
مقال

قبل 15 عاماً، وتحديداً في الرابع من يناير عام 2006، تسّلم صاحب 

الــســمــّو الشيخ محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الــدولــة رئيس 

مجلس الــــوزراء حــاكــم دبـــّي، رعـــاه الــلــه، مسؤوليته الــكــبــرى فــي رئاسة 

حــكــومــة االتــــحــــاد، وتــــوّلــــي حــكــم إمــــــارة دبـــــي، وأقـــســـم بــالــلــه الــعــظــيــم أن 

يهب حياته لخدمة هذا الوطن الذي أحبه وآمن به وطناً مرفوع اللواء، 

مـــوفـــور الـــكـــرامـــة، مــقــدمــاً أقــصــى الــجــهــد فـــي ســبــيــل االرتــــقــــاء بـــه وخــدمــة 

شعبه وصيانة مصالحه الوطنية العليا.

في ظالل هذه المناسبة الوطنية السعيدة كتب صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشــد، رسالة بعنوان »15 عاماً في حكومة دولة اإلمــارات«، 

ــــازات وتـــجـــاوز  تــــحــــّدث فــيــهــا عــــن مـــالمـــح هـــــذه الـــمـــســـيـــرة الـــبـــاهـــرة فــــي اإلنــــــجــ

الصعوبات والتحديات، حيث أعلن سموه بعد 3 سنوات من تسّلم هذه 

المهام الكبرى عن الرؤية االستراتيجية للدولة، وأن سنة 2021 ستكون 

هـــي الــمــرحــلــة الــحــاســمــة فـــي مــســيــرة الـــدولـــة الــتــي يــجــب أن تــكــون واحــــدة 

من أفضل دول العالم، متحدياً كل التحذيرات التي تخّوفت من هذه 

الخطوة التي تنطوي على قدٍر كبيٍر من الصعوبات، لكّن ما حدث خالل 

هــذه المرحلة، وكما جــاء على لسان صاحب السمّو »كــان ُمــذهــالً« من 

حيث االنــخــراط الشامل لجميع فــرق العمل على المستويين االتــحــادي 

والمحلي لتحقيق الرؤية التي اعتمدتها قيادة الدولة الحكيمة.

مالمح التميز
بعد ذلك استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مالمح التميز 

الـــجـــوهـــريـــة الـــتـــي تـــبـــلـــورت خـــــالل مـــالمـــح الـــــرؤيـــــة الــــكــــبــــرى، حـــيـــث جـــــاء فــي 

طليعة ذلـــك تــرســيــخ ثــقــافــة الــتــمــّيــز والــتــنــافــس داخـــل مــؤســســات الــدولــة، 

فضالً عن القيام بأكبر عملية إصالح تشريعي لمواكبة المستقبل وفتح 

آفاق جديدة لعملية التنمية مع تغيير نماذج تقديم الخدمة الحكومية 

وإعـــــــــادة هــيــكــلــة الـــحـــكـــومـــة بـــحـــيـــث حـــصـــلـــت حـــكـــومـــة دولـــــــة اإلمـــــــــــارات عــلــى 

المرتبة الثانية عالمياً، مع ما رافق ذلك من مضاعفة ميزانية الدولة. 

ريادة 
إّن هذه الوتيرة المتسارعة في التقدم قد انعكست على مجموعة من 

مظاهر الحياة، فأصبح جواز دولة اإلمارات العربية المتحدة األقوى 

عالمياً، مع ما ُيرافق ذلك من الشعور باالستقرار واألمان، والحصول 

عـــلـــى الـــمـــرتـــبـــة األولـــــــى عـــالـــمـــيـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــســتــشــفــيــات الــمــعــتــمــدة 

دولياً، وسهولة الحصول على الكهرباء وتوفير خدمات اإلنترنت.

وعــلــى مــســتــوى الـــمـــؤشـــرات االقــتــصــاديــة فــــإّن دولــــة اإلمـــــــارات الــعــربــيــة 

الـــمـــتـــحـــدة هــــي الـــثـــانـــيـــة عــــربــــيــــاً، واألولــــــــى إقـــلـــيـــمـــيـــاً، مــــع الـــحـــصـــول عــلــى 

المرتبة األعلى في التصنيف السيادي المالي الحكومي، مع التوازي 

فـــي مـــجـــال ســـيـــادة الـــقـــانـــون، حــيــث احــتــلــت اإلمــــــــارات الــمــرتــبــة األولــــى 

عربياً في سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي، فضالً عن تقديم 

المبدعة  الــمــواهــب، والــشــراكــة  التسهيالت الستقطاب  أنـــواع  جميع 

مــع الــقــطــاع الـــخـــاص، واحـــتـــالل الــمــرتــبــة األولــــى عــلــى مــســتــوى العالم 

في المهارات المالية في القطاع العام، مع التميز في تعليم العلوم 

والرياضيات، مع حجم إنفاق ضخم بمئات المليارات على مشاريع 

الـــتـــعـــلـــيـــم واإلســــــكــــــان والـــتـــنـــمـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة وقـــــطـــــاع الـــصـــحـــة ووقــــايــــة 

ــــر الـــصـــحـــة  ــــــع مـــــؤشـ ــــفـ ــ ــــار وارتـ ــ ــــمـ ــ ــــفــــــع مــــتــــوســــط األعـ الــــمــــجــــتــــمــــع، حــــيــــث ارتــ

الجسدية، وبتواضع مفعم باإلنسانية يعزو صاحب السمو الشيخ 

محمد بــن راشــد هــذا النجاح الباهر للحكومة إلــى فــرق العمل التي 

عملت معه بإخالص وقوة وكفاءة واقتدار.

بعد هذا االستعراض الُمكّثف لمنجزات الدولة خالل المرحلة الماضية 

يتساءل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قائالً: ماذا تعّلمنا من 

الـ 15 عاماً الماضية؟ ليبادر سمّوه بالجواب قائالً: »تعلمنا أّن االتحاد 

قـــّوة ومنعة وخــيــر وبــركــة، وأنـــه اإلنــجــاز األعــظــم الـــذي يجب أن نحميه 

ونفتديه ونغليه جميعاً، وأن التنافس بين المؤسسات راجع خيره إلى 

بيتنا الكبير »اإلمارات«، وأّن هذا النجاح هو ثمرة الروح الجماعية التي 

تجّلت في أروع ُصورها خالل هذه المسيرة المظّفرة للدولة«.

سر النجاح
ومـــن الـــــدروس الــبــلــيــغــة الــتــي تــعــلــمــنــاهــا خـــالل هـــذه الــمــرحــلــة الـــزاهـــرة 

مـــن مــســيــرة الـــدولـــة أن االهـــتـــمـــام بـــاإلنـــســـان هـــو ســـر الـــنـــجـــاح: احــتــرامــاً 

النظر  لــه بغض  الكريمة  الحياة  لحقوقه، وصيانة لجهده، وتوفير 

عـــــن الــــمــــكــــان الـــــــــذي جـــــــاء مــــنــــه مـــــا دام قـــــد انـــــخـــــرط بـــقـــلـــبـــه وعــــقــــلــــه فــي 

مــشــروع الــوطــن الكبير، فالقيم هــي التي سطرت هــذا المجد لوطن 

يستحق هــذا الــحــب والــعــطــاء: قيم التسامح والتعايش واالحــتــرام، 

فهي الضمانة الجوهرية لسالمة النسيج االجتماعي وتماسكه وثباته 

أمام جميع الظروف والمتغيرات.

وبذكائه اللماح يلقي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ضوءاً 

ثميناً على قيمة النجاح، ويقدم لها مفهوماً جديداً هو ثمرة تجاربه 

في هذه الحياة التي خاض غمراتها ببسالة وفروسية ومحبة للوطن 

واإلنــســان، فالنجاح في منظور سموه ليس في كثرة المشاريع وال 

المؤشرات المتقدمة وال األرصدة الضخمة، بل النجاح في جوهره 

ومغزاه وبهجته وحقيقته هو تحقيق السعادة للناس التي ستكون 

سبباً لرضاهم، وتطلق ألسنتهم بذكر الخير للقيادة وفرق العمل، 

فــــهــــذا هــــو مـــعـــيـــار الــــنــــجــــاح األصــــيــــل الـــــــذي يـــضـــمـــن روعـــــــة الــــعــــالقــــة بــيــن 

القيادة والشعب.

دعم المحدود 
وبكامل اإلنسانية والمحبة يثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشــد الــدعــم الــالمــحــدود الــذي قدمته قــيــادة الــدولــة ممثلة بصاحب 

الــســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل نــهــيــان، رئــيــس الـــدولـــة، وصــاحــب 

الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان، ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نــائــب 

الــقــائــد األعـــلـــى لــلــقــوات الــمــســلــحــة، وســمــو الــشــيــخ ســيــف بـــن زايــــد آل 

نــــهــــيــــان، وســــمــــو الــــشــــيــــخ مــــنــــصــــور بـــــن زايــــــــد آل نــــهــــيــــان، حـــفـــظـــهـــم الـــلـــه 

جــــمــــيــــعــــاً، الـــــذيـــــن كـــــــان لـــدعـــمـــهـــم أكــــبــــر األثــــــــر فـــــي إنـــــجـــــاز هـــــــذه الـــحـــزمـــة 

الـــضـــخـــمـــة مــــن الـــمـــشـــاريـــع الــــتــــي جـــعـــلـــت اإلمـــــــــــارات فــــي هــــــذه الــطــلــيــعــة 

الحضارية المتقدمة بين األمم.

شباب الوطن 
ثـــــم كــــانــــت هــــــذه الـــخـــاتـــمـــة الــــرائــــعــــة الــــتــــي تـــــوّجـــــه فـــيـــهـــا صــــاحــــب الــســمــو 

ــــاتـــــه مــــّمــــن نـــــــذروا  ــــابـ الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد إلـــــــى شــــبــــاب الـــــوطـــــن وشـ

أنفسهم لخدمة وطنهم والتقدم به نحو اآلفاق العالية، فيخصهم 

بهذا الشكر العميق مع الدعاء لهم بأن يكونوا في الحفظ والرعاية، 

مـــع الــتــأكــيــد عــلــى أن الـــقـــادم يــتــطــلــب الــكــثــيــر مـــن الــجــهــود الــمــضــاعــفــة 

والدماء الشابة الجديدة.

15 عامًا من العطاء والتقّدم 

قراءة: أ. د. محّمد عبدالّرحيم 
سلطان العلماء
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دبي- البيان 

أكـــد ســمــو الــشــيــخ حــمــدان بــن راشـــد آل مــكــتــوم نــائــب حــاكــم دبــي 

وزير المالية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

أرســـــى أســــس الــتــخــطــيــط االســتــراتــيــجــي فـــي الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة، 

وكان أميناً لعهده والتزامه بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ 

خــلــيــفــة بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان رئـــيـــس الـــــدولـــــة، حــفــظــه الــــلــــه، إذ قـــاد 

جــمــيــع فــــرق الــعــمــل عــلــى الــمــســتــوى االتــــحــــادي، لــتــســجــل بفضل 

توجيهاته ورؤيــتــه االســتــشــرافــيــة أهــم اإلنـــجـــازات الحكومية، وأن 

تــــكــــون الــــــدولــــــة فـــــي مــــصــــاف الــــــــــدول األســــــــــرع نـــــمـــــواً واألكــــــثــــــر تــــطــــوراً 

ــــأ فــــي اســـتـــثـــمـــار مـــــواردهـــــا وثـــــرواتـــــهـــــا، ولـــتـــحـــتـــل بــــذلــــك أعــلــى  ــــفـ واألكـ

المؤشرات التنموية إقليمياً ودولياً.

وشـــدد ســمــوه عــلــى أن الــحــكــومــة االتــحــاديــة قــد سجلت خــالل 

السنوات الـ15 الماضية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد 

بـــن راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 

حــاكــم دبـــي، رعـــاه الــلــه، إنــجــازات غير مسبوقة، وســـارت بخطى 

واثقة وهمة عالية نحو بناء المستقبل المستدام، بفضل الفكر 

االستراتيجي العميق الذي ال يؤمن بوجود المستحيل، وعزيمة 

شعب يمنح الـــوالء المطلق لــقــيــادتــه، الــتــي ال تــؤمــن إال بالعمل 

الدؤوب واإلنجاز، وال ترضى لنفسها ولشعبها إال بالمركز األول. 

مباركة 
وقـــال ســمــوه: »نــبــارك لصاحب السمو الشيخ محمد بــن راشــد 

آل مكتوم، بمناسبة مرور 15 عاماً على توليه رئاسة الحكومة 

االتحادية، والتي قدم خاللها نموذجاً عالمياً رائــداً في العمل 

الحكومي، من خالل ترسيخ مبادئ التميز واإلبداع، ومواصلة 

ــــتـــــطـــــويـــــر واســــــتــــــشــــــراف الـــمـــســـتـــقـــبـــل،  ــنـــــاء واالبــــــتــــــكــــــار والـ ــ ــبـ ــ عـــمـــلـــيـــة الـ

ـــــى مــــصــــاف الــــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة فــــي مــخــتــلــف  لــــلــــوصــــول بــــالــــدولــــة إلـ

المجاالت بحلول مئوية اإلمارات 2071«.

راشد بن حميد: محمد بن راشد 
قائد ملهم ومعلم ومؤثر

محمد بن خليفة: اإلمارات 
نموذج متفرد في التقدم والنماء

عجمان - أسامة أحمد

ــــد بــــن حـــمـــيـــد الــنــعــيــمــي رئــــيــــس دائــــــــرة الــبــلــديــة  ــ أكـــــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ راشـ

والتخطيط بعجمان رئــيــس اتــحــاد اإلمــــارات لــكــرة الــقــدم أن صاحب 

ــــيـــــس الـــــدولـــــة  ــــائـــــب رئـ الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــــــن راشـــــــــد آل مــــكــــتــــوم نـ

رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سطر خالل 15 عاماً 

إنـــــجـــــازات مـــتـــالحـــقـــة فــــي شـــتـــى الــــمــــجــــاالت واســــتــــطــــاع أن يـــدعـــم كــافــة 

الـــقـــطـــاعـــات لـــتـــكـــون دولـــتـــنـــا أيـــقـــونـــة لـــلـــحـــضـــارة ومــــنــــارة لــلــعــالــم بـــأســـره 

فهي تعد اليوم شاهداً حياً عن اإلبــداع ودولــة  شقت من الصحراء 

جناناً فأصبح العالم يشير لها بالبنان حيث تحظى بقيادة حكيمة 

ورشيدة.

وأشـــار إلــى أن إنــجــازات صاحب السمو الشيخ محمد بــن راشــد 

آل مكتوم، رعاه الله، ال حصر لها فهو قائد ملهم ومعلم ومؤثر 

وصـــاحـــب بــصــمــة ال تــنــســى وأيـــنـــمـــا حـــل وجـــــدت لـــه أثــــــراً خــــالــــداً فهو 

قــــائــــد يـــشـــجـــع الــــمــــواهــــب ويـــــدعـــــم الــــطــــاقــــات ويـــمـــكـــن الــــشــــبــــاب ويـــثـــق 

ــــر بـــــأن ســـمـــوه اســـتـــطـــاع أن يـــحـــول األحـــــــالم إلـــى  بــحــكــمــة الـــكـــبـــار. وذكــ

األفـــــكـــــار  يــــجــــعــــل  حــــقــــائــــق وأن 

الــتــي كــانــت حبيسة األوراق 

واقـــــعـــــاً مـــلـــمـــوســـاً فــأصــبــحــت 

دولتنا  معلماً بارزاً وحاضنة 

لــلــعــلــمــاء واألدبــــــاء واألطــبــاء 

وصــــــنــــــاع الـــتـــغـــيـــيـــر مــــــن شــتــى 

أنحاء المعمورة.

وأعرب عن فخره بقيادة 

ســــــــمــــــــوه الـــــحـــــكـــــيـــــمـــــة الــــــــتــــــــي ال 

تـــــــــدخـــــــــر جـــــــــــهـــــــــــداً يـــــــــذكـــــــــر لــــــدعــــــم 

اإلنسان ورفع األوطان فهي تؤمن بالثروات الحقيقية والتي تكمن 

في اإلبداعات وتنميتها.

أبوظبي - وام

أشـــاد ســمــو الــشــيــخ محمد بــن خليفة آل نــهــيــان عــضــو المجلس 

ــــتـــــي وجــــهــــهــــا صـــاحـــب  الـ الـــــرســـــالـــــة  بـــمـــضـــامـــيـــن ودالالت  الــــتــــنــــفــــيــــذي 

الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الــدولــة 

رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبــي، رعــاه الله، إلــى شعب دولة 

اإلمــارات بمناسبة ذكــرى مــرور 15 عاماً على تولي سموه رئاسة 

مجلس الوزراء.

وقــــــال ســـمـــوه فــــي كــلــمــة لــــه بـــهـــذه الـــمـــنـــاســـبـــة: »إن مــــا حــقــقــتــه 

الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة بــرئــاســة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 

عـــــلـــــى أرض دولـــــــة  ُتــــــضــــــاهــــــى  إنــــــــــجــــــــــازات ال  مـــــــن  مـــــكـــــتـــــوم  راشــــــــــــد آل 

اإلمـــــــــارات، خــــالل تــلــك الــحــقــبــة الــزمــنــيــة الــمــهــمــة يــعــد بــمــقــايــيــس 

الـــــــــدول والــــشــــعــــوب واألمـــــــــم مـــــن قـــبـــيـــل الــــمــــعــــجــــزات، األمـــــــر الـــــذي 

جــعــل مـــن دولـــــة اإلمـــــــارات نـــمـــوذجـــاً مـــتـــفـــرداً فـــي الــتــقــدم والــنــمــاء 

ــــالـــــم«. وأكــــــــد ســــمــــوه أن مـــثـــل هـــذه  ــــعـ واالزدهــــــــــــــار عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ

اإلنجازات تبث روح األمل والعزيمة والتضحية في نفوس أبناء 

اإلمارات لتحقيق مزيد من التقدم في جميع المجاالت في ظل 

القيادة الرشيدة.

ولفت إلى أن األعوام 

ــــتــــــي مـــــــــرت عـــلـــى  الــــــــــ 15 الــ

تـــــــولـــــــي صـــــــاحـــــــب الــــســــمــــو 

الـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــخ مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد بـــــــن 

راشــد آل مكتوم رئاسة 

الـــــــــــــــــــــــــــــوزراء، أكــــــــــــــــدت عــــبــــر 

اإلنــــــــجــــــــازات الـــمـــتـــواصـــلـــة 

ــــيـــــر  الـــــــــــــــرؤيـــــــــــــــة الــــــــــقــــــــــيــــــــــاديــــــــــة غـ

المسبوقة ونفاذ بصيرة سموه، األمر الذي يؤكد أننا وبمعونة 

من الله مقبلون على سنوات استثنائية.

راشد بن حميد 

نائب رئيس الدولة أرسى 
أسس التخطيط االستراتيجي 

في الحكومة االتحادية

محمد بن راشد قدم نموذجًا 
عالميًا رائدًا في العمل 

الحكومي

رسخ مبادئ التميز واإلبداع وواصل 
عملية البناء واالبتكار والتطوير 

واستشراف المستقبل

حمدان بن راشد: محمد بن راشد أمين لعهده 
والتزامه بتحقيق رؤية خليفة 

سموه: 

محمد بن خليفة

قيادتنا الرشيدة ال ترضى لنفسها ولشعبها إال بالمركز األول   |    أرشيفية



دبي - رحاب حالوة

أنـــــــــار صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــــد آل مـــكـــتـــوم، 

 نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبــي، رعاه 

الله، العديد من المجتمعات بالعلم والمعرفة، ناثرا بذور 

ــــالـــــب حــــرم  ــــيـــــر لـــتـــحـــقـــيـــق حــــلــــم الـــتـــعـــلـــيـــم لــــكــــل طـ الــــمــــحــــبــــة والـــــخـ

منه، كما أن سموه قائد عربي استثنائي، يرسم المستقبل 

المعرفي لألمة العربية، ويركز جهوده على رفعة العرب، 

ونهضة مجتمعاتهم. 

حلول مستدامة 
وبــــمــــبــــادرة شــخــصــيــة مــــن ســــمــــوه، أطـــلـــق مـــؤســـســـة مــحــمــد بــن 

راشــــد آل مــكــتــوم لــلــمــعــرفــة فــي 2007 والــتــي بـــدورهـــا أطلقت 

ــــبـــــادرات الــــريــــاديــــة مـــنـــهـــا )مـــــشـــــروع الـــمـــعـــرفـــة،  الـــعـــديـــد مــــن الـــــمـ

تــــحــــدي األمـــــيـــــة، اســــتــــراحــــة مـــعـــرفـــة، بـــالـــعـــربـــي، وبــــرنــــامــــج دبـــي 

الدولي للكتابة، وبيت الشعر، ومجتمع المعرفة، وعائلتي 

تـــقـــرأ ، وقـــمـــة الـــمـــعـــرفـــة، وجــــائــــزة مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم 

لـــلـــمـــعـــرفـــة، ومـــلـــتـــقـــى الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن الــــــعــــــرب، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 

مـــلـــتـــقـــى الـــــعـــــرب لــــابــــتــــكــــار، ومــــتــــحــــف نـــــوبـــــل، ومـــــركـــــز الـــمـــعـــرفـــة 

الــرقــمــي، وقــنــديــل التعليمية( وجميعها ســاهــمــت فــي تعزيز 

مــكــانــة دبـــي ودولــــة اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة عــلــى الــخــارطــة 

المعرفية.

وهــــــــدفــــــــت الـــــمـــــؤســـــســـــة إلــــــــــى تـــــقـــــويـــــة األجـــــــــيـــــــــال الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 

وتــــمــــكــــيــــنــــهــــا مــــــــن ابــــــتــــــكــــــار حـــــــلـــــــول مــــــســــــتــــــدامــــــة، لــــتــــيــــســــيــــر عـــمـــلـــيـــة 

المعرفة والبحث في العالم العربي، كما تتعهد بتأسيس 

مــــــجــــــتــــــمــــــعــــــات قــــــــائــــــــمــــــــة عــــــــلــــــــى الـــــــــمـــــــــعـــــــــرفـــــــــة، مـــــــــــن خـــــــــــــــال تـــــمـــــويـــــل 

ــــبـــــادرات، فـــهـــي تــدعــم  الـــمـــشـــروعـــات الــبــحــثــيــة واألنـــشـــطـــة والـــــمـ

األفكار واالبتكار، وفي نفس الوقت تهتم بركائزها األساسية 

التي تتمثل في التعليم وريادة األعمال والبحث والتطوير.

وجعل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

الــتــعــلــيــم ومــــصــــادره فـــي أعـــلـــى قــائــمــة اهـــتـــمـــامـــاتـــه، مـــؤمـــنـــًا بــأن 

ــــنـــــجـــــزات الـــــحـــــضـــــاريـــــة تـــــقـــــاس بــــمــــا تـــمـــتـــلـــكـــه األمــــــــــم مــــــن قــيــم  الـــــمـ

ومـــــعـــــارف وعــــلــــوم رافــــــــدة لــــمــــســــارات تـــقـــدمـــهـــا، وحـــــــرص ســمــوه 

على ابــراز نجاحات رواد المعرفة من مختلف دول العالم، 

وتـــعـــزيـــز الــــوعــــي بــأهــمــيــة الـــعـــطـــاء الـــمـــعـــرفـــي كـــركـــيـــزة أســاســيــة 

ــــًا فــي  لــــبــــنــــاء مـــجـــتـــمـــعـــات مــــــزدهــــــرة وقــــــــــــادرة عــــلــــى الــــمــــضــــي قــــــدمــ

مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة، مــــن خـــــال جــــائــــزة »مـــحـــمـــد بــن 

راشد آل مكتوم للمعرفة«، والتي تهدف إلى تكريم أصحاب 

اإلنجازات المؤثرة بمختلف مجاالت المعرفة محليًا وعالميًا، 

وذلك من المؤسسات واألفراد، وتعمل على تحفيز مفاهيم 

اإلبــداع واالبتكار في مجتمعات المنطقة العربية والعالم، 

ونـــجـــحـــت عـــلـــى مـــــدى 7 ســــنــــوات فــــي تـــرســـيـــخ أهـــمـــيـــة الــمــعــرفــة 

ودورهــا في تطوير حياة األفــراد والمجتمعات والمؤسسات 

ليكونوا جزءا فاعاً في المسيرة التنموية لكافة الدول. 

دبي العطاء 
وأطـــلـــق صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم 

»دبـــــي الـــعـــطـــاء« عــــام 2007، ايـــمـــانـــًا مـــن ســـمـــوه بــــأن الــتــعــلــيــم 

هــو أحـــد أكــثــر األدوات فــعــالــيــة فــي كــســر حــلــقــة الــفــقــر ورغــبــتــه 

ــــنـــــظـــــر عـــــــن الـــجـــنـــس  الــــــصــــــادقــــــة بـــــمـــــســـــاعـــــدة األطــــــــفــــــــال بــــــصــــــرف الـ

أو الــجــنــســيــة أو الــــعــــرق أو الــــديــــن، كــــي يــصــبــحــوا مــســاهــمــيــن 

إيجابيين في مجتمعاتهم.

ومــنــذ تــأســيــســهــا، تــعــمــل دبـــي الــعــطــاء، جـــزء مــن مــبــادرات 

مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم الــــعــــالــــمــــيــــة، عــــلــــى تــــعــــزيــــز فــــرص 

حصول األطفال والشباب في البلدان الّنامية على التعليم 

السليم من خال تصميم ودعم برامج متكاملة ومستدامة 

وقــــابــــلــــة لــــلــــتــــوّســــع. ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك، نـــجـــحـــت الـــمـــؤســـســـة الـــتـــي 

ــــــة اإلمــــــــــارات مــــقــــراً لـــهـــا بــــإطــــاق بــــرامــــج تــعــلــيــمــيــة  تـــتـــخـــذ مــــن دولـ

تصل ألكثر من 20 مليون مستفيد في 60 بلداً ناميًا. 

ولعبت دبي العطاء دوراً رئيسيًا في المساعدة على تحقيق 

الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، 

والذي يهدف إلى ضمان توفير تعليم شامل وسليم للجميع 

وتـــعـــزيـــز الــتــعــلــم مـــــدى الـــحـــيـــاة بـــحـــلـــول عـــــام 2030، مــــن خـــال 

بــرامــج تنمية الطفولة المبكرة والــحــصــول على التعليم  دعــم 

ــــنـــــي والــــمــــهــــنــــي  ــــفـ ــــيـــــم، والـــــــتـــــــدريـــــــب الـ ــــلـ األســــــــاســــــــي والـــــــثـــــــانـــــــوي الـــــسـ

وتدريب الشباب، وكذلك التركيز بشكل خاص على التعليم 

في حاالت الطوارئ واألزمات الممتدة. 

دبي - نورا األمير

»أهــــم وظــيــفــة ألي أب.. أن يــكــون مــعــلــمــاً.. الــقــائــد الحقيقي 

مــــــدرســــــة.. ألنـــهـــا  مــــعــــلــــمــــاً.. األم..  كــــــان  إذا  إال  قـــــائـــــداً  يــــكــــون  ال 

أرق وأنبل وأعظم معلمة.. المعّلم.. أشــرف وظيفة عرفها 

الــــبــــشــــر«. بــــهــــذه الـــكـــلـــمـــات الــبــســيــطــة عــمــيــقــة الـــــداللـــــة يــلــخــص 

صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، نــائــب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

دور األب وأهميته في المجتمع.. هذه الكلمات التي جاءت 

مــــن عـــمـــق تــجــربــتــه الــشــخــصــيــة وأدائــــــــه مــــع عــائــلــتــه الــصــغــيــرة 

والكبيرة في الوطن، حيث تتلخص رؤية سموه لدور األب 

بأنه القدوة الحسنة ألبنائه ومن تجربته اإلنسانية ينهلون 

ســلــوكــهــم وخـــبـــراتـــهـــم فــــي الـــحـــيـــاة، وتـــجـــلـــت األبـــــــوة فــــي أروع 

معانيها فــي كــلــمــات وجــهــهــا ســمــوه حــيــن أهـــدى نسخة من 

ــــــى ســــمــــو الــــشــــيــــخ حـــــمـــــدان بـــــن مـــحـــمـــد بــن  كــــتــــابــــه »قــــصــــتــــي« إلـ

راشــد آل مكتوم: »إلــى ابني وعــضــدي وصديقي حــمــدان بن 

محمد.. حكيت لك الكثير من تجاربي في الحياة.. وتركت 

بـــعـــضـــهـــا ألســـــردهـــــا هــــنــــالــــك. فـــهـــنـــا خـــمـــســـون قـــــصـــــة.. تــمــنــيــاتــي 

لـــك بـــقـــراءة مــمــتــعــة. الــمــحــب لـــك دومـــــاً مــحــمــد بـــن راشــــد آل 

مــكــتــوم«. ورد سمو الشيخ حــمــدان بــن محمد بــن راشـــد آل 

مكتوم، ولــي عهد دبــي، بــالــقــول: »ابــنــك الــذي قّلدته اليوم 

وسام عضيدك وصديقك.. سيبقى وفياً ما دام للوفاء قلب 

ينبض بالحياة«.

األب الفارس
وتمثل عالقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

ــــتـــــذى فــــــي تـــجـــســـيـــد مــــعــــانــــي األبـــــــــــوة الـــحـــانـــيـــة  بــــأبــــنــــائــــه نـــــمـــــوذجـــــاً ُيـــــحـ

ل  الصادقة التي تحمل اإلصرار على وضع األبناء على درب تحمُّ

المسؤوليات الجسام، فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نبراس مضيء، وطاقة إيجابية. غرس في أبناء شعبه 

األخـــــالق والـــمـــبـــادئ والــقــيــم، وحـــب الــخــيــر والـــتـــواضـــع والــتــســامــح 

واإلنــســانــيــة، وأثــمــر الــغــرس ثــمــاراً طيبة، فشعب اإلمــــارات يقف 

إل جــــانــــب ســــمــــوه بــــصــــالبــــة، وانــــتــــمــــاء واعــــــتــــــزاز بـــوطـــنـــهـــم، فـــــاألب 

ـــــاؤه، فـــســـمـــوه  ــنــ ــ الــــــفــــــارس مـــثـــلـــمـــا تـــتـــبـــاهـــى بـــــه دولــــــتــــــه، يـــفـــخـــر بـــــه أبـــ

نـــمـــوذج راٍق فـــي تــربــيــة األبــــنــــاء عــلــى حـــب الـــنـــاس ومــســاعــدتــهــم، 

والصدق في القول والفعل، وحفظ إرث األجداد.

حب الوطن
ــتـــــوم فـــي  ــ ــــكـ ــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــــــن راشـــــــــــد آل مـ ــــمـــــو الـــــشـ ونــــــجــــــح صــــــاحــــــب الـــــسـ

تـــعـــزيـــز روح األخـــــــــوة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة والـــــصـــــداقـــــة بـــيـــن أبــــنــــائــــه، عـــبـــر تــنــمــيــة 

الصداقة في تعامله معهم، ومــع بعضهم، فأصبحوا، بأخالقهم 

الـــرفـــيـــعـــة، نــــمــــوذجــــاً لـــتـــربـــيـــة مـــشـــرفـــة، وكــــانــــت حــــــرم صــــاحــــب الــســمــو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم 

بن جمعة آل مكتوم، صاغت أصــدق تعبير في رســم صــورة سموه 

كـــــأب بـــقـــولـــهـــا: »عــــالقــــة صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل 

مكتوم، بأبنائه تعد نموذجاً لألبوة ودرساً في إرساء مبدأ الصداقة 

ــــذيــــــن يــــمــــثــــلــــون الــــجــــيــــل الــــجــــديــــد،  ــــاء الــ ــ ــنـ ــ ــ ــــيـــــن األبـ بــــيــــن األب الـــــقـــــائـــــد، وبـ

هــــو األب الـــحـــنـــون والــــصــــديــــق الــــوفــــي ألنــــجــــالــــه، يــتــعــامــل مــعــهــم بــكــل 

صراحة، وصدق، ومكاشفة، فهو يعلمهم الصدق والصراحة منذ 

نعومة أظفارهم، يزرع في نفوسهم وقلوبهم حب الوطن، وتقديم 

العون والمساعدة لكل محتاج، وفقير، ومظلوم، ومقهور، فهو 

معلمهم ورائدهم في ركوب الخيل، والفروسية، وتحمل المشاق، 

والصبر على كل الصعاب، ومواجهة األمور بكل صالبة، وثقة في 

النفس وإيمان بالله وبالقدر«.

إخالص ووفاء 
وتضيف سموها: »يعتبر التواضع الصفة الرئيسية للسلوك القويم 

الذي حرص سموه على تربية أبنائه عليه، فضالً عن اهتمام سموه 

بـــأن تــشــكــل اإلنــســانــيــة، واإلخــــــالص، والــــوفــــاء، تــكــويــنــهــم األســـاســـي، 

وأن تــكــون تــلــك الــصــفــات الــســلــوكــيــة الــعــنــوان الــعــريــض لــهــم، ويعد 

ذلـــــك أمـــــــراً طــبــيــعــيــاً ومـــتـــوقـــعـــاً مــــن قـــائـــد غـــيـــر مـــتـــكـــرر، يــتــخــطــى بــاطــن 

الصندوق فكراً، ووعياً، ورؤية وبصيرة، وتواضعاً الفتاً ومشهوداً، 

فــيــوم أصـــدر حــاكــم إمـــارة دبــي الشيخ مكتوم بــن راشـــد آل مكتوم، 

رحمه الله، قــراراً بتعيينه ولّياً للعهد في دبي في 4 مارس 1995، 

علق بتواضع الفت على هذا التعيين: »ال أعرف فيما إذا كنت قائداً 

جيداً أم ال، لكن ما أعرفه أنني اآلن في مركز قيادي، وعندي رؤية 

واضحة للمستقبل، تمتد قدماً إلى 20 أو 30 عاماً، لقد اكتسبت 

هذه الرؤية من والدي المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد 

آل مــكــتــوم، الـــذي يعتبر بــحــق فــي مــقــام الــوالــد لــدبــي، وكــانــت هــذه 

الرؤية، التي استند إليها في تربية أبنائه«.

محمد بن راشد 
األب الحاني والقائد المعلم
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عالقة محمد بن راشد بأبنائه نموذج ُيحتذى في األبوة الحانية الصادقة | أرشيفية

 رؤية ثاقبة
حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

وفق رؤيته الثاقبة على منح أبنائه، خبرة حياتية واسعة، 

من خالل اصطحابهم معه، ومرافقتهم له في جوالته، 

لتنمية شخصيتهم، والتقرب من الناس وإطالعهم على 

ظواهر وبــواطــن األمـــور، وإكسابهم الــقــدرة على التعامل 

ــــاء الــــعــــديــــد مـــــن صــــفــــات ســـــمـــــوه، فــي  ــــنــ مـــعـــهـــا، وحــــمــــل األبــ

تعاملهم مــع الـــنـــاس، وكـــانـــوا خــيــراً ألنــفــســهــم ولــوطــنــهــم. 

وأســــســــت مـــقـــولـــة ســـمـــوه الـــتـــاريـــخـــيـــة لــنــهــج تــــربــــوي ألبــنــائــه 

وأبــــــنــــــاء الـــــوطـــــن ولــــكــــل أبــــــــاء الــــعــــالــــم وقـــــــادتـــــــه، عــــنــــدمــــا قــــال 

ســـــمـــــوه: »ال تـــســـتـــطـــيـــع أن تـــقـــتـــل الــــحــــلــــم فـــــي الــــشــــبــــاب ثــم 

تطلب منهم اإلبداع والتمّيز«، حيث كانت هذه الكلمات 

مفتاحًا وكلمة السر في نهضة دبي.

دبي تنبض باألمل للعالم

كلمة 
رئيسة 
التحرير

بقلم: منى بو سمرة
Muna.BuSamra@albayan.ae

ــــراً، فــــــي دعــــم  ـــكــ ــ ـــبـ ــ الــــــــــــدور الــــــالفــــــت الــــــــــذي نــــهــــضــــت بــــــه دبــــــــي مـ

مــنــظــومــة الــعــمــل اإلنـــســـانـــي الـــدولـــيـــة، أخــــذ أبــــعــــاداً حــيــويــة 

عــــــــالــــــــيــــــــة األهــــــــــمــــــــــيــــــــــة، فــــــــــــي ظــــــــــــل جــــــــائــــــــحــــــــة »كـــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــا«، فــــقــــد 

ســـــّخـــــرت قــــيــــادتــــهــــا، الــــتــــي بــــاتــــت رمــــــــــزاً لـــقـــيـــم الــــخــــيــــر ونــــجــــدة 

أينما كــان، كل كفاءاتها وخبراتها وإمكاناتها  الملهوف، 

فـــــــي خــــــدمــــــة حــــــيــــــاة الـــــــــنـــــــــاس، فـــــــي جــــمــــيــــع أنـــــــحـــــــاء الـــــعـــــالـــــم، 

واســــتــــثــــمــــرت مـــوقـــعـــهـــا الــــجــــغــــرافــــي االســــتــــراتــــيــــجــــي، الـــــرابـــــط 

بـــيـــن الـــــقـــــارات، لــتــجــعــل مــــن جــاهــزيــتــهــا الـــمـــتـــقـــدمـــة، مـــركـــزاً 

اإلغاثية  لألعمال  الداعمة  الدولية  والمنظمات  للهيئات 

واإلنسانية.

ــــيـــــوم، مــن  مــــا رآه الـــعـــالـــم مـــنـــذ بــــدايــــة الـــجـــائـــحـــة، وحـــتـــى الـ

ــــاعــــــدات األمـــــمـــــيـــــة إلـــــى  ــــمــــــســ ــــر مـــــــن 85 % مـــــــن الــ ــــثــ خـــــــــــروج أكــ

العالم، مــن مدينة دبــي العالمية للخدمات اإلنسانية، 

كان شاهداً على التأثير الفاعل لتحويل محمد بن راشد، 

بــرؤيــتــه االســتــبــاقــيــة الــثــاقــبــة، مــديــنــة دبــــي، إلـــى أكــبــر مــركــز 

إنساني عالمي، ببنية تحتية قــادرة على التعامل مع أي 

طارئ يقع على المستوى الدولي.

تسبق دبــي العالم اليوم كذلك، باستثمار هــذا التفوق، 

وهــــــــــــــــذه الـــــــجـــــــاهـــــــزيـــــــة االســـــــتـــــــثـــــــنـــــــائـــــــيـــــــة، لـــــــتـــــــكـــــــون مــــــــــنــــــــــارة إنـــــــقـــــــاذ 

اإلنـــســـانـــيـــة، عـــبـــر إنـــشـــائـــهـــا أول وأكــــبــــر مـــركـــز لـــتـــوزيـــع لــقــاح 

»كـــوفـــيـــد 19« عـــبـــر الــــعــــالــــم، وهـــــو األمـــــــر الـــــــذي يـــعـــد تـــحـــديـــًا 

دوليًا كبيراً، للتعقيدات اللوجستية التي يتطلبها شحن 

وتــــخــــزيــــن ونــــقــــل الــــلــــقــــاحــــات، بـــســـبـــب حــســاســيــتــهــا الــعــالــيــة 

للحرارة.

تــعــززت قـــدرات دبـــي، فــي وقــت قياسي، بفضل المتابعة 

المباشرة من القيادة، بمنشآت حديثة، وبأكبر أسطول 

فـــي الـــعـــالـــم مـــن الـــحـــاويـــات الـــمـــبـــردة، وبـــفـــريـــق متخصص 

لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــطــــلــــبــــات، بـــــل وبـــــشـــــراكـــــات دولـــــيـــــة، لــتــوفــيــر 

الــطــاقــة االستيعابية للتعامل بسالسة مع  تــرفــع  مــمــرات 

الحجم الهائل المتوقع من الطلب على اللقاح، وهو ما 

يؤشر بوضوح إلى السرعة الفائقة لدبي، في االستجابة 

ألي تحديات، مهما كان حجمها.

آخــر هــذه الــشــراكــات الــدولــيــة، كــان الــتــعــاون بين مــطــارات 

دبي، وشركة مطار »جي إم آر-حيدر أباد«، لتكوين ممر 

لـــوجـــســـتـــي، يــــوفــــر طــــاقــــة اســـتـــيـــعـــابـــيـــة لـــتـــوزيـــع ســـهـــل ومــــرن 

وســـريـــع، لــمــا يــصــل إلــــى 300 طـــن مـــن الــلــقــاحــات يــومــيــًا، 

وهـــــــو أمـــــــر تــــتــــفــــرد دبـــــــي عــــالــــمــــيــــًا فـــــي قــــدرتــــهــــا عــــلــــى الـــتـــعـــامـــل 

معه، لعوامل كثيرة، فالموقع الجغرافي االستراتيجي، 

يستطيع ربــط أكثر مــن ثلثي سكان العالم، ضمن دائــرة 

ــــاعـــــات بــــالــــطــــائــــرة، كـــمـــا تـــعـــد مــؤســســة  نـــصـــف قـــطـــرهـــا 8 سـ

مطارات دبي، موطنًا لنحو 88 شركة طيران عالمية، بما 

في ذلك طيران اإلمارات، و12 وكيل شحن دوليًا، و400 

وكيل محلي وإقليمي للشحن.

األكثر أهمية من هذا كله، ما يحتاجه تحدي نقل اللقاح 

من متطلبات خاصة، والتي نجحت دبي في التغلب عليه 

مـــبـــكـــراً، فــمــنــشــآتــهــا تــتــمــتــع بــبــنــيــة تــحــتــيــة مــعــتــمــدة عــالــمــيــًا 

لــــهــــذا الـــــشـــــأن، وإمـــكـــانـــاتـــهـــا تـــؤهـــلـــهـــا لـــتـــوفـــيـــر تــــوزيــــع عــالــمــي 

كفء وآمن وموثوق، لكميات كبيرة من اللقاحات. 

دبي اليوم، يضعها تفوقها الواضح، ودورها المؤثر على 

مــســتــوى اإلنــســانــيــة، فــي قــلــب تطلعات وآمــــال البشرية، 

فــي الـــخـــروج الــســريــع مــن هـــذا الــظــرف االســتــثــنــائــي، الــذي 

تــــــرك الــــعــــالــــم يـــئـــن تـــحـــت وطـــــــأة اآلثـــــــــار والــــتــــبــــعــــات الــســلــبــيــة 

لـــلـــجـــائـــحـــة، والـــــــعـــــــودة إلـــــــى الــــحــــيــــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، والـــتـــنـــمـــيـــة 

والتقدم واالزدهار.

@MunaBusamra

محمد بن راشد.. مبادرات نوعية لنشر العلم والمعرفة
2046

أحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

مــن خـــالل دبـــي الــعــطــاء تغييرا إيــجــابــيــا فــي حــيــاة الكثير 

مــــــن األطـــــــفـــــــال ومــــجــــتــــمــــعــــاتــــهــــم مــــــن خــــــــالل بـــــنـــــاء وتــــرمــــيــــم 

أكثر من 2046 مدرسة وفصالً دراســيــًا، وحفر ما يزيد 

ــــيـــــر مــــــصــــــادر لــــلــــمــــيــــاه الـــنـــظـــيـــفـــة  عــــلــــى 1100 بــــئــــر مــــــــاء وتـــــوفـ

فـــي الـــــمـــــدارس، وتـــوفـــيـــر وجـــبـــات غـــذائـــيـــة مـــدرســـيـــة ألكــثــر 

مــن 509,294 طــفــالً، وتــدريــب مــا يــزيــد عــلــى 123,725 

معلمًا ومعلمة. 

‹    سموه غرس في أبناء 
شعبه األخالق والمبادئ 

والقيم وحب الخير 
والتواضع والتسامح
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محمد بن راشد 
 يدفع بتنمية اإلمارات 

إلى أرحب اآلفاق 
متابعة – القسم االقتصادي 

أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية أن صاحب السمو الشيخ محمد 

ــــتـــــوم نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الــــــــدولــــــــة رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء  ــــكـ بـــــــن راشـــــــــــد آل مـ

حــاكــم دبـــي، رعـــاه الــلــه، قــدم نــمــوذجــاً فــريــداً للقيادة الحكيمة، التي 

اســــتــــشــــرفــــت ومـــــــا زالــــــــت تـــســـتـــشـــرف الـــمـــســـتـــقـــبـــل، وأن اإلنــــــــجــــــــازات الـــتـــي 

تحققت فــي 15 عــامــاً فــي اإلمـــــارات تــكــشــف ذلـــك بـــوضـــوح، وأنــــه برغم 

التحّديات التي شهدها العالم في هذه المدة الزمنية، ظّلت الدولة 

قــــــادرة عــلــى الـــصـــمـــود وتــــجــــاوز األزمـــــــات والــــخــــروج مــنــهــا بــعــزيــمــة أقـــوى 

وقـــدرة أكــبــر على مواصلة الــدفــع بعجالت التنمية إلــى أرحـــب اآلفـــاق. 

وأن التقارير الدولية تثبت نجاح السياسات االقتصادية التي انتهجتها 

اإلمــارات خالل توّلي سموه رئاسة الحكومة، وأن سموه أطلق عهداً 

لــلــشــراكــة الــنــاجــحــة بــيــن الــقــيــادة والــشــعــب أســســت لــقــاعــدة اجتماعية 

واقتصادية وإنسانية متينة، جعلت مــن دبــي وجهة عالمية مفضلة 

لــلــعــمــل واإلقـــــامـــــة والـــســـيـــاحـــة، ورقــــمــــاً صـــعـــبـــاً فــــي مــــعــــادالت االقـــتـــصـــاد 

والنمو والتطور على مستوى المنطقة والعالم.

وأوضحوا أن ما تم إنجازه في مسيرة 15 عاماً من تطور في دوالب 

العمل العام انعكس في تطور االقتصاد الوطني وجذب المستثمرين 

مــن الــعــالــم، كــمــا حققت اإلمـــــارات فــي ســنــوات قليلة إنـــجـــازات نوعية 

مـــتـــمـــيـــزة، وأصـــبـــحـــت مـــعـــيـــاراً لــلــتــمــيــز، مــعــتــبــريــن أن تـــلـــك الــتــتــوجــيــهــات 

خريطة طريق للمستقبل.

إنجازات
وقــــال مــعــالــي عــبــيــد حــمــيــد الــطــايــر وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــمــالــيــة: »15 

عـــامـــاً شــهــدنــا خــاللــهــا الـــعـــديـــد مـــن الــمــكــاســب واإلنـــــجـــــازات الــنــوعــيــة في 

مــخــتــلــف الــــمــــجــــاالت والـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــاتـــيـــة والــــتــــي عــــــززت مـــكـــانـــة دولــــة 

اإلمـــــارات عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، وغـــدت اإلمـــــارات وطـــن الالمستحيل 

وتــحــقــيــق األحــــــــالم، وذلــــــك بــفــضــل الــــقــــيــــادة الــحــكــيــمــة والـــــرؤيـــــة الــثــاقــبــة 

لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي باتت نموذجاً 

يحتذى به في مختلف أنحاء المنطقة والعالم«.

روعة التطور
وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية 

بحكومة دبــي، إن الناظر إلــى اإلمــــارات، على مــدى عقد ونصف عقد 

تحت قيادة حكومة رشيدة يرأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، يرى بجالء على امتداد البالد، روعة التطور، وبهاء 

الِعمران وحداثة البنية التحتية.  وعّد آل صالح أن 15 عاماً من توّلي 

سمّوه رئاسة الحكومة االتحادية كانت كفيلة بأن تضع دولة اإلمارات 

في موقع طليعي بارز على خريطة التقدم والنهضة في العالم.

فترة استثنائية
وقــال د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق المالية 

والسلع: كانت األعوام الخمسة عشر الماضية فترة استثنائية، قامت 

على رؤية ثاقبة، ومثلت مدرسة متفردة في القيادة، تحقق خاللها 

الــكــثــيــر مــــن اإلنـــــجـــــازات عـــلـــى مــخــتــلــف الـــصـــعـــد، مــــا كـــــان لــــه أثــــــره الــكــبــيــر 

فـــي تــحــقــيــق الـــدولـــة الــمــراكــز األولـــــى فـــي كــثــيــر مـــن مـــؤشـــرات التنافسية 

العالمية، والمساهمة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، لتكون 

دولـــــة اإلمــــــــارات فـــي مـــصـــاف الــــــدول الــمــتــقــدمــة ومـــنـــافـــســـاً عــلــى الــمــراكــز 

األولى.عطاء متواصل

وقــــال الــدكــتــور مــحــمــد الـــزرعـــونـــي، أمــيــن عـــام مــجــلــس الــمــنــاطــق الــحــرة 

بــــدبــــي: فــــي الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة لــتــســلــم صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد 

بن راشــد آل مكتوم، رعــاه الله، مقاليد الحكم في اإلمـــارة، يتواصل 

عــطــاء قــائــد عــالــمــي مبتِكر مــلــِهــم، يستشرف المستقبل ويــرفــع البناء 

ويمّكن اإلنسان، جاعالً من دبي وجهة عالمية للمبدعين والناجحين 

وأصحاب األفكار الريادية من مختلف أرجاء المعمورة في االقتصاد 

واالجتماع والحوكمة وصناعة مدن الغد الذكية التي تحقق االزدهار 

االقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــبـــشـــريـــة وتـــســـعـــد الـــبـــشـــر وتــرتــقــي 

بجودة الحياة.

 مسيرة التنمية
وقـــــال مـــالـــك آل مـــالـــك، مـــديـــر عــــام ســلــطــة دبــــي لــلــتــطــويــر: شــكــل تــولــي 

صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم رئــــاســــة مــجــلــس 

الـــــــــــــــوزراء انــــــطــــــالق مــــرحــــلــــة تــــاريــــخــــيــــة فــــــي مــــســــيــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة 

واالجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي اإلمـــــــــــــارات، حـــيـــث أســـهـــمـــت رؤيــــــــة ســــمــــوه ومــتــابــعــتــه 

الــحــثــيــثــة لــمــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات فـــي تــعــزيــز مــســيــرة الــتــنــويــع االقـــتـــصـــادي 

وتــحــقــيــق إنــــجــــازات نــوعــيــة فـــي قـــطـــاعـــات الــمــعــرفــة واالبــــتــــكــــار، مـــا رســخ 

مـــــكـــــانـــــة اإلمــــــــــــــــــــارات مـــــــــركـــــــــزاً إقــــلــــيــــمــــيــــاً 

لمختلف القطاعات الحيوية.

حكومة متميزة 
وقــــــــــــــــــــــــال عــــــــــبــــــــــدالــــــــــلــــــــــه الــــــــمــــــــويــــــــجــــــــعــــــــي، 

رئـــيـــس مــجــلــس إدارة غـــرفـــة تـــجـــارة 

إنــــــــجــــــــازات  إن  عــــــجــــــمــــــان،  وصــــــنــــــاعــــــة 

اإلمارات تتوالى وال تعترف بسقف 

لــلــطــمــوح، فــفــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة 

تــــبــــوأت دولـــتـــنـــا الـــمـــراكـــز األولـــــــى عـــالـــمـــيـــاً فــــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت بــفــضــل 

قيادة رشيدة وحكومة اتحادية متميزة يقودها صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم. 

قفزات الى األمام
وأكــــــد رجـــــل األعـــــمـــــال أحـــمـــد جـــابـــر رئـــيـــس مـــجـــمـــوعـــة الـــجـــابـــر لـــلـــنـــظـــارات 

التجارية، أن فترة تولي صاحب السمو رئاسة الـــوزراء طيلة 15 عاماً 

الـــمـــاضـــيـــة هــــي فـــتـــرة تـــوهـــج وازدهـــــــــار لــــدولــــة اإلمـــــــــارات رغـــــم الــصــعــوبــات 

والتحديات التي واجهت سموه وواجهت العالم طيلة نفس الفترة، 

حــيــث تـــأثـــر الـــعـــالـــم بــــاألزمــــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة الـــتـــي واجـــهـــت االقــتــصــاد 

الــعــالــمــي عــامــي 2007 و2008، أو مـــن خـــالل األزمـــــة الــحــالــيــة الــتــي ما 

زالت تواجه العالم بسبب تفشي الوباء.

ــــيـــــس مــــجــــمــــوعــــة فــــلــــك الــــقــــابــــضــــة، أن  وأكـــــــــد عــــبــــدالــــرحــــمــــن فــــلــــكــــنــــاز رئـ

إنــــجــــازات اإلمــــــــارات الـــتـــي لــخــصــهــا صـــاحـــب الــســمــو فـــي الـــرســـالـــة جـــاءت 

نتيجة رؤيــــة ســمــوه الــرشــيــدة وتــوجــيــهــاتــه الــســديــدة الــتــي كــانــت مصدر 

إلــــهــــام لــلــكــثــيــريــن، حـــتـــى غـــــدت اإلمــــــــــارات الــــيــــوم مــــثــــاالً يـــحـــتـــذى بــــه لـــدى 

معظم شعوب العالم.تطوير الخدمات الحكومية  

وأكد علي الجناحي، صاحب شركة »الجناحي للعقارات« أن مبادرات 

ــــهــــــود صـــــاحـــــب الــــســــمــــو ســــاهــــمــــت فــــــي رفـــــــد الــــقــــطــــاعــــات االقــــتــــصــــاديــــة  وجــ

وتطوير بيئة األعمال، ما جعل اإلمارات في طليعة الدولة من حيث 

التنافسية.

حققت اإلمارات في سنوات قليلة إنجازات نوعية متميزة     | البيان

محمد الزرعوني

عبدالرحمن فلكناز  علي الجناحيأحمد جابر عبدالله المويجعي مالك آل مالك 

مبادرات محمد بن راشد مساهمات جبارة في خدمة البشرية
باريس - مريم بومديان

وصف أكاديميون ودبلوماسيون أوروبيون في تصريحات لـ»البيان«، 

مــــبــــادرات صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، نــائــب 

رئيس الــدولــة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبــي، رعــاه الــلــه، بـ»خطة 

بناء اإلنسان وتأهيله لصنع المعجزات«، سواء داخل دولة اإلمارات 

أو خارجها، وفق منهجية متكاملة ومبادرات مستنيرة تكمل بعضها 

لـــلـــوصـــول إلــــــى هــــــدف »صــــنــــع أجــــيــــال مـــتـــحـــضـــرة« مـــؤهـــلـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 

تـــــغـــــيـــــرات الـــمـــســـتـــقـــبـــل ومــــــواكــــــبــــــة تـــــحـــــديـــــاتـــــه، وهــــــــو جــــهــــد جـــــبـــــار لـــصـــالـــح 

البشرية.

أركان النهضة
وقــالــت مــاريــون أودران، أســتــاذة عــلــم االجــتــمــاع بجامعة »بـــاريـــس1«، 

إن جــهــود صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، خــالل 

الـــعـــقـــد الــــمــــاضــــي لـــالهـــتـــمـــام بــــاإلنــــســــان داخـــــــل اإلمـــــــــــارات وفــــــي الــمــنــطــقــة 

الـــعـــربـــيـــة، كــــانــــت مـــنـــذ الــــبــــدايــــة رائـــــــــدة، مـــــدروســـــة وواضـــــحـــــة األهــــــــداف، 

لــــهــــذا نـــجـــحـــت فـــــي وقــــــت وجــــيــــز فـــــي خـــلـــق جـــيـــل قــــــــارئ مـــهـــتـــم بـــالـــعـــلـــوم 

وباالبتكار وبالتكنولوجيا وعلوم الفضاء ولغته وهويته، وهــي أركــان 

مــهــمــة للنهضة جــذبــت ســريــعــاً جــمــهــورهــا مــن خــــارج اإلمــــــارات، ســواء 

فــي المنطقة العربية أو فــي الــعــالــم، ومــع انــطــالق مؤسسة مــبــادرات 

بــــــدأت  الــــعــــالــــمــــيــــة« فــــــي أكـــــتـــــوبـــــر 2015  بــــــن راشــــــــــد آل مــــكــــتــــوم  »مــــحــــمــــد 

مــرحــلــة مــنــظــمــة مـــن أربـــعـــة مـــحـــاور »مــكــافــحــة الــفــقــر والــــمــــرض، ونــشــر 

ــــار كـــــــــأداة أســــاســــيــــة لــتــحــســيــن  ــــكـ ــتـ ــ الــــمــــعــــرفــــة، وتـــمـــكـــيـــن الـــمـــجـــتـــمـــع، واالبـ

حـــيـــاة الـــبـــشـــر«، وهــــي أســــس سليمة 

نــهــضــة حقيقية قائمة  لــشــق طــريــق 

ــــاعـــــدة عـــلـــمـــيـــة ورؤيـــــــــة عــمــلــيــة  عـــلـــى قـ

مـــنـــطـــقـــيـــة، فـــحـــقـــقـــت خـــــــالل خــمــس 

ســـنـــوات مـــا لـــم يــتــحــقــق فـــي الــتــاريــخ 

الـــــــــحـــــــــديـــــــــث، بــــــلــــــغــــــت حــــــــــد الـــــــــوصـــــــــول 

للفضاء بإمكانيات وعقول إماراتية 

وعــربــيــة 100%، وهــــذا جــهــد ُمــقــدر 

دولياً وإنسانياً.

طرق مستنيرة
بــــدورهــــا، قـــالـــت جـــوديـــث دي فـــــوس، كــبــيــرة الــبــاحــثــيــن فـــي الــمــعــهــد 

الدبلوماسي البلجيكي، إن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد 

بــن راشـــد آل مــكــتــوم، العالمية واإلنــســانــيــة وفـــي مــجــاالت البرمجة 

والقراءة والتعليم الذكي ومبادرة مدرستي واالبتكار، والمبادرات 

اإلنسانية، كلها تسير في طرق متوازية لصنع إنسان واع مستنير، 

وهـــــذا األســــــاس األهـــــم لــلــنــهــضــة والـــتـــقـــدم والـــســـالم والـــتـــعـــايـــش، هي 

دبــلــومــاســيــة إنــســانــيــة رائـــــدة صــنــعــهــا صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد 

لــــلــــتــــواصــــل  ــــتــــــوم،  ــــكــ بـــــــن راشـــــــــــد آل مــ

بــيــن الـــشـــعـــوب، تـــواصـــٌل سيسهم 

فـــي تــحــقــيــق نــقــلــة فــكــريــة وثــقــافــيــة 

مــــهــــمــــة، جــــعــــلــــت دبــــــــي واإلمــــــــــــــارات 

عــــمــــومــــاً عــــاصــــمــــة الــــفــــكــــر والـــثـــقـــافـــة 

ــــنـــــطـــــقـــــة  والـــــــــتـــــــــنـــــــــويـــــــــر، وجـــــــعـــــــلـــــــت الـــــمـ

الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة مـــــــــضـــــــــمـــــــــار ســـــــــــبـــــــــــاق نـــــحـــــو 

ــــا  ــــاهــــــدنــ ــــا شــ ــ ــــمـ ــ ــــــم والـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة كـ ــلـ ــ ــ ــــعـ ــ الـ

فــــي مـــســـابـــقـــات »الـــــقـــــراءة والــــقــــرآن 

والبحث العلمي، واللغة العربية« مبادرات شارك فيها متسابقون 

عــرب مــن كــل دول المنطقة، بما يخلق ســفــراء علم وحــضــارة في 

كــل دولـــة يحملون فــكــراً إنسانياً راقــيــاً منبعه اإلمــــارات، هــي رسالة 

إنسانية مهمة سيسجلها التاريخ.

شعاع نور
في السياق، قال راينر بيتري كلينغ، أستاذ العالقات الدولية جامعة 

برلين، بأنه ال حضارة دون إنسان متحضر، أو يملك أدوات التحضر 

في عقله، وال سالم بال عقل مستنير، وال نهضة بال إنسان قادر على 

سلك الطريق الصحيح برؤية واعية، ومبادرات صاحب السمو الشيخ 

مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، اســتــهــدفــت اإلنــــســــان أوالً، بـــــدأت داخـــل 

اإلمـــــــــارات وامــــتــــدت ســـريـــعـــاً كـــشـــعـــاع نـــــور لــــخــــارج اإلمـــــــــارات والــمــنــطــقــة، 

جذبت جمهوراً متعطشاً للمعرفة وللعلم وللتطور وللسالم، ووفرت 

مـــبـــادرات مــحــمــد بــن راشــــد الــعــالــمــيــة إمــكــانــيــات مــهــولــة، لــم تــتــوفــر من 

قبل، سواء في المنطقة أو العالم، ألغراض إنسانية راقية، صناعة 

شــبــاب قـــادر عــلــى الــبــنــاء، قـــادر عــلــى مــواكــبــة الــعــالــم، لصنع مستقبل 

أفـــــضـــــل، دبــــلــــومــــاســــيــــة اإلنــــــســــــان مـــــع اإلنـــــــســـــــان، وفـــــــق أجـــــنـــــدة ال تـــعـــرف 

الكراهية، دبلوماسية راقــيــة قـــادرة على تغيير واقــع العالم، وهــو ما 

يــحــظــى اآلن بــتــقــديــر واحـــتـــرام الــعــالــم، ودعــــم الــمــجــتــمــع الـــدولـــي لــهــذه 

الـــمـــبـــادرات الـــراقـــيـــة، الـــتـــي جــعــلــت عــلــم اإلمــــــــارات فـــي عـــقـــول كــثــيــر من 

الشعوب، وصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

راعـــــيـــــاً لـــلـــعـــلـــوم والـــثـــقـــافـــة واإلنــــســــانــــيــــة، عــــن جــــــــدارة وبـــفـــعـــل لــــن تــنــســاه 

البشرية أبداً.

عبيد الزعابي عبدالرحمن آل صالح عبيد الطاير

راينر بيتري كلينغ جوديث دي فوس

تناغم وتعايش
قال الدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق 

الــــحــــرة فــــي دبـــــــي: أن رؤيـــــــة صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد 

ــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء  ــــيــــــس الــــــــدولــــــــة رئــ ــــائــــــب رئــ ــــــن راشـــــــــــــد، نــ بـ

ــًا نـــعـــيـــشـــه الــــيــــوم  ــ ــ ــــعـ ــ ــــلــــــه، أصــــبــــحــــت واقـ ــــاكـــــم دبـــــــــي، رعـــــــــاه الــ حـ

فـــي دولـــــة اإلمــــــــارات الـــتـــي تــحــتــضــن الـــعـــديـــد مـــن الــجــنــســيــات 

فــــــي تــــنــــاغــــم وتــــعــــايــــش وتــــفــــاهــــم قــــــوامــــــه االحـــــــتـــــــرام الـــمـــتـــبـــادل 

واالنــــفــــتــــاح والـــتـــســـامـــح والـــقـــيـــم اإلنـــســـانـــيـــة الــمــشــتــركــة وفــكــر 

اإليجابية الــذي جــّســده يصبح أســلــوب عمل فــي االقتصاد 

وريادة األعمال وتبّني األفكار الجديدة، محّوالً التحديات 

إلـــــى فـــــــرص، جــــاعــــاً الـــــدولـــــة مــــن األســــــــرع اســـتـــجـــابـــة عــالــمــيــًا 

عـــلـــى كـــافـــة الـــمـــســـتـــويـــات بــــمــــبــــادرات وطـــنـــيـــة ودولــــيــــة هــدفــهــا 

اإلنـــــســـــان أوالً وأخــــــيــــــراً حـــتـــى أصـــبـــحـــت تـــــــــدّرس كـــأمـــثـــلـــة عــلــى 

الــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة وســـرعـــة ومــــرونــــة وكــــفــــاءة الــتــعــامــل مع 

الــمــســتــجــدات. وأضــــاف أمــيــن عـــام مــجــلــس الــمــنــاطــق الــحــرة 

فـــــــي دبــــــــــــي: تــــصــــبــــح قــــــّصــــــة ســـــــمـــــــّوه مــــنــــهــــج حــــــيــــــاة لــــلــــكــــثــــيــــر مـــن 

الـــقـــيـــادات الــوطــنــيــة الـــشـــابـــة الـــتـــي تــحــقــق نـــجـــاحـــات مــتــمــيــزة 

للدولة على مختلف الساحات الدولية.

أكاديميون أوروبيون لـ»                                 «:

فعاليات اقتصادية: 

أحمد بن سعيد: محمد بن راشد 
قيادة ملهمة ورؤية ثاقبة

دبي ـ البيان

قــــــــــّدم ســــمــــو الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد بــــــن ســــعــــيــــد آل مــــكــــتــــوم الــــرئــــيــــس 

ــــلــــــى الــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــطــــيــــران اإلمــــــــــــــارات والـــمـــجـــمـــوعـــة  األعــ

الـــتـــهـــنـــئـــة إلـــــــى صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــــــن راشـــــــــد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الــوزراء، حاكم 

دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى الـ15 لتولي سموه مقاليد 

الـــحـــكـــم فــــي دبــــــي، مــــؤكــــداً أنـــــه بــفــضــل قــــيــــادة صـــاحـــب الــســمــو 

الشيخ محمد بن راشد الملهمة ورؤيته الثاقبة وتوجيهاته 

السديدة، تعززت مكانة دبي كمركز عالمي للطيران ومركز 

رئيس للسياحة والتجارة.

ــــتــــــوم فـــي  ــــكــ ــــيـــــد آل مــ ــــيــــــخ أحـــــــمـــــــد بــــــــن ســـــعـ ــــو الــــــشــ ــــمــ وقـــــــــــــال ســ

تدوينات عبر حسابه الرسمي على »تويتر«: »نحتفل اليوم 

ــــًا عـــلـــى تــــولــــي صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد  ــــامـ بـــــمـــــرور 15 عـ

بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم شـــــرف خـــدمـــة الــــوطــــن. وبـــفـــضـــل قــيــادتــه 

الملهمة ورؤيته الثاقبة وتوجيهاته السديدة، تعززت مكانة 

دبي كمركز عالمي للطيران ومركز رئيس للسياحة والتجارة. 

ــــاد ســــمــــوه قــــطــــاع الــــطــــيــــران فــــي دبــــــي بـــنـــجـــاح كـــبـــيـــر، مــن  لـــقـــد قــ

خـــــال نـــهـــج مــســتــقــبــلــي يـــركـــز عـــلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــمــنــاســبــة 

لـــدعـــم الـــنـــمـــو، وفـــتـــح األجــــــــواء لــلــتــرحــيــب بـــالـــعـــالـــم. مـــعـــه وبـــه 

نحن مــاضــون، ومــلــتــزمــون بمواصلة الــتــقــدم، وتحقيق مزيد 

من اإلنجازات لبناء مستقبل أفضل«.



دبي ـ غسان خروب 

لطالما كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، رعـــاه 

الــــلــــه، خـــيـــر مــعــيــن ألبــــنــــاء الـــثـــقـــافـــة، وروادهـــــــــــا، وألجـــلـــهـــم أطــلــق 

ســمــوه مــبــادرات كــثــيــرة، هدفها الرئيسي دعــم المنتج الثقافي 

ــيــــلــــة« قـــــــــــادرة عــلــى  ـــاعــــة »ثــــقــ ـــنـ ـــافــــة أشـــــكـــــالـــــه، وتــــحــــويــــلــــه إلــــــــى صـ ـــكـ بـ

رفـــد االقـــتـــصـــاد، حــيــث يــأتــي ذلـــك إيــمــانــاً مـــن ســمــوه بـــقـــدرة هــذه 

الصناعات على تغيير المجتمعات نحو األفضل. 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ظل على 

لــلــعــلــمــاء والـــمـــفـــكـــريـــن،  الــــــــدوام داعــــمــــاً لــعــمــالــقــة األدب، مـــجـــاً 

إيــاهــم فــي العديد مــن المحافل التي ســرعــان مــا تتحول  مكرماً 

ــــبـــــوح بــــأفــــكــــار مـــبـــتـــكـــرة،  ــــنـــــي جــــمــــيــــل، يـ إلـــــــى مــــجــــالــــس لـــعـــصـــف ذهـ

وتكشف عن مدى عمق تفكير سموه. 

بعد نظر
ــــــن راشـــــــــد،  ــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـ »الــــــحــــــديــــــث حـــــــــول صــــــاحــــــب الـــــســـــمـــــو الـــــشـ

يــطــول كــثــيــراً، وال يــمــكــن اخــتــصــاره فــي مــجــمــوعــة كــلــمــات، وبــا 

شك، إن شهادتنا مجروحة في حق سموه«، بهذا التعبير آثر 

الفنان أحمد الجسمي أن يبدأ حديثه عن صاحب السمو نائب 

رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبــــي، حــيــث قــال: 

»حبانا الله بصاحب السمو الشيخ محمد بــن راشـــد، فسموه 

يمتلك بعد النظر، ويمتلك الحاسة السادسة التي تكشف لنا 

الــمــســتــقــبــل الـــمـــشـــرق، وبــفــضــلــه اســـتـــطـــاعـــت دبـــــي واإلمــــــــــارات أن 

تحقق نقلة نوعية، ليس على الصعيد االقتصادي والسياحي 

فقط، وإنما الثقافي والفني أيضاً، والشواهد في ذلك با شك 

كثيرة«. 

وأضــــــــــاف: »صـــــاحـــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــــد، أحـــد 

الشخصيات البارزة والمؤثرة جداً في المجال الثقافي والفني، 

فــبــفــضــلــه ونــتــيــجــة لــحــكــمــتــه اســتــطــعــنــا أن نــعــانــق الـــســـمـــاء، وأن 

تصبح بادنا رقماً صعباً على الخريطة الدولية«. 

أحــــمــــد الـــجـــســـمـــي أشـــــــار فــــي حـــديـــثـــه إلـــــى أن مــــا يـــمـــيـــز صــاحــب 

الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم، هــــو أن »أفـــعـــالـــه 

تسبق دائماً أقواله«، وقال: »عندما نقارن دبي مع أي مدينة 

أخرى، نجدها تتفوق عليها، وهذه حقيقة نتلمسها من كافة 

زوار دبـــــي، الـــتـــي بـــاتـــت قــبــلــة ألعـــــام االقـــتـــصـــاد والـــفـــن والــثــقــافــة 

والسياسة، وكافة مناحي الحياة«. 

شخصية فذة
من جانبه، قال الفنان حسين الجسمي، الذي كرمه صاحب 

الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد أثـــنـــاء مــشــاركــتــه فـــي قــمــة رواد 

لــــ  الــــــتــــــي عــــــقــــــدت فـــــــي دبــــــــــي عــــــــــام 2016،  ــــاعــــــي  ــــمــ ــتــ ــ ــــــل االجــ ــــــواصـ ــتـ ــ ــ الـ

»البيان«: »لن تفي كافة الكلمات صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشــد آل مكتوم حقه، فهو شخصية استثنائية وفــق كافة 

المقاييس، وهــو بمثابة الــوالــد الــذي نتعلم منه كل يــوم شيئاً 

جـــديـــدة مــخــتــلــفــاً ومـــواكـــبـــاً لــلــعــصــر إن لـــم يــكــن ســـّبـــاقـــاً لــــه، وهــو 

عنوان للتحدي بكل قوة وجرأة وله حكمة وقدرة على مواجهة 

الصعوبات دائماً، ونستمد منه الحكمة والقدرة على التفوق«. 

وواصــــــــل الـــجـــســـمـــي الــــــذي قـــــدم بـــصـــوتـــه مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 

قـــصـــائـــد صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم: 

»لـــقـــد حــبــانــا الـــلـــه عـــز وجــــل بــصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 

راشـــد آل مــكــتــوم، الشخصية الــفــذة، راعــيــة الــفــنــون والــثــقــافــة، 

وهــــو مـــا يــشــكــل دافـــعـــاً ومـــحـــفـــزاً لــنــا لــمــواصــلــة الــعــطــاء واإلبـــــداع 

واالســـتـــمـــرار عــلــى نــهــج الــنــجــاح، فـــي مــيــاديــن الــفــنــون والــثــقــافــة، 

فــمــنــه تــعــلــمــنــا جــمــيــعــاً كــيــف نــحــول الــتــحــدي إلـــى فــــرص، وكــيــف 

نصر على الوصول إلى العالمية، وكيف ننشر الحب والسام 

والتسامح«.

ذهنية شفافة
الــــكــــاتــــب عـــلـــي أبــــــو الـــــريـــــش الـــــــذي كــــرمــــه صــــاحــــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 

مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، ضــمــن أوائــــــل اإلمــــــــارات قــبــل نحو 

عــامــيــن، قــــال لــــ »الـــبـــيـــان«: »بــــا شــــك، إن صـــاحـــب الــســمــو نــائــب 

رئيس الدولة، يتعامل بذهنيته الشفافة، مع الوطن كما في 

القصيدة ومــع الخيل، كما يتعامل مع عموم الحياة بشقيها 

العامة والخاصة، وهــذه سمة من إحــدى سمات سموه الذي 

ذهـــــــب بـــــأخـــــاق الـــــوطـــــن نــــحــــو مــــنــــاطــــق شــــاســــعــــة، مـــلـــيـــئـــة بـــالـــحـــب 

والتسامح، وهو ما نتلمسه أيضاً في دبي تلك الحديقة الغناء 

التي بناها سموه، وعلى أرضها أزهرت الوجوه الناصعة، التي 

نبتت في الصحراء، وحولها صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد إلى حديقة غناء«. 

وأضـــــــــــاف أبــــــــو الــــــريــــــش الـــــــــذي يـــســـتـــعـــد إلطـــــــــاق كــــتــــابــــه الـــجـــديـــد 

»تجليات محمد بن راشــد آل مكتوم في حب الخيل وفلسفة 

القصيد«: »نحن محظوظون بوجود شخصية قيادية وسياسية 

ورياضية وثقافية أيضاً، يتمتع بالجملة الشعرية، يعرض فيها 

حب الحياة كما حبه للخيل«. وتابع: »دبي واإلمارات ستستمر 

بــصــعــودهــا نــحــو الــســحــابــة، وســتــســتــمــر فـــي الــتــحــلــيــق بــالــســمــاء، 

وبـــــا شـــــك، إن هـــــذه ســـمـــة مــــن ســـمـــات صـــاحـــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 

محمد بن راشد، الذي يبدو كما المطر الذي ينهمر على األرض 

فينبت زهراً وخضرة«. 

مشاركة
أما الكاتب حارب الظاهري، فعبر عن فخره وامتنانه بمشاركة 

صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم، تطلعات 

القيادة وتفاصيل األهداف مع أبناء الشعب. وقال: »بتقديري 

ــــتـــــقـــــارب مـــــا بــــيــــن الــــشــــعــــب والــــحــــكــــومــــة،  ــــــدى الـ ــــذا يـــعـــكـــس مـ ــ أن هـ

وذلــــك بــحــد ذاتــــه يــعــد عــمــاً حــضــاريــاً وبـــعـــداً فــكــريــاً وحــكــمــة من 

صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم«. وأضـــاف: 

»إن المنجز الوطني هو عامل مشترك ورؤيــة حاضرة قادمة، 

وضــمــان اســتــمــرار تحت كــل الــظــروف الحياتية المختلفة، وقد 

تعودنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

هـــــذه الــشــفــافــيــة الـــمـــبـــتـــكـــرة، مــــع يــقــيــنــنــا أن ســـمـــوه يـــقـــود ســفــيــنــة 

المستقبل، بكل ثقة، وأن تجربة القيادة في دبي، هي إضافة 

للمنجز الحضاري اإلماراتي عامة«. 

رسالة بليغة 
ــبــــانــــي: »الـــــنـــــجـــــاح لــيــس  ــيــ وقـــــــــال الـــــمـــــخـــــرج الـــســـيـــنـــمـــائـــي هـــــانـــــي الــــشــ

نجاحي.. النجاح لفرق العمل«، رســالــة بليغة األثــر قدمها لنا 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في رسالته، 

التي تفيض بالعديد من الــدروس والحكمة، والدالئل على ما 

وصلت إليه دولتنا مــن تقدم ومــا تشهده مــن تطور ونمو على 

كافة األصعدة، حتى باتت نموذجاً يحتذى به، وبا شك فإن 

كــل ذلــك تــم بفضل اتــســاع رؤيــة صاحب السمو الشيخ محمد 

بــن راشـــد آل مــكــتــوم، الـــذي تعلمنا مــنــه الــكــثــيــر. وأضــــاف: »لقد 

ــــــذي ســـــار فـــيـــه صــاحــب  كـــشـــفـــت الــــرســــالــــة عــــن طــبــيــعــة الـــمـــنـــهـــج الـ

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما كشفت لنا عن 

طبيعة الـــدور المحوري الــذي لعبه سموه ومعه فريق عمله، 

في مسيرة ازدهار وتفوق الدولة، األمر الذي يجعل من سموه 

مدرسة متفردة في القيادة«.

قيم إنسانية
ــــار الـــكـــاتـــب واإلعـــــامـــــي ولــــيــــد الـــــمـــــرزوقـــــي، إلـــى  ــ مــــن جـــانـــبـــه، أشـ

أن الـــــرســـــالـــــة فـــــاضـــــت بـــالـــكـــثـــيـــر مــــــن الــــقــــيــــم اإلنـــــســـــانـــــيـــــة. وقــــــــال: 

»رســــالــــة عــــزيــــزة بـــعـــث بـــهـــا صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 

راشـــــد آل مــكــتــوم لـــنـــا، وحــمــلــهــا بــالــكــثــيــر مـــن الــقــيــم اإلنــســانــيــة 

الخالصة، التي عمل طوال السنوات الماضية على ترسيخها 

بيننا«. وتــابــع: »مــا شهدناه مــن إنــجــازات كبيرة فــي السنوات 

ــــا عـــــــن حـــــجـــــم الــــــــرؤيــــــــة الــــتــــي  ــــنـ الـــــمـــــاضـــــيـــــة، كــــفــــيــــلــــة أن تــــكــــشــــف لـ

يــتــمــتــع بـــهـــا صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــــد، الــــذي 

تــعــلــمــنــا مــنــه الــحــكــمــة والـــصـــبـــر، وعـــــدم االلـــتـــفـــات إلــــى الــــــوراء، 

أن توجيهات سموه  مــؤكــداً  الــســمــاء بطموحاتنا«،  ومعانقة 

فـــــي الــــســــنــــوات الــــمــــاضــــيــــة، قـــــد أثـــــمـــــرت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تــنــمــويــة 

شاملة.

ـ البيان  دبي 

لم يتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 

حـــاكـــم دبــــــي، رعــــــاه الــــلــــه، مـــنـــذ الـــبـــواكـــيـــر، عــــن إطــــاق 

الـــمـــبـــادرات والـــمـــشـــروعـــات الــفــكــريــة الــحــضــاريــة، الــتــي 

تــعــزز إثـــــراء مــســيــرة الـــحـــراك الــثــقــافــي، مــحــلــيــاً وعــربــيــاً 

وعالمياً، مترجماً بهذا التوجه إيمانه العميق بقيمة 

الثقافة والفكر في بناء وترسيخ ركائز نهضة األمم، 

ومن بين جملة مشروعاته النوعية في الخصوص،  

مكتبة محمد بن راشد، التي تعد واحدة من أجمل 

ــــيـــــث تـــمـــتـــاز  ــــمــــــوه إلـــــــــى األجــــــــيــــــــال الـــــعـــــربـــــيـــــة، حـ هـــــــدايـــــــا ســ

المكتبة التي شيدت أعمدتها على ضفاف خور دبي، 

في منطقة الجداف، والتي تحولت بفضل توجيهات 

ســمــوه إلـــى واجــهــة دبـــي الــثــقــافــيــة، بــاحــتــضــانــهــا ألكثر 

مــن 4 مــايــيــن كــتــاب، األمــــر الــــذي يمكنها مــن تــجــاوز 

مــصــطــلــح »مــكــتــبــة عــامــة عـــاديـــة« لــتــبــدو »مــكــتــبــة حية 

ــــبـــــل أن  ــــيـــــهـــــا وتـــــــــــــــزورك قـ ــــبـــــل أن تـــــصـــــل إلـ ــيــــــك قـ ــ تـــــصـــــل إلــ

تــــــــــزورهــــــــــا، وتـــــشـــــجـــــعـــــك عـــــلـــــى الــــــــــقــــــــــراءة مـــــنـــــذ الـــــصـــــغـــــر، 

وتدعمك عالماً وباحثاً ومتخصصاً عند الكبر«، وفق 

مـــا قــالــه صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل 

مكتوم، خــال حفل إطاقها في 2016، لتأتي هذه 

المكتبة مساهمة من سموه لردم الفجوة المعرفية 

والحضارية التي يواجهها عالمنا العربي، وذلــك با 

شك لن يتأتى إال بالعودة إلى »الكتاب« الذي لطالما 

وصفه سموه بـــ»أداة تجديد العقل، وال يمكن ألمة 

أن تنمو دون عقل متجدد، وروح معرفية حية«.

الــمــكــتــبــة الــتــي صــمــمــت عــلــى شــكــل كــتــاب مــفــتــوح، 

لـــن تـــكـــون مــعــلــمــاً مــعــرفــيــاً فـــقـــط، بـــل ســيــاحــيــاً أيـــضـــاً، 

ــــاحـــــرة، ومــلــهــمــة،  فــتــصــمــيــمــهــا يـــكـــشـــف عــــن وجــــهــــة سـ

ولــعــل ذلــك مــا دعــا مــوقــع »تــرافــيــلــر« األســتــرالــي، إلى 

ــــهــــــات ومــــبــــان  ــــثـــــر 10 وجــ اخــــتــــيــــارهــــا ضــــمــــن قــــائــــمــــتــــه ألكـ

ستكون األكثر إبهاراً في 2018، حيث حلت المكتبة 

فـــــي الـــمـــرتـــبـــة الـــخـــامـــســـة فـــــي فـــئـــة الـــمـــبـــانـــي الــهــنــدســيــة 

ــــتـــــي قـــســـمـــت مـــــن الــــــداخــــــل عــلــى  الــــمــــعــــمــــاريــــة، وهـــــــي الـ

أساس علمي سليم، يتناسب مع متطلبات الحاضر 

والمستقبل، على أن تشمل المكتبة أقساماً متنوعة 

ــــار والــــبــــاحــــثــــيــــن والـــمـــطـــلـــعـــيـــن،  ــــغــ تـــــخـــــدم الـــــكـــــبـــــار والــــــصــ

وغــــيــــرهــــم، مــــا ســيــجــعــل مــنــهــا مــــنــــارة إشــــعــــاع مــعــرفــي 

لكل العالم.

أشادوا بمضامين رسالة سموه لشعب اإلمارات 

رسالة عظيمة في مضمونها وعميقة في معانيها، خاطب بها 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب دولة اإلمارات 
بمناسبة الذكرى الـ15 لتولي سموه رئاسة الوزراء، وذلك أيضًا في 

ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دبي. وقد حملها بالكثير من 
الحكمة والدروس في القيادة التي باتت تشكل نبراسًا يضيء 

طريق األجيال، وأكد فيها سموه أن اإلمارات هي »بيتنا العظيم« 
و»عنواننا العظيم« و»هويتنا األصيلة«. 

أصداء هذه الرسالة بدت مؤثرة في نفوس كل من اطلع عليها، وال 

سيما أبناء الساحة الثقافية الذين قالوا لـ»البيان«، إنهم وجدوا فيها إضافة 
نوعية للمنجز الحضاري والكثير من الحكمة، والقيم التي سعى صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى ترسيخها بين أبناء الوطن. 
ورأى الُكتاب والمثقفون في حديثهم لـ »البيان«، أن إنجاز سموه، في مختلف 

الميادين، إنما هو إسهام حضاري أحدث فرقًا في حياة الناس، وكذلك في 
تفكيرهم والرؤى التي يتبنونها، بدرجة قل نظيرها، وعز مثيلها، مؤكدين تفرد 

شخصية سموه، التي برزت قوية ومؤثرة في كافة الميادين، في القيادة 
والفكر والثقافة، ما عزز موقع ومكانة اإلمارات العالمية وجعلها رقمًا صعبًا 

على الخريطة الدولية.

مثقفون وفنانون: محمد بن راشد 
قائد فكر ومثقف متفّرد

أحمد الجسمي

حارب الظاهري

حسين الجسمي

وليد المرزوقي

علي أبو الريش

هاني الشيباني

عبر اإلمارات

مكتبة محمد بن راشد.. منارة 
علم وإبداع

»تحدي القراءة«..مبادرة نوعية تعيد ألق الحضارة العربية 
دبي- البيان

تـــــــحـــــــدي الـــــــــــقـــــــــــراءة الـــــــعـــــــربـــــــي، الـــــــــــــذي يــــــــنــــــــدرج تــــــحــــــت مـــظـــلـــة 

مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 

أطلق للمرة األولــى في العام الدراسي 2015 – 2016، 

وتــرجــم بــه صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشــــد آل 

مــكــتــوم، رؤيـــتـــه االســتــراتــيــجــيــة الــثــاقــبــة وإيـــمـــانـــه العميق  

بــــــــأن »الـــــــــقـــــــــراءة بــــــدايــــــة الـــــطـــــريـــــق لـــمـــســـتـــقـــبـــل أفـــــضـــــل قـــائـــم 

عــلــى الــعــلــم والــمــعــرفــة.. واألمـــــم الــتــي تــقــرأ تــمــتــلــك زمـــام 

ــــقـــــدم«، ومــــــا إن رأى تــــحــــدي الــــــقــــــراءة الــــعــــربــــي الــــنــــور،  ــــتـ الـ

حتى تسابق ماليين الطلبة في المنطقة العربية وأبناء 

الــــجــــالــــيــــات الــــعــــربــــيــــة فــــــي الــــمــــهــــجــــر عــــلــــى الــــمــــشــــاركــــة بــــه، 

ليخلق ذلك مشهداً فريداً من نوعه، بأن يبكي الطلبة 

خالل إعالن فوزهم باللقب الذي بات غاليًا على قلوب 

الجميع، حيث عيون الطلبة تتجه سنويًا للفوز بلقب 

ــــقــــــراءة الــــعــــربــــي«، حـــيـــث يــــحــــرص ســمــوه  »بــــطــــل تــــحــــدي الــ

سنويًا على تكريمهم بنفسه. 

ويــســتــهــدف تــحــدي الـــقـــراءة الــعــربــي الـــذي بــلــغ إجمالي 

الطلبة والطالبات المشاركين في الدورة الخامسة لعام 

2020 أكثر من 21 مليونًا من 52 دولة، طلبة المدارس 

مـــــن الــــصــــف األول ابــــتــــدائــــي وحــــتــــى الــــصــــف الــــثــــانــــي عـــشـــر، 

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

قد عبر عن اعتزازه بهذا المشروع في تغريدة نشرها في 

مـــارس 2020 عــلــى حــســابــه الــرســمــي فــي »تــويــتــر«، حيث 

ــــرأ هـــي أول رســـالـــة مـــن الـــســـمـــاء.. وهــــي الــطــريــق  قـــــال: »اقــ

ــــقـــــل.. وهــــــــي الــــوســــيــــلــــة األســــــــــــرع لـــلـــتـــنـــمـــيـــة..  ــــالـــــعـ ــــاء بـ ــــقــ لــــــالرتــ

تــــحــــدي الــــــقــــــراءة الــــعــــربــــي يـــثـــبـــت أن دولـــــنـــــا الـــعـــربـــيـــة قــــــادرة 

على إنجاز مشروعات معرفية ثقافية ضخمة معًا.. كل 

الــعــرب وللمشرفين والمنسقين..  التربية  لـــوزراء  الشكر 

ونبارك لطالبنا العرب أينما كانوا هذا اإلنجاز«. 

ــــقـــــراءة الـــعـــربـــي فــــي تـــرســـيـــخ ثــقــافــة  لـــقـــد نـــجـــح تـــحـــدي الـ

الـــقـــراءة بــالــلــغــة الــعــربــيــة، كــلــغــة قــــادرة عــلــى مــواكــبــة كل 

أشـــكـــال اآلداب والــعــلــوم والـــمـــعـــارف، وتــحــبــيــب الــشــبــاب 

الـــعـــربـــي بـــلـــغـــة الـــــضـــــاد، وتــشــجــيــعــهــم عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــا 

في تعامالتهم اليومية. كما يسعى التحدي إلى تعزيز 

أهمية القراءة المعرفية في بناء مهارات التعلم الذاتي، 

وبـــنـــاء الــمــنــظــومــة الــقــيــمــيــة لــلــنــشء مـــن خــــالل اطــالعــهــم 

عــلــى قــيــم وعـــــادات ومــعــتــقــدات الــثــقــافــات األخـــــرى، وهــو 

مــــا يــــرســــخ مــــبــــادئ الـــتـــســـامـــح والـــتـــعـــايـــش وقــــبــــول اآلخــــــر، 

ويــشــجــع الـــحـــوار واالنـــفـــتـــاح الـــحـــضـــاري واإلنـــســـانـــي. كما 

ــــقــــــراءة فــــي بــــنــــاء شــخــصــيــة واعـــــيـــــة، قــــــــادرة عــلــى  تـــســـهـــم الــ

ــــيــــــة والـــــــهـــــــدامـــــــة،  ــــائــ تــــحــــصــــيــــن نــــفــــســــهــــا مـــــــن األفـــــــــكـــــــــار اإلقــــــصــ

والــمــســاهــمــة الــفــعــالــة فــي صــنــاعــة التغيير اإليــجــابــي في 

مجتمعها.
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فارس العرب
دبي - خالد المهيري 

نــشــأ فـــــارس الــــعــــرب، صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل 

مـــكـــتـــوم نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء حـــاكـــم دبــــي، 

رعــاه الــلــه، وتــرعــرع على حــب الخيل والــفــروســيــة، وهــذا مــا دفعه 

إلى دعمها بقوة، واإلسهام بأفكاره النيرة في تطويرها، واإلعالء 

من شأنها على المستويين المحلي والعالمي. وتمتد أيادي سموه 

الـــبـــيـــضـــاء، بـــال حـــــدود لـــدعـــم الـــحـــركـــة الـــريـــاضـــيـــة، مـــا أثـــمـــر إنـــجـــازات 

هائلة، شملت كل المناشط محلياً وقارياً وعالمياً. ويعتبر سموه 

الــقــائــد والـــقـــدوة والــمــلــهــم، والــمــثــل األعــلــى لــلــريــاضــة والــريــاضــيــيــن، 

وشعاره دائماً التميز، وال يعرف غير المركز األول سبيالً، كما أن 

ســمــوه مــن الــشــخــصــيــات الــنــافــذة والــمــؤثــرة والــمــلــهــمــة بــشــكــل كبير 

في صناعة الخيل بالعالم. 

شخصية مؤثرة 
يعد صاحب السمو الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم، مــن أبــرز 

أبرز  تأثيراً، ولذلك تم اختياره عــام 1999،  العالمية  الشخصيات 

شــخــصــيــة مـــؤثـــرة فـــي ســـبـــاقـــات الــخــيــل الــبــريــطــانــيــة، مــتــقــدمــاً قــائــمــة 

اشــــتــــمــــلــــت عــــلــــى 50 شـــخـــصـــيـــة شــــهــــيــــرة ومـــــــؤثـــــــرة فــــــي هــــــــذا الــــمــــجــــال. 

كــمــا اخــتــيــر ســـمـــوه فـــي يــنــايــر 1999، ولــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 

ــــمــــــاع مــــجــــلــــس الــــــرابــــــطــــــة، أفـــــضـــــل مـــــالـــــك ومــــــــــــــرٍبّ لــــلــــخــــيــــول فــي  ــــإجــ وبــ

بريطانيا وإيرلندا، ومنح سموه وساماً رفيعاً من الملكة إليزابيث 

الثانية، ملكة بريطانيا. 

ــــلـــــداللـــــة عــــلــــى مــــكــــانــــة ســـــمـــــوه، فــــقــــد نـــــــال شـــــــرف الـــــفـــــوز بــبــطــولــة  ولـ

الـــمـــالك فـــي بــريــطــانــيــا 15 مــــرة، وهــــذا أبــلــغ دلــيــل عــلــى دوره الــمــؤثــر 

في السباقات، من خــالل اإلنــجــازات الرائعة التي حققتها خيوله 

نــال صــاحــب السمو الشيخ  العالمية. كما  فــي مختلف المضامير 

مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم، أرفــــــــع الـــــــدرجـــــــات واأللــــــــقــــــــاب، حــيــث 

كرمه اإلعالم البريطاني في يوليو 2008، ممثالً في القناة الرابعة 

بــالــتــلــفــزيــون الــبــريــطــانــي، وذلــــك تــقــديــراً إلنـــجـــازاتـــه، ولـــــدوره الــفــعــال 

فـــــي تــــطــــويــــر ســــبــــاقــــات الــــخــــيــــول عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــعــــالــــمــــي. وكــــذلــــك 

أســهــم ســمــوه بشكل فــعــال فــي تطوير ودعـــم الــســبــاقــات العالمية 

بصفة عامة، وفي بريطانيا بصفة خاصة، وذلك بمشاركة أفضل 

السالالت وخيول النخبة في سباقاتها. 

وأدى سموه دوراً رئيساً في تغيير لوائح وقوانين السباقات في 

بــريــطــانــيــا، والــتــأثــيــر بــشــكــل فــعــال فـــي الـــقـــيـــادات اإلداريـــــــة، وأحــــدث 

حديث سموه عــام 1997 فــي حفل »جيم كـــراك« السنوي، تأثيراً 

ــــان لـــه األثـــــر األكـــبـــر في  واضــــحــــاً فـــي صــنــاعــة الــخــيــل الــبــريــطــانــيــة، وكـ

إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي الــكــثــيــر مــــن الـــمـــمـــارســـات الـــخـــاطـــئـــة، وخــــاصــــة فــي 

مـــــجـــــال تــــمــــويــــل ســــبــــاقــــات الــــخــــيــــل بــــإنــــجــــلــــتــــرا. كــــمــــا كـــــــان قـــــــــرار ســـمـــوه 

الــــجــــريء، بــنــقــل خــيــولــه الــنــاشــئــة مـــن بــريــطــانــيــا إلــــى فــرنــســا، بــمــقــام 

جرس إنذار إلصالح حال السباقات البريطانية. 

جائزة »فخر السباقات« 
وحصل سموه على جائزة »فخر السباقات« من جمعية ريسينغ 

لـــعـــطـــائـــه ودعــــمــــه  ويـــلـــفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــــي أكــــتــــوبــــر 2008، تـــــقـــــديـــــراً 

اإلنــســانــي الــالمــحــدود للعاملين فــي مــجــال ســبــاقــات الــخــيــل، وقــد 

تسلم الجائزة نيابة عنه، نجله سمو الشيخ أحمد بن محمد بن 

راشد آل مكتوم رئيس اللجنة األولمبية الوطنية، من األميرة آن، 

وُكــــــِرّم ســمــوه بـــأرفـــع جـــائـــزة تــقــديــريــة فـــي ســبــاقــات الــخــيــل بـــأوروبـــا، 

ــــيـــــة  حـــيـــث ُمـــنـــح جــــائــــزة االســـتـــحـــقـــاق، ضـــمـــن جــــوائــــز كـــارتـــيـــيـــه األوروبـ

رفيعة المستوى، وذلك في دورتها الـ18 عام 2008. 

كما نال فارس العرب، لقب »األب الروحي« لسباقات القدرة 

الـــعـــالـــمـــيـــة، وذلــــــك تـــقـــديـــراً مــــن مـــلـــك مـــالـــيـــزيـــا، وبــــاســــم الــمــشــاركــيــن 

فـــي بــطــولــة الـــعـــالـــم لـــلـــقـــدرة 2008، ولــعــطــائــه الـــثـــّر وإســـهـــامـــاتـــه في 

تطور هذه الرياضة على مستوى العالم، وإلنجازاته المشرفة في 

الــبــطــوالت الــعــالــمــيــة. ويــعــد اخــتــيــار ســمــوه عـــضـــواً بــالــجــوكــي كــلــوب 

األمــــريــــكــــي، فــــخــــراً لـــلـــعـــرب، وذلـــــــك لــــــــدوره الـــفـــعـــال والــــمــــقــــدر الــــذي 

قـــــام بـــــه، وإلســــهــــامــــه فــــي تــــطــــور الـــســـبـــاقـــات األمـــريـــكـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 

المضامير. 

دور ريادي 
وكــــــــان فـــــــوز اســــطــــبــــالت دارلــــــــــي الـــمـــمـــلـــوكـــة لــــســــمــــوه بـــبـــطـــولـــة الــــمــــالك 

أبــلــغ دليل  الــواليــات المتحدة األمريكية عــام 2006،  المحلية فــي 

على دوره المشهود والريادي في رقي السباقات هناك، وخاصة 

ــــازات الـــبـــاهـــرة الـــتـــي حــقــقــهــا الـــمـــهـــر »بــــيــــرنــــارديــــنــــي«، الــمــمــلــوك  اإلنــــــجــ

لسموه، حيث نــال شــرف الفوز بــجــدارة واقــتــدار في ستة من بين 

ثمانية سباقات خاضها أمام العمالقة. 

ــــيـــــن بــــالــــبــــطــــولــــة الــــعــــالــــمــــيــــة لـــلـــمـــالك  ــــريــــــق جـــــودلـــــفـ كـــــمـــــا أن فـــــــــوز فــ

ــــازاً كــــبــــيــــراً، يــــرجــــع الـــفـــضـــل فـــيـــه إلــــــى ســـمـــوه،  بـــأمـــريـــكـــا، يـــعـــد إنــــــجــ

مؤسس هذا الفريق الذي شّرف العرب في مختلف المضامير 

العالمية. واستحق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، لقب »أمير الشباب«، الــذي جاء بقرار من مجلس 

الشباب العرب للتنمية المتكاملة. 

وجـــاء اتــخــاذ الــقــرار فــي افــتــتــاح الملتقى الــدولــي للشباب 

الــعــرب وحـــوار الــحــضــارات، الـــذي انطلقت أعــمــالــه فــي مقر 

ــــانـــــة الـــعـــامـــة لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، بـــرعـــايـــة األمـــيـــن  األمـ

الــــعــــام الـــســـابـــق عـــمـــرو مــــوســــى، وذلــــــك بـــمـــشـــاركـــة 25 دولــــة 

ــــيـــــة و20 دولــــــــــــة عــــــربــــــيــــــة، حـــــيـــــث جــــــــــاء اخــــــتــــــيــــــار ســــمــــوه  ــــبـ ــــنـ أجـ

باإلجماع. 

إسهامات وابتكارات 
يرجع الفضل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، في استحداث بطولة كأس دبي العالمي عام 1996، 

وســلــســلــة بــطــولــة اإلمــــــارات لــســبــاق الــخــيــل، وبــطــولــة كـــأس شير 

جـــــــار، ويــــعــــد ذلــــــك ضـــمـــن أبـــــــرز أحــــــــداث الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، الــتــي 

أسهم فيها سموه بجهده ودعــمــه المتواصل، وأفــكــاره وقــدراتــه 

الــجــريــئــة والــنــاجــحــة. وكــــان إعــــالن ســـمـــوه، فـــي يــولــيــو 1995، عن 

قـــيـــام كـــــأس دبـــــي الـــعـــالـــمـــي، بـــمـــنـــزلـــة بــــشــــارة خـــيـــر، وإيــــــذانــــــاً بــعــهــد 

ـــــيــل الـــعـــالـــمـــيـــة، وخــــاصــــة فــــي مـــســـافـــة الــمــيــل  جـــديـــد لـــســـبـــاقـــات الــخـــ
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سجل ذهبي 
يضاف اإلنجاز الذي حققه صاحب السمو الشيخ 

مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم نــــائــــب رئــــيــــس الــــدولــــة 

ــــلــــــس الـــــــــــــــــــــــــوزراء حــــــــاكــــــــم دبــــــــــــــــي، رعــــــــــاه  رئــــــــيــــــــس مــــــجــ

الـــــلـــــه، بــــالــــفــــوز بـــلـــقـــب بــــطــــولــــة الــــعــــالــــم لـــلـــقـــدرة 

»لندن 2012«، إلــى سجل إنجازاته الباهرة 

والمشرفة من مختلف البطوالت العالمية 

ــــا يــــــؤكــــــد خـــبـــرتـــه  ــ ــــقــــــاع الــــــعــــــالــــــم، مـ ــــتـــــى بــ ــــــي شـ فـ

وحنكته في سباقات القدرة. وتاريخ سموه 

ــــلـــــقـــــدرة، إذ  الــــمــــشــــرف فـــــي بـــــطـــــوالت الــــعــــالــــم لـ

أســـهـــم فــــي الــــفــــوز الــــــذي حــقــقــه نــجــلــه الـــفـــارس 

ســمــو الــشــيــخ أحـــمـــد بـــن مــحــمــد بن 

راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم فــــي إســبــانــيــا 

عام 2002.

وربع الميل على المضمار الرملي. 

إن نجاح كــأس دبــي العالمي منذ انطالقته األولـــى عــام 1996، 

يـــمـــثـــل وســــــــام شـــــــرف عــــلــــى صــــــــدور أبـــــنـــــاء اإلمـــــــــــــــارات، الـــــذيـــــن خــــاضــــوا 

الــتــحــدي، ونــجــحــوا فــي التنظيم بــشــهــادة الــخــبــراء. 

وأعلن سموه عن انطالقة فريق جودلفين 

ــــرافـــــه، ويــضــع  عــــام 1993، بــقــيــادتــه وإشـ

ــــمــــــوه خــــطــــطــــه وبـــــــرامـــــــجـــــــه، ويــــتــــابــــعــــه  ســ

بــــشــــكــــل مــــســــتــــمــــر، إذ أصـــــبـــــح الــــفــــريــــق 

الملكي األزرق من أقوى االسطبالت 

حــــــــــــــــول الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم، فـــــــمـــــــنـــــــذ تــــــأســــــيــــــســــــه، 

ــــارات  ــتـــــصـ ــ حــــقــــق الــــفــــريــــق عــــــــــدداً مـــــن االنـ

األســـــطـــــوريـــــة الــــتــــي ال تـــنـــســـى، كـــمـــا شــهــد 

تـــألـــق عــــدد مـــن األســـمـــاء األســـطـــوريـــة الــتــي 

عــــــلــــــقــــــت فــــــــــي أذهــــــــــــــــــــان الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر 

وأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــم 

األســــــــــــــطــــــــــــــوري الـــــــــراحـــــــــل 

»دبــــــــــــــي مــــيــــلــــيــــنــــيــــوم« 

بـــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــــــأس 

ــــمــــــي  ــــالــ ــــعــ دبــــــــــــــي الــ

2000، »ثــنــدر ســنــو« الـــذي حقق لقب كــأس دبــي العالمي مرتين 

الـــتـــوالـــي فــــي عـــامـــي 2018 و2019، »مــــســــار« الـــبـــطـــل الـــديـــربـــي  عـــلـــى 

اإلنــجــلــيــزي 2018، »كــــروس كــاونــتــر« بــطــل »مــلــبــورن كـــب« 2018، 

ــــازاً تــــاريــــخــــيــــاً فـــــي مــــهــــرجــــان »رويــــــــال  ــ ــــجـ ــ »بــــلــــو بــــويــــنــــت« الــــــــذي حــــقــــق إنـ

آسكوت« 2019 باحتفاظه بلقب »كينجز ستاند ستيكس« وفوزه 

في ختام المهرجان بلقب »دياموند جوبيللي ستيكس«. 

ولــم تمنع جائحة كــورونــا الــتــي ضــربــت الــعــالــم الــعــام الماضي، 

االســطــبــل األزرق مــن مــواصــلــة مسيرة اإلنـــجـــازات الــتــي كــان نجمها 

المطلق البطل المعتزل »غياث« الذي حقق أربعة ألقاب، 3 منها 

من الفئة األولى، وأبرزها »كورونيشن كب« و»كورال اكليبس«، 

و»جــودمــونــت إنــتــرنــاشــونــال ســتــيــكــس«، بــاإلضــافــة إلـــى فـــوزه بلقب 

أفــضــل حــصــان فـــي الــعــالــم لــعــام 2020، فـــي حــفــل جـــوائـــز كــارتــيــيــه 

األوروبية للسباقات. 

إنجاز مشروع ميدان 
دشـــن صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم فـــي 30 

مارس 2007، مشروع »ميدان« الذي تم افتتاحه في عام 2010، 

ويــــعــــد األحــــــــــدث واألبــــــــــــرز عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــعــــالــــمــــي، وال يــــوجــــد لــه 

مــثــيــل، ويــشــتــمــل الـــمـــشـــروع عــلــى مــضــمــار حـــديـــث بــتــصــمــيــم فــريــد، 

يتسع لـــ80 ألــف متفرج، ويضم أجنحة ضيافة، كما يضم فندقاً 

حديثاً يحتوي على 400 غرفة ومجمعاً تجارياً. 

ويــعــد فــــارس الـــعـــرب، صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 

آل مـــكـــتـــوم، مــــن أكـــبـــر الـــداعـــمـــيـــن لـــســـبـــاقـــات الـــــقـــــدرة، إذ كـــــان أول 

الــمــشــاركــيــن فيها مــنــذ الــبــدايــة. وبــاســتــعــراض مــســيــرة ســمــوه، نجد 

أن البداية كانت في أول سباق مشترك للهجن والخيول األصيلة 

لــمــســافــة 40 كـــيـــلـــومـــتـــراً، فـــي مــنــطــقــة ســيــح الــســلــم يــــوم 10 يــنــايــر 

 .1993

وكــــان لــســمــوه الـــشـــرف فـــي احـــتـــالل الــمــركــز الــثــانــي عــلــى صــهــوة 

ــــقـــــر«، لـــيـــنـــال جــــائــــزة الـــســـيـــف الـــذهـــبـــي، فــيــمــا حــصــلــت  »عـــبـــيـــان األشـ

كريمته على المـــركز األول، ممتطية صهوة »الناعس«، لتحصل 

عــلــى الــكــأس الــذهــبــيــة.  ويــرجــع إلـــى هـــذا الــســبــاق األول بـــاإلمـــارات، 

الــــفــــضــــل الـــكـــبـــيـــر فـــــي االرتـــــــقـــــــاء بــــريــــاضــــة ســــبــــاقــــات الـــــــقـــــــدرة، وأصــــبــــح 

مــنــعــطــفــاً جــــديــــداً، أســهــم فـــي جــــذب الــشــبــاب لــمــمــارســة هــــذا الــنــوع 

مـــــن الـــــريـــــاضـــــات الــــتــــراثــــيــــة. وأســـــهـــــم صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد 

ــــتـــــوم، فــــــي إنــــــجــــــاح أطـــــــــول مــــــــاراثــــــــون مــــشــــتــــرك بــيــن  بــــــن راشـــــــــد آل مـــــكـ

الخيول والهجن، يقام في منطقة الشرق األوسط، ونجح اتحاد 

اإلمارات للفروسية في تنظيمه لمسافة 165 كيلومتراً في منطقة 

»السوان« بإمارة رأس الخيمة. 

فارس المبادرات 
ولــــم يــكــتــِف فـــــارس الـــعـــرب بــــاإلنــــجــــازات واالنــــتــــصــــارات، بـــل أيـــاديـــه 

الــــبــــيــــضــــاء امــــــتــــــدت لـــتـــشـــمـــل كـــــافـــــة مــــحــــبــــي الـــــفـــــروســـــيـــــة وســــبــــاقــــات 

الــــخــــيــــول، فـــفـــي ديـــســـمـــبـــر مـــــن عــــــام 2016، أمــــــر صــــاحــــب الــســمــو 

الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــــــن راشــــــــــد آل مـــــكـــــتـــــوم، بــــتــــحــــويــــل ســـــبـــــاق ســـمـــوه 

لـــلـــقـــدرة، إلـــــى مـــهـــرجـــان عـــالـــمـــي، يـــضـــم 4 ســـبـــاقـــات، وهـــــي ســبــاق 

ــــــراس،  ــــــأفـ ــــتـــــي« لـ ــــلـ ــــيـ ــــــالت الــــــخــــــاصــــــة، و»جـــــمـ ــبـ ــ ــ ــــطـ ــ ــــــدات، واالسـ ــيـ ــ ــ ــــــسـ الـ

وكـــــأس ســـمـــوه لـــلـــقـــدرة. وفــــي ســـبـــاقـــات الــخــيــل والـــمـــضـــامـــيـــر، أمــر 

فـــارس الــعــرب فــي عـــام 2016، بــإطــالق جــوائــز »مــحــمــد بــن راشــد 

لــلــتــمــيــز فــــي ســـبـــاقـــات الـــخـــيـــل«، الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى تـــكـــريـــم الــخــيــول 

والـــمـــالك والــمــدربــيــن والــفــرســان وأصـــحـــاب الــعــطــاء، مــمــن تــركــوا 

بصمة كبيرة في مجال السباقات. 

4 مرات
حــقــق فــــارس الـــعـــرب إنــــجــــازاً غــيــر مــســبــوق، حــيــث تــمــكــن مـــن الــفــوز 

ـــا لـــلـــقـــدرة 4 مــــــرات، ويـــعـــد ذلــك  بــالــمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة لــبــطــولــة أوروبــــ

إنجازاً تاريخياً، لم يسبقه إليه فارس من قبل. وكانت بداية سموه 

ــــاد فـــــارســـــان اإلمــــــــارات  مــــع الــــذهــــب األوروبـــــــــــي عــــــام 1999، عـــنـــدمـــا قــ

للفوز بالميدالية الذهبية للفرق لبطولة أوروبـــا، التي أقيمت في 

إسبانيا والبرتغال »إيلفاس باداجوس«. وكانت الميدالية الذهبية 

الثانية عام 2001، عندما قاد أيضاً فرسان اإلمارات للفوز ببطولة 

الــفــرق فــي إيطاليا، وواصـــل سموه إنــجــازاتــه الرائعة فــي البطولة 

األوروبــــــيــــــة، حـــيـــث تـــــوج بـــطـــالً لـــلـــفـــردي، ونــــــال الـــمـــيـــدالـــيـــة الــذهــبــيــة 

فــي إيــرلــنــدا 2003. وتــعــد بــطــولــة كــومــبــيــن بــفــرنــســا 2005، البطولة 

الرابعة التي يفوز بلقبها. 

قائد وقدوة وملهم للفروسية في العالم  



مقيمون: محمد بن راشد حّول اإلمارات إلى وجهة عالمية

 مواطنون: محمد بن راشد 
رسخ نهجًا فريدًا في القيادة

عبدالحميد  ميرفت  عوض،  الدين  عصام  متابعة: 

أكد مقيمون في الدولة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشـــــد آل مــكــتــوم نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 

حـــــاكـــــم دبــــــــــي، رعــــــــــاه الــــــلــــــه، حــــــــــّول دولــــــــــة اإلمـــــــــــــــارات إلــــــــى وجـــهـــة 

عالمية. 

وقـــالـــوا إن كـــل الـــمـــبـــادرات الــنــاجــحــة انــطــلــقــت مـــن دبــــي، ما 

يـــؤكـــد ُبـــعـــد نـــظـــر صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل 

مكتوم، حيث عمل على تعزيز دولة الرفاه من خالل اهتمام 

سموه بالتنمية المستدامة. 

نموذج
وأكـــــدت الـــدكـــتـــورة شــيــريــن مــوســى أن صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ 

مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم يـــعـــد قــــــدوة ونــــمــــوذجــــاً فــــي إنـــجـــاز 

األعـــــــــمـــــــــال ووضــــــــــــع الـــــخـــــطـــــط االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة طـــــويـــــلـــــة وقــــصــــيــــرة 

الـــمـــدى فـــي كـــافـــة الـــمـــجـــاالت، والـــتـــي جــعــلــت مـــن دبــــي مــديــنــة 

عالمية تحقق حلم كــل مــن يــأتــي إلــيــهــا، مبينة أن كــل هدف 

واستراتيجية تم وضعها نالحظ تحقيقها في الزمن المحدد، 

ــــافـــــة أطــــيــــاف  ــــا جــــعــــل دبـــــــي مــــديــــنــــة عـــالـــمـــيـــة مــــبــــهــــرة تـــــجـــــذب كـ مــ

المجتمع مــن رواد األعـــمـــال وخــالفــهــم، وذلــــك نتيجة للبنية 

الـــرقـــمـــيـــة الـــقـــويـــة والـــتـــيـــســـيـــر فــــي اإلجــــــــــــراءات الــــتــــي ال تــســتــغــرق 

سوى دقائق معدودات إلكمال المهام في كافة المجاالت.

وقــالــت إن كــافــة المقيمين فــي اإلمــــارات بصفة عــامــة وفي 

دبـــــي بــصــفــة خـــاصـــة يــعــيــشــون فــــي مـــســـتـــوى مــــن الـــرفـــاهـــيـــة قــل 

نظيره في الكثير من المدن العالمية.

عطاء 
ـــتــــور أيــــهــــم زيـــــبـــــاري أن الــــعــــطــــاء ال ُيـــــقـــــاس بـــمـــدى  وأوضـــــــــح الــــدكـ

األعوام الطويلة، وإنما له أشخاص يقدمون اإلنجازات ببذل 

وعــــطــــاء ال حــــــدود لـــهـــمـــا، فـــقـــد بـــرهـــن صـــاحـــب الـــســـمـــّو الــشــيــخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن دبي اليوم هي من 

المدن التي ُيشار إليها بالبنان، فهي اليوم في أعلى المراتب 

الرفيعة بين المدن العالمية، بفضل الله، وبدعم ال حدود 

له من ســمــّوه، حيث إنــه زرع الفكرة ليجني اإلبـــداع والتطور 

والفكر االستثنائي.

ولــفــت إلـــى أنــنــا لمسنا حـــرص ســمــوه الــشــديــد عــلــى العناية 

واالهتمام بشؤون الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على 

أرض اإلمـــــــــارات، وضـــــرب لــنــا الــمــثــل األعـــلـــى فـــي اإلخــــــالص في 

العمل والوفاء للوطن والحكمة في معالجة األمور واإلصرار 

على تحقيق الطموحات واألهداف.

مــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول مـــحـــمـــد مـــصـــطـــفـــى، إن دبــــــي تــعــتــبــر هــي 

الـــحـــيـــاة لــــي وألفـــــــــراد عـــائـــلـــتـــي، كـــونـــهـــا تــتــمــيــز بــــعــــدة مــــزايــــا قــلــمــا 

تـــتـــوفـــر فــــي بـــلـــد واحــــــد حـــــول الـــعـــالـــم وأهـــمـــهـــا »الـــحـــيـــاة اآلمـــنـــة« 

لــلــعــائــلــة، حــيــث تـــكـــاد تــخــلــو الــمــديــنــة مـــن الـــجـــرائـــم، مــبــيــنــاً أن 

الــــــخــــــدمــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة الـــــذكـــــيـــــة تــــرتــــقــــي إلــــــــى فــــئــــة 10 نــــجــــوم، 

باإلضافة إلى النظافة الفائقة للمرافق الحكومية والمعاملة 

الطيبة الــتــي نــجــدهــا مــن مــوظــفــي الــجــهــات الــحــكــومــيــة، فضالً 

عن الخدمات الذكية التي تغنيك عن الذهاب إلى مقر الجهة 

إلنهاء معامالتك.

قصة نجاح
وأكد الدكتور محمد نسيم: تعد إمارة دبي قصة نجاح حية 

لما وصــلــت إلــيــه مــن تــطــور عــمــرانــي استثنائي ونــمــو اقتصادي 

غــيــر مــســبــوق فــي الــعــقــود األخـــيـــرة، األمـــر الـــذي جعلها مــركــزاً 

ــــهــــــات الـــســـيـــاحـــيـــة  ــــاً عــــالــــمــــيــــاً رئــــيــــســــيــــاً وواحــــــــــــــدة مــــــن الــــــوجــ ــــاريــ تــــــجــ

الــمــفــضــلــة لــمــخــتــلــف الـــنـــاس مـــن حــــول الـــعـــالـــم، بـــاإلضـــافـــة إلــى 

كونها من المدن األكثر إقباالً على العمل والعيش فيها من 

الــكــثــيــر مــــن الــــعــــائــــالت، حـــيـــث يـــتـــوافـــد مـــاليـــيـــن الـــســـيـــاح ســنــويــاً 

لـــزيـــارة دبـــي واالطـــــالع عــلــى الـــصـــروح الــمــعــمــاريــة الــمــبــهــرة الــتــي 

يتناغم فيها الفن الحديث مع األصالة اإلماراتية بشكل مميز. 

وأضــــاف أن دبـــي شــهــدت نــهــضــة حــضــاريــة أدهــشــت الــعــالــم 

أجمع بكافة المجاالت، وبالخصوص في العمران وأصبحت 

مــوئــل كـــل اقــتــصــادي راغــــب فـــي االســتــثــمــار، إضـــافـــة إلـــى تــطــور 

مـــلـــحـــوظ فــــي مـــجـــال الـــتـــعـــلـــيـــم، وكــــذلــــك فــــي تــحــويــلــهــا لــبــيــئــتــهــا 

ــــن صـــــحـــــراء إلــــــى واحـــــــــات بـــمـــســـاحـــات  الـــجـــغـــرافـــيـــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة مـ

كبيرة من الخضرة. 

وأعــــــــرب عــــن أمـــنـــيـــاتـــه بــتــعــمــيــم وتـــطـــبـــيـــق الـــتـــجـــربـــة الــنــاجــحــة 

ــــــي عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــوطــــن  والـــــفـــــريـــــدة لــــنــــجــــاح وتـــــطـــــور نـــهـــضـــة دبـ

الــــعــــربــــي، ووصــــفــــهــــا بـــأنـــهـــا الــــــــــوردة الــــنــــضــــرة الــــتــــي تــــزيــــن الـــوطـــن 

العربي.

متابعة: عائشة الكعبي، أحمد أبو الفتوح، جميلة إسماعيل 

هــنــأ مـــواطـــنـــون صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم 

نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبــي، رعــاه الله، 

بــمــنــاســبــة ذكــــــرى مــــــرور 15 عــــامــــاً عـــلـــى تـــولـــي ســـمـــوه رئــــاســــة مــجــلــس 

الـــــــــــــوزراء، شــــاكــــريــــن ســــمــــوه عـــلـــى مـــســـيـــرة حـــافـــلـــة بـــالـــعـــطـــاء والـــنـــمـــاء 

والــســعــي الــــدؤوب لــالرتــقــاء دومـــاً بمكانة دولـــة اإلمــــارات فــي جميع 

المجاالت وعلى كافة المؤشرات.

ريادة وسعادة 
وقـــــــال مـــحـــمـــد عـــلـــي مـــصـــبـــح الـــنـــعـــيـــمـــي، رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة غــرفــة 

تجارة وصناعة رأس الخيمة، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم رسخ نهجاً فريداً في القيادة بات نموذجاً يحتذى 

ــــالـــــم، وقــــــد تــــــوج هــــــذا الــنــهــج  بـــــه فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الـــمـــنـــطـــقـــة والـــــعـ

بتحقيق إنجازات ضخمة تصدرت معها الدولة مؤشرات التنافسية 

العالمية في الكثير من المجاالت، كما أحدث سموه نقلة نوعية 

في العمل الحكومي على المستويين االتحادي والمحلي، وهو ما 

تجسد في التطور الكبير للخدمات ومستويات األداء.

وأضــــــــــاف: »بـــــــات صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــد رمــــــزاً 

لــلــتــحــدي، كــمــا أرســـى ســمــوه، مــدرســة مــتــفــردة فــي الــقــيــادة تعتمد 

عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شـــمـــولـــيـــة أســــاســــهــــا بــــنــــاء اإلنـــــســـــان وصــــنــــاعــــة قــــادة 

الغد، حتى أصبح فكر سموه نموذجاً يحتذى ليس على المستوى 

الــمــحــلــي فـــقـــط، وإنــــمــــا أيــــضــــاً عـــلـــى الــمــســتــويــيــن الـــعـــربـــي والـــعـــالـــمـــي، 

وبـــــات نــهــج ســـمـــوه فـــي اإلدارة والـــقـــيـــادة مـــنـــارة تــنــهــل مــنــهــا األجـــيـــال 

مبادئ التميز، وتستقي منها مفاتيح الــوصــول إلــى المراكز األولــى 

في شتى المجاالت. 

وأعرب يوسف محمد إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة 

ســعــود بــن صــقــر لتنمية مــشــاريــع الــشــبــاب، عــن حــبــه لــلــوالــد القائد 

ــــــد آل مـــكـــتـــوم،  االســـتـــثـــنـــائـــي صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن راشـ

مشيراً إلــى أن كلمات الشكر واإلشـــادة ال توفي سموه قــدره، فهو 

القائد الذي ال يعرف للمستحيل كلمة في قاموسه فضالً عن كونه 

المحفز األول لـــروح الــتــنــافــس والــحــمــاس، فــالــوصــول لــلــرقــم واحــد 

رؤيته وسعادة الناس منهاج عمله. 

ــــن راشــــــــد مـــدرســـة  وقـــــــــال: يـــعـــد صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـ

عــالــمــيــة تـــؤمـــن بــــأن الــعــمــل اإلنـــســـانـــي يـــأتـــي فـــي مــقــدمــة اهــتــمــامــاتــه، 

وســـــخـــــر كــــــل شــــــــيء لــــالســــتــــثــــمــــار فــــــي الــــعــــنــــصــــر الــــــبــــــشــــــري، واالنـــــتـــــقـــــال 

بـــــاإلمـــــارات إلـــــى مـــصـــاف الـــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة، حـــتـــى بـــاتـــت فــــي مــقــدمــة 

الدول التنافسية العالمية، من خالل إنجازات أبهرت العالم.

حب وعرفان
ووجـــه سعيد محمد الــصــيــاح، الــنــائــب األول لــرئــيــس مجلس إدارة 

غـــرفـــة تـــجـــارة رأس الــخــيــمــة، رســـالـــة شــكــر لــصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ 

مــــــكــــــتــــــوم  آل  راشـــــــــــــــــــــد  بـــــــــــــن  مـــــــحـــــــمـــــــد 

ــــكــــــل مــــــــا قـــــــدمـــــــه مــــــــن أجـــــــــــل دولــــــــة  لــ

اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات، ومــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــل أمــــــــتــــــــه 

الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة واإلســـــــــــــــالمـــــــــــــــيـــــــــــــــة، ومـــــــــن 

ــــالــــــم، ولــــتــــجــــربــــة ســـمـــوه  ــــعــ أجــــــــل الــ

اإلداريــــة واإلنــســانــيــة واالقــتــصــاديــة 

والــتــنــمــويــة والــفــكــريــة الـــتـــي عـــززت 

ريادة اإلمارات.

وعــــــــــبــــــــــرت الــــــــمــــــــواطــــــــنــــــــة خـــــديـــــجـــــة 

الــشــامــســي عـــن ســعــادتــهــا بــذكــرى 

تـــــــــولـــــــــي صـــــــــاحـــــــــب الـــــــســـــــمـــــــو الـــــشـــــيـــــخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه 

الله، 

رئـــــــــــــــاســـــــــــــــة مـــــــــجـــــــــلـــــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء، 

مـــشـــيـــرة إلــــــى أنــــهــــا مـــنـــاســـبـــة عـــزيـــزة 

عــلــى قــلــوب الجميع بــوجــود قائد 

ملهم وحكيم حقق الــريــادة والــســعــادة فــي دولـــة اإلمـــــارات، ودفــع 

بــعــجــلــة الــتــنــمــيــة تـــصـــاعـــداً لـــأعـــلـــى لــتــســجــل اإلمـــــــــارات بــفــضــل نــظــرتــه 

الــثــاقــبــة إنـــجـــازات نــوعــيــة وأصــبــحــت نــمــوذجــاً يــحــتــذى بــهــا فــي التطور 

ونهجه  لسموه  والمتواصلة  الحثيثة  بالجهود  واالزدهـــــار، مشيدة 

ــــزاز  ــ ــتـ ــ ــ بـــــــــات مــــــصــــــدر فـــــخـــــر واعـ ــــــي إدارة دفـــــــــة األمـــــــــــــور الـــــــــــذي  الــــحــــكــــيــــم فـ

للجميع، فسموه شخصية استثنائية تحفزنا على بذل المزيد من 

الجهود لتحقيق التميز لدولتنا اإلمارات الحبيبة.

شكر وتقدير
ــــلـــــســـــان يــــعــــجــــز عــــــن وصــــف  ــــنـــــدي إن الـ ــــكـ وقــــــــــال الـــــمـــــواطـــــن خــــمــــيــــس الـ

ــــائـــــد صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــــــن راشـــــــــد وعــــلــــيــــه نـــتـــوجـــه  ــــقـ الـ

بــالــشــكــر والـــتـــقـــديـــر واالمــــتــــنــــان لـــســـمـــوه عـــلـــى رؤيــــتــــه الــحــكــيــمــة وعــلــى 

جــــــهــــــوده الــــكــــبــــيــــرة الــــحــــافــــلــــة بـــــالـــــمـــــبـــــادرات االســــتــــثــــنــــائــــيــــة واإلنــــــــجــــــــازات 

العظيمة، حيث نفخر ونعتز بقائد استثنائي يحظى بمحبة شعبه 

وشعوب العالم، قائد عقد العزم على مسيرة حافلة في سماء 

الــمــجــد لــتــصــبــح دولـــــة اإلمــــــــارات مــحــط انـــبـــهـــار وإعــــجــــاب مـــن الــعــالــم 

بفضل رؤيته الثاقبة لأمور التي جعلتها دومــاً في مصاف الدول 

المتقدمة.

قائد مؤثر 
وقــــال الــمــواطــن أحــمــد حــمــد الـــوشـــاحـــي: »مـــن الــصــعــب أن نتحدث 

كشعب دولــة اإلمــارات عن إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد 

بـــن راشــــد آل مــكــتــوم، فــدبــي أضــحــت الـــيـــوم مــديــنــة ووجـــهـــة عالمية 

وبــمــثــابــة خــريــطــة طــريــق لمختلف جــوانــب الــعــمــل الــتــنــمــوي لــأعــوام 

ــــا الــعــالــمــي  الــمــقــبــلــة ولــيــس هـــذا فــحــســب إذ إن إمـــــارة دبـــي لــهــا دورهـ

فـــي الــمــجــال االقـــتـــصـــادي والـــمـــالـــي، ِلــــَم ال؟ وجـــهـــود ســمــوه واضــحــة 

في ترسيخ مكانة دبي الرائدة في المنطقة«.  ولفت الوشاحي إلى 

أن ســمــوه قــائــد استثنائي مــؤثــر وإنــســان ُمــلــهــم، يــحــرص دائــمــاً على 

احتواء أفراد شعبه بالدعم واالهتمام، وتشجيع كل مواطن على 

اإلبداع في شتى الميادين.

 دعم الشباب 
وأكـــــــد الــــمــــواطــــن عـــلـــي مـــحـــمـــد الـــكـــعـــبـــي أن لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 

محمد بــن راشــد آل مكتوم إنــجــازات ومــبــادرات استثنائية، السيما 

تلك التي تستهدف الشباب، فهو يتطلع دائماً وأبداً إلى خلق جيل 

وطني قيادي غير نمطي.  

وأضـــــــــاف الـــكـــعـــبـــي: »يـــشـــجـــع ســــمــــوه شــــبــــاب الـــــوطـــــن عـــلـــى اإلبـــــــداع 

واالبــتــكــار، حيث أطــلــق االستراتيجية الوطنية لالبتكار عــام 2015، 

التي تهدف لجعل اإلمارات ضمن الدول األكثر ابتكاراً على مستوى 

العالم، وانطالقاً من رؤية اإلمارات 2021. وليس هذا فحسب، إذ 

يشجع سموه أيضاً الشباب على االرتقاء بمستوى البحث العلمي 

والتطوير ونشر المعرفة وتحفيز الريادة في األعمال«.

أحمد الوشاحيعلي الكعبي

سعيد الصياحمحمد النعيمي

خديجة الشامسي

يوسف إسماعيل

شيرين موسىمحمد مصطفىأيهم زيباريمحمد نسيم
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اإلخوة واألخوات.. أبناء شعب اإلمارات..
قبــل حوالــي 15 عامــًا، تــم تكليفــي برئاســة الحكومــة االتحاديــة.. وأمــام رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، وأمامكــم جميعــًا، أقســمت باللــه العظيــم أن أكــون مخلصــًا لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.. وأن 

أحافــظ علــى كيــان اتحادهــا.. وأصــون مصالحهــا.. وأحتــرم دســتورها.. وأن أرعــى مصالــح شــعبها. وكنتــم شــهوداً علــى تلــك اللحظــة.. وكان اللــه شــهيداً علــى ذلــك القســم. واللــه يعلــم أننــا بذلنــا مــا فــي 

رنا مــوارد الحكومــة كلهــا لخدمــة شــعبنا.. واللــه يعلــم أننــا لــم نجامــل أحــداً علــى حســاب مصلحــة بالدنــا. وســعنا.. واللــه يعلــم أننــا ســخَّ

ولقــد أعلنــُت بعدهــا بعــام أمــام أخــي رئيــس الدولــة وإخوانــه أعضــاء المجلــس األعلــى لالتحــاد أول اســتراتيجية اتحاديــة. وفــي العــام 2009، أعلنــا رؤيــة اإلمــارات 2021، وأننــا نريــد أن نكــون مــن أفضــل 

دول العالــم. وتســاءل البعــض عــن جــدوى إطــالق اســتراتيجية وأهــداف تمتــّد علــى مــدى 12 عامــًا، ولكننــا اليــوم نــرى نتائجهــا واقعــًا يعيشــه شــعبنا.

ــخنا  مــا حــدث خــالل هــذه األعــوام كان مذهــالً؛ حيــث عملــت آالف فــرق العمــل مــن المســتويات االتحاديــة والمحليــة كفريــق واحــد لتحقيــق الرؤيــة التــي اعتمدهــا رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه ورعــاه. رسَّ

مبــادئ التخطيــط االســتراتيجي فــي الحكومــة.. وأصبــح التميــز والتنافــس ثقافــًة فــي مؤسســاتها.. وُقمنــا بأكبــر عمليــة إصــالح تشــريعي فــي بالدنــا عبــر أكثــر مــن 50 قانونــًا جديــداً لنواكــب المســتقبل.. 

رنــا مــن نمــوذج تقديــم 2500 خدمــة حكوميــة مــن تقليديــة إلــى ذكيــة.. وأصبحــت حكومــة دولــة اإلمــارات الثانيــة عالميــًا فــي الكفــاءة الماليــة.. وأعدنــا هيكلــة الحكومــة عــدة مــرات لتواكــب المتغيــرات..  وغيَّ

وضاعفنــا الميزانيــة االتحاديــة %130.. وعّززنــا تنافســيتنا لتكــون دولــة اإلمــارات األولــى عالميــًا فــي 121 مؤشــراً فــي مختلــف المجــاالت.. وال يــزال عملنــا مســتمراً.

جــواز دولــة اإلمــارات اليــوم األقــوى عالميــًا.. نســبة الشــعور باألمــان فــي دولــة اإلمــارات األعلــى عالميــًا بأكثــر مــن %95.. دولتنــا األولــى عالميــًا فــي مؤشــر االســتقرار الكلــي لالقتصــاد.. واألولــى عالميــًا فــي نســبة 

المستشفيات المعتمدة دوليًا.. واألولى عالميًا في سهولة الحصول على الكهرباء.. واألولى عالميًا في توفر اإلنترنت المتنقل عريض النطاق.. والثانية عالميًا في قدرة حكومتنا على التكيف مع المتغيرات.

اقتصادنا الثاني عربيًا في الحجم.. ونحن الدولة األولى إقليميًا في استقطاب االستثمارات األجنبية وفي سهولة ممارسة األعمال.. ونتقّدم على محيطنا العربي في المركز األول في أكثر من 437 

مؤشراً دوليًا.. وتصنيفنا السيادي المالي الحكومي األعلى في المنطقة.

رنــا العديــد مــن التشــريعات..  نحــن الدولــة األولــى عربيــًا فــي ســيادة القانــون وكفــاءة النظــام القضائــي.. وال خــوف علــى دولــة يســود فيهــا العــدل ويُحتــرم فيهــا القانــون وُتصــان فيهــا حقــوق البشــر. غيَّ

وقدمنا التسهيالت للجميع لنكون اليوم الدولة األولى عالميًا في استقطاب المواهب.. واألولى عالميًا في الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص.. واألولى عالميًا في المهارات المالية في القطاع 

العــام.. وتعليمنــا األفضــل عربيــًا فــي العلــوم والرياضيــات.. وإنفاقنــا علــى البحــث والتطويــر فــي الجامعــات يتجــاوز 8 مليــارات درهــم فــي 2020 فقــط.

خــالل الفتــرة الماضيــة أيهــا اإلخــوة واألخــوات ضّخــت الحكومــة االتحاديــة 40 مليــار درهــم فــي اإلســكان.. و140 مليــاراً فــي التعليــم.. و94 مليــاراً فــي برامــج التنميــة االجتماعيــة.. و50 مليــاراً فــي قطــاع 

الصحــة ووقايــة المجتمــع.

متوسط األعمار يقترب من الثمانين بحمد الله.. وتم تصنيف بالدنا الثالثة عالميًا في مؤشر جودة الصحة الجسدية ورضا الناس عن الرعاية الصحية.. وغيرها الكثير من المؤشرات التي سهرت 

فرق العمل االتحادية المحلية على إنجازها عبر الـ 15 عامًا الماضية وصوالً للعام 2021.

اإلخوة واألخوات..
رنــي مــن الفشــل الذريــع.. أذكــر مــن نبَّهنــي بــأن أحافــظ علــى  لــم تكــن الـــ 15 عامــًا الماضيــة التــي قضيتهــا مــع فــرق العمــل فــي الحكومــة االتحاديــة ســهلة. أذكــر فــي بدايــة تولــي رئاســة الحكومــة َمــن حذَّ

ثني بعد عدة سنوات من تولي مسؤولياتي بقوله »توقعنا لك جميعنا الفشل.. وكنا مخطئين«.. وجوابي  نجاحي في دبي وال أجازف بمسؤوليات جديدة.. أذكر أحد كبار الشخصيات اإلماراتية حدَّ

الدائــم: النجــاح ليــس نجاحــي.. النجــاح لفــرق العمــل.. النجــاح لــكل مســؤول كان ينتظــر الفرصــة للتغييــر.. النجــاح آلالف الشــباب الذيــن وثقنــا بهــم.. وأثبتــوا لنــا أنهــم علــى قــدر الثقــة.

والسؤال هو: ماذا تعلمنا من الـ 15 عامًا الماضية؟
تعّلمُت أن االتحاد قوة.. ومنعة.. وخير.. وبركة.. وأنه اإلنجاز األعظم الذي ال بد أن نحميه ونفديه ونغليه جميعًا. قد تتنافس المؤسسات المحلية – وهذا خير – ولكن يبقى بيتنا الكبير اإلمارات.. 

وعنواننــا العظيــم اإلمــارات.. وهويتنــا األصيلــة اإلمــارات.. والــروح التــي تحركنــا جميعــًا هــي روح االتحــاد التــي تشــكل كيــان دولــة اإلمــارات.. ولــوال هــذه الــروح لــم تعمــل الفــرق مــع بعضهــا.. ولــوال هــذه 

الــروح لــم يواصــل شــبابنا الليــل بالنهــار لتشــريف اإلمــارات.. ولــوال هــذه الــروح لــم تكــن التضحيــات التــي شــاهدتها يوميــًا لتحقيــق إنجــازات لشــعب اإلمــارات.  

تعّلمنــا فــي الـــ15 عامــًا أيضــًا بــأن أحــد أهــم أســرار نجاحنــا هــو اهتمامنــا باإلنســان.. احتــرام اإلنســان.. أيــًا كان ومــن أيــن جــاء.. حفــظ حقــوق اإلنســان وصونهــا.. تحفيــز اإلنســان ليقــدم األفضــل وليحلــم 

باألكبــر.. توفيــر حيــاة كريمــة لإلنســان. ال بــدَّ أن نحمــي هــذه القيــم إذا أردنــا االســتمرار.. قيــم التســامح.. والتعايــش.. واالحتــرام.. والعدالــة.. والحيــاة الكريمــة للجميــع.. هــذه القيــم هــي التــي ســتحافظ 

علــى ديمومــة التنميــة للخمســين عامــًا المقبلــة.. القيــم أهــم مــن أيــة مشــاريع تنمويــة.. اإلنســان هــو الــذي يصنــع المشــاريع.. ولــن يســتطيع اإلنســان تحقيــق منجــزات فــي دولــة ليســت لديهــا منظومــة 

قيــم إنســانية راســخة تحفظهــا وتحميهــا.

تعّلمنــا أيضــًا فــي الســنوات الســابقة أن النجــاح ليــس فــي عــدد المشــاريع المنجــزة.. وال فــي عــدد المؤشــرات المحققــة.. وال فــي حجــم المــوارد المرصــودة.. النجــاح فــي رضــا النــاس.. أن تذكرنــا األجيــال 

ويذكرنــا الوطــن بالخيــر.. النجــاح هــو فــي أداء األمانــة بأمانــة.. والقيــام بمســؤولياتنا الوطنيــة بمســؤولية.. مســؤولية أمــام اللــه والوطــن ورئيــس الدولــة.

15 عامًا مرت جميلة.. سريعة.. مليئة بالعمل واإلنجاز.. لم نقف ولم نتردد ولم نلتفت للوراء ونحن ننفذ رؤية أخي الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه.

15 عامــًا كان فيهــا أخــي الشــيخ محمــد بــن زايــد نعــم الصديــق والرفيــق والداعــم والقائــد.. لــواله لمــا نجحــت الحكومــة االتحاديــة ولمــا تقدمنــا بهــذه الســرعة.. لــوال حكمتــه.. ورؤيتــه.. وبصيرتــه.. ودعمــه 

الالمحــدود لحكومــة االتحــاد لمــا وصــل اتحادنــا اليــوم ليكــون الكيــان األنجــح واألفضــل عالميــًا.

15 عامــًا عملــُت فيهــا مــع أخــي الشــيخ ســيف بــن زايــد وأخــي الشــيخ منصــور بــن زايــد كفريــق واحــد.. حمــال فيهــا المســؤوليات األعظــم فــي الحكومــة.. ورفعــا رأس دولــة اإلمــارات.. وتابعــا فــرق العمــل.. 

وواصــال العطــاء دون كلــل أو ملــل.. فلهمــا كل الشــكر مــن شــعب اإلمــارات.. ولمجلــس الــوزراء الشــكر موصــول.

ولكل شبابنا وشاباتنا المخلصين للوطن.. الملتفين حول القيادة.. المتطلعين ألن تكون بالدهم في المركز األول نقول حفظكم الله.. رعاكم الله.. ووفقكم الله لخدمة وطنكم.. وأمامنا 50 

عامًا جديدة تمضي فيها بالدنا نحو مستقبل أعظم وأجمل بإذن الله تعالى.

القادم يتطلب جهوداً مضاعفة.. ودماء جديدة.. حفظ الله دولتنا ورعاها وكفاها.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

في حكومة دولة اإلمارات
15 عامًا
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