو االمير محمد بن راشد مردها جلني الوراثة فهذا الشبل 

من ذاك االسد( وكما قال االولون »من شابه أباه فما ظلم«.
وبعد اكتشاف النفط عمل الشيخ راشد على استثمار واردات 
النف���ط في تطوير البنية التحتية لدبي، فقام بتش���ييد املدارس 
واملستش���فيات وشق الطرق وش���بكات االتصاالت واملواصالت 
وح���ّدث املوانئ واملطار وكان لبعد نظ���ره � رحمه اهلل � ان أقام 
ميناء اصطناعيا في منطقة جبل علي والذي حول فيما بعد الى 

منطقة حرة هي االشهر في العالم.
ولعل منو دبي مرده الى القيادة احلكيمة التي متتلك الرؤية 
الواضحة واملنفتحة على اجلميع، ولعل قرار دبي االستراتيجي 
بتحولها مبكرا الى ان تكون مدينة س���ياحية عاملية حقق لها ما 
تريد، فأصبحت اليوم دون منافس يذكر على مستوى دول اخلليج 

الدولة االولى سياحيا، والدليل ارتفاع عدد السياح الى ماليني.

جذب السائح
ال يختل���ف اثنان على ان دبي اليوم تش���كل نقطة جذب غير 
عادية للسياح واملستثمرين فهي املدينة ذات املشاريع الفندقية 
التي ال تضاهى وال تبارى، ومن يناظر املباني ير انها جمعت بني 
فن العمارة االسالمي العريق وحداثة املباني من حيث التجهيزات 
والتصاميم اآلسيوية واالوروبية، وساعد منو دبي تقبل السياح 
جلميع االفكار اجلريئة، فكلما زادت عروض دبي ازداد عدد السياح، 
خاصة بعد ان توافرت املدن الترفيهية والفنادق احلديثة والطرق 
واملواصالت وآخرها القطار املعلق وحتركت كل القطاعات املساندة 
للسياحة وازداد عدد الس���ياح، خاصة العائالت اخلليجية التي 
سجلت اقباال ملتابعة انشطة وبرامج دبي اضافة الى افواج السياح 

القادمني من اوروبا وافريقيا والشرق.

رؤيتي
اس����تطاع سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كتابه »رؤيتي« 
ان يبلور رؤيته والتحديات احمليطة بتحقيق حلمه في سباق مع التميز 
والزمن أوال عن طريق القيادة واإلدارة وأن يضع هدفا هو أن تكون دبي 
اخليار األول لكل س����ائح، فلم يكتف باحللم وامنا أزاح الغفوة وسعى 

لتحقيق هذا احللم بصبر وثبات رغم كل شيء.
يبهرك الكتاب املكون من ثالثة عشر فصال تنقلك من نبض التنمية 

االسواق التقليدية واملتاجر او مراكز التسوق احلديثة مثل املوالت دبي المتجددة
واعتقد س���ر جناح دبي هو ما يتمت���ع به قاطنو دبي من رواتب 
ودخول معفاة من الضرائب والتي تصنف بني االعلى في العالم 

وتوفر االموال شراء رفاهيات احلياة بيد افواج السياح.
انك جتد حاجتك مهما بلغت من تطور في اسواق دبي حيث تصل 
السلع اجلديدة الى اسواق دبي اسرع من غيرها من املدن االخرى 
فأسواق دبي تتميز بالذهب ونقوشه وااللكترونيات والكماليات 
فدبي اليوم ملتقى الصناعات من البضائع القادمة من الش���رق 
والغرب وتزدهر دبي اليوم مبنتجات االلكترونيات والس���اعات 
والسجاد واالحجار الثمينة واالثرية واملشغوالت اخلشبية وال 
عجب ان يفوز »س���وق دبي احلرة« بالعديد من اجلوائز العاملية 
ويحظى بشهرة كبيرة لدى جمهور املسافرين حيث تتوافر باقة 
رائعة من املنتوجات عالية اجلودة وبأسعار ال تقبل املنافسة لذا 
عزيزي القارئ ال تنبهر وال تعجب اذا لم جتد ش���يئا ما في دبي 

فلن جتده في اي مكان آخر.

هبس بالخمس
قول متعارف عليه في الكويت اذا ما كان الطعام جميال القول 
تعال: »هبس باخلمس« اي كل بيدك واستمتع، لذا ففي دبي جتد 
فرصة عظيمة ونادرة جدا حيث جتتمع كل مطابخ العالم لتقدم 
للسائح لقمة سائفة مع عبارة مقترحة مني »هبس«؟ تتميز دبي 
بتوافر كم عريض جدا من املطابخ واملأكوالت في الفنادق واالسواق 
وتق���دم لك املطاعم املأكوالت اجليدة ذات املعايير واخلصوصية 
واملستويات تتسم بالتنوع فهناك املأكوالت العربية وااليرانية 
واالوروبية واآلسيوية اضافة الى مجموعة املطاعم العاملية ذات 
الوجبات الس���ريعة او ما يعرف ايضا ب���� TGI فرايدز، بالنيت، 
هولي���وود، ه���ارد روك كافي، هنري ج بنيز وه���ذه مطاعم لها 

شعبيتها.
واعتقد س���ر جناح مطاعم دبي ان اماكنها مدروس���ة حتتوي 
على مناظر رائعة وتوفر خياراتها من املشروبات العديدة اذواق 
محبيها اضافة الى استخدامهم للموسيقى املرافقة والعروض ذات 

الطابع الشرقي او الغربي.
لقد اس���تمتعت في فندق نوفتيل الذي اسكنه لقربه من قاعة 
املؤمت���ر الذي احضره بوجود ع���رض هندي مميز فأنت تتذوق 
في كل وجبة الطق���وس الهندية املتبعة في تناول االكل الهندي 

الذي يشلوطك!

الشخصيات الكرتونية
ما من مرة اروح لدبي اال وأش���اهد الش���خصيات الكرتونية 
وهي تس���تقبل وحتتفي باالطفال في املطار وفي كل مرافق دبي 
الترويحية في مختلف مراكز التس���وق وهي تدخل الفرح على 
قل���وب االطفال واهاليهم، فاالطفال يس���عدون عندما يرون هذه 
الشخصيات التلفازية امامهم مباشرة تستقبلهم وتتحدث اليهم 
وتقدم لهم الهدايا ومتس���ك اياديهم وتقبلهم مثل والت ديزني، 
والنمر الوردي، ورجل القناع، وكاسبر، وبوباي، وبارني ودورا 

وباربي وغيرها.
ان قضاء االطفال هذا الوقت الس���عيد من مش���اركة وتلوين 
وعروض رسم على الوجه والورق يجعل السفر لهم محببا الى 
دبي كما ان عرض االفالم الكرتونية على شاش���ات تلفاز عمالقة 
يهدأ االطفال عن كثرة احلركة واملشاغبة ويوفر ألهاليهم الفرصة 

لالستمتاع بالسفر.

المدينة الثلجية
ال تعجب ان ش���اهدت في مول االمارات جموع العائالت وهم 
يحملون املعاطف الشتوية الدافئة في فصل الصيف النك بالقرب 
من املدينة الثلجية التي تطل على مس���احة 8000 متر مربع من 
الثلج وتضفي هذه املجسمات الثلجية التي تتألأل بنقاء الكريستال 
طابعا فريا خاصة وانت جالس في مول االمارات وتشاهد هواة 
ممارسة التزلج على اجلليد واستكش���افه ورائع منظر املنحدر 
اجلليدي على طول 30 مترا وانت ترى اطفاال وشبابا يتسلقون 
اجلبل اجلليدي ومع الريح االصطناعية تشعر في الداخل واخلارج 

وكأنك تعيش عاصفة قطبية قادمة من االسكيمو.

التخييم الصحراوي
وعل���ى النقيض متاما يجد الس���ائح االوروبي ضالته عندما 
يشترك في فندقه الذي يسكنه في رحلة سفاري برية صحراوية 
مع مجموعة من اصدقائه حيث ينقلهم باص الى بداية س���فوح 
الرمال فيركبون سيارات اجليب مع مرافقني يحفظون رمال السفوح 
فيمارس السائح االجنبي رياضة التزلج على الرمال احلمراء ثم 
يركب سيارة اجليب ليقوم السائق ببعض احلركات البهلوانية 
بالقيادة في هذه الرمال املتحركة واجليب يتمايل مينة ويس���رة 
ثم يصل السائح الى مخيم من بيت الشعر واخليام العربية ليجد 

»باربكيو« في عمق الصحراء، جتربة فظيعة جربوها.

مؤتمر ومعرض »ديهات«
ش���اركت باسم الهيئة اخليرية االسالمية العاملية في معرض 
ومؤمتر دبي الدولي »ديهات« الذي اقيم في صاالت »فندق نوفتيل« 
قاعة 7 وجرى االفتتاح الرس���مي يوم االحد املاضي حتت رعاية 
وحضور االميرة هيا احلسني حرم سمو حاكم دبي الشيخ محمد 

الى مقومات صناعة التنمية الى التنمية في س����بيل البقاء الى االمتياز 
في التنمية وأخيرا: الطريق الى املستقبل.

أعجبن����ي رائع وصفه في خامتة الكتاب: م����ع إطاللة كل صباح في 
أفريقيا يس����تيقظ الغزال مدركا ان عليه ان يسابق أسرع األسود عدوا 
وإال كان مصي����ره الهالك، ومع إطاللة كل صباح في أفريقيا يس����تيقظ 
األسد مدركا أن عليه أن يعدو أسرع من أبطأ غزال وإال هلكه اجلوع، ال 
يهم إن كنت أسدا أو غزاال فمع كل إشراقة صباح يتعني عليك أن تعدو 

أسرع من غيرك حتى حتقق النجاح.
نعم هذه رؤية حاكم اتخذ قرارا صائبا ولم يظل ينظر ويحلم وامنا 
شمر عن س����اعده وبجهده واخوانه من املخلصني حقق حلما من رؤية 
على الورق الى مدينة اس����مها دبي حتمل رؤية شجاعة جعلت من دبي 
اليوم مركزا س����ياحيا واقتصاديا عامليا وقبل هذا وذاك طاقة بش����رية 

خالقة حققت التنمية لنفسها وبلدها.

التربية إنجاز
لم تخطئ مجلة »تامي« في أن اطلقت على صاحب الس����مو الش����يخ 
محمد بن راشد آل مكتوم انه واحد من أهم قادة هذا العصر ومن أعظم 

الشخصيات تأثيرا في العالم.
ان تكون دب����ي اليوم ملتقى احلضارات والش����عوب فهذا يدل على 
حصافة وُبعد النظر حلاكم ركز جهده على تنمية بلده في ذهنية فائقة 

ورؤية واضحة مستنيرة.
أعتقد ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم »ولد حاكما« 
ورغم انه ثالث أجنال املغفور له بإذن اهلل الش����يخ راشد بن سعيد آل 
مكتوم واملغفور لها والدته الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان ومنهما 
تعل����م ان احللم ال يتحقق إال إذا ق����اده صاحبه للتنفيذ، وفي منزله في 
الش����ندغة أحاطه والداه وجده سعيد بعطف ومحبة ورعاية وتوجيه، 
وتعلم في مجالس الرجال قصص وسير العرب القدماء مما انعكس على 
شخصيته والتي انعكس عليها التعليم وأصول الفروسية ثم تعليمه 
في اخلارج في لندن عام 1966 وهي ملتقى الثقافات واجلنسيات صهرت 
ش����خصيته اضافة الى ما تعلمه في مدرسة »مونس« للطلبة الضباط 
فهو يحمل عقلية الرجل املدني الذي ميلك مهارة العسكر، فالتربية هي 
التي صنعت قائدا عسكريا بذهنية مدنية، ومنذ توليه قيادة دبي وهو 
يس����عى جاهدا لتحقيق احللم عبر ش����خصية جتمع التواضع والثقة 
والرؤية الثاقبة واحلزم واملثابرة والتصميم والتحدي وسرعة إصدار 

القرار وحمايته بأقصى سرعة.

معالم
متلك اليوم دبي مطارا ال ُيجارى وال ُيبارى على مستوى العالم من 
حيث اإلمكانيات، وأكيد الش����عب اإلماراتي الشقيق يذكر عودة الشيخ 
راش����د بن سعيد آل مكتوم - طيب اهلل ثراه – عندما عاد من زيارة الى 
اخلارج واجتمع حشد كبير من املواطنني الستقباله في مطار دبي الذي 
افتتح رسميا في عام 1971 وما بني الثالثني عاما تطور هذا املطار حيث 
من املتوقع ان يس����تقبل هذا العام نحو 50 مليون مسافر وأنا شخصيا 
ال أعجب ألن س����مو حاكم دبي الش����يخ محمد بن راش����د يقول: »كلمة 
مستحيل غير موجودة في قاموس القادة فمهما كانت التحديات جسيمة 
فمن املمكن التغلب عليها بقوة اإلميان والتصميم واحلزم«. ويكفي ان 
نعلم ان شركة الطيران اإلماراتية تعاقدت مع شركة االيرباص العمالقة 

لشراء 54 طائرة.
وانتقل معكم الى قطاع مهم وهو القطاع الفندقي الذي منا بشكل سريع 
وأصبح عدد الفنادق قياسيا ومن مختلف الفئات وما من يوم مير وإال 
فن����دق ومنتجع يفتتح وكلنا نذكر افتتاح فندق اجلميرا بيتش املتميز 
بهندس����ته املعمارية عام 1997 وما تاله من بناء فندق برج العرب فائق 
الفخامة الذي أقيم على شكل شراع مثلث فوق جزيرة صناعية ثم تبعه 
افتتاح برجي اإلمارات األنيقني عام 2000م وهما أطول برجني في الشرق 
األوسط وأفريقيا وأخيرا أتالنتس وهو منتجع يحيي اسطورة أتالنتس 
املدينة الغارقة في احمليط الى واقع يحتوي على منتجع ب� 1539 غرفة 

ويحول األسطورة الى فندق يضم تشكيلة من أمهر طباخي العالم.

صيف دبي
اهتمت حكومة دبي بالكادر البشري الذي سيقدم دبي كمدينة سياحية 
وأشرف سمو حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد شخصيا على هذا األمر 
دون االنتظار لوصول املستشارين وقراءة التقارير واستطاع عن طريق 
هذه الفرصة البش����رية والكوادر املدربة ان يضع االبتسامة على شفاه 
السائح منذ وصوله الى مطار دبي الذي يعتبر اليوم واحدا من أحسن 

وأكبر مطارات العالم بإمكانياته.
وكلنا يذكر عروض »صيف دبي« للتس����وق ومفاجآت هذا املهرجان 
الذي اس����تطاع في فترة قصيرة ان يجعل اإلمارة تستقطب الزوار في 

كل فصول السنة.
كم����ا ان اهتمام احلكومة بتحويل املدينة في جانب منها الى عاصمة 
أعمال جعل املقار اإلقليمية ملختلف الشركات الدولية الكبرى تنتقل الى 
هذه املدينة املتجددة اضافة الى بناء مدينة دبي االلكترونية واإلنترنت 
واإلع����الم مما حول هذه املدينة الى خيار أول بالنس����بة لرجال األعمال 
واملال خاصة أولئك الذين لهم »بزنس« في الش����رق األوس����ط ومنطقة 
اخلليج العربية كما ان السماح بتملك األسهم والعقار جعل من إمارة دبي 
محطة جالبة لألموال العربية والعاملية وساعد على ذلك وجود شركة 
طيران تتطور بس����رعة الريح بكل خدماتها فيما بقيت شركة اخلطوط 

الكويتية تلفظ أنفاسها بعد خدمة 50 عاما.

أسواق وموالت
الذي يزور دبي يلفت نظره حجم تعدد جهات التسوق وكانت 

بن راش���د آل مكتوم، وبحضور مستشاره االخ ابراهيم بوملحة 
الذي اعتبره »دينامو« هذا املع���رض واملؤمتر والذي أعطاه من 

جهده وفكره حتى غدا اليوم عالمة مضيئة في سماء دبي.
وفي يوم االفتت���اح طلب من الوفود املش���اركة في املعرض 
واملؤمتر ان تقف على مشارف االقسام املخصصة لهم في ارض 
املعرض لتقوم االميرة هيا احلسني بافتتاح الفعالية بحضور 90 

جهة دولية و250 منظمة ومركزا عامليا واقليميا ومحليا.
واختير اجلانب الصحي شعارا للمعرض واملؤمتر الذي تتجمع 
فيه كل املؤسس���ات والهيئات واجلهات العاملة باملجال اخليري 
واالغاثي والش���ركات الداعمة مبنتجاتها لدعم هذا القطاع، حيث 
تشاهد كل جديد من املنتجات التي تخدم قطاع الالجئني في العالم 
مثل اخليام والسيارات املطورة لالسعاف واالغاثة وايضا االجهزة 

التي تطهر املياه وتوفر الطاقة وغيرها من االمور.
وعندما مرت االميرة هيا احلسني واملستشار ابراهيم بوملحة 
امام واجهة الهيئة اخليرية بادرتها بالس���الم قائال: سمو االميرة 
الفارس���ة.. فالتفتت وواصلت، اخوانك من الكويت، فقدمت الى 
جناح الهيئة وش���كرت لها دورها االنس���اني الختيارها سفيرة 
لليونس���يف، وبادرتها قائال: نحن في الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية التي مقرها في الكوي���ت نعتز بالعالقات احلميمة التي 
تربطنا باخواننا في االردن في الهيئة الهاشمية، وكان لنا معها 
عمل مش���ترك العام املاضي إلدخال م���واد متوينية الخواننا في 
غزة، فقالت: نعم أبلغتني اختي االميرة بسمة، وواصلت املسير 
ملتابعة االفتتاح والقاء محاضراتها عن دور العمل االغاثي االممي 
الذي تقوم به منظمات االمم املتحدة واليونس���يف خلدمة اطفال 

العالم والالجئني.

تطور وتفاعل
في كل عام يزداد اعجابي مبعرض ومؤمتر دبي الدولي الذي 
يوفر للعاملني في القطاع اخليري واالغاثي الفرصة للمش���اركة 
بعرض االعمال واملطبوعات وايضا التجارب عبر ورش مختصة 
بكل قطاع عل���ى هامش أيام املؤمتر الذي حترص على حضوره 
كبريات املؤسسات واملنظمات واجلهات العاملة بامليدان اخليري 

واالغاثة.
ومما ال ش���ك فيه ان جميع الهيئات واجلهات املشاركة تعمل 
حس���ابها في كل عام كي تقدم جديدها في هذا املعرض واملؤمتر، 
واجلمهور املهتم يتابع هذه املش���اركات ويحرص على احلضور 
ملشاهدتها واالستفادة من جتاربها من خالل زيارة االجنحة املشاركة 

في املعرض أو حضور ورش العمل في القاعات.
وانني من خالل هذه املس���احة اقترح ان تش���ارك اجلمعيات 
اخليرية واجلهات املختصة مثل وزارة الش���ؤون واالوقاف في 
مثل ه���ذه اللقاءات الدولية كي تع���رض جتربة الكويت في هذا 

املجال احليوي.

حكمة راشد
عرف عن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم � طيب اهلل ثراه � 
احلكمة البالغة وكان، رحمه اهلل، يردد باستمرار مقولته الشهيرة: 
لقد ركب ج���دي اجلمل وركب والدي اجلمل، وانا اقود س���يارة 
مرسيدس وسيركب ابني وابنه من بعده سيارات الندروفر، لكن 
ابن ابني س���يعود الى ركوب اجلمل ان لم نفعل شيئا للمحافظة 

على استمرار ازدهار اقتصادنا.
رحم اهلل راشد.. االمير املتواضع الذي تواضع لشعبه فأحبوه 

واهتم مبؤسسة احلكم فأعد اجناله لتولي سدة احلكم وجنح.

أرقام فلكية
سيكون مطار دبي قادرا على خدمة 120 مليون مسافر و12 مليون 
طن من البضائع سنويا، وميلك اكثر من 245 طائرة عمالقة من 

االيرباص أ380 ذات الطابقني بقيمة 70 مليار درهم.
وس���يكون الناجت احمللي االجمالي لالمارة 110 مليارات درهم 
بحلول هذا العام، غير أن قيمة الناجت جتاوزت هذا الرقم منذ عام 
2005 حيث سجلت 135 مليار درهم، في حني كانت خطة دبي 2015 

تستهدف حتقيق ناجت محلي اجمالي بقيمة 396 مليار درهم.

حوار في التاكسي
من االمور التي أحبها في الس���فر ان أركب التاكس���ي وأجري 
مع السائق ح��وارا مباشرا ألنني اعتقد ان هذا السائق هو نبض 
الش���ارع الع��ارف بك��ل االمور في البل���د، خاصة ان كان مثقفا 
ومدركا للغة، وقد أعجبني أمير خان � من باكستان منطقة مظفر 
آباد ويعم��ل على سيارة الكسز تويوتا، يقول: دبي اآلن أحسن 
بكثير قبل سنة، ألن أفواج الس���ياح بدأت تعود والفنادق تعج 
بالس���ياح، وبدا مستبشرا باملس���تقبل، ألن دبي جتاوزت االزمة 
على حد زعمه، بدليل ان احلياة بدأت تعود ملا س���بق ان عاش���ه 
رغم ان كثيرا من اصدقائه ع���ادوا الى بلدانهم االصلية مخلفني 

ذكريات جميلة.

آخر الكالم
مبروك لقائمة اخي واس���تاذي ب���در املديرس رئيس جمعية 
العالقات العامة.. بوعبداهلل آسف ما صوت ألني في دبي، فمعذرة 

وألف مبروك الفوز.


