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استراتيجية شاملة لتنويع البنية االقتصادية وتحقيق النمو المستدام

محمد بن راشد ينفذ »رؤية اإلمارات 2021« بـ 100 مبادرة 
 مضاعفة اإلنفاق على 
البحث العلمي 3 مرات 

حتى 2021 وطرح 
استثمارات بـ 300 

مليار درهم 

دبي- البيان

تش��ير كل التوقع��ات في العال��م، الى أن 
يوما ما س��وف يأتي وينض��ب فيه النفط، 
وبرغم قيام جهات كثيرة بافتراض مواعيد 
محتملة لهذا اليوم، إال أن االكتشافات من 
جه��ة أخرى، تعزز فكرة بق��اء النفط الى 

أمد أطول.
بينهم��ا اخت��ارت الدولة، طريق��ا ثالثا، 
يعتمد على وضع ميق��ات محدد، بمعزل 
ع��ن نبوءات النضوب، وبعي��دا عن توالي 
االكتش��افات، وهذا الطريق عنوانه، وضع 
سياس��ات لمرحلة ما بعد النفط، تش��مل 
ه��ذه السياس��ات الت��ي تتضمنه��ا رؤية 
االمارات 2021  والتي يقوم عليها وينفذها 
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس 
ال��وزراء حاكم دبي والت��ي تضمنت 100 
القطاعات الصحية والتعليمية  مبادرة في 
والتكنولوجيا،  والمي��اه  والنق��ل  والطاقة 
بعي��داً ع��ن النفط، كما ته��دف لمضاعفة 
اإلنفاق على البحث العلمي 3 مرات حتى 
2021، وط��رح اس��تثمارات بقيم��ة 300 

مليار درهم.
ويرى مراقبون، ان اس��تباق أي تغيرات 

قد تطرأ على العالم، يعبر عن رؤية نافذة 
له��ذا العالم، خصوص��ا، أن الموارد تتغير 
ف��ي الك��رة االرضي��ة، من حي��ث نضوب 
بعضها، وبروز م��وارد بديلة، وهذا يجعل 
البق��اء في خانة االعتماد على النفط، أمرا 
خطيرا، اس��تراتيجيا، ألن��ه يعرض بنية اي 
دولة، لتغيرات هائلة، حين ينضب النفط، 

أو يتم اللجوء الى موارد بديلة.

أبحاث 
تشمل هذه السياس��ات التي تتضمنها رؤية 
االم��ارات 2021 ، دع��م أبح��اث الفض��اء، 
وصناع��ات الطي��ران المتخصص��ة، وحوافز 
استثمارية وتش��ريعية الستقطاب الصناعات 
الدوائي��ة العالمي��ة، ودعم أبح��اث الطاقة 
الشمسية، والطاقة النووية السلمية، وبرامج 
أبح��اث الروبوت��ات وال��ذكاء االصطناع��ي 

والجين��وم، وكذل��ك االس��تثمار ف��ي البنية 
التحتية كالجس��ور واألنف��اق. وفي تصريح 
سابق قال صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجل��س ال��وزراء حاك��م دب��ي: »إن هدفنا 
دف��ع االقتص��اد بعيداً ع��ن النف��ط، فال بد 
م��ن االس��تعداد لالحتفال بآخ��ر برميل من 
النفط س��نصدره، والدول الواعية والشعوب 

للم��وارد  مس��تقبلها  تره��ن  ال  المتعلم��ة 
النفطية المحدودة زمنياً وتقنياً، وإن الرهان 

الحقيقي هو على العقول«.

تحول 
وتعد موافقة صاحب الس��مو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
على اعتم��اد هذه السياس��ات في مجاالت 

العل��وم والتكنولوجيا واالبتكار، وغيرها من 
مج��االت، خط��وة عميقة تعلن ب��دء تحول 
الدول��ة العمل��ي الى مرحلة مابع��د النفط، 
س��واء من حيث االقتصاد السياس��ي للدولة 
أو من حيث بناء اإلنسان وتنميته المتوازنة، 
فالدولة التي تجاوزت المنتجات غير النفطية 
في ناتجها القومي اإلجمالي نظيرته النفطية 
تعلن اليوم أنها ل��ن تنتظر حتى آخر برميل 
م��ن النف��ط لتقول وداعاً، ب��ل تقول له منذ 
اآلن وداعاً، ألنها لن تبقي إنسانها واقتصادها 
ومش��روعها المتحضر أس��يراً لمصدر واحد 

فقط من مصادر الدخل والثروة الوطنية.

أرضية جاهزة 
والقارئ لألرقام في اإلمارات، يكتش��ف أن 
كل هذه السياس��ات وحتى عام 2021 وقت 
انج��از رؤي��ة االم��ارات ال يمك��ن ان تنفذ 
لوال ع��دة عوام��ل أولها ق��رار الدولة على 
كافة المس��تويات، وثانيها وجود استشراف 
للمس��تقبل، وثالثها وجود بن��ى تحتية على 
كافة المستويات، تس��مح بهذا التحول، ألن 
السياس��ات بدون وجود ارضي��ة جاهزة، ال 

يمكن تنفيذها بهذه البساطة.
ويبقى الفتا لالنتب��اه منذ اليوم، ان هذه 
السياسات مطبقة الى حد كبير، ودليل ذلك 
تن��وع موارد الدولة، واعتمادها على مصادر 
مختلفة، بما يجعل النفط مساهما من ضمن 
مس��اهمات أخ��رى، ولع��ل المراهن��ة هنا، 
على جعل السنوات الس��ت المقبلة، بمثابة 
عبور الى المس��تقبل، بحيث ال تكون الدولة 
معتمدة فقط على النفط، كما أن المهم هنا، 
ان دخل الدولة قياس��ا ب��دول نفطية اخرى 
ف��ي العالم، يعتبر أعلى بكثير، إذا قارنا بين 
مداخي��ل النفط وحصتها في الموازنة العام، 

وبقية مداخيل الدولة.
مثل سياس��ات كثي��رة تم اإلع��الن عنها 
سابقا، فإن اإلمارات بدأت فعليا بتنفيذ هذه 
السياس��ات وتحويلها من عناوين الى برامج 
تنفيذية، وه��ذا يعطي تأكيدا على أن بالدنا 
س��تبقى بمنأى عن التغي��رات التي يواجهها 

العالم العتبارات كثيرة.

■ رؤية 2021 تدعم ابتكارات الطلبة في الجامعات |  أرشيفية

4 عناصر تشكل روافع تحقيق »الرؤية« نحو الدولة األفضل عالميًا

دبي ــ البيان

تتلخص رؤية اإلمارات 2021 حسب الوثيقة 
التي اعلنتها حكومة صاحب الس��مو الش��يخ 
محم��د ب��ن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس 
الدولة رئي��س مجلس ال��وزراء، حاكم دبي 
»إن��ه في ظ��ل اتحاد ق��وي وآم��ن، يخطو 
متس��لحين  وطم��وح،  بثق��ة  اإلماراتي��ون 
بالمعرف��ة واإلب��داع لبناء اقتصاد تنافس��ي 
مني��ع في مجتمع متالحم متمس��ك بهويته، 
ينع��م بأفضل مس��تويات العيش ف��ي بيئة 
معطاءة مستدامة«، حيث تطمح الدولة من 
خ��الل رؤية اإلم��ارات 2021 »متحدون في 
الطم��وح والعزيمة« إلى أن تكون اإلمارات 

من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.

المسؤولية 
وتأتي هذه الرؤية المتكاملة مشتملًة على 4 
بنود أساس��ية تعتبر العناصر المحورية التي 

تتكون منها الرؤية هي: 
العنصر األول: »متحدون في المسؤولية«، 
ويرتك��ز ه��ذا العنص��ر عل��ى عناص��ر عدة 
هي: ش��عب طم��وح واثق متمس��ك بتراثه، 
حي��ث إن اإلماراتيي��ن يتحل��ون بالطم��وح 
واإلحساس بالمسؤولية يرسمون بثقة معالم 
مس��تقبلهم، ويش��اركون بفاعلي��ة في بيئة 
اجتماعي��ة واقتصادية دائمة التطور، ويبنون 
مجتمعاً حيوياً مترابطاً، مس��تندين في ذلك 
إلى األسرة المس��تقرة والتالحم االجتماعي 
والقيم اإلسالمية المعتدلة والتراث الوطني 
األصيل. وتريد القيادة أن يمسك اإلماراتيون 
زمام مس��تقبلهم بدقة ُتمكنهم من رسم غٍد 

واعد يثري أنفسهم ووطنهم.

المصير 
والعنص��ر الثان��ي »مّتحدون ف��ي المصير«، 
ويتحقق هذا العنصر م��ن خالل اتحاد قوي 

يجمع��ه المصي��ر المش��ترك، واتح��اد منيع 
ومتكام��ل يحمي اإلماراتيين، ويضمن تنمية 
متوازنة في جميع أرجائه بما يعزز استمرار 
نهوض اإلمارات كق��وة ومؤثرة وفاعلة، من 

خالل عوامل عدة :
المض��ي على خط��ى اآلباء المؤسس��ين: 

حيث يمضي االتحاد في مسيرته على خطى 
اآلب��اء المؤسس��ين. لضمان تنمي��ة متوازنة 
ف��ي أرجاء اإلمارات جميعها. عبر التنس��يق 
الفع��ال بين الجه��ات االتحادي��ة والمحلية. 
وتكام��ل التخطيط والتنفيذ على المس��توى 

الوطني في المجاالت كافة.

د اإلم��ارات عهدها في التمس��ك  وتج��دِّ
برؤية آبائها المؤسس��ين، وس��يبقى االتحاد 
وفي��اً ألهداف��ه ف��ي الحفاظ على تماس��ك 
وتضام��ن أعضائ��ه، مخل��داً بذل��ك الجهود 

والتضحيات التي ُبذلت في سنواته األولى.
ويواصل االتحاد نمّوه في ضميرنا الوطني 

باعتباره مركز ال��والء األول واألخير لجميع 
اإلماراتيي��ن. فاإلحس��اس بوح��دة المصي��ر 
واالنتماء إلى الدولة يربط جميع المواطنين 

وهم يبنون مستقبلهم المشترك.
وإن قيم العدل والمساواة وروح التضامن 
في ثقافتنا تدع��م جهودنا في التقريب بين 

المستويات المعيشية للمواطنين.
فالدول��ة تس��عى إل��ى تحقي��ق التوازن 
ف��ي التنمي��ة االجتماعي��ة واالقتصادية في 
إماراته��ا، وإلى تأمين المراف��ق والخدمات 
األساسية، حيث ال وجود لمناطق معزولة أو 
مهمشة، فالبنية التحتية المتطورة وخدمات 
المواص��الت عالية الجودة تس��ّرع من النمو 
وتمّد الجسور بين التجمعات المدنية كافة. 
إن التكام��ل في تخطيط وتنفيذ السياس��ات 
التنمي��ة االجتماعي��ة  س��يضمن أن تك��ون 
واالقتصادية عبر اإلمارات متس��مة بالتوازن 

واالستدامة والرشد والكفاءة.
ومن خالل النظام القضائي القوي والفعال 
يدعم األمن، وتظل دولة اإلمارات حاس��مة 
في أداء واج��ب الدفاع عن حقوق ومصالح 
وحريات األشخاص جميعهم. وهكذا يستفيد 
الجميع من تطبي��ق القانون من دون تمييز 
ومن االلتزام بالعدل واإلنصاف. وس��تتكفل 
النظم المؤسس��ية الرش��يدة الفعالة بتوجيه 
االقتصاد نحو مس��ار مستقر ومنيع في وجه 
التقلب��ات االقتصادي��ة بم��ا يضم��ن العيش 

الكريم للمواطنين.
وتواصل اإلمارات تعزيز مكانتها الدولية، 
والبناء على م��ا حققته من إنجازات، وإبراز 
دوره��ا كنموذج رائ��د ُيحتذى ب��ه إقليمياً 
وعالمياً، وتطوير ممارسات متميزة ونماذج 
وطني��ة ناجح��ة. وتس��تمد دول��ة اإلمارات 
قوتها م��ن تقاليدها في االنفت��اح والتفاهم 
والتعاي��ش الس��لمي، وهذا يس��اعدنا على 
تسخير إيجابيات العولمة لصالحنا ومواصلة 
االس��تفادة م��ن انفتاح الدولة عل��ى العالم 

دها. عوضاً عن اعتباره خطراً يهدِّ

المعرفة 
ويق��وم العنص��ر الثال��ث »متَّح��دون ف��ي 
المعرف��ة« عل��ى اقتص��اد تنافس��ي بقيادة 

إماراتيين يتميزون بالمعرفة واإلبداع..
واقتص��اد معرف��ي متن��وع م��رن تقوده 
كف��اءات إماراتي��ة ماه��رة وتع��ززه أفضل 
الخبرات بم��ا يكفل االزده��ار بعيد المدى 
لإلماراتيي��ن م��ن خ��الل الطاق��ات الكامنة 

لرأس المال البشري المواطن، حيث توظف 
اإلم��ارات الطاقات الكامنة كافة لرأس المال 
البش��ري المواط��ن، عب��ر تعظيم مش��اركة 
اإلماراتيين وتش��جيع الريادة وبناء القيادات 
ف��ي القطاعين الحكوم��ي والخاص، وجذب 

أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.
ويس��هم كل مواطن إماراتي إسهاماً قيماً 
ف��ي إنماء وطنه، ع��ن طريق بن��اء معارفه 

واستثمار مواهبه في االبتكار والريادة.
يلتح��ق المزيد م��ن مواطنين��ا بالتعليم 
العالي، حيث يثرون عقولهم بالمهارات التي 
يحتاج إليها الوطن لدفع االقتصاد المعرفي، 
وتعير الجامع��ات اهتماماً فائقاً لالحتياجات 
المستقبلية لإلماراتيين وأصحاب العمل لكي 

يتوازن التعليم مع متطلبات سوق العمل.
وُيع��د التن��وع االقتصادي ف��ي اإلمارات 
الحل األمث��ل لتحقيق تنمية مس��تدامة في 
مس��تقبل أقل اعتماداً على الموارد النفطية، 
وهذا يستوجب تفعيل قطاعات استراتيجية 
جديدة بهدف توجيه طاقاتنا نحو الصناعات 
والخدم��ات الت��ي تمكنن��ا من بن��اء ميزات 

تنافسية بعيدة المدى.

الرخاء 
والعنص��ر الراب��ع »متحدون ف��ي الرخاء«، 
ويعتم��د ه��ذا العنص��ر على ج��ودة حياة 
عالية في بيئة معطاءة مس��تدامة، حيث إن 
اإلماراتيين يتمتعون برغد العيش. ويهنؤون 
بحي��اة مدي��دة وبصحة موف��ورة ويحظون 
بنظام تعليمي من الطراز األول ونمط حياة 
متكام��ل تعززه خدمات حكومي��ة متميزة. 
وتثريه أنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة في 

محيط سليم وبيئة طبيعية غنية.
ويتحق��ق ذل��ك م��ن خالل حي��اة صحية 
مدي��دة: حيث إن الحصول عل��ى الخدمات 
الش��املة متاح لإلماراتيين  الطبية األساسية 
كاف��ة. وتواص��ل اإلم��ارات االس��تثمار في 
البنية التحتية الطبية وتوفير خبرات عالمية 
وخدم��ات عالية الج��ودة تلب��ي التوقعات 

المتنامية للمواطنين.
وإن االلتزام الحكومي التام بجودة النظام 
الصح��ي يضم��ن وص��ول كل إمارات��ي إلى 
الخدمات الصحية الت��ي يحتاج إليها وتؤدي 
اإلمارات دوراً اس��تباقياً في تطوير أس��اليب 
جديدة فعالة لمكافحة األمراض التي يعاني 
منها المواطنون، الس��يما السائدة والوراثية 

منها. عبر دعم األبحاث الطبية الحديثة.   

في ظل اتحاد 
قوي وآمن يخطو 
اإلماراتيون بثقة 

وطموح نحو المستقبل 

■ اإلمارات بدأت فعلياً بتنفيذ السياسات وتحويلها من عناوين إلى برامج تنفيذية  |   البيان

يؤم��ن النظام التعليمي فرصاً متس��اوية لجميع الطلب��ة تؤدي إلى نتائج 
متوازن��ة. كم��ا يدمج ذوي االحتياجات الخاصة ف��ي النظام التعليمي مع 
توفي��ر برامج دعم ومرافق مناس��بة. وتحرص اإلم��ارات على إثراء حياة 
األفراد في بيئة غنية بأنشطتها الثقافية، االجتماعية، الرياضية والترفيهية. 
حيث تقوم الحكومة بتوفير أنشطة ومبادرات فعالة إلى جانب المناسبات 

والمهرجانات والمعارض التي تنظمها الجهات المجتمعية والخاصة.
وفي ظل التحديات البيئية المش��تركة التي تواجه البشرية جمعاء، تعمل 
اإلم��ارات جاهدة على دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية البيئة 

ألنها تدرك مسؤولياتها تجاه العالم.
كم��ا تقوم الحكومة بحماية اإلماراتيين في ح��ال وقوع الكوارث البيئية 
س��واء الطبيعي��ة أو البش��رية. وتضمن حق جيل الي��وم والغد في الهواء 
النظي��ف والمياه النقية وتقي المواطنين من األخطار البيئية المؤثرة في 

الصحة. 

 تط��ور اإلم��ارات اقتصادها إلى 
التنمي��ة في��ه  نم��وذج يعتم��د 
عل��ى المعرفة واالبت��كار، حيث 
البد من االس��تثمار ف��ي العلوم 
والتكنولوجي��ا واألبح��اث عل��ى 
االقتص��اد  مس��تويات  مختل��ف 
اإلمارات��ي، ك��ي نرتق��ي بوتيرة 
اإلنتاجي��ة والتنافس��ية لنضاهي 
العالمي��ة،  االقتص��ادات  أفض��ل 
وستمكن البنية التحتية المتطورة 
للمعلومات واالتصاالت من ربط 
الشركات ببعضها وإعطائها ميزة 

تنافسية في التعامل مع العالم.

ابتكار ومعرفة النظام التعليمي  

هل رأيت الصخرة إذا اعترضت ماًء يجري، هل 

يقف الماء؟ ال يقف، بل يذهب يمينًا أو يسارًا 

ليتجاوزها، وهكذا اإلنسان صاحب الطاقة 

اإليجابية.

مْن الماضي خْذ العبره وحكمة سالفين جدود

وعيْش الوقْت في وقتْه بقانونْه وميزانْه

وكل عصٍر ولْه لِبسْه ولْه إنسانه المولوْد

ْب داخل أوطانْه ْد أفكارْه تغّرَ ولي ما جّدَ
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الوقت كالنهر الجاري، ال تستطيع أن تضع رجلك على الماء نفسه 

مرتين في نهٍر جاٍر، لدي مبدأ ثابت، وهو أن كل دقيقة من حياتنا 

تستحق أن نمألها بإنجاز أو سعادة أو عمل آلخرتنا أو غيره. إذا 

أردت تحقيق اإلنجازات، فاحرص على كل دقيقة من حياتك.

أن يلتح��ق اإلنس��ان بأعرق الجامعات أم��ر متاح... وأن يتتلمذ على ي��د أبرز العلماء 
وأغزره��م معرفة أمر ممك��ن... وأن ينهل من المعارف والعلوم يبقى ش��أناً مرهوناً 
بالوازع الشخصي على التعّلم واالطالع... لكن أن تمنحك الحياة فرصة نادرة أن تنشأ 
ف��ي مدرس��ة القيادة وتعايش رؤي��ة قائد من طراز فريد... فه��ي فرصة نادرة ربما ال 

يحظى بها كثيرون... 
وقد أراد الله أن أكون وإخوتي من بين أصحاب هذه الفرصة بانتمائي إلى مدرسة 
قائد أبهر العالم برؤيته التي تميزت بتجاوزها الواقع إلى المستقبل ونظرته المتعمقة 
في بواطن األمور لتتجاوز الحالي إلى ما هو قادم... وتحش��د له من االس��تعداد مداداً 
يعين على امتالك زمام المبادرة فيه... إنه الوالد القائد صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يوافق 

اليوم مرور عشر سنوات على توّليه الُحكم... 
عش��ر س��نوات هي لمن يقيس��ون الُعمر بالس��نين طويل��ة، وإنما لمن يحس��بونه 
باإلنجازات فمازالت في نظر قائد ُملهم، ُمحٍب لوطنه وفيٍّ لش��عبه قليلة... فس��قف 
الطموح��ات بال حدود ويزيد معها األمل نحو غ��ٍد ينعم فيه كل من يعيش على أرض 

اإلمارات بمزيد من الخير والعزة والرخاء.
إن من يعايش مدرسة القيادة التي أسسها محمد بن راشد ال شك أنه يحتاج أعماراً 
ف��وق عم��ره ليحصي كل ما فيه��ا من دروس وِعَبر... ولك��ن أود اليوم أن أتطرق إلى 
ركن مهم من أركان هذه المدرس��ة وهو االهتمام الذي يوليه س��موه للشباب، والثقة 
الت��ي يوليها إياه��م في مختلف المواقع وفي ش��تى المجاالت... انطالق��اً من قناعته 
الكاملة بقدرة الشباب على األداء والنهوض إلى مستوى طموحات القيادة واالضطالع 
بواجباته��م نحو الوطن الذي وّفر لهم كافة أس��باب التميز والنجاح وأعطاهم الفرصة 

كاملة إلثبات جدارتهم أن يكونوا في طليعة ركب التطوير والتنمية في دولتنا. 
فمنذ سنوات مضت وفي عشية أحد األيام، وعلى مائدة العشاء التي اعتدنا أن نلتف 
فيها حول الوالد، وّجه إلّي سموه سؤااًل حول أثر التكنولوجيا في حياة الناس، وكيفية 
االس��تفادة منها في تحقيق س��عادتهم وراحتهم، وكنت آنذاك في سن مبكرة، وكانت 
ث��ورة المعلومات في بدايتها، وكان العالم على مش��ارف مرحل��ة جديدة رأى القائد 
محمد بن راش��د أن التكنولوجيا، خاصة في مجال االتصاالت والمعلومات، سيكون لها 

شأن كبير في تغيير وجه العالم كما نعرفه. 
وتجاذب سموه معي أطراف الحديث حول ما عرفه العالم آنذاك من تطورات 
تكنولوجي��ة م��ا هو منه��ا متخصص وما هو ف��ي متناول الن��اس وضمن حياتهم 
اليومية، وطلب مني س��موه أن أمر علي��ه في وقت مبكر من صباح اليوم التالي 
في مكتبه، كعادته دائماً في بدء يومه مبكراً، لمناقش��ة مشروع استراتيجي مهم 
أراد أن يكلفني باإلش��راف عليه، ورفض أن يفصح لي عن اس��م هذا المش��روع، 
واكتف��ى بوصفه بأنه غير تقليدي وله أثر كبير في تغيير الواقع االقتصادي لدبي 

ودولة اإلمارات وربما المنطقة بأسرها. 
وأمضيت ليلتي وأنا مش��غول البال، أفكر في هذا المش��روع الحيوي الذي س��ُتوكل 
مس��ؤوليته إلي، وما عالقته بالحوار الذي دار بيننا حول مس��تقبل التكنولوجيا وأثرها 
ف��ي الحياة... إنه اختبار حقيقي يضعني س��موه أمام��ه، ولكنني في ذات الوقت كنت 
مطمئن��اً... ألن حصافة القائد تمكن��ه من فرز األفراد وتقييم مدى قدرتهم على القيام 
بالمس��ؤوليات التي يوكلها إليهم على اخت��الف مواقعهم... ومع اطمئناني كانت أيضاً 

س��عادتي ألن ثقة س��موه في الش��باب كبيرة وقد حرص على ترجمتها بصورة عملية 
ليثبت للجميع قدرة الش��باب على االضطالع بواجباتهم ضمن أدوار استراتيجية مهمة 

يشاركون من خاللها في خدمة وطنهم. 
وف��ي الصب��اح، توجهت في موع��د اللقاء المحدد إلى مكتب الوال��د، حيث التقيته 
منفرداً ليكش��ف لي أن المش��روع هو »مدين��ة دبي لإلنترنت« التي أراد لها س��موه 
آن��ذاك أن تكون ركيزة البداية لدخول دولة اإلمارات إلى عصر »االقتصاد القائم على 
المعرف��ة«، وكان هذا المصطلح ف��ي ذلك الوقت جديداً وغير متداول في األوس��اط 
العربية، وكان الغرب في بداياته، إذ حرص س��موه أن يكون لدولتنا الريادة والس��بق 
في هذا المجال، بما استشرفه من أثر مستقبلي كبير للتكنولوجيا في حياة الناس عامة 

وعلى الصعيد االقتصادي على وجه الخصوص. 
أش��عر بكثير من الفخر واالعتزاز بدوري في النجاح الذي وصلت إليه »مدينة دبي 
لإلنترنت« تلك اللبنة المهمة التي أرس��اها صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد في 
بناء صرح اقتصاد معرفي قوي ينافس أقوى اقتصادات العالم، بل ويقدم دروساً جديدة 
ف��ي فنون الريادة االقتصادية، ُمس��تلهماً الدروس والِعَبر التي اس��تقاها صاحب فكرة 
إنش��اء هذا الصرح التكنولوجي الكبير من خالل معاصرته لمرحلة تأسيس اتحاد دولة 
اإلم��ارات، وم��ا واكب تلك الفترة من تحديات تحولت بفضل رؤى اآلباء المؤسس��ين 
إلى إنجازات أرس��ت أسس نجاح اقتصادي وحضاري منح دولتنا مكانتها المتميزة في 

مصاف أكثر الدول تقدماً وأسرعها نمواً. 
تغمرني الس��عادة عندما أتجّول في رحاب مدينة دبي لإلنترنت وأشاهد هذا النمو 
الذي لم ينقطع منذ انطالقها مع وصول عدد الشركات العالمية واإلقليمية العاملة فيها 
حالياً إلى أكثر من 1500 ش��ركة اختارت دبي ش��ريكاً لها في رحلتها نحو المس��تقبل، 
وقاع��دة تنطلق منها إلى آفاق أوس��ع من »النجاح« و»التمي��ز« وهما الكلمتان اللتان 
اش��تقت منهما دبي باقي مرادفات قاموس��ها في مس��يرتها التنموية الحافلة، وتجّلت 
ثماره��ا خالل الس��نوات العش��ر األخيرة مع تضاع��ف حجم اإلنجاز وتصاعد مؤش��ر 
الطم��وح الذي يقف وراءه بق��وة وعزيمة وإخالص قائد َوَهَب نفس��ه لخدمة وطنه، 
وأفرد وقته للتفكير في كل ما فيه صالح الوطن الغالي وشعبه الكريم وصواًل إلى أعلى 

المراتب وتحقيق الرقم »واحد«. 
والي��وم، نواص��ل بفضل هذه الرؤية الت��ي طالما تجاوزت ح��دود الواقع إلى آفاق 
المس��تقبل الرحبة، مس��يرة العمل والتطوير، مسترش��دين فيها بمكونات هذه الرؤية 
وما تحمله من طموحات وآمال انتقلنا معها من مرحلة إرساء دعائم قاعدة اقتصادية 
تق��وم على المعرفة إلى مرحلة »المدينة األذكى عالمياً« ومن »الحكومة اإللكترونية« 
إل��ى عص��ر »الحكومة الذكية«... والق��ادم أكثر وأكبر أماًل وأرح��ب طموحاً، إذ نجدد 
العهد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائداً لمسيرة نهضتنا، والوعد 
بمواصلة العمل الكتشاف المزيد من فرص جديدة نرقى من خاللها بدولتنا إلى أسمى 
مراتب العزة واالزدهار، وأن نكون دائماً على قدر المسؤولية التي حّملنا إياها سموه 

تجاه وطننا وشعبنا الكريم.

بقلم : مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي

عشر سنوات لمن يقيسون الُعمر 
بالسنين طويلة، ولمن يحسبونه 

باإلنجازات فمازالت في نظر قائد 
ُملهم، ُمحٍب لوطنه وفّيٍ لشعبه قليلة

مدرسة القيادة



العصف الذهني نهج عزز الفكر اإلداري وكفاءة الخدمات

قيادات وطنية: محمد بن راشد أرسى مفاهيم جديدة في اإلدارة

فتح تواصل الجمهور المباشر مع القيادة إلبداء اآلراء واالقتراحات

إعداد: وائل نعيم 

ينتهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه الل��ه، نهجاً مميزاً 
مع المواطنين، اس��هم في تعزيز ممارسات 
التطور الفكري اإلداري وانعكس ايجابيا على 
تق��دم الدول��ة وتبوئها أعل��ى المراتب في 
التنافسية العالمية في العديد من المجاالت.

وجلس��ات  الوزارية  الخلوات  وعكس��ت 
العصف الذهني التي يدعو إليها سموه فكراً 
مستنيراً، وفتحت باب التواصل المباشر بين 
القيادة والش��عب إلشراك األخير في عملية 
تطوير قطاعات حيوية تهم الجميع من خالل 
إبداء آرائهم واقتراحاتهم وبناء عالقة متينة 
وش��فافة مع المواطنين والمقيمين على حد 
س��واء. إن تميز الفكر القيادي لدى س��موه 
أس��هم في ترس��يخ نه��ج متفرد وم��ا يؤكد 
ذل��ك التفاعالت المجتمعية م��ع المبادرات 
والخل��وات الوزاري��ة الت��ي يطلقها س��موه 
وم��ا يتمخض عنه��ا من تنفي��ذ لالقتراحات 

وتحويلها إلى مبادرات لخدمة الناس. 

خلوة استثنائية
فف��ي 7 فبراي��ر 2010 عقد صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكت��وم خلوة 
استثنائية لمجلس الوزراء استمرت على مدار 
يومي��ن في منتجع الس��راب الصحراوي في 
منطقة لي��وا التابعة إلمارة أبوظبي، ومارس 
سموه ومعالي أعضاء المجلس حياتهم بعيداً 
والبروتوكوالت  االجتماع��ات  أج��واء  ع��ن 
الرس��مية، وكان ج��دول أعماله��م يتضمن 
العدي��د من المواضيع الرس��مية لمناقش��ة 

االستراتيجية الحكومية.
واس��تعرض االجتماع الوزاري، عدداً من 
الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول 
األعم��ال خ��الل خلوته، وخلص إل��ى أفكار 
واقتراحات على صلة بالخطة االس��تراتيجية 

للحكومة.

مبادرة العصف الذهني
وفي مطل��ع ديس��مبر 2013 أطلق صاحب 
الس��مو نائب رئيس الدولة، مبادرة العصف 
الذهني، ودعا سموه عبر موقعه في »تويتر« 
المش��اركة  إل��ى  والمقيمي��ن،  المواطني��ن 
بأفكاره��م واقتراحاته��م اإليجابي��ة، عب��ر 
أو   www.uaepm.ae اإللكترون��ي  موقع��ه 
عبر موقع التواص��ل االجتماعي »تويتر«، أو 
عبر مشاركات الفيديو وإرسالها على البريد 
brainstorming@uaepm. اإللكترون��ي 

للخل��وة  الرئي��س  اله��دف  وس��يكون   ،ae
الخروج بتوصيات ومش��روعات تس��هم في 

إعط��اء دفعة كبيرة لتطوي��ر قطاعي الصحة 
والتعليم، والقت دعوة س��موه تفاعاًل كبيراً 
م��ن الجمه��ور، حي��ث وصل ع��دد األفكار 
واالقتراح��ات إلى أكثر م��ن 82 ألف فكرة 
في القطاعين خالل 3 أيام. ودعا س��موه إلى 
خلوة وزارية اس��تثنائية لمجلس الوزراء في 
جزيرة صير بني ياس، وتم تخصيصها لتطوير 
قطاع��ي الصح��ة والتعلي��م، وناق��ش اليوم 
األول األفكار المتعلق��ة بتطوير التعليم في 

الدولة عبر خمس��ة محاور تم تقسيمها بناء 
على األفك��ار الواردة ف��ي العصف الذهني 
اإلماراتي، وب��دأت فعاليات »مختبر اإلبداع 
الحكومي«، حيث تم تقسيم جميع الحضور 
من وزراء ومتخصصين ومش��اركين من أهل 
الميدان إلى خمس مجموعات رئيسية قامت 
ك��ل مجموعة بمناقش��ة محور م��ن محاور 
التطوير التي تم تحديدها مس��بقا بناء على 
م��ا ورد م��ن أفكار ف��ي العص��ف الذهني 

اإلماراتي، وتم مناقشة التحديات الموجودة 
في كل محور.

مبادرات تعليمية
 وت��م اإلعالن عن مجموعة م��ن المبادرات 
التعليمي��ة التي اعتمدها مجلس الوزراء في 
خلوت��ه االس��تثنائية بجزيرة صي��ر بني ياس 
من بينها: إطالق مش��روع التدرج الوظيفي 
للمعلمين، وتوفير مس��ارات وظيفية تضمن 
النم��و والتقدم الوظيف��ي للمعلمين، بهدف 
زي��ادة الجاذبية المهني��ة لوظائف التدريس 
المجال للمنافس��ة والتمي��ز وتحقيق  وفتح 
الرضا الوظيفي لفئ��ة المعلمين، إلى جانب 
دراس��ة إلغاء نظام التش��عيب بي��ن األدبي 
والعلمي والتح��ول إلى نظام تعليمي يجمع 
بين المواد اإلجباري��ة واالختيارية للطالب، 
بهدف مواكبة البيئة المعرفية المتنامية التي 
يش��هدها العال��م والتط��ورات التكنولوجية 
المتالحقة، وإطالق مشروع لتقييم المدارس 
ونشر تقارير مفصلة حول أدائها األكاديمي، 
به��دف زي��ادة التنافس��ية بينها ومس��اعدة 
إدارات المدارس على تحديد نقاط التطوير 
في مدارسهم بشكل دوري. كذلك الموافقة 
عل��ى إط��الق برنام��ج تدريب��ي متخص��ص 
للمعلمين، بهدف مس��اعدتهم على تحسين 

مهاراتهم بشكل مستمر، ومواكبة التطورات 
ف��ي مج��ال الط��رق الحديث��ة للتدري��س، 
وإضاف��ة مواد دراس��ية تعن��ى بتعليم مواد 
الثقافة ومه��ارات اإلبداع واالبتكار والفنون 
والموسيقى والرياضة.  ووضع نظام متكامل 
للكش��ف عن مواه��ب الطلب��ة الموهوبين 
والمبدعين وتنميته، وإطالق برنامج إرش��اد 
أكاديم��ي لطالب المدارس يس��اعدهم على 
اختيار تخصصاتهم المس��تقبلية بما يتناسب 

مع احتياجات االقتصاد الوطني.

مبادرات صحية
وف��ي اليوم التالي تناول��ت الخلوة الوزارية 
ف��ي جزيرة صير بن��ي ياس قط��اع الصحة، 
حيث تم تش��كيل 5 فرق لمناقش��ة األفكار 
والمقترحات الت��ي تقدمت لتطوير القطاع، 
وتوصلت الخلوة إلى مبادرات تطويرية عدة 
منها تطوير القطاع الطبي، واعتمدها مجلس 
الوزراء بناء على ما ورد من أفكار الجمهور.

فريق عمل
وفي س��بتمبر 2014 ترأس س��موه جلس��ة 
عصف ذهني وتحدث س��موه خالل الجلسة 
م��ع فريق عمله ح��ول أن وظيفة القائد في 
النهاي��ة هي صناعة فري��ق العمل، وأن أكثر 

م��ا يفتخر به أي قائد هو صناعة فريق ناجح 
وقوي وقادر على التغيير.

الحكومة الذكية 
وحض��ر صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راشد في مايو 2015 ورشة العصف الذهني 
الت��ي ضم��ت 100 م��ن ال��وكالء ومدي��ري 
العموم ومسؤولي خدمات الحكومة الذكية، 
لمناقش��ة أهم األفكار المس��تقبلية لتطوير 
خدم��ات الحكوم��ة الذكية وبنيته��ا التحتية 
وتعزيز مع��دالت اس��تخدامها ورفع جودة 

تطبيقاتها.

القراءة
وفي ديس��مبر 2015 دعا س��موه الجمهور 
إل��ى إط��الق عص��ف ذهن��ي، عبر وس��م 
#عام_الق��راءة، ألهم األفك��ار التي يمكن 
من خاللها ترس��يخ القراءة عادة مجتمعية 
ش��عبية ش��بابية في المجتم��ع، من خالل 
عص��ف ذهني وطني عبر الوس��م، وأوضح 
س��موه أن جميع االفكار التي س��تأتي عبر 
الوسم سيتم مناقشتها وستعقد خلوة ألهم 
مائة ش��خصية وطنية معنية لمناقشة هذه 

األفكار، أسميناها خلوة المائة.

دبي- البيان

أكدت قيادات وطنية، أن صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئي��س الدول��ة رئيس مجل��س الوزراء 
حاكم دب��ي، رعاه الل��ه، اختصر جميع 
المس��افات بين الحاكم والشعب، وفتح 
س��موه جمي��ع األب��واب للح��وار بين 
الطرفين، إلبداء اآلراء والمقترحات في 
تطوي��ر الخدمات ورف��ع كفاءتها، وأن 
العصف الذهني أرسى مفاهيم جديدة 
المؤسس��ي  واألداء  اإلدارة  عل��م  ف��ي 
لنظ��ام  أس��س  س��موه  وأن  المتمي��ز، 
الحوكمة واإلدارة الرش��يدة، التي تقوم 
على النزاهة والعدالة والمساءلة، األمر 
الذي أس��هم في جعل اإلمارات ودبي، 
نموذج��اً عالمياً ناجح��اً في تحقيق نمو 

مستدام.

صناعة القرار
وبداي��ة، أك��د معال��ي حمي��د محم��د 
القطامي رئيس مجل��س اإلدارة المدير 
الع��ام لهيئ��ة الصحة بدبي، أن س��موه 
أرس��ى قواع��د ومفاهيم جدي��دة في 
علم اإلدارة واألداء المؤسسي المتميز، 
عندما وضع منهجي��ة العصف الذهني، 
ووج��ه بفت��ح المجال أم��ام الموظفين 
وقي��ادات الص��ف الثان��ي ف��ي جميع 
المؤسس��ات، للمش��اركة في التخطيط 
وصناع��ة الق��رار، األمر ال��ذي كانت له 
اآلث��ار اإليجابي��ة الواس��عة في حش��د 
الطاقات، وحفز مواقع اإلنتاج وميادين 

العمل كافة على اإلبداع واالبتكار.
وأضاف: إن جلسات العصف الذهني 

ومختبرات اإلبداع، التي جعلها س��موه 
التنافسية، هي  للتطوير وتحقيق  أساساً 
التي أوجدت حرك��ة التنامي المتواصل 
في الفكر المؤسسي، وهي التي صنعت 
النموذج العلمي والعملي للتقدم، الذي 
يش��ار إليه بالبنان عالمي��اً، بوصفه أحد 
أهم النم��اذج األكثر تأثي��راً في حركة 
التطور التي تش��هدها الس��احة الدولية 

في مختلف المجاالت.
وقال إن صاحب الس��مو نائب رئيس 
الدول��ة رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم 
دب��ي، رعاه الله، حين وجه س��موه في 
ب��ادئ األم��ر بتنظيم مختب��رات إبداع 
وعص��ف ذهني، تخص قطاعات التنمية 
المجتمعي��ة، ومن بينه��ا قطاع الصحة، 
فإن سموه أراد بذلك التأكيد على أهمية 
العنص��ر البش��ري المواط��ن، وضرورة 
مقتضي��ات  وف��ق  وتش��كيله  تكوين��ه 
المس��تقبل، التي تبدأ من الحفاظ على 
صحة اإلنس��ان ولياقته البدنية، وتنمية 
وعيه وإدراكه، تجاه ما تستش��رفه دولة 
اإلمارات من مستقبل زاهر، وهو الفكر 

بعيد الم��دى، الذي تجتهد هيئة الصحة 
بدبي على مواكب��ة تطلعاته، وتنفيذ ما 
يرمي إليه من أهداف، وخاصة ما يتصل 
منها بالحفاظ على ثروتنا البشرية، التي 

تعد الثروة الحقيقية.

رؤية
م��ن جهته، قال س��عيد محم��د الطاير، 
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومي��اه دبي، إن عطاءات ورؤية 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، السديدة، جعلت دولة اإلمارات 
وإمارة دبي نموذج��اً عالمياً ناجحاً في 
تحقيق نمو اقتص��ادي متواصل، وطاقة 
مس��تدامة ومتاح��ة، وتوفي��ر خدمات 
المس��توى، وبيئة نظيفة وآمنة  عالمية 
لألجي��ال القادم��ة. ونس��تقي في هيئة 
كهرباء ومياه دبي، من مس��يرة س��موه 
الحافل��ة بال��دروس والعب��ر المفي��دة، 
نتأملها  المبتكرة، خالصات  والمبادرات 
وندرسها لتعزيز نهضة دبي، التي باتت 

عنواناً للمدينة الحضارية. 

وأض��اف: بات س��موه مث��ااًل للحكم 
الرشيد، الذي ال يألو جهداً لخدمة الناس 
وتوفير سعادتهم، وتحقيق اقتصاد وطني 
وسياس��ة  ومس��تدام،  ومت��وازن  ناجح 
حكومي��ة تتمي��ز بالكف��اءة، وترس��يخ 
األمن واألم��ان، والوحدة والتالحم بين 
ش��عب اإلمارات، واستكمال البناء الذي 
رس��خه المؤسس��ون، وتعزي��ز التوحد 
والتآلف والرفاهية والتطور، ما أس��هم 
في االرتقاء بترتيب الحكومة التنافسي 
التف��وق والتمي��ز،  عالمي��اً، وتش��جيع 
وتحفي��ز اإلبداع واالبتك��ار، كما أضحى 
صاحب الس��مو، أهم رم��وز العطاء في 
التنسيق  لترس��يخ  العالم، ومثااًل ملهماً 
والحكومات  االتحادي��ة  الحكوم��ة  بين 
المحلية، وتشكيل فرق العمل الوطنية، 
وصياغ��ة خط��ط اس��تراتيجية وأنظمة 
شفافة في إدارة الحكومة، من مقاييس 
لألداء، ومعايير للجودة، وخدمات ذكية 
ترس��خ من مكان��ة دبي ف��ي المحافل 
الدولية، وتعزز تجربة اإلمارة التي نرفع 

رؤوسنا افتخاراً بها.

فكر متميز
م��ن جانب��ه، قال عب��د الله الش��يباني، 
األمين الع��ام للمجلس التنفيذي إلمارة 
دبي، إن نهج سموه المتمثل في الدعوة 
واإلعالن عن جلس��ات العصف الذهني، 
والتي مثلت نهج��اً مبتكراً، وفكراً إدارياً 
متميزاً لسموه، س��اهمت بشكل مباشر 
في ترسيخ العمل المشترك بين الجهات 
الحكومية، وتعزيز عملية إش��راك أفراد 
وفئات المجتمع المختلفة بمقترحاتهم، 
والتي كان من ش��أنها تحسين الخدمات 
في كثير من القطاعات المهمة والحيوية، 

مثل الصحة والتعليم.
وأضاف، ساهمت تجربة سموه كقائد 
معط��اء، في تطوي��ر وتعزيز نجاح فرق 
العمل في مختل��ف الجهات الحكومية، 
والتي تنفذ وتجس��د ه��ذه التوجيهات 
عل��ى أرض الواقع، لتحقق رؤية اإلمارة 
االس��تراتيجية 2021، الرامي��ة إل��ى أن 
تكون إمارة دبي في مقدم مدن العالم.
وقال الش��يباني، شكراً صاحب السمو 
الش��يخ محم��د ب��ن راش��د آل مكتوم، 
الت��ي  المس��تمرة،  توجيهاتك��م  عل��ى 
س��اهمت بتحقي��ق ك��ل إنجاز ش��هدته 
إمارة دبي، وانعكس��ت خ��الل األعوام 
العش��رة الماضية في مختلف المجاالت 
واالجتماعية  االقتصادي��ة  والقطاع��ات 
واإلنس��انية، حي��ث حلقت باس��م دبي 
واإلمارات عالياً، ورس��خت مفهوم رؤية 
القائ��د الفذ واالس��تثنائي في قلوب كل 

من يعيش على أرض هذه الدولة.

تقليص الفجوة
ب��دوره، أك��د الدكت��ور منص��ور العور 
رئي��س جامع��ة حم��دان ب��ن محم��د 

الذكي��ة، أن كت��ب اإلدارة تق��ول، كلما 
قصرت المسافة والفجوة بين المواطن 
والحاك��م، أصبحت الدول��ة أكثر تقدماً 
وتحضراً وتمدناً، وصاحب السمو الشيخ 
محم��د بن راش��د آل مكت��وم، اختصر 
جميع المسافات التي لم تفكر بها حتى 
الدول المتقدمة، وألغى دور أي وسيط 
بين الحاكم والمواط��ن أو المقيم على 
أرض دول��ة اإلمارات، ب��ل تعدى ذلك 
األمر حدود الدولة إلى المواطن العربي 
أينما وجد، بهدف تقديم أفكاره ورؤاه، 
وأصبح مجلس محمد بن راش��د الذكي، 

منبر من ال منبر له.
الوزاري��ة  الخل��وات  وس��اهمت 
وجلس��ات العصف الذهني التي أطلقها 
س��موه، ف��ي تطوي��ر الخدم��ات ورفع 
كفاءتها، وفتح س��موه جمي��ع األبواب 
للح��وار بين الحاك��م والن��اس، واليوم 
بتنا نش��اهد خدمات ذات كفاءة إدارية 
متميزة، من خالل تأسيس سموه لنظام 
الحوكمة واإلدارة الرش��يدة، التي تقوم 
عل��ى النزاهة والعدالة والمس��اءلة، ما 
خلق جه��ازاً إدارياً ذا كفاءة عالية جداً، 
س��اهم في تطوير مختل��ف الخدمات، 
وفقاً لرؤية س��موه ومتابعته الشخصية 

لعمليات التنفيذ.
النجاح  وسموه زعيم سياسي ينسب 
لفري��ق عمل��ه، بينما آخرون ينس��بون 
النج��اح ألنفس��هم فق��ط، فالس��نوات 
العشر لحكمه، غيرت من الفكر اإلداري 
الحكوم��ي والمحلي، ويكف��ي أن ننظر 
للخدمات الذكي��ة التي تقدمها الجهات 
المجتمع  الحكومية، والتي تجعل أفراد 
ينهون خدماتهم من منازلهم، حتى نرى 

التميز والجودة في الخدمات.

■ محمد بن راشد يترأس جلسة »العصف الذهنِي« بباب الشمس في دبي ديسمبر 2015  |  أرشيفية

■ عبد الله الشيباني ■ سعيد الطاير ■ حميد القطامي

حضر صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم في يناير 
الماضي جلسة العصف الذهني التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي 
في منتجع المها في دبي لموظفيها لتمكينهم من المش��اركة الفاعلة 
ف��ي صياغة وإقرار وتنفيذ سياس��ات وقرارات الهيئ��ة والتعرف إلى 
أفكارهم ومالحظاتهم التي تس��اهم بش��كل ايجاب��ي في تطوير أداء 
وعمل الهيئة، واطلع س��موه على فح��وى وآلية النقاش للموضوعات 
المطروح��ة أمام المش��اركين في ورش العم��ل الخمس التي تناقش 
مواضيع االس��تدامة والمدينة الذكية واإلبداع في خدمة المتعاملين 

والسعادة والبحث والتطوير واالبتكار.

عصف «ديوا»
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التدريب يفتح عينيك على نقاط الضعف، 
ويعطيك ثقة في نفسك، ويجعلك أقرب لتحقيق 

النصر.

تكلفة الخوف أكبر من تكلفة بعض األخطاء، 
وتكلفة الخمول والكسل أكبر من تكلفة الخطأ 

وأنت تعمل.
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إن المستقبل ملك لجميع البشر، لكن الذين ينالون حصة فيه، هم 

فقط الذين يلبون نداءه، ويتقنون لغته، ويحرصون على معرفة 

سياق حركته واتجاهاته.

عش��ر س��نوات تمر اليوم على تولي الوالد والقائد صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، الُحكم وتشكيل الحكومة... سنوات شهدت إنجازات نوعية عديدة حققتها 
المرأة نتيجة للثقة الكبيرة التي أوالها إياها س��موه، وما وّفره لها من أسباب 
التمّيز، وما وّجه به من إفس��اح المجال لها ف��ي المقدمة دائماً، لخدمة وطنها 
والمساهمة بدور فّعال في ترسيخ مكانته بين أكثر دول العالم تقدماً وتحضراً 

وقدرة على اإلنجاز والتميز. 
فالتميز والنجاح هما العنوان العريض الذي اختاره محمد بن راشد لمدرسته 
التي أتش��رف ب��أن أكون ممن تربوا فيها ونش��أوا على منهجها، وتش��ّربوا من 
مبادئها وأصولها... وربما تكون كلمة »الفخر« هي أقل الكلمات التي يمكن أن 
يصف بها من تربى في هذه المدرسة شعوره مع كل عام يمر عليه وهو يحمل 

نجاحاً جديداً أو إنجازاً مميزاً. 
فمن غير المستغرب أن يكون الشغل الشاغل للقائد والوالد محمد بن راشد 
هو كيفية تحقيق س��بل التميز لش��عبه ووطنه وحكومته... فقد تربى س��موه 
في مدرس��ة المغفور له بإذن الله تعالى الش��يخ راش��د بن س��عيد آل مكتوم، 
الذي غرس في نفس��ه روح الريادة والقيادة واإلقدام على تحدي الصعاب بل 
وتحويله��ا إلى نجاحات... ومن ثم، كان حرص س��موه على تمرير الروح ذاتها 
إل��ى أبنائ��ه وبناته وجميع أفراد ش��عبه ليجعل منهم مواطني��ن قادرين على 

العطاء بغير حدود. 
ودعون��ي أحدثك��م قلياًل عن ه��ذه المدرس��ة الفريدة التي أعتبر نفس��ي 
محظوظة بانتمائي إليها، وأش��ارككم مالمح منها الس��يما في أس��لوب التنشئة 
ال��ذي تربينا عليه والذي يعكس إيمان س��موه بأن التنش��ئة الصحيحة بدايتها 
األس��رة. فقد ألزمن��ي الوالد في ِصغري بنظام يوم��ي لتدريبات ركوب الخيل 
عقب العودة من المدرس��ة، وكنت وأنا في س��ن مبكرة أتذّمر أحياناً من هذا 
االلت��زام اليوم��ي لرغبتي في مصاحبة رفيقاتي إلى اللع��ب عقب انتهاء اليوم 
الدراس��ي، ولم أكن أدرك حين ذاك أن األمر يتعدى تدريبات الخيل إلى ش��أن 
أكبر وهو ترس��يخ قيم االلتزام واإلصرار على تحقيق الهدف واتباع نهج واضح 
وبرنامج منظم ومحدد الخطوات في الوصول إليه بما قد يوجبه ذلك من دأب 

ومثابرة وربما تضحيات. 
ومع مرور الس��نين، بدأت مالمح الصورة تتبلور؛ وبدأُت أدرك الرس��الة من 
وراء ه��ذا االلتزام، وعرفت أن ما يفعله الوالد محمد بن راش��د يتعدى مجرد 
التربية إلى مس��توى اس��تراتيجي آخر وه��و إعداد قادة قادري��ن على تحمل 

المسؤولية وريادة عملية التطوير التي طالما كانت في مقدمة اهتماماته. 
ويمكن للمتابع أن يلحظ بس��هولة أن المرأة كان��ت دائماً حاضرة في قلب 
هذه العملية وأقصد هنا »التطوير«، انطالقاً من إيمان القائد محمد بن راش��د 
أن الم��رأة ه��ي نصف المجتم��ع وأن الطاقة اإليجابية الخاّلق��ة واُلمبدعة لم 

تكن يوماً حكراً على الرجل... فعمل س��موه على تمكينها ومنحها من االهتمام 
والتشجيع والمساندة ما أعانها على تحقيق ذاتها وإثبات جدارتها بريادة العمل 

في مختلف القطاعات. 
وأع��ود إل��ى تجربتي في مدرس��ة محمد بن راش��د، ولكن ه��ذه المرة في 
مرحل��ة الحق��ة من حيات��ي، وتحديداً في الع��ام 2003، عندم��ا دعاني الوالد 
وشّرفني برئاس��ة »نادي دبي للسيدات« ومنحني ثقته وكّلفني بتطوير النادي 
والخروج به إلى مستوى أفضل، ألن سموه أراد أن يكون للمرأة مساحة توفر 
لها الخصوصية وتمنحها الفرصة لتحس��ين نوعية حياتها خاصة على المستويين 
الرياض��ي والثقافي... ومع االهتداء بما تعلمته في مدرس��ة محمد بن راش��د، 
تمكن��ا بحم��د الله وتوفيقه من تقديم إضافة نوعي��ة لخدمة المرأة في دولتنا 

من خالل النادي. 
إال أن طموح��ات محم��د بن راش��د للمرأة كانت دائماً ف��ي ازدياد، ورؤيته 
لدورها تتخطى ما هو ممكن إلى ما هو مثالي، إذ تش��رفت أن أكون من بين 
المساهمين في تحقيق هذه الرؤية وأن أشارك في ترجمة بعض مالمحها إلى 
واق��ع يعكس اآلمال التي يعقدها محمد بن راش��د على الم��رأة اإلماراتية بل 

والعربية أيضاً. 
ففي العام 2006، زارني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في نادي دبي 
للس��يدات، وش��اهد ما تمكنا من تحقيقه في سنوات ثالث، ليسعدني بتكليف 
جدي��د يخ��دم المرأة على نطاق أوس��ع ويمنحها المزيد م��ن مقومات التميز 
ويكفل الدعم والمس��اندة بأس��لوب منهجي منظم؛ إذ كّلفني س��موه بتأسيس 
»مؤسس��ة دبي للمرأة« التي استلهمت رس��التها ومنهجها في العمل من رؤية 
محمد بن راش��د لمس��تقبل المرأة في منطقتنا والذي رأى فيه مساحات رحبة 

للتطوير، وقد كان.
ول��م تخفت في ي��وم قناعة القائ��د الوالد بق��درة المرأة على المش��اركة 
اإليجابي��ة في ترس��يخ مقومات رفعة الوطن، وتطلعات س��موه لمنحها أدواراً 
أكبر وأهم، وكانت تلك القناعة وراء توجيهات سموه في منتصف العام 2015 
بتأسيس »مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين« الذي شّرفني كذلك بتكليفي 
برئاسته، ووجه سموه بالعمل من خالله على تقليص الفجوة بين الجنسين في 
العمل في قطاعات الدولة وتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار 

تعزيزاً لمكانة اإلمارات كمرجع رئيس في هذا المجال. 
ومن خالل هذه الرحلة، أستطيع أن أؤكد أن ما حققته المرأة في دولتنا من إنجازات 
مشهودة خالل السنوات العشر الماضية بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، تصنع مشهداً تنموياً من طراز رفيع يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة 
االجتهاد في مواكبة هذه الرؤية الطموحة لنصل إلى ما ينش��ده س��موه للمرأة في دولتنا 
من مكانة رفيعة تثبت للعالم قدرة المرأة على القيام بواجبها تجاه وطنها وش��عبها على 
النحو األمثل؛ إذ نعاهد سموه في هذا اليوم على االستمرار في درب التطوير الذي رسم 
مالمح��ه بحكمة وحّدد مقاصده بدقة لتكون دولتنا دائماً في مصاف الدول األكثر تحضراً 
وازدهاراً ويكون شعبنا بين أرقى الشعوب وأعالها قدراً وأكثرها إنجازاً وتميزاً ورفعة. 

10 سنوات من التمكين والتمّيز 

المرأة كانت دائمًا حاضرة في قلب 
عملية التطوير انطالقًا من إيمان 

القائد محمد بن راشد أن المرأة 
هي نصف المجتمع وأن الطاقة 
اإليجابية الخاّلقة واُلمبدعة لم 

تكن يومًا حكرًا على الرجل

بقلم: منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم 

رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين 

رئيسة مؤسسة دبي للمرأة



الشارقة ــ فهمي عبدالعزيز

قال المستش��ار المحامي زايد س��عيد 
الشامس��ي، رئيس مجل��س إدارة جمعية 
إن  والقانونيي��ن  للمحامي��ن  اإلم��ارات 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم، نائب رئي��س الدولة، رئيس 
مجل��س الوزراء، حاكم دب��ي، رعاه الله، 
أرس��ى دعائم التخطيط االستراتيجي في 
عمل الحكومة، وحولها إلى حكومة ذكية، 
ورف��ع م��ن مس��تويات األداء في جميع 
ال��وزارات، وجعل من االبت��كار واإلبداع 
عنوان��اً للعم��ل ف��ي كل مج��ال. وتوجه 
الشامسي بالتهنئة لسموه بمناسبة مرور 
عشر سنوات من حكمه وحكومته، مضيفاً 
»باس��مي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة 
والقانونيين،  للمحامين  اإلمارات  جمعية 
وكافة منتس��بي الجمعية، نتقدم بالشكر 
والثناء إلى صاحب الس��مو الشيخ محمد 

ب��ن راش��د آل مكت��وم، صاح��ب الرؤية 
الثاقبة والحكمة البالغة، بمناس��بة مرور 
عشر س��نوات من حكمه وحكومته، التي 
كان��ت س��نوات من اإلنج��ازات والعطاء 
المثم��ر الذي أوص��ل دولتنا إل��ى أرفع 

المستويات". 

أبوظبي - البيان 

رف��ع مب��ارك الظاهري وكي��ل وزارة 
العم��ل أص��دق التهان��ي والتبريكات 
لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس 
مجلس ال��وزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
بمناسبة الذكرى العاشرة لتسلم سموه 

مقاليد الحكم إلمارة دبي. 
وق��ال الظاهري إن النظ��رة الثاقبة 
التي يتمتع بها صاحب الس��مو الشيخ 
محم��د بن راش��د آل مكت��وم جعلته 
من ضم��ن أبرز الش��خصيات القيادية 
التي تركت بصمات متميزة في س��جل 
التاري��خ، فه��و ف��ارس حمل الرس��الة 
وأدى األمانة "فعل��ى قدر أهل العزم 
تأتي العزائ��م".  وأضاف الظاهري أن 
الس��نوات العش��ر الماضي��ة من حكم 
س��موه أظه��رت م��دى حنكت��ه ف��ي 

تحوي��ل األحالم إلى حقائق ملموس��ة، 
كما أظهرت م��دى حرصه على تطوير 
المجتم��ع اإلمارات��ي من خ��الل تبنيه 
للمبادرات الفريدة وبث روح التنافس 
البن��اء من أج��ل النه��وض بالمجتمع 

اإلماراتي. 

دبي - البيان 

أك��د معالي الدكتور راش��د أحمد بن 
فه��د وزير البيئة والمياه   أن المبادرة 
التي أطلقها صاحب الس��مو الش��يخ 
خليف��ة ب��ن زاي��د آل نهي��ان رئيس 
الدولة »حفظه الله«، لش��كر صاحب 
الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل 
مكت��وم نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس 
مجل��س ال��وزراء حاكم دب��ي »رعاه 
الله«، تحمل بين طياتها رسالة تكريم 

مستحقة لقائد فذ.
وأضاف »مهم��ا رفعنا إلى صاحب 
الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل 
مكت��وم آيات ش��كر، فإنه��ا لن تفي 
س��موه حقه، في ظ��ل حرصه الدائم 
ال��دؤوب على إعالء اس��م  وس��عيه 
اإلمارات، وما يجس��ده من مثال حي 
للقي��ادة الناجح��ة التي تس��عى إلى 
تحقي��ق االزده��ار والخي��ر والرخاء 

لشعب دولة اإلمارات«.
 وق��ال بن فه��د إننا نرف��ع في هذه 
المناس��بة أس��مى آيات التهاني إلى 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم بمناس��بة الذكرى العاشرة 
لتس��لم س��موه مقاليد الحكم إلمارة 
دبي، ونؤك��د مجدداً أن س��موه من 
القي��ادات المتميزة التي اس��تطاعت 
رؤيته��ا الس��ديدة والطموحة خدمة 
اقتص��اد الدولة وتطوير مؤسس��اتها، 
حت��ى أصبحت اإلم��ارات رائدة على 
التنموية  بمش��اريعها  العالم  مستوى 

وخططها الحضارية. 

أبوظبي - وام 

أك��د معالي س��هيل ب��ن محمد فرج 
ف��ارس المزروعي، وزي��ر الطاقة، أن 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
هو الداعم األول لإلبداع والمبدعين، 
ويتلمس احتياجات الوطن، ويبذل كل 
جهد ممكن لضم��ان ازدهاره ورفعة 

شأنه.

تميز
وتق��دم المزروع��ي بخال��ص التهنئة 
لصاح��ب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، بمناسبة مرور عشر 

سنوات من حكمه وحكومته.
المناس��بة:  به��ذه  وق��ال معالي��ه 
»أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان 
لقائدن��ا االس��تثنائي المتميز صاحب 
الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل 
مكتوم، بمناس��بة مرور عشر سنوات 
على تولي��ه مقاليد الحكم وتش��كيل 

الحكومة«. 

مكانة مرموقة
وأض��اف المزروع��ي: »ها نحن نش��هد 
الت��ي  الحكومي��ة  اإلنج��ازات  ه��ذه 
تحقق��ت، حي��ث أثمرت ه��ذه النظرة 
الثاقب��ة لس��موه عن إنج��ازات متميزة 
غير مس��بوقة، عززت م��ن مكانة دولة 
اإلمارات، لتصبح مركزاً متميزاً ذا سمعة 

عالمية ورائداً في مختلف المجاالت«.

أبوظبي - وام 

توج��ه معال��ي عبدالل��ه ب��ن محمد 
س��عيد غباش وزي��ر دول��ة بالتهنئة 
لصاح��ب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئي��س مجل��س ال��وزراء حاكم دبي 
»رعاه الله« على مرور 10 س��نوات 

من حكمه وحكومته.
وأض��اف »أن تعيش في ظل قيادة 
حكيم��ة ه��ي فرص��ة م��ن ذهب، 
اليوم  وفرصة يجب أن نستشعرها 
اإلنجازات  تفاصيل  أهم  لنس��تذكر 
التي ش��هدتها دولتنا خ��الل ال� 10 
أعوام الماضية، ونهنئ أنفسنا بقائد 
صن��ع التاريخ ليس��عد ش��عبه وها 
نحن الي��وم نتباه��ى بانتمائنا إلى 
دولة تحمل قائ��دا يتحدث التاريخ 
والمجد عنه، ومن هنا نقول )شكرا 
محمد بن راش��د.. دمت لنا صانعا 
للمج��د ي��ا من أس��عد أش��عبه(«. 
تجربة تنموية وق��ال غباش »نهنئ 
أنفس��نا ودولتنا بم��رور 10 أعوام 

على تولي صاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم الحكم 
وتش��كيل الحكومة.. تل��ك األعوام 
الت��ي عرض��ت تجرب��ة حكومي��ة 
المج��االت..  ش��تى  في  وتنموي��ة 
تجرب��ة نس��تطيع الي��وم أن نقول 
بأنها )حضارة مجد وفكر(.. تجربة 
نحن على يقين بأنها ستلقن أجيالنا 
القادمة أصول ترس��يخ مبدأ البناء 

والتطور وصناعة المستقبل«. 

أبوظبي - وام 

قال س��مو الش��يخ محمد بن خليفة 
التنفيذي  آل نهيان عض��و المجلس 
صن��دوق  إدارة  مجل��س  رئي��س 
معاش��ات ومكافآت التقاعد إلمارة 
أبوظبي إن العط��اء ال يقاس بمدى 
األع��وام الطويلة وإنم��ا بما يقدمه 
المرء م��ن إنجازات ببذل وعطاء ال 
حدود لهما، مش��يرا إلى أن صاحب 
الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 
مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئيس 
مجلس ال��وزراء حاكم دب��ي، رعاه 
الله، برهن خالل 10 سنوات مضت 
على أن دب��ي اليوم هي من المدن 
التي يش��ار إليها بالبن��ان وترفع لها 
القبع��ات احتراماً وتقدي��راً، مضيفاً 
الش��يخ  الس��مو  صاح��ب  »ش��كراً 
محم��د بن راش��د آل مكت��وم فقد 
حكمت فأبدعت وباإلنجاز س��موت 
أعال��ي  ف��ي  عل��وت  وباإلم��ارات 

الرتب«.

وأضاف سموه في كلمة له بمناسبة 
الذك��رى العاش��رة لتول��ي صاحب 
الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 
مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي، 
أن دب��ي اليوم في أعل��ى المراتب 
الرفيع��ة بين المدن العالمية بفضل 
الله وبدعم ال حدود له من س��موه، 
حيث إنه زرع الفكرة ليجني اإلبداع 

والتطور والفكر االستثنائي.
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الحياة السهلة ال تصنع الرجال وال تبني األوطان، 

التحديات هي التي تصنع الرجال، وهؤالء الرجال 

هم من ُتبنى بهم األوطان.

سّرُ تجدد الحياة وتطوير الحضارة وتقدم 

البشرية هو في كلمة واحدة: االبتكار! وأستغرب 

من بعض الحكومات التي تعتقد أنها استثناء من 

هذه القاعدة.

عمر بن زايد: 10 أعوام من العطاء والنماء بال حدود

أبوظبي ـ وام 

هنأ سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد 
بن س��لطان آل نهيان لألعمال الخيرية 
الش��يخ  الس��مو  واإلنس��انية، صاحب 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، على مرور 10 سنوات 

من حكمه وحكومته.
وقال سموه إن يوم الرابع من شهر 
يناي��ر الذي تولى فيه صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد ب��ن راش��د آل مكتوم 
مقاليد الحكم في دبي واختيار س��موه 
المجلس األعل��ى لحكام  أحد أعض��اء 
دول��ة اإلمارات ونائب��اً لرئيس الدولة 
ورئاس��ته مجلس الوزراء يمثل ذكرى 
عزي��زة وغالية عل��ى قلوبن��ا وقلوب 
أبناء اإلم��ارات والمقيمين، مضيفاً أن 
هذا الي��وم نقطة وضاءة في مس��يرة 
إمارات الخير والمحبة وعش��رة أعوام 

من العطاء والنماء بال حدود.

مبادرات رائدة 
وأوضح س��موه انه منذ تولي صاحب 
الس��مو الش��يخ محم��د بن راش��د آل 
الحكم ورئاسته مجلس  مكتوم مقاليد 
الوزراء حققت اإلمارات عموما ودبي 
الكثير من اإلنج��ازات على  خصوص��ا 
مختلف األصعدة من خالل تبني سموه 

مجموعة من المب��ادرات الرائدة على 
صعيد التنمية االقتصادية واالجتماعية 
ومنه��ا على س��بيل المث��ال ال الحصر 
تدشين مش��روع الحكومة اإللكترونية 
وافتتاح مترو دبي إضافة إلى تأس��يس 
عدد كبير من الش��ركات االس��تثمارية 
الت��ي أقام��ت ش��راكات عالمي��ة في 
مجاالت الصناعة والتجارة والس��ياحة 
والموانئ وإدارة االستثمارات العقارية 
م��ا يعكس رؤيت��ه العالمي��ة لمفهوم 
التطوي��ر العصري ال��ذي يواكب آفاق 
التطور وبخط��ى واثقة ويترجم رؤيته 
لمفاهي��م التطوير العصري الش��املة، 
منوها سموه بأن ذلك تجلى في كتاب 
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم »رؤيتي«.
وأضاف س��مو الش��يخ عمر بن زايد 
آل نهي��ان »ال ننس��ى أعم��ال القم��ة 
الحكومي��ة األول��ى في الحادي عش��ر 
من ش��هر فبراي��ر من الع��ام الماضي 
والتي ش��ارك فيها العديد من الخبراء 
المحليين والعرب والعالميين من أكثر 

م��ن 30 دول��ة ونحو 2500 مش��ارك 
م��ن اإلم��ارات والدول الش��قيقة إلى 
جان��ب 150 خبي��را دوليا اس��تعرضوا 
خاللها تجاربه��م وخبراتهم المميزة«، 
منوهاً س��موه بأن هذه القمة قدمت 
نم��اذج اتحادية ومحلي��ة من مختلف 
إمارات الدولة خصوصاً أبوظبي ودبي 
ضم��ن رؤية حكوم��ة اإلم��ارات بأن 
تكون واح��دة من أفض��ل الحكومات 

في العالم.

رؤية وحدوية
وأش��ار س��موه إلى أنه ضم��ن الرؤية 
الوحدوي��ة لصاح��ب الس��مو الش��يخ 
محم��د بن راش��د واالهتم��ام بالعمل 
االتح��ادي وتطويره بما يتناس��ب مع 
وش��عب  القيادة  وتطلعات  طموحات 
اإلمارات الوفي أطلق سموه في الثاني 
والعش��رين م��ن ش��هر ماي��و الماضي 
مب��ادرة الحكومة الذكي��ة والتي أعلن 
م��ن خالله��ا مرحلة ما بع��د الحكومة 

اإللكترونية.

محمد بن خليفة: حكمت فأبدعت

راشد بن فهد:
 مثال حي للقيادة الناجحة

سهيل المزروعي: 
الداعم األول لإلبداع

طارق القرق:وقفة إجالل وإكبار 
لقيادته 

مبارك الظاهري: حمل الرسالة 
وأدى األمانة

عبدالله غباش:
 قائد صنع التاريخ ليسعد شعبه

زايد الشامسي:رؤية ثاقبة وحكمة 
بالغة

دبي - البيان

قال ط��ارق القرق المدي��ر التنفيذي 
لمؤسس��ة دبي العطاء »إن نهج االبتكار 
والتراحم الذي يتحلى به صاحب السمو 
الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئي��س الدول��ة رئيس مجل��س الوزراء 
حاكم دب��ي )رعاه الله( ف��ي القيادة ال 
يعرف الح��دود، إذ تواص��ل دبي النمو 
والتطّور لتصبح مجتمعاً عالمياً مزدهراً، 
وف��ي ه��ذا الي��وم، نقف وقف��ة إجالل 
وإنجازاته،  الحكيم��ة  لقيادت��ه  وإكب��ار 
ونش��كره على تأييده المستمر للتنمية 
بم��ا فيها دعم حقوق األطفال بالحصول 
على التعليم«. وبين أن إطالق مؤسس��ة 
مب��ادرات محم��د بن راش��د آل مكتوم 
العالمية والتي م��ن ضمنها دبي العطاء 
يأتي تأكيداً على قيادة س��موه المثالية 
الت��ي ال تتمث��ل رؤيته��ا بتحقي��ق نمو 

اقتصادي مستدام على المستوى المحلي 
فحس��ب، بل أيضاً بتس��ليط الضوء على 
جهوده اإلنسانية من خالل تنفيذ برامج 
للتنمية البشرية التي من شأنها أن تؤثر 
في حياة عش��رات الماليي��ن من الناس 

في العالم.

مسؤولون: محمد بن راشد مدرسة القيادة
هنأ مس��ؤولون صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل 
مكت��وم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، بمناس��بة مرور 10 س��نوات م��ن حكمه وحكومته، 
مؤكدين أن إنجازات سموه مشهود لها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال��وا إن س��موه القائ��د والف��ارس والحكي��م، وهو أحد 
قادة اإلمارات العظماء الذين يسطرون ببصماتهم وإنجازاتهم 
تاريخاً س��يخلد لألبد له��ذه الدولة الرائدة، مش��يرين إلى أن 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم مدرسة في 

القيادة والنجاح واإلخالص للوطن.
وأضافوا: »عش��ر س��نوات تح��ت القيادة الحكيمة لس��موه 

ش��كلت نقلة نوعية في العمل الحكومي، فأصبحنا نحن المثال 
والنم��وذج، وبات اس��م اإلمارات ودبي على كل لس��ان، وقد 
عّودنا س��موه عل��ى العمل الج��اد، وزرع فينا ح��ب االبتكار، 
وعّودن��ا على المبادرات القيمة التي ترفع من ش��أننا وش��أن 

بلدنا«.
وأش��اروا إلى أن اإلمارات، بقيادة صاحب الس��مو الش��يخ 

خليف��ة ب��ن زايد آل نهيان، رئيس الدول��ة، حفظه الله، وأخيه 
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي، رع��اه الله، تحقق 
مع��دالت أداء رائعة في ش��تى المجاالت، م��ا جعل اإلمارات 
تحتل مكانة مرموقة عل��ى الصعيد اإلقليمي والعالمي، وتتبوأ 
مكانة مميزة على صعيد الخدمات التي توفرها ألبناء الوطن.
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كل إنجاز تحققه، يجعلك قائدًا أفضل، وكل حياة تغيرها، تجعلك 

قائدًا أفضل، وكل مهارة تتعلمها، تجعلك قائدًا أفضل. تستطيع 

كل يوم أن تطور القائد الذي في داخلك، وتستطيع كل يوم أن 

تكون إنسانًا أفضل وقائدًا أعظم.

سلطان البادي:

 قدم معجزة تحويل األحالم إلى حقائق

عبيد الطاير: 

رسالة خليفة مثال فريد لقائد حكيم

أبوظبي – البيان

رفع معالي س��لطان س��عيد البادي وزير 
العدل أس��مى آيات التهاني والتبريكات 
إل��ى صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكت��وم نائ��ب رئي��س الدولة 
رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي »رعاه 
الله«، بمناس��بة حلول الذكرى العاش��رة 
لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي 
ورئاسة الحكومة االتحادية، مؤكداً معاليه 
أن س��موه يع��د م��ن الش��خصيات التي 
ينظ��ر لها العالم أجم��ع كنموذج للقيادة 
الحكيم��ة والمتف��ردة والتي تستش��رف 
آفاق المس��تقبل لخدمة ش��عبه ومحيطه 

العربي واإلسالمي واإلنسانية جمعاء.
وقال معالي البادي إن صاحب الس��مو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صاحب 
رؤي��ة ثاقب��ة ومتمي��زة، وق��دم للعالم 
معجزة تحويل األح��الم إلى حقائق على 
أرض الواق��ع، مس��تنداً س��موه إلى ثقة 
وحب أبناء اإلم��ارات، وما يتمتع به من 
صف��ات قيادي��ة متميزة وحكم��ة ورؤية 
متعمقة الستشراف المستقبل، فقد أولى 
س��موه أهمية كبرى بإنسان اإلمارات في 
الحفاظ عل��ى المكتس��بات واإلنجازات، 
والتي أصبحت معها دولتنا المعطاء اليوم 
تتصدر معدالت التنمية البشرية، وتحمل 
للعال��م رؤى وخطط��اً طموح��ة للريادة 
والتمي��ز واألداء القائم على الجودة، في 

ظ��ل القيادة الرش��يدة لصاحب الس��مو 
الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس 

الدولة »حفظه الله«.

دعم واهتمام 
وأش��ار معال��ي الب��ادي إل��ى أن كاف��ة 
المنتس��بين ل��وزارة العدل ف��ي الدولة 
يقولونها من أعماق قلوبهم »شكراً محمد 
ب��ن راش��د«، وه��م يفتخ��رون باالنتماء 
لمنظوم��ة عم��ل يقوده��ا صاح��ب تلك 
الرؤي��ة الثاقبة، حي��ث تجد وزارة العدل 
كل الدع��م واالهتم��ام من س��موه الذي 
يحرص في كل وقت على تأكيد استقاللية 
إس��تراتيجية  عب��ر  والوص��ول  القض��اء، 
الوزارة المنبثقة من استراتيجية الحكومة 
االتحادي��ة إلى منظوم��ة قضائية حديثة 
ومتطورة، ووزارة العدل وكافة منتسبيها 
وهم يس��تلهمون من س��موه رؤيته في 

الري��ادة وتصدر المراتب األولى وتحقيق 
الس��عادة لكل مواطن ومقيم لحريصون 
عل��ى ب��ذل أقص��ى الجه��د لتنفي��ذ تلك 
التوجيهات الس��امية، وتنفيذ ما ورد في 
الخطة اإلس��تراتيجية للحكومة االتحادية 
الت��ي تعتم��د عل��ى تكام��ل الخدم��ات 
االتحادية،  المحاك��م  القضائي��ة، وتمي��ز 
وأس��رعها  الخدم��ات  أفض��ل  وتقدي��م 
للمتقاضي��ن وف��ق أفض��ل الممارس��ات 

العالمية.
وبين أن رؤية صاحب الس��مو الش��يخ 
محم��د ب��ن راش��د آل مكت��وم الحكيمة 
ومبادرات��ه القيادية كان له��ا دورها في 
اإلنس��انية  المب��ادرات  م��ن  العش��رات 
والجوائ��ز اإلبداعية والمش��اريع العلمية 
الكبي��رة بجانب مش��اريع عمالقة للبنى 
وغيره��ا،  الجدي��دة  والم��دن  التحتي��ة 
والت��ي ارتبط��ت جميعها باس��م صاحب 
الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
صاحب األي��ادي البيضاء والعطاء والخير 
والش��خصية القيادية والمستشرف دائماً 
للرؤى المستقبلية، كما شهدت الوزارات 
نوعي��ة  نق��الت  االتحادي��ة  والهيئ��ات 
لمؤش��رات األداء والش��فافية والج��ودة 
انعكست على المزيد من االرتقاء بالعمل 
الحكومي والخ��اص وريادة اإلمارات في 
أكثر من موقع ومجال بفضل تلك القيادة 
الحكيم��ة، وح��رص س��موه الدائم على 
التواجد ومتابعة العمل في مواقع العمل 

واإلنتاج.  

أبوظبي – عبد الفتاح منتصر

أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة 
للشؤون المالية، أن صاحب السمو الشيخ 
خليف��ة بن زايد آل نهي��ان، رئيس الدولة، 
حفظ��ه الله، ق��دم مثااًل فري��داً من نوعه 
للقائ��د الحكيم عبر رس��الة الش��كر التي 
توجه بها سمّوه إلى صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس 
الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رع��اه الله، ف��ي الذكرى العاش��رة لتولي 

سموه مقاليد حكم إمارة دبي. 

منجزات متنوعة
وق��ال الطاير ف��ي تصري��ح ل�»البيان« إنه 
على مدى عش��رة أعوام قدمت الحكومة 
االتحادي��ة منجزات حضاري��ة واقتصادية 
متنوعة ل��م تكن لتتحق��ق دون االعتماد 
على منهج العمل ضمن فريق واحد ودون 
توجيه��ات حكيم��ة من القيادة الرش��يدة 

للدولة. 
وذكر أن رس��الة صاحب السمو رئيس 
الدول��ة، حفظ��ه الله، أك��دت على تحلي 
س��مّوه بروح القائد المؤمن بأسس العمل 
المش��ترك وتوحي��د ال��رؤى واألفكار في 
س��بيل االرتقاء بوطننا الحبي��ب وااللتزام 
بمن��ح األفضل دوم��اً ألبناء ش��عب دولة 

اإلمارات.
وأض��اف »إنه ال يخف��ى على أحد على 

المس��تويين المحلي والدول��ي ما يتحلى 
به صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم م��ن صفات ال يمك��ن التعبير 
عنها إاّل بكونها صفات القائد الفذ الناجح، 
حيث وضع نصب عينيه منذ توليه منصب 
رئاس��ة الحكومة االتحادية في الرابع من 
يناي��ر لع��ام 2006 تحويل أس��س العمل 
الحكومي من عمل روتيني تفاعلي إلجراء 
المعامالت إلى بناء واعتماد استراتيجيات 
تنتق��ل به إلى عم��ل ابت��كاري إلكتروني 
وذك��ي قادر على تقدي��م الخدمات ضمن 
بيئة عمل اس��تباقية تمن��ح الجمهور على 
اخت��الف أنواع��ه خدم��ات ومقترح��ات 

لتطوير الخدمات«. 

تنمية مستدامة 
وأش��ار الطاير إلى أنه بعد إعالن س��موه 
ع��ن مالم��ح اس��تراتيجية حكوم��ة دولة 

اإلمارات في السابع عشر من أبريل 2007 
بدأت مس��يرة الحكومة االتحادية لتعزيز 
أسس التنمية المستدامة في جميع أنحاء 
الدولة، واعتماد منهجية واضحة الستثمار 
الموارد االتحادية بشكل أكثر فعالية، إلى 
جانب الحرص عل��ى ضمان أكبر قدر من 
المتابعة والمحاس��بة والشفافية في عمل 

األجهزة المختلفة بالدولة. 
وبين أن صاحب الس��مو الشيخ محمد 
ب��ن راش��د آل مكت��وم أول��ى اهتمام��اً 
المالية، حيث اش��تملت  ب��وزارة  خاص��اً 
الخط��ط االس��تراتيجية للمراح��ل الثالث 
و-2014 و2010-2013   2007-2009
2016 عل��ى برام��ج ومب��ادرات خط��ت 
المالي الحكومي ف��ي اإلمارات  بالعم��ل 
خطوات محورية إلى األمام، مش��يرا إلى 
أنه م��ن أهم الثم��ار الت��ي جناها قطاع 
العم��ل المال��ي الحكومي خ��الل األعوام 
العش��رة الماضية تطوير نظ��ام الميزانية 
الصفري��ة، منظومة الدره��م اإللكتروني، 
فريق تنس��يق السياس��ات المالية، قانون 
إعادة التنظيم المالي واإلفالس، تأس��يس 
االئتمانية،  للمعلوم��ات  االتح��اد  ش��ركة 
فضاًل عن المبادرات الخاصة بتعزيز شبكة 
االتفاقي��ات الدولي��ة الخاص��ة بالضرائب 
وحماية وتش��جيع االس��تثمار وغير ذلك 
م��ن المش��اريع المميزة التي س��اهمت 
في مجملها بدع��م مكانة اإلمارات ضمن 
مؤشرات التنافس��ية العالمية في المجال 

المالي.

 محمد الكعبي:
 أسعد شعب اإلمارات

محمد المري:
جعل اإلمارات دولة متقدمة

مطر الطاير: 
قائد فذ يمتلك روح المبادرة

أبوظبي ـ البيان

قال الدكتور محمد مطر الكعبي مدير عام 
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، 
إن جه��ود صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس الدولة 
رئي��س مجلس الوزراء حاك��م دبي، رعاه 
الله، وحكومته الرش��يدة خالل الس��نوات 
المنصرمة جب��ارة، فقد اختص��روا الزمن 
والمس��افات واختزلوا اإلمكانيات البعيدة 
وجاؤوا بها إلى تربة الوطن، فجهودهم في 
كل وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسس��اتها 
تس��ير وفقاً لخطط استراتيجية، ورؤى لها 
أث��ر كبير ف��ي خدمة الوط��ن والمواطن، 
مشيراً إلى أن سموه دؤوب العمل، جريء 
ومق��دام، وظف عمله وحرصه وإمكانياته 

إلسعاد شعب اإلمارات. 
وأش��ار الكعبي إلى أن اإلمارات اليوم 
ال يدركه��ا طالب وال يس��ير إل��ى جانبها 
منافس، إنما يس��تطيع أن يس��ير مستعيناً 
أو مقل��داً إلى ما ص��ارت وما وصلت إليه 
الدولة من تقدم، مؤكداً أن ش��كر صاحب 
الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه الله، لصاحب السمو 
الش��يخ محمد ب��ن راش��د آل مكتوم هو 

تقدي��ر وتثمين ألحد رجال��ه وقادته، فما 
أجمله��ا م��ن لفتة وما أحاله��ا من قيمة، 

فأثرها كبير، ووقعها جميل ومشجع.
الكريم��ة  الرعاي��ة  الكعب��ي  وثم��ن 
والمتابعة القيادي��ة والوطنية من صاحب 
الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 
ونظرته األبوية، والتطويرية لكل شأن في 
الدولة، فهو المتخرج في مدرسة المغفور 
له بإذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان آل 
نهي��ان، طي��ب الله ث��راه، مضيف��اً »هذه 
المدرس��ة التي نقف أمامها صغاراً وكباراً، 
رجااًل ونس��اًء، قادة ومرؤوسين بإعجاب، 
وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 

آل مكتوم أحد خريجي هذه المدرسة«.

دبي - البيان 

أف��اد اللواء محمد أحم��د المري، مدير 
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب 
بدبي، بأن رؤية صاحب الس��مو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 
الدول��ة رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم 
دب��ي، رعاه الله، وحكمته وإنجازاته قد 
أثبتت للعالم أنه قائد عظيم دفع بعجلة 
التطور في دول��ة اإلمارات وجعلها في 
المتقدمة، حيث  العال��م  مص��اف دول 
تب��وأت اإلم��ارات مكان��ة عالي��ة ف��ي 
إنجازاته��ا وتطورها وتقدمها في جميع 

المجاالت. 

 أمن واستقرار 
ورف��ع الم��ري أس��مى آي��ات التهاني 
الش��كر  معاني  وأص��دق  والتبري��كات 
والتقدي��ر إلى صاحب الس��مو الش��يخ 
محم��د ب��ن راش��د آل مكت��وم وذلك 
بمناس��بة مرور 10 س��نوات على تولي 

سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي. 
وقال المري »لقد عمل سموه في ظل 
توجيهات صاحب الس��مو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 

الله، وجعل دولة اإلمارات شعبا وقيادة 
متماس��كين، ومتالحمين ومرتبطين يداً 
بيد مما حقق األمن واالستقرار للبالد«. 
الوطنية  المناس��بة  وأك��د أن ه��ذه 
العظيمة هي مصدر فخر وحب لشعب 
اإلم��ارات، وإن م��ا حققت��ه الدولة من 
إنجازات في كافة المجاالت السياس��ية 
واالقتصادية واالجتماعية هو ما قدمته 
حكومة الدولة الرشيدة لشعبها والعالم. 
وبي��ن أن توجيهات صاحب الس��مو 
الش��يخ محم��د ب��ن راش��د آل مكتوم 
واإلب��داع  االبت��كار  مفه��وم  بترس��يخ 
والجودة في الخدمات جعلت اإلمارات 

في المراكز األولى عالمياً. 

دبي - البيان 

تق��دم مطر الطاير المدير العام ورئيس 
مجل��س المديري��ن في هيئ��ة الطرق 
والمواصالت ف��ي دبي نيابة عن جميع 
موظف��ي الهيئة، بأس��مى آيات التهاني 
والتبريكات إلى صاحب الس��مو الشيخ 
محم��د ب��ن راش��د آل مكت��وم نائ��ب 
رئي��س الدول��ة رئيس مجل��س الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى 
السنوية العاش��رة لتولي سموه مقاليد 

الحكم في إمارة دبي.
الطاير »م��ن خ��الل تعاملي  وق��ال 
المباش��ر م��ع صاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، فقد وجدت 
أنه قائد فذ يتحلى بالتواضع والبساطة، 
والدقة في العمل والتماسك في النهج، 
كم��ا أن س��موه متابع ل��كل التفاصيل، 
ويمتلك روح المبادرة، ويس��عى إلبقاء 
الثقة بالنفس والروح المعنوية لش��عبه 
عالية، إضاف��ة إلى أنه دائ��م المطالبة 
باالنس��جام في نوعي��ة األداء واإلنتاج، 
وال نهاية لطموحاته في مجال التطوير 
المؤسس��ات  ويطال��ب  والمنافس��ة، 
واألفراد أن يقبلوا على التحدي وتقديم 

أداء يفوق المس��تويات التي ينجزونها 
حاليا، وقد ساهم هذا النهج الفريد في 
تخريج أفضل الكوادر البش��رية وإفراز 
مب��ادرات فريدة، يتم االس��تفادة منها 

على المستويين اإلقليمي والعالمي«.
وأك��د الطاي��ر أن اإلنج��ازات الت��ي 
تحقق��ت من��ذ تول��ي صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد ب��ن راش��د آل مكتوم، 
مقالي��د الحكم ف��ي اإلم��ارة وانتخابه 
نائباً لرئيس االمارات وتكليفه برئاس��ة 
مجل��س ال��وزراء، تعطي دلي��اًل واضحاً 
عل��ى ش��مولية عملي��ة التنمي��ة التي 
تعيشها الدولة، والتي ترتكز على رؤية 

استراتيجية مكتملة للنمو والتطور. 

أمل العفيفي: 

 جهوده تاريخية 

أبوظبي - وام 

أك��دت أم��ل العفيف��ي أمين ع��ام جائزة 
خليف��ة التربوية أن جهود صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد ب��ن راش��د آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رع��اه الله، تاريخية ب��كل المقاييس 
فهي جهود مخلص��ة من قائد مخلص جعل 
م��ن اإلب��داع والتفاني في خدم��ة الوطن 
والوصول إلى المراكز األولى في التنافسية 
العالمية عنوانا عريضا الستراتيجية التنمية 
الوطنية وإسعاد الوطن والمواطن والمقيم 

على أرضنا الطيبة. 
وقال��ت إن ثقافة االمتنان والتقدير لكل 
من يقدم جهدا مبدعا لتعزيز مسيرة الوطن 
وازدهاره تمثل إحدى الركائز الراسخة في 

منظومة القيم األصيلة لمجتمع اإلمارات.
وذكرت أن تهنئة صاحب الس��مو الشيخ 
خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة، 
حفظة الله، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم بمناسبة مرور 

10 س��نوات على حكمه ورئاس��ته لمجلس 
ال��وزراء، هي رس��الة ش��املة م��ن القيادة 
الرش��يدة إلى جميع أبناء وبنات اإلمارات 
بأن الش��كر والثناء واج��ب لكل من يعمل 
ويب��دع ويخلص في العطاء للوطن وقيادته 

الرشيدة.
وأش��ارت العفيفي إلى أن هذه الرسالة 
والمناسبة العظيمة التي ترتبط بها ستكون 
محورا في المناهج التربوية لمدارس��نا في 

مختلف مراحلها الدراسية.  

طارش المنصوري: 

شكرًا لقائد استثنائي

دبي - البيان 

رف��ع الخبي��ر ط��ارش المنص��وري مدير 
ع��ام محاكم دبي أس��مى آي��ات التهاني 
الشيخ محمد  السمو  والتبريكات لصاحب 
بن راش��د آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئي��س مجلس الوزراء حاك��م دبي »رعاه 
الله« بمناسبة مرور 10 سنوات على تولي 

سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.

وأض��اف المنص��وري »نتق��دم به��ذه 
لقائ��د  بالش��كر  االس��تثنائية  المناس��بة 
اس��تثنائي قاد فألهم، تكلم فأبهر، خصص 
يوم جلوس��ه لش��كر وتكريم غيره، صنع 
وإخوان��ه ح��كام اإلمارات نهض��ة الدولة 
بفضل قوة التالحم وحك��م القيادة، وفي 
يوم جلوس��ه نجدد التزامنا بدعم مس��يرة 
التميز واالنجاز التي تش��هدها إمارة دبي 
في ظل القي��ادة الحكيمة والرؤية الثاقبة 

لسموه«.

محمد الفهيم:

 إنجازات ذاع صيتها 

دبي - البيان 

أك��د محم��د عب��د الرحي��م الفهي��م، 
الرئي��س التنفي��ذي لمجموعة ش��ركات 
باريس غاليري، أن تهنئة صاحب الس��مو 
الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس 
الدولة حفظه الله، لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 
الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رع��اه الله« على مرور 10 س��نوات من 
حكمه وحكومته، تعك��س بوضوح روح 
التي تربط  االخ��وة والتكامل والمحب��ة 
القيادة الرشيدة فيما بينها، وتعكس أيضا 
تقدير رئيس الدولة الش��خصي لمس��يرة 
العطاء الطويلة والمليئة لصاحب السمو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم على 
مدار عقد من االبداع والتفاني واإلخالص 
في ح��ب الوطن وخدمة المواطن، وأنها 
رسالة تقدير لقائد استثنائي في إنجازاته 
الت��ي ذاع صيته��ا ف��ي مش��ارق األرض 
ومغاربها. وقال »لقد قدم س��موه تجربة 

ادارية وحكومي��ة وتنموية بالغة التطور 
خ��الل العقد الماضي، س��عى من خاللها 
بكل عزم وحزم إل��ى االنتقال باإلمارات 
الى مصاف الدول األكثر تقدما ونهضة«.
وأوضح أن س��موه تمي��ز دوما، وفي كل 
المواق��ع بش��خصية ديناميكي��ة، وطاقة 
إيجابي��ة ال نظير لها حتى وصفه كثيرون 
بأنه القائد الذي ال ينام وال يهدأ أبدا وال 
يرضى اال بالمرتب��ة األولى في كل عمل 

يقوم به.  

نجدد التزامنا بدعم 
مسيرة التميز واالنجاز 

التي تشهدها دبي



أبوظبي – البيان

أك��دت قي��ادات كلي��ات التقني��ة العليا أن 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي - رعاه الله- مدرس��ة في 
القي��ادة والنجاح واالخ��اص للوطن، حيث 
يتعل��م العالم من حكمت��ه وخبرته، مهنئين 
س��موه بمناس��بة الذكرى العاش��رة لتسلمه 

مقاليد الحكم إلمارة دبي. 

نموذج استثنائي 
وقال محمد عمران الشامس��ي رئيس كليات 
التقني��ة العليا ان انجازات س��موه مش��هود 
لها محلي��ا واقليميا وعالميا، فس��موه يمثل 
نموذجا استثنائيا في القيادة أصبحت حديث 
العال��م الي��وم، حيث يعكس س��موه بفكره 
وحكمت��ه وقيادته ما يمي��ز الدولة ويجعل 
منه��ا نموذجا فري��دا، فه��ذه األرض الطيبة 
انجب��ت قيادات خاقة ومبدع��ة قلما يجود 

العالم بمثلها.
وأضاف الشامس��ي أنه ف��ي ذكرى مرور 
10 سنوات على حكم صاحب السمو الشيخ 
محم��د بن راش��د آل مكت��وم يصعب على 
المرء حصر ما قدمه سموه من انجازات وما 
حققه م��ن طموحات للدول��ة ولامة ككل، 
فه��و فخر االم��ارات والع��رب والعالم، ألن 
س��موه يتخطى بفكره الح��دود ويؤكد نهج 
االنس��انية المتج��ذر في القي��ادة االماراتية 
وف��ي هذه األرض العظيمة، فمبادراته دائما 
تخاطب االنس��ان أينما كان وتس��عى لنموه 

وتط��وره، وتهدف لتحقي��ق النهضة العربية 
واالس��امية من منطلق حرص��ه على تعزيز 
الفكر وتمكين الشباب وبناء الحضارة القوية 
المرتكزة على بناء االنس��ان، فشكراً صاحب 
الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم، 
ومهم��ا قلن��ا وفعلنا لن نفي س��موك حقك، 
فسموك ستبقى قدوة لنا نتعلم منك دروسا 
ف��ي حب الوطن والتعبير ع��ن ذلك بالعمل 

واإلخاص والتفاني. 

القائد الحكيم 
الدكتور عبداللطيف الشامس��ي مدير  وعبر 
مجم��ع كلي��ات التقني��ة العليا ع��ن الفخر 
واالعتزاز بصاحب الس��مو الشيخ محمد بن 
راش��د آل مكت��وم، مؤكدا أننا نهنئ انفس��نا 
اليوم بأن سموه القائد والفارس والحكيم هو 
احد قادة االمارات العظماء الذين يسطرون 
تاريخا س��يخلد لألبد  ببصماتهم وانجازاتهم 

لهذه الدولة الرائدة، فما حققه س��موه نتاج 
خب��رة وحكمة وفكر، س��عى دائم��ا ليكون 
الرق��م واحد، وجعل له��ذا الرقم هدفا لدى 
كل انس��ان إماراتي طم��وح وراغب في ان 
يكون مؤثرا في حياته ووطنه، عندما قال إن 
لم تكن األول، فالثاني واالخير نفس المصير.
وبي��ن أن س��موه قدم للعال��م نموذجا 
قيادي��ا جدي��دا، يج��ب أن ي�ق��رأ ويحلل 
المقبل��ة، ف��كل كلمة  وي��درس لألجي��ال 
وعبارة يقولها سموه تحمل رسالة عميقة، 
وكل مبادرة وخطوة يقوم بها تقدم درس��ا 
جدي��دا لنا ولألجيال المقبل��ة، ومنبع هذا 
النموذج الفري��د هو حب الوطن وااليمان 
باإلنس��ان، وهذا هو مص��در قوة االمارات 
قيادة وش��عبا، فسموه أحب وطنه فأعطى 
له، وشجع على العطاء لكل االوطان، وآمن 
باإلنس��ان، فق��دم المب��ادرات واالنجازات 
لإلنسان االماراتي ولكل انسان في األوطان 

العربية واالسامية والعالم أجمع.

طاقة إيجابية 
بدوره��ا قال��ت الدكت��ور طريف��ة عجي��ف 
الزعابي مديرة كلية التقنية للطالبات بدبي، 
إن صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم بقيادته االس��تثنائية، يمثل طاقة 
ايجابية للعمل المبدع والخاق لكل مواطن، 
في ظ��ل حرص��ه الدائم عل��ى التواجد بين 
أبناء الوطن والش��باب العاملين في مختلف 
المؤسس��ات، وفت��ح أبواب��ه أم��ام الجميع 
للتواص��ل مع��ه، وتقدي��ره لكل م��ن يعمل 

ويجتهد.
واعربت ع��ن فخرها العميق بفوزها في 
العام المنصرم )2015( بجائزة أفضل س��يدة 
أعمال لمش��اريع الش��باب من قبل مؤسسة 

محمد بن راشد لمشاريع الشباب.

شخصية مؤثرة
وأف��اد الدكتور علي المنص��وري نائب مدير 
كلي��ات التقنية العليا للش��ؤون التش��غيلية 
ومدي��ر كليات التقنية العلي��ا برأس الخيمة 
ب��أن 10 س��نوات م��رت على حكم س��موه 
تعك��س مس��يرة م��ن االنج��ازات للدول��ة 
والعالم، فما حققه س��موه من نجاحات في 
هذه الفت��رة الزمني��ة القصي��رة انما يؤكد 
الح��ب العميق للوطن وللش��عب االماراتي، 
ب��ل ولامة أجمع، فالعالم كله اليوم يش��هد 
بفكر وحكمة س��موه، ويحرص على متابعة 
انجازات��ه ومبادرات��ه ويرى في ممارس��اته 
القيادي��ة نموذجا فريدا يس��تحق االش��ادة 

والتفّكر فيه.
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ضع أهدافًا تجاه نفسك لتطويرها، وتجاه حياتك 

لالرتقاء بها، وتجاه أسرتك للحفاظ عليها، وتجاه 

وطنك لرد جميله والمساهمة في رفعته.

القيادة عملية مستمرة من اإلنجاز والتطوير، 

وتغيير حياة الناس لألفضل، وكل شخص متمكن 

من علمه هو قائد، وكل شخص منجز في عمله 

هو قائد أيضًا.

سلطان المنصوري: 
قيادي استثنائي حول كل تحد إلى قصة نجاح

أبوظبي - البيان 

ق��ال معالي المهندس س��لطان بن س��عيد 
المنص��وري وزير االقتص��اد، إن توجيهات 
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة، حفظ��ه الله، بتوجيه 
الش��كر ألخيه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس الدولة 
رئيس مجل��س الوزراء حاك��م دبي، رعاه 
الله، بمناس��بة مرور 10 سنوات من حكمه 
وحكمته، والتفاعل الكبير مع هذا التكريم 
م��ن كل مواط��ن ومقي��م بالدول��ة، يعد 
)لروح االتح��اد( وحالة التاحم  انعكاس��اً 

الشعبي مع القيادة. 
وذك��ر معال��ي المنص��وري أن صاحب 
السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 
قيادي اس��تثنائي ينظر لمختلف التحديات 

الت��ي تواجه��ه عل��ى أنه��ا ف��رص للتعلم 
وبناء القدرات، فح��ّول كل تحد إلى قصة 
نجاح، فمنذ تولي س��موه رئاسة الحكومة 
قاده��ا برؤية تج��اوزت الفه��م التقليدي 
لح��دود الزمن، وكانت مقولة س��موه )إن 
المس��تقبل يبدأ اليوم وليس غ��داً( عنواناً 
ل��ألداء الحكومي، م��ا مكنه م��ن التفوق 
خال فترة زمنية قياسية، وحقق خال 10 
سنوات ما لم تحققه دول أخرى على مدار 
عقود عديدة، مقدما للعالم نموذجا تنمويا 

يحتذى به من قلب الصحراء العربية.

المركز األول 
وأض��اف المنص��وري »لقد انتقل س��موه 
بمن��اخ العم��ل الحكوم��ي التقلي��دي إلى 
مناخ تنافس��ي تسعى فيه مختلف الجهات 
الحكومية للتطوير وتقديم المبادرات التي 
من ش��أنها مواكب��ة تطلعات س��موه نحو 

مس��تقبل ال يقب��ل في��ه بمكان��ة أقل من 
المركز األول لباده في مختلف المؤشرات 

الدولية«.
وتاب��ع »ق��د تعكس األرق��ام بعضا مما 

تحقق منذ 10 أعوام وصواًل إلى يومنا هذا، 
إذ قفز الناتج المحلي اإلجمالي للدولة من 
نحو 510.9 مليارات درهم عام 2006، إلى 
1.47 تريلي��ون درهم في 2014، وتش��ير 
التقديرات إلى أنه سيسجل 1.58 تريليون 
درهم في 2015، في مسيرة نمو متواصلة 
رغم��ا عن مختلف التحدي��ات االقتصادية 
الدولي��ة، مدفوعة برؤية مس��تقبلية ثاقبة 
وواعية لقائد جع��ل من كل نجاح متحقق 

مقدمة لنجاح آخر«. 
وأك��د المنص��وري أن صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد ب��ن راش��د آل مكتوم قائد 
ورؤيت��ه  الرش��يدة  قيادت��ه  وأن  مله��م، 
الدائمة جعلت من  المتقدمة وتوجيهات��ه 
كل إماراتي وإماراتية قائداً يعتد به، ولتلك 
المنجزات وجب ش��كر سموه، مضيفاً »إن 
كلماتنا مهما عبرت عن مكنون مش��اعرنا، 

فلن توفيه حقه، ولن تواكب منجزاته«.

أحمد بن مسحار:

قائد يتميز بالحكمة والرؤية الرشيدة

لؤي بالهول:

 رؤية انفردت بالتميز وتحدي العقبات

دبي - البيان 

تق��دم أحمد بن مس��حار المهيري األمين 
الع��ام للجنة العليا للتش��ريعات في دبي 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب 
الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور عشر 
س��نوات على يوم جلوس س��موه وتوليه 
مقالي��د حكم إم��ارة دبي الت��ي أصبحت 
ف��ي ظ��ل قيادته الرش��يدة مح��ط أنظار 
العال��م ونموذج��اً يحتذى به ف��ي التمّيز 
واالحترافية والريادة على امتداد مختلف 
الحيوية، مدعومًة  القطاعات والمج��االت 
بالمب��ادرات واإلنج��ازات منقطعة النظير 
التي تعكس الش��خصية القيادية لس��موه 
المتمي��زة بالحكم��ة والرؤي��ة الرش��يدة 

واإلنسانية الخّيرة.

جهود
وأضاف »في هذه المناس��بة، نضم صوتنا 
إل��ى جمي��ع األص��وات الصادق��ة ش��كراً 
وتقدي��راً وعرفاناً لس��موه عل��ى ما يقوم 
به م��ن إنجازات ومب��ادرات وجهود غير 
مسبوقة لضمان أعلى مستويات الرفاهية 
والرض��ا والس��عادة ألبناء اإلم��ارات من 

مواطنين ومقيمين وزّوار«.

وتابع المهيري »استجابة لدعوة سموه 
باس��تبدال احتفاالت يوم جلوس��ه من كل 
عام لاحتفاء بمس��اهمات شريحة معّينة 
م��ن المجتم��ع، نخّص��ص الش��كر الع��ام 
الجاري ألبناء القّوات المسّلحة اإلماراتيين 
الذين قّدموا ويقدمون أش��رف التضحيات 
والبط��والت تلبيًة لن��داء الواجب ودفاعاً 
ع��ن الحق لكي يبقى علم اإلمارات خفاقاً 
عالياً، ونجّدد في اللجنة العليا للتشريعات 
عهد الوالء والوفاء لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم، ونؤكد سعينا 
الجاد في س��بيل دعم مس��يرته الطموحة 
لارتق��اء بدب��ي إل��ى أعلى المس��تويات 

العالمية«.

دبي ــ البيان 

توج��ه الدكت��ور ل��ؤي محمد باله��ول مدير 
عام دائرة الش��ؤون القانونية بحكومة دبي، 
بالتهنئة لصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجل��س ال��وزراء حاك��م دب��ي، رع��اه الله، 
بمناس��بة مرور عش��ر س��نوات على حكمه 
وحكومته. وقال إن الرؤية الشاملة والثاقبة 
لصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 
مكت��وم، انفردت بالتمي��ز وتحدي العقبات، 
وأك��دت على ال��دوام أنه »ال م��كان لكلمة 
مس��تحيل في قاموس القيادة، ومهما كانت 
الصعوب��ات كبي��رة، فإن اإليم��ان والعزيمة 
واإلص��رار كفيلة بالتغلب عليها«، ما ش��كل 
حاف��زاً للجميع لمضاعفة الجه��ود وتحقيق 

المزيد من اإلنجازات.

إنجازات متالحقة
وأكد بالهول أن اإلنج��ازات المتاحقة التي 
تحققت في جميع قطاعات الدولة، هي نتاج 
لعمق الفكر الذي كرسه سموه في مبادراته 
وتوجيهاته، ما س��اهم في دفع عجلة التنمية 
الش��املة في مختلف المجاالت، لنرى عظم 
اإلنجازات المتاحقة التي رس��خت المكانة 
المرموق��ة للدولة لتش��كل أنموذجاً للدولة 
الريادي��ة التي حملت عناوين التميز في كل 

مج��االت العمل، الس��يما في تح��ول العمل 
الحكومي من التقليدية إلى التنافسية.

س��موه  توجيه��ات  أن  إل��ى  وأش��ار 
الدائم��ة وحرص��ه المتواص��ل ومبادراته 
وأف��كاره الخاقة، أبه��رت الجميع، الفتاً 
إلى أن إنش��اء »دائرة الش��ؤون القانونية 
لحكوم��ة دبي«، تجس��يد لحكم��ة ورؤية 
س��موه للنهوض بمنظومة العمل القانوني 
الحكومي باإلمارة، وبما يلبي المستجدات 
والتط��ورات المتاحق��ة الت��ي تش��هدها 
اإلم��ارة ف��ي كل المجاالت.وتابع: »نعاهد 
س��موه أن نبقى الجنود األوفي��اء، وأال نألو 
جه��داً في تحقي��ق رؤى وتطلعات س��موه 

لارتقاء بالخدمات القانونية«.

■ عبداللطيف الشامسي■ محمد الشامسي 

قيادات »التقنية«: العالم يتعلم من حكمته 

 عشر سنوات مضيئة بالعطاء...
ال يرقى إلى ومضاتها شكر  أو ثناء

جلس��ت إلى مكتبي والتقطت قلمي في محاولة ألس��طر بضع كلمات شكر 
أرفعها إلى مقام س��يدي صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعبيراً عن 
امتناني له وتقديراً لما قدمه من عطاء لوطنه وأمته على مدى عشر سنوات 

خلت، منذ أن تولى مقاليد الحكم في إمارة دبي.

وألول م��رة في حياتي أجد القلم عصي��اً عن الكتابة، والكلمات تتعثر فوق 
األوراق، خجل��ة مت��رددة، لم أس��طر إال العن��وان فقط، ورغم أني أش��عر 
باألفكار تتدافع في مخيلتي إال أنها تأبى أن تتجس��د في كلمات تعبر عنها، 
وظلت األوراق أمامي بيضاء من غير س��وء تنتظر مياد كلمات من مخيلة 

حبلى باألفكار.

ومع تطاول لحظات االنتظار، رحت أسأل قلمي، أحاول أن أستنطقه ألعرف 
أس��باب هذا الس��كوت المفاجئ، لعله يبوح لي بما لديه من مبررات لهذا 
العصيان. فقلت له »لم أعهدك خذوالً من قبل، أهذا وقت تتقاعس فيه عن 
نصرتي، وتنكث فيه عن الوفاء بالعهد الذي بيننا؟« فوجدتني أكاد أس��معه 
يق��ول لي »تعرف أني لم أخذلك قط، وما نكثت بعهدي معك أبداً، ولكنك 
يا صاحبي تكلفني فوق طاقتي، وال يكلف الله نفس��اً إال وس��عها«. قلت له 
»ألول مرة أش��عر أنني ال أفهمك«، فقال »هذا الرجل الذي تريد أن توجه 
ل��ه الش��ك��ر لقاء ما قدم من إنج����ازات، كي��ف بربك تريدني أن أخط له 
كلمات ترقى إلى مس��توى ما قدم، أو توفيه ما يس��تحق من شكر وتقدير، 
الكلمات تقف عاجزة، واللغة ال تس��عفني«. قل��ت »معك كل الحق، ولكن 
ال يمك��ن أن تمضي هذه المناس��بة دون أن أعبر حتى عن رؤيتي لما قدم 
س��يدي صاحب الس��مو لوطنه وأمته«. قال »دع رؤيته هو، ال رؤيتك أنت، 
تعب��ر عما قدمه من عطاء بغير حدود، وما جاد به من فضل غير منقوص«. 

قل��ت له »صدق��ت، نعم الرأي 
والرؤي��ة، س��وف أس��تلهم من 
ومضات فكره م��ا يعينني على 

شكر عطائه وفضله«.

الس��مو،  صاح��ب  س��يدي   ■
أعل��م أن��ك ال تريد من��ا جزاء 
وال ش��كوراً، ولك��ن ه��ل جزاء 

اإلحسان إال اإلحسان.

■ ش��كراً س��يدي راعي اإلبداع 
»خال عام 2012 اس��تطعنا في 
حكومة اإلمارات توليد أكثر من 
20 ألف فك��رة إبداعية جديدة 
لتبس��يط الخدمات وتطويرها« 

ص19.

■ شكراً سيدي مفجر الطاقة اإليجابية »ابدأ يومك بتفاؤل، وبطاقة إيجابية، 
وبفكرة إيجابية، وبثقة بنفس��ك أنك تس��تطيع عمل أي ش��يء، سيظهر كل 
ذلك على وجهك وعلى ابتس��امتك وعل��ى تفاعلك مع الناس وعلى تعاملك 

مع التحديات اليومية« ص 21.

■ شكراً س��يدي لتمكين المواطن »نحن اليوم في مرحلة التمكين، تمكين 
إنس��ان ه��ذا الوطن. بناء اإلنس��ان مس��تمر، ولكن نحن الي��وم في مرحلة 
تمكين المواطن في جميع مؤسس��اتنا وهيئاتنا، والمواطن قادر، وثقتنا في 

أبنائنا كبيرة« ص 24.

■ ش��كراً سيدي صاحب األس��لوب القيادي المتميز »نصيحتي ألي قائد إن 
كان يقود دولة، أو شركة، أو فريق عمل، أو غيره، ال بد من توحيد القلوب 
قب��ل توحيد الجهود، وال بد من روح تس��ري في الم��كان قبل بدء البنيان. 

أسأل الله أن يحفظ دولة اإلمارات ويحفظ شعبها ويديم عزها« ص37.

■ شكراً سيدي محمد بن راشد اإلنسان »يمكنك أن ترى جمال الحياة 
ف��ي ضحكة طف��ل، وفي حنان أم، وفي ابتس��امة صديق، وفي زوجة 

حنون« ص41.

■ ش��كراً س��يدي على المركز األول »دولة اإلمارات اليوم هي األولى في 
المنطق��ة في البنية التحتية، واألولى ف��ي معدالت األمن واألمان، واألولى 
في التنمية البش��رية، واألولى في التطور التكنولوجي، واألولى في اقتصاد 
المعرف��ة، واألولى في معدالت الس��عادة والرضا بي��ن مواطنيها، واألولى 
ف��ي الطاق��ة المتجددة، واألولى في االس��تيراد وإع��ادة التصدير، واألولى 
في مجاالت أخرى عديدة. وس��نظل نس��عى ألن نك��ون األفضل عالمياً في 

المجاالت كافة، ألننا شعب ال يرضى إال بالمركز األول« ص 43.

■ ش��كراً س��يدي لتمكين الم��رأة »نحن نمك��ن المجتمع عن طريق 
الم��رأة. نح��ن نمكن اقتصادن��ا بتعزيز دور المرأة، ونط��ور خدماتنا 
الحكومي��ة عندما تتولى المرأة المناصب القيادية، ونطلق مش��اريعنا 
التنموي��ة الت��ي تق��وم على إدارته��ا الم��رأة، ونطور بنيتن��ا التحتية 
وخدماتن��ا الصحي��ة والتعليمية، بل وحت��ى نعزز قوتنا العس��كرية، 

اعتماداً على دور المرأة في هذه المجاالت« ص44.

■ شكراً سيدي قاهر المستحيل »المستحيل ليس مقياساً لقدراتنا وإمكاناتنا، 
بل مقياس إليماننا بأنفسنا، وثقتنا بقدراتنا. ال تسمح أبداً بكلمة المستحيل 
ف��ي حياتك، ألن معنى هذه الكلم��ة أنك ضعيف، أو أن غيرك ضعيف، وال 

يوجد إنسان ضعيف، بل يوجد إنسان يريد وآخر ال يريد« ص 91.

■ ش��كراً سيدي لدعم الموارد البشرية »إن موظفي الحكومة هم المحرك 
األساسي للتنمية، وهم رأس المال الحقيقي، والفرسان الذين نراهن عليهم 
لتطوير خدماتنا وتحقيق رؤيتنا وتطلعات شعبنا. الرؤية العظيمة ال يحققها 

إال فريق عمل عظيم« ص 112.

■ شكراً س��يدي صانع السعادة »هدفنا تحقيق السعادة لشعبنا، والسعادة 
ش��يء غير قابل للتأجيل، الوقت أثمن من أن نؤجل فيه أحامنا وتطلعات 
ش��عبنا. اضرب كل يوم تأخير في تعداد ش��عبك لتعرف كم من الس��نوات 
تضي��ع ف��ي التأجيل، لماذا تضيع مايين األيام من عمر ش��عوبنا في التردد 

واالنتظار؟ لماذا نؤخر رفاهية الشعب وسعادته وراحته ؟!« ص 126.

■ ش��كراً س��يدي على كل ما قدمت لوطنك وأمتك، وما سوف تقدمه بإذن 
الل��ه تعالى في المس��تقبل... أدعو الله العلي القدي��ر أن يمتعكم بموفور 
الصح��ة والعافي��ة، وأن يمد في عمرك ما نس��عد به مع��ك وبك على هذه 

األرض الطيبة من أجل غٍد أكثر إشراقاً.

*رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية

رأي

د. منصور العور



مسؤولون ورجال أعمال يثمنون رؤية محمد بن راشد الثاقبة

 حكومة اإلمارات نحو األفضل عالميًا

دبي – البيان

ثم��ن مس��ؤولون ورج��ال أعم��ال جهود 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د 
آل مكت��وم نائ��ب رئيس الدول��ة، رئيس 
مجل��س ال��وزراء، حاكم دبي، رع��اه الله، 
ف��ي تحقق النهض��ة االقتصادية لإلمارات، 
مؤكدي��ن أن رؤي��ة س��موه المس��تقبلية 
وحرصه على التميز والتمس��ك بالصدارة 
ورقم 1 ساعدت في تحقيق قفزات نوعية 

اجتماعية واقتصادية شاملة. 
وأك��دوا ف��ي تصريح��ات ل�»البي��ان« 
بمناس��بة العيد العاش��ر لتول��ي صاحب 
الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
مقالي��د الحك��م في إمارة دبي ورئاس��ة 
حكومة دولة اإلمارات، أنه بفضل حكمة 
وفك��ر س��موه، ت��م تحقيق نقل��ة علمية 
وتعليمي��ة وتقنية واقتصادي��ة واالرتقاء 
بمس��تويات الرعاية الصحية واالجتماعية 
وف��ق رؤي��ة اإلم��ارات 2021 وكذل��ك 
مرتك��زات األجن��دة الوطني��ة م��ن اجل 
ه��دف اقتربنا من تحقيقه وهو أن تكون 

الدولة أفضل حكومات العالم.
االقتصاد  المس��ؤولون وخبراء  وأش��ار 
ورجال األعمال الى أن الجهود المتواصلة 
والس��نوات من العمل الج��اد القائم على 
المعرف��ة واإلبداع مكنت الدولة من جني 
ثمار الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أصبحت 
اإلم��ارات واح��ة للطمأنينة وم��اًذا آمًنا 
للباحثي��ن عن اس��تقرار حياته��م وحماية 

استثماراتهم. 
وأضافوا أن مؤسس��ات التقييم الدولية 
ش��هدت لنا، لتض��ع االس��تطاعات دولة 
ال��دول المتقدمة  اإلم��ارات في طليع��ة 
في كافة المجاالت ذات الصلة بالش��ؤون 

االقتصادية واإلنسانية.

إنجازات هائلة
وأك��د الدكت��ور عبي��د الزعاب��ي الرئيس 
التنفي��ذي لهيئ��ة األوراق باإلناب��ة أن 10 
س��نوات خطت فيها دبي ودولة اإلمارات 
إنج��ازات  خط��وات عماق��ة، وحقق��ت 
تنموي��ة هائلة، في فترة وجيزة ش��هدت 
مس��يرة غير مسبوقة من العمل الدؤوب، 
ورك��زت عل��ى تنمي��ة العنصر البش��ري 
واستثماره ليكون س��اعد الوطن وركيزته 
األساس��ية، عش��ر س��نوات م��ن المتابعة 
والتحفيز والتطوير، جوالت ممنهجة يقوم 
بها سموه في مختلف أنحاء الدولة لشتى 
المشاريع وزياراته الميدانية ألبناء الدولة 
ف��ي مواقع عمله��م تعكس مب��دأ تاحم 
القيادة بالمواطن، وتكرس مقولة صاحب 
الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 
ول��ي عهد أبوظب��ي نائب القائ��د األعلى 
للقوات المس��لحة، حفظه الله، بأن البيت 
متوح��د وأن اللحمة الوطني��ة تتجلى في 

أروع صورها. 

تنويع الدخل
وأض��اف الدكت��ور عبيد الزعاب��ي أن 10 

س��نوات من التمي��ز واإلب��داع واالبتكار 
ساهمت في أن تعيش دولة اإلمارات اليوم 
استقراراً وازدهاراً على جميع الصعد وفي 
كافة المجاالت، وتعمل على تنويع مصادر 
الدخل، وذل��ك بالتقليل من االعتماد على 
النفط كمصدر أساسي لاقتصاد، كما تعمل 
على االس��تثمار في بناء اإلنسان، والسعي 
إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة 

على مستوى الدولة.

لهيئ��ة  التنفي��ذي  الرئي��س  وأض��اف 
األوراق المالي��ة باإلنابة أن 10 س��نوات 
من الوالء والفخ��ر واالعتزاز بقائد علمنا 
ح��ب المركز األول ومّكنن��ا من التباهي 
بي��ن األمم بمنجزات حضارية وإنس��انية 
حققتها دولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
في ش��تى المجاالت، منجزات قادها فكر 
سموه بطموح لم يحده حد فعانق الفضاء 
وجع��ل من المريخ هدفا ومحطة جديدة 

من محطات األمل واالنجاز المتواصل.
س��موه  م��ن  إيماًن��ا  إن��ه  وأض��اف 
بالمقومات والقدرات الكبيرة التي يتمتع 
بها الوطن، فقد تمكن من تقديم نموذج 
ال يضاهى من حفز وتشجيع أبناء الوطن، 
فنراه��م اليوم يتحملون مس��ؤولية أمنه 
الوطني واالقتصادي والمالي، للدفاع عن 

مقدراته وصونها لألجيال القادمة.
وق��ال أحم��د ب��ن ش��عفار، الرئي��س 
التنفيذي لشركة »إمباور« إن دبي شهدت 
في عهد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 
راش��د آل مكت��وم، نائب رئي��س الدولة، 
رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي العديد 
من اإلنجازات على مختلف الصعد والتي 
ش��كلت عام��ة فارقة في تاري��خ وطننا 
بما تحق��ق لها م��ن مكاس��ب اقتصادية 
وتنموي��ة واجتماعي��ة وتعليمية وثقافية 
وإنس��انية، ولما أس��همت به في تحقيق 
الحي��اة الكريم��ة في ضوء نهج س��موكم 
الذي حقق لنا الريادة ليس على مس��توى 
المنطقة وحس��ب ب��ل ف��ي العالم على 
حد س��واء. وأي ق��ارئ منصف إلنجازات 
دب��ي إقليمياً وعالمياً يجد، وبكل وضوح، 
أن الس��نوات العش��ر الماضية اختصرت 
العماقة عقوداً  بإنجازاته��ا ومش��اريعها 
الت��ي  التنموي��ة  النهض��ة  وأن  طويل��ة، 
تحقق��ت تضع اإلمارة عل��ى رأس المدن 
التي تجاوزت إنجازاته��ا خططها إلى أن 
وصلن��ا بأن تمكنت من اختزال 150 عاماً 
م��ن تاريخ نهضة م��دن عالمي��ة حديثة 

بشهادة اإلعام العالمي.
وأش��ار أحمد بن ش��عفار إل��ى أن ما 
تحقق في دبي هو صنيع يدكم يا س��يدي 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد. 
إنه لمن الصعب مواكبة إنجازات سموكم 
لكثرتها وتنوعه��ا، وخاصة في القطاعات 
الخدمي��ة الت��ي تضمن س��عادة المواطن 
وتحق��ق الرضا لكافة القاطنين على هذه 

األرض الطيبة. 

قال عبداللطيف المّا الرئيس التنفيذي 
لمجموع��ة دب��ي للعق��ارات إن صاحب 
الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاك��م دبي، ق��دم في العش��رية األولى 
تجرب��ة رفيع��ة ف��ي اإلدارة الحكومي��ة 
الذكية، وذلك النطاقه من رؤية س��ديدة 
للتنمية الش��املة التي تعتم��د أواًل على 
التكام��ل التام بين كافة إم��ارات الدولة، 
والنه��وض أواًل بالمواطن ليتولى بنفس��ه 
قيادة عجلة التقدم واالزدهار في موطنه. 
وأش��ار عبداللطيف إلى أن س��موه لم 
يت��رك أي مج��ال للصدفة عندم��ا يتعلق 
األم��ر ب��إدارة التخطيط، ب��ل انطلق من 
توظي��ف مقاييس يس��تهدي ب��ه الطاقم 
الحكوم��ي للحك��م عل��ى األداء وتقييمه 
المنشود  النجاح  بشكل مستمر. ولضمان 
من ه��ذه السياس��ة كان ال ب��د من رفد 
الحكومة بالكوادر الوطنية المخلصة بعد 
تدريبها وصقل مواهبها وتطوير مهاراتها.
وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي 
لشركة دو إن العقد الماضي شهد إطاق 
الكثير من المشاريع االستراتيجية العامة 
والمبتك��رة الت��ي أس��همت ف��ي تحقيق 
التط��ور الملم��وس على صعي��د الكفاءة 
واإلنتاجية ومس��تويات س��عادة السكان، 
بم��ا يصب مباش��رة في مصلح��ة الدولة 
وتبوئه��ا ألفضل المراتب الريادية عالميًّا. 
حيث تعتب��ر اإلمارات اليوم نبض العالم، 
ومح��ط أنظ��ار الساس��ة واالقتصاديي��ن 
والس��ّياح، له��ذا تّوجت جه��ود حكومة 
س��موه الرشيدة بفوز اإلمارات باستضافة 
اكس��بو 2020، الذي سيّشكل حدثاً نوعيًّا 
على مس��توى المنطقة والعالم. باإلضافة 
إلى تدش��ين برنامج الفضاء الوطني الذي 
أس��فر عن اإلعان عن مش��روع »مسبار 
األمل« الذي سيس��اهم في تعزيز مكانة 
الدول��ة ف��ي مص��اف ال��دول المتقدمة 

تكنولوجيًّا وعلميًّا.

قال هاني راشد الهاملي األمين العام لمجلس 
دبي االقتص��ادي، إن المكانة المتميزة التي 
انتزعتها دبي على خريطة االقتصاد اإلقليمي 
والدولي هي نت��اج عوامل مركبة، تأتي في 
مقدمته��ا تلك الرؤية االس��تراتيجية الثاقبة 
لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب 
رئي��س الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاكم 
دب��ي، رع��اه الله، وش��غفه ف��ي جعل دبي 
مرك��زاً متقدماً للمال واألعمال و»أنموذجاً« 
لل��دول النامي��ة الطموحة.  وأك��د أن تلك 
الرؤية ُترجمت عملياً إلى توجيهات سديدة 
من س��مو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكت��وم ولي عهد دب��ي رئيس المجلس 
التنفي��ذي إلمارة دبي لمختل��ف الفعاليات 
االقتصادية في اإلم��ارة للعمل على تحويل 
تل��ك األه��داف إل��ى برنامج عم��ل واضح 
المعال��م ممث��ًا بخطة دب��ي 2021، والتي 
تهدف إلى حش��د كافة الطاق��ات والموارد 
واإلمكان��ات لتأمي��ن مس��يرة متدفقة من 

التنمية المس��تدامة.   وذكر الهاملي ان دبي 
ومن��ذ عقود كان��ت نقطة تقاط��ع للتجارة 
العالمية بين الش��رق والغرب بيد أنها ومنذ 
تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
مقالي��د الحكم ف��ي اإلمارة، ش��هدت دبي 

تطورات اقتصادية متاحقة.

أك��د ماجد س��يف الغري��ر، رئيس مجلس 
إدارة غرف��ة تجارة وصناعة دبي أن رؤية 
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكت��وم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نقلت دولة 
اإلم��ارات ودب��ي إلى العالمي��ة، وجعلت 
اس��ميهما مقرون��اً باإلنج��ازات والتطور، 
وحولت الدولة إل��ى مكان يطمح للعيش 
والعمل فيه الجمي��ع، معتبراً إن اإلمارات 
أثبتت تح��ت قيادته أنه��ا أرض ال تعرف 
المستحيل، وش��عب يؤمن بالمركز األول 

على الدوام.
ولفت إلى أن 10 سنوات تحت القيادة 
الحكيمة لس��موه ش��كلت نقلة نوعية في 
العم��ل الحكومي، فأصبحن��ا نحن المثال، 
ونحن النموذج، وبات اسم دولة اإلمارات 
ودبي على كل لس��ان، وقد عودنا س��موه 
على العمل الجاد، وزرع فينا حب االبتكار، 
وعّودن��ا على المبادرات القّيمة التي ترفع 

من شأننا وشأن بلدنا.
وأض��اف ماجد الغرير: »ش��كراً صاحب 
الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دب��ي، رعاه الله، عل��ى األمل الذي 

زرعته فينا«.

أكد س��لطان بط��ي بن مج��رن، مدير عام 
دائ��رة األراض��ي واألم��اك ف��ي دبي أن 
أرقى  الماضية ش��هدت  العشر  الس��نوات 
مستويات العمل الحكومي المتناغم الذي 
يق��دم مصلحة الوط��ن والمواطن على أي 
اعتبارات أخرى، انطاًقا من حكمة صاحب 
الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئي��س الدولة، حفظه الله، التي تس��تلهم 
منها الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس 
الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، 
رعاه الله، آليات صياغة السياسات ووضع 
واالجتماعي��ة  الوطني��ة  االس��تراتيجيات 
والتنموية واالقتصادية والعاقات الدولية.

وأضاف س��لطان بن مجرن أنها سنوات 
عش��ر من إنج��ازات جّم��ة اختزلن��ا فيها 
عقوداً من التقدم والرخاء، وسطرنا خالها 
نجاح��ات تكلل��ت بالتنمية الش��املة التي 
طالت كافة جوانب الحياة؛ فها هو مواطن 

اإلم��ارات يجني ثمار ح��رص قيادته على 
ص��ون كرامته، حيث ينعم بالرخاء بعد أن 
فتحت ل��ه أبواب التعلي��م العالي وفرص 
العم��ل الكريم على مصراعيها، في الوقت 
ال��ذي يحظى فيه باالحت��رام والتقدير في 

كل مكان يحل فيه.

هاني الهاملي: محمد بن راشد 
صانع مجد دبي

ماجد الغرير: دولة ال تعرف 
المستحيل

سلطان بن مجرن: المواطن يجني 
ثمار التنمية

قال هش��ام عبدالله القاسم، الرئيس 
إلدارة  لمجموعة وص��ل  التنفي��ذي 
األص��ول، ونائ��ب رئي��س مجل��س 
إدارة بن��ك اإلم��ارات دبي الوطني، 
إنه بعد عش��ر س��نوات من القيادة 
الراش��دة على تولي صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
حفظ��ه الل��ه، مقالي��د مس��ؤولياته 
الجسام، نائباً لرئيس الدولة، ورئيساً 
إلمارة  ال��وزراء وحاكم��اً  لمجل��س 
دبي، نتشرف أواًل برفع أسمى آيات 
التهنئ��ة والتبريكات لمقام س��موه، 
آمًا أن تحل علينا الذكرى العش��رية 
الثانية لحكمه وق��د تحققت أمانينا 
وتطلعاتن��ا نحو المزي��د من الرفعة 

والمجد واالزدهار والتطور.

 وأض��اف أن س��موه ق��دم ف��ي 
العش��رية األولى تجرب��ة رفيعة في 
اإلدارة الحكومي��ة الذكي��ة، وذل��ك 
النطاقه من رؤية س��ديدة للتنمية 
الش��املة الت��ي تعتم��د أواًل عل��ى 
التكام��ل الت��ام بي��ن كاف��ة إمارات 
الدول��ة، والنه��وض أواًل بالمواط��ن 
ليتولى بنفس��ه قي��ادة عجلة التقدم 

واالزدهار في موطنه.
وأش�����ار هش���ام القاس��م ال��ى 
أن��ه إيمان��اً من س��موه بالمقومات 
والمق��درات الكبي��رة الت��ي يتمتع 
به��ا الوطن، فقد تمك��ن من تقديم 
نموذج ال يضاهى من حفز وتشجيع 
أبناء الوطن، فنراهم اليوم يتحملون 
مس��ؤولية أمنه الوطني واالقتصادي 
مقدرات��ه  ع��ن  للدف��اع  والمال��ي، 

وصونها لألجيال القادمة.

أك��د حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة 
وصناع��ة دبي أن صاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راش��د آل مكت��وم، نائب رئيس 
الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، أرس��ى مفاهيم اس��تثنائية في 
والحوكم��ة  الفعال��ة  الحكومي��ة  اإلدارة 
والش��فافية، حيث ش��كلت رؤية س��موه 
ط��وال العقد الماضي من��ارًة نقلت إمارة 
دبي ودولة اإلم��ارات إلى عهد جديد من 

النمو واالزدهار االقتصادي واالجتماعي.
ولفت بوعميم إلى أن س��موه كان وال 
يزال الداعم األول واألبرز لمجتمع األعمال 
ف��ي دب��ي، حي��ث يمكن بوض��وح تلمس 
فكره وحكمته من اإلنجازات التي حققته 
الدولة في مختلف المجاالت والقطاعات، 
فما حققه سموه خال فترة قصيرة جدير 

بأن يدرس في أعرق جامعات العالم حول 
أفضل ممارس��ات اإلدارة الحكومية، فكان 
التحفي��ز والتش��جيع واإلب��داع واالبتكار 

والتمي��ز أب��رز س��مات العق��د الماضي، 
وكانت قصة نج��اح دبي ومجتمع أعمالها 
إحدى الثمار العدي��دة التي حققتها رؤية 
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكت��وم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
ال��وزراء حاكم دبي. وأضاف بوعميم: لقد 
تعلمنا من س��موه عدم وجود المستحيل، 
وتعلمن��ا اإلرادة لتحقيق األهداف، ونهلنا 
من س��موه ح��ب البذل والعط��اء، ونحن 
محظوظون جداً ألنن��ا نعيش تحت مظلة 
قيادة حكيمة، أعطتتن��ا الكثير با مقابل، 
وحولتن��ا إلى نموذج رائ��د يحتذى به في 
كل انحاء العالم.وق��ال أنه بفضل الجهود 
المتوالية تمكن��ت دبي من تعزيز مكانتها 
االقليمية والعالمية كمحورللتجارة وبوابة 
لاس��تثمار باالضاف��ة ال��ى كونه��ا معبرا 
السواق الدول في المنطقة مما يحفز على 

تدفق االستثمار ويشجع التنمية.

حمد بوعميم: مفاهيم استثنائية في اإلدارة هشام القاسم: عقد من القيادة الراشدة

■ أحمد بن شعفار■ عبيد الزعابي

■ عثمان سلطان■ عبد اللطيف المال

الدولة تجني ثمار
10 سنوات من العمل 

القائم على المعرفة 
واإلبداع 

اإلمارات تحقق قفزات 
نوعية شاملة وتعزز 

مكانتها االستثمارية
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االبتكار في الحكومات ليس ترفًا فكريًا، أو تحسينًا إداريًا، أو شيئًا 
دعائيًا، االبتكار في الحكومات، هو سر بقائها وتجددها، وهو سر 

نهضة شعوبها وتقدم دولها.



متابعة:  ممدوح عبد الحميد 
ومصطفى خليفة وماجدة مالوي 

وأحمد جمال ورباب جبارة وأحمد 
أبو الفتوح وعصام الدين عوض 

وسعيد الوشاحي وبشاير النعيمي 
وداوود محمد

األثر الطيب كالشجرة المثمرة 
تظلِّل كل من استظل بظلها، 

هكذا هو عطاء صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، فاألثر 

الواضح الذي خلفته إنجازات 
سموه ومبادئه أثلج صدر كل 

من آمن بالتميز، ووجد ضالته 
في قائد يقود وطناً ينشد المركز 

األول ويستثمر في الطاقات 
واإلبداعات التي ال تتحدث 

سوى لغة التميز، بغض النظر 
عن جنسه ونوعه وأصله. من 

هنا أوجد سموه مكاناً في 
عقل وقلب كل المقيمين في 
دولة اإلمارات حتى من غير 

الجنسيات العربية، الذين أكدوا 
أن صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد نموذج حي لإلبداع، 
ومثال أعلى، يستمدون الطاقات 

اإليجابية من خالل متابعتهم 
ألدائه.

أفضل الخدماتالقائد الملهم

بيئة متميزة متنفس

مثال أعلى 

المركز األولإبهار

تميزحقوق العامل

فريد من نوعهمعجزات

طموح

ر حياة إنس��انية كريمة لكل شخص  وفَّ
موجود ف��ي دولة اإلم��ارات وألهمني 
الكثير من الطاقة من خالل إنجازاته.  

 إن كافة المبادرات التي تم إطالقها من 
قبل صاحب الس��مو  تهدف الى تقديم 
أفض��ل الخدم��ات الذكي��ة للمواطنين 

والمقيمين.

 اس��تطعت أن أخل��ق عالمي الخاص بي 
من خالل تأسيس مطعم بسبب الظروف 
والبيئة التي س��اهمت بش��كل كبير من 

خالل الحصول على خدمات متميزة.

على الرغم م��ن ُبعدي عن موطني، اال 
أنني أش��عر بأن اإلمارات هي متنفسي 
األول وموطن��ي الثان��ي والبيئ��ة التي 

أمارس العمل بها متجددة وحيوية.

أك��ّن لس��مّوه كل اإلعجاب عل��ى قيادته 
الحكيمة ورؤيته السديدة وحّبه لالبتكار 
والتمّيز والعمل الحثيث لتكون إمارة دبي 

هي الرقم واحد في جميع المجاالت.

من ينظر إلى اإلنجازات التي تحقق في 
الدولة  بشكل عام  وفي دبي على وجه 
الخصوص ، فإنه يق��ف مبهورا أمام ما 

تحقق في سباق للزمن.

منذ احتضان دولة اإلمارات لي وألسرتي 
من��ذ 17 عام��اً لم أش��عر خالله��ا بأني 
غريب، فالجميع يعمل ضمن فريق واحد 

من خالل المنافسة على المركز األول

إن حكومة دولة اإلمارات غرس��ت في 
نفوس أبنائها احت��رام الغير والتواضع، 
فقد شملت قوانينها كافة الجوانب التي 

تحافظ على حقوق العامل.

 إن حكومة اإلمارات تقدم دروس��اً في 
إدارتها الصحيحة للمؤسسات ومرافقها 
التي أْولت عمالءها اهتماماً خاصاً ألنها 

تعترف بالتميز .

 إن كل م��ا تحقق ف��ي دبي وفي وقت 
قياس��ي إنما يدخ��ل التاري��خ عبر باب 
المعجزات، ألنه ال يمكن لتلك اإلنجازات 

المتتالية أن تتحقق بهذه الصورة.

 إن التميز و الطموح الذي يبثه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد في نفس 
الجمي��ع يؤك��د أنه قائد مس��يرة عمل 

حكومي فريدة من نوعها

أعمل ف��ي الدول��ة منذ أكث��ر من 10 
س��نوات، ش��اهدت خالله��ا الخطوات 
الطموح��ة للدولة، كالعم��ران والعمل 
واالجتهاد، التي أصبحت النمط السائد.

■  ناهيم فيتالكاث

■ نواز خان  |  باكستان ■ بهاء الحق  |  أفغانستان

■ ميشال كالج ■ رازا صديقي

■ مالك تاج  |  باكستان ■ كليو اليزار  |  الفلبين

■ جونوثان موالن  |  إيرلندا

■ مستحسن مير■ سراج الدين  |  الهند

■ حسين أصيل  |  تركيا ■ بخت خان  |  باكستان

االثنين | 24 ربيع األول 1437 هـ | 04 يناير 2016م | العدد 12983رؤية ملهمة10

لسنا أقل من المركز األول، وأي شخص يقنع 

نفسه بأنه ال يستحق المركز األول، فقد حكم على 

نفسه بالفشل من البداية.

الرؤية واضحة، واألهداف محددة، والبنية التحتية 

جاهزة، والثقة بكوادرنا كبيرة، والمستقبل ال 

ينتظر المترددين.

مقيمون أجانب: محمد بن راشد رمز اإلرادة واإلدارة
استلهموا منه الكثير من معاني القيادة

■ ألهم  القائد  الوافدين األجانب  الكثير من روح الطموح  |  أرشيفية 
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التفوق هو أسلوب وعادة، وحب وعشق للمراكز األولى، 
وهو رحلة مليئة بالتعلم والمثابرة والصبر. وللتفوق لذة 

ال يعرفها إال من جربها.

دبي- ريما عبدالفتاح

محبة الناس من أعظم ِنعم 
الله عز وجل على صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، الذي استطاع 
بشخصيته المتفردة وأخالقه 

النبيلة أن يكون القائد القدوة 
وحديث الشعوب بأسرها، ال 

بل وإن الماليين يتمنون لو كان 
في بلدانهم رجل مثل سموه، 

يقترب بتواضع من جميع شرائح 
المجتمع وفئاته، ويمنح اإلنسان 
أولوية البناء والتطوير والتقدير، 
ويعمل بجد للوصول إلى الرقم 
واحد وتحقيق إنجازات نوعية 

عالمية. 

يسعى لتحسين 
جودة الحياة 

القرب من الشعب 
والمقيمين

يساعد الفقراء 
ويخفف همومهم

تحسين حياة 
العمال

محب للعرب 
ومخلص للعروبة

طاقة إيجابية 
وعطاء وإبداع

عفوي ال يعرف 
الغرور

منظم ومتمسك 
بالرقم واحد

حرية وبصمات 
إنسانية

قوانين تحمي 
الجميع 

مثقف ولطيف 
التعامل

واقعي ويواكب 
التغيير 

قائد متسامح 
وعادل 

اهتمام بآراء الناس 
وأفكارهم 

تقدير األشخاص 
وفق خبراتهم

إنس��ان متعلم وطموح ويس��عى لرفع 
وتحس��ين جودة الحياة ف��ي دبي، عبر 

توفير فرص للباحثين عن التميز. 

القادة في اإلمارات قريبون من شعبهم 
والمقيم��ون على أرضه��م، ويتعاملون 

ببساطة مطلقة مع اآلخرين. 

شخصية إنسانية تس��اعد الفقراء حول 
العال��م ، كم��ا يدع��م الحري��ة الدينية 
ويشارك في احتفاالت الجنسيات كافة. 

س��موه حري��ص عل��ى تحس��ين حياة 
العم��ال، وق��د س��ن قواني��ن تحف��ظ 

حقوقهم ، كما إنه يهتم بآراء الناس. 

تواضع س��موه من أبرز سماته، كما إنه 
محب للعرب، ووفي ألبناء بلده، يعمل 

من أجلهم ويدعمهم. 

يتمتع سموه بطاقة إيجابية الفتة، تحفز 
عل��ى العمل واإلب��داع، إضافة إلى أنه 
شخصية متفائلة ال تعترف بالمستحيل.

حراس��ة،  دون  الن��اس  بي��ن  يتج��ول 
ويقترب من الجمهور دون حواجز،  ال 

يعرف الغرور ويهتم بمن حوله. 

أح��ب إصراره على الرق��م واحد ، كما 
إنه شخص منظم ويحرص على التواجد 
في الميدان لالطمئنان  على اإلنجازات. 

بصماته اإلنسانية في كل مكان، ويسمح 
بحرية،  عاداته��م  بممارس��ة  للجمي��ع 
ويسعد بكل نجاح وإنجاز على أرضه. 

وفر لن��ا حياة س��هلة وهانئ��ة وآمنة، 
و المقيمون يعيش��ون بس��الم في ظل 

قوانين تحمي كرامتهم وحقوقهم. 

ينشر السعادة والبهجة أينما يحل، كما 
إنه ش��خصية مثقفة ولطيف��ة التعامل، 

وسريع التفاعل مع القضايا الدولية. 

نجح في توحيد شعوب العالم في دبي، 
ويمتلك فلسفة حياتية وقيادية ال نظير 

لها، واقعي ويواكب التغيير بمرونة . 

محمد بن راش��د قائد متسامح وعادل 
وينبذ العنصرية بكل أش��كالها، و يقدر 
جميع المقيمين ويكن لهم  االحترام. 

قائ��د متواض��ع ذو روح ش��بابية، يحب 
الن��اس وس��ماع آرائهم  التواص��ل م��ع 
وأفكارهم، كما إنه يتمتع بنشاط الفت.

خاص��ة  دب��ي  ف��ي  سواس��ية  الن��اس 
واإلمارات عامة، يتم تقدير األش��خاص 

وفق مؤهالتهم وخبراتهم .

■ مارتينز شيلوتي  |  نيجيريا

■ أنجيال ماكسويل  |  أستراليا

■ إليشا داهسوس  |  فلبين

■ روهيت بشتا  |  نيبال ■ محمد السيد   |  مصر 

■ أيهم درويش  |  سوريا

■ ساجد علي  |  باكستان

■ إياد غانم   |  األردن

■ محمد بالل   |  باكستان

■ أبنر أوقابمو  |  فلبين

■ رودري إيكيا  |  فلبين■ فورا ينغجي  |  نيبال

■ جيما ساجيو   |  الهند 

■ الهيو داسون  |  سيرالنكا 

■ كريم فاخوري  |  األردن

مدينة السالم والمحبة

دب��ي فري��دة وجميلة، ويعيش فيها الناس بس��الم ومحبة وتع��اون، كما تتقبل اآلخر 
وتحتضنه وتدعمه. 

■ كييشي إيوا ساكي  |  اليابان

فارس اإلنسانية في عيون الناس
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منطقة الشرق األوسط ليست منطقة توترات 

ونزاعات، بل منطقة اللتقاء الحضارات وامتزاج 

الثقافات وصناعة اإلبداعات.

ال توجد حياة جيدة وأخرى سيئة، وال يوجد عالم 

جميل وآخر صعب، فقط نظرة إيجابية متفائلة، 

أو نظرة سلبية متشائمة.

محمد بن راشد يشرع بوابات التواصل االجتماعي 
متجاوزًا األنماط التقليدية

جّس��د صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 
الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً فريداً 
ف��ي التواصل مع الناس بش��كل ع��ام، ومع 
القطاع��ات المختلفة، وه��ذا التواصل تجلى 
عبر أشكال عديدة، كان من أبرزها التواصل 

عبر وسائل التواصل االجتماعي.
ف��ي أواخر أكتوب��ر 1999، افتتح صاحب 
الس��مو مدينة دب��ي لإلنترنت، كأول منطقة 
ح��رة للتجارة اإللكترونية في العالم، بهدف 
تعزي��ز المكان��ة الت��ي تليق بدب��ي، ويومها 
كان س��موه ي��درك أن اإلنترن��ت والتجارة 
اإللكترونية س��تكونان العامل المحرك لعالم 

الغد الذي تقوده األفكار المبتكرة.
وف��ي يناي��ر 2001، افتتح س��موه مدينة 
دب��ي لإلع��ام، به��دف تعزيز مكان��ة دبي 
وتحويله��ا إلى وجهة إعامي��ة رائدة، يومها 
المعلوم��ات  تكنولوجي��ا  أن  ي��درك  كان 
واالتص��ال قد غّيرت قواع��د صناعة اإلعام 
إلى األب��د، تماماً كما غّيرت قواعد االقتصاد 
والتجارة، ولإلعام اليوم بنية تحتية عالمية 
قوامها شبكة مترابطة ومتداخلة من األقمار 

واإلنترنت  الكمبيوت��ر  وأجه��زة  الصناعي��ة 
واإلنت��اج التلفزيون��ي واإلذاع��ي والصحفي 

والسينمائي. 
ل��م يكن يومه��ا محمد بن راش��د يحلم، 
ب��ل كان م��دركاً أنن��ا عل��ى مواعي��د قريبة 
م��ع تغي��رات جوهرية أخرى، س��يكون من 
ش��أنها تعزيز فكرة القرية الكونية، وتعميق 
حرية انس��ياب األفكار والمعلومات والسلع 

والخدمات واألموال.
وألنه قائد استثنائي، لم يكتِف محمد بن 
راشد بأن أوجد األسس البنيوية لهذا التحول 
الق��ادم في عالم االتصاالت واإلعام، بل إنه 
عم��ل على صياغة ذلك التح��ول واالنخراط 
فيه مؤثراً ومتأثراً، وما هي إال فترة بس��يطة 
حتى أصبح س��موه من أكثر زعم��اء العالم 
لتقنيات اإلع��ام الجديد، حيث  اس��تخداماً 
س��ّخرها في التواصل مع أبناء ش��عبه وأمته 
ومع جمه��ور اإلعام واإلنترنت عبر العالم، 
من خ��ال موقعه اإللكترون��ي الذي اعتمد 
عليه للتواصل مع اإلعاميين ومع الجمهور، 
فأج��رى جملة م��ن الح��وارات اإللكترونية 
المباش��رة مع اإلعاميين ومع الجمهور من 

مواطنين ومقيمين.
وشهدت تلك الحوارات اإللكترونية إقبااًل 

منقطع النظير من قبل المواطنين والمقيمين 
واإلعاميين المحليين واإلقليميين، باعتبارها 

أول تجربة لحاكم من الحكام. 
واس��تمراراً في نهج التواصل المباشر مع 
الناس، دشن سموه حس��اباته الرسمية على 
شبكات التواصل االجتماعي، بداية من يونيو 
2009، عندما دش��ن حس��ابه الرس��مي على 
»فيسبوك«، ليصبح خال فترة وجيزة واحداً 
من أكثر عش��رة زعماء حض��وراً وتأثيراً في 
ش��بكات التواص��ل االجتماعي ف��ي العالم، 
حي��ث تج��اوز ع��دد متابعيه على ش��بكات 
التواص��ل حاج��ز ال�10.5 مايي��ن متابع من 

مختلف أنحاء العالم.
الزعم��اء يس��تخدمون  أغل��ب  وإذا كان 
حس��اباتهم على ش��بكات التواص��ل واجهة 
إعامية وحس��ب، ف��إن س��موه يتعامل مع 
ش��بكات التواصل كقن��وات تواصل واتصال 
مع أبناء ش��عبه وأمته، فتحول حس��ابه إلى 
منص��ة إلطاق المب��ادرات، وإلط��اع أبناء 
ش��عبه على أهم األخبار والقرارات، ولتلقي 
األف��كار والمقترحات ف��ي مختلف القضايا، 
كما يس��تخدم سموه شبكات التواصل منصة 
لتحفيز الن��اس وحثهم على التفاعل والفعل 

اإليجابي.

في هذا اإلطار، اس��تغل س��موه حضوره 
على ش��بكات التواصل إلط��اق العديد من 
المبادرات، من أبرزها اإلعان ألول مرة في 
التاريخ عبر شبكات التواصل االجتماعي عن 
إجراء تعديل وزاري في الحكومة، وذلك في 

مارس 2013.
وفي ديس��مبر م��ن العام نفس��ه، أطلق 
س��موه مب��ادرة العص��ف الذهن��ي لتطوير 
قطاع��ي الصح��ة والتعلي��م، حي��ث خاطب 
الجمهور بقوله: »برجاء إرسال أفكاركم على 
وأس��ئلة   www.uaepm.ae / /:http موقعي 
 rainstorming@uaepm.ae الفيديو عل��ى
ومش��اركاتكم في تويتر #العصف_الذهني_

اإلماراتي«. 
التواص��ل  ش��بكات  تحول��ت  وهك��ذا 
إلى ممارس��ة عند س��موه، يط��ل فيها على 
الجمه��ور، إما طالب��اً للرأي أو معلن��اً خبراً 
أو مطلقاً مبادرة، أو مهنئاً بمناس��بة، وعلى 
س��بيل المث��ال ال الحصر، فقد طلب س��موه 
من الجمهور ترش��يح أوائل اإلم��ارات ليتم 
تكريمه��م، وعّرفهم ببع��ض المتفوقين من 
أبن��اء اإلم��ارات، كالس��يدة الفاضلة موجهة 

الرياضيات خولة الحوسني.
لقد س��ّخر س��موه ش��بكات التواصل في 

الوص��ول إلى كل بيت داخ��ل اإلمارات، إما 
مهنئاً كما ح��دث مع طاب المدارس الذين 
هنأه��م في منازلهم بتفوقهم، أو معزياً كما 
حدث مع الممرضة اإلماراتية األولى سلمى 

الشرهان.
الش��بكات لإلعان  استخدم س��موه تلك 
ع��ن المبادرات الوطنية ودع��وة الناس إلى 
التفاع��ل معه��ا كمبادرة ي��وم العلم، حيث 
دعاه��م إل��ى رف��ع العَل��م ف��وق منازلهم 
ومكاتبهم في التوقيت نفس��ه احتفااًل بيوم 
العَلم، ومبادرة »ش��كراً حماة الوطن« التي 
دعا سموه الجمهور من خالها إلى االحتفاء 
بحماة الوط��ن الذين يضحون بأرواحهم في 
س��بيل حماية وطنهم ونصرة أشقائهم، ومن 
ثم اإلعان عن تخصيص يوم الش��هيد تخليداً 

لشهداء اإلمارات البواسل.
التواصل  ويمتد استخدام سموه لشبكات 
إلى مختلف مناحي الحياة، فقد دعا س��موه 
الجمهور إلى المش��اركة في مبادرة »أسبوع 
المبادرة والمش��اركة  االبتكار«، م��ن خال 

بتقديم األفكار والمقترحات اإلبداعية.
ومب��ادرة »هل أنت س��عيد ف��ي دبي«، 
حي��ث فاجأ س��موه الجمهور برس��الة نصية 
عل��ى هواتفه��م الذكية، يس��ألهم: هل هم 

س��عداء ف��ي دبي؟ كم��ا فاجأ س��موه فريق 
عمله في حكومة اإلمارات برس��الة شكرهم 
فيها على مقترحاتهم وأفكارهم، مؤكداً لهم 
أنهم جميعاً محل تقديره واهتمامه، ومعلناً 
عن إنش��اء صندوق لتبن��ي ودعم أفكارهم 

معنوياً ومادياً.
ول��م يقتصر األم��ر على ه��ذا الحد، بل 
إن س��موه ال يت��رك مناس��بة، س��واء كانت 
وطني��ة أو اجتماعي��ة أو دينية، إال أطل من 
خ��ال ش��بكات التواصل، مهنئ��اً المواطنين 
والمقيمي��ن على أرض دول��ة اإلمارات، بل 
تع��دى اإلمارات إلى تقدي��م التهنئة للدول 
والش��عوب الش��قيقة في أعيادها الوطنية، 
وهو م��ا يح��دث م��ع كل دول الخليج في 

أعيادها الوطنية.
يمكن القول إن صاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راش��د فتح أبواب��ه أمام الجمهور، 
ووّفر لهم عبر ش��بكات التواصل االجتماعي 
قن��وات تواص��ل ووصول ال توص��د أمامهم، 
في أي وقت وزمان، وأصبح بإمكان أي كان 
تقدي��م ش��كواه وعرض مظلمت��ه أو تقديم 
مقترح��ه أو مبادرته إلى س��موه مباش��رة، 
وهو واثق بأن صوته وصل إلى س��موه، وأن 

اإلجراء المناسب سُيتخذ دون تأخير.

■ ما زال المغردون يتفاعلون مع وسم #شكراً_محمد_بن_راشد، بكثافة على شبكة 
التواصل االجتماعي »تويتر«، حيث تجاوز عدد المشاهدات حاجز 340 مليون مشاهدة 

حتى عصر أمس  



»سي إن إن« بثت مقابلة مع سموه خمس مرات متتالية استجابة الهتمام المشاهدين

محمد بن راشد يمد جسور الحوار مع كل الدنيا
حرصت الصحف ووسائل اإلعالم العالمية 
على مد جسور حوار ال ينقطع مع صاحب 
الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاك��م دبي، رع��اه الله، عل��ى امتداد 10 
س��نوات م��ن حكم��ه وحكومت��ه، حيث 
تابعت إنجازاته الكبيرة ومواقفه الملهمة 
وقراراته الحاس��مة، وألق��ت الضوء على 

أفكاره ورؤيته الشاملة.
وفي غم��ار حرص أبرز إعالميي العالم 
على لق��اء س��موه وطرح األس��ئلة عليه 
في ش��تى القضايا التي يهت��م بها العالم، 
ابتداء م��ن مالمح تجربة س��موه الرائدة 
ف��ي البناء والتنمية، واستش��رافا لمواقفه 
من القضايا اإلقليمية والعربية وصواًل إلى 
رؤيت��ه للمس��تقبل التي كان��ت دائما من 

أبرز اهتماماته.
المس��تحيل رص��د كل  وإذا كان م��ن 
محطات الحوار بين صاحب السمو الشيخ 
محم��د ب��ن راش��د آل مكتوم ووس��ائل 
اإلعالم العالمية، فإن من الممكن التوقف 
عن��د أبرز هذه المحط��ات والتي تحدث 
فيها سموه مع أبرز صحف العالم وقنواته 

الفضائية، سواء في الشرق أو الغرب.

خمسة أبعاد
ف��ي كل ه��ذه اللقاءات والح��وارات مع 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد، 
تبرز أبعاد عديدة يحرص على التش��ديد 
عليه��ا وتفصي��ل القول فيه��ا بقدر الفت 
للنظ��ر م��ن الوضوح وبع��د النظر، ولكن 
من بين هذه األبعاد، تبرز خمس��ة أبعاد 
محددة لعلها تش��كل جوهر فكر س��موه 

ورؤيته الخاصة.
أواًل، البع��د المس��تقبلي: وف��ي إطار 
ه��ذا البع��د، نالحظ حرص س��موه على 
استش��راف آف��اق المس��تقبل والتخطيط 
المس��بق ل��كل ما يقوم به، فه��و يرى أن 
اإلم��ارات ف��ي الوقت الذي تتس��ابق مع 
غيرها من الدول المناظرة لها في اإلنجاز 
والتنمي��ة، إال أنها تس��بقها جميعا بأنها ال 
ترفع عينيه��ا عن الغد ف��ي الوقت الذي 
تعي��ش تجربة اليوم، وهذا هو الس��ر في 
أن اإلمارات تفاجئ دائما الكثيرين، ليس 
واإلنجازات،  المش��روعات  عن  بالحديث 
وإنم��ا لتحقيقه��ا وجعلها واقعا ملموس��ا 

ومعاشا يمكن رؤيته ولمسه.
ثاني��اً، البع��د التنم��وي: التنمي��ة بكل 
أبعاده��ا وف��ي مقدمتها بالطب��ع التنمية 
حقيقي��ا  اهتمام��ا  تش��كل  االقتصادي��ة، 
يش��غل صاح��ب الس��مو الش��يخ محمد 
ب��ن راش��د ف��ي كل وقت وحي��ن، وهي 
عنده تترجم من رؤية واس��تراتيجية إلى 
مشروعات ومراحل لخطط وبرامج ترتبط 
باإلمكاني��ات وبآفاق زمنية محددة، ومن 
هنا فإن��ه يتحدث دائما عن مش��روعات 
رهن التخطيط أو التنفيذ أو االنتهاء منها 

واالنتقال إلى غيرها.
ثالثاً، البعد اإلنساني: في كل ما يتحدث 
عنه س��موه يب��رز دائما البعد اإلنس��اني، 
فالبرامج والخطط والمشروعات ال تنهض 
ف��ي ف��راغ، وإنما وس��ط محيط بش��ري 
وتنفذها قوة عاملة، ويشرف عليها صانعو 
القرار، وتحقيقها ينطلق في المقام األول 

عبر البعد اإلنساني ومن خالله.
رابع��اً، بعد اإلنج��از: يرتبط هذا البعد 
بالحرص على ترجم��ة اآلمال والتطلعات 
إنجازات يج��ري تحقيقها  إل��ى  واألحالم 
بتوظي��ف م��ا هو مت��اح م��ن إمكانيات 
وبتحقي��ق معادلة التكامل بي��ن الموارد 
واألهداف، ولهذا فإن تجربة اإلمارات في 
التنمي��ة والتحديث هي في المقام األول 

تجربة إنجازات ال تنقطع.
خامس��اً، بعد المبادرات: كل من تتبع 
مس��يرة صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 
راش��د آل مكت��وم، ال ب��د ل��ه أن يالحظ 
على الف��ور أنه يحرص دائم��ا على طرح 
مبادرات وأش��كال آليات عم��ل لتحقيق 
جوان��ب ش��تى م��ن تطلع��ات المجتمع 

وأحالم��ه، وبه��ذا المعنى ف��إن مبادرات 
س��موه ال يمكن إال أن تس��توقف النظر، 
خاصة ف��ي طابعها الرائ��د والذي يوظف 
أحدث تقني��ات العصر وإمكانياته لخدمة 

أهداف المجتمع.

عبارات دالة
ال يستطيع أحد أن ينسى الحوار المطول 
الذي أجرته مجل��ة »نيوزويك« األميركية 
ف��ي أكتوب��ر الماضي مع صاحب الس��مو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي 
أك��د فيه على أن »المنطقة ليس��ت على 

أجندتي، إنها أجندتي«.
هذه العبارة الدال��ة والقصيرة في آن 
تلقي ضوءاً باه��راً على نهج التفكير لدى 
سموه، فهو يريد ببساطة أن يشير إلى أن 
المنطقة تش��كل أجندت��ه وعمله والكثير 

من مبادراته.
وه��و يق��ول ف��ي ه��ذا الص��دد »إن 
م��ن الخط��أ أن نره��ن مس��تقبل أجيالنا 
بتقلبات أس��واق النف��ط وبورصاتها، وما 
نصنعه ف��ي اإلم��ارات من بن��اء نموذج 
ناجح ف��ي المنطق��ة تس��تطيع أي دولة 
أو ش��عب أن يتبن��اه، كم��ا أن م��ا نفعله 
هو بناء نموذج م��ن داخل المنطقة بكل 
تعقيداتها وتداخالتها، ونتمنى االس��تفادة 
النموذج اإلمارات��ي وأبوابنا مفتوحة  من 

لإلخوة العرب للبناء عليه«. 
ويحرص س��موه على اإلش��ارة إلى أن 
رؤيت��ه تبلورت من خ��الل عمله وخبرته 
وتعامالته على امتداد الس��نوات، من هنا 
تكون��ت لدي��ه قناعات واضح��ة في بناء 
الناجحة، وفي  الدول واألمم والش��عوب 
ه��ذا الصدد، فإن التس��امح هو ما ينبغي 
البدء به، وه��و وليد التعلي��م والمعرفة 
والق��راءة، ث��م يأتي عقب ذلك تس��اوي 

الف��رص أمام الجمي��ع والعدال��ة وحكم 
القان��ون، وهي أمور مهم��ة لبناء اقتصاد 
ق��وي منافس، وال ب��د للحكومات من أن 
تركز على تمكين ش��عوبها وليس التمكن 

من شعوبها. 
وإذا كانت مؤسس��ة »مب��ادرات محمد 
بن راش��د العالمية« قد استقطبت اهتمام 
العالم باستهدافها 130 مليون إنسان، فقد 
كان من الطبيعي أن تدور حولها تساؤالت 
مجلة »نيوزويك« في حوارها مع صاحب 
الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
ال��ذي بادر إل��ى الق��ول: »م��ن يعرفني 
ويع��رف تاريخي يعلم بأني ال أس��تخدم 
مبادراتي اإلنس��انية ألي غرض سياسي أو 
عائ��د اقتصادي، وال نفرق في العطاء ألية 

أسباب دينية أو طائفية أو غيرها«. 

حوارات مع »بي بي سي«
حرص��ت الخدمة العالمي��ة لقناة »بي بي 
س��ي« على إج��راء ح��وارات ممتدة مع 
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكت��وم يجمعه��ا كلها أن صاحب الس��مو 
كان عبرها قادرا عل��ى أن يوضح مواقف 
ال تنس��ى، وأن يطرح وجه��ات نظر تظل 
تتردد ف��ي األذهان، ويكفي أن نتذكر في 
هذا الصدد أن الحوار الذي أجرته المحطة 
مع س��موه في يناير م��ن عام 2014، قدم 
مواق��ف وتصورات تبناه��ا الكثيرون في 

ضوء ما أوضحه سموه بشأنها.
ويكف��ي ب��أن نالح��ظ أن س��موه كان 
حريصا على تأكيد مساندة اإلمارات لمصر 
وش��عبها في منعطف بال��غ األهمية من 
مس��يرتها، فه��و لم يتردد ف��ي القول رداً 
على س��ؤال عم��ا إذا كان ي��رى أن مصر 
أفض��ل ب��دون الرئيس المصري الس��ابق 
محمد مرس��ي: »أفضل كثي��را: قلت إنهم 

س��يبقون في الحك��م عاماً واح��داً فقط، 
ث��م س��يجد الجيش والش��عب ح��اًل. إن 
هذا أفضل لمصر« وذلك في إش��ارة إلى 
جماع��ة اإلخوان المس��لمين التي ينتمي 

إليها مرسي. 
ولم يكن سموه أقل وضوحا في إيضاح 
موقف اإلمارات م��ن الحرب األهلية في 
س��وريا، حي��ث ق��ال بوضوح بال��غ: »إن 
اإلمارات س��وف تساعد، لكنها لن تتدخل 

في األزمة«.

مع »سي إن إن«
تع��د ش��بكة »س��ي إن إن« ف��ي مقدمة 
وس��ائل اإلع��الم العالمية الت��ي حرصت 
دوما على مد جس��ور الحوار مع صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
فأعطت أهمية استثنائية لهذه الحوارات، 
ويكف��ي ان نتذكر أنها بث��ت الحوار الذي 
أجراه مع س��موه مقدم البرامج الش��هير 

جون ديفتيريوس خمس مرات متتالية.
وكان س��موه قد أكد في ه��ذا الحوار 
عل��ى متان��ة اقتص��اد اإلم��ارات وقدرته 
عل��ى تج��اوز مختلف التحدي��ات، وقال: 
»نحن اآلن نتطلع إلى مرحلة جديدة من 
النمو، ويجب أن نكون مس��تعدين تماما 
لتل��ك المرحلة وأن نقتن��ص الفرصة وأن 
نكون في الصدارة لالس��تفادة من الفرص 
الجديدة قبل بقي��ة العالم، ونحن بالفعل 
نمضي قدم��ا، فالبنية األساس��ية جاهزة، 
هناك الطرق والجس��ور واألنفاق ولس��نا 
في حاجة لبدء تأسيس��ها م��ن جديد، لذا 
نح��ن على أتم االس��تعداد لك��ي ننطلق 

ببالدنا نحو المستقبل«.

رقم واحد دائمًا
ول��م يكن هذا هو الح��وار الوحيد الذي 

أجرته ال�»سي إن إن« مع صاحب السمو 
الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإنما 
كان رصي��دا يضاف إلى ح��وارات أخرى، 
منها الح��وار الذي أجرت��ه إيرين بيرنت 
مذيع��ة برنامج »آوت فرون��ت« والذي 
اتسم بالصراحة الكاملة والشفافية التامة، 
وتطرق إلى العديد من الموضوعات التي 
رك��زت في جانب كبير منها على الش��أن 

الداخلي.
وقال س��موه: »نريد أن نك��ون الرقم 
واحد« وذلك في معرض الرد على سؤال 
ح��ول الم��دى ال��ذي يطمح س��موه إلى 
الذهاب إليه فيما يتعلق بمستقبل البالد.
وتط��رق الحوار إلى جس��ور التواصل 
بين الحاكم وشعبه، وقال سموه في هذا 
الص��دد: »ف��ي المجالس يمك��ن للجميع 
أن يتواصل��وا مع الح��كام ويقول��وا إننا 
ل��م نحص��ل على ه��ذا الش��يء أو ذاك، 
أو يش��تكوا لعدم حصوله��م على حقهم 
م��ن هذه الدائ��رة أو ال��وزارة ويطالبوا 

بحقوقهم«.
وتس��اءلت بيرنت في الحوار نفس��ه: 
»هل يأتي الناس إليك ويقدمون طلباتهم 
لك مباش��رة؟ فأجاب س��موه: نعم إنهم 
يأت��ون إل��ي، وإن حصل��ت ش��كوى ضد 
إح��دى الوزارات فإنني أس��تدعي الوزير 

المسؤول وأسأله لماذا لم يؤد عمله«.
وق��د لقي ه��ذا الحوار بش��كل خاص 
اهتمام��ا إقليمي��ا ودوليا واس��ع النطاق، 
وتناقلت وكاالت األنباء ووس��ائل اإلعالم 
الدولي��ة المختلفة أبرز ما ج��اء فيه من 

تصريحات.

االتجاه شرقًا
ويلفت النظر اهتمام وس��ائل اإلعالم في 
العدي��د من أرج��اء الش��رق األقصى مد 

جس��ور الحوار مع صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكت��وم، كما يلفت 
النظر في هذا الصدد الحوار الذي أجرته 
مع س��موه »مجلة شباب بكين« الصينية، 
حيث أكد سموه في هذا الحوار أن الرؤيا 
التي نمتلكها هي المحفز الرئيس��ي لدينا 

للنهوض كل صباح وإنجاز شيء جديد.
وش��دد صاحب الس��مو عل��ى اهتمام 
اإلم��ارات بالتع��اون مع الصين، مش��يرا 
إل��ى أن التجربة الصينية ف��ي النمو هي 
تجربة مميزة يتابعها العالم كله باهتمام، 
وأع��رب ع��ن اعتق��اده بأن دبي تش��به 
مدينة شانغان العاصمة الصينية القديمة 
من حي��ث كونها مدين��ة عالمية منفتحة 
متع��ددة الثقافات، يعيش فيها أش��خاص 
من جنس��يات مختلفة ويعملون معا على 

أرض واحدة.
وأضاف: »إننا نتابع تجربة الصين بكل 
اهتمام ونس��عى إلى تعزيز التعاون بينها 
وبي��ن اإلم��ارات، ليس فقط ف��ي مجال 
التج��ارة، بل في مجاالت العلوم والتقنية 
والطاق��ة المتج��ددة والنظيفة، كما نريد 
ابتعاث طالبنا في المستقبل للدراسة في 

الجامعات الصينية«.
ورداً عل��ى س��ؤال ح��ول دور المرأة 
ف��ي المجتم��ع اإلمارات��ي، ق��ال صاحب 
الس��مو: »أن��ا فخور بال��دور الكبير الذي 
تؤدي��ه الم��رأة اإلماراتية ف��ي مجتمعنا، 
فهي تتمتع بالمس��اواة الكاملة مع الرجل 
و %70 م��ن خريج��ي جامعاتنا هن من 
اإلن��اث، و%65 من الوظائ��ف الحكومية 
و%30 من المناص��ب القيادية الحكومية 
تش��غلها النساء، إننا في دولة اإلمارات ال 
نكتفي بالحديث ع��ن أهمية دور المرأة 
ف��ي المجتمع بل نطب��ق ذلك على أرض 

الواقع بكل جدية«.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حواره مع »مجلة 
شباب بكين« الصينية، أن الرؤية التي نمتلكها هي المحفز الرئيسي لدينا 
للقيام كل صباح وإنجاز ش��يء جديد، مشيرا إلى أنه مدين بالجزء األكبر 
من كل ما يعرفه للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
رحمه الله، ولوالده الش��يخ راش��د، رحمه الله، مؤكدا أنه محظوظ ألنه 

عاصر التجربة السياسية واإلدارية لزايد وراشد بشكل كامل.

أكد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم في الحوار الذي 
أجرته مع��ه مجلة »نيوزويك« األميركية: »ه��ذه المنطقة أوالً قبل كل 
ش��يء هي منطقتي، وشعوبها هم إخوتي وأهلي، وتاريخها هو المكون 
الرئيس��ي لهويتي وحضارتي، ومن ثم هي ليس��ت على أجندتي ولكنها 
هي ما يشكل أجندتي وعملي والكثير من مبادراتي، والمنطقة اليوم كما 

نراها على محك تاريخي وعند مفترق طرق حضاري«.

شكل المنطق القائم على الشفافية والوضوح أبرز ما تتسم به الحوارات 
الت��ي بثتها ونش��رتها القن��وات والصحف العالمية بع��د لقائها بصاحب 
الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم. وهذا ه ما نجده في حديث 
س��موه ع��ن المجالس، حيث يق��ول: "في المجالس يمك��ن للجميع أن 
يتواصلوا مع الحكام ويقولوا إننا لم نحصل على هذا الشيء أو ذاك، أو 
يشتكوا لعدم حصولهم من هذه الدائرة أو الوزارة ويطالبوا بحقوقهم".

منطق الشفافية والوضوحالمنطقة هي أجندتيمع »مجلة شباب بكين« 

■ عالقة محمد بن راشد مع اإلعالم تحكمها الشفافية والمسؤولية

Ⅶ سموه يشدد على خمسة أبعاد تشكل جوهر فكره ورؤيته الخاصة 

Ⅶ اهتمام عالمي بتجربة سموه الرائدة في البناء والتنمية ومواقفه القومية 

Ⅶ البعدان المستقبلي واإلنساني يتصدران اهتمامات سموه ويشكالن أفكاره
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ال ب��د للحكوم��ات أن ترك��ز عل��ى تمكين ش��عوبها ولي��س التمكن من 
ش��عوبها. الحكومات وظيفتها األساس��ية ه��ي بناء البيئ��ة الصالحة 
ولي��س التحك��م ف��ي ه��ذه البيئ��ة. الحكوم��ات وظيفتها وض��ع البنية 
األساس��ية وليس أن تتحكم أو تس��يطر على من يحق له ومن ال يحق 

له استخدام هذه البنية.



دبي ـ رشا عبد المنعم 

ترس��م العديد من مقاالت صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم، نائب رئي��س الدولة، رئي��س مجلس ال��وزراء، حاكم 
دب��ي، رعاه الل��ه، مالم��ح داللية ورمزي��ة فيها الس��مات البارزة 
والواضحة في إيج��از الفكرة والتكثيف المتق��ن للمعنى. مقاالت 
تأخذ مس��ارها المتسق مع المش��هد االجتماعي والثقافي والمتأثر 
بالسمات السياسية المتغيرة لواقع التحوالت في المنطقة والعالم، 

لتجد دائما أصداء متجاوبة تفحص كلماته الملهمة .

مستقبل الشعوب 
إن المتأمل لمجمل مقاالت س��موه حول القضاي��ا المحلية والعربية 
عل��ى وجه الخص��وص يجد أنها تبح��ث في عمق المس��ائل الفكرية 
والعملية من وجهة نظر س��موه المتبوع��ة بمواقف واضحة وحازمة 
مبني��ة على رؤى حصيفة متبص��رة تتطلع للمس��تقبل بعين حكيمة 
وتتأم��ل الذات بي��ن الماضي والحاضر، وخير دلي��ل على ذلك مقال 
س��موه الذي جاء بعنوان »لماذا نريد اس��تضافة العالم في  2020؟« 
الذي يدور في إط��ار االنفتاح الثقافي وتواصل العقول من أجل بناء 
مس��تقبل أفضل، وحملت أفكاره رس��ائل واضح��ة لرؤية ومبادرات 
س��موه إل��ى العالم ح��ول أهمية منطقة الش��رق األوس��ط ودورها 
الحضاري التاريخي المنفت��ح على كافة الثقافات، وصانعة اإلبداعات 
حي��ث تأخذ دولة اإلمارات موقعها الريادي بفضل موقعها الوس��طي 
فهي تبعد ثماني س��اعات فقط عن ثلثي سكان العالم، فضاًل عن أنها 
اليوم مركز اللتقاء الشعوب ووعاء تمتزج فيه الحضارات والثقافات، 
لتعطي البش��رية إبداعات جديدة، كما سلط مقال سموه الضوء على 
أهمية التواصل الحضاري بين شعوب العالم كافة بوجه عام وشعوب 
المنطقة العربية بشكل خاص، يقول سموه: »إذا كان تواصل الثقافات 
المختلفة يبني مس��تقباًل أفضل فكيف بتواصل أبناء الثقافة الواحدة 
والدي��ن الواح��د واللغة الواح��دة؟ منذ أكثر من س��تة عقود ونحن 
نسعى لتحقيق تواصل وتفاعل إيجابيين بين دول المنطقة وشعوبها، 
تواص��ل تتوحد فيه العقول قبل الحدود، وتنفتح فيه القلوب قبل أن 
تفتح األس��واق، وتتوحد فيه اإلرادات قب��ل أن تتوحد فيه العمالت، 
نري��د أن نحق��ق تواص��اًل حقيقياً نبن��ي عبره مس��تقباًل أفضل ألبناء 
المنطقة وشبابها. حان الوقت لتستعيد فيه منطقتنا دورها التاريخي 
والحضاري. لقد حدد تاريخنا قدره بأن نكون أمة عظيمة، ويجب أن 

يجسد مستقبلنا هذا القدر«.

البعد اإلنساني 
البعد العربي ذو المد القومي المستنير لم يغب عن مقاالت سموه 
الموجهة لش��عوب المنطقة العربية والمحمل��ة بالقيم والمواقف 
االستثنائية لكاتب مثقف كبير واسع األفق واالطالع، كثيف القراءة 
وكثير التنوع في قراءاته ابتداء من الش��عر والنثر والقصة والرواية 
واالقتص��اد والتاري��خ وعلم النفس والفلس��فة، فه��و كاتب متعدد 
الكفاءات وعميق في رؤيت��ه وتحليالته لألحداث والوقائع، يمتلك 
أس��لوباً رشيقاً في الكتابة وسلس��اً في التعبير عما يدور في البيت 
العربي الكبير، متناواًل الش��أن اإلمارات��ي الخليجي العربي الدولي 
والت��زام الدفاع عن حقوق اإلنس��ان والمجتمع المدني إلى جانب 
مواقفه اإلنس��انية إزاء القوميات والشعوب األخرى وذلك نابع من 
حس سموه الوطني والقومي، فبقدر ما يحترم ويحب وطنه وشعبه 
يحترم ويقدر القوميات والشعوب األخرى، ويثّمن عالياً نضالها في 

سبيل الحرية والديمقراطية والسالم والعدالة االجتماعية. 

منهجية االبتكار 
إن ما تضمنته مقاالت صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، تجس��د روح الكاتب الباح��ث والدقيق في مالحظته المكللة 
ب��اإلرث الثقافي وس��لوكه اإلنس��اني، وحبه وتش��جيعه للمعرفة، 
وحيويت��ه الفائق��ة في المتابع��ة الفكرية والثقافي��ة واالجتماعية 
والسياس��ية واالقتصادي��ة، وج��اء ذلك جلي��اً في مقال��ه »الدول 
بي��ن االبتكار أو االندث��ار«، الذي ناقش فك��رة تكوين الحكومات 
المبتك��رة القائمة على فلس��فة ومنهج مؤسس��ات القطاع الخاص 
تزامن��ا مع تصنيف حكومة اإلمارات الحكومة األكثر كفاءة عالمياً 
في الكتاب األخير للتنافس��ية الدولي��ة الصادر عن المعهد الدولي 
للتنمية اإلدارية بسويس��را، حيث أكد س��موه أن سر تفوق األداء 
الحكوم��ي في دولة اإلم��ارات يعود إلى آلي��ة العمل في القطاع 
الحكوم��ي التي تعمل بنفس منهجية المؤسس��ات الخاصة وتتبنى 
أفض��ل ممارس��اتها، وتقاس أعماله��ا وخدماتها بمعاييره نفس��ها، 
ومن جانب آخر فقد ش��جع سموه على اإلبداع واالبتكار في بيئة 

الدولة التي توظف الطاقات نحو آفاق جديدة، وتوافق مواهبهم، 
ويصب��ح تحقيق أحالمه��م وطموحاتهم ممكناً، وهذا أحد أس��رار 
نجاح الدول التي تش��جع ش��عوبها عل��ى االبتكار. يقول س��موه: 
»ف��ي العالم ال��ذي نعيش فيه الي��وم، الذي أصبح��ت فيه حركة 
العقول والمواهب والمعلومات مفتوحة كما لم يحدث في تاريخ 
البش��رية من قبل، أصبحت مدن العال��م المختلفة تتنافس لتوفير 
البيئة األذكى واألكثر إبداعاً الستقطاب هذه المواهب واالستفادة 
منها لبناء قوتها وتمّيزها وزيادة تنافس��يتها، الحكومات المبتكرة 
ه��ي حكومات جاذب��ة للمواهب، فّعالة ف��ي األداء، متجددة في 
األنظمة والسياسات والخدمات. الحكومات المبتكرة هي القاطرة 
األساسية لنهضة الشعوب وتقّدم الدول وارتفاع شأنها. الحكومات 
المبتكرة تطلق طاقات الش��عوب، وترفع من قيمة عقل اإلنسان، 
وتحق��ق الحكم��ة الربانية ف��ي أن نكون خلفاء الله ف��ي أرضه... 
االبت��كار هو أن تك��ون أو ال تكون: أن��ا حكومة مبتك��رة، إذاً أنا 

حكومة موجودة«.

توجهات قومية 
من جانب آخر يمدنا صاحب الس��مّو الش��يخ محمد بن راش��د آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الل��ه، بالكثير م��ن المعلومات عن واقع الحي��اة الثقافية والعلمية 
ف��ي الوطن العربي الذي هجرت عقوله المفكرة إلى الخارج، نظرا 
لتبع��ات الضغ��وط المهنية والصراعات الفكري��ة والحوارات حول 
استقاللية المنهجية العملية والفكرية وتطويرها وتفاعلها وتالقحها 
الطبيع��ي مع الثقافة العالمية، حيث لق��ي مقاله، بعنوان »الهجرة 
المعاكسة للعقول«، صدى إعالمياً عالمياً كبيراً، وتّمت ترجمته إلى 
16 لغة في 49 بلداً حول العالم، وتّم نش��ره في 59 صحيفة حول 
العالم، خالل أس��بوع واحد فقط م��ن ظهوره األول، حيث تتطرق 
لقضي��ة عالمية مهمة عن ماليين الكف��اءات والعقول حول العالم، 
إذ أوضح س��مّوه تغييرات مهمة ف��ي اتجاهات هجرة العقول عبر 
العالم مس��تنداً إلى دراس��ات جديدة في هذا المجال، كما أوضح 
سمّوه في المقال األسباب التي جعلت دولة اإلمارات تتصدر دول 
العال��م في جاذبيتها للمواه��ب والعقول. وظهر المقال في صحف 
12 دولة أوروبية، و15 دولة آسيوية، إضافة إلى الواليات المتحدة 
والبرازيل واألرجنتين، والصحف الرئيس��ة في عدد كبير من الدول 

العربية واألفريقية.
 بدأ سمّوه مقاله بموقف تعّرض له أثناء دراسته في كلية مونز 
العس��كرية في المملكة المتحدة، حيث أش��ار س��مّوه إلى الواقع 
الصع��ب الذي كان يدفع أفضل العق��ول العربية إلى الذهاب إلى 
جمي��ع أصقاع األرض بحثاً ع��ن الفرص واألمل في حياة أفضل، ثم 
أش��ار س��مّوه إلى دراس��ات حديثة أّكدت أن هجرة العقول بدأت 
تأخذ اتجاهاً عكسياً في الفترة األخيرة مع تغير اتجاهات االقتصاد 
العالمي، موضحاً سمّوه أن »الصورة ليست قاتمة دائماً، وأن التاريخ 
ال يس��ير في اتجاه واحد، والعالم ليس مكاناً ثابتاً، حيث أش��ارت 
الدراس��ة إلى تصّدر اإلم��ارات، ومعها مجموعة م��ن االقتصادات 
الصاعدة، كوجهات رئيسة الستقطاب العقول والكفاءات العالمية، 
وتصّدرت دول مثل إس��بانيا وبريطانيا والواليات المتحدة وإيطاليا 

وإيرلندا الدول المصدرة لهذه الكفاءات.
وأّكد سمّوه في مقاله أن حلول دولة اإلمارات في المركز األول 
عالمياً في اس��تقطاب العقول � كنس��بة مئوي��ة � يمكن أن يعطي 

نموذجاً يمكن البناء عليه أمام كثير من الدول األخرى.

 رؤى سياسية 
 يعد مقال »داعش التي وحدت العالم« مثااًل على قدرات صاحب 
السمو الش��يخ محمد بن راش��د نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
ال��وزراء حاكم دب��ي، رعاه الله، الف��ذة ذات األبعاد المس��تقبلية 
بمنهجية التقاط رجل الدولة الحكيم والمحنك في قراءته لألحداث 
وقدرت��ه على التعبير المكثف عما يس��عى إليه وهذا ليس بغريب 
على س��موه ككاتب يمتلك ناصية فن القصة القصيرة وناصية اللغة 
والق��درة الباهرة على تكثي��ف الكلمات لمعاٍن كثيرة، حيث تمت 
ترجم��ة المق��ال إلى أكثر من 19 لغ��ة في 50 بلداً ح��ول العالم، 
وتم نش��ره في 63 صحيفة عالمية وذلك خالل أسبوعين فقط من 
ظهوره األول، حيث تناول س��موه في مقاله خطر داعش من زوايا 
جديدة، وطرح حلواًل أكثر ش��مولية وتنموية، وركز في مقاله على 
خطر وأهمي��ة البنية الفكرية للتنظيم أكثر من البنية العس��كرية، 
حيث دعا س��موه لمقاومة فكر داعش بفكر أكثر انفتاحاً واستنارة 
وتقب��اًل لآلخر، كما تطرق في مقاله إل��ى أهمية الحكومات القوية 
المستقرة الجامعة التي تركز على تقديم خدمات حقيقية لشعوبها 
دون تفرق��ة كأحد الحلول المهمة للقضاء على البيئة التي تنش��ط 

فيها مثل هذه التنظيمات.
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ال بد أن تكون لدينا الروح التنافسية القوية مع 
الدول واألمم األخرى، متى فقدنا هذه الروح، بدأنا 

في التراجع.

الذي يحكم نفسه يستطيع أن يحكم غيره، 
ويحكم العالم من حوله، والذي ال يملك نفسه، 

فهو عن غيره أعجز.

مقال »داعش التي وحدت العالم« نشر في 63 صحيفة عالمية

كتابات محمد بن راشد تحفز العقول وتضيء الدروب

Ⅶ حان الوقت لتستعيد منطقتنا دورها التاريخي والحضاري

Ⅶ  الحكومات المبتكرة هي حكومات جاذبة للمواهب

Ⅶ  اإلمارات من أبرز الدول التي تستقطب الكفاءات العربية

■ يؤكد مقولته »الحكم ليس سلطة وال وظيفة وال استحقاقاً تلقائياً، إنما هو رسالة إيمانية ومسؤولية ثقيلة، موضوعها تأمين مصالح الوطن وتحقيق سعادة المواطنين«.
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ال تكوْن َنْدمان على كّل ما فات

ه                         لي فاْت ماْت وال بقاَلْه بقّيَ

للَوقْت ساعات وللعمْر لحظات

ه                               تشقي بها والال تجي لْك هنّيَ

ألنها حملت رؤية قائد يعشق االبتكار

دبي تفرض سحرها على صناع السينما والدراما

دبي ــ عبادة إبراهيم

»المدين��ة الخيالي��ة«، »مس��رح طبيع��ي 
مفت��وح«، »أرض المس��تقبل«، »هوليوود 
الش��رق«، »مدين��ة لها جاذبية س��ينمائية 
واالس��تقرار«؛  والعدالة  »األم��ن  خاصة«، 
كله��ا عب��ارات خرج��ت من أف��واه نجوم 
عالميي��ن أغرته��م دب��ي لتك��ون بطل��ة 
رئيسية ومحوراً مهماً في أحداث أفالمهم 
وأعماله��م الدرامي��ة، لم��ا تتمت��ع به من 
مقومات قلما تتوافر في المدن والعواصم 
العالمي��ة الكب��رى. المدين��ة التي تعكس 
رؤية حاكمها صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم، نائ��ب رئيس الدولة 
رئي��س مجلس ال��وزراء، أضح��ت أيقونة 
للجمال ومدينة لألحالم يس��عى الكثيرون 
إل��ى زيارتها، ب��ل اإلقامة فيه��ا، نظراً إلى 
التطور الكبير الذي تعيش��ه يوماً بعد يوم، 
فكلمة مستحيل ليس لها مكان على أرضها، 
أو في قاموس��ها اإلنجازي، ففي الس��نوات 
األخيرة استطاعت استقطاب صّناع السينما 
لتصوي��ر  مس��رحاً  وأصبح��ت  والدرام��ا، 
مختلف األعمال اإلقليمية والعالمية، وبات 
م��ن المعت��اد رؤي��ة كبار النج��وم العرب 
والعالميين ومعدات التصوير في ش��وارع 

اإلمارة.

أعمال ملحمية
حقق »صراع عل��ى الرمال« نجاحاً منقطع 
النظي��ر، وال��ذي يع��د من خيال وأش��عار 
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، وعلى مدار أس��بوعين تم تسجيل 
قصائ��د هذا العمل بصوت الفنان حس��ين 
الجس��مي، وأثن��اء التصوير حرص س��موه 
عل��ى زيارة طاقم العم��ل الذين وجهوا له 
الش��كر واالمتنان على فروس��يته الشعرية 
األصيلة وارتباطه الوثيق بالصحراء والخيل 
والش��عر. وفي إط��ار ملحم��ي أقرب إلى 
الوقائ��ع التاريخية الت��ي تنتمي إلى أواخر 
القرن التاسع عش��ر بدءاً من العام 1840، 
وتمت��د عل��ى م��دى 90 عام��اً تقريباً في 
الجزيرة العربية ومصر والشام، جاء العمل 
الدرام��ي »أب��واب الغي��م« ال��ذي تخطى 
حدود التاري��خ والجغرافيا، ليعكس تطور 
الحي��اة ف��ي الجزي��رة العربي��ة من خالل 
التعريف بمصائر عدد من الشخصيات في 

فترة زمنية مضطربة.

المهمة المستحيلة
م��ن ناحية أخرى، احتضن��ت دبي أحداث 
ع��دد م��ن األعم��ال العالمي��ة، حيث تم 
فيه��ا تصوي��ر فيلم »المهمة المس��تحيلة« 
في جزئ��ه الرابع لتوم ك��روز، لما يقارب 
الشهر بين شوارع دبي وأبراجها ومعالمها 

الشهيرة، ليحصد العمل بعد عرضه نجاحاً 
كبيراً. وقد أكد النجم األميركي بعد تجربته 
تل��ك، أن دبي تحتفظ بجاذبية س��ينمائية 
مميزة، وأنها من الم��دن التي حلم طوياًل 
بالتصوير فيها، وقال: »منذ زمن وأنا أتابع 
دبي ومراحل تطورها، وطوال الوقت كان 
يراودن��ي حلم التصوير فيه��ا، وأعتقد أن 
لدب��ي جاذبية س��ينمائية ممي��زة ورائعة، 
فل��م يك��ن باإلمكان أن نج��د أجمل منها، 
خصوص��اً أنن��ي أحب التمثيل ف��ي أماكن 
واسعة ومفتوحة وهو ما كفلته دبي لي«.

المدينة الخيالية 
يعد فيلم »س��تار تريك« واحداً من أش��هر 
أف��الم الخي��ال العلمي، وت��م تصويره في 
دبي خالل 13 يوماً في مواقع عدة، أبرزت 
ش��كل دب��ي في المس��تقبل، حيث أش��ار 
المنت��ج المنف��ذ للعمل جيري تش��يرنوف 
أن اختياره��م لتصوي��ر الفيل��م في دبي، 
لي��س فقط لكونه��ا مدينة جميل��ة، وإنما 
ألنها مدينة للمس��تقبل الذي جئنا للبحث 
عن��ه. أما أنطوني��و بانديراس فوصف دبي 
بالمدين��ة الخيالي��ة التي نس��مع عنها في 
الروايات واألس��اطير، فقد تغي��رت تماماً 
عن تلك الصورة التي رآها فيها حين زارها 
للم��رة األولى عام 2008، ففور أن وطأت 
قدماه مطار دبي عام 2015، شعر بأن حلم 

األمس تحول إلى حقيقة ملموسة.

رونق وجاذبية
عل��ى م��دار 25 عام��اً ش��اهدنا أكث��ر من 
7000 حلقة للمسلسل األميركي »الجريء 
والجمي��الت«، ليأت��ي الجدي��د ف��ي آخر 
موس��م من خالل تصوي��ر عدد من حلقاته 
في اإلم��ارات بين دب��ي وأبوظبي، حيث 
جذبهم بش��كل قوي س��حرهما وجمالهما 
المميزة، وش��عروا  وتطورهم��ا وأبنيتهما 
وللوهل��ة األولى أنهم أمام تجربة ش��يقة 
لن ينسوها أبداً. يقول المنتج برادلي بيل: 
»م��ن المذهل أن نرى كل ه��ذه المواقع 
الخالبة والمناظ��ر الصحراوية المميزة في 
دب��ي، كما أن التقارب الرائع بين الثقافات 
العالمية المتعددة يخلق حالة من التناغم 
الممي��زة التي تضفي المزي��د من الرونق 
إلى اإلمارات، فهن��اك العديد من األماكن 

المميزة في هذا البلد الرائع«.

الوجهة المثلى
ارت��دى الممث��ل العالم��ي جاكي ش��ان 
خ��الل تصوير فيلمه  »كون��ج فو اليوغا« 
ال��زي اإلماراتي أثناء سلس��لة مطاردات 
بالسيارات، وتعد هذه المرة األولى الذي 
يصور فيها جاكي ش��ان أفالمه في الشرق 
األوس��ط، وقد اخت��ار دبي تحدي��داً لما 
تتمت��ع به من س��حر وجاذبية، واس��تمر 
التصوي��ر 33 يوماً، أما فيل��م »هابي نيو 
يي��ر« فقد اخت��ار القائمون عل��ى العمل 
دبي لتكون الوجهة المثلى لتصوير الفيلم 
وعرض��ه للمرة األولى في فندق أتالتنس 
النخل��ة. وق��د أب��دى ش��اروخان إعجابه 
بشوارع ومباني اإلمارات والتطور الكبير 
ال��ذي يح��دث فيها، وجع��ل منها محطة 
ألنظ��ار العال��م، قائاًل: التس��وق في دبي 
له مكانة خاصة، فق��د تقابلت مع الكثير 
من المعجبين، وتحدثوا معي عن آرائهم 
في أعمالنا، والتقطن��ا العديد من الصور 

التذكارية معاً.

المدينة تحرض 
على التصوير بين 

معالمها المبهجة

جيري تشيرنوف: 
المستقبل الذي جئنا 

نبحث عنه

توم كروز: مدينة 
لها جاذبية 

سينمائية خاصة

برادلي بيل: تحمل 
تناغمًا بين مختلف 

الثقافات

 أنطونيو بانديراس: 
حلم األمس تحول 

إلى حقيقة 

تأتي الملحمة الغنائية »الفارس« 
الت��ي ظ��ل ينتظره��ا الجمه��ور 
أول  كبي��ر وس��ينطلق  بش��غف 
الس��ادس من يناير  عروضها في 
الج��اري، وتمث��ل رس��الة ح��ب 
وس��الم من دبي إلى العالم، في 
أول مرة يتم فيها بناء قصة دراما 
مس��رحية اعتماداً على األش��عار 
وليس العك��س، كما هي طبيعة 
األش��ياء ف��ي المس��رح الغنائي، 
وذل��ك نظراً للقيمة الكبيرة التي 
والتي  المنتقاة،  األبي��ات  تمثلها 
ت��م اختيارها بعناي��ة فائقة من 
بي��ن 30 قصي��دة نَظَمها صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، وذلك بعد دراسة ما يزيد 
على 150 قصي��دة تحمل معاني 
ورس��ائل وأف��كاراً متنوعة تمس 

طيفاً واسعاً من الموضوعات.

الفارس
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إن لم تكن في المقدمة، فأنت تتنازل عن 

مكانك الطبيعي لصالح منافس آخر، ربما 

كان أقل منك مقدرة واستعدادًا وإبداعًا.

إن كنت دخلت السباق ولم تفز في المرة 

األولى، فال بأس. هذا ليس فشاًل، بل كبوة، 

ولكل جواد كبوة.

إعداد – بهاء الدين عطا وياسر قاسم

يعتب��ر صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكت��وم، نائ��ب رئي��س الدولة 
رئي��س مجلس الوزراء حاك��م دبي، رعاه 
القائد والق��دوة والمله��م والمثل  الل��ه، 
األعل��ى للرياض��ة والرياضيين، وش��عاره 
دائماً التميز، وال يعرف غير المركز األول 

سبياًل.
وأيادي سموه البيضاء ممتدة بال حدود 
لدعم الحركة الرياضية، مما أثمر إنجازات 
هائلة ش��ملت كل المناش��ط محلياً وقارياً 

وعالمياً.
ويعد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم من الشخصيات النافذة 
والمؤثرة والملهمة بشكل كبير في صناعة 

الخيل بالعالم.
ونشأ س��موه وترعرع على حب الخيل 
والفروس��ية، وه��ذا ما دفع��ه إلى دعمها 
بقوة واإلسهام بأفكاره النيرة في تطويرها 
واإلع��الء م��ن ش��أنها عل��ى المس��تويين 

المحلي والعالمي.
وأسهم سموه بش��كل فعال في تطوير 
ودع��م الس��باقات العالمية بصف��ة عامة، 
وف��ي بريطاني��ا بصف��ة خاص��ة، وذل��ك 
بمش��اركة أفضل السالالت وخيول النخبة 

في سباقاتها.
وأدى س��موه دوراً رئيس��اً ف��ي تغيير 
لوائ��ح وقوانين الس��باقات ف��ي بريطانيا 
والتأثير بشكل فعال في القيادات اإلدارية، 
وأحدث حديث سموه عام 1997 في حفل 
»جيم كراك« الس��نوي تأثي��راً واضحاً في 
صناع��ة الخيل البريطاني��ة، وكان له األثر 
األكب��ر في إع��ادة النظر ف��ي الكثير من 
الممارس��ات الخاطئ��ة، وخاصة في مجال 

تمويل سباقات الخيل بإنجلترا.
كم��ا كان ق��رار س��موه الج��ريء بنقل 
خيول��ه الناش��ئة من بريطانيا إلى فرنس��ا 
بمنزلة جرس إنذار إلصالح حال السباقات 

البريطانية.

شخصية مؤثرة
ويعتبر صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم م��ن أبرز الش��خصيات 
العالمي��ة تأثيراً، ولذلك ت��م اختياره عام 
1999 أبرز ش��خصية مؤثرة في س��باقات 
الخيل البريطانية، متقدماً قائمة اش��تملت 
على 50 ش��خصية شهيرة ومؤثرة في هذا 

المجال.
كما اختير سموه في يناير 1999 وللعام 
الثان��ي عل��ى التوال��ي وبإجم��اع مجلس 
الرابط��ة أفضل مالك وم��ربٍّ للخيول في 
بريطاني��ا وإيرلندا، ومنح س��موه وس��اماً 

قاد أنجاله العتالء صهوة المجد في القدرة

محمد بن راشد ارتقى بفروسية اإلمــــارات إلى العالمية

Ⅶ استحدث فريق جودلفين وكأس دبي العالمي

Ⅶ قاد فرساننا للفوز 4 مرات ببطولة العالم للقدرة

 Ⅶ فارس العرب من الشخصيات النافذة والمؤثرة 
في صناعة الخيل بالعالم

دبي ـــ البيان الرياضي

ثمن سعيد بن حميد الطاير، الرئيس التنفيذي 
لمؤسس��ة ميدان رئيس مجل��س إدارة نادي 
دبي لس��باق الخيل، اإلنجازات التي تحققت 
في مجال الفروس��ية ومنذ الق��رن الماضي، 

وقال إنها ال تعد وال تحصى.
وأشاد بمبادراته وأفكاره النيرة والجريئة 
التي أسهمت في االرتقاء بفروسية اإلمارات 

إلى مصاف العالمية.
وأش��اد سعيد الطاير بالدور الكبير لفارس 
العرب باالرتقاء برياضة القدرة في اإلمارات 
والعالم العربي، حيث أسهم بشكل كبير في 
جذب الش��باب لممارس��تها، حيث اكتسبت 
ف��ي س��نوات عديدة ش��عبية كبيرة وس��ط 
الشباب، هذا إلى جانب اإلنجازات المشرفة 
التي حققها أنجال��ه الكرام في بطولة العالم 
للقدرة منذ 2002 بإنجاز الفارس سمو الشيخ 
أحمد بن محم��د آل مكتوم، واإلنجاز الباهر 

الذي حققه س��مو الش��يخ حمدان بن محمد 
آل مكتوم بتتويجه بطاًل لمونديال نورماندي 

بفرنسا 2014.
وثمن س��عيد الطاي��ر عالياً أف��كار فارس 
العرب النيرة باس��تحداث فري��ق جودلفين 
العالمي 1993 الذي حققت خيوله إنجازات 
مش��رفة في جميع قارات العال��م. هذا إلى 
جانب تش��ييده بنية أساس��ية من إسطبالت 

ومختبرات ومستش��فيات بيطرية أس��همت 
في تطور الس��باقات ف��ي الدولة، إلى جانب 
استحداثه كأس دبي العالمي الذي أصبح قبلة 
الم��الك والمدربين والفرس��ان من مختلف 
أنح��اء العال��م، واس��تأثر باهتم��ام كبير من 
اإلع��الم العالمي.  كما أش��اد بفكرة تش��ييد 
مضم��ار مي��دان العالمي ال��ذي يعد مفخرة 
للعرب وليس له مثيل في العالم، بما يضمه 
من بنيات ومنش��آت حديثة قلما تتوافر في 
العال��م. وأعرب الطاير عن فخ��ره وإعزازه 
للمكان��ة العالي��ة الت��ي وصلت إليه��ا قدرة 

اإلمارات على المستوى العالمي.
وأك��د الطاير أن المكان��ة المرموقة التي 
وصل��ت إليه��ا فروس��ية اإلمارات م��ا كانت 
لتحقق لوال األفكار النيرة، والمتابعة اللصيقة 
من س��موه لكل المقترحات واآلراء الجريئة 
التي أسهمت في تطور رياضة الفروسية في 
اإلم��ارات، وأصبحت رائدة على المس��توى 
العالمي من خالل إنجازات خيولها وفرسانها 

في كل المحافل الدولية.

سعيد الطاير: إنجازاته باهرة ومبادراته رائعة وأفكاره نيرة

حق��ق ف��ارس الع��رب إنج��ازاً غير 
مس��بوق، حي��ث تمكن م��ن الفوز 
بالميدالي��ة الذهبي��ة لبطولة أوروبا 
للق��درة 4 مرات من قب��ل، ويعتبر 
ذلك إنجازاً تاريخياً لم يس��بقه إليه 
فارس من قبل. وكانت بداية س��موه 
م��ع الذه��ب األوروبي ع��ام 1999 
عندم��ا قاد فارس��ان اإلمارات للفوز 
بالميدالي��ة الذهبي��ة للفرق لبطولة 
أوروب��ا  الت��ي أقيمت في إس��بانيا 

والبرتغال »إيلفاس باداجوس«.
وكان��ت الميدالي��ة الذهبي��ة الثانية 
ع��ام 2001 عندما قاد أيضاً فرس��ان 
اإلم��ارات للفوز ببطول��ة الفرق في  
إيطالي��ا، وواص��ل س��موه  إنجازاته 
الرائعة في البطولة األوروبية، حيث 
ت��وج بطالً للفردي، ون��ال الميدالية 
الذهبي��ة في إيرلن��دا 2003.وتعتبر 
بطولة كومبين بفرنسا 2005 البطولة 

الرابعة التي يفوز بلقبها.
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رفيعاً من الملك��ة إليزابيث الثانية، ملكة 
بريطانيا.

وللدالل��ة على مكانة س��موه، فقد نال 
ش��رف الفوز ببطولة الم��الك في بريطانيا 
15 م��رة، وه��ذا أبل��غ دليل عل��ى دوره 
المؤثر في الس��باقات من خالل اإلنجازات 
الرائع��ة التي حققته��ا خيوله في مختلف 

المضامير العالمية.
ونال صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم أرفع الدرجات واأللقاب، 
حي��ث كرمه اإلع��الم البريطاني في يوليو 
2008 ممثاًل في القناة الرابعة بالتلفزيون 
البريطاني، وذلك تقديراً إلنجازاته ولدوره 
الفع��ال ف��ي تطور س��باقات الخيول على 

المستوى العالمي.

جائزة »فخر السباقات«
وحصل سموه على جائزة »فخر السباقات« 
م��ن جمعية ريس��ينغ ويلغي��ر البريطانية 
ف��ي أكتوبر 2008 تقدي��راً لعطائه ودعمه 
اإلنس��اني الالمح��دود للعاملين في مجال 
س��باقات الخيل، وقد تس��لم الجائزة نيابة 
عنه نجله سمو الشيخ أحمد بن محمد آل 
مكتوم، رئيس اللجن��ة األولمبية الوطنية، 
م سموه بأرفع جائزة  من األميرة آن، وُكرِّ
تقديري��ة ف��ي س��باقات الخي��ل بأوروبا، 
حيث ُمنح جائزة االستحقاق ضمن جوائز 
المس��توى،  الرفيعة  األوروبي��ة  كارتيي��ه 

وذلك في دورتها ال�18 عام 2008.
كما ن��ال ف��ارس العرب لق��ب »األب 
الروحي« لسباقات القدرة العالمية، وذلك 
تقديراً من ملك ماليزيا وباسم المشاركين 
ف��ي بطولة العالم للقدرة 2008، ولعطائه 
الثّر وإس��هاماته في تطور ه��ذه الرياضة 
على مس��توى العالم، وإلنجازاته المشرفة 

في البطوالت العالمية.
ويع��د اختيار س��موه عض��واً بالجوكي 
كل��وب األميرك��ي فخ��راً للع��رب، وذلك 
ل��دوره الفع��ال والمق��در الذي ق��ام به، 
وإلسهامه في تطور الس��باقات األميركية 

في مختلف المضامير.
وكان ف��وز إس��طبالت دارلي المملوكة 
لس��موه ببطول��ة الم��الك المحلي��ة ف��ي 
الوالي��ات المتحدة األميركي��ة عام 2006 
أبلغ دليل على دوره المش��هود والريادي 
الس��باقات هن��اك، وخاص��ة  ف��ي رق��ي 
المهر  التي حققه��ا  الباه��رة  اإلنج��ازات 
»بيرنارديني« المملوك لسموه، حيث نال 
ش��رف الفوز بجدارة واقتدار في ستة من 
بين ثمانية سباقات خاضها أمام العمالقة.

إن ف��وز فري��ق جودلفي��ن بالبطول��ة 
العالمية للم��الك بأميركا يعد إنجازاً كبيراً 
يرجع الفضل فيه إلى س��موه مؤسس هذا 
الفريق الذي ش��ّرف الع��رب في مختلف 
المضامير العالمية.واستحق صاحب السمو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم لقب 
»أمير الشباب« الذي جاء بقرار من مجلس 

الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

وجاء اتخاذ الق��رار في افتتاح الملتقى 
الدولي للشباب العربي وحوار الحضارات 
ال��ذي انطلق��ت أعماله في مق��ر األمانة 
العربي��ة برعاية  ال��دول  العام��ة لجامعة 
األمين العام الس��ابق عمرو موسى، وذلك 
بمش��اركة 25 دول��ة أجنبي��ة و20 دول��ة 
عربية، حيث جاء اختيار سموه باإلجماع.

إسهامات وابتكارات
يرجع الفضل إلى س��موه في اس��تحداث 
بطول��ة كأس دب��ي العالم��ي ع��ام 1996 
وسلس��لة بطولة اإلمارات لس��باق الخيل 
وبطولة كأس ش��ير جار، ويعد ذلك ضمن 
أبرز أحداث القرن العش��رين التي أس��هم 
فيه��ا س��موه بجه��ده ودعم��ه المتواصل 

وأفكاره وقدراته الجريئة والناجحة.
وأعل��ن س��موه ع��ن انطالق��ة فري��ق 
جودلفين ع��ام 1993 بقيادته وإش��رافه، 

حي��ث يض��ع خطط��ه وبرامج��ه ويتابعه 
بش��كل مس��تمر، ويش��رف على تدريب 
الفريق س��عيد بن س��رور، أش��هر مدرب 

عربي يحقق إنجازات مدوية ومشرفة.
وكان إع��الن صاح��ب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، العقل المفكر 
للبطولة، في يولي��و 1995، قيام البطولة، 
بمنزلة بش��ارة خير، وإيذان��اً بعهد جديد 
لسباقات الخيل العالمية خاصة في مسافة 

الميل وربع الميل على المضمار الرملي.
إن نج��اح كأس دب��ي العالم��ي من��ذ 
انطالقته��ا األولى عام 1996 يمثل وس��ام 
ش��رف على صدور أبناء اإلم��ارات الذين 
خاض��وا التح��دي ونجح��وا ف��ي التنظيم 

بشهادة الخبراء.

إنجاز مشروع ميدان
دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 30 مارس 
2007، مشروع »ميدان« الذي يعد األحدث 
واألبرز على المستوى العالمي، وال يوجد له 
مثيل باعتباره األضخم في سباقات الخيول.

ويشتمل المش��روع على مضمار حديث 
بتصميم فريد يتسع ل�80 ألف متفرج ويضم 
أجنحة ضيافة، كما يضم فندقاً حديثاً يحتوي 

على 400 غرفة ومجمعاً تجارياً.

داعم لسباقات القدرة
ويعد فارس العرب صاحب الس��مو الش��يخ 
محم��د ب��ن راش��د آل مكت��وم م��ن أكب��ر 
الداعمي��ن لس��باقات الق��درة، إذ كان أول 
المش��اركين فيها منذ البداية. وباس��تعراض 
مس��يرة س��موه، نجد أن البداية كانت في 
أول سباق مشترك للهجن والخيول األصيلة 
لمسافة 40 كيلومتراً في منطقة سيح السلم 

يوم 10 يناير 1993.
وكان لس��موه الشرف في احتالل المركز 
الثان��ي على صهوة »عبيان األش��قر«، لينال 
جائ��زة الس��يف الذهب��ي، فيم��ا حصل��ت 
كريمته على المرك��ز األول، ممتطية صهوة 

»الناعس«، لتحصل على الكأس الذهبية.
ويرجع إلى هذا السباق األول باإلمارات 
الفضل الكبير في االرتقاء برياضة س��باقات 
الق��درة، وأصبح منعطفاً جديداً أس��هم في 
جذب الش��باب لممارس��ة ه��ذا النوع من 

الرياضات التراثية.
وأس��هم صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
ب��ن راش��د آل مكت��وم ف��ي إنج��اح أطول 
ماراثون مش��ترك بين الخيول والهجن يقام 
في منطقة الش��رق األوس��ط، ونجح اتحاد 
اإلم��ارات للفروس��ية في تنظيمه لمس��افة 
165 كيلومتراً من منطقة »الس��وان« بإمارة 

رأس الخيمة.

سعيد بن سرور: باعث نهضة الفروسية في اإلمارات
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، إنه في دمي وجزء من  »حبي للخيل ليس بغريب علّيَ

كياني وتاريخي، وأصله األول خرج من أرضي. وفي الحياة 

قد يتأتى لمنافسيك أن يواكبوك في كل ما لديك إال في 

أصالة قومك، فهم ال يمكن منافستك فيهم«.

دبي ـــ البيان الرياضي

أكدت الرا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان 
س��مو الش��يخ منصور ب��ن زاي��د آل نهيان 
العربية األصيلة رئيس��ة  العالمي للخي��ول 
س��باقات  ألكاديمي��ات  الدول��ي  االتح��اد 
الخي��ل "إيفهرا"، على المكاس��ب العديدة 
التي حققتها رياضة الفروس��ية تحت قيادة 
صاح��ب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د 
آل مكت��وم، لي��س فقط في اإلم��ارات، بل 
في العالم أجمع، وأش��ارت إلى أن س��موه 
غرس ب��ذور النجاح ووضع أس��اس الريادة 
للفروسية في العالم أجمع من خالل الدور 
المؤث��ر ال��ذي قام ويقوم به ف��ي االهتمام 

والرعاية لرياضة الفروسية. 
نجاح��ات  كل  أن  صواي��ا،  وأوضح��ت 
الفروس��ية كان لس��موه البصم��ة الواضحة 
فيه��ا حتى أضحى "فارس العالم" بال منازع 
لكونه فارسا مجيدا لهذه الرياضة وصاحب 

فكر ورؤية في تطويرها وداعم أكبر. 
وقالت صوايا إن س��موه يمث��ل القدوة 
التي يهتدي بها مهرجان سمو الشيخ منصور 
ب��ن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية 
األصيل��ة، وأن رؤي��ة س��موه وتوجيهات��ه 
السامية، انعكست إيجابا في النجاحات التي 
حققها المهرجان في مختلف دول وقارات 
العالم، وعبرت عن تقدير أس��رة المهرجان 

ورفعها أسمى آيات الش��كر والعرفان إلى 
سموه، لما قدمه لرياضة الفروسية وللعالم 

عموما وللدولة على وجه الخصوص. 
وأكدت أن مهرجان سمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان، ظل يستمد قوته وعناصر 
نجاحاته من الرؤية الثاقبة لصاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيرة 
إلى أن ثقافة "المركز األول" التي أسس لها 
سموه في كافة المجاالت، كانت النهج الذي 
يس��ير عليه مهرجان س��مو الش��يخ منصور 
بن زاي��د آل نهيان، وبفضل ذلك اكتس��ب 
المهرج��ان صبغت��ه العالمي��ة وأضحى من 
الفعاليات الكبيرة في رياضة الفروسية في 
مختلف دول العالم، وأوضحت أن "المركز 
األول" هو الهدف األساسي لمهرجان سمو 
الش��يخ منصور بن زايد آل نهيان ترس��يخا 
لري��ادة اإلم��ارات ف��ي رياضة الفروس��ية 
وتحقيق��ا للمبادئ األساس��ية التي أقيم من 
أجله��ا المهرجان ف��ي االهتم��ام بالخيول 

العربية األصيلة.

محمد بن راشد ارتقى بفروسية اإلمــــارات إلى العالمية

الرا صوايا: محمد بن راشد وضع أساس الريادة للفروسية

يضاف اإلنج��از ال��ذي حققه فارس 
الشيخ محمد  السمو  العرب صاحب 
بن راش��د آل مكت��وم، نائب رئيس 
الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، بالفوز بلقب بطولة 
العال��م للقدرة »لن��دن 2012«، إلى 
س��جل إنجازاته الباهرة والمش��رفة 
من مختل��ف البطوالت العالمية في 
ش��تى بقاع العالم، م��ا يؤكد خبرته 

وحنكته في سباقات القدرة.
وتاريخ س��موه مشرف في بطوالت 
العال��م للقدرة، إذ أس��هم في الفوز 
ال��ذي حقق��ه نجل��ه الفارس س��مو 
الش��يخ أحمد بن محم��د آل مكتوم 

في إسبانيا عام 2002. 

سجل ذهبي 

 دبي ـ البيان الرياضي

أكد المدرب العالمي س��عيد بن سرور 
م��درب فري��ق جودلفين ب��أن صاحب 
الس��مو الش��يخ محم��د بن راش��د آل 
مكت��وم نائ��ب رئي��س الدول��ة رئيس 
مجل��س الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« 
فارس م��ن الط��راز األول ويرجع إليه 
الفضل في نهضة رياضة الفروس��ية في 
الدول��ة، ووصوله��ا إلى آف��اق أرحب 
ومستوى عالمي بعد اإلنجازات الرائعة 
التي تحققت خالل الس��نوات الماضية 

في مختلف دول العالم.
وأض��اف قائ��اًل ب��أن ف��ارس العرب 
يعتب��ر العقل المفكر الذي س��اهم في 
انتصاراتن��ا حيث يرجع إليه الفضل في 

استحداث فريق جودلفين في تسعينات 
القرن الماضي، وكذلك سباق كأس دبي 
العالمي، إضافة إلى مش��روع »ميدان« 
الذي يعتبر صرح��اً عمالقاً وال يضاهى 

وليس له مثيل في العالم.
وأض��اف وكم��ا نعلم فإن س��موه ال 
يرضى بغي��ر المركز األول، لذا يتوجب 
علين��ا الس��عي جاهدي��ن لبل��وغ هذه 
الغاية والهدف عن طريق اإلخالص في 

العمل والتفاني ونكران الذات.
وأعرب سعيد بن سرور عن تقديره 
للدع��م ال��ذي قدمه له ف��ارس العرب 
حي��ث أوصل��ه إل��ى العالمي��ة بعد أن 
كان مدرب��اً مغم��وراً، وانتقال��ه للعمل 
ف��ي نيوماركت كان��ت الخطوة األولى 
م��ع  واالحت��كاك  الخب��رة  الكتس��اب 

المدربين العالميين.
واعتب��ر م��درب جودلفي��ن أن قيام 
مضم��ار »مي��دان« بمثابة نقل��ة نوعية 
كبيرة لس��باقات اإلم��ارات يجعلها في 

مصاف العالمية .

سموه ال يرضى بغير 
المركز األول ونسعى 

 جاهدين لتحقيق 
هذا الهدف

■ سعيد بن سرور

■ محمد بن راشد ومنصور بن زايد .. دعم مستمر لفرسان اإلمارات أبطال القدرة

■ الرا صوايا

■  فارس العرب بطل العالم للقدرة لندن 2012■  محمد بن راشد يتسلم كأس الفوز من الملكة اليزابيث  |  البيان
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ال تستطيع أن تقتل الحلم في الشباب، ثم تطلب منهم 

اإلبداع والتميز، إذا قتلت الحلم، فأنت تقتل األمل، 

وإذا قتلت األمل، فماذا أبقيت في الناس من حياة؟

هل يستطيع أحدنا أن يحيا بغير أم أو أخت؟

وهل تمأل الرحمة البيوت بغير بنت أو زوجة؟

وهل تحلو الحياة بغير روح الحياة؟

أولى الشباب اهتمامه وصنع لهم بيئة جاذبة

رياضيون: محمد بن راشد مصدر اإللهـــام في تحقيق اإلنجازات والتميز

دبي - بهاء الدين عطا وياسر قاسم 

أجمع الرياضيون على سعادتهم الكبيرة، 
بالرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ 
خليف��ة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة، 
حفظ��ه الله، إل��ى أخيه صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور 10 سنوات 
على حكمه، مؤكدين على مكاسب كثيرة 
جناها الش��باب والرياضي��ون، حتى بات 
س��موه مصدر اإللهام في التميز وتحقيق 
اإلنجازات ف��ي كافة األصع��دة، وعبرت 
الهيئ��ة العامة لرعاية الش��باب والرياضة 
عن ذلك، بتقديم رس��الة ش��كر لسموه، 
تقديراً إلس��هاماته المؤثرة، ودوره البارز 
ف��ي ما تحقق م��ن إنج��ازات ونجاحات، 
وجاء في متن الرسالة التي حمل عنوانها 

»شكراً.. محمد بن راشد«، ما يلي: 
ش��كراً محم��د ب��ن راش��د.. كلمات ال 
تفيك��م حقكم، لكنها العنوان للتعبير عن 
شكرنا المتواضع لسموكم الكبير، عن كل 
ما قدمتم��وه من دعم وتوجيه وإرش��اد 
ومب��ادرات وتش��جيع لطاقاتنا الش��بابية 
والرياضي��ة، وكل من يعمل معهم، ابتداًء 
م��ن نظرة ثاقب��ة الس��تراتيجية حكومية 
متين��ة، تس��تند عليه��ا رياض��ة اإلمارات 
بسواعد شبابها، وصواًل إلى حنكة ومهارة 
في إدارة األزمات والكوارث، لتجعل من 
اإلم��ارات عام��ة، ودبي، ومن ش��خصكم 
الكريم خاصة، عن��وان المعجزات وقاهر 

المستحيالت.

القطاع الحكومي
شكراً محمد بن راشد على حرصك الدائم، 
وتوجيه��ك المس��تمر لتطوي��ر القط��اع 
الحكومي، ودفع عجلة التنمية، من خالل 
توفير الموارد المالية والبشرية، وتمكين 
وتأهي��ل مواطني الحكومة، م��ع التركيز 
عل��ى تفعي��ل ورف��ع إع��داد المواطنين 

وتطوي��ر مهاراته��م القيادي��ة، وتطوي��ر 
البني��ة التحتي��ة التقنية الالزم��ة لتعزيز 
الخدمات  كفاءة وجودة وس��رعة تقديم 
للمتعاملين، وذلك لتحقيق رؤية اإلمارات 

.2021

الشباب
ش��كراً محم��د بن راش��د، يا م��ن أوليت 
أهمية بالغة لرعاية الشباب واهتماماتهم 
المختلف��ة الرياضي��ة والثقافية، ووجهت 
باحتوائه��م من خ��الل بناء بيئ��ة جاذبة 
وحاضنة لهم ولطاقاتهم الخالقة، تس��هم 
ف��ي تعزي��ز قدراتهم، وصق��ل مهاراتهم، 

ودعم مشاريعهم ومبادراتهم.

الرياضة 
ش��كراً محمد بن راش��د، مله��م الرياضة 
والرياضيين، فق��د حققت دولة اإلمارات 
في ظلك، إنج��ازات رائدة في البطوالت 
الرياضي��ة اإلقليمية والعالمية، لترفع من 

مكانتها في المحافل الخارجية، فسموكم 
رياضي وفارس ال يش��ق ل��ه غبار، وقائد 
الذين  الرياضيين  ومعلم ألنجاله، ولسائر 
قدمتم لهم دروس��اً بليغ��ة في فن الفوز 
والريادة، وفي المنافس��ة الشريفة بروح 

رياضية. 

التعليم
ش��كراً محم��د ب��ن راش��د، عل��ى نظام 
التعلي��م الذكي ال��ذي تتمتع ب��ه دولتنا 
الفتي��ة، ليضاهي أرقى المعايير العالمية، 
ويس��هم ف��ي اس��تثمار اإلنس��ان بطرق 
معاص��رة، تجع��ل م��ن ش��باب اإلمارات 
أجيااًل مس��لحة بالعل��م والمعرفة، قادرة 
على قيادة مسيرة التنمية بحرفية علمية، 
وتبني مستقباًل زاهراً للوطن، وبأوامركم 
الحكيم��ة، تمي��زت مؤسس��ات اإلمارات 
التعليمية، وخاضت ميدان المنافس��ة في 
العل��م واالبتكار، وانطلق��ت نحو الفضاء 

بواسطة مسبار األمل.

المساعدات اإلنسانية واإلغاثية
ش��كراً محمد بن راش��د، صاحب األيادي 
البيضاء والمكارم الجسام، مدرسة العطاء 
وفلسفة الرحمة، حيث تجاوزت مكارمك 
أبناء اإلمارات، لتص��ل إلى العالم أجمع، 
س��واء في دعم��ك لمش��اريع التعليم، أو 
مس��اعدة المنكوبين ونصرة المظلومين، 
أو غيره��ا م��ن المجاالت األخ��رى، التي 

تستهدف اإلنسان، وخاصة فئة الشباب.

أسعد شعب
شكراً محمد بن راش��د، لحرصك على أن 
يكون شعب اإلمارات، وفي مقدمهم فئة 
الش��باب والرياضيين، بما فيهم المقيمين 
على أرض اإلمارات، من أس��عد ش��عوب 
العالم، فقد ركزتم على تنمية اإلنس��ان، 
بوصف��ه عماد التنمية والث��روة الحقيقية 
للوطن، وأس��هم ذلك ف��ي ارتفاع ترتيب 
الدولة في مؤش��رات التنمية االجتماعية 

المختلفة، وتصدرها لمؤشر السعادة.

التنمية األسرية والزواج
ش��كراً محمد ب��ن راش��د، لحرصكم على 
األسرة وتعزيز التنمية األسرية، والحرص 
عل��ى توفي��ر بيئ��ة س��ليمة، ابت��داًء من 
نش��أة الطفل اإلماراتي، ومروراً بمراحل 
تكوين األس��رة، من خالل تش��جيع زواج 
المنح  وتقديم  والمواطن��ات،  المواطنين 
المالي��ة لهم، وتوفي��ر برامج في التوجيه 
واإلرش��اد األس��ري، وصواًل إل��ى منحهم 
المس��اكن الخاصة، وتذليل كافة الصعاب 
والعقبات أمام استقرار األسرة اإلماراتية.

الرعاية الصحية 
ش��كراً محمد بن راشد، على تأمين أرقى 
مس��تويات الرعاية الصحي��ة التي تتمتع 
بج��ودة عالمية عالية، وفق كافة المعايير 
الحديثة، وس��عيتم من أجل  والتقني��ات 
أن تضم اإلم��ارات طاقماً طبي��اً محترفاً، 
فوجهت��م بتطوي��ره واالرتق��اء بقدراته، 
لضمان حصول سكان دولة اإلمارات على 

الوقت  المتميزة، وفي  الصحية  الخدمات 
المناسب.

األمن والقانون 
ش��كراً محمد بن راشد، فبخطى قيادتكم 
الرش��يدة، عمل��ت اإلمارات عل��ى بناء 
مجتم��ع يس��وده األمن واألم��ان، حيث 
خط��ت خط��وات هائل��ة ف��ي جهودها 
الهادفة إلى توفير الطمأنينة والس��المة، 
فاحتل��ت مرات��ب عالمي��ة متقدمة في 
مؤش��ر االعتماد على الخدمات الشرطية 
وف��ي  المنظم��ة،  الجريم��ة  ومكافح��ة 
ظل تمس��كها بس��يادة القانون، وتمتعها 
بحكوم��ة ذكي��ة، عمل��ت عل��ى تطوير 
الخدم��ات القضائي��ة، فأنش��أت محاكم 
متخصص��ة وأنظم��ة بديل��ة للتقاض��ي، 
التكنولوجيا  وس��ائل  أحدث  باس��تخدام 
الحديث��ة والذكي��ة، لتغ��دو دولة العدل 
والح��ق والقان��ون، فأصبح��ت اإلمارات 

واحة لألمن واألمان.

الهيئة العامة: شكرًا 
لصاحب النظرة 

الثاقبة واالستراتيجية 
المتينة 

رياضة اإلمارات حققت 
في عهده إنجازات 

رائدة إقليميًا وعالميًا
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فكرة اليوم الرياضي 
الوطني تحولت إلى 

حدث سنوي مهم

سعيد حارب: محمد بن راشد عزز مكانة الرياضة والرياضيين

تق��دم س��عيد ح��ارب أمين ع��ام مجلس 
دبي الرياضي بالش��كر والعرفان لصاحب 
السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاك��م دب��ي - رعاه الله - عل��ى ما قدمه 
للوطن والش��عب وقيادته مسيرة التنمية 
واالزدهار والرخاء لشعبنا سيرا على نهج 
صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة حفظه الله. 
وقال حارب »نرفع أسمى آيات الشكر 
والعرفان لصاحب الس��مو الش��يخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس الدولة 
رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي - رعاه 
الل��ه - على م��ا قدمه للوطن وللش��عب 
خ��الل س��نوات توليه مقالي��د الحكم في 

إمارة دبي ورئاسة مجلس الوزراء، والتي 
أثمرت ع��ن انجازات عدي��دة في جميع 
مجاالت الحياة ساهمت في تعزيز مكانة 
الدولة كنموذج للعالم في سعادة العيش 
والرخ��اء والمحب��ة والعطاء والتس��امح، 
وفي تش��جيع االبتكار وثقافة الجودة في 

العمل«.
اهتم��ام كبي��ر وأضاف »ح��رص صاحب 
السمو الش��يخ محمد بن راشد على ايالء 
الرياضة جانبا كبي��را من وقته وتوجيهاته 
ودع��م الرياضيين بال ح��دود، إيمانا منه 
بأهمي��ة الرياض��ة ف��ي الحياة وس��عادة 
المجتم��ع، وبنظرت��ه الثاقبة أمر بإنش��اء 
مجلس دبي الرياضي ع��ام 2005 لتطوير 
الرياضة، كما يؤكد سموه دائما على جعل 
الرياضة اسلوب حياة، وأن الرياضة مصدرا 

لسعادة الشعب والطاقة االيجابية«.

وواص��ل حارب أطلق صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دب��ي - رعاه الله - اليوم الرياضي الوطني 
وطالب بأن يكون حدثا س��نويا يس��اهم 
في تش��جيع جميع فئ��ات المجتمع على 
ممارسة الرياضة، كما ضرب مثال للجميع 
بقوة االرادة والعزيمة والتحدي وحس��ن 
التخطي��ط وف��از ببطولة العال��م للقدرة 
للفردي والفرقي، كما يحرص على توجيه 
فرس��ان االم��ارات ف��ي بط��والت العالم 
للق��درة، كم��ا يحض��ر س��موه البطوالت 
الرياض��ة ويتاب��ع اع��داد رياضيينا ويرفع 
م��ن روحه��م المعنوية، وق��د حضر في 
ش��هر فبراير الماضي طواف دبي الدولي 
للدراج��ات الهوائي��ة، كم��ا حض��ر ف��ي 
ديس��مبر حدثين رياضيي��ن كبيرين هما 
بطولة العالم للرياض��ات الجوية ومؤتمر 
دبي الرياضي الدولي العاش��ر ليؤكد دعم 
القي��ادة للرياض��ة وأهمي��ة الرياضة في 

المجتم��ع، إلى جانب حض��ور المباريات 
الرياضي��ة المحلية والدولي��ة والبطوالت 
التي تقام على أرض الدولة ويحرص على 

تكريم االبطال والرياضيين عموما.

تأهيل الكوادر 
وختم أمي��ن عام مجلس دب��ي الرياضي: 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د 
آل مكت��وم حريص على دعم أبناء الوطن 
وتعزيز مكانته��م وتأهيلهم بأحد العلوم، 
الك��وادر الوطني��ة اإلدارية  ومن بينه��م 
والقيادي��ة الذي��ن يحظون بدعم س��موه 
الرياضة  لتولي مناص��ب دولية وتطوي��ر 
المحلية، كما تفضل س��موه بتكريم رواد 
الرياض��ة ضم��ن رواد الوط��ن في جميع 
المج��االت، تقديرا لدورهم في ترس��يخ 

قواعد الرياضة.



رفع مط��ر الطاير نائ��ب رئيس مجلس 
دب��ي الرياض��ي أس��مى آي��ات التهاني 
والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رع��اه الله، بمناس��بة الذكرى الس��نوية 
العاشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في 
إم��ارة دبي، واختياره نائباً لرئيس دولة 

اإلمارات ورئيساً لمجلس الوزراء. 
وقال الطاير: صاحب الس��مو الش��يخ 
محم��د بن راش��د آل مكت��وم قائد في 
مي��دان العمل، وملهم لش��عبه، ومعلم 
لألجي��ال، حيث قدم بحكمت��ه نموذجاً 
للقائ��د الفذ الذي يعمل من أجل حاضر 
ومس��تقبل أفضل لألجي��ال القادمة، في 
ذات الوق��ت الذي يحافظ فيه على قيم 
الماضي وتراث اآلب��اء األجداد ويقدمه 
للعالم ف��ي أبهى صورة كونه األس��اس 
الذي بنيت عليه نهضة الوطن، واس��تمد 
من��ه قادتن��ا روح العط��اء واستش��راق 

المستقبل«.
وأضاف: نحن أس��عد ش��عوب العالم 

ألن الله س��بحانه وتعال��ى حبانا بقيادة 
رش��يدة حولت رمال الصحراء إلى مدن 
حديثة أبه��رت العالم بجميع تفاصيلها، 
وبات العيش في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة حلماً للجميع. 
وأك��د الطاي��ر أن القط��اع الرياضي 
حظ��ي كغيره م��ن القطاع��ات األخرى 
بدعم ورعاية كبيرة من صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي 

يؤكد دائما على جعل الرياضة أس��لوب 
حياة وعل��ى أهميتها كمصدر أساس��ي 
المجتم��ع وتزويدهم  أف��راد  لس��عادة 
بالطاق��ة اإليجابي��ة، وقد أطلق س��موه 
العديد من المبادرات الرياضية وآخرها 
اليوم الرياضي الوطني، كما يحرص على 
التواجد بنفسه في البطوالت واألحداث 
الرياضي��ة وآخرها مؤتمر  والمؤتمرات 
دب��ي الرياضي الدولي العاش��ر يوم 27 

ديس��مبر الماضي، وهي رس��الة للعالم 
أجم��ع عل��ى تقدي��ر القيادة الرش��يدة 
للرياضة والرياضيي��ن، كما ضرب المثل 
بفوزه ش��خصياً ببطول��ة العالم لرياضة 
القدرة وحرصه على ممارس��ة الرياضة 
والف��وز به��ا، وتوجي��ه الرياضيي��ن من 
التي  اإلنج��ازات  الوط��ن لتحقيق  أبناء 
ترف��ع راية الوطن خفاق��ة في المحافل 

الدولية«.
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عِب الّتَ َب��ْع��َد  العين  َق��ري��َر  َن��ْم 
ي��ا أب���ي األك��ب��ر ِم���ْن َب��ْع��ِد أب��ي

ق��ائ��دًا لَشعبي  ك��ن��ت  م��ا  أْن����َت 
ب���ْل َزع��ي��م��ًا ل��ج��م��ي��ِع ال���َع���َرِب

واح���دًا فينا  زاي����ْد  َي��ُك��ْن  َل���ْم 
���َوِب �����ُة ح��ي��َن ال���ّنَ ب���ْل ُه���َو األّمَ

رياضيون: محمد بن راشد مصدر اإللهـــام في تحقيق اإلنجازات والتميز

االستراتيجية
ش��كراً محم��د ب��ن راش��د، فق��د تبنيت 
المس��تدامة،  التنمي��ة  اس��تراتيجيات 
وأطلقت حكومتكم استراتيجية اإلمارات 
للتنمية الخضراء، لتكون الدولة من الرواد 
العالميي��ن في مجال االقتص��اد األخضر، 
وإدراكاً م��ن س��موكم ألهمي��ة مواكب��ة 
بذلتم  االقتصادي��ة،  النهض��ة  متطلب��ات 
البني��ة التحتية،  جه��وداً حثيثة لتطوي��ر 
لتحتل اإلمارات مراتب عالمية في جودة 
البني��ة التحتية الش��املة، بما فيها الطرق 
الرافد االقتصادي  والمطارات التي غدت 

للشحن والسياحة.

االقتصاد 
 ش��كراً محمد بن راش��د، لسعي سموكم 
إل��ى تنويع وتطوير القط��اع االقتصادي، 
ليرتق��ي إلى مصاف أفض��ل االقتصادات 
العالمية، ويشهد نمواً في الناتج المحلي 
بوتيرة مستمرة، ليحقق ارتفاعاً ملحوظاً، 

صانع��اً من اإلم��ارات عن ج��دارة، ثاني 
أكبر اقتصاد عربي، وكانت لسموكم رؤية 
حكيم��ة في تزامن النم��و االقتصادي مع 
تنويع الم��وارد وتطوي��ر القطاعات غير 
النفطية، جعلت اإلمارات أحد أبرز مراكز 
التج��ارة والم��ال واألعمال ف��ي العالم، 
واستطاعت في ظل بيئة تنظيمية متكاملة 
ومتقدمة، أن تس��تقطب أهم الش��ركات 
الدولية،  والفعاليات  والمعارض  العالمية 
وحقق��ت بفضل ذلك مراتب متقدمة في 
العديد من المؤشرات العالمية للتنافسية 
وبيئة األعمال واالس��تثمار، ومن أهمها، 
ف��وز اإلم��ارات بأحقي��ة تنظيم إكس��بو 

.2020
ش��كراً محمد بن راش��د، يا م��ن ألهمتنا، 
بالوقوف  اإلم��ارات،  ورياضي��ي  ش��باب 
عل��ى منص��ات التتويج العالمي��ة، ورفع 
علم الدول��ة عالياً خفاقاً في كل المحافل 
القارية والدولية. شكراً من القلب، محمد 

بن راشد

■ سموه خالل تشريفه مؤتمر دبي الدولي األخير  | البيان

الطاير: نموذج لقائد يعمل لحاضر ومستقبل األجيال

القطاع الرياضي 
حظي بدعم ورعاية 

ومبادرات سموه 

الكمالي: حبه لوطنه جعل اإلمارات مضرب مثل للعالم

خالد المدفع: الكلمات ال تفي فارس العرب حقه

الكمالي، عضو  المستش��ار محم��د  أكد 
اللجنة  الوطن��ي، أمين ع��ام  المجل��س 
األولمبي��ة الوطنية نائ��ب رئيس اتحاد 
اإلمارات للفروس��ية أن مرور 10 أعوام 
الش��يخ  الس��مو  عل��ى حكومة صاحب 
محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
رعاه الل��ه، في تقدم وتط��ور وازدهار 
كانت نتاجاً طبيعياً لرؤية سموه الثاقبة، 

وحب��ه لوطن��ه وتفانيه الت��ي ال تنضب 
في تحقيق عنصر التنمية بتميز وكفاءة 
عالي��ة جعل��ت العال��م أجم��ع يضرب 
المثل بإمارات الخير والس��الم في شتى 
العل��وم والمج��االت والتخصصات حتى 
ص��ارت واجه��ة فريدة ومح��ل اهتمام 
ومتابع��ة كاف��ة الباحثين ع��ن النجاح. 
وأش��ار الكمالي إل��ى أن النظرة الرائدة 
لصاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم تقف بش��كل أساس��ي وراء 
سلسلة اإلنجازات الفريدة التي سطرها 
أبناء الوطن طوال السنوات الماضية عبر 
وضع نهج س��موه الراقي نصب أعينهم 
ف��ي التعامل مع مجري��ات الحياة، وقد 
تجلى ذلك حين حص��دوا أرفع األلقاب 
واألوسمة مس��تمدين طاقتهم اإليجابية 
م��ن التوجيهات األبوية لس��موه والتي 
كان له��ا بالغ األثر ف��ي تذليل العقبات 
وتحويله��ا إلى فرص تس��تثمر في كتابة 
المج��د وصناع��ة التاريخ وإعالء اس��م 
اإلمارات العربي��ة المتحدة دائماً وأبداً. 
وأع��رب الكمالي عن فخ��ره واعتزازه 
بح��رص صاح��ب الس��مو نائ��ب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
عل��ى ترس��يخ ثقافة التميز لدى ش��عبه 
والتي انعكس��ت بص��ورة واضحة على 
مس��توى كاف��ة القطاعات بصف��ة عامة 
والقط��اع الرياضي على وجه الخصوص، 
حي��ث قال »تعلمنا من صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم حب 
التجرب��ة والتعلم والتع��رف على كافة 
المس��تجدات ألن الوص��ول إل��ى القمة 

ال يعن��ي النجاح، وأننا قد لمس��نا خالل 
المرحلة الماضية تقدما كبيرا على صعيد 
المحافل واالستحقاقات  المش��اركة في 
الرياضية بفضل دعم ورعاية سموه غير 
العادي��ة لكاف��ة الرياضيين قب��ل وأثناء 
وبعد انتهاء المش��اركات، مما ترك أثراً 
ملحوظاً في ذاك��رة ووجدان الرياضيين 
ومنحهم الثقة في المنافسة على المراكز 

المتقدمة وتسجيل أفضل النتائج« 
واختت��م أمين عام اللجن��ة األولمبية 
الوطني��ة نائ��ب رئيس اتح��اد اإلمارات 
للفروس��ية »تهنئة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدولة 
حفظه الله هي خالص��ة للحب والوفاء 
الذي يس��تقر في قلوب كافة المواطنين 
تجاه ش��خصية صاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راشد آل مكتوم القيادية التي 
عززت مفه��وم التميز والريادة وجعلته 
س��مة مالزمة ألبناء الوط��ن، لتأتي تلك 
التهنئ��ة الس��امية مؤك��دة أن حكوم��ة 
س��موه الرش��يدة أصبحت رمزاً مشرفاً 
يحت��ذى به تمض��ي بخط��ى ثابتة نحو 

التواجد في القمة والمركز األول«.

أكد خالد المدفع، األمين العام المساعد 
للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، 
أن الكلم��ات ال تف��ي صاح��ب الس��مو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئي��س الدول��ة رئيس مجل��س الوزراء 
حاك��م دب��ي، حق��ه، فإنجازات س��موه 
والجه��ود الكبيرة الت��ي يبذلها يصُعب 

وصفها، مش��يراً إلى أن الجميع يس��تمد 
الطاق��ة اإليجابية والحاف��ز والدافع إلى 
اإلبداع المس��تمر مما يقوم به س��موه، 
وأن المواط��ن اإلمارات��ي أصبح حريصاً 
على اإلبداع في كل يوم وساعة ولحظة 

بفضل القدوة التي يمثلها سموه. 
وق��ال المدفع إن ذلك ل��م يتأتَّ من 
ف��راغ، ب��ل نتيجة عمل ملم��وس، حيث 
ظل س��موه يحث باس��تمرار على التميز 
والمحافظ��ة على المرك��ز األول، وليس 
تحقيق��ه فق��ط، مش��يراً إلى أن ش��عب 
اإلم��ارات محظوظ بمثل ه��ذه القيادة 
الرش��يدة الت��ي تتمي��ز بالرؤي��ة الثاقبة 
والنظ��رة البعي��دة تجاه الش��باب الذين 
يمثل��ون مس��تقبل األم��ة، ومؤك��داً أن 
اهتمام س��موه بشريحة الش��باب يمثل 
استثماراً ناجحاً يحافظ على ريادة الدولة 

في المجاالت كافة. 
وأش��ار المدفع إلى أن صاحب السمو 
الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم يقدم 

في كل يوم مبادرة جديدة وحدثاً سعيداً 
لشعب اإلمارات، مستفيداً من المدرسة 
التي تعلم منها، وهي مدرس��ة المغفور 
له الش��يخ زايد ب��ن س��لطان آل نهيان، 
والمغفور له الش��يخ راشد بن سعيد آل 
مكتوم، مؤكداً أن س��موه اكتسب الكثير 
من خب��رات المغف��ور لهما في حس��ن 
القيادة وإس��عاد الن��اس، وقدم كل هذه 

الخبرات لشعب اإلمارات. 
وق��ال المدف��ع إن إنج��ازات س��موه 
تقف ش��اهدة على م��ر العصور، ودعمه 
للش��باب ينم عن رؤيته الثاقبة وأفكاره 
النيرة السابقة عصرها التي جعلته قائداً 
ملهماً للش��باب وق��دوة في حب الوطن 
واالنتماء، بعد أن ك��رس حياته للنهوض 
بدول��ة اإلمارات، والوصول بها إلى أعلى 

المراتب والقمم.

حصد أرفع األلقاب 
واألوسمة ورسخ ثقافة 

التميز في شعبه 

يقدم كل يوم مبادرة 
وحدثا سعيدا لشعب 

االمارات 

البناي:  قائد فريد في عصره

أك��د إبراهيم البناي رئيس االتحاد العربي 
للش��طرنج، رئي��س ن��ادي دب��ي للثقافة 
والش��طرنج أن صاح��ب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي 
رع��اه الله، قدم دعم��ا ال محدوداً للقطاع 
الرياضي من��ذ توليه مقاليد الحكم إلمارة 
دب��ي، وق��ال: أنع��م الله عل��ى اإلمارات 
بالفارس صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي 
قادها إلى المركز األول وحقق لمواطنيها 
والمقيمين السعادة، وسموه فريد عصره.

وأوضح رئيس االتحاد العربي للش��طرنج 
أن صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
ال��وزراء حاك��م دبي رع��اه الل��ه، ال يرضى 
إال بالمرك��ز األول وه��و أفضل مثال يقتدي 
به ش��بابنا ورياضيونا ويج��ب أن نتعلم منه 
المثاب��رة والحرص على ممارس��ة الرياضة، 
وق��ال: تعل��ق س��موه بالمرك��ز األول ليس 
فقط في الرياضة ولكن في شتى المجاالت، 
وأصب��ح ه��ذا الرقم أس��لوب حي��اة ألبناء 
الوطن.واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راش��د آل مكت��وم، بالرياض��ة ليس أمرا 
غريب��ا ألنه فارس ابن فارس، وورث س��موه 
حب الرياضة ع��ن أجداده وهو متعود على 
التألق ورفع علم اإلمارات عاليا في المحافل 
العالمي��ة ويتطلع دائما لرؤي��ة أبناء الوطن 
الغال��ي في الص��دارة، ورؤيته ف��ي االبتكار 
واإلبداع جعلت اإلمارات النجم الساطع في 

سماء القرن الواحد والعشرين.
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حكايات منقوشة

تح��ت ش��مس كل إم��ارة، وفي كل بيت، وبي��ن يدي كل 
إنس��ان، هناك حكاية، في ه��ذه الديار المباركة، لصاحب 
الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم، نائب رئيس 
الدول��ة، رئيس مجلس ال��وزراء، حاكم دبي، حكاية بقيت 
منقوشة في قلوب الناس، إذ تنزلت عليهم، تواضعاً، وقرباً، 
وتلمساً الحتياجاتهم، فقد كان واحداً منهم، ينتسبون إليه، 

مثلما ينتسب إليهم.
حكاي��ات تروي الكثير عن فارس أدرك س��ر القيادة، بأن 
يكون من الناس وإلى الناس، مش��هراً ش��عاره، إن القيادة 

للناس أواًل.
ف��ي الذاكرة عش��رات الحكايات، زيارات س��موه، تفقده 
للناس، إذ يرونه بينهم، في كل موقع، ومكان، الناس طوق 
حمايته، يجالس الكب��ار، يالطف الصغار، يأمر ويوجه بما 
يريده الناس م��ن طلبات وتطلعات، وآمال عقدوها ذات 

إطاللته عليهم.
يتفق��د المكلومين، يلبي طلبات من تقطعت بهم ظروف 

الحياة، يس��تمع بصب��ر بالغ إلى أي ش��كوى، ويحاور كل 
واحد من أهله، اس��تماع األب ألنجاله، والكالم من القلب 
إل��ى القلب، يبقى وال يتبدد، فه��و قيمة عظيمة في هذه 

البالد.
ف��ارس يط��ل دون موع��د مس��بق، يالمس هم��وم أهله 
وعش��يرته الكبيرة، مثلما هو لإلنس��انية، يدرك أسرارها، 
وكثيراً ما كان يأتي هذا الفارس في جولة ليتفقد مشروعاً 
أو منطقة، يقترب من رجل عجوز، يجالس��ه أرضاً، يحاكيه 

بكل تواضع.
ف��ي اليمن��ى، أيضاً، س��ره العظيم، س��ر نوراني، يمس��ح 
بإش��راقاته وجوه الناس، س��ر منبعه رحماني، يقول لكل 
واحد فيهم، أنا الذي كنت لكم وسأبقى ماحييت، فكم من 
ملهوف وقف في بابه، فأغاثه، إذ عرف لحظتها أنه ال باب 

مغلقاً في وجه السائلين.
فارس من ش��عبنا، جال بين أف��راده، صافحهم، في مواقع 
عملهم، أو س��كناهم، وكان واحداً منهم، في مناس��باتهم، 
وأفراحه��م، وغيرها من مناس��بات، فتّوجه الناس فارس��اً 

في قلوبهم.

رؤية ملهمة
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