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محمد بن راشد ... شخصية استثنائية ال تعترف بالمستحيل
دبي - دارين شبير

ج��اء اختي��ار جائزة الش��يخ زاي��د للكتاب 
لصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د 
آل مكت��وم نائ��ب رئي��س الدول��ة رئي��س 
مجلس الوزراء حاكم دبي، ش��خصية العام 
الثقافية، في محل��ه، فهو القائد الذي عمق 
الثقافي وارتقى باإلنسان  التواصل  جس��ور 
وفكره، وهو من اختصر بإنجازاته مس��يرة 
عقود، وهو ش��خصية اس��تثنائية ال تعترف 
جمي��ع  برؤيت��ه  ليتخط��ى  بالمس��تحيل، 

الصعوبات، مصافحاً اإلنجازات بيديه.
نخبة من المثقفين أش��ادوا في حديثهم 
إل��ى )البيان( به��ذا االختي��ار، مؤكدين أن 

الجائزة ومستحقها عنوانان للتميز.

   رؤية متميزة
  تح��دث ب��ال البدور نائ��ب رئيس ندوة 
الثقافة والعلوم، عن اختيار صاحب الس��مو 
الش��يخ محم��د بن راش��د ش��خصية العام 
الثقافية: وأنا أتحدث عن جائزة الشيخ زايد 
للكتاب، فإنن��ي أتحدث عن الفكر، ومحمد 
بن راشد خال األعوام القليلة الماضية، قدم 
للمكتب��ة العربية كتابين مهمين:  »رؤيتي« 
و»ومضات من فكر«، واختصر فيهما رؤيته 
المتميزة لإلدارة والحياة، واكتملت عناصر 
التميز في شخصية سموه من خال تجربته 
الذاتية وممارس��ته ل��إلدارة، وعكس كتاباه 

فكره المستنير والواعي.
وأضاف البدور: من خال قيادة س��موه  
لف��رق عمل على مس��توى مجلس الوزراء، 
وعلى مس��توى إدارة حكومة دبي، ش��هدنا 
إنجازات كثي��رة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، ويحق لنا اليوم أن نهنئ أنفس��نا 
باختي��ار س��موه ش��خصية الع��ام الثقافية، 
كما يح��ق أن يقترن اس��مه بقيمة ورمزية  
صاحب الجائزة المغفور له الشيخ زايد بن 
س��لطان، قكاهما لهما من البصمات المهم 
والنوع��ي، في ثقاف��ة اإلم��ارات وفكرها، 
م��ا جعلها  نموذج��اً فريداً ف��ي مجتمعاتنا 

العربية.

مسيرة عقود
أشاد س��عيد النابودة، المدير العام باإلنابة 
لهيئة دبي للثقافة والفنون، باختيار مجلس 
أمناء جائزة الش��يخ زاي��د للكتاب في هذا 
العام لش��خصية الع��ام الثقافي��ة، المتمثلة 
في صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، إذ إن س��موه، كما قال،  اختصر  
مسيرة عقود بما حققه من إنجازات، وقال 
الناب��ودة: محطات المعة ال تعد وال تحصى 
حققه��ا صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم، وكذا نجاحات في جميع 
المجاالت، اإلنس��انية والتنموي��ة والثقافية 
وغيره��ا، وغزارة ف��ي العطاء ف��ي جميع 
المجاالت، وعلى جميع المستويات المحلية 
والعربي��ة والعالمية، وه��ي فعليا إنجازات 
كفيلة بأن تجعل محمد بن راشد المستحق 

األول للقب شخصية العام الثقافية.
وذك��ر الناب��ودة أن الجائ��زة بتميزه��ا 
تاقت مع الش��خصية األكثر تمي��زاً، وقال: 
نهنئ أنفس��نا به��ذا االختي��ار، فمحمد بن 
راشد قدوة لكل شخص بطموحه وعطاءاته 
وابت��كاره في الفك��ر، وأكثر م��ا يميز هذا 
االختي��ار أنه َقَصد مس��تحقه وهو في أوج 
عطائ��ه، ليكون كوقود يزيد ش��علة العطاء 

والتميز.

صانع المستقبل
أكد الش��اعر إبراهيم الهاش��مي، أمين عام 
اتح��اد كتاب وأدب��اء اإلم��ارات، أن اختيار 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 
مكت��وم نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، ش��خصية العام الثقافية 
في جائزة الشيخ زايد للكتاب، هو »تكريم 
صادف أهله«، مش��يراً إلى أن هذا االختيار 
موف��ق وفي محل��ه. وقال:  ش��اعر وكاتب 
مميز، داعم للثقافة ب��كل أبعادها، ومعنى 
الثقاف��ة لديه ملتصق باإلنس��ان كونه  من 
يصنع المستقبل، وبا ثقافة ووعي ال يمكن 

مصافحة هذا المستقبل.
وأضاف الهاش��مي: ذهبت الجائزة لمن 
يس��تحقها، فأي��ادي صاحب الس��مو حاكم 
دبي بيضاء في جميع المجاالت، وال س��يما 
الثقاف��ة التي نهلت من نبع��ه، فأضاف لها 

وسقاها من معين وعيه وفكره. 

إصدارات رصينة
ب��دأت الدكتورة فاطمة الصايغ، األس��تاذة  
في قس��م التاريخ واآلثار بجامعة اإلمارات، 
حديثها بالقول: »إنجاز جديد لسموه ينضم 
إلى سلسلة اإلنجازات التي أبهر بها العالم«. 
ولفتت  إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راش��د لم يتواَن يوم��اً عن دعم الثقافة. 
وأضاف��ت: لي��س هناك من يس��تحق لقب 
شخصية العام الثقافية أكثر منه، فهو صانع 
للفع��ل الثقافي وليس داعم��ا له فقط، إن 
سموه  مثقف وأديب وشاعر، أثرى المكتبة 

العربية بكت��ب رصينة، ولفت انتباه العالم 
بكتابيه »رؤيتي« و»ومضات من شعر«.

شخصية استثنائية
أشاد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة 
الش��ارقة للكتاب، باختيار صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، شخصية 
العام الثقافية للدورة التاسعة لجائزة الشيخ 
زايد للكت��اب، وقال: يؤكد هذا االختيار أن 
العم��ل الثقافي يحظى على الدوام باهتمام 
قيادتن��ا الرش��يدة، التي تطل��ق المبادرات 
والفعالي��ات الت��ي ترفع من ش��أن الثقافة، 

وتعمل على نشرها عبر حدود العالم. 
وأكد العامري أن صاحب الس��مو حاكم 
دبي ش��خصية وطني��ة وعالمية اس��تثنائية 

تفيض بالعلم والمعرفة.
تحدث الش��اعر علي الخ��وار عن مكانة 
وانجازات صاحب الس��مو حاكم دبي: ليس 
غريب��اً على جائزة متميزة كجائزة الش��يخ 
زاي��د للكت��اب، أن تخت��ار صاحب الس��مو 
الش��يخ محم��د بن راش��د ش��خصية العام 
الثقافي��ة، فالتمي��ز ال يصاف��ح إال القامات 
العالية، وصاحب السمو حاكم دبي مدرسة 
ف��ي الثقافة، تعلمنا منه كيف نحلم، وكيف 

نحقق أحامنا، وكيف نثابر ونجتهد ونبدع، 
لنكون الرقم واحد في كل المجاالت، وكيف 
نرتقي بأنفس��نا لتتحدث أخاقنا وتعبر عن 

فكرنا الراقي ووعينا الكبير.
وأش��ار الخ��وار إل��ى أن االختي��ار ف��ي 
محل��ه. وقال: لم يتوقف دع��م حاكم دبي 
للثقاف��ة والمثقفين والمؤسس��ات الثقافية 
للحظ��ة، إذ أثرى س��موه الح��راك الثقافي 
بفكره ومبادراته، وأضاف للس��احة األدبية 
والش��عرية الكثي��ر، وركز عل��ى االحتفاظ 
بالموروث الشعبي، وكان حاضراً في كل ما 

يضيف للوطن والمواطن.

صدارة
أك��د الدكت��ور خال��د المدفع، مدي��ر عام 
مؤسس��ة الش��ارقة لإلع��ام، أن إنج��ازات 
محمد بن راشد تتحدث عنه، وقال: صاحب 
الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم 
من أكثر الشخصيات تأثيراً بطموحه الكبير 
وعطائ��ه الامح��دود، وأض��اف: في جميع 
المجاالت يظهر تميز  ش��خصية سموه التي 
تس��تحق عن ج��دارة لقب ش��خصية العام 
الثقافية، خاصة وأن سموه ساهم بمبادراته 
ودعمه المتواصل في إثراء المشهد الثقافي، 

ومن خال رؤية إنجازاته على أرض الواقع 
نع��رف ك��م هو كبي��ر ومهم الجه��د الذي 

قام به.
وذكر المدفع أن محمد بن راش��د مثال 
يحتذى به، وقال: تعلمنا منه كيف نس��عى 
وراء أحامن��ا، ونمضي في تحقيقها، وكيف 
نكون في الصدارة، وأن نضع الوطن نصب 
أعيننا ونسعى لارتقاء به من خال االرتقاء 

بأنفسنا.

إنجازات مبهرة
وع��ن اختيار صاح��ب الس��مو حاكم دبي 
ش��خصية العام الثقافية، قال الش��اعر خالد 
الظنحان��ي: ال أع��رف من أين أب��دأ، ففي 
كل المج��االت أب��دع محم��د ب��ن راش��د، 
بالعل��م والمعرف��ة، وابتكر جوائز  فارتقى 
عدة، واهتم باللغة العربية، وأثرى المكتبة 
بإصداراته الرائعة.. إن سموه  نموذج عربي 
نفتخر به، ومثال ُمبدع في القيادة واإلدارة، 
وملهم في مجاالت الشعر واألدب والثقافة 
والفن��ون ب��كل جوانبها، يبهرن��ا بإنجازاته، 

ويفاجئنا بطموحاته التي تعانق السماء.
وذك��ر الظنحان��ي أن محمد بن راش��د 
يمتاز بأفق واس��ع، وق��ال: ال يقتصر فكر 

سموه  ووعيه وطموحه على إمارة دبي أو 
دولة اإلمارات فقط، بل تجاوزت منجزاته  
حدود المحلية لتصل إلى المجتمع العربي 

والعالم.

شخصية عالمية
لفت��ت األديب��ة نجيب��ة الرفاع��ي إلى أن 
القائمين على جائزة الش��يخ زايد للكتاب، 
يس��يرون بخط متواز مع صاحب الس��مو 
حاك��م دبي في دعم الثقافة، وقالت: بهذا 
االختيار يظهر االحتف��اء بالثقافة، فمحمد 
ب��ن راش��د المله��م األول لنا ف��ي مجال 
اإلبداع، وسموه  شخصية خرجت من إطار 
المحلي��ة ووصلت العالمي��ة بالوعي الذي 

تقدمه.. والفكر الذي تحتويه.
وذكرت الرفاعي أن اهتمامات صاحب 
السمو حاكم دبي السياسية،  لم تطَغ على 
اهتمامات��ه الثقافية التي كانت تأخذ حقها 
كام��ًا، ودليل ذل��ك المب��ادرات الثقافية 
المتواصل��ة الت��ي يق��وم به��ا، والجوائ��ز 
المبتكرة في مجال الثقافة، وسعيه الدائم 
إليجاد مؤسس��ات تعنى ب��األدب وتفعيل 
دوره��ا. وأضافت: تعلمن��ا من محمد بن 
راش��د أال نتنازل عن المرك��ز األول، وها 

هو يثبت لنا بأفعاله كيف يمكننا الوصول 
إل��ى الصدارة، حاملين الرق��م واحد على 

جباهنا.

جسور تواصل
»فخ��ورون به��ذه الش��خصية التي مدت 
جس��ور التواص��ل الثقافي منذ س��نوات«. 
به��ذه العب��ارة بدأ راش��د الك��وس مدير 
مش��روع »ثقاف��ة ب��ا ح��دود«، حديثه، 
واض��اف: عمل محمد بن راش��د بجد من 
أج��ل االرتقاء باإلنس��ان وبفك��ره، ودعم 
األدب واألدب��اء، وأثرى الح��راك الثقافي 
م��ا انعكس عل��ى الواقع بش��كل إيجابي، 
وظهر هذا االنعكاس على أبناء الوطن من 
أدباء ومثقفين وش��عراء ومبدعين وصلوا 

بإبداعاتهم إلى أعلى المستويات.
وأشار الكوس إلى أهمية جائزة الشيخ 
زاي��د للكتاب، الفت��اً إلى أنه��ا باختيارها 
لصاحب السمو حاكم دبي،  شخصية العام 
الثقافية في ه��ذه الدورة، أضافت الكثير 
من التميز، ال سيما وأن بصمات محمد بن 
راش��د واضحة للجميع، إذ نجح سموه في 
أن يلهم الكثيرين داخل وخارج اإلمارات، 

وأصبح قدوة يحتذي بها المتميزون.

Ⅶ محمد بن راشد عنوان للقائد الذي ال تفتر همته في دعم االبداع والمبدعين

بالل البدور:
صاحب رؤية متميزة 

وقيادة حكيمة

راشد الكوس:
ق جسور التواصل  عّمَ

وارتقى باإلنسان 

خالد الظنحاني:
فكره تجاوز حدود 

المحلية ووصل العالم

أحمد العامري: 
شخصية استثنائية 
تفيض علمًا ومعرفة

علي الخوار:
 صاحب الصدارة 

ومحب الرقم واحد 

خالد المدفع:
أثرى المشهد الثقافي 
وعلمنا معنى الصدارة

سعيد النابودة:
اختصر بإنجازاته 

العظيمة مسيرة عقود

إبراهيم الهاشمي:  
داعم أول للثقافة بكل 

أبعادها

فاطمة الصايغ:
صانع للفعل الثقافي 
وليس داعمًا له فقط

نجيبة الرفاعي:
تعلمنا من سموه أال 

نتنازل عن المركز األول
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والــــــــــــمــــــــــــْجــــــــــــُد لــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــــــــادْت أوائـــــــــُلـــــــــنـــــــــا

من قصيدة »اللغة الخالدة«

ــــــــــــــــــِه مـــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــن ِعــــــــــــــــــــــــــــــّزٍ وُمـــــــــــــْســـــــــــــَتـــــــــــــَبـــــــــــــِق لــــــــــــــــــّلِ

وَمـــــــــــْلـــــــــــَبـــــــــــُس الــــــــــنــــــــــاس مــــــــــن ِجــــــــــــْلــــــــــــٍد ومــــــــــــــن ِخـــــــــــــــــَرِق

الــــــُعــــــُنــــــِق فـــــــي  ـــــــــــْوِق  الـــــــــــّطَ مــــــثــــــَل  كـــــــــان  فـــــْضـــــُلـــــنـــــا  إْذ 

ِل لـــــــــــــــــــم ُتـــــــــــــطـــــــــــــِق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة لـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــّذُ فـــــــــــــــإّنـــــــــــــــنـــــــــــــــا أّمَ

مــــــــــــــا قــــــــــــــد َيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرْوُق ِلــــــــــــــُحــــــــــــــســــــــــــــاٍد ولــــــــــــــــــم َيـــــــــــــــــــــــُرِق

الــــــــــحــــــــــِذِق الــــــــــفــــــــــاِهــــــــــِم  بــــــــفــــــــْكــــــــِر  َنـــــــــــــــــــــــــــزْدُه  لــــــــــم  إْن  2015
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إعداد: ر�ا عبدالفتاح - غرافيك: أسيل الخلييل

يحتوي كتاب «ومضات من فكر»، عىل ُدرر الكالم وأجمله، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم د�، القائد العر� الناجح، والفارس ذي التجربة ال�ية، حيث 
استطاعت ومضاته الخاصة أن تيضء رسيعاً عىل مواضيع متنوعة يف القيادة واإلدارة والحياة الشخصية، باإلضافة إىل قصة برج خليفة، والرقم واحد، والسياحة العائلية، ومراقبة األداء الحكومي، و¯ك® املرأة، وأولويات 

التنمية يف اإلمارات، وتحفيز املواطن®، فضالً عن نظرة سموه إىل النجاح والتفاؤل، وغÉها من املواضيع املستوحاة من الجلسة الحوارية التي أجراها خالل القمة الحكومية التي ُعقدت يف فرباير 2013.

را › ⁙ₚ⁔ₙ ت‶ₙو⁙.. ُدرر اₔₖ⅂م

ا₈ₖ‶رس
«الفروسية تجسد أجمل معاÏ العزة 
والشهامة والكرامة واألخالق النبيلة، 
وهي صفات ال يستغني عنها القائد. 
لقد تعلمت كثÉاً من الفروسية ومن 
الخيل. أنا أحب خييل وهي تحبني».

₁‶اₖ
«هو عاÖ آخر، ترتبط ع® الشاعر بقلبه، وع® 
الشاعر ليست كبقية العيون، وقلبه أيضاً ليس 

كبقية القلوب، ترى ع® الشاعر ما ال يراه غÉه. 
نظرته للسØء والبحر والصحراء ليست 

مستعجلة كبقية البرش، بل هي نظرة متأنية 
�ألها الشغف وتلمس جØليات الوجوه من 

حوله».

ℇ›‶⁑℅⅀ا
«الفروسية والشعر والقيادة، هي ثالثية تتفاعل مع 

بعضها بطريقة إيجابية، لتجعلك فارساً أفضل، وشاعراً 
أفضل، وقائداً أفضل. وبالطبع ال أقول هنا إن كل قائد 

ال بد أن يكون شاعراً أو فارساً، ولكن كل قائد، ال بد أن 
يكون له شغف يف الحياة، يعطي قيادته عمقاً وتفرداً 

وأسلوباً �يزه عن غÉه».
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تستطيع كل يوم أن تطور القائد الذي يف داخلك

وظيفة الحكومة تحقيق السعادة للمجتمع

 لو انتظرنا الغد حتى يأå، فسنستمر يف تأجيل كل يشء

نحن لسنا إمارات نحن دولة اإلمارات
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الصالحيات تساعد املوظف عىل تحقيق اإلنجازات دولة االتحاد وجدت لتبقى وتستمر التوقف مضيعة للوقت، والراحة هي يف الحقيقة تعب
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 الوظيفة جزء من الحياة، والحياة أçن من أن نضيعها يف التعاسة

ال يوجد إنسان ضعيف، بل يوجد إنسان يريد وآخر ال يريد

كل تحٍد هو فرصة للتعلم وفرصة الختبار قدراتنا ومعارفنا

الوقت كالنهر الجاري، ال تستطيع أن تضع رجلك عىل املاء نفسه مرت® يف نهر جاٍر

ال أعرف من اخرتع كلمة مستحيل، ولكنه بالتأكيد كان يبحث عن الحياة السهلة

¯لكه أبوظبي هو لد� ولجميع اإلمارات، وما ¯لكه د� هو ألبوظبي ولجميع اإلمارات
ما 

مها
طع

اة 
حي

ولل
اه 

معن
ت 

وق
 لل

 تعطي
 التي

ة هي
صح

فال
ة، 

حيا
و ال

ت ه
وق

ن ال
 كا

إذا
 

رص الطرق للفوز حتى يف الرياضة
 املعرفة أق

جها
حتا

ي ن
ر الت

طوي
 الت

ماكن
ىل أ

É إ
 ويش

ئنا،
نا بأخطا

عرف
ن ي

� م
 أك

دنا
سع

 ي

ع الضخمة
شاري

م امل
Øع باهت

ونتاب
ج، 

خلي
ل ال

 دو
م من

 نحن نتعل

أ اليوم وليس غداً
ستقبل يبد

عنا لالنتظار، امل
ب يدف

 ليس هناك سب

ل للتأجيل
É قاب

يشء غ
عبنا، والسعادة 

دفنا تحقيق السعادة لش
ه

لست أنا من يحكم عىل املسؤول، بل يستطيع هو أن يحكم عىل نفسه

رصار أهم بكثÉ من الذكاء
 املثابرة واإل

 أفضل وسيلة لصقل القدرات فريق العمل

 املستقبل سيكون ألصحاب األفكار

الحياة السهلة ال تصنع الرجال وال تبني األوطان

اإلبداع يف الحكومة يطور خدمة، ويبني إنساناً، ويعمر دولة

 الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، والكل يشرتك يف صنع دولة اإلمارات

نهضة الدول والشعوب تبدأ من التعليم، ومستقبل األمم يبدأ من مدارسها
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القائد العظيم يصنع قادة عظØء، وال يختزل املؤسسة يف شخ

2015

ِهـــــــــــــــــــــــْمـــــــــــــــــــــــُت بـــــــــــــظـــــــــــــبـــــــــــــٍي َجـــــــــــــَفـــــــــــــال

لـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــبـــــــــــه

ــــــــــــــــــــُه وصــــــــــــــــــــَل ســــــــــــــــــــــــألــــــــــــــــــــــــُت  إذا 

يـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــيـــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــو جـــــــــــــاوبـــــــــــــنـــــــــــــي

روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــائــــــــــــــمــــــــــــــة

فـــــــــــــــــــــــــي ُحـــــــــــــــــــــــــّبـــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــي قـــــــــصـــــــــة

من قصيدة »ِهْمُت بظبٍي َجفال«

كـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــدر لــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا اكــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــال

وحـــــــــــــــــــــــــــال دالاًل  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق 

وال بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  جـــــــــــــــــــــــــــــــــاوبـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــي 

هـــــــــال قـــــــــــــــــــــــــــــــــال  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأْن  ال  عـــــــــــــــــــــــــن 

مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــدُت األمــــــــــــــــــــــــــــــــال

غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدْت لــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــري مــــــــــثــــــــــال



القاهرة - دار اإلعالم العربية

ه��و أيقونة األمل وال��روح اإليجابية في 
العال��م العربي، تخط��ت بصماته حدود 
اإلمارات العربية المتحدة لتصل أش��عتها 
الحانية إلى ش��تى رب��وع العالم، فتصبح 
دبي مقص��ًدا عالمًيا ممي��ًزا، انه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي – رعاه الله- الذي نال تكريًما 

مستحًقا كشخصية العام الثقافية.
لق��د حظ��ي التكريم بترحيب واس��ع 
من ش��تى األوس��اط العربية، ففي مصر 
اعتبره خبراء ومثقفون مصريون تكريماً 
مس��تحًقا، في ظ��ل الدور الق��وي الذي 
يلعبه سموه، فضاًل عن إسهاماته الثقافية 

المميزة. 

نموذج
ق��ال مدير مركز ابن خلدون للدراس��ات 
اإلنمائية أستاذ العلوم السياسية الدكتور 
س��عد الدين إبراهيم، إن صاحب السمو 
الش��يخ محمد بن راش��د نم��وذج ورمز 
الحكيمة، ويعد خير  العربية  للش��خصية 
خل��ف لخير س��لف، ويس��تحق التكريم 
كش��خصية الع��ام الثقافي��ة، حي��ث إنه 
أثرى الحي��اة الثقافي��ة اإلماراتية، وقدم 
نموذًج��ا للمثقف المتوازن، وكذلك على 
واالقتصادية  السياس��ية  األصعدة  ش��تى 

واإلنسانية.
وأش��ار إلى أن س��موه يكمل مسيرة 
الكف��اح، وال��دور اإلمارات��ي المس��تمر 
ف��ي دعم العديد من النواح��ي، الثقافية 
منه��ا والسياس��ية، كما أن��ه يكفل رعاية 
خاص��ة للمثقفين واألدباء العرب بصورة 
عام��ة، وهو ما يجعله ش��خصية محبوبة 
ومميزة بالعالم كله.. وتمنى أن يس��تمر 
النشاط في دعم جيل جديد من الشباب 
اإلماراتيي��ن المثقفي��ن والمليئين بروح 

الوطنية والعروبة والثقافة.

الحكمة
ومن جانبه، قال المفكر المصري الدكتور 
أحمد كمال أبو المجد، إن صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شخص 
حكي��م وله مواقف قيمة عربي��اً ودولياً، 
الفًتا إلى أن س��موه معتز بعروبته وهذا 
يظهر في كتاباته وحديثه، كما أن العالم 
العربي وصفوت��ه ممتنة له، حيث يجمع 
بي��ن رؤية المس��تقبل وكذل��ك األصالة 
والعراق��ة، وهو ما يمي��زه عن غيره من 

الحكام العرب. 
وأضاف أن تكريم س��موه كش��خصية 
الع��ام الثقافي��ة يعكس رؤي��ة القائمين 
عل��ى ذلك التكريم، ووعيهم بإبراز رموز 
الثقافة والفكر العربي، إلى جانب تقديم 

قدوة حسنة للشباب العرب.

تجربة فريدة
فيما ذكر مؤسس تيار االستقالل المصري 
الفضال��ي، أن دول��ة اإلم��ارات  أحم��د 
العربي��ة المتحدة لها تجرب��ة رائدة في 
مجاالت عدة على رأسها المجال الثقافي، 
ويعد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د ه��و رأس حرب��ة تل��ك التجربة، 
خاصة الهتمام��ه البالغ بالمجال الثقافي 
والتراث��ي، موضحاً أن اإلم��ارات كان لها 
العديد من اإلسهامات في تنمية العقول 
العربي��ة حتى خارج حدود الدولة، وكان 
آخرها إس��هامها في افتت��اح دار الوثائق 
القومي��ة في مص��ر، مما يوضح بش��كل 
جلي كيف تهتم دولة اإلمارات بالنواحي 

الثقافية في الوطن العربي.
وأوض��ح أن ش��خصية س��موه مثيرة 
لإلبه��ار، خاصة بع��د نجاحه ف��ي قيادة 
دب��ي ووضعها في مكانة متميزة وجعلها 
قبلة للس��ياحة العالمية، مش��يراً إلى أنه 
ش��خصية عربية كل مواطن عربي يفتخر 

بها ويقدر إخالصها ودأبها على العمل.

قدوة
كما رأت  الكاتبة المصرية السابقة سكينة 
فؤاد، صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راشد، ش��خصية عربية جديرة باالقتداء 

بها، فعلى المس��توى السياسي نجح في 
جع��ل دبي مميزة ليس على المس��توى 
اإلمارات��ي والعرب��ي فق��ط، وإنما على 
المس��توى العالمي أيضاً، وعلى الصعيد 

الثقاف��ي، له إس��هاماته العديدة الالفتة، 
كذلك على المس��توى اإلنساني، فسموه 
لم يدخر جهداً في إسعاف الالجئين من 
كافة ال��دول المنكوبة بالحروب األهلية 

أو الكوارث الطبيعية.
الشيخ  الس��مو  وأوضحت أن صاحب 
محم��د بن راش��د، م��ن أكث��ر النماذج 
إيجابي��ة وتمي��ًزا لما له من إس��هامات 

عديدة تخطت حدود اإلمارات نفس��ها، 
وباتت له سمعة طيبة إقليمًيا وعالمًيا.

إسهامات
كم��ا أش��ار الروائ��ي والناق��د األدب��ي 
المصري ف��ؤاد قنديل، إل��ى أن صاحب 
السمو الش��يخ محمد بن راشد رجل ذو 
إسهامات كبيرة، وأياٍد كثيرة في مجاالت 
تخ��ص الثقاف��ة وغيرها م��ن المجاالت، 
مضيًف��ا: »هذا رجل أخلص لوطنه، وركز 
على تنميتها م��ن كل الجوانب الحياتية، 
فاس��تحق تقدي��ًرا ل��دوره اله��ام خالل 
مس��يرته«، مؤكًدا أن التاريخ لن ينس��ى 
ه��ؤالء الرجال الذين فك��روا في صالح 
وطنهم كلما واتته��م الفرصة، مردًفا أن 
س��موه ال يس��تحق فق��ط تكريما يخص 
الثقاف��ة، بل يمكن أن يمتد ذلك للعديد 
من المجاالت التي تميز بها بحق، فخلق 
من اإلمارات جوهرة نفيسة تزين الوطن 

العربي.

ريادة
ومن جانبه لفت الروائي المصري يوسف 
القعي��د إل��ى أن اإلم��ارات دائًم��ا لها يد 
الريادة ف��ي عديد من الفعاليات الثقافية، 
معرًب��ا في الوقت ذاته عن س��عادته بهذا 
التكريم لصاحب الس��مو الشيخ محمد بن 
راش��د والذي كان تكريًما مس��تحًقا تماًما، 
متمنًي��ا أن يكمل مس��يرة عطائ��ه الهامة 
داخل اإلمارات وخارجها، حتى يحقق كل 

ما قد خطط له.

تكريم
في حين أكد الش��اعر سيد حجاب أن دور 
اإلم��ارات الثقافي ال يخف��ى على أي من 
كان، كم��ا أن اإلم��ارات ترع��ى مصر في 
عديد من المجاالت الثقافية آخرها مبنى 
دار الكتب والوثائ��ق الجديد الذي مولته 
اإلمارات، مشيًرا إلى أن تلك الدولة تعلم 
جي��ًدا أن الثقافة ه��ي حجر الميزان الذي 
يثقل كف��ة األمم، ويصنع مس��ار تقدمها، 
مبيًن��ا من جانب��ه أن التكري��م  ما هو إال 
استحقاق على الدور الذي لعبه في الثقافة 

اإلماراتية والعربية.

دور ثقافي 
بينم��ا أكد القاص س��عيد الكف��راوي، أن 
الح��كام المثقفي��ن قليل��ون ف��ي وطنن��ا 
العربي، ويعد ه��ذا التكريم تأكيًدا للدور 
الثقافي الذي يج��ب أن يلعبه الحكام في 
وطنن��ا العربي، مش��يًرا إل��ى أن صاحب 
السمو الش��يخ محمد بن راش��د دائًما لم 
يفوت أًيا من اللق��اءات الثقافية داخل أو 
خ��ارج وطنه، لذا لم يكن من المس��تبعد 
أبًدا حصول��ه على تلك الجائزة، التي أتت 
تقدي��ًرا للجهد الذي ل��م يدخره من أجل 
رفعة الحال��ة الثقافية بوطن��ه وباألوطان 

العربية بأجمعها.

ذخر
نقي��ب  الصحف��ي  الكات��ب  أش��اد  كم��ا 
المصريين مكرم محمد أحمد،  الصحفيين 
بالتجربة الفريدة لصاحب الس��مو الشيخ 
محمد بن راش��د، وإس��هاماته، موضًحا أن 
حكام اإلمارات يسيرون على نهج المغفور 
له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، والذي 
كان أيقونة لدعم الدول العربية، فيما ذكر 
أن س��موه  لدي��ه إس��هامات عديدة، فهو 
قائ��د مميز يؤمن بروح االبت��كار والروح 
اإليجابي��ة، كما أن له أف��كاراً مهمة وغير 
مس��بوقة، جعلته ذخ��راً ممي��زاً للمنطقة 

العربية كلها.

يوسف القعيد: 
اإلمارات لها الريادة 

في الفعاليات الثقافية

مكرم محمد أحمد: 
قائد مميز يؤمن بروح 

االبتكار واإليجابية
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فعاليات ثمنت دوره الريادي

مثقفون مصريون: محمد بن راشد أيقونة أمل

أحمد كمال أبوالمجد: 
رؤية المستقبل 

واألصالة والعراقة

فؤاد قنديل: اإلمارات 
جوهرة نفيسة تزين 

الوطن العربي

 أحمد الفضالي:
اإلمارات لها تجربة 

رائدة في الثقافة

سعدالدين إبراهيم:
نموذج ورمز الشخصية 

العربية الحكيمة

سكينة فؤاد:
 شخصية عربية جديرة 

باالقتداء بها

ـــــْن ــيـــ ـــ ـــــوعـــ ـــ نـــ ـــــــاْس  ــــ ـــَنّ ــــ ــــ الــــ فــــي  ـــاْس  ــــ ــــ ـــَنّ ــــ الــــ داْم  ـــــــــاْس  والــــــــــــــَنّ

ــيـــــْن ــــمــــاْي الـــــــَعـــــــــــِكـــــــــــــــْر مـــــــــــــوردْه شـــ ومــــــــــــــْن صــــــــــــــاْد فــــي الـــــ

ـــــْن ــيـــ ـــ ـــ ـــ ــعـــ ـــــــزْي بــــــــتــــــــشــــــــوَفـــــْه الـــ ـــــــخــــ وَمـــــــــــــــْن جـــــــــْر ذيـــــــــْل الــــ

ـــْر إيـــــــــــبـــــــيـــــــــــــــْن ــــ ـــاِكــــ ـــبــــ ــــ ـــالــــ ــــ ـــْر الــــــــــــــيــــــــــــــوْم بــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ومــــــــــــــاكـــــــــــــــــــاْن ِســــ

ْه وقــــــــــــــوانــــــــــــــيـــــــــــــــــْن ــــِوّ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــْه وِقـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــْق لــــــــــــــْه دولــــ ــــ ــــ ــــ ـــَحــــ ــــ ــــ ــــ والــــ

ـــْن ـــيــــ ـــْن راضــــ ــــ ــــ ِـــــــســـــــــــــــْم ظــــ ــــْن شـــــــــــاِفـــــــــــنـــــــــــــــا لــــــــــــــْه نـــــــْبـــــــــــــــتــــ ـــــ ومـــــ

ــْن ـــ ـــ ـــ ــيـــ ـــ ــقـــ ـــ ـــ ــْفـــ ـــ ـــ َشـــ دوْم  ـــــــا  ــــ ــــ نــــ ـــِزّ ــــ ــــ ِعــــ ـــْن  ــــ ــــ مــــ الـــــــَعـــــــــــــــــــَرْب  ــــْز  ـــــ ِعـــــ

ـــاْر ـــيــــ ــــ ـــخــــ ــــ ــــ ــــ ـــوْز ِل ــــ ــــ ــــ ــــ ـــفــــ ــــ ــــ ــــْر ودوْمـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا تــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــٍر وَشـــــ ــــ ــــ ــــ ـــيــــ خــــ

ـــداْر ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــْر ألْقــــ ــــ ــــ ـــيــــ ــــ ـــْه ســــ ــــ ــــ ــــ ـــِتــــ ــــ ِــــ ـــبــــ ـــْعــــ ــــ ـــْف ِلــــ ــــ ـــشــــ ــــ ـــْكــــ ــــ ــــ البــــــــــــــْد َي

ـــْر ِلـــــــــــْخـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــاْر ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــَشّ ــــ ـــْن بـــــــالــــ ــــ ـــيــــ ـــاعــــ ــــ ــــ ـــَسّ ــــ ـــْة الــــ ــــ ـــايــــ ــــ ـــهــــ ــــ وِن

ألســـــــــــــــــــــــــــــــراْر ـــاْح  ــــ ــــ ــــ ـــَضّ ــــ ــــ فــــ ـــــــْت  ــــ ــــ ـــــــَوقــــ ــــ الــــ دوْم  والـــــــــــَوقـــــــــــــــْت 

ـــــــاْر ــــ طــــ ـــْف  ِــــ ـــــــشــــ ـــِكــــ يـــنــــ ـــــــى  ـــَتــــ ــــ ــــ مــــ ـــْل  ــــ ـــاطــــ ـــبــــ ــــ الــــ تـــــــــــــــــــرَى  وإاَلّ 

ـــاْر ــــ ــــ ـــثــــ ــــ ــــ ـــْه إكــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــروفــــ ــــ ـــعــــ ــــ ــــ ــــ ــــواْع مــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ واإلبـــــــــتــــــــــــــســــــــــــــــــــــــاْم أنـــــ

ـــْد ألخـــــــــــــــــــطـــــــــــاْر ـــنــــ ـــرنـــا عــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــي ذخــــ ــــ ـــــــَى الـــــــــــعـــــــــــرْب لــــ ـــلــــ ــــ عــــ

من قصيدة »الدار للدار«

2015



المنامة - غازي الغريري

 حين يتم ذكر اسم صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس 
الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، في مملكة البحرين، فيتبادر إلى 
األذهان ما حقق��ه لإلمارات من إنجازات 
على مختل��ف المجاالت واألصعدة ومنها 
التنموية واإلنسانية والثقافية، وما اختيار 
س��موه شخصية العام الثقافية في الدورة 
التاسعة من جائزة الشيخ زايد للكتاب إال 

تكريماً صادف أهله.

تميز 
فقد استطاع أن يعزز ثقافة التميز والريادة 
في ش��تى المجاالت وهذا ما ش��جع كافة 
مواطن��ي الدولة على الس��عي نحو الرقم 
واحد في كافة المجاالت، فس��موه يشجع 
عل��ى إث��راء الثقافة بم��ا يمتلكه من فكر 
وإبداع جعل دولة اإلم��ارات في الريادة 
دائم��اً في مختلف مناح��ي الحياة وباتت 
مدين��ة دبي مح��ط أنظار العال��م وقبلة 
يتهافت عليها الناس من كل أصقاع العالم. 

اعتزاز 
حول ذلك أكد نائب رئيس مجلس األمناء 

المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي في 
مملكة البحرين الدكتور الش��يخ خالد بن 
خليف��ة آل خليفة تهنئ��ة المركز لصاحب 
السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، بجائزة الشيخ زايد 
للكت��اب للع��ام 2015 – 2016، واعتب��ر 
ذل��ك فخراً لنا جميعاً س��واء في البحرين 
وأش��ار  الخلي��ج،  دول  أو  اإلم��ارات  أو 
إل��ى أن الفخر ينبع من أنن��ا في القطاع 
الثقاف��ي نعتز بأن يمثلنا صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دب��ي، رعاه الله، وذل��ك لما يتمتع به من 
نجاحات عالمية على مس��تويات مختلفة 

من اإلنجازات والثقافة.
وق��ال نائ��ب رئي��س مجل��س األمناء 
المدير التنفيذي لمركز عيس��ى الثقافي ل� 
)البيان( »صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد بهذا الفوز أثبت أن مجاالت الثقافة 
ش��املة وغي��ر مح��دودة، ورس��م طريقاً 
واضح��اً للثقاف��ة العربي��ة الش��املة التي 
يج��ب أن ننتهجها ونقت��دي بها، فصاحب 
الس��مو الش��يخ محمد له بصمات فريدة 
على الثقافة وجه��ود حثيثة تثري الثقافة 

العربية والعالمية فكراً وإبداعاً ونهجاً«.

جدارة 
وأض��اف الدكتور الش��يخ خالد بن خليفة 
آل خليفة »بالشك أن فوز سموه مع بقية 
الفائزين بالجائزة من المفكرين العالميين 
يضفي للجائ��زة احتراماً وقيمة، والجائزة 
كما نعلم بأنها من أشهر الجوائز العالمية 
والتي خالل مس��يرتها منذ تأسيس��ها في 
ع��ام 2007م أثبت��ت جدارته��ا ومكانتها 
العالمية«، وتابع »فإننا في مركز عيس��ى 
الثقاف��ي نطمح بأن ننظ��م ركناً خاصاً في 
المكتب��ة الوطني��ة يحم��ل اس��م صاحب 
السمو الش��يخ محمد بن راشد وإنجازاته 
وإس��هاماته في خدمة الثقافة والمثقفين، 

وذل��ك ضمن برامج المركز بتكريم الرواد 
والمؤلفين والمثقفين المبدعين«.

نموذج 
وق��ال  األكاديم��ي واألدي��ب البحرين��ي 
الدكت��ور عبدالل��ه المدن��ي  إن صاح��ب 
السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رع��اه الله، )هو لي كوان يو( 
الخليج، فإذا كان األخير تمكن من تحويل 
س��نغافورة م��ن قري��ة للصيادين ومكب 
للنفايات ومس��تنقع لألوبئ��ة في جنوب 
ش��رق آسيا إلى نمر آسيوي مكتمل النمو 

وم��كان تهفو إليه قلوب رج��ال األعمال 
لالس��تثمار وبل��د يزي��د فيه دخ��ل الفرد 
الس��نوي على مئة وعش��رين ألف دوالر، 
فإن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس 
مجل��س ال��وزراء حاكم دبي، رع��اه الله، 
فعل أكثر من ذل��ك حينما حول الصحراء 
الج��رداء الخالية من أي ش��يء يس��تحق 
الذكر س��وى بعض األخ��وار إلى جنة من 
جن��ان الله عل��ى األرض لجه��ة العمران 
والخدم��ات والنظام واألمن واالس��تقرار 

والحياة الرغيدة. 

معجزات 
وأوض��ح الدكت��ور المدن��ي ل��� )البيان( 
إن الكثيري��ن ف��ي أوروب��ا واألميركيتين 
واس��تراليا بات��وا يأتون إل��ى مدينة دبي 
لي��روا ما تحقق فيها م��ن معجزات تحت 
قيادة باني نهضتها ومجدد شبابها صاحب 
السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، وقال »إذا ما أخذنا 
كل ه��ذا وغيره كثي��ر في االعتب��ار فإن 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د 
ال يس��تحق لقب شخصية هذا العام فقط 
وإنما يس��تحق عن ج��دارة أن ينال لقب 

شخصية كل األعوام السابقة والالحقة«.

الخرطوم ـ طارق عثمان 

عرف صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم  نائب رئيس الدولة 
رئي��س مجل��س الوزراء حاك��م دبي، 
رع��اه الله، بإنجازاته وإس��هاماته في 
كل المج��االت، على مس��توى العالم 
عموم��اً والوطن العربي بصفة خاصة، 
فظلت الكثير م��ن مبادراته وتجربته 
ف��ي القيادة نبراس��اً يض��يء الطريق 

للكثير من الدول. 
الصحافيي��ن  نقي��ب  وق��ال    
الس��ودانيين الص��ادق الرزيق��ي في 
تصري��ح ل�)البي��ان(، أصب��ح  صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد  واحداً 
م��ن العالم��ات الب��ارزة ف��ي الوطن 
التميز الحضاري والنهضة  العربي في 

الثقافية، كما أنه اس��تطاع أن يضيف 
بع��داً آخ��ر للقي��ادة باهتمامه بهذه 
المجاالت التي جعلت منه ش��خصية 
جاذب��ة الهتمامات األضواء، ويش��ير 

الرزيق��ي إل��ى أن ش��خصية صاحب 
الس��مو الش��يخ محم��د ب��ن راش��د 
منتج��ة لألفكار، وهذا يتضح أكثر من 
خالل كتاب��ه الذي وثق في��ه تجربته 

النهوض والقي��ادة والذي اعتبره  في 
واحدا من اإللهامات للكثير من القادة 
األفكار  بين  الموازن��ة  والحكام حول 

وتنفيذ المشاريع الخالقة. 

 نهضة 
وق��ال ضياء الدين ب��الل رئيس تحرير 
صحيفة )السوداني( إن صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راش��د من القيادات 
االستثنائية في الوطن العربي والعالم 
أجمع، وما ح��دث في دبي من نهضة 
شاملة تخبر عن هذه الشخصية وسعة 
أفقها التي جعلت من دبي أهم الدول 
العالمي��ة باإلضاف��ة إلى أن��ه صاحب 

رؤية استراتيجية. 
ويضيف: لقد كرس صاحب الس��مو 
الش��يخ محم��د حيات��ه وأب��دع تماماً 
ف��ي تنمية وبن��اء ب��الده وجعلها في 
مصاف أرق��ى الدول من حيث التقدم 
والتطور، كما أنه جعل من دبي مركزاً 
تجارياً واقتصادياً منافساً ألكبر المراكز 
والم��دن االفتصادي��ة والتجاري��ة في 

العالم.

مبادرة 
س��ند  لمؤسس��ة  الع��ام  المدي��ر  أم��ا 
الخيري��ة س��امية محمد عثم��ان فقالت  
ل�)البيان(: »عرفنا صاحب السمو الشيخ 
محم��د بن راش��د آل مكت��وم من خالل 
مبادرات��ه الخيري��ة واإلنس��انية، وتظل 
هذه المبادرات ش��اهدة على شخصيته 
العظيم��ة المبادرة دوماً إلى عمل الخير 
واالهتم��ام بالقضاي��ا اإلنس��انية عل��ى 
المستوى العالمي«، وتضيف سامية بأن 
مشروع نبضات لعالج القلوب الصغيرة 
الذي يرعاه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد إلجراء عمليات مجانية لألطفال 
الذي��ن يولدون بتش��وهات خلقية، خير 
دليل على ما تمثله لماليين المحتاجين، 
وتش��ير إلى أن المبادرة نفذت حملتين 
في السودان بإجراء أكثر من 200 عملية 

مجانية.

..وكويتيون: محمد بن راشد فخر العرب

الكويت - أحمد العبيدي

عّب��ر ع��دد من السياس��يين والنش��طاء 
الكويتيين عن سعادتهم باختيار »جائزة 
الش��يخ زاي��د للكتاب« صاحب الس��مو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئي��س الدولة، رئيس مجل��س الوزراء، 
حاكم دب��ي، رعاه الله، ش��خصية العام 
 2015( التاس��عة  لدورته��ا  الثقافي��ة 
- 2016(، ووصف��وا س��موه بأن��ه »فخر 
الع��رب ومح��ل تقدير واحت��رام العالم 
أجمع، ونهنئه بالجائزة، ونهنئ اإلمارات 
ب��ه«، وتقدموا بأس��مى معان��ي التهنئة 
إلى سموه، وإلى اإلمارات قيادًة وشعباً 

وحكومًة.

قدوة 
وف��ي هذا الس��ياق، أكد المدي��ر العام 
لمؤسس��ة الموان��ئ الكويتي��ة الش��يخ 

يوس��ف الصب��اح أن ش��خصية صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
االستثنائية وإنجازاته الثقافية واإلنسانية 
رّس��خت حضوره��ا في العال��م أجمع، 
وبات��ت مص��در إله��ام واقت��داء، وهي 
ش��خصية قيادية بامتياز، تستلهم الرؤى 
الحكيمة للراحل الكبير المغفور له بإذن 

الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وش��دد الصباح على أن الشيخ محمد 
بن راشد يعد رائد الحركة الثقافية التي 
تش��هدها دولة اإلمارات التي هي محل 

تقدير واحترام العالم أجمع.
وش��دد الصباح على أن ما اس��تندت 
إليه الجائزة في منحها هذا اللقب لسمو 
الش��يخ محم��د بن راش��د، يؤكد عظمة 
ه��ذا الرجل والدور الكبي��ر الذي يقوم 
به، من أجل وضع دولته على قمة هرم 
ال��دول المتحض��رة، فنجح ف��ي تحقيق 
دولة الرفاه للش��عب اإلماراتي الشقيق، 
وأطلق العديد م��ن المبادرات واألفكار 
الت��ي ش��كلت نموذج��اً خاص��اً للتنمية 

البش��رية، وحرص��ه عل��ى من��ح المرأة 
واإلماراتي��ة خصوصاً  العربي��ة عموم��اً 

المكانة التي تستحقها.
وقال المدير العام لمؤسس��ة الموانئ 
الكويتية: »أنتهز ه��ذه الفرصة لتجديد 
الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد على 
فتح س��بل التعاون بين مؤسس��ة موانئ 
دبي ومؤسس��ة موانئ الكويت مجاناً«، 
وف��ي خت��ام تصريح��ه، ق��ال الصب��اح: 
»نهنئ س��مو الش��يخ محمد بن راش��د 
به��ذا التكريم المس��تحق، ونهنئ دولة 
اإلم��ارات بهذا الرجل ال��ذي يعد فخراً 

لكل العرب«.

نهوض 
وأكد النائب ف��ي مجلس األمة الكويتي 
طالل الجالل أن اختيار صاحب الس��مو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شخصية 
العام هو تكريم لش��خصية كرست جل 
جهودها لالرتق��اء بالدولة والنهوض بها 
في إطار رؤيته الحكيمة، وش��دد الجالل 

على أن لس��مو الش��يخ محمد بن راشد 
إسهامات كبيرة وإنجازات عديدة عمت 
أنحاء اإلم��ارات بصفة خاص��ة والعالم 

بصفة عامة.
م��ن جهت��ه، ق��ال النائ��ب س��لطان 
اللغيصم: »نهنئ أنفس��نا به��ذا االختيار 
المستحق لسمو الشيخ محمد بن راشد، 
فهو شخصية تعد من أبرز صناع التحول 
في مختلف حقول التنمية الثقافية، وال 
تزال بصمته الفري��دة وجهوده الحثيثة 
تمت��د إل��ى رب��وع األرض كاف��ة، تثري 
إبداعاً وفكراً، وتنش��ر  العربية  الثقاف��ة 
روح التس��امح وقيم األصالة والتعايش 

السلمي«.
وأع��رب اللغيص��م عن س��عادته بما 
وصل��ت إليه إمارة دبي في عهد س��مو 
الش��يخ محمد ب��ن راش��د، ودوره في 
وضع الخطط االس��تراتيجية الستمرارية 
التنمية المستدامة، وتعزيز دولة الرفاه، 
وتعزي��ز مكانة دولة اإلم��ارات إقليمياً 

وعالمياً.

كتاب فلسطينيون: إنجازات 
تخطت الحدود

توالت  التهاني والتبريكات الفلسطينية 
والعربية واإلس��المية لصاحب الس��مو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة، رئي��س مجلس الوزراء، 
حاك��م دبي، رع��اه الله، ف��ور اختياره 
لنيل لقب  »ش��خصية الع��ام الثقافية« 
في الدورة التاس��عة من جائزة الشيخ 

زايد للكتاب.
فقال الروائي الفلس��طيني د. أحمد 
رفيق عوض ف��ي حديثه ل��� »البيان«:  
ش��خصية ش��ابة ومنفتحه تتناسب مع 
متطلب��ات العص��ر، اس��تطاع تأس��يس 
مقدم��ة  ف��ي  يأت��ي  ق��وي  مجتم��ع 
والعصرية من  الحديث��ة  المجتمع��ات 
خ��الل رؤي��ة حكيمة وحديث��ة وجهد 
والمعرف��ة،  للعل��م  يحتك��م  دؤوب  
والقري��ة  المجتم��ع  نق��ل  اس��تطاع 
والمدينة من مرحلة إلى مرحلة أخرى 

متقدمة جداً. 

وأش��ار عوض إلى أن ما يميز تجربة  
الش��يخ محمد ب��ن راش��د جمعه بين 
الحداثة والعصرن��ة والتطور من جهة، 
األصي��ل  الم��وروث  عل��ى  وحفاظ��ه 
المجتمعية  والتقاليد  والقيم  والعادات 
المتوارث��ة، مضيف��اً: »هو رج��ل قائد 
ومتن��ور وحكي��م، وله رؤي��ة واضحة 
ومنظور س��ديد يحمل رسالة  وهاجة 

مهمة وضرورية، . 
و قال حس��ن خريش��ة نائب رئيس 
المجلس التش��ريعي الفلسطيني، هذه 
الجائزة ، أس��همت بش��كل  واضح في 
إث��راء الثقاف��ة العربي��ة والعالمية،  و 
الش��روط  لنيل الجائ��زة  كلها تجتمع 
في ش��خصية  الش��يخ محمد بن راشد 
الذي اس��تحق اللقب واستحق الجائزة،  
لس��موهو  التهنئ��ة  خريش��ة  وب��ارك 
التق��دم  وش��عباً  حكوم��ة  لإلم��ارات 
والتط��ور والحداث��ة التي بات��ت عليها 
الدول��ة التي أصبحت ف��ي ظل القيادة 

الحكيمة فخر العرب أمام العالم .

■ يوسف الصباح  

■ سامية محمد عثمان

■ طالل الجالل 

■ ضياء الدين  

■ سلطان اللغيصم ■ أحمد رفيق عوض

■ الصادق الرزيقي

■ حسن خريشة

يوسف الصباح: رائد 
الحركة الثقافية 

سلطان اللغيصم: 
صانع التحول في 

حقول التنمية  
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مـــــــــــوعـــــــــــدي قـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــِك  أّنَ  أذُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر  مــــــــــــــــــازلــــــــــــــــــُت 

ــــــــــدي أْصــــــــــــــغــــــــــــــي إلـــــــــــــــــــى نــــــــبــــــــضــــــــي وصــــــــــــــــــــــــــــوِت تــــــــــنــــــــــّهُ

أبـــــــــــــــحـــــــــــــــرُت فـــــــــــــي عــــــــيــــــــنــــــــيــــــــِك أطـــــــــــــــُلـــــــــــــــُب مــــــقــــــصــــــدي

يـــــــــــا جــــــنــــــتــــــي فـــــــــــي الـــــــــعـــــــــشـــــــــِق أســـــــــــِقـــــــــــط فـــــــــــي يــــــــدي

دي تـــــــــــــــــتـــــــــــــــــرّدَ ال  بـــــــــــــالـــــــــــــوصـــــــــــــِل  ُمــــــــــــســــــــــــعــــــــــــٍف  عـــــــــــــــــــْن 

ـــــــــــــــــا عـــــــــــــــرفـــــــــــــــُتـــــــــــــــْك كـــــــــــــــــــــــــــاَن ذلـــــــــــــــــــــــــــَك مـــــــــــولـــــــــــدي لـــــــــــــــــّمَ

ِك لـــــــــــــوحـــــــــــــتـــــــــــــي وكـــــــــــتـــــــــــابـــــــــــي وبــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــاُض خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدِ

ودعـــــــــــــــــــــــــي خــــــــــــيــــــــــــالــــــــــــْك حـــــــــــــيـــــــــــــَن يــــــــــــــــــطــــــــــــــــــُرُق بــــــــابــــــــي

ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــذرُت لــــــــــلــــــــــُحــــــــــســــــــــِن الــــــــــمــــــــــهــــــــــيــــــــــِب شـــــــبـــــــابـــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّجَ عــــــــتــــــــابــــــــي ـــــــــــــــــا اخـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــى صــــــــــــــوتــــــــــــــي وَل لـــــــــــــــــّمَ

ولــــــــــــتــــــــــــرحــــــــــــمــــــــــــي شــــــــــــــوقــــــــــــــي وهــــــــــــــــــــــــــــــــــوَل ُمــــــــــصــــــــــابــــــــــي

ِحــــــــســــــــابــــــــي حــــــــــســــــــــبــــــــــُت  إذا  أنـــــــــــــــــــــــِت  والــــــــــــــُعــــــــــــــمــــــــــــــُر 

من قصيدة »ما زلت أذكر«

مثقفون وكتاب من البحرين:

فكره وابداعه جعال اإلمارات في الريادة دائمًا

خالد آل خليفة:
التكريم أثبت 

شمولية الثقافة

عبدالله المدني : 
يستحق لقب شخصية 

كل األعوام 

مثقفون سودانيون: إنجازات تتحّدث عن نفسها

2015
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إعداد: وفاء السويدي - غرافيك: فاطمة الفاليس

يسجل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم د�، رعاه الله، تركيزه عىل إطالق مبادرات مجتمعية خدماتية وفكرية خالقة مميزة، تخدم املجتمع وتساهم يف نرش الثقافة واملعرفة، وتلك املبادرات، بفضل قيمتها 
اإلنسانية والعلمية الرائدة،́  تبق محددة يف إطارات أو سياقات خاصة، بل غدت ترشع أمامها األبواب يف شتى أنحاء العا´، ملا لها من دور ومكانة حيوي³. إذ إنها غ° مسبوقة يف مختلف املجاالت املعرفية والثقافية واالبداعية، ومجدية وفعالة ملا لها من س»ت مبتكرة 

وتأث°ات وآفاق. ويربز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يف الصدد، وبفعل ما يبادر به وإليه من مرشوعات فكرية وإنسانية، محلية وعربية وعاملية، شخصية مؤثرة Àهد وتعبد بكل»ت ورؤى من نور وحكمة دروب املعرفة أمام األجيال القادمة.

ₛₖ‶₂ₖا ₙ※‶درات ⁖⅂ₐ⁃..  واₜ⁑‶زات ⁄⁙℀

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد، اسم مسبار األمل عىل املرشوع 

اإلماراÆ الستكشاف املريخ، وذلك خالل 
حفل خاص هذا العام، لإلعالن عن تفاصيل 
إطالق املسبار الفضاÌ العر� يف رحلته إىل 
املريخ. وأكد أن «مسبار املريخ هو البداية 
لنتعلم، وفريق مهنديس وعل»ء اإلمارات 

لديهم الهمم ملعانقة القمم والفضاء 
والوصول للهدف ».

مؤسسة إنسانية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، يف سبتمرب 2007 بهدف تحس³ فرص حصول 
األطفال يف البلدان النامية، عىل التعليم األسايس السليم 

ولرتسيخ ثقافة العطاء يف دولة اإلمارات العربية.

يهدف الربنامج إىل إعداد وتأهيل جيل من الشباب املواطن 
القادر عىل تويل دفة القيادة، يف دوائر ومؤسسات القطاع³ 
العام والخاص يف د� ودولة اإلمارات العربية املتحدة، بكل 

كفاءة وجدارة.

تبنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، مرشوعا خاصا لحفظ ونرش مخطوطات 

األزهر إلكرتونياً عام 2011. إذ أØ املرشوع 
ليؤكد الدور الذي يقوم به األزهر يف الحفاظ 
عىل الرتاث العلمي اإلسالمي، وخدمة أبناء 

العا´ اإلسالمي ورعايته واحتضانه لهم.

تعد هذه الجائزة أول برنامج متكامل للتمّيز الحكومي 
عىل مستوى الحكومة االتحادية، وتعد أرفع جائزة للتميز 

املؤسيس عىل مستوى الدولة. 

مبادرة وطنية أطلقها سموه لالحتفاء باملتميزين والجادين يف 
العمل والعطاء، إذ تضمنت ترشيح 43 شخصاً متميزين يف 

مجال عملهم، كرم فيها سموه أبناء الوطن املربزين واملبدع³، 
يف اليوم الوطني للدولة ال 43.

 ₘₙℿر ا‶※ₙ يعد ترام د�، والذي كان قد دشن التشغيل التجريبي
لـه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
أول مرشوع ترام خارج أوروبا يعمل بنظام تغذية 
الكهرباء األريض عىل كامل الخط، من دون الحاجة 

ألسالك هوائية إلمداده بالطاقة الكهربائية. ويبلغ طول 
املرحلة األوىل منه 10.6 كيلومرتات، وتضم 11 محطة 

موزعة عىل مناطق األنشطة والكثافات السكانية.

ℇ›ام د⁄

تُعُد الجائزة، îثابة أرفع تقديٍر لجهود العامل³ يف 
ميدان اللغة العربية، أفراداً ومؤسسات، وتندرج يف 
سياق املبادرات التي أطلقها سموه، للنهوض باللغة 

العربية ونرشها واستخدامها يف الحياة العامة.

⁃℆›₂ₖ₅⁃ اₗₖ ⁙را › ⁙ₚ⁔ₙ ةℓ‶⁐

مبادرة خ°ية تهدف للوقاية والعالج من العمى 
وضعف البرص. وتعمل مع رشكاء عاملي³ للقضاء 
عىل مسببات العمى واإلعاقة البرصية التي ôكن 
عالجها أو الوقاية منها، وÀثل مؤسسة «نور د�» 

هيئة عاملية تركز نشاطاتها يف الدول النامية.

ℇ›ر د℃ₜ

هي مبادرة أوردت الكث° من 
األفكار واملقرتحات لتطوير مختلف 
قطاعات العمل يف مجتمع دولة 

اإلمارات.

ℇ℀ₖ₉⁰₂ اₖا

د‹⁶₂ₗₖ ℇ‶ء 

را › ⁙ₚ⁔ₙ⁙ ⅀₁⁙اد اₑₖ‶دة 

أواₘℓ ا⅀ₙ‶رات 

℆ₚ⁅ₚₖا ℇₙ℃ₔ⁔ₖداء ا⅃ₖ ⁙را › ⁙ₚ⁔ₙ 

⁓₀₈ وₜ ₙ⁗⁶℃⁵‶ت
₉℅اℿز℀ اₖ

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، الخط األحمر من مرتو 
د� الحضاري السياحي، معلناً سموه من 
محطة «مول اإلمارات»، تسي° رحالت 
املرتو رسمياً عىل الخط األحمر، والذي 

يتكون من 29 محطة.

2009

احــــــــــــــــــتــــــــــــــــــواك الــــــــــــــــفــــــــــــــــوز لــــــــــــــــي قـــــــــــبـــــــــــل إحـــــــــــتـــــــــــوانـــــــــــي

يــــــــحــــــــضــــــــنــــــــك مــــــــــثــــــــــل الــــــــــمــــــــــحــــــــــب الــــــــمــــــــرحــــــــبــــــــانــــــــي

الــــــــــــرهــــــــــــانــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــان  إذا  مــــــــــثــــــــــلــــــــــي  عـــــــــــــــــادتـــــــــــــــــك 

الــــــــســــــــنــــــــانــــــــي إحــــــــــــمــــــــــــر  إذا  مــــــــثــــــــلــــــــي  وعـــــــــــــــــادتـــــــــــــــــك 

شـــــــــان والـــــــــــــــوقـــــــــــــــت  مـــــــــــــا  إذا  مـــــــثـــــــلـــــــي  وعـــــــــــــــادتـــــــــــــــك 

الــــــــــــزمــــــــــــانــــــــــــي شـــــــــــــــــح  إذا  مــــــــــثــــــــــلــــــــــي  وعــــــــــــــــــــادتــــــــــــــــــــك 

من قصيدة »اليمامة«
بـــــــــــــيـــــــــــــن ذرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــرف والـــــــــــمـــــــــــرجـــــــــــلـــــــــــه 

شــــــــــــــــــــــــــــــاف لـــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام إيـــــــــــــدلـــــــــــــلـــــــــــــه 

كـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــن راهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــك إتــــــــــجــــــــــمــــــــــلــــــــــه 

كـــــــــــــنـــــــــــــت إنــــــــــــــــتــــــــــــــــه الــــــــــــــــحــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــه والـــــــــمـــــــــشـــــــــكـــــــــلـــــــــه 

تـــــــــكـــــــــتـــــــــم أنــــــــــــــــفــــــــــــــــاس الـــــــــــــخـــــــــــــطـــــــــــــوب الـــــــمـــــــجـــــــبـــــــلـــــــه 

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــروي أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــــــان الـــــــــمـــــــــمـــــــــحـــــــــلـــــــــه  2015
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فعاليات ثقافية محلية:

التكريم يتجاوز الثقافة إلى أبعاد شمولية

دبي ـ داليا بسيوني

رأى ع��دد من المبدعي��ن والمثقفين في 
تكريم صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجل��س ال��وزراء حاكم دبي، رع��اه الله، 
شخصية العام الثقافية في الدورة التاسعة 
م��ن جائزة الش��يخ زايد للكت��اب تكريماً 
للثقافة وأهلها، حيث خبر كل منهم خصال 
الخير والمحبة وعرف��وا فيه حنكة القائد، 
التكريم يتجاوز  المعلم، واعتب��روا  وصبر 

البعد الثقافي إلى أبعاد أكثر شمولية.

جمال بن حويرب
أكد الش��اعر والباحث جمال بن حويرب، 
العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد 
آل مكت��وم، أن صاح��ب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس 
الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الل��ه، يعتبر من أرفع قامات اإلبداع 
والفك��ر والتنوير بين ق��ادة القرن الواحد 
والعش��رين، وش��خصية ثقافية مؤثرة من 
الط��راز األول عل��ى المس��تويين العربي 
والدولي، وأضاف بن حويرب إن تسميته 
شخصية العام الثقافية لجائزة عالمية هي 
جائزة الش��يخ زايد للكت��اب وتكريمه من 
أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولي عه��د أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المس��لحة، تكريس لدوره 
الري��ادي والقيادي االس��تثنائي في حمل 
راي��ات اإلب��داع واألمل والتمي��ز لألجيال 
في أنح��اء الوط��ن العربي، وال ش��ك أن 
ه��ذا االختي��ار صادف أهل��ه وذهب الى 
ش��خص صاحب إنجازات كبيرة ومشاريع 
عالمي��ة على الصعيد الثقافي واإلنس��اني 
وهو من أحد أه��م المؤثرين في الحراك 
الثقاف��ي المحل��ي والعرب��ي والعالم��ي، 
للمش��اريع  ودعم��ه  الدائ��م  وعط��اؤه 
اإلبداعي��ة وللس��احة الثقافي��ة وتفرعاتها 
في حقول األدب والش��عر والفن وغيرها 
عط��اء مس��تمر، باإلضاف��ة إل��ى اهتمامه 
البال��غ بالمثقفي��ن والش��عراء جعل دبي 
وجه��ة للمبدعين والمفكري��ن من خالل 
الجوائ��ز األدبي��ة والمهرجان��ات الثقافية 
والمؤسس��ات الفاعلة في النهضة والعمل 
الثقافي، فصاحب السمو هدفه الدائم هو 
الوصول إلى المركز األول وتحقيق اإلبداع 

والتميز في كافة المجاالت.

شهاب غانم
الشاعر الدكتور شهاب غانم قال إن اختيار 
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه الله، ش��خصية 
العام الثقافية وتكريمه في الدورة التاسعة 
من جائزة الشيخ زايد للكتاب، جاء نتيجة 
لعطاءات بال حدود، وتتويجا لجهود سموه 
الرائ��د  ودوره  والملموس��ة  المتواصل��ة 
والفعال ف��ي خدمة القضاي��ا االجتماعية 
والثقافية واإلنس��انية على مستوى الوطن 
العربي والعالم، ودعمه المتواصل وأياديه 
البيضاء داخل الدول��ة وخارجها، وأضاف: 
إن��ه هو المصدر ال��ذي نتعلم منه العطاء 
والكرام��ة والع��زة، وتش��هد عل��ى ذلك 
مواقفه السامية والنبيلة في داخل وخارج 
الدول��ة، وعط��اؤه ال��ذي يجس��د العطاء 
اإلنساني بمفهومه الشامل ومساهمته في 
إطالق المب��ادرات واإلنج��ازات واألفكار 
المبتك��رة والتي تك��ون نتائجه��ا عالمية 
الص��دى واإلنجاز، والتي تش��كل نموذجاً 

خاصاً لرج��ل كرس كل جه��وده من أجل 
االرتقاء بالدولة والمجتمع في إطار رؤية 
حكيم��ة ومنظوم��ة عم��ل وتفاه��م قلما 

يتحقق في بلد ما.

صالح القاسم
كما قال الدكتور صالح القاس��م مستش��ار 
هيئة دب��ي للثقافة والفن��ون، نهنئ جائزة 
الشيخ زايد للكتاب بهذا االختيار والتكريم 
ال��ذي ص��ادف أهل��ه، فالجائزة تش��رفت 

باختي��ار وتكريم صاحب الس��مو الش��يخ 
محم��د بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس 
الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي، 
رع��اه الله، وهذا التكري��م لواحد من أبناء 
دولة اإلم��ارات وأحد رجاالتها المخلصين، 
الذين قادوا هذه الدولة إلى مصاف الدول 
المؤث��رة والرائدة في العال��م، ولفت إلى 
أن ش��خصية صاحب الس��مو تتسم بالرؤية 
الفريدة والش��خصية القيادية التي يمتلكها 
والتواض��ع رغم بصمته الكبيرة، وما حققه 

من إنجازات كبرى في المجاالت اإلنسانية 
والثقافي��ة واالجتماعية الت��ي باتت مصدر 
فخ��ر واقتداء، وأضاف القاس��م إن التطور 
والنمو بهذا القدر ما كان ليتحقق إال برؤية 
ثاقبة وإيمان عميق ويد تشجع علي العمل 
واالستمرار وتفكير دائم في مصلحة الوطن 
ومستقبل األجيال يتابعه بكل دقة صاحب 
السمو، األمر الذي جعل اسم اإلمارات في 
مصاف الدول الرائدة وتحولت في سنوات 

إلى النموذج األكثر نجاحاً في العالم.

سلطان صقر السويدي
أشار سلطان صقر السويدي رئيس مجلس 
إدارة ن��دوة الثقافة والعلوم، إلى أن هذه 
الجائ��زة العالمية اس��تحقها رج��ل وقائد 
مله��م، حاضر على ال��دوام في قلوب كل 
الش��يخ  الس��مو  أبناء اإلمارات، وصاحب 
محمد بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس 
الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، ش��خصية فذة وعميقة ومؤثرة 
العرب��ي والعالمي،  الثقاف��ي  الش��أن  في 
وحري��ص كل الحرص عل��ي رعاية األدب 
والثقافة والرقي بهما إلى مراتب س��امية، 
ذلك ألن صاحب الس��مو ش��خصية ملهمة 
في كل تفاصيلها، وقال الس��ويدي: نبارك 
ألنفس��نا ولدولتن��ا هذا الف��وز والتكريم، 
فصاحب الس��مو هو الراعي األول لجميع 
المؤسس��ات الثقافية ف��ي دبي مثل ندوة 
الثقافة والعلوم، وغيرها من المؤسس��ات 
المهتمة بش��ؤون الثقاف��ة والفن والتراث 
م��ن أجل الدفع بمس��يرة النهضة الثقافية 
وق��د  واالس��تمرار  التق��دم  دوام  إل��ى 
أصبح��ت دبي محط أنظار أهم الش��عراء 
والمبدعي��ن والمثقفي��ن على المس��توى 
العربي والعالمي، وقال الس��ويدي مبروك 
لن��ا كمبدعين وإلم��ارة دب��ي ولإلمارات 
ولعالمنا العرب��ي تكريم قائد عربي ملهم 

ومبدع.

علي عبيد الهاملي
الكات��ب واإلعالم��ي علي عبي��د الهاملي 
رئيس مركز األخبار بمؤسسة دبي لإلعالم 
ق��ال: إن ه��ذا الف��وز والتكري��م صادف 
أهله، فهو قائد اس��تثنائي وفارس وش��اعر 

ومب��دع وملهم لألجيال الجديدة من أبناء 
الدولة، وعند س��موه مزيج فكري وثقافي 
يجم��ع بين األصالة والحداث��ة، وباإلضافة 
إل��ى اهتمامه بالفنون، ألن بناء اإلنس��ان 
وتطوره ل��ه األولوية األولى عنده، وهذه 
األهمية ال تقل عن بناء وتأس��يس الدولة، 
وأك��د الهاملي إن تكريم صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، شخصية العام الثقافية يتجاوز البعد 
الثقاف��ي المتعارف عليه إل��ى أبعاد أكثر 
ش��مولية إل��ى األف��كار الخالق��ة والرؤية 
واالبت��كار،  القي��ادة  وثقاف��ة  التنويري��ة 
ويعتب��ر تكريماً لكل المثقفين والمبدعين 
ف��ي مختلف المجاالت، فصف��ات القيادة 
االس��تثنائية ق��ل نظيره��ا ف��ي المنطقة 
وهي صفات تنطبق على صاحب الس��مو 
الشيخ محمد بن راشد، فهو صاحب رؤية 
تجاوزت التحديات والصعوبات وتجسدت 
عل��ى أرض الواق��ع جعلت اإلم��ارات في 
مقدم��ة ال��دول الرائ��دة، وش��خص بكل 
هذه اإلنجازات حتما تس��عى إليه الجوائز 
لتقترن باس��مه، فقد أصبح صاحب السمو 
الشيخ القائد والقدوة لمن أراد أن يكتب 

عنه التاريخ.

مريم محمد خلفان الرومي
من جهتها أكدت معالي مريم محمد خلفان 
الروم��ي، وزيرة الش��ؤون االجتماعية، أن 
تكريم سموه هو تكريم لإلمارات وشعبها، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دب��ي، قائد مبدع جعل من 
اإلمارات محطة لإلبداع وااللهام والتميز، 
إن اختي��ار صاحب الس��مو نائ��ب رئيس 
الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاكم دبي، 
شخصية العام الثقافية لجائزة زايد للكتاب 
هو فخر لإلمارات وشعبها، وتكريما لقائد 
ف��ذ ح��رص كل الح��رص عل��ى االحتفاظ 
بهوي��ة اإلم��ارات التاريخية م��ع معاصرة 
التنوع الثقافي بشتى مجاالته، وجعل من 
اإلمارات محطة كل هاو لإلبداع والتنافس 
عل��ى التميز واالبت��كار، مما س��اهم في 
رس��م صورة ذهنية لدولة اإلمارات أمام 
العال��م ونفخر بها، إن اهتمام س��موه في 
الثقافة كان واضحا في مبادراته االبداعية 
والمبتك��رة والمميزة، التي يبهرنا بها في 
كل عام بل في كل حين، مبادرات وضعت 
اإلم��ارات ف��ي مص��اف ال��دول المبدعة 
والمبتكرة والمحفزة للعقل البشري، وإن 
ما يقدمه سموه لإلمارات والوطن العربي 
والعال��م كافة ليس بغري��ب، فكان الوالد 
زاي��د، رحمه الله، خير مثال في االهتمام 
ف��ي جعل اإلم��ارات ذات ريادة وصدارة 
في الفنون واألدب والثقافة محلياً وعربياً 

وعالمياً.

صالح قاسم: 
قاد بلده إلى مصاف 

الدول المؤثرة والرائدة 

جمال بن حويرب:  
إنجازات على الصعيد 

الثقافي واإلنساني

شهاب غانم: 
دعم وأياد بيضاء 

داخل الدولة وخارجها

علي عبيد الهاملي : 
 مزيج فكري يجمع بين 

األصالة والحداثة

سلطان صقر السويدي: 
شخصية ثقافية ملهمة 

في كل تفاصيلها

مريم خلفان الرومي: 
 حفظ هوية اإلمارات 

التاريخية

تكري��م صاحب الس��مو الش��يخ 
محم��د بن راش��د نائ��ب رئيس 
الدول��ة رئي��س مجل��س الوزراء 
حاكم دبي، في الدورة التاس��عة 
من جائزة الش��يخ زايد للكتاب، 
وعطاءاته  النجازات��ه  نتيجة  جاء 
الالمحدودة، فضالً عن انها شكلت 
تتويجاً لجهود س��موه المتواصلة 
في كاف��ة ميادين الثقافة ودورة 
القضاي��ا  خدم��ة  ف��ي  الفع��ال 
االجتماعية والثقافية واإلنسانية.

كما اتحف صاحب الس��مو حاكم 
دبي بمبادراته الخالقة والجميلة 
الجميع، فهي تس��اهم بنشر قيم 
التعاي��ش الس��لمي ف��ي الدولة 

والمنطقة والعالم. 

تفرد

■ مؤلفات محمد بن راشد تتصدر أروقة معرض أبوظبي للكتاب

ــــــدًا ـــــــ ـــــــ ـــــعـــــبـــــي قــــــائـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــَت مـــــــــــــــــــــــــــــا ُكــــــــنــــــــــــــــــــــــــَت لـــــشــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ أْنــــــــ

ــــــــــــــــــاُن الـــــــــــُعـــــــــــاَل ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــانــــــــُع الــــــــَمــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــِد وُرّبَ ـــــــــ ـــــــــ صـــــــــ

ــــــــًا ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــَكـــــــــ ــــــــِل ـــــــا الَم ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــَت لـــــــَنــــــــ َمــــــــَلــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا ُكـــــــــــنــــــــــــ

ـــــــِدِه ــــــــ ــــــــ بـــــــْعــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن  لـــــنـــــــــــــــــــــــا  األرَض  ــــــَت  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ثــــــَبّ

ـــــا َنـــــــْحـــــــــــــــــــــــَو الـــــــُعـــــــال ــــــ ــــــ يــــــــــــــــــــا َخـــــلـــــيـــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه ِســـــــــــــــــــــــــــــــْر بـــــنــــــ

من قصيدة »في رثاء زايد«

تكريمه يكرس دوره 
الريادي والقيادي في 

حمل رايات اإلبداع 
واألمل والتميز لألجيال

ـــــــًا لــــــجــــــمــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِع الـــــــَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرِب ــــــــ ــــــــ ــــــــ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل َزعـــــــيـــــــمــــــــ

ــــــــــِب ــــــــــَســـــــــــ ـــــــــــــــي الــــــــــَنّ ـــــــــى الـــــــخـــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر وزاكــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ وَفـــــــــَتــــــــــ

ـــــي ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــبــــــ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ُتـــــــــَقـــــــــــــــــــــــــــــى شــــــــيــــــــــــــــــــــــــٍخ وأخـــــــــــــــــــــــــــــالِق َن

ـــــِب ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــَقـــــِل ـــــْن ـــــــــــــْم َت ـــــــ ـــــــ ــــِد َفــــــَلـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــُل الــــَمــــجـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ َجــــــَب

ــــــــاِء الـــــــــــّرِحـــــــــــــــــــــــِب ـــــــــ ـــــــــاِت الــــــــفــــــــضـــــــــ ــــــــــ ــــــــــْوَق هـــــــــامــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ 2015َفـــــــــــ
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كتاب وأدباء وزوار في معرض أبوظبي

محمد بن راشد صانع المبادرات اإلبداعية المبتكرة
أبوظبي: عبير يونس، لبنى أنور، موفق 

محمد

اك��د عدد من االدباء والمثقفين والش��عراء 
على دور صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاك��م دبي )رعاه الله( في 
اطالق  المبادرات الفنية والثقافية المبتكرة 
المحلي��ة والعالمي��ة في مج��االت االبداع 
الثقافي��ة، وخصوصا ان ش��عاره  والحرك��ة 

التحدي والوصول الى القمة والنجاح. 
 الشاعر حبيب الصايغ رئيس اتحاد كتاب 
وأدب��اء اإلم��ارات قال: إن صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم شخصية 
وطني��ة في كل المجاالت. وبصماته واضحة 
لنا، وهو م��ا يعطينا الحافز الدائم، ويدفعنا 
إل��ى المزيد م��ن العمل. وأوض��ح الصايغ: 
يعتبر الش��يخ محمد بن راشد قدوة وأسوة 
حسنة فهو شخصية قيادية، إلى جانب كونه 
أديبا وشاعرا، وأرى فيه أيضا إعالميا يعرف 
كيف يتعامل مع األحداث. ورأى الصايغ أن 
ل��كل هذا أثره في الثقافة، والكتاب. وابدى 
إعجاب��ه باقتران اس��م محمد بن راش��د مع 
جائزة تحمل اسم الشيخ زايد للكتاب، وهو 
م��ا يدل على أن أجيالنا متواصلة. وما زالت 

تحمل هذه الراية. 
وأكد الصايغ على أن فوزه يصب في نهج 
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة، حيث استطاعت نهضة 
محمد بن راش��د الثقافي��ة، أن تكون رائدة 
ف��ي التكريس للعم��ل الثقاف��ي، وأصبحت 
اإلم��ارات رائدة العم��ل الثقافي في العالم 

العربي. 
وأخيرا أكد الصايغ على مصداقية الجائزة 
في اختياراته��ا. وقال إن حجب أربع جوائز 
لهذا العام يدل على أن اختياراتهم حقيقية. 
باس��ل الع��ودات: بان��ي دب��ي الحديثة 

وشمسها الساطعة
الكات��ب الصحافي باس��ل الع��ودات من 
وكال��ة األنباء اإليطالية )أكي( اكد في بداية 
حديث��ه على أنه من الصع��ب حصر ما قام 
به صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم نائ��ب رئي��س الدول��ة، رئيس 
مجل��س الوزراء حاكم دب��ي. وأوضح  ليس 
على مس��توى دول��ة اإلمارات فق��ط وإنما 
على المس��توى الدولي. وق��ال العودات إن 
إنجازاته االس��تثنائية خالل العقد األخير لم 
تقتصر على الميدان السياس��ي واالقتصادي 
فق��ط، ب��ل كان ل��ه بصم��ات وإنج��ازات 
هامة عل��ى  الصعيد االجتماع��ي والثقافي 
واإلعالمي والتراث��ي. وأوضح: يمكن القول 
دون ت��ردد إنه م��ن رجال الدول��ة القالئل 
الذين استطاعوا تجس��يد رؤاهم إلى واقع، 

وحلمهم إلى حقيقة. 
واختت��م بالتأكي��د ه��و بح��ق باني دبي 
الحديثة وشمس��ها الس��اطعة، واختياره من 
قبل جائزة الش��يخ زايد للكتاب كش��خصية 
ه��ذا العام ه��و عي��ن الصواب، إن��ه رجل 

يستحق الكثير.

 عنوان للتميز  
هنأت  أمل العفيفي أمين عام جائزة خليفة 
التربوية، صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجل��س ال��وزراء حاكم دبي – رع��اه الله- 
بمناس��بة تكريمه الختياره ش��خصية العام 
الثقافية من قبل جائزة الشيخ زايد للكتاب، 
وأن ه��ذا التكري��م ص��ادق اهله، فس��موه 
يحظى بمكانة محلية وعالمية مرموقة، وهو 
عنوان للتمي��ز والريادة في كافة المجاالت، 

فهنيئا للجائزة بهذا االختيار.
واضاف��ت أن الش��يخ محمد بن راش��د، 
يمثل قي��ادة وطنية فريدة نفخر بها وتفخر 
بها األمة العربية واالس��المية والعالم كافة، 
فهو قيادة تاريخية وفكر ثاقب، يستش��رف 
المس��تقبل وينهض باإلنسان في كل مكان، 
وه��و رمز للعط��اء المتج��دد ورؤية للخير 
والس��الم في العالم، وه��و نموذج للقيادي 
الداعم للثقافة والمثقفين وللعلم والمعرفة.

القيادي المبدع  
م��ن جانبه اكد الدكتور محمد يوس��ف بني 
ياس مستش��ار الش��ؤون األكاديمية بوزارة 
التعليم العالي، أن صاحب الس��مو الش��يخ 
محم��د بن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس 
الدول��ة رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم دبي 
– رع��اه الل��ه-  نم��وذج للقي��ادي الحكيم 
والمثق��ف والمب��دع في ش��تى المجاالت، 
ونم��وذج يفخر ب��ه كل اماراتي وعربي في 
التمي��ز والريادة، وكلنا فخر باختيار س��موه 
ش��خصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد 

للكتاب.
وأضاف د. بني ياس، أن الشيخ محمد بن 
راش��د ابداع وثقافة ليس في كتابة الش��عر 

واألدب فق��ط بل حتى ف��ي كتابة وصياغة 
والنظري��ات  واأله��داف  االس��تراتيجيات 
والرؤى المس��تقبلية، فاختيار سموه عنوانا 
للثقاف��ة هو اختي��ار صادق أهل��ه، فجهود 
س��موه في دعم الثقافة وتنفيذ المش��اريع 
والجوائز  والبرام��ج  والتعليمي��ة  الثقافي��ة 
المتميزة في تلك المج��االت كلها انجازات 
أكدت مكان��ة االمارات الثقافية والمعرفية، 

وتؤكد الفكر المبدع لسموه.

مبادرات حكيمة
وعب��ر فيصل بن حي��در المدي��ر التنفيذي 
لقط��اع الطباع��ة والتوزيع بمؤسس��ة دبي 
لالعالم،  عن سعادته وفخره بتكريم صاحب 
السمو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم 
نائ��ب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء 
حاكم دبي – رعاه الله – بمناس��بة اختياره 
شخصية العام الثقافية من قبل جائزة الشيخ 
زايد للكتاب، مؤكدا ان سموه القائد والشاعر 
والفارس صاحب المبادرات الرائدة والرؤى 
الحكيم��ة التي دعم��ت الثقافة وعززت من 

دور المثقفين في شتى المجاالت.
واش��ار ال��ى أن جهود س��موه في دعم 
الثقافة متنوعة، ويظهر ذلك  أيضا من خالل 
اطالق سموه للكتب التي تمثل دافعا ونهجا 
للشباب اليوم ليسيروا نحو تطوير مهاراتهم 

القيادية والنجاح في حياتهم.
واض��اف بن حيدر أن��ه ومن خالل مركز 
الش��يخ محمد بن راش��د لطباعة المصحف 
الش��ريف يؤكد على دعم س��موه المستمر 
للثقافة على كافة أنواعها االسالمية والعربية 
واللغ��ة العربية، حي��ث إن هذا المركز يعد 
األول من نوعه على مس��توى العالم، الذي 
يهدف لخدمة قدس��ية الق��رآن الكريم من 
ناحية االهتمام الش��رعي بطباعته والحفاظ 
علي��ه وتلبية حاجات الدول االس��المية من 

طبعات القرآن الكريم.
وق��ال ان انج��ازات س��موه ف��ي دع��م 
الثقاف��ة ال تنتهي فهو نموذج للقائد المبدع 
والمثقف وصاح��ب الرؤى الحكيمة والفكر 
الثاقب، وكلنا فخر في االمارات بهذا القائد 
العظي��م، ونهنئ��ه باختياره ش��خصية العام 

الثقافية.

رجل الثقافة 
عب��د الله الزعابي رئيس قس��م الدراس��ات 
االعالمي��ة بكلي��ات التقنية العلي��ا، أكد ان 
اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – كش��خصية 
الع��ام الثقافية من قبل جائزة الش��يخ زايد 
المس��تغرب، فس��موه  باالمر  للكتاب ليس 

يش��جع على الثقافة والعل��م، وهو من قال 
»إن العل��م كالبحر كلم��ا غرفت من مياهه 

يزداد عطشك«.
وأض��اف الزعابي، أن س��موه من ش��جع 
على العديد من المبادرات الفنية والثقافية 
المبتك��رة المحلية والعالمي��ة، ودعم اللغة 
العربية، وكرم أهل القلم، واحتضن العقول 
المبدع��ة مهما صغرت س��نها، ابت��داء من 
المخت��رع االماراتي أديب البلوش��ي وحتى 
القائمين على مشروع مسبار األمل، فجيميع 
ه��ذه المبادرات تدل عل��ى أننا في حضرة 
رجل الثقافة وداعمها األكبر في هذا الزمان.

دعم  
يق��ول احمد بن ش��بيب الظاه��ري، رئيس 
مؤسس��ة زايد لالعمال الخيرية واالنسانية: 
ان من يتابع مس��يرة صاحب السمو الشيخ 
محم��د بن راش��د آل مكت��وم، نائب رئيس 
الدول��ة، رئيس مجلس ال��وزراء، حاكم دبي 
)رع��اه الل��ه(، يجد أنه لم يدخ��ر جهدا في 
دع��م العمل الثقاف��ي، س��واء كان ادبيا او 
صحفيا أو شعريا، فرغم مشغولياته الكثيرة 
فإنه يخصص وقتا ليلتقي االدباء والمثقفين، 
باالضاف��ة ال��ى حض��ور الن��دوات الثقافية، 

لتشجيع ومناقشة أهل الرأي.
وقال: من موقع س��موه كرئيس لمجلس 

ال��وزراء، فقد حرص س��موه على ان تصبح 
وزارة الثقافة ذات دور فاعل وحيوي، االمر 
الذي ساهم في دعم الواقع الثقافي والفني 
لدولة االمارات، مش��يرا الى أن من يقترب 
من صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد، 
يدرك كم يتميز سموه بشخصية محفزة لكل 
من يعمل معه فروحه المشجعة واإليجابية 

تؤثر على الجميع.

زرع األمل  
وق��ال عبد المنعم الس��يد م��ن دار مكتبة 
الناف��ذ المصرية: إن اختيار صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم شخصية 
الع��ام الثقافي��ة، ج��اء بمثاب��ة تكريم لفكر 
خ��الق لم يعرف المس��تحيل يوم��ا وداعما 
للريادة اإلماراتية ح��ول العالم بطريقة قل 
نظيره��ا، الفتا الى ان م��ن يدقق النظر في 
المشهد الثقافي والفني في امارة دبي يرى 
كيف نجح س��موه في أن يجعل منها، محط 

أنظار االدباء والفنانين والممثلين.
وق��ال: ان س��موه أمض��ى حيات��ه يزرع 
األمل وينشر روح التسامح واالعتدال ويمد 
جس��ور التواص��ل ويدع��م الثقاف��ة والعلم 
والمعرف��ة في جميع دول العالم، فضال عن 
ترس��يخ مفاهيم التميز واالبتكار في ش��تى 
ميادين العمل واإلنتاج لتغدو جميعها ثقافة 

وأس��لوب حياة وصوال إلى بن��اء غد أفضل 
لشعب اإلمارات وللشعوب العربية.

صانع التحول  
وأشارت اس��ماء حبار من دار النبكلوميديا 
اللبناني��ة، إلى أن االحتفاء ج��اء معبرا عن 
مكانة س��موه في قلوب الناس، ودوره في 
نشر الثقافة وتشجيع المثقفين، موضحة بان 
هذا التكريم، مناسبة لالحتفاء بفارس وقائد 

فذ يحظى بمحبة شعبه. 
ونوهت إلى أن س��موه يع��د من القادة 
عل��ى مس��توى العال��م األكث��ر اس��تخداما 
لوس��ائل اإلعالم الجديدة تواصال مع شعبه، 
االمر الذي س��اهم في خلق قنوات جديدة 

للتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع.
ولفت��ت س��حر هالل م��ن دار بوك لينك 
اللبناني��ة للنش��ر والتوزيع، الى أن الش��يخ 
محمد بن راش��د آل مكت��وم من أبرز صناع 
التح��ول في مختلف حقول التنمية الثقافية 
وال تزال بصمته الفري��دة وجهوده الحثيثة 
تمتد إل��ى ربوع األرض كلها تث��ري الثقافة 
العربية إبداعا وفكرا، مشيرة إلى أن الشيخ 
محمد بن راش��د أنموذج مثالي لهذا الجيل 

على المستويين المحلي والعالمي.

إنجازات  
ولفت حس��ن عدنان غاوي، مدير العالقات 
العام��ة في مجلة »المنار« الى ان ش��خصية 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئي��س الدولة، رئيس مجلس 
الوزراء، حاكم دبي )رعاه الله(، اس��تثنائية، 
حيث رس��خت انجازات��ه الثقافية حضورها 
ف��ي العال��م أجم��ع وبات��ت مص��در الهام 
واقت��داء، مؤكدا بان س��موه ك��رس جهوده 
لالرتقاء بالدول��ة والمجتمع والنهوض بهما 
في اطار رؤي��ة حكيمة حافظت على هوية 
المجتمع االماراتي. واش��ار ال��ى أن اختيار 
سموه كشخصية العام الثقافية، جاء كتتويج 
النجازات س��موه الثقافية واالنسانية، فضال 
عن أنه يمتلك شخصية فاعلة وواسعة التأثير 
على مس��توى اإلمارات وعلى المس��تويين 

اإلقليمي والدولي.

اعتراف مستحق  
واك��د م��روان عي��اش م��ن دار ب��وك لينك 
اللبنانية للنش��ر والتوزيع، ان الس��عي إلى 
بناء وتطوير مدينته دبي وبلده اإلمارات لم 
يكن هاجس صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد الوحيد، بل كان همه األول بناء الفكر 
وتطوير اإلنسان كي يستطيع النهوض ببلده 
والتقدم معه نحو المركز األول عالميا وفي 

كافة المجاالت. 
وقال: ان تكريم صاحب الس��مو الش��يخ 
محم��د بن راش��د آل مكت��وم، نائب رئيس 
الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء، حاكم دبي 
)رعاه الله(، بلقب ش��خصية العام الثقافية، 
هو اعتراف مس��تحق من المجتمع الثقافي 
والمعرف��ي عالمي��ا وعربيا ومحلي��ا بمكانة 

سموه الريادية في هذا المجال الكبير.

التحدي
وقال اس��عد علي من دار جامعة الس��ودان 
للنشر والتوزيع: ان شخصية محمد بن راشد 
م��ن أندر الش��خصيات العربي��ة والعالمية، 
حيث بنى اسمه ومكانته على أساس عميق 

وقوي، 
واش��ار ال��ى أن س��موه قائد ل��م يعرف 
الي��أس حتى في أوقات الش��دة، حمل على 
عاتقه ش��عاره التحدي والوصول إلى القمة 

والنجاح دائما. 

داعم للمثقفين
وقال طالل الفليتي اعالمي، إن مبدأ س��يدي 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 
مكت��وم نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس 
ال��وزراء حاك��م دب��ي رعاه الل��ه، هو دعم 
المثقفين واألدباء ومنهم الكتاب والشعراء 
ودائم��ا يحثهم على تفعيل أنش��طتهم على 
الس��احتين المحلي��ة والخارجي��ة،  ورس��م 
مش��هدا ثقافي��ا وطنيا يعكس أصال��ة تراثنا 
الش��عبي وجذورن��ا العربي��ة واإلس��المية، 
وتح��رص قيادتن��ا الحكيم��ة على م��د بناء 
جس��ور للتع��ارف والتواصل اإلنس��اني مع 

ثقافات العالم.
وأض��اف أن س��موه  ه��و رم��ز لإلبداع 
والثقاف��ة واالبتكار ورائ��د من رواد الحركة 
الثقافية يثري بشعره وأدبه المشهد الثقافي 
الوطن��ي ويضف��ي علي��ه رونق��ه وأهميته 
وإبداع��ه، كما يحث س��موه دائما ش��ريحة 
األدب��اء والمثقفي��ن ب��أداء رس��الة وطنية 
وإنس��انية تتمثل في نش��ر القيم اإلنسانية 
وااللتزام بالقضايا الوطنية خاصة، والترويج 
إلرث ش��عبنا الثقافي الش��عبي والحضاري 
باعتب��ار ثقافتن��ا هي هويتن��ا الوطنية التي 

نعتز بها ويجب حمايتها.
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استعرض نادر صالح مدير التسويق 
ف��ي دار الف��اروق المصري��ة دور 
الشيخ محمد بن راشد في المجال 
الثقافي عامة وفي المجال الشعري 
خاص��ة، مش��يرا ال��ى ان اش��عاره  
صنع��ت أس��طورته الش��عرية من 
حكايات البطولة والفروسية فتغنى 
وفصيحة  نبطية  الع��رب  بقصائده 
حت��ى إن بعض المسلس��الت التي 
أش��عار س��موه  م��ن  اس��توحيت 
كانت األكثر رواجا على المس��توى 
العرب��ي. وافاد بأن الش��يخ محمد 
بن راش��د قائد وش��خصية إنسانية 
عالمية فريدة تتجس��د فيها معاني 
الري��ادة وصناعة الحياة واس��تباق 

المستقبل.

ريادة 

ـــــــوْن مـــــــــــايـــــحـــــــــــْب الـــــِســـــــــــــــــكـــــوْن ــــذا الـــــــكــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــْع هـــــ ـــــــ ِطــــــْبـــــــ

الــــــقـــــــــــــروْن  ـــــي  مـــــاضــــــ ـــــــــْن  ـــــ ـــــ ـــــ مـــــ ــــــْدْم  ـــــــ ـــــــ ِجـــــــ ـــــرْه  ــــــ ســـــيــــــ دوْم 

ـــــالـــــعـــــيـــــوْن  ــــــ ــــــ ـــــــوَفـــــــْه بــــــ ــــــــ ـــــــْر نـــــــشــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــْك دايــــــــ ــــــــ ــــــــ والـــــــَفـــــــلــــــــ

ـــــــــــــــــوْن ــــــ ــــــــْه نـــــكــــــ ـــــــْل نـــــحـــــيـــــــــــــــــــــــــــــا وبــــــــالــــــــطــــــــاَقـــــــــ ــــــــ بـــــــالـــــــِعـــــــَمــــــــ

ــــــــدركــــــــوْن ـــــــــ ــــــْه َتـــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــْل بـــــــ ـــــــــ ـــــي َعــــــــَمـــــــــ ــــــ واألمـــــــــــــــــــــــــــــْل يـــــبـــــغــــــ

ــــي َتـــــْفـــــهـــــمـــــــــــــــــوْن  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــاالــــِلّ ـــــ ـــــ ــــــــاْب يـــــ طـــــاقـــــــــــــــــــــــــــــَة اإليــــــــجـــــــــ

من قصيدة »طاقة اإليجاب«

وراْه  ـــــــــــــــــــــَىّ  ـــــــــــ َخــــــــــلـــــــــــ لـــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــْن  يـــــــنـــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــْر  وال  ال 

ــــاْه  ـــــ ــــْه ِمـــــــْصـــــــــــــــــــــــَدْر حــــيـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــاْب ِل طـــــاقـــــــــــــــــــــــــــــْة اإليــــــــجـــــــــ

ـــــاْه  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــجــــــ ــــــْل إِتّ ـــــــ ـــــــ ــــــي ِكـــــــ ــــا تــــــــــــــــــــدلــــــيــــــْل فـــــــ ـــــ ــــبـــــ ــــاِي ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ مـــــ

ـــــاْه ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــانـــــبــــــ ــــــ ــــــــــي مــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر الــــــــــِلّ ـــــــــادريـــــــــْن إنـــــــغـــــــِيّ ــــــــــ قــــــــــ

ـــــــْه ِســــــَقـــــــــــــاْه  ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــْه مــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ّحـــــــِبّ ـــــْب وَرَبّ ــــــ ــــــ ــــل ِصـــــْعــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ِكـــــ

ــــــي اإلنـــــــتـــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــاْه ـــــــ ـــــــ ـــــا وتــــــبــــــغـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ كـــــــاِمـــــــِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه فـــــيـــــنــــــ

باسل العودات: 
باني دبي الحديثة 

وشمسها الساطعة

طالل الفليتي : 
رسم مشهدا ثقافيا 

وطنيا

عبدالله الزعابي: 
رجل الثقافة كرم 

أهل القلم  

أحمد شبيب الظاهري: 
دعم الواقع الثقافي 

والفني للدولة

أسماء حبار: 
أبرز صناع التحول 

في التنمية الثقافية



د‹₈ₙ ₉⁔⁅ₙ ℇ⁆℃ح ₈ₗₖ واₚ⁑ₖ‶ل
إعداد: ر
ا عبدالفتاح - غرافيك : أحمد عباس

د� متحف مفتوح للفن والج�ل بتوجيهات وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم د�، إذ يهدف سموه إىل إبهار العا¤ بتجربة (دانة الدنيا) اإلنسانية الفريدة، من خالل جعل اإلبداع عنرصاً أساسياً يف 

مشاريع د� ومبادراتها، ما 
نحها طابعاً خاصاً تتفرد به ب· أك¶ مدن العا¤ تطوراً. ويف السياق يعمل مكتب «براند د�»، التابع للمكتب 
اإلعالمي لحكومة د�، جاهداً، لتحقيق تلك الغاية وإبراز الطابع النوعي والحيوي لدار الحي واللغة الخاصة التي ¾يزها عن باقي مدن 

العا¤. ويعكس «براند د�» هذا التوجه من خالل جملة مرشوعات مهمة: 

ₕ℆ₖث إ⁙⁔⁅⁄ ℇ›د
هذا املرشوع جديد كلياً. وهو 
يهتم بالدرجة األوىل بالناحية 

الج�لية والفنية يف د�، ويعكس 
التفاعل ب· املطورين العقاري· 

والفنان·.

ₕ⁄‶₁₂ً‶ ⅀‹⁙اₐ℃ₙ ⁅⁖ا
تشجيع الفنان· عىل انتقاء املواقع 

التي يرونها أك¶ مالءمة ملشاريعهم 
اإلبداعية، من ب· األماكن املتاحة 

يف د�، سواء كانت تخص لوحة 
جدارية أو منحوتة فنية. 

⁃℆ₚₖ‶₂ₖا ⁃℅ₑₖا ₘ℆ₚ⁑⁄
اتفق «براند د�» مع إدارة القرية العاملية عىل 

تنفيذ العديد من الرسومات واألع�ل الفنية 
اإلبداعية عىل بعض املباË املختارة يف القرية، 

باإلضافة إىل تجميل الجسور العابرة للقناة املائية 
التي تتوسط القرية.

₈ₜ‶ₓ ℇ›د
 Ïاحتفى املهرجان يف دورته األوىل بفن الرسم ثال

األبعاد، حيث نفذ أهم مبدعي هذا الفن لوحاتهم 
بشكل مبارش يف منطقة «ذا بيتش»، إىل جانب العديد 

من الفعاليات اإلبداعية املصاحبة، ضمن أجواء 
احتفالية.

ₙ⁆⁔₉ اℾ⁄⁔‶د
نفذ فريق عمل «براند د�»، بالتعاون مع هيئة الطرق 

واملواصالت ومجموعة من الفنان· الشباب، جداريّة 
تشكيلّية عمالقة، جملت السور املؤقت ملتحف االتحاد 

الذي تجرى حالياً أع�ل تأسيسه يف موقعه الكائن يف 
بداية شارع جمÝا يف د�.

‶⁅ₗ⁓ر
أطول لوحة «غرافيتي» يف العا¤، وجاءت مستلهمة من 

تأسيس وإنجازات االتحاد. وهي بطول 2245 مرتاً، 
و¾ثل مرشوعاً نظمه مكتب سمو ويل عهد د�، وحظي 

بدعم جهات مختلفة، ومن بينها «براند د�». 

رₙ℃ز اₖ⁆اث
تعرض األع�ل الفنية يف أرجاء د�، صوراً 

مختلفة ألبرز معاملها العمرانية والثقافية، وكأنها 
بانوراما ترصد رحلة تطور فن الع�رة يف اإلمارة 

خالل العقود املاضية، حيث تظهر البيوت 
اإلماراتية التقليدية بجانب رموز تراثية وثقافية، 

مثل: الخيل والصقور واألبنية الحديثة، التي 
يتوسطها «برج خليفة» وفندق «برج العرب» 

و«مرتو د�».

ₛ℆ₑ أم ℕ⁵‶ ℒₗ₁ ₁⅂مℿا ⁆℆※⁈⁄
éناسبة االحتفال باليوم الوطني الـ43، بادر «براند د�»، 

بالتعاون مع «بلدية د�» إىل تثبيت اآلالف من أعالم 
الدولة يف شاطئ «أم سقيم»، بشكل يربز مدى االعتزاز 

بعلم الدولة، وما يحمله من دالالت وطنية مهمة. 

⁃₇₂ₚₖأ※℃ع ا⅀‹⁙اع وا
شارك «براند د�»، يف «أسبوع اإلبداع 
واملعرفة»، الذي نظمته هيئة الطرق 

واملواصالت تحت شعار «تعلّم لُتبدع»، ونالت 
منصته جائزة تقديرية تسلمها الفريق املشارك 
من مطر الطاير، رئيس مجلس اإلدارة واملدير 

التنفيذي لهيئة الطرق واملواصالت.

₈ₖا ℇₖ‶℆ₖ
شارك «براند د�»، يف أمسيات «ليايل 

الفن» التي نظمها مركز د� املايل 
العاملي، بثالث لوحات ثالثية األبعاد، 

نفذ أجملها الفنان العاملي غريغور 
فوزيك والفنانة الربازيلية تارسيال.

ₛ₄‶⁅ₖا ⁵℃ₙ
تعد د� بيئة مثالية لإلبداع الفني، حيث إن 
اإلمارة موطن ملختلف الثقافات والحضارات 
التي تتعايش سوياً يف تناغم، و¾ثل الن�ذج 

املع�رية التي بُنيت يف اإلمارة رؤية إبداعية، 
جعلت د� óوذجاً يحتذى به يف مجال التطوير 
املرتكز عىل قاعدة من اإلبداع واألفكار املبتكرة. 

ر‶ₖ⁃ اℓ℃ₖ‶م
تجتذب د� سنوياً مالي· السياح من مختلف 

دول العا¤، وتقطنها جاليات عربية وأجنبية 
عدة تسهم يف بناء فسيفساء ثقافية بالغة ال¶اء، 
ومشاريع د� الطموحة تهدف إىل توصيل صوت 

د� ورسالتها املُحّملة بقيم السالم واملحبة 
والوئام إىل كل شعوب األرض.

⁄℃اₘ ₂ّ₇‶ل
 Ýتستخدم مشاريع «براند د�» ملكة التعب

اإلنساË التي يتصف بها الفنان املبدع. وذلك 
لقدرة العمل الفني الناجح، عىل التواصل 

بوصفه وسيلة فعالة للحوار املعنوي، حيث 
إنه لغة عاملية تتجاوز الفوارق ب· البرش.
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الــــــــســــــــمــــــــْا  ـــــــــالـــــــــي  ــــــــــ َعــــــــــ ـــــــــي  فــــــــــ رْف  ـــــــاَعـــــــلـــــــمـــــــنـــــــا  ــــــــ ــــــــ ــــــــ يــــــــ

ـــــــّدمـــــــا  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــدونـــــــــــْك بـــــــالــــــــ ــــــــذلــــــــوْن ويـــــــــــفـــــــــــتــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ يــــــــبـــــــــ

ـــــمـــــْا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــْز فــــيـــــــــــــــــــــــــــــْك إتـــــَجـــــّسَ ـــــــ ــــــوْب الــــــعـــــــ ـــــــ ـــــــ إنـــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه ثـــــــ

ــــــلــــــمــــــْا  ــــــــــالْم وتــــــســـــــ ـــــــــــ ــــــــْض لــــــــــلــــــــــّسَ ـــــــــ ـــــــــ ــــــْك األبــــــــيـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ فــــــيـــــــ

ـــــــــــــــْك والــــــِحــــــمـــــــــــــــــــــــــــَىْ ولــــــونــــــــــــــــــــــــــــــــــْك األخـــــــَضـــــــــــــــــــــــــــــــْر ربـــــــوعــــــــ

    من قصيدة »ياعلمنا«

ـــــــــانـــــــــعـــــــــيـــــــــْنـــــــــا إلتــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْد ــــــــــ رافـــــــــعـــــــــيـــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــْك َصــــــــــ

ـــــاْد ــــــ ــــــ الـــــجـــــهــــــ َحــــــــــــــــــــــــــْق  إذا  وجـــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــدْك  شـــــعـــــبـــــــــــــــــْك 

ــــــــــْزالــــــــــبــــــــــالْد ـــــا َرمـــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــواْن يــــــ ـــــــــــــ ـــــــــْة األلـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــَعــــــــــ َفـــــــــأْرَب

ــــــْه والــــــــــــِجــــــــــــالْد ـــــــ ــــــْزالــــــبــــــطــــــولـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ والــــــــَحــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــْر رمـــــــ

ـــــــــداْد ــــــي حــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــوادْك فـــــــ ـــــــْن ســـــــــــــــ ــــــــ ــــــــادي مــــــــ ـــــــــ 2015والــــــــمــــــــعـــــــــ



دبي- دارين شبير

 كانت وتبقى بصمات صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكت��وم، نائب رئيس 
الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي، 
حاضرة، ف��ي مجال الفن.. وكان ويس��تمر 
دعم��ه الالمحدود لجميع العاملين في هذا 
القطاع، ما أثمر سعيا دائما لتقديم األفضل، 
وارتقى بش��كل واضح بالفن بكل مجاالته، 
فعل��ى خش��بة المس��رح كان��ت بصمات��ه 
واضح��ة، وعل��ى شاش��ات الس��ينما كانت 
مالمح تأثيره ودعمه وتشجيعه جلية، وفي 
مجال الدراما، س��اهمت توجيهات س��موه 
في جع��ل الدرام��ا المحلية منافس��اً قوياً 

لغيرها، ومتصدراً في كثير من األحيان. 
وفي الخصوص، تحدث عدد من الفنانين 
ل�»البي��ان«، ع��ن دع��م وتش��جيع صاحب 
الس��مو حاكم دب��ي ضمن ش��تى مجاالت 
الفن والثقافة، مش��يدين بأيادي��ه البيضاء 
ف��ي االرتقاء بمس��تويات صن��وف اإلبداع 

المتفرقة. 
 »م��اذا يمكنن��ا أن نق��ول في مناس��بة 
كهذه؟« بهذا الس��ؤال ب��دأ الفنان والمنتج 
أحمد الجس��مي حديثه، الفت��اً إلى أن كل 

القوامي��س والمعاج��م لن توف��ي صاحب 
الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس الوزراء 

حاك��م دبي، حقه، وقال: محمد بن راش��د 
شخصية قيادية تستحق لقب شخصية العام 
الثقافية عن جدارة، إذ وفر س��موه المناخ 

المناس��ب لإلبداع، وأثرى المجال الثقافي 
والفن��ي بمبادرات��ه وتوجيهات��ه، فارتق��ى 
بالفن والفنانين، واألدب واألدباء، والشعر 

والش��عراء، وب��رز أثر بصماته ف��ي التأثير 
اإليجابي على جميع مجاالت الفن، ما جعل 
مهرجان دبي الس��ينمائي واح��داً من أهم 

المهرجانات، رغم مضي فترة قصيرة فقط 
عل��ى والدت��ه، باإلضافة إل��ى الدراما التي 
تألقت بفضل دعم س��موه، خاصة في ظل 
مواجهت��ه لجميع التحدي��ات التي تعترض 
الفناني��ن والمبدعين، وذلك حتى أصبحت 

الدراما اإلماراتية تنافس غيرها وتتصدر.
وذكر الجسمي أن صاحب السمو الشيخ 
محم��د بن راش��د داع��م أساس��ي وملهم 
حقيق��ي في مج��االت اإلبداع كاف��ة، الفتاً 
إل��ى أن ثقته بأبناء اإلم��ارات كبيرة، وأنه 
دائماً ما يدفعهم إل��ى المغامرة ومواجهة 
الصعوب��ات والتحديات في س��بيل تحقيق 
الطموح��ات واألح��الم. كما أش��ار إلى أن 
صاحب السمو حاكم دبي يتابع كل مناحي 
الحي��اة متابعة دقيقة، وق��ال: أتعجب من 
قدرة س��موه على متابعة كل ما حوله في 
جمي��ع المجاالت، وهذا س��ر تمي��ز دبي، 
فهن��اك عين س��اهرة تس��عى لالرتقاء إلى 

األفضل دائماً.
ولفت الجس��مي إلى أن صاحب السمو 
الش��يخ محمد ب��ن راش��د كان حاضراً في 
مناس��بات وأح��داث فنية كثي��رة وهامة. 
وأضاف: كن��ا نلتفت لنجده حاضراً يفاجئنا 
ف��ي كل مرة بوجوده إلى جانبنا، إذ فاجأنا 
س��موه بحضوره تصوير أحد المسلسالت، 
كم��ا حضر مرتين تقديمنا ألوبريت وطني، 
وه��ذا كان دافع��اً بحد ذاته لتس��خير كل 

إمكاناتنا في سبيل تقديم أفضل األعمال.

رسالة 
أش��ار الفنان الدكتور حبيب غلوم، إلى أن 
اختي��ار صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم ش��خصية العام الثقافية، 
هو رس��الة ش��كر وتقدير م��ن كل مواطن 
ومقي��م عل��ى أرض دولة اإلم��ارات لهذه 
الشخصية العظيمة التي يفتخر بها الجميع، 
وقال: من أعماق قلوبنا نقول لسموه شكراً 
ع كل  عل��ى كل م��ا قدمه وال ي��زال، إذ طوَّ
ش��يء لخدمة المجتمع عل��ى كافة الصعد، 
وفي مج��ال الثقافة والف��ن برزت جهوده 
ومبادراته الالمحدودة، التي انعكست على 
كل مواط��ن ومقي��م فارتقت ب��ه، وزادته 
س��عادة ورخاًء ورقي��اً. ولف��ت غلوم إلى 
أن ه��ذا التكري��م يترجم مش��اعر ش��عب 
اإلمارات، وقال: نش��د على أيدي القائمين 
على جائزة الشيخ زايد للكتاب على حسن 
االختيار، ونبارك لصاحب السمو حاكم دبي 
حصوله على هذه الجائزة التي يس��تحقها 
وتستحقه، ونش��كر الله الذي حبانا بنعمة 
القي��ادة الحكيمة الرش��يدة التي يحس��دنا 

عليها الجميع.

رعاية وتبني سموه 
لمبدعي الدراما  أثمرا 

تطورًا نوعيا في مستوى 
األعمال العربية

أياد بيضاء أوقدت 
شعلة االرتقاء 

المتواصل في شتى 
صنوف االبداع 

دبي- دارين شبير

ال يتوق��ف دع��م صاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاكم دبي، 
للف��ن ب��كل أش��كاله ومجاالت��ه، وفي كل 
مرة نجد س��موه حاضراً، داعم��اً لإلبداع، 
وبفضل حرص س��موه على االرتقاء بالفن 
والفناني��ن، كان��ت خطواته تأخ��ذه دائماً 
حي��ث يوجد عمل درام��ي، أو حيث تدور 
الكاميرات في مكان ما، ليش��جع العاملين 
بحضوره إلى جانبه��م، وبمتابعته الحثيثة 

لمجريات األعمال التي يقدمونها.
 وفي مجال الدراما، ال ينس��ى أصحاب 
مسلس��ل »ص��راع عل��ى الرم��ال« ال��ذي 
اس��توحي، م��ن خي��ال وأش��عار صاح��ب 
السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
وجرى تصويره في صحراء المرموم بدبي، 
زيارة صاحب الس��مو حاك��م دبي لموقع 
التصوير، في لفتة رائعة انعكس��ت بشكل 
كبير عل��ى أصحاب العم��ل الذين وضعوا 
كل طاقاته��م وإمكاناتهم، وأصروا على أن 
يكون المسلس��ل على قدر ه��ذه الزيارة 
الكريم��ة. والتق��ى صاحب الس��مو حاكم 

دبي، حينه��ا بطاقم العمل الذين أش��ادوا 
باهتمامه وحرصه على األعمال اإلبداعية، 
وبفروس��يته الش��عرية األصيل��ة وارتباطه 
الوثي��ق بالصح��راء والخيل والش��عر، من 
خالل هذا المسلس��ل الذي يعد من خيال 

وأشعار سموه. 

زيارة 
كان��ت ه��ذه الزيارة ش��كاًل من أش��كال 
يبدي��ه صاحب  الذي  الدع��م والتش��جيع 
السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 
كش��اعر وفارس وقائد، لكل األعمال الفنية 

وللحرك��ة الفني��ة في الس��احتين المحلية 
والعربية، إيماناً من سموه بأن الفن رسالة 

إنسانية وحضارية راقية.

  قيم وعادات 
ومن خالل مسلس��ل »أبواب الغيم« وهو 
أيض��اً من خيال وأش��عار صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، لعبت 
الدرام��ا العربي��ة، دوراً ف��ي رصد عادات 
وأحوال حياة العرب ف��ي منطقة الخليج، 
وعملت خالل السنوات الماضية على توثيق 
اليومية  س��يرتهم وأحواله��م وعالقاته��م 

مع الحياة، ويعد هذا المسلس��ل من أبرز 
األعمال التي وثقت هذه المرحلة، إذ أنتج 
وعرض ع��ام 2010.. ويعد »أبواب الغيم« 
في حكايته امتداداً لمسلس��ل »صراع على 
الرمال« الذي يمثل أضخم عمل في تاريخ 
الدراما العربية، وعم��د المكتب اإلعالمي 
لحكوم��ة دبي من خالل��ه، إلى إنتاج عمل 
الفترات  درامي ضخم يحاكي ويس��تحضر 
والعهود الزمنية القديمة من حياة العرب.

أغنيات وسينما
وف��ي مجال األغنية، أبدع صاحب الس��مو 

الش��يخ محم��د بن راش��د قصائ��د كثيرة 
تحول��ت إل��ى أغني��ات رائعة تغن��ى بها 
عدد م��ن الفناني��ن، كما انطلق��ت روائع 
كثيرة المس��ت جبين الوط��ن وتغنت به، 
وغن��ى من كلمات س��موه الفنان حس��ين 
الجس��مي أغني��ة »حص��ن الوط��ن«، كما 
غن��ى عبدالمنعم العام��ري أغنية »جفني 
جفا«، وردد كاظم الساهر قصيدتي سموه 
الرائعتين»اغس��لي بالبرد« و»الليل يا بيت 
العنا«. كما غنى فايز السعيد قصيدة سموه 
»مشخص من ذهب«، وغنت أصالة نصري 
قصي��دة »أس��مع ص��دى صوت��ك«، وردد 

منصور زايد قصيدة سموه في أغنية خاصة 
احتفل بها بالذكرى الخمس��ين الس��تقالل 
دول��ة الكوي��ت، وهي» أح��ب الكويت«. 
وفي م��ا يتعلق باألوبريت الوطني، حرص 
س��موه على زيارة العاملين عليه أكثر من 
مرة، ليزيد حماسهم للعمل، ورغبتهم في 
تقدي��م األفضل واألق��وى تأثي��راً. أما في 
مجال السينما، فدعم صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش��د كبير، واهتمامه بمهرجان 
دب��ي الس��ينمائي، اكبر بره��ان المع.. إذ 
انعكس هذا الدعم على العاملين في نطاق 

السينما بشكل كبير.
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أشعاره وثراء مخيلته شكال معينًا ال ينضب للدراما

محمد بن راشد.. داعم أول للفن واإلبداع

■ محمد بن راشد خالل زيارة إلى موقع تصوير مسلسل »صراع على الرمال«

حبيب غلوم: 
ع كل اإلمكانات  طّوَ

لخدمة المجتمع

عبدالله صالح: 
محظوظون به 

ومبادراته ال تتوقف 

   أحمد الجسمي: 
كلما التفتنا نجده 

حولنا يتابعنا باستمرار

هدى الغانم: 
يفاجئنا بابتكاراته 

وإنجازاته وطموحاته

بصمات واضحة في مجاالت الفن والثقافة

مخزون سموه اإلبداعي 
الغني رفد  وزّين جميع 

األحداث والفعاليات 
الفنية

 قصائد سموه غناها 
أبرز الفنانين في 

الوطن العربي 

■ من مسلسل »أبواب الغيم« 

ـــــــــــفـــــــــــض جــــــــنــــــــاحــــــــي وأْنـــــــــــــــثـــــــــــــــْر لـــــــــــولـــــــــــِو اَلــــــــمــــــــْعــــــــَنــــــــى أْن

ــــــــى يــــــــتــــــــأّنَ ـــــــــــل  ـــــــــــْي الـــــــــــّلَ واِحــــــــــــــــــــــــــْس  ـــــــــــــــــْه  أِضـــــــــــــــــّمَ وآرْد 

ــــــــى واعــــــــــــْيــــــــــــد َنــــــــْظــــــــمــــــــي واِصــــــــــــــــــــب ْحـــــــــــــــــــــــروْف ِتــــــــْتــــــــَغــــــــّنَ

هـــــــــــا َوْســــــــَنــــــــا ــــــــهــــــــر َخـــــــــــّدَ ــــــــْمــــــــس َتــــــــْظْ ِتــــــْتــــــَبــــــعــــــنــــــي الــــــــّشَ

أحــــــــــيــــــــــا بــــــــقــــــــربــــــــك وآِســــــــــــــــــــــــج ْبـــــــغـــــــيـــــــبـــــــتـــــــْك واْفــــــــــــَنــــــــــــى

الــــــــَكــــــــون ِوزْن  إْخـــــــــــــَتـــــــــــــْل   الـــــــجـــــــنـــــــاح  أِمــــــــــــــــــْد  وإذا 

ــــــــون الــــــــّلَ غـــــــريـــــــب  يــــــــا  دوبـــــــــــــك  دوب  َعـــــــلـــــــى  ـــــــــــْك  َخـــــــــــّلِ

َهـــــــــب مــــــــوزون ـــــْع كــــــــــالْم مــــــن الـــــــــّذَ واْهــــــــــــــدي الـــــمـــــســـــاِم

ــــــــْه اَلــــــمــــــْفــــــتــــــون ــــــــــــــــا الــــــــمــــــــوَل ْوَيـــــــْتـــــــِعـــــــبـــــــنـــــــي الـــــــــــَبـــــــــــْدر وآَن

ْظــــــــنــــــــون تـــــــرجـــــــعـــــــيـــــــن  لــــــــــــي  إذا  واْحــــــــــــــيــــــــــــــا  وآرد 

من قصيدة »لؤلؤ المعنى«
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دبي - عبادة إبراهيم

صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائ��ب رئيس الدولة، رئيس مجلس 
الوزراء، حاكم دبي، هو قامة األوطان، وفخر 
المواطني��ن، به تتباهى اإلم��ارات، وتزهو 
بإنجازاته، في س��باق دائم مع الزمن؛ حيث 
ال يم��ر يوم إال ويحمل، إما إنجازاً كبيراً، أو 
تخطيطاً لحلم سرعان ما يعانق نور الواقع، 
بع��زم ال يلي��ن وإرادة صلبة. إن��ه ال يفكر 
ف��ي الحاضر، ب��ل يصنع المس��تقبل برؤية 
تتحدى المس��تحيل، فإنجازاته ليست ضرباً 
من الخي��ال، وإنما يعرف كي��ف يدير دفة 
المستقبل لما فيه خير للوطن والمواطنين.

رجٌل آمن بحق الشعب بأن يعيش حياة 
كريم��ة، فس��خر كل ما يمل��ك لخدمة هذا 
الغ��رض النبيل، فكان له م��ا أراد، وصارت 
الحي��اة هنا، عل��ى أرض اإلم��ارات الطيبة، 
ضرباً لألمث��ال ونموذجاً يحتذى به. تجربته 
االقتصادي��ة جعلت من دب��ي ملتقى للمال 
ومقص��داً لرجال األعم��ال من حول العالم. 
إنه رجل دولة، وسياسي من الطراز الرفيع، 
ووالد حنون على أوالده وشعبه؛ وتالياً عّبر 
عدد من نجوم الف��ن والمجتمع ل�»البيان« 
بكلماتهم حول تكريم صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد بجائزة الشيخ زايد للكتاب، 
وأكدوا أنه جعل م��ن دبي كوكباً تدور في 

فلكه الدول المتعطشة للرقم واحد.

 نور العلم
»زرع صاح��ب الس��مو الش��يخ محم��د بن 
مواط��ن  كل  بداخ��ل  مكت��وم  آل  راش��د 
فين��ا حب العم��ل والعطاء«، به��ذا التعبير 
وصف��ت مريم عثمان، مديرة مركز راش��د 
للمعاقي��ن، تكريم صاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راش��د بش��خصية العام الثقافية، 
وقالت: »كل خطوة يخطوها س��موه تدعو 
إل��ى الثقافة والتمس��ك بالعل��م، والمثابرة 
لتحقيق الطموحات، ففي المجال اإلنساني 
ل��م يتح��دث فقط عنه، بل نف��ذ ذلك على 
األرض، وق��ام بتحفيز المواط��ن للمواظبة 
على األعم��ال الخيرية، ورفع درجة الوعي 
بضرورتها لتنمية المجتمع، حتى جعل منها 
ثقافة يقوم بها الجميع؛ فهي مبادرات وقيم 
ومنظوم��ة من العم��ل والعطاء اإلنس��اني 
ش��ملت بلدان العالم كافة، وخاصة البلدان 
والش��عوب الفقي��رة«. وتضي��ف: »علمن��ا 
س��موه أن الثقافة هي الت��ي تطور وتنهض 
بها األمم، فنحن نعي��ش اليوم عصراً تكلله 
الحضارية والثقافية، والمستقبل  اإلنجازات 
أمامن��ا واعد، تح��ت قيادت��ه ورؤيته، فقد 

جعل لنا مكانة في مصاف دول العالم«.

رؤية ثاقبة
تعتبر الفنانة ميساء مغربي حصول صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد على شخصية 
الع��ام الثقافية هو أمراً طبيعي��اً، فهو قائد 
صاحب رؤية قلما نجدها، يخطط للمستقبل 
بخطى ثابتة، وقالت: »لحظة إعالن س��موه 
شخصية العام الثقافية، جعلتنا نشعر بفرحة 
عارمة، يكسوها الحب واالمتنان لهذا القائد 
ال��ذي علمنا أنه ال مكان لكلمة مس��تحيل، 
تطور بهذا الشكل الذي نراه ما كان يتحقق 
إال برؤية ثاقبة وخطة طموحة يتابعها بكل 
دق��ة، فهو موجود دائماً ف��ي مواقع العمل 
واإلنت��اج، يوج��ه بضرورة العم��ل وأهمية 
التجرب��ة لصنع النج��اح، فالي��وم اإلمارات 
تحقق تعايش��اً عالمياً على أرضها، وهي في 

مصاف الدول الرائدة«.

المثل األعلى
الدكتور مجد ناجي، صاحب عيادة ليبرتي، 
أكد أن حصول صاحب الس��مو نائب رئيس 
الدولة على ش��خصية العام الثقافية يجعلنا 
نتمس��ك بثقاف��ة الرقم واحد الت��ي زرعها 
بداخلنا جميعاً، فهو بمنزلة المثل األعلى لنا. 
وق��ال: »يحفزنا دائماً إلى النجاح والوصول 
إلى القمة، فإنجازات س��موه ملموسة على 
أرض اإلم��ارات، وف��ي أماك��ن عديدة من 
دول العالم الذي يش��يد به��ذه اإلنجازات، 
ويبدي إعجاب��ه بهذه الش��خصية القيادية، 
وأصبح الكثيرون يقصدون دبي لالس��تفادة 
م��ن تجربته��ا وتطبيقها ف��ي بلدانهم، ألن 
هذه التجربة مبنية على علم وفكر ومعرفة 

وثقافة، غير موجودة في أي دولة«.

احتضان اإلبداع
أما الفنان عبد الله بالخير، فقال: »س��موه 
قائد ف��ي كل المج��االت، فنح��ن نعيش 
تح��ت قيادته قفزات هائل��ة في مختلف 
القطاعات بالدولة، والسر يكمن في عمق 
الفكر الذي يبثه سموه، والتوجيهات التي 
تحملها مبادراته في كل المجاالت، فرؤيته 
جعلتنا نحلق نحو الفضاء بمس��بار األمل، 

ونكتش��ف أفاق��اً جديدة م��ن المعرفة«، 
ويضيف: »جعل س��موه بهذه المبادرات 
دبي بش��كل خاص واإلمارات بشكل عام 
مح��ط أنظار العال��م، فأصبح��ت الدولة 
مركزاً لجذب االستثمارات، ما ساعد على 
بناء نهضة اقتصادية تشهدها الدولة، التي 
بنيت على أسس راسخة«. وتابع: »سموه 
ال يبحث عن توفير حياة كريمة لمواطنيه 
فقط، وإنما يسعى إلسعادهم وزرع روح 

االنتماء بداخلهم«.

إنجازات ال تحصى
تق��ول أريام: »صاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راشد، قائد ومعلم وملهم لنا، 
فهو صاحب الثورة الفكرية والتعليمية 
واالقتصادي��ة الت��ي تش��هدها الب��الد، 
فسموه شخصية ناجحة بكل المقاييس، 
وعل��ى جمي��ع الصعد، فم��ا حققه من 

إنج��ازات أحدثت نقالت اس��تراتيجية 
عميق��ة التأثير بمس��يرة دب��ي، جعلها 
الوجه��ة األولى واألهم عربياً وخليجياً، 
وأكثر الدول العربي��ة المفضلة عالمياً، 
فإنجازاته العظيمة ال تحصى، ابتداًء من 
اإلنجازات االقتصادية التي بدأت بفتح 
أبواب االس��تثمارات العالمية، ووصواًل 
ال��ذي   ،»2020 »إكس��بو  الس��تضافة 
سيرس��م طريقاً جدي��داً لتاريخ دولتنا، 

فبقدر حب وإخالص س��موه لهذا البلد، 
نزداد حب��اً وتقديراً لش��خصه الذي لم 

نصادف مثياًل له«.

المركز األول
تؤكد اإلعالمية أميرة الفضل أن صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
يس��تحق كل التكريمات، لكون س��موه 
حجر األس��اس في وض��ع اإلمارات في 

مصاف دول العال��م، فهو المعلم الذي 
نحذو دائماً خلف رؤيته، وأنا ش��خصياً 
من قراء ومحب��ي كتابه »رؤيتي« الذي 
يع��د من أهم الكت��ب التي تغذي لدى 
كل من��ا ح��ب الوطن وثقاف��ة االبتكار 
واإلبداع وتعزيز روح التحدي للوصول 
إلى القمة، فهو المصباح السحري الذي 
حقق له��ذا البل��د كل وس��ائل التطور 

المختلفة.

15 شخصية العام

نجوم الفن والمجتمع يتباهون بإنجازات صانع المجد
خالصة فكر رجل ال يعرف المستحيل
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 عبد الله بالخير: 
 جعل دبي محط 

أنظار العالم

 مجد ناجي:
 زرع بداخلنا ثقافة 

»الرقم واحد« 

 أريام: 
رسم تاريخًا باهرًا 

لدولتنا

 أميرة الفضل: 
عزز بداخلنا ثقافة 

االبتكار

من قصيدة »رسالة إلى األمة«

الــــَغــــَضــــُب فـــــي أرواحــــــنــــــا  مــــــــاَت  قــــــْد  مـــــا داَم 

ـــــــمـــــــا الــــــــــقــــــــــوُم نــــــــامــــــــوا بـــــعـــــدمـــــا َتـــــِعـــــبـــــوا فـــــــُربَّ

حــــــتــــــى ولــــــــــــــْو كــــــــــــــاَن ســــــيــــــفــــــًا أصــــــــــُلــــــــــُه ُلـــــــَعـــــــُب

فـــيـــنـــا بـــــــطـــــــوالُت مــــــــْن دانـــــــــــوا ومـــــــــْن شـــجـــبـــوا

ـــــــــــُجـــــــــــُب؟ أهــــــــــــــــــــــؤالء هـــــــــــــــُم األخـــــــــــــــيـــــــــــــــاُر والـــــــــــنُّ

ــــــى َمــــــــلَّــــــــِت الــــــُخــــــَطــــــُب ومــــــــــا َمـــــــَضـــــــْغـــــــنـــــــاُه حــــــتَّ

ـــــــــراب ويـــــمـــــضـــــي حـــــيـــــن أقــــــتــــــرُب َلــــــــْمــــــــُع الـــــــــسَّ

ـــــُهـــــُب الـــــشُّ تــــعــــجــــُب  كــــــانــــــْت  مـــــنـــــُه  الـــــــــــذي  وال 

أَرُب لـــــــــــُه  مـــــــــــْن  فـــــيـــــنـــــا  الـــــــســـــــيَّـــــــَف  ـــــــــــَم  وَحـــــــــــكَّ

ـــــــلـــــــِم نــــــرتــــــقــــــُب ونــــــــــحــــــــــُن لــــــــمَّــــــــا نـــــــــــــــــزْل لـــــــلـــــــسِّ

زيــــــــــَف الـــــــســـــــالِم وبــــــــــــاَن الـــــــوهـــــــُم والــــــــَكــــــــِذُب

ــــــهــــــا الــــــَعــــــَرب ـــــُع الـــــّشـــــعـــــُر فـــيـــنـــا أيُّ ـــــصـــــَن مــــــا َي

ــــــــــاريــــــــــخ تـــــوقـــــُظـــــنـــــا ــــــــــا يـــــــــــــُد الــــــــــتَّ وأيـــــــــــــــــــَن ِمــــــــــنَّ

ــــــكــــــبــــــتــــــنــــــا   ــــــَن ِل نــــــــــــضــــــــــــونــــــــــــاُه  ســـــــــــيـــــــــــٍف  وأيُّ 

ــــــــــَة الـــــشَّـــــجـــــِب والــــتــــنــــديــــِد مـــــا صـــنـــعـــْت يـــــا أمَّ

عــــــِجــــــْبــــــُت مــــــــْن حــــالــــنــــا والـــــــــدَّهـــــــــُر يـــســـألـــنـــي

وأيــــــــــــــــَن مــــــــا كــــــــــــــاَن مـــــــــــْن أحــــــــــــــــالِم وحــــــَدتــــــنــــــا   

وأتـــــــــبـــــــــعـــــــــُه يـــــــــنـــــــــاديـــــــــنـــــــــي  ُحــــــــــلــــــــــمــــــــــًا  أراُه 

َلـــــــــــْيـــــــــــُل الـــــــــبـــــــــطـــــــــوالِت مـــــــــا هــــــــــــذي مـــــآثـــــرنـــــا

قــــــــْد ســـــيـــــَم َخــــــْســــــفــــــًا ِحـــــمـــــانـــــا بـــــعـــــَد ِعــــزَّتــــنــــا

أدَمـــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــؤادَي مـــــــــا يـــــــجـــــــري بــــســــاحــــتــــنــــا

رأْت   ــــــــاهــــــــراِت  الــــــــطَّ الـــــــــدِّمـــــــــاَء  تــــلــــك  كــــــــــأنَّ 

 مريم عثمان: 
جعلنا في مصاف 

الدول المتقدمة

 ميساء مغربي:
 علمنا أنه ال مكان 

لكلمة مستحيل

نـــــــــحـــــــــن الــــــــقــــــــصــــــــيــــــــد ونـــــــــــحـــــــــــن الـــــــــلـــــــــحـــــــــن والـــــــــــوتـــــــــــر

لـــــــــــنـــــــــــا الـــــــــــــــــــــــّصـــــــــــــــــــــــدارة فــــــــــــــــي عـــــــــــلـــــــــــم وفـــــــــــــــــــــي عــــــمــــــل

رايـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــا تـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــك  ال  الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــون  تـــــــــــــنـــــــــــــافـــــــــــــس 

نــــــــــــــفــــــــــــــّوتــــــــــــــه ال  ســـــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا  مـــــــــــــــــجـــــــــــــــــد  لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــل 

وكـــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــز عـــــــــــــــــــــــــز طـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــهـــــــــــا

من قصيدة »مجد اإلمارات«

 

والــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــول والـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــل واإلنـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــاز والــــــــــظــــــــــفــــــــــر

فــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــنــــــــــــــــا مــــــــــــــــجــــــــــــــــد ومــــــــــفــــــــــتــــــــــخــــــــــر

خـــــــــــــــفـــــــــــــــاقـــــــــــــــة حــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــمــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــرايــــــــــــــــــــــــــــــات تــــــــنــــــــكــــــــســــــــر

قـــــــصـــــــر نـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــه  عـــــــــــــــــــن  بـــــــــــــاعـــــــــــــنـــــــــــــا  فـــــــــــــــــــي  لـــــــــــــيـــــــــــــس  إذ 

كــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــز نـــــــــنـــــــــتـــــــــصـــــــــر

2015



إعداد: ر�ا عبدالفتاح - غرافيك: أسيل الخلييل

جذبت فاعلية «برامج التواصل االجت�عي» 75 % من زع�ء العا� لالشرتاك يف موقع «تويرت»، وذلك حسب دراسة أعدها مجلس السياسية الرقمية األم��، ولعل أفضل 
األمثلة التي ساقتها الدراسة للتعب� عىل هذا النوع من التواصل، هو حساب «تويرت» الرسمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دÅ، الذي يعكس فكر سموه الن� وطاقته اإليجابية، حيث يحرص سموه عىل التواصل مع متابعيه بصورة دورية، لألخذ بآرائهم وأفكارهم، وإرشاك 
املواطنÎ يف صنع القرار، وتعزيز وعيهم Ëا يدور حولهم من تطور وتنمية، فضالً عن دعم االستخدام اإليجاÅ لشبكات التواصل االجت�عي وتكريم أفضل امل�رسات عىل 

هذه الشبكات.

را › ⁙ₚ⁔ₙ »₅℅⁙ات⁄«⁙..ₜ ₔ₇℆ وₐ‶⁵⁃ إ℅⁑‶‹℆⁃

2009
تم اإلعالن رسمياً عن إطالق صفحة سموه 

عىل موقع «تويرت»

عدد متابعي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دÅ، عىل «تويرت».

1
أطلق سموه قمة رواد التواصل االجت�عي 
العرب، الحدث األول من نوعه واألكرب يف 

الوطن العرÅ للمؤثرين يف قنوات التواصل 
االجت�عي.

10
حل سموه أخ�اً ضمن قاØة أك× 

10 زع�ء يف العا� تغريداً عىل 
«تويرت» يف عام 2014.

6
احتل سموه املركز السادس 
 Îة القادة العامليØضمن قا

الذين يستخدمون موقع 
التواصل االجت�عي «تويرت».

4
أصبحت قمة رواد التواصل االجت�عي 

العرب املوضوع األك× تداوالً يف الدولة، 
والرابع عىل مستوى العا� يف «تويرت».

40
مليون شخص تفاعل مع قمة رواد التواصل االجت�عي 
يف دÅ، عرب «تويرت» ما بÎ تغريد وإعادة تغريد ونرش 

وإعادة نرش ومشاركة ومشاهدة.

5
أطلق سموه عرب حسابه يف «تويرت»، حملة سقيا 
 Îاإلمارات، لتوف� املياه النقية ألك× من 5 مالي

نسمة يف بلدان تعاã قلة املصادر املائية 
والجفاف.

3
عبارات وصف سموه من خاللها قمة رواد التواصل 

االجت�عي العرب، وهي: روح شبابية وطاقة 
إيجابية وأفكار إبداعية.

⁰ₙ‶ت اₖ⁆℃ارا › ⁙ₚ⁔ₙ ₁℆℃ن ℇ₇ ℇ₁‶ₚ⁅⁐ℾا ₘ⁙

83
كشفت تحليالت مجلس السياسات 

الرقمية أن 83 % من الدول يف العا� 
التي تعد مستقرة سياسياً، ولديها قادة 
يغردون يف موقع التواصل االجت�عي، 
ما يجسد الثقة بدورهم القيادي، هي 

األك× ارتياحاً ملواقع التواصل 
االجت�عي.

3.986.083

»⁄₅℅⁙ات« 
ₚₙ℆ة

العربية لغة حية باقية 
محفوظة بحفظ الله ودورنا 

أن نجعلها مواكبة لكل جديد، 
واملعجم سيكون مرجعاً 
لرتجمة املحتوى العلمي 
والتقني العاملي الجديد

 مسبار_األمل الذي 
سيستكشف املريخ هو أيضا 

رسالة للعرب بأنه ال يوجد 
مستحيل وبإمكاننا منافسة 

بقية األمم العظمى 
ومزاحمتها يف السباق املعريف

زايد كان �ثل األمل 
لنا..واإلمارات اليوم ïثل 

األمل للكث�ين.. و #مسبار_
األمل �ثل أملنا Ëستقبل 
مرشق للشباب العرÅ..ال 

يوجد مستحيل..

 استقبلنا يف دÅ العام السابق 
أك× من 13 مليون سائح، 

وتركيزنا عىل سياحة العائالت، 
وطموحاتنا ان نكون محطة 

سياحية ألك× من 2 مليار 
نسمة حولنا

نجاح الدبلوماسية اإلماراتية 
وعىل رأسها الشيخ عبدالله بن 

زايد يف إلغاء تأش�ة الشنغن 
اليوم هو محل تقدير وشكر 

وفخر منا ومن كل مواطن 
òإمارا

نافست ط�ان اإلمارات 
منذ البداية يف أجواء 

مفتوحة وبدون سياسات 
ح�ئية وبدون 

مساعدات، وأثبتت هذه 
االسرتاتيجية صحتها

خلقت فرصاً جديدة

أزالت جميع العوائق

جعلت الجمهور جزءاً من الخطط التنموية

التواصل االجت�عي نقل العا� من قرية صغ�ة 
لغرفة كب�ة تضم الجميع

أصبح لوسائل 
التواصل االجت�عي 

دور متناٍم يف 
مختلف أوجه حياتنا

هي املنرب للطبيب لعرض 
خرباته ومعرفته

صالة العرض للفنان لعرض 
لوحاته وإبداعاته

قاعة التدريس 
للمعلم لتقديم 
معارفه وعلومه

38
متحدثاً من املؤثرين العرب 

والدوليÎ عىل وسائل التواصل 
االجت�عي، استعرضوا تجاربهم 

يف قمة رواد التواصل 
االجت�عي العرب.

السوق التجاري لرواد األع�ل لعرض 
مشاريعهم ومنتجاتهم

ℇ₁‶ₚ⁅⁐ℾا ₘا℃⁅ₖ₃ اₐا℃ₙ ℒₗ₁ ه℃ₚ ت ₈⁔‶ت‶ₚ

تسلط الضوء 
عىل س�ت 

شخصيته

تعكس معا� 
فكره وفلسفته

تربز جهوده املستمرة يف 
بناء جسور جديدة 

للتواصل مع متابعيه حول 
العا�

 تعكس نشاط سموه وحرصه 
الدائم عىل متابعة املبادرات

تربز مشاركاته 
املجتمعية املتنوعة 

الرسمية وغ� 
الرسمية

www.
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