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ضاحي خلفان خالل برنامج »50 عامًا للوطن«:

■ دبي- البيان

بمناســبة  الخاصــة  للتغطيــة  متابعــة 

االحتفــاء بمــرور 50 عامــاً مــن عطاء 

صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد 

آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة رئيس 

مجلــس الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، 

للوطــن، اســتضاف برنامــج )50 عاماً 

للوطــن( في حلقته الخامســة، مســاء 

أمــس األول، معالــي الفريــق ضاحــي 

خلفــان تميــم، نائــب رئيس الشــرطة 

واألمن العــام في دبي، في حوار خاص 

مع المذيع اإلماراتي محمد الكعبي على 

شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي.

وقال نائــب رئيس الشــرطة واألمن 

العــام في إمارة دبي فــي بداية الحوار 

»تعجــز الكلمــات عن وصــف صاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن راشد، كقائد 

نشــأ بين قائدين عمالقين هما الشــيخ 

زايــد بــن ســلطان آل نهيان، والشــيخ 

راشــد بن ســعيد آل مكتوم، طيب الله 

ثراهمــا، وعندما نبحث في ســيرة هذا 

القائــد الكبير وكيف بــدأ حياته، حيث 

كان يحضــر نقاشــات زايد وراشــد في 

الشــأن االتحادي وفي الدولة االتحادية 

المقبلة، نجد أنه قد أســهم بشكل كبير 

في تأسيس دعائم وركائز االتحاد، وكان 

رغم صغر سنه بمثابة المقرب لوجهات 

النظر«، وأضاف »كثيراً ما كنا في مجلس 

الشيخ راشد بن سعيد، رحمه الله، حين 

يطلب صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشــد، ونحن نعلم أن والده ســيطرح 

عليه موضوعاً ما ويستشــيره في شيء 

مــا حول هذا أو ذاك الشــأن االتحادي، 

لهذا السبب أقول إننا إذا اعتبرنا الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد 

بن ســعيد آل مكتوم من المؤسســين 

األوائــل، فإن صاحب الســمو الشــيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم، هو الرجل 

الثالث في المنظومة المؤسســة لدولة 

االتحاد«.

وفــي عــودة إلى عــام 1968 عندما تم 

تعييــن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، في منصب رئيس الشرطة 

واألمــن العــام في إمــارة دبــي، وهو في 

عمــر 19 عاماً، قال معالــي الفريق ضاحي 

خلفان تميم: »ال شــك أن الشيخ راشد بن 

سعيد آل مكتوم، رحمه الله، رأى فيه سمة 

القائد العسكري المواظب والقادر على أن 

يلعــب هذا الدور في ذلــك الوقت، حيث 

كان حفــظ األمن واالســتقرار مهمــاً جداً 

فــي اإلمارة، كذلك عندمــا تم تعيينه وزيراً 

للدفــاع وكان عمــره 22 عامــاً، وهي ثقة 

نابعة من جديته في العمل ونظرته الثاقبة، 

والثقة واألمل في أن يكون الرجل الصحيح 

في المكان المناسب«.

نظرة الوالد
وحول عالقته مع الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، رحمه الله، قال الفريق ضاحي 

خلفان تميم: »كان صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتــوم، ينظر دائماً 

إلى الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيان 

رحمــه الله، نظــرة القائد الوالــد تماماً 

كنظرته للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، 

رحمه الله، وفــي أزمة من األزمات التي 

مرت في الســنوات األولى على االتحاد، 

وكنــت مع ســموه وهو يقود الســيارة 

خطر لي أن أســأله هــل يعتقد أن هذا 

الخالف في وجهات النظر ســوف يؤدي 

إلــى تفــكك االتحاد، ليــرد علــّي قائاًل: 

»نحن نقــول وجهة نظرنــا بكل صراحة 

وشــفافية، لكن فــي نهايــة المطاف ما 

يأمر به الشــيخ زايد سوف ينفذ«، يومها 

شــعرت أن هذا االتحاد ســوف يســتمر 

ويظــل قوياً مــدى الحيــاة طالما هناك 

رجال أمثال صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم«، وأضاف »في أحرج 

األزمات صعوبة لم أر ســموه محبطاً فهو 

إيجابي في كل الظروف وقادر على شحذ 

همم الرجــال وبث هذه الروح اإليجابية 

التي جعلت من دولــة اإلمارات العربية 

المتحدة ذات سمعة عالمية قوية«.

 كبير بين الشباب 
وقــال الفريــق ضاحي خلفــان تميم في 

الحوار الخاص على شاشــة تلفزيون دبي 

وقناة ســما دبي: »عندما تدرس شخصية 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد، 

تجد أنه كان شــاباً بين الكبــار في بداية 

حياتــه، واآلن وهــو في هــذا العمر مع 

الشــباب، يريد أن يعلم األجيال الشــابة 

والقادمة على القيادة، وأن يشرف عليهم 

وينشئ قادة ومسؤولين كما رعاه من قبل 

كل من الشــيخ زايد بن ســلطان والشيخ 

راشــد بن ســعيد رحمهما الله«، وأضاف 

»هــذا نهج قادتنا األوائل وهو يقود هذه 

المدرســة اليوم بكل اقتدار وإبداع، حيث 

يرى في الشباب المستقبل، وقد كان شاباً 

بين كبيرين وهو اآلن كبيراً بين الشباب«.

فلسفة التغيير 
وأكد »أن فلســفة التغيير والتطوير راسخة 

لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتــوم، فهو قائد حقيقــي في التغيير 

نحو األفضل، بعد أن أجرى اإلصالحات في 

اإلدارة الحكوميــة أثنــاء توليه والية العهد 

في إمارة دبي، وكان هدفه األساسي إرضاء 

حكومية  خدمــات  وتقديــم  المتعامليــن 

رفيعة المستوى، حيث قضى على الطوابير، 

كما قــام بزيــارات ميدانية ونــزع الزجاج 

وجعــل الحــوار بين المراجــع والموظف، 

وأمر أن تكون أبواب المسؤولين مفتوحة، 

وكان يريد مــن الزيارات الميدانية إرســاء 

مبــدأ أن يكــون المســؤول قــادراً علــى 

اســتقبال المراجعين في أي لحظة، منجزاً 

معامالتهم بأســرع وقــت«، وأضاف »أنجز 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 

مفهوم الحكومة اإللكترونية، وهذا ما جعل 

الحكومــة االتحادية تعين ســموه رئيســاً 

لمجلس الوزراء كمطلب حكومي وشــعبي 

بعد تجاربه وممارســاته الناجحة في مجال 

اإلدارة، وليصبــح التطوير اإلداري االتحادي 

اليــوم مطلب دول أخرى تريد أن تســتقي 

من تجربة دولة اإلمارات الناجحة في هذا 

المجال«.

 األمن واالستقرار 
مــن جهــة أخرى تحــدث نائــب رئيس 

الشرطة واألمن العام في إمارة دبي، عن 

المشاريع اإلنشــائية التي نفذها صاحب 

الســمو الشيخ محمد بن راشد منذ توليه 

إمارة دبــي مبتكراً ومحدثــاً نقلة نوعية 

في صناعة المدن الحديثة بشهادة خبراء 

الجــودة حول العالم، حيــث تعتبر دبي 

الخامســة بين أفضل المــدن في العالم، 

ومــن بيــن 10 الكبار في مجــال تقديم 

الدعــم اللوجســتي عالمياً، فــي الوقت 

الذي وصل عــدد المســافرين في مطار 

دبي الدولي إلى مليار مسافر.

واختتــم حديثه بالقــول »إن كان لي 

مــن كلمــة في ختــام هذا اللقــاء أقول 

إننا عاجــزون عن تقديم الشــكر والثناء 

والتقدير لصاحب الســمو الشــيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، ونتمنى له بإذن الله 

تعالــى، الصحة والعافية وطــول العمر، 

وهو أســتاذ كبير وقائــد ملهم، يلهم من 

معه ويسير على نهجه«.

محمد بن راشد قائد استثنائي عزز سمعة اإلمارات عالميًا
 نائب رئيس الدولة 
أسهم بشكل كبير 
في تأسيس دعائم 

االتحاد

 سموه إيجابي في 
كل الظروف وقادر 

على شحذ همم 
الرجال  

 يرى في الشباب 
المستقبل وقد كان 

شابًا بين كبيرين 
وهو اآلن كبير بين 

الشباب 

سعيد الطاير:  محمد بن راشد ارتقى 

باإلنسان في اإلمارات

راشد المحيان: شخصية استثنائية 

وقيادة تصنع المعجزات

روضة السعدي: مسيرة حافلة 

لقائد ملهم

■ دبي- البيان

رفع ســعيد محمد الطاير، العضو المنتدب 

الرئيــس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 

أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام 

صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 

الــوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، بمناســبة 

الذكــرى الثالثــة عشــرة لحكــم وحكومة 

ســموه. وقــال: ونحــن إذ تتزامــن ذكرى 

الجلــوس هذا العام مع إكمال ســموه 50 

عاماً فــي خدمة الوطن منذ تولى ســموه 

مهام قيادة شــرطة دبي، نتقدم بباقة شكر 

وعرفــان من قلوب غمرتها أســمى معاني 

الــوالء واالنتماء للقائــد الملهم الفذ الذي 

قل أن تجــد له نظيراً في تاريخنا المعاصر؛ 

فارتقى باإلنسان في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة إلى أرقى مســتويات الفكر والبناء 

واإلبداع واالبتكار واستشــراف المســتقبل 

وصناعته، وباتت مدرســة محمد بن راشد 

الخيار األول لــكل من دعته طموحاته ألن 

يحــدث تغييراً فــي هذا العالــم؛ أن يترك 

بصمتــه في مجتمعه، وأن يعلي من شــأن 

وطنه على جميع المســتويات، وأن يحقق 

الرقم واحد في جميع المجاالت. 

ويأتــي إعالن 2019 عاماً للتســامح في 

دولة اإلمارات ليؤكد المعاني التي رســخها 

ســموه في نفوس أبناء الوطن والمقيمين 

على أرضه الطيبــة على مدار عقود مضت 

من العمل الجاد والجهد الدؤوب، استمراراً 

لمســيرة التســامح والخير والعطــاء التي 

ابتدأها الوالد المؤسس المغفور له - بإذن 

اللــه - الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، 

طيب الله ثراه، وسارت على نهجها القيادة 

الرشــيدة، حفظها الله، وصوالً إلى تحقيق 

أهــداف مئوية اإلمارات بــأن تكون أفضل 

دولة في العالم. 

■ الذيد- البيان

أكد راشــد عبدالله المحيان رئيس مجلس 

أولياء أمــور الطلبة والطالبــات بالمنطقة 

الوسطى، أن صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

يمثل شخصية استثنائية وقيادة استطاعت 

أن تصنع المعجزات، وأن تحقق اإلنجازات 

لوطنها وأن تقدم العطاء للعالم.

وأشــار إلى رؤية ســموه العبقرية على 

مــدى خمســين عامُا فــي بنــاء األجيال 

والوطن علــى العلم والتميــز ومضى في 

خطتــه نحــو غايــات عليــا مــن االبتكار 

والريادة ووضع نموذجا فريدا ونهجا أوليا 

في الوصول إلــى المركز األول، من خالل 

لبناء  اإلمكانات  الخطوات وتسخير  تكامل 

اإلنســان ليكون اإلنسان عماد بناء الوطن 

ورفعته وتقدمه ورخائه.

ولفــت المحيان في تصريحــه إلى أن 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 

قائــد وطنــي وعربي ســخر وقتــه وجهد 

لرفعــة وطنه وبناء قدرات شــعبه، وقدم 

الغالــي والنفيــس مــن أجــل أن تصــل 

اإلمــارات إلى مراكز متقدمــة، فضال عما 

قدمــه من خير كبير لشــعوب العالم من 

خالل عالقاته وفكره وإيمانه بأهمية دور 

القائد واإلداري والمســؤول ورب األســرة 

في إسعاد غيره، حتى غدت سيرته مليئة 

بالمواقف والشــواهد على حسه البنائي 

وحرصه على نشر السعادة وقيم التسامح 

لدى الجميع.

ورفع باسمه وباسم الجميع أسمى آيات 

الشــكر لسموه على ما حققه ويحققه مع 

إشراقة كل يوم، من التقدم ومعاني العمل 

الجاد والمثمر من أجل البشــرية وسعادة 

الجميع.

■ دبي- البيان

الســعدي  روضة  الدكتورة  هنــأت 

مدير عام هيئة األنظمة والخدمات 

الشــيخ  الســمو  الذكيــة، صاحب 

محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 

رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكــم دبي، رعــاه اللــه، بالذكرى 

الثالثة عشــرة لتولي سموه مقاليد 

الحكــم فــي إمــارة دبــي، قائلة: 

لقائد  التاريخ مسيرة حافلة  ليكتب 

ملهــم يفتخر به كل مواطن ومقيم 

على هذه األرض الطيبة، وتبرز هذه 

المناســبة الوطنيــة مســيرة عطاء 

متجــدد والمحدود ومثاالً مشــرفاً 

للقائد العربي الذي يسعى لالرتقاء 

التزامنا  ونؤكد  شــعبه،  بطموحات 

بمواصلــة العمل واإلبداع واالبتكار 

المســتقبل  ورســم  األمل  وصناعة 

لتكــون اإلمارات الرقــم واحد في 

كافة المحافــل الدولية كما يريدها 

سموه.

■ روضة السعدي■ راشد المحيان■ سعيد الطاير

■ ضاحي خلفان خالل اللقاء التلفزيوني مع محمد الكعبي  |  من المصدر  

حــول الجانــب األمنــي فــي دبي 

ودولــة اإلمــارات ، حيــث تعتبر 

األولــى عالميــاً فــي ظــل غياب 

المنظمــة، وتنعم باألمن  الجريمة 

واالســتقرار، تحدث الفريق ضاحي 

خلفان تميم عن الدعم الالمحدود 

من صاحب الســمو الشــيخ محمد 

بن راشــد آل مكتــوم  نائب رئيس 

الوزراء حاكم  الدولة رئيس مجلس 

دبي، رعاه الله، فــي هذا المجال، 

وحرصــه علــى عــدم التراخي في 

مســألة أمــن الدولة، فــي الوقت 

اإلجــراءات  لهــذه  يريــد  الــذي 

والتدابير أن تكون لبقة وسلسة وال 

تخيف الناس بل تشــعرهم باألمن 

واالستقرار.
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