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أعرب صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبــي، رعاه اللــه، عن فخــره بفرق 
العمل التي تســاعد سموه على إنجاز 
المهام بــكل تفاٍن وشــفافية وإتقان، 
حتى وصلت دولتنا ومؤسســاتنا إلى 
مستويات عالمية في التميز والجودة 
واالبتكار، مثنياً سموه على كل الجهود 
الوطنية التي يبذلها كل مسؤول وكل 
مواطن؛ كٌل مــن موقع عمله، معتبراً 

ســموه أن تكاتف الجميع وتعاونهم 
أثمــرا هذه الثمار الطيبة التي يجنيها 
شــعبنا في قطاعات التعليم والصحة 
واالبتــكار والتميــز وفــرص العمــل 
والعيش الكريم اآلمن. وقال ســموه: 
«بــارك اللــه جهودكــم ووفقنــا الله 
جميعاً لخدمة شعبنا وتحقيق المزيد 
من اإلنجازات الحضارية والمكتسبات 
الوطنيــة في ظــل القيادة الرشــيدة 
ألخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيــان رئيس الدولة، حفظه 

الله».
جــاء ذلك لــدى اســتقبال صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 

مكتوم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم 
دبي، في قصر ســموه في زعبيل ظهر 
أمــس، الفعاليات الحكومية والخاصة، 

وجمــوع المهنئين بمناســبة الذكرى 
العاشرة لتولي ســموه مقاليد الحكم 
في دبي، ونائباً لرئيس الدولة ورئيساً 

لمجلس الوزراء.

وتقبل ســموه التهاني بهذه المناســبة 
المجيدة من كل مــن معالي الدكتورة 
أمل عبدالله القبيســي رئيسة المجلس 

الوطني االتحادي، وســمو الشيخ أحمد 
بن ســعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي 
للطيــران الرئيــس األعلــى لمجموعة 
طيران اإلمارات، ومعالي الشيخ نهيان 
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■ ومن عيسى الغرير ■ سموه يتلقى التهنئة من عبدالرحمن العويس ■ محمد بن راشد وأنور قرقاش

■ سموه يتوسط أمل القبيسي ونهيان بن مبارك وأنور قرقاش وجمعة الماجد وضاحي خلفان



بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر الثقافة 
والشــباب وتنميــة المجتمع، وســمو 
الشــيخ حشــر بن مكتــوم آل مكتوم 
مدير دائرة إعالم دبي، ومعالي الوزراء 

وأعضــاء المجلس الوطنــي االتحادي، 
ورؤساء ومديري المؤسسات االتحادية 
والمحليــة، وأعيــان البــالد وجمع من 

المواطنين.

من جانبهم؛ أعرب المهنئون عن اعتزازهم 
باإلنجازات التي تحققت لشعبنا على أكثر 
مــن صعيد، وفي شــتى القطاعات بفضل 

القيــادة الحكيمة والتوجيهات الســديدة 
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولــة، حفظه الله، وقيادة 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 

آل مكتــوم نائــب رئيس الدولــة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، 
الــذي يقــود حكومة وطنية، اســتطاعت 
على مدى عقد من الزمن ترســيخ مفهوم 
وثقافة اإلدارة الحكومية الناجحة، وتوفير 
كل الخدمــات والتســهيالت للمواطنيــن 
والمقيميــن علــى أرض دولتنــا الحبيبة، 
والعمــل ضمن اســتراتيجية محكمة على 
البشــرية واالجتماعية  التنميــة  تحقيــق 
واالقتصادية والتقنية واالبتكار وفق رؤية 

اإلمارات 2021.

وأكــد الحاضرون اعتزازهم برؤية صاحب 

السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
البعيدة، واستشــراف ســموه المســتقبل 
بعيــن ثاقبة وفكر منفتح وإرادة صلبة في 
مواجهــة التحديات، وتوفير كافة أســباب 
النجــاح، التي أســفرت عــن تحقيق آمال 
الكريم  العيــش  وطموحات شــعبنا فــي 
العلمي والتكنولوجي،  والتنمية والتقــدم 
حتى باتت دولتنــا تصّنف من بين الدول 
المتقدمــة عالمياً في مختلــف الميادين، 
وشــعبنا من بين أســعد عشــرة شــعوب 
لســموه  مقّدريــن  األرض،  وجــه  علــى 
الحكومة  الدؤوبة لعمل  جهوده ومتابعته 
والمؤسســات والدوائــر الحكوميــة على 

المستويين االتحادي والمحلي.
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■ وعبدالله بن دلموك

■ وخليل المنصوري

■ ..وطارش المنصوري

■ ويحيى لوتاه

■ وأحمد بن حسن الشيخ

■ ..ومن أحمد جمعة الزعابي

■ وأحمد بن حميدان

■ وهالل سعيد المري

■ محمد بن راشد يتلقى التهنئة من عبدالغفار حسين
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■ محمد بن راشد في حديث مع  أمل القبيسي ونهيان بن مبارك ومحمد القرقاوي وأنور قرقاش وجمعة الماجد وضاحي خلفان وجموع المهنئين  |  تصوير: خليفة عيسى

■ حسين الحمادي وأحمد الطاير وحمد المدفع وسعيد الرقباني وعدد من المسؤولين

■ عدد من مهنئي سموه بالذكرى العاشرة لتولي الحكم والحكومة

■ ومنصور العور■ وسموه مصافحاً عبدالله الشيباني

■ عبد الرحمن العويس وأحمد الزعابي ومطر الطاير وخالد الكمدة وعارف الشيخ ومسؤولون لدى تهنئة سموه بالذكرى العاشرة لتولي الحكم والحكومة 

■عبدالرحمن رفيع ومحمد الشريف واحمد المنصوري وعبد الحميد احمد ومسؤولو
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■ سلطان المنصوري وسلطان الجابر واحمد الزعابي وسيف الشعفار وخميس المزينة وعبد الغفار حسين وعلي النعيمي وعارف الشيخ لدى تهنئة سموه

■ حسين لوتاه وخليفه بن دراي ومسؤولون وشخصيات مجتمعية خالل اللقاء

■ محمد بن راشد يتلقى التهنئة من حمد الشيباني

■ لبنى القاسمي وريم الهاشمي ومريم الرومي وحصة لوتاه وحصة العسيلي وعدد من الشخصيات والقيادات النسوية

■ سموه يتوسط أمل القبيسي ونهيان بن مبارك وأنور قرقاش وجمعة الماجد وضاحي خلفان

ون خالل التهنئة



أكد معالي الشــيخ حمدان بن مبارك 
آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث 
لجامعــة  األعلــى  الرئيــس  العلمــي 
اإلمــارات العربية المتحــدة أن قيادة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائــب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكــم دبي رعاه الله 
جســدت كافة التطلعات والطموحات 
التــي نتطلع إليهــا واختصــرت كافة 
المســافات والمراحل الزمنية وفتحت 
آفاقاً واســعة نحو تبوؤ مواقع الريادة 
التي  المبــادرات  العالمية مــن خالل 
يطلقهــا ســموه فــي كل مجــال من 
المجــاالت والتــي هي نتــاج عصف 
ذهني للخبــرات الوطنية ونتاج رؤية 
مســتقبلية تتطلع إلــى تحقيق ما هو 
افضل واقدر على خدمة شــعب دولة 
اإلمارات وإســعاده وبالتالي شــعوب 
العالــم اجمع من خالل مــا تتمتع به 

الدولة من مكانة وقدرة على التواصل 
الفكــري والحضاري وتبني سياســات 
اســتطاعت أن توفر  وطنيــة شــاملة 
مظلة من األمن واألمان وتحقق أعلى 

معدالت النمو والرخاء والسعادة
ورفــع معاليــه أســمى آيات الشــكر 
والتقديــر والعرفــان لمقــام صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائب رئيــس الدولــة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» 
بمناســبة الذكرى الســنوية العاشــرة 
على تولي سموه قيادة مسيرة التطور 
واالرتقاء وقيادة مسيرة البناء والرخاء 
والتنمية مجســداً بذلك نموذجاً فريداً 
في أســلوب الحكم والحكمة والقيادة 
والوطنيــة وباتــت أفــكار ومبادرات 
ســموه تمثــل نظريــات فــي الحكم 
وأسلوب القيادة الناجحة والتي يؤسس 
عليهــا ركائــز وطنيــة ثابتــة تحققت 
من خاللهــا اإلنجــازات العديدة على 
كافة المســتويات المحلية واإلقليمية 
والدوليــة مما عزز في الوقت نفســه 
مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة 

عالمياً.
 وأضــاف معاليــه إننــا فــي دولة 
اإلمارات العربيــة المتحدة حبانا الله 
قيادة فريدة قــادرة على تحمل أعباء 
المســؤولية وأخذ زمــام المبادرة في 
توفيــر كل متطلبــات التطــور والنمو 
وفــق أرقــى المقاييس والمؤشــرات 

والمعايير العالمية.

 رفع ســامي عبداللــه قرقاش المدير 
التنفيذي لمؤسســة محمد بن راشــد 
التهانــي  آيــات  أســمى  لإلســكان 
والتبريكات لصاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكم دبي رعاه الله، ولدولة اإلمارات 

العربية المتحدة حكومة وشعبا.
وأكــد قرقــاش أن تهنئــة صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه الله، 
لصاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبي 
«رعــاه الله» على مرور 10 ســنوات 
من حكمه وحكومته، تعكس بوضوح 
روح األخــوة والتكامل والمحبة التي 

تربط القيادة الرشيدة فيما بينها.
وأكد أن 10 ســنوات تحت القيادة 
الحكيمة لسموه شــكلت نقلة نوعية 
في العمل الحكومــي، فأصبحنا نحن 
المثــال، ونحن النموذج، وبات اســم 
دولة اإلمارات ودبي على كل لســان، 
وقد عودنا ســموه على العمل الجاد، 
وزرع فينا حب االبتكار، وعّودنا على 
المبادرات القّيمة التي ترفع من شأننا 
وشأن بلدنا، كما آمن سموه بالشباب، 
وابتكر برامج للقيادات، عشق المركز 
للتميز والسباق  برامج  األول، فأوجد 
بين الدوائر والمؤسسات، وأذكى روح 

المنافسة بين الموظفين واألفراد.
وقال إن إنجازات سموه مشهود لها 
محلياً وإقليمياً وعالمياً، فسموه يمثل 
نموذجا اســتثنائيا فــي القيادة أصبح 
حديــث العالم اليــوم، حيث يعكس 
ســموه بفكره وحكمتــه وقيادته ما 
يميــز الدولــة ويجعل منهــا نموذجا 

فريدا.

 –

رأت فعاليات من عجمــان وام القيوين 
أن (حملة شــكرا محمد بن راشد) التي 
اطلقها صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
أتت تقديرا للجهــود التي بذلها صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبــي، رعاه اللــه، والتي وضعت 
الدولة في مصاف الدول المتقدمة، كما 
تدلل على اللحمــة والتعاضد مبينين أن 
صاحب الســمو نائب رئيس الدولة يعد 
قائــدا ملهما وصاحب مبــادرات خالقة، 
منهــا (جعل عــام 2015 عامــا لالبتكار) 
ألن االبتــكار يعــد الوســيلة التي يمكن 
أن ترتقــي بها الشــعوب وتتقدم بنتاج 

أفكار ابنائها.

يقول العميد الشــيخ سلطان بن عبدالله 
النعيمــي قائــد عام شــرطة عجمان إن 
الحكومــة االتحادية  اإلمارات فــي ظل 
التــي يقودهــا صاحب الســمو الشــيخ 

محمد بن راشد حققت انجازات عمالقة 
وشامخة في مختلف المجاالت الحضارية 
الذي  األمر  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 
جعلهــا تتبوأ مكانة كبيــرة وضعتها في 

مصاف الدول المتقدمة.

ويقول الشــيخ سلطان بن صقر النعيمي 
مدير مكتب وزارة االقتصاد في عجمان 
انــه في ظــل الحكومــة االتحادية التي 
نائــب رئيس  الســمو  يقودهــا صاحب 

الدولة تحقق للوطن مــن االنجازات ما 
ال يعــد ويحصى، ويســتحق أن تســطر 
تلــك االنجازات بحــروف من ذهب في 
سجل التاريخ، فمن بناء اإلنسان إلى بناء 
حضارة حديثة تستمد جذورها من إرثنا 

الحضاري المجيد. 
لقــد كانــت هــذه الســنوات حافلة 
باإلنجازات الكبيرة التي شهد لها القاصي 
والداني ونال ســموه على إثرها الجوائز 
من مختلف الدول والمؤسسات العالمية، 
حيــث تتســم هــذه الفترة بالشــفافية 

والمثابرة والنشــاط والعمل الجاد على 
تحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة 
حياة عالية للسكان، فاطلق خاللها سموه 
الكثيــر مــن المبــادرات التــي وضعت 
االمــارات في مصاف الــدول المتقدمة 
فحققت تنافسية عالية ومراكز أولى في 
االقتصاد والثقة فــي الحكومة، وخالفها 

من المراكز األخرى.

مديــر  بوعصيبــة  عبداللــه  ويقــول 

المركــز الثقافــي فــي أم القيوين: ان 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، رعــاه الله، هــو صاحب 
واإلنســانية  التنمويــة  المبــادرات 
فــي مختلــف المجــاالت وعلــى كل 
المســتويات، فعلى المستوى المحلي 
أطلق ســموه خطة دبي االستراتيجية، 
وعلى المستوى االتحادي أطلق سموه 
اســتراتيجية حكومــة اإلمــارات التي 
تؤســس لمرحلــة جديدة مــن العمل 
مبــادرات  لســموه  كمــا  الحكومــي، 

إنســانية فكانت مبــادرة دبي العطاء 
المحتاجيــن  إلــى  وجهــت  والتــي 
والمســتحقين في المنطقــة وجوارها 
برسالة نشر التعليم، من خالل اإلسهام 
في توفير المدارس والفصول الدراسية 
المحرومين من  األطفــال  واحتياجات 
الكتــب والحقائــب والغــذاء الصحي 

والعناية الطبية.

مــن جهته يقول عبيــد الصقال رئيس 
التصديقات والعقود ببلدية أم  قســم 
القيوين إن فكر صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبي – رعاه الله- يعتمد على المتابعة 
الميدانيــة ورؤية معاول االنتاج تعمل 
وتواصل تطوير ادواتها ومن هنا كانت 
جوالت سموه التفقدية لكل المشاريع 
ومواقع العمل حافزا لمزيد من العطاء 
والتفانــي فــي العمل حيث يســتمد 
الجميــع حماســتهم وطموحهــم من 
المســتنير والمتطلع  الفكر  خالل هذا 
الــى غد اكثــر اشــراقا ألبنــاء الدولة 

والمقيمين عليها.

 توجه المهندس حســين ناصر لوتاه، 
مدير عام بلدية دبي بالتهنئة لصاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيس الدولــة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
وقال: مناسبة متميزة يشهد لها كل من 
عاصر إنجازات ســموه من مواطنين 
ومقيمين وزوار، وكل ذلك جاء بفضل 
إصــرار ســموه على إحــداث التغيير 
مع  والمنافســات  والريادة  والتطوير 
تحقيق العدل والمساواة، ونشر القيم 
المجتمع، مؤكداً  أفــراد  بين  الفاضلة 
أن كل عــام مــن هذه األعوام شــهد 
العديد من اإلنجازات، التي ترســخت 
بفضــل أفكاره الثاقبة، وحبه لشــعبه 
وأبناء الوطن وحرصه على تسخير كل 
الطاقات واإلمكانات، وشــحذ الهمم، 
مــن أجــل إيصــال وطنه إلــى ركب 

والمتطــورة على  المتقدمة،  الــدول 
مستوى العالم.

وذكر أن ســموه حرص، منذ توليه 
مقاليــد الحكم في إمــارة دبي، على 
تركيــز جــل اهتمامه على اإلنســان، 
وتوفير كل الســبل لتطويره وتأهيله، 
ليكــون الركيزة األساســية لمســيرة 

التنمية الشاملة .

 رفع مسؤولون ومديرون أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى السنوية 
العاشرة على تولي سموه قيادة مسيرة التطور واالرتقاء وقيادة مسيرة 
البناء والرخاء والتنمية، مجسداً بذلك نموذجاً فريداً في أسلوب الحكم 

والحكمة والقيادة والوطنية، وقالوا إن قيادة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، جسدت كل التطلعات والطموحات التي نتطلع إليها، 

واختصرت كل المسافات والمراحل الزمنية وفتحت آفاقاً واسعة نحو 
تبوؤ مواقع الريادة العالمية من خالل المبادرات التي يطلقها سموه في 
كل مجال من المجاالت، والتي هي نتاج عصف ذهني للخبرات الوطنية 
ونتاج رؤية مستقبلية تتطلع إلى تحقيق ما هو أفضل وأقدر على خدمة 
شعب دولة اإلمارات وإسعاده، وبالتالي شعوب العالم أجمع من خالل 
ما تتمتع به الدولة من مكانة وقدرة على التواصل الفكري والحضاري، 

وتبني سياسات وطنية شاملة استطاعت أن توفر مظلة من األمن واألمان، 
وتحقق أعلى معدالت النمو والرخاء والسعادة.

وأضافوا: «عشر سنوات تحت القيادة الحكيمة لسموه شكلت نقلة نوعية 
في العمل الحكومي، فأصبحنا نحن المثال والنموذج، وبات اسم اإلمارات 
ودبي على كل لسان، وقد عّودنا سموه على العمل الجاد، وزرع فينا حب 
االبتكار، وعّودنا على المبادرات القيمة التي ترفع من شأننا وشأن بلدنا».

وأشاروا إلى أن اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، تحقق معدالت أداء رائعة في شتى المجاالت، ما جعل 

اإلمارات تحتل مكانة مرموقة على الصعيد اإلقليمي والعالمي، وتتبوأ 
مكانة مميزة على صعيد الخدمات التي توفرها ألبناء الوطن.
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أوضح ماجــد العصيمي عضــو اللجنة 
العليا لحماية حقوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، أن اهتمــام صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكم دبــي، رعاه الله، بهذه الفئة من 
خــالل البرامــج والخطــط التي تعمل 
على تطبيقها الخطة االستراتيجية لدبي 
2021، يعكس حرصــا ودعما كبيرين، 
لالســتفادة مــن قدراتهــم ودمجهــم 
المبــادرات  خــالل  مــن  مجتمعيــا، 
والفعاليــات، ومهنيــا عبــر توظيفهم 

لضمان استغالل قدراتهم الكامنة.
وأشــار أن كلمــات ســموه «إنه ال 
مكان للمســتحيل» كانت نبراسا وأمال 
لــكل األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي 
أصبحــت هدفــا يســعون لتحقيقــه، 
مــن خالل التحــدي الذي أبــدوه كل 
في مجالــه، بحثا عن مكانــة مرموقة 
ومتميزة توضح القدرات الخاصة بهم، 
الفتــا أنــه علــى يقيــن أن أقرانه في 
اإلمــارات يدركــون مــدى التحديات 
التــي تواجههم، والتــي يعملون على 

تذليلها، بعد أن لقبهم سموه «بفرسان 
اإلرادة»، ما يدلل على إيمانه بقدراتهم 

نحو تحقيق أحالمهم.
ودلل على اهتمام سموه باألشخاص 
ذوي اإلعاقــة، بأحــد المواقــف التي 
عاشها مع سموه، أثناء حضوره إحدى 
النــدوات، والتــي تحــدث العصيمي 
خاللها عــن األهمية الكبيرة أن يكون 
التــي يكفلها  الفئــة حقوقهــا  لهــذه 
القانون والمجتمع من خالل مؤسساته 
لهــا، ما أثــار اهتمام صاحب الســمو 
للقائــه والتحــدث إليه عــن مطالبهم 

ومعرفة همومهم .

قال ســمو الشــيخ أحمــد بن ســعيد آل 
مكتــوم رئيــس هيئــة الطيــران المدني 
بدبــي الرئيس األعلــى لمجموعة «طيران 
اإلمارات» رئيس مجلس إدارة مركز راشد 
للمعاقيــن إن ســنوات الحكــم والحكمة 
لصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكــم دبي، رعــاه الله، 

لم تكن فقط حافلة باإلنجازات القياســية 
والمشــروعات العمالقة والبنيــة التحتية 
واالستثمار في الموارد البشرية وإنما أيضاً 
في بناء اإلنسان واالنتصار لكرامته وخاصة 
الضعفاء منهم من معاقين وأيتام وشواب، 

سواء على الصعيد المحلي أم العالمي.
وأشاد ســموه بالمنجزات التي تحققت 

في مجال العمل اإلنســاني والتشــريعات 
والقوانيــن التــي ســنت، والخدمات التي 
قدمــت، واإلعفاءات التي اســتفادت منها 
تلك الشــريحة من أبنــاء المجتمع، ضمن 
استراتيجية تهدف إلى دمجهم وتمكينهم، 

وصون كرامتهم.
وأضاف ســمو الشــيخ أحمد بن سعيد 
آل مكتــوم: حققت دبــي منجزات فاقت 
بها أكثر الدول تقدماً، ولعل مبادرة «دبي 
مدينة صديقــة للمعاقين» بحلــول العام 
2020 ســتكون األكثر إبهاراً للعالم، وهي 
ثمــرة مــن ثمار صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم وترجمة لرؤاه 

وحكمته.
وتقــدم ســموه بالتهنئة إلــى صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
بهذه المناسبة الغالية باسمه واسم أعضاء 
مجلس إدارة مركز راشد للمعاقين والطلبة 
الدارســين فيه، مؤكداً أن بصمات ســموه 

اإلنسانية ستظل منارة لألجيال المقبلة.

أكــد خالد الكمدة مدير عــام هيئة تنمية 
المجتمــع بدبي أن عشــر ســنوات، مرت 
على قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم، دبي رعاه الله، لدفة 
الحكومــة االتحاديــة، أبحرت بهــا دولتنا 
بيــن نجاح وتميــز، وتجــاوزت صعوبات، 
وحققــت أحالماً وبلغــت طموحات، عقد 
جميل، تراصــت فيه الصفوف وتالحم فيه 
أفــراد المجتمــع حول قائــد أزال الحدود 
ومد يده ليمســك بأيدينا، يشــد من أزرنا 
ويمنحنــا دعمه وتأييده ومحبته، لنســعد 

ويسعد بنا مجتمعنا.
فهناك رجل تحترمه وهناك رجل تتخذه 
مثــًال أعلــى، وهنــاك من تفخر بــه وآخر 
تعتمــد عليه، ولكن أن تجد من يؤثر فيك، 
يغرس فيــك احترامــه، تعرف أنــه دائماً 
ســيختار لك ولوطنك وألبنائك األفضل، أن 

تفخــر بالوقوف تحت مظلتــه، وأن تتخذ 
نهجــه درباً لك، تعمــل على تحقيق رؤيته 
وتنصهــر بفــرح في أهدافــه التي وضعها 
لــك ولوطنك؛ فهــذا هو حتمــاً محمد بن 
راشــد رجل خــرج من حكايــات البطولة 
والفروســية والشــهامة، قائــد حمل على 
عاتقه مهام عظيمــة، جميعها لنا، جميعها 
إلسعاد شعبنا ولوضعه دوماً في الصدارة.

قــد يكون األبــرز في مدرســة صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، التي 
نستقي منها جميعاً، هو التناغم الفريد بين 
العقلية المتفوقة إدارياً واقتصادياً والروح 
المرهفة إنسانياً، فجاء تعامله مع اإلنسان 
كثروة وطنية، وكأساس لالزدهار والتنمية، 
وكمفتاح لجميع أبواب النهضة الحضارية.

حرص ســموه على إعالء شأن المواطن 
وتأمين معيشة كريمة له، فأصدر القوانين 
وسن التشــريعات الداعمة لذلك، واعتمد 
برامج ومشــاريع تضمن توفير احتياجات 
المعيشــة لمــن لديهــم ظــروف تمنعهم 
مــن تحقيق دخل مالــي، فضمن بذلك أن 
تصان كرامتهم وتســتقر حياتهم. كما أولى 
أهميــة خاصة لرجال المســتقبل وحاملي 
راياتــه، فمنح الطفولــة أولوية خاصة في 
المبــادرات ودعمهــا  اهتماماتــه، طــرح 
بالقوانين والتشــريعات ليكــون مجتمعنا 
صديقــاً للطفولة، يحميهــا ويرعى حقوقها 
ويطــور مواهبها وينمــي قدراتها، ويزرع 

فيها بذور مستقبلنا.

هنأت نورة خليفة الســويدي مديرة 
االتحاد النســائي العام صاحب السمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيــس الدولة رئيــس مجلس 
الوزراء حاكــم دبي، رعاه الله، داعية 
المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة 
والعافيــة لمواصلــة طريــق العطــاء 

واإلنماء في دولة اإلمارات.
كما أشــادت بالدعــم الكبير الذي 
تحظــى به المــرأة اإلماراتية من ِقبل 
ســموه وقالــت إن رؤيتــه وقيادتــه 
المســتمر لمسيرة  الرشــيدة ودعمه 
المــرأة لتصــل للعالميــة وتمكينهــا 
مــن أن تتبــوأ أعلــى المراتب ليس 
لهــا حــدود، إذ حرص ســموه ومنذ 
توليه مقاليد الحكم على صون حقوق 
المرأة اإلماراتية وتمكينها وإتاحة كل 
الفــرص أمامهــا، لكي تقــوم بدورها 

واالجتماعــي  والسياســي  الوطنــي 
واالقتصادي علــى أكمل وجه وتكون 

مثاًال مشرفاً على مستوى العالم.
وأكدت أن ما يوليه صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
حفظــه اللــه، للمــرأة اإلماراتية من 
خالل إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة 
الفاعلــة فــي مختلف أوجــه الحياة 

واالجتماعية  واالقتصادية  السياســية 
والتنمويــة فــي الدولــة، يؤكد على 
أن هــذا الدعــم يهدف إلــى تمكين 
المرأة اإلماراتية مــن تأدية واجباتها 
ومســؤولياتها تجاه وطنها ومجتمعها 
وهــو الدعم الــذي أدى إلى تحقيقها 
للعديد مــن المكاســب الوطنية غير 

المسبوقة عربياً وعالمياً.
كما أشــارت بأن اإلنجــازات التي 
تحققــت في ظل قيادتــه تضاف إلى 
ســجل نجاحــات المــرأة اإلماراتيــة 
وما وصلت إليه مــن تقدم وازدهار. 
الدولة علــى مركز الصدارة  كحصول 
عالمياً في احترام المرأة وفقاً لمؤشر 
التطــور االجتماعي فــي دول العالم 
الــذي صدر ضمن تقرير عالمي جديد 
مختص بقياس التطور االجتماعي في 
مختلف دول العالم يقوده فريق من 

الخبراء العالميين.

هنأت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير 
رئيســة جمعية النهضة النسائية دبي ـ 
رئيسة مجلس اإلدارة وعضوات مجلس 
اإلدارة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، قائلة:

الســمو يســعدنا  ســيدي صاحــب 
ويشــرفنا أن نبعــث لســموكم بتحية 
المجتمع السعيد إلى صانع السعادة... 
فقد حّق للمرأة في بالدنا أن تفخر بما 
تحقــّق لها من مجد وفخار ومكاســب 
أكبــر مــن أن تحصى أو تعــّد.. ويحّق 
لــألم أن تنعم باألمن واألمان والرعاية 
والعناية، وأن تســعد بما اكتسبت من 
إنجــازات ترتقي إلى مســتوى دورها 
في تنشــئة األجيال وبنــاء صروح الغد 

األفضل واألجمل. 
ويحــّق للطفولــة أن تعانــق بهجة 
الحياة، وأن ترفل في حرير الســعادة، 
وهــي تحظــى باالهتمام االســتثنائي 
الذي يعطيها وطناً مــن األحالم وزمناً 
مــن الفــرح، ويرحل بهــا كل يوم إلى 
مــدارات قــوس قــزح، حيــث األلوان 
الالمتناهية ويحق  الزاهيــة والبشــائر 

لألســرة أن تهنأ بالســالم والوئام، وأن 
تعيش الفخــار واالزدهــار، وأن تنعم 
بروعــة اإلنجاز في زمن االمتياز، حيث 
الهنــاء والرخاء، وحيــث حضن الوطن 
الدافئ، وزمن الســعادة الشــاملة في 
بلد اإلشــراق الدائــم. ويحّق للمجتمع 
أن يزهــو بوئامــه وســالمه ووحدتــه 
وانســجامه، وأن ينشد أناشــيد الوفاء 
والــوالء، متجــّذراً في هويتــه، فخوراً 
بأصالتــه، متوّهجــاً بإنجازاتــه، متفرداً 
بمكاســبه، رافًال في حّلة البهاء، مزداناً 

بأزاهير السناء والضياء. 
وللقائد الفّذ صاحب الرؤية المتفردة 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم جزيل الشكر وعظيم التقدير 
وُمطلق الوالء.. فهو الذي خّطط وأنجز، 
وهــو الذي بــادر فأعجز، وهــو الذي 
أنار المسافات، وعّطر المدارات، وقادنا 
برؤية الرائي وحكمة القائد االستثنائي 

إلى فرادة األلق والعالء . 

33

أوضحــت موزة الشــومي مديــرة إدارة 
الطفــل في وزارة الشــؤون االجتماعية، 
أن الرؤيــة التنمويــة التــي يعمــل على 
الشــيخ محمد  الســمو  تحقيقها صاحب 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، تعد منهج عمل تعمل على تحقيقه 
كافة مؤسســات الدولة، من خالل تعزيز 
وتطبيق تلــك المفاهيم التي تحث على 
االنطالق بالموظفيــن، ودعمهم ابتكاريا 
ومعنويــا من خالل اســتيعاب أفكارهم، 
الفتة أن كثيرا من أفكار ســموه أصبحت 
أهدافــا يعمل على تحقيقهــا الكثير من 
المديريــن فــي كافة الدوائــر الحكومية 

والمحلية.
وأشــارت أن مســؤوليتها النابعة من 
أهميــة إدارتهــا، التــي تهتــم باألطفال 
وشــؤونهم وحقوقهم، تجعلها تعمل من 
خــالل خطــط مســتقبلية طويلــة األمد 
تعتمــد علــى الكثير من األهــداف التي 
تتطلب ســقفا زمنيــا لتحقيقها، الفتة أن 
كثيرا من هذه المهمات تســتلهم كلمات 
وأفكار صاحب الســمو حاكــم دبي، من 

أجــل تحقيقها، موضحة أنها على ســبيل 
المثال تعمل على استنفار موظفي إدارتها 
مــن خالل البرامج والــدورات التدريبية 
المتواصلة التي تعمل على رفع قدراتهم 
لــوزارة الشــؤون  لالنطــالق ألداء راق 

ينعكس مباشرة على المتعاملين.
ولفتــت إلى فكرة الموظف الشــامل 
التي تســعى لتكريســها بيــن موظفيها، 
والتي تتطلــب اإللمام بكافــة المهمات 
واألعمال في كافة األقســام، ما ينعكس 
فــي االرتفــاع بقــدرات وحرفيــة أداء 
مفاهيمهــم  مــن  ويطــور  الموظفيــن، 

وعلمهم بسير أعمال كافة األقسام .

أوضح سعيد بن عابد الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة االتصاالت المتخصصة «نداء» 
أن تأكيد صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، أن االبتكار ليس ترفاً بل هو ســر 
نهضة الشعوب وتقدم الدول، واسترشاداً 
برؤية ســموه، عملت المؤسســة على 
تبني هذا المفهوم ليكون منهجية عمل 
ويصبح  ومشــاريعها،  أعمالهــا  توجــه 
آلية يســعى موظفوها إلى االســتعانة 
بها من أجل تطوير خدمات المؤسســة، 
وتقديمها بشــكل أفضــل للعمالء، من 

خالل المبادرات واالستراتيجيات.
وأشــار أن «نــداء» وضعــت خطــة 
واضحــة فيمــا يتعلــق بتبنــي أحدث 
مجــال  فــي  العالميــة  االبتــكارات 
االتصــاالت، وذلــك في إطار الســعي 
لتحقيق مزيد من التطور والنمو وتوفير 
المتخصصــة  والمنتجــات  الخدمــات 
لمجموعة واســعة مــن القطاعات، بما 
 (TETRA) «في ذلــك تقنيات «تتــرا
و«التطور طويــل األمد» (LTE)، الفتا 

أن ثقافة االبتكار تشكل ركيزة أساسية 
في المؤسســة، حيث أطلقت مبادرات 
داخلية لتحفيز الموظفين على االبتكار 
لإلبــداع،  أمامهــم  المجــال  وإتاحــة 
ومنحهم فرصة ابتكار تطبيقات وحلول 
تقنيــة وإداريــة للعديد مــن تحديات 

العمل. 
وأبان أنــه نتيجة لذلك اســتطاعت 
«نداء» أن تسهم بشكل كبير في توفير 
أعلى مستويات األمن والسالمة العامة 
فــي القطاعين العام والخاص من خالل 
حضــور منتجاتهــا في كافة األنشــطة 

واألحداث . 
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تعليقاً على الذكرى الســنوية العاشرة لتولي 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم، نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، الحكم والحكومة.
أكــد ســامي القمــزي، مدير عــام دائرة 
التنمية االقتصادية في دبي، أن تولي صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، رعــاه الله، مقاليــد الحكم في 
دبــي يعــد نقطة تحــول مهمة فــي تاريخ 
اإلمارة بشــكل خاص وتاريخ دولة اإلمارات 

والمنطقــة على وجه العموم، حيث يجســد 
ســموه برؤيته الثاقبة نموذجاً رائداً للقيادة 
التــي تحمل على عاتقهــا تحقيق طموحات 
وتطلعات الوطن وإســعاد كل من يقيم على 
أرض دولــة اإلمــارات.  فمنذ تولي ســموه 
مقاليد الحكم في إمارة دبي تسارعت وتيرة 
العمل وتعــددت أوجه المبادرات، وحققت 
اإلمارة إنجازات كبيرة قياساً بالفترة الزمنية 
لمســيرتها التنموية، األمــر الذي عزز مكانة 

إمــارة دبي على الخارطــة العالمية في كل 
المجــاالت، بدءاً من تطــور وتنمية العنصر 
البشــري إلى تبنــي العديد مــن المبادرات 

االقتصادية والذكية واإلنسانية.
ويــدرك ســموه أهمية العنصر البشــري 
مــن خالل إطالق مؤشــر الســعادة الهادف 
إلــى تحقيــق الرضا المنشــود على مختلف 
المســتويات والصعــد. وقــد أولى ســموه 
بالغاً  المواطنة اهتمامــاً  البشــرية  الطاقات 
وعنايــة خاصــة، وقطف ثمار هــذا التوجه 
الســامي من خــالل زرع الطاقــة اإليجابية 
في القيادات المواطنة الفتية التي ســاهمت 
بصورة رئيسية في دعم مسيرة التنمية إلى 
مســتويات متقدمة لدولة اإلمارات العربية 
المتحــدة. وختامــاً، أتوجــه بأحــر التهاني 
والتبريكات لصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، في ذكرى توليه مقاليد 
الحكم، متمنياً لســموه، باسم دائرة التنمية 
االقتصاديــة، دوام النجــاح واالزدهار، وأن 
يبقى علمــاً من أعالم بناة دولتنــا الحبيبة، 
وأن تتــوارث مســيرته وحكمتــه األجيــال 
القادمــة، وأن يحقــق تطلعاتــه وأهدافــه 
الســامية التي لن تكون إال في قلب مصلحة 

الوطن والمواطن.

 قــال عبدالرحمن صالــح آل صالح، المدير 
العــام لدائــرة الماليــة بحكومــة دبي، إن 
االحتفــال بمرور عشــرة أعــوام على تولي 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم، نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حكم اإلمارة، 
هو احتفــال مهيب لدولة اإلمــارات عموماً 
بإنجازات  الخصــوص  ولدبــي علــى وجــه 
مرموقــة علــى جميع الُصعد، الفتــاً إلى أن 
الموازنــة الســنوية لحكومة دبــي في ظّل 
حكــم ســمّوه نمت نمــواً كبيــراً. وقال آل 

صالــح إن موازنــة حكومة دبــي، التي يتّم 
اإلعــالن عنهــا مع نهاية كّل ســنة مالية، قد 
نَمت بين العاميــن 2006 و2016 من 18.5 
مليــار درهم إلــى 46.1 مليــار درهم، أي 
بنسبة تبلغ 150 بالمئة، مؤّكداً أن توجيهات 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم كان لها الفضل دوماً، بعد الله تعالى، 
فــي النمو المالي الذي شــهدته اإلمارة عبر 
عقد من الزمان. وأضــاف: "يتزامن اإلعالن 

الســنوي عن موازنة حكومــة دبي كل عام 
مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم الحكم والحكومة، وقد 
شهدت اإلمارة هذا العام اإلعالن عن موازنة 
بال عجــز للعام الثاني علــى التوالي، لتكون 
سنة مالية مشــهودة بحّق في ظل االحتفال 
الكبير بمرور عشرة أعوام على حكم سموه 

وحكومته".
وأّكــد المدير العــام لدائــرة المالية أن 
اإلمارة "واصلت النمو طيلة األعوام العشرة 
الماضية، حتى خالل األزمة المالية العالمية، 
موضحــاً أن حكمة ســموه كانت لنا َمعيناً ال 
لت  ينضب من األفكار الخالقة، وحنكته شــكّ
لنــا منارة هــدٍي لم تخــُب جذوتهــا على 

اإلطالق في طريق التقّدم والرفعة".
وتم إنشــاء دائــرة المالية فــي حكومة 
دبي فــي العــام 1995، بتوجيه من صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، حفظه الله، ووفقاً للقانون رقم 
5. وتتولى دائرة المالية مســؤولية اإلشراف 
علــى جميع الشــؤون المالية والمحاســبية 
لحكومة اإلمارة، إضافة إلى إصدار الحسابات 

الختامية المجمعة لها.

قال حمــد العوضي عضو مجلس 
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  إدارة 
أبوظبي رئيس مجموعة العوضي 
المفتــاح  إن  للمجوهــرات 
كلمــة  هــو  ســموه  لشــخصية 
العطاء ســواء داخل اإلمارات أو 
خارجهــا، وبال شــك فإن ســموه 
تميــز بمبادرات إنســانية محلية 
وعالميــة فــي مجــاالت الصحة 
والتعليم وغيرهــا، كما أن حب 
العطاء هو قيمة إنســانية كبرى 

تتغلغل في جسد وروح سموه.

رفــع خالد عبدالله الغريــر رئيس مجموعة 
النــد مــارك إلدارة الفنادق، أســمى آيات 
التهنئة والشكر لمقام صاحب السمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 
الدولة، رئيس مجلس الــوزراء، حاكم دبي، 
رعــاه الله، بمناســبة مرور عشــر ســنوات 
على تولي ســموه الحكم، وترؤسه الحكومة 
االتحاديــة. وقــال خالــد الغريــر: إن دولة 
اإلمــارات تســير اليــوم بخطــى واثقة نحو 
التقــدم واالزدهــار تحت القيادة الرشــيدة 
لصاحــب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد 
آل نهيــان رئيــس الدولة، حفظــه الله، وإن 
حكومــة دولتنا تتصدر المؤشــرات العالمية 
في خدماتهــا لســعادة المواطنين وتحقيق 
الرفاهية لهم، إذ عمل صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم خالل الســنوات 
العشــر الماضية بحكمته وفطنتــه القيادية 
إلى تطويــر العمل الحكومــي واالنتقال به 
إلــى الحكومة الذكية التي تواكب التطورات 

العالمية وتعزز من مكانة الدولة عالميا.
وتابع: إن الشعب اإلماراتي اليوم يتوجه 

إلــى ســموه بعظيم االمتنان علــى ما قدمه 
لدولتنا من خدمات جلية جعلت منا أســعد 
إدارة  وباســم  وباســمي  العالــم،  شــعوب 
وموظفي مجموعة الند مارك إلدارة الفنادق 
نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان لجهود سموه 
الكبيــرة في توفير الراحــة والرفاهية لبلدنا 
المعطــاء.. فشــكراً لكم ســيدي اليوم وكل 
يــوم، فعطاؤكم نبع ال ينضب، ووفقكم الله 

لخدمة األمة.

قالت أمــل محمد بن عدي مديــر عام دائرة 
الموارد البشرية لحكومة دبي: «ال يغفل أحد 
فــي كافة بقــاع األرض عن النهضــة التنموية 
التي ســطّر نجاحاتهــا يوماً بعد يوم ســيدي 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيــس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي، رعــاه اللــه، حيث إّن 
حرصــه على التطوير واالرتقاء بالعباد والبالد 
تجســد خالل الســنوات العشــر الماضية في 
أبهــى صوره، ذلك ألّنــه القلب التقي والعقل 
الذكي المحرك لمســيرة اإلنجاز والتجلي في 
رفعة اسم اإلمارات بين دول العالم المختلفة، 
كما إسعاد الّناس واألخذ بيدهم ليصبح بذلك 
درساً إنســانياً من الطراز الرفيع، يشحذ همم 
اآلخرين ليسعوا يداً بيد طلباً للتميز على كافة 
الصعــد، فانطالقاً من القيادة التنافســية إلى 
االقتصــاد الوطني الناجــح والتجربة الفريدة، 
إلى أبعد من ذلك من رؤًى وطموحات توجت 
بخطط عمل مبتكرة ومشــاريع ومؤسســات 
من شأنها تغيير العالم إلى األفضل، ال يمكننا 
إال أن نقــف احتراماً وإجــالًال لهذه القفزات 

النوعيــة المشــرفة، وعليه نتمنــى دائماً من 
الخالــق عــّز وّجــل أن يحفظــه لنا أبــاً وأخاً 
وقائداً وســنداً».  وتشمل مســؤوليات دائرة 
المالية وضع الموازنة الســنوية العامة إلمارة 
دبي وتنفيذهــا بالتعاون مع جميــع الدوائر 
الحكومية المحلية ذات الصلة. إضافة لقيامها 
بتقديــم الســيولة النقدية، بما فيهــا تحويل 
االعتمــادات المخصصة فــي الموازنة لجميع 

الدوائر الحكومية ذات الصلة.

توجه محمد عبداللــه أهلي مدير عام هيئة 
دبــي للطيران المدنــي: بالشــكر الى مقام 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي وقال: شكراً سيدي محمد 
بن راشــد علــى نظرتــك الثاقبــة وإلهامك 
الالمحــدود، كلنا نقــدم لك الشــكر والثناء 
على كل مواقفك، فســيدي محمد بن راشــد 
هو قائد ذو بصيرة يرى ما ال يراه اآلخرون، 
جعلنا نبــدع ونبتكر لنكون في مصاف دول 
إنجــازات تحققت بوقت قياســي  العالــم، 
في جميع المجاالت، وســأذكر أحد مواقف 
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد  
في مجال الطيران وموقفه الحاسم والصائب 
والــذي كان في عام 2003 وقــد تزامن مع 
إقامة معرض دبي الدولــي للطيران، ونظرا 
لظــروف المنطقة فــي ذاك الوقت لم تتلق 
اللجنة العليا ردا من شركات صناعة الطيران 
العالميــة للمشــاركة في المعــرض فارتأى 
أعضــاء اللجنــة تأجيل المعــرض أو إلغاءه، 
لكن موقف ســيدي صاحب الســمو الشيخ 

محمــد بــن راشــد آل مكتوم كان حاســما 
وواضحا بعــدم إلغائه أو تأجيلــه وإصراره 
علــى أن يقام المعرض بوقته المحدد، وبعد 
أســبوع أعلن سموه شــراء خمس وخمسين 
طائرة ايربــاص 380. وبعد أيام من اإلعالن 
تلقينا الرد من جميع الشركات والمؤسسات 
المختصــة بصناعــة الطيران للمشــاركة في 
معــرض دبي الدولي للطيــران، لتكون اكبر 

مشاركة في المعرض.

أكد رجال أعمال كبار في أبوظبي أن طموح 
وجرأة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فجرا النهضة 
االقتصادية والطفرة العقارية العمالقة التي 

تعيشها دبي منذ عشرة أعوام.
وأشــاروا إلى أنهم شــهدوا مــرات عدة 
مجالس لسموه، مؤكدين أن مفتاح شخصية 
ســموه هو الطموح بال حــدود للوصول إلي 
المكانــة الرياديــة (الرقم واحــد)، وهو ما 
تجســد علــى أرض الواقع فــي نموذج دبي 
االقتصــادي، الــذي يعــد النمــوذج الفريد 
فــي المنطقــة، والذي أســس نهضة عمالقة 

باالعتماد على موارد محدودة للغاية.
وأجمعــوا علــى اســتفادتهم الكبيرة من 
شخصية وأعمال سموه في تنفيذ مشاريعهم 
العقارية والتجارية، مشــيرين إلى أن تجربة 

سموه في دبي تحفز على اإلبداع والتميز.

يذكــر محمد صالح بــن نصرة رئيس مجلس 
إدارة شــركة إشــراق العقاريــة أنــه التقى 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، مرات عدة، 
مشــيراً إلى أنه طرح على ســموه سؤاًال في 
أحــد هذه اللقــاءات حول، ما هو الســبب 
وراء انتشــارك ووجودك فــي كل المجاالت 
فكان  واالجتماعية؟  واإلنســانية  االقتصادية 

رد ســموه أنــه يحــب التواصل مــع جميع 
الناس، وفي المقدمة المواطنون الذين يبذل 

في سبيل إسعادهم الغالي والنفيس.
ويلفــت إلــى أن أهــم ما يميــز صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد أنه ال يعرف 
المســتحيل، ودائماً توجد في أحاديثه كلمة 
«ال يوجد مســتحيل»، بل طالما لديك هدف 
وأنت قادر علــى تحقيقه فال توجد أية قوة 

تمنعك من تحقيقه على أرض الواقع.
الشــخصي  المســتوى  ويضيــف «علــى 
كرئيــس شــركة عقاريــة رائــدة اســتفدت 
مــن ســموه الكثير خاصة فــي طموحه غير 
المحدود ودخلت شــركتنا مشــاريع ضخمة 
سواء في جزيرة الريم في أبوظبي أو إمارة 
دبي وهدفنا أن نكون األجود واألفضل دائماً 

وهذا ما تعلمناه من سموه.

ويلفــت عبــد الرحمــن العفيفــي الرئيس 
التنفيــذي لشــركة تمكن العقاريــة إلى أن 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يتميز بطموح 
ال متنــاٍه  يرتبط بجرأة قويــة، وهذا يتضح 
قويــاً فــي تجربة دبــي خاصة فــي القطاع 
العقــاري، فلــوال جرأته في طرح مشــاريع 
عقارية عمالقة لما تجرأت أي شركة عقارية 
فــي دبي علــى المنافســة علــى مناقصات 
المشــاريع العمالقة أو فكــرت في الدخول 
لهــا، وطالمــا شــهدت بعينيك مــن يتجرأ 
ويغامر بقوة ويعمل من دون كلل فســوف 
تتشــجع، وهذا مــا حدث وحــول دبي من 

قرية صيــد صغيرة إلى واحــدة من أحدث 
المــدن في العالــم، ورأينا خالل الســنوات 
العشــر الماضية كبريات الشركات العقارية 
العالم  الكبرى فــي  المقــاوالت  وشــركات 
والمنطقة، والدولة تتســابق للفوز بمشاريع 
عقارية ضخمة، والــكل يتنافس ويعمل من 
دون كلل لتحقيق أفضل المشاريع واألرباح.

ويوضح عبــد الرحمن العفيفي أنه التقى 
بصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، مرات عدة، 
مشــيراً إلى أنه كان يخرج مــن كل مجلس 
مع ســموه بالتأكيد أنه التقى شخصية قيادة 
فريدة جداً سرها وديدنها الطموح والوصول 
إلى الرقم واحد، ويؤكد للجميع أنه ال يوجد 
في الحياة مستحيل بل عليك أن تفعل ما في 
وسعك بتخطيط ومتابعة جيدة وستصل إلى 
ما تنشــده من أحالم، وهــذا ما تحقق على 

أرض الواقع في إمارة دبي.

ويشــير حمد العوضي عضــو مجلس إدارة 
غرفــة تجــارة وصناعــة أبوظبــي رئيــس 
مجموعــة العوضــي للمجوهــرات إلى أنه 
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، أربع مرات 
في مجالس لرجــال األعمال، مؤكداً أن أهم 
شــيء في شخصية ســموه أنه وضع تجربته 
فــي كتــاب، وليــس شــرطاً أن تقابله حتى 
تســمع منه تجربتــه بل الكتــاب «رؤيتي» 
متميز ويوضح التجربة الحقيقية لنهضة دبي، 
وهذه النهضة تقوم باألساس على الشفافية.

أمــا عمير الظاهري رئيــس مجموعة مدائن 

القابضــة فيذكــر أنه تشــرف بلقاء ســموه 
واالســتماع إليه كثيراً، مؤكداً أن لدى سموه 
عزيمــة ال تلين نحو التميــز، وهذه العزيمة 
ظهرت معالمها في دبي، التي تعد قبلة العالم 
االقتصاديــة حالياً ويعيش فيها مواطنون من 
أكثر من 204 جنســيات فــي أمان. ويوضح 
أن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرسى فلسفة 
التنوع االقتصادي على أرض الواقع، وطبقها 
بعبقرية في دبي، وأعطــى للجميع الفرصة 
ألن يبدعوا ويدخلــوا مجاالت عمل جديدة 
بجرأة وطموح ال محدود، وديدن سموه أن 
نجــرب الجديد والمجهول بدراســة وعناية 
وأن نهدف لتحقيق المستحيل، ومن يشاهد 
اليــوم دبي ويقارنها بعشــر ســنوات مضت 
يدرك المعجزة الكبرى التي حققها ســموه 

في المجاالت كافة. 

أشــادت تقاريــر صحــف ومجــالت عالمية 
بحكمــة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبي منذ توليه الحكم 
والحكومــة، حيث امتدت خالل هذه الفترة 

عشــرات المقابالت مع الصحف والمجالت 
العالمية أفردت فيها رؤية وانجازات صاحب 
الســمو، فقالت نيويورك تايمز في ديسمبر 
2006: محمــد بن راشــد شــاعر حول دبي 
لقبلة ســياحية ويريد إمارتــه مركزاً لإلبداع 
والجــرأة في الحلم والتنفيــذ. وقالت مجلة 
التايم في مايو 2008 محمد بن راشــد اسم 
مــرادف للنجاح واإلنجــاز وتميزه ال يقتصر 

على االقتصاد فهو بطل عالمي في ســباقات 
الخيل.

وقالت مجلة فوربس في ديسمبر 2010: 
محمــد بن راشــد حــول دبي إلــى محطة 
للتجــارة العالمية برؤيته الفذة وسياســاته 
االقتصاديــة المنفتحــة، ونفــس المجلة في 
يونيو 2013 قالت: دبي في ظل قيادة محمد 
بن راشــد واحة لالبتكار واالبداع في منطقة 

ملتهبــة، وفــي مــارس 2014 قالت فوربس 
أيضاً: دبي وقائدها محمد بن راشــد يعطينا 
دروســاً للنهوض مــن جديد فهــذه اإلمارة 
تعرف معنى حكم القانون والتجارة الحرة.

وقالت التلغــراف البريطانية في نوفمبر 
2014: معظم الدول ســتحتاج لـ100 ســنة 
لتنجز ما حققته دبي خالل 10 سنوات فهذه 

رؤية محمد بن راشد الواضحة.



35

بعــد عامين علــى زيارة صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي «رعاه الله» للطالبة ميرة علي مراد، 
التــي كانت قد طلبت من ســموه زيارتها 
فــي مدرســتها، وتحققت أمنيتهــا بزيارة 
ســموه لها فــي عام 2013 في المدرســة 
األهلية الخيرية، أعربت إدارة المدرســة 
عن شــكرها لدعــم ســموه للطالبة الذي 
جاءت نتائجه بارتفاع تحصيلها الدراســي 

وساهم في زيادة ثقتها بنفسها.

كما انعكســت نتائج زيارة سموه على 
جميــع الهيئــات اإلدارية والتدريســية 
والطالبــات خصوصاً  والطــالب  عامــة 
الذين وجدوا منها فخرا ال بد أن يتحلى 
بالتميــز، لذلك تصاعــدت نتائج الطلبة 
وأصبح النجاح والتفوق عنواناً لحياتهم، 
بحسب ما أفاد به الدكتور كمال فرحات 

مدير مدارس األهلية الخيرية.
مــن جانبهــا أكــدت الطالبــة ميرة 
باكستانية الجنســية أنها لن تنسى أبداً 
زيارة صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم لها وتشــجيعها على 
التميــز، خصوصــاً أن ســموه توقع لي 
مستقبًال باهراً، مشيدة بما يقدمه سموه 

من دعــم لجميع الجنســيات القائمين 
على أرض هذا الوطن المعطاء. 

وقالت إن زيارة ســموه ســاعدتني 
علــى تنظيم وتوثيق كل ما يمر بحياتي 
الحقيقيــة  قدراتــي  إلــى  والتعــرف 
المكنونة فــي داخلــي، وتوجيهي نحو 
المسار الصحيح لبلوغ أهدافي، مضيفة 
«كان للزيارة الدور األساسي في حرصي 
على التميــز، والدافع القوي لفتح آفاق 
جديــدة ومتميزة دائماً في مشــاركاتي 
ونشاطاتي ومساهماتي لخدمة المجتمع 

ومن يحيطون بي».
وذكــرت ميــرة أن الزيــارة جعلتها 
تتطلــع بأن تكــون دائمــاً الرقم واحد 
حتى تحقق ما يطالب به صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحتى 
يصبــح لها شــأن مهــم في المســتقبل 
يمكــن من خاللــه أن تخــدم المجتمع 
الذي أعطاها كل الدعم، مقدمة الشــكر 
لسموه على ما قدمه لها من دعم ساهم 
فــي تغييــر مســار حياتها منــذ الصغر 

وجعلها تضع المستقبل نصب عينيها.

انتهى المهنــدس محمود البرعي من كتابه 
«شــكراً محمــد بن راشــد»، قبل أســبوع 
ليهديه لصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي 
دعمه ومد له يد العون حتى أصبح المدير 
العقاري، ومحاضراً  التنفيذي لمعهد دبــي 
في الجامعة األميركية في دبي، ومستشاراً 
في برنامج األمــم المتحدة للمدن وممثًال 
لميثاق األمم المتحدة في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، والعضو العربي الوحيد في 
لجنــة األمم المتحدة ألفضل الممارســات 

العقارية. 

وقال البرعي لـ«البيان»، إن الكتاب تضمن 
قصــة نجــاح ورحلــة أمل بطلهــا صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
ويحكــي كيف تكفــل بي ســموه في عام 
2001، عندمــا كنــت األول علــى الثانوية 
العامة في فلسطين بنسبة %99.7 ولم أجد 

فرصة للتعليم. 
وتابــع، «وصلنــي اتصــال مــن نائــب 
رئيس الجامعــة األميركية في دبي يبلغني 
بتبنــي صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم لي إلكمــال تعليمي في 
كلية الهندســة بالجامعــة، وتكفله بجميع 

مصاريف دراســتي، حيث احتضنني سموه 
ودعمنــي خــالل ســنوات الدراســة حتى 
تخرجــت في عام 2006، وكنت األول على 

الجامعة، وحضر سموه حفل تخرجي». 
وأفــاد البرعي بأن دعم صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم لم 
يتوقــف عنــد هــذا الحــد، بل اســتكمل 
ســموه دعمه لي، ووظفني في شركة دبي 
القابضة، وقال لي سموه: «استمر يا محمود 
ال توقــف.. نحن معك»، وهــذه الكلمات 
البسيطة كانت بمثابة الشعلة، التي جعلت 
مني إنســاناً مبدعــاً، وبــدأت بالعمل في 

الشركة. 
وأضــاف، «بعدهــا أمر صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإرسالي 

إلى ســنغافورة لدراسة ماجســتير العقار، 
وتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف األولى، 
ومــن ثم درســت ماجســتير فــي اإلدارة 
الماليــة فــي الجامعة األميركيــة في دبي 
وتخرجــت بالمرتبة األولــى، واآلن أدرس 

الدكتوراه في التنافسية واإلبداع».
وقطع البرعي على نفسه وعداً بأن يسخر 
الكثيــر من الطاقــة اإلنتاجيــة واإلبداعية، 
التي يمتلكها لصالح خدمة دولة اإلمارات، 
وبالتالي يبقى الطموح عنده بال ســياج أو 
حدود تحاصره. وأوضح أن كلمات الشــكر 
ال توفي صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم قــدره، خصوصاً أنه دّعم 
وكــّرم الكثيــر وزرع فيهــم روح التنافس 

والحماس، والوصول للرقم واحد. 

«أنا وشعبي نحب المركز األول» كلمات 
قالهــا صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، فــي القمــة الحكوميــة بدبي عام 
2013، لتبث الحماس لدى شباب الوطن، 
وتعــزز لديهم الطموح كي يكونوا كوادر 
وطنية فاعلة في مجتمعهم بالمســتقبل 

القريب.
وفي هذا الســياق أكد عدد من طلبة 
الجامعات على عظم المســؤولية والثقة 
الكبيــرة التــي رســخها ســموه لديهــم 
في هــذه المرحلــة العمريــة، فما هي 
إال ســنوات قليلــة تفصلهم علــى نهاية 
مشــوارهم التعليمــي واالنطــالق إلــى 
ميــدان العمــل، للمشــاركة بفعالية في 
صياغة مستقبل مشرق مستدام لوطنهم، 
مهنئين سموه بمناسبة مرور 10 سنوات 

من حكمه وحكومته. 

وقــال خالــد الزرعونــي، الطالب في 
كليات التقنية العليا، إن صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمثل 
لنا القدوة، فكلماته ومبادراته تبث فينا 
دائما الدافع، وتخلق اإلنســان الطموح 
والراغــب في أن يكــون على قدر ثقة 
قيادته الرشــيدة، مضيفاً «أنا وشــعبي 
نحــب المركز األول» كلمــات عظيمة 

تعني لــي الكثيــر، فقيادتنا الرشــيدة 
تؤمــن أننــا جميعــا علينا مســؤولية 
العمــل لتطوير الوطن، وأننا يد واحدة 
في البنــاء، فهذه العبــارة بقدر قوتها 
ومعانيها الســامية، بقدر ما تحمل من 
مسؤولية يجب أن يعيها الشباب اليوم، 
فالوصــول للمركــز األول يكون بالعلم 
والمعرفــة وبامتــالك مهــارات القرن 
وبالقدرة على التحدي والمنافســة من 

منطلق اإلخالص للوطن.
اإلمــارات  أبنــاء  «نحــن  وتابــع 
محظوظون بقيادتنا، التي تســعى بكل 
جهــد لدعم الشــباب وتعزيز قدراتهم 
العلمية والعملية وتحفيزهم على تنفيذ 
المشــاريع ودعم أفكارهم االبتكارية، 
وتفتح أمامهــم األبواب للتقدم وتولي 
التــي يحققونها بالجد  أعلى المناصب 

واالجتهاد والحرص على التميز».

بدوره قــال الطالــب عبدالحميد محمد 
البلوشــي الذي يدرس تخصص هندســة 
الطيران إن صاحب الســمو الشيخ محمد 
بــن راشــد نمــوذج فريــد فــي القيادة 
واإلبــداع، فمبــادرات ســموه المتعلقة 
اإلمــارات  جائــزة  وإطالقــه  باالبتــكار 
للطائــرات بــدون طيار لخدمة اإلنســان 
وغيرها مــن المبــادرات الداعمة للفكر 
الخالق لدى الشــباب، كلهــا كانت حافزا 
لــي ولزمالئــي للعمل معا علــى تحويل 
مشاريعنا في تصميم طائرات بدون طيار 
من نماذج لمشــاريع تخرج إلى الســعي 
الطائرات  لهــذه  إلنشــاء مصنع وطنــي 

وتوظيفها في الخدمات اإلنسانية.
وبيــن البلوشــي أن مبادرات ســموه 
تصــب دائمــا في صالــح دعم الشــباب 
وتمكينهــم، وفــي كل خطــوة ومقولــة 
لســموه نجد العبرة والــدرس، فصاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد يعمل 
بنفسه على متابعة المشاريع والمبادرات 
التــي يطلقها، ويحــرص على التواجد مع 

فرق عملــه المختلفة وفي مواقع عملهم 
ليحفزهــم ويشــجعهم علــى المزيد من 
العطــاء واإلنتــاج، وهذا بحــد ذاته من 

ميزات القيادة اإلماراتية.

مــن جانبه أفــاد علي صالح الشامســي، 
الطالــب فــي كلية دبــي للطــالب، بأن 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم يمثل القائــد الملهم والقدوة 
للشباب جميعاً، فسموه بأقواله وإنجازاته 
يعطــي الطاقة والحافــز للعمل واإلبداع، 
ودائما يؤكد أن كلمة «مســتحيل» ليست 
في قامــوس قيــادة اإلمــارات، وبالفعل 
مــا يتحقق مــن إنجازات ومــا يطلق من 
مبــادرات، يؤكــد أن الدولة قــادرة على 
مواجهة التحديات وإنتاج األفكار االبداعية 
والســير نحو المستقبل بكل قوة واقتدار، 
مضيفــاً «ليس أمامنــا ونحن نحظى بهذه 
القيادة الرشــيدة صاحبة الفكر المستنير، 
سوى العمل واالجتهاد والمثابرة، فالهدف 

سيظل دوماً المركز األول».

 –

للمحامين  اإلمــارات  جمعيــة  أطلقــت 
والقانونييــن مبــادرة «تكريــم»، والتي 
ســتنظم في 4 يناير من كل عام، تقديراً 
لصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة، رئيس 
مجلــس الوزراء، حاكم دبــي، رعاه الله، 
بمناســبة مــرور 10 ســنوات من حكمه 
وحكومته. وســُيكرم في مثل هذا اليوم 
المحامون والقانونيون الذين تركوا بصمة 
في مســار دولة اإلمارات والمؤسســون 
القدامــى للجمعيــة إلى جانــب تكريم 
فــي  اســهموا  وإعالمييــن  شــخصيات 
نشــر أنشــطة وفعاليات الجمعية خالل 

السنوات الماضية.
زايــد  المحامــي  المستشــار  وقــال 
ســعيد الشامســي، رئيس مجلس إدارة 
الجمعيــة «انطالقــاً من يــوم الرابع من 
ينايــر، الــذي يعد من اجمــل األيام في 
حياتنــا فقد قرر مجلــس إدارة الجمعية 
إطالق مبادرة (تكريم)، والتي ســتكون 
تقليداً ســنوياً تكرم فيه شــخصيات من 
المحاميــن والقانونيين مــن الذين اثروا 
مهنة المحاماة بجهود كبيرة، في تحقيق 

العدالــة والدفــاع عــن دولتنــا داخليا 
وخارجيــا، كمــا تقرر أن تكــون مبادرة 
(تكريــم) للعام الجاري في 20 يناير، في 
حفل كبير ســيتم من خالله تكريم عدد 
من أبرز الشخصيات في مجال المحاماة 
والقانــون، وكذلــك من رجــال اإلعالم 
والصحافة الذين ساندوا مسيرة الجمعية 
منــذ انطالقها وحتى اليوم».وأضاف «لن 
تقــف الجمعية في تكريمهــا للمحامين 
والقانونييــن بالدولة، بل ســيكون هناك 
تقليد ســنوي لتكريم شخصيات خليجية 
وعربية لهــا بصمات في مجــال القضاء 

والعدالة والقانون».  

■ زايد الشامسي

■ محمد بن راشد لدى زيارته الطالبة ميرة علي مراد في مدرستها تلبية لرغبتها  |  أرشيفية 

■ غالف كتاب «شكراً محمد بن راشد»■ محمود البرعي

■ عبدالحميد البلوشي■ علي الشامسي■ خالد الزرعوني

هنــأت القرية العالمية صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكم دبي (رعاه الله) بمناسبة مرور 10 
سنوات على حكمه وحكومته، وشاركت 
في حملة #شكرا_محمد_بن_راشد التي 
أطلقها صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيــس الدولة «حفظه 

الله».
القريــة باالحتفــال بهذه  وشــاركت 
المناســبة عن طريق رفــع أعالم حملة 
مداخل  على  #شكرا_محمد_بن_راشــد 
وتزيين  وشــوارعها  وممراتهــا  القريــة 
مسرحها الثقافي الرئيس بشعار #شكرا_

محمد_بن_راشــد، مع اســترجاع ألهم 
أقواله عن طريق عرضها على شاشــات 
المسرح خالل فترة عمل القرية. كما تم 
تزييــن المبنى اإلداري المقابل لشــارع 
الشــيخ محمد بن زايد بشــعار الحملة 
وصورة صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم، ورّحــب موظفو 
خدمــة االســتقبال بضيــوف القرية مع 

ارتدائهــم قمصــان الحملــة كتعبير عن 
حبهــم وامتنانهم لســموه. وقال أحمد 
حســين بن عيســى، الرئيــس التنفيذي 
للقرية العالمية «أردنا أن نتقدم بتهانينا 
لصاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، كما أردنا شــكره على إلهام 
ماليين الشباب بفكره وفلسفته ورؤيته 
الفريدة للمستقبل، وعلى تعليمنا أهمية 
االهتمام باالنسان من خالل أعماله التي 
تضم إطالق مبــادرات غّيرت وما زالت 
تغّيــر في حيــاة أكثر مــن 130 مليون 

إنسان».

أشادت منظمة السعادة العالمية بدور 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
الفّعال والريادي في نشــر الســعادة 
عالميــاً، ورفــع معدالتهــا لمختلــف 

شعوب العالم.

وأكــد مجلس إدارة المنظمة في تهنئة 
لسموه بمناســبة مرور 10 سنوات من 
حكمــه وحكومته أن ســموه خالل 10 
ســنوات حكم بحكمــة ورؤية واضحة 
إلســعاد النــاس، وأطلــق العديــد من 
المبادرات التي تعد مرجعية في إسعاد 
اإلنســان، وممارســات تعــد األفضــل 
عالمياً في توظيف مختلف االبتكارات 

في إسعاد اإلنسان.

وقال رئيس منظمة الســعادة العالمية 
في اإلمارات ســعيد النظري: «شــكراً 
على مبادراتكم المستدامة في تحقيق 
الســعادة لنــا ولألجيــال القادمة التي 
ألهمتنــا ورســمت مالمــح طموحاتنا، 
وجعلتنــا نفتخر باإلمارات وإمارة دبي 

موطناً عالمياً للسعادة».
وأضــاف: «نســتقي فــي المنظمــة 
من مســيرة ســموه الملهمة والحافلة 
المبتكــرة  والمشــاريع  باإلنجــازات 
في نشــر الســعادة ممارســات نفتخر 
بهــا وندرســها لتعزيز دورنا في نشــر 
المعرفة حول السعادة عالمياً التي بات 

سموه مرجعاً لها».

■أحمد بن عيسى
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تصدرت دولة اإلمارات المؤشرات العالمية 
التي تصدر عــن منظمات حكومية ودولية 
معتمدة على سياســات وتوجيهات صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، طيلة العقد الماضي، 
وجــاء اهتمام المؤشــرات العالمية لدولة 
اإلمــارات بفضــل ســمات جلية فــي فكر 
اإلداريــة والحكومية،  ســموه وفي رؤيته 
فالمؤشرات الدولية في مجاالت التنافسية 
تشهد لسموه بالمراحل التي قطعها بالبالد 
علــى درب الرفــاه، كما عزز هــذا التفوق 
والمســار، قيادته الفذة وإدارته االبتكارية 
والمبدعة والمستشــرفة للمســتقبل، على 
مستوى اإلمارات بشكل عام، وعلى مستوى 
إمارة دبي بشــكل خاص، فكان ُمبدعاً بحق 
في رســم الــرؤى والعبور إلى المســتقبل 

بهمة عالية وفي زمن قياسي. 
تشــيخ  الحكومــات  أن  ســموه  ويــرى 
وتشيخ معها دولها وشعوبها أيضاً، وتتراجع 
أهميتهــا ويقل تأثيرها، فتصبح دائرة خارج 
المنافســة ودائــرة التاريخ، ولكــن الفيصل 
يبقى لألمم المبتكرة في السباق الحضاري، 
فهي وحدها التي تكســب الرهان وتتحدى 
بإبداعهــا المتغيــرات. فاالبتــكار بالنســبة 
إلى صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
ليس ترفاً فكرياً، أو تحســيناً إدارياً، أو شيئاً 
دعائياً؛ االبتكار في الحكومات هو سر بقائها 
وتجددها، وهو سر نهضة شعوبها وتقدمها.

تصدرت اإلمارات منطقة الشــرق األوســط 
وشمال إفريقيا في مؤشــر السعادة 2015، 
الصادر تحت إشراف األمم المتحدة، محتلة 
المرتبة 20 عالمياً بين الدول األكثر سعادة، 
متقدمــة على عمــان، وقطر، والســعودية، 
التوالي خليجياً،  والكويت والبحرين، علــى 
ومتقدمة على المملكة المتحدة، وفرنســا، 

وإسبانيا واليابان عالمياً.
ويقوم التقرير على أســاس ترتيب الدول 
والشــعوب بعد قياس عدد من المؤشــرات 
الفرعيــة التــي تعــد ترجمــة علــى قياس 
الســعادة فيها، مثل الحياة في صحة جيدة، 
ونصيب الفرد من إجمالــي الناتج المحلي، 
ومدى توفر المســاعدة االجتماعية، والثقة 
فــي شــفافية العمــل االقتصــادي، ومدى 
انحســار الفســاد فــي المؤسســات العامة 
وقطــاع األعمــال، ومدى الشــعور بالحرية 

الفردية وغيرها.

أظهر تقرير التنافسية العالمية للعام 2015 
- 2016 الصــادر عــن المنتــدى االقتصادي 
العالمــي «دافــوس» في سويســرا في آخر 
إصــدار لــه محافظــة دولة اإلمــارات على 
ذات  الــدول  مجموعــة  ضمــن  مكانتهــا 
االقتصادات المبنية على االبتكار في العالم 
التي تشمل مجموعة من أقوى االقتصادات 
مثل سويسرا وألمانيا وسنغافورة والواليات 
المتحــدة األميركيــة.. فضًال عن تســجيلها 
تقدمــاً ملحوظــاً فــي الكثير مــن المحاور 
والمؤشــرات الرئيســة والفرعية في تقرير 
هــذا العام فقد جاءت فــي مراتب متقدمة 
في عدد من المؤشــرات المتعلقــة بالبنية 
التحتيــة والصحة وأســواق العمل والبحث 

والتطوير واالقتصاد.
وحصــدت دولة اإلمــارات المركز األول 
في ثمانية مؤشــرات رئيسية وفرعية، ضمن 
تقرير التنافسية الصادر عن مركز التنافسية 
العالمي، حيث حلت األولى في مؤشــرات 
المالية العامة وجودة النقل الجوي واالمتثال 
الضريبي ونسبة اإلعانات وتعريفات الهاتف 
الثابت ونســبة الشــباب للســكان وكفاءة 
وتدني  واالجتماعية  االقتصادية  اإلصالحات 

معدل ضريبة االستهالك.

حلت اإلمارات في المركز الثالث على مؤشر 
أقــوى 100 عالمة دولــة تجارية في 2015 
الــذي أصدرته مؤسســة «برانــد فاينانس» 
بمجمــوع 85.9 درجــة لتأتــي بعــد عالمة 
كل من ســنغافورة وسويســرا التجاريتين. 
وحققت الدولــة بذلك قفزة كبيرة متقدمة 

عــن ترتيبها الســابق فــي المركــز 19 في 
2013 والمركز 8 في 2014. وقدرت الشركة 
قيمــة عالمة اإلمــارات التجاريــة ب 403 
 AAA مليــارات دوالر، ومنحتهــا تصنيــف
والذي يعتبر من بين التصنيفات االستثنائية. 
وتفوقــت عالمــة اإلمــارات التجارية على 

العالمات التجارية لكثير من الدول من بينها 
فنلنــدا، ونيوزيلندا، وهونغ كونغ، وهولندا، 

والنرويج.

وتقدمــت عالمة اإلمــارات التجارية درجة 

واحــدة على المؤشــر العــام لقيم عالمات 
الــدول التجاريــة متقدمة مــن المركز 30 
في 2014 إلى المركز 29 في 2015 بنســبة 
تغيــر بلغت 7%، حيث بلغــت قيمتها 376 
مليار دوالر في 2014. وحلت عالمة الدولة 
التجاريــة في قائمــة أقوى عشــر عالمات 
تجارية في االســتثمار محتلة المركز الرابع 
في جذب االستثمار األجنبي المباشر، وهي 
مــن بين الدول التي تحظى بتقدير عال من 
المســتثمرين، وقادرة على االســتفادة من 
االتصاالت الجيدة، وجهود تحســين العالمة 

التجارية
وحلــت الدولــة ضمــن المراكز العشــر 
األولــى في ٤٦ مؤشــراً عالميــاً، في تقرير 
الكتــاب الســنوي للتنافســية لعــام ٢٠١٥، 
لتتصدر بذلك دول المنطقة في التنافســية 
للعــام الثالــث على التوالــي، وفيما جاءت 
في المرتبة الثانية عشرة عالمياً في التقرير 

العام.
تبــوأت الدولــة أول المراكــز متخطيــًة 
العديد مــن الدول العالميــة الكبرى خالل 
النصــف األول مــن العــام ٢٠١٤ ، حيــث 
تقدمــت إلــى المركــز الثالــث فــي األداء 
االقتصــادي علــى المســتوى العالمي، عن 
ترتيبهــا الرابــع فــي،٢٠١٣ متقدمــة على 
لوكســمبورغ وألمانيا وسويســرا، بحســب 
الكتاب الســنوي للتنافسية العالمية، ٢٠١٤ 
الــذي يصدر عــن المعهد الدولــي للتنمية 
اإلدارية في سويسرا. وحققت اإلمارات أحد 

المراكز الخمسة األولى ضمن ٣٥ مؤشراً 
وجاءت في المركز األول إقليمياً والثامن 

عالمياً في المؤشر العام للتنافسية، محافظة 
على ترتيبها السابق، ومسجلة ٨٩٢٫٨٤ نقطة 
من أصل ١٠٠  متقدمة بذلك على الدانمارك 
والنرويج ولوكســمبورغ وماليزيا والمملكة 
المتحدة وقطــر ونيوزيلندا وفرنســا. فيما 
حلــت في المركــز الرابع في مؤشــر مدن 
أوروبا والشــرق األوســط فرعياً. وإفريقيا، 

بعد سويسرا والسويد وألمانيا.
وحلــت فــي المركــز الرابع في مؤشــر 
الصــورة الخارجيــة أو العالمــة التجاريــة 
للدولــة، بعد ســنغافورة وألمانيا وإيرلندا، 
متقدمــة علــى كندا وسويســرا والســويد 
والمملكة المتحدة، مسجلة ٥٨٫٨ نقطة من 

سلم مكّون من ١٠. 
كما احتلت دبي المرتبــة الثامنة كبوابة 
حضريــة، متفوقة على لــوس أنجليس التي 
كانت مــن ضمن المدن العشــر األولى في 
هذه الفئة، وذلك نتيجــة للكفاءة في ربط 
مطارها بالمناطق التجاريــة المركزية التي 
تبــوأت بفضلهــا المرتبــة األولــى عالمياً.

وتقدمت اإلمــارات على مؤشــر الجاهزية 
الشــبكية من المرتبة ٢٥ في العام الماضي 
إلــى المرتبــة ٢٤ فــي العام الحالــي، وفقاً 
للتقرير العالمي لتقنيات المعلومات ٢٠١٤  
الصادر عــن المنتدى االقتصــادي العالمي، 

برعاية سيسكو العالمية.
واحتلــت اإلمارات المركــز األول عالمياً 
في مؤشــر إدلمــان االئتماني العــام للثقة 
٢٠١٤ بمعــدل ٧٩ نقطــة، متقدمة على كل 
مــن الصين في المركز الثاني، وســنغافورة 

وإندونيسيا والهند في المراكز التالية.

جــاءت فــي المرتبــة األولى في الشــرق 
األوسط والـ22 عالمياً، تليها قطر في المركز 
الثانــي والـ25 عالميــاً، ثم الســعودية في 
المركــز الثالث والـ32 عالميــاً، وذلك وفقاً 
العالمي «جي  لمؤشــر تنافســية المواهب 
تي سي اي» 2014، الصادر عن كلية إنسياد 
إلدارة األعمال، اســتناداً إلى دراسة أجريت 
بالتعاون مع معهد قيادة رأس المال البشري 
في ســنغافورة، ومجموعة أديكو المتميزة 

عالمياً في توفير حلول الموارد البشرية.

مجمــل  علــى  اإلمــارات  واســتحوذت 
الصادرة  المباشــرة  االســتثمارات األجنبية 
«غرينفيلد». وأشار التقرير إلى أن اإلمارات 
اســتقطبت اســتثمارات أجنبية مباشرة في 
٢٠١٣ بحوالــي ٧٫٢٢ مليــار درهــم أي ما 
يعــادل ٢٫٦ مليــار بنســبة ٥٦٫٣٠٪ إلى ٥٤ 
مليار درهم أي ما يعادل ٦٨٫١٤ مليار دوالر 
في منطقة الشــرق األوسط وإفريقيا خالل 
العام ٢٠١٣ بحســب تقرير صادر عن مجلة 
االســتثمار األجنبي المباشرة «إف دي آي» 

التابعة لشركة فاينانشل تايمز. 
وحلــت اإلمارات في المرتبة األولى بين 
البلــدان األكثر جاذبية لالســتثمار األجنبي 
المباشر خالل عام ٢٠١٣ في منطقة الشرق 
األوســط وإفريقيا، وفي المرتبة الثانية في 
منطقة غرب آســيا بعد تركيا، باســتقطابها 
اســتثمارات مباشــرة بلغــت ٥٣٫٣٨ مليار 
درهــم (٥٫١٠ مليــارات دوالر) بنمو قدره 
٩٪ عن عام ٢٠١٢. بحسب تقرير االستثمار 
األجنبي المباشــر الصادر عن حسب تقرير 
االســتثمار األجنبــي المباشــر الصــادر عن 

األونكتاد. 
كما جاءت اإلمــارات في المرتبة األولى 
خليجياً، والخامســة على مســتوى األسواق 
الناشئة في مؤشر أيه تي كيرني لنمو تجارة 
التجزئــة لعــام ٢٠١٣ الذي يضم ٢٠ ســوقاً 

ناشئة.
ووفقــاً للتقريــر، ارتفــع تصنيــف دولة 
اإلمــارات مــن المرتبــة ٧ إلــى، ٥ بفضل 
مبيعات التجزئــة العالية ونصيب الفرد من 
اإلنفاق االستهالكي، وارتفاع ثقة المستهلك، 
والزيادة الطفيفة في عدد السكان، ومكانتها 
كمركز ســياحي إقليمــي، لتجعل منها هذه 
العوامــل مجتمعة وجهة جذابة جداً لتجارة 
التجزئــة. وقد واصل الطلــب العالمي على 
دبــي نموه علــى الرغم من تشــبع اإلمارة 
بالعالمات التجارية العالمية، حيث إن هناك 
تمثيًال كامــًال للعالمــات األوروبية التي لم 
تعد تمثل اآلن وسيلة إلبراز مراكز التسوق 
لنفســها. وفــي المقابل هناك تحــول نحو 
العالمات األمريكية واألغذية والمشروبات.

تقدمــت اإلمــارات إلى المركــز 24 عالمياً 
في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت لعام 2014 الصادر عن المنتدى 
االقتصــادي العالمي والذي شــملْ 84 دولة 
مشــاركة، مقارنًة مع المرتبة 25 في تقرير 
عــام 2013 رغــم دخــول 4 دول جديــدة 
بالتقرير الجديد، لتعــزز موقعها بين أفضل 

25 دولة على المستوى العالمي. 
ووفقــاً للتقريــر فقد حافظــت الدولة 
علــى المرتبة األولى في منطقة الشــرق 
األوســط وإفريقيا والمرتبة الثانية عالمياً 
لتقنية  الحكومي  في مؤشــر االســتخدام 
المعلومــات، وهي المرتبــة التي حققتها 
الدولة ألول مــرة عام ٢٠١٣ بعد تقدمها 
بفــارق ٣٠ مركزاً عــن تصنيفها من العام 
األســبق في نفــس المؤشــر، والذي يعد 
أكبر قفزة علــى اإلطالق يتم رصدها في 
نفس المؤشر في تلك الفترة ووفقاً لنتائج 
هذا العام، ارتقــت اإلمارات إلى المرتبة 
٢٤ عالميــاً في التصنيف العــام للتقرير، 
متقدمة بمرتبة واحدة عن تصنيف العام 
الماضــي، كمــا تقدمت بمركزيــن لتحتل 
المرتبــة األولى عربياً والخامســة عالمياً 
فيما يتعلق بمدى تأثير تقنية المعلومات 
علــى المجتمع، ما يعكس نجــاح الدولة 
بقطاعيهــا الحكومــي والخــاص ودرجــة 
التي تتمتع  االنفتاح والشــفافية والثقــة 
بهــا الخدمــات الحكوميــة لــدى األفراد 

والمؤسسات في الدولة.

وحلــت دبي فــي المركز الرابع في مؤشــر 
الوجهــات الســياحية العشــر األولــى التي 
أصدرتها مؤسسة ماســتر كارد لعام 2015، 
حيــث توقع التقريــر أن تســتقبل المدينة 
14.3 مليــون زائــر دولــي فــي ذاك العام، 

بزيادة 8 % عن 2014. 

■ الدولة ترسخ مكانتها في المؤشرات العالمية   |  البيان

احتلــت الدولة المركــز األول عالمياً في 
مؤشر الثقة بالحكومة بـ88 نقطة متبوعة 
بالصين 76 نقطة ثم سنغافورة 75 نقطة، 
كمــا احتلت المركــز األول عالميــاً أيضاً 
بمؤشر الثقة في متانة االقتصاد بـ82 نقطة 

متبوعة بإندونيسيا والهند.
وقفزت اإلمارات خمســة مراكز كاملة 

في الفترة ما بيــن ٢٠١٣- ٢٠١٤ متقدمة 
مــن المركز الســادس خالل قائمــة العام 
الماضــي الذي حصــدت فيــه الدولة ٦٦ 
نقطة على المؤشر العام، إلى المركز األول 

العام الحالي، مضيفة ١٣ نقطة.
وأكــدت مؤسســة إدلمــان أن الخطط 
واالســتراتيجيات التــي أطلقتهــا حكومة 
اإلمارات والتي خصــت مجاالت عدة بما 
فيها االقتصاد والصحة والتعليم، باإلضافة 

إلى ضخها اســتثمارات كبيــرة في مجال 
البنية التحتية. 

كمــا احتلت اإلمــارات المركــز األول 
عالميــاً في قائمــة الــدول الصاعدة على 
مؤشــر الثقة العام حيث أضافت ١٣ نقطة 
على رصيدهــا بين العامين ٢٠١٣ و٢٠١٤ 
تلتها إندونيســيا بـ١٠ نقاط ثم أســتراليا 

واألرجنتين بـ٨ نقاط
وأظهرت نتائــج التقرير احتفاظ دولة 

الثالثــة األولى عالمياً  بالمراكز  اإلمارات 
فــي العديــد مــن المؤشــرات الفرعية 
المدرجة تحت محور الكفاءة الحكومية، 
وأهمهــا المركز األول عالمياً في مؤشــر 
«السياســات الماليــة العامــة والمركــز 
الثاني عالمياً في مؤشر «جودة القرارات 
الحكوميــة» وكذلــك الثانــي عالمياً في 
وذلك  الحكوميــة»،  السياســات  «مرونة 
بحســب التقريــر نفســه الــذي يقيــس 

التنافســية العالمية ألهم ٦٠ دولة حول 
العالم. ويعــد أداء اإلمارات المتقدم في 
هذا المحور وللعــام الثالث على التوالي 
بمثابة شهادة اللتزام القيادة الرشيدة نحو 
التطوير والتحديث المستمرين للخدمات 
الحكومية المقدمة لألفراد والمؤسســات 
وحرصاً على تذليل كل العقبات في سبيل 
ضمان سعادة المواطنين والمقيمين على 

أرض الدولة.

■ تقدم اإلمارات في مؤشرات البنية التحتية والصحة وأسواق العمل والبحث والتطوير واالقتصاد

قائمة  دبــي  إمــارة  تصــدرت 
مراكــز التســوق فــي العالــم 
لمضمــون  طبقــاً  اإلســالمي، 
تقرير أصدرته ماســتر كارد مع 
كريسنت ريتنغ، بمجموع 79.5 

نقطة من أصل 100.
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تعكس توجيهات وكلمات صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي، رعــاه الله، الــى اعضــاء المجلس 
الوطنــي االتحادي بضــرورة التواصل مع 
المجتمع والمواطنين والنزول الى الميدان 
للوقوف على ما يهم المواطنين من قضايا 
ومشــاكل والعمل على ايجــاد حلول لها، 
شخصية سموه القيادية واالدارية الملهمة 
في العمل الحكومــي والبرلماني، باعتبار 
المجلس الوطني ممثــال ومعبرا عن ابناء 

الوطن امام الحكومة.

وفي كل مناســبة الفتتاح فصــول وادوار 
انعقاد المجلس نيابة عن صاحب الســمو 
الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولــة، حفظه الله، وفــي جميع لقاءات 
ســموه مع اعضــاء المجلس، كان ســموه 
حريصــا على بث الروح والطاقة االيجابية 
فــي نفــوس االعضــاء للقيــام بدورهــم 
والتعبير عن آمال وطموحات ابناء الوطن، 
وان يعمــل جميع االعضاء واضعين نصب 
اعينهم المواطنين الذيــن حملوهم امانة 
تمثيلهــم تحت قبــة البرلمــان، وفي كل 
مناســبة كان سموه يشــحذ همم االعضاء 

ويحفزهــم علــى التواجــد بيــن النــاس 
والتواصل معهم باستمرار، االمر الذي كان 

له تأثير كبير في عمل المجلس ولجانه.

والمتابع للقاءات ســموه باعضاء المجلس 
الوطني االتحادي يقف على رؤية ســموه 
للــدور المنــوط بــه المجلــس والمهــام 
الجســيمة التي تقع علــى كاهله واآلمال 
التــي يضعهــا المواطنون علــى المجلس 
والتــي تؤكد قيمة ومكانــة المجلس لدى 
القيــادة الرشــيدة والحكومــة عندما دعا 
ســموه أعضاء المجلس الوطني االتحادي 
فــي افتتاح دور االنعقاد العادي االول من 

الفصل التشــريعي الثامن عشــر في شهر 
نوفمبر الماضي إلى أن يكونوا همزة وصل 
بيــن حكومتــه والمواطنين علــى امتداد 
مســاحة الوطــن وأن يلتزمــوا بواجباتهم 
الوطنيــة وخدمة وطنهم ومجتمعهم أمام 

الله تعالى ثم أمام الشعب.

وهنأ سموه على موقع التواصل االجتماعي 
«تويتــر» جميع أعضــاء المجلس الوطني 
اإلمــارات وقيادته  بثقة شــعب  بفوزهم 
مؤكدا أن العضوية فــي المجلس الوطني 
أمانة وخدمة شــعب اإلمارات مســؤولية 
وأن دور المجلــس الوطنــي أساســي في 

ترسيخ الوحدة وإسناد الحكومة والحفاظ 
على المكتسبات.

واكد سموه في تدوينة عبر «تويتر» عقب 
افتتــاح دور االنعقــاد العــادي الرابع من 
الفصل التشــريعي الخامس عشر للمجلس 
الوطني االتحادي نيابة عن صاحب السمو 
الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولــة، حفظه الله، في 26 اكتوبر 2014، 
أن المجلس الوطني هو مكتسب اتحادي، 
وأعضــاءه هم أعضــاء في فريــق العمل 
الوطني، وأن جهودهم ومشورتهم عنصر 
أساســي عند رسم السياســات الحكومية 

ونحــن في شــورى دائمة، حيــث أبواب 
الحكام مفتوحــة، والمجلس الوطني قناة، 
التواصــل قناة،  واإلعــالم قناة، ومواقــع 

والكل يعمل من أجل مصلحة اإلمارات.
وعّبــر ســموه عــن تمنياتــه للمجلس 
بالتوفيق في تناول قضايا الوطن والمواطن 
بــكل أمانــة ومســؤولية، صونــاً للتجربة 
االتحادية التي أرســى دعائمها المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 
ثراه، وإخوانه اآلباء المؤسســون، وشارك 
فيهــا بالعمــل المخلص والجهــد الصادق، 

جميع أبناء وبنات الوطن.

التقى سموه اعضاء المجلس بمناسبة شهر 
رمضان في 17 يوليو 2013 وخاطب سموه 
االعضــاء قائال: «صحيح أن أبوابنا مفتوحة 
دائماً لسماع آراء واحتياجات المواطنين، 
إال أننــا نعــول عليكم أنتــم كأعضاء في 
المجلس وممثلين ألبناء وبنات شــعبكم، 
وأنتم جزء من هذا الشــعب نعول عليكم 
كــي تنقلــوا لنــا آراء الناس، وتتلمســوا 
احتياجاتهم من خالل لقاءاتكم بهم، ومن 
خالل زياراتكم الميدانية لمختلف مناطق 

الدولة».
وأضاف ســموه: «اليوم والحمد لله نعيش 
في حدود دولة مستقرة ومزدهرة بفضل 
الله وجهود اآلباء المؤسســين، وبطاقات 
أبنــاء وبنات هــذا الشــعب الطيب الذي 

نكــن له كل المودة واإلخــالص واالعتزاز 
بما وصل إليه من مستويات علمية وتقنية 
وثقافية وإداريــة جعلت من دولتنا دولة 
رائدة، وقدوة في شتى الميادين، ال سيما 
في المجاالت اإلنســانية التي نفتخر بأننا 
اإلدارة والتخطيط  روادها، وفي قطاعات 

والسياحة واالستثمار وغيرها». 

 واعرب ســموه في افتتــاح دور االنعقاد 
العــادي الثانــي مــن الفصل التشــريعي 
الخامــس عشــر للمجلس فــي 6 نوفمبر 
2012 عــن تقديره لجهود اعضاء المجلس 
الوطنــي االتحادي المخلصة وتعاونهم مع 
الحكومــة في مســيرتها نحو تحقيق رؤية 

اإلمارات 2020.
وأثنى ســموه على أداء المجلس الوطني 
المواضيع  االتحــادي في مناقشــة كافــة 
والتشــريعات والقوانيــن التــي تصدرها 
القيادة الرشــيدة لتحقيق أرقى الخدمات 
للمواطنين في  المعيشــية  والمســتويات 
أنحـــاء الوطن بكافة شــرائحهم وفئاتهم 
مشــيرا إلــى اهتمــام المجلــس الوطني 
وتركيــزه علــى قضايــا التعليــم والصحة 
والمســكن، وتوفير فرص العمل للشباب، 
وهذه كلها مواضيع تستحوذ على اهتمام 
الشــيخ  الســمو  القيــادة ممثلة بصاحب 
خليفــة بن زايــد آل نهيان، رئيس الدولة، 

«حفظه الله».

■ محمد بن راشد مفتتحا دور انعقاد المجلس الوطني.. توجيهات باالهتمام بالمواطن أوالً |  أرشيفية





40

خالل األعوام العشــرة الماضية؛ منذ تولي 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مســؤولياته 
الوطنيــة، حرصــت وزارة التربية والتعليم 
علــى مواكبــة تحــوالت وطفــرات نوعية 
شــهدتها اإلمارات، تنســجم مع توجيهات 
ورؤى ســموه، والتــي تؤطرهــا اإلنجازات 
في شتى المجاالت، حيث أصبحت الوزارة 
أمام تحديات كبيرة لتوفير تعليم نموذجي 
ُيــدار بأفضل الخبرات والعناصر البشــرية، 
وبــأدوات تقنيــة حديثــة، داخــل مدارس 
عصريــة، منطلقــة فــي ذلك مــن الرعاية 
الكريمــة لصاحــب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيــان رئيــس الدولة حفظه 
اللــه، للتعليــم ودعــم ســموه الالمحدود 
لتطوير مســيرته، وهو ما أدى إلى تحقيق 
المهمة  الدولــة لمجموعة من اإلنجــازات 
في مقدمتهــا حصول اإلمارات في مؤشــر 
المساواة بين الجنسين على الترتيب األول 
عالمياً وفــق تقرير الفجوة بين الجنســين 
للعام 2013 الصادر عن المنتدى االقتصادي 
العالمــي. واحتلت اإلمارات المرتبة األولى 
عربيــاً والترتيــب 38 عالميــاً فــي مؤشــر 
االبتكار العلمي، واقتربت نتائج االختبارات 
الدولية لدولة اإلمارات من المتوسط العام 
للنتائــج، وحصلــت اإلمارات علــى األولى 
عربيــاً في االختبــارات PISA، كما احتلت 
 Timss المركز األول عربياً فــي اختبارات
الرياضيات والعلوم. وانخفضت نسبة األميه 
من 9  % في العام 1989 ووصلت الى 2.5  
% فــي 2009 وتراجعت النســبة الى 1  % 
حســب أحدث تقريــر لمنظمة اليونســكو 
2013، واحتلت االمارات المركز 21 عالميا 
في استخدام االنترنت، ووصل مؤشر تكافؤ 
الفرص التعليميــة لكافة المراحل إلى 114  
%، ووصلــت اإلمارات إلــى المركز 13 في 
جــودة التعليم األساســي، فضًال عن ارتفاع 
المعــدل الصافي لاللتحاق بالتعليم إلى 98  

.%

وتعمل حكومة اإلمارات على أن تكون في 
طليعة الحكومات األولى في العالم، بأدائها 
وإنجازاتهــا المميــزة، وتســعى اإلمــارات 
لمرحلــة التحــول للدولــة الذكيــة، فيمــا 
تســتند إليه من أســاليب الحياة في شــتى 
المجاالت، وهــو ما تدركــه وزارة التربية 
والتعليم وتعمل على اإلســهام في تحقيقه 
بــكل فاعلية، من خالل اســتراتيجية حديثة 
للتطويــر، محددة المشــروعات واألهداف 
بتنفيذها، متصلة  الخاصة  الزمنية  والبرامج 
مباشرة برؤية اإلمارات (2021)، واألجندة 

الوطنية لحكومتنا الرشيدة.
وقطعــت وزارة التربيــة والتعليــم، خالل 
السنوات العشــر الماضية شوطاً مهماً على 
طريق التطوير الشــامل ومن أبرز محطاتها 
فــي ذلــك: أكبــر حركــة ترقيــات جاءت 
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيس الدولــة حفظه الله، 
ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث أجرت 
الــوزارة أكبــر حركة ترقيات فــي تاريخها 

خالل العامين الماضيين شــملت أكثر من 8 
آالف تربوي وتربوية.

وتنفيذاً لتوجيهات سموه، وفي إطار سياسة 
التوطيــن التــي تتبنــى تنفيذهــا، بادرت 
الوزارة باالنضمام لمبادرة أبشــر، وأعلنت 
التزامها بتعيين 1800 مواطن ومواطنة في 
الوظائــف المختلفة خالل 5 ســنوات، إلى 
جانــب ذلك تجلت مجموعة من اإلنجازات 
المهمة، نوجزها في مشروع التعلم الذكي 
الــذي حقق نقلة نوعية فــي تاريخ التعليم 
حيث حول التعليــم التقليدي الى تفاعلي. 
وتبنت وزارة التربية تنفيذ (برنامج محمد 
بن راشــد للتعلم الذكي) في 146 مدرســة 
حاليــاً، ومن المقــرر تعميمــه على جميع 
مــدارس الدولة خــالل الســنوات المقبلة، 
وتجدر اإلشــارة هنا إلى تقرير رائد صناعة 
 ،(hp) التكنولوجيــا والبرمجيات في العالم
الــذي أكــد أن «برنامــج محمد بن راشــد 
للتعلــم الذكــي أول برنامــج فــي العالم 
يطبق على أرض الواقع وبشــكل شامل في 

المدارس، وأنه جاهز لتطبيق نظام التقييم 
ومؤشــرات القياس العالميــة»، إلى جانب 
ما أكدته شــركة (مايكروســوفت) العالمية 
في الشــأن نفســه، وما ذكرته (سامسونغ) 
العالمية فــي تقرير لها، إذ قالت «إن دولة 
اإلمــارات هي الدولة الوحيــدة في العالم 

التي تعد التعلم الذكي مشروعاً وطنياً».

وســاهم تشــجيع صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ودعمــه 
الالمحــدود للعمليــة التعليمية، في تطوير 
الوثائــق الخاصــة باللغة العربيــة والتربية 
اإلســالمية والتربية الوطنية، والســيما من 
خالل وضع سموه تلك الوثائق على موقعه 
الخــاص، وأخذ التغذيــة الراجعة عليها من 
الميــدان التربوي، وتم االســتعانة بتدريس 
سالســل عالمية معتمدة بالدول المتقدمة 
ومواءمتها لتتناســب والسياســة التعليمية 
المعتمــدة بالدولــة وتشــمل الرياضيــات 
والعلــوم  األميركيــة)   Scot Forsman)
األميركيــة)   Harcourt International)

 Education Garnett) واللغــة اإلنجليزية
البريطانيــة). وتــم تحميل كافــة المناهج 
الدراســية التابعــة لمنهــج وزارة التربيــة 
والتعليم على نظــام Appstore مما يتيح 
إمكانية تصفح الكتب المدرســية عبر جهاز 

«آيباد».

وســاهم صاحب السمو نائب رئيس الدولة 
في اعتماد وزارة التربية والتعليم مجموعة 
مــن المســارات لتعزيز اللغــة العربية في 
المــدارس، يختــص المســار األول بصياغة 
وإعــداد كتــب اللغــة العربيــة ومقرراتها 
الدراسية بأساليب حديثة، وفق وثيقة اللغة 
العربية المطورة، والمسار الثاني يستهدف 
تطويــر طرائــق التدريس ووســائل تعليم 
اللغة العربية، وفتح المجال أمام المعلمين 
المزيد  والموجهين والمتخصصيــن البتكار 
من الطرق اإلبداعية التي تهدف إلى تنمية 
وعي الطالب وإدراكه، ال سيما في الصفوف 
األولى من التعليم، والمسار الثالث يختص 
باألنشطة والفعاليات والمسابقات المحلية 

والعربية التي تتبناها الوزارة.

وأطلــق صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبي رعــاه الله، في 
ســبتمبر الماضي «تحــدي القراءة العربي» 
أكبر مشــروع عربي لتشــجيع القراءة لدى 
الطالب في العالــم العربي عبر التزام أكثر 
من مليــون طالب بقراءة خمســين مليون 
كتــاب خــالل عامهــم الدراســي.  ويهدف 
«تحدي القراءة العربي» لتشــجيع القراءة 
بشكل مســتدام ومنتظم عبر نظام متكامل 
من المتابعة للطالب طيلة العام األكاديمي 
باإلضافــة لمجموعــة كبيــرة مــن الحوافز 
الماليــة والتشــجيعية للمــدارس والطالب 

واألســر والمشرفين المشــاركين من كافة 
أنحاء العالم العربي وتبلغ القيمة اإلجمالية 
للحوافز 3 ماليين دوالر (حوالي 11 مليون 
درهــم إماراتي)، ويشــتمل التحــدي أيضاً 
على تصفيات على مستوى األقطار العربية 
وتكريــم ألفضــل المــدارس والمشــرفين 
وصــوًال إلبراز جيل جديد متفوق في مجال 
االطــالع والقراءة وشــغف المعرفة، وكان 
قد ســجل فيه 120 ألف طالب وطالبة على 
مستوى الدولة، خالل أول ثالثة أسابيع من 

إطالق المبادرة.

وفــازت وزارة التربيــة والتعليــم بجائزة 
الهاتــف  عبــر  حكوميــة  خدمــة  أفضــل 
المحمــول، وهي إحدى الجوائــز الرفيعة، 
التي تم اســتحداثها فــي ظل قيادة صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
وقد فــازت الوزارة بالجائــزة عن تطبيقها 
غير المســبوق (أبنائي)، الذي يشتمل على 
حزمــة من الخدمات فائقة المســتوى التي 
توفرها الوزارة على الهواتف الذكية ألولياء 
األمور والطلبة، أهمها: تســجيل األبناء في 
الدراسية  الشــهادات  واستخراج  المدارس، 
واإلداريــة، وتوفيــر بيانــات فورية محدثة 
عــن تحصيــل وســلوك األبناء واألنشــطة 
األكاديمية، والتواصل مع اإلدارة المدرسية 
والمعلمين بسهولة وعلى مدار الساعة، إلى 
جانب تتبع الحافالت المدرســية والتعرف 
إلى خط الســير ذهابــاً وإياباً بيــن البيت 

والمدرسة.
وتم اعتماد نظــام لترخيص المعلمين وفق 
معايير احترافية معتمــدة، وتعمل الوزارة 
حاليا على انشــاء مركــز تدريب المعلمين 
من أجل رسم السياسات والمعايير الوطنية 
للتنميــة المهنية للمعلميــن وتطوير نظام 
وبرامج فاعلــة للمعلمين الحاليين والجدد، 
وفتحت الــوزارة الباب للدراســات العليا، 
ووضعــت حزمة مــن التســهيالت الخاصة 
لتمكيــن موظفيها  الدراســية،  باإلجــازات 
مــن الحصــول علــى درجتــي (الدكتوراه 
والماجستير)، وإصدار (ميثاق المعلم) وهو 
يعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة.

وحقــق أبناء اإلمارات مراكــز متقدمة في 
العديد من المنافسات الخليجية واإلقليمية 
والعالمية، شملت مسابقات علمية وثقافية 
وفنيــة، فــي مقدمتهــا منافســات اللغــة 
العربية وما يتصــل بتعزيز الهوية الوطنية، 
وأولمبيــاد اللغــة العربيــة، والمعلوماتية، 
فــي  وأولمبيــاد  والرياضيــات،  والعلــوم، 
(الكيميــاء والفيزياء  مجــاالت متخصصــة 
والروبوت)، ومســابقة إنتل العالم العربي 
للعلــوم، التي أثبتــت تفوق أبنــاء الدولة 
فــي مجاالت علمية دقيقــة. كما تم اعتماد 
للطالــب،  اإللكترونــي  الصحــي  الســجل 
والتطويــر الشــامل للمقاصف المدرســية، 
واعتمــاد لوائح وضوابط متطــورة لتوريد 

األغذية للمدارس، فضال عن إطالق برنامج 
الدمــج في المــدارس وبرامــج متخصصة 
للموهوبين، واعتمــاد دليل القواعد العامة 

لبرامج التربية الخاصة.
وفي إطار اهتمام الوزارة بالتعليم الخاص، 
الذي تعده شريكاً رئيساً في مسيرة التعليم، 
فقد قطعــت الوزارة خطــوات مهمة نحو 
تحقيق أهــداف وغايات التعليــم الخاص، 
الذي يشــتمل على 16 منهجاً تمثل مختلف 

المناهج التعليمية في العالم. 

وحــازت وزارة التربيــة والتعليم، في ظل 
مــا يحظى بــه التعليم مــن رعاية صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
على تصنيــف 5 نجوم ضمن تقييم برنامج 
اإلمــارات للخدمــة الحكوميــة المتميزة، 
وذلك من خالل مركــز خدمة المتعاملين، 
الذي أسسته وراعت فيه كل معايير تبسيط 
اإلجــراءات والتســهيل علــى المراجعين، 
وحسن اســتقبالهم واستضافتهم، مستعينة 
في ذلــك بمجموعة من العناصر البشــرية 
المتخصصــة والمدربة التي تتمتع بخبرات 
واسعة وكفايات شــخصية ومهنية مميزة، 
تمكنها من التجاوب األمثل مع المتعاملين 
وإنهاء معامالتهم في أســرع وقت وبالدقة 
المطلوبة. كما أخذت بعين االعتبار تزويد 
مركــز خدمــة المتعامليــن فــي الــوزارة 
وفروعــه في المناطــق التعليمية، بأحدث 
الذكية،  والوســائل  اإللكترونية  التجهيزات 
التــي تكفــل تقديم خدمــات نوعية عالية 

الجودة.

ووفــق التحــوالت التي وجــه بها صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد، لتكون 
اإلمارات دولة ذكية، حولت الوزارة جميع 
خدماتهــا إلى ذكية، يســتفيد منهــا أولياء 
األمور والطلبــة وجمهور المتعاملين معها 
عبــر هواتفهــم، مــن أي مــكان وفي أي 
وقت، وكذلك األمر في خدماتها الداخلية، 
ليصــل مجموع ما تقدمــه في هذا المجال 
مــن خدمــات إلى أكثــر مــن 60 خدمة، 
التقنيات وأفضل األســاليب  تتم بأحــدث 

المعمول بها عالمياً.
اعتمدت  الذكيــة،  الخدمات  وإلى جانــب 
الــوزارة أنظمة امتحانات عالية المســتوى 
تســتند إلى آخر ما جادت بــه تكنولوجيا 
التعليم، وشــمل ذلك على وجــه التحديد 
بنــك األســئلة. وبتوجيهــات من ســموه؛ 
اعتمــد معالــي حســين الحمــادي وزيــر 
التربية والتعليم الئحة االنضباط الســلوكي 
للمتعلمين في المجتمع المدرســي، خالل 
العــام المنصــرم، التــي جــاءت بصيغتها 
النهائية ملبية ومراعية لحاجات ومتطلبات 
الجديــدة  بهيئتهــا  االماراتيــة  المدرســة 

العصرية.

■ محمد بن راشد.. عالقة مباشرة مع ميدان التعليم  |  أرشيفية

■ أطلق سموه مشروع «تحدي القراءة العربي» لتشجيع القراءة بشكل مستدام ومنتظم  |  أرشيفية 

في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وللمرة األولى؛ 
تم إنشــاء مجلس للمعلمين لتعزيز ثقافــة ونظام العمل لدى المعلمين 
وبنــاء أفراد ومجتمعات تعلم دائمة فــي المدارس، وتعزيز فرص النمو 
المهني والمعرفي لدى المعلمين من خالل بناء شراكات مع المؤسسات 
والجمعيــات المهنيــة، إلى جانب تبــادل الخبرات والتجــارب التربوية 
المختلفة (داخلية/     خارجية)، ودراسة التحديات والمشكالت التي تواجه 
المعلمين والطلبة واقتراح الحلول لها، ودراســة المشــاريع والمبادرات 
التي تنفذ في المدارس وتقييم نتائجها وجدواها، ودراســة الموضوعات 

المحالة من الوزارة، والمساهمة في إجراء البحوث اإلجرائية. 
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يعتبــر صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، رعــاه الله، 
بشــخصيته المحفزة إلى اإلبداع والحاضنة 
للمبدعيــن من جميــع أنحــاء العالم، من 
أرفــع قامــات الفكر والعلــم واإلبداع بين 
قادة القرن الواحد والعشــرين، وأحد أهم 
المؤثريــن فــي الحــراك الثقافــي والفني 
فــدوره  والعالمــي،  والعربــي  المحلــي 
االســتثنائي وحســه اإلنســاني المرهــف 
وتواضعه عكســت شــخصية القائد العربي 
الصــادق مــع نفســه والمتمســك بدينــه 
ومبادئــه، والمهتم باإلنســان في اإلمارات 
أينما كان، فهو يتمتع بشخصية جذابة، كما 
يؤكد جميع من احتكوا به، ويتمتع بسمات 
قياديــة واضحة تجمــع بين القــدرة على 
اتخاذ القرارات بحزم وسرعة، وبين القرب 
من الناس، لتواضعه وبســاطته وإنســانيته 

وكرمه.
عام 2010، التقى صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
رعاه اللــه، على مدى الســنوات الماضية، 
بعــدد كبير مــن الشــخصيات المهمة في 
والفــن  واألدب  والعلــم  الديــن  حقــول 
والرياضــة، ففي قصر ســموه فــي زعبيل 
التقى بفضيلة الشــيخ الدكتور عبد الرحمن 
الســديس، الرئيس العام لشــؤون المسجد 
الحرام والمســجد النبــوي وإمام وخطيب 
الحــرم المكي الشــريف، ونخبة من علماء 
الديــن الذيــن شــاركوا فــي مؤتمــر دبي 
الدولي للســالم الذي انعقــد في اإلمارات 
عام 2010، وتبادل ســموه وفضيلة الشــيخ 
الســديس الحديث حول عــدد من القضايا 
والشــؤون اإلســالمية التي تهم المسلمين 
بحياتهم وسلوكياتهم اليومية، وأقام صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
مأدبة غداء تكريماً للشيخ الفاضل وضيوف 

المؤتمر.
وفي العام نفســه، التقى ســموه بالنجم 
العالمــي تــوم كروز مــع انطــالق تصوير 
أحــداث الجــزء الرابــع من سلســلة أفالم 
«المهمة المســتحيلة» في دبي، وقد أمضى 
طاقم الفيلم الذي يناهز 400 شــخص ثالثة 
أســابيع في دبي، لتصويــر مجموعة كبيرة 
من مشــاهد أحدث أجزاء السلســلة، وهي 
المدة األطول بين المدن العالمية المختلفة 

التي ستجرى فيها أحداث الفيلم الذي يعد 
أحد أهم أفالم الحركة في تاريخ الســينما 

العالمية.

عــام 2013 كان عامــاً حافــًال، حيث التقى 
فيه صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعدد 
كبيــر من الشــخصيات، فــي مقدمتها بيل 
غيتس، مؤسس شركة البرمجيات األميركية 
«مايكروسوفت» العالمية، وقد جرى خالل 
التعاون والشراكة  اللقاء استعراض عالقات 
بيــن دبي العطاء ومؤسســة بــل وميليندا 
غيتــس فــي المجــاالت الخيريــة، وتوفير 
التعليــم والرعايــة الصحيــة فــي البلدان 
الفقيرة، ال ســيما األطفال وطلبة المدارس، 
وقــد توجه غيتــس بالشــكر والتقدير إلى 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم علــى مواقفه اإلنســانية والخيرية، 
ومد يد المساعدة إلى األطفال وكبار السن، 
وتوفيــر فــرص التعليم والرعايــة الصحية 
لهــؤالء المحروميــن في مختلــف مناطق 
العالــم الثالث، وذلك من خالل إســهامات 
دبــي العطاء ووصولها إلــى هذه المناطق، 
وتأميــن العالج للمرضى ووســائل التعليم 
الحديثــة لألطفــال المحروميــن مــن هذا 
الحق اإلنســاني. وفي قصــر زعبيل، التقى 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبــي، رعاه اللــه، واألمير 
خالــد الفيصل، أمير منطقــة مكة المكرمة 
في المملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
رئيــس مؤسســة الفكــر العربــي، وتبادل 
ســموه واألمير خالد الفيصل الحديث حول 
عــدد من الموضوعــات الثقافيــة واألدبية 
واالقتصادية، ودور مؤسســة الفكر العربي 
في نشر الثقافة العربية األصيلة في أوساط 
إشــراك  وأهميــة  العربيــة،  المجتمعــات 
المثقفيــن واألدباء والمؤرخين في رســم 
المشــهد العربي المشــرق، وقد أكد األمير 
خالد الفيصل دور صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتوم فــي تحقيق 
أهداف شــعبه وإعالء شأن وطنه في شتى 
المحافــل الدولية، وأشــاد األميــر الفيصل 
بمــا حققته دولــة اإلمــارات عموماً ودبي 
علــى وجه الخصــوص خــالل الثالثين عاماً 
المنصرمــة، معتبراً أن دبــي هي النموذج 
األمثل في البناء والتنمية والنجاح والخبرة 
وقهــر المســتحيل، مرجعاً ذلــك إلى رؤية 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، وعزيمته وثقتــه بقدرات وطاقات 

أبناء وبنات شعبه. 

وفــي المقــر الجديد لجائزة دبــي الدولية 
للقــرآن الكريم، اســتقبل صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، فضيلة اإلمام األكبر الدكتور 
أحمد الطيب، شــيخ األزهر الشريف، وأكد 
ســموه خالل اللقــاء دعم دولــة اإلمارات 
لألزهر الشــريف، ورســالته الســامية في 
ترســيخ مفهــوم وثقافة ومبادئ اإلســالم 
الديانــات  كل  علــى  المنفتــح  الوســطى، 
والثقافــات واألعراف األخرى، وقد أشــاد 
فضيلــة اإلمام األكبــر بجهود قيــادة دولة 
اإلمارات وحرصها على مد جسور التواصل 
اإلنســاني والثقافي واالجتماعي بين شعب 
اإلمارات والشــعوب األخرى، منوهاً بتنوع 
مجتمع اإلمارات الثقافي واالجتماعي الذي 
يمثــل نموذجاً عالمياً للتعايش بين مختلف 
الثقافات واألديان، وأشــاد بمبادرة صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
راعي ومؤســس جائزة دبي الدولية للقرآن 
الكريــم، التــي وصفهــا بالجائزة األوســع 
انتشــاراً واألعلى واألكبر تقديراً واهتماماً، 
خاصة في أوســاط الشــباب المسلم الذي 
يحرص على حفظ وفهم ما جاء في القرآن 
الكريم من آيات وأحكام، والمشــاركة في 
هذه الجائزة الســنوية المباركة، كما التقى 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائــب رئيس الدولة، رئيس مجلس 
الــوزراء، حاكم دبــي، رعاه اللــه، بالعالم 
فاروق البــاز، رئيس لجنــة تحديث تعليم 
اللغة العربية ومديــر مركز أبحاث الفضاء 
في جامعة بوسطن األميركية، أثناء مبادرة 
صاحب السمو بتشكيل «لجنة تحديث تعليم 
اللغة العربية» التي تعتبر إحدى المبادرات 
التي يرعاها ســموه إلحــداث تغيير نوعي 
في مجاالت عــدة تتعلق بالتعليم واإلعالم 
والترجمة على حد ســواء، تأكيــداً إليمانه 
الراسخ بأهمية اللغة العربية عالمياً في كل 
ميادين المعرفة، بما فيها األدب، والفنون، 

والعلوم الحديثة بكل فروعها.

في عام 2015 التقى صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
رعــاه الله، في الجلســة االفتتاحية لمؤتمر 
دبــي الرياضي الدولي في دورته العاشــرة 
العام الماضي بالالعــب األرجنتيني ليونيل 
ميســي، نجــم منتخــب األرجنتيــن ونادي 
برشــلونة اإلســباني، الــذي كان في مقدمة 
الضيوف الذين صافحهم ســموه، وقد توجه 
ميســي، علــى صفحته الرســمية عبر موقع 
التواصل االجتماعي «فيسبوك»، بالشكر إلى 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيــس الدولة، رئيس مجلس 
الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على الحفاوة 
الكبيــرة التــي لقيها خالل زيارتــه األخيرة 
لإلمارات، ونشــر ميســي، أفضل العب في 
العالــم لعــام 2015، على موقعــه، صورة 
تجمعه مع صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
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يســاهم صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، في 
دعــم وتفعيل حركــة الفنــون البصرية في 
المنطقــة، لترتقي مع مــرور الزمن وخالل 
الســنوات العشر األخيرة إلى محور مفصلي 
لتصبــح دبــي عاصمــة للفنون فــي منطقة 
الشــرق األوســط، وبالتالي حرص المقتنون 
من مختلف بلدان العالــم على التواجد في 

أبرز فعاليات دبي ذات المعايير العالمية.
ويتجلى دعمه في التأسيس النوعي للبنية 
التحتيــة التي ســاهمت في جــذب جهات 
فنية عالمية لها مكانتهــا العريقة في تاريخ 
وحركة الفن مثل دار «كريســتي للمزادات» 
التــي اختارت دبــي مقراً لها فــي المنطقة 
عام 2006، والمعرض الســنوي «آرت دبي» 
للفنون التشــكيلية والمعاصرة الذي انطلق 
فــي العــام نفســه، ليصبح كل منهمــا قطباً 
جاذباً للمقتنين وعشاق الفنون من مختلف 

بلدان العالم.

كذلك ساهمت البنية التحتية في استقطاب 
عدد من أبــرز المقتنين في العالم ليختاروا 
دبي مقــرا لمجموعــات مقتنياتهــم الفنية 
الخاصة مثل مقتنيات رجل األعمال الدكتور 
فرهاد مشيري الذي افتتح غاليري «مؤسسة 
فرجام الفنية» بمركز دبــي المالي العالمي 
2009، والمقتنــي رامــن صلصالــي الــذي 
افتتح متحفــه الخاص في مجمع الســركال 
عــام 2011، بهــدف عــرض مجموعات من 
مقتنياتهمــا التــي تعتبر بمثابــة مرجع فني 
ثقافي، ليتم في الســنوات األخيــرة افتتاح 
العديــد من المؤسســات المشــابهة آخرها 
المتحف الخاص بمؤسســة «جان بول نجار» 
التي تحمل اسم مقتنيها الفرنسي من أصول 

عربية.

وبالطبع كان صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم الســباق إلــى دعم 
وتشــجيع مثل هذه المبادرات الخاصة مثل 
زيارتــه لمقر مقتنيات الدكتــور فرجام عام 
2012 وحرصــه على زيارة معظم الفعاليات 
الفنيــة والمعــارض التي تقــام ابتداء بآرت 
دبــي وحتــى المعــارض الفرديــة للفنانين 
الشــباب ومعارض مســابقات الجوائز على 
حــد ســواء، وكم من مرات ومــرات فوجئ 
الجمهور والمنظمون على حد ســواء بزيارة 
صاحب السمو لمعرضهم والتي كانت تدخل 
البهجــة وإشــراقة الفرح إلــى قلوبهم مثل 
زيارته لمعرض جائزة الشيخة منال للفنانين 

الشــباب في دورته التاســعة الذي أقيم في 
«سيتي ووك» في بداية العام الماضي.

كمــا توج دعمــه للحركة الفنيــة عام 2009 
بإطالقه لجائزة محمد بن راشــد آل مكتوم 
لداعمــي الفنون بهدف تعزيز البنية التحتية 
بثقافة فكرية فنية تســاهم في اســتمرارية 
دعم الفنانين على نطاق أوسع، ليصبح الفن 
ال ســيما في األعوام الثالثة األخيرة جزءاً ال 
يتجزأ من إيقاع حياة المدينة اليومي، والتي 
فــاز بها على مدى ســنوات ما يزيد على 40 
داعمــاً للفن من أفراد وجهات ومؤسســات 

في كل عام. 

وتجلــى الفن في إيقــاع تفاصيل حياة دبي 
اليومية عبر توجيهات صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم في إقامة الكثير 
من األنشــطة والمعــارض المفتوحــة التي 
تحررت من أســر الصاالت المغلقة، لتذهب 
إلــى الجمهور وذلــك ضمــن منظومته في 

تحويــل دبي إلى متحف مفتوح مثل الدورة 
األولى من مهرجــان «دبي كانفس» النوعي 
الذي نظمته «براند دبي» في العام الماضي 
والذي أقيم بمنطقة «ذا بيتش» مقابل جميرا 
بيتش ريزيدنس، بمشــاركة نخبة من أشــهر 
فناني الرسم ثالثي األبعاد في العالم، وقبلها 
مشاركة الجمهور في تحطيم الرقم القياسي 

عبر المشــاركة في رســم أطول جدارية مع 
150 فناناً في منطقة شاطئ الجميرا، احتفاًال 

بذكرى تأسيس الدولة قبل عامين.

وتتجلى طموحاته المستقبلية في االرتقاء 
بحركة الفنون المحلية والعربية وخارجها، 

من خالل مبادرته بضمه جائزة محمد بن 
راشد لداعمي الفنون لمؤسسة «مبادرات 
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي 
أطلقهــا في نهايــة العــام الماضي بهدف 
اتســاع دور تلك المبادرة وغيرها باتجاه 
تشــجيع ثقافة العمل اإلنساني والتنموي 
فــي الدولة والعالــم العربــي بما يحقق 

الرؤية التنموية للدولة.

كما يتجلى عشــق صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للفنــون 
الفن  التشــكيلية وتقديره لجماليات هذا 
وقيمتــه ومكانته مــن دوره على الصعيد 
الشخصي كمقتٍن متذوق وعاشق للفنون، 
والــذي أتيح للجمهور مشــاهدة جزء من 
مقتنياته من معرضه الذي أقيم عام 2009 
بمناســبة احتفاالت الدولــة بالذكرى 38 
لليــوم الوطني، والذي ضــم 38 عمًال فنياً 
من مختلف األقطــار العربية، لكبار رواد 
الفــن فــي العالــم العربي مــن الراحلين 

والمعاصرين.

يقــول التشــكيلي الشــاب فريــد الريس 
الذي اختــار االنطالق من تملــك مهاراته 
وأدواتــه الفنية التي تتطلب ســنوات من 
العمــل والمثابرة خلف كواليس الشــهرة 
عــن انطباعــه الشــخصي حول شــخصية 
حاكم دبي: «لمســنا في مبادراته ودعمه 
القفــزة النوعية في مجال الفنون البصرية 
منــذ توليه مقاليــد الحكــم، لتصبح دبي 
أرضــاً خصبــة للفنانين ومقتنــي األعمال 
والغاليريهــات. وحفــّزت مبادرة ســموه 
الفريــدة فــي تحويل دبــي لمتحف فني 
للمشــاركة  والمؤسســات  األفراد  مفتوح 
بشــكل فعال في إثراء الحركة التشكيلية 
فــي المدينــة مــع انتشــار ثقافــة اقتناء 
األعمــال الفنية والتي كانت محدودة جدا 
في الســابق. وحب ســموه للفن واقتنائه 
لألعمــال شــخصيا يشــكل حافــزا للفنان 
ليكون أكثر حرصاً على تطوير عمله ليقدم 
فنا يشــرف دولتنا ألننا تعلمنا من سموه 
بأن نقــدم األفضــل دائما ونكــون أمثلة 

يحتذى بها. 

■ محمد بن راشد يتابع إبداعات الفنانين في دبي كانفس 2015  |  أرشيفية

■ سموه في معرض مقتنياته ■ نائب رئيس الدولة خالل زيارته لمعرض جائزة الشيخة منال للفنانين الشباب

■ .. وخالل زيارته لمقر مقتنيات الدكتور فرهاد فرجام

يتحدث ســعيد محمد النابودة المدير العام 
باإلنابــة لهيئــة دبــي للثقافــة والفنون عن 
الدور الحيوي لصاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة، 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبــي، رعاه 
الله، قائًال:»يرتبط حديثنا عن صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم ودوره 
المؤثر في قطاع الفنون والثقافة، بمحورين، 
الجانب الشــخصي له كإنسان مبدع وشاعر 
وأديــب ومفكــر صاحــب رؤيــة ومثقــف 

ومتذوق للفن ومقتٍن. 
والجانــب المعنــي بدوره كــراٍع للفنون 
واإلبــداع عبــر تفعيلــه منذ توليــه مقاليد 
الحكم لألنشــطة الثقافيــة والتراثية والفنية 
انطالقاً من مهرجان دبي للتسوق إلى رعاية 
المهرجانــات العالميــة المقامــة على أرض 
دبي مثل المهرجان السنوي طيران اإلمارات 
لــآلداب الــذي انطلق عــام 2009 ومعرض 
«آرت دبــي» 2006 وغيرهــا من الفعاليات 
التــي تزيد بمعايير نوعيــة، مع اطالعه على 
تقاريــر المهرجانات والفعاليات والتوصيات 

الخاصة بها. 

وال ننســى مبادرتــه في دعــم الفنانين 
المحليين والمقيمين في بداية األزمة المالية 
العالميــة، حينما بادر بإطالق «جائزة محمد 
بن راشــد لداعمي الفنون» بهدف تشــجيع 
وتحفيــز المقتنيــن على متابعة مســيرتهم 
في تلــك المرحلــة الحرجة ليتــم تجاوزها 
بنجــاح وبتألق ونهضة في مســيرة الفنانين 
والحراك بشــكل عام والــذي قل نظيره في 
البلدان المعنية بالفنــون، إلى جانب دعمه 
الدائم بشقيه المعنوي والمادي للمؤسسات 

األهلية والجهات المعنية بالثقافة والفن.
ومبادراتــه فــي هــذا الجانــب تحتــاج 

صفحــات وصفحات لكــن ما يتقــدم عليها 
نجاحه في اســتقطاب «إكسبو 2020» الذي 
يعد حدثــاً ثقافياً بالدرجة األولى على مدى 
تســعة أشــهر، آخذين في االعتبــار أن دبي 

بمثابة إكسبو مصغر على مدار العام. 
وفي ظل مبادرات صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم وعصفه الفكري 
لمختلــف العاملين في محيطه وفي الدوائر 
والهيئات األخــرى، تتجدد الحيــاة الثقافية 
لتضم كل ما هو نوعي ومبتكر ومساهم في 

ارتقاء فكر وذائقة فن المجتمع.
■ سعيد محمد النابودة





انطلقت مبــادرة تحدي القــراءة العربي 
فــي عــام 2015م، لتصبح أكبر مشــروع 
عربي يشــجع الطالب علــى االطالع، من 
خالل التزام مليون طالب بقراءة خمسين 
مليون كتاب خالل عامهم الدراسي، بواقع 

خمسين كتاباً لكل طالب.
الفكرة هي إحدى المبــادرات المهمة 
لصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائــب رئيس الدولــة، رئيس 
مجلــس الــوزراء، حاكم دبي، رعــاه الله، 
وهــي تهدف إلى جعل القراءة عادة ثابتة 
طول الحياة ألفراد المجتمع العربي وذلك 
عبر نظــام متكامل حدده المشــروع من 
أجل متابعة الطالب طيلة العام األكاديمي 
باإلضافــة إلى مجموعة كبيرة من الحوافز 
المالية والتشــجيعية للمــدارس والطالب 

واألسر والمشرفين.

تبلغ القيمة اإلجماليــة للحوافز 3 ماليين 
درهــم)،  مليــون   11 (حوالــي  دوالر 
ويشتمل التحدي أيضاً على تصفيات على 
مســتوى األقطار العربيــة وتكريم ألفضل 
المدارس والمشــرفين وصوًال إلبراز جيل 
جديــد متفوق في مجال االطالع والقراءة 
وشــغف المعرفــة. وقال صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة 
إطــالق المبــادرة «العالم العربــي اليوم 
يمر بأزمة قــراءة ومعرفة، واألرقام التي 
نســمعها في هــذا المجــال صادمة. نحن 
مــن أقــل المناطق في العالــم من حيث 
القراءة.. ونتائج ذلك التأخر المعرفي نراه 
كل يــوم فــي التأخر الحضــاري والفكري 
لمنطقتنــا. وهذا التحدي اليوم هو خطوة 
أولــى نتمنــى أن يكون لهــا تأثيرها على 

المدى البعيد في إصالح هذا الخلل».
وأضــاف ســموه «القــراءة هــي مفتاح 
المعرفــة.. والمعرفــة هي مفتــاح النهضة 
المعرفــي  االنفتــاح  وتعزيــز  الحضاريــة، 
والثقافــي يبــدأ من الطفولــة، وغرس حب 
القراءة في نفوس الصغار هو غرس ألســس 
التقــدم والتفوق لبلداننــا، حيث إن تحدي 
الخمســين مليــون كتاب هو خطــوة أولى 
ســتلحقها  ومبــادرة  خطــوات..  ســتتبعها 
مبــادرات والهدف صنع جيــل جديد وأمل 
جديــد وواقــع أفضــل للجميع بــإذن الله، 
ونحن اليوم نضع هذا التحدي أمام الميدان 
التعليمــي العربــي وأمام اآلبــاء واألمهات 
العرب وأمام األطفال والشباب العرب وكلنا 

ثقة وإيمان بقدرتهم على تحقيق الهدف».

 مدرســة البحث العلمي بدبي هي المقر 
الرئيســي للتحدي حيث زارها سموه أول 

مــرة وقرأ على مجموعة من الطالب كتاباً 
وضعه بنفســه لألطفال بعنوان «القائدان 
البطــالن» يتحدث من خالله عن المغفور 
لهما بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان والشــيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، 
ورحلتهما فــي تحقيق حلمهمــا المتعلق 
ببنــاء دولة ينعــم فيها األطفال واألســر 

بالحياة السعيدة والكريمة.

تتحدث بعض التقارير والدراسات عن 

خلل كبيــر في معدالت القــراءة في 
العالم العربي، حيث يبلغ معدل قراءة 
الطفــل العربــي 6 دقائق فــي العام 
مقارنة بـ 12 ألــف دقيقة في الغرب 
حســب تقرير التنميــة الثقافية الذي 
تصدره مؤسســة الفكــر العربي، كما 
يبلغ معدل القراءة للفرد العربي ربع 
صفحة ســنوياً مقارنة مع 11 كتاباً في 
أميــركا و7 كتب في بريطانيا حســب 
دراســة للمجلس األعلــى للثقافة في 

مصر.

وعن مدى انتشــار المبادرة منذ انطالقتها 
قالت نجالء الشامســي أمين عام مشروع 
تحــدي القــراءة العربي «للبيــان»: وصل 
مشــروع التحدي عبر االنتشــار والتوسع 
األفقــي جغرافياً إلى جميع الدول العربية 
التي يتســنى فيها تطبيق المشروع باآللية 
المعتمدة، وقد القى المشــروع قبوًال من 
قبــل وزراء التربيــة والتعليــم في الدول 
العربيــة، هذا وقــد قمنا بعقد ورشــات 
عمل تدريبية للمنسقين المعينين من قبل 

وزارات التربيــة و التعليــم في كل دولة. 
وحقق المشــروع توســعاً عبــر الجاليات 

العربية في الدول األجنبية.
وعن الدول المشاركة بالمشروع قالت: 
جميــع الدول العربية يتســنى لها تطبيق 
المشــروع وتشــمل: (اإلمــارات العربية 
المتحــدة – الكويت – قطــر- البحرين – 
سلطنة ُعمان- المملكة العربية السعودية 
– األردن – فلســطين – لبنــان – مصــر- 
السودان- موريتانيا – جزر القمر – تونس - 
الجزائر- المغرب)، باإلضافة الى الجاليات 

العربيــة في كل مــن ماليزيــا – بريطانيا 
– الصين –الهند – الدنمارك – أندونيسيا. 

وأوضحت نجالء الشامســي أن المشروع 
يستهدف في سنته األولى %10 من طلبة 
المــدارس في الوطن العربي، وتم تحقيق 
نسبة كبيرة من هذا الهدف في العديد من 
الدول العربية المشاركة ونسعى ألكثر من 
ذلك في الوقت القادم، علما بأن االشتراك 

يستمر حتى نهاية العام الدراسي.
 وقالت الشامســي في وقت سابق: إن 
المشــروع يســتهدف الطالب في الوطن 
العربي وأبناء الجاليات العربية في العالم 
من الصف األول وحتى الثاني عشر وجعل 
القراءة عادة متأصلــة في حياتهم لتعزيز 
قيــم التنــوع الفكــري والثقافــي لديهم، 
ويســعى إلى تنمية مهارات التعلم الذاتي 
والتفكير وتعزيز الحس الوطني والعروبي 
والشــعور باالنتمــاء إلــى األمــة العربية 
الواحدة، وأكدت أن المشــروع كفيل بأن 
يسهم في تحسين الترتيب العالمي للطلبة 

العرب في مجال القراءة. 

يهــدف تحدي القــراءة العربي إلى تنمية 
حب القراءة لدى جيل األطفال والشــباب 
في العالم العربي، وغرسها كعادة متأصلة 
فــي حياتهم تعزز ملكة الفضول وشــغف 
المعرفة لديهم، وتوسع مداركهم. كما إن 
القراءة تــؤدي إلى تنمية مهارات الطالب 
فــي التفكيــر التحليلي والنقــد والتعبير، 
وتعزيــز قيم التســامح واالنفتاح الفكري 
والثقافي لديهم من خالل تعريفهم بأفكار 
الكتاب والمفكرين والفالســفة بخلفياتهم 
المتنوعة وتجاربهم الواســعة في نطاقات 

ثقافية متعددة. 
كمــا يهدف التحدي إلى فتــح الباب أمام 
الميدان التعليمي واآلباء واألمهات في العالم 
العربي للمســاهمة في تحقيــق هذه الغاية 
وتأدية دور محــوري في تغيير واقع القراءة 

وغرس حب القراءة في األجيال الجديدة. 
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■ إطالق مبادرة تحدي القراءة

لتنفيذ  اإلعــداد  تســتمر مرحلة 
المشــروع حتى مارس من العام 
2016 عبــر االنتقــال في خمس 
مراحــل تضــم كل مرحلة قراءة 
وتلخيص عشــرة كتــب لألطفال 
لتبــدأ بعدها مراحــل التصفيات 
على مستوى المدارس والمناطق 
التعليميــة ثم مســتوى األقطار 
العربية وصوالً للتصفيات النهائية 
والتي ستعقد في دبي نهاية شهر 

مايو من العام 2016.



أن تمتطــي صهــوة جــوادك، بحثاً عــن الحب في 
أرجــاء وطٍن ُيدعى أبناؤه «أســعد شــعب»، فأنت 
حقاً تقصــد دواوين «فارس العرب»، فالشــعر في 
حضرة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم، نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، مدينة متكاملة تشدو بالحب 
والســعادة، وأغنية تعزف على وتر العزة والكرامة 

وعشق الوطن.
أشــعار كثيرة حملت توقيع سموه، تحولت إلى 
نت فأطربــت، وامتزج فيها رقي الكلمة  أغنيات ُلحِّ
بجمــال المعنــى، وتألق فيهــا اإليقــاع الموزون، 
والمســتها أجمل األصوات، فكان النتاج إبداعاً فنياً 

ُيضاف لألغنية العربية.
مــن أشــعار صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد غنى عدد من الفنانين، فكان الوقع ســاحراً، 
وبعــد كل أغنية، يعود الفنان إلى بحر ســموه مرة 
أخــرى ليســتقي المزيد من أشــعاره، فكل قصيدة 
عزفهــا الفنانون بأصواتهم، كانت أيقونة خالدة في 
أرشيفهم الفني، وإضافة حقيقية لمسيرتهم، وجواز 

سفر عابراً للحدود.

كانت قصائد ســموه نبعاً عذبــاً غنياً نهل منه الفنان 
حسين الجسمي، فقدم مجموعة من أجمل األغنيات، 
احتضنهــا ألبوم حمل عنوان «ومضات من شــعر»، 
وقدم فيه مقتطفات من قصائد طوال نظمها صاحب 
السمو حاكم دبي بالشعر النبطي والفصيح، كشفت 
عــن جوانب مهمة في شــخصيته، وعبَّرت عن مدى 
الحــب الذي يكنه للراحل الشــيخ زايد بن ســلطان 
آل نهيان، طيب اللــه ثراه، والذي ظهر واضحاً جلياً 
فــي قصيدة «زايد»، كما ضــم األلبوم قصائد أخرى 
هــي «يا إلهي» من وحــي زيارته لمكــة المكرمة، 
و«ُمَحّمد» التي امتدحت رسولنا الكريم محمد صلى 
الله عليه وســلم، إلى جانب قصيدتــي «يا الغالية» 
و«الدنيــا» اللتين يظهر فيهما تأمل ســموه في حال 

الدنيا والحياة، وقصيدة «آمنت بالله».

امتــاز األلبوم بروعة الكلمات، وخلق امتزاج صوت 
الجســمي معها حالــة من التناغم الجميل، وســبق 
األلبــوم غناء الجســمي بعــض قصائــد محمد بن 

راشد، إذ قدم في وقت سابق 
مجموعة أغنيات تكللت بنجاح 

أبرزها غنــاؤه لقصائد مسلســل  كبيــر، 
«صراع على الرمال»، وقصيدة «قصر الحصن» 

التــي قدمها الجســمي ضمن احتفــاالت الدولة 
باليوم الوطني، وقصيدة «أسعد شعب».

وفي حب الوطن، كتب محمد بن راشــد قصائد 
كثيــرة احتضنت الوطن وتغنت بــه، وتحولت إلى 
أغنيــات رددها الكبار والصغــار، لتتوجه ملكاً على 
عــرش الكلمــة واللحــن، فاحتفــى الشــعر به كما 
األغنيــات، وتهادى الوفاء والوالء على وقع أنغامه، 

ومن أبرز قصائده الوطنية «كلنا جنود الوطن».
وجــاءت أغنيــة «أســود الجزيرة» التــي كتبها 
صاحب الســمو  الشــيخ محمد بن راشــد بأحرف 
من ذهب، ليروي بأبياته رونق القصيدة وشــعرية 
الحمــاس، ومعها، ســقت دماء الشــهداء الطاهرة 
ثرى األرض في جبهــة الواجب والحق، رافعة راية 
التضحية والشــهامة، وحصل حســين الجسمي على 
شــرف تلحين القصيدة وغنائها، ليضيف إلى سيرته 

الذاتية إنجازاً تلو اآلخر.

ومــع الفنان كاظم الســاهر تســتمر رحلــة قصائد 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد المغناة، 
لينتقي من دواوينه أجمل ما كتب، ويغني «اغسلي 
بالبــرد» التي حــازت جماهيرية واســعة، وحفظها 
الكبير والصغير من عشــاق الكلمة الجميلة، وتقول 
د.. بعد  كلماتهــا «اغســلي بالبرد.. قلب صبٍّ تشــهَّ
عقــٍل يدّله ضــاع منه الدليل.. ســاهٍر ما رقد.. لين 

د.. يسهر الليل كّله في نحيٍب طويل». جفنه تجمَّ
ومع أغنية «يا بيــت العنا» التي تقول «الليل يا 

بيت العنا والعجايب.. كم فيك من وجد وهموم 
ومواويل.. في من ســبايب فاتنات الهدايب.. 
لــي طرفها المكحــل بدون تكحيــل» اكتمل 

وهج القمر، فأشعار ســموه وثيقة عبور نحو 
التميز واأللق الدائم.

وألن الساهر يعرف سر النجاح، اختار أن يكمل 
مســيرته في النهل من معين قصائده، فانتقى «من 
تكون»، ليســجل فــي رصيده الفنــي روائع غنائية 

حققت نجاحات كبيرة.

ولم تقف الفنانة أصالة نصري مكتوفة األيدي أمام 
درر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الشعرية، 
بــل حصلت على نصيبها من بحر أشــعاره، لتضيف 
إلى مســيرتها أعماًال اســتثنائية، ال تزال تعيش في 
ذاكرة الجمهور حتى اليوم، إذ غنت «أســمع صدى 
صوتــك»، التي اعتبــرت نقلة مهمة في مشــوارها 
الفنــي، وتقول كلماتها «أســمع صــدى صوتك مع 
ضّجة الّناس.. والحّس يســري للضماير حسوســي.. 
أنســى معاك العزم والفكر واليــاس.. وحّبك بقلبي 

للّضمير امغروسي».
وألن لــذة النجاح تغري بتــذوق المزيد منه، لم 
تكتــِف أصالة نصري بقصيدة واحدة، بل غنت أيضاً 
«تضحــك» التي تقول كلماتها «تضحك ومن هجرك 
فــؤادي مكــدر.. وتداري أحزانــي بضحكة كذوبة.. 
وجدي تفّجــر في ضميري ودّمــر.. احصون صبري 

وما ليه عنك توبة».

ولم يخُل أرشــيف الفنان محمد عبده من إبداعات 

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد، 
فالشجرة المثمرة مغرية لقطف ثمارها، وأمام 
كلمــات فارس العــرب ال يمكــن إال أن يكون 
الحصــاد يانعاً، فها هو محمــد عبده يخطف 
«انــت الهــوى» وتقــول كلماتهــا «يا طول 
صبــري من الهجران يا خلي.. والروح مني 
ومن هــمٍّ يكابدهــا.. انت الهــوى وكل 
الكل بالكلي.. وانت الذي بالهوى روحي 
تعذبهــا»، ليحلــق في ســماء الحب مع 
كلماتهــا، ويحــط علــى أرض تغمرهــا 
الفرحــة باللقــاء، حتى ولــو كان صدفة، 
ليغنــي بأعلى صوته «يكفيك إنك شــفتها»، 
مضيفــاً إلى رصيــده عمــًال متميــزاً، وتقول 
كلماتهــا «يكفيــك إنك شــفتها دون ميعاد.. 
ويكفيك شــمك مــن بعيد لعطرهــا.. الحظ 
لــك في الوقت يا صاحبي جاد.. فرحتك في 

صدفة لقا يا كبرها».

وعنــد عتبات قصيــدة «أذهلتني» توقف 
الفنان عبدالمجيد عبدالله، قبل أن يصدح 
صوتــه بكلماتهــا الرائعة، التــي ال تزال 

خالدة حتى اليوم في ذاكرة الجمهور.

وألن للكلمة سحرها وعبقها، أصر الفنان عبدالكريم 
عبدالقــادر علــى تعطيــر صفحته الفنيــة بكلمات 
حملت توقيع ســاحر الكلمة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد، فغنى «شــوف تأثيرك» التي ظهر 
تأثيرهــا الكبيــر بعد أن امتزجت بصوته الشــجي، 
فكان النتاج رائعاً بال مبالغة، وتقول كلماتها «شوف 
تأثيرك من الجرح الوثيج.. احتباس الدم في وســط 
العــروق.. وانحــدار الدمــع كالســيل الدفيج.. من 
شوامخ سحبها رعد وبروق.. في قتام الوقت ضيعت 

الطريج.. ما ظهر في ليلي المعتم شروق».

ولم يســتطع الفنان لطفي بوشــناق أن يقف صامداً 
أمام «ليلى» التي أبدعها صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن راشــد، وتقول كلماتهــا «ليلى عن الــود مختاره 
تجافينا.. يا وقت ليلى ســقا الله عهــد غّياتك.. الريم 
عقبــك يريحنا ويغلينــا.. وعند اكحــل العين عوضنا 
خســاراتك.. يا من لحســنه زمان الوصــل لبينا.. يوم 
الهــوى كان من فنك وخدعاتك»، ليغنيها ويتغنى بها، 

فيسحر أسماع جمهوره.

وها هــو الفنان عيضة المنهالــي يكمل الرحلة مع 
أشــعار ســموه، فروائع كهذه ال يمكن أن تمر عليه 
مرور الكرام دون أن يقتطف منها حبة عنب حلوة 
يزين بهــا تاريخه الفنــي، ليصدح صوتــه بكلمات 
قصيــدة «مشــخص من ذهــب» التي تولــى مهمة 

تلحينها الفنان فايز السعيد.

ومن أشــعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، 
غنــى الفنان عبــد المنعم العامــري أغنية «جفني 
جفــا»، التي لحنها الفنان ميحد حمد، وتحمل اللون 
الغنائــي الشــعبي اإلماراتي، وحملت فــي ثناياها 
أجمــل ما يمكــن التعبير بــه عن مشــاعر المحبة 

والعاطفة.
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تغنى صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالوطن، وتهــادت كلماته على إيقاعات الحب، 
إال أن األمــة العربيــة دائماً ما تكون حاضرة أمام عينيــه، ال تغيب عنه للحظة واحدة، 
ليبقى حاضرها هاجساً يطارده، ومستقبلها هماً يحمله على عاتقه، فها هو يبعث لألمة 
العربية برســالة ضرب فيها على الوتر الحســاس، فكتب قصيدة «رســالة إلى األمة»، 
واشترك في غنائها الفنانان لطفي بوشناق ولطيفة، لتكون ملحمة غنائية من نوع خاص، 
صورت حال األمة وما صار إليه في ظل أوضاع استثنائية ألقت بظالل ثقيلة على الواقع 
العربي ومســتقبل المنطقة، ليوجه سموه رســالة تحّذر من مغبة التهاون في مواجهة 
التحديــات الجســام التي تعترض طريق األمة، وحملت أبيات القصيدة تســاؤالت عن 

أحالم الوحدة بين العرب، ومآرب من يتربصون باألمة ويضمرون لها الشر.
وتقول أبيات القصيدة «ما يَصَنُع الّشعُر فينا أيُّها الَعَرُب.. ما داَم قْد ماَت في أرواحنا 
الَغَضــُب.. وأيَن ِمنَّا يُد التَّاريخ توقظُنا.. فُربَّما القوُم ناموا بعدما تَِعبوا.. وأيُّ ســيٍف 
جِب والتنديِد ما صنعْت..  َة الشَّ نضوناُه لَِنكبتنا.. حتى ولْو كاَن سيفاً أصلُُه لَُعُب.. يا أمَّ

فينا بطوالُت مْن دانوا ومْن شجبوا».
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يعتبــر صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائد 
والقــدوة والملهم والمثــل األعلى للرياضة 
والرياضييــن، وشــعاره دائمــاً التميــز، وال 

يعرف غير المركز األول سبيًال.
يعــد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم من الشــخصيات النافذة 
والمؤثرة والملهمة بشــكل كبير في صناعة 

الخيل بالعالم.
ونشــأ ســموه وترعرع على حب الخيل 
والفروســية، وهــذا مــا دفعه إلــى دعمها 
بقوة واإلســهام بأفكاره النيرة في تطويرها 
واإلعالء من شأنها على المستويين المحلي 

والعالمي.
وأسهم ســموه بشــكل فعال في تطوير 
ودعم الســباقات العالمية بصفة عامة، وفي 
بريطانيا بصفة خاصة، وذلك بمشاركة أفضل 

السالالت وخيول النخبة في سباقاتها.
يعتبر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائد 
والقــدوة والملهم والمثــل األعلى للرياضة 
والرياضييــن، وشــعاره دائمــاً التميــز، وال 

يعرف غير المركز األول سبيًال.
وأيادي ســموه البيضاء ممتدة بال حدود 
لدعم الحركــة الرياضية، مما أثمر إنجازات 
هائلة شــملت كل المناشــط محليــاً وقارياً 

وعالمياً.
وأدى سموه دوراً رئيساً في تغيير لوائح 
وقوانيــن الســباقات في بريطانيــا والتأثير 
بشكل فعال في القيادات اإلدارية، وأحدث 
حديث ســموه عام 1997 فــي حفل «جيم 
كــراك» الســنوي تأثيراً واضحــاً في صناعة 
الخيل البريطانيــة، وكان له األثر األكبر في 

إعــادة النظر فــي الكثير من الممارســات 
الخاطئة، وخاصة في مجال تمويل ســباقات 

الخيل بإنجلترا.
كما كان قرار سموه الجريء بنقل خيوله 
الناشئة من بريطانيا إلى فرنسا بمنزلة جرس 

إنذار إلصالح حال السباقات البريطانية.

ويعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم من أبــرز الشــخصيات العالمية 
تأثيــراً، ولذلك تم اختياره عــام 1999 أبرز 
شخصية مؤثرة في سباقات الخيل البريطانية، 
متقدمــاً قائمة اشــتملت على 50 شــخصية 

شهيرة ومؤثرة في هذا المجال.
كما اختير ســموه في يناير 1999 وللعام 
الثانــي على التوالي وبإجماع مجلس الرابطة 
أفضــل مالك ومــربٍّ للخيول فــي بريطانيا 
وإيرلنــدا، ومنــح ســموه وســاماً رفيعاً من 

الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا.
وللداللــة علــى مكانة ســموه، فقد نال 
شــرف الفــوز ببطولة المالك فــي بريطانيا 
15 مرة، وهذا أبلغ دليل على دوره المؤثر 
في الســباقات من خالل اإلنجازات الرائعة 
التي حققتها خيوله فــي مختلف المضامير 

العالمية.
ونــال صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

راشــد آل مكتوم أرفــع الدرجات واأللقاب، 
حيــث كرمه اإلعــالم البريطاني فــي يوليو 
2008 ممثــًال في القناة الرابعــة بالتلفزيون 
البريطاني، وذلك تقديــراً إلنجازاته ولدوره 
الفعــال في تطــور ســباقات الخيــول على 

المستوى العالمي.

وحصل ســموه على جائزة «فخر السباقات» 
مــن جمعيــة ريســينغ ويلغيــر البريطانية 
فــي أكتوبــر 2008 تقديــراً لعطائه ودعمه 
اإلنســاني الالمحــدود للعامليــن في مجال 
ســباقات الخيل، وقد تســلم الجائــزة نيابة 

عنه نجله ســمو الشــيخ أحمد بن محمد آل 
مكتــوم، رئيــس اللجنة األولمبيــة الوطنية، 
م ســموه بأرفع جائزة  مــن األميرة آن، وُكرِّ
تقديرية في ســباقات الخيل بأوروبا، حيث 
ُمنح جائزة االســتحقاق ضمن جوائز كارتييه 
المســتوى، وذلك في  الرفيعــة  األوروبيــة 

دورتها الـ18 عام 2008.
كمــا نــال فــارس العــرب لقــب «األب 
العالمية، وذلك  القدرة  الروحي» لســباقات 
تقديراً من ملك ماليزيا وباســم المشــاركين 
في بطولــة العالم للقــدرة 2008، ولعطائه 
الثّر وإســهاماته في تطور هذه الرياضة على 
مســتوى العالــم، وإلنجازاته المشــرفة في 

البطوالت العالمية.
ويعد اختيار سموه عضواً بالجوكي كلوب 
األميركي فخراً للعرب، وذلك لدوره الفعال 
والمقــدر الذي قام به، وإلســهامه في تطور 

السباقات األميركية في مختلف المضامير.
وكان فــوز إســطبالت دارلــي المملوكة 
لسموه ببطولة المالك المحلية في الواليات 
المتحــدة األميركية عــام 2006 أبلغ دليل 
علــى دوره المشــهود والريــادي في رقي 
السباقات هناك، وخاصة اإلنجازات الباهرة 
التــي حققها المهــر «بيرنارديني» المملوك 
لســموه، حيث نال شــرف الفــوز بجدارة 
واقتدار في ســتة من بين ثمانية ســباقات 

خاضها أمام العمالقة.
إن فوز فريق جودلفين بالبطولة العالمية 
للمــالك بأميــركا يعد إنجــازاً كبيــراً يرجع 
الفضل فيه إلى ســموه، مؤسس هذا الفريق 
الذي شــّرف العرب في مختلــف المضامير 
العالمية. واســتحق صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتوم لقــب «أمير 
الشباب» الذي جاء بقرار من مجلس الشباب 

العربي للتنمية المتكاملة.
وجــاء اتخــاذ القرار في افتتــاح الملتقى 
الدولي للشــباب العربي وحــوار الحضارات 
الذي انطلقت أعماله في مقر األمانة العامة 

هّنأت القيادات الرياضية بالمنطقة الشرقية 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي، بمناســبة مــرور 10 
ســنوات من حكمــه وحكومته، وأشــارت 
القيادات إلى أن الرياضة شــهدت في عهد 
ســموه ازدهاراً ال يضاهــى، ونال عدد من 
العبينا والعباتنا عدد مقدر من الميداليات 
الملونــة، فضًال عن تبوؤ فرقنــا ومنتخباتنا 
الرياضية مكانة مرموقة في القارة الصفراء، 
إضافة إلــى صعود رياضيــي اإلمارات إلى 
منصــات التتويــج العالميــة فــي مختلف 
األلعــاب واألنشــطة، وأكــد عبــد العزيز 
بوهندي، مدير مكتب الهيئة العامة لرعاية 
الشــباب والرياضة بالمنطقة الشــرقية، أن 
ســموه اهتم بتفاعل المجتمع مع الرياضة 
مــن خالل المبــادرات الجديــدة التي كان 

أبرزهــا وآخرها فعالية اليوم الرياضي التي 
أقيمــت في أواخر نوفمبــر الماضي، والتي 
وجــدت تفاعًال غير مســبوق من كل فئات 

المجتمع الرياضي والخدمي في الدولة.
قال أحمد ســعيد الضنحانــي، رئيس نادي 
دبــا الفجيــرة وعضو مجلــس إدارة الهيئة 

إن  والرياضــة،  الشــباب  لرعايــة  العامــة 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، أطلــق مقولة «المركز 
األول»، وعلــى إثرها بــات الرياضيون في 
مناحي الدولة يسعون لتحقيق هذا المركز، 

لتكون اإلمارات األولى دائماً في المجاالت 
الرياضيــة والشــبابية كافة، وأشــار إلى أن 
المواطــن اإلماراتــي ال يقبــل إال بالمركز 
األول، والطمــوح والنجاح والتفوق صناعة 
إماراتيــة فعلية، الفتاً إلى أن ســموه أولى 
الرياضــة جانباً كبيراً من وقتــه وتوجيهاته 

ودعــم الرياضيين بــال حــدود، إيماناً منه 
بأهميــة الرياضــة فــي الحيــاة وســعادة 
المجتمــع دائماً، ما جعل الرياضة أســلوب 
حياة، حيث أطلق صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم فعالية اليوم 
الرياضي الوطنــي، وطالب بأن يكون حدثاً 
ســنوياً يســهم في تشــجيع جميــع فئات 
المجتمــع علــى ممارســة الرياضــة، كمــا 
ضرب مثــًال للجميع بقوة اإلرادة والعزيمة 
والتحدي وحســن التخطيــط، وفاز ببطولة 
العالــم للقدرة فــردي وفرقي، كما يحرص 
على توجيه فرســان اإلمارات في بطوالت 
العالــم للقدرة، مما أســهم ذلك في تفوق 

فرسان اإلمارات محلياً وإقليمياً. 

مــن جهته، قــال محمد ســعيد الضنحاني، 
رئيس مجلس إدارة نــادي الفجيرة ومدير 
الديوان األميري باإلمارة، إن ســموه برهن 
مــن خالل رؤيته الحكيمة وجهوده الكبيرة 

علــى أنه ال وجــود للمســتحيل، فهو قائد 
حقيقــي في شــتى المجــاالت، مــن بينها 

بالتأكيد الرياضة.

أكــد محمد اليماحي، نائــب رئيس مجلس 
إدارة نادي اتحاد كلباء، أن صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي، رعــاه الله، كــّرس حياتــه للنهوض 
بدولة اإلمــارات، والوصول بهــا إلى أعلى 
المراتب وأرفــع المناصب، منوهاً باهتمام 
سموه بشــريحة الشــباب ودعمه للرياضة 
والرياضيين بمختلف ألعابها، ومشــيراً إلى 
أن ســموه في كل يــوم يقدم لنــا مبادرة 
جديــدة، وإلى أن النظرة الرائدة لســموه 
تقف وراء اإلنجازات الفريدة التي سطرها 
أبناء الوطن طوال السنوات الماضية، وقال: 
«تعلمنا من ســموه حــب التجربة والتعلم 

والتعرف إلى المستجدات كافة».

■ محمد اليماحي■ أحمد سعيد الضنحاني■ عبد العزيز بوهندي

■ فارس العرب ونجله الفارس حمدان بن محمد.. إنجازات عالمية رائعة  |  البيان

■ بعد فوزه في ويندسور الملكة اليزابيث الثانية تتوج حمدان بن محمد  

■ أحمد بن محمد بطل مونديال 2002
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لجامعة الــدول العربية برعاية األمين العام 
الســابق عمرو موســى، وذلك بمشاركة 25 
دولــة أجنبية و20 دولة عربيــة، حيث جاء 

اختيار سموه باإلجماع.

يرجع الفضل إلى سموه في استحداث بطولة 
كأس دبي العالمي عام 1996 وسلسلة بطولة 
اإلمارات لســباق الخيل وبطولة كأس شــير 
جــار، ويعد ذلك ضمن أبــرز أحداث القرن 
العشــرين التي أســهم فيها ســموه بجهده 
ودعمه المتواصل وأفكاره وقدراته الجريئة 

والناجحة.
وأعلن سموه عن انطالقة فريق جودلفين 
عــام 1993 بقيادتــه وإشــرافه، حيث يضع 
خططــه وبرامجه ويتابعه بشــكل مســتمر، 
ويشــرف علــى تدريــب الفريق ســعيد بن 
سرور، أشــهر مدرب عربي يحقق إنجازات 

مدوية ومشرفة.
وكان إعالن صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، العقل المفكر للبطولة، 
في يوليو 1995، قيام البطولة، بمنزلة بشارة 
خير، وإيذانــاً بعهد جديد لســباقات الخيل 
العالمية خاصة في مسافة الميل وربع الميل 

على المضمار الرملي.
إن نجاح كأس دبي العالمي منذ انطالقتها 
األولى عام 1996 يمثل وســام شــرف على 
صدور أبنــاء اإلمارات الذين خاضوا التحدي 

ونجحوا في التنظيم بشهادة الخبراء.

ويعد فارس العرب صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم من أكبر الداعمين 
لســباقات القــدرة، إذ كان أول المشــاركين 
فيها منذ البداية. وباستعراض مسيرة سموه، 
نجد أن البداية كانت في أول سباق مشترك 
للهجن والخيول األصيلة لمسافة 40 كيلومتراً 
في منطقة سيح السلم يوم 10 يناير 1993.

وكان لســموه الشرف في احتالل المركز 
الثاني علــى صهوة «عبيان األشــقر»، لينال 
جائــزة الســيف الذهبــي، فيمــا حصلــت 
كريمته على المركــز األول، ممتطية صهوة 

«الناعس»، لتحصل على الكأس الذهبية.
ويرجع إلى هذا السباق األول باإلمارات 
الفضل الكبير في االرتقاء برياضة ســباقات 
القــدرة، وأصبح منعطفاً جديداً أســهم في 
جــذب الشــباب لممارســة هــذا النوع من 

الرياضات التراثية.
وأسهم صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم في إنجــاح أطول ماراثون 
مشترك بين الخيول والهجن يقام في منطقة 

الشــرق األوســط، ونجــح اتحــاد اإلمارات 
للفروسية في تنظيمه لمسافة 165 كيلومتراً 

من منطقة «السوان» بإمارة رأس الخيمة.

يضــاف اإلنجاز الذي حققــه فارس العرب 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبــي، رعاه اللــه، بالفوز 
بلقب بطولة العالم للقدرة «لندن 2012»، 
إلى ســجل إنجازاتــه الباهرة والمشــرفة 
من مختلف البطوالت العالمية في شــتى 
بقاع العالم، ما يؤكــد خبرته وحنكته في 

سباقات القدرة.
وتاريخ سموه مشرف في بطوالت العالم 
للقــدرة، إذ أســهم فــي الفوز الــذي حققه 
نجله الفارس ســمو الشــيخ أحمد بن محمد 
آل مكتوم في إســبانيا عام 2002. ومنذ تلك 
الفترة، تواصلت اإلنجازات الرائدة في كأس 
العالــم للقــدرة، فاحتل مركــز الوصيف في 
مونديال 2005 الذي استضافته اإلمارات في 
مدينة دبي الدولية للقدرة في ســيح السلم 
يــوم 26 يناير، وذلك في ســباق دراماتيكي 
خطفت من خالله الفارســة الفرنسية بربارا 

ليساريو اللقب.
وأسهم فارس العرب بتوجيهاته وإرشاداته 
في اإلنجاز الذي حققه فرســان اإلمارات في 
الفوز بلقب مونديــال القدرة ماليزيا 2008، 
كما قاد ســموه فرســان اإلمارات إلى الفوز 
بلقب بطولــة القدرة في مونديــال كنتاكي 
2010. ويملــك فــارس العرب ســجًال رائعاً 
في بطــوالت أوروبا المفتوحــة للقدرة، إذ 
تمكــن من الفوز بالميدالية الذهبية للبطولة 
4 مــرات من قبل، محققــاً إنجازاً تاريخياً لم 

يسبقه أليه فارس من قبل.

حقق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم إنجازاً تاريخياً غير مسبوق، حيث 
تمكن في فبراير 2003، وفي 48 ساعة، من 
الجمع بين لقبي سباق عمالقة القدرة األول 
لمسافة 130 كلم ولقب الجدولة الثانية من 
بطولة صاحب السمو رئيس الدولة للتحدي 
لمســافة 130 كلم، حيث أقيمت السباقات 
فــي مدينــة دبــي الدولية للقــدرة في 13 

و15 فبراير.
واحتل ســموه المركز األول في الســباق 

األول، مسجًال زمناً قدره 15.6.12 ساعة. 
واحتل ســموه المركز األول في الســباق 
الثانــي، ممتطيــاً صهــوة الجــواد «وضاح»، 

ومسجًال زمناً قدره 6.05.50 ساعات.

تقــدم عبــد المحســن الدوســري الوكيل 
المســاعد لشــؤون الرياضة بالهيئة العامة 
لرعايــة الشــباب والرياضة بوافــر التهنئة 
والتبريكات لصاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكــم دبي، رعاه 
الله، بمناسبة مرور عشر سنوات على تولي 
ســموه الحكم والحكومة، وأكد أن سموه 
منــذ توليه الحكم كان يركز على االهتمام 
بالحركــة الرياضيــة، وكانــت توجيهــات 
سموه توفير بنية تحتية قوية تكون ركيزة 
الرياضات كافــة والتفوق فيها  لممارســة 
خاصة أن ســموه رياضي من الطراز األول، 
وهو الفارس األول على المستوى العالمي 
من خالل اإلنجــازات العالمية التي حققها 
في مجال رياضة القــدرة، وبالتالي فهو ال 
يعترف إال بالرقم واحــد ـ وبالتالي كانت 

توجيهاته دائماً بــذل الجهد والمثابرة في 
التدريبــات لتحقيــق ذلك، كمــا أن إيمان 
ســموه بأهميــة الرياضــة خصــص جائزة 
خاصة بالمتميزين الرياضيين لتشــجيعهم، 
وليكون ذلك حافزاً للرياضيين بالمنافســة 
على تلــك الجائزة، وكما أن ســموه دائماً 

يشــجع األلعاب الرياضيــة كافة، ويحرص 
على إعطاء التوجيهات بتنظيم المؤتمرات 
الرياضيــة العالمية واســتضافتها في دبي 

لالستفادة من الخبراء المحاضرين، . 

أكــد أحمد ســعيد المرزوقي المشــرف 
علــى الفريــق األول لكرة القــدم بنادي 
الجزيرة أن صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، يعتبر القــدوة والرمــز للرياضيين 
علــى مســتوى الدولة، وذلك بســبب ما 
حققه ســموه من إنجازات فــي المجال 
الرياضي، كرياضي مــن الطراز األول في 
رياضة الفروســية، وحصولــه على ألقاب 
عالمية في رياضة القدرة، ولكون ســموه 
دائمــاً يتطلــع للصدارة، ويعشــق الرقم 
واحد، ودائماً توجيهات سموه للرياضيين 

تحقيق ذلك.

ــن محمد العضب المديــر العام لنادي  ثمَّ
دبي للفروســية، اإلنجــازات التي حققها 
فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكــم دبي، رعاه 
الله، طوال السنوات الماضية ومساهماته 
الرائدة في إعالء شــأن رياضة القدرة في 

مختلف أنحاء العالم.
وأشــاد بالــدور الكبيــر الذي قــام به 
التي حققها فرســان  ســموه واإلنجازات 
اإلمارات بتوجيهاته وإرشــاداته، ما أسهم 
في تكــون رياضة القدرة اإلماراتية رائدة 
ومشــرفة في كل البطــوالت العالمية، ما 
أثمــر في فوز فرســان اإلمــارات ببطولة 
العالــم للقــدرة 5 مــرات مــن قبل على 
نطــاق الفــردي والفــرق أعــوام 2002 

و2008و2010 و2012 و2014.
فارس  بمســاهمات  العضــب  وأشــاد 

العرب ومشاركاته المحلية والعالمية منذ 
عام 1993 حتى اآلن.

وأكــد أن ســموه أســهم فــي جــذب 
الشــباب إلى هــذه الرياضــة التراثية، ما 
أســهم في زيادة شــعبيتها واالهتمام بها 

محلياً وعالمياً.

وأعــرب العضــب عن إشــادته بالدور 
الكبير لفارس العرب في إدخال ســباقات 
القــدرة إلى الدول العربية خاصة األردن، 
ســوريا، البحرين، الكويــت ومصر، ما زاد 
اإلقبــال على ممارســتها وتطور مســتوى 
فرســانها على المســتوى العالمــي مثلما 

حدث لفرسان البحرين.
لنــادي دبي  العــام  المديــر  وأضــاف 
فــي  القــدرة  بطــوالت  أن  للفروســية 
اإلمارات صارت تحظــى باهتمام إعالمي 
بتوجيهات  العضــب  غير مسبوق.وأشــاد 
فارس العرب ومتابعته المثمرة للسباقات، 
ما ســاهم فــي خلــق جيل من الشــباب 
المدربين والمؤهالت لخوض   والناشــئين 

البطوالت العالمية.
وقــال العضــب إن وجود ســموه في 
الســباقات دائماً يزيد من قوة المنافســة 
ويشعل المنافســة بين الفرسان، ما أسهم 
في تطور المستوى في جميع اإلسطبالت 

بالدولة.

■ محمد بن راشد خالل استقباله فرساننا أبطال أوروبا 2014

■ فارس العرب أسهم بتوجيهاته في إنجاز أحمد بن محمد العالمي
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واصلت القيادات الرياضية في الدولة، 
التعبيــر عــن تقديرها لــدور صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائب رئيــس الدولــة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعاه 
اللــه، في إلهامهم نحو المجد وتحقيق 
اإلنجازات داخل وخارج الدولة، بفضل 
رؤية سموه الثاقبة ودعمه الالمحدود 
وغرس ســموه الثقة فيهــم في عصر 
«الُحكــم والحكمة» الــذي ميز عهده، 

وأكــد المهنــدس مــروان بــن غليطة 
نائب رئيس المجلــس الوطني، رئيس 
مجلس إدارة النصر أن صاحب السمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم، 
زرع الطاقــة اإليجابية في كل رياضي 
بروحه وإصراره، مشيرا إلى أن سموه 
ال يرضــى إال بالمركــز األول، وغرس 
فينا المثابرة والحـرص عـلى رفع علم 
اإلمــارات عاليــا في جميــع المحافل 

الدولية.
وأوضــح بن غليطة أن ســموه قائد 
رياضــي ميدانــي متابــع لــكل حدث 
رياضــي لبــث الطاقــة اإليجابيــة في 
الحاضرين والمشــاركين، مشــيرا إلى 
أن دعــم ســموه الالمحــدود للقطاع 
التحتيــة  البنيــة  وتجهيــز  الرياضــي 
الرياضيــة واســتقطاب أكبر المعارض 
وجهــة  دبــي  جعــل  والمهرجانــات 

الرياضيين في العالم. 
وصرح رئيس مجلــس إدارة النصر 
أن إنجــازات صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم في رياضة 
الفروســيـة ستظل راســخة في ذاكرة 
الرياضــة اإلماراتية وتشــكل حافزا لنا 
ولرياضيينــا حتى نكون رقما صعبا في 

كل مشاركاتنا.
كمــا كتب بــن غليطة مغــردا في 
حســابه الشخصي في «تويتر»: «شكرا 
ســيدي على الماضي الجميل والحاضر 
المشرق، نشكرك  والمستقبل  المتميز 

بمواصلة العمــل بجد واجتهاد لخدمة 
وطن نعشقه».

وقال الفريق «م» محمد هالل الكعبي، 
نائب رئيس اللجنة األولمبية الوطنية، 
رئيــس مجلــس إدارة نــادي ضبــاط 
السمو  المســلحة، إن صاحب  القوات 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم، 
هــو الرياضي األول بال منازع وبكل ما 
تحملــه الكلمة من معنى، فقد رســخ 
سموه في أذهان كل الرياضيين عشق 
التميز والمركــز األول دائماً، وبخالف 
إنجازات وبطوالت سموه على الصعيد 
الرياضــي في عالم رياضة الفروســية، 
الرياضة والرياضيين  فإن سموه يدعم 

في كل المحافل بدليل تواجد ســموه 
الدائــم فــي كل األحــداث الرياضية، 
واالهتمــام  والتحفيــز  والتشــجيع 
المستمر بأبنائه من الرياضيين، فأصبح 
القــدوة والمثال فــي الرياضة باعتبار 

سموه فارس العرب.
وأضاف «مناســبة مرور 10 سنوات 
علــى حكــم وحكمة صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم، 
نائــب رئيــس الدولة، رئيــس مجلس 
الوزراء، حاكم دبي، هي مناســبة في 
حــد ذاتها تحكي عــن اإلنجازات التي 
تحققــت على أرض الواقع وتعيشــها 
دولــة اإلمــارات فــي كل المجاالت، 
ووضعــت اإلمــارات مــن أوائل دول 
العالـــم بفضــــل رؤيــــة وقيــــادة 

سمــوه الحكيمة».

أكد محمد العامــري المدير التنفيذي 
لنادي الوصــل أن ذكرى تولي صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم، نائــب رئيس الدولــة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
مقاليــد الحكم فــي إمــارة دبي هي 

ذكرى وطنية بامتياز.
مضيفاً: صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم هو دون شــك 
واحد من أعظم الشخصيات في العالم 
على المســتوى السياسي واالقتصادي 
واإلنســاني، فإنجازات ســموه في كل 
هــذه المجاالت تتحدث عن نفســها. 

فدبــي في ظل قيادة ســموه أصبحت 
والرخــاء،  واألمــان  لألمــن  عنوانــا 
الباحثين عن  لــكل  وأصبحت وجهــة 
مدينــة تنبض بالحيــاة وتعتبر اإلنجاز 
ثقافة تســير وفقها كل يوم، ومدرسة 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن 
راشــد التي ترتكز على مبادئ االبتكار 
والكفاءة والحسم أصبحت نبراسا لكل 
الراغبيــن باإلنجاز في كل العالم، ففي 
عشــر سنوات استطاع ســموه تحقيق 
ما كان غيره ليعتبره مســتحيال، ولكن 
كلمة مستحيل ال مكان لها في قاموس 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
فــكل األحــالم والطموحــات ممكنة 

أرسل يوســف البطران عضو مجلس إدارة 
نادي اإلمــارات، تهانيه واحترامه وتقديره 
لصاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيــس الدولة، رئيس مجلس 
الــوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناســبة 
مرور 10 ســنوات على حكمــه وحكومته، 
وقال: التهنئة أيضاً لشعب اإلمارات ألن من 
بين قادته صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشد وفي رأيي أننا شعب محظوظ بقيادة 
التي تتحدث  ســموه وحكمته وإنجازاتــه 
عنه. وقال البطران إن سنوات حكم سموه 
شــهدت تطورا واضحا وأنه جعل دبي على 
كل لســان بعد أن بهــرت العالم بتطورها 
فــي البنيــات التحتيــة والتكنولوجيا، وأن 
ذلك انعكــس على كل إمارات الدولة التي 
تســعى للتطور أيضــا، وأضــاف البطران: 

اآلن اإلمــارات أصبحت قبلــة يحضر إليها 
المالييــن مــن كل دول العالــم وهــذا لم 
يحــدث من فراغ ولكنه نتيجة عمل شــاق 
وكبيــر وإنجازات متواصلــة بهرت الجميع 
وجعلتنا نشــعر بالفخر عند زيارة كل دولة 

الن العالــم ينظر إليها بانبهار وإعجاب من 
المســتوى الذي وصلنــا إليه بفضل الله عز 
وجــل ومن بعــده شــيوخنا وقادتنا الذين 
نعتــز ونفتخر بهم. وأشــار البطــران إلى 
أن ســموه بــث التطــور فــي كل وزارات 
الدولة وبهمته أصبح االهتمام أكثر بالعمل 
والتجويــد وألنــه يعشــق المركــز األول 
وطموحــه دائما المقدمة فقد انعكس ذلك 
على الــوزارات وكل أفراد المجتمع الذين 
يستمدون طاقتهم من رؤية القادة والنهج 
الذي يســيرون عليه، وقال البطران إن كل 
العالــم حالياً يتحدث عن ســموه بإعجاب 
ألن العالــم يشــاهد ويرى التطــور الذي 
وصلنــا إليــه نتيجة قيادة تســعى لتحقيق 
أفضــل األهداف وتضع راحة المواطن هما 
لها.  وقال البطران: على المستوى الرياضي 
فســموه قدم الكثير وكان مشــجعاً في كل 
المناشط وسبباً رئيساً لكل اإلنجازات التي 

تحققت على مدار العقد األخير.

■ محمد بن راشد خالل استقباله فريق النصر متوجاً بإحدى البطوالت هذا العام في قصر سموه في زعبيل  |   أرشيفية 

■ عبد الله الفالسي ■ محمد هالل الكعبي■ مطر سرور■ محمد العامري

أكد ســلطان عيسى ســلطان، نائب رئيس 
مجلــس إدارة نادي اإلمارات، أن الكلمات 
لن تفي صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعاه اللــه، حقه في 
ظل ما يقدمه للرياضة وإسهاماته العديدة، 
ذاكــراً أن الكلمــات تتأقزم أمــام عطاياه 
وتوجيهاتــه اإليجابيــة واهتماماتــه وكلها 
أشــياء أثمــرت عن دفــع عجلــة الرياضة 
وتطورها في دولة اإلمــارات وقال: مهما 
تحدثنــا عن ســموه وما ظــل يقدمه ولو 
لمنشــط واحد من مناشــط الرياضة فإننا 
ســنكون مقصرين ولن نجد الكلمات التي 
نعبر بها وتتناســب مع كرمه وجوده على 

كل المناشط والرياضة بشكل عام.
وقــال نائب رئيس مجلــس إدارة نادي 

اإلمــارات إنــه يعتبر الرياضــي األول في 
اإلداري  العمــل  فــي  وقدوتنــا  الدولــة 
والمدرســة التي نتعلم منها وكل ما يقوم 
به لدعم الرياضــة وتطورها يمنحنا دفعة 
معنويــة كبيــرة وحافزاً حتى نســير على 

خطاه ونهجــه خاصة أنــه الرياضي األول 
فــي الدولة وأبــو الرياضــة المحفز أيضا 
لطاقات الشــباب، ذاكرا أن سموه رياضي 
مــن الطراز األول لعدة أســباب، أنه رجل 
رياضي بالممارســة والنشــأة وألنه محب 
للرياضــة بجانــب أنــه صاحــب مبادرات 
متفــردة وكل ذلــك مثل منبعــا من بحر 
ســموه لكي يصــب في مصلحــة الرياضة 
ويقودهــا إلــى اإلمام وأضــاف: كل إنجاز 
رياضــي وعمل إيجابي يقف خلفه صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد ألنه أبو 
الرياضــة ومفجر طاقاتهــا وألنه ظل يقدم 
الفكــر والمال والمجهود حتى يرى الدولة 
دائما متميزة في الرياضة كما يعمل دائما 

لتميزها في كافة المجاالت.
وقــال نائب رئيس مجلــس إدارة نادي 
اإلمــارات إن التأمــل فقط فــي مبادرات 
سموه يؤكد أنه الرياضي األول الذي يجب 

أن نتعلم منه وأن نسير على خطاه.
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التحقيق إن اقترنت بالعمل والتخطيط 
وبهذه العقلية المميزة استطاع سموه 
أن يزرع في نفوس شــعبه حب العمل 
وحب اإلنجاز ووضع المركز األول في 
كل المجاالت كهدف استراتيجي، مؤكدا 
أنــه ال يرضى ســواه لدولته وشــعبه، 
ونحــن جميعا ســنمضي خلــف قيادة 
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، نحو عقد جديد من الحكم الرشيد 
وكلنا ثقة بأن المستقبل سيحمل الخير 
والرفاه والتقدم لهذا الشــعب الطيب 

في ظل رؤية سموه النيرة.

أكد مطر سرور المدير التنفيذي لنادي 
وشــركة الشــباب لكرة القدم على أن 
كل الكلمات ال تفي حق صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد الفتا إلى أن 
ســموه هــو قــدوة كل الرياضيين في 
اإلمــارات، مــا جعل كلمة شــكر قليلة 
بحق سموه، منوها إلى أنه كمواطن ال 
يستطيع التعبير عن حجم امتنانه وحبه 
واعتزازه بسموه، مشيرا إلى أن سموه 
شــخصية قيادية بكل ما تحمل الكلمة 
مــن معان ســامية اعتــرف العالم كله 
بميزاتها الراقية فــي القيادة والحكمة 

والشجاعة في مختلف صنوف الحياة.
وشــدد مطر سرور على أن ما قدمه 

ســموه كبير جدا وال يمكن أن يحصى، 
ســواء من قبل الرياضيين أو من جانب 
أبناء الشــعب كافة، حتى صار ســموه 
نموذجــا يحتذى بــه من قبــل الكثير 
من أبناء الشــعوب األخرى بعدما رأى 
الجميــع حجــم اإلنجــازات المتحققة 
في دولــة اإلمارات علــى كافة الصعد 

الحياتية وليس الرياضية فقط.

عبر عبد الله فرج الفالسي مدير إدارة 
التسويق وعالقات الشركاء والفعاليات 
في نــادي دبي لســباقات الهجن، عن 
تقدير أســرة الهجن لســموه، وتقديم 
أســمى آيــات التهاني بمناســبة مرور 
10 ســنوات على «الُحكــم والحكمة» 
وقــال إن الرياضــة ظلت جــزءا أصيال 
في شــخصية ســموه، فلم يكــن غريبا 
أن تحظــى بكل هذا الدعــم المعنوي 
والمــادي في مختلف ألعابها، مشــيرا 
إلــى ان التفــاف الرياضييــن في هذه 
المناســبة يعبــر عــن حبهــم الصادق 

وثقتهم الكبيرة في القيادة الرشيدة. 
كل  تميــز  علــى  الفالســي  وأكــد 
المجــاالت التي طرقها ســموه بفضل 
التوجيهات الكريمة والدعم الالمحدود 
النابع من رؤية ثاقبة ومنهج استراتيجي 
جعل اإلمارات تســير فــي تطور يوما 
بعد يــوم حتى أضحت من الدول التي 

يشار لها بالبنان في العالم الخارجي.

أكــد ماجد ناصر حــارس مرمى الفريق 
األول للكرة بالنادي األهلي، أن صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، قــدم الدعم الكبير للرياضة 
والرياضيين في الدولة، وكان نعم الوالد 

والقائد في كافة مجاالت الحياة.

وقــال: «نحــن أســعد النــاس، بقائدنــا 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
صاحــب األيــادي البيضاء علــى الحركة 
اإلمارات عمومــاً، وعلى  فــي  الرياضية 
كرة القدم على وجــه الخصوص، بفضل 
فكر وعقلية ســموه الســباقة دائماً نحو 

التطوير والتقدم».
وأضــاف: «صاحــب الســمو الشــيخ 

محمــد بــن راشــد، دائمــاً مــا يطالبنا 
بالمركــز األول على الصعيــد الرياضي، 
وتلــك المطالبة من صاحب الســمو في 
حــد ذاتها، نعتبرها دافعــا وحافزا مهما 
يدفعنا باستمرار إلى مواصلة بذل أقصى 
جهد وعطاء لتحقيق الهدف المنشــود، 
حتى باتــت دولتنا منارة رياضية للكثير 

من دول العالم».

الشــيخ  الســمو  «صاحــب  واختتــم: 
محمــد بن راشــد قائد ذو نظــرة ثاقبة 
ترســم خطوط المســتقبل في الدولة، 
وخاصة القطاع الرياضي، ما أســهم في 
تحقيــق الرياضة اإلماراتيــة للكثير من 
اإلنجازات في السنوات العشر األخيرة، 
ونتطلــع دائماً إلى تحقيـق المزيـد مـن 
اإلنجازات والبطـوالت فـي المســتقبـل 

القريـب».

نــادي  وأعضــاء  إدارة  مجلــس  رفــع 
دبــي للمعاقين، أصدق كلمات الشــكر 
والتقديــر والعرفان إلــى مقام صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناســبة 
الذكرى العاشــرة لتولي ســموه الحكم 
والحكومــة، مؤكدين أن ســموه برهن 
للعالــم من خالل رؤيتــه، أنه ال وجود 
للمســتحيل، فحقق في ظــل توجيهات 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان رئيــس الدولة حفظــه الله، 
العديد من اإلنجازات التي بوأت الدولة 

مكانتها، في مصاف الدول المتقدمة.
وقــال ثانــي جمعــة بالرقــاد رئيس 
مجلــس إدارة نادي دبي للمعاقين: «إن 
هذه مناســبة نفتخر بها، ونستذكر فيها 
إنجازات سموه، وأفكاره التي ساهمت 
بشــكل مباشــر فــي نهضــة الدولــة»، 
وأضــاف: «إن عبــارة شــكراً محمد بن 
راشــد، هي أقــل ما يمكــن أن نقدمه، 
تعبيراً عن المحبة والتقدير لسموه، عن 
كل ما يقدمه لوطنه في صمت وهدوء، 
لكــن اإلنجــازات واضحــة وملموســة 
للجميــع، فمن نعــم الله علينــا أن لنا 
حاكما يســهر من أجل راحــة ورفاهية 
شــعبه، وإن هذا الشكر نابع من الحب 
والتقديــر الموجود في أعماقنا وأعماق 

أوالدنا من ذوي اإلعاقة لسموه».
وأضــاف بالرقاد: «إن الوصول للرقم 
1، والحفــاظ دائماً علــى القمة، هدف 
تعلمناه من ســموه، ونســعى دائماً له، 
فالســمعة العالمية التي اكتســبها نادي 
دبي للمعاقين، واالنجازات التي حققها 
على كل الصعــد، تحققت بفضل الدعم 
والرعاية واالهتمام التي أوالها ســموه 
ألبنائه من فرسان اإلرادة، وبفضل إيمان 
ســموه بقدرتهم على العطــاء والبذل، 
في رفعة شأن وطنهم، والمساهمة في 

نهضته وعلو شأنه».
المديــر  العصيمــي  ماجــد  وهنــأ 
قيــادة  «إن  دبــي:  لنــادي  التنفيــذي 
وبصيرة ســموه، شــكلت نبراساً يضيء 
لنــا الطريــق، فهو القائــد الملهم الذي 
تمكن مــن تطويع المســتحيل، وعلمنا 
أال ننحنــي أمام التحديات، والزلنا ننهل 
من رؤيته وحكمته، فسموه قدوة ومثل 
أعلى لنا»، وأضاف: «إن الفكر المستنير 
والنظرة المستقبلية وثقافة الرقم واحد 
التي أسســها سموه، انعكست على أداء 
فرسان اإلرادة، وساهمت في بث طاقة 
إيجابية في نفوسهم، مكنتهم من تخطي 
اإلنجازات،  وتحقيــق  اإلعاقــة،  حواجز 

ورفع شأن الرياضة اإلماراتية في جميع 
المحافل الدولية».

وكان صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، منــح أبناءه من ذوي اإلعاقة قدراً 
وافراً من الرعاية واالهتمام، خالل فترة 
حكمه الرشيد، حيث أقرت حكومة دولة 
اإلمارات في عهده مرســوماً لألشخاص 
ذوي اإلعاقــة (القانــون االتحادي رقم 
29/  2006) لحمايــة حقوقهــم ويتعهد 
هــذا القانون بأن يحظــى مواطنو دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ممن هم من 
فئة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالفرصة 
نفســها فــي العمــل وشــغل المناصب 
الحكومية، كمــا صدقت دولة اإلمارات 

علــى معاهدة األمــم المتحدة بشــأن 
حقــوق ذوي اإلعاقــة فــي 19 مــارس 

.2010
وفــي مــارس 2014، أصــدر صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
بصفته حاكمــاً إلمارة دبي القانون رقم 
2 لعــام 2014 القاضــي بحماية حقوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقة في إمارة دبي، 
ويهــدف القانون إلى توفير رعاية طبية 
ذات جودة عاليــة وخدمات اجتماعية، 
وتعزيز الوعي العام والمســاهمة بدمج 
األشــخاص ذوي اإلعاقة فــي المجتمع 
والتأكيد على مشــاركتهم فــي التنمية 

االجتماعية.
ودأبت حكومة ســموه علــى تذليل 
العراقيل التي قد تكون سببا في حرمان 
ذوي اإلعاقــة من فرصة المشــاركة في 

بنــاء وطنهم، وفي هــذا الصدد، أطلق 
ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمد بن 
راشــد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس 
المجلس التنفيذي، فــي نوفمبر 2013، 
مبــادرة «مجتمعــي.. مــكان للجميع» 
والتي تهدف إلــى تحويل دبي بالكامل 
إلى مدينة صديقة لذوي اإلعاقة بحلول 

العام 2020.
وامتــد تأثيــر ســموه فــي مياديــن 
الرياضــة، إلــى رياضــات ذوي اإلعاقة، 
ليلهم القائمين عليهــا، من خالل توفير 
البنى التحتية لمختلف األلعاب، وتحفيز 
وتكريم المتميزين منهم، ليكونوا قدوة 
لزمالئهــم، حتــى أصبح عطاء ســموه 
الســخي حافزاً لهم، لرفع علم اإلمارات 

خفاقاً في المحافل الدولية.
كما حظيت المبادرة االنســانية «معاً 
نتكامــل» التي أقيمت فــي «مجمع ند 
الِشــبا الرياضي» بأصداء واسعة، كونها 
األولــى مــن نوعها فــي إطــار مبادرة 
«مجتمعي مــكان للجميع» التي تحظى 
بدعــم ورعايــة ســمو الشــيخ حمدان 
بــن محمد بن راشــد آل مكتــوم ولي 
عهد دبي رئيــس مجلس دبي الرياضي، 
الذي حرص على المشــاركة بنفسه في 
المباراة االستعراضية في سلة الكراسي 
الشيخ منصور  المتحركة، وأخيه ســمو 
بن محمــد بن راشــد آل مكتوم رئيس 
اللجنة العليا لحماية حقوق األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، فــي لفتــة كريمة ذات 
داللة رمزية نبيلة تعّبر عن مدى الدعم 
الالمحــدود الــذي توليــه حكومة دبي 

لذوي اإلعاقة.

■ سموه يتوسط الرياضيين من ذوي اإلعاقة في بطولة العالم عام 2014 

■ سموه في حديث مع محمد خميس في إحدى زياراته للنادي 

■ سموه في إحدى زياراته للنادي بحضور ثاني جمعة بالرقاد وماجد العصيمي 
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