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

نائب رئيس الدولة أرسى
أسس التخطيط االستراتيجي
في الحكومة االتحادية

محمد بن راشد قدم نموذجاً
عالمياً رائداً في العمل
الحكومي

رسخ مبادئ التميز واإلبداع وواصل
عملية البناء واالبتكار والتطوير
واستشراف المستقبل

دبي-البيان
أكــد سـمــو الـشـيــخ حـمــدان بــن راشــد آل مـكـتــوم نــائــب حــاكــم دبــي
وزير المالية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله،
أرس ــى أس ــس الـتـخـطـيــط االسـتــراتـيـجــي فــي الـحـكــومــة االت ـحــاديــة،
وكان أميناً لعهده والتزامه بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ
خـلـيـفــة ب ــن زاي ــد آل نـهـيــان رئ ـيــس ال ــدول ــة ،حـفـظــه ال ـل ــه ،إذ قــاد
جـمـيــع ف ــرق الـعـمــل عـلــى الـمـسـتــوى االت ـح ــادي ،لـتـسـجــل بفضل
توجيهاته ورؤيـتــه االسـتـشــرافـيــة أهــم اإلنـجــازات الحكومية ،وأن
ت ـك ــون ال ــدول ــة ف ــي م ـص ــاف ال ـ ــدول األس ـ ــرع ن ـم ــواً واألكـ ـث ــر ت ـط ــوراً
واألك ـف ــأ ف ــي اس ـت ـث ـمــار م ــوارده ــا وث ــروات ـه ــا ،ولـتـحـتــل ب ــذل ــك أعـلــى
المؤشرات التنموية إقليمياً ودولياً.
وشــدد سـمــوه عـلــى أن الـحـكــومــة االتـحــاديــة قــد سجلت خــال
السنوات الـ 15الماضية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد

بــن راش ــد آل مـكـتــوم نــائــب رئـيــس الــدولــة رئـيــس مـجـلــس ال ــوزراء
حــاكــم دبــي ،رعــاه الـلــه ،إنـجــازات غير مسبوقة ،وســارت بخطى
واثقة وهمة عالية نحو بناء المستقبل المستدام ،بفضل الفكر
االستراتيجي العميق الذي ال يؤمن بوجود المستحيل ،وعزيمة
شعب يمنح الــوالء المطلق لـقـيــادتــه ،الـتــي ال تــؤمــن إال بالعمل
الدؤوب واإلنجاز ،وال ترضى لنفسها ولشعبها إال بالمركز األول.

مباركة
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راشد بن حميد :محمد بن راشد
قائد ملهم ومعلم ومؤثر
عجمان-أسامةأحمد
أك ــد س ـمــو ال ـش ـيــخ راش ــد ب ــن حـمـيــد الـنـعـيـمــي رئ ـي ــس دائـ ــرة الـبـلــديــة
والتخطيط بعجمان رئـيــس اتـحــاد اإلم ــارات لـكــرة الـقــدم أن صاحب
ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد ب ــن راش ـ ــد آل م ـك ـت ــوم ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ــدول ــة
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،سطر خالل  15عاماً
إن ـج ــازات مـتــاحـقــة ف ــي ش ـتــى ال ـم ـج ــاالت واس ـت ـط ــاع أن يــدعــم كــافــة
ال ـق ـطــاعــات لـتـكــون دول ـت ـنــا أي ـقــونــة لـلـحـضــارة وم ـن ــارة لـلـعــالــم بــأســره
فهي تعد اليوم شاهداً حياً عن اإلبــداع ودولــة شقت من الصحراء
جناناً فأصبح العالم يشير لها بالبنان حيث تحظى بقيادة حكيمة
ورشيدة.
وأشــار إلــى أن إنـجــازات صاحب السمو الشيخ محمد بــن راشــد
آل مكتوم ،رعاه الله ،ال حصر لها فهو قائد ملهم ومعلم ومؤثر
وصــاحــب بـصـمــة ال تـنـســى وأيـنـمــا حــل وج ــدت لــه أث ــراً خ ــال ــداً فهو
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وقــال سـمــوه« :نـبــارك لصاحب السمو الشيخ محمد بــن راشــد
آل مكتوم ،بمناسبة مرور  15عاماً على توليه رئاسة الحكومة
االتحادية ،والتي قدم خاللها نموذجاً عالمياً رائــداً في العمل
الحكومي ،من خالل ترسيخ مبادئ التميز واإلبداع ،ومواصلة
ع ـم ـل ـيــة ال ـب ـن ــاء واالبـ ـتـ ـك ــار وال ـت ـط ــوي ــر واسـ ـتـ ـش ــراف ال ـم ـس ـت ـق ـبــل،
ل ـل ــوص ــول ب ــال ــدول ــة إل ــى م ـص ــاف الـ ــدول ال ـم ـت ـقــدمــة ف ــي مـخـتـلــف
المجاالت بحلول مئوية اإلمارات .»2071

محمد بن خليفة :اإلمارات
نموذج متفرد في التقدم والنماء

ق ــائ ــد ي ـش ـجــع ال ـم ــواه ــب وي ــدع ــم ال ـط ــاق ــات وي ـم ـكــن ال ـش ـب ــاب ويـثــق
بـحـكـمــة ال ـك ـبــار .وذك ــر ب ــأن س ـمــوه اس ـت ـطــاع أن ي ـحــول األحـ ــام إلــى
ح ـق ــائ ــق وأن ي ـج ـع ــل األف ـك ــار
الـتــي كــانــت حبيسة األوراق
واق ـع ــاً م ـل ـمــوســاً فــأصـبـحــت
دولتنامعلماً بارزاً وحاضنة
لـلـعـلـمــاء واألدب ــاء واألطـبــاء
وصـ ـن ــاع ال ـت ـغ ـي ـيــر م ــن شـتــى
أنحاء المعمورة.
وأعرب عن فخره بقيادة
س ـ ـمـ ــوه ال ـح ـك ـي ـم ــة ال ـ ـتـ ــي ال
راشد بن حميد
ت ـ ــدخ ـ ــر جـ ـ ـه ـ ــداً ي ـ ــذك ـ ــر ل ــدع ــم
اإلنسان ورفع األوطان فهي تؤمن بالثروات الحقيقية والتي تكمن
في اإلبداعات وتنميتها.

أبوظبي-وام
أشــاد سـمــو الـشـيــخ محمد بــن خليفة آل نـهـيــان عـضــو المجلس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ب ـم ـضــام ـيــن ودالالت ال ــرس ــال ــة ال ـت ــي وج ـه ـه ــا صــاحــب
الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم نــائــب رئـيــس الــدولــة
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبــي ،رعــاه الله ،إلــى شعب دولة
اإلمــارات بمناسبة ذكــرى مــرور  15عاماً على تولي سموه رئاسة
مجلس الوزراء.
وق ــال س ـمــوه ف ــي كـلـمــة ل ــه ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة« :إن م ــا حـقـقـتــه
الـحـكــومــة االت ـحــاديــة بــرئــاســة صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بن
راشـ ـ ــد آل م ـك ـت ــوم مـ ــن إن ـ ـج ـ ــازات ال ُتـ ـض ــاه ــى ع ـل ــى أرض دولـ ــة
اإلم ـ ــارات ،خ ــال تـلــك الـحـقـبــة الــزمـنـيــة الـمـهـمــة يـعــد بـمـقــايـيــس
ال ـ ــدول وال ـش ـع ــوب واألم ـ ــم م ــن ق ـب ـيــل ال ـم ـع ـج ــزات ،األمـ ــر ال ــذي
جـعــل مــن دول ــة اإلمـ ــارات نـمــوذجــاً مـتـفــرداً فــي الـتـقــدم والـنـمــاء

والتقدم
 15عاماً من العطاء
ّ
قبل  15عاماً ،وتحديداً في الرابع من يناير عام ّ ،2006
تسلم صاحب
الـسـمـ ّو الشيخ محمد بــن راشــد آل مـكـتــوم ،نــائــب رئـيــس الــدولــة رئيس
مجلس ال ــوزراء حــاكــم دبـ ّـي ،رعــاه الـلــه ،مسؤوليته الـكـبــرى فــي رئاسة
حـكــومــة االت ـح ــاد ،وت ـ ّ
ـول ــي حـكــم إم ــارة دب ــي ،وأق ـســم بــالـلــه الـعـظـيــم أن
يهب حياته لخدمة هذا الوطن الذي أحبه وآمن به وطناً مرفوع اللواء،
مــوفــور ال ـكــرامــة ،مـقــدمــاً أقـصــى الـجـهــد فــي سـبـيــل االرت ـق ــاء بــه وخــدمــة
شعبه وصيانة مصالحه الوطنية العليا.
في ظالل هذه المناسبة الوطنية السعيدة كتب صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشــد ،رسالة بعنوان « 15عاماً في حكومة دولة اإلمــارات»،
ت ـح ــدّث فـيـهــا ع ــن مــامــح ه ــذه الـمـسـيــرة ال ـبــاهــرة ف ــي اإلن ـج ــازات وت ـجــاوز
الصعوبات والتحديات ،حيث أعلن سموه بعد  3سنوات من ّ
تسلم هذه
المهام الكبرى عن الرؤية االستراتيجية للدولة ،وأن سنة  2021ستكون
هــي الـمــرحـلــة الـحــاسـمــة فــي مـسـيــرة الــدولــة الـتــي يـجــب أن تـكــون واح ــدة
من أفضل دول العالم ،متحدياً كل التحذيرات التي تخوّفت من هذه
كبير من الصعوبات ،لكنّ ما حدث خالل
قدر
ٍ
الخطوة التي تنطوي على ٍ
هــذه المرحلة ،وكما جــاء على لسان صاحب السم ّو «كــان ُمــذهـاً» من
حيث االنـخــراط الشامل لجميع فــرق العمل على المستويين االتـحــادي
والمحلي لتحقيق الرؤية التي اعتمدتها قيادة الدولة الحكيمة.

مالمح التميز

بعد ذلك استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مالمح التميز
ال ـجــوهــريــة ال ـتــي ت ـب ـلــورت خ ــال مــامــح ال ــرؤي ــة ال ـك ـب ــرى ،ح ـيــث ج ــاء فــي
طليعة ذلــك تــرسـيــخ ثـقــافــة الـتـمـ ّيــز والـتـنــافــس داخــل مــؤسـســات الــدولــة،
فضال ً عن القيام بأكبر عملية إصالح تشريعي لمواكبة المستقبل وفتح
آفاق جديدة لعملية التنمية مع تغيير نماذج تقديم الخدمة الحكومية
وإع ـ ــادة هـيـكـلــة ال ـح ـكــومــة بـحـيــث حـصـلــت ح ـكــومــة دولـ ــة اإلم ـ ــارات عـلــى
المرتبة الثانية عالمياً ،مع ما رافق ذلك من مضاعفة ميزانية الدولة.

ريادة

إنّ هذه الوتيرة المتسارعة في التقدم قد انعكست على مجموعة من
مظاهر الحياة ،فأصبح جواز دولة اإلمارات العربية المتحدة األقوى

عالمياً ،مع ما يُرافق ذلك من الشعور باالستقرار واألمان ،والحصول
عـلــى الـمــرتـبــة األولـ ــى عــالـمـيــاً فـيـمــا يـتـعـلــق بــالـمـسـتـشـفـيــات الـمـعـتـمــدة
دولياً ،وسهولة الحصول على الكهرباء وتوفير خدمات اإلنترنت.
وعـلــى مـسـتــوى ال ـمــؤشــرات االقـتـصــاديــة ف ــإنّ دول ــة اإلمـ ــارات الـعــربـيــة
ال ـم ـت ـحــدة ه ــي ال ـثــان ـيــة ع ــرب ـي ــاً ،واألولـ ــى إق ـل ـي ـم ـيــاً ،م ــع ال ـح ـصــول عـلــى
المرتبة األعلى في التصنيف السيادي المالي الحكومي ،مع التوازي
فــي م ـجــال س ـيــادة ال ـقــانــون ،حـيــث احـتـلــت اإلمـ ــارات الـمــرتـبــة األول ــى
عربياً في سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي ،فضال ً عن تقديم
جميع أنــواع التسهيالت الستقطاب الـمــواهــب ،والـشــراكــة المبدعة
مــع الـقـطــاع الـخــاص ،واحـتــال الـمــرتـبــة األول ــى عـلــى مـسـتــوى العالم
في المهارات المالية في القطاع العام ،مع التميز في تعليم العلوم
والرياضيات ،مع حجم إنفاق ضخم بمئات المليارات على مشاريع
ال ـت ـع ـل ـيــم واإلسـ ـك ــان وال ـت ـن ـم ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة وق ـط ــاع ال ـص ـحــة ووق ــاي ــة
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،ح ـي ــث ارتـ ـف ــع م ـت ــوس ــط األعـ ـمـ ــار وارتـ ـفـ ــع م ــؤش ــر ال ـص ـحــة
الجسدية ،وبتواضع مفعم باإلنسانية يعزو صاحب السمو الشيخ
محمد بــن راشــد هــذا النجاح الباهر للحكومة إلــى فــرق العمل التي
عملت معه بإخالص وقوة وكفاءة واقتدار.
بعد هذا االستعراض المُ ّ
كثف لمنجزات الدولة خالل المرحلة الماضية
ّ
ً
يتساءل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قائال :ماذا تعلمنا من
الـ  15عاماً الماضية؟ ليبادر سموّه بالجواب قائالً« :تعلمنا أنّ االتحاد
ق ـوّة ومنعة وخـيــر وبــركــة ،وأنــه اإلنـجــاز األعـظــم الــذي يجب أن نحميه
ونفتديه ونغليه جميعاً ،وأن التنافس بين المؤسسات راجع خيره إلى
بيتنا الكبير «اإلمارات» ،وأنّ هذا النجاح هو ثمرة الروح الجماعية التي
ّ
ّ
تجلت في أروع ُ
المظفرة للدولة».
صورها خالل هذه المسيرة

سر النجاح

ومــن ال ــدروس الـبـلـيـغــة الـتــي تـعـلـمـنــاهــا خــال هــذه الـمــرحـلــة الــزاهــرة
مــن مـسـيــرة الــدولــة أن االهـتـمــام بــاإلنـســان هــو ســر الـنـجــاح :احـتــرامــاً

لحقوقه ،وصيانة لجهده ،وتوفير الحياة الكريمة لــه بغض النظر
ع ــن ال ـم ـك ــان ال ـ ــذي جـ ــاء م ـن ــه م ــا دام ق ــد ان ـخ ــرط ب ـق ـل ـبــه وع ـق ـل ــه فــي
مـشــروع الــوطــن الكبير ،فالقيم هــي التي سطرت هــذا المجد لوطن

واالزده ـ ـ ــار ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم» .وأكـ ــد س ـم ــوه أن م ـثــل هــذه
اإلنجازات تبث روح األمل والعزيمة والتضحية في نفوس أبناء
اإلمارات لتحقيق مزيد من التقدم في جميع المجاالت في ظل
القيادة الرشيدة.
ولفت إلى أن األعوام
ال ـ ـ  15ال ـت ــي م ـ ــرت عـلــى
تـ ــولـ ــي صـ ــاحـ ــب ال ـس ـم ــو
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد بـ ــن
راشــد آل مكتوم رئاسة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،أك ـ ـ ــدت ع ـب ــر
اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـم ـتــواص ـلــة
محمد بن خليفة
ال ـ ـ ــرؤي ـ ـ ــة ال ـ ـق ـ ـي ـ ــادي ـ ــة غ ـي ــر
المسبوقة ونفاذ بصيرة سموه ،األمر الذي يؤكد أننا وبمعونة
من الله مقبلون على سنوات استثنائية.

يستحق هــذا الـحــب والـعـطــاء :قيم التسامح والتعايش واالحـتــرام،
فهي الضمانة الجوهرية لسالمة النسيج االجتماعي وتماسكه وثباته
أمام جميع الظروف والمتغيرات.
وبذكائه اللماح يلقي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ضوءاً
ثميناً على قيمة النجاح ،ويقدم لها مفهوماً جديداً هو ثمرة تجاربه
في هذه الحياة التي خاض غمراتها ببسالة وفروسية ومحبة للوطن
واإلنـســان ،فالنجاح في منظور سموه ليس في كثرة المشاريع وال
المؤشرات المتقدمة وال األرصدة الضخمة ،بل النجاح في جوهره
ومغزاه وبهجته وحقيقته هو تحقيق السعادة للناس التي ستكون
سبباً لرضاهم ،وتطلق ألسنتهم بذكر الخير للقيادة وفرق العمل،
ف ـه ــذا ه ــو م ـع ـيــار ال ـن ـج ــاح األص ـي ــل الـ ــذي ي ـض ـمــن روعـ ــة ال ـع ــاق ــة بـيــن
القيادة والشعب.

دعم المحدود

وبكامل اإلنسانية والمحبة يثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشــد الــدعــم الــامـحــدود الــذي قدمته قـيــادة الــدولــة ممثلة بصاحب
الـسـمــو الـشـيــخ خـلـيـفــة بــن زاي ــد آل نـهـيــان ،رئـيــس الــدولــة ،وصــاحــب
الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد ب ــن زاي ــد آل ن ـه ـيــان ،ول ــي عـهــد أبــوظ ـبــي نــائــب
الـقــائــد األعـلــى لـلـقــوات الـمـسـلـحــة ،وسـمــو الـشـيــخ سـيــف بــن زاي ــد آل
ن ـه ـي ــان ،وس ـم ــو ال ـش ـي ــخ م ـن ـص ــور ب ــن زايـ ــد آل ن ـه ـي ــان ،ح ـف ـظ ـهــم ال ـلــه
ج ـم ـي ـع ــاً ،ال ــذي ــن كـ ــان لــدع ـم ـهــم أك ـب ــر األثـ ــر ف ــي إن ـج ــاز هـ ــذه ال ـحــزمــة
ال ـض ـخ ـمــة م ــن ال ـم ـشــاريــع ال ـت ــي جـعـلــت اإلم ـ ــارات ف ــي ه ــذه الـطـلـيـعــة
الحضارية المتقدمة بين األمم.

شباب الوطن

ث ــم ك ــان ــت ه ــذه ال ـخــات ـمــة ال ــرائ ـع ــة ال ـت ــي ت ــوجّ ــه ف ـي ـهــا ص ــاح ــب الـسـمــو
ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد ب ــن راشـ ــد إلـ ــى ش ـب ــاب ال ــوط ــن وش ــاب ــات ــه م ــمّ ــن نـ ــذروا
أنفسهم لخدمة وطنهم والتقدم به نحو اآلفاق العالية ،فيخصهم
بهذا الشكر العميق مع الدعاء لهم بأن يكونوا في الحفظ والرعاية،
مــع الـتــأكـيــد عـلــى أن ال ـقــادم يـتـطـلــب الـكـثـيــر مــن الـجـهــود الـمـضــاعـفــة
والدماء الشابة الجديدة.

عبر اإلمارات
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دبي-نورااألمير
«أه ــم وظـيـفــة ألي أب ..أن يـكــون مـعـلـمــاً ..الـقــائــد الحقيقي
ال ي ـك ــون ق ــائ ــداً إال إذا ك ــان م ـع ـل ـم ــاً ..األم ..م ــدرس ــة ..ألنـهــا
ّ
المعلم ..أشــرف وظيفة عرفها
أرق وأنبل وأعظم معلمة..
ال ـب ـش ــر» .ب ـه ــذه ال ـك ـل ـمــات الـبـسـيـطــة عـمـيـقــة ال ــدالل ــة يـلـخــص
صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم ،نــائــب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله،
دور األب وأهميته في المجتمع ..هذه الكلمات التي جاءت
م ــن عـمــق تـجــربـتــه الـشـخـصـيــة وأدائـ ــه م ــع عــائـلـتــه الـصـغـيــرة
والكبيرة في الوطن ،حيث تتلخص رؤية سموه لدور األب
بأنه القدوة الحسنة ألبنائه ومن تجربته اإلنسانية ينهلون
سـلــوكـهــم وخ ـبــرات ـهــم ف ــي ال ـح ـيــاة ،وتـجـلــت األبـ ــوة ف ــي أروع
معانيها فــي كـلـمــات وجـهـهــا سـمــوه حـيــن أهــدى نسخة من
ك ـت ــاب ــه «ق ـص ـت ــي» إلـ ــى س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ح ـم ــدان ب ــن م ـح ـمــد بــن
راشــد آل مكتوم« :إلــى ابني وعـضــدي وصديقي حـمــدان بن
محمد ..حكيت لك الكثير من تجاربي في الحياة ..وتركت
بـعـضـهــا ألس ــرده ــا ه ـن ــال ــك .ف ـه ـنــا خ ـم ـســون ق ـص ــة ..تـمـنـيــاتــي
لــك ب ـقــراءة مـمـتـعــة .الـمـحــب لــك دوم ــاً مـحـمــد بــن راش ــد آل
مـكـتــوم» .ورد سمو الشيخ حـمــدان بــن محمد بــن راشــد آل
مكتوم ،ولــي عهد دبــي ،بــالـقــول« :ابـنــك الــذي ّ
قلدته اليوم
وسام عضيدك وصديقك ..سيبقى وفياً ما دام للوفاء قلب
ينبض بالحياة».

األب الفارس

وتمثل عالقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
ب ــأب ـن ــائ ــه ن ـم ــوذج ــاً ُي ـح ـت ــذى ف ــي ت ـج ـس ـيــد م ـع ــان ــي األب ـ ــوة ال ـحــان ـيــة
الصادقة التي تحمل اإلصرار على وضع األبناء على درب تحمُّ ل
المسؤوليات الجسام ،فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نبراس مضيء ،وطاقة إيجابية .غرس في أبناء شعبه
األخ ــاق والـمـبــادئ والـقـيــم ،وحــب الـخـيــر والـتــواضــع والـتـســامــح
واإلنـســانـيــة ،وأثـمــر الـغــرس ثـمــاراً طيبة ،فشعب اإلم ــارات يقف
إل ج ــان ــب س ـم ــوه ب ـص ــاب ــة ،وان ـت ـم ــاء واعـ ـت ــزاز بــوط ـن ـهــم ،ف ــاألب
الـ ـف ــارس م ـث ـل ـمــا ت ـت ـبــاهــى ب ــه دولـ ـت ــه ،ي ـف ـخــر ب ــه أبـ ـنـ ــاؤه ،فـسـمــوه
راق فــي تــربـيــة األب ـن ــاء عـلــى حــب ال ـنــاس ومـســاعــدتـهــم،
ن ـمــوذج ٍ

› سموه غرس في أبناء
شعبه األخالق والمبادئ
والقيم وحب الخير
والتواضع والتسامح

رؤية ثاقبة
حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
وفق رؤيته الثاقبة على منح أبنائه ،خبرة حياتية واسعة،
من خالل اصطحابهم معه ،ومرافقتهم له في جوالته،
لتنمية شخصيتهم ،والتقرب من الناس وإطالعهم على
ظواهر وبــواطــن األمــور ،وإكسابهم الـقــدرة على التعامل
م ـع ـهــا ،وح ـم ــل األب ـن ــاء ال ـع ــدي ــد م ــن ص ـف ــات س ـم ــوه ،فــي
تعاملهم مــع الـنــاس ،وكــانــوا خـيــراً ألنـفـسـهــم ولــوطـنـهــم.
وأس ـس ــت م ـقــولــة س ـمــوه ال ـتــاري ـخ ـيــة لـنـهــج ت ــرب ــوي ألبـنــائــه
وأبـ ـن ــاء ال ــوط ــن ول ـك ــل أبـ ــاء ال ـع ــال ــم وقـ ــادتـ ــه ،ع ـن ــدم ــا ق ــال
س ـم ــوه« :ال تـسـتـطـيــع أن ت ـق ـتــل ال ـح ـل ــم ف ــي ال ـش ـب ــاب ثــم
تطلب منهم اإلبداع والتميّز» ،حيث كانت هذه الكلمات
ً
مفتاحا وكلمة السر في نهضة دبي.

والصدق في القول والفعل ،وحفظ إرث األجداد.

حب الوطن

ونـ ـج ــح ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ م ـح ـم ــد بـ ــن راش ـ ــد آل م ـك ـت ــوم فــي
ت ـعــزيــز روح األخ ـ ــوة الـحـقـيـقـيــة وال ـص ــداق ــة ب ـيــن أب ـن ــائ ــه ،ع ـبــر تـنـمـيــة
الصداقة في تعامله معهم ،ومــع بعضهم ،فأصبحوا ،بأخالقهم
الــرف ـي ـعــة ،ن ـم ــوذج ــاً لـتــربـيــة م ـشــرفــة ،وك ــان ــت ح ــرم ص ــاح ــب الـسـمــو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،سمو الشيخة هند بنت مكتوم
بن جمعة آل مكتوم ،صاغت أصــدق تعبير في رســم صــورة سموه
ك ــأب بـقــولـهــا« :ع ــاق ــة صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد ب ــن راش ــد آل
مكتوم ،بأبنائه تعد نموذجاً لألبوة ودرساً في إرساء مبدأ الصداقة
ب ـي ــن األب ال ـق ــائ ــد ،وب ـي ــن األبـ ـن ــاء ال ــذي ــن ي ـم ـث ـل ــون ال ـج ـي ــل ال ـج ــدي ــد،
ه ــو األب ال ـح ـنــون وال ـص ــدي ــق ال ــوف ــي ألن ـج ــال ــه ،يـتـعــامــل مـعـهــم بـكــل
صراحة ،وصدق ،ومكاشفة ،فهو يعلمهم الصدق والصراحة منذ
نعومة أظفارهم ،يزرع في نفوسهم وقلوبهم حب الوطن ،وتقديم
العون والمساعدة لكل محتاج ،وفقير ،ومظلوم ،ومقهور ،فهو
معلمهم ورائدهم في ركوب الخيل ،والفروسية ،وتحمل المشاق،
والصبر على كل الصعاب ،ومواجهة األمور بكل صالبة ،وثقة في
النفس وإيمان بالله وبالقدر».

إخالص ووفاء

وتضيف سموها« :يعتبر التواضع الصفة الرئيسية للسلوك القويم
الذي حرص سموه على تربية أبنائه عليه ،فضال ً عن اهتمام سموه
بــأن تـشـكــل اإلنـســانـيــة ،واإلخ ــاص ،وال ــوف ــاء ،تـكــويـنـهــم األســاســي،
وأن تـكــون تـلــك الـصـفــات الـسـلــوكـيــة الـعـنــوان الـعــريــض لـهــم ،ويعد
ذل ــك أمـ ــراً طـبـيـعـيــاً وم ـتــوق ـعــاً م ــن قــائــد غـيــر م ـت ـكــرر ،يـتـخـطــى بــاطــن
الصندوق فكراً ،ووعياً ،ورؤية وبصيرة ،وتواضعاً الفتاً ومشهوداً،
فـيــوم أصــدر حــاكــم إمــارة دبــي الشيخ مكتوم بــن راشــد آل مكتوم،
رحمه الله ،قــراراً بتعيينه ول ّياً للعهد في دبي في  4مارس ،1995
علق بتواضع الفت على هذا التعيين« :ال أعرف فيما إذا كنت قائداً
جيداً أم ال ،لكن ما أعرفه أنني اآلن في مركز قيادي ،وعندي رؤية
واضحة للمستقبل ،تمتد قدماً إلى  20أو  30عاماً ،لقد اكتسبت
هذه الرؤية من والدي المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد
آل مـكـتــوم ،الــذي يعتبر بـحــق فــي مـقــام الــوالــد لــدبــي ،وكــانــت هــذه
الرؤية ،التي استند إليها في تربية أبنائه».

الـ ـ ــدور ال ــاف ــت ال ـ ــذي ن ـه ـض ــت ب ــه دبـ ــي م ـب ـك ــراً ،ف ــي دع ــم
مـنـظــومــة الـعـمــل اإلنـســانــي الــدول ـيــة ،أخ ــذ أب ـع ــاداً حـيــويــة
عـ ــال ـ ـيـ ــة األه ـ ـم ـ ـي ـ ــة ،فـ ـ ــي ظـ ـ ــل جـ ــائ ـ ـحـ ــة «ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا» ،ف ـق ــد
س ـ ّـخ ــرت ق ـي ــادت ـه ــا ،ال ـت ــي ب ــات ــت رم ـ ــزاً ل ـق ـيــم ال ـخ ـي ــر ون ـج ــدة
الملهوف ،أينما كــان ،كل كفاءاتها وخبراتها وإمكاناتها
فـ ــي خ ــدم ــة حـ ـي ــاة ال ـ ـن ـ ــاس ،فـ ــي ج ـم ـي ــع أنـ ـحـ ــاء ال ـع ــال ــم،
واس ـت ـث ـم ــرت مــوق ـع ـهــا ال ـج ـغ ــراف ــي االس ـت ــرات ـي ـج ــي ،ال ــراب ــط
بـيــن ال ـق ــارات ،لـتـجـعــل م ــن جــاهــزيـتـهــا الـمـتـقــدمــة ،مــركــزاً
للهيئات والمنظمات الدولية الداعمة لألعمال اإلغاثية
واإلنسانية.
م ــا رآه ال ـعــالــم م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـجــائ ـحــة ،وح ـتــى ال ـي ــوم ،مــن
خ ـ ــروج أك ـث ــر مـ ــن  % 85مـ ــن ال ـم ـس ــاع ــدات األم ـم ـي ــة إل ــى
العالم ،مــن مدينة دبــي العالمية للخدمات اإلنسانية،
كان شاهداً على التأثير الفاعل لتحويل محمد بن راشد،
بــرؤيـتــه االسـتـبــاقـيــة الـثــاقـبــة ،مــديـنــة دب ــي ،إلــى أكـبــر مــركــز
إنساني عالمي ،ببنية تحتية قــادرة على التعامل مع أي
طارئ يقع على المستوى الدولي.
تسبق دبــي العالم اليوم كذلك ،باستثمار هــذا التفوق،
وه ـ ـ ــذه الـ ـجـ ــاهـ ــزيـ ــة االسـ ـتـ ـثـ ـنـ ــائـ ـيـ ــة ،لـ ـتـ ـكـ ــون م ـ ـن ـ ــارة إنـ ـقـ ــاذ
اإلن ـســان ـيــة ،عـبــر إنـشــائـهــا أول وأك ـب ــر مــركــز ل ـتــوزيــع لـقــاح
«كــوف ـيــد  »19ع ـبــر ال ـع ــال ــم ،وه ــو األم ــر ال ــذي ي ـعــد تـحــديـ ًـا
ً
دوليا كبيراً ،للتعقيدات اللوجستية التي يتطلبها شحن
وت ـخ ــزي ــن ون ـق ــل ال ـل ـق ــاح ــات ،بـسـبــب حـســاسـيـتـهــا الـعــالـيــة
للحرارة.
تـعــززت قــدرات دبــي ،فــي وقــت قياسي ،بفضل المتابعة
المباشرة من القيادة ،بمنشآت حديثة ،وبأكبر أسطول
فــي الـعــالــم مــن ال ـحــاويــات ال ـم ـبــردة ،وبـفــريــق متخصص
لـلـتـعــامــل م ــع ال ـط ـل ـب ــات ،ب ــل وب ـش ــراك ــات دول ـي ــة ،لـتــوفـيــر
مـمــرات تــرفــع الـطــاقــة االستيعابية للتعامل بسالسة مع
الحجم الهائل المتوقع من الطلب على اللقاح ،وهو ما
يؤشر بوضوح إلى السرعة الفائقة لدبي ،في االستجابة
ألي تحديات ،مهما كان حجمها.
آخــر هــذه الـشــراكــات الــدولـيــة ،كــان الـتـعــاون بين مـطــارات
دبي ،وشركة مطار «جي إم آر-حيدر أباد» ،لتكوين ممر
لــوج ـس ـتــي ،ي ــوف ــر ط ــاق ــة اسـتـيـعــابـيــة ل ـتــوزيــع س ـهــل وم ــرن
وســريــع ،لـمــا يـصــل إل ــى  300طــن مــن الـلـقــاحــات يــومـيـ ًـا،
وهـ ــو أمـ ــر ت ـت ـف ــرد دبـ ــي ع ــال ـم ـي ـ ًـا ف ــي ق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى ال ـت ـعــامــل
معه ،لعوامل كثيرة ،فالموقع الجغرافي االستراتيجي،
يستطيع ربــط أكثر مــن ثلثي سكان العالم ،ضمن دائــرة
ن ـصــف ق ـطــرهــا  8س ــاع ــات ب ــال ـط ــائ ــرة ،ك ـمــا ت ـعــد مــؤسـســة
ً
موطنا لنحو  88شركة طيران عالمية ،بما
مطارات دبي،
ً
في ذلك طيران اإلمارات ،و 12وكيل شحن دوليا ،و400
وكيل محلي وإقليمي للشحن.
األكثر أهمية من هذا كله ،ما يحتاجه تحدي نقل اللقاح
من متطلبات خاصة ،والتي نجحت دبي في التغلب عليه
م ـب ـكــراً ،فـمـنـشــآتـهــا تـتـمـتــع بـبـنـيــة تـحـتـيــة مـعـتـمــدة عــالـمـيـ ًـا
ل ـه ــذا ال ـش ــأن ،وإم ـكــانــات ـهــا تــؤهـلـهــا لـتــوفـيــر ت ــوزي ــع عــالـمــي
كفء وآمن وموثوق ،لكميات كبيرة من اللقاحات.
دبي اليوم ،يضعها تفوقها الواضح ،ودورها المؤثر على
مـسـتــوى اإلنـســانـيــة ،فــي قـلــب تطلعات وآم ــال البشرية،
فــي الـخــروج الـســريــع مــن هــذا الـظــرف االسـتـثـنــائــي ،الــذي
ت ــرك ال ـع ــال ــم ي ـئــن ت ـحــت وطـ ــأة اآلث ـ ــار وال ـت ـب ـع ــات الـسـلـبـيــة
ل ـل ـجــائ ـحــة ،والـ ـعـ ــودة إلـ ــى ال ـح ـي ــاة ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،والـتـنـمـيــة
والتقدم واالزدهار.

@MunaBusamra

محمد بن راشد ..مبادرات نوعية لنشر العلم والمعرفة
دبي-رحابحالوة
أن ـ ــار ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد ب ــن راش ـ ــد آل م ـك ـتــوم،
نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبــي ،رعاه
الله ،العديد من المجتمعات بالعلم والمعرفة ،ناثرا بذور
ال ـم ـح ـب ــة وال ـخ ـي ــر ل ـت ـح ـق ـيــق ح ـل ــم ال ـت ـع ـل ـيــم ل ـك ــل ط ــال ــب ح ــرم
منه ،كما أن سموه قائد عربي استثنائي ،يرسم المستقبل
المعرفي لألمة العربية ،ويركز جهوده على رفعة العرب،
ونهضة مجتمعاتهم.

حلول مستدامة

وب ـم ـب ــادرة شـخـصـيــة م ــن س ـم ــوه ،أط ـلــق مــؤسـســة مـحـمــد بــن
راش ــد آل مـكـتــوم لـلـمـعــرفــة فــي  2007والـتــي بــدورهــا أطلقت
ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـب ــادرات ال ــري ــادي ــة مـنـهــا (م ـش ــروع الـمـعــرفــة،
ت ـح ــدي األم ـي ــة ،اس ـت ــراح ــة م ـعــرفــة ،بــال ـعــربــي ،وب ــرن ــام ــج دبــي
الدولي للكتابة ،وبيت الشعر ،ومجتمع المعرفة ،وعائلتي
ت ـقــرأ ،وق ـمــة الـمـعــرفــة ،وج ــائ ــزة مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم
ل ـل ـم ـعــرفــة ،وم ـل ـت ـقــى الـمـتـخـصـصـيــن ال ـع ــرب ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
م ـل ـت ـقــى ال ـع ــرب ل ــاب ـت ـك ــار ،وم ـت ـح ــف ن ــوب ــل ،وم ــرك ــز ال ـم ـعــرفــة
الــرقـمــي ،وقـنــديــل التعليمية) وجميعها ســاهـمــت فــي تعزيز

2046

أحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
مــن خــال دبــي الـعـطــاء تغييرا إيـجــابـيــا فــي حـيــاة الكثير
م ــن األطـ ـفـ ــال وم ـج ـت ـم ـع ــات ـه ــم م ــن خـ ــال ب ـن ــاء وت ــرم ـي ــم
أكثر من  2046مدرسة وفصالً دراسـيـ ًـا ،وحفر ما يزيد
ع ـل ــى  1100ب ـئ ــر مـ ــاء وت ــوف ـي ــر مـ ـص ــادر ل ـل ـم ـي ــاه الـنـظـيـفــة
فــي ال ـم ــدارس ،وتــوفـيــر وج ـبــات غــذائـيــة مــدرسـيــة ألكـثــر
مــن  509,294طـفـاً ،وتــدريــب مــا يــزيــد عـلــى 123,725
ً
معلما ومعلمة.

مـكــانــة دبــي ودول ــة اإلم ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة عـلــى الـخــارطــة
المعرفية.
وهـ ــدفـ ــت ال ـم ــؤس ـس ــة إل ـ ــى ت ـق ــوي ــة األج ـ ـي ـ ــال ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
وت ـم ـك ـي ـن ـه ــا مـ ــن ابـ ـتـ ـك ــار حـ ـلـ ــول مـ ـسـ ـت ــدام ــة ،ل ـت ـي ـس ـي ــر ع ـم ـل ـيــة
المعرفة والبحث في العالم العربي ،كما تتعهد بتأسيس
مـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات قـ ــائ ـ ـمـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـع ـ ــرف ـ ــة ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـم ــوي ــل
ال ـم ـشــروعــات الـبـحـثـيــة واألن ـش ـطــة وال ـم ـب ــادرات ،فـهــي تــدعــم

األفكار واالبتكار ،وفي نفس الوقت تهتم بركائزها األساسية
التي تتمثل في التعليم وريادة األعمال والبحث والتطوير.
وجعل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الـتـعـلـيــم وم ـص ــادره فــي أع ـلــى قــائـمــة اهـتـمــامــاتــه ،مــؤمـنـ ًـا بــأن
ال ـم ـن ـج ــزات ال ـح ـض ــاري ــة ت ـق ــاس ب ـم ــا ت ـم ـت ـل ـكــه األم ـ ــم م ــن قـيــم
وم ـع ــارف وع ـل ــوم رافـ ــدة ل ـم ـس ــارات ت ـقــدم ـهــا ،وحـ ــرص سـمــوه
على ابــراز نجاحات رواد المعرفة من مختلف دول العالم،
وت ـعــزيــز ال ــوع ــي بــأهـمـيــة ال ـع ـطــاء ال ـم ـعــرفــي كــرك ـيــزة أســاسـيــة
ل ـب ـن ــاء م ـج ـت ـم ـعــات م ــزده ــرة وقـ ـ ــادرة ع ـل ــى ال ـم ـض ــي ق ــدم ـ ًـا فــي
م ـس ـيــرة الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة ،م ــن خ ــال ج ــائ ــزة «م ـح ـمــد بــن
راشد آل مكتوم للمعرفة» ،والتي تهدف إلى تكريم أصحاب
ً
ً
وعالميا،
محليا
اإلنجازات المؤثرة بمختلف مجاالت المعرفة
وذلك من المؤسسات واألفراد ،وتعمل على تحفيز مفاهيم
اإلبــداع واالبتكار في مجتمعات المنطقة العربية والعالم،
ون ـج ـحــت ع ـلــى م ــدى  7س ـن ــوات ف ــي تــرس ـيــخ أه ـم ـيــة الـمـعــرفــة
ودورهــا في تطوير حياة األفــراد والمجتمعات والمؤسسات
ليكونوا جزءا فاعالً في المسيرة التنموية لكافة الدول.

دبي العطاء

وأط ـلــق صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم

«دب ــي ال ـع ـطــاء» ع ــام  ،2007اي ـمــانـ ًـا مــن سـمــوه ب ــأن الـتـعـلـيــم
هــو أحــد أكـثــر األدوات فـعــالـيــة فــي كـســر حـلـقــة الـفـقــر ورغـبـتــه
الـ ـص ــادق ــة ب ـم ـس ــاع ــدة األط ـ ـفـ ــال بـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ــن ال ـج ـنــس
أو الـجـنـسـيــة أو ال ـع ــرق أو ال ــدي ــن ،ك ــي يـصـبـحــوا مـســاهـمـيــن
إيجابيين في مجتمعاتهم.
ومـنــذ تــأسـيـسـهــا ،تـعـمــل دبــي الـعـطــاء ،جــزء مــن مـبــادرات
م ـح ـمــد ب ــن راشـ ــد آل م ـك ـت ــوم ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز ف ــرص
حصول األطفال والشباب في البلدان ّ
النامية على التعليم
السليم من خالل تصميم ودعم برامج متكاملة ومستدامة
وق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـ ّ
ـوس ــع .ون ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك ،ن ـج ـحــت ال ـمــؤس ـســة الـتــي
ً
تـتـخــذ م ــن دولـ ــة اإلم ـ ــارات م ـق ــرا ل ـهــا ب ــإط ــاق ب ــرام ــج تـعـلـيـمـيــة
تصل ألكثر من  20مليون مستفيد في  60بلداً
ً
ناميا.
ولعبت دبي العطاء دوراً
ً
رئيسيا في المساعدة على تحقيق
الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة،
والذي يهدف إلى ضمان توفير تعليم شامل وسليم للجميع
وت ـعــزيــز الـتـعـلــم م ــدى ال ـح ـيــاة بـحـلــول ع ــام  ،2030م ــن خــال
دعــم بــرامــج تنمية الطفولة المبكرة والـحـصــول على التعليم
األسـ ــاسـ ــي والـ ـثـ ــانـ ــوي ال ـس ـل ـي ــم ،والـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـف ـن ــي وال ـم ـه ـن ــي
وتدريب الشباب ،وكذلك التركيز بشكل خاص على التعليم
في حاالت الطوارئ واألزمات الممتدة.

عبر اإلمارات
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أحمد بن سعيد :محمد بن راشد
قيادة ملهمة ورؤية ثاقبة
دبي ـ البيان
ق ـ ـ ّـدم س ـم ــو ال ـش ـي ــخ أح ـم ــد ب ــن س ـع ـي ــد آل م ـك ـت ــوم ال ــرئ ـي ــس
األع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـط ـي ــران اإلم ـ ـ ــارات وال ـم ـج ـمــوعــة
ال ـت ـه ـن ـئــة إلـ ــى ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد ب ــن راش ـ ــد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الــوزراء ،حاكم
دبي ،رعاه الله ،بمناسبة الذكرى الـ 15لتولي سموه مقاليد
الـحـكــم ف ــي دب ــي ،م ــؤك ــداً أن ــه بـفـضــل ق ـي ــادة صــاحــب الـسـمــو
الشيخ محمد بن راشد الملهمة ورؤيته الثاقبة وتوجيهاته
السديدة ،تعززت مكانة دبي كمركز عالمي للطيران ومركز
رئيس للسياحة والتجارة.

وقـ ـ ــال س ـم ــو ال ـش ـي ــخ أحـ ـمـ ــد بـ ــن س ـع ـي ــد آل م ـك ـت ــوم فــي
تدوينات عبر حسابه الرسمي على «تويتر»« :نحتفل اليوم
ب ـم ــرور  15ع ــام ـ ًـا ع ـلــى ت ــول ــي ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ مـحـمــد
ب ــن راش ــد آل مـكـتــوم ش ــرف خــدمــة ال ــوط ــن .وبـفـضــل قـيــادتــه
الملهمة ورؤيته الثاقبة وتوجيهاته السديدة ،تعززت مكانة
دبي كمركز عالمي للطيران ومركز رئيس للسياحة والتجارة.
ل ـقــد ق ــاد س ـم ــوه ق ـط ــاع ال ـط ـي ــران ف ــي دب ــي ب ـن ـجــاح ك ـب ـيــر ،مــن
خ ــال ن ـهــج مـسـتـقـبـلــي يــركــز ع ـلــى الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة الـمـنــاسـبــة
لــدعــم ال ـن ـمــو ،وف ـتــح األجـ ــواء لـلـتــرحـيــب بــال ـعــالــم .م ـعــه وبــه
نحن مــاضــون ،ومـلـتــزمــون بمواصلة الـتـقــدم ،وتحقيق مزيد
من اإلنجازات لبناء مستقبل أفضل».

فعاليات اقتصادية:

محمد بن راشد

يدفع بتنمية اإلمارات
إلى أرحب اآلفاق

حققت اإلمارات في سنوات قليلة إنجازات نوعية متميزة | البيان

مسيرة التنمية

متابعة – القسم االقتصادي
أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية أن صاحب السمو الشيخ محمد
بـ ــن راش ـ ــد آل م ـك ـت ــوم ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ــدولـ ــة رئ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ــوزراء
حــاكــم دبــي ،رعــاه الـلــه ،قــدم نـمــوذجــاً فــريــداً للقيادة الحكيمة ،التي
اس ـت ـش ــرف ــت ومـ ــا زالـ ــت ت ـس ـت ـشــرف ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،وأن اإلنـ ـجـ ــازات ال ـتــي
تحققت فــي  15عــامــاً فــي اإلم ــارات تـكـشــف ذلــك بــوضــوح ،وأن ــه برغم
التحدّيات التي شهدها العالم في هذه المدة الزمنيةّ ،
ظلت الدولة
ق ــادرة عـلــى الـصـمــود وت ـج ــاوز األزمـ ــات وال ـخ ــروج مـنـهــا بـعــزيـمــة أقــوى
وقــدرة أكـبــر على مواصلة الــدفــع بعجالت التنمية إلــى أرحــب اآلفــاق.
وأن التقارير الدولية تثبت نجاح السياسات االقتصادية التي انتهجتها
تولي سموه رئاسة الحكومة ،وأن سموه أطلق عهداً
اإلمــارات خالل ّ
لـلـشــراكــة الـنــاجـحــة بـيــن الـقـيــادة والـشـعــب أسـســت لـقــاعــدة اجتماعية
واقتصادية وإنسانية متينة ،جعلت مــن دبــي وجهة عالمية مفضلة
لـلـعـمــل واإلق ــام ــة وال ـس ـيــاحــة ،ورق ـم ــاً صـعـبــاً ف ــي م ـع ــادالت االقـتـصــاد
والنمو والتطور على مستوى المنطقة والعالم.
ً
وأوضحوا أن ما تم إنجازه في مسيرة  15عاما من تطور في دوالب
العمل العام انعكس في تطور االقتصاد الوطني وجذب المستثمرين
مــن الـعــالــم ،كـمــا حققت اإلم ــارات فــي سـنــوات قليلة إنـجــازات نوعية
مـتـمـيــزة ،وأص ـب ـحــت م ـع ـيــاراً لـلـتـمـيــز ،مـعـتـبــريــن أن تـلــك الـتـتــوجـيـهــات
خريطة طريق للمستقبل.

إنجازات

وق ــال مـعــالــي عـبـيــد حـمـيــد الـطــايــر وزي ــر الــدولــة لـلـشــؤون الـمــالـيــة15« :
عــامــاً شـهــدنــا خــالـهــا الـعــديــد مــن الـمـكــاســب واإلن ـج ــازات الـنــوعـيــة في
مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت وال ـق ـطــاعــات الـحـيــاتـيــة وال ـت ــي ع ــززت م ـكــانــة دول ــة
اإلم ــارات عـلــى الـســاحــة الــدولـيــة ،وغــدت اإلم ــارات وطــن الالمستحيل
وتـحـقـيــق األحـ ــام ،وذل ــك بـفـضــل ال ـق ـي ــادة الـحـكـيـمــة وال ــرؤي ــة الـثــاقـبــة
لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي باتت نموذجاً
يحتذى به في مختلف أنحاء المنطقة والعالم».

روعة التطور

وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية
بحكومة دبــي ،إن الناظر إلــى اإلم ــارات ،على مــدى عقد ونصف عقد
تحت قيادة حكومة رشيدة يرأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،يرى بجالء على امتداد البالد ،روعة التطور ،وبهاء
العمران وحداثة البنية التحتية .وع ّد آل صالح أن  15عاماً من ّ
تولي
ِ

عبيد الطاير

عبدالرحمن آل صالح

عبيد الزعابي

محمد الزرعوني

مالك آل مالك

عبدالله المويجعي

أحمد جابر

علي الجناحي

وق ــال مــالــك آل مــالــك ،مــديــر ع ــام سـلـطــة دب ــي لـلـتـطــويــر :شـكــل تــولــي
ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ مـحـمــد ب ــن راشـ ــد آل م ـك ـتــوم رئ ــاس ــة مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء انـ ـط ــاق م ــرح ـل ــة ت ــاري ـخ ـي ــة ف ــي م ـس ـي ــرة ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي اإلمـ ـ ــارات ،ح ـيــث أس ـه ـمــت رؤيـ ــة س ـم ــوه ومـتــابـعـتــه
الـحـثـيـثــة لـمـخـتـلــف الـقـطــاعــات فــي تـعــزيــز مـسـيــرة الـتـنــويــع االقـتـصــادي
وتـحـقـيــق إن ـج ــازات نــوعـيــة فــي قـطــاعــات الـمـعــرفــة واالب ـت ـك ــار ،مــا رســخ
م ـك ــان ــة اإلم ـ ـ ـ ــارات م ـ ــرك ـ ــزاً إق ـل ـي ـم ـي ــاً
لمختلف القطاعات الحيوية.

حكومة متميزة

تناغم وتعايش

سموّه رئاسة الحكومة االتحادية كانت كفيلة بأن تضع دولة اإلمارات
في موقع طليعي بارز على خريطة التقدم والنهضة في العالم.

قال الدكتور محمد الزرعوني ،أمين عام مجلس المناطق
ال ـح ــرة ف ــي دبـ ــي :أن رؤيـ ــة ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ مـحـمــد
بـ ــن راشـ ـ ــد ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ــدولـ ــة رئ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ــوزراء
ح ــاك ــم دب ـ ــي ،رع ـ ــاه الـ ـل ــه ،أص ـب ـح ــت واقـ ـعـ ـ ًـا ن ـع ـي ـشــه ال ـي ــوم
فــي دول ــة اإلمـ ــارات ال ـتــي تـحـتـضــن ال ـعــديــد مــن الـجـنـسـيــات
ف ــي ت ـن ــاغ ــم وت ـع ــاي ــش وت ـف ــاه ــم ق ــوام ــه االحـ ـتـ ــرام ال ـم ـت ـبــادل
واالن ـف ـت ــاح وال ـت ـســامــح وال ـق ـيــم اإلن ـســان ـيــة الـمـشـتــركــة وفـكــر
اإليجابية الــذي جـ ّ
ـســده يصبح أسـلــوب عمل فــي االقتصاد
ّ
ّ
محوالً التحديات
وتبني األفكار الجديدة،
وريادة األعمال
إل ــى فـ ــرص ،ج ــاع ـاً ال ــدول ــة م ــن األسـ ــرع اس ـت ـجــابــة عــالـمـيــاً
عـلــى كــافــة الـمـسـتــويــات ب ـم ـب ــادرات وطـنـيــة ودول ـي ــة هــدفـهــا
اإلن ـس ــان أوالً وأخـ ـي ــراً ح ـتــى أص ـب ـحــت ت ـ ــد ّرس كــأم ـث ـلــة عـلــى
الـحــوكـمــة الــرش ـيــدة وســرعــة وم ــرون ــة وك ـف ــاءة الـتـعــامــل مع
الـمـسـتـجــدات .وأض ــاف أمـيــن عــام مـجـلــس الـمـنــاطــق الـحــرة
فـ ــي دبـ ـ ــي :ت ـص ـب ــح ق ـ ّ
ـص ــة سـ ـمـ ـ ّـوه م ـن ـه ــج حـ ـي ــاة ل ـل ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـق ـيــادات الــوطـنـيــة الـشــابــة ال ـتــي تـحـقــق نـجــاحــات مـتـمـيــزة
للدولة على مختلف الساحات الدولية.

فترة استثنائية

أكاديميون أوروبيون لـ«

وقــال د .عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق المالية
والسلع :كانت األعوام الخمسة عشر الماضية فترة استثنائية ،قامت
على رؤية ثاقبة ،ومثلت مدرسة متفردة في القيادة ،تحقق خاللها
الـكـثـيــر م ــن اإلن ـج ــازات عـلــى مـخـتـلــف ال ـص ـعــد ،م ــا ك ــان ل ــه أث ــره الـكـبـيــر
فــي تـحـقـيــق الــدولــة الـمــراكــز األول ــى فــي كـثـيــر مــن مــؤشــرات التنافسية
العالمية ،والمساهمة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ،لتكون
دول ــة اإلمـ ــارات فــي م ـصــاف ال ــدول الـمـتـقــدمــة ومـنــافـســاً عـلــى الـمــراكــز
األولى.عطاء متواصل
وق ــال الــدكـتــور مـحـمــد الــزرعــونــي ،أمـيــن عــام مـجـلــس الـمـنــاطــق الـحــرة
ب ــدب ــي :ف ــي ال ــذك ــرى ال ـس ـنــويــة لـتـسـلــم ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ مـحـمــد
بن راشــد آل مكتوم ،رعــاه الله ،مقاليد الحكم في اإلمــارة ،يتواصل
عـطــاء قــائــد عــالـمــي مبتكِر مـلـ ِـهــم ،يستشرف المستقبل ويــرفــع البناء
ّ
ويمكن اإلنسان ،جاعال ً من دبي وجهة عالمية للمبدعين والناجحين
وأصحاب األفكار الريادية من مختلف أرجاء المعمورة في االقتصاد
واالجتماع والحوكمة وصناعة مدن الغد الذكية التي تحقق االزدهار
االق ـت ـص ــادي والـتـنـمـيــة االجـتـمــاعـيــة وال ـب ـشــريــة وتـسـعــد الـبـشــر وتــرتـقــي
بجودة الحياة.

وق ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـب ـ ــدال ـ ـل ـ ــه ال ـ ـمـ ــوي ـ ـج ـ ـعـ ــي،
رئ ـيــس مـجـلــس إدارة غــرفــة تـجــارة
وصـ ـن ــاع ــة عـ ـجـ ـم ــان ،إن إن ـ ـجـ ــازات
اإلمارات تتوالى وال تعترف بسقف
عبدالرحمن فلكناز
لـلـطـمــوح ،فـفــي الـسـنــوات األخـيــرة
ت ـب ــوأت دول ـت ـنــا ال ـمــراكــز األول ــى عــالـمـيــاً ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت بـفـضــل
قيادة رشيدة وحكومة اتحادية متميزة يقودها صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم.

قفزات الى األمام

وأك ــد رج ــل األع ـم ــال أح ـمــد جــابــر رئ ـيــس مـجـمــوعــة ال ـجــابــر لـلـنـظــارات
التجارية ،أن فترة تولي صاحب السمو رئاسة الــوزراء طيلة  15عاماً
الـمــاضـيــة ه ــي ف ـتــرة تــوهــج وازده ـ ــار ل ــدول ــة اإلم ـ ــارات رغ ــم الـصـعــوبــات
والتحديات التي واجهت سموه وواجهت العالم طيلة نفس الفترة،
حـيــث تــأثــر الـعــالــم ب ــاألزم ــة الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة ال ـتــي واج ـهــت االقـتـصــاد
الـعــالـمــي عــامــي  2007و ،2008أو مــن خــال األزم ــة الـحــالـيــة الـتــي ما
زالت تواجه العالم بسبب تفشي الوباء.
وأك ـ ــد ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ف ـل ـك ـن ــاز رئ ـي ــس م ـج ـم ــوع ــة ف ـل ــك ال ـق ــاب ـض ــة ،أن
إن ـج ــازات اإلمـ ــارات ال ـتــي لـخـصـهــا صــاحــب الـسـمــو فــي الــرســالــة جــاءت
نتيجة رؤي ــة سـمــوه الــرشـيــدة وتــوجـيـهــاتــه الـســديــدة الـتــي كــانــت مصدر
إل ـه ــام لـلـكـثـيــريــن ،ح ـتــى غ ــدت اإلم ـ ــارات ال ـي ــوم م ـث ــاالً ي ـح ـتــذى ب ــه لــدى
معظم شعوب العالم.تطوير الخدمات الحكومية
وأكد علي الجناحي ،صاحب شركة «الجناحي للعقارات» أن مبادرات
وج ـه ــود ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو س ــاه ـم ــت ف ــي رفـ ــد ال ـق ـط ــاع ــات االق ـت ـص ــادي ــة
وتطوير بيئة األعمال ،ما جعل اإلمارات في طليعة الدولة من حيث
التنافسية.

»:

مبادرات محمد بن راشد مساهمات جبارة في خدمة البشرية
باريس  -مريم بومديان
وصف أكاديميون ودبلوماسيون أوروبيون في تصريحات لـ«البيان»،
م ـب ــادرات صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم ،نــائــب
رئيس الــدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبــي ،رعــاه الـلــه ،بـ«خطة
بناء اإلنسان وتأهيله لصنع المعجزات» ،سواء داخل دولة اإلمارات
أو خارجها ،وفق منهجية متكاملة ومبادرات مستنيرة تكمل بعضها
ل ـلــوصــول إل ــى ه ــدف «ص ـن ــع أج ـي ــال م ـت ـح ـضــرة» مــؤه ـلــة لـلـتـعــامــل مــع
ت ـغ ـي ــرات ال ـم ـس ـت ـق ـبــل وم ــواك ـب ــة ت ـح ــدي ــات ــه ،وهـ ــو ج ـه ــد ج ـب ــار ل ـصــالــح
البشرية.

أركان النهضة

وقــالــت مــاريــون أودران ،أسـتــاذة عـلــم االجـتـمــاع بجامعة «بــاريــس،»1
إن جـهــود صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ محمد بــن راشــد آل مـكـتــوم ،خــال
ال ـع ـقــد ال ـم ــاض ــي لــاه ـت ـمــام ب ــاإلن ـس ــان داخـ ــل اإلم ـ ــارات وف ــي الـمـنـطـقــة
ال ـعــرب ـيــة ،ك ــان ــت م ـنــذ ال ـب ــداي ــة رائ ـ ــدة ،م ــدروس ــة وواض ـح ــة األهـ ــداف،
ل ـه ــذا ن ـج ـحــت ف ــي وق ــت وج ـي ــز ف ــي خ ـلــق ج ـيــل قـ ــارئ م ـه ـتــم بــالـعـلــوم
وباالبتكار وبالتكنولوجيا وعلوم الفضاء ولغته وهويته ،وهــي أركــان

مـهـمــة للنهضة جــذبــت ســريـعــاً جـمـهــورهــا مــن خ ــارج اإلم ــارات ،ســواء
فــي المنطقة العربية أو فــي الـعــالــم ،ومــع انـطــاق مؤسسة مـبــادرات
«م ـح ـم ــد ب ــن راش ـ ــد آل م ـك ـت ــوم ال ـع ــال ـم ـي ــة» ف ــي أك ـت ــوب ــر  2015ب ــدأت
مــرحـلــة مـنـظـمــة مــن أرب ـعــة م ـحــاور «مـكــافـحــة الـفـقــر وال ـم ــرض ،ونـشــر
ال ـم ـع ــرف ــة ،وت ـم ـك ـيــن ال ـم ـج ـت ـمــع ،واالب ـت ـك ــار ك ـ ــأداة أس ــاس ـي ــة لـتـحـسـيــن
ح ـيــاة ال ـب ـشــر» ،وه ــي أس ــس سليمة
لـشــق طــريــق نـهـضــة حقيقية قائمة
ع ـلــى ق ــاع ــدة عـلـمـيــة ورؤي ـ ــة عـمـلـيــة
م ـن ـط ـق ـيــة ،ف ـح ـق ـقــت خـ ــال خـمــس
س ـنــوات مــا لــم يـتـحـقــق فــي الـتــاريــخ
ال ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ،بـ ـلـ ـغ ــت ح ـ ــد ال ـ ــوص ـ ــول
للفضاء بإمكانيات وعقول إماراتية
وعــربـيــة  ،%100وه ــذا جـهــد ُمـقــدر
جوديث دي فوس
دولياً وإنسانياً.

طرق مستنيرة

ب ــدوره ــا ،قــالــت جــوديــث دي ف ــوس ،كـبـيــرة الـبــاحـثـيــن فــي الـمـعـهــد
الدبلوماسي البلجيكي ،إن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد

بــن راشــد آل مـكـتــوم ،العالمية واإلنـســانـيــة وفــي مـجــاالت البرمجة
والقراءة والتعليم الذكي ومبادرة مدرستي واالبتكار ،والمبادرات
اإلنسانية ،كلها تسير في طرق متوازية لصنع إنسان واع مستنير،
وه ــذا األس ــاس األه ــم لـلـنـهـضــة والـتـقــدم وال ـســام والـتـعــايــش ،هي
دبـلــومــاسـيــة إنـســانـيــة رائ ــدة صـنـعـهــا صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ محمد
بـ ــن راش ـ ــد آل م ـك ـت ــوم ،ل ـل ـت ــواص ــل
بـيــن الـشـعــوب ،تــواصـ ٌـل سيسهم
فــي تـحـقـيــق نـقـلــة فـكــريــة وثـقــافـيــة
م ـه ـم ــة ،ج ـع ـل ــت دبـ ــي واإلم ـ ـ ــارات
ع ـم ــوم ــاً ع ــاص ـم ــة ال ـف ـك ــر وال ـث ـقــافــة
وال ـ ـت ـ ـن ـ ــوي ـ ــر ،وجـ ـعـ ـلـ ــت ال ـم ـن ـط ـق ــة
ال ـ ـع ـ ــرب ـ ـي ـ ــة م ـ ـض ـ ـم ـ ــار سـ ـ ـب ـ ــاق ن ـح ــو
الـ ـعـ ـل ــم والـ ـثـ ـقـ ــافـ ــة كـ ـم ــا ش ــاه ــدن ــا
راينر بيتري كلينغ
ف ــي مـســابـقــات «ال ـق ــراءة وال ـق ــرآن
والبحث العلمي ،واللغة العربية» مبادرات شارك فيها متسابقون
عــرب مــن كــل دول المنطقة ،بما يخلق سـفــراء علم وحـضــارة في
كــل دولــة يحملون فـكــراً إنسانياً راقـيــاً منبعه اإلم ــارات ،هــي رسالة
إنسانية مهمة سيسجلها التاريخ.

شعاع نور

في السياق ،قال راينر بيتري كلينغ ،أستاذ العالقات الدولية جامعة
برلين ،بأنه ال حضارة دون إنسان متحضر ،أو يملك أدوات التحضر
في عقله ،وال سالم بال عقل مستنير ،وال نهضة بال إنسان قادر على
سلك الطريق الصحيح برؤية واعية ،ومبادرات صاحب السمو الشيخ
مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم ،اسـتـهــدفــت اإلن ـس ــان أوالً ،ب ــدأت داخــل
اإلم ـ ــارات وام ـت ــدت ســري ـعــاً كـشـعــاع ن ــور ل ـخ ــارج اإلم ـ ــارات والـمـنـطـقــة،
جذبت جمهوراً متعطشاً للمعرفة وللعلم وللتطور وللسالم ،ووفرت
م ـبــادرات مـحـمــد بــن راش ــد الـعــالـمـيــة إمـكــانـيــات مـهــولــة ،لــم تـتــوفــر من
قبل ،سواء في المنطقة أو العالم ،ألغراض إنسانية راقية ،صناعة
شـبــاب قــادر عـلــى الـبـنــاء ،قــادر عـلــى مــواكـبــة الـعــالــم ،لصنع مستقبل
أف ـض ــل ،دب ـل ــوم ــاس ـي ــة اإلنـ ـس ــان م ــع اإلنـ ـسـ ــان ،وفـ ــق أج ـن ــدة ال ت ـعــرف
الكراهية ،دبلوماسية راقـيــة قــادرة على تغيير واقــع العالم ،وهــو ما
يـحـظــى اآلن بـتـقــديــر واح ـتــرام الـعــالــم ،ودع ــم الـمـجـتـمــع الــدولــي لـهــذه
ال ـم ـبــادرات الــراق ـيــة ،الـتــي جـعـلــت عـلــم اإلمـ ــارات فــي عـقــول كـثـيــر من
الشعوب ،وصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
راع ـي ــاً لـلـعـلــوم وال ـث ـقــافــة واإلن ـس ــان ـي ــة ،ع ــن جـ ــدارة وب ـف ـعــل ل ــن تـنـســاه
البشرية أبداً.
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أشادوا بمضامين رسالة سموه لشعب اإلمارات

مثقفون وفنانون :محمد بن راشد
متفرد
قائد فكر ومثقف
ّ
رسالة عظيمة في مضمونها وعميقة في معانيها ،خاطب بها
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،شعب دولة اإلمارات
بمناسبة الذكرى الـ 15لتولي سموه رئاسة الوزراء ،وذلك أيضاً في
ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دبي .وقد حملها بالكثير من
الحكمة والدروس في القيادة التي باتت تشكل نبراساً يضيء
طريق األجيال ،وأكد فيها سموه أن اإلمارات هي «بيتنا العظيم»
و«عنواننا العظيم» و«هويتنا األصيلة».
أصداء هذه الرسالة بدت مؤثرة في نفوس كل من اطلع عليها ،وال

سيما أبناء الساحة الثقافية الذين قالوا لـ«البيان» ،إنهم وجدوا فيها إضافة
نوعية للمنجز الحضاري والكثير من الحكمة ،والقيم التي سعى صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى ترسيخها بين أبناء الوطن.
ورأى الكُ تاب والمثقفون في حديثهم لـ «البيان» ،أن إنجاز سموه ،في مختلف
الميادين ،إنما هو إسهام حضاري أحدث فرقاً في حياة الناس ،وكذلك في
تفكيرهم والرؤى التي يتبنونها ،بدرجة قل نظيرها ،وعز مثيلها ،مؤكدين تفرد
شخصية سموه ،التي برزت قوية ومؤثرة في كافة الميادين ،في القيادة
والفكر والثقافة ،ما عزز موقع ومكانة اإلمارات العالمية وجعلها رقماً صعباً
على الخريطة الدولية.

دبي ـ غسان خروب
لطالما كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نــائــب رئ ـيــس ال ــدول ــة رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء حــاكــم دب ــي ،رعــاه
ال ـل ــه ،خ ـيــر مـعـيــن ألب ـن ــاء ال ـث ـقــافــة ،ورواده ـ ــا ،وألج ـل ـهــم أطـلــق
سـمــوه مـبــادرات كـثـيــرة ،هدفها الرئيسي دعــم المنتج الثقافي
ب ـك ــاف ــة أش ـك ــال ــه ،وت ـح ــوي ـل ــه إلـ ــى ص ـن ــاع ــة «ث ـق ـي ـل ــة» ق ـ ــادرة عـلــى
رفــد االقـتـصــاد ،حـيــث يــأتــي ذلــك إيـمــانــاً مــن سـمــوه بـقــدرة هــذه
الصناعات على تغيير المجتمعات نحو األفضل.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،ظل على
الـ ــدوام داع ـم ــاً لـعـمــالـقــة األدب ،م ـج ـا ً لـلـعـلـمــاء والـمـفـكــريــن،
مكرماً إيــاهــم فــي العديد مــن المحافل التي ســرعــان مــا تتحول
إلـ ــى م ـج ــال ــس ل ـع ـصــف ذه ـن ــي ج ـم ـي ــل ،ي ـب ــوح ب ــأف ـك ــار م ـب ـت ـكــرة،
وتكشف عن مدى عمق تفكير سموه.

بعد نظر

«الـ ـح ــدي ــث ح ـ ــول ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ م ـح ـم ــد بـ ــن راش ـ ــد،
يـطــول كـثـيــراً ،وال يـمـكــن اخـتـصــاره فــي مـجـمــوعــة كـلـمــات ،وبــا
شك ،إن شهادتنا مجروحة في حق سموه» ،بهذا التعبير آثر
الفنان أحمد الجسمي أن يبدأ حديثه عن صاحب السمو نائب
رئـيــس الــدولــة رئـيــس مـجـلــس ال ــوزراء حــاكــم دب ــي ،حـيــث قــال:
«حبانا الله بصاحب السمو الشيخ محمد بــن راشــد ،فسموه
يمتلك بعد النظر ،ويمتلك الحاسة السادسة التي تكشف لنا
الـمـسـتـقـبــل ال ـم ـشــرق ،وبـفـضـلــه اسـتـطــاعــت دب ــي واإلم ـ ــارات أن
تحقق نقلة نوعية ،ليس على الصعيد االقتصادي والسياحي
فقط ،وإنما الثقافي والفني أيضاً ،والشواهد في ذلك بال شك
كثيرة».
وأض ـ ــاف« :ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد ب ــن راش ـ ــد ،أحــد
الشخصيات البارزة والمؤثرة جداً في المجال الثقافي والفني،
فـبـفـضـلــه ونـتـيـجــة لـحـكـمـتــه اسـتـطـعـنــا أن نـعــانــق ال ـس ـمــاء ،وأن
تصبح بالدنا رقماً صعباً على الخريطة الدولية».
أح ـم ــد الـجـسـمــي أشـ ــار ف ــي حــدي ـثــه إل ــى أن م ــا يـمـيــز صــاحــب
ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ مـحـمــد ب ــن راشـ ــد آل م ـك ـتــوم ،ه ــو أن «أف ـعــالــه
تسبق دائماً أقواله» ،وقال« :عندما نقارن دبي مع أي مدينة
أخرى ،نجدها تتفوق عليها ،وهذه حقيقة نتلمسها من كافة
زوار دب ــي ،ال ـتــي بــاتــت قـبـلــة ألع ــام االق ـت ـصــاد وال ـفــن والـثـقــافــة
والسياسة ،وكافة مناحي الحياة».

شخصية فذة

من جانبه ،قال الفنان حسين الجسمي ،الذي كرمه صاحب
الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راش ــد أث ـنــاء مـشــاركـتــه فــي قـمــة رواد
الـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي الـ ـت ــي عـ ـق ــدت فـ ــي دب ـ ــي ع ـ ــام  ،2016ل ـ
«البيان»« :لن تفي كافة الكلمات صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشــد آل مكتوم حقه ،فهو شخصية استثنائية وفــق كافة
المقاييس ،وهــو بمثابة الــوالــد الــذي نتعلم منه كل يــوم شيئاً
جــديــدة مـخـتـلـفــاً ومــواك ـبــاً لـلـعـصــر إن لــم يـكــن س ـ ّبــاقــاً ل ــه ،وهــو
عنوان للتحدي بكل قوة وجرأة وله حكمة وقدرة على مواجهة
الصعوبات دائماً ،ونستمد منه الحكمة والقدرة على التفوق».
وواصـ ــل الـجـسـمــي الـ ــذي ق ــدم ب ـصــوتــه مـجـمــوعــة ك ـب ـيــرة مــن
ق ـصــائــد ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد ب ــن راشـ ــد آل م ـك ـتــوم:
«ل ـقــد حـبــانــا ال ـلــه عــز وج ــل بـصــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بن
راشــد آل مـكـتــوم ،الشخصية الـفــذة ،راعـيــة الـفـنــون والـثـقــافــة،
وه ــو مــا يـشـكــل داف ـعــاً ومـحـفــزاً لـنــا لـمــواصـلــة الـعـطــاء واإلب ــداع
واالس ـت ـمــرار عـلــى نـهــج الـنـجــاح ،فــي مـيــاديــن الـفـنــون والـثـقــافــة،
فـمـنــه تـعـلـمـنــا جـمـيـعــاً كـيــف نـحــول الـتـحــدي إلــى ف ــرص ،وكـيــف
نصر على الوصول إلى العالمية ،وكيف ننشر الحب والسالم
والتسامح».

ذهنية شفافة

ال ـك ــات ــب ع ـلــي أب ــو ال ــري ــش الـ ــذي ك ــرم ــه ص ــاح ــب ال ـس ـمــو الـشـيــخ
مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم ،ضـمــن أوائ ــل اإلمـ ــارات قـبــل نحو

أحمد الجسمي

حسين الجسمي

علي أبو الريش

حارب الظاهري

هاني الشيباني

وليد المرزوقي

مكتبة محمد بن راشد ..منارة
علم وإبداع

عــامـيــن ،ق ــال ل ـ «ال ـب ـيــان»« :ب ــا ش ــك ،إن صــاحــب الـسـمــو نــائــب
رئيس الدولة ،يتعامل بذهنيته الشفافة ،مع الوطن كما في
القصيدة ومــع الخيل ،كما يتعامل مع عموم الحياة بشقيها
العامة والخاصة ،وهــذه سمة من إحــدى سمات سموه الذي
ذهـ ــب ب ــأخ ــاق ال ــوط ــن ن ـح ــو م ـن ــاط ــق ش ــاس ـع ــة ،م ـل ـي ـئــة بــالـحــب
والتسامح ،وهو ما نتلمسه أيضاً في دبي تلك الحديقة الغناء
التي بناها سموه ،وعلى أرضها أزهرت الوجوه الناصعة ،التي
نبتت في الصحراء ،وحولها صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد إلى حديقة غناء».
وأض ـ ــاف أبـ ــو ال ــري ــش ال ـ ــذي ي ـس ـت ـعــد إلط ـ ــاق ك ـت ــاب ــه ال ـجــديــد
«تجليات محمد بن راشــد آل مكتوم في حب الخيل وفلسفة
القصيد»« :نحن محظوظون بوجود شخصية قيادية وسياسية
ورياضية وثقافية أيضاً ،يتمتع بالجملة الشعرية ،يعرض فيها
حب الحياة كما حبه للخيل» .وتابع« :دبي واإلمارات ستستمر
بـصـعــودهــا نـحــو الـسـحــابــة ،وسـتـسـتـمــر فــي الـتـحـلـيــق بــالـسـمــاء،
وب ــا ش ــك ،إن ه ــذه س ـمــة م ــن س ـمــات صــاحــب ال ـس ـمــو الـشـيــخ
محمد بن راشد ،الذي يبدو كما المطر الذي ينهمر على األرض
فينبت زهراً وخضرة».

مشاركة

أما الكاتب حارب الظاهري ،فعبر عن فخره وامتنانه بمشاركة
صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم ،تطلعات
القيادة وتفاصيل األهداف مع أبناء الشعب .وقال« :بتقديري
أن هـ ــذا ي ـع ـكــس مـ ــدى ال ـت ـق ــارب م ــا ب ـي ــن ال ـش ـع ــب وال ـح ـك ــوم ــة،
وذل ــك بـحــد ذات ــه يـعــد عـمـا ً حـضــاريــاً وب ـعــداً فـكــريــاً وحـكـمــة من
صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ محمد بــن راشــد آل مـكـتــوم» .وأضــاف:
«إن المنجز الوطني هو عامل مشترك ورؤيــة حاضرة قادمة،
وضـمــان اسـتـمــرار تحت كــل الـظــروف الحياتية المختلفة ،وقد
تعودنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
ه ــذه الـشـفــافـيــة الـمـبـتـكــرة ،م ــع يـقـيـنـنــا أن س ـمــوه ي ـقــود سـفـيـنــة
المستقبل ،بكل ثقة ،وأن تجربة القيادة في دبي ،هي إضافة
للمنجز الحضاري اإلماراتي عامة».

رسالة بليغة

دبيـالبيان
لم يتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مـكـتــوم ،نــائــب رئـيــس الــدولــة رئـيــس مـجـلــس ال ــوزراء
حــاكــم دب ــي ،رع ــاه ال ـل ــه ،مـنــذ ال ـبــواك ـيــر ،ع ــن إط ــاق
ال ـم ـبــادرات والـمـشــروعــات الـفـكــريــة الـحـضــاريــة ،الـتــي
تـعــزز إث ــراء مـسـيــرة ال ـحــراك الـثـقــافــي ،مـحـلـيــاً وعــربـيــاً
وعالمياً ،مترجماً بهذا التوجه إيمانه العميق بقيمة
الثقافة والفكر في بناء وترسيخ ركائز نهضة األمم،
ومن بين جملة مشروعاته النوعية في الخصوص،
مكتبة محمد بن راشد ،التي تعد واحدة من أجمل
هـ ــدايـ ــا س ـم ــوه إل ـ ــى األج ـ ـيـ ــال ال ـع ــرب ـي ــة ،ح ـي ــث ت ـم ـتــاز
المكتبة التي شيدت أعمدتها على ضفاف خور دبي،
في منطقة الجداف ،والتي تحولت بفضل توجيهات
سـمــوه إلــى واجـهــة دبــي الـثـقــافـيــة ،بــاحـتـضــانـهــا ألكثر
مــن  4مــايـيــن كـتــاب ،األم ــر ال ــذي يمكنها مــن تـجــاوز
مـصـطـلــح «مـكـتـبــة عــامــة عــاديــة» لـتـبــدو «مـكـتـبــة حية
ت ـص ــل إلـ ـي ــك ق ـب ــل أن ت ـص ــل إل ـي ـه ــا وت ـ ـ ــزورك ق ـب ــل أن
ت ـ ــزوره ـ ــا ،وت ـش ـج ـع ــك ع ـل ــى ال ـ ـق ـ ــراءة م ـن ــذ ال ـص ـغ ــر،
وتدعمك عالماً وباحثاً ومتخصصاً عند الكبر» ،وفق

مــا قــالــه صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راش ــد آل
مكتوم ،خــال حفل إطالقها في  ،2016لتأتي هذه
المكتبة مساهمة من سموه لردم الفجوة المعرفية
والحضارية التي يواجهها عالمنا العربي ،وذلــك بال
شك لن يتأتى إال بالعودة إلى «الكتاب» الذي لطالما
وصفه سموه بــ«أداة تجديد العقل ،وال يمكن ألمة
أن تنمو دون عقل متجدد ،وروح معرفية حية».
الـمـكـتـبــة الـتــي صـمـمــت عـلــى شـكــل كـتــاب مـفـتــوح،
لــن تـكــون مـعـلـمــاً مـعــرفـيــاً فـقــط ،بــل سـيــاحـيــاً أيـضــاً،
فـتـصـمـيـمـهــا يـكـشــف ع ــن وج ـه ــة س ــاح ــرة ،ومـلـهـمــة،
ولـعــل ذلــك مــا دعــا مــوقــع «تــرافـيـلــر» األسـتــرالــي ،إلى
اخ ـت ـي ــاره ــا ض ـم ــن ق ــائ ـم ـت ــه ألك ـث ــر  10وج ـه ــات وم ـب ــان
ستكون األكثر إبهاراً في  ،2018حيث حلت المكتبة
ف ــي ال ـمــرت ـبــة ال ـخــام ـســة ف ــي ف ـئــة ال ـم ـبــانــي الـهـنــدسـيــة
ال ـم ـع ـم ــاري ــة ،وهـ ــي ال ـت ــي ق ـس ـمــت م ــن ال ــداخ ــل عـلــى
أساس علمي سليم ،يتناسب مع متطلبات الحاضر
والمستقبل ،على أن تشمل المكتبة أقساماً متنوعة
ت ـخ ــدم ال ـك ـب ــار والـ ـصـ ـغ ــار وال ـب ــاح ـث ـي ــن وال ـم ـط ـل ـع ـيــن،
وغ ـي ــره ــم ،م ــا سـيـجـعــل مـنـهــا م ـن ــارة إش ـع ــاع مـعــرفــي
لكل العالم.

وق ـ ــال ال ـم ـخ ــرج ال ـس ـي ـن ـمــائــي ه ــان ــي ال ـش ـي ـب ــان ــي« :ال ـن ـج ــاح لـيــس
نجاحي ..النجاح لفرق العمل» ،رســالــة بليغة األثــر قدمها لنا
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،في رسالته،
التي تفيض بالعديد من الــدروس والحكمة ،والدالئل على ما
وصلت إليه دولتنا مــن تقدم ومــا تشهده مــن تطور ونمو على
كافة األصعدة ،حتى باتت نموذجاً يحتذى به ،وبال شك فإن
كــل ذلــك تــم بفضل اتـســاع رؤيــة صاحب السمو الشيخ محمد
بــن راشــد آل مـكـتــوم ،الــذي تعلمنا مـنــه الـكـثـيــر .وأض ــاف« :لقد
كـشـفــت ال ــرس ــال ــة ع ــن طـبـيـعــة الـمـنـهــج الـ ــذي س ــار ف ـيــه صــاحــب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،كما كشفت لنا عن
طبيعة الــدور المحوري الــذي لعبه سموه ومعه فريق عمله،
في مسيرة ازدهار وتفوق الدولة ،األمر الذي يجعل من سموه
مدرسة متفردة في القيادة».

قيم إنسانية

م ــن جــان ـبــه ،أشـ ــار ال ـكــاتــب واإلع ــام ــي ول ـي ــد ال ـم ــرزوق ــي ،إلــى
أن ال ــرس ــال ــة ف ــاض ــت بــال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـق ـي ــم اإلن ـس ــان ـي ــة .وقـ ــال:
«رس ــال ــة ع ــزي ــزة بـعــث بـهــا صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن
راش ــد آل مـكـتــوم ل ـنــا ،وحـمـلـهــا بــالـكـثـيــر مــن الـقـيــم اإلنـســانـيــة
الخالصة ،التي عمل طوال السنوات الماضية على ترسيخها
بيننا» .وتــابــع« :مــا شهدناه مــن إنـجــازات كبيرة فــي السنوات
ال ـم ــاض ـي ــة ،ك ـف ـي ـل ــة أن ت ـك ـش ــف ل ـن ــا عـ ــن ح ـج ــم الـ ــرؤيـ ــة ال ـت ــي
يـتـمـتــع ب ـهــا صــاحــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ مـحـمــد ب ــن راشـ ــد ،ال ــذي
تـعـلـمـنــا مـنــه الـحـكـمــة وال ـص ـبــر ،وع ــدم االل ـت ـفــات إل ــى ال ــوراء،
ومعانقة الـسـمــاء بطموحاتنا» ،مــؤكــداً أن توجيهات سموه
ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة ،ق ــد أث ـم ــرت اس ـتــرات ـي ـج ـيــات تـنـمــويــة
شاملة.

«تحدي القراءة»..مبادرة نوعية تعيد ألق الحضارة العربية
دبي-البيان
تـ ـحـ ــدي الـ ـ ـق ـ ــراءة الـ ـعـ ــربـ ــي ،الـ ـ ــذي ي ـ ـنـ ــدرج تـ ـح ــت م ـظ ـلــة
مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية،
أطلق للمرة األولــى في العام الدراسي ،2016 – 2015
وتــرجــم بــه صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راش ــد آل
مـكـتــوم ،رؤي ـتــه االسـتــراتـيـجـيــة الـثــاقـبــة وإيـمــانــه العميق
بـ ــأن «ال ـ ـق ـ ــراءة ب ــداي ــة ال ـط ــري ــق ل ـم ـس ـت ـق ـبــل أف ـض ــل قــائــم
عـلــى الـعـلــم والـمـعــرفــة ..واألم ــم الـتــي تـقــرأ تـمـتـلــك زمــام
ال ـت ـق ــدم» ،وم ــا إن رأى ت ـح ــدي الـ ـق ــراءة ال ـع ــرب ــي ال ـن ــور،
حتى تسابق ماليين الطلبة في المنطقة العربية وأبناء

ال ـج ــال ـي ــات ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي ال ـم ـه ـج ــر ع ـل ــى ال ـم ـش ــارك ــة ب ــه،
ليخلق ذلك مشهداً فريداً من نوعه ،بأن يبكي الطلبة
ً
غاليا على قلوب
خالل إعالن فوزهم باللقب الذي بات
ً
الجميع ،حيث عيون الطلبة تتجه سنويا للفوز بلقب
«ب ـط ــل ت ـح ــدي الـ ـق ــراءة ال ـع ــرب ــي» ،ح ـيــث ي ـح ــرص سـمــوه
ً
سنويا على تكريمهم بنفسه.
ويـسـتـهــدف تـحــدي ال ـقــراءة الـعــربــي الــذي بـلــغ إجمالي
الطلبة والطالبات المشاركين في الدورة الخامسة لعام
ً
مليونا من  52دولة ،طلبة المدارس
 2020أكثر من 21
م ــن ال ـص ــف األول اب ـت ــدائ ــي وح ـت ــى ال ـص ــف ال ـث ــان ــي عـشــر،
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

قد عبر عن اعتزازه بهذا المشروع في تغريدة نشرها في
مــارس  2020عـلــى حـســابــه الــرسـمــي فــي «تــويـتــر» ،حيث
ق ــال« :اق ــرأ هــي أول رســالــة مــن ال ـس ـمــاء ..وه ــي الـطــريــق
ل ــارتـ ـق ــاء ب ــال ـع ـق ــل ..وهـ ــي ال ــوس ـي ـل ــة األسـ ـ ــرع ل ـل ـت ـن ـم ـيــة..
ت ـح ــدي الـ ـقـ ــراءة ال ـع ــرب ــي ي ـث ـبــت أن دول ـن ــا ال ـعــرب ـيــة قـ ــادرة
ً
معا ..كل
على إنجاز مشروعات معرفية ثقافية ضخمة
الشكر لــوزراء التربية الـعــرب وللمشرفين والمنسقين..
ونبارك لطالبنا العرب أينما كانوا هذا اإلنجاز».
ل ـقــد ن ـجــح ت ـحــدي ال ـق ــراءة ال ـعــربــي ف ــي تــرسـيــخ ثـقــافــة
ال ـقــراءة بــالـلـغــة الـعــربـيــة ،كـلـغــة ق ــادرة عـلــى مــواكـبــة كل
أشـكــال اآلداب والـعـلــوم وال ـم ـعــارف ،وتـحـبـيــب الـشـبــاب

ال ـعــربــي بـلـغــة ال ـض ــاد ،وتـشـجـيـعـهــم ع ـلــى اسـتـخــدامـهــا
في تعامالتهم اليومية .كما يسعى التحدي إلى تعزيز
أهمية القراءة المعرفية في بناء مهارات التعلم الذاتي،
وب ـنــاء الـمـنـظــومــة الـقـيـمـيــة لـلـنــشء مــن خ ــال اطــاعـهــم
عـلــى قـيــم وع ــادات ومـعـتـقــدات الـثـقــافــات األخ ــرى ،وهــو
م ــا ي ــرس ــخ م ـب ــادئ ال ـت ـســامــح وال ـت ـعــايــش وق ـب ــول اآلخ ــر،
ويـشـجــع ال ـحــوار واالن ـف ـتــاح ال ـح ـضــاري واإلن ـســانــي .كما
تـسـهــم الـ ـق ــراءة ف ــي ب ـن ــاء شـخـصـيــة واع ـي ــة ،قـ ــادرة عـلــى
ت ـح ـص ـي ــن ن ـف ـس ـه ــا مـ ــن األف ـ ـك ـ ــار اإلقـ ـص ــائـ ـي ــة والـ ـهـ ــدامـ ــة،
والـمـســاهـمــة الـفـعــالــة فــي صـنــاعــة التغيير اإليـجــابــي في
مجتمعها.

عبر اإلمارات

فارس العرب
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قائد وقدوة وملهم للفروسية في العالم

دبي  -خالد المهيري
نـشــأ ف ــارس ال ـع ــرب ،صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راش ــد آل
مـكـتــوم نــائــب رئ ـيــس ال ــدول ــة رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء حــاكــم دب ــي،
رعــاه الـلــه ،وتــرعــرع على حــب الخيل والـفــروسـيــة ،وهــذا مــا دفعه
إلى دعمها بقوة ،واإلسهام بأفكاره النيرة في تطويرها ،واإلعالء
من شأنها على المستويين المحلي والعالمي .وتمتد أيادي سموه
الـبـيـضــاء ،بــا ح ــدود لــدعــم الـحــركــة الــريــاض ـيــة ،مــا أث ـمــر إن ـجــازات
هائلة ،شملت كل المناشط محلياً وقارياً وعالمياً .ويعتبر سموه
الـقــائــد والـقــدوة والـمـلـهــم ،والـمـثــل األعـلــى لـلــريــاضــة والــريــاضـيـيــن،
وشعاره دائماً التميز ،وال يعرف غير المركز األول سبيالً ،كما أن
سـمــوه مــن الـشـخـصـيــات الـنــافــذة والـمــؤثــرة والـمـلـهـمــة بـشـكــل كبير
في صناعة الخيل بالعالم.

شخصية مؤثرة

يعد صاحب السمو الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم ،مــن أبــرز
الشخصيات العالمية تأثيراً ،ولذلك تم اختياره عــام  ،1999أبرز
شـخـصـيــة مــؤثــرة فــي سـبــاقــات الـخـيــل الـبــريـطــانـيــة ،مـتـقــدمــاً قــائـمــة
اش ـت ـم ـل ــت ع ـل ــى  50ش ـخ ـص ـيــة ش ـه ـي ــرة ومـ ــؤثـ ــرة ف ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال.
كـمــا اخـتـيــر سـمــوه فــي يـنــايــر  ،1999ولـلـعــام الـثــانــي عـلــى الـتــوالــي،
ـرب ل ـل ـخ ـي ــول فــي
وب ــإج ـم ــاع م ـج ـل ــس ال ــرابـ ـط ــة ،أف ـض ــل م ــال ــك وم ـ ـ ـ ٍّ
بريطانيا وإيرلندا ،ومنح سموه وساماً رفيعاً من الملكة إليزابيث
الثانية ،ملكة بريطانيا.
ول ـل ــدالل ــة ع ـل ــى م ـك ــان ــة س ـم ــوه ،ف ـق ــد نـ ــال شـ ــرف ال ـف ــوز بـبـطــولــة
الـمــاك فــي بــريـطــانـيــا  15م ــرة ،وه ــذا أبـلــغ دلـيــل عـلــى دوره الـمــؤثــر
في السباقات ،من خــال اإلنـجــازات الرائعة التي حققتها خيوله
فــي مختلف المضامير العالمية .كما نــال صــاحــب السمو الشيخ
م ـح ـمــد ب ــن راشـ ــد آل م ـك ـت ــوم ،أرفـ ــع الـ ــدرجـ ــات واألل ـ ـقـ ــاب ،حـيــث
كرمه اإلعالم البريطاني في يوليو  ،2008ممثال ً في القناة الرابعة
بــالـتـلـفــزيــون الـبــريـطــانــي ،وذل ــك تـقــديــراً إلنـجــازاتــه ،ول ــدوره الـفـعــال
ف ــي ت ـط ــوي ــر س ـب ــاق ــات ال ـخ ـي ــول ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى ال ـع ــال ـم ــي .وك ــذل ــك
أسـهــم سـمــوه بشكل فـعــال فــي تطوير ودعــم الـسـبــاقــات العالمية
بصفة عامة ،وفي بريطانيا بصفة خاصة ،وذلك بمشاركة أفضل
السالالت وخيول النخبة في سباقاتها.
وأدى سموه دوراً رئيساً في تغيير لوائح وقوانين السباقات في
بــريـطــانـيــا ،والـتــأثـيــر بـشـكــل فـعــال فــي ال ـق ـيــادات اإلداريـ ــة ،وأح ــدث
حديث سموه عــام  1997فــي حفل «جيم كــراك» السنوي ،تأثيراً
واض ـح ــاً فــي صـنــاعــة الـخـيــل الـبــريـطــانـيــة ،وك ــان لــه األث ــر األك ـبــر في
إعـ ــادة الـنـظــر ف ــي الـكـثـيــر م ــن ال ـم ـمــارســات ال ـخــاط ـئــة ،وخ ــاص ــة فــي
م ـج ــال ت ـم ــوي ــل س ـب ــاق ــات ال ـخ ـي ــل ب ــإن ـج ـل ـت ــرا .ك ـم ــا كـ ــان ق ـ ــرار س ـمــوه
ال ـج ــريء ،بـنـقــل خـيــولــه الـنــاشـئــة مــن بــريـطــانـيــا إل ــى فــرنـســا ،بـمـقــام
جرس إنذار إلصالح حال السباقات البريطانية.

جائزة «فخر السباقات»

وحصل سموه على جائزة «فخر السباقات» من جمعية ريسينغ
وي ـل ـف ـيــر ال ـبــري ـطــان ـيــة ف ــي أك ـت ــوب ــر  ،2008ت ـق ــدي ــراً ل ـع ـطــائــه ودع ـم ــه
اإلنـســانــي الــامـحــدود للعاملين فــي مـجــال سـبــاقــات الـخـيــل ،وقــد
تسلم الجائزة نيابة عنه ،نجله سمو الشيخ أحمد بن محمد بن
راشد آل مكتوم رئيس اللجنة األولمبية الوطنية ،من األميرة آن،
و ُك ـ ِّـرم سـمــوه بــأرفــع جــائــزة تـقــديــريــة فــي سـبــاقــات الـخـيــل بــأوروبــا،
ح ـيــث مُ ـنــح ج ــائ ــزة االس ـت ـح ـقــاق ،ض ـمــن ج ــوائ ــز كــارت ـي ـيــه األوروب ـي ــة
رفيعة المستوى ،وذلك في دورتها الـ 18عام .2008
كما نال فارس العرب ،لقب «األب الروحي» لسباقات القدرة
الـعــالـمـيــة ،وذل ــك ت ـقــديــراً م ــن مـلــك مــال ـيــزيــا ،وب ــاس ــم الـمـشــاركـيــن
فــي بـطــولــة الـعــالــم لـلـقــدرة  ،2008ولـعـطــائــه ال ـث ـ ّر وإسـهــامــاتــه في
تطور هذه الرياضة على مستوى العالم ،وإلنجازاته المشرفة في
الـبـطــوالت الـعــالـمـيــة .ويـعــد اخـتـيــار سـمــوه عـضــواً بــالـجــوكــي كـلــوب
األم ــري ـك ــي ،ف ـخ ــراً ل ـل ـعــرب ،وذلـ ــك لـ ــدوره ال ـف ـعــال وال ـم ـق ــدر ال ــذي
ق ــام ب ــه ،وإلس ـه ــام ــه ف ــي ت ـط ــور ال ـس ـبــاقــات األمــري ـك ـيــة ف ــي مـخـتـلــف
المضامير.

دور ريادي

وكـ ــان فـ ــوز اس ـط ـب ــات دارل ـ ــي ال ـم ـم ـلــوكــة ل ـس ـم ــوه ب ـب ـطــولــة ال ـم ــاك
المحلية فــي الــواليــات المتحدة األمريكية عــام  ،2006أبـلــغ دليل
على دوره المشهود والريادي في رقي السباقات هناك ،وخاصة
اإلن ـج ــازات ال ـبــاهــرة ال ـتــي حـقـقـهــا الـمـهــر «ب ـي ــرن ــاردي ـن ــي» ،الـمـمـلــوك
لسموه ،حيث نــال شــرف الفوز بـجــدارة واقـتــدار في ستة من بين
ثمانية سباقات خاضها أمام العمالقة.
ك ـم ــا أن ف ـ ــوز ف ــري ــق ج ــودل ـف ـي ــن ب ــال ـب ـط ــول ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـل ـمــاك
بــأمــري ـكــا ،ي ـعــد إن ـج ــازاً ك ـب ـي ــراً ،ي ــرج ــع ال ـف ـضــل ف ـيــه إل ــى س ـمــوه،
مؤسس هذا الفريق الذي ش ّرف العرب في مختلف المضامير
العالمية .واستحق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،لقب «أمير الشباب» ،الــذي جاء بقرار من مجلس
الشباب العرب للتنمية المتكاملة.
وجــاء اتـخــاذ الـقــرار فــي افـتـتــاح الملتقى الــدولــي للشباب
الـعــرب وحــوار الـحـضــارات ،الــذي انطلقت أعـمــالــه فــي مقر
األم ــان ــة ال ـعــامــة لـجــامـعــة الـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،بــرعــايــة األم ـيــن
ال ـع ــام ال ـســابــق ع ـمــرو م ــوس ــى ،وذل ــك بـمـشــاركــة  25دول ــة
أج ـن ـب ـي ــة و 20دولـ ـ ــة ع ــربـ ـي ــة ،ح ـي ــث ج ـ ــاء اخـ ـتـ ـي ــار س ـم ــوه
باإلجماع.

إسهامات وابتكارات

يرجع الفضل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،في استحداث بطولة كأس دبي العالمي عام ،1996
وسـلـسـلــة بـطــولــة اإلم ــارات لـسـبــاق الـخـيــل ،وبـطــولــة كــأس شير
جـ ــار ،وي ـع ــد ذل ــك ض ـمــن أبـ ــرز أحـ ــداث ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،الـتــي
أسهم فيها سموه بجهده ودعـمــه المتواصل ،وأفـكــاره وقــدراتــه
الـجــريـئــة والـنــاجـحــة .وك ــان إع ــان س ـمــوه ،فــي يــولـيــو  ،1995عن
ق ـيــام ك ــأس دب ــي ال ـعــال ـمــي ،بـمـنــزلــة ب ـش ــارة خ ـيــر ،وإي ــذان ــاً بـعـهــد
جــديــد لـسـبــاقــات الـخ ـ ـيــل الـعــالـمـيــة ،وخ ــاص ــة ف ــي مـســافــة الـمـيــل

سجل ذهبي
يضاف اإلنجاز الذي حققه صاحب السمو الشيخ
م ـح ـمــد ب ــن راشـ ــد آل م ـك ـتــوم ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ــدول ــة
رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ح ـ ــاك ـ ــم دب ـ ـ ـ ــي ،رعـ ـ ــاه
الـ ـل ــه ،ب ــال ـف ــوز ب ـل ـقــب ب ـط ــول ــة ال ـع ــال ــم ل ـل ـقــدرة
«لندن  ،»2012إلــى سجل إنجازاته الباهرة
والمشرفة من مختلف البطوالت العالمية
فـ ــي ش ـت ــى بـ ـق ــاع الـ ـع ــال ــم ،مـ ــا ي ــؤك ــد خ ـبــرتــه
وحنكته في سباقات القدرة .وتاريخ سموه
ال ـم ـش ــرف ف ــي بـ ـط ــوالت ال ـع ــال ــم ل ـل ـق ــدرة ،إذ
أس ـهــم ف ــي ال ـف ــوز الـ ــذي حـقـقــه نـجـلــه ال ـفــارس
سـمــو الـشـيــخ أح ـمــد بــن مـحـمــد بن
راشـ ــد آل م ـك ـتــوم ف ــي إسـبــانـيــا
عام .2002

وربع الميل على المضمار الرملي.
إن نجاح كــأس دبــي العالمي منذ انطالقته األولــى عــام ،1996
ي ـم ـثــل وسـ ــام شـ ــرف ع ـل ــى صـ ــدور أب ـن ــاء اإلم ـ ـ ــارات ،ال ــذي ــن خ ــاض ــوا
الـتـحــدي ،ونـجـحــوا فــي التنظيم بـشـهــادة الـخـبــراء.
وأعلن سموه عن انطالقة فريق جودلفين
ع ــام  ،1993بـقـيــادتــه وإش ــراف ــه ،ويـضــع
س ـم ــوه خ ـط ـط ــه وبـ ــرامـ ـجـ ــه ،وي ـت ــاب ـع ــه
ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـم ــر ،إذ أص ـب ــح ال ـف ــري ــق
الملكي األزرق من أقوى االسطبالت
ح ـ ـ ــول الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،فـ ـمـ ـنـ ــذ ت ــأسـ ـيـ ـس ــه،
ح ـق ــق ال ـف ــري ــق ع ـ ــدداً م ــن االن ـت ـص ــارات
األس ـط ــوري ــة ال ـت ــي ال ت ـن ـســى ،ك ـمــا شـهــد
تــألــق ع ــدد مــن األس ـمــاء األس ـطــوريــة الـتــي
عـ ـلـ ـق ــت ف ـ ــي أذه ـ ـ ـ ــان ال ـج ـم ــاه ـي ــر
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـن ـ ـ ـج ـ ـ ــم
األس ـ ـ ـط ـ ـ ــوري ال ـ ــراح ـ ــل
«دب ـ ـ ــي م ـي ـل ـي ـن ـي ــوم»
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــل ك ـ ـ ـ ـ ـ ــأس
دب ـ ـ ــي ال ـع ــال ـم ــي

« ،2000ثـنــدر سـنــو» الــذي حقق لقب كــأس دبــي العالمي مرتين
عـلــى ال ـتــوالــي ف ــي عــامــي  2018و« ،2019م ـس ــار» الـبـطــل الــديــربــي
اإلنـجـلـيــزي « ،2018ك ــروس كــاونـتــر» بـطــل «مـلـبــورن كــب» ،2018
«ب ـل ــو ب ــوي ـن ــت» الـ ــذي ح ـق ــق إنـ ـجـ ــازاً ت ــاري ـخ ـي ــاً ف ــي م ـه ــرج ــان «رويـ ــال
آسكوت»  2019باحتفاظه بلقب «كينجز ستاند ستيكس» وفوزه
في ختام المهرجان بلقب «دياموند جوبيللي ستيكس».
ولــم تمنع جائحة كــورونــا الـتــي ضــربــت الـعــالــم الـعــام الماضي،
االسـطـبــل األزرق مــن مــواصـلــة مسيرة اإلنـجــازات الـتــي كــان نجمها
المطلق البطل المعتزل «غياث» الذي حقق أربعة ألقاب 3 ،منها
من الفئة األولى ،وأبرزها «كورونيشن كب» و«كورال اكليبس»،
و«جــودمــونــت إنـتــرنــاشــونــال سـتـيـكــس» ،بــاإلضــافــة إلــى فــوزه بلقب
أفـضــل حـصــان فــي الـعــالــم لـعــام  ،2020فــي حـفــل جــوائــز كــارتـيـيــه
األوروبية للسباقات.

إنجاز مشروع ميدان

دشــن صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم فــي 30
مارس  ،2007مشروع «ميدان» الذي تم افتتاحه في عام ،2010
وي ـع ــد األح ـ ــدث واألبـ ـ ــرز ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى ال ـع ــال ـم ــي ،وال ي ــوج ــد لــه
مـثـيــل ،ويـشـتـمــل ال ـم ـشــروع عـلــى مـضـمــار حــديــث بـتـصـمـيــم فــريــد،
يتسع لــ 80ألــف متفرج ،ويضم أجنحة ضيافة ،كما يضم فندقاً
حديثاً يحتوي على  400غرفة ومجمعاً تجارياً.
ويـعــد ف ــارس ال ـعــرب ،صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راشــد
آل م ـك ـتــوم ،م ــن أك ـبــر الــداع ـم ـيــن ل ـس ـبــاقــات ال ـق ــدرة ،إذ ك ــان أول
الـمـشــاركـيــن فيها مـنــذ الـبــدايــة .وبــاسـتـعــراض مـسـيــرة سـمــوه ،نجد
أن البداية كانت في أول سباق مشترك للهجن والخيول األصيلة
لـمـســافــة  40كـيـلــومـتــراً ،فــي مـنـطـقــة سـيــح الـسـلــم ي ــوم  10يـنــايــر
.1993
وك ــان لـسـمــوه الـشــرف فــي احـتــال الـمــركــز الـثــانــي عـلــى صـهــوة
«ع ـب ـيــان األش ـق ــر» ،لـيـنــال ج ــائ ــزة الـسـيــف الــذه ـبــي ،فـيـمــا حـصـلــت
كريمته على المــركز األول ،ممتطية صهوة «الناعس» ،لتحصل
عـلــى الـكــأس الــذهـبـيــة .ويــرجــع إلــى هــذا الـسـبــاق األول بــاإلمــارات،
ال ـف ـض ــل ال ـك ـب ـيــر ف ــي االرتـ ـقـ ــاء ب ــري ــاض ــة س ـب ــاق ــات الـ ـقـ ــدرة ،وأص ـب ــح
مـنـعـطـفــاً ج ــدي ــداً ،أسـهــم فــي ج ــذب الـشـبــاب لـمـمــارســة ه ــذا الـنــوع
م ــن ال ــري ــاض ــات ال ـت ــراث ـي ــة .وأس ـه ــم ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ مـحـمــد
ب ــن راش ـ ــد آل م ـك ـت ــوم ،ف ــي إنـ ـج ــاح أط ـ ــول مـ ــاراثـ ــون م ـش ـت ــرك بـيــن
الخيول والهجن ،يقام في منطقة الشرق األوسط ،ونجح اتحاد
اإلمارات للفروسية في تنظيمه لمسافة  165كيلومتراً في منطقة
«السوان» بإمارة رأس الخيمة.

فارس المبادرات

ـف ف ــارس ال ـعــرب ب ــاإلن ـج ــازات واالن ـت ـص ــارات ،بــل أيــاديــه
ول ــم يـكـتـ ِ
ال ـب ـي ـض ــاء امـ ـت ــدت ل ـت ـش ـمــل ك ــاف ــة م ـح ـب ــي ال ـف ــروس ـي ــة وس ـب ــاق ــات
ال ـخ ـي ــول ،ف ـفــي دي ـس ـم ـبــر م ــن ع ــام  ،2016أم ــر ص ــاح ــب الـسـمــو
ال ـش ـي ــخ م ـح ـم ــد ب ــن راش ـ ــد آل م ـك ـت ــوم ،ب ـت ـح ــوي ــل س ـب ــاق س ـمــوه
ل ـل ـقــدرة ،إل ــى م ـهــرجــان عــال ـمــي ،يـضــم  4س ـبــاقــات ،وه ــي سـبــاق
الـ ـسـ ـيـ ــدات ،واالسـ ـطـ ـبـ ــات الـ ـخ ــاص ــة ،و«ج ـم ـي ـل ـت ــي» لـ ــأفـ ــراس،
وك ــأس س ـمــوه ل ـل ـقــدرة .وف ــي س ـبــاقــات الـخـيــل والـمـضــامـيــر ،أمــر
فــارس الـعــرب فــي عــام  ،2016بــإطــاق جــوائــز «مـحـمــد بــن راشــد
لـلـتـمـيــز ف ــي س ـبــاقــات ال ـخ ـيــل» ،ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى ت ـكــريــم الـخـيــول
والـمــاك والـمــدربـيــن والـفــرســان وأصـحــاب الـعـطــاء ،مـمــن تــركــوا
بصمة كبيرة في مجال السباقات.

 4مرات

حـقــق ف ــارس ال ـعــرب إن ـج ــازاً غـيــر مـسـبــوق ،حـيــث تـمـكــن مــن الـفــوز

بــالـمـيــدالـيــة الــذهـبـيــة لـبـطــولــة أوروبـ ــا لـلـقــدرة  4م ــرات ،ويـعــد ذلــك
إنجازاً تاريخياً ،لم يسبقه إليه فارس من قبل .وكانت بداية سموه
م ــع ال ــذه ــب األوروب ـ ــي ع ــام  ،1999ع ـنــدمــا ق ــاد ف ــارس ــان اإلمـ ــارات
للفوز بالميدالية الذهبية للفرق لبطولة أوروبــا ،التي أقيمت في
إسبانيا والبرتغال «إيلفاس باداجوس» .وكانت الميدالية الذهبية
الثانية عام  ،2001عندما قاد أيضاً فرسان اإلمارات للفوز ببطولة
الـفــرق فــي إيطاليا ،وواصــل سموه إنـجــازاتــه الرائعة فــي البطولة
األوروبـ ـي ــة ،حـيــث ت ــوج ب ـط ـا ً ل ـل ـفــردي ،ون ــال الـمـيــدالـيــة الــذهـبـيــة
فــي إيــرلـنــدا  .2003وتـعــد بـطــولــة كــومـبـيــن بـفــرنـســا  ،2005البطولة
الرابعة التي يفوز بلقبها.
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مواطنون :محمد بن راشد
رسخ نهجاً فريداً في القيادة

مسيرة محمد بن راشد حافلة بالسعي الدؤوب لالرتقاء بمكانة الدولة | أرشيفية

متابعة :عائشة الكعبي ،أحمد أبو الفتوح ،جميلة إسماعيل
هـنــأ مــواطـنــون صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم
نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبــي ،رعــاه الله،
بـمـنــاسـبــة ذك ــرى م ــرور  15ع ــام ــاً ع ـلــى تــولــي س ـمــوه رئ ــاس ــة مـجـلــس
الـ ـ ــوزراء ،ش ــاك ــري ــن س ـم ــوه ع ـلــى م ـس ـيــرة حــاف ـلــة بــال ـع ـطــاء وال ـن ـمــاء
والـسـعــي ال ــدؤوب لــارتـقــاء دومــاً بمكانة دولــة اإلم ــارات فــي جميع
المجاالت وعلى كافة المؤشرات.

محمد النعيمي

سعيد الصياح

ريادة وسعادة

وقـ ــال مـحـمــد ع ـلــي مـصـبــح ال ـن ـع ـي ـمــي ،رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة غــرفــة
تجارة وصناعة رأس الخيمة ،إن صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم رسخ نهجاً فريداً في القيادة بات نموذجاً يحتذى
ب ــه ف ــي مـخـتـلــف أن ـح ــاء الـمـنـطـقــة وال ـع ــال ــم ،وق ــد ت ــوج ه ــذا الـنـهــج
بتحقيق إنجازات ضخمة تصدرت معها الدولة مؤشرات التنافسية
العالمية في الكثير من المجاالت ،كما أحدث سموه نقلة نوعية
في العمل الحكومي على المستويين االتحادي والمحلي ،وهو ما
تجسد في التطور الكبير للخدمات ومستويات األداء.
وأض ـ ــاف« :بـ ــات ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد ب ــن راشـ ــد رم ــزاً
لـلـتـحــدي ،كـمــا أرســى سـمــوه ،مــدرســة مـتـفــردة فــي الـقـيــادة تعتمد
ع ـلــى اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ش ـمــول ـيــة أس ــاس ـه ــا ب ـن ــاء اإلن ـس ــان وص ـن ــاع ــة ق ــادة
الغد ،حتى أصبح فكر سموه نموذجاً يحتذى ليس على المستوى
الـمـحـلــي ف ـقــط ،وإن ـم ــا أي ـض ــاً عـلــى الـمـسـتــويـيــن ال ـعــربــي والـعــالـمــي،
وب ــات نـهــج س ـمــوه فــي اإلدارة وال ـق ـيــادة م ـنــارة تـنـهــل مـنـهــا األج ـيــال
مبادئ التميز ،وتستقي منها مفاتيح الــوصــول إلــى المراكز األولــى
في شتى المجاالت.
وأعرب يوسف محمد إسماعيل ،رئيس اللجنة العليا لمؤسسة
سـعــود بــن صـقــر لتنمية مـشــاريــع الـشـبــاب ،عــن حـبــه لـلــوالــد القائد
االس ـت ـث ـنــائــي ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ مـحـمــد ب ــن راشـ ــد آل مـكـتــوم،

خديجة الشامسي

علي الكعبي

مشيراً إلــى أن كلمات الشكر واإلشــادة ال توفي سموه قــدره ،فهو
القائد الذي ال يعرف للمستحيل كلمة في قاموسه فضال ً عن كونه
المحفز األول لــروح الـتـنــافــس والـحـمــاس ،فــالــوصــول لـلــرقــم واحــد
رؤيته وسعادة الناس منهاج عمله.
وق ـ ــال :ي ـعــد ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد ب ــن راشـ ــد مــدرســة
عــالـمـيــة تــؤمــن ب ــأن الـعـمــل اإلن ـســانــي يــأتــي فــي مـقــدمــة اهـتـمــامــاتــه،
وس ـخ ــر ك ــل شـ ــيء ل ــاس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـع ـن ـص ــر الـ ـبـ ـش ــري ،واالن ـت ـق ــال
ب ــاإلم ــارات إل ــى م ـصــاف الـ ــدول الـمـتـقــدمــة ،حـتــى بــاتــت ف ــي مـقــدمــة
الدول التنافسية العالمية ،من خالل إنجازات أبهرت العالم.

حب وعرفان

ووجــه سعيد محمد الـصـيــاح ،الـنــائــب األول لــرئـيــس مجلس إدارة
غــرفــة ت ـجــارة رأس الـخـيـمــة ،رســالــة شـكــر لـصــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ

مـ ـحـ ـمـ ــد بـ ـ ــن راش ـ ـ ـ ــد آل مـ ـكـ ـت ــوم
ل ـك ــل مـ ــا قـ ــدمـ ــه مـ ــن أج ـ ــل دولـ ــة
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وم ـ ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل أم ـ ـتـ ــه
ال ـ ـع ـ ــرب ـ ـي ـ ــة واإلس ـ ـ ــام ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وم ـ ــن
أجـ ــل ال ـع ــال ــم ،ول ـت ـج ــرب ــة س ـمــوه
اإلداري ــة واإلنـســانـيــة واالقـتـصــاديــة
والـتـنـمــويــة والـفـكــريــة الـتــي عــززت
يوسف إسماعيل
ريادة اإلمارات.
وع ـ ـب ـ ــرت ال ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــة خ ــدي ـج ــة
الـشــامـســي عــن سـعــادتـهــا بــذكــرى
ت ـ ــول ـ ــي ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـسـ ـمـ ــو ال ـش ـي ــخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،رعاه
الله،
رئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة م ـ ـج ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
م ـش ـيــرة إل ــى أن ـه ــا م ـنــاس ـبــة عــزيــزة
أحمد الوشاحي
عـلــى قـلــوب الجميع بــوجــود قائد
ملهم وحكيم حقق الــريــادة والـسـعــادة فــي دولــة اإلم ــارات ،ودفــع
بـعـجـلــة الـتـنـمـيــة ت ـصــاعــداً لــأعـلــى لـتـسـجــل اإلم ـ ــارات بـفـضــل نـظــرتــه
الـثــاقـبــة إنـجــازات نــوعـيــة وأصـبـحــت نـمــوذجــاً يـحـتــذى بـهــا فــي التطور
واالزده ــار ،مشيدة بالجهود الحثيثة والمتواصلة لسموه ونهجه
ال ـح ـك ـي ــم ف ــي إدارة دف ـ ــة األمـ ـ ــور ال ـ ــذي ب ـ ــات م ـص ــدر ف ـخ ــر واعـ ـت ــزاز
للجميع ،فسموه شخصية استثنائية تحفزنا على بذل المزيد من
الجهود لتحقيق التميز لدولتنا اإلمارات الحبيبة.

شكر وتقدير

وق ـ ــال ال ـم ــواط ــن خ ـم ـي ــس ال ـك ـن ــدي إن ال ـل ـس ــان ي ـع ـج ــز ع ــن وص ــف
ال ـق ــائ ــد ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد ب ــن راش ـ ــد وع ـل ـي ــه ن ـتــوجــه
بــالـشـكــر وال ـت ـقــديــر واالم ـت ـن ــان لـسـمــوه عـلــى رؤي ـت ــه الـحـكـيـمــة وعـلــى
جـ ـه ــوده ال ـك ـب ـي ــرة ال ـح ــاف ـل ــة ب ــال ـم ـب ــادرات االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة واإلن ـ ـجـ ــازات

العظيمة ،حيث نفخر ونعتز بقائد استثنائي يحظى بمحبة شعبه
وشعوب العالم ،قائد عقد العزم على مسيرة حافلة في سماء
الـمـجــد لـتـصـبــح دول ــة اإلمـ ــارات مـحــط انـبـهــار وإع ـج ــاب مــن الـعــالــم
بفضل رؤيته الثاقبة لألمور التي جعلتها دومــاً في مصاف الدول
المتقدمة.

قائد مؤثر

وق ــال الـمــواطــن أحـمــد حـمــد الــوشــاحــي« :مــن الـصـعــب أن نتحدث
كشعب دولــة اإلمــارات عن إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد
بــن راش ــد آل مـكـتــوم ،فــدبــي أضـحــت الـيــوم مــديـنــة ووجـهــة عالمية
وبـمـثــابــة خــريـطــة طــريــق لمختلف جــوانــب الـعـمــل الـتـنـمــوي لــأعــوام
الـمـقـبـلــة ولـيــس هــذا فـحـســب إذ إن إم ــارة دبــي لـهــا دوره ــا الـعــالـمــي
فــي الـمـجــال االقـتـصــادي والـمــالــيِ ،ل ــمَ ال؟ وجـهــود سـمــوه واضـحــة
في ترسيخ مكانة دبي الرائدة في المنطقة» .ولفت الوشاحي إلى
أن سـمــوه قــائــد استثنائي مــؤثــر وإنـســان ُمـلـهــم ،يـحــرص دائـمــاً على
احتواء أفراد شعبه بالدعم واالهتمام ،وتشجيع كل مواطن على
اإلبداع في شتى الميادين.

دعم الشباب

وأكـ ــد ال ـم ــواط ــن ع ـلــي مـحـمــد الـكـعـبــي أن ل ـصــاحــب ال ـس ـمــو الـشـيــخ
محمد بــن راشــد آل مكتوم إنـجــازات ومـبــادرات استثنائية ،السيما
تلك التي تستهدف الشباب ،فهو يتطلع دائماً وأبداً إلى خلق جيل
وطني قيادي غير نمطي.
وأض ـ ــاف ال ـك ـع ـبــي« :ي ـش ـجــع س ـم ــوه ش ـب ــاب ال ــوط ــن ع ـلــى اإلبـ ــداع
واالبـتـكــار ،حيث أطـلــق االستراتيجية الوطنية لالبتكار عــام ،2015
التي تهدف لجعل اإلمارات ضمن الدول األكثر ابتكاراً على مستوى
العالم ،وانطالقاً من رؤية اإلمارات  .2021وليس هذا فحسب ،إذ
يشجع سموه أيضاً الشباب على االرتقاء بمستوى البحث العلمي
والتطوير ونشر المعرفة وتحفيز الريادة في األعمال».

حول اإلمارات إلى وجهة عالمية
مقيمون :محمد بن راشد ّ
متابعة :عصام الدين عوض ،ميرفت عبدالحميد

ال ـح ـيــاة ل ــي وألف ـ ــراد عــائ ـل ـتــي ،كــون ـهــا تـتـمـيــز ب ـع ــدة م ــزاي ــا قـلـمــا
تـتــوفــر ف ــي بـلــد واح ــد ح ــول ال ـعــالــم وأه ـم ـهــا «ال ـح ـيــاة اآلم ـنــة»
لـلـعــائـلــة ،حـيــث ت ـكــاد تـخـلــو الـمــديـنــة مــن ال ـجــرائــم ،مـبـيـنــاً أن
الـ ـخ ــدم ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ــذك ـي ــة ت ــرت ـق ــي إلـ ــى ف ـئ ــة  10ن ـج ــوم،
باإلضافة إلى النظافة الفائقة للمرافق الحكومية والمعاملة
الطيبة الـتــي نـجــدهــا مــن مــوظـفــي الـجـهــات الـحـكــومـيــة ،فضال ً
عن الخدمات الذكية التي تغنيك عن الذهاب إلى مقر الجهة
إلنهاء معامالتك.

أكد مقيمون في الدولة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن
راش ــد آل مـكـتــوم نــائــب رئـيــس الــدولــة رئـيــس مـجـلــس ال ــوزراء
ح ــاك ــم دب ـ ــي ،رع ـ ــاه الـ ـل ــه ،ح ـ ـوّل دول ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات إلـ ــى وج ـهــة
عالمية.
وقــالــوا إن كــل ال ـم ـبــادرات الـنــاجـحــة انـطـلـقــت مــن دب ــي ،ما
يــؤكــد ُب ـعــد نـظــر صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد ب ــن راش ــد آل
مكتوم ،حيث عمل على تعزيز دولة الرفاه من خالل اهتمام
سموه بالتنمية المستدامة.

قصة نجاح

نموذج

وأك ــدت الــدك ـتــورة شـيــريــن مــوســى أن صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ
مـحـمــد ب ــن راش ــد آل مـكـتــوم يـعــد ق ــدوة ون ـم ــوذج ــاً ف ــي إنـجــاز
األع ـ ـم ـ ــال ووضـ ـ ــع ال ـخ ـط ــط االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ط ــوي ـل ــة وق ـص ـي ــرة
ال ـمــدى فــي كــافــة ال ـم ـجــاالت ،وال ـتــي جـعـلــت مــن دب ــي مــديـنــة
عالمية تحقق حلم كــل مــن يــأتــي إلـيـهــا ،مبينة أن كــل هدف
واستراتيجية تم وضعها نالحظ تحقيقها في الزمن المحدد،
م ــا ج ـع ــل دبـ ــي م ــدي ـن ــة عــال ـم ـيــة م ـب ـه ــرة ت ـج ــذب ك ــاف ــة أط ـي ــاف
المجتمع مــن رواد األعـمــال وخــافـهــم ،وذل ــك نتيجة للبنية
الــرق ـم ـيــة ال ـقــويــة وال ـت ـي ـس ـيــر ف ــي اإلجـ ـ ــراءات ال ـت ــي ال تـسـتـغــرق
سوى دقائق معدودات إلكمال المهام في كافة المجاالت.
وقــالــت إن كــافــة المقيمين فــي اإلم ــارات بصفة عــامــة وفي
دب ــي بـصـفــة خــاصــة يـعـيـشــون ف ــي مـسـتــوى م ــن الــرفــاه ـيــة قــل
نظيره في الكثير من المدن العالمية.

عطاء

وأوض ـ ــح ال ــدك ـت ــور أي ـه ــم زي ـب ــاري أن ال ـع ـط ــاء ال ُي ـق ــاس بـمــدى
األعوام الطويلة ،وإنما له أشخاص يقدمون اإلنجازات ببذل

محمد نسيم

أيهم زيباري

وع ـط ــاء ال ح ــدود لـهـمــا ،فـقــد بــرهــن صــاحــب ال ـس ـم ـ ّو الـشـيــخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،رعاه الله ،أن دبي اليوم هي من
المدن التي يُشار إليها بالبنان ،فهي اليوم في أعلى المراتب
الرفيعة بين المدن العالمية ،بفضل الله ،وبدعم ال حدود
له من سـمـوّه ،حيث إنــه زرع الفكرة ليجني اإلبــداع والتطور
والفكر االستثنائي.

محمد مصطفى

شيرين موسى

ولـفــت إلــى أنـنــا لمسنا حــرص سـمــوه الـشــديــد عـلــى العناية
واالهتمام بشؤون الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على
أرض اإلم ـ ــارات ،وض ــرب لـنــا الـمـثــل األع ـلــى فــي اإلخ ــاص في
العمل والوفاء للوطن والحكمة في معالجة األمور واإلصرار
على تحقيق الطموحات واألهداف.
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـق ــول مـحـمــد م ـص ـط ـفــى ،إن دب ــي تـعـتـبــر هــي

وأكد الدكتور محمد نسيم :تعد إمارة دبي قصة نجاح حية
لما وصـلــت إلـيــه مــن تـطــور عـمــرانــي استثنائي ونـمــو اقتصادي
غـيــر مـسـبــوق فــي الـعـقــود األخـيــرة ،األمــر الــذي جعلها مــركــزاً
ت ـج ــاري ــاً ع ــال ـم ـي ــاً رئ ـي ـس ـي ــاً وواح ـ ـ ــدة م ــن ال ــوج ـه ــات ال ـس ـيــاح ـيــة
الـمـفـضـلــة لـمـخـتـلــف ال ـنــاس مــن ح ــول الـعــالــم ،بــاإلضــافــة إلــى
كونها من المدن األكثر إقباالً على العمل والعيش فيها من
الـكـثـيــر م ــن ال ـع ــائ ــات ،ح ـيــث ي ـتــوافــد مــاي ـيــن ال ـس ـيــاح سـنــويــاً
لــزيــارة دبــي واالط ــاع عـلــى ال ـصــروح الـمـعـمــاريــة الـمـبـهــرة الـتــي
يتناغم فيها الفن الحديث مع األصالة اإلماراتية بشكل مميز.
وأض ــاف أن دبــي شـهــدت نـهـضــة حـضــاريــة أدهـشــت الـعــالــم
أجمع بكافة المجاالت ،وبالخصوص في العمران وأصبحت
مــوئــل كــل اقـتـصــادي راغ ــب فــي االسـتـثـمــار ،إضــافــة إلــى تـطــور
م ـل ـحــوظ ف ــي م ـجــال الـتـعـلـيــم ،وك ــذل ــك ف ــي تـحــويـلـهــا لـبـيـئـتـهــا
ال ـج ـغــراف ـيــة الـطـبـيـعـيــة م ــن ص ـح ــراء إل ــى واح ـ ــات بـمـســاحــات
كبيرة من الخضرة.
وأعـ ــرب ع ــن أم ـن ـيــاتــه بـتـعـمـيــم وت ـط ـب ـيــق ال ـت ـجــربــة الـنــاجـحــة
وال ـف ــري ــدة ل ـن ـج ــاح وت ـط ــور ن ـه ـضــة دبـ ــي ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ــوط ــن
ال ـع ــرب ــي ،ووص ـف ـه ــا بــأن ـهــا ال ـ ــوردة ال ـن ـض ــرة ال ـت ــي ت ــزي ــن الــوطــن
العربي.

15عاماً

فيحكومةدولةاإلمارات
اإلخوة واألخوات ..أبناء شعب اإلمارات..
قبــل حوالــي  15عامـ ًـا ،تــم تكليفــي برئاســة الحكومــة االتحاديــة ..وأمــام رئيــس الدولــة ،حفظــه اللــه ،وأمامكــم جميعـ ًـا ،أقســمت باللــه العظيــم أن أكــون مخلصـ ًـا لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ..وأن
أحافــظ علــى كيــان اتحادهــا ..وأصــون مصالحهــا ..وأحتــرم دســتورها ..وأن أرعــى مصالــح شــعبها .وكنتــم شــهوداً علــى تلــك اللحظــة ..وكان اللــه شــهيداً علــى ذلــك القســم .واللــه يعلــم أننــا بذلنــا مــا فــي
وســعنا ..واللــه يعلــم أننــا سـ َّـخرنا مــوارد الحكومــة كلهــا لخدمــة شــعبنا ..واللــه يعلــم أننــا لــم نجامــل أحــداً علــى حســاب مصلحــة بالدنــا.

ولقــد أعلنـ ُ
ـت بعدهــا بعــام أمــام أخــي رئيــس الدولــة وإخوانــه أعضــاء المجلــس األعلــى لالتحــاد أول اســتراتيجية اتحاديــة .وفــي العــام  ،2009أعلنــا رؤيــة اإلمــارات  ،2021وأننــا نريــد أن نكــون مــن أفضــل
دول العالــم .وتســاءل البعــض عــن جــدوى إطــاق اســتراتيجية وأهــداف تمتـ ّـد علــى مــدى  12عامـ ًـا ،ولكننــا اليــوم نــرى نتائجهــا واقعـ ًـا يعيشــه شــعبنا.
مــا حــدث خــال هــذه األعــوام كان مذهـاً؛ حيــث عملــت آالف فــرق العمــل مــن المســتويات االتحاديــة والمحليــة كفريــق واحــد لتحقيــق الرؤيــة التــي اعتمدهــا رئيــس الدولــة ،حفظــه اللــه ورعــاهَّ .
رســخنا
مبــادئ التخطيــط االســتراتيجي فــي الحكومــة ..وأصبــح التميــز والتنافــس ثقافـ ًـة فــي مؤسســاتهاُ ..
وقمنــا بأكبــر عمليــة إصــاح تشــريعي فــي بالدنــا عبــر أكثــر مــن  50قانونـ ًـا جديــداً لنواكــب المســتقبل..

وغيَّرنــا مــن نمــوذج تقديــم  2500خدمــة حكوميــة مــن تقليديــة إلــى ذكيــة ..وأصبحــت حكومــة دولــة اإلمــارات الثانيــة عالميـ ًـا فــي الكفــاءة الماليــة ..وأعدنــا هيكلــة الحكومــة عــدة مــرات لتواكــب المتغيــرات..
وضاعفنــا الميزانيــة االتحاديــة ّ ..130%
وعز زنــا تنافســيتنا لتكــون دولــة اإلمــارات األولــى عالميـ ًـا فــي  121مؤشــراً فــي مختلــف المجــاالت ..وال يــزال عملنــا مســتمراً.

جــواز دولــة اإلمــارات اليــوم األقــوى عالميـ ًـا ..نســبة الشــعور باألمــان فــي دولــة اإلمــارات األعلــى عالميـ ًـا بأكثــر مــن  ..95%دولتنــا األولــى عالميـ ًـا فــي مؤشــر االســتقرار الكلــي لالقتصــاد ..واألولــى عالميـ ًـا فــي نســبة
ً
ً
ً
ً
عالميا في قدرة حكومتنا على التكيف مع المتغيرات.
عالميا في توفر اإلنترنت المتنقل عريض النطاق ..والثانية
عالميا في سهولة الحصول على الكهرباء ..واألولى
دوليا ..واألولى
المستشفيات المعتمدة
ً
ً
ّ
ونتقدم على محيطنا العربي في المركز األول في أكثر من 437
إقليميا في استقطاب االستثمارات األجنبية وفي سهولة ممارسة األعمال..
عربيا في الحجم ..ونحن الدولة األولى
اقتصادنا الثاني
مؤشراً
ً
دوليا ..وتصنيفنا السيادي المالي الحكومي األعلى في المنطقة.

نحــن الدولــة األولــى عربيـ ًـا فــي ســيادة القانــون وكفــاءة النظــام القضائــي ..وال خــوف علــى دولــة يســود فيهــا العــدل ويُحتــرم فيهــا القانــون ُ
وتصــان فيهــا حقــوق البشــر .غيَّرنــا العديــد مــن التشــريعات..
ً
ً
ً
عالميا في المهارات المالية في القطاع
عالميا في الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص ..واألولى
عالميا في استقطاب المواهب ..واألولى
وقدمنا التسهيالت للجميع لنكون اليوم الدولة األولى
العــام ..وتعليمنــا األفضــل عربيـ ًـا فــي العلــوم والرياضيــات ..وإنفاقنــا علــى البحــث والتطويــر فــي الجامعــات يتجــاوز  8مليــارات درهــم فــي  2020فقــط.

ّ
ضخــت الحكومــة االتحاديــة  40مليــار درهــم فــي اإلســكان ..و 140مليــاراً فــي التعليــم ..و 94مليــاراً فــي برامــج التنميــة االجتماعيــة ..و 50مليــاراً فــي قطــاع
خــال الفتــرة الماضيــة أيهــا اإلخــوة واألخــوات
الصحــة ووقايــة المجتمــع.

ً
عالميا في مؤشر جودة الصحة الجسدية ورضا الناس عن الرعاية الصحية ..وغيرها الكثير من المؤشرات التي سهرت
متوسط األعمار يقترب من الثمانين بحمد الله ..وتم تصنيف بالدنا الثالثة
ً
عاما الماضية وصوالً للعام .2021
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اإلخوة واألخوات..

لــم تكــن الـ  15عامـ ًـا الماضيــة التــي قضيتهــا مــع فــرق العمــل فــي الحكومــة االتحاديــة ســهلة .أذكــر فــي بدايــة تولــي رئاســة الحكومــة َمــن َّ
حذرنــي مــن الفشــل الذريــع ..أذكــر مــن نبَّهنــي بــأن أحافــظ علــى
نجاحي في دبي وال أجازف بمسؤوليات جديدة ..أذكر أحد كبار الشخصيات اإلماراتية َّ
حدثني بعد عدة سنوات من تولي مسؤولياتي بقوله «توقعنا لك جميعنا الفشل ..وكنا مخطئين» ..وجوابي

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

والسؤال هو :ماذا تعلمنا من الـ  15عاماً الماضية؟

ّ
ً
تعل ُ
جميعا .قد تتنافس المؤسسات المحلية – وهذا خير – ولكن يبقى بيتنا الكبير اإلمارات..
مت أن االتحاد قوة ..ومنعة ..وخير ..وبركة ..وأنه اإلنجاز األعظم الذي ال بد أن نحميه ونفديه ونغليه
وعنواننــا العظيــم اإلمــارات ..وهويتنــا األصيلــة اإلمــارات ..والــروح التــي تحركنــا جميعـ ًـا هــي روح االتحــاد التــي تشــكل كيــان دولــة اإلمــارات ..ولــوال هــذه الــروح لــم تعمــل الفــرق مــع بعضهــا ..ولــوال هــذه
الــروح لــم يواصــل شــبابنا الليــل بالنهــار لتشــريف اإلمــارات ..ولــوال هــذه الــروح لــم تكــن التضحيــات التــي شــاهدتها يوميـ ًـا لتحقيــق إنجــازات لشــعب اإلمــارات.

ّ
تعلمنــا فــي الــ 15عامـ ًـا أيضـ ًـا بــأن أحــد أهــم أســرار نجاحنــا هــو اهتمامنــا باإلنســان ..احتــرام اإلنســان ..أيـ ًـا كان ومــن أيــن جــاء ..حفــظ حقــوق اإلنســان وصونهــا ..تحفيــز اإلنســان ليقــدم األفضــل وليحلــم
باألكبــر ..توفيــر حيــاة كريمــة لإلنســان .ال بـ َّـد أن نحمــي هــذه القيــم إذا أردنــا االســتمرار ..قيــم التســامح ..والتعايــش ..واالحتــرام ..والعدالــة ..والحيــاة الكريمــة للجميــع ..هــذه القيــم هــي التــي ســتحافظ
علــى ديمومــة التنميــة للخمســين عامـ ًـا المقبلــة ..القيــم أهــم مــن أيــة مشــاريع تنمويــة ..اإلنســان هــو الــذي يصنــع المشــاريع ..ولــن يســتطيع اإلنســان تحقيــق منجــزات فــي دولــة ليســت لديهــا منظومــة
قيــم إنســانية راســخة تحفظهــا وتحميهــا.

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

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

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

 15عامـ ًـا كان فيهــا أخــي الشــيخ محمــد بــن زايــد نعــم الصديــق والرفيــق والداعــم والقائــد ..لــواله لمــا نجحــت الحكومــة االتحاديــة ولمــا تقدمنــا بهــذه الســرعة ..لــوال حكمتــه ..ورؤيتــه ..وبصيرتــه ..ودعمــه
الالمحــدود لحكومــة االتحــاد لمــا وصــل اتحادنــا اليــوم ليكــون الكيــان األنجــح واألفضــل عالميـ ًـا.
 15عامـ ًـا عملـ ُ
ـت فيهــا مــع أخــي الشــيخ ســيف بــن زايــد وأخــي الشــيخ منصــور بــن زايــد كفريــق واحــد ..حمــا فيهــا المســؤوليات األعظــم فــي الحكومــة ..ورفعــا رأس دولــة اإلمــارات ..وتابعــا فــرق العمــل..
وواصــا العطــاء دون كلــل أو ملــل ..فلهمــا كل الشــكر مــن شــعب اإلمــارات ..ولمجلــس الــوزراء الشــكر موصــول.

ولكل شبابنا وشاباتنا المخلصين للوطن ..الملتفين حول القيادة ..المتطلعين ألن تكون بالدهم في المركز األول نقول حفظكم الله ..رعاكم الله ..ووفقكم الله لخدمة وطنكم ..وأمامنا 50
ً
عاما جديدة تمضي فيها بالدنا نحو مستقبل أعظم وأجمل بإذن الله تعالى.
القادم يتطلب جهوداً مضاعفة ..ودماء جديدة ..حفظ الله دولتنا ورعاها وكفاها.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

