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هّنأ صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان رئيس الدولة، حفظــه الله، أخاه 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي، رعاه اللــه، بمرور 10 
أعوام من حكمه وحكومته، متمنياً لســموه 
عطــاًء أكبــر لدولته وشــعبه في العشــرية 
القادمــة، ووجه له الشــكر على ما قدم من 
تجربــة إدارية وحكوميــة وتنموية متطورة 

خالل األعوام العشرة الماضية.
وقــال صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، بهذه المناســبة: «يكمل أخي 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، هذه األيام، عشرة أعوام من الحكم، 
ومــن قيادتــه لحكومــة رشــيدة متطورة.. 
10 ســنوات، جعل فيها الحكومــة من أكثر 
الحكومات تطوراً وكفاءة في إدارة خدماتها، 
المعتبــرة،  الدوليــة  المنظمــات  بشــهادة 
والقريب قبل البعيد.. 10 سنوات، رسخ فيها 
أيضاً أنظمة شــفافة في إدارة الحكومة، من 
مقاييس لــألداء، ومعايير للجودة، وخدمات 
ذكية متقدمة، وبرامج إلعداد كوادر بشــرية 
للمســتقبل.. 10 ســنوات حكومية، استطاع 

فيها أخي الشــيخ محمد بن راشد، أن يرفع 
ترتيب الحكومة التنافسي عالمياً، وأن يصنع 
مؤسسات وفرق عمل تهتم بسعادة وإسعاد 

المواطنين».

وأضــاف ســموه: «تابعنا، بــكل تقدير، 10 
ســنوات من حكومة صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن راشــد، تميز فيهــا بقدرته على 
ترســيخ التنســيق بين الحكومــة االتحادية 
والحكومات المحلية، وتشــكيل فرق العمل 
الوطنية، وصياغة خطط استراتيجية لتحقيق 
رؤية القيادة، واســتكمال البناء الذي رسخه 
المؤسســون، مــع إخوانه أعضــاء المجلس 

األعلى حكام اإلمارات».
وقــال صاحــب الســمو رئيــس الدولة: 
«يكمــل أخي الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم، 10 ســنوات في قيادة اقتصاد وطني 
ناجــح ومتوازن ومســتدام، وسياســة مالية 
حكومية تتميز بالكفاءة، مع فريق عمله من 
الوزراء والمسؤولين.. 10 سنوات أيضاً، تميز 
فيها أخي الشــيخ محمد بن راشــد، بفلسفة 
حكوميــة فريــدة، حيث وظيفة المســؤول 
للمواطنين،  الســعادة  تحقيــق  الحكومــي، 
تــدار بعقيلة  الحكومية،  الجهــات  وحيــث 
القطــاع الخــاص، وتنافســه فــي خدماته.. 

10 ســنوات، تابعناه فيها وهــو يلهم آالف 
الشــباب، ويسهم مع إخوانه أصحاب السمو 
حكام اإلمارات، في ترسيخ الوحدة والتالحم 
بين شــعب اإلمارات وقيادته، وتعزيز بيت 
إماراتي متوحد ومتماســك وقوي، في وجه 
التغييرات العاصفة التي مرت بها منطقتنا».

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، أن «صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد، يخصص كل 
عام، يوم جلوســه في الرابع من يناير، لشكر 
غيــره.. حيث شــكر األمهات، وشــكر الفئات 
المختلفــة، وشــكر حمــاة الوطــن وجنوده، 
فألهب مشاعر الفخر والحماس بجنود الوطن، 
واليوم، نحن نقول له، شكراً محمد بن راشد.. 
شكراً لكل ما قدمت من أجل دولة اإلمارات، 
ومن أجل أمتك العربية واإلسالمية، ومن أجل 
لتجربتك اإلدارية واإلنســانية  العالم، شــكراً 

واالقتصادية والتنموية والفكرية».
وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في ختام 
تصريحه: «أشــكره باسمي، وباســم إخواني 
أعضــاء المجلــس األعلــى لالتحاد، وباســم 
شعبي.. وأهنئه بمرور 10 سنوات من حكمه 
وقيادته.. مع التمنيات له بعطاء أوسع وأكبر 

وأجمل في العشرية القادمة من حكمه».

■ رؤية القيادة.. فلسفة فريدة سعياً لتحقيق السعادة   |  أرشيفية 

■ خليفة ومحمد بن راشد خير مثال على تالحم القيادة

02



03

أكد ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن 
راشــد آل مكتــوم ولي عهــد دبي، أن 
الســمو  التــي وجهها صاحب  الرســالة 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة حفظه الله، بشكر صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكم دبي رعاه الله، تعكس قوة الصلة 
والتالحــم بين قيــادات الدولة حفظهم 

الله.

وقال سموه بمناسبة مرور 10 أعوام على 
حكم وحكومة صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم: «التهنئة 
واجبة والشــكر موصول والتقدير لقائد 
اســتثنائي هــو محطــة للتوقــف عنــد 
إنجازاته والتعلم من خبراته ومعارفه.. 
كلنا نقول اليوم شــكراً محمد بن راشــد 
ألنك قدت فألهمــت وتكلمت فأبهرت 
وشــكرت غيرك فــي كل عــام، فأصبح 

الشكر واجباً في حقك».
وأضاف سموه «مرور 10 أعوام على 
حكم وحكومة وحكمة محمد بن راشــد 
هــو فرصة للتوقف عنــد إنجازات قائد 
تولــى الحكومة فقفــز بها عقــوداً عبر 
الزمن وطور االقتصــاد فضاعف نصيب 
الفرد من الدخــل اإلجمالي عدة مرات 
ووضع يده الكريمة في األمور اإلنسانية 
فغيــر حيــاة 50 مليون إنســان ونشــر 
المعرفــة فبدأت الناس تقرأ 100 مليون 
كتــاب كل عام.. ونشــر الحكمــة فأبهر 

وألهــم وغير األفــكار والتصورات حول 
دور الحكومات والحكام».

وقال ســمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم: «مرور 10 أعوام هو 
فرصة لشكر من خصص يوم جلوسه في 
كل عام لشكر غيره.. شكر خليفة فأبدع.. 
وشكر األمهات فجاشت مشاعر اآلالف، 
وشــكر الفئــات الضعيفة فتأثــر الناس، 
وشــكر حمــاة الوطن فالتهبت مشــاعر 
الفخر والحماس بقواتنا المسلحة.. مرور 
10 أعــوام هو فرصــة لمالييــن الناس 
الذين أبهرهــم وألهمهم بفكره ورؤيته 
وإنجــازه فاتبعــوا خطاه عندمــا عرفوا 
أن المســتحيل وجهة نظــر.. فرصة لهم 

جميعاً ليقولوا شكراً محمد بن راشد».
وأضــاف ســموه: «مــرور 10 أعوام 
هــو فرصــة آلالف الشــباب الذين غير 
حياتهم.. وآالف الشابات الالتي دفعهن 
لألمام عبر حكمته وقراراته وسياســاته 
ليقولوا له شــكراً محمد بن راشــد. هو 
فرصة لعشــرات اآلالف مــن المقيمين 
الذين وجدوا في دولته أرضاً لهم.. وفي 
حمايته أسرة لهم.. وفي االقتصاد الذي 
أقامه بيئــة لهم لتحقيــق طموحاتهم.. 
فرصــة لهــم ليقولــوا شــكراً محمد بن 
راشــد. هو فرصــة للمالييــن من أهل 
المنطقــة الذين وجدوا فــي دبي مكاناً 
لهــم وألســرهم يقصدونه لالســتجمام 
والراحــة وكســر روتين الحيــاة وقضاء 
أجمل أوقات العمر.. فرصة لهم ليقولوا 
شكراً محمد بن راشد.. كلنا اليوم محمد 
بن راشــد.. وكلنا نقول شكرا محمد بن 

راشد».

■ محمد بن راشد مدرسة في القيادة واإللهام | أرشيفية

■ محمد بن راشد القائد والوالد والمعلم  |   أرشيفية

■ حمدان بن محمد قيادي خريج مدرسة محمد بن راشد| أرشيفية

رفعــت معالي الدكتورة أمل القبيســي، 
رئيس المجلس الوطني االتحادي، أصدق 
كلمات الشــكر والتقديــر والعرفان إلى 
مقام صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، بمناســبة الذكرى العاشــرة لتولي 
ســموه مقاليــد الحكم في إمــارة دبي 
وتشــكيل ســموه الحكومــة، مؤكدًة أن 
ســموه قدم لشــعب اإلمــارات وللعالم 
أجمع وال يزال الكثير من الخير والعطاء 
والعزيمة،  والقــوة  والمعرفــة  والعلــم 
وبرهن من خالل رؤيته الحكيمة وجهوده 
الكبيــرة للجميــع على أنه ال مســتحيل 
هناك، فسموه قائد فذ واستثنائي، حقق 
في ظل توجيهات صاحب الســمو الشيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
حفظه الله، العديد من اإلنجازات الرائدة 
التــي وضعت الدولة فــي مصاف الدول 

المتقدمة.

وقالــت معالــي الدكتــورة أمل القبيســي 
إن هــذه الذكــرى مناســبة وطنيــة نفتخر 
بأن نســتذكر فيها إنجــازات حكومة دولة 
اإلمــارات التي حققتهــا بتوجيهات صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، 
رئيس الدولة، حفظــه الله، وقيادة صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، رعــاه الله، التي ســجلت فيها 

حكومتنــا إنجازات كبيرة على المســتويين 
اإلقليمــي والدولي، وأثبتت من خاللها أنها 

من أكثر الحكومات تطوراً وكفاءة.
وتابعت معاليها أن سموه قائد ذو نظرة 
ثاقبة تستشرف المستقبل، أسهمت أفكاره 
بشكل مباشر في تطوير القطاعات الحيوية، 

كافة. 
وقالت معالي القبيسي: «10 أعوام ويمضي 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم مواصــًال مســيرة الخيــر والعطاء 
والتميز، من خالل رؤية ســموه وما أرساه 
مــن مفاهيم تنموية رائدة يطبقها ســموه 
برؤية قائد فذ تتحقق أمامنا يوماً بعد يوم.

وأضافت: «لقد أسهمت رؤية سموه في 
تحقيــق العديد من اإلنجازات الكبيرة على 
الصعيد الوطني، والمؤشــرات االســتثنائية 
المتقدمة التي حققتها الدولة في قطاعات 
االقتصــاد والبنية التحتية والتعليم والصحة 
المعلومات  وتكنولوجيا  والفضــاء  والطاقة 
واالتصاالت وغيرها من القطاعات الحيوية 
األخــرى، إلــى جانــب حرص ســموه على 
تعزيز مبدأ االســتدامة والعمل المؤسسي، 
فســاهمت حكومته مجتمعة بشــكل كبير 

في رسم الوجه الحضاري للدولة التي باتت 
اليوم تتصدر التقارير الدولية في التنافسية 
وحافظــت  العــام،  الجماهيــري  والرضــا 
اإلمارات على المرتبــة األولى عربياً للعام 
الثالــث على التوالــي ضمن تقريــر البنك 
الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة األعمال 
لعــام 2016، متقدمة بذلــك على كل دول 
المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام، كما 
تقدمــت الدولة بمرتبة واحدة عن تصنيف 
2015 لتحتــل المرتبــة 31 عالمياً، وجاءت 
ضمــن أول خمــس دول عالميــاً في ثالثة 

محاور أساسية.
وقالــت: «أتقدم بهذه المناســبة الغالية 
على شــعب اإلمــارات، باســمي وبالنيابة 
عــن إخوانــي وأخواتــي أعضــاء المجلس 
الوطني االتحادي، بأصدق مشــاعر التهاني 
والتبريــكات، إلى صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم، مبتهلين إلى 
المولــى عــز وجــل أن ُيديم على ســموه 
نعمة الصحــة والعافيــة، وأن تحقق دولة 
اإلمــارات  المزيــد مــن التقــدم والتطور 
والتميز والرفعة، وأن تنعم باألمن واألمان 

في ظل قيادتها الرشيدة».

من الصعب الحديث عن تمّيز قائٍد بحجم الشــيخ محمد بن راشــد. 
أعلم جيداً بل أجزم أنه مّل من المدح وسمع من الثناء الكثير. يكفي 
أن تتجّول في دبي لتعلم من هو هذا الحاكم الفذ. منذ أن بزغ نجم 
دبــي قبل عقٍد ونصــٍف من اآلن كان الكتــاب يتحدثون عن أن دبي 
مدينة من «أسمنت» ستغطّي ســماءها شبكة من البنايات الشاهقة، 
لكــن من دون معنى، أو تراث أو هويّة، لكــن التجربة والتاريخ أبانا 

خلل هذه الدعوى. 
قبل اثني عشــر عاماً كتبت عن «فقاعــة دبي» التي صنعها محمد بن 
راشد. كانت الفكرة تقوم على مناقشة أطروحة المتربصين بنجاحات 
دبي بشكل هزلي ساخر. خالل األزمة المالية العالمية، وبعدها كتبت 
عن الباحثين عن سقطات مدينة محمد بن راشد، وكيف يفشلون في 

كل مرة يراهنون على فشل دبي. 
إنه ليس قائداً مقدســاً، لكنه قائد بطل في ســباقات القدرة والتحمل 

في محبة أهله وناسه وضيوفه ودولته ومدينته.
كمــا أنه ال يخشــى الخطــأ، لكنه يرفــض تعمده، ويرفــض تكراره، 
ويغضب من عدم التعلم من أخطاء اآلخرين، ومن أخطائه قبل ذلك. 
إنه رجل يحسن قراءة االشياء، ويعرف أن الناس يتساوون في المنح 

االلهية، لكنهم يتمايزون بالتصميم واالرادة وااليجابية.
قبــل أعــوام كنت اخرج مــن عملي إلــى بيتي في اوقــات الذروة، 
ويســتهلكني الطريق الممتلئ بالسيارات ســاعة ونصف ساعة، فيما 
ال يســتغرقني ذات الطريــق ليال اكثر من ســبع دقائق. عّبرت لرجل 
دبــي األول فــي أحد لقاءاتــي به عن امتعاضي. قال لــي: يزعجنا ان 
تهــدر وقتــك في الطرقات، كمــا يزعجنا ان يهدر غيــرك وقته ايضاً. 
امهلنا بضعة اشهر. ظننت انه يطلق وعدا ال يمكن تنفيذه. بعد اشهر 
افتتحت انفاق وجســور ووســعت طرق، فأصبح الوقت في الطريق 

طبيعياً.
لم أقابله يوماً - وقد اتيحت لي الفرصة للقاء محمد بن راشد عشرات 
المرات كما المئات من زمالء المهنة - إال ورأيت لديه الشغف في ان 

يسأل: ماذا تتمنون ان نعمل؟ كيف يمكن أن نكون أفضل؟!
قد ال أكون أفضل من يجيب عن هذا الســؤال، لكن تواضع المعرفة، 

الذي يجعلك تشعر بحضرة رجل عظيم أنك ذو شأن.
الشــيخ محمد يجمع معادلــة أرى أننا أحوج ما نكــون إليها، إنها ما 
يفيدنــا من الحضارة، وما نعتّز به من التــراث، هذه هي خلطة دبي 
السريّة، وربما المعجزة الكبرى في عالم النمو والتطور الذي ال يكاد 
يصّدق متابع أنها من المعجزات الحديثة التي لم يمض على التخطيط 

لها سوى بضعة عقود.
دبي هي محمد بن راشــد، إنها شكل طموحه، إنها قصيدة باهرة من 
فيض شــعره، ورؤيــة خارقة من عصف فكره، هكــذا يكون الطموح 
واإلنجاز، دبي اللؤلؤة الجميلة في عقٍد المعٍ ثمين مكّون من إماراٍت 

ساطعة تسعى كلها نحو النجاح والتقدم.
#شكراً_محمد_بن_راشــد ال نقولهــا تزلفاً، وال ريــاء، وال نفاقاً، لكننا 
نقولهــا بصدق، فقد بثثت فينــا االيجابية، وأوقدت فينا جذوة األمل، 

فصنعت من دبي، نموذجاً يمكن أن يحتذى.
#شكراً_محمد_بن_راشد ألنك أحييت فينا األمل. 

#شكراً_محمد_بن_راشــد ألنك جعلت ضيوف بــالدك يحبون بالدك 
ويشعرون بأنها بالدهم، وهذا لعمري أمر يعز فعله على غير الكبار.

وإذا كانت النفوس كباراً
تعبت في مرادها األجساُم.

www.turkid.net

■ أمل القبيسي
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توجــه معالي الشــيخ نهيان بــن مبارك 
آل نهيان وزير الثقافة والشــباب وتنمية 
بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ  المجتمع 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
«رعاه الله» بمناســبة مرور 10 ســنوات 
مــن حكمــه وقيادتــه للحكومــة وقال 

معاليه:
 «لقد تعودنا دائما من صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولة حفظه الله تقديم الشــكر والثناء 
لمن يرى أنهم يستحقون الشكر والتقدير 
من أبناء هذه الدولة الرائدة سواء منهم 
قادة الدولة الكــرام أو حماة الوطن من 
جنودنا البواســل أو أبنــاء وبنات الدولة 
الذيــن يبذلــون كل الجهــد في ســبيل 
رفعتهــا وتقدمها.. ولقد أســعدني كثيرا 
وأســعد أبناء وبنــات اإلمــارات جميعا 
تلك اللفتة السامية والصادقة في تقديم 
صاحب الســمو رئيس الدولة حفظه الله 
الشــكر الوفير إلى صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم.. ابن اإلمارات 
البــار والحكيــم وذلــك بمناســبة مرور 

عشــرة أعوام على توليه الحكم وتشكيل 
الحكومة.. كانت جميعها ســنوات إنجاز 
مستمر وعطاء ال يتوقف.. جعل من إمارة 
دبــي نموذجا فريــدا وناجحا في التنمية 
الشاملة.. أرســى سموه دعائم التخطيط 
االســتراتيجي في عمل الحكومة وحولها 
إلى حكومة ذكية.. ورفع من مســتويات 
األداء فــي كافــة الــوزارات وجعل من 
االبتــكار واإلبداع عنوانــا للعمل في كل 
مجــال.. وأكد موقع الثقافــة والمعارف 
والعلــوم فــي مســيرة الدولــة وعمــل 
بــكل جهد علــى تعزيز الهويــة الوطنية 

وحمايــة اللغة العربية وتشــجيع حفظ 
القرآن الكريم.. وله مبادراته المتواصلة 
والرائــدة دائما في ســبيل تمكين جميع 
أفــراد هذا الوطن والشــباب منهم على 
وجه الخصوص ومن تحقيق كل األهداف 

والغايات».

 واختتــم معاليــه بقولــه: «إننــي اليوم 
أصــادق على كل ما قاله صاحب الســمو 
رئيس الدولة حفظه الله وأكرر بكل فخر 
واعتــزاز ثقة الوطن كله في اســتمرارية 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في 
الســير على الدرب ودوام تقديم البذل 
والعطاء واإلســهام الفاعل والمتميز في 
خدمة الوطــن وهي كلهــا صفات طيبة 
وحميدة تجســدت في ســموه ويعرفها 
عنه الجميع.. إننا اليوم نتطلع مع سموه 
في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو 
رئيــس الدولــة وفــي ظل اإلســهامات 
الرائــدة لصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة إلى 
مستقبل زاهر لدولة اإلمارات يتأكد فيه 
دائما موقعهــا المهم ومكانتها المحورية 

في مسيرة العالم كله».

قالــت معالــي الشــيخة لبنى بنــت خالد 
القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، 
رئيســة جامعــة زايــد، إن عطــاء صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، رعاه الله، هو عطاء ال ينضب 
فــي كل دروب التنمية وإعالء شــأن دولة 
اإلمارات، والحفاظ على تنمية مكتســباتها 
ومنجزاتهــا، حتــى باتت دولتنــا نموذجاً 
رياديــاً تســعى العديد من الدول للســير 

على خطاه. 
وأضافــت معاليهــا: «أننــا نــرى اليوم 
ويــرى العالم أجمع بمزيــد من اإلعجاب 
والتقديــر حصاد األعوام العشــرة األولى 
من إنجازات صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، ليــس حينما يتعلق 
األمــر بلغة اإلنجــازات المحققة، بل أكثر 
من ذلك بتلك الفلسفة والرؤى الثاقبة التي 
غايرت الكثير من المعطيات حول مسيرة 
التنميــة، لتترســخ تجربة دولــة اإلمارات 
كــرؤى تنموية مغايرة وغيــر مألوفة على 
صعيد جميع أوجه األداء التنموي بشــقيه 
المحلي والدولي بصفة عامة، وعلى صعيد 

مجمــل مرتكــزات األداء الحكومي بصفة 
خاصــة، ولنرى مؤشــرات األداء الحكومي 
تتالحــق، لتكتســب المزيــد مــن التقدم 
المحرز، ولتترجم رؤية ســموه، رعاه الله، 
ألن تكون حكومة دولة اإلمارات من أولى 
الحكومات األكثــر فاعلية، وليكون الهدف 
من منظومــة التطوير المســتمرة للقطاع 
الحكومــي هــو المواطــن اإلماراتي وكل 
المقيمين علــى أرض دولتنا من الوافدين 
أو الزائرين، ولتكون دولة اإلمارات عنواناً 
للســعادة والرفاهية والخير»، مشيرًة إلى 
أن دولتنا، نتاجاً لرؤى سموه، باتت نبراساً 

ومنارة تقود مبــادرات التطوير الحكومي 
في العالم. 

وقالت معالي الشــيخة لبنى القاسمي: 
«مهمــا أوتينا مــن بالغة وبراعــة الكلمة 
واإلســهاب في وصــف شــخصية عظيمة 
كشــخصية صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، فإننا ال شــك سنبدو 
عاجزين مقصرين، ألن إنجازات ســموه ال 
تتوقــف، ما دام الهدف األســمى لســموه 
هو خدمة بلده ووطنه اإلمارات والبشرية 
جمعاء، وذلك حينما نرى مبادرات ســموه 
تجاه العالم أجمــع تنبثق مع الرؤى ذاتها 
التي ُأسست عليها دولتنا من تقديم العون 
ومساعدة كل المحتاجين، فنرى المبادرات 
والمشاريع اإلنسانية والمؤسسات التنموية 
التي أسســها سموه لخدمة المحتاجين في 

الدول النامية والمجتمعات الفقيرة». 
واختتمــت معاليها: «أننــا جميعاً نرفع 
أســمى آيات الشــكر والعرفــان والتقدير 
إلــى صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، رعاه الله، لفيض عطائه، 
ولــذاك الزخم من اإلنجــازات التي غيرت 
مســّلمات وأدبيات التنمية في العديد من 
دول العالــم، ســائلين المولى عز وجل أن 
يبارك في خطاه، ويحفظه لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة وللبشرية جمعاء».

وجهــت معالــي مريــم محمــد خلفان 
الرومــي وزيــرة الشــؤون االجتماعية 
خالص التهاني إلى صاحب السمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتوم بمناســبة 
مرور عشــر ســنوات على توليه الحكم 
وتشــكيل الحكومة، والتي كانت حافلة 
باالنجــازات الكبيرة التي انتقلت بدولة 
االمــارات وشــعبها نقلة نوعيــة كبيرة 
جعلتهــا في طليعة الدول المتقدمة في 

شتى المجاالت.
وأضافت الرومــي أن االمارات باتت 
وبفضل قيادة سموه تنافس العالم على 
احتالل المراتب األولى في المؤشــرات 
وتفوقت في إســعاد شــعبها وتطورها 
بفضل االيجابية التي نشــرها سموه في 
شعبه، وثقة الشــعب بالحكومة جعلت 
منهــا دولــة يغبطهــا الشــعوب لروح 

المحبة التي تجمع القيادة والشعب.
وبينــت الرومي أن دولــة االمارات 
اليوم تزخر بالكفاءات والكوادر الوطنية 
التــي تم تأهيلهــا في شــتى المهارات 
االداريــة والعلمية لتكــون بذلك دولة 
االمــارات األولــى في الوطــن العربي 
التــي تعتمــد علــى كوادرهــا الوطنية 
في قيادة عملية التنمية التي تشــهدها 
الدولــة، كما أنهــا أصبحت مــن أوائل 
الدول التي جعلت من كوادرها الوطنية 
عقوال مبتكرة بفضل توجيهات ســموه 
ومتابعتــه الحثيثة في بناء شــعب قادر 

على االبداع واالبتكار.
وأضافت الرومــي أن االمارات اليوم 
تفخر بالقيادة الرشــيدة لصاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة وصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي 
حفظهمــا الله، اللذين أســهما في جعل 
شــعب االمارات من أسعد الشعوب في 
العالــم ومن دولة االمــارات من الدول 

المتقدمة وفي فترة زمنية قصيرة.
وأشــادت الرومي بالعالقــة األخوية 
الوثيقة التــي تربط بين القائدين والتي 
تمثلت في رســالة التهنئة والشكر التي 
وجهها صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيــس الدولة إلى أخيه 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكم دبــي المفعمة 

بالحب والتقدير.

وبينت معاليها أن مثل هذه الرســالة هي 
ليســت بغريبــة علــى قيادة دولة رســم 
مالمحهــا االب القائد المغفور له الشــيخ 
زايــد بن ســلطان آل نهيــان وزرع روح 
المحبة بين القيادة والشــعب جعل منهم 

روحا واحدة تجمعهم محبة االمارات.
الرومي أن شعب االمارات  وأضافت 
الوفي يعاهد قيادته الرشــيدة في هذه 
المناسبة الغالية على قلوبنا والتي نفخر 
بها نحن كشــعب االمــارات بأن يعيش 
دوما على هذا الوالء والمحبة وفيا على 
العهــد مخلصــا للوطن مفتديــا بالروح 
للــذود عن حياضــه ورفعتــه، وأنه لن 
يدخر جهدا في جميــع الميادين فنحن 
وطــن يؤمن بأن العــزة لألوطان بوالء 

الشعوب وعطائها الدائم.

قــال معالي صقر غبــاش، وزيــر العمل، 
إن الكلمــات التــي حملتهــا التهنئة التي 
توجــه بها صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بن زايد آل نهيــان، رئيس الدولة، حفظه 
الله، ألخيه صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكــم دبي، رعاه 
الله، تعّبر عما يجول في خاطر المواطنين 
والمقيميــن علــى أرض اإلمــارات الذين 
يتوجهــون جميعــاً إلــى ســموه بأصدق 

التهاني بهذه المناسبة.
وأضاف أن الشخصية القيادية االستثنائية 
في الحكم واإلدارة التي يتمتع بها صاحب 
الســمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انعكســت 
فــي النقلــة النوعية لمســتوى الخدمات 
الحكوميــة، والتنميــة الشــاملة، والتطور 
الالفت الذي شهدته دبي ودولة اإلمارات 
بشــكل عام على مدى الســنوات العشــر 
الماضية، حيث يلمس الجميع ذلك بشكل 
يومي، وهو األمر الذي انعكس في الوقت 
ذاته على ســمعة ومكانة الدولة خارجياً، 
حيث تبوأت اإلمــارات المراكز المتقدمة 
الريــادة في  عالميــاً، وأصبحــت صاحبة 

اإلدارة والتخطيط على غير صعيد.

وأشــار إلــى أن حكمــة وحنكة ســموه 
وتســلحه بــاإلرادة والعزيمــة والنظــرة 
المســتقبلية الواثقة تجسدت في الخطط 
االستراتيجية الحكومية التي تستهدف في 
مجملها االستثمار في اإلنسان، وإسعاد كل 
مــن يعيش ويعمل علــى أرض اإلمارات، 

وتعزيز حضورها الدولي بفاعلية.

رفع معالي حسين الحمادي وزير التربية 
والتعليم، أســمى آيات الشــكر والفخر 
والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
رعاه الله، مؤكداً أن المســيرة المظفرة 
لسموه طوال عشرة أعوام كانت شاهدة 
على تفرده في اإلدارة، وانموذجاً يحتذى 
في الفكر المؤسســي واإلنساني، والنهج 

القويم المعتدل، والسياسة الرصينة. 
وأضاف أن صاحب السمو ترك بصمة 
واضحــة فــي مختلــف المياديــن وفي 
نهــج حكومة دولة االمــارات، وعزز من 
العالقــة الوثيقة بينهــا وبين الحكومات 
المحليــة، وأدخــل محفــزات وخططــا 
وبرامــج نوعيــة لالرتقاء بجــودة األداء 
والمخرجات لتتصــدر انجازات حكومتنا 
عناويــن الصحــف، وأحاديــث النــاس، 
ويشــهد لها العالم أجمع هــذا المنجز، 
ولتحتــل مراتب متقدمــة عالمياً بفضل 
الرؤية الثاقبة التي استشرفت المستقبل 

بنظرة شمولية. 

وذهــب معاليــه إلى أن تلك الســنوات 
العشــر كانــت بمثابة عالمــة فارقة في 
مســيرة النماء واالزدهار في الدولة، إذ 
تجســدت روح العزيمــة التــي ال تلين 
واإلرادة واإلصــرار فــي جهــود وخطى 
ســموه نحــو اعتــالء قمــم الصــدارة، 
فكانت توجهاتــه وعمله الدؤوب محط 
أنظــار العالــم، إذ لم يتــوان عن اصدار 
القــرارات والخطط الطموحــة وصياغة 
االســتراتيجيات التــي تعلــي من شــأن 
ومكانة الدولــة، وتلبي تطلعات القيادة 
الرشــيدة، وشــعب دولة االمــارات في 

مختلف القطاعات، والسيما التعليمي. 
وذكر أن فلســفة ســموه تمثلت في 

تعزيــز أواصر البيــت المتوحد وتوحيد 
الصف، وتكثيف الجهود لتحقيق قفزات 
اســتثنائية في االقتصــاد الوطني، وتميز 
ســموه أيضاً بإدارة ناجحة وكفاءة عالية 
فــي التحكم بمجريــات األمور مع فرق 
العمل للوصول إلى األهداف المنشودة. 
وقــال: نهنــئ أنفســنا أوًال بــأن مَن 
اللــه علينا فــي دولة االمــارات بقيادة 
البنيان، وشيدت  حكيمة أرســت دعائم 
أســس دولــة عصريــة باذلة في ســبيل 
ذلك الجهد المضاعــف حتى ينعم أبناء 
دولة االمــارات والمقيمون فيها بالرخاء 
والســعادة والطمأنينة واألمان، ونتطلع 
إلى غد أكثر اشراقاً وانجازاً بفضل قيادة 
الدولة التــي برهنت مراراً وتكراراً على 
أنها نبــض الوطن وروح األمــة، وندعو 
مــن الله أن يحفظ قيادتنا، وأن تســتمر 
مســيرة العطاء والنماء فــي ظل قيادة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولــة حفظه الله، وأخيه 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، 
وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة وإخوانهم حكام 

االمارات.

تقدم سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس 
إدارة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسســة 
الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، باسمى 
آيــات التهانــي والتبريكات إلــى صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي «رعاه الله»، بمناســبة مرور 10 
سنوات على تولي سموه مقاليد الحكم في 
إمارة دبي، ومنصب رئيس مجلس الوزراء 
فــي الدولة، وقــال إن دولــة اإلمارات قد 
شهدت في عهد ســموه انجازات ملموسة 

فــي كافــة المجاالت، حيث حرص ســموه 
مــن خــالل رؤاه وتوجيهاتــه علــى تعزيز 
تنافســية الدولة واالرتقــاء بها الى مصاف 
الــدول المتقدمــة، بل الوصــول بها للرقم 

واحد عالميا.
الســمو  صاحــب  اهتمــام  إن  وقــال: 
بــن راشــد آل مكتــوم  الشــيخ محمــد 
بشــعب االمارات مواطنين ومقيمين في 
ظــل القيــادة الحكيمــة لصاحب الســمو 
الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولــة «حفظــه الله»، والتالحــم الفريد 
ى إلــى احتالل  بيــن القيادة والشــعب أدَّ
الدولــة المركــَز األول عالمياً في مؤشــر 
ثقة الشعب بالحكومة 2015، كما امتدت 

أياديــه البيضــاء الى كافة مناطــق العالم 
بأعمال الخير والمســاعدات االنسانية في 
للمبادرات  باإلضافة  المحتاجــة،  المناطق 
الثقافية والتعليمية التي شــملت الماليين 

من الشباب حول العالم.
وقــال ســلطان بــن ســليم ان اقتصاد 
االمارات شهد ازدهارا طيبا خالل السنوات 
العشــر الماضية بفضل رؤيــة وتوجيهات 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم والتناغم الفريــد بينه وبين فريق 
عملــه بحكومة دولــة االمــارات، واولى 
ســموه المواطن جــل اهتمامــه، وأصبح 
مواطنــو الدولة يحظون باحتــرام عالمي 

في كل مكان.

قــال معالي الدكتــور أنور قرقــاش وزير 
الدولة للشــؤون الخارجية وزيــر الدولة 
لشــؤون المجلس الوطنــي االتحادي عبر 
تغريــدة على موقع التواصــل االجتماعي 
تويتر: تشرفت بالعمل ضمن فريق صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبــي "رعاه الله" خالل الســنوات 
العشر الماضية، قائد وطني ملهم، طموحه 
ال ينضب، وإنســان عفيف كريم. هنيئا لنا 

بشيوخنا.

أوضح معالي صقر غباش أن متابعة 
نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي، رعــاه الله، 
المستمرة لألداء الحكومي، ونزوله 
المبادرات  وإطــالق  الميدان،  إلى 
التطويريــة، تشــكّل دومــاً تحفيزاً 
وتشــجيعاً للموظفين في الحكومة 
علــى اختالف مواقعهــم الوظيفية 
علــى تقديم أفضل مــا لديهم، في 
ظل أجواء تنافسية بين المؤسسات 
واألفراد فــي الوقت ذاته، وهو ما 
يســهم بفاعلية فــي تنفيذ الخطط 

الحكومية وفقاً لتوجيهات سموه.



قال اللــواء خميس مطــر المزينة القائد 
العام لشــرطة دبي: مع بداية هذا العام، 
هنيئا لشــعبنا وحكومة دولتنا اإلمارات، 
على مرور 10 سنوات من حكم وحكومة 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكــم دبي «رعاه الله»، 
الذي وهب رؤيته وسياســته واستشرافه 
العظيم، ومنح  الوطــن  لهذا  للمســتقبل 
حبه ووقته لشــعبه، وأجــزل في العطاء 
االجتماعي واإلنساني على كل االصعدة.

واكــد اللــواء خميــس مطــر المزينة 
القائد العام لشرطة دبي أن سموه يثبت 
للعالــم بأن وراء كل إنجــاز رجل مؤمن 
ومحبٌّ وقائد فذ وقرارات رشيدة ووالء 
مطلق للوطــن واإلرث والماضي العريق 

والحاضر المتحضر.
عشر سنوات بمئات المبادرات إلسعاد 
شــعبه وأطفال العالم، عشر سنوات من 
الحكمة والخبرة واالنجازات المتتالية يدا 
بيد ومن قلب رجل واحد تصبو االمارات 
نقطة مضيئــة بين كل دول العالم بفضل 
قيادتنا الرشيدة واخالص رجالها ونسائها 
وابنائهــا وبناتهــا وكل شــعب االمارات 

السعيد أسعد شعب.
ان ســموه وإخوته ســاروا على درب 
المؤسسين ورسموا األهداف االستراتيجية 
للحكومة االتحادية والمحلية وعملوا على 
تنفيذ تلك األهداف وفق سياســة علمية 
واضحة المعالم وجــدول زمني متصاعد 
وصوال الى ان ال وجود لكلمة مســتحيل 

في قاموسنا.
 وقــال اللــواء المزينة: افتخــر بانني 
من تالميذ مدرســة سيدي صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد وتعلمت من سموه 

الكثير ونتعلم كل يوم دروسا في القيادة 
وفــن إدارة األزمات وتوليد األفكار وفن 
التعامــل مع المواقــف الحرجة، ونغرف 
من صــدره الرحب كيفية إســعاد الناس 
والتواضع وحب دولة االمارات والتضحية 

الجلها بالغالي والنفيس.
ان ما يقدمه سموه من تجارب ادارية 
وحكوميــة وتنمويــة متطــورة حققــت 
الكثيــر مــن المراكز األولــى عالمياً على 
واالقتصاديــة  األمنيــة  األصعــدة؛  كل 
واالجتماعية ضمن متوالية متصاعدة من 
االنجازات والنجاحات المحلية والعالمية، 

وصوال إلى المريخ.
إننا في شــرطة دبي إذ نــزف لقيادتنا 
التهانــي، نجــدد عهدنا  الرشــيدة أحــر 
بإخالصنــا لوطننــا وتنفيذنــا لتوجهاتهم 
وتطلعاتهم المســتقبلية التي تحملنا نحو 
الريــادة والتألق وتحقيق الرقم واحد في 
كل المجــاالت، ونسترشــد برؤيتهم في 
بنــاء الوطن والمحافظة على مكتســباته 

تحقيــق  فــي  والمســاهمة  وازدهــاره 
الرفاهية والريــادة واالبتكار  واســتمرار 

واالبداع والسعادة للجميع.
عشر سنوات ومسيرة دولتنا مستمرة 

مــن تأصيل الماضي إلــى تطوير الحاضر 
واستشــراف المســتقبل، وقد اكد سيدي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم أن حصول دولة اإلمــارات على 
المركز األول عالميا في ثقة الشــعب في 
الحكومــة والثقة في االقتصــاد، واألولى 
عالميــا أيضــا فــي قــدرة الحكومة على 
تحفيز االبتكار، إنما يأتي نتيجة مســيرة 
عمرهــا 44 عامــا بدأهــا زايــد وراشــد 
ويكملهــا اليوم صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة 
حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي 
نائــب القائــد األعلى للقوات المســلحة 
وإخوانهما أعضاء المجلس األعلى لالتحاد 
وترســخها الحكومة يوما بعد يوم كمنهج 
عمل يحرص على تحقيق الحياة الكريمة 
للجميع وتحقيق النجاح االقتصادي لدولة 
لمجتمع  الســعادة  وتحقيــق  اإلمــارات 

اإلمارات.
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قال المستشــار عصام الحميــدان، النائب 
العــام إلمــارة دبــي، إن صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، شــخصية عالمية، ألهمت 
المراقبين، فكان  بأدائهــا كافــة  وأذهلت 
لســموه ورؤيتــه الثاقبة، أكبــر األثر في 
وصــول حكومة اإلمــارات بإنجازاتها إلى 

العالمية. 
ع  طــوَّ ســموه  أن  الحميــدان،  وأكــد 

المســتحيل فأصبح ممكنــاً، خدمة ألبناء 
الوطن ونهضتهم، فتجاوزت رؤية ســموه 
التوقعــات، وقاد الحكومة مــن نصر إلى 
نصــر، ومن إنجاز إلى إنجاز، حتى اســتقر 
بحكومة اإلمارات ابتكار مشاريع عمالقة، 
ليــس فقــط لخدمــة المواطنيــن، وإنما 
لخدمة البشرية جمعاء، كمشروع اكتشاف 
المريخ، الذي أعلن ســموه عنــه مؤخراً، 

بأياٍد إماراتية. 
وبيــن الحميــدان، أن صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب 
فكــر، وقائــد ملهــم، تعلَّْمنا منــه الصبر 
والتغلب على الصعاب، واالبتكار والتميز.

■  خميس المزينة    

يطل علينا العام الجديد، ومع إطاللته ذكرى عزيزة، على أبناء اإلمارات، 
والعــرب عمومــاً، وهي ذكرى ذات ســمة عالميــة، تتجــاوز المحلية، 
الرتباطها برمز عالمي جمع باقتدار عز نظيره، بين اإلرث المجيد ألمتنا، 

والرؤية العصرية لواقعنا ومستقبلنا.
تشرق علينا غداً، الرابع من يناير، الذكرى العاشرة لتولي صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة، رئيس مجلس 

الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مسؤولياته الوطنية.
وألن لــكل مهنة أســرارها، فإن صاحب الســمو أعاد تعريــف الموقع، 
وأعــاد صياغــة معنى المســؤولية التي لم تكــن عنواناً لمــا حباه الله 
لصاحب الســمو من موهبة فذة في قراءة المســتقبل وحسب، وال من 
حيــث إمســاكه باحتراف بالغ لمقاليــد الحكم، فقط، بــل ذهب عميقاً 
إلــى توليد مفاهيــم جديدة للقيادة، تتجاوز اللحظة واشــتراطاتها، نحو 
تصنيع اللحظة، بكل ظروفها اإلنســانية وامتدادها السياسي واالقتصادي 

واالجتماعي والتنموي.
لقد كان صاحب السمو، وما يزال، أنموذجاً عز نظيره في العالم، أنموذجاً 
يعنون يومه بسؤال واحد حول الذي يمكن أن يقدمه لإلنسان اإلماراتي، 
ولإلنســانية، والســؤال لم يقف عند حدود تقليب اإلجابات، بل صاغها، 
بإدراك غريزي وبصيرة تضيء الطريق لســموه يومياً، وهذا يفســر قدرة 
ســموه على اإلبداع واالبتكار، وإطالق عشــرات األفكار والمشاريع التي 
نراها تحولت إلى واقع تجلت إشــراقاته بكل هذا النجاح في دبي، الذي 
يعــد أيضاً جزءاً من نجــاح الدولة وقصتها بين الدول، قصة نجاح جعلت 
الدولــة، ودبي أيضاً، بمعــزل ذكي عن كل تخبطــات اإلقليم والمنطقة، 
محاطة بأســوار العناية اإللهية، ثم ثلة شــريفة تعمل ليل نهار، من أجل 
إبقاء اإلمارات في القمة، إنســانياً واقتصادياً وسياســياً واجتماعياً، حيث 
سيادة القانون، ودولة الرفاه واالزدهار، منبع الخبرات، وأرض الكفاءات.

إننا وإذ نبارك ألنفسنا في هذه الذكرى نقول إن حكومتنا برؤية صاحب 
السمو، وتنفيذ فريقه، وإيمان شعبنا كله، وشراكة كل مقيم، بتلك الهمم 
الطيبة الخيرة التي تتمنى أن تبقى اإلمارات في الطليعة، لنؤكد أن أهم 
ما يميز صاحب الســمو، قهره للصعاب، وإصراره الذي ال يلين، أمام كل 
ثقافة التشــاؤم التي تســود المنطقة، مثبتاً سموه، أن الفرق بين الدول 
الحيــة وتلك التــي تتأرجح، عنوان واحد، يجمع القيادة بالشــعب، على 
قلــب رجل واحد يعتنــق عقيدة الحياة، بما تعنيــه من احتراف وخبرة 
وتخطيــط، وإيمــان بأن توظيف الحياة ألجل اإلنســان، خير وظيفة في 

هذه الدنيا.

info@albayan.ae

يصــادف الرابــع مــن ينايــر 2016 الذكرى 
العاشرة لتسّلم صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مسؤولياته 
الوطنيــة. إنها مناســبة لالحتفــال والتعبير 
عن الشــكر واالمتنــان. إنها فرصة ســانحة 
لإلماراتيين كي يعّبروا عن تقديرهم لحاكم 
استثنائي لم ينهض فقط بمهامه ومسؤولياته 
في منصب نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 
الوزراء في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
إنما تجاوز أيضاً كل التوقعات، وتغّلب على 

كل العوائق التي اعترضت طريقه.
في ظــل قيادته الحكيمــة، خرجت دبي 
مــن الركود الذي ضــرب العالم عام 2008، 
وحّققــت مزيــداً مــن االزدهــار والتألــق 
بفضل إصراره الشــجاع على االســتمرار في 
تحطيم الحواجز وإطالق مبادرات ومشاريع 
هــي األولى مــن نوعها. مــذ كّنــا نتنافس 

في ســباقات الِجمال في صغرنا، عرفت أنه 
مقدام ومصّمــم على تحقيق النجاح في كل 

ما يقوم به.
ينبغي على جميع اإلماراتيين أن يشعروا 
باالمتنــان، ألن اإلمــارات تمّكنت، في هذه 
المنطقــة المضطربة التي ترزح تحت وطأة 
العنف واإلرهــاب، من أن تعــّزز أمنها مع 
الحفــاظ علــى أجــواء االنفتاح واســتقبال 
أشــخاص من مختلف الجنســيات واألديان 
بداعي الزيارة أو العمل أو تأســيس شركات 

أو االستثمار في مجاالت متنّوعة. 
ُبنيــت بالدنــا علــى دعائم الســالم، وال 
يمكننا أبداً أن ننســى األبوين المؤّسَســين، 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان والشيخ 
راشــد بن ســعيد آل مكتــوم، ألنهما وضعا 
األســس التي أتاحت لإلماراتيين أن ينبعثوا 
مــن الرمال القاحلة كما طائــر الفينيق. لقد 
رسما مســاراً يهدف إلى تأمين نوعية حياة 
أفضل لسّكان اإلمارات، وقد حافظ نجالهما، 
رئيس الدولة، حاكم أبوظبي، صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، وصاحب 

الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
على هذه االستراتيجية.

لم نســَع قط إلى التــورط في النزاعات، 
وعلــى النقيــض مــن العديــد مــن الدول 
المجــاورة، ال مصلحة لدينا في نشــر عقائد 
معّينــة أو المطالبــة زوراً بضــم أراٍض إلى 
بلداننــا، لكن عندما نتعّرض نحن أو حلفاؤنا 
المقّربــون للعــدوان - مثل العــدوان الذي 

تعــّرض لــه أخيــراً اليمنيــون علــى أيدي 
الحوثيين اليمنيين الموالين إليران - ال نهاب 
التصّدي للمعتدين. أنا فخور بالموقف الذي 
اّتخــذه حّكامنا الذين لم يتــرّددوا البتة في 
تقديم المســاعدة العسكرية للتحالف الذي 
تقوده الســعودية، وأحّيي شهداءنا األبطال 

الذين ضّحوا بحياتهم في سبيل واجبهم.
تشــتهر اإلمارات على الســاحة العالمية 
بأنها قادرة على فعل المســتحيل وإتقان كل 
مــا تقوم به. ومن أروع ما يتمّيز به شــعبنا 
في هــذا المجال حفاظه علــى إرثه وقيمه 
الثقافيــة، فيمــا تقطــع البالد علــى الدوام 

أشواطاً كبيرة نحو المستقبل.
ال بد هنا مــن توجيه التحية إلى صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد، ألنه يسعى 
دائماً خلــف األفضل فيما يختــص بالكفاءة 
والفعاليــة واعتماد خيرة الممارســات. في 
دبي، كل شــيء يعمل كما يجب. الشرطة ال 
تضاهى على صعيد اإلمكانات التكنولوجية، 
والتدريب، والعالقات مع المجتمع، وكذلك 
األمر بالنســبة إلى فــرق الطــوارئ، وخير 

دليــل على ذلك ســرعة االســتجابة إلخماد 
الحريــق الذي اندلع في فندق من 63 طابقاً 
علــى مقربة من برج خليفة، المبنى األطول 
في العالم، عشــية رأس الســنة، في مشهد 
بــدا كأنه مأخوذ من فيلم «جحيم شــاهق» 

.(Towering Inferno)
لكــن نقاط التشــابه مع الفيلم الشــهير 
انتهــت عند حدود مناظــر اللهيب والنيران 
المشــتعلة فقــط، فعلــى الرغــم مــن أن 
الفنــدق كان محجوزاً بالكامل، وكان النزالء 
موجوديــن في عــدد كبير مــن الغرف، تم 
إجــالء الجميع فــي غضــون 15 دقيقة، ما 
جعل مذيعي نشــرات األخبــار يعربون عن 
ذهولهــم، ألن عدد المصابيــن اقتصر على 
14 شــخصاً فقط، ومعظم اإلصابات طفيفة. 
وصــل عناصر اإلطفــاء في غضــون دقائق 

معدودة.
وكان العالــم علــى موعــد مــع مفاجأة 
جديــدة، فكثٌر لــم يصّدقوا آذانهــم عندما 
ُأعلن أن عــروض األلعاب النارية الســنوية 
ســتقام كما هو مقرر، لكــن هذا بالضبط ما 

توّقعــه اإلماراتيون، ففــي حين كانت بلدان 
أخرى لتغلــق المنطقة حيث اندلع الحريق، 
أياماً عّدة على األرجح، لم تسمح السلطات 
في دبي بأن ُيفســد حريٌق فرحة العيد على 
الحشود التي تهافتت إلى المكان لالستمتاع 

بالعرض المدهش.
مع انطالقة العام الجديد، أنا على يقين 
تام من أنه بوجود صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشد في سدة الحكم، سيستمّر 
موطني في النمو واالزدهار. لطالما رأيت 
في الشــيخ راشــد أباً لي، واآلن ال أعتبر 
الشيخ محمد حاكماً محبوباً وحسب، إنما 
أيضــاً أخاً عزيــزاً، أكّن له أقوى مشــاعر 
االحتــرام، ألنه كان خيــر قائد في مراحل 
عصيبة جداً، وألنه يفاجئنا دائماً بمشاريع 
خّالقة للمستقبل. أتطلع بفارغ الصبر إلى 
معرفة ما هي المشــاريع التي يخّبئها لنا 
في السنوات المقبلة، وأتمّنى  أن يستمر 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بما 
يتمتع به من قلب أســد وأياٍد أمينة، في 

احتضان اإلماراتيين عقوداً طويلة.

 تقــدم أحمد محبوب مصبح مدير جمارك 
دبي، بأســمى التهاني والتبريكات لشعب 
دولة اإلمارات بمناســبة مرور 10 سنوات 
على تولي ســموه مقاليد الحكم في إمارة 
دبــي، ومنصب رئيس مجلــس الوزراء في 
الدولة، مشــيداً بجهود ســموه طوال هذه 
الفتــرة وتوجيهاتــه التــي كان لهــا األثر 
الطيب في تحقيــق العديد من اإلنجارات 
التــي شــهدتها الدولة بصفــة عامة ودبي 
بصفــة خاصة فــي كل المجــاالت، حيث 
حقــق االقتصاد الوطني ازدهاراً ملموســاً 
بفضل تنوع مصادر الدخل وبنية االقتصاد 
التي حرص صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه 
اللــه، وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على 

تحقيقها.

وقال أحمد محبوب مصبح إن اســتقرار 
المجتمع وأمان شــعب اإلمــارات وزوارها 
احتل أولوية قصوى في اهتمامات وأجندة 
عمــل صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، وهي محل تقدير عالمي، 
وبفضل هــذا األمن واألمان صــارت دولة 
اإلمارات ودبي في مقدمة الوجهات الجاذبة 
لالســتثمار واألعمال في كل المجاالت، كما 

ه سموه بتطوير البنية التحتية. وجَّ

قدم يوســف حمــد الشــيباني مدير عام 
مركز محمد بن راشد للفضاء، التهنئة إلى 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناســبة 
مرور 10 ســنوات على حكمه وحكومته، 
موضحــاً أنها ســنوات طبعتهــا اإلنجازات 
الثاقبة  الرؤية  التي عكســت  والنجاحات، 

والحكيمة والقيادة الطموحة. 
وأشار إلى أن هذه السنوات من التطور 
والشــفافية والتنمية اإلدارية، جاءت عبر 
اعتمــاد مفاهيم جديدة، جعلت من دولة 
اإلمــارات تحتل مراكز عالمية متقدمة في 
العالم، في األداءين الحكومي واالقتصادي، 
كذلك شهدت هذه الســنوات عدداً كبيراً 
واالجتماعية  التنمويــة  المبــادرات  مــن 
واالقتصاديــة والثقافيــة والفكريــة، التي 
ــزت نمــو االقتصاد الوطنــي وتنوعه،  حفَّ

ومكنتنا مــن بناء جيل المســتقبل القادر 
على المنافسة واالبتكار واإلبداع والتمّيز.

وأشــار أنه في هــذه الســنوات أيضاً، 
حلقت اإلمارات في الفضاء، عبر ترســيخ 
قطاع تكنولوجيا الفضاء، كقطاع اقتصادي 
رئيــس، وباتت الدولة منافســاً عالمياً في 
قطــاع الفضاء، مشــيراً إلــى أن اإلمارات 
ســتغزو الفضاء الخارجي مــع حلول عام 
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أكــد خالد الكمدة، مديــر عام هيئة تنمية 
اللذيــن  والتميــز  النجــاح  أن  المجتمــع 
شهدتهما مســيرة دولة اإلمارات اجتماعياً 
واقتصاديــاً خالل العقــد الفائت كانا ثمرة 
ونتاجــاً لتفــوق قائــد فذ تفــرد بحكمته 
وإبداعه وضــرب نموذجاً في حب الوطن 

واإلخالص.
ولفت الكمــدة إلى أن التطــور الكبير 
االجتماعيــة  الخدمــات  شــهدته  الــذي 
المحلية، والتي أعلت من شــأن اإلنســان 
وجعلته محور اهتمامها، يبرهن على تميز 
القائد الذي عرف بحكمته أن اإلنســان هو 
أصل كل نجاح وتميز، وهو مفتاح استدامة 

النمو والتطور.
وقال الكمدة: «شــكراً لصاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد، وشــكراً لصاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
الذي أهــدى لنا قائداً مبدعاً تميز بتجربته 

اإلنسانية واإلدارية واالقتصادية والتنموية، 
شــكراً لكما ألنكما رســختما طريق دولتنا 
نحــو النجاح، وعززتما مــن مكانتها إقليماً 
وعالمياً. ويشــرفني بهذه المناسبة المهمة 
فــي تاريــخ دولتنــا أن أتقــدم بخالــص 
التبريكات لشعب الدولة وللمقيمين على 
أرضهــا وأهنئهــم جميعــاً بوقوفهم خلف 
هذه القيــادة الرشــيدة والمتميزة والتي 

تعلمنا منها الكثير وال نزال نتعلم».

■ خلف الحبتور  
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للوهلــة األولــى، يظن من يــزور دبي 
ألول مــرة، أنه في مدينة خارج العالم 
العربــي، ليــس انبهــاراً بالبنيــان، بل 
بالبنية اإلنســانية قبل أي شيء آخر، إذ 
يدرك الزائر الحقيقة ذاتها التي يعرفها 
المواطن أو المقيم، أي أن هناك ملهماً 
وراء كل هذا.. تتسلل المقارنات أحياناً 
إلى النفس البشــرية، وهــي مقارنات 
تتولــد في نفــوس عطشــى، ألجل أن 

تكون بالدهم حيث يحبون أن تكون.
حين يقال إن صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم 
دبــي، تجاوز كل توصيفاتــه الوظيفية، 
بحيــث أصبــح رمــزاً عربيــاً وعالمياً، 
فال يبــدو االســتخالص مجاملة، فكثرة 
يســألون عن السبب الذي يمنع دولهم 
أن تطبق ذات األنموذج اإلنساني الذي 
يمثله صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد، وعقيدتــه التي تقــول إننا كلنا 

ألجل اإلنسان فينا.

يقول صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشد «لســت أعرف إن كنت قائًدا 
جيًدا، ولكننــي قائد، ولدّي  رؤية؛ فأنا 
أنظر إلى المســتقبل بعد عشــرين أو 

ثالثين سنة من اآلن».
لــم ينتظر ســموه المســتقبل حتى 
يصل.. اســتبقه، وصنعــه، وتحول دون 
افتعــال إلى ملهــم للعــرب، إذ يرون 
كيف يمكــن أن تحافظ علــى أصالتك 
مــن جهــة، وأن تحجــز مكانــك تحت 
الشمس، سياســياً واقتصادياً، وعلى كل 

المستويات األخرى.
أهــل المنطقــة يفتقــدون الكثيــر، 
ويــرون في دبي ســبباً للمقارنة، دون 
أن تكــون المقارنة هنا جائرة، فيتجدد 
الســمو  فصاحــب  االســتخالص؛  ذات 
الشــيخ محمــد ملهــم، جعل الشــعار 
تنفيذيــاً، ولــم يســمح ألي  برنامجــاً 
ســبب أن يعرقل برامجه، وهي برامج 
تســتهدف اإلنســان، وجعل بنية حياته 
آمنة مستقرة، مزدهرة، تستمطر فرص 
الحيــاة والمهنية والتطــور، وتزيد من 

الخبرة.
ليس أدل على ذلك من رغبة كثيرين 

بالعمل في دبي، والقصة ليســت قصة 
الرزق، بل قصة البيئة العالمية مرتفعة 
المعايير، العيش الرغد، سيادة القانون، 
االستزادة من الخبرة، الشعور بأنك في 
وطنك دون غربة، المساواة بين الناس، 
وتسخير الموارد ألجل الناس، ال تسخير 

الناس من أجل الموارد وزيادتها.
القيــادات الفذة ال تتكرر، وال يمكن 
نسخها بمجرد التقليد لذات الشعارات، 
ألن القيادة هنا حزمة متكاملة، ال نراها 

إال في أولئك الذين ولدوا حقاً قادة.
يبقى صاحب الســمو الشــيخ محمد 
ملهماً لــكل هذه األجيال التي تريد أن 
تصبح دبــي أم العرب، مــن حيث مد 
نهضتها ورفاه اإلنســان فيها، وشعوره 
بأنــه يعيــش فــي مدينة كمــا في كل 
الدول، تجمــع بين حقوقــه وواجباته 
بشــكل عادل، وتعطيه بال حدود، وهي 
بنية كرسها ســموه بحيث باتت مضرباً 
للمثــل فــي كل مــكان، خصوصــاً في 
هــذه المنطقة التي تنزع للتراجع على 
كل المســتويات، فيمــا ملهــم العرب، 
وملهمنا، يعاكس هذه البوصلة، ويسافر 

بدبي وبنا نحو المستقبل.

3.088.1995.300.000
صورة محمد بن راشد مع رجال الدفاع المدني استحوذت على اهتمام المغردين
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1.300.000879,841 

#شكراً_محمد_بن_راشــد،  وســم  تصــدر 
خــالل دقائق معدودة بعيد إطالقه، وتحول 
إلى أحد أكثر الوســوم نشاطاً وتداوًال على 
التواصل االجتماعي «تويتر»، حيث  شــبكة 
وصل عدد المشــاهدات للوسم في الساعة 
األولــى من إطالقــه 24 مليون مشــاهدة، 
ليواصــل تصــدره حتى تجــاوز حاجز 198 
مليون مشــاهدة، وفقاً ألحدث اإلحصائيات 
الصادرة عن «ترند اإلمارات» خالل ساعات 

معدودة.
وجاء الوسم تفاعًال مع الشكر الذي تقدم 
به صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايد 
آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه الله، ألخيه 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور 

10 سنوات على حكمه وحكومته.
فقد تهاطلت على الوســم عشرات آالف 
التغريــدات من قبل مغرديــن من مختلف 
أنحــاء العالــم، وجميعهــا تشــيد بصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد باعتبار سموه 
الحاكم األنموذج والشخصية القيادية األبرز 

واألنجح، ليس على مســتوى المنطقة فقط 
بــل والعالم. فســموه صانع معجــزة دبي 
واإلمارات منذ تولي مناصبه القيادية، وهو 
الذي بعث األمل والثقة في نفوس الشــباب 
العربــي، وألهمهم اإلبداع واالبتكار والعمل 
الدؤوب، في ســبيل تحقيق الغايات وصنع 
اإلنجــازات وتخطــي الصعــاب مهمــا كان 

حجمها أو نوعها.
وقــد أجمع المغردون علــى أن صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشد، هو قدوتهم 
وفخرهــم، وأنه الحاكم الذي يعمل بصمت 
ومثابــرة وبإخــالص وتفان لرفعــة الوطن 
واألمة، وأنه الشــخصية األكثــر تأثيراً على 
مختلف المســتويات، ذلك أن سموه أدرك 
واقــع شــعبه وأمته، وآمن بقــدرات أبنائه 
ومواطنيه فسخرها بذكاء في خدمة وطنه، 
فكانت اإلنجــازات التي لم تتحقق ألي بلد 
آخر، وكانت النتيجة أســعد شعوب العالم، 
والبلــد األكثــر أمنــاً واســتقراراً، والوجهة 
السياحية واالستثمارية الجاذبة للمستثمرين 
والســياح وطالبي العمل من مختلف أنحاء 

العالم.
ولذلــك، يؤكــد المغــردون، أن صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد يستحق الشكر 
عن جــدارة، رغم أنه ال يبتغــي وال ينتظر 

إال نتائــج عمله وقيادتــه النيرة، فهو يعمل 
من أجل شــعبه وأمته ال من أجل شــخصه 
وعائلته. كما أكد المغردون أن مســموه ال 
يعرف المســتحيل وال يعترف بالفشــل، بل 
يحــول األزمات إلى فــرص والتحديات إلى 

منجزات.

وأجمع المغردون على أن كلمات الشكر 
تقــف عاجزة عــن أن تفي صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد حقه، فهو الذي جعل 
اإلمــارات مقصداً للعالــم، وجعل المواطن 
اإلماراتــي هو العربي الوحيــد المرحب به 
فــي كل بقــاع األرض، بــدون أي عوائق أو 

تحفظات.
وفــي ما يلي نماذج من التغريدات، التي 
عبــر المغردون مــن خاللها عــن إعجابهم 
وتقديرهم لصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، رعاه الله، ولما حققه 
ســموه من إنجازات على مستوى اإلمارات، 

وعلى المستوى العربي بشكل عام.
 AMusallem@  AMusallem فقد غرد
قائًال: #شكراً_محمد_بن_راشــد.. كلمة حق 
تقال لهــذا الرجــل الكريم بوقتــه وجهده 
اللهــم  أمورنــا..  والة  ولجميــع  وعطائــه 
احفظهــم بما تحفظ به عبــادك الصالحين، 
@  UAE اإلمــارات  بنــت  قالــت  بينمــا 

Anagyem1: والله يا والدنا وقائدنا الغالي 
مهما شكرناك فلن يوافيك حقك، فما فعلته 
وتفعلــه للوطن والمواطن يعجز الكثير عن 
 Ms فعله #شكراً_محمد_بن_راشــد. وغرد
علــى  شــكًرا   :MsShe5aan@  She5aan
فكرك الخالق دائمــاً خارج المألوف والذي 
كان الســبب في ما نشهده اليوم من إبداع 
وتطور وتقدم في البالد #شكراً_محمد_بن_

راشد #شكراً_ألنكم_قادتنا.

 AdilZarouni 33m33@  أكــد وبدوره 

minutes ago: #شكراً_محمد_بن_راشد 
ألنــك المركــز األول.. شــكراً ألنــك في 
المقدمة.. شــكراً ألنك تقودنا إلى تحدي 
القمم والتغلب عليها.. شــكراً إلســعادنا. 
 BshayerMA@  أما بشــاير بنت محمــد
42 فغردت: يســتحق الشــكر مــن ألهم 
الجميــع أن ال شــيء مســتحيل في هذا 
العالم، ومــن جعل دبي أيقونــة عالمية 
في إدارة األزمات قبل األفراح.. #شكراً_

محمد_بن_راشد.
@  UAE وغــردت منصــور الرئيســي

MansoorUAE22 41m: ســيدي منــك 
نتعلــم ومنك تعلمنا االحتــرام واألخالق 
درك  فللــه  والصغيــر..  الكبيــر  وحــب 
J_@  الفندي يابوراشــد. وقالت جميلــة 

alfandi 43m: صناعــة عالــم من األمل 
وأرض زاخــرة بالنعــم واألمــن والعيش 

الرغيد للقريب والبعيد..
@  Abdulla Aljasmi وشــارك 

AJ4eVeR4 28: شكراً على أجمل مكان 
فــي العالم «دبــي».. وجــاءت تغريدة 
 hussainali329@  اإلماراتــي بومحمد 
32: الشــامخ كالطود بكل ثقة واقتدار.. 
الحاكم االستثنائي.. #شكراً_محمد_بن_

راشد.

عّلــق عدد من المختصين والمراقبين على 
هــذا التفاعل القياســي في فتــرة وجيزة 
#شكراً_محمد_بن_راشــد،  وســم  مــع 
موضحين أن هذا التفاعل طبيعي ومتوقع، 
لما يمثله ســموه من مكانــة متميزة لدى 
جميــع المتابعيــن، وخاصة من الشــباب 
الذيــن يرون فيه نموذجاً يقتدى في الفكر 

والعمل ومواجهة التحديات.
ففي تعليقه على حجم هذا التفاعل مع 
الوسم، قال الدكتور حسن مصطفى، رئيس 
قسم اإلعالم في الكلية اإلماراتية الكندية: 
«إن هــذا التفاعل يدل علــى تحقيق مبدأ 
الشــفافية من جانب حكومــة دبي، وهو 
دليــل قاطــع علــى تأكيد مكانــة صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، رعاه الله، في قلوب محبيه»، 
وأكــد أن «صانعي المجد هــم من يبقون 
دوماً»، مضيفاً أن صاحب الســمو الشــيخ 

محمد بن راشد وظف الميديا االجتماعية 
بشــكل إيجابي ســليم، وأزال مــن خاللها 
الحواجــز بينــه وبين كل مــن يعيش في 
دولــة اإلمارات، فأصبح االتصال والتواصل 
معه مباشرة، وهذا نموذج فريد من نوعه 
في القيادة وإدارتهــا، ونموذج متفرد في 
التواصل من خالل الميديا االجتماعية وفي 
طــرح األفكار ومناقشــتها مــع الجمهور، 
وحرصه الدائم علــى تأكيد أهمية الميديا 
االجتماعية، ودورها الحضاري واإلنســاني 
فــي بنــاء جســور التواصــل بيــن الناس. 
وأكد الدكتور محمد المطوع، أســتاذ علم 
االجتماع، أن هناك عالقة إيجابية نشــأت 
بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم وبين الجماهيــر، وهي عالقة 
انعكســت على اللحمة الوطنية، سواء من 
المواطــن أو المقيــم، لمــا يقــوم به من 
متابعات لقضايا النــاس على أرض الواقع، 
واالســتجابة لمتطلبات كل مــن يقطن أو 
يزور اإلمارات، ويناقش ويطلب آراء الناس 
من خالل الميديــا االجتماعية في القضايا 

التي تهمهم، بكل شفافية وموضوعية.

Essa_Younes 32@  Essa Younes، غرد يقول: رؤية جســورة، عمل متفان.. 
إرادة ال تعرف المســتحيل.. لك من شــعبك كل العرفان ولك عهٌد بأن يســتمر 
 :abualia77 45m@  العمــل حتى نكون المركز األول. ووافقه أحمد المرزوقي
بذلت الجهد وأخلصت العمل وأنرت طريق النجاح، وكســرت عراقيل الفشــل، 
 Dr Jamal وأثبــت للعالم بحكمتك أننا أســعد الشــعوب، بينما علق المغــرد
JAlsumaiti@  Alsumaiti: أكمل «َعقداً» على توليه الحكم في دبي وقد صنع 
 Saeed ِعقداً» مرصعاً باإلنجازات وفلسفة مختلفة في اإلدارة. ومن جانبه عبر»
SaeedAlkhoury@  Alkhoury-UAE: عشــر ســنوات من اهتمامكم بالعقل 
والمبدع اإلماراتــي والعربي آتت ثمارها ولم تزل تؤتي وتتميز محلياً وعالمياً. 
وأكمل Haitham Bin Hussein: #شكراً_محمد_بن_راشــد ألنك حولت دبي 
مــن مجرد مدينة صغيرة على محــاذاة الخليج العربي إلى مدينة عالمية مبهرة 

تتحدى المستحيل وتكسر األرقام.
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إعداد رشا عبد املنعم - غرافيك: حازم عبيد
جوائز ومبادرات نوعية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» بعناية واهتامم ال محدود لحشد 
الطاقات والهمم العربية تتخطى بأهدافها الشمولية كافة الحواجز الجغرافية والعرقية، تطمح للتفوق ووحدة الصف لتسجل حضورها املعريف محلياً وعاملياً يف موكب الحضارة ووعائها 

الثقايف يف شتى املجاالت مبعاير استثنائية، سالحها رؤى نابضة باإلبداع املتفرد واملحفز عىل االبتكار.

أنشئت بهدف املساهمة يف تقدم الصحافة العربية، وتشجيع 
تكريم  خالل  من  والتجويد  اإلبداع  عىل  العرب  الصحافيني 
ديب  نادي  إىل  سموه  وعهد  منهم.  واملتميزين  املتفوقني 

للصحافة مهمة تأسيس الجائزة.

 1418 عام  الكريم  للقرآن  الدولية  ديب  جائزة  تأسست 
بن  مكتوم  الشيخ  له  املغفور  بتوجيهات  1997م،  للهجرة، 
راشد آل مكتوم، رحمه الله، حاكم ديب آنذاك، وتحت رعاية 
الجائزة  متنح هذه  راشد،  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
سنوياً لتكريم املتمّيزين واملبدعني من حفظة القرآن الكريم 

من أنحاء العامل اإلسالمي كافة.

العلمي،  الثقافة والعلوم يف ديب جائزة الشيخ راشد للتفوق  أنشأت ندوة 
برعاية املغفور له مكتوم بن راشد آل مكتوم رحمه الله، يف العام 1988. 
ومتويل  رعاية  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وتوىل 
الجائزة، التي تهدف إىل مكافأة طلبة اإلمارات الذين يحققون مستويات 
ممتازة يف تحصيلهم األكادميي. وقد نال هذه الجائزة أكرث من 2000 طالب 

وطالبة منذ تأسيسها.

يهدف إىل تحسني التفاهم بني الثقافات والتكامل والتواصل 
اإلمارات،  أنحاء  مختلف  واألجانب يف  املحليني  السكان  بني 

ورفع الوعي بالثقافة املحلية والعادات والدين.

وإبراز  اكتشاف  بغية  لإلعالم  ديب  مبدينة  مرة  أُطلقت ألول 
فروعه  بكل  اإلعالمي  املجال  يف  املتميِّزين  الطالب  مواهب 

ليؤكد وأقسامه يف املنطقة، والعمل عىل تطويرها واالرتقاء بها. املرشوع  ويأيت  إلكرتونياً،  األزهر  بحفظ ونرش مخطوطات  يعني 
اإلسالمي،  العلمي  الرتاث  الحفاظ عىل  األزهر يف  به  يقوم  الذي  الدور 

وخدمة أبناء العامل اإلسالمي ورعايته واحتضانه لهم.

يف  االجتامعي  اإلعالم  مبادرات  أهم  عىل  الضوء  تسليط 
الوطن العريب، وذلك بتخصيص جائزة سنوية تكرم اإلبداعات 

الفردية واملؤسسية.

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

واستخدامها يف الحياة.

يف  للتصميم  رئيسية  كوجهة  ديب  مكانة  تعزيز  اىل  يهدف 
عواصم  أهم  من  واحدة  وجعلها  األوسط  الرشق  منطقة 
التصميم واألزياء يف العامل، والرتويج إلمارة ديب كمركز رئيس 
الرشكات  واستقطاب  املهمة  اإلبداعية  الصناعة  لهذه 

واملؤسسات العاملة.

منصة إلكرتونية مرجعية 
لجميع املعنيني بالشأن 

املعريف من باحثني وأكادمييني 
وصانعي قرار ومؤسسات 

مجتمع مدين وغريهم فيام 
يتعلق بكافة البيانات 

واألبحاث واألدبيات حول 
املعرفة.

أكرب مرشوع عريب 
لتشجيع القراءة لدى 

الطالب يف العامل العريب 
عرب التزام أكرث من مليون 

طالب باملشاركة بقراءة 
خمسني مليون كتاب 
خالل كل عام درايس.

نرش املعرفة ومكافحة الجهل:
 20 مليون طفل سيتم دعم تعليمهم يف 

41 دولة.
10 مليون كتاب سيتم طباعته وتوزيعه.

500 مليون كتاب سيتم قراءته.
1.5 مليار ونصف درهم استثامر يف 

مبادرات تعليمية ومعرفية. 

املجاالت  يف  الفرعية  املؤرشات  من  عدداً  ويتضمن  الوطن  يف  املعرفة  واقع  يرصد 
وأنظمة  مجتمعات  لخلق  التقدم،  عىل  الدالة  واملعرفية  واالجتامعية  االقتصادية 

اقتصادية قامئة عىل املعرفة.
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لتعليم  راشد  بن  تعاون مشرتك بني مرشوع محمد  اتفاقية 
تكنولوجيا املعلومات وجامعة كامربدج لإلنجازات األكادميية 
عىل  الحاصلني  والطالبات  للطالب  الجائزة  ومتنح  املتميزة. 

IGCSE،A،AS أفضل النتائج يف امتحانات املستويات

بعض  بتعديل  2006م  لسنة   (1) رقم  املرسوم  إصدار  تم 
أحكام القانون االتحادي رقم (1) لسنة 1972م. والذي بناءاً 
عليه تم إلغاء وزارة اإلعالم والثقافة واستحداث وزارة الثقافة 
والشباب وتنمية املجتمع والتي من اهدافها االرتقاء بالوعي 

الثقايف واملجتمعي و تعزيز الهوية الوطنية و إحياء الرتاث.

ويتّم  قوية،  ثقافية  تحتية  بنية  تأسيس 
منحها من قبل هيئة ديب للثقافة والفنون 
تقديم  يف  يساهمون  الذين  الفن  لرعاة 
الدعم والرعاية إلثراء القطاع الفني يف ديب 
اإلمارة  مكانة  لرتسيخ  منها  سعًيا  وذلك 

كمركز لإلبداع واالبتكار.

العمل  يجري  حيث  الثقافية  الحركة  تدعم  معامرية  تحفة 
حاليا عىل تطوير املرشوع يف منطقة وسط ديب، ضمن أبرز 
جديداً  حضاريا  معلامً  ليكون  العقارية  «إعامر  مشاريع 
متعدد االستخدامات مجهزاً الستقبال ألفي شخص لالستمتاع 
واملعارض  املوسيقية  والحفالت  واملرسح  األوبرا  بعروض 

الفنية واألوركسرتا.

مجاالت  يف  العاملية  اإلنجازات  أصحاب  تكريم  اىل  تهدف 
إسهاماتهم  عن  ومؤسسات  هيئات  أو  أفراد  من  املعرفة 
البارزة يف نرش املعرفة واالرتقاء بالوعي والتنمية املستدامة.

أمام  إبداعاتهم  لعرض  العرب  للسينامئيني  قاعدة  شكّل 
الجامهري العاملية، وقاد حركة صناعة السينام يف املنطقة.

حي إبداعي تم إنشاؤه خصيصا لتعزيز منو قطاع 
التصميم واألزياء والفنون والصناعات الفاخرة يف 
يف  التصميم  مشهد  قلب  يف  متخصصة  ديب  إمارة 

املنطقة.

حددته  والذي  العربية،  للغة  العاملي  باليوم  االحتفال  مع  تزامناً  إطالقها  تمَّ 
األمم املتحدة يف الثامن عرش من ديسمرب كلَّ عام عرب مختلف مواقع التواصل 
االجتامعي مثل فيسبوك وتويرت وانستغرام.، بهدف تعزيز اللغة العربية كلغة 
العربية  باللغة  ومشاركتها  مستجداتهم  نرش  عىل  األشخاص  وتشجيع  عاملية، 

فقط، عىل مدار اليوم بأكمله.

جاء إطالق هيئة ديب للثقافة والفنون يف إطار خطة ديب االسرتاتيجية 
عاملية  عربية  كمدينة  اإلمارة  مكانة  تعزيز  إىل  تهدف  التي   2021

تساهم يف رسم مالمح املشهد الثقايف والفني يف املنطقة والعامل.

افتتح املقر الجديد ملبنى ندوة الثقافة والعلوم يف منطقة املمزر يف 
التي تقام تحت رعاية سموه  ديب، إيذانا ببدء االحتفاالت الرسمية 

مبناسبة مرور عرشين عاما عىل تأسيس الندوة.

انطلق تحت شعار «ألف شاعر.. لغة واحدة»، الذي يستضيف ألف شاعٍر من شتى أنحاء العامل عىل أرض اإلمارات، مجسدين بذلك األبعاد 
اإلنسانية لعرص العوملة واملعلومات؛ حيث يتحول العامل إىل قرية يتخاطب الناس فيها بقوايف املحبة والسالم.
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التأثير في الشــعوب ســمة قادة ملهمين 
وزعماء توقف التاريخ طويًال أمام صفحات 
سطروها بإنجازات حيرت الجميع، التأثير 
فــي الشــعوب وإلهامهــم وبــث الطاقة 
اإليجابية فيهم من صفات صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، الذي رسمت رؤيته لوحه 
وطنية رائــدة إقليمياً وعالمياً، وشــكلت 
مصدر إلهــام للمواطنيــن والمقيمين من 
جنســيات العالم كافة، حيث قاد ســموه 
مســيرة عمل حكومــي متكاملة وأضاءت 
أفــكارة ومبادراتــه في القيــادة والحكم 
الطريــق للكثيرين وأصبحت نهجاً ووصفة 
للتميز واإلبداع وتحقيق الرقم واحد، وهو 
ما أكده مواطنون ومقيمون، مشيرين إلى 
أن ســموه قائد ال يعرف المستحيل حقق 

الريادة وألهم شعوب المنطقة والعالم.
وتفصيًال، وصفت وداد بو حميد مديرة 
االتصــال الحكومــي فــي وزارة الصحــة 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي بالقائــد الملهم الذي 
شكل بالنسبة لها بوصلة وجهتها وال زالت 

باتجاه الطريق الصحيح.
وقالت إن سموه ببصيرته وقدرته الفذة 
تمكن من تطويع المستحيل وعملني أن ال 
أنحني أمــام التحديات، فهو القائد واألب 
والمعلــم الــذي ننهل من مدرســته ما ال 

يمكن أن تعلمنا إياه كل المدارس.
وأضافــت: «ســموه يمتلك فــي داخله 
إرادة صلبــة ذات قــدرة ال متناهية على 
علــى العمل وخــوض معتــرك وتحديات 
الحياة، نتعلم وتزداد منه خبرة وحكمة».

المهــري مدير  المهندس ســعيد  وقال 
إدارة المشــتريات فــي شــركة تكرير إن 
النجاحات والمبادرات التي أطلقها صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
منــذ توليــه حكم دبي ورئاســة الحكومة 
أســهمت بشــكل كبير في نقلة اإلمارات 
إلى مصــاف الدول المتقدمــة تكنولوجيا 

واقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً.

وأكــد أن دعم ســموه للشــباب المواطن 
ودفعهــم نحو الريادة والقيــادة ومنحهم 
الفرصــة ليتولــوا المناصــب القيادية في 
العديــد مــن الجهــات بالدولــة من أهم 
المبادرات واإلســتراتيجيات التي شجعت 
الشــباب المواطن على المثابــرة والتميز 
ألنهــا عبــرت عن ثقــة ســموه بقدرات 
أنهم  ليؤكدوا  الشباب، وبدورهم استغلوا 

على قدر المسؤولية التي أوليت لهم.

وأوضــح أن عطــاءات ومبادرات ســموه 
التــي يصعب حصرهــا جعلته مــن أكثر 
الشــخصيات القياديــة تأثيراً فــي العالم 
حيث يعتبر مثاًال للقيادي الناجح والمبتكر 
والمبدع، مشيراً إلى أن الشباب المواطن 
تعلم وما زال يتعلم من من أفكار ســموه 
في االقتصــاد واإلدارة والتمكين وغيرها 
مــن المجاالت التي يفتخر بها كل إماراتي 

ومقيم على أرض الوطن.

وقالت الدكتورة بدرية الشامسي، موظفة 
فــي وزارة التربيــة والتعليــم أن صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد رجل من 
صناع االتحاد ومكملي مسيرته ألنه تخرج 
من مدرسة الشيخ زايد بن سلطان والشيخ 
راشد بن سعيد طيب الله ثراهما، وسموه 
فخــرا لكل العــرب وليس لنا نحــن أبناء 

اإلمارات فقط.
وأضافــت : رؤيــه ســموه يهتــدي بها 
القادة الحريصون على إســعاد شعوبهم ، 
وقاد دبي نحــو التميز واالبداع فاصبحت 

منارة تهتدي بها الدول.
وقــال علــي مصبح أن صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد حريــص على 
متابعة كل شــيىء بنفســه فحضور سموه 
إلــى مكان حريق فنــدق العنوان وتوجيه 
الشــكر لرجال الدفاع المدني والشــرطة 
واإلسعاف يعكس حرص وإهتمام ومتابعة 

تليق بقائد فذ حقق اإلنجازات. 

وقال زايــد عتيبة «موظــف» إن صاحب 

السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي «رعاه الله» قائد لمسيرة عمل 
حكومي فريدة من نوعهــا، فالتميز دائماً 
هو عنوانها، حيــث أضحت الدولة تمتلك 
اليــوم منظومــة متكاملة مــن الخدمات 
الحكومية الفريدة التي يستفيد منها كافة 

المقيمين في الدولة.
المســتنير والرؤية  الفكر  أن  وأضــاف 
الثاقبة لســموه، وثقافة الرقم واحد التي 
أسســها لها ســموه، انعكســت على أداء 
الدولة، وســاهمت  مختلــف مؤسســات 
كذلــك في بث طاقة إيجابيــة لكافة أبناء 

الوطــن بمختلــف مواقــع العمــل، وهو 
ما ســاهم في تحقيــق التنميــة والرخاء 

بمختلف مؤسسات الدولة.
وأوضح أن ســموه قائــد عظيم يحرص 
دائماً علــى النزول ألبناء الوطن والتعرف 
عــن قرب علــى احتياجاتهــم ومطالبهم، 
باإلضافة إلــى حرص ســموه الدائم على 
تحفيــز أبناء الوطــن المميزيــن وتقديم 
التكريــم والدعــم الالئق لهــم، وحضهم 
على مواصلة مسيرة التميز، فسموه قدوة 

ومثل أعلى لمختلف شباب الوطن.
وأكدت ميســون الشــاعر، رئيسة قسم 
التغذيــة، فــي المنطقة الطبية بالشــارقة 

أن شــخصية صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم قيادية فــي الحكم 
واإلدارة، وهو مدرسة متعددة المشارب، 
وكل أعماله وقراراته يتخذها بفكر مستنير 
وبعد نظر، مشــيرة إلى أن ســموه رسخ 
منهجيــة عمل لكل المؤسســات واألفراد 
في الدولة وهي منهجية اإلبداع واالبتكار 

وطالبهم بالتطوير والتميز.

وقال خالد المنذري «موظف» إن شــباب 
الوطــن يســتلهمون طموحهم وســعيهم 
لتحقيــق نجاحــات فــي مختلــف مواقع 

العمل من الفكر المستنير والرؤية الثاقبة 
لسموه، فثقافة الرقم واحد أضحت اليوم 
هي األســاس التــي ننطلق منــه لتحقيق 

التميز والريادة في شتى ميادين العمل.
وأوضح أن ســموه يحــرص دوماً على 
تحفيز شــباب الوطن على العمل الدؤوب 
والمشــاركة فــي مســيرة تنميــة ونهضة 
وطنهم، ويعمل في سبيل ذلك على توفير 
كافة أشكال الدعم والرعاية لهم، فمسيرة 
العمل الحكومي تحت قيادة ســموه أدت 
إلى تمكيــن أبناء الوطن واالعتماد عليهم 
في تحقيق القفزات التنموية في مختلف 

قطاعات العمل.

وأكد سالم بن ثابت المهري «موظف» 
أن ما قدمه وال يزال صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد محــل اعتزاز وفخر ليس 
فقط لمجتمع اإلمارات وإنما لجميع دول 
المنطقة والعالم لمــا قدمه من مبادرات 
المليون  إنســانية عالميــة مثــل كســوة 
ومشــروع الســقيا وغيرهما الكثير والتي 
أســهمت في رفع المعاناة عــن الماليين 
الذيــن يرزحــون تحــت ضغــوط الفقــر 

والحروب والتهجير.
وقال إن ســموه أســس منهجاً وتجربة 
فريدة فــي رؤية اإلمارات 2021 ارتكزت 
علــى وضع معاييــر ومؤشــرات لدى كل 
جهة اتحادية لقياس مســتوى تنفيذ هذه 
الخطة على المســتوى االتحادي، مشــيراً 
إلى أن منهجية محمد بن راشد في اإلدارة 
فريدة ورائدة حيث يحرص بنفســه على 
متابعة المشــاريع والوقــوف عليها األمر 
الــذي يعطي دفعة قوية لهذه المشــاريع 
والمبــادرات ويحض القائميــن عليها في 
بــذل الجهــد لتحقيق نجاحهــا وفق رؤية 

سموه.

وحــض المهري الشــباب المواطنين على 
جعل كتاب «رؤيتي» أحد الينابيع الفكرية 
الذي يســتندون إليه في حياتهم العملية 
وتفكيرهــم ألن فيه الكثير مــن النصائح 
المميزة التي تفيد هؤالء الشباب ليتمكنوا 
من المســاهمة بفعالية في بنــاء وتنمية 

مستقبل اإلمارات.
وقــال: لقــد تعلمنــا من ســموه أن ال 
نرضى ســوى بالرقم واحد ألن الثاني مثل 
األخير ولعل أكبر مثال على تميز اإلمارات 
 2020 إكســبو  اســتضافة  فــي  نجاحهــا 
الذي ســيرى من خالله العالــم اإلمارات 

ومنجزاتها.

ميرنا عصام يونس محامية وســيدة أعمال 
لبنانيــة تعيــش في دبــي منــذ 13 عاماً 
تستشــهد في كافــة عباراتهــا وأحاديثها 
بمقوالت صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبــي رعاه الله، إذ 
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■ خالد المنذري■ زايد عتيبة
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تعتبر كتابــي «رؤيتي وومضات من فكر» 
نهج حياة، وخارطة طريق في عملها الذي 
تديره بنفســها وتشــرف على كل صغيرة 
وكبيرة فيــه من الصباح وحتى تغلق آخر 

باب في آخر مكتب لها.
تقول ميرنا : إن صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم يقوم بنفســه 
المؤسســات والهيئات  بزيــارة مختلــف 
ويطلــع علــى أعمالهــا عن كثــب ويتابع 
ســير العمــل في كل صغيــرة وكبيرة في 
هــذه اإلمارة التي ال يمكــن لرجل واحد 
أن يســيرها بنفســه، إال أنــه يصــر على 
أن يكــون علــى رأس كل مشــروع وكل 
خطة، على الرغم من تفويض الصالحيات 
والثقة التي يمنحها للمسؤولين، ما جعلني 
أقتدي بســموه في عملي المتواضع الذي 
ال يمكــن أن يصل إلى حجم المســؤولية 

الملقاة على عاتق ســموه، هو بكل تأكيد، 
ملهم لي ولكافة الحريصين على أعمالهم 
والراغبين في النجاح والتميز عن غيرهم 

في كل شيء.
وتؤكد أنها تقتدي بأفعال سموه حتى في 
التعامــل مع كافة العاملين معها، وتجتمع 
معهم إلجراء عصف ذهني واالستماع إلى 
أفكارهم فــي أماكن مفتوحــة بعيداً عن 
أجــواء المكاتب والعمل، لفــرض المزيد 
من األجــواء الحميمية والخــروج بأفضل 
المقترحــات للنهــوض بالعمل من نواحي 
الجــودة، ولراحة العامليــن أيضا ما يؤدي 
في النهاية إلى نتائج وإنتاجية أفضل بكثير 

من الطرق التقليدية في العمل.
وتضيف: نتعلم من ســموه شيئاً جديداً 
كل يوم، من طريقة خطابه مع الناس عبر 
وســائل التواصل االجتماعي وقربه منهم، 

أو طريقــة إدارتــه لإلمــارة وللعمل، أو 
إعطائه وقتاً لألسرة رغم كثرة انشغاالته، 

دروس كثيرة نتعلمها من رجل عظيم.

وعلــى الجانب السياســي تــرى ميرنا أن 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
سياســي مــن الطــراز األول، تمكــن من 
تحويــل اإلمــارة إلــى مكان آمــن تعيش 
فيــه أكثر مــن 200 جنســية مختلفة من 
كافــة أنحاء العالم بســالم وأمان، وحقق 
لهــا نجاحــات عديدة يمكن ذكر إكســبو 
2020 على ســبيل المثــال ال الحصر، وهو 
حــدث عالمي لم يتمكــن أي بلدي عربي 
من اســتضافته، حتى البلدان الغربية التي 
نافســت دبي لم تكن على قدر المنافسة، 
كما منح الثقة للمــرأة ومكنها من العمل 

فــي كافة المجاالت التي ال زالت في بقية 
البلدان األخرى تحلم بالعمل بها كالســلك 
باإلضافة  وغيرهما،  والبرلمانــي  القضائي 
إلــى ريادتها في مختلــف األعمال وعلى 

الصعد كافة.

الطفلة رغد محمد المنجي عمانية ولدت 
في دبي وتعيش فيها من 9 سنوات، تكتب 
عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم قصصاً طــوال الوقت، وتحكي 
في الواقع أنها التقت به قبل عدة سنوات 
عندما شــهد ســموه افتتاح الحضانة التي 
تذهب إليهــا يومياً، وتقول: فــي البداية 
خجلــت أن أصافحه، علــى الرغم من أني 
أعرف أنه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد وأحبه كثيراً وكم كنت أتمنى اللقاء 

بــه، لكني تغلبــت على خجلــي وطلبت 
مصافحته فابتسم وسلم علّي، وبعد جولة 
ســموه في الحضانة، عــدت وذهبت إليه 
من جديد وطلبت منه السالم عليه، فقال 
لي: مرة ثانية! فقلت : نعم، فابتسم وسلم 
علّي من جديد فشعرت بسعادة غامرة ال 
أنساها، وال زلت أكتب قصصاً عن سموه، 
أتخيل فــي القصص أنــي رأيته وتحدثت 
معــه، وأخبرتــه بنجاحي في المدرســة، 
وأنه هنأني وشــجعني ألنــي أعرف حبه 
للمتفوقيــن، وأكتــب أيضاً أنــي أصبحت 
موظفــة متميزة وأن ســموه يمــر علينا 
وأشــرح له ما أقوم بــه كما يحصل عندما 

أراه في األخبار.
دينــا عبــاس لبنانيــة ولدت فــي دبي 
وتعيش وتعمل فيهــا منذ 33 عاماً، تعتبر 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 

قدوتهــا األولى في كل شــيء، ســواء في 
العمل، أو التعامل مع اآلخرين، أو اإلدارة، 
أو اإلشــراف علــى كافة األمــور، وقدرته 
علــى جعل دبــي اإلمارة رقــم 1 في كل 
شيء، خاصة في ظل عالم يعج بالحروب، 
واإلرهاب، والجــوع، والفقر، والكثير من 
المشــاكل، فيمــا تعيش دبــي واإلمارات 
في ســالم على الرغم مــن تنوع الثقافات 
واألديــان التي تعيش علــى أرضها إال أن 
الجميع يعيش بأمن ومحبة دون التعرض 
لآلخر أو االعتراض عليه، وكل ذلك بفضل 
القيادة الرشيدة للحكومة ولصاحب الرؤى 

الثاقبة، الذي ال يرضى إال بالمركز األول.

وتضيــف: أعتبــر نفســي محظوظة ألني 
ولــدت وأعيــش في دبي، فمــا من مكان 
آخر يمكن أن يعيش فيه اإلنســان بحرية 
وتجــد فيه المرأة كل هذا االحترام وهذه 
الفــرص في العمل والنجاح واالســتقالل، 
كمــا أننــي كلما ســمعت خطاباً لســموه 
أو قرأت تصريحاً له، شــعرت بالســعادة 
والفخر وبالقدرة على العمل والعطاء أكثر 
لدرايتي بأن هناك من يتابع عملنا ويقدره 
بــل ويكافئنا عليه مهما كانــت مهامنا أو 
مناصبنا، فما من مســؤول على مســتوى 
العالــم يتابع كل صغيرة وكبيرة بنفســه 
أو يفاجــئ موظفيه بزيارة ســوى صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد، وكلما زار 
مقراً أو مؤسسة أبهج المكان والموظفين 
وأثنــى عليهم وطالبهم بالمزيد وترك كماً 
من الطاقة اإليجابية، فهو ال يشــبهه أحداً، 

لذا دائماً ما نتطلع لزيارة من سموه.
محمــد خوري مواطن يبلــغ من العمر 
31 عامــاً، يعتبر صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 
الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعــاه اللــه، قــدوة جيله وكافــة األجيال 
القادمــة، ويقــول: الجميع يحســدنا على 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد، 
فلو نظــرت نظرة ســريعة على صفحات 
التواصل االجتماعي عندما يســجل سموه 
تغريدة أو يعلن عن إطالق مشروع جديد 
كيــف تكــون ردود األفعال مــن مختلف 
دول العالــم، الغالبية العظمى تقول ليت 
لدينا مثل صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشد، لو أن سموه يزورنا لعدة أشهر، 
والكثير من التعليقــات التي ال يمكننا إال 
أن نقول اللهم احفظه لنا خير قدوة وخير 

حاكم بالفعل.

ويضيف: عندما نراه في األسواق والمراكز 
التجارية يتمشــى بيننا يســألنا أصدقاؤنا 
األجانب مندهشين من عدم وجود حرس 
حولــه، وكيف لنا أن نتجرأ ونســلم على 
ســموه ونتبادل معه أطراف الحديث، بل 
ونقف اللتقاط الصور التذكارية معه، يكبر 
في قلوبنا وأعيننا كل مرة حين نشــعر أنه 
قريــب إلينا بــل واحد من أفراد أســرتنا، 
كيف ال وهو من وقف في عزاء الشــهداء 
واستقبل المعزين، وانتقل من بيت شهيد 
آلخر، هو أب الجميع وقدوتنا ونتشــرف 
بأن نســير على دربه وأن نقول لكل كلمة 

يقولها «تم، سمعاً وطاعة».
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أكد مواطنون ومقيمون في رأس الخيمة 
أن فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، يعد إلهاماً للجميع لتحقيق الطموح 

في الحياة المهنية والعلمية.
إبراهيم  أحمــد  المواطــن  وأوضــح 
ســبيعان أن الرقم واحــد أصبح مرتبطاً 
باســم صاحب السمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم الذي يتمتــع بثقافة 
إيجابيــة ومكنون من الهمة والنشــاط، 
وسجلت له ميادين الثقافة نظرته الثاقبة 
نحو االرتقاء باللغة واألدب، وشهدت له 
مياديــن الرياضــة بتفوقــه وعزمه على 
انتزاع المركز األول، حتى أضحى فارس 
العرب بامتياز، وبذل وحض على العطاء 
في الداخل والخارج، حتى تبوأت الدولة 
المراكــز األولى في مجال المســاعدات 

اإلنسانية على مستوى العالم.

وقال إن سموه ضرب المثل األعلى في 
قيادة الموظفين، من خالل فتح قنوات 
التواصــل لســماعهم واألخــذ منهــم، 
إليمانه العميق بأن العمل بروح الفريق 
الواحد ســر النجاح، وال أدل على ذلك 

من رســالته التي يفاجئ بها الموظفين 
لشــحذ هممهــم وطاقاتهــم، فاإلبداع 
واالبتكار عنــوان تحقيق النجاح، فكان 
لســموه ذلــك بإطالقــه مســبار األمل 
نحو المســتقبل، وها هي الخطوات ال 
تتوقــف، والمبادرات اإلبداعية تتوالى، 

واالبتــكار عنــوان المرحلــة، وهــو ما 
يؤكده ســموه مــن خــالل المبادرات 

المتنوعة.
وأضــاف: «ال تســتغرب إذا ســألت 
أي مواطــن علــى هــذه األرض الطيبة: 
مــا هدفك؟ فيقــول: المركز األول، ألنه 

ترعرع ونشأ على مقولة صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم: أنا 

وشعبي نحب المركز األول».

وقال محمد حســين فهمي «مقيم» إن 
الرسالة التي بعثها صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم إلى موظفي 
الحكومــة االتحاديــة كانــت إيجابيــة 
ومفاجئــة وتحمــل التحفيــز للجميع، 
خاصــة أن ســموه من القيــادات التي 
القــرارات من خــارج الصندوق  تتخذ 
بإشراك جميع فئات المجتمع في تنمية 
اإلمــارات وتحويل خطــط التنمية إلى 
مبادرات ومشــروعات ســهلة القياس، 
الفتاً إلى أن مقولة سموه أنا وشعبي ال 
نرضــى إال بالمركز األول حققت نجاحاً 
كبيــراً لــدى المواطن والمقيــم، حتى 
أصبحــت هذه المقولة عقيدة راســخة 
لــدى الجميــع، ابتــداًء مــن القيادات 
إلى أطفال  الحكومية والخاصة، وصوًال 

المدارس.

وأوضح المهندس محمد الشافعي «مقيم» 
أن صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
ضــرب المثــال الناجــح بإرســاء التفكير 
مــن خــالل العصــف الذهنــي وبطريقة 
إيجابيــة من خــارج الصنــدوق، ما جعله 
أحد أكثر الشــخصيات إلهامــاً على صعيد 
النجــاح والتميــز، ومقولة ســموه: «في 
ســباق التميز ليس هناك خــط للنهاية»، 
بـ«فريق عملي في  الموظفيــن  ومخاطبة 
حكومــة اإلمارات»، تؤكــدان أهمية دور 
سموه القيادي لجميع الموظفين باختالف 
مســتوياتهم الوظيفية، ما حفز كل الطاقة 
اإليجابية للجميع، ســواء كانــوا مواطنين 
أو مقيمين، وشــعور الموظــف بأنه ليس 
عنصراً في عمل الحكومة، بل هي شــريك 
أساسي ال بد من تميزه كي تتميز الحكومة 
وترتقــي كمــا خطط لها ســموه، مشــيراً 
إلــى أن الطموح لــدى المقيم على أرض 
اإلمــارات ال يتوقف في ظل فرص النجاح 
المتاحــة أمــام الجميع لتحقيــق المركز 

األول.

■ محمد الشافعي ■ محمد حسين فهمي■ أحمد سبيعان

■ حمد خوري

■ رغد محمد المنجي

■ ميسون الشاعر
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عشــر ســنوات علــى تولي صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، مســؤولية حكم إمارة دبي، 
ورئاســة مجلس الوزراء، هي مناسبة لتذكر 
فــرادة التجربة اإلماراتية التي ســموه أحد 
صناعهــا وملهميها، بفكــره، وإيمانه بالعمل 
واإلنجــاز، وروح المثابرة وتحدي الصعاب، 

ومناجزة المستحيل.
وفــي الواقــع، فــإن تجربة ســموه التي 
تتكثف فــي إمارة دبــي، وتشــمل الدولة، 
بحكــم  الفتــة  محيطهــا،  خــارج  وتتســع 
المفارقــات الكبيرة المذهلــة التي صنعتها، 
فالسالم الذي يعيشه اإلنسان في الدولة يعد 
المشــروعات اإلنسانية وأكثرها  من أضخم 
إذهــاًال في عالم يتجه نحو العنف والتفكك، 
بينما النجاحــات التنموية التي تحولت إلى 
صروح تستديم النماء، وفرت للماليين فرص 
حياة ســعيدة، في وقت تتسبب العديد من 
دول العالم بتعاسة وشــقاء، ليس مواطنيها 

فحسب، بل وشعوب دول بعيدة كذلك.
وإلى جانب ذلك، كله، فإن الواقع اإلنساني 
المرير الذي تشــهده مســاحات واسعة من 
الجغرافيا البشــرية، ويســود حتى في بعض 
البلــدان الغنية بثرواتهــا، يلفت االنتباه إلى 
قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، 
التي تستلهم قيادة المؤسس الكبير المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورؤيته 
التي سار عليها رئيس الدولة صاحب السمو 
الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيــان رئيس 

الدولة، حفظه الله.
وبهذا، فــإن االحتفال بالذكرى العاشــرة 
لتولــي ســموه مســؤولياته الوطنيــة، هي 
أكثر من احتفاء بالمســؤوليات التي توالها، 
وهــي بالدرجــة األولى احتفــاء بأعوام من 
العمــل واإلنجاز المتحقق على أرض الواقع، 
التي  واالســتراتيجيات  بالخطط  واستبشــار 
هي قيــد التحقق، بفضل الرؤية الثاقبة التي 
رســخت مفاهيم البناء فــي مواجهة معاول 
الهدم التي تنتشر في العالم، وقيم التسامح 
مقابل األفكار المتشــددة التي تقصي اآلخر، 
إلغاءه. وباألســاس، تضعنا  تحــاول  وأحياناً 
المناســبة أمام تأمل التجربة المذهلة، التي 
تجســدت في الدولة وفــي إمارة دبي، التي 
كان ســموه في طليعة قادتهــا، ومحفزيها، 

ومخططيها، وبناتها.

إذا كان ال بد من اختيار عنوان واحد للحديث 
عــن قيــادة صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، فإن المــرء ال يجانب 
الصواب حينما يتجه عقله إلى مفهوم الحكم 
الرشــيد، الذي يتصدر اليوم قائمة المفاهيم 
العالميــة المتداولة؛ ويمتلــك حضوراً كبيراً 
يوميــاً في دولة اإلمارات العربية، وفي دبي 
على وجه الخصوص؛ وهو واحد من األفكار 
التي تحضر في توصيات وتوجيهات ســموه، 
وتجســد في ممارســة سموه لمســؤولياته 
القيادية على المستويين المحلي واالتحادي، 
فظهــر في إمــارة دبــي باهراً، وفــي دولة 
اإلمــارات يظهر جليــاً، ويترجــم يومياً في 
مجال إســعاد الشعب، وتعميق الروابط بين 
القيادة بالشــعب. إن مفهوم الحكم الرشيد، 
بحسب األمم المتحدة، يختزل في مضمونه 
مفاهيم التنمية المســتدامة وسيادة القانون 
واإلدارة القويــة والشــرعية وفعالية تطبيق 
القانون والمجتمــع القابل للتغيير والتطور. 
ويتطلــب في المقدمة وجــود قيادة مميزة 
ومرنــة؛ قــادرة علــى وعي وفهــم حاجات 
المجتمــع والدولة، ومن ثــم وضع الخطط 
لتلبيتها واالســتجابة لها، وصوًال إلى إســعاد 
النــاس، إلــى جانب وجود قوانيــن وأنظمة 
وتشريعات ولوائح متداولة ومتعارف عليها 
وشــفافة. ويمكن للمتتبــع أن يلحظ حضور 
هذا المفهوم في فكر وممارسة سموه، الذي 
وضع لــكل عمل وجهد بنك أهداف، يمضي 

كل واحد منها إلى تحقيق مســتحيل صعب 
المنال، وتحويله إلى ممكن متاح.

وفــي هذا، فإن ســموه الــذي يعلي من 
قيمة الهدف السامي في إسعاد الناس، وجه 
عبــر قيادته إلــى تحقيق اإلنجازات ســواء 
المادية منها أم المعنوية أم اإلنسانية، فإلى 
جانب البنية التحتية والعمران المذهل، فإن 
التحفيز على مواكبة التطورات في المجاالت 
واإلبداعية،  والرقمية  والتكنولوجية  العلمية 
يقابلها حرص على ترجمة عوائد كل ذلك في 
التأثير اإليجابي على حالة المواطن واإلنسان 
في دولــة اإلمارات، وكذلك مالمســة واقع 

اإلنسان في المجتمعات األخرى.
الســمو  إن كلمــات وتوصيــات صاحب 
الشــيخ محمــد بن راشــد، تعكس األســس 
التي تقوم عليها الدولة، حيث إن الســعادة 
هــي جوهــر االبتــكار واإلبداع، فــي رؤية 
َجســور وضعت اإلمارات في مصاف الدول 
المتقدمــة والرائــدة فــي طريقــة تفكيــر 
حكوماتهــا وتطبيق المبادرات الخالقة، التي 

ال تعترف بالمستحيل، وال تثنيها الصعاب.

تميزت قيادة صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد، بالحــرص على إحــداث التنمية 
المســتدامة وســيادة القانــون، كما تميزت 
بإدارتها القوية، والحرص على فعالية تطبيق 
القانــون، وتحفيــز المجتمــع علــى التغيير 
والتطور المســتمرين. ولعبت قيادة سموه 

دوراً جوهرياً فــي إيجاد القوانين واألنظمة 
والتشــريعات واللوائح الشفافة، التي تحكم 
مسيرة التنمية الشــاملة، بما يوضح األدوار 
لجميــع  بالنســبة  والحقــوق،  والواجبــات 
األطراف الفاعلة في هذا المجال، بما يخلق 
بيئة مــن النزاهة، وتؤمــن العدالة، وتكفل 
الحقوق. لم تغفل قيادة ســموه عن جوهر 
الحكم الرشــيد، الذي يقتضي من ممارســة 
الســلطة السياسية وإدارة شــؤون المجتمع 
وموارده، فــكان مثاًال في العنايــة الدقيقة 
والمتابعة الحثيثة لمختلف البرامج والخطط 
واالســتراتيجيات في كافــة مراحل إعدادها 
وتنفيذهــا، وضمــان أن تســهم بفعالية في 
التطــور االقتصــادي واالجتماعي.  تحقيــق 
وشمل بنهجه القيادي هذا مؤسسات الدولة 

كافة، باإلضافة إلى القطاع الخاص.
وضمنت قيادة سموه تنمية موارد الدولة، 
المــوارد القصيرة والطويلــة األمد، وتوفير 
النزاهة والمساءلة، واحترم المصلحة العامة 
والمحافظة عليا؛ وإرســاء بنيان دولة قانون 
ومؤسســات، والحرص على أن تكون خطط 
التنمية اســتراتيجية وواضحة ومرنة، تؤمن 
توفير المشــاركة وســيادة وحكــم القانون، 
وتمكين الشــفافية والمســاءلة. وإعالء قيم 
العمــل من أجل خدمة المجتمع. إلى جانب 
كفالــة المســاواة وتكافــؤ الفــرص، وتلبية 
حاجــات المواطــن والمقيم، مع التشــديد 
على المحاســبة. في الجوانــب االقتصادية، 
برزت قيادة ســموه في عمليات التخطيط، 

واالختيــار والمفاضلة بيــن البدائل، واتخاذ 
القــرار فــي القضايا التي من شــأنها تطوير 
وتنويــع النشــاط االقتصــادي للدولــة، بما 
يحقــق الرفاهية والحياة األفضل لإلنســان. 
كما اعتنى ســموه برفع مســتوى مســاهمة 
الدولــة فــي تحســين شــروط العيش على 
المســتوى العالمي، ســواء من خالل تحمل 
المسؤولية اإلنسانية تجاه اإلنسان في بلدان 
الكوارث واالضطرابات والفشل التنموي، أو 
على صعيد المشاركة مع العالم المتقدم في 
دفــع اإلنجازات العلمية إلى األمام، وال أدل 
على ذلك من المشــاريع العالمية الطموحة 
مثــل مســبار األمــل، ومتحف المســتقبل 

وغيرها الكثير. 
وفي الجانب السياســي، فإن قيادة سموه 
المتميزة حاضرة في رســم السياسة العامة 
للدولــة وعالقاتها الداخليــة والخارجية بما 
يحقق االستقرار واألمن والتنمية االقتصادية 
واالجتماعيــة، معززاً ذلك برؤيته الرشــيدة 
في المجــال اإلداري، والقــرارات المتعلقة 
بالجوانب التنفيذية لكل مــا يتعلق بالحياة 

االقتصادية والسياسية والتنموية.

قلــة هــم القادة الذيــن يصنعــون التاريخ؛ 
وأقل هم مــن يضعون بلدانهم على خارطة 
المســتقبل. وفي العادة يقال إن هناك قادة 
يبيعون األوهام لشعوبهم، وآخرين يقدمون 
لهــم الخطــط والبرامج، ولكــن يصعب أن 

يكون مــن بينهم من ينفذها. إال أن صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد، ليس من 
هــؤالء وال أولئك. بل هــو من القلة النادرة 
التي تحلم وتحقق حلمها. وكم من حلم رآه 
الناس تحديــاً غير ممكن، وال مجال للتفكير 
بتحقيقه، غير أن سموه بعزيمته وتصميمه، 

حوله إلى واقع متحقق.
وفي حاالت نادرة أخرى، صنع فرد واحد 
تاريخ شــعب ودولــة معاً. ويمكــن هنا أن 
تشــهد دبي في كل ناحيــة من نواحيها على 
دور ســموه، فالبنيــان والعمــران والنهضة 
الشــاملة، بــكل أبراجهــا ومرافقهــا الهائلة 
المذهلة تؤشــر علــى قامة شــامخة، بفكر 
متقــد، وإرادة ال تليــن، ال يتوقف طموحها 
عند تحقيق الممكن الكبير، ولكن تسعى إلى 
خوض تجربة متواصلة مع تحدي المستحيل، 

واالنطالق بالسرعة القصوى.
لــدى الحديث عــن قيادة ســموه، فإننا 
نتحدث عــن نوع من القــادة الذين صنعوا 
مســتقبل بلدانهم، مثل السياســي الماليزي 
مهاتير محمد الذي تولى رئاســة الوزراء في 
بالده، فكان له دور محوري في تقدم ماليزيا 
بشــكل كبيــر، وتحويلها من دولــة زراعية 
تعتمد علــى إنتاج وتصدير المــواد األولية 
إلى دولة صناعية متقدمة، يســاهم قطاعي 
الصناعــة والخدمــات بما يقــرب من كامل 

الناتج المحلي اإلجمالي.
ومن هــؤالء القادة الذيــن يذكرون في 
هــذا المجال، مؤســس ســنغافورة الحديثة 

وباني نهضتها، لي كوان يو، الفرد الذي صنع 
تاريــخ دولة، الذي نقل بلده من فقر آســيا 
المدقع، إلى واحدة من االقتصادات القائدة 
فــي العالم. وليس غريباً أن صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد، ارتبط بعالقة خاصة 
مع صانع نهضة سنغافورة الحديثة مؤسسها.

ويمكن أن نالحظ هنا أن الجذر المشترك، 
بين القــادة الذيــن صنعوا وحققــوا أحالم 
أممهم هــو نزعتهم إلى «الحكم الرشــيد»، 

وإيمانهم أن «المستقبل يبدأ اليوم».

ال يكتمــل الحديث عن تجربة ســموه دون 
اإلشــارة إلى الدور الــذي تضطلع به قيادته 
في مجــال اإلنمــاء اإلنســاني، ودورها في 
إيجاد قيادات شــابة في كل المجاالت، األمر 
الــذي يجســد التجربــة الكبيرة التــي تبدأ 
باإلنســان وال تنتهــي به، ولكنهــا تفضي به 
إلى الســير على درب التطور المستمر، بدءاً 
من تقديم الفرص والتحفيز المســتمر، الذي 
تجســده كلمات ســموه التي تقــول: «انتبه 
ألفكارك فإنها تصير كلمات، وانتبه لكلماتك 
فإنهــا تصيــر أفعــاًال، وانتبه ألفعالــك فإنها 
تصير عاداتك المالزمــة لك، وانتبه لعاداتك 
فإنهــا تكّون شــخصيتك، وانتبه لشــخصيتك 
فإنها تحدد مصيرك». وقوله: «أنا ال أحاسب 
شــخًصا يعمــل خطــأ، فمن يعمــل البد أن 
يخطئ، ونحن نقف مع الشخص الذي يحاول 

ويبتكر وإن أخطأ».

يقــع مفهوم إســعاد المواطن في صلب غايات الحكم الرشــيد؛ ويالحظ 
المتابع أن كالً من المفهومين إســعاد المواطن والحكم الرشيد يحضران 

بقوة في توجيهات وتوصيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. 
ويقول ســموه، موضحاً رؤيته لعالقة الحكومة بالشعب: «الواجب األول 
للمســؤول هو إســعاد شــعبه وتوفير متطلبات أمنه واستقراره ورفاهة 
وتقدمــه وتطوره». كما يقول موضحاً رؤيته للحكم الرشــيد: «الحكومة 
ليســت سلطة على الناس، ولكنها سلطة لخدمة الناس؛ لذلك فإن مقياس 

نجاح الحكومة هو رضا المتعاملين معها».

من أبرز سمات قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
أنه ال يتوقف عند حدود بناء بالده وتنمية إنســانه، بل يذهب إلى رفع 
مســاهمة دولة اإلمارات في المنجز العالمي إلى حدود غير مســبوقة. 
وقد تجاوز ما تحقق على صعيد مســاهمة الدولة في االقتصاد العالمي 
إلــى مجاالت ظلت إلى وقت قريب حكراً علــى الدول الكبرى؛ فأطلق 
مشــروع مســبار األمل إلى المريخ، الــذي يريد منه أن يكــون محفزاً 
للشــباب العربي فــي اقتحام باب اإلســهام في مجاالت غير مســبوقة 

بالنسبة لعالمنا.

تحرص قيادة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، على 
تعزيــز قيم الريــادة واحتالل المراتب األولى، فــي جهد دؤوب قاد إلى 
امتالك الدولة رصيداً كبيراً من حاالت التفرد التي يشار لها بالرقم واحد.

ويقــول ســموه: «ال تنظر إلى الخلف لتراقب مــن يتبعك، بل تطلع إلى 
األمــام لتتصــدر الجميع». وجســدت قيادة ســموه هــذه المقولة على 
مستويات كثيرة، من أبرزها األداء ومستوى الخدمات وحجم اإلنجازات. 
هذا فيما تبقى قيادة ســموه تسعى لألفضل، وترى أنه «في سباق التميز 

ليس هناك خط للنهاية».

■ فكر سموه نبراس يقود إلى مشاريع عالمية طموحة تنتمي إلى المستقبل  |  تصوير: خليفة اليوسف



الحديث عن فكر وفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعاه اللــه، محبب إلى كل نفس 
تعشق النبل والترقي في سلم النماء والحق والفضيلة، 
فهذا ديدنه وبوصلة مســيرته القاصــدة التي برهنت 
نتائجهــا الباهرة علــى صحة المنطلقــات. فيكفي أن 
يكون ســموه شــاعراً لنستهدي إلى مســارات الصدق 
والشــعور اإلنســاني الخالق الذي ال يرتضي بأقل من 
ســعادة كل الناس، ولنا في مشاريعه التي أطلقها عبر 

مبادرات زحمت اآلفاق دليل.
شــعوب األرض قاطبــة يقيض لها اللــه تعالى في 
حقبــة ما من تاريخها قــادة أفذاذاً يحملون مشــاعل 
نصرها وأمجادها يشقون بها دياجير من المستحيالت 
والصعــاب والتحديات، لتحقق تلك الشــعوب بغيتها 
وتنفذ إلى مرافئ األمنيات بفضل أولئك القادة الذين 
يضــن بهم الزمــان ويخبئهــم القدر. صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من القادة النادرين، 
وشعب اإلمارات من الشــعوب التي حظيت بالفرصة 
التي تتطلع إليها شــعوب كثيرة عبر الزمان والمكان، 
فحينما يكون القائد شــاعراً وفيلسوفاً ومثقفاً وعاشقاً 
للعلم والجمــال والمعرفة، فنحن حينئٍذ أمام تجليات 

وتيجان عز.

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم لم 
يكتب قصيــدة عصماء واحدة وال عشــراً، ولم يؤلف 
كتابــاً واحــداً وال اثنيــن، كمــا أنه لم يطلــق مبادرة 
وحيدة من أجل المعرفة ومن أجل إذكاء شرارة العلم 
بالقراءة واالطالع والمثابرة، إنه يفعل ذلك يومياً كما 

لو كان شمساً.
عنــد أهل الســودان مقولــة أصيلــة يمتدحون بها 
صاحــب الفعــال الكريمة الــذي يبادر إليهــا فيفاجئ 
من يحتاجون إليهــا دون أن يطلبوا منه ذلك، وأحياناً 
دون أن يعلمــوا أنهم كانوا في حاجة إلى هذا العطاء 
الذي ُيصلح حالهم ويغّير حياتهم نحو الخير والعافية، 
يقولون: «الضْو ما يقولون له َســْو»، فالنور يشــيع من 
تلقاء نفســه حيث العتمات ليحولها إلى صحو وبهجة 
وحياة. مثل هذا الشــخص يسمونه «الضو»، وبعضهم 
يسميه «ضو القبيلة»، وقد يسمونه «ضو البيت»، ألنه 
نبــراس هدى وفارس يدلج بقومه ليخرجهم ســالمين 

غانمين من الحلكة والضالل والمعاناة. 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
يجســد نمــوذج «الضو الذي ال يقولون له ســو»، فهو 
يســوي الخير من تلقاء نفســه، وكأنه يفعله لنفســه، 
وتلــك لعمري هــي األنفس الكبار التــي يصنعها ربها 
لينفع بها عباده، وزايد الخير كان من هؤالء بال شك.

شــخص جل همه أن يصنع الخير يومياً وكل ساعة 
لينفــع البالد والعباد والقريب والبعيد، ليس ألن ذلك 
من حقهم عليه فقط، ولكن ألن نفسه فطرها الله على 

ذلك، ال تهدأ وال تطيب إال بالعمل من أجل األفضل.

البــر والوفاء ديدن أهل الصالح في األرض، وأحســب 
أن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
منهــم، وال نزكيــه علــى الله عــزو وجــل، انظر إلى 
رقته وحســن ديباجته وهو يعّبر عن خلجات نفســه 

المتواضعة السمحة شعراً: 

مواقف صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم ليســت نابعة من قلب عامر بالجمال 
والخير فقط، وإنما من عقل فيلســوف وقريحة 
لبيب أيضاً، وال أدل على ذلك من إطالقه لكتابه 
الشــهير الــذي لقي إقبــاًال واحتراماً مــن دوائر 
الرأي في مناطق مختلفة من العالم، وهو كتاب 
«رؤيتي.. التحديات وسباق التميز» الذي يعرض 
مــن خاللــه رؤيتــه الفلســفية إزاء تجربة دبي 
خصوصاً، واإلمــارات عمومــاً، التنموية الباهرة 
التي تقوم على تحقيق االمتياز واالنتقال من دور 
المركــز االقتصادي اإلقليمي إلى االضطالع بدور 
حيــوي كمركز اقتصادي عالمي، مع التركيز على 
قطاعات الخدمات المتميزة والســياحة واقتصاد 

الفكر والمعرفة، والطاقة البشرية المبدعة.
وقد اســتلهم مادة مؤلفه الــذي جاء في أكثر 
مــن 220 صفحة من المعايشــة اللصيقة للتنمية 
ذات المواصفــات الدوليــة العالميــة، والتجربة 
الذاتية لســموه، ويا لهــا من تجربة، ومن العمل 
الدؤوب لرفعة الشــعب والوطن. وبالتأكيد، فإن 
مــن يعمل وفق رؤية واضحة المعالم يســتهدي 
بمبادئهــا وأهدافها االســتراتيجية، فإنه لن يرى 
طريقــه نحــو النجــاح إال وّضاحاً كفلــق الصبح 

األبلج.

رجل يحب الريادة، وكالنسور يعشق القمم وال يرضى 
بأقل من المركــز األول، ولذلك فهو يقول قولته التي 
سارت بها الركبان: «إذا لم تكن األول، فالثاني واألخير 

نفس المصير».
أية نفس تواقه إلى العال هذه، تذكرنا بأنفس رموز 

المجد العربي المؤثل.
وفــي كتابه الموســوم بـ«ومضات مــن فكر محمد 
بن راشــد» الــذي ترجم إلى لغــات أجنبية عدة، يعد 
بشــارة أخرى من بشــارات ســموه التي ال تقف عند 
حــدود، حيث يأخذنا في جولة مــع قائد تاريخي ذي 
حكمة وحنكة، لنقف معه إزاء فهمه المتعلق بمفهوم 
الحكومة ووظيفتها الرســالية المضيئة وبمنطق «الضو 
ما يقولون له ســو»، بل يبادر مثل الضوء الذي يشــيع 
من تلقاء نفســه حيــث العتمات ليحولهــا إلى صحو 
وبهجــة وحياة، يســبق الزمــان ويتهيأ للضــرورة بما 
تســتحقه، يحدثنــا الكتاب عــن الفرد، وعــن الطاقة 
اإليجابيــة والرياضــة، عن المنافســة والمخاطرة، عن 
النجــاح والفــرح، عــن القيــادة والتغييــر... عن كّل 
هــذه الموضوعات وغيرها يتحّدث ســموه في كتاب 

«ومضات من فكر». 
يحتوي الكتــاب على خالصة تجربــة كبيرة داخل 
إمارة عرفت كيف تبني نفسها وتتطور وتهتم بشبابها 
ومواطنيها وســياحتها، وفي كّل بــاب من أبواب هذا 
الكتــاب نعثــر على حكــم ونصائح تلمــع كومضات 

لتكشف أمامنا حقائق كبيرة ومهمة.

ومن كتاب ومضات نقتبس: «إذا عّودت نفســك على 
اإلبداع في األشياء الصغيرة، فستبدع أيضاً في األشياء 
العظيمة»، «إّن أكبر مخاطرة أّال تخاطر»، «ال مستحيل 
مع اإلصرار، وال مستحيل مع اإليمان، وال مستحيل مع 
الحياة»، «ال بّد من تحقيق الســعادة لموظفيهم حتى 

يستطيعوا تحقيق السعادة للمجتمع».
يقــول صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم عــن كتابه «ومضات»: «أشــار علّي بعض 

اإلخوة بتحويل الجلســة الحوارية التي أجريتها خالل 
القمــة الحكومية التــي عقدت في شــهر فبراير عام 
2013، لكتــاب نوّثق فيه أهّم ما قلناه، ونشــرح فيه 
رؤيتنا لبعض المواضيــع، ونفّصل في بعض المواقف 
والتجــارب والقصص التــي ذكرناهــا باختصار خالل 
الجلسة. الكتاب متنوع كما كانت الجلسة، وهو عبارة 
عن إضاءات ســريعة على مواضيع متنوعة في اإلدارة 
والقيــادة، وفي الحياة الشــخصية، وفــي نظرتنا إلى 
النجاح ورؤيتنا ألسبابه، وغير ذلك مما ُطرح في تلك 
الجلســة. أضفت أيضاً بعض المواضيع التي لم يتّسع 
الوقــت لطرحها خالل الجلســة، اســتكماًال وتعميماً 

للفائدة...».
يحوي الكتاب المؤلف من 144 صفحة صوراً كثيرة 
لصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
خالل الجلســة، ومع أعضاء حكومتــه، ومع المغفور 
له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب 
الله ثــراه، ومــع الرياضيين، والموظفيــن، هو الذي 
يؤمن بضــرورة تحفيز الموظفيــن ووجوب احتضان 

الطاقات الشابة.

أطلق ســموه مشــروع تحدي القــراءة العربي خالل 
2015، ليحفز الطالب العرب من المحيط إلى الخليج 
إلــى القراءة وزيادة المعرفة، ورصد الجوائز الضخمة 
وأعــد العدة، وطافت الوفود في األفق العربي قاطبة 
تســتحث وزارات التربيــة علــى المشــاركة، فكانت 
االستجابة وكانت تحية العرفان: شكراً صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد.
ويخصص صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
جائــزة قدرهــا مليون دوالر ســنوياً، (وهــي بالتالي 
أكبــر من جائزة نوبل)، يهديها، بال تمييز، ألئمة العلم 
واالبتــكار في حقول المعــارف المختلفة، ولقد وفد 
إلــى اإلمارات العشــرات من أولي األحــالم والنهى، 
لينعموا بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، وليكتبــوا ذلك في ســجل تاريخهم الذي 

يفخرون به.
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«كتــاب متنوع جمع بين تجارب حياتية، 
وأفكار قيادية، وآراء إنسانية جميلة من 
قائــد عربي ناجــح ذي تجربــة ثرية»... 
هذا بعض ما قاله صاحب الســمو الشيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
حفظه الله، عن الكتاب الذي يحمل آراء 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم من وحي الجلســة الحوارية في 

القمة الحوارية 2013. 



منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة، رئيس 
مجلــس الــوزراء، حاكم دبــي، الرياضة 
قدراً وافراً من الرعاية واالهتمام، لينشر 
طاقة النصر والفوز في رياضة اإلمارات، 
إيماناً من سموه بأن الرياضة عموماً بكل 
تنوعها تعد من أقصر الطرق وأسهلها في 
تحقيــق التقارب بين الشــعوب وإزاحة 
الجغرافية والسياسية والعرقية  الحواجز 
فيما بينها، ال ســيما على مستوى شريحة 
الشــباب الذين ال هم لهم إال االحتكاك 
والتعارف والترفيه عن الجماهير والفوز 
بالبطــوالت التــي تعزز مكانــة دولهم 
وسمعتها على المستوى الدولي، ناهيك 
عــن أن الرياضة هي غــذاء الروح وبناء 
للجسد وتتيح الفرص لكل فرد أن يفهم 
اآلخر ويبني صداقات شــخصية وثقافية 
وإنســانية، ونال ســموه لقــب «فارس 
العــرب» تقديراً لما ظل يقدمه للرياضة 
ابتداء من كون سموه رياضياً من الدرجة 
األولى وفارســاً عرفته ميادين الرياضة، 
مــروراً باهتمــام ورعاية ســموه ألبنائه 
الرياضييــن، من خالل توجيهات ســموه 
الكريمــة بتوفير البيئة المثالية واألجواء 
المالئمة لممارسة الرياضة، سواء بتوفير 
البنيــة التحتيــة النموذجيــة لمختلــف 
األلعــاب الرياضيــة، أو تحفيــز وتكريم 
الرياضييــن المتميزين ليكونــوا القدوة 
لألجيــال المتعاقبة، وامتد عطاء ســموه 
إلى خــارج اإلمارات، لتصبــح مبادرات 
وعطاء ســموه الدافع المؤثر للرياضيين، 
ســعياً إلى التميز والتنافس الشريف في 

ميادين الرياضة المختلفة. 
كل هــذا التميــز واإلبــداع وتعــدد 
فــي  تجســد  واإلنجــازات  المبــادرات 
شــخصية صاحب السمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، تجاه الرياضة التي 
أخذت وضعهــا المتميز في الدولة على 
الصعيديــن المحلي والعالمي، وتحققت 
من خاللها رؤية ســموه بوصفها نشــاطاً 

مجتمعياً يقرب الشــعوب، وفي الوقت 
نفسه أســلوب حياة ينعكس إيجاباً على 

الصحة البدنية. 

وتكاملــت رؤية ســموه تجــاه الرياضة 
فــي حث الرياضيين ودفعهم إلى التميز 
من خالل شــعار «المركــز األول» الذي 
رّسخه سموه في نفوس النشء والشباب 
وأبنائــه الرياضيين الذين ارتفع ســقف 
طموحاتهــم فــي ممارســتهم للرياضة، 
أساسياً يقوي  فأصبحت اإلنجازات هدفاً 
مــن االرتبــاط بالرياضــة، ويدفــع إلى 
التنافــس القوي الشــريف فــي مختلف 

ضروب الرياضة. 
األول»  «المركــز  مفهــوم  ــخ  وترسُّ
في فكــر الرياضيين لم يــأِت من فراغ، 
فســموه صاحــب هــذه المقولــة كان 
القــدوة والمثــال الحــي فــي ذلك، من 
خالل تميزه الرياضي بصفته فارساً شهد 
له العالم الخارجي في مضامير وساحات 
تحقيــق  اســتطاع  حيــث  الفروســية، 
اإلنجازات العالمية الالفتة التي رفع بها 

اسم وعلم الدولة خارجياً. 
ذلــك، ظــل ســموه يحــث  وفــوق 
الرياضييــن باســتمرار علــى اإلخــالص 
والتضحيات ســعياً إلــى «المركز األول» 
الــذي بات الطموح الحبيب للنفس، كما 
ظل ســموه يحرص على تقدير وتكريم 
أبطــال «المركــز األول» فــي مختلــف 

ضروب الرياضة.

امتد تأثير صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم في ميادين الرياضة 
إلــى العالــم الخارجــي، فنــال التقدير 
العالــم قبل  واإلعجــاب مــن شــعوب 
المنظمات واالتحــادات الرياضة، ليؤكد 
تأثيــره الكبير بما يقدمــه للرياضة، هذا 
التأثير تجلى في آخر أيام العام المنصرم 
2015، عندمــا توجــت ســموه صحيفة 
«ريسنغ بوســت» البريطانية المرموقة، 
واختارت ســموه الشخصية األكثر تأثيراً 
في الســباقات البريطانيــة للخيل خالل 

العقــود الثالثــة األخيرة، وذلــك نتاجاً 
لحضــوره القــوي وتخطيطــه الحصيف 
الــذي انتهجه ســموه منــذ دخوله عالم 
ســباقات الخيــل البريطانية فــي أواخر 

السبعينيات من القرن الماضي.
وقــد تفوق ســموه علــى لفيف من 
أبــرز الشــخصيات المتفــردة فــي هذا 
المجــال، وعلى رأســهم جــون ماغنير، 
مالك إسطبالت كولمور اإليرلندية، الذي 
يعتبر الشــخصية ذات الثقل األكبر فيما 
يتعلــق بصناعة الخيــل، ولم يبلغ فارس 

العرب صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم هــذا المقــام الرفيع 
لــوال انطالقه من أصالتــه وإرثه العربي 
وحنكته وفراســته النادرة، وعزمه على 
بلوغ المركز األول دائماً في كل المناشط 

وشؤون الحياة.
وقد قررت صحيفة «ريسينغ بوست» 
الواســعة االنتشــار أن تحتفــل بصدور 
العــدد رقم 10.000 من بداية صدورها 
في أبريل 1986 بطريقة مبتكرة، وذلك 
بإجراء بحث لتحديد األشخاص والخيول 

األكثر تأثيراً وتغييراً لخريطة الســباقات 
البريطانيــة، وجــاء اختيــار الصحيفــة، 
التــي تتصــف بأعلــى معاييــر المهنية 
والمصداقيــة وتخضع لرقابة صارمة من 
المؤسسات البريطانية المختصة بشؤون 
العشر  للشــخصيات  والشفافية  النزاهة 
األكثر تغييراً وتحريكاً لرياضة السباقات 
العالمية، لصاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، 
رعــاه الله، الشــخصية األولى واألعظم 

تأثيــراً فــي ســباقات الخيــل العالمية، 
وذلك تقديراً إلســهامات سموه ولدوره 
الملموس في إقامــة بنية تحتية رصينة 
ومستدامة للســباقات من مزارع إنتاج 
وإسطبالت للسباقات في مختلف أنحاء 
العالم، وكذلك باالرتقاء بالسباقات إلى 
أعلى المستويات، إلى جانب إذكاء روح 
العاطفة والمحبة  انطالقاً من  المنافسة، 
تجاه الرياضة العريقة، وكذلك دوره في 
وضع دولة اإلمــارات رقماً مهماً وصعباً 

في السباقات العالمية.
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حظــي اإلعــالم الرياضــي باهتمام 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، وشهد تطوراً الفتاً 
على مر السنوات، انعكس إيجاباً في 
أداء دوره فــي التغطية والمتابعة 
والتميز، ومن بيــن االهتمام الذي 
وجــه اإلعالم الرياضــي في الدولة 
من ســموه، تخصيص جائزة التميز 
في جائزة الصحافة العربية السنوية 
التي تُجرى في دبي، وأسهمت هذه 
الجائزة في عكس المســتوى الذي 
وصــل إليــه اإلعــالم الرياضي في 
الدولــة وســط نظرائه فــي الدول 

العربية. 

■ محمد بن راشد دعم دائم ألندية اإلمارات

■ سموه خالل استقباله النجم العالمي ميسي

تعــد جائــزة محمد بــن راشــد لإلبداع 
الرياضي من بين المبادرات الخالقة التي 
أطلقها ســموه تحفيزاً للرياضيين العرب 
عمومــاً، وجاء إطالق الجائــزة قبل أكثر 
من 7 ســنوات ترســيخاً لفكر وفلســفة 
الرياضي األول، صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم، الذي يؤمن 
باإلبــداع كقدرة عقلية ُتمّكن صاحبه من 
العقبات وحل المشكالت وبلورة  تحدي 
األفكار بطرائق غير مسبوقة، حيث أشار 
ســموه إلى ذلــك بقولــه: «إذا واجهت 
تحدياً يتطلب إيجاد الحل أو اتخاذ القرار 
فأمامك خياران: إمــا أن تأخذ فكرة من 
ســبقوك وتتبعها، وإما أن تســتفز همة 
قدراتك اإلبداعية وطاقتك العقلية وتطور 
فكرة جديدة وعمــًال جديداً، وعليه فقد 
أمر ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم، ولــي عهد دبي رئيس 

مجلــس دبــي الرياضي، راعــي الجائزة، 
بإطالق جائزة رياضية تحمل اسم صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، تعد األولــى من نوعها على 
مستوى العالم في مجال اإلبداع الرياضي 

بمختلف جوانبه وتخصصاته.
وتعتبر جائزة اإلبداع الرياضي الكبرى 
من حيــث قيمتها وتعدد فئاتها، واألولى 
مــن نوعهــا علــى اإلطــالق، المخصصة 
لإلبداع في العمل الرياضي حول العالم، 
حيــث تبلــغ جوائزها الماليــة 7 ماليين 

درهم، وميزانيتها 12 مليون درهم.
واختيرت حرم صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم 
دبــي، رعاه الله، ســمو األميرة هيا بنت 
الحســين، الشــخصية الرياضية المحلية، 
في آخر نســخة للجائــزة 2015، تقديراً 
لجهــود ســموها أثنــاء رئاســة االتحاد 

الدولي للفروسية منذ 2007 في دورتين 
متتاليتين، حيث أســهمت خالل رئاستها 
في تطوير عمل االتحاد الدولي للفروسية 
وزيادة الشــفافية، وإنشــاء نظام تحكيم 
الحفاظ  مســتقل وكفء، ودعم جهــود 
على البيئة، كما أنشأت برنامجاً للتضامن 
األولمبي لدعم تنمية رياضة الفروســية 

في العالم.
ونتيجــة لإلنجازات التي حققتها خالل 
فترة رئاســتها لالتحاد الدولي للفروسية، 
نالت ســمو األميــرة هيا بنت الحســين 
العديد من الجوائز، أهمها وسام «جوقة 
الشــرف الوطنــي» التي تعد مــن أرفع 
األوســمة الوطنية فــي فرنســا، تقديراً 
لجهودهــا الكبيرة في مجال دعم رياضة 
إلــى جانب  العالــم،  الفروســية حــول 
النشــيط  البــارزة ودورهــا  إســهاماتها 
المتميــز فــي مجــاالت العمــل الخيري 
واإلنساني على المستوى الدولي في عام 

2014. وجائزة سيدات لونجين 2015.

كان يــوم 25 نوفمبر 2015 يوماً تاريخياً في 
اإلمارات، بفضل الفكرة الجديدة والمبادرة 
التي أطلقها صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، بتخصيــص هذا اليوم 
ليكون يوماً رياضياً وطنياً، فجاء التنفيذ على 
قدر الفكــرة والمبادرة من خالل مشــاركة 
شــعب اإلمارات والمقيمين في الدولة في 
فعاليــات رياضيــة متنوعــة على مــدار 24 
ســاعة، تعبيراً عن الشــعار المحــدد لليوم 
«اإلمــارات تجمعنــا»، فكان تنفيــذ الفكرة 
متســقاً مع الشعار من خالل مشاركة جميع 
الخاصة  الحكوميــة والمؤسســات  الدوائــر 
واالتحادات الرياضيــة وكل فئات المجتمع، 
ابتداء من أصحاب الســمو الشــيوخ، مروراً 
بالمسؤولين وبقية الموظفين والعاملين في 

مختلف الوظائف. 

وكانــت المبــادرة بتخصيــص يــوم رياضي 
وطني لمختلــف الفئات المقيمة على أرض 
الدولــة أكبر دليــل على اهتمــام اإلمارات 
وحرصها على إرســاء قيــم المحبة والتآلف 
بيــن الجميع، وأن اختيــار الرياضة لتحقيق 
هذه الرؤية يعد أفضل ســبيل لترسيخ مبدأ 
انصهــار كل مكونــات المجتمع فــي بوتقة 
واحــدة، وتعايــش أكثــر من 200 جنســية 
علــى أرض الوطن في ســالم وتآلف ومودة 
وكانــت المبادرة فرصة مثالية للحفاظ على 
صحــة الفرد مــن األمــراض المعاصرة، من 
خــالل إتاحــة الفرصة لكل محــب للرياضة 
أن يمارســها، أفــراداً وجماعات، وأكدت أن 
الرياضة هي أفضل لغة، يتم بها التواصل مع 
الجنســيات المختلفة التي تعيش على أرض 
اإلمــارات، ألنها لغة الجميع، وال تحتاج إلى 
تعقيد في الوصول برسائلها إلى كل الفئات، 

وسيقام هذا اليوم بشكل سنوي كل عام.



عبــر محمــد بن ســليم، رئيــس اتحاد 
الســيارات والدراجــات النارية، رئيس 
نادي اإلمارات للسيارات والسياحة، عن 
ســعادته وسعادة كل الرياضيين برسالة 

تهنئة صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان، رئيــس الدولة، حفظه 
الله، ألخيه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، على مرور 10 ســنوات من حكمه 
وحكومتــه، وقــال بن ســليم إن عبارة 
«شكراً.. محمد بن راشد» كان لها الوقع 
الحسن في نفوس الجميع، لكونها نبعت 

من صاحب السمو رئيس الدولة. 
وقال بن ســليم إن الرياضيين حالهم 
حال كل شــعب اإلمــارات والمقيمين 
في الدولة، ال تســعهم الفرحة بالتقدير 
الــذي يجــده صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم، ويقولون 
أيضــاً: «شــكراً.. محمد بن راشــد، لما 
قدمتــه للرياضــة عمومــاً فــي العالم 
وفــي اإلمارات على وجــه الخصوص»، 
فالسمعة العالمية التي اكتسبتها رياضة 
اإلمــارات واإلنجــازات التــي تحققت 

فــي كل الصعــد جاءت بفضــل الدعم 
والرعاية واالهتمام التي منحها ســموه 
ألبنائه الرياضيين، وبفضل إيمان سموه 
بالرياضة وممارســته لهــا حتى أضحى 

الرياضي األول. 
ومن جهته أكد اللواء «م» إســماعيل 
القرقاوي، رئيــس اتحاد اإلمارات لكرة 
السلة، الفوائد الجمة التي نالتها الرياضة 
من اهتمام ورعاية سموه، مشيراً إلى أن 
سموه ظل يقدم مبادرات غير مسبوقة 
للرياضيين، منحتهــم الدافع القوي إلى 
التميــز واإلبداع، ســواء بتوفيــر البيئة 
النموذجيــة من خــالل البنيــة التحتية 
والمنشــآت الحديثة أو االهتمام بدعم 
ورعاية وتكريم الرياضيين، وحثهم على 
التميــز فــي مختلف ضــروب الرياضة، 
وقال إن رؤية وفكر ســموه انعكسا في 
التطور الكبير الذي شــهدته الدولة في 
مختلف المجاالت، والرياضة جزء أصيل 

من هذا التطور. 
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■  محمد بن راشد عقب استقباله فرسان االمارات ابطال أوروبا للقدرة ■ فارس العرب حقق أروع اإلنجازات في القدرة

■ محمد بن راشد يرفع مع حمدان بن محمد عالمة النصر والحب والفوز عقب  الفوز في مونديال نورماندي

تمثل رياضة الفروســية أحد المناشــط 
الرياضيــة التي تجلى فيها إبداع صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
وبفضل فكر ســموه أصبحــت اإلمارات 
الدولــة الرائــدة في العالــم في ألعاب 
الفروسية، هذه الريادة جعلت اإلمارات 
قبلة للعالم في رياضة الفروسية، حيث 
تحققــت نجاحات كثيــرة وإنجازات ال 
تحصــى وال ُتعــد تحت قيادة ســموه، 
فاالهتمــام والرعاية، اللذان ظل يحرص 

عليها سموه منذ عشرات السنين، أسهما 
فــي وضعيــة مميــزة للخيــول العربية 
عمومــاً، وجعال للخيــل العربي األصيل 
مكانــة مرموقة في جميــع دول العالم، 
وتجســد االهتمام من سموه بالفروسية 
توافــرت  التــي  التحتيــة  البنيــة  فــي 
لممارســة رياضة الفروســية واالهتمام 
بالخيل نفســها، وبالعناصر التي تشارك 
في النشــاط من مدربين وفرســان على 
مســتوى اإلمــارات والــدول األخــرى، 
وحصدت فروســية اإلمارات إنجازات ال 

نتيجة هــذا االهتمام  الذاكــرة  تخطئها 
الكبير، كان من أهمهــا اإلنجازات التي 
حققهــا ســموه، حيث ســبق لــه قيادة 
فرســان اإلمارات للفــوز ببطولة الفرق 
فــي «مونديال كنتاكي» 2010، كما توج 
ســموه بطًال للعالم في القــدرة 2012 
في إنجلترا، وسار ســمو الشيخ حمدان 
بــن محمد بن راشــد آل مكتــوم، ولي 
عهــد دبي، على الدرب ذاتــه، بتحقيقه 
بطولة العالم للقدرة 2014 في فرنســا، 
ليجســد ســمو ولي عهــد دبــي ثقافة 

«المركــز األول» التي أســس لها والده 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، وامتد عطاء واهتمام ســموه 
في رياضة الفروســية ليشــمل االهتمام 
بالخيول من خالل اإلســطبالت الشهيرة 
مثــل «جودلفيــن» الــذي يضــم نخبة 
الخيــول في العالــم، وانعكس ذلك في 
النتائج التي حققتها فروســية اإلمارات 
فــي أغلــى بطولة فــي العالــم «كأس 
دبي العالمي» الذي نالت فيه فروســية 
اإلمــارات 10 ألقاب من 20 نســخة تم 

تنظيمهــا في دانة الدنيــا، وتنظيم كأس 
دبــي العالمي نفســه يعد إنجــازاً الفتاً 
الذي  للعالم أجمــع، يعكس االهتمــام 
يوليه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم للفروســية، ومن بين 
هــذا االهتمــام إنشــاء أفخــم مضامير 
الخيول في العالم «مضمار ميدان» الذي 
بهر العالم كتحفة معمارية تكاملت فيها 

كل عناصر الدهشة. 
وامتدت إسهامات سموه في الفروسية 
المعامل والمختبرات  إنشــاء أفضل  في 

وإنشاء أحدث المستشــفيات البيطرية، 
وأســهم اهتمام سموه في دعم الكوادر 
الوطنيــة بوجــود كفــاءات وصلت إلى 
العالمية، مثل المدرب سعيد بن سرور، 
والمدربين مصبح المهيري وعلي راشــد 
الرايحــي، وكــذا الحــال بالنســبة إلــى 
الفرســان المواطنين الذيــن أصبح لهم 
صيــت عالمي في منافســة أقرانهم من 
فرســان العالم المشــاهير مثــل أحمد 
الكتبــي وســعيد المزروعــي ومحمــد 

السبوسي.

■ محمد بن راشد فرحا بالفوز ببطولة العالم للقدرة لندن2012
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مــن أجمل ما قيل بحــق اإلمــارات، ذاك التوصيف الذي 
ينســاب بكل صدق وبســاطة عنــد القول إنهــا «وجدت 

لتبقى»، وهي حروف نورانية في سماء هذه البالد.
البقاء هنا صناعة، خبر أســرارها صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة، رئيس 
مجلس الــوزراء، حاكم دبي، حين جمع بين الهبة الربانية 
التــي فيــه، قائداً فذاً، وتلــك القدرة التي تســتبصر الغد، 

وتقدح األفق، ترى ما فيه، وما هو مقبل وآٍت.
مــن يــده اليمنى التي يمســح بهــا علــى رؤوس األيتام 
والفقــراء والمســاكين، وأبنــاء الشــهداء، الكواكب أبناء 
الكواكب الدرية، مروراً بالفروســية التي تشــرق عند كل 
بطولة، قائٌد في ناصيته الخير، وفي إطاللته وجه يستسقي 

البركات لشعبه وبالده.
لهذا السيد في قومه، هنا، وفي مشارق العرب ومغاربهم، 
مكانته، تتســاوى مع الحيز اإلنســاني الذي اكتســبه بهذه 
الرؤيــة لبالده، ولإلمــارة التي يلقي المــوج بقصته على 

أكتافــه، قائًال إنك الســيد في أهلك، المســمى أخاً كبيراً، 
حاضراً في كل بيت، نبضة من نبضات حياتهم، فال علو وال 

تكبر عند الكبار.
وألن المثــل العربي يقــول: «النار من شــبابها والخيل من 
ركابهــا»، فــإن صاحب الســمو كان فريــداً بين القــادة، إذ 
أبــدع في جعــل التخطيط للمســتقبل، عقيدة، فاســتدعى 
سموه المســتقبل، ولم ينتظر حلوله في ميعاده، فأصبحت 
دبــي مدينة ذكية، متفوقة، ببنيتهــا الحكومية، ورقي أهلها، 
وخدماتها، وتحولها إلى مدينة آمنة مستقرة مزدهرة، حالها 
حال اإلمارات، في زمن ال تجد فيه المدن والدول، مالذاً، وال 
مهرباً، من سوء التخطيط ولعنات الفوضى، ورؤوس الفتن.

نقول لصاحب الســمو، مطلع اليــوم، وقبل يوم من ذكرى 
الجلوس: أســعد اللــه يومك وأبقاك ســنداً لكل واحد من 
الشــعب، واألهل هنا من عرب وأجانب، حين وجدوا في 
واالغتراب، نحو بالد  هــذه الديار، ما يفوق عنــوان الرزق

ينظرونها بعين الرضا، والحب.

  تصوير: عماد عالء الدين
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