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أعلن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكيل «مجلس 
اإلمارات للتوازن بين الجنسين»، برئاسة حرم 
سمو الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاســة، 
ســمو الشــيخة منال بنــت محمد بن راشــد 
آل مكتوم، رئيســة مؤسســة دبي للمرأة، في 
دفعة جديــدة قوية تؤكد وتدعم جهود دولة 
اإلمارات الرامية لتفعيل دور المرأة كشــريك 
أساســي في صنع المســتقبل. وقال ســموه: 
«أنــا فخور بهــذا النقــاش، ونحــن دائماً في 
اإلمارات نســعى إلى أن يكون للمرأة مكانتها 
المناســبة، وما تم نقاشه في هذه الجلسة لن 
يتوقف عند هذا الحد؛ لذا أعلن عن تشــكيل 
مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة 

الشيخة منال بنت محمد».
جاء ذلك خالل زيارة ســموه، يرافقه سمو 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
ولــي عهد دبي، وســمو الشــيخ مكتــوم بن 
محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، 
وســمو الشــيخ أحمد بن محمد بن راشد آل 
مكتوم، رئيس مؤسســة محمد بن راشــد آل 
مكتوم، لجلســة «التوازن بين الجنســين في 
الحكومات» التي ُعقدت، أمس، برئاســة سمو 
الشــيخة منال بنــت محمد بن راشــد، ضمن 
أعمال اليوم الثاني للقمة الحكومية في دبي.

وأعرب صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، رعــاه الله، عــن اعتزازه 
وسعادته باســتضافة الدولة لهذا الحوار البّناء 
حول أحد أهم الموضوعات المتعلقة بالمرأة، 
تماشــياً مع نهــج الدولة في تعزيــز مكانتها 
ومنحهــا المكانة المســتحقة فــي المجتمع، 
وإمدادهــا بالمقومات التي تكفل لها الحضور 
في ميادين العمل المختلفة، تكامًال مع دورها 
كمربّية لألجيال وعماد لألسرة؛ اللبنة الرئيسة 

لبناء المجتمع. 

ومن جانبها، أعربت ســمو الشيخة منال بنت 
محمد بن راشــد آل مكتــوم، عن كل التقدير 
واالعتزاز لصاحب السمو نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبــي، لدعم 
ســموه الدائم للمرأة وحرصه على فتح آفاق 
جديــدة أمامها للمشــاركة اإليجابيــة البّناءة 
في مســارات التنمية على اختالفها، وتقديم 
عناصــر الدعــم الالزمة لتمكينهــا من إطالق 
قدراتها اإلبداعيــة، لتكون بذلك رافداً جديداً 
مــن روافد قوة بالدنا وعزتها ورفعة شــعبنا 

وتقدمه. 
ووجهــت ســموها كل الشــكر والعرفان 
لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لقرار 
سموه تشكيل مجلس متخصص تتركز رسالته 
علــى تحقيق مزيــد من التــوازن بين الرجل 
والمرأة، في رسالة جديدة تؤكد الدعم القوي 
الذي عودنا عليه سموه، ومواصلة للنهج الذي 
أرســاه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله 
تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
الله ثراه، الذي أرســى أسساً راسخة للتوازن 
بيــن الرجل والمرأة، ومــا وضعه من ثوابت 
تمنح المــرأة حقها كامًال في المشــاركة في 
ميدان العمل، بل ولشغل المواقع القيادية إذا 

ما توافرت لديها المقومات الالزمة. 
وعــن النجاحــات التــي أحرزتهــا المرأة 
اإلماراتيــة حتــى اليــوم، قالت ســموها إنها 
حصاد غرس زايد، وثمرة الرعاية الكبيرة التي 
يوليها صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، رئيــس الدولة، حفظه الله، وأخوه 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم، رعاه الله، ودعم ســموهما المستمر 
للمرأة، ضمن كافة أدوارها، سواء كأم ومربّية 
لألجيال، وكذلك كشريك مؤثر وعنصر حاسم 

من عناصر معادلة التنمية. 

وأكدت ســمو الشــيخة منال بنت محمد، أن 
العمل ســيبدأ على الفــور لتنفيذ التوجيهات 
الســامية، ووضع األطــر التنفيذيــة وصياغة 
االســتراتيجية العامــة للمجلــس، بما يضمن 
تحقيق األهــداف المنوطة به، للنهوض بدور 
المــرأة على أســاس من التــوازن الكامل مع 
الرجل، وفقاً لرؤية القيادة الرشــيدة، وإعماًال 
لدســتور دولتنا الذي نّص علــى التوازن بين 
الرجل والمــرأة، وبما يتفــق وإمكاناتها، مع 
الســعي لالرتقــاء بقــدرات المــرأة وصقل 
مهاراتها ضمانــاً لفرص انخراطها في مجاالت 

العمل المالئمة. 

وخالل ترؤسها جلسة «التوازن بين الجنسين 
في الحكومات» في ثاني أيام القمة الحكومية 

في دبي، أشــادت ســمو الشــيخة منال بنت 
محمد بالعنايــة الكبيرة التــي تلقاها المرأة 
من قيادتنا الرشــيدة، وقالت إن التوازن بين 
الرجــل والمرأة أصبحت مــن أهم متطلبات 
نجاح وازدهار المجتمعــات المتحضرة، وأن 
التوازن بين الجنسين في الحقوق والواجبات، 
أحد السبل الرئيسة لتحقيق السعادة، واألمن، 
واالســتقرار، والرخــاء والتقــّدم للشــعوب، 
مؤكدة سموها أن دولة اإلمارات كانت سّباقة 
في هذا المضمار بما كفلته للمرأة من توازن 

مع الرجل في مختلف مجاالت الحياة. 

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سمو الشيخة 
منال بنت محمد، في مستهل جلسة «التوازن 
بين الجنسين في الحكومات»، والتي ترأستها 
ســموها ضمــن أعمــال القمــة الحكوميــة 
المنعقــدة فــي دبــي، تحت رعايــة صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
بمشــاركة ما يزيــد على 3500 مــن الوزراء 
والمسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين 
والخبراء المتخصصين في مجال تطوير العمل 

الحكومي في 93 دولة. 
وأمام حشــد من كبار مسؤولي الحكومات 
العربيــة واألجنبيــة، وخبراء التطويــر فيها، 
قالــت ســموها: إن دولــة اإلمــارات بلغت 
مراحل متقدمة في الوقوف إلى جوار المرأة 
ومساندتها لبلوغ مستويات أرقى من النجاح 
الذي يعني بدوره مزيداً من التقدم للمجتمع، 
مستشــهدة بمقولة صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم: «نحن تجاوزنا 
مرحلة تمكين المرأة، نحــن نمّكن المجتمع 
عــن طريق المرأة»، بما تحملــه تلك العبارة 
مــن دالالت مهمة، وما تؤكده من مدى الثقة 
التي توليها قيادتنا الحكيمة للمرأة ولقدرتها 
علــى إحداث فارق إيجابي يســهم في األخذ 

بمجتمعاتنا إلى األمام. 

وقالت سموها: «كانت دولتنا سّباقة لتحقيق 
التــوازن بين الرجل والمــرأة، والتي هي في 
واقع األمر شــأن متأصل فــي واقعنا، وملمح 
ملموس من مالمح الحيــاة اليومية للمجتمع 
اإلماراتي»، مشــيرًة إلى أن دولــة اإلمارات 
طالما عملت على إذابة الفوارق بين الجنسين 
وبمــا ال يخالف تقاليدنا العريقة، تأكيداً على 
إشــراك جميع أفراد المجتمع نســاًء ورجاًال 

وفق ما نّص عليه دستور دولتنا من توازن في 
الحقوق والواجبات. 

وفــي لمحة اعتــزاز وتقدير، أثنت ســمو 
الشــيخة منال بنت محمد، على الدور الكبير 
الذي تقوم به «أم اإلمارات» ســمو الشــيخة 
فاطمة بنت مبارك، رئيســة االتحاد النســائي 
العــام الرئيــس األعلــى لمؤسســة التنميــة 
األســرية رئيســة المجلس األعلــى لألمومة 
والطفولــة، في شــأن دعم وتمكيــن المرأة، 
بما قدمته ســموها من أيــاد بيضاء عدة في 
هــذا المجال، منوهًة بالنمــوذج الرائع الذي 
قدمته «أم اإلمــارات» للمرأة في بالدنا، من 
خــالل الوقوف إلى جــوار زوجها المغفور له 
بإذن الله تعالى، الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيان، ومســاندته طيب الله ثراه إبان مرحلة 

قيام االتحاد. 
وقالت ســمو رئيســة مؤسسة دبي للمرأة 
في كلمتها، إن مــا حققته دولة اإلمارات في 
مجال تمكيــن المرأة وإثبات ذاتها كشــريك 
قــادر على اإلنتــاج بكفاءة، هــو مصدر فخر 
واعتزاز لنا، مشــيرة إلــى أن تلك اإلنجازات 
جــاءت في ضوء إدراك الدولــة ألهمية دور 
المرأة فــي المجتمع، وقيمة مشــاركتها إلى 
جــوار الرجــل فــي رحلــة البنــاء والتطوير 
التــي تمضي فيهــا بالدنا بخطــى حثيثة نحو 

المستقبل. 

ورّكــز النقاش خالل الجلســة التي ترأســتها 
سمو الشــيخة منال بنت محمد على العديد 
من الموضوعات الحيوية المتعلقة بموضوع 
الجلســة، بمــا لــه مــن أهمية تطــرق لها 
األميــن العام لألمم المتحــدة بان كي مون، 
خــالل كلمته التي ألقها فــي أول أيام القمة 
الحكومية الثالثة، إذ ســعى المشاركون إلى 
التوّصل إلى تحليــل وتوصيف دقيق لموقع 
المــرأة من مياديــن العمــل المختلفة على 

مستوى العالم. 
وبدأت الجلسة التي حملت عنوان «التوازن 
بين الجنسين في الحكومات»، بمحاولة إيجاد 
تعريف واضح لمســألة «التــوازن» من خالل 
توصيفــه بأنه منح المــرأة فرصة متوازنة مع 
الرجل في العمــل الحكومي، وكذلك التوازن 
في الحوافــز والمكافآت والمــوارد، والقدرة 
على المشــاركة في الحيــاة العامة على قدم 
التــوازن مــع الرجــل، وطرحــت أمثلة على 
التوازن بين الرجل والمرأة عالمياً، ومنها الحق 
في الترّشح للتمثيل البرلماني، والمشاركة في 
الحياة السياســية، وتقّلــد المناصب التنفيذية 
القيادية، والوزارة، ومجالس اإلدارة، والعمل 
التعليم  التوازن فــي  الدبلوماســي، وكذلــك 
والتدريــب والتعييــن والترقيــة والمميزات 

والفرص. 

وفــي محور التــوازن بيــن واجبــات المرأة 
المنزلية والعمل، بادرت الجلســة إلى التأكيد 
أن التــوازن يعني نجاح المــرأة في التوفيق 
بين متطلبات بيتها وأسرتها من جهة، وعملها 
مــن جهة أخــرى، دون التأثير ســلباً في أحد 
األطــراف، وبالتالي تحقيــق النجاح الوظيفي 
والحفــاظ على االســتقرار اُألســري ووصول 
المــرأة للمناصب القيادية، فــي حين تعرض 
النقــاش للتحديات التــي تواجــه المرأة في 
هــذا الخصوص حول العالــم، والتي أوجزتها 
في ضعف القوانين والتشــريعات التي تدعم 
وجود المرأة في العمل، وافتقار بعض الدول 
إلى مبادرات وحلول مبتكرة تيّســر على األم 
العاملــة وجودهــا في العمــل والحفاظ على 
اســتقرار أطفالها في ذات الوقت، كذلك عدم 
قــدرة الموظفة علــى إدارة الوقت وتوزيعه 
بصورة فّعالة بين التزاماتها األســرية والعمل، 
عــالوة علــى النظــرة الســائدة فــي بعــض 
المجتمعــات وعند بعض صّناع القرار أن األم 

العاملة غير منتجة في العمل. 

وتناولت الجلســة في محورهــا الثاني النمط 
االجتماعي والثقافي وأثره في عملية التوازن، 
بمــا في ذلك تأثير المجتمع والثقافة والنظرة 

السلبية السائدة للمرأة على تمثيلها في العمل 
والمناصب القيادية، وأثر دعم قيادات الدول 
فــي تغيير مفاهيم المجتمع، واختالف وتنوع 
الثقافــات في بيئة العمل الواحدة وتأثير ذلك 
فــي المرأة، عــالوة على تأثيــر المجتمع في 
اختيار المــرأة لقطاع العمــل ضمن مجاالت 
معينــة مثــل الســلك الدبلوماســي الذي قد 
يتطلب من المرأة الســفر إلى الخارج، كذلك 
نظــرة المجتمع لتولي المرأة لمناصب قيادية 
وتشكيك البعض في قدرتها على إدارة الرجال 
في العمل، إلــى جانب تأثير التعليم واإلعالم 
في تشكيل المنظور االجتماعي لدور المرأة. 

ورّكــز المحــور الثالــث علــى التــوازن بين 
الجنسين في الحكومات من المنظور القانوني 
والتشــريعي، عبر مناقشــة تأثير القوانين في 
بعــض الحكومــات على مشــاركة المرأة في 
ســوق العمل والمناصب القيادية واألنشــطة 
التشــريعات  االقتصاديــة، فضًال عــن ضعف 
الداعمــة للمــرأة فــي بعض الــدول، وغياب 
دور المؤسســات النســائية فيها في ما يتعلق 
باقتــراح السياســات، في حين شــمل الحوار 
دور المؤسســات الدولية متمثــًال في مراقبة 
وجــود وتطبيق التشــريعات الممكنة للمرأة 

والداعمة لها.
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دونت حرم ســمو الشــيخ منصــور بن زايد 
آل نهيان نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير 
شــؤون الرئاســة ســمو الشــيخة منال بنت 
محمد بن راشــد آل مكتوم رئيســة مؤسسة 
دبي للمرأة في حســابها عبر «االنســتغرام» 
فخرها وســعادتها بتشــريف صاحب السمو 

الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 
دبي،رعــاه الله، بحضوره جلســة  «التوازن 
بين الجنســين في الحكومات» التي عقدت 
فــي اليوم الثانــي للقمة الحكوميــة الثالثة، 
وإعالن ســموه تشــكيل «مجلــس اإلمارات 
قالــت  حيــث  الجنســين»  بيــن  للتــوازن 
ســموها:«وجودك دائمــاً فخــر.. وحضورك 
لجلســة اليوم أكبر تقديــر للمرأة، وتكليفك 
لي برئاســة مجلــس اإلمارات للتــوازن بين 

الجنسين شرف ومسؤولية».
ونشرت سموها صوراً من حضور صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،رعاه 
الله، للجلســة وصورة تجمع سموه مع سمو 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.



قالت رزان المبارك األمين العام لهيئة البيئة- 
أبوظبي إن قرار صاحب الســمو الشيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبــي – رعاه 
الله- بتأســيس مجلس للتوازن بين الجنســين 
في اإلمارات برئاســة سمو الشيخة منال بنت 
محمد آل مكتوم يأتي تتويجا للجهود الكبيرة 
التي بذلتها أم اإلمارات ســمو الشيخة فاطمة 
بنت مبارك الرئيس األعلى لمؤسســة التنمية 
األســرية رئيسة االتحاد النســائي العام طوال 
42 عاماً، وهي كانت وما زالت داعمة لحضور 
المــرأة اإلماراتية في المشــهد الوطني وعلى 

كافة األصعدة.
وأكــدت المبــارك أن المــرأة اإلماراتيــة 
فــي وعي صانع القــرار التنموي فــي الدولة 
وهي شــريكة فاعلة ألخيها الرجل في العمل 
واإلنجــاز من اجــل رفعة هــذا الوطن الذي 
يســتحق من كل أبنائه رجاال ونســاء بذل كل 

جهد ممكن لتنميته واستمرار نموه.
وأضافــت: وكما أشــار الفريق أول ســمو 
الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيــان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
في كلمته الملهمة في القمة الحكومية، فعلينا 
اســتثمار كل طاقاتنا البشــرية رجال ونســاء 
للعمل على مواجهة التحديات واســتثمار كل 
فرص المستقبل التي تأتي في تنويع مصادرنا 
االقتصادية وفتح آفاق أوسع الستثمار العقول 

لدفع النمو الحقيقي واالستثمار في الغد.

مــن جانبهــا قالــت الرائــد الدكتــورة آمنة 

البلوشي رئيسة لجنة شؤون الشرطة النسائية 
في وزارة الداخلية رئيســة جمعية الشــرطة 
النسائية: إن تأسيس هذا المجلس يؤكد حرص 
الدولة على أن تســتمر المــرأة اإلماراتية في 
تقدمهــا وازدهارهــا في كل المجــاالت، من 
خالل فتح الباب لها لترتقي ســواء في التعليم 
والتدريب وتبوؤ أعلــى المناصب دون تمييز 
مع الرجل لتشارك في مسيرة البناء والتقدم.

وأكــدت أن هــذا المجلــس سيســهم في 
تعزيــز قدرات المرأة المواطنة ورفع ســقف 
العلميــة واالبداعيــة والوظيفية  طموحاتهــا 
مشــيرة إلــى أن اإلمــارات كانــت وما زالت 
من الدول الســباقة في التوازن بين الجنسين 
وحفــظ حقوق المرأة وتوفيــر كل الدعم لها 
فــي كافة المجــاالت حتى أصبحــت تضاهي 
أشقاءها الرجال في مختلف الوظائف والمهن 

والمناصب القيادية.
وقالــت البلوشــي إن خيــر دليــل على ما 
قدمتــه الدولــة للمــرأة العديد مــن األمثلة 

فــي وزارة الداخلية التي تحفــز المرأة على 
االلتحــاق بهــذا الجهــاز جنبا الــى جنب مع 
الرجل، وتوفــر لها فرص التعليــم والتدريب 
داخليا وخارجيا اضافة الــى الحاقها بمختلف 
الوظائف الشــرطية دون أي تمييز بينها وبين 
الرجل وهو ما دفع العديد من بنات اإلمارات 
لاللتحاق بالوزارة لتحقيق طموحاتهن وخدمة 

مجتعهن.
وأشارت إلى ان المرأة في وزارة الداخلية 
تبوأت مكانها بشــكل واضح بدعم من القيادة 
الشــرطية التي حفزت النســاء علــى العمل 
واإلبــداع واإلنجــاز حتى أصبحنــا نراهن في 
وظائف شــرطية قد ال تلتحق بها النســاء في 
بعــض الــدول المتقدمة وذلك نابــع من ثقة 
القيادة بالمرأة اإلماراتية وما يمكن أن تحققه 

إذا ما توفرت لها الفرصة.

الــى ذلك قالــت مريم مبارك المري رئيســة 

قسم اإلعالم في هيئة الهالل األحمر اإلماراتي 
إن قرار تأسيس مجلس التوازن بين الجنسين 
ســيضيف الكثير للمــرأة اإلماراتية وبشــكل 
خاص العاملة والموظفة ويدعم كل ما حققته 
حتى اآلن ويرســخ وجودها وجهودها ويبرز 

بصمتها وإبداعها في ميادين العمل.
وأوضحت أن اإلمارات ســباقة في إنشــاء 
مثــل هذه المجالــس التي تســتهدف تطوير 
العنصر البشري وتحقيق التوازن بين الجنسين 
خاصة وان ابنة اإلمــارات انتقلت خالل فترة 
قصيرة من التمكين الى الريادة وهو ما ال نجد 
له نظيراً في العديد من دول العالم المتقدم.

ووجهت المبارك الشكر إلى صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد على هــذه المبادرة 
الرائعة والهامة والتي تؤكد حرص القيادة على 
تنمية المــرأة وصيانة وحفــظ حقوقها كاملة 
وتوســيع مداركها وتوعيتهــا بحقوقها لتنطلق 
بأقصــى ســرعتها نحــو المســتقبل االبداعي 

والمتميز وتخدم مجتمعها بشكل أفضل.
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ثمنــت مواطنات من عجمــان وأم القيوين 
اإلعالن عن تأسيس مجلس اإلمارات للتوازن 
بين الجنســين، الفتات إلى أن  الخطوة من 
شــأنها أن تعزز من دور المــرأة اإلماراتية 
حتى تحقق كافة تطلعاتها بما يخدم وطنها 
والمجتمــع من حولها، مؤكدات دور المرأة 
اإلماراتية في مســيرة التنميــة وما حققته 
مــن نجاحات بفضل الرعايــة والعناية التي 
تحيطها بهــا القيادة الرشــيدة للدولة، وما 
أتاحته لها من مقومات التمكين، وما فتحته 
أمامهــا مــن مجــاالت للتميز والمشــاركة 

المجتمعية الفاعلة.
وتقول هيا الكتبــي مهندس أول بمكتب 
الهيئة االتحادية للكهرباء والماء في عجمان، 
إن القيادة الرشــيدة للدولــة منحت المرأة 
الفرصة كاملة إلثبــات جدارتها في مختلف 
ميادين العمل، كمــا مدتها بكافة المعطيات 

التي تضمن لها أعلى درجات التميز والنجاح.
مــن جهتها أكدت ســلمى صالــح مبارك 
آل علــي مديــر إدارة التثقيــف الصحــي 
بمنطقــة أم القيوين الطبية، أن اإلعالن عن 
تأســيس المجلس  من شأنه ان يدفع المرأة 
اإلماراتيــة الى مزيد من العمل والنجاحات 

في كافة الميادين.
وتقــول مناهل محمد عبدالله مرشــحة 
ســابقة في انتخابــات المجلس الوطني من 
عجمــان، إنــه بفضــل الدعم مــن القيادة 
الرشــيدة  تمكنــت المــرأة اإلماراتية من 
أن تتبــوأ مناصــب  قياديــة رفيعة تضاهي 

تلــك التي يتقلدهــا الرجال، كمــا أن حال 
المــرأة اإلماراتيــة قــد اختلــف عمــا كان 
من قبــل، فأصبح لها مكانتهــا الخاصة كأم 
وأخــت وزوجة وابنــة، كما لهــا األفضلية 
في كافة المجــاالت، فأصبحت  تطرق باب 

االستثمارات في كافة األعمال.

أكد المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة 
محاكــم رأس الخيمــة أن صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي، رعاه الله، قائد مؤسســات، فإنشــاء 
مجلس يعنى بالتوازن بين الجنسين برئاسة 
كريمته سمو الشيخة منال، ترسيخ لسياسة 
تمكيــن القيادات مــن تحمل المســؤولية 
والمشاركة في القرارات ذات البعد التنموي 
والعناية بالبشر ومن شأن هذا المجلس أن 
يأخــذ على عاتقــه بحث مواضــع الضعف 
والقــوة في المبــادرات التي تــم إنجازها 
في هذا الصــدد منذ قيــام الدولة فالمرأة 
حاضرة في كل ميادين الحياة في اإلمارات 
وأثبتت جدارتها وحرصها وتفوقها مما عزز 
من تنافســية الدولة على مســتوى عالمي 
وحان األوان لالستفادة من هذه المنجزات 

التــي تعــزز مكانة المرأة وممارســة حقها 
كامــال غير منقوص في بناء الوطن وحمايته 
من المخاطر وتخطي التحديات واســتغالل 
الفــرص المتاحــة بــل وإيجــاد المزيد من 
الفــرص لبلوغ األهــداف المتوخاة وزيادة 

مؤشر السعادة في ربوع الوطن.

أكد الدكتور ســعيد الحســاني وكيــل وزارة 
التعليــم العالــي والبحث العلمــي أن إعالن 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيــس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبــي (رعــاه الله) تأســيس 
مجلــس اإلمــارات للتــوازن بين الجنســين، 
يؤكد نهــج قيادة الدولة الرشــيدة في توفير 
الرعايــة واالهتمــام للمرأة  أرقى مقومــات 
اإلماراتيــة باعتبارها عنصراً أساســياً في بناء 
المجتمع وتحقيق النماء والرخاء والتطور في 
كافــة قطاعات الدولة. وأشــار إلــى أن قيادة 
الدولــة الرشــيدة ال تدخر جهداً في تشــجيع 

المرأة اإلماراتية علــى التعليم، ووضع البيئة 
التعليمية المناســبة لها التي تحفزها على نيل 
أرفع الشــهادات العلمية، مشيراً إلى أن بنات 
الوطن يستحوذن حالياً على نحو 71.6 % من 
المقاعد الدراســية فــي الجامعات الحكومية، 
و50.1 % مــن إجمالي الجامعــات والمعاهد 
الدارســين  الخاصــة، و62 % مــن إجمالــي 
فــي الماجســتير والدكتوراه مــن الجامعات 
الحكومية، و43 % من إجمالي الدارســين في 
الماجستير والدكتوراه من الجامعات الخاصة.

 –

أشــاد مســؤولون في إمارة الشــارقة بقرار 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائب رئيــس الدولــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي بتأسيس "مجلس االمارات 
للتوازن بين الجنســين" برئاسة سمو الشيخة 
منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مشيرين 
إلــى ان هــذا المجلس يأتي فــي اطار حرص 

الدولة على ازالة الفوارق بين الجنسين.
وأوضــح طــارق بن خادم عضــو المجلس 
التنفيذي المارة الشارقة رئيس دائرة الموارد 
البشــرية بالشــارقة ان قرار صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم بتأسيس 
المجلــس داعــم قــوي للعالقة بيــن المرأة 
والرجل فــي كافة المجاالت، مشــيرا الى ان 
مثــل هذا القرار جاء لتوطيــد العالقة القوية 
والمتينــة بين الجنســين وهو ما نــراه جلياً 
خالل تواجدهما داخل الدوائر والمؤسســات 

الحكومية.

ومــن جانبهــا أشــادت هنا الســويدي عضو 

المجلــس التنفيذي إلمارة الشــارقة ورئيس 
هيئة البيئــة والمحميــات الطبيعية بمبادرة 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائب رئيــس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي، موضحــة ان هذا ليس 
بغريــب على ســموه، حيث ان ســموه دائما 
ســباق في طرح مثــل هــذه المواضيع التي 
تهم الوطن والمواطن، ويســعى سموه دائما 
للتــوازن بيــن الرجــل والمــرأة علــى كافة 

االصعدة.

وقالــت هنــا الســويدي: إننــا فــي دولة 
االمارات وبالمقارنة مع دول مجلس التعاون 
الخليجي نرى المرأة تعمل بجانب الرجل في 
كافة المجاالت وتبوأت المرأة مناصب كبرى 
بجانب شــقيقها الرجل، وال ينتهي االمر عند 
هذا الحد، فإن هناك دعما متبادًال بين الرجل 
والمــرأة خــالل العمل، وأنا كأمرأة ســعيدة 
بتواجــدي ضمن كوكبة متميــزة من الرجال، 
نتبــادل االراء والمواضيــع والتــي تصب في 

النهاية لصالح الوطن والمواطن.

عبرت نخب نسائية في الشارقة ورأس الخيمة 
عــن ســعادتها باإلعالن عن تأســيس "مجلس 
اإلمارات للتوازن بين الجنسين"  مؤكدات ان 
المجلس يعبر عن مظلة جديدة لدعم وتمكين 
المرأة. وقالت عائشة سيف أمين عام مجلس 
الشــارقة للتعليــم لقد عودنا صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم، إطالق 

المبادرات واألفكار ذات السمة اإلبداعية التي 
تعود في النهاية بالمنفعة على الوطن الغالي 

الذي نعمل جميعنا جنودا مخلصين له.
وتنظر ميسون الشــاعر رئيس قسم التغذية 
والتعليم الطبي المســتمر في منطقة الشــارقة 
الطبيــة الى هــذا التوجيه من صاحب الســمو 
نائــب رئيــس الدولة بكثير من الســعادة النها 
كمــا تقول تعطي مؤشــرات بمــدى الثقة التي 
يشــعر بهــا ســموه حيال مــا تقوم بــه المرأة 
االماراتية ســواء كانت أماً تربــي أو موظفة او 

كالهما معا، مشيرة الى ان المجلس سيعزز من 
حضور المرأة االماراتيــة وعلينا نحن أن نثبت 
بأننا أهل لما تقدمه لنــا دولتنا. وعبرت موزة 
المسافري مديرة مركز وزارة الثقافة والشباب 
وتنمية المجتمــع برأس الخيمة عن ســعادتها 
بهــذه المبادرة، مؤكدة انها ســوف تفتح آفاقا 
جديــدة للمــرأة اإلماراتية فــي كل المجاالت 
التي لم تصلها، األمر الذي ســوف ينعكس على 
الدولة من منطلق ان الفتاة اإلماراتية قد أثبتت 
ريادتها وجدارتها في كل األماكن التي تعتليها.

أشادت أمل خميس العثمني، نائب مدير مستشفى 
خورفكان للشؤون الفنية المساندة، بالفرص التي 
تتيحهــا الحكومة اإلماراتية أمام المرأة، من أجل 
تمكينها من أســباب النمــو والنجاح، وأكدت أن 
اإلعــالن عن إنشــاء «مجلس اإلمــارات للتوازن 
بين الجنسين»، جاء في وقته المناسب، خصوصاً 
وأن اإلمارات تســتعد الســتضافة منتدى المرأة 
العالمــي فــي2016، ما يؤكــد دور اإلمارات في 
تحقيــق توازن النــوع االجتماعي بيــن العاملين 

لديها ومواقعهم القيادية. 

ــط على قدر ما هو فصيح، كشف سمو الشيخ عبدالله  في خطاب مبسَّ
بــن زايد أمام القمة الحكوميــة، المفاصل األكثر بالغة في صياغة قصة 

اإلبداع والتميز التي كتبها أبناء اإلمارات وبناتها والمقيمون فيها.
إنها قصة اإلبداع والمبدعين على مســتوى القيادة والشــعب، اإلبداع 
الــذي جعل اإلمارات وطناً للســعادة والخدمات الحياتيــة والرفاهية، 
حيث تكرس الدولة خيرات الوطن لصالح االســتثمار في الشباب، بغية 

بناء الكوادر الحداثية وتعزيز الكفاءات وصقل المهارات.
وتناول ســموه أكثر من فصل مثير في قصــة اإلمارات، حيث أصبحت 
مقصداً ألصحاب العقول المتميزة في اتجاه معاكس لهجرة العقول من 
البالد الطاردة. كما أضحت سوقاً جاذبة لرجال المال واألعمال الباحثين 
عــن الفرص الواعدة واآلمنة، فاإلمارات تبلور بيئة اقتصادية تنافســية 
تعززها بالسياســات والتشريعات، إنها وطن الفضاءات التجارية الحرة 
وبواباتها المنفتحة على الشــرق والغرب والشمال والجنوب. إنها مركز 

لوجستي دولي دائب الحركة والحراك.
اإلمــارات وطن الســعادة، حيث تتضافر مســاهمات القطاعين الصناعي 
واالقتصادي في الناتج القومي بإيقاع متســارع. إنها وطن االســتثمار في 
المستقبل في مصادر الطاقة المتجددة والبديلة ووطن التنوع االقتصادي.

اإلمــارات وطن الســعادة، إذ هي مصدر إشــعاع للسياســة الخارجية 
اإليجابية، وبناء الجســور مع الدول الشقيقة والصديقة، فهي ال تكتفي 
بإســعاد بناتها وأبنائها والمقيمين على أرضها، لكنها تحرص دائماً على 
بث رســائل الحب واألمن والسالم إلى كل الشعوب، فاإلمارات إحدى 
أكبر الدول المانحة للمســاعدات، ولها باع مشــهود له بالطول والهمة 
فــي تخفيف المعاناة زمــن الكوارث، بغض النظر عن التمايز اإلثني أو 

العقائدي، فاإلمارات وطن االنفتاح على اآلخر.
اإلمــارات وطن الســعادة والتميز بقدرة بناتها وأبنائها على اســتلهام 
روح المبــادرة نحــو كتابة قصة إنســانية ذات خصوصية تنتزع افتتان 

اآلخرين بها.
اإلمارات وطن السعادة والحالمين بإضافة فصول مثيرة في قصة فريدة 

بروح تسابق عصرها دوماً.
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شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطالق 
«جيمــس للتعليــم» مبادرة مركــز االبتكار 
العربي للتعليم، األول من نوعه في المنطقة، 
وذلــك خالل فعاليات الــدورة الثالثة للقمة 
الحكومية، التي تقام في الفترة من التاســع 

إلى 11 من شهر فبراير الجاري في دبي.
واطلع سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، 
ومعالــي محمد بن عبداللــه القرقاوي وزير 

شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة 
للقمــة الحكوميــة، على تفاصيــل المبادرة 
التعليميــة المتميــزة، التــي تشــكل منصة 
لألبحاث لتعزيز أفضل الممارســات العالمية 
فــي مجــال االبتــكار والتعليــم، وحاضنــة 
للمواطنيــن  الناشــئة  األعمــال  لمشــاريع 

اإلماراتيين المهتمين بقطاع التعليم.
ويشــكل مركز االبتكار العربــي للتعليم 
بيئة حيوية تتيح للشــباب اإلماراتي وطالب 
مجموعــة «جيمــس للتعليـــم» المهتميــن 
بقطــاع التعليــم صقل مهاراتهــم في مجال 
ريــادة األعمــال واكتســاب معارف الحياة 
الحقيقيــة، فضــال عــن توفير ســبل الرعاية 

لتطبيق أفكارهم على أرض الواقع.

وكان صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيــان رئيس الدولــة، حفظه الله، 
أعلن خالل شــهر نوفمبر الماضي عام 2015 
عاماً لالبتكار، في ســياق خطة لجعل الدولة 
رائــدا عالميا فــي مجال االبتــكار، وبالتالي 
حفز البحوث واســتقطاب المهارات الوطنية 

وتطوير قادة المستقبل في دولة اإلمارات.

وبهذا الشــأن قال ســعيد المنتفــق الرئيس 
التنفيذي لمجموعــة «جيمــس للتعليم» إن 
«إطالق مركز االبتــكار العربي للتعليم يعد 
إنجــازا مهما في مســيرة جيمــس في دولة 
اإلمارات، إذ يتيح ترسيخ موقعنا في صدارة 

المؤسســات التعليمية الرائــدة في الدولة، 
كما يتيح المساهمة في تطوير ورعاية روح 
ريادة األعمال التي أسهمت في إنشاء نخبة 
من ألمع العقول والمبتكرين في المنطقة».

وأضــاف المنتفق أنه «تماشــيا مع رؤية 
الدولة 2021 نســعى إلــى تطوير واحد من 
أقــوى أنظمة التعليــم في العالم، اســتنادا 
لجهود نخبة من أفضل المدرسين واإلدارات 
المدرســية عالية الكفــاءة، مع الحفاظ على 
الــروح الوطنية للدولة من خــالل المناهج 

التعليمية».
واختبار  لطــرح  المركز منطلقا  ويشــكل 
نمــاذج وأســاليب جديــدة للتعلــم، مثــل 
نموذج المدرســة االفتراضية للعالم العربي، 

فضــال عن طرح نمــاذج مبتكــرة لتدريــب 
المعلمين من المواطنين اإلماراتيين.

وأوضــح المنتفــق أن «أكثر مــن 30 في 
المئة من شــباب دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية يطمحون إلطالق مشاريعهم 
الخاصة وأن يصبحوا صناع قرار وقادة لعملية 
التغيير، بالتــوازي مع حفز النمو االقتصادي 

للمنطقة وتنويع االقتصاد الخليجي.
بــدور  لالضطــالع  «نســعى  وأضــاف: 
داعم عبر إطــالق مركــز االبتــكار العربــي 
الوطنيــة  لحفز الكــوادر  وذلــك  للتعليــم، 
التحديــات  جميــع  الشــابة على مواجهة 
التعليميــة، عبــر تزويدهم بمــوارد للتعلم 
واالبتكار، وتمكينهم من صقل مواهبهم في 

مجــال ريادة األعمال، وبالتالي تحقيق نتائج 
ملموسة على الصعيد االقتصادي».

ويســتند «مركز االبتكار العربي للتعليم» 
علــى أربــع ركائــز أساســية لتحديد وجهة 
االبتــكار، ويتمثــل ذلك  أهــداف وجهــود 
في الركيزة «األكاديمية وفضــاء االبتــكار»، 
وهي مجال متعدد الوظائف إللهام وتنشيط 
مســيرة االبتــكار وبناء مجتمــع يضم نخبة 
مــن قادة الفكــر والجمهور، ممــن يركزون 
على التعلم التعاوني ونقل المعرفة، بجانب 
ركيزة «بحــوث االبتكار»، التــي تقوم على 
أفضــل الممارســات العالميــة فــي مجــال 
البحوث والتجارب، بعيــدا عــن األســاليب 

التقليدية.  

قدمــت منظمة التعاون االقتصــادي والتنمية 
بالتعــاون مــع «جيمــس للتعليــم» مقترحا 
لبرنامــج من خمس نقاط يســعى لتشــجيع 
المواطنين اإلماراتيين على توظيف مهاراتهم 
للدخول في سوق العمل والتي تشهد تنافسية 
متزايــدة وذلــك تأكيــدا مــن المنظمة على 
التزامهــا بتحقيــق األهــداف اإلنمائية لدولة 

اإلمارات.
وتــم وضع البرنامج اســتنادا إلــى النتائج 
الرئيســية لتقرير تم إعــداده مؤخرا ويحمل 
اســم «مدارس أفضل لوظائــف أفضل لحياة 
أفضــل.. توجه اســتراتيجي لتطويــر التعليم 

والمهــارات في اإلمــارات» وقد تــم تقديم 
التقريــر واســتعراض نتائجــه خــالل القمــة 
الحكومية في دبي. ويعد التقرير بحســب ما 
أشــار إليه دينو فاركي عضــو مجلس اإلدارة 
المنتدب لمجموعة «جيمــس للتعليم» خطة 
مفصلــة لرصد التحديات وإيجــاد الحلول لها 

وتعزيز الموارد المتاحة حاليا.
واســتنادا إلى التقرير من الضروري تحديد 
القــوى غيــر الفاعلة في ســوق العمل وحثها 
على المشاركة وصقل المهارات عبر مسيرتها 

المهنية لتفعيل مساهمتها بالحد األقصى.

أمــا الخطوة الثالثــة المحددة ضمــن الخطة 
فتتجســد في دعم األشخاص من ذوي اإلعاقة 
لدخول ســوق العمل فبالنســبة لهــذه الفئة 
من النــاس يجب ضمان أن تكون بيئة عملهم 
آمنة وأن يكــون جميع الموظفين على دراية 
تامة باحتياجاتهم الخاصة وقد حققت الدولة 
إنجازات مشــهودا لها فــي تأمين فرص عمل 
ذوي  مــن  لألشــخاص  ومتكافئــة  متســاوية 
اإلعاقــة. وفي العــام 2006 أقــرت الحكومة 
االتحاديــة قانون ذوي اإلعاقــة في اإلمارات 
لضمــان حصول هــؤالء األشــخاص على كل 

الحقوق المنوطة بالعمل وشغل مناصب عامة 
شأنهم شأن جميع العاملين.

وتتمثــل الخطوة الرابعــة بحاجة مختلف 
الجهــات المعنيــة في حث الشــباب بشــكل 

مسبق على االنضمام إلى القوى العاملة.
ورغــم أن مســتوى البطالة بيــن صفوف 
الشــباب اإلماراتي يعتبر منخفضا بشكل كبير 

عنــه في بعض دول المنطقة إال أنه يبقى من 
الضروري االستفادة من كامل إمكانات شباب 

الدولة خالل سنوات إنتاجيتهم.
وتتمحــور الخطوة الخامســة حــول إثناء 
الموظفين عن التقاعد المبكر إذ تعتبر مشاركة 
القــوى العاملة في اإلمارات من كبار الســن 
مرتفعة نســبيا، حيث يواصل ما نســبته 70% 

من األشــخاص الذين تتــراوح أعمارهم بين 
55 و59 عاما من ممارســة العمل في حين أن 
نحو نصف األشــخاص الذي تتراوح أعمارهم 
بين 60 و64 عاما ال يزالون يمارسون دورهم 

الفاعل في القوى العاملة.
وسعيا لتشــجيع هذه الفئة من الموظفين 
على مواصلــة العمل فمن الضــروري التأكيد 
علــى مســألة مواصلــة التعليــم واكتســاب 
الخبــرات والحصول على التدريب المناســب 
فــي مرحلة مبكرة من مســيرتهم المهنية بما 
يحســن من فرصهــم في التوظيف مســتقبال 

وإثنائهم عن التقاعد المبكر.

ويذكر التقرير أن بإمكان الدول توفير الفرص 
الوظيفية وزيادة الطلب على المهارات الفذة 
مــن خالل حفز ريادة األعمــال. ويتجلى ذلك 
بوضــوح في دولة اإلمارات التي تلتزم بتنويع 
اقتصادها وخفض االعتماد على قطاع النفط.

ويمثل رفد الشــركات الجديدة والناشــئة 
اســتراتيجية عالية الكفاءة إذ إنها تساهم في 
إيجــاد المزيد من الفــرص الواعدة وفي هذا 
الســياق تلعب البرامج التدريبية حول ريادة 
األعمــال في المــدارس والجامعــات ومراكز 

التدريب المهني دورا مهما في إلهام الشباب 
على اعتماد ثقافة ريادة األعمال، حيث تساعد 
تلك البرامج جيل الشــباب على رصد الفرص 
المتاحة وتحويلها إلى مشاريع ناجحة وإيجاد 

الحلول للتحديات التي قد تعترض طريقهم.
الحكومــة اإلماراتيــة ثمار  وقد حصــدت 
جهودهــا في تفعيل وتشــجيع ريادة األعمال 
بحســب ما توصلت إليه نتائــج التقرير وبناء 
علــى أحــدث تقريــر باســم «أداء األعمال» 
أصــدره البنك العالمي ال تزال دولة اإلمارات 
على رأس قائمة دول منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا وقد تفوقت على العديد من 
االقتصــادات األوروبية واآلســيوية المعروفة 

والراسخة.
واختتــم فاركي حديثه بأن العملية واضحة 
وبســيطة للغاية حيــث يتطلب منــا تحقيق 
أفضــل العوائــد علــى اســتثمارنا فــي صقل 
المهارات في الدولة ويجب أن نحدد المرحلة 
الراهنــة والتطلع قدما لتحديد المهارات التي 
ســنكون بأمــس الحاجــة لها في القــادم من 
الســنوات.. مؤكــدا أن تطويــر وتوظيف تلك 
المهارات بشــكل فاعل سيســاهم في تأمين 
وظائف أفضل القتصــاد أفضل لتلعب دورها 

في تحقيق أهداف «رؤية اإلمارات 2021».
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 أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبــي، رعاه اللــه، أن االبتكار 
فــي الحكومــات ســوف يغير الطريقــة التي 
نفكــر بها وســيفتح آفاقاً جديــدة أمام كافة 
القطاعات الحكومية وسيرســخ مكانة حكومة 
دولة اإلمــارات لتصبح في مقدمة الحكومات 

األكثر ابتكاراً عالمياً.
وقال ســموه «لدي ثقة كاملة في موظفينا 
على تحويــل أفكارهم لواقع ملموس لرســم 

مالمح حياتنا المستقبلية معاً».
جاء ذلك خالل تفقد ســموه بحضور سمو 
الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب حاكم دبي المنصة 
األكبــر لالبتكار الحكومي التي يشــرف عليها 
مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي ضمن 
فعاليــات الدورة الثالثة للقمة الحكومية التي 
انطلقت أول من أمــس في دبي تحت رعاية 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم تحت عنــوان «استشــراف حكومات 

المستقبل».
وتتيــح منصة االبتــكار التي تنظــم للمرة 
األولــى مــن تمكين المشــاركين فــي القمة 
والوســائل  األدوات  أهــم  علــى  للتعــرف 
واالستراتيجيات الخاصة بتعزيز االبتكار ضمن 

المؤسسات الحكومية.
وتعكس منصة االبتكار جهود حكومة دولة 
اإلمارات فــي إطالق العديد مــن المبادرات 
والفعاليــات في إطار تنفيذ توجيهات صاحب 
الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة، حفظه الله، الذي أعلن عام 2015 عاماً 
لالبتكار وذلــك ضمن االســتراتيجية الوطنية 
لالبتكار التي أطلقها صاحب الســمو الشــيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم.

واســتضافت المنصــة «حــوارات االبتــكار» 
سلســلة من الحــوارات الملهمــة والقصيرة 
العالمييــن  الخبــراء  مــن  نخبــة  يقدمهــا 
التعــاون  منظمــة  بمشــاركة  واإلقليمييــن 

االقتصادي والتنمية التي اســتعرضت نماذج 
مبتكرة من مختلف دول العالم مثل جورجيا 
وهاييتي ومولدوفا.. كما تناولت الجلســات 
العديد من االبتــكارات اإلماراتية مثل نظام 
التفتيــش الذكي مــن وزارة العمــل والذي 

يعتمد في مراحل تشغيله على مجموعة من 
اإلجراءات اإللكترونية الذكية بما يســهم في 
تحســين أداء العمليات وتســهيل اإلجراءات 
والبحث الذكي عن التزام المنشــآت بالعقد 
بيــن صاحب العمل وطالــب العمل وتحويل 

الراتب إلى مصرف تجاري.

كما اســتعرضت المنصة نظــام التصويت 
الوطنيــة  باللجنــة  الخــاص  اإللكترونــي 
لالنتخابات والذي يوفر ســهولة االســتخدام 
والكفاءة والســرعة ويقلــل من فرص الخطأ 
ويوفــر المزيد مــن الدقة في الفــرز وأمن 

المعلومات والقيم المضافة.

وســلطت المنصة الضوء على مبــادرة دبي 
للتدريــب الذكــي التي تهدف إلــى تدريب 
الموظفيــن الحكوميين عبر برنامج متخصص 
بحيــث يمكنهم التدرب فــي أي وقت وأي 
مــكان ضمن تســعة محاور تشــمل مفاهيم 
قيمــة  إضافــة  وكيفيــة  التميــز  ومعاييــر 
للمتعامليــن وإســعادهم والقيــادة برؤيــة 
وإلهام ونزاهة والمرونة المؤسســاتية إضافة 
إلى اســتدامة النتائــج المتميزة والنجاح من 
خــالل قــدرات المــوارد البشــرية وتطوير 
القدرات المؤسساتية وبناء مستقبل مستدام 
وزيادة االســتفادة مــن اإلبــداع واالبتكار.. 
ويحصــل الموظــف على شــهادة إلكترونية 
لتعزيز مســتقبله الوظيفي بعد إتمامه لهذه 

المحاور التدريبية.
وشارك في منصة مختبر االبتكار ممثلون 
الحكومي والخــاص إضافة  القطاعيــن  عــن 
إلــى بعض الخبراء الميدانييــن لوضع حلول 
مبتكــرة إلحــدى المشــكالت التــي تواجه 
القطاع المعني.. وتم تقسيم المشاركين من 
الشباب اإلماراتيين المرشحين من قبل وزارة 
الثقافة والشــباب وتنمية المجتمع إلى ثالث 
مجموعات للعمــل على المحاور الرئيســية 
للمختبر وهدفت الجلســة التــي دامت نحو 
الســاعة إلى تحفيز المشاركين على االبتكار 
والتفكير االبداعي من خالل استخدام أدوات 
وأساليب متطورة تساهم في تعزيز التفكير 

االبداعي.

ويتوافــر في المنصــة أيضا مســاحة لعرض 
مجموعــة مختــارة من تجارب المؤسســات 
الناجحــة في مجال االبتــكار الحكومي ليتم 
العمل على نشــر االبتــكارات داخل وخارج 
المعروضة  االبتــكارات  الدولــة.. وصنفــت 
حســب مجاالت االبتكار الحكومية الرئيسية 
والسياســات  والعمليــات  الخدمــات  مثــل 
وفــق منهجيــة خاصة لتطوير األفــكار تقوم 
على التفكيــر اإلبداعي عــن طريق األلعاب 

والتخطيط الذهني.
رافق ســموه خالل تفقده المنصة ســمو 
الشــيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم 
رئيس مؤسســة محمد بن راشــد آل مكتوم 
ومعالــي الشــيخ نهيان بن مبــارك آل نهيان 
المجتمع  الثقافة والشــباب وتنميــة  وزيــر 
ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون 
مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المنظمة للقمة 
الحكوميــة ومعالي الفريق مصبح بن راشــد 
الفتــان مدير مكتــب صاحب الســمو نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبي وخليفة ســعيد سليمان مدير عام دائرة 

التشريفات والضيافة بدبي.

استضافت القمة الحكومية، أمس، وللمرة 
األولــى «منصــة االبتكار» التــي تتضمن 
معرضــاً مدهشــاً الستشــراف حكومات 
المستقبل عبر عرضه ألفضل الممارسات 
العالمية، كما يســتعرض نســخة سريعة 
من مختبر االبتكار، ويســتضيف جلسات 
ملهمة وســريعة تضم نخبــة من الخبراء 
العالميين واإلقليميين في مجال االبتكار.

وضم ركن مختبر االبتكار، شرحا وافيا 
للــزوار باللغتيــن العربيــة واالنجليزية، 
قدمها لهم عدد من أبناء وبنات اإلمارات 

العاملين في هذا المجال الجديد.
المديــر  الهاشــمي  هــدى  وأشــارت 
التنفيذي لمركز محمد بن راشد لالبتكار 
«المختبــر  فكــرة  أن  إلــى  الحكومــي، 
السريع» جاءت من وحي تجربة اإلمارات 
ومختبــر اإلبــداع الحكومــي، حيث تتم 
دعوة المشاركين من القطاعين الحكومي 
والخــاص، وبعــض الخبــراء والميدانيين 
لوضع حلول مبتكرة ألحد أهم التحديات 

التي تواجه القطاع المعني.

وأوضحــت أن المختبــر يضــم ورش عمل 
قصيرة ال تزيد على 90 دقيقة فقط، ويجمع 
نخبــة من الخبراء العالميين، والمشــاركين 
لمناقشة الموضوعات الملحة على المستوى 
العالمي واالتفاق علــى عدد من الخطوات 
أبرزها تطلعات الحكومات لتحقيق التوازن 
بيــن الجنســين، واالبتــكار فــي اإلعــالم، 
ومســتقبل الخدمــات الحكومية، وشــبابنا 

يبتكر.
وأضافت: إن تجربة مختبر االبتكار عبارة 
عــن جلســة تناقــش تجربة إحــدى الدول 
المتقدمة في مجاالت االبتكار، ويتم خاللها 
تقســيم الحضور إلــى مجموعــات للعمل 
علــى المحــاور الرئيســية للمختبر وخالل 
الجلسة يتم تحفيز المشاركين على االبتكار 
والتفكيــر اإلبداعــي عن طريق اســتخدام 
أدوات وأساليب متطورة تساهم في تعزيز 
التفكيــر اإلبداعــي، تســتعرض بعدها كل 
مجموعة مــا أنتجته وما هي توصياتها لتتم 

مناقشتها.     

ايــان كوك فنــان يمتلك موهبــة غريبة، 
جعلتــه واحدا من أشــهر الرســامين في 
بريطانيا، والعالــم أيضا، فعلى الرغم من 
أن موهبة الرسم برع فيها العديدون عبر 
الزمــن، وال زالت هواية وعمل الكثيرين، 
إال أنه تميــز بطريقة مبتكرة تعتمد على 
الســيارات الصغيرة خاصة ذات الريموت 
كونتــرول التــي يلهو بهــا األطفال حيث 
يغمس عجالتها باأللوان ويحركها بحرفية 
عالية على الورقة المفروشــة أمامه على 
األرض، لينتــج عنهــا الصــورة النهائيــة 

المطلوبة.

«البيان» ضبطته متلبسا يرسم شعار القمة 
الحكومية، يســيل اللــون األزرق من بين 

أصابعه والســيارات الصغيرة  تسير على 
الورقة  ترســم خطوطهــا بدقة ووضوح، 
فيمــا اصطفت مــا يزيد على 50 ســيارة 
أخرى حوله بانتظار دورها للبدء بمهمتها 
الخاصة بالقرب من علب ألوان اإلكريليك 

الذي يعتمده لهذا النوع من الرسم. 

وأشــار إلى انه يمارس هذه الطريقة في 
الرســم منذ 8 سنوات، وهذه هي زيارته 
الثالثــة لدبي، موضحــا انه اتى إلى القمة 
بدعــوة مــن المنظمين لتقديــم طريقة 

رسمه المبتكرة أمام الجمهور.
ورســم شــعار القمة اســتغرق منه ما 
يقارب أربع ساعات متواصلة من العمل، 
ويستعد اليوم لرسم سيارة صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي رعاه الله.



أكد ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم، ولي عهــد دبي رئيس 
المجلــس التنفيــذي أن دولــة اإلمارات 
اليوم هي فريق عمل واحد لتحقيق رؤية 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان، رئيس الدولة، حفظــه الله، الذي 
أعلــن عــام 2015 عاماً لالبتــكار.  وقال 
ســموه :نعمل جميعــاً أيضــاً وفق خطة 
العمل التي وضعها صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبي 
،رعاه اللــه، لتحقيق هــذه الرؤية ضمن 

االستراتيجية الوطنية لالبتكار.
 جاء ذلك خالل إطالق ســموه لمبادرة 
ابتكاريــة في القمــة الحكوميــة الثالثة، 
حيــث أعلــن ســموه عن إطــالق جائزة 
«اإلمــارات للروبوت والذكاء االصطناعي 
لخدمة اإلنســان» إذ تبلــغ قيمة الجائزة 
المحلية مليون درهــم، والعالمية مليون 

دوالر.

وأضاف ســموه إن رحلــة دولة اإلمارات 
في االبتكار تكتسب زخماً وطنياً كل يوم 
ونحــن واثقــون بقدراتنا وبرؤيــة قادتنا 
لتحقيــق المراكز األولى عالمياً في مجال 
االبتــكار. وقال ســموه بــأن التكنولوجيا 
موجــودة ولكــن الهدف هو تســخيرها 
لخدمة اإلنســان عن طريق أفكار مبتكرة 
والتكنولوجيــا  العلــوم  هــذه  لتســخير 
لتحقيق حياة أفضل وأسعد للمجتمعات.

 وقــد أعلــن ســمو الشــيخ حمــدان 
بن محمــد عن إطــالق مســابقة وطنية 
وعالميــة تبلــغ قيمــة جائزتهــا المحلية 

مليــون درهــم والعالمية مليــون دوالر 
أميركــي البتكار روبوت وذكاء اصطناعي 
الجائــزة  وســتكون  اإلنســان،  لخدمــة 
واألفراد  والجامعات  للشــركات  مفتوحة 
المبدعيــن والمتخصصيــن في هذا النوع 

من التكنولوجيا.

وقــال معالي محمــد عبداللــه القرقاوي 
وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء ورئيس 
اللجنة المنظمة خالل مؤتمر صحفي على 
الحكوميــة خصص لإلعالن  القمة  هامش 

العالمية:إن  عن تفاصيل هذه المســابقة 
الجائــزة تأتي فــي إطار إعــالن صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيــس الدولــة، حفظه الله، عــام 2015 
عامــاً لالبتــكار، وفي إطار االســتراتيجية 
الوطنيــة لالبتــكار التــي أطلقها صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، وبمبادرة ومتابعة شــخصية 
من ســمو الشــيخ حمدان بــن محمد بن 
راشــد آل مكتوم، ولي عهــد دبي رئيس 

المجلس التنفيذي.

وتهــدف جائــزة اإلمــارات للروبوت 
والذكاء االصطناعي لخدمة اإلنســان إلى 
تكريــم أفضل تطبيق للروبــوت والذكاء 
االصطناعي لخدمة اإلنسان، إذ تركز على 
اســتخدامات الروبوت في ثالثة مجاالت 
أساسية هي التعليم، والصحة والخدمات 

االجتماعية. 

وأوضــح معالــي محمــد القرقــاوي بأن 
مبــادرة الشــيخ حمــدان تأتي لترســيخ 
مســيرة حكومة في مجــال دعم االبتكار 

أفضل  واستقطاب  والعلماء،  والمخترعين 
األفــكار العالميــة لتســخير تكنولوجيــا 
الروبوتات والذكاء االصطناعي في خدمة 
اإلنسان.  وأوضحــ معــالي القرقــاوي أن 
الجائـــزة تضـــم ثالثـــة قطاعــات يمكن 
من خاللها االستفادة من هذه التقنية وهي 
التعليم، والرعايــة الصحـــية، والخدمات 
االجتماعية،وسوف تكـــون المسابقة على 
مستويين: هما مســتـــوى وطني لألفراد 
والجامعات والمتخصصـــين داخل الدولة 
وتبلغ قيمة الجائزة المحلية مليون درهم 
وجائــزة عالمية التي تبلــغ قيمة جائزتها 

الكبــرى مليــون دوالر أميركي وســتدير 
المسابقة لجنة مكونة من اختصاصيين في 
تكنولوجيا الروبــوت والذكاء االصطناعي 
لتقييــم االفكار والمشــاريع المقدمة من 
ناحيــة مدى تقــدم التقنية المســتخدمة 
وكفاءتهــا والقيمــة المضافة فــي توفير 
الجهــد والوقــت فيمــا يتعلــق بالخدمة 

اإلنسانية والمجتمعية. 

وأضاف القرقاوي بأن الروبوت المتنافس 
مــع معاييــر  يكــون متوافقــا  أن  البــد 
السالمة وتتضمن تقنيات جديدة، وتتميز 
باالعتماديــة العالية وتحقق قيمة مضافة. 
وسيتقدم المشاركون في الجائزة بمقترح 
لنــوع الخدمة التي ســيعمل مــن خاللها 
الروبوت شــاملة التقنيــات اإلضافية التي 
ســتحتاجها الخدمة، حيث يمكن استخدام 
الروبوت على ســبيل المثال في مساعدة 
المرضــي، ورعاية  ذوي اإلعاقــة، وعالج 
علــى  األطفــال  وتشــجيع  المحتاجيــن، 
التعليم، إضافة إلــى القيام بمهام معقدة 
وصعبــة مثــل إطفــاء الحرائــق، والبناء 

والرعاية االجتماعية...وغيرها.   
هــذا وســيحصل الفائــز المتأهل على 
مليون دوالر أميركي وسيحصل الفائز في 

المسابقة الوطنية على مليون درهم.

أوضح معالــي محمد عبداللــه القرقاوي 
خالل المؤتمر الصحفي بأنه سيتم اإلعالن 
قريباً عن كافة التفاصيل اإلجرائية والفنية 
للمسابقة الوطنية والعالمية، على أن يتم 
إعــالن الفائزيــن خالل القمــة الحكومية 
القادمة من شهر فبراير لعام 2016. ويمكن 
التســجيل في المسابقة من خالل الموقع 
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قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي 
عبــر   «تويتــر»: أطلقت في القمــة الحكومية 
جائــزة محليــة وعالميــة للروبــوت والــذكاء 
االصطناعي. وأضاف سموه: الجائزة تأتي ضمن 
إعالن رئيــس الدولة عــام 2015 عاماً لالبتكار 
واالســتراتيجية الوطنية لالبتــكار التي أطلقها 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء. وتابع 
ســموه: استخدام التقنية في خدمة اإلنسان هو 
مبــدأ من مبــادئ عملنا في اإلمــارات وتحفيز 
الشباب على االبتكار هو طريقتنا في خلق جيل 
مساهم في مسيرة التنمية.        دبي - البيان 



أكد وزير التربيــة والتعليم وعدد من مديري 
الدوائــر والمســؤولين فــي دبــي أن جائزة 
اإلمارات للروبوت والذكاء االصطناعي لخدمة 
اإلنســان التي أطلقها أمس على هامش القمة 
الحكومية سمو الشــيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس 
التنفيــذي تعــزز مكانــة الدولــة عالمياً في 
اإلبداع التقني، مشــيرين إلى أنها تعد تحوًال 
مهماً وتأسيســاً لمرحلة جديدة، ستكون فيها 
اإلمــارات هي الوجهة المفضلة والخيار األول 
لخبــراء وصناع تكنولوجيــا الروبوت والذكاء 
االصطناعي، كما ستكون منصة التتويج المثلى 

لمنافسات وأولمبياد الروبوت العالمية.
وتفصيال، أكد معالي حسين الحمادي وزير 
التربية والتعليم أن إطالق سمو الشيخ حمدان 
بــن محمــد بن راشــد آل مكتوم لـــ «جائزة 
االصطناعــي  والــذكاء  للروبــوت  اإلمــارات 
لخدمة اإلنسان» بتحوالتها الجديدة ومفهومها 
وشموليتها، يمثل إضافة قوية لمسار التقنيات 
الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، التي أصبحت 
اإلمــارات من بين الــدول األولى التي تمتلك 
أدواتها، فضًال عن كونها أحد أهم الدول األكثر 
تأثيراً في خريطة صناعة التكنولوجيا العالمية 

وتجارتها، واستخداماتها.
وأشــار معاليــه إلــى أن الجائــزة بنطاقها 
المحلــي والعالمــي، تعــد نموذجــاً متكامًال 
للمنافســات العصرية الرائدة، التي من شأنها 
إثــراء مجال الروبــوت والــذكاء االصطناعي 
واإلســهام في تطوره. في وقت تقدم معاليه 
إلى سمو ولي عهد دبي بكل الشكر والعرفان 
لمبادرة ســموه بهذه الجائزة التــي قال إنها 
ســتكون بمعاييرهــا المتقدمة، هي األســاس 
في تشــكيل بيئة مدرســية حاضنة للمبدعين 
والمخترعيــن، وهــي ســاحة انطــالق أفكار 
الطلبة بمواهبهــم وقدراتهم إلى آفاق رحبة 
من اإلبداع ال حدود لها، إلى جانب أنها تمثل 

أفضل استثمار لنبوغهم وطاقاتهم.

وذكــر معاليه أنه ليس غريباً على ســمو ولي 
عهد دبي إطالق مثل هذه الجوائز وفتح مثل 
هذه المساحات التنافسية التي يكون محورها 
وركيزتها األولى المهارات العليا واالبتكار، إذ 

إن ما يتميز به سموه من بصيرة نافذة جعله 
ســباقاً بمبادراته الخالقة، التي تنسجم وتعزز 
الســرعة الهائلة التي تتجه بها اإلمارات، نحو 
المراكز األولى وتحقيق التنافســية العالمية، 
في شــتى المجاالت، والســيما المتصلة منها 

بالعلوم الحديثة والتقنيات الذكية.
وأضــاف معاليــه: إن تقنيــات الروبــوت 
أصبحت واحدة من العلوم الحديثة المستقلة 
بذاتهــا، والتي أدركت اإلمــارات أهميتها في 
وقت مبكــر، وحرصت بمختلف مؤسســاتها 
المعنيــة  المؤسســات  التعليميــة، وخاصــة 
بالتكنولوجيــا والتقنيات، علــى خوض أبنائها 
العديد من المنافســات الدولية، التي حققت 

مراكز متقدمة فيها.
 ولفت معالي الحمادي إلى أن جائزة سمو 
الشــيخ حمدان بن محمــد للروبوت والذكاء 
االصطناعي لخدمة اإلنســان، تعد تحوًال مهماً 
وتأسيســاً لمرحلة جديدة، ستكون فيها دولة 

اإلمارات هي الوجهة المفضلة والخيار األول 
الروبوت والذكاء  لخبراء وصناع تكنولوجيــا 
االصطناعي، كما ســتكون هي منصة التتويج 
الروبــوت  وأولمبيــاد  لمنافســات  المثلــى 

العالمية.

وثمــن معاليه المبادرة، معربــاً عن امتنان 
وزارة التربية والتعليم لسمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشــد، لتفضل سموه بإطالق 
هــذه الجائــزة المهمــة، مؤكــداً أن وزارة 
التربيــة لن تألــو جهداً في دعــم توجهات 
الجائــزة، وتحقيــق أهدافها، والســيما أنها 
تســتهدف طلبة المــدارس والمهتمين في 
قطاع التعليم بتقنيات الروبوت ضمن فئاتها 
الثالث، وهو ما يدعم توجهات وزارة التربية 
الراميــة إلكســاب الطلبــة مهــارات القرن 
21، وتوثيق معارفهم بتقنيات المســتقبل، 

وتحفيزهم على اإلبداع واالبتكار. 

وأكد المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة 
الصحة في دبي أن هيئة الصحة ســتعمل على 
تطوير فكرة الروبوت اآللي في مستشفياتها، 
وســتعمل علــى إدخــال أحــدث التقنيــات 
العالمية  التكنولوجيــا  لتســخير  واالبتكارات 
لخدمــة لمرضى فــي مختلف المستشــفيات 

والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها.
وقال الميــدور: إن الهيئــة لديها تطبيقان 
حاليا علــى الروبوت اآللــي األول للخدمات 
الصيدالنيــة والثاني للعالج الطبيعي وســيتم 
تطويــر الروبــوت اآللي في أمــور أخرى في 
المستشــفيات، الفتــا إلــى أن الهيئة أطلقت 
نظام المعالج الشــخصي الذكــي في عمليات 
العــالج الطبيعي لتكــون الجهــة األولى في 

العالم التي تطبق هذا النظام.
وأضــاف: إن هــذه الخدمــة تقــوم علــى 
تكنولوجيــا االستشــعار الحركــي والمحاكاة، 
حيــث تعمل على تخفيف الضغط على مراكز 
العــالج الطبيعي بالهيئــة، وإعطاء المزيد من 
المرونة والخصوصية للمرضى في أداء تمارين 
العــالج الطبيعي من أي مــكان وفي األوقات 
التي تناســبهم مع خاصية متابعة الطبيب لهم 
عن بعــد وتزويدهم بالتوجيهات والتعليمات 
واإلرشــادات الطبيــة حــول كيفية ممارســة 
التماريــن الرياضية واالوقات والفترة الزمنية 

المتناسبة مع وضعهم الصحي. 

وأوضــح أن هذه الخدمة تســاهم في توفير 

الوقت والجهد والراحة واالستقاللية للمريض 
أثنــاء تواجــده في أي مكان فــي المنزل مما 

يساهم في تسريع عملية
الشــفاء التــام وتحقيق الهدف المنشــود 
الهيئة  للبرنامــج العالجــي، منوهــا بتوجــه 
إلطــالق خدمــة الصيدلية الذكيــة التي تقوم 
بتحضير األدويــة للمريض من خالل الروبوت 
اآللي بناء على وصفة الطبيب التي تم تدوينها 
في النظام اإللكترونــي للصيدلية، موضحا أن 
الخدمة ستســاهم عند تطبيقها في المستقبل 
في تقليل زمن االنتظار للحصول على األدوية 
الــى اقل مــن 10 ثوان وضمــان عدم حدوث 
األخطاء في صــرف األدوية إضافة إلى توفير 
الوقــت والجهد على المريــض والصيدلي في 

الوقت نفسه. 

 وبيــن أن الصيدليــة الذكية تقــوم بعمل 30 
موظفاً مما يســاهم بشــكل فاعل في ســرعة 
انجــاز العمــل وتقليل فترة انتظــار المرضى 

للحصول على األدوية التي تم صرفها لهم. 
وشــدد على أن هذه الخدمة عند تطبيقها 
التنافســية  القــدرة  تعزيــز  علــى  ســتعمل 
واالســتدامة للقطــاع الصحــي الحكومي عبر 
توظيف التكنولوجيــا الذكية لخدمة المرضى 
اضافــة الى تعزيــز كفاءة العمليــات الصحية 
وتحقيق الجودة والســالمة ودقــة المعلومة 

وسرعة االستجابة الحتياجات المتعاملين. 
وقال: إن خدمات الهيئة الذكية ســتنعكس 
بشــكل ايجابي علــى قطاع الرعايــة الصحية 
بدبــي وتعمل علــى تعزيز قدراتــه لتحقيق 

سعادة الناس واالستجابة

الوقــت  فــي  واحتياجاتهــم  لمتطلباتهــم 
الحيــاة للجميع  المناســب وتحســين نوعية 
الذكية  التطبيقــات  اســتخدام  وتمكينهم من 
التــي توفــر عليهــم الوقت والجهد ومشــقة 

التنقل إلى مكان تقديم الخدمة.

 وأكدت الوكيل المســاعد لقطــاع العمليات 
التربوية فــي وزارة التربيــة والتعليم فوزية 
حســن غريب أن «جائــزة اإلمارات للروبوت 
والــذكاء االصطناعي لخدمة االنســان » التي 
اطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتــوم ولــي عهد دبــي ورئيس المجلس 
التنفيــذي إلمارة دبي، علــى هامش فعاليات 
اليوم الثاني للقمة الحكومية الثالثة ســتخلق 
بيئة لالبتكار والتنافــس في القطاع التعليمي 
وخاصة في خدمة اإلنســان خاصة أن ســموه 
خصص فيهــا فئة لقطــاع التعليــم من طلبة 

مدارس وجامعات وشباب وهواة. 
وأوضحت أنها ستساهم في إبراز المواهب 
التعليمي،  القطــاع  الموجــودة في  واالبتكار 
كما أنها ســتعمل على رفع إمكانيات الطلبة، 
معربة عن شــكرها لسمو الشيخ حمدان على 
اهتمامه بقطاع التعليم وتشــجيعه على خلق 
أفــكار إبداعية وخاصــة اهتمامه البالغ بذوى 

االحتياجات الخاصة.
 وثمنت الدور التــي تلعبه قيادات الدولة 
في االهتمام باألجيال الواعدة وخلق مبادرات 
وجوائــز تحثهم دائما علــى االرتقاء واإلبداع 
واالبتــكار وتكــون تلــك المبــادرات بمثابة 
خارطة طريق للمسؤولين والعاملين في هذا 

القطاع الحيوي. 
وقــال الدكتور طيب كمالــي مدير كليات 
التقنية على مســتوى الدولة: إن إطالق سمو 
الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ولــي عهد دبــي رئيــس المجلــس التنفيذي 
جائزة اإلمارات للروبوت والذكاء االصطناعي 
لخدمة اإلنســان في القمــة الحكومية الثالثة 
يعكــس حرص قيادتنا الرشــيدة على توظيف 
التكنولوجيا في خدمة الناس وتأتي انســجاما 
مع توجيهات صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة حفظه الله، 
وتتــواءم مع إطالق صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» 

االستراتيجية الوطنية لالبتكار.

أجمع مسؤولو دوائر حكومية ورؤساء شركات 
ومديرو برامج على األهمية الكبيرة  لـ«جائزة 
اإلمارات للروبوت والذكاء االصطناعي لخدمة 
اإلنســان» والتي أطلقها ســمو الشيخ حمدان 
بــن محمد بــن راشــد آل مكتــوم ولي عهد 
دبي رئيــس المجلس التنفيذي،  مؤكدين أنها 
ثمرة قمة حكومية اســتثنائية رفعت االبتكار 
شــعارا لها، مشــيرين إلى أنها  تحفز الشباب 
على اإلبــداع واالبتكار والتطوير والمنافســة 
وتتماشــى مع رؤية اإلمارات فــي جعل عام 

2015 عاما لالبتكار.
 وأضافــوا في اســتطالع أجرتــه «البيان» 
أن الجائــزة تأتي في ســياق العنوان الرئيس 
للقمــة الحكومية وهو استشــراف حكومات 
المستقبل وتعكس الحرص الكامل الذي توليه 
القيادة الرشيدة لخلق فرص اإلبداع وتشجيع 

المبدعين. 
وأوضحــوا أنهــا ستســهم في بنــاء  ثقافة 
مجتمعية  قائمة على التميز والمنافسة أسوة 
بجوائز التميز الحكومي التي أصبحت مفهوما 

سائدا في الوسط الحكومي.

وتفصيــال، قال عبد الله آل صالح وكيل وزارة 
االقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة: 
إن الهدف من إطالق ســمو الشيخ حمدان بن 
محمــد بن راشــد آل مكتوم ولــي عهد دبي 
رئيس المجلــس التنفيذي «جائــزة اإلمارات 
للروبوت والذكاء االصطناعي لخدمة اإلنسان» 
هــو تحفيز الشــباب نحــو اإلبــداع والتفكير 
وتوجيه جهودهم لتحقيق االبتكارات العلمية 
في المجــاالت كافة بما يفضي إلى بناء ثقافة 
مجتمعية أســوة بجوائز التميز الحكومي التي 
أصبحت مفهوما ســائدا في الوسط الحكومي 
وال يمكــن التخلي عنها بعدما أصبحت شــأنا 

أساسيا في مفردات الثقافة المؤسسة.
وأضــاف: إن إطــالق ســموه للجائزة جاء 
ضمــن نطــاق ابتــكاري يتماشــى مــع رؤية 
حكومــة اإلمــارات في أن يكون عــام 2015 
عــام االبتــكار، الفتا إلــى أن هــذا النوع من 

الجوائز يسهم في تحفيز الشباب للكشف عن 
مهاراتهــم وقدراتهم وتوظيفهــا ألجل خدمة 
اإلنســانية جمعاء مثلما تسهم في شحذ همم 
الشباب نحو تطوير ابتكارات علمية وتوجيهها 

للمعرفة والتكنولوجيا.

مــن جانبه قــال الدكتور عبــد الرحمن العور 
مدير عام الهيئة االتحادية للموارد البشــرية: 
إن إطالق سمو الشــيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس 
التنفيذي «جائــزة اإلمارات للروبوت والذكاء 
االصطناعــي لخدمــة اإلنســان» مــن شــأنها 
دعم الجيــل الجديد من الشــباب المواطنين 
للتنافس العالمي في قطاع االبتكارات الذكية 

ومساعدته في مواكبة المتغيرات العالمية.
 ووصــف العــور القمة الحكوميــة والتي 
تســتضيفها دبي فــي دورتها الثالثــة بكونها 
شكلت منصة عالمية إلطالق مبادرات واعدة 

وبناءة وبناء معرفة إنســانية لشعوب العالم 
جمعــاء، مبينا أن العالم شــهد قمــة االبتكار 
التي سيكون لها مردود إيجابي على االقتصاد 

والتنمية البشرية.
واشار العور أن ذلك النوع من المسابقات 
يلعــب دورا فاعــال في خلق روح المناســفة 
وبناء جيل مبتكر يمتلك القدرة والكفاءة على 
المنافســة العالميــة والتقدم في المؤشــرات 

الدولية.   

وقــال داوود الشــيزاوي، الرئيــس التنفيذي 
للجنة المنظمة لملتقى االســتثمار الســنوي: 
إن إطــالق الجائزة يأتي ترجمة لدعم القيادة 
الرشــيدة لجيل الشباب وتتماشــى مع رؤية 
القيــادة الرشــيدة فــي أن يكون عــام 2015 
عاما لالبتكار، موضحا أنها ستلعب دورا كبيرا 
في تحفيز الشــباب المواطنيــن على اإلبداع 
واالبتكار الخالق، مما سيعزز مكانة اإلمارات 

في التنافسية العالمية.
وأضــاف الشــيزاوي: إن القيادة الرشــيدة 
أدركت مبكرا أهمية االســتثمار في اإلنســان 
حيث تراه الثروة الحقيقية وبالتالي استثمرت 
فــي المواطــن وحرصه على جلــب الخبرات 
العالمية  ومن ثم أصبحت اليوم بلدان العالم 
تتطلع للمواطن الستقاء الخبرة والمعرفة منه 

وهو أمر يدعو إلى الفخر.
وتابع: إن القمة الحكومية 2015 شــهدت 
عــرض تجــارب إماراتيــة أمــام زوار القمــة 
مــن مختلف مناطــق العالم، مشــيرا إلى أن 
اإلمــارات قطعت اليوم شــوطا فــي االبتكار 
وســتواصل رؤيتهــا الراســخة والواضحة في 
تحقيــق أهدافها فــي جعل اإلمــارات ضمن 

البلــدان القيادية في العالم في االبتكار خالل 
السنوات الـ7 المقبلة. 

 وقــال وليد بن عبد الكريم الرئيس التنفيذي 
لشركة «أون تايم»: إن إطالق الجائزة يعكس 
الرؤيــة الحكيمــة للقيــادة الرشــيدة والتي 
ســبقت العالم فــي إدراك أهمية االســتثمار 
في اإلنســان، لذلك حرصت طيلة الســنوات 
الماضية على االســتثمار في العنصر المواطن 

من أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء 
من جانبها أكدت ســارة يوســف األميري 
المتقدمة  الجويــة  األنظمــة  برنامج  مديــرة 
في مؤسســة اإلمارات للتقنيــة والمعلومات 
أن  الجائــزة تشــكل أحد مســارات البحوث 
والتطويــر فــي مجال العلــوم والتقنية والتي 
تنــدرج تحــت مظلتها «الروبوتات» مشــيرة 
إلى أن الجائزة تهدف إلى تسليط الضوء على 

قطاع بحثي حيوي يخدم قطاعات متعددة. 

21

 قــال علي الرميثــي مدير تلفزيــون دبي: 
إن جائــزة اإلمــارات للروبــوت والــذكاء 
االصطناعي لخدمة اإلنســان تأتي في سياق 
العنــوان الرئيــس للقمــة الحكومية 2015 
وهو استشراف حكومات المستقبل، وتؤكد 
علــى الحــرص الكامل الذي توليــه القيادة 
الرشــيدة لخلــق فــرص اإلبداع وتشــجيع 
المبدعين. واضــاف:إن إطالق الجائزة كان 
نتاجا لقمة حكومية استثنائية بأوراق عملها 
والمتحدثين فيها لتصبــح عالمة فارقة في 
أي حدث حكومي قــد ينظم في المنطقة.

دبي - البيان

 أكد ســلطان فيصــل الرميثي منســق عام 
برنامــج عجمــان للتميــز الحكومــي، على 
أهمية الجائــزة ودورها فــي التعرف إلى 
مواطــن اإلبــداع واالبتــكار لدى الشــباب 
وتنميتهــا واســتثمارها وتوظيفهــا لخدمة 
وترجمة األهــداف المرجوة منها، مشــيرا 
إلى أهمية القمة الحكومية والتي تمحورت 
ومناقشاتها  الرئيسية وجلســاتها  مواضيعها 
حول شعارها وهو االبتكار، والجائزة تعتبر 

إحدى ثمرات نتاج القمة. 
واستشــهد الرميثــي بمــا جاء فــي الكلمة 
االفتتاحيــة  التي ألقاها الفريق أول ســمو 

الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولي 
عهــد أبوظبي نائب القائــد األعلى للقوات 
المســلحة والتي تمحورت حول االستثمار 
في اإلنســان وأن عصر الرأسمالية قد ولى 
فيمــا بــدأ عصــر جديــد إلدارة المواهب 
واالبتكارات والمهارات.        دبي - البيان
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التحــول الذي نمضــي باتجاهــه يحتم 
علــى األفــراد االنخــراط فــي الكثيــر 
من الصناعــات، بغية االنضمــام لركب 
العامليــن، في الوقت الذي أصبحت فيه 
كل وظيفــة مرتكزة علــى التكنولوجيا، 
وهو أمر يلقي بظالله على سوق العمل. 
تلــك كانت افتتاحية الشــريك المؤسس 
لشــركة «لينكــد إن»، أالن بلــو، فــي 
جلســته «المعضلة الجديدة للمواهب» 
الثالثة، فاألزمة  القمة الحكوميــة  خالل 
العاطلين  نســب  وارتفاع  االقتصاديــة، 
عن العمل، والنظام التعليمي كانت من 
بيــن أول التحديات، في جلســته، الفتا 
الــى أنــه خالل جلســات اليــوم األول، 
تحــدث البعض عــن الجيــل الثاني من 
الماكينــات وتأثيــر التكنولوجيــا علــى 
التغيــرات الراهنــة، ومؤكــداً علــى أن 
استقالليــة المبتكر هي الحل لبعض من 

كل المعضلة الحالية.
ماذا سُيلم بالوظائف مستقبًال؟  

معضلة المواهب بحســب أالن بلو ال 
تقتصر على عدم تفعيــل دور أصحابها، 
بل هي في الواقع أكبر، مستدًال بدراسة 
قادتها منظمة غيــر ربحية في الواليات 
المتحــدة، تلعب دورا واسع النطاق في 
التأثيــر على اإلنتاجيــة واالبتكار، كانت 
قد استهدفت األثــر التكنولوجي، لتأتي 
نتائجهــا وتميط اللثام عن وجود حوالي  
600 ألــف وظيفة جديدة و«شــاغرة»، 
لكن المؤسسات ولألسف تواجه مشكلة 
إيجاد المؤهلين لها. هذا يعني أن توفر 
المزيد من الوظائف الشــاغرة، ال يعني 
توظيــف العاطلين عــن العمل الذين ال 
الكافي  والمؤهــل  االستعــداد  يملكون 

للحصول عليها.

وبهــذا الصدد، يعلق أالن بأن األوان قد 
حان لتفعيل النظام التعليمي وتحســينه 
لحــدوث أي  بشــكل تدريجــي، تفادياً 
انهيــار فيه، وذلك بما يتواءم ومتطلبات 
ســوق العمــل، مؤكــدا لجمهــوره بأنه 

سيتــم شــطب العديــد مــن الوظائف 
مــن خريطــة المســتقبل، والسيما تلك 
التــي يمكــن لــآلالت إتمــام مهامهــا، 
وبالمقابل سيحتفظ األطباء والمبتكرون 
بوظائفهــم، ألنهــم في أعمــال تتطلب 
حضور العنصر البشري لتطويرها، فضال 
عــن العلمــاء الذين يصنفــون في ذات 
الفئــة التــي تتمتع بالحصانــة ضد سيل 

طفرة التكنولوجيا الهائلة. منبهاً إلى أنه 
تتأرجح بين تلــك الفئتين مجموعة من 
األشــخاص الذين يرتقون بقدراتهم في 
مواجهة التحديات، وهؤالء سيســتغرق 
استبدالهــم بالمكينــات أو اآلالت فترة 
طويلــة. وأكــد أالن بلــو أن الخاسر في 
جولــة التغيــرات تلــك هــم ذاتهم من 
الشــيخ محمد  الســمو  ذكرهم صاحب 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، فــي كتابه، طارحاً أمثلة كســائقي 
األجرة، وخفر الســواحل، وحراس األمن 
وكثيرين غيرهم.  لكن ما هي المفاهيم 
التي يمكن استخدامها أو حتى استعارتها 
لحــل مثــل تلــك المشــكالت، وما هي 
القيمــة المضافــة؟ هنا أجــاب بلو على 
تساؤالته بأن األشــخاص الذين يبحثون 
نتائج  بالمقابل  عن «نتائــج» يحققــون 
جيــدة فــي اتخــاذ القــرار، ناهيك عن 
ارتقائهم بمنتجاتهم،  مستشفين هنا أن 
كل من يسهم في تحقيق مصالحه يسهم 

في تطوير نظام عالم األعمال.

وبالعودة للنظام التعليمي الذي يتوجب 

التحسين،  تحاول «لينكد إن» أن تكون 
جهــة يعــول عليها فــي خلــق روابط 
بيــن الجهــات التعليمية والمؤسســات 
الحكومية وسوق العمل، بصفتها منصة 
تنسيقية وتنظيمية بين الجهات العاملة، 
لضمــان التدريب والتعليــم، عبر إيجاد 

منهجيات جديدة تدعمها الحكومة.
كمــا أن إيجــاد نظــام مشــترك بين 
الباحثيــن عــن عمل وأصحــاب العمل 
واألوساط التعليميــة، يمكن أن ُيعّرف 
الفرد على ثغراته في العمل. إذ ستنظر 
الجهات التعليمية للمهارات التي تحتاج 
للتدريب، ومن جهة أخرى ستتم بلورة 
الحلول مــع أصحاب العمــل، وبالتالي 
سيقــارن العنصر األول، وهــو الباحث 
عــن عمل، مهاراته مــع متطلبات سوق 

العمل.
وبالحديــث عن المبتكر، شــدد أالن 
بأنه يتوجب عليه اختيار أمور تتماشــى 
مع أهدافه المرجوة، وبالنســبة للجيل 
المقبل، فإن الحرية االقتصادية مطلوبة، 
حيث ال يفكر المبتكر الحقيقي بالمال، 
بــل بالعمل. كما يحرص على العمل مع 
من أسماهــم «العظمــاء»، من منطلق 

بيئة العمل ذات القيم المثلى.

استقبل صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، في مدينــة جميرا فــي دبي قبل 
ظهر أمس على هامش القمة الحكومية 
الثالثة بحضور سمو الشــيخ حمدان بن 
محمد بن راشــد آل مكتــوم ولي عهد 
دبــي وسمو الشــيخ مكتــوم بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائــب حاكم دبي 
نيجيرفــان بارزاني رئيــس وزراء إقليم 
كردستــان العراق المشــارك في أعمال 

القمة.
استعــراض  اللقــاء  خــالل  وجــرى 
البلدين وسبل  بيــن  الثنائية  العالقــات 

تعزيزها على مختلف المستويات.
ونقــل رئيس الــوزراء الضيــف الى 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 

آل مكتــوم تحيــات مســعود البرزاني 
رئيس اإلقليم وتمنياته لســموه بموفور 
الصحة والعافية ولدولة اإلمارات قيادة 

وحكومة وشــعبا دوام التقــدم والخير 
واالزدهار.

وتطرق الحديث بين سموه والضيف 

إلــى أعمــال القمة الحكوميــة في دبي 
ودورهــا في تطوير األداء الحكومي في 
دول المنطقة، مؤكدا أن إقليم كردستان 

وحكومته يســعى دومــا لالستفادة من 
تجربة دبــي الرائدة في مجــال التطور 

االداري والتكنولوجي والخدمي.

حضــر اللقاء سمو الشــيخ أحمد بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد 
بن راشــد آل مكتوم وسمو الشــيخ منصور 
بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي 
الدولي للرياضــات البحرية ومعالي محمد 
بــن عبدالله القرقاوي وزير شــؤون مجلس 
الــوزراء رئيــس اللجنــة المنظمــة للقمة 
الحكومية ومعالي الفريق مصبح بن راشــد 
الفتان مديــر مكتب صاحب الســمو نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة 

التشريفات والضيافة بدبي.

كشفت دراسة عالمية حديثة أجرتها شركة 
«أكسنتشــر» أن تزايد اهتمــام الحكومات 
بالتقنيــات الحديثة وتقديم خدمات رقمية 
سيســهم فــي خفــض تكاليــف العمليات 
اإلدارية بنســبة قــد تصل إلــى %45. كما 
أكــدت الدراسة أهمية الــدور الذي يلعبه 
التحــول الرقمــي فــي تحســين انطباعات 

المواطنين عن حكوماتهم.
وقال برنــارد لي ماسون المديــر التنفيذي 
العالمي للقطاع الصحي والحكومي بشركة 
أكسنتشــر فــي مؤتمــر صحافــي بحضور 
التنفيذي  المدير  التويجــري  الدكتور ماجد 

للخدمــات الصحية والخدمــات العامة في 
الشركة على هامش القمة الحكومية الثالثة، 
أمــس، إن هنــاك رابطاً قويــاً وواضحاً بين 
المعرفة الرقميــة والنمو بجانب التطورات 
االقتصاديــة واالجتماعية األخرى، الفتاً إلى 
أنه كلما كان هناك %1 زيادة في «الرقمنة» 
يرتفــع الناتــج المحلــي اإلجمالي بنســبة 
%0.5، كمــا أن ارتفاع %1 فــي «الرقمنة» 
يؤدي أيضاً إلــى %1.9 ارتفاعاً في التجارة 
الدولية، وعندما ترتفع بنسبة %10 تنخفض 

معدالت البطالة بنسبة 86%.
شــركة  قدمتهــا  التــي  الدراســة  وتركــز 

الرقمــي  التحــول  علــى  «أكسنتشــر» 
للحكومــات، وبحثــت فــي دور الخدمات 
الرقمية وقدرتها على المســاهمة في رفع 
كفاءة القطاعات االقتصادية وتعزيز القدرة 
التنافســية ودعم جهود االبتكار في الدول 
التــي تطبقها، ومقدار استفــادة المواطنين 
من هــذه الخدمات من خالل دراسة بحثية 
دبي - البيان  عالمية. 
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أشــادت ماري كيفينيمي نائــب األمين العام 
لمنظمــة التعاون االقتصــادي والتنمية، خالل 
الكلمة الرئيســة األولــى التي ألقتها أمس في 
اليوم الثاني للقمــة الحكومية بدبي، بالجهود 
التــي تبذلهــا حكومــة دولــة اإلمــارات في 
االعتماد على التكنولوجيــا واالبتكار لتحقيق 

التقدم المطلوب لالرتقاء بالعمل الحكومي.
وأشــارت الــى أن المنظمــة حققــت بعض 
التطويــر المطلوب فــي مجــال التكنولوجيا 
واالعتمــاد عليهــا وتطبيقها فــي العديد من 
المجــاالت وفي عدد من الــدول، موضحة أن 
اســتونيا بنت حكومة رقميــة تعتمد الحلول 

التكنولوجيــة، ووضعت بنيــة تحتية هي من 
أكثر الحكومــات نجاحاً، ما مكنهــا من إدارة 
التغيير في الخدمات الحكومية عبر اســتخدام 

البيانات المتاحة.
وقالــت: االنتقــال إلــى مرحلــة التغييــرات 
التكنولوجية الكبيــرة يحتاج إلى تعاون على 
مســتوى الحكومات، وإلــى محفزات واضحة 
للنمــو والتقدم فــي كل قطاع مــن قطاعات 
الخدمــات الحكومية، وهــذا التحول ال يمكن 
أن يتــم من دون قيادة قويــة، وعلى الجميع 
معرفــة أي نوع مــن القيادة، وهــذا يتطلب 
االعتمــاد علــى االبتكار الــذي يتمحور حول 

احتياجات المواطنين.
وشــددت علــى أنــه ألجــل الوصــول الــى 
المســتويات المطلوبة مــن التميز الحكومي، 
يتطلــب تحويــل األفــكار إلى حقائــق على 
األرض، وحشد كل الطاقات واإلمكانات، األمر 
الذي سيســاعد على إيجاد حلول تحقق ذلك، 
من خالل تشــارك األفراد مع الحكومات جنباً 

الى جنب.
ونوهت باألهمية الكبيرة لالبتكار في معالجة 
القضايا الشائكة، التي تواجه عمل الحكومات 
في شــتى القطاعــات، مؤكدة علــى ضرورة 
العمل على االستغالل األمثل للموارد المتاحة 

من البيانــات الحكومية المفتوحــة، التي قد 
تؤدي إلى الكثير مــن االبتكارات على صعيد 
الخدمــات. وأكــدت أن االبتــكار فــي عمل 
الحكومات يقــوم على الشــراكة الفاعلة بين 
القطاعين الحكومــي والخاص، وعلى االنفتاح 
للبيانــات،  األمثــل  والتوظيــف  والشــفافية 
مــا يتطلب اطــالق منصة للحكومــات لحثها 
على التميز والعمل على تقييم األداء بشــكل 
متواصل، من خالل األفكار الجديدة واالعتماد 
على االبتكار، الذي يســاعدها فــي اختيار ما 
يناســبها، ويوفر لهــا الحلول للمشــاكل التي 
تواجهها.           دبي ــ البيان

fadheela@albayan.ae

فــي القمة الحكوميــة الثالثة التي شــهدت على مدى اليوميــن الماضيين 
حضــوراً جماهيرياً ضخماً والقت تفاعالً الفتاً وجلســات في غاية األهمية، 
يصعــب على المرء حقيقة عما يتحدث وعلى أيها يســلط الضوء، فكل ما 
يدور في هذه القمة التي هي بحق قمة في كل شيء.. في اختيار المحتوى 

والشخصيات وكل ما يحيط بها وهذا كله كفيل بأن يجعلها مهمة جداً.
«نحن اإلمارات» كان موضوع كلمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
وزيــر الخارجية في القمة ألقاها ظهر أمــس وال مبالغة إن قلنا إنها كانت 
رائعة، في ما حوته الكلمات من ســرد جميل، جال المتحدث بمســتمعيه 
وعبر تاريخ هذا الوطن تحدث عن ســر نجاح بالدنا مشــددا على أن ديننا 
وهويتنــا مصــدر فخرنا.  وقــف مطوالً في حديثه الشــيق عند االنســان 
وحكايته في البذل واإلنجاز سائرين في هذا على درب "أبونا زايد – رحمة 
اللــه عليه" وعن العالقات الجميلــة والمتينة التي تربط االمارات مع 187 
دولة في العالم بشعوبها، عالقات لم تأت من فراغ، غرس بذارها األولون 

ونقطف اليوم ثمارها ونحصد حصاداً حلواً طيباً. 
حديــث وزير الخارجيــة والذي يعود له الفضل فــي الكثير من االنجازات 
تحققت على يديه خالل الســنوات القليلة الماضية تمكن من إرساء أسس 
متينة لدولة ربما كانت صغيرة بمساحتها كبيرة بمنجزاتها التي تعانق عنان 

السماء سبقت غيرها ممن سبقها إلى التمدن والحضارة بسنوات. 
نعــود إلــى مدينة الجميرا حيث تمضي فعاليات القمــة، آخذة العالم إلى 
فضاء رحب من العطاء واالبتكار والتنافس فيه على تقديم األفضل وعرض 

كل ما من شأنه جعل حياة اإلنسان أكثر رخاء ورفاهية وسعادة. 
قمــة ال تنظر إلى الوراء بل تتخذ مــن الماضي ما يعينها أكثر على المضي 
نحو األمام و إلى مستقبل زاخر بالحديث، زاهر بالجميل، قمة فيها الحياة 
هــي األســاس واالبتكار مــن أجل حياة أفضل لإلنســان، قمــة تفخر بأياٍد 
إماراتيــة تتشــابك مع أيد عربيــة وأجنبية والجميع يعمــل من أجل هذه 

األرض، فيها يرون حاضرهم الجميل ومستقبلهم األجمل.

يــرى دانيال غيلبــرت البروفســيور في علم 
النفس بجامعة هارفارد، ان الشــفافية والبعد 
عن الفساد يسعد الشعوب. وقال خالل جلسة 
«رحلــة البحث عــن الســعادة»، التي جاءت 
ضمن فعاليات اليــوم الثاني للقمة الحكومية 
الثالثة، إن السعادة تقاس بمستويات التجارب 
التــي يعشــها األفــراد، مؤكداً علــى اختالف 
مفهوم الســعادة من شــخص إلى آخر، حيث 
يتغير مفهوم السعادة حسب القدرات العقلية 
والتجــارب التي يمر بها الفرد، فضًال عن تغير 
مفهوم السعادة، وظهر مع مر العصور مفهوم 
الســعادة بازدهار الحركــة الزراعية ومن ثم 
الصناعيــة، وأخيراً في الطفرة التي يشــهدها 

عالم التكنولوجيا اليوم.
وأرجــع غيلبــرت أســباب الســعادة إلى 
ثالثة أشــياء؛ هي« الزواج والمال واألطفال». 
وقــال: الكثيــر من األمهات فــي جميع أنحاء 
العالــم ينصحــون أبناءهم وبناتهــم بتحقيق 
تلك األشــياء الثالثة حتى يشــعروا بالسعادة. 
وفســر محور «الزواج» بالقول: الزواج يجعل 
االشــخاص ســعداء نوعاً ما، النهم يشــعرون 
بزيــادة أعــداد االشــخاص المحيطيــن بهم، 
لكــن معظم المطلقين أو العازبين يشــعرون 

بالوحدة، لذلك نرى أن أغلبهم غير سعيد.
وفي محور الســعادة الثاني وهو «المال» 
قال: المال يســهم بنســبة كبيــرة في حصول 
الفــرد على مفهوم الســعادة، حيــث يمكنه 
من الســفر وامتــالك الكثير مــن االحتياجات 

الشــخصية.،أما المحور الثالــث وهو األطفال 
فأكــدت الدراســات أن الذيــن لــم ينجبــوا 
أطفــاًال يعانون مــن الحــزن، وكل من تلقى 
خبر «الحمل» شعر بالســعادة، ولكن تختفي 
ســعادته بعــد إنجــاب الطفل، حيــث تعاني 
الكثيــر من األمهات العامــالت من اكتئاب ما 
بعــد اإلنجــاب، وينعكس ذلك على ســعادة 

الزوج.

وألقــى الضــوء علــى الــدور الــذي تلعبــه 
الحكومات إسعاد شــعوبها، بخاصة إذا كانت 
تلك الحكومات تتعامل بشــفافية وتبتعد عن 
الفســاد، ممــا ينعكس إيجاباً علــى الفرد في 

العمل وعلى إنتاجة اليومي.
واعتبر غيلبرت أن تحقيق الســعادة للفرد 

تزيــد من نشــاطه الذهنــي وتقــوي قدراته 
اإلبداعيــة واالبتكارية؛ ســواء علــى الصعيد 
العلمــي أو الشــخصي، فضًال عن أنها تســهم 
في توســيع مســاحات االنتباه عنــده وعمقه 
الفكري، وبالتالي يصبــح قادراً على اإلنتاجية 

في العمل والتخيل واإلبداع معاً.
وأشــار البروفســيور غيلبرت إلــى أهمية 
التجارب العملية واستيعاب العقول، تبعاً لما 
لهذيــن العنصرين من من جعــل األفراد أكثر 
سعادة ممن لم يتعرضوا لتجارب في حياتهم، 
مشيراً إلى أن درجة السعادة تختلف باختالف 
األعمار، بخاصة أنها تتطور مع تطور الشخص 
فــي العمر، حيث يلعب العقل البشــري دوراً 
كبيــراً فــي إيجاد توفيــر بيئة فكريــة إليجاد 
السعادة من خالل المواقف والتجارب والرؤى 

بشكل مختلف واستيعابه لمواقف الحياة.

وســلط الضوء علــى تجاربــه العلمية في 
الحياة؛ حيث أجرى دراســة ميدانية للتعرف 
علــى إمكان خــروج األفــراد مــن المواقف 
واالزمات التي يمكن أن يتعرضوا لها وتسبب 
لهم وعكة نفسية؛ فأظهرت الدراسة أن 50% 
من االشــخاص الذين تعرضــوا لتلك الظروف 
الصعبة، اســتطاعوا الخروج منها بشــكل مرن 
كونهم يتمتعــون بأفكار مختلفــة عن العينه 
بشكل عام، وأصبحوا أكثر سعادة بتلك التجربة 
من دون اللجوء للمعالجيين النفسانيين، علماً 
بــأن %20 من تلــك العينه ُدمروا نفســياً وال 

يستطيعون تدارك تلك األزمات. 

وأوضــح البروفســيور غيلبــرت، أن اعتيــاد 
االشخاص على عمل شيء معين بشكل يومي 
يجعلهم سعداء في حياتهم، حيث يعتاد عقل 
االنســان على فعل ذلك العمل يومياً وعندما 
ينقطــع عنه ليوم واحد قد ُيصــاب من اعتاد 
عليه بالحزن، وعندما يعاود ممارســته يصبح 
ســعيداً مثلمــا اعتاد. مشــيراً إلــى أن علماء 
النفس اكتشــفوا، مؤخراً، أن لالبتسامة عالقة 
البشــرية،  للنفس  الداخلي  بالعالــم  مذهلــة 
فحين  يبتســم اإلنســان ال يؤثــر في محيطه 
الخارجــي فحســب؛ بــل ينعكس ذلــك على 
عالمه الداخلي مباشــرة، وتستجيب المشاعر 
الداخليــة فوراً، ألن العقل الباطن ال يميز بين 
الحقيقة والخيال. وقال: عندما تبتســم يقتنع 
عقلــك الباطن بأنــك تعيش هذه االبتســامة 
واقعيــاً؛ فيقوم بتكييف مشــاعرك لتتناســب 

معها، فتتولد لديك سعادة داخلية فورية.

«األشــخاص الذين لم يبتكــروا اختفوا من 
الوجود». اســتفتاح يليق بالجلسة الرئيسة 
نائب  التــي قدمهــا د.بيرنــارد ميرســون 
رئيس قســم االبتــكار في شــركة «آي بي 
إم» العالميــة العاملــة فــي مجــال تطوير 
البرمجيــات والتقنيــات، خــالل فعاليــات 
اليــوم الثاني للقمــة الحكومية في دورتها 
الثالثــة بمدينة جميرا تحت عنوان «تعرف 
على السيد واتســون: كيف يساهم الذكاء 
الصناعي فــي تطوير الخدمات الحكومية»، 
إللقاء الضــوء على أهمية قــراءة وتحليل 
دفــق المعلومــات الراهنــة بالتحديد، مع 
التشــديد على مبدأ اإلبداع واالبتكار، الذي 
يمكننا من القول إنه «دستور» جديد، يأتي 
تزامناً مع توجه الدولة الحالي الستراتيجية 
وأركان  مؤسســات  ســائر  عبــر  االبتــكار 

المجتمع المحلي.
حــري بنــا استشــفاف أن شــركة مثل 
«آي بــي إم»، ملتصقــة بهدفهــا األقصــى 
في اســتثمار البيانات عبــر تطويع ماليين 
الــدوالرات لمعالجتها، واألمــر األهم من 
ذلــك، إنشــاء تلــك البيانــات أو إيجادها، 
وذلــك لألهميــة التــي تمثلها عبــر التنبؤ 
باألحداث المســتقبلية وفائدتها في شــتى 
القطاعــات، كخطة احترازيــة للتغلب على 
الكوارث واألزمات. تماما كرحلة الروبوت 
«واتســون»، الملقب بأذكــى التقنيات في 
حرفــة صناعة العقــول الصناعيــة الذكية، 
والتي تم الشــروع فيها استنادا إلى تحليل 
البيانات. الفتاً ميرســون الــى أن جميع ما 
حولنــا عبارة عــن «أرقــام»، أو نمط من 

أنماط البيانات، كالفيديو مثال.

وذكر ميرســون أمثلة عديــدة، ولم يرتكز 
مجمــل حديثــه علــى الروبوت، بــل على 
تطبيقاته، غير أنه لفت االهتمام إلى األمثلة 
التي يمكن استقاؤها في سبيل استثمار تلك 
التكنولوجيا، في قطاعات الصحة بتشخيص 
األمــراض، والنقــل من جهــة معرفة حركة 
السير خالل المستقبل، واألرصاد الجوية من 
جانب التنبؤ بحالة الطقس. ومن التطبيقات 
الواقعية، الجهود التي يمكن بذلها لالنكفاء 
علــى احتمال تكرار ما حــدث خالل كارثة 
تســونامي، الســيما في دول شرق آسيا؛ إذ 
يعمــل فريق من الخبراء على أخذ توقعات 
ســقوط األمطار، ورســم خرائط عن أماكن 
الهطول، ومن ثم يجري إرسالها للحكومات، 
وحبذا لو تم إرفاق تلك المعلومات ببيانات 
عن الطرق المعبدة وأماكن تركز الســكان 

فــي حال وجودهــم في األماكــن المتوقع 
تضررها، ومن ثم يجري التنبؤ بالتســونامي 
أوالفيضانــات إلجالء الســكان فــي إجراء 

احترازي.
وينطبــق األمر ذاته على حركة الســير؛ 
حيث عرض ميرســون دراسة أخذت مكانها 
في ســنغافورة كمثــال علــى إيجابية تلك 
التنبــؤات أوالتوقعات عبــر البيانات، التي 
تــم حصدها حول الســيارات فــي الطرق، 
من خالل معرفة ســرعة الســيارات في كل 
رقعــة بالمدينة، واضعين بعين االعتبار أنه 
في حال نجاح التجربة بالتنبؤ باالزدحامات 
المرورية في المناطق المســتهدفة بعد 20 
دقيقة، فإن مســألة جمــع وتحليل البيانات 
ســتكون فعالة في التنبؤ بحركة السير بعد 
عاميــن مثال. وجــاء بعدها األمــر المحفز 
في أن القــراءات والتوقعات التي وضعت 
قبــل 20 دقيقة، طابقت القــراءات الفعلية 
للمدينــة الســنغافورية فــي تلــك المــدة 
الزمنية. وبالمقابل، فإن رد الفعل على ذلك 
يكون بضبط تسلســل اإلشــارات المرورية 

في تلك المناطق.

قد يتبادر لألذهان ســؤال عــن مدى قدرة 
تكنولوجيا واتسون المعتمدة على الحوسبة 
المعرفيــة، التــي جوهرها توفيــر البيانات 
للجميع، فــي تعزيز األمن العــام. ويعرب 
ميرســون عن إمــكان اســتخدام مثل تلك 
التطبيقات في إيجــاد توقعات حول أماكن 
تركــز أنشــطة المجرميــن، وهنــا ال تتــم 
زيــادة أعداد قوات الشــرطة، بل توزيعهم 
وتعزيزهــم فــي تلــك المناطــق، وهــي 

اســتراتيجية القت نجاحاً في مدينة فيتشينا 
بتخفيض الجرائــم لما يقارب %40، ويعود 
الفضل في ذلك لتحليل البيانات القائم على 

دستور االبتكار في تطبيقاته.
أكد ميرســون أن «واتسون» يفتح مجاًال 
للمزيد من الحوســبة المعرفية التي تتمتع 
بميــزة فريــدة عنــد مقارنتهــا باألنظمــة 
التقليدية التي تســتند مهامهــا إلى برامج، 
أمــا النظــام المعرفي فهو فريــد ألنه قابل 
للتعلم، كطفل في طور النمو، كما أنه قابل 
للتخصيص وفقاً الحتياجاتنا، مشدداً على أن 
تلك األنظمة الحديثة تعالج األمور بطريقة 

مختلفة.

ذكــر واتســون مقولة اســتقاها مــن أحد 
المحاضرين في جلســات القمة خالل اليوم 
األول، وهي أن الريادة في حل المشــكالت 
والتغلــب علــى التحديات تنبــع من تحلي 
المرء بـ«األعصاب»، وربما يتغذى واتسون 
اآللي بخالف البشر، على الطاقة الكهربائية، 
غيــر أن ذلــك النظام المعرفــي يعمل عبر 
معالجة الــكالم اللغوي بتقديم تفســيرات 
لألسئلة، ليسرد كافة االفتراضات أواألجوبة 
الممكنــة، 100 جواب مثال، تم يتم تصنيف 
كــم المعرفــة األخير وفق األجوبــة األكثر 
واقعية، وهو شــوط طويــل يتم قطعه عبر 
واتسون في غضون 17 ثانية تقريباً. ما يفسر 
قدرة الروبوت في التغلب على متســابقين 
ضمن كبرى المنافســات، «جيوباردي»، كما 
أنه يعتمــد مبدأ التعلم؛ ففــي حال وجود 
إجابــات خاطئة، فإنه يعمد لتصحيحها حاًال 

بمدخالت أكثر دقة.
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أشــاد معالي الشــيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيــان وزير الثقافــة والشــباب وتنمية 
المجتمع بالكلمة التي ألقاها الفريق أول 
ســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان 
ولــي عهد أبوظبــي نائب القائــد األعلى 
للقوات المسلحة في افتتاح أعمال القمة 
الحكوميــة والتــي جاءت شــاملة لجميع 

المحاور المهمة في العمل الوطني.
وقــال معاليــه فــي كلمة لــه بعنوان 
«الشــيخ محمــد بــن زايــد.. وكلمة من 
القلــب» إن كلمة ســموه رصدت العديد 
من األهداف الواضحة والضرورية لالرتقاء 
بحاضر الدولة ومســتقبلها ســواء بسواء 
بما في ذلك التخطيط الجيد والمســتنير 
لخمسين سنة قادمة وبناء اقتصاد متنوع 
ومستدام وإنشاء البنية التحتية واالهتمام 

بمجــاالت الصناعة إلــى جانب العالقات 
مع اإلخوة واألصدقاء والسياسة الخارجية 
الرشــيدة ودور الشــباب ومكانة المرأة 
والتنمية االجتماعية والبشــرية بمختلف 
أبعادهــا في التعليــم والصحة ومجاالت 
االبتــكار المختلفة، إضافة إلى تقدير دور 
وإسهامات رجال األعمال، بل وإسهامات 

كل فرد في تقدم المجتمع.
وتالياً نص الكلمة: «لقد شعرت بسعادة 
غامــرة، وفخر كبيــر بالكلمة الرئيســية، 
للفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهــد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، والتي استهل بها 
فعاليات الــدورة الثالثة للقمة الحكومية 
وإن هــذه الكلمــة المباركة تجســد من 
وجهة نظري، عظمة هذا الشعب، وعظمة 
قادتــه المخلصيــن، بل إنهــا أيضا، مجال 
العتزازنا الكبير، بما نحظى به من القيادة 
الرائدة لســمو الشيخ محمد بن زايد هذا 

الرجــل المخلــص، الــذي يصــدق القول 
بالعمل، ويسعى ليل نهار، في سبيل إعالء 
صرح الوطن، لتكون اإلمارات، اليوم وفي 
المســتقبل على الســواء، نموذجاً فريداً، 
في التعمير والبناء، واالســتقرار والرخاء، 
في ظل تفاؤل كبير بمســيرة هذه الدولة 

الفتية، ومستقبلها الزاهر بإذن الله.

لقــد جذبني إلــى كلمة ســموه بالذات، 
تركيزه على اإلنسان، وحرصه على تنشئة 
أبناء وبنات الوطــن، على مبادئ قويمة، 
تعتمد على اإليمان بالله، وتفي بمتطلبات 
الدولــة، في الحاضر والمســتقبل،  تقدم 
وتحــرص على تأكيد إســهاماتهم الجادة، 
في كافة التطــورات اإليجابية في العالم، 
ضمــن رؤية وطنيــة متطــورة، يعتز بها 

الجميع ويفتخر.
إننــي أعبر عــن إعجابي الشــديد، بما 

قاله ســموه، من أن المواطــن، هو ثروة 
وطنيــة كبرى، تجــب رعايتهــا وتنميتها 
الممكنــة، وأن قوتنــا  الوســائل  بكافــة 
كمجتمــع ناهض، هــي رهــن بوحدتنا، 
وبعملنا المشــترك إلى أعلى المستويات، 
في ســبيل تحقيــق األهــداف العليا لهذا 

الوطن العزيز.

لقد جاءت كلمة ســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد انعكاســاً لما يقوم به ســموه، من 
دور قيــادي مرموق، فــي تحقيق التقدم 
واالزدهــار، فــي مســيرة هــذه الدولة 
الناهضة، والتي بدأت على يد المؤســس 
الكبيــر، المغفــور له الوالد الشــيخ زايد 
بــن ســلطان آل نهيان، عليــه رحمة الله 
ورضوانــه، واســتمرت في ظــل القيادة 
الحكيمة لصاحب الســمو الوالد الشــيخ 

خليفــة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة، 
حفظــه اللــه، ومتعــه بموفــور الصحــة 
والعافية، هذه الدولة، قد أصبحت بحمد 
اللــه، نموذجا ناجحا، للنمــو والبناء، في 
العالــم كلــه، إنها دولة، تســير بكل ثقة، 
نحو مستقبل يقوم على العلم والمعرفة : 
مســتقبل تكون فيه اإلمارات دائما، وهي 
بلد الرخاء والحكمة والسالم، بل أيضا بلد 

التنمية والتقدم واالزدهار.
لقد جاءت كلمة ســموه، شاملة لكافة 
المحاور المهمــة في العمل الوطني، إلى 
جانب رصد العديد من األهداف الواضحة 
والضروريــة، لالرتقــاء بحاضــر الدولــة 
ومســتقبلها سواء بســواء، بما في ذلك : 
التخطيط الجيد والمستنير لخمسين سنة 
قادمة، وبنــاء اقتصاد متنوع ومســتدام، 
وإنشاء البنية التحتية، واالهتمام بمجاالت 
الصناعــة، إلــى جانــب العالقــات مــع 

الخارجية  والسياســة  واألصدقاء،  اإلخوة 
الرشــيدة، ودور الشباب، ومكانة المرأة، 
والتنمية االجتماعية والبشــرية بمختلف 
أبعادهــا في التعليــم والصحة ومجاالت 
االبتــكار المختلفة، إضافة إلى تقدير دور 
وإسهامات رجال األعمال، بل وإسهامات 

كل فرد في تقدم المجتمع.
لقــد دار بذهنــي باإلضافــة إلى ذلك 
كلــه، أننا نحن أبناء وبنات اإلمارات، إنما 
نعتز ونفتخر، بأن ســمو الشيخ محمد بن 
زايد، هو قائد فذ، له رؤية وطنية ناجحة، 
تنطلق من االنتمــاء والوالء للوطن، قائد 
يملــك تأثيــرا ومصداقية، يحب شــعبه، 
ويثــق فيه، بــل ويحرص غايــة الحرص، 
على تحقيق مشــاركة الجميــع في تقدم 
المجتمــع  إنــه القائد الذي يــدرك آمال 
وطموحــات وطنــه، القــادر دائمــا على 
اتخــاذ القرار الصائب بحســم وجرأة، بل 
والحريص باســتمرار علــى تنمية العمل 

بروح الفريق.
ال يســعني في هذه المناســبة، سوى 
أن أعبــر مــرة بل مــرات، عــن اعتزازي 
وافتخاري بالفريق أول سمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المســلحة ـ حفظه 
الله ـ مع تمنياتي الصادقة لسموه، بمزيد 
مــن النجاح والتوفيق، لجهوده المتالحقة 
والمتميــزة، تلــك التــي يبذلها ســموه، 
وفاء صادقــا وأمينا، إلماراتنا الغالية التي 
نرجــو لها جميعــا دوام التقــدم والتألق 
واالزدهــار.. نحييــك يا أبا خالــد فأنت 
المثــال والقدوة لوطنك وبلــدك، ولتهنأ 

اإلمارات بك». 

أكد البروفيسور سايمون أنهولت المتخصص 
في العالقات الدولية ومستشار في السياسة 
العامــة، أن دولة اإلمارات تحظى بســمعة 
عالميــة متميزة، بعد النجاحــات المتوالية 
التــي حققتها علــى الصعد كافــة، وتتويجاً 
للصــورة المشــرقة التي بثتهــا للعالم عن 
نفسها، مشدداً على أن السياسات ُتبنى على 

الواقعية وليس على االفتراضات.
وبين ســايمون فــي محاضرة لــه  بعنوان: 
«كيــف يقــاس نجــاح الــدول» أن أســس 
ومنهجية إنشاء «مؤشــر البلد الجيد» الذي 
وضعه، تجاوز الكثيــر من العقبات العلمية 

إلظهــار مدى تقدم وتطــور الدول، موضحاً 
أن «البــالد الجيدة» تســهم طوعاً في حل 
المشــاكل العالمية، والقيادات الناجحة هي 
التي تقوم بتســويق دولها بصورة صحيحة 

إسوة بدولة اإلمارات.
وقــال: إن «مؤشــر  الدول الجيــدة» واحد 
من سلســلة مشاريع  ســيتم تدشينها على  
مــدى األشــهر والســنوات المقبلــة إلثارة 
حالة نقاش عالمي، مركزها التســاؤل حول 
أهــداف الدول من مســاهماتها في تقديم 
الخدمات، وفيمــا إذا كانت تخدم مصالحها 
الخاصة وسياســاتها الوطنيــة، أم أنها تعمل 

لمصلحة البشرية جمعاء.
وبّين البروفيســور أن اســتنتاجات دراســة 
البيانــات، التــي جاءت محصلة اســتجواب 

ألف شخص في 50 بلداً مختلفاً.
وأشار الى أن  «مؤشر البلد الجيد» ُبني على 
5 معايير أساســية؛ تم تصنيــف الدول من 
خاللها، وهي: األخالقية والجمالية وأسلوب 
الحيــاة والتعقيــد والقوة، بحيــث احتلت 
إيرلندا المرتبة األولى على المؤشــر، تلتها 

فنلندا ومن ثم سويسرا.
وأضــاف: المأمول من دول العالم أن تأخذ 
بعين االعتبار أن صورتها وأثرها االنطباعي 

لــدى اآلخرين، لــه تأثير عميق فــي أدائها 
وتنافسها مع الدول األخرى

اإلمــارات  جائــزة  بمبــادرة  واستشــهد   .
للطائــرات مــن دون طيار، التــي قال عنها 
إنهــا نمــوذج متميــز لما يجــب أن تفعله 

الحكومات المتقدمة ضمن المؤشر.
وأكد أن البلد الجيد هو البلد الذي يفكر بما 
هو خارج حدوده الجغرافية، ويحاول وضع 
حلول للمشــكالت التي تسود العالم ككل؛ 
كالفقر والبطالة ومكافحة المخدرات، وهو 
ما يكسبه هذه الصفة مهما اختلفت ثقافته 

عن اآلخرين.

واقتــرح البروفيســور ســايمون أنهولــت 
مصطلح «الواليات المزدوجة»، الذي يدعو 
إلــى أن يفكر القادة بتحســين المســتوى 
المعيشي والفكري والثقافي محلياً وعالمياً 
فــي آن واحــد، على قاعــدة «افعلوا الخير 

تنجحون».
وأشــار إلى أن التحدي الذي نواجهه اليوم 
فــي هذه المرحلــة المثيــرة لالهتمام من 
التاريخ، هو معرفة كيفيــة عولمة الحلول، 
فنحــن نحتــاج إلــى إيجاد طرق لتشــجيع 

الدول على العمل معاً بشكل أفضل. 
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في اليوم الثاني للقمة الحكومية اســتمعنا للكلمة الرئيســة التي ألقاها ســمو 
الشــيخ عبدالله بن زايد تحــت عنوان نحن اإلمارات، وكنا ســعداء بل يملؤنا 
الفخر ونحن نستذكر معه اإلنجازات التي تحققت في اإلمارات على مدى 43 
عاماً والتي تجعل الجميع يتســاءلون عن أســباب وأسرار هذا النجاح والذي ال 
يمكن بأي حال من األحوال إسناده إلى الموارد النفطية أو المالية التي تملكها 
اإلمارات وحســب، فهناك مقومات وأسباب أخرى ساهمت وما زالت تساهم 

في كتابة قصة النجاح هذه.
أهمية تمســك اإلمارات بهويتها كدولة مســلمة عربيــة وانفتاحها في الوقت 
نفســه على الثقافــات األخرى في العالــم، فاالعتزاز بالهويــة واالنفتاح على 
اآلخريــن معادلة صعبة ولكــن اإلمارات تمكنت من حلها علــى أرض الواقع 
بدليل تمسك أهلها بهويتهم وتعايشهم مع أكثر من مئتي جنسية على أرضها، 

إضافة إلى العالقات الدبلوماسية المتينة التي تربطها بدول العالم. 
الهويــة اإلماراتية واالنفتــاح يدعوان اإلمارات إلى بذل كل الجهد واســتغالل 
الطاقات والمــوارد األمثل في البنى التحتية حتى أصبحت اإلمارات اليوم كما 
قال ســمو الشيخ عبدالله بن زايد من أكثر الدول استقطاباً لالستثمارات، ومن 
أكثر الوجهات المفضلة للعمل، وبذلك نجحت في استقطاب العقول المبدعة.

الحديث عن اإلنجازات اإلماراتية في أي مجال مسألة مهمة ال تقل عن أهمية  
الحديث عن الصعوبات التي واجهها من بنوا االتحاد الســيما أمام هذا الجيل، 
ولكن األهم من ذلك كله أن يتحمل جميعنا مسؤولية حماية هذه اإلنجازات. 
اإلمــارات لم تصبح قوية مــن فراغ بل بجهود جبارة وســواعد قوية واجهت 
التحديات، وانفتحت على العالم بذكاء مغلبة مصالحها الوطنية على أي شيء.

سمو الشيخ عبدالله بن زايد قال في كلمته، روح شعب اإلمارات هي السبب 
في كتابة قصة نجاحها، وهو ما يستوجب الحفاظ على هذه الروح التي عرف 
بها شــعب اإلمارات، روح منفتحة على اآلخــر، ترى التحديات فرصاً للمبادرة 
واإلنجــاز، وبهذا المفهوم وااليمان به تبقــى االمارات كما عرفها العالم، وكما 
آمنا بها.  شــكراً سمو الشيخ عبدالله، فتذكر اإلنجازات والتذكير بأسباب نجاح 
اإلمارات يعظم من مسؤوليتنا كآباء، أمهات، وموظفين البد وأن تسكننا دائما 

وأبداً روح شعب اإلمارات التي بنت هذه الدولة حتى أوصلتها للقمة. 

قــال الرئيــس التنفيــذي شــركة ألدبــاران 
للروبوتــات، برونــو ميزونييــه، إن الهدف 
مــن الروبوتــات هو اإلســهام في تحســين 
الخدمات الحكومية ومساعدة األشخاص في 
التنظيــف والتنظيم، وبالفعــل ما يهمنا هو 
السعادة والتفاعل، وأضاف قد قمنا بتصميم 
«بيبر» ليســتخدم في المتاجر ويساعد على 
المبيعات، ومن خالل طرح أسئلة عدة على 
الزبــون يخبرك عن المنتــج المفضل لديك. 
ويستطيع الروبوت إعطاء الطعام للقطة وأن 
يعزف الموسيقي إذا تم تعليمه، ويلعب مع 
األطفال ويرقص معهم فهو وســيلة للترفيه 
عــن الصغــار، وهو قــادر على قــراءة وجه 
الطفل فهو يستطيع أن يعرف إذا كان الطفل 
ضعيفاً في مــادة الرياضيات مثًال، لذلك فهو 

ذكي وهو وسيلة للهو وللتعلم أيضاً.
وقد صادفنا مشكلة كبيرة في سنة 2003 
حيــث اجتــاح أوروبا حر شــديد وأدى إلى 
وفاة الكثير من المســنين وذلــك ألنهم لم 
يحصلــوا على مســاعدة خارجيــة، ولو كان 
هناك «روبوت» لســاعد عن طريق االتصال 

ألي جهة لطلب المساعدة.

واســتطرد قائًال: «في البداية يجب أن يتقبل 
األشــخاص وجود الروبوت معهم في البيت 
ولذلــك فكرنا بأن يتمتع الروبوت بســلوك 
ظريــف، ونحتاج إلــى األكثــر أهمية وهو 

أن يكون حساســاً وودوداً وسهًال لالستعمال 
والتفاعل، ووجدنا أن لغة الجســد والصوت 
ستســاعد على التواصل األفضــل، ونجد أن 

الروبوت يتمتع اآلن بلغة جسد ممتازة».
وأضاف: «وكمثال إذا جاءت امرأة مسنة 
للتحدث إلى لروبوت وقالت نعم، فالبد أن 
يفهم الروبوت ويحلل وجه الشــخص وماذا 
تعنــي هل هــي تريد المســاعدة أو حزينة 
حتى يستطيع المساعدة ولكن هو غير جاهز 
لكل هــذا، هو مســتعد بنســبة %50 فقط 

ويفهم الصورة اإليجابية والسلبية».
ووضح برونو ميزونييه: «نحن نستند إلى 
رؤى واحدة بــأن نقرأ لغة الجســد، ولدينا 
الكثير ممن يعمل على هذه األجهزة ويجب 
علــى الروبوت أن يفهم لغــات عدة، ونحن 
قادرون على إنتاج الكثير من األجهزة والتي 

ال تكلف مبلغاً كبيراً».

وتحدث برونــو ميزونييه عــن الورش التي 
تقــام للتعرف علــى الروبوت فقــال: لدينا 
ورش عمل تســمح لألشخاص بالتعرف على 
الروبــوت، ألنه ســيكون جزءاً مــن العائلة،  
 2015 العــام  فــي  الروبوتــات  وســتكون 
موجودة وبكثــرة، وإذا تحدثنا عن البيانات 
الكبرى ومن سيقوم بجمع هذه المعلومات، 
تســتطيع جمع  والروبوتــات  فالحواســيب 

الكثير من المعلومات.
وأضــاف: يجب فــي البدايــة معرفة كل 
تفاصيــل حياتك حتــى يســتطيع  الروبوت 
تحســين طريقة عيشــك وصحتك، وال نعلم 
كيف ســيكون شــكل الروبوت بعد سنوات 

عدة، حيث كانت الجواالت ذات حجم كبير 
في البداية ولكن كيف وصل حجمها اآلن كل 

ذلك من خالل التطوير والعمل.
وقــد بين أحــد الحضور تخــوف البعض 
على حياة البشرية من الروبوت فقال برونو 
ميزونييه: نحن في مرحلة اختراع الروبوتات 
ودائمــاً عند اختراع كل شــيء جديد يكون 
هنــاك تخوف ومصاعب، فحيــن تم اختراع 
القطار في القرن التاســع عشــر قال العالم 
الفيزيائي بأن فكرة دخول القطار إلى النفق 
بســرعة كبيرة ســتكون صعبــة وقد يموت 
األشــخاص لعدم تحملهم الضغط ولكن هذا 
لم يحدث، البد أن نكون متفائلين لمستقبل 

البشرية.
 وقــال: باإلمــكان وضــع الروبــوت في 
الشــواغر التــي ال تحتــاج إلــى الكثير من 
الذكاء، ففي كوريا واليابان تم تسجيل أدنى 
مستويات للبطالة مع المحافظة على النشاط 
التجاري والصناعي فالروبوت ال يخلق حياة 
أخــرى بل يســاعد النــاس ويجعلهــم أكثر 
ســعادة ونحن نعمل علــى أن يحصوا عليه 
بتكلفــة زهيدة حيث يكلــف من 6 إلى 10 
آالف وذلك حســب التطبيقــات الموجودة 
في الروبــوت، وحالياً نواجــه صعوبات في 
تعليم الروبوت معرفة المشــاعر اإلنســانية 
ولــم نتوصل إلــى نتيجة مرضيــة إلى اآلن 
ونعمل على الصوت ومعرفة نبرات الصوت. 
وبسؤاله عن هل سنصل إلى روبوت يشبه 
المالمح اإلنســانية أجاب: هــذا بحاجة إلى 
الوقت ونحن نفكر في التفاصيل واالختالفات 

وهو يستغرق المزيد من الوقت والمال.
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أكــد الري كيلــي المستشــار فــي االبتكار 
أن  دوبلــن،  لشــركة  المؤســس  الشــريك 
االبتــكار عمليــة تتــم وفق أطــر منهجية 
منظمة وتكتيكات محددة، الفتاً إلى أهميته 
بالنســبة للحكومات علــى الصعيد العالمي 
لتحقيــق أهدافهــا المرجــوة من تحســين 
خدماتهــا واالرتقاء بها مــن أجل غد أفضل 

لشعوبها.
وقال الري كيلي، خالل جلسة «عشرة أنواع 
لالبتكار» التي عقدت ضمن فعاليات القمة 
الحكوميــة في دورتهــا الثالثة إنــه ينبغي 
اســتيعاب المتغيرات العصرية سعياً إليجاد 

الحلول المناسبة لألسئلة الناتجة عنها.
وأشار إلى أنه منذ 40 سنة تقريباً كنا نحتاج 
إلــى الطائرة المروحية للوقوف على حركة 
السير وتنظيم المرور خالل ساعات الذروة، 
إال أن كل ذلــك تغير منذ 4 ســنوات بفضل 
ابتكار نظام «غوغل فيو» واستخدام األلوان، 
ما ساعد على تحديد أماكن الزحام وتسهيل 

الحركة المرورية.
وقــال الري كيلي: إن دولــة اإلمارات تمر 
بمرحلة ســريعة تطويرية فــي التحول الى 
االبتــكار من خالل مشــاريعها التــي تلبي 
جميــع احتياجــات العالم، مؤكــداً على ان 

الدولة ســتنطلق الى العالمية في ابتكاراتها 
التــي تواكب متطلبــات العصــر الحديث، 
الفتــا إلــى أن هناك عــدة نمــاذج ترتكز 
عليهــا الحكومــات فــي عمليــة االبتــكار، 
ضاربــاً مثــاًال علــى الحكومــات األميركية 
وما تتبناه من مشــاريع متطورة ومبتكرة، 
مشــيراً إلى الدســتور الكندي وما يشــمل 
من مبادئ اساســية تشــجع عملية االبتكار، 
وكيفية تفكيرها في الخدمات التي تقدمها 
لجمهورها لالرتقاء بها.         دبي ــ البيان 



26

في كلمــة حملت عنــوان «نحــن اإلمارات» 
وشهدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعاه اللــه، خالل أعمال 
اليوم الثاني من القمة الحكومية 2015، طاف 
سمو الشــيخ عبدالله بــن زايد آل نهيان وزير 
الخارجية، فــي مناحي التقدم الحضاري الذي 
تشــهده الدولة في مختلف المجاالت، ونقل 
الحضور في قصة نهوض اإلمارات منذ االتحاد، 
مؤكداً أنهــا قصة نجاح ال يمكن أن تروى في 
دقائق، مشيراً إلى أن اإلمارات كانت وستبقى 
أرض الفرص وشــعب اإلمارات سفير للسالم 
ومصدر لقصص النجــاح واإللهام، وأن قيادتنا 
الرفاهيــة للمجتمع لتصبح  نجحت بتحقيــق 
دولتنــا وطن الســعادة لمواطنيها والمقيمين 

على أرضها.
وحضــر الجلســة سمو الشــيخ حمدان بن 
محمــد بن راشــد آل مكتوم ولــي عهد دبي، 
وسمو الشــيخ مكتوم بن محمد بن راشــد آل 
مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير شــؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن 
محمــد بن راشــد آل مكتوم رئيس مؤسســة 
محمــد بن راشــد آل مكتوم، وسمو الشــيخ 
منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي 
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة 
والشــباب وتنمية المجتمع، ومعالي الشــيخ 
حمــدان بن مبــارك آل نهيان وزيــر التعليم 
العالي والبحث العلمي، ومعالي أحمد جمعة 
الزعابي نائب وزير شــؤون الرئاسة، ومعالي 
الفريــق مصبح بن راشــد الفتان مدير مكتب 
صاحب الســمو نائــب رئيس الدولــة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، وعدد من الشيوخ 

ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين.

وشــدد سموه على أن دولة اإلمارات صغيرة 
بمســاحتها كبيرة بتأثيرها على مسار التطور 
العالمي، وأنها أرض كانت صحراوية في زمن 
مضى لتنبت اليوم الكثير من الخيرات وتشمخ 

بالعمران ومعالم النهضة والحداثة.
وخالل الكلمة ردد سمو الشيخ عبدالله بن 
زايــد بعض األسئلة التي تطرح على مســتوى 

العالم حول النجاحــات المبهرة التي حققتها 
دولــة اإلمارات في فترة قصيرة، حيث أشــار 
سموه إلى أن العديد من دول العالم تتساءل 
عن سر نجاح دولــة اإلمارات وتفوقها وكيف 
تحدت االنطباعات الســلبية واألفكار النمطية 

الســائدة حول دول المنطقة، وأن العديد من 
الناس من مختلف أرجــاء العالم يبحثون عن 
ســر الدولة الفتية التي أنجزت خالل 43 عاما 
مــا يحتاج إلى أزمنــة طويلــة ليتحقق، وأنه 
كيف لســبع إمارات أن تتحد على قلب واحد 

وإرادة واحــدة، وتتحول في زمن قياسي إلى 
دولة جاذبة للعقــول والمواهب من مختلف 
دول العالم، موجهاً رسالة إلى كافة من يرون 
فــي هوية شــعب اإلمارات المســلم ووجود 
الدولة في محيط مضطرب مصدراً للتحديات 
بــأن دولــة اإلمــارات كانت وستبقــى أرض 
الفرص، وأن شعب اإلمارات بهويته اإلسالمية 
العريقة سيبقى دائما سفيرا للســالم ومصدرا 
لقصــص النجاح واإللهام.. ومؤكدا بأن القيادة 
الرشــيدة حرصت على جعــل دولة اإلمارات 
واحة أمن واستقرار، وكرست مفهوم المجتمع 
الذي تسوده المساواة والعدل، مشيدا بحكمة 
القيادة الوطنية التي نجحت بتحقيق الرفاهية 
لكافة أفراد المجتمــع، لتصبح دولة اإلمارات 
اليوم وطن الســعادة لمواطنيهــا والمقيمين 

على أرضها على حد سواء.

وأكد سموه بأن اإلنســان هو مصدر الحضارة، 
وهو أول الثــروات وأغالها، منوها بأن قصة 
نجاح دولة اإلمارات تكمن في قصة اإلنســان 
اإلماراتي، مستشهدا بكلمات للوالد المؤسس 
المغفور له الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيــب الله ثراه، حين قال: «إن اإلنســان هو 
أســاس كل عمليــة حضارية وهــو محور كل 
عمليــة تقــدم، فالعنصر البشــري هــو اللبنة 

األساس في بناء األوطان».
وفي تعليقه على الحالة التعليمية في دولة 
اإلمــارات قال سموه: بالعلم والمعرفة تتقدم 
األمم وتنهض، ونحن في دولة اإلمارات بدأنا 
مســيرة التعليــم منذ سنين طويلــة، وخاصة 
بعــد تأسيس الدولة في العــام 1971 وحينها 
كان حوالي نصــف الذكور وثلث اإلناث فقط 
يعرفــون القــراءة والكتابة.. أمــا اليوم فـ 90 
بالمئــة من الذكــور واإلناث علــى حد سواء 
متعلمون.. واقترن تقدم التعليم مع نمو عدد 
المؤسسات التعليمية والجامعات في الدولة، 
والتي تجاوز عددها 1200 مؤسســة تعليمية 
تخــدم كافــة المراحل الســنية ومســتويات 

التعليم العالي.

وتطرق سموه إلى جانب الرعاية الصحية وما 
تحظى بــه من أولوية قصوى لــدى الحكومة 
االتحاديــة، مؤكــدا بأنه منذ اليــوم األول في 
تاريخ دولة اإلمــارات حرصت الحكومة على 

توفير كافة مقومات الرعاية الصحية كحق لكل 
مواطــن ومقيم منوها بأن المطالع للمشــهد 
اإلماراتــي سيالحظ حجم التطــور الكبير في 
القطاع الطبي الذي يضم اليوم أكثر من 2200 
منشأة عالجية من مستشفيات ومراكز صحية 
مجهــزة بأحدث المعدات الطبية ويعمل فيها 
أفضــل األطباء مــن استشــاريين وأخصائيين 
يشــرفون على صحة اإلنســان اإلماراتي الذي 

يعد أهم الثروات الوطنية.
وحول الدور األساسي لنصف المجتمع أكد 
سمو الشــيخ عبدالله بن زايــد آل نهيان على 
أن المســيرة الحضارية لدولة اإلمارات كانت 
ستبقــى ناقصة لــوال الدور المحــوري والهام 
للمرأة اإلماراتية كشــريك رئيســي في نهضة 
الدولــة وتطورها منذ البدايــة وفي حاضرها 
ومســتقبلها.. منوها بأنه وبعــد عامين فقط 
من تأسيس االتحاد قامت أول جمعية نسائية 
برئاسة أم اإلمارات سمو الشيخة فاطمة بنت 
مبــارك، وحققت المــرأة اإلماراتية منذ ذلك 
الحيــن إنجازات يشــار إليها بالبنان، مشــددا 
على أن تمكين المرأة ليس شــعارا تتغنى به 
الحكومــة أو مقولة يرددها المســؤولون، بل 
هي بحســب مــا أكد سموه حقيقــة ملموسة 
مــن خالل منجــزات تحمل بصمــات سيدات 
إماراتيــات فــي شــتى المجاالت كالســياسة 
والطيران وإدارة المتاحف والرياضة وغيرها.

وفي موضوع آخر تطرق سموه إلى مســتوى 
االنفتــاح الحضاري لدولة اإلمــارات، وأنها 
تعد اليوم نموذجا عالميا في التعددية، األمر 
الذي مكنها من جــذب العقول والمبدعين 
من كافة أنحاء العالم، وفي هذا الصدد قال 
سموه: قررنــا منذ البداية بناء دولة حديثة 
متطــورة فســعينا لجــذب أفضــل العقول 
وأمهــر الكفاءات لتشــاركنا مســيرة البناء 
والنهضة، وبينما تعاني المنطقة العربية من 
هجرة األدمغة كانت دولة اإلمارات سباقة 
في استقطــاب واحتضان أفضل العقول من 
كافة أنحاء العالم.. ورسخت مفهوماً جديداً 
أطلــق عليه صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
اسم: «الهجرة المعاكسة للعقول». وأضاف 
سموه: منــذ تأسيس دولة اإلمــارات وإلى 
هــذا اليوم تضاعف عدد سكان الدولة أكثر 



من 30 مــرة، وما زالت بالدنا منفتحة على 
المزيــد، فاإلمارات هي مقصــد للمبدعين 

والمتميزين من جميع أنحاء العالم.
وأكد سموه بأن سياسة االنفتاح على العالم 
جاءت كنتيجــة طبيعية لالنفتاح واالنســجام 
الداخلــي الذي انعكس بدوره على الســياسة 
الخارجيــة لدولة اإلمارات.. مشــددا على أن 
المودة واالحترام واإلرادة المشــتركة للنجاح 
وتحقيق االزدهــار عززت من اتحاد اإلمارات 
ومكانتها العالمية، واستطاعت أن تصبح مركز 

جذب للجميع.

وفي موضوع متصل أكد سمو الشــيخ عبدالله 
بن زايد آل نهيان أن طبيعة اإلنسان اإلماراتي 
المســالمة والمحبــة للخيــر مكنــت دولــة 
اإلمــارات مــن تكوين صداقات مــع مختلف 
شــعوب العالــم.. مشــيراً إلــى أن العالقات 
الدبلوماسية لدولة اإلمــارات تمتد اليوم إلى 
أكثر من 187 دولة حــول العالم.. منوها بأن 
مــن يقصد اإلمــارات للحيــاة والعمل سوف 
يثري تجاربه من تفاعله مع الشعب اإلماراتي 
وعلى العكس أيضا فقد أكد سموه بأن شعب 
اإلمــارات أيضاً سيثــري تجاربه مــن تفاعله 
معه، وسيســتفيد من خبراته، مشــيراً إلى أن 
دولــة اإلمارات ومــن خالل عالقاتهــا الطيبة 
مــع مختلــف دول العالــم نجحت فــي بناء 
منظومة متكاملة لمســتقبل مشــرق. وشــدد 
سموه على أن سياسة الدولة الخارجية المبنية 
على اإليجابية وبناء جســور التعاون بين أبناء 
اإلمارات ومختلف شعوب العالم أسهمت في 
تعزيز قــدرة الدولة علــى استقطاب األفضل 
مــن كافة أنحــاء العالم، مشــيرا إلى الحضور 
المميز لعدد كبير مــن القيادات العالمية في 

القمة الحكومية.
وحول الدور الرائــد للبعثات الدبلوماسية 
للدولــة في الخارج قال سموه: «ال بد لي هنا 
أن أنــوه بنجــاح اإلمارات بتكريــس عالقات 
دبلوماسية متينة مبنية على االحترام المتبادل 
مــع دول العالــم، فاليــوم بلغ عــدد بعثاتنا 
الدبلوماسيــة 105 بعثات حول العالم، والتي 
لهــا دور أساسي فــي تعزيز أواصــر التعاون 
والتنسيق بيننا وبين األصدقاء واألشقاء وبناء 
عالقات تجاريــة واقتصادية وسياسية وثقافية 
متينة.. هذه البعثــات بكوادرها الوطنية هي 
التي تتولى تصدير قصة اإلمارات إلى العالم».

وفي شــأن آخــر أبرزت كلمة سمــوه التطور 
الكبيــر الــذي حدث علــى صعيــد االقتصاد 
الوطني منذ قيام االتحاد ولغاية اليوم، مؤكدا 
بأن تضاعف الناتج الوطني اإلجمالي 236 مرة 
لم يــأِت من فراغ بل هو نتــاج عمل دؤوب 
تم خالله تمكين اإلنســان وصقــل المهارات 
وتجهيــز بنية تحتية متطــورة بمنظور عالمي 
الجغرافــي االستراتيجي  الموقــع  عززت من 
لدولة اإلمارات بين الشرق والغرب، وأسهمت 
في تقوية الروابط والشراكات االقتصادية مع 
كافة دول العالم. وقال سموه: «البيئة الجاذبة 
التي أسســنا لهــا من خــالل البنيــة التحتية 
المتطــورة دعمناهــا بقوانيــن وتشــريعات 
وسياســات اقتصادية محفــزة ومنفتحة على 
العالــم ترتقي بمكانة الدولة كمركز اقتصادي 
عالمي، فمثًال جــاءت سياسة الفضاء المفتوح 
امتــداداً النفتاحنــا على العالــم، حيث غدت 
سماء اإلمارات شبكة جوية من أكثر الشبكات 
ازدحامــا بالطائــرات علــى مســتوى العالم، 
وتحولت دولة اإلمارات إلى مركز لوجســتي 
عالمي للنقل البري والبحري والجوي، وحلقة 
وصل بين مختلف دول العالم وبوابة للتجارة 

اإلقليميــة والدولية». وأكد سمــوه بأن دولة 
اإلمــارات ونتيجــة لكافــة الجهــود الوطنية 
المبذولــة لدعم النهضــة االقتصادية أصبحت 
مقرا عالميا وإقليميا ألكثر من 25 بالمائة من 
الشركات الـ 500 الكبرى في العالم، ومقصدا 
استثماريــا أساسيا لرؤوس األمــوال األجنبية 
التــي ستســتمر بالتدفــق بشــكل كبيــر في 
القادمة نتيجة للمشروعات  السنوات الخمس 
العمالقــة التــي تقودهــا قطاعات الســياحة 
والصناعة والنقــل والطاقة المتجددة.. منوها 
بأن دولة اإلمارات تعد اليوم إحدى أكثر دول 
العالــم تقدماً في سن القوانين والتشــريعات 

االقتصادية التي تحمي المستثمر"

وعلــى صعيــد متصــل اقتبــس سمو الشــيخ 
عبداللــه بن زايد آل نهيان مقولة للفريق أول 
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
حيــن سئل سمــوه ماذا ستفعــل القيادة عند 
تصدير آخر برميــل نفط وكانت إجابة سموه 
يومها «سنحتفل باستثمارنا بشــبابنا» وبدوره 
أكــد سموه على أن دولــة اإلمارات ستحتفل 

أيضــا باستثماراتهــا فــي االقتصــاد الوطنــي 
المتنــوع ونجاحها فــي بناء اقتصــاد معرفي 
مســتدام.. منوها بأن النفط اليوم يشكل أقل 
من ثلث الناتــج الوطني اإلجمالي بعدما كان 
الغالــب على مدخــول الدولة في الســنوات 

األولى من عمر االتحاد.
وفي الشــأن الســياحي قال سمو الشــيخ 
عبداللــه بن زايــد آل نهيان: «كمــا تعلمون 
فإن دولة اإلمارات تزخــر بالمعالم المتميزة 
وتستضيف على مدار العام مختلف الفعاليات 
التســويقية والرياضيــة والثقافيــة الدولية». 
وأضاف سموه: «إذا أخذنا القطاع الســياحي 
كمثال على التقدم الذي حققته الدولة سنرى 
أن مساهمة هذا القطاع بلغت اليوم ما نسبته 
8.1 بالمائة من مجمل الناتج المحلي للدولة.. 
ومن المالحظ أن هذا القطاع شهد تطورا كبيرا 
جدا خالل الســنوات العشر األخيرة مما عزز 
مكانة الدولة على خارطة الســياحة العالمية 
وجعلهــا إحدى أكثر الوجهات الســياحية من 

حيث اإلقبال والتميز على مستوى العالم».
وأكد سموه بأن النمــو في القطاعات غير 
النفطية جــاء ثمرة لعمــل دؤوب على مدى 
عقود وسياسة ناجحــة انتهجتها حكومة دولة 

اإلمــارات من خالل تطويــر قطاعات مختلفة 
كالقطاع الصناعي الذي يسهم اليوم في نجاح 
المنظومــة االقتصاديــة لبالدنــا، منوهــا بأن 
مســاهمة هذا القطاع وصلت إلى حوالي 15 
بالمائة من مجمــل الناتج المحلي.. وفي هذا 
الصدد قال سموه: «مصانعنا الوطنية أصبحت 
تصــدر منتجاتهــا بكل فخــر إلــى كافة دول 
العالم وحكومتنا تســعى باستمرار إلى تطوير 
الصناعــة وتذليل كافة العقبــات أمام نموها 
واليــوم نمتلــك مجموعــة من كبــرى المدن 

الصناعية على مستوى المنطقة والعالم".
وعلى صعيد متصــل وخالل حديث سموه 
عــن التقدم الصناعي للدولــة أكد سمو وزير 
الخارجيــة علــى ضرورة الوقــوف عند نقطة 
بالغة األهمية والمتمثلة في مسعى اإلمارات 
للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، 
مشيداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة، حفظه الله، 
وإعــالن مجلس الــوزراء للعــام 2015 كعام 

لالبتكار في الدولة.

وفــي جانب آخــر أكد سموه علــى أن دولة 

اإلمــارات تبذل جهــوداً كبيــرة للوصول إلى 
مجتمــع علمي ومعرفي متمكــن، منوهاً بأن 
اإلعــالن عن تأسيس وكالة اإلمــارات للفضاء 
ومــا تمثلــه مــن نقلــة نوعية على مســتوى 
المنطقة في مجال ظل حكراً على كبرى الدول 
المتقدمــة يأتــي فــي مقدمة تلــك الجهود.. 
مشــدداً على أن تأسيس هــذا الصرح العظيم 
سيســهم في دعم البحوث العلمية المتقدمة 
في المجــاالت الفضائية والتي ستســاعد في 
تطويــر العديــد مــن القطاعــات االقتصادية 
الحيوية كاالتصــاالت وتكنولوجيا المعلومات 

والطيران وغيرها.
وحول التوجهات المســتقبلية في قطاعات 
الطاقــة أكد سمو الشــيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان بأن دولة اإلمارات لم تكتف باالستثمار 
في قطاعــات الطاقة التقليديــة، وأن القيادة 
الرشيدة ارتأت ضرورة االستثمار في مستقبل 
الطاقــة.. األمــر الــذي مهــد بحســب سموه 
لدخــول الدولة في مجال الطاقــة المتجددة 
بشــكل قوي، وفي هــذا اإلطار قــال سموه: 
«عندما بدأنا استثماراتنا في الطاقة المتجددة 
والبديلة تســاءل العديد عن مدى جدوى تلك 
االستثمارات وكانت إجاباتنا وما زالت بسيطة 
وواضحة بأننا نبني مستقبًال كما نبني الحاضر، 
واليوم تالشــت تلك األسئلة مع ظهور مدينة 
مصــدر ومحطة الطاقة النووية الســلمية في 
براكة هذا بخالف مشــاريع الطاقة الشمســية 
الكبيــرة مثل »شــمس 1« ومجمع محمد بن 
راشــد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وحيث إن 
الله عز وجل مّن علينا بشمس ساطعة في كل 
يوم من أيام الســنة، فكــان األولى أن نحقق 

االستفادة القصوى من هذه النعمة».

وعلــى صعيد االستثمــارات الخارجية شــدد 
سمــوه على أن حكومــة دولة اإلمــارات لم 
تغفــل التفكيــر والتخطيط لألجيــال القادمة 
وتأمين مســتقبل زاهر لهم. منوهاً بأن دولة 
اإلمارات كرست سياسة االستثمار في الحاضر 
والعمل على االستثمار في المستقبل.. منوهاً 
بأنهــا كانت إحدى أوائل الدول التي أنشــأت 
الصناديق الســيادية لتقــوم باستثمار فوائض 
اإليرادات النفطية وغير النفطية. وأشار سموه 
إلى أن االستثمارات الخارجية للدولة تشــكل 
جزءاً أساسياً من تنويع مصادر الدخل وتسهم 
فــي الوقت ذاته في تطوير مواردنا البشــرية 
اإلماراتيــة وصقل المهــارات الوطنية، وذلك 
مــن خالل عمــل العديد مــن اإلماراتيين في 
شــركات ومصانع كثيرة حول العالم.. مؤكداً 
على أن دولة اإلمارات ال تســتورد المهارات 
فقط، بل بــدأت بتصديرها أيضاً. مشــيرا أن 
الشــركات الوطنية بدأت بتصديــر الكفاءات 
من المواطنين للعمل في مختلف دول العالم، 
كما هو الحال في مجاالت الطيران والمشاريع 
العقاريــة وإدارة الموانئ واالستثمارات حتى 
غدت بصمــات اإلمارات التنموية حاضرة في 
كل مكــان. وأضاف: حتى في برنامجنا النووي 
فقــد اعتمدنــا أعلى معايير الســالمة واألمن 
النووي،  التشغيلية وحظر االنتشار  والشفافية 
محققين بذلك المعيار الذهبي لجميع الدول 

الطامحة إلى تنفيذ برنامج نووي سلمي».
واختتــم سمــو الشــيخ عبدالله بــن زايد 
آل نهيــان وزير الخارجية كلمتــه قائًال: «من 
الصعــب اختــزال قصــة نجاح اإلمــارات في 
دقائق معــدودة.. لكن هــذه القصة سطرت 
فصولهــا من خالل تحــدي المفاهيم واألفكار 
النمطيــة عــن دول المنطقــة، ومــن خــالل 
اتحادنا الســلمي ودبلوماسيــة وحكمة آبائنا 
المؤسســين»، مضيفــاً: «نحــن اليــوم نبنــي 
لنــا ولجميع من يعيــش على أرضنــا حاضراً 
ومستقبًال يسوده األمن والسالم». مؤكداً بأن 
قصــة نجاح اإلمارات هي قصة نجاح للجميع، 
ومــا كان بمقــدور الدولة الوصــول إلى هذا 
اإلنجاز دون جهــود أبنائها وبناتها المخلصين 

وضيوفها من كافة أنحاء العالم.
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أكــدت روضة راعــي البــوم لـ«البيان» أن 
حــب اإلمــارات هو الــذي دفعهــا للعمل 
األساســي  هدفهــا  وأن  كدبلوماسيــة، 
هــو تمثيل اإلمــارات بصــورة إيجابية مع 
المحافظة على هويتهــا وثقافتها. جاء ذلك 
في تعليق لها بعد أن ضرب بها سمو الشيخ 
عبداللــه بن زايــد مثًال للطمــوح وعزيمة 
اإلنســان اإلماراتي، حيــث استعرض سموه 

مقطعــاً مصــوراً لفتاة جامعيــة تطمح بأن 
تصبح سفيــرة للدولة في األمــم المتحدة 
وأنها لــم تنتظر حتى تنهــي دراستها لتبدأ 
العمل الميداني بل أخــذت زمام المبادرة 
وقامت خــالل عطالتهــا الدراسية برحالت 
إغاثة إنســانية إلى كل من مالوي وكمبوديا 
مع أنها دول ال يوجد فيها تمثيل دبلوماسي 
للدولة. وأشار بأن الفتاة اإلماراتية المسلمة 
قامــت بمســاعدة المحتاجيــن وتقديم يد 
العون من خالل عدد من الحمالت اإلنسانية 
كما ساهمت فــي بناء عدد من دور األيتام 

وتقديم المعونات للفقراء.
وأكد سموه أن روضة هي انعكاس لروح 
شــعب اإلمارات الكريم والمعطاء مشــيراً 
إلــى أن أبناء الدولة ال تعيقهم الحواجز وال 
تثقلهم األعباء وأنهــم يرون في التحديات 

فرصا للمبادرة واإلنجاز.
واستطاعــت روضــة ذات الـــ 22 سنة، 
والمتخصصــة فــي الدراســات الدولية في 
جامعة زايد، كســر جميع الحواجز وأثبتت 
بأن الشــعب اإلماراتي كريم معطاء منفتح 
على اآلخر. وقالت: «دفعت بي المسؤولية 

الوطنيــة في حــب دولتــي بالرغبة للعمل 
كدبلوماسية، إن هدفي األساسي هو تمثيل 
اإلمارات بصورة إيجابية مع المحافظة على 

هويتي وثقافتي».
وقالــت: «لــم استغــرب دعــم سمــوه 
الكبيــر، ألنني أفخر دائمــاً بأنني من دولة 
يجلــس فيها القائد بكل تواضع مع شــعبه، 
وشــعبه أسعــد شــعب». وعن مشــاريعها 
تقول: «أرغب بأن أشــارك في نشر التوعية 
الصحيحــة بين الشــباب اإلماراتي، فعليهم 

بأن يثقوا بقدراتهم ويطوروا من ذاتهم».



لــم يكن ليــدر بخلــد أي كاتب ســيناريو أن 
ينبثق ابتكار بحجم حاسوب «أبل» من مرآب 
سيارات. لكن ستيف وزنياك الشريك المؤسس 
للشــركة يروي خالل جلسة حوارية في إطار 
اليــوم الثاني للقّمة الحكومية بدبي، البدايات 
التــي جمعتــه مع أحد أهم أقطــاب األعمال 
 Steven في الواليات المتحدة ســتيف جوبز
Paul Jobs الــذي أصبــح فيمــا بعــد رئيس 
شركة أبل للحاسوب والبرمجيات. كان وزنياك 
يعمل في الورشــة حيث توّقف عن دراســته 
الجامعية. لكن كانت لدى الرجلين اهتمامات 
تكنولوجيــة مختلفة، وبخاصــة وزنياك الذي 
كان منشــغًال بفكرة تصنيع حاســوب بســيط 
وسهل االســتخدام وأقل كلفة مع أنه لم يكن 

يملك موارد. 

عن لقائــه  جوبز، يقول وزنياك إن جوبز كان 
حينهــا مشــاركاً في فيلم ويعمــل في تصنيع 
ديناصــورات من الطين. في بدايــة اللقاءات 
كنا نستمع للموسيقى ونتبادل الكالم العادي، 
لكننــا أدركنــا أن بإمكاننــا تطوير القواســم 
المشــتركة بيننا. لكن البدايــات ال تبقى على 
حالهــا، فالرجــالن تمكنــا من الحصــول على 
بعض التمويل لفكرتهما المشتركة، وذهبا إلى 
شركة اتصاالت قامت بدورها بتعيين شخصين 
للعمل معهما. وزنيــاك يقول عن تلك الفترة 
«كان ستيف يدير األعمال من غرفة نومه في 
المرآب». وعن منهج عبقرية البســاطة يلقي 
وزنيــاك الضوء على «المرآب» التي تمر على 
آذاننا بكثير من االعتيادية، وهي غالباً كذلك، 
لكنها بالنســبة لمؤســس «أبــل» كانت تعني 
شــيئاً آخر. الناس غالباً ما يحلمون باألساطير  
ويحققــون كل ما يريدونه عبــر التحليق في 
أحــالم اليقظة، لكــن جوبز ووزنيــاك تصرفا 
كشــخصين عاديين. يقول وزنيــاك «المرآب 
قّربنا من الواقع وأدركنا أننا من خالله سنصل 

إلى النجــاح».  وإذ بدأ حياته اإلبداعية باكراً، 
كان يفكــر في بعــض التوليفــات االختراعية 
البســيطة، ولــم تدغدغ أحالمه أيــة تصورات 

عن شــركة كبيــرة ترخي ظاللهــا على أطراف 
العالــم كله. يقول إن مشــروعه االختراعي تم 
رفضــه خمس مرات مــن جانــب العديد من 

الشــركات رغم إشــادة المهندســين به، وكان 
لدى المســتثمرين حدس بأن هذه البرمجيات 
المصغرة سيكون لها مستقبل وستجني األموال 

في المستقبل، في حين أن وزنياك ظل مصّمماً 
ومقتنعاً بما يفّكر ويفعل. وعندما التقى طموح 
الرجليــن، تحّول إلــى إنجاز ســمح لهما ببدء 
االعتقاد أن حاســوبهما سيصل إلى كل العالم. 
اســتغرقا سنوات في تصميم األلعاب، للوصول 
إلــى فئة عمريــة مهمة مــن النــاس، وكذلك 
تكريســاً للقناعــة التــي بدأت بالتبلــور إن ما 
يفعاله سيغّير العالم. وحدث فعًال أن تحققت 

المرحلة األساس وهي إنشاء شركة «أبل». 

حدث طــارئ أبعد وزنياك عن الشــركة بعد 
خمسة أسابيع على إنشائها، إذ تعّرض لحادث 
طائــرة ألزمه البيت لفترة كانت كافية لدفعه 
لمشــروع ســبق وأن انقطع عنه، وهو إكمال 
دراسته الجامعية. يقول «اتصلت بجوبز وقلت 
لــه إن هذه فرصتي لكي أعود إلى الجامعة». 
وفعــًال، كما يضيف، ذهب إلى الجامعة ولكن 
باسم مســتعار تجّنبا لتداعيات شهرة «أبل»، 
وفي اليوم التالي ليوم دراســته األخير، كانت 
له ولجوبز صــورة على الصفحة األولى ألهم 

الصحــف األميركية، في حين أن اســمه على 
الشهادة الجامعية ذلك االسم المستعار. 

لــم تطل فتــرة العودة بيــن الرجلين ألن 
جوبــز يريد أن يكون رجل األعمال األهم في 
العالــم، في حيــن أن وزنياك رجل تنافســي 
ويحب خــوض التجــارب باســتمرار. انفصل 
الرجالن مجدداً، لكن على قاعدة عدم إفســاد 
الود، وهذه بحد ذاتها فضيلة يرّددها آخرون 

كثيرون بال تطبيق. 

ســئل متى اكتشف أنك عبقري، فقال: لم أكن 
أعــرف أو أفكر في هذا األمر، لكن أعتقد أن 
مجرد التفكير في ابتكار الحاسوب لم يجعلني 
عبقريــا. ربمــا ما جعلني كذلــك هو تفكيري 
في تصنيع األشــياء الصغيرة والتفكير بشكل 
عميــق. فــي الحقيقة لــم أفكر كيــف أصبح 
عبقرياً. كنت أعمل في التكنولوجيا بكد وجد 
وبوتيرة عالية، ومع ذلك كنت أحتاج للراحة، 
فكنــت أجلس مع أصدقائــي لكي أنقطع عن 

التكنولوجيا وأستريح.
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أكــد البروفيســور كارلو راتيــو  مدير مختبر 
ماساتشوســتس  بمعهــد  الذكيــة  المــدن 
للتكنولوجيا أن المــدن الذكية بحاجة لخدمة 
الســكان، ودبي نموذج يحتذى بها، حيث انها 
تمتلــك مقومات المدينة الذكيــة بما تمتلكه 
من بنية تحتية متفــردة ، فضال عن التخطيط 
الدقيــق الذي تقوم به الجهــات المعنية فيها 
لجعلها نموذجا عالميــا متميزا، مضيفا: هناك 
العديــد مــن المشــاريع الذكية التــي يمكن 
تنفيذهــا في دبــي.   وأوضح  خالل جلســة 
المدن الواعية ان مســمى المــدن الذكية لم 
يعــد يعتبر ترفا بل اصبح حاجة ماســة، نظرا 

الزدياد اعداد الســكان بشكل متسارع، وهذا 
يحتم علينا ان تكــون هناك آلية يتم التعرف 
من خاللها على سلوك السكان في كل مدينة، 
مما يــؤدي الى حســن تخطيط تلــك المدن 
وتهيئتها بما يتناســب مع اعداد سكانها. وأكد 
البروفيســور كارلو راتي  انــه ينبغي لتحقيق 
انشاء المدن الذكية وجود آلية لجمع البيانات  
مــن خالل ســلوك ســاكنيها، ويتــم ذلك عبر 
وســائل التواصل االجتماعي وكذلك الهواتف 
الخلوية وأنظمة الخرائط التي يتم  من خاللها 
التعــرف علــى اهتمامات الســكان، وبالتالي 
توفيــر بنى تحتيــة حديثة تخــدم تطلعاتهم، 

حيــث لم يكن يتوفر ذلــك النوع من االبتكار 
المســتقبل  الهندســي والمثير لرؤية تصميم 
والتقدم التكنولوجــي. وركز في حديثه على 
ضــرورة  فهم حجم التغييرات في المدن من 
خالل استشــعار ذلك من خالل انظمة االتصال 
الحديثــة المتوفــرة وكذلك انظمــة الخرائط  
وعبر اســتخدام بطاقات االعتمــاد،  للتعرف 
على ســلوك المجتمعــات  والتخطيط األمثل 
للمــدن التي يجب ان تراعــي توفير خدمات 

عالية الجودة للسكان. 

تحــّدث الشــريك المؤســس لشــركة «أبل» 
للحاسوب والبرمجيات، ستيف وزنياك عن أن 
بدايات تأسيس الشركة تمّثلت بجمع البيانات 
بشــكل كبير وتحويلها الى برمجيات بســيطة 
يسهل استخدامها. وأضاف انه كان يعد البرامج 
عن طريق هذه البرمجيات البسيطة، ومن ثم 
انتقل بها لمستوى حل المشكالت التي تواجه 
مســتخدما  وتطويرها،  العاديــة  الحواســيب 
في ذلــك برامــج عــدة متعارفا عليهــا مثل 
ميكروســوفت وغيرها. وعن مشاكل التمويل 
التــي عادة ما تواجه هكــذا أفكار غامضة في 

بداياتهــا، قال إنهما ذهبا، جوبز ووزنياك، إلى 
شــركات عديدة لتمويل مشــروعهما ووجدا 
صعوبــة فــي تقبل الفكــرة من جانــب تلك 
الجهات لتمويل مشــروع قد يفشــل، وبعدها 
بــدآ بالعمل، وكانت الفئة المســتهدفة قليلة 
العــدد في بدايــة األمر. وقال إن األشــخاص 
يبحثون في أكثر األحيان عن الطرق البسيطة 
الســتخدام األجهزة والحواســيب، وكل الذي 
كان يفكر فيه هو ما يهم الجمهور، متوّقعاً في 
مرحلة ما من مســيرته أن الحاسوب سيدخل 
كل بيت في العالم. وعن شــعار «أبل»، وهو 
التفاحة المقضومة، قــال إن االختيار لم يكن 
مقصــوداً بذاته، بــل كان عشــوائياً ومن بين 
خيــارات وتصميمات عديــدة، حيث قدمت 

لهــم مجموعة مــن الشــعارات واألفكار وتم 
اختيــار هذا الشــعار نظرا إلعجابهــم به من 
الناحيــة الشــكلية وبمعزل عــن أية دالالت 
وتفســيرات أو لمضمون مــا، الفتاً الى انه لم 
يتوقــع ان يلقى منتج «ابل» فــي البداية كل 
هذا اإلقبــال رغــم أن المســتثمرين توقعوا 
ذلــك. وقال وزنياك إنه غيــر نادم على قراره 
ببيع حصصه في شــركة أبل، معتبراً أن المرء 
ال ينبغــي لــه أن ينــدم على التجــارب التي 
يخوضها. وفي نهاية حديثه وجه المســؤولين 
بدعم طاقات الشباب واستثمارها وتشجيعهم 
على االبتــكارات، وتبني أفكارهم وتوجيههم 
بالبحــث عن األفضل للوصــول إلى األهداف 

المتوقعة.

أكدت جلسة «طب المستقبل: تقنيات ستؤثر 
على مســتقبل القطاع الصحــي» التي ُعقدت 
ضمن فعاليات القمة الحكومية الثالثة، حاجة 
الحكومــات والمجتمع الطبــي إلحداث نقلة 
نوعية في نماذج التعليم الطبي، تتالءم مع ما 
يشــهده العالم من ثورة تقنية وتغيير جذري 

في متطلبات الرعاية الصحية.
وحث الدكتور دانيال كرافت رئيس شــعبة 
الطب بجامعة سينغوالريتي األميركية المدير 
التنفيــذي لبرنامج إكسبوننشــال ميديســين 
المتخصــص فــي تكنولوجيــا الــدواء، خالل 
الجلســة الحكومــات علــى ضــرورة االبتكار 
الكبيــرة  العلميــة  االكتشــافات  لمواجهــة 
في خدمــات الرعايــة الصحيــة القائمة على 
التكنولوجيا الذكية، مشيراً إلى اهتمام صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبــي، رعاه اللــه، وحثه على تشــجيع وتبني 

ثقافة االبتكار لمواكبة متطلبات المستقبل.
وقــال كرافــت: «لم يشــهد نظــام خدمة 
الرعاية الصحية تغييراً كبيراً منذ القرن الـ19، 

فما زال الناس بحاجة إلى أخذ مواعيد لزيارة 
األطباء، وما زلنا نشهد توفير خدمة متقطعة، 
لكــن اعتماد التكنولوجيا الذكيــة في الرعاية 
الصحية اليوم يعطينا أمًال في تجســير الفجوة 
وتوفيــر خدمــات أكثــر اســتمرارية ووقائية 

متطورة في الطب».
وأضاف: «أصبحت األجهزة المحمولة تمثل 

المنصــات الصحية الجديــدة، فاألجهزة التي 
يمكن ارتداؤها، مثل الساعات، وأجهزة الدعم 
التقني، مثل الشــوكة اإللكترونية التي تراقب 
عــادات األكل، أصبحــت تصــل  إلــى الناس 
في منازلهم، بأســعار مناســبة، بــل أصبحت 
الزيارات االفتراضية والكشف الصحي ووصف 

العالج عن ُبعد أمراً واقعاً».  

أطلقت مجموعة بوســتن االستشارية، الرائدة 
علــى مســتوى العالــم فــي مجــال األبحاث 
والدراســات التحليلية، تقريــراً يتناول آليات 

تطوير تقديم الخدمات الحكومية.
وأوضــح التقريــر أن الحاجــة ملحة اآلن 
لالعتمــاد علــى التفكيــر اإلبداعــي، ونهــج 
الحكومة المفتوحة الذي ينطوي على إشــراك 
المســتخدمين وإلهامهــم لتوليــد األفكار في 

مختلف مراحل سلسلة تقديم الخدمة. 
وحــدد التقرير العديد مــن عوامل النجاح 
الحاسمة وهي: األهداف الواضحة والمحددة، 
والفهــم الشــامل للقيمــة، وهيــاكل اإلدارة 
والبرامج الفعالة، والحلول المجربة، وتخطيط 
البرامج بشــكل دقيق. وأكــد التقرير الصادر 
علــى هامــش القمــة الحكوميــة  أن معظم 
الحكومــات تــدرك أهمية تقديــم الخدمات 
للمواطنيــن، وتتكلف الكثير مــن أجل تنفيذ 
عملية التطوير لتلبيــة توقعاتهم، إال أن هذه 
التحســينات في الغالب ال تتماشى مع ارتفاع 
وتيــرة التوقعــات، إذ يقــارن المواطنون في 
العادة تجربة الخدمات الحكومية مع خدمات 

القطاع الخاص الذي يســعى بشــكل مســتمر 
لتعزيــز االبتــكار، بينما ال تتمتــع الحكومات 
بإمكانية الحصول على ردود فعل، وليس لدى 
المواطنين خيار سوى االستمرار في استخدام 
خدماتهــا، وتعمــل الهيئــات الحكومية على 
تحســين تقديم الخدمات مــن خالل النماذج 
القائمــة، لكنها تشــعر بضغط دائــم لمتابعة 
التقــدم. ووفقاً للتقرير، هنــاك أربعة عوامل 

مؤثرة في نموذج تقديم الخدمات الحكومية، 
التركيبة  المواطــن، وتغيــر  هــي: توقعــات 
الســكانية، والتكنولوجيا واالبتكار، وانخفاض 
الكفــاءة، ويجــب على الحكومــات أن تحدد 
العوامل الدافعة للتغيير وفقاً لهذه االتجاهات 
من خالل تحليــل رضا المتعاملين، إضافة إلى 
إعــادة تصميم نمــاذج تقديــم الخدمات بما 

يتالءم مع ذلك.

ناقــش الدكتــور ديفيــد هالبيــرن، المدير 
التنفيــذي وعضــو مجلــس اإلدارة لفريق 
الرؤى الســلوكية فــي المملكــة المتحدة، 
تجربــة المملكة في مجال تطوير الخدمات 
الحكومية من المنظور السلوكي، أمام حشد 
من الحضور والمهتمين في إحدى جلســات 

اليوم الثاني من القمة الحكومية.
وتطرق هالبيرن إلى العديد من القضايا 
المتعلقــة بتطويــر الخدمــات الحكوميــة 
الفردية،  الســلوكيات  عن طريــق دراســة 
وتحليل ودراســة المتغيرات الرئيسية التي 
تؤثر في هــذه الســلوكيات، باإلضافة إلى 
التحديات والصعوبات التي تواجهها العديد 

من الحكومــات لتطوير العمــل الحكومي، 
وضرورة اعتماد وســائل جديــدة في هذا 

المجال.
وأكد خالل الجلســة أن تعزيز الســلوك 
االجتماعــي بين المواطنين يمكن أن يؤدي 
إلى نجاح سياسات الحكومة، وعّلق بالقول: 
«يعتقد البعض أن ســن القوانين أو تطبيق 
نظــام الضرائــب أو الحوافز ســيقود الناس 
تلقائيــاً إلــى تغيير ســلوكهم، ولكن الواقع 
ليــس كذلــك. ويتمثــل هدفنا فــي إطالق 
نموذج واقعي للســلوك البشري في عملية 
صنع السياسات، وهذا ما يتطلب في بعض 
األحيــان إجراء تعديالت صغيرة في ســير 

العمليات».
لجميــع  الحقيقــي  الســؤال  أن  ويــرى 
الحكومات وصناع القرار هو «كيف يمكننا 

تشجيع بعض الســلوكيات الصغيرة، وكيف 
يمكننا دفع الناس التخاذ الخيارات األفضل؟ 
حيث اننــا نريد من الناس المبادرة والقيام 
بإعادة التدوير أو تعزيز مســتويات الصحة 
أو تخفيض معدالت الجريمة. فكيف يمكننا 
تنفيذ السياسات التي تجعلهم ينفذون هذه 

القرارات؟».
وأوضــح الدكتــور هالبيرن أنــه قام مع 
فريقــه خالل عملــه مع حكومــة المملكة 
المتحــدة، علــى ترســيخ عمليــة تســاهم 
فــي تطويــر النتائج في مجموعــة متنوعة 
من قطاعــات القطاع العــام مثل الضرائب 

والرعاية الصحية والعمل والتعليم.
ويمكــن تنفيذ مثل هــذه الخطوات من 
قبل الناس الذيــن يتم تصنيفهم في العادة 
خــارج إطــار صنــع السياســات التقليدية. 

فردود الفعل من المعلمين يمكن أن يكون 
لهــا تأثير كبيــر علــى نتائــج أداء الطلبة. 
وقــد أظهرت التجارب نتائج تقييم مختلفة 
للمعلمين عند إعطــاء معلومات عن نفس 
االختبــار لطلبــة مختلفيــن، إال أن القيــام 

بتغيير النهج سيوفر أداًء أفضل.
بالقــول:  هالبيــرن  الدكتــور  واختتــم 
«يمكن أن تســاهم التعديالت الطفيفة في 
العمليات بتعزيز القــدرة على التأثير على 
السلوكيات اإليجابية، ونجاح السياسات في 
نهايــة المطــاف. لكنه من الصعــب للغاية 
معرفــة نتائج مبــادرات التغييــر في هذا 
المجــال قبــل تجريبها علــى أرض الواقع. 
وعلى ســبيل المثــال، إذا تحقق النجاح في 
المملكة المتحدة فإن هذا ال يعني الحصول 

على نتيجة مماثلة في غواتيماال».
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قال مبارك ســعيد الشامسي مديرعام مركز 
أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني 
إن الفريــق أول ســمو الشــيخ محمــد بن 
زايــد آل نهيــان ولــي عهد أبوظبــي نائب 
المســلحة، صاحب  للقوات  القائد األعلــى 
شــخصية قيادية كبيــرة لها وزنهــا وثقلها 
السياســي الكبير محليــاً وإقليميــاً ودولياً، 
وعندمــا يلقــي ســموه الكلمة الرئيســية 
للقمة الحكوميــة الثالثة، فانه يضع خارطة 
المستقبل التي ترسخ نهج القيادة الرشيدة 
في العمل الوطني المتميز عالمياً، واإلنتاج 
النوعي الراقي في مختلف مجاالت الحياة، 

أمــام قادة العالــم ولتبقى رايــة اإلمارات 
عاليــة خفاقة في كافة المحافل السياســية 

واالقتصادية والثقافية والرياضية العالمية.
وأعرب الشامســي عن فخره واعتزازه بكل 
ما جاء في كلمة الفريق أول ســمو الشــيخ 
محمد بن زايــد آل نهيان، في افتتاح القمة 
الحكوميــة الثالثة وهي الكلمــة التي يتوج 
سموه من خاللها كافة النجاحات المتالحقة 
التــي حققتها القيادة الرشــيدة في مختلف 
قطاعــات العمل الحكومــي وكافة مجاالت 
العمل المتقدم واإلنتاج المتطور أمام العالم 
أجمع ليشهد عليها المجتمع الدولي بأسره.  

وأضاف مبارك الشامســي إن االستثمار في 
التعليم الذي دعا إليه ســموه يعطي دافعا 
جديــداً من القيــادة الرشــيدة للمواطنين 
الرئيس  العمود  ليكــون  بالتعليم  لاللتحاق 
فــي صناعة الكــوادر الوطنيــة المتخصصة 
القادرة على العمل في مختلف التخصصات 
ترتبــط  التــي  والتكنولوجيــة  الهندســية 
بالتنميــة الصناعيــة واالقتصاديــة، حيــث 
تتحقق رؤية ســموه في أن يكون المواطن 
هــو الثــروة الحقيقية بالدولــة، مؤكداً أن 
مشــاركة ســموه في القمة جــاءت كذلك 
تأكيداً وتجســيداً لحقيقــة البيت اإلماراتي 

المتوحد الذي يبرز من خالله مدى اهتمام 
القيــادة الرشــيدة بالتالحــم المباشــر مع 
المواطنيــن في مختلف المجــاالت لتوفير 
احتياجاتهم ورفاهيتهم، ومن أجل ذلك فان 
القمــة الحكومية الثالثة تســتعرض أحدث 
االســتراتيجيات العالميــة التي ســيقدمها 
قــادة وخبــراء العالم بما يضمن اســتمرار 
الرقــي والتقدم واالزدهار والســعادة في 
كافة أرجاء دولة اإلمارات العربية المتحدة 
والعالم أجمع.              أبوظبي - البيان 

في جلســة اســتثنائية أطلق عليها صانع اإلبداع صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم صفة «الجلســة اإلماراتية التاريخية» رسم 
الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في القمة الحكومية 
الثالثة معالم المســتقبل ببراعة تامة وأســلوب مميز يصل إلى القلوب 

ويستثير العقول.
كانت كلمات ســموه رائعة وعباراته راقية، اســتهلها بإلقاء التحية على 
راعي القمة أخيه وصديقه ومعلمه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم.
لقــد نقــش أبوخالد نبــراس كلماته  بأحــرف من نور أنــار لنا طريق 
المســتقبل، فشــعرنا بها جميعاً.. كانت من قلب كبيــر ينبض حباً لهذا 
الوطن الغالي المعطاء، إلى أصحاب القلوب التي تفدي الوطن باألرواح 

وتعلو حناجرها مرددة، الله، الوطن، رئيس الدولة. 
كانت كلمات سموه استشرافاً لمستقبل دولة اإلمارات، التي شيد بنيانها 
ووحــد بيتها المغفور له بإذن الله تعالى الشــيخ زايد بن ســلطان آل 

نهيان، طيب الله ثراه.
وبلغته الراقية الهادئة التي ال تطرق األبواب بل تدخلها دون استئذان، 
مزج ســموه بين الماضي الجميــل وذكرياته األجمل ومــا عاناه اآلباء 
وعزز من صالبتهم، وحاضرنا المليء بالسعادة وما ينتظرنا من مستقبل 
باهر بنظرته القيادية وتطلعاته المستقبلية. كلمات أبوخالد بلورت لنا 
الرؤية واألهداف السامية ورسمت صورة المستقبل المنشود مستقبل 
األجيال القادمة، وشــحذت فينا الهمم لبلــوغ القمم لتحقيق األهداف 
والوصــول إلــى الغايات ومواجهــة كافة التحديات، متمســكين بروح 
االتحاد وبيته الموحد، لنصنع بعد أن ينضب النفط والغاز بعد خمسين 

عاماً مستقبالً مشرقاً ألجيالنا القادمة وبالشكل الذي يرضي قادتنا.
إن تأكيد ســموه على اســتثمارنا الفعلي للتعليم وتسلحنا بالعلم طوال 
الخمســين ســنة القادمة، يدعم قدرتنا على بناء اقتصاد قوي تتطلع له 
الدولــة، وثقته بالله وبقــدرة الجيل القادم علــى التحدي بعد نضوب 
النفط والغاز وبأننا إن شــاء الله ســنحتفل ولن نحــزن في هذا اليوم، 
يجعــل ثقتنــا وإيماننا بالمســتقبل يتضاعفــان؛ فبعون الله سيســتمر 
ازدهار دولة اإلمارات وســينعم شــعبها والمقيمون على أرضها الطيبة 
باألمن واألمان والرفاهية والسعادة الدائمة تحت ظل القيادة الرشيدة 
والحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة، حفظه الله ورعاه، واهتمام سموه باإلنسان. 
فشكراً يا صاحب القلب الكبير، شكراً سيدي على اللفتة الكريمة ألبنائك 
بذكرك أســماءهم كقدوة حســنة تقديراً من سموك لهم لتلبيتهم نداء 
الواجــب وانتســابهم للخدمة الوطنية رغم أنهم مــن الفئات المعفاة. 
حقــاً أبا خالد لقد أثرى حضورك وكلماتــك القمة، فكانت بالفعل قمة 

تاريخية بال منازع.

التقى ســمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
نائــب رئيــس مجلس الــوزراء وزير شــؤون 
الرئاســة، أمس، على هامش القمة الحكومية 
الدكتــور صالح المطلق نائــب رئيس الوزراء 
العراقي الذي يزور البالد للمشاركة في القمة 

الحكومية 2015 التي تعقد في دبي حاليا.
وتــم خــالل اللقــاء بحث ســبل تطوير 
عالقــات التعــاون بيــن دولــة اإلمــارات 

وجمهورية العراق الشقيق وآليات تعزيزها 
فــي مختلف المجــاالت تحقيقــا للمصالح 

المشتركة.
كما التقى ســمو الشيخ منصور بن زايد، 
أمس، قبــاد طالبانــي نائب رئيــس وزراء 
إقليم كردســتان العراق، وتــم خالل اللقاء 
بحث ســبل تطويــر عالقات التعــاون بين 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية 
العــراق الشــقيق وخاصة إقليم كردســتان 
وآليــات تعزيزهــا في مختلــف المجاالت 

تحقيقا للمصالح المشتركة.

 وفي وقــت آخر التقى ســموه روبرت 
كالينــاك نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 
في جمهورية ســلوفاكيا، وتــم خالل اللقاء 
بحث ســبل تطويــر عالقات التعــاون بين 
اإلمــارات وســلوفاكيا الصديقــة وآليــات 
تعزيزهــا في مختلــف المجــاالت تحقيقا 

للمصالح المشتركة.
وحضر اللقاءات معالي صقر غباش وزير 
العمــل ومعالي ســلطان بن ســعيد البادي 
الظاهــري وزيــر العــدل وأحمــد جمعــة 

الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة.

أكــد اقتصاديــون مشــاركون فــي القمــة 
الحكوميــة الثانيــة أن االمــارات لــم تتأثر 
بتراجــع أســعار النفــط وتقلــب العمالت 
وتوقع جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد 
وزارة  فــي  الخارجيــة  التجــارة  لشــؤون 
االقتصــاد أن تنمو التجــارة الخارجية 5 % 
خالل الربع األول مــن العام الحالي 2015، 
وهي نفس النسبة المسجلة في الفترة ذاتها 

من العام 2014.
وفي تصريحــات للصحافيين على هامش 
القمــة الحكومية قال الكيت إن نتائج حركة 
التبــادل التجاري لإلمــارات في الربع األول 
من العــام الحالــي 2015 إيجابية.  وأضاف 
الكيــت أن دراســة أوليــة أجرتهــا وزارة 
االقتصــاد فــي الدولــة أظهــرت أن تراجع 
اليورو أثر بشكل طفيف جداً على اإلمارات 
، قائًال إن تراجع اليورو سيســهم في تعزيز 

تجارة اإلمارات مع أوروبا.
وقــال الكيت إن الكلمــة االفتتاحية التي 
ألقاها الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المســلحة والتــي ذكر فيها 
ســموه أن اإلمارات وبفضل رؤيــة قيادتها 
وتنــوع اقتصادها تجنبت منــذ وقت مبكر 
تأثير تقلبات أسعار النفط، وواصلت مسيرة 
التنمية والنهضة الشاملة، وهي تمضي على 
هذا النهــج في مواجهة مختلــف الظروف 
والتحديــات، فيهــا عمق كبير وتستشــرف 
التوجهات المســتقبلية لألجيال المقبلة في 
كيفيــة حملها لألمانة واالســتمرار في حمل 
شــعلة نهضة اإلمارات، وأضــاف الكيت أن 
الثــروات الطبيعية التــي تمتلكها اإلمارات 
مثــل النفــط والغاز مســتغلة بطريقة تتيح 

االستثمار في قطاعات أخرى.

وأشــار الكيــت إلــى أن اإلمــارات قلصت 
وبشــكل كبير من اعتمادها علــى الثروات 
النفطيــة بحيث تجاوزت نســبة مســاهمة 
القطاعات الغيــر النفطية %70 من إجمالي 
الناتــج المحلي لإلمارات وهذا ما اشــادت 

بــه منظمة التجــارة العالمية فــي مراجعة 
السياســة التجارية لإلمارات، حيث قالت إن 
اإلمارات تعتبر ضمن أكبر 5 دول في تصدير 
النفــط في العالــم ومع ذلــك اتجهت نحو 
سياسة تنويع االقتصاد، كما ركز الفريق أول 
ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبــي نائب القائــد األعلى للقوات 
المسلحة في كلمته أيضاً على قطاع التعليم 
باعتباره ما سيجعل قاعدة اقتصادنا متنوعة 

وقائمة على المعرفة.

وبســؤاله عن تراجع أداء الواردات الصينية 
وإحــراز الهند تقدماً فــي أدائها االقتصادي 
وكيف أن تراجــع أداء االيــرادات الصينية 
قد تسبب في تراجع أسعار النفط وعما إذا 
أصبح أداء التجارة مؤثراً رئيسياً على أسعار 
النفــط رد بالقــول إن النفط أصبــح اليوم 
مدخًال أساســياً في عمليــة الصناعة وخاصة 
فــي دول مثل الصين والتــي تمتلك مصانع 
ضخمــة، وتعتمد على مــوارد النفط والغاز 
وبالتالي ستتأثر الصين بأسعار النفط ويمكن 
أن يكــون التأثر إيجابياً في صناعات معينة، 

ولكن بشــكل عــام نحن نــرى أن تداعيات 
تقلب ســوق االقتصاد العالمي متفاوتة من 
دولــة إلى أخرى ففي الصيــن هناك تراجع 
في أداء الواردات، في حين يتحسن الميزان 
التجاري لدول أخرى، وبالتالي عملية تصاعد 
فــي الصــادرات واالنخفاض فــي الواردات 

عملية طبيعية وعامل النفط مؤثر فيها.

وفي تصريحات لـ«البيان» على هامش القمة 
الحكوميــة 2015 قال البروفيســور كالوس 
شــواب إنه من المهم جداً أن تتحول الدول 
المنتجة للنفط نحو اعتماد أقل على الثروات 
الطبيعية بما فيها ثروات النفط والغاز وهذا 
بالضبــط ما فعلته اإلمــارات والتي أدركت 
بحكمــة قيادتهــا وبعــد نظر هــذه القيادة 
أهميــة تنويع قاعدتهــا االقتصادية وقامت 
بجهود جبارة في هذا المجال، كون الثروات 
الطبيعيــة ســتلعب دوراً أقل مســتقبًال في 
المنتجــات المبتكــرة والتي تشــكل عنصراً 

أساسياً في خلق الثروات للدول. 

ومن جانبــه توقع عدنان أميــن، مدير عام 
الوكالة الدولية للطاقــة المتجددة «آيرينا» 
في تصريحات لـ «البيان» أن تعاود أســعار 
النفط االرتفاع مجدداً على المدى المتوسط 
بعد أن شــهدت أســعار النفط تراجعاً كبيراً 
في األشــهر القليلة الماضية، وقال أمين إن 
كل المؤشــرات المتعلقة بأسعار النفط في 
األسواق تشير إلى أن أسعار النفط ستعاود 
االرتفــاع، ونتوقع مع نهاية العام الحالي أن 
تكــون أســعار النفط أعلى بكثيــر مما هي 

عليه اليوم.
وقال أميــن إن اإلمــارات أيقنت بفضل 
قيادتها الرشــيدة ورؤيتهــا الثاقبة والبعيدة 
منذ ســنوات مضت أهمية تنويع اقتصادها 
بحيث ال تعتمد بشــكل كلــي على الثروات 
النفطيــة، بطبيعــة الحال اإلمارات ســتتأثر 
بتراجع األســعار، ولكن هذا التأثر ســيكون 
محــدوداً، ولو نظرنا إلــى معدالت االبتكار 
والنمــو في قطــاع تكنولوجيــا المعلومات 
والخدمات في اإلمارات فسنرى نمواً واضحاً 

وهذا النمو سيستمر.
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قال هيساشي متسغامي، قنصل عام اليابان 
في دبــي: إن واإلمــارات واليابان ترتبطان 
اليابانية  ثنائية وثيقة والشــركات  بعالقات 
الكبــرى ذات العالمات التجاريــة العالمية 
اختارت اإلمارات للتوسع بأعمالها وأنشطتها 
ألســواق العالــم. ورؤية دبي هــي التحول 
لمدينة ذكية والشــركات اليابانية مستعدة 
لدعمهــا في هذا الجانــب، لما للتكنولوجيا 
اليابانيــة مــن تقدم، وبالتالــي هناك فرص 
واعدة أمام الشــركات اليابانيــة في قطاع 
تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الذكية، 
وبالتالي بإمكان الشركات اليابانية أن تقدم 

الكثيــر لإلمارات في هــذا الجانب، وأعتقد 
أننا سنرى تدفق أكبر للشركات اليابانية مع 
استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 الحدث 

العالمي. 
واضــاف: اإلمــارات أكبــر شــركاء اليابان 
التجاريين في المنطقة، وثامن أكبر شــريك 
تجاري لليابان على مســتوى العالم، وسجل 
إجمالــي التبــادل التجاري بينــا  52 مليار 
دوالر فــي  2014، وهنــاك أكثــر من 300 
شــركة يابانية تنشــط في أســواق دبي في 
مختلف القطاعات.             دبي ــ البيان

قال تشــانغ هوا ســفير جمهوريــة الصين 
الشــعبية في اإلمارات: اإلمــارات والصين 
تربطهمــا عالقــات متينــة وهنــاك تبادل 
للكثير من الخبرات ما بين البلدين، وهناك 
زيارات متبادلة بين المســؤولين على أعلى 
المســتويات. صاحب الســمو الشيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
كان قد زار الصين  قبل 4 ســنوات، كما زار 
الفريق أول ســمو الشــيخ محمــد بن زايد 
آل نهيــان ولــي عهد أبوظبــي نائب القائد 
األعلى للقوات المســلحة بــالدي في العام 

2012 وأسس لعالقات شــراكة إستراتيجية 
بين البلدين.

واإلمارات أكبر شــريك تجاري للصين على 
مســتوى المنطقة، ففي العام 2014 ســجل 
إجمالــي التبادل التجاري بيــن البلدين 50 
مليــار دوالر، وهنــاك أكثــر مــن 4 آالف 
شــركة صينية في أســواق اإلمارات، وأكثر 
من 200 ألف صيني يعيشــون هنا بســالم 
وأمن، وهذا دليل على االســتقرار السياسي 
واألمنــي الــذي تنعم به اإلمــارات. وطبقاً 
لإلحصــاءات زار اإلمارات 500 ألف ســائح 
دبي ـ البيان صيني العام الماضي.  

 –

أجمــع ممثلون عــن منظمــات دولية 
ورؤســاء  وقناصــل  وســفراء  ووزراء 
شــركات أجانــب اســتطلعت «البيان» 
آراءهــم على هامش القمــة الحكومية 
التي تســتضيفها دبي للسنة الثالثة على 
التوالي لمناقشــة مســتقبل الحكومات، 
أن االســتقرار السياسي واألمني الراسخ 
في اإلمــارات ورؤية قيادتهــا الحكيمة 
وحرصهــا علــى تحقيق أعلــى درجات 
السعادة لشعبها والمقيمين على أرضها، 
كانت أســاس نجاح الحكومة وتحقيقها 
الكثيــر من اإلنجــازات المتميــزة التي 
رفعت اسم اإلمارات عالياً في المحافل 

الدولية. 
ودعــت هذه الشــخصيات حكومات 
العالم إلى استنساخ تجربة اإلمارات في 
تواصلها عن قرب مع شــعبها، وحرصها 
علــى تقديــم أفضل الخدمات إلســعاد 
شــعبها وتأميــن جميع ســبل الرفاهية 

والراحة له.
وأجمعــوا علــى أن دولــة اإلمارات 
أحدثت فرقاً إنســانياً كبيراً في تخفيف 
معانــاة بعــض شــعوب العالــم ممــن 
يواجهــون أزمات وكــوارث، من خالل 
المســاعدات اإلنســانية التــي تقدمهــا 
اإلمارات للشعوب المنكوبة في العالم، 
وهو األمر الذي جعلها أكبر دولة مانحة 
للمساعدات اإلنسانية في العالم. وأكدوا 
أن الجهود اإلنســانية الحثيثة لإلمارات 
جعلتها شريكاً استراتيجياً لألمم المتحدة 
في تخفيف معاناة الشــعوب، إذ أثبتت 
المتحدة  اســتراتيجي لألمم  أنها شريك 

في حقل المساعدات اإلنسانية.

وقــال آدريانو ســبيكرز، ممثل منظمة 
األغذية والزراعة في األمم المتحدة في 
اإلمــارات، وكبير مستشــاري المنظمة، 
ومنســق المكتب شــبه اإلقليمي لدول 
التعــاون الخليجــي واليمــن:  مجلــس 
يشّكل  واألمني  السياســي  «االســتقرار 
العامل األساس في اســتقرار الدول، ما 
يمّكــن الحكومــات من تحســين أدائها 
وتحقيــق االزدهــار لشــعوبها. منطقة 
الشرق األوسط تشــهد اآلن اضطرابات 
سياســية وأمنيــة، واليــوم نتحدث عن 
ضــرورة األمــن الغذائــي، ونحــن في 
منظمة األغذيــة والزراعة التابعة لألمم 
المتحــدة، ندعــو إلــى تعزيــز األمــن 
الغذائــي؛ إذ يوجد في عالــم اليوم 73 
مليون نســمة يفتقدون األمن الغذائي، 
واإلمــارات تقوم بجهود جبــارة في ما 
يتعلق بتقديم المســاعدات اإلنســانية، 
ولديهــا أجنــدة ضخمــة بهــذا الصدد، 
فأصبحت أكبر دولة مانحة للمساعدات 
اإلنســانية، وأســهمت بشــكل كبير في 
التخفيــف مــن معانــاة البشــر ممــن 
واجهــوا كوارث بيئــة وطبيعية وحروباً 

ومجاعات».
وأضاف: «نرى أنه علينا بناء شــراكة، 
والعمــل مــع المؤسســات الحكوميــة 
فــي اإلمــارات للتخفيــف مــن معاناة 
المحتاجيــن حول العالــم، فلدينا قائمة 
اليوم تضم 800 مليون نسمة في العالم، 
ال يوجــد لديهــم طعــام يكفــي قوت 
يومهــم، ومن ثم بإمكان األمم المتحدة 

إحداث فارق كبير من خالل الشراكة مع 
حكومات العالم، والبدء بهذه الشــراكة 

مع حكومة دبي في سبيل ذلك».
أثبتــت  اإلمــارات  أن  إلــى  وأشــار 
أنهــا شــريك فّعال لألمــم المتحدة في 
التخفيف مــن معانة المحتاجين؛ فهناك 
المدينــة اإلنســانية فــي دبــي، وفيها 
وكاالت إنســانية عديــدة مثــل برنامج 
منظمتنــا،  كذلــك  العالمــي،  األغذيــة 
وبرنامج  والزراعــة،  األغذيــة  ومنظمة 
األمــم المتحدة للبيئة، وغيرها، كما أننا 
نقــوم بعمل الكثيــر من أجــل التنمية 
المســتدامة، ونود االســتمرار في عمل 
ذلك، وندعــو اإلماراتيين إلى االنضمام 
للعمــل في منظماتنا، لمســاعدتنا على 
نشر الوعي بجهودها، وقد بدأنا حمالت 
مع جامعات في اإلمارات لهذا الهدف». 

وقــال اليل غلــوك، من برنامــج األمم 
المتحدة للبيئة المعني باتفاقية األنواع 

المهاجــرة: «لقــد أتيحــت لنــا فرصة 
الحديــث لألمين العــام لألمم المتحدة 
بان كــي مون الذي وضع جدول أعماله 
ورصــد آمالــه لعــام 2015، وهو مهتم 
جــداً بعدد مــن الــدول األعضــاء في 
األمم المتحدة، وعلى رأســها اإلمارات، 
التــي تعمل على تعزيــز أجندة التغيير 
االســتدامة،  أهداف  المناخــي وأجندة 
وقــد أكد أن وجود حكومات جيدة يعد 
جزءاً مــن معادلة التغلب على األزمات 
التي تواجهها البيئــة، والقمة الحكومية 
التي تســتضيفها دبي اليوم تتحدث عن 
الحكومــات الجيدة، وضمــان أن تكون 
الحكومــات مســؤولة وملتزمــة دولياً 
بالمعاهــدات التي وقعــت عليها، وأن 
توجد أرضية تنطلق منها الحكومات في 

العالم لحماية البيئة».
وأضــاف: «لقد دخلنا فــي حوار مع 
حكومة اإلمارات منذ نحو عامين في ما 
يتعلق بكيفية خلق شــراكة استراتيجية 
بيننــا في ما يتعلق بالعديد من القضايا، 

بما فيها اإلنســانية والتنمية المستدامة 
واألمــن الغذائــي والبيئة، وهــو حوار 
مســتمر. اإلمــارات واألمــم المتحــدة 
بإمكانهما العمل معاً ليتقاسما الخبرات، 
بخاصة أن لإلمارات إسهامات كبيرة على 

مستوى العالم وفي كل المستويات.
لألمــم  تمثيــل  وكالــة   12 وهنــاك 
المتحــدة في اإلمــارات، ومن ثم األمم 
المتحــدة حاضرة هنا، ونحــن ممتنون 
جداً لكــرم ضيافتها، وســنكون ممتنين 
أكثر إذا ما استمرت في استضافتنا على 
أراضيها والحفــاظ على الحوار بيننا في 
مــا يتعلــق بماهية رؤيــة اإلمارات في 
هذا الجانب، وكيف يمكن لنا أن نعمل 
ســنوياً من أجــل تحقيق هــذا الهدف. 
المهم اليوم هــو الحفاظ على اتصاالت 
قوية بيــن اإلمارات واألمــم المتحدة، 
لنفهــم بشــكل أكبــر رؤية اإلمــارات، 
ونفهم كيــف يمكن االســتعانة باألمم 
المتحدة لمساعدة اإلمارات على تحقيق 

رؤيتها».

وقالت عصمت آرا صادق، وزيرة الدولة 
لإلدارة العامة في بنغالديش: «أنا سعيدة 
جــداً بحضــوري القمــة الحكومية التي 
تســتضيفها دبي، وقــد أعجبت بكلمات 
المتحدثين التي تنم عن معرفة وخبرات 
واسعة ورؤية واضحة، وقد نجحت دبي 
في جمع القادة وصناع القرار والخبراء 
من المنطقة والعالم لمناقشــة مستقبل 
الحكومات، وهي قضيــة مهمة وخاصة 
في ظــل األزمات التــي يواجهها العالم 
اليــوم. وأود شــخصياً أن أتعلم المزيد 
والمزيد من هؤالء المتحدثين الرائعين، 
ونحن فــي بنغالديش نحقــق األهداف 
التــي وضعناهــا؛ فنحن فــي بنغالديش 
نهدف إلى نشــر القــراءة والكتابة بين 
مواطنينا بنســبة %100، ونريد تحويلها 
إلــى بلد رقمي بحلول عام 2021، ونود 
أن نعــزز الخدمــات الحكوميــة التــي 
نقدمهــا فــي بالدنا للنــاس، فقد حققنا 
العديــد من األهــداف كاالكتفاء الذاتي 
في اإلنتاج الغذائي مثًال، وخفضنا معدل 
وفيات األطفال، ليرتفع متوســط العمر 
المتوقع للســكان إلــى 69 عاماً من 39 

عاماً في عام 1990».
أضافــت: «اإلمارات دولة مســتقرة 
جــداً سياســياً وأمنياً، وقد أســهم ذلك 
فــي مســاعدة الحكومة علــى تحقيق 
هــذه اإلنجــازات الرائعة فــي مختلف 
القطاعات، ورؤية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة، رئيس مجلس الــوزراء، حاكم 
دبي، رعاه اللــه، رؤية بعيدة وحكيمة، 

وسموه حريص على سعادة شعبه». 

من جانبه، قال جانيواري ماكامبا، نائب 
وزير االتصــاالت والعلوم والتكنولوجيا 
في جمهورية تنزانيا: «هذه أول مشاركة 
لي في القمة الحكومية التي تستضيفها 
دبي للسنة الثالثة على التوالي، وبرنامج 
القمة مهم للغاية، ويناســب طموحات 
العالــم اليوم، وخاصة عند الحديث عن 
االبتكار والتكنولوجيا ومستقبل االبتكار 
فــي التعليــم والصحة، وهــذه القضايا 
مهمة للغاية لجميع الحكومات والبلدان 

في العالم. 
الــدول النامية المشــاركة في أعمال 
القمة ستستفيد مما ستطرحه من قضايا 
لمســتقبل تلــك الحكومــات واألجيال 
المقبلــة. القمــة أتاحــت لنــا االلتقاء 
بالعبيــن كبار من العالم، وأيضاً الخبراء 
الدوليين وقادة بلدان أخرى من العالم. 
كما أتاحت لنا التعلم من تجارب بعضنا، 
واالطالع على إنجــازات اإلمارات التي 

تستحق التقدير واإلشادة بها.
المســافة بين دبي واإلمارات بشكل 
عــام وتنزانيــا قريبة جداً، ولقــد تابعنا 
خــالل الـ30 عاماً الماضية التطور الكبير 
الذي عاشته دبي واإلمارات بشكل عام، 
وهــذا اإلبــداع واإلنجــاز الكبيرين في 
شــتى القطاعات، ومن ثــم بإمكاننا أن 
نتعلــم في تنزانيا وإفريقيا بشــكل عام 
من هــذه اإلنجازات التــي قامت على 
الرؤية الواضحة، حيث القيادة اإلماراتية 
تعــرف تمامــاً مــاذا تريــد أن تحقق، 
ورؤيتهــا شــفافة جداً وواضحــة في ما 
يتعلق بالمســتقبل وباألحالم التي يريد 
القادة هنا تحقيقها واالنضباط وترجمة 

تلك األحالم والرؤى إلى واقع ملموس».

وقال ســيراي تيمبو، ســفير ســيراليون 
في اإلمارات: «صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة، رئيس مجلس الــوزراء، حاكم 
دبي، رعــاه الله، يمتلــك رؤية حكيمة 
وبعــد نظر ورؤية واضحة جــداً، قيادة 
اإلمــارات تركــز على إســعاد شــعبها 
والمقيمين علــى أراضيها، وهي تعرف 
مــاذا تريــد، فهــي تريــد أن تكون في 
مصــاف الدول القيادية فــي العالم في 
االبتــكار والمعرفــة، وتســعى لتطوير 
االبتكار في التعليــم والصحة والتحول 
إلــى دولــة ذكيــة، وهي تســتثمر في 
اإلنســان. اإلمارات معجزة القرن، وكل 

إنجازاتها خالقة ومتميزة.
القمة الحكومية التي تستضيفها دبي 
للســنة الثالثة على التوالي كان عنوانها 
(ابتكار.. االبتكار.. االبتكار)، وخاصة أن 
اإلمارات تســعى ألن تكــون من الدول 
القياديــة فــي العالم فــي االبتكار في 
غضون ســبع ســنوات، وهــي واضحة 
وعازمة بجد وعزيمة قوية على تحقيق 
هذا الهدف، ما أجمع عليه المشاركون 
هــو أن التنافســية ســيقودها االبتكار، 
ومن ثم البلدان التي تسعى للتقدم على 
مؤشرات التنافسية عليها أن تتقدم في 
االبتكار. أيضاً كانت هناك رسائل مهمة 
جداً، مفادها ضرورة إعــادة بناء الثقة 
بيــن مجتمعات األعمــال والحكومات، 
وهــو أمــر ركــز عليه كالوس شــواب، 
االقتصادي  المنتــدى  ورئيس  مؤســس 
العالمــي في كلمته، كمــا تابعنا تجربة 
كوريا الجنوبية فــي ما يتعلق باالبتكار 
في التعليــم وإنجازاتها في هذا الحقل 
المهــم، وهناك أيضاً أمر مهم، وهو أننا 
اليــوم نعيش في عالــم االبتكار، وهذا 
يحتــاج إلــى تضافر جهــود الحكومات 

بعضها مع بعض».

وقــال فام بينــه دام، ســفير جمهورية 
فيتنــام فــي الدولة: «أعتقــد أن القمة 
الحكوميــة الثالثة ترســل برســالة إلى 
حكومات المنطقة، مفادها ضرورة رفع 
كفاءاتهــا كحكومــات، وتقديم خدمات 
أفضل، ورفع مســتويات الســعادة لدى 

شعوب العالم».
وأضــاف: «اإلمارات دولة مســتقرة 
سياســياً وأمنياً، ومن ثم اســتطاعت أن 
تحقــق الكثير لشــعبها، بفضــل رؤيتها 
الحكيمة والبعيدة واليقينية والواضحة. 
االستقرار السياسي واألمني واالقتصادي 
أســاس ألي نمــو أو تطــور، واإلمارات 
رائدة في العديد مــن القطاعات، ومن 
ثــم أصبحت نموذجــاً يحتــذى به في 
العالم مــن حيث اإلنجــازات المتميزة 

واإلبداع». 
وأضــاف: «بإمكاننا تعلــم الكثير من 
اإلمارات ورؤية صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 
رئيــس الدولة، رئيس مجلــس الوزراء، 
حاكــم دبي، رعــاه اللــه، وبإمكاننا أن 
نتعلم من خبرات اإلمارات في مختلف 
القطاعات، وأن نســتقي ونتقاســم تلك 
الخبــرات والدروس واإلنجازات الرائعة 

التي حققتها اإلمارات».

قــال جيرالــد لوليــس، الرئيــس والمدير 
إلى  التنفيــذي لمجموعة جميــرا: «ُينظر 
اإلمــارات علــى أنها مالذ الســالم واألمن 
للمنطقة، ولو نظرنا على مستوى السياحة 
والفنادق، سنجد أن الكثير من السياح من 
مختلف مناطق العالم يعشقون زيارة دبي 
واإلمارات بشكل عام، ألنهم يدركون أنها 
األكثر استقراراً سياسياً وأمنياً في المنطقة، 
وربما فــي العالم، ومن ثــم دبي الوجهة 
األمثل الســتضافة القمة الحكومية 2015 
التي تجمع سنوياً قادة، ليس من المنطقة 

فحسب، بل من مختلف أنحاء العالم».
أضــاف: «حكومة اإلمــارات كانت وال 
تــزال نموذجــاً يحتــذى به فــي المنطقة 
والعالــم في االهتمــام بشــعبها، وتوفير 
وسائل الراحة والرفاهية له في كل مناحي 
الحياة، وكل الجهود التي يقوم بها صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئيــس الدولــة، رئيــس مجلس الــوزراء، 

حاكم دبي، رعاه الله، هي لضمان ســعادة 
أهل اإلمارات وكل المقيمين، وإعالء اسم 
الدولة في المحافل الدولية، والحرص على 
أن تحتــل اإلمــارات المراكــز األولى في 

التقارير والتقييمات الدولية». وأشــار إلى 
أن صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائــب رئيس الدولــة، رئيس 
مجلــس الــوزراء، حاكم دبي، رعــاه الله، 
أدرك ببعــد نظره وحكمته أهمية تحقيق 
الســعادة للشــعوب، فوّجــه بقياس مدى 
سعادة العمالء بالخدمات التي تقدمها لهم 
المؤسسات الحكومية، وهو أمر فريد جداً، 
ينبغي استنســاخه في المنطقــة والعالم، 
فالشعوب السعيدة شعوب منتجة وقادرة 

على االبتكار.

وقــال مــارك بيــر، الرئيــس التنفيــذي، 
ومســجل في محاكــم مركز دبــي المالي 
العالمي: «قيادة اإلمارات الرشيدة جمعت 
قادة وصناع قرار وخبراء من العالم، لكي 
تتشــارك معهم المعرفة التي تمتلكها، بما 
فيها إنجازات مركــز دبي المالي العالمي، 

ومن أجل أن نركز عقولنا جميعاً، وخاصة 
فــي محاكم مركــز دبي المالــي العالمي، 

لتعزيز أكبر لثقة األعمال.
اإلمارات كانــت دوماً وال تزال نموذجاً 
يحتذى به في المنطقة والعالم أجمع، وأنا 
ســعيد برؤية القمة الحكوميــة في عامها 
الثالث تجمع هذا العــدد الكبير من قادة 
وصناع القرار والخبراء من مختلف مناطق 
العالم، لمناقشة مستقبل الحكومات تحت 
مظلة دبي، لكي نتقاسم جميعاً اإلنجازات 

والخبرات ونتبادل اآلراء واألفكار. 
العالــم بإمكانــه أن يتعلــم الكثير مما 
أنجزته اإلمارات خالل الـ30 عاماً الماضية 
في ترســيخ االســتقرار السياسي واألمني، 
وتوفير بيئة مشــجعة ونشــيطة لألعمال، 
وأعتقد أنه من الرائع جداً رؤية المشاركين 
فــي القمة يتدفقون مــن كل أنحاء العالم 
إلى دبي، ليتعلموا من إنجازات اإلمارات، 

ولتقاسم المعرفة أيضاً».
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وجــاء المؤشــر المســتهدف لألجنــدة 
الوطنية بحلول 2021 بشأن االلتحاق برياض 
االطفال في المــدارس الحكومية والخاصة 
بنســبة %95، حيث يعبر المؤشر عن نسبة 
األطفال بين ســن 5-3 ســنوات المسجلين 
في رياض االطفال في اليوم االول من شهر 
ســبتمبر من العام الماضي وهو مؤشر يركز 
علــى أهمية التأســيس الصحيح للطفل في 
ســن مبكرة مما يعزز من استثمار الحكومة 

في الطلبة في مراحل متقدمة.
وأفــادت غريــب أن األجنــدة الوطنية 
2021 تؤكد أن الســنوات القادمة ستشــهد 
تحــوًال كامًال فــي أنظمة التعلــم والتعليم، 
لــذا تســتهدف األجندة الوطنيــة أن تكون 
جميع المدارس والجامعات مجهزة وجميع 
الطالب مزودين باألجهزة واألنظمة الذكية 
المناهج والمشــاريع واألبحاث  وأن تكون 
عبر هذه األنظمة الذكية فضال عن مضاعفة 
االســتثمار التي أكدت عليها األجندة خالل 

االلتحاق برياض  لتعزيز  القادمة  الســنوات 
األطفــال كونهــا تشــكل أهميــة كبرى في 

تشكيل شخصية الطالب ومستقبله.

وقالــت غريب: إن ما تستشــرفه الدولة 
فــي أجندتها الوطنية، ومــا تضمنته رؤيتها 
من أهــداف، إنما هو اســتحقاقات بديهية 
لدولة تسابق الزمن في رخائها وازدهارها، 
وتتقدم كل يوم في الصفوف األولى عالمياً، 
وتتطلع إلى تحقيــق المزيد من اإلنجازات 
والمراكــز األولــى دوليــاً، بدعــم ورعاية 

وتوجيهات القيادة الفذة للدولة.
وذكرت أن الوزارة وضعت ضمن خطتها 
التنفيذية للمسار السريع وهي خطة تطوير 
ريــاض االطفال التــي تهدف إلــى تحقيق 
المؤشر االستراتيجي من خالل مباني رياض 
أطفال مطورة تســتوعب االطفال في ســن 
5-4 ســنوات، وأطفال يمتلكــون المهارات 
االساســية للولــوج فــي مرحلــة التعليــم 
االساسي، وأن يكون طفًال ثنائي اللغة، فضال 

عن امتالكه مهارات اللغة العربية.

إعداد: رحاب حالوة - غرافيك: فاطمة الفاليس

نجحت وزارة الرتبية و التعليم يف ادراج أهم ثالث برامج ضمن مرشوع تطوير الرياض املدرسية و هم ادخال اللغة االنجليزية و التنمية 
اللغوية و التعليم الذيك يف اللغة العربية، اميانا منها بتحقيق نقلة نوعية يف عملية التطوير من خالل تلك الربامج املستحدثة.

املنهاج املطبق منهاج التعلم الذايت املقر من 
قبل اليونسيف (منظمة الطفولة العاملية)

72
روضة

حكومية

17

15
7

18
5

20
1015

روضة ملحقة مبدارس
الحلقة االوىل

16500
طفل مواطن يف الرياض

الحكومية

برنامج التعلم الذيك يف اللغة العربية شمل يف مرحلته االوىل املرحلة أكرث من 
5150 طالباً وطالبة ونحو 250 معلمة يف مرحلة رياض األطفال بإمارة الشارقة

تطبيق مرشوع اللغة االنجليزية يف رياض إمارات الدولة كالتايل:

أمعجامنالشارقةديب
القيوين

رأس
الخيمة

الفجريةالشارقة

44
تطبيق مرشوع التنمية 
اللغوية يف 44 روضة 

خالل 2015-2014

وأضافــت: «اخترنــا متطوعيــن وليــس 
موظفين ألن المتطوع لدية دافع أساسي هو 
الوطن ويتمتعون  الحب للمشاركة وخدمة 
بحماس كبير للعمل ويوجد لدينا متطوعون 
صحفيون وشعراء وكتاب وطلبة جامعات».

وأضافــت الحارثــي: «التطــوع رســالة، 
التطوع حب للوطن وعطاء، بالدنا تستاهل 
كل خيــر منا، التطوع يلمــس الفرق الكبير 
وذلــك لوقوفــه بأماكن قد تكــون وظيفته 
ما تســمح له، وتكون فرصة لمقابلة الكثير 
من الشــخصيات، ويوجد لــدى المتطوعين 

حماس وانضباط».

وشاركت اخصائي المراكز المجتمعية في 
هيئــة تنمية المجتمع وممثل عن مركز دبي 
للتطوع حصة المري برأيها وقالت: »المركز 
يقوم بالتنســيق مع ابرز الجهات الحكومية 
والمتطوعيــن من جميع انحاء الدولة للعمل 

يداً بيد النجاح هذه الفعالية".
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قــال أحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لدبي 
القابضــة: إن المجموعــة ال تخطط إلدراج 
أســهمها أو أســهم أي من وحداتها التابعة 

في سوق األسهم.
وجذب سوق دبي المالي البورصة الرئيسية 
في دبي سلســلة من عمليات الطرح العام 
في أواخر العام الماضي أبرزها طرح بقيمة 
5.8 مليارات درهم ألســهم مجموعة إعمار 
مولز مــع عودة صناعة الطرح العام األولي 

للحياة بعد توقف دام خمس سنوات.
لكن دبــي القابضة والوحــدات التابعة لها 
التي تضم جميرة للفنادق وشــركة التطوير 

العقاري دبي العقارية ال تخطط في الوقت 
الحالي إلدراج أسهم.

وقال أحمد بن بيات للصحفيين على هامش 
القمــة الحكوميــة: اإلدراج أو عدمــه خيار 
اســتراتيجي يتخذه المســاهمون. ال يوجد 

نقص في السيولة أو المشروعات.
وأضــاف: إن دبي القابضــة ال تخطط أيضا 
لجمع ســيولة على مستوى الشركة األم مع 
سعيها لخفض ديونها لكن الوحدات التابعة 

قد تفعل ذلك ألغراض تمويل العمليات.
وكانــت تيكوم لالســتثمارات التابعة لدبي 
القابضة قد قالت الشهر الماضي إنها وقعت 

اتفاق قرض قيمته أربعة مليارات درهم.
وأعلــن عــدد مــن الشــركات فــي دبــي 
خططــا للطــرح العام حيث تــدرس إعمار 
العقاريــة - الشــركة األم إلعمــار مولــز - 
خططــا إلدراج وحــدة الضيافــة والفندقة 
وقالت مجموعة الحبتــور المملوكة لعائلة 
إنها تدرس مــرة أخرى طرحا عاما محتمال.                        

رويترز

قالــت شــركة االتصاالت دو إنهــا توصلت 
التفــاق  القتســام الشــبكة مع منافســتها 
اتصــاالت. وأضافت أن االتفــاق الذي طال 
انتظــاره يتيح لها المنافســة فــي خدمات 
االنترنــت والتلفزيون والخطوط الثابتة في 
اإلمارات وأنه ســيصبح ســاريا فــي نهاية 
العــام الجاري. وبــدأت المفاوضــات بين 
دو ومنافســتها األكبــر منذ أوائــل 2009. 
وتقدم الشــركتان خدمات الخطوط الثابتة 
واالنترنت والحــزم التلفزيونية في مناطق 
مختلفــة وتقتصر خدمات دو بدرجة كبيرة 
علــى المناطق األحدث في دبي. ويســمح 

اقتســام الشــبكة للشــركتين بالتنافس في 
نفــس المناطق. وقال أحمد بن بيات رئيس 
مجلــس إدارة دو للصحفييــن على هامش 
مؤتمــر في دبي إن التوصــل التفاق نهائي 
قد يستغرق نحو شهرين على أقصى تقدير.

وفــي يوليــو الماضي توقعــت دو أن يبدأ 
العمل باقتســام الشــبكة فــي نهاية 2014 
وذكرت نشــرة اكتتاب في ســندات لشركة 
اتصــاالت نفــس الموعــد. وعزا بــن بيات 
التأخيــر إلــى مشــاكل فنية خاصــة بربط  
العمليــة  إن  وقــال  الشــركتين.  شــبكتي 

استغرقت وقتا أطول من المتوقع. رويترز

أكد أحمد بــن بيات رئيس مجلس إدارة دو 
أن إطالق بوابة البيانات المفتوحة لســكان 
دبي «نافذة دبي» في الربع األخير من العام 
الجــاري 2015 وان لجنة البيانات المفتوحة 
بصدد وضع القوانين المنظمة لهذه المبادرة 

التابعة لـ«دبي الذكية» قريبا. 
وقال بن بيات فــي تصريحات لـ«البيان» 
علــى هامش القمــة الحكوميــة بدبي أمس 
إن الهــدف النهائي من «مدينة دبي الذكية» 
وضع اإلمارة على قائمة أولويات واختيارات 
أي شــخص أو مســتثمر في العالــم يرغب 
باالنتقال إلى مدينة جديدة إلقامة مشــروع 

أو تأسيس شركة. 
الفتــا إلى ان االربعة والعشــرين شــهرا 
المقبلة ستشهد انجاز هذه الخطوة وخطوة 
أخرى هي البوابة الذكية الموحدة لخدمات 
المدينــة التــي ســتجمع كافــة الخدمــات 
الحكوميــة وغيرهــا مــن القطــاع الخــاص 
كالمصرفيــة والحياتيــة فــي نافــذة واحدة 
تســمح للســاكن بتنظيمها وفقا الحتياجاته 

اليومية.   

وتفصيــًال قال أحمــد بن بيــات إن المدينة 
الذكية هي مشروع مشــترك بين القطاعين 
الحكومــي والخــاص، بمــا فيهــا خدمــات 
الحكومة الذكية والدوائر الحكومية وشركات 

االتصــاالت والبنــوك والطيران والســياحة 
وغيرها  والمستشــفيات  والنقــل  والفنادق 

بهدف توفير الخدمات للسكان.  
وأوضح ان الحكومة الذكية هي جزء مهم 
جدا في مرحلة االنتقال إلى المدينة الذكية، 
وان المســتوى األول من هذه الخدمات هو 
البيانــات المفتوحة التي ســتطلق قبل نهاية 
الســنة الحالية 2015 في دبي، وهي بيانات 
متوفرة لجميع ســكان المدينة يســتفيدون 
منهــا في اتخــاذ القرارات ســواء أكان قرار 
ســفر أو شــراء أو كان تاجــراً أو يريــد أي 
معلومات عن تأســيس مشــروع فــي دبي، 
بدًال مــن االعتماد على الحظ أو المعلومات 
المبعثرة. وسيكون المشروع باسم أولي هو 

«نافذة دبي».     
وشــدد على ان المعلومات التي ستتوفر 

عبر هذه النافذة ليســت معلومات شخصية 
أو ســرية بقــدر ما هي عامة عــن تطورات 
واتجاهات المدينة، وهي متاحة بشــكل أو 
بآخر، وأن الهدف سيكون بتنظيمها وترتيبها 
بمــا يســمح بتعزيــز تنافســية دبــي على 

المستوى االقتصادي. 
وقــال ان هــذه المعلومات التي ســتتاح 
للعمــوم ستســاعد مدينة دبــي التي تعتمد 
بتســهيل  واالعمــال،  والتســويق  التجــارة 
ممارسة األعمال وتعزيز مستويات الشفافية 

في بيئة األعمال بالدرجة األولى. 

وأشــار إلى ان هذه الخطوة ســيتم انجازها 
تحت اشــراف لجنة البيانات المفتوحة التي 
تم تشكيلها رسميا وتتولى اآلن وضع قوانين 

منظمــة بشــأن اســتخدام البيانــات.  وقال 
إن آليــة عمــل نافــذة دبي للبيانــات تقوم 
علــى مبــدأ تنظيم واضــح من قبــل مزود 
رئيســي يحدد نــوع المعلومــات المدخلة 
وادخالها علــى النظام، وترتيبهــا، والقانون 
المقترح ســينظم هــذه العملية، وســتلتزم 
كافــة القطاعــات المعنيــة بتحديــث هذه 
البيانــات دوريا عبر النافــذة. أي ان عملية 
إدخال البيانات لن تكون اختيارية وســتكون 
خاضعــة لنظام محدد في االعتماد واالدخال 

والتحديث الدوري لها.
وأشــار بن بيات إلى ان المســتوى الثاني 
من مبــادرة المدينــة الذكية فــي دبي هو 
توحيد البوابات المتعددة إلى بوابة موحدة، 
تلبي احتياجات المســتخدم النهائي وتمكنه 
من تحديد النوافــذ واالختيارات التي تهمه 

من الخدمات المتوفرة عبر شاشات الهواتف 
الذكيــة أو التابلت، شــريطة ان يتم تعريف 
المســتخدم عبر هوية موحدة للمســتخدم. 
وقــال ان هــذه البوابة الخدميــة الموحدة 
ســتختصر كافــة الخدمــات المقدمــة مــن 
المؤسســات الحكومية والبنوك واالتصاالت 

وغيرها. 

وفــي رد على ســؤال عن المخطــط الزمني 
لتنفيذ هذه المراحل قال ان مشروع المدينة 
الذكيــة ال يتوقف عند طرح مشــروع واحد 
أو باقــة خدمــات مــن جهات محــددة بل 
هي عملية متواصلــة ومتطورة، وان هاتين 
المبادرتيــن هما مجرد بدايــة لما هو أهم 

وأكبر.    

وشــدد على ان الهدف األول من مبادرة 
المدينــة الذكيــة هــو تعزيز العالقــة بين 
المدينة والســاكن، ويجب تطويرها بصرف 

النظر عن التفاصيل. 
وقــال بــن بيات: الهــدف ان نصــل إلى 
وضــع دبي على قائمة المدن األولى األفضل 
فــي العالم لمــن يريد ان ينتقل لالســتثمار 
والســكن فيها، وان اسعاد الناس ال يتم فقط 
عبر توفير البنية التحتية من حدائق أو مراكز 
تسوق فقط، بل ان يكون انسانا منتجا وفاعًال 
وقــادرا على التفاعــل مع مختلــف عناصر 

المحيطة به. 
وقال إن 24 شهراً المقبلة ستشهد تطويرا 
مســتمرا من اجل انجاز هاتيــن الخطوتين، 
من اجل الوصول إلى جعل دبي مدينة ذكية 
وقادرة على اســعاد الناس وتسهيل حياتهم 

بتسخير التقنية لتحقيق هذه األهداف.
وأشــار إلــى ان مســتويات االنجــاز في 
مشــروع الحكومة الذكية فــي دبي تتفاوت 
في سرعة االنجاز مقارنة بين القطاع الخاص، 
إال ان هناك أيضا تفاوتاً في أداء المؤسسات 
الحكوميــة بناء على ارتبــاط خدماتها بحياة 
النــاس، إلى جانب المــالءة المالية وقدرتها 
علــى التنفيذ لخطط التحــول إلى الحكومة 

الذكية والقدرة على التنفيذ.  
وأوضح ان الحكومة الذكية االتحادية هي 
المســؤول األول عن ربط كافة المؤسسات 
الشــبكة االتحادية  المحلية عبر  الحكوميــة 
«فيد نت» وكذلك تنظيم آلية أمن الشبكات 

وأنظمة الدفع على رأس األولوية. 

شــارك أحمد بن بيات، رئيس مجلس إدارة 
شــركة دو، في جلسة رئيسية عقدت خالل 
اليوم الثاني من فعاليــات القمة الحكومية 
2015 وحملــت عنوان «أفــراد أذكى، مدن 
أذكى، حكومات أذكى». وشاركه في الجلسة 
راشــد الحــج المنصوري، مديــر عام مركز 
أبوظبــي لألنظمة اإللكترونية والمعلومات، 
وأدار الحوار فيها ريتشــارد كويست، مذيع 
قناة ســي إن إن (CNN) األميركية، وجرى 

بث فعالياتها على الهواء مباشرة.
وقال بن بيــات خالل معرض حديثه في 
الندوة: «نسعى إلى ضمان أعلى مستويات 
الســعادة من خالل تبني أحــدث التقنيات 
وأرقــى معايير االبتكار وتســخيرها لتوفير 
تجربة سلسة وآمنة تتسم بأعلى مستويات 

الكفاءة لسكان وزوار الدولة».
وقد شــكلت هذه الجلســة المتخصصة 
منصة تفاعلية مثاليــة للتطرق إلى القضايا 

الذكية  التقنيات  المتعلقة بتطوير  الرئيسية 
المتقدمــة على المســتوى العالمــي. وقد 
تعمق بن بيات خالل كلمته في استراتيجية 
اإلمارات العربية المتحدة متعددة المراحل 
وناقــش  الذكيــة،  المــدن  نحــو  للتحــول 
التحديات الذكية التي تواجه الدولة، وشرح 
تفاصيــل نهجهــا الفريد من نوعــه في هذا 
المجــال، وجدد التأكيد علــى حرصها على 
تبنــي أرقى معاييــر االبتــكار القائمة على 

التكنولوجيا الحديثة.

فضًال عن ذلك، سلط بن بيات األضواء على 
اآلثــار اإليجابية االجتماعيــة للمدن الذكية 
ومســاهمتها في تحسين مســتوى معيشة 
المواطنين ورفاههم. وأشــار إلى أن المدن 
الذكية تفتح آفاق مشــاركة عموم شــرائح 
المجتمع في صنع القرار بشكل آٍن ومباشر، 

بطــرق لم تكن متاحة فــي الماضي، ضارباً 
المثال بمؤشــر الســعادة في دبــي، وهي 
مبادرة تسمح بتلقي آراء وتعليقات العمالء 
لالطــالع بشــكل مباشــر على مســتويات 
رضاهم عــن الخدمات. وأضــاف بن بيات 
أن «المدينة الذكية» تمنح جميع المقيمين 
لوحة تحكم مخصصة إلرشــاده في المدينة 
وفيما بين خدماتها المخصصة وفق رغبات 

وأسلوب حياة كل فرد.

وأضاف بن بيات  أنه كلما غدت المدن أكثر 
ذكاًء (أي أكثر مرونة، وأكثر تفاعلية، وأكثر 
قدرة على التنبــؤ بمتطلباتها واحتياجاتها)، 
سيشهد ذلك آثاراً إيجابية على مجتمع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، إذا ســيتيح ذلك 
الكفاءة  الحياة ومســتويات  تحسين نوعية 
في إدارة الموارد الحضرية، وســيتيح أيضاً 
التفاعل الســلس مع مختلف جوانب الحياة 
فيها، وذلــك بطرق آمنة وعاليــة الفعالية. 
واســتطرد بأنه قد بات معلومــاً أن المدن 
الذكية ســتضمن تمكيــن األفــراد اعتماداً 
على قواعد بيانات ضخمة مفتوحة ومتاحة 
للعمــوم، األمر الذي سيســاهم في تحفيز 
قدراتهــم علــى االبتكار والتطويــر وإبداع 
أفكار جديدة، وسيقود إلى تطوير واجهات 
اســتخدام فردية تسمح بتســيير التعامالت 
والتفاعــالت المدنيــة اليوميــة بطرق أكثر 

كفاءة وسالسة.

وقــد قــدم بن بيات خــالل كلمتــه تعريفاً 
للمــدن الذكية من منظور اإلمارات العربية 
المتحــدة، حيــث قال: «نــدرك أن تعريف 
المدن الذكية يجب أن يكون مرتبطاً بشكل 
مباشر مع احتياجات واستراتيجية كل دولة 
أو مدينة. ومن الممكن أن نقول بأن أبسط 
تعريــف للمدينة الذكية: هو أنها اســتثمار 
البنــى التحتيــة وخدمــات تكنولوجيا  في 
المعلومــات الذكية للمســاعدة في تحقيق 
ويجري  للمدينــة.  االســتراتيجية  األهداف 
العمل على تحديد مالمح ومهام مدينة دبي 
الذكية من خالل مبــادرات وخدمات ذكية 
تركز على المحاور الرئيســية للمدينة، وفي 
مقدمتها االقتصاد والنقل والبيئة والمجتمع 

والحكومة».
وختم بــن بيات بقوله: «في عالم اليوم، 
تتنافــس المدن (وليس الــدول) مع بعضها 
البعــض من أجل اســتقطاب االســتثمارات 
والكفاءات. وبما أن دولة اإلمارات العربية 
المتحدة عموماً، ومدينة دبي بشكل خاص، 
تســعى إلى تعزيز مزاياها التنافســية على 
الصعيد العالمي، يجدر بنا أن نواصل حرصنا 
على ضمان أفضل مستويات جودة المعيشة 
وترســيخ دعائم مناخ أعمــال يضمن توفير 
أفضل الفرص لألفراد الموهوبين، إذ ينصب 
تركيز مدينة دبي الذكية في ترســيخ دعائم 
قطاع اقتصــادي قائم علــى المعرفة الذي 

يتيح ازدهار األفراد والشركات».



أكد أحمــد بن حميدان مديــر عام دائرة 
حكومة دبــي الذكيــة، أن االبتكار أصبح 
من أبرز أولويات المرحلة المقبلة المبنية 
على التقنيــات الذكية، التــي هي ممّكن 
رئيس لالبتــكار، باإلضافة إلى رأس المال 
البشــري الذي يشكل األســاس األول في 

توظيف المسارين السابقين. 
ولفت بــن حميدان إلــى ان %90 من 
المعلومات على اإلنترنت تم إنتاجها خالل 
العاميــن الماضيين، وان هذه المعلومات 
ســتتضاعف عشرات المرات في السنوات 

القليلة المقبلة. 
وان العنصــر البشــري هــو القادر أوال 
وأخيــرا على ابتــكار المزيد مــن األفكار 
واجراء المزيد مــن البحث والتطوير من 
اجــل خدمة البشــرية وفقــا الحتياجات 

الواقع والمستقبل. 

وأشار بن حميدان إلى ان القمة الحكومية 
التــي تنهي أعمالهــا اليوم فــي دبي هي 
األولى من نوعها في استشراف المستقبل، 

وركــزت على دور اإلنســان المواطن في 
السابق والحاضر والمستقبل. 

منبهــرون  الجميــع  ان  إلــى  ولفــت 
بالكمبيوتر الســوبر «واطسون»، متناسين 
ان الــذي علم هــذا الجهاز الــذكاء ولقنه 
المعلومــات هــو العقل البشــري الذي ال 
يــزال ينتقل من انجــاز علمي إلى آخر بال 

كلل. 
وشــدد بــن حميــدان علــى ان موقع 
اإلمارات على الخارطة الدولية بين الشرق 
والغــرب، بيــن آســيا وافريقيــا وأوروبا، 
إضافــة إلى تجــارب اإلمــارات ودبي في 
التطــور واالبتــكار واحتضــان األحــداث 
العالميــة بجدارة، جعلت القمة الحكومية 
تستقطب هذا الحضور الكبير والمتخصص 
في أكثر من مســتوى، واعطاها زخما غير 
مســبوق. وما يميز هــذه الدورة تركيزها 
على استشراف حكومة المستقبل واألجيال 
المقبلة، بعيدا عن تكرار الماضي، لترســم 

الغد بكل ما فيه من فرص بناء وتطور. 
وأوضح ان القمة بما فيها من جلســات 
نقاش تعتبر فرصة لالطالع على احدث ما 
في العالم من ابتكارات ونماذج من شأنها 
ان تعــزز موضوع االبتكار وتحفيز الجميع 
على خوض غمار الفرص غير المكتشــفة، 

والطرق غير المسبوقة أو المطروقة.
وأكد ان التركيز على الموارد البشــرية 
التي هــي رأس مال أي دولــة ترغب في 
وضع نفســها في مصاف األمم المتقدمة، 
واالستثمار في االنســان يؤدي إلى تعزيز 
تنافسية دولة اإلمارات ويخلق فرص عمل 

معرفية وليس عمالة عادية.

 وأشــار بن حميدان إلــى ان كل ما تحقق 
من تحوالت فــي الحكومة اإللكترونية ثم 
الذكيــة ما هو إال خطــوة أولى من رحلة 
الســباق نحو التميز واالبتكار، وما هو إال 
بداية لمشــوار طويل علــى درب التطور 
التقني، ولعل التعامل مع انترنت االشــياء 
ومــا يولده من معلومــات هائلة تولد في 
كل لحظــة، يتطلــب قــدرات هائلة على 
التعامــل مع هذه البيانــات وتحويلها إلى 
معلومات مفيدة تساهم في بناء االقتصاد 

المحلي وتعزز االبتكار. 
وقــال: ان التقنية هي ممّكن وليســت 
هدفــا لذاتــه، واإلمارات توظــف التقنية 
لخدمة شعبها وتعزيز السعادة والرفاهية. 
ومــا تحقــق إلــى اآلن هــو بدايــة فقط 
لما هــو قادم، فــي عالم يتطور بســرعة 

كبيرة، واســعاد النــاس ال يأتي من خالل 
التقنيــة فقط بل في كيفيــة االطالع على 
احتياجاتهــم وتصميم الحلــول التي تلبي 

تطلعاتهم واحتياجاتهم. 
وأضاف: نموذج بوابة الدفع اإللكتروني 
قدم حال لمشــاكل التلــوث واضاعة وقت 
المتعاملين وتكديس األوراق وغيرها من 
المــوارد الطبيعية، وهنــا يكمن نجاح أي 
خدمة ذكية تستطيع توفير حلول  مبتكرة 
وذكية ترفع الكفاءة التشغيلية للحكومة. 

قــال أحمــد بن حميــدان: تحــرص دائرة 
حكومــة دبي الذكيــة دائماً علــى تقديم 
خدماتهــا وتطبيقاتها الموجهــة للجمهور، 
واألخرى المشــتركة للجهــات الحكومية، 
بأسلوب ذكي مبتكر تعلمناه من «االبتكار» 
في فكر صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبــي، وتوافقاً مع 
االستراتيجية الوطنية لالبتكار التي أطلقها 
ســموه أخيــراً، وتهدف لجعــل اإلمارات 
ضمــن الدول األكثر ابتكاراً على مســتوى 
العالــم خالل الســنوات الســبع المقبلة، 
وتجاوباً مع اعتماد سمو الشيخ حمدان بن 

محمد بن راشــد آل مكتوم ولي عهد دبي 
«اســتراتيجية دبي لالبتكار»، تماشــياً مع 
لالبتكار»،  الوطنية  إطالق «االســتراتيجية 
والتي تضم نحو 20 مبادرة سيتم تنفيذها 
خــالل ثالث ســنوات؛ بهــدف جعل دبي 

المدينة األكثر ابتكاراً في العالم. 
وأضاف: بالنســبة لنا في دائرة حكومة 
دبــي الذكيــة نعمــل على تحقيــق رؤية 
قيادتنا الملهمة فــي دبي على ُصُعِد دعم 
حاضنات االبتــكار وبناء القدرات الوطنية 
المتخصصــة وبنــاء الشــراكات العالميــة 
البحثية وتوجيه منظومة العمل الحكومي 
نحــو مزيد من االبتــكار، وفي هذا اإلطار 
قمنــا أخيراً، وبالتعاون مع شــركة غارتنر 
المتخصصــة في األبحاث، بتنظيم ورشــة 
عمــل تحــت عنــوان (االبتــكار والعمل 
الرقمــي) بهدف دعــم مســتوى التأهيل 
لموظفــي الجهات الحكوميــة بدبي، وفي 
ســياق المســاعي المتواصلة التــي تبذلها 
الدائــرة لنشــر المعرفة وتنميــة مهارات 
الموظفيــن الحكومييــن؛ تعزيــزاً لعملية 
التحــول الجارية في إمارة دبي نحو تنفيذ 
الحكومة الذكية بشكل خاّص، والمساهمة 
في الوصــول إلى المدينة الذكية بشــكل 
عاّم. وتعد هذه الورشــة إضافة نوعية لما 

تتمتع به كــوادر حكومة دبي من خبرات 
ومهارات تتيــح تحقيق الريادة في العمل 

الحكومي.
وقــال: نوظف في الدائــرة ما تعلمناه 
مــن فكر ســموه فــي تصميــم خدماتنا 
وتطبيقاتنــا على الهواتــف الذكية، حيث 
تعتمــد منهجيتنا اآلن علــى ابتكار طرق 
لتوفيــر الخدمات،  جديدة وأكثــر إبداعاً 
ومن خــالل قنــوات مبتكرة أيضــاً، مثل 
توفيــر تطبيق واحد متكامل تشــترك فيه 
عــدة جهات حكومية، ويتيح للمســتخدم 
الوصــول إلى مئات الخدمــات الحكومية 
من مكان واحد وعلى مدار الســاعة وفي 

أي مكان يكون المتعامل موجوداً فيه. 
هذا من شأنه أن يرفع الكفاءة التشغيلية 
ويوفر الوقــت والجهد علــى المتعاملين 
ويعزز مــن اســتغالل المــوارد المتاحة، 
ويجعــل من التعامــالت الحكوميــة أمراً 
للمتعاملين تمنحهم  سهًال وتجربة ممتعة 
مزيداً من السعادة. وفي المحصلة النهائية 
فإن هــذه األفكار والتطبيقــات المبتكرة 
تؤدي حتماً إلــى تنمية االقتصاد الوطني، 
وتعمــل علــى تعزيز  تنافســية اإلمارات 

والقدرة الريادية عالمياً.

لفت بــن حميدان إلى انــه لكي تواكب 
فكــر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد في االبتكار، قامــت  حكومة دبي 
الذكية باستحداث (مختبر تصميم تجربة 
المتعامل)، وهي فكرة مبتكرة تتماشــى 
مــع اســتراتيجية الدائــرة فــي إشــراك 
المتعامليــن عبر التعبير عــن رأيهم في 
الخدمــات والتطبيقــات الذكية المقدمة 
لهم، والمســاهمة فــي تصميمهــا أيضاً 
من وجهة نظرهــم، وبناًء على رغباتهم، 
ووفقــاً الحتياجاتهم، وليــس من منظور 

الحكومة.
وقال: قمنا بتجربة فكرة هذا المختبر 
عمليــاً خــالل معرض جيتكــس الماضي، 
فجاءت النتيجة مشــجعة جــداً وأفرزت 
أول تطبيق موحد لخدمــات األفراد (إم 
دبي لألفراد)، األكثر شمولية في التواصل 
مع جهات ودوائر حكومة دبي، ويتماشى 
مــع توجيهات ســمو الشــيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي 
رئيس المجلس التنفيذي، لدمج الخدمات 
الحكوميــة في تطبيق واحــد، ومكاملتها 
بوصف الحكومــة جهازاً واحــداً، ويضم 
هذا التطبيق حتى اآلن خدمات 19 جهة 
حكومية، وســيتم اإلعالن عــن التطبيق 

وإطالقه رسمياً خالل القمة الحكومية.

تواصل التفاعل الشعبي الكبير مع أعمال 
القمــة الحكومية الثالثة في يومها الثاني 
حيث امتألت مواقع التواصل االجتماعي 
بالتغريــدات والتدوينات التي عكســت 
بنتاجات  أبنــاء اإلمــارات  مــدى فخــر 
القمة الحكومية وجــدول أعمالها الثري 
الــذي أضاف لمســيرة التميز وجعل من 
االمارات على وجــه العموم ودبي على 
وجه الخصوص بوصلة عالمية توافد إليها 
اآلالف مــن 87 دولــة عربيــة وعالمية 
الســتعراض تجاربهم فــي تطوير العمل 
الحكومــي والنهل مــن التجربــة الثرية 

للدولة في هذا المجال.

وبالعــودة لرصــد التفاعل الشــعبي مع 
اليوم الثاني للقمة نجد أن وســم «نحن 
اإلمارات» الذي أطلق عقب انتهاء ســمو 
الشــيخ عبدالله بن زايــد آل نهيان وزير 
الخارجيــة من كلمته خالل القمة ســجل 
تفاعــًال شــعبياً كبيراً حيث ســجل خالل 
الساعة األولى على إطالق الوسم 2260 
تغريــدة وتصدر الترنــد االماراتي بأكثر 
مــن 80 ألف تغريــدة ، وعبر المغردون 
عــن فخرهم وســعادتهم بكلمة ســمو 
الشــيخ عبد الله بن زايد والمحاور التي 
تحدث ســموه فيها، وفــي رصد التفاعل 
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعي كان 

إلطالق ســمو الشــيخ حمدان بن محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم ولي عهــد دبي 
رئيس المكتب التنفيذي جائزة اإلمارات 
للربــوت والذكاء الصناعــي نصيب كبير 
مــن التفاعــل حيث رأى المغــردون أن 
هــذه الجائزة من شــأنها أن تســهم في 
تعزيز مســيرة اإلبداع واالبتــكار والتي 
تأتــي متوافقة مع رؤية صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
الوزراء  الدولة رئيــس مجلــس  رئيــس 

حاكــم دبي،رعــاه الله، فــي جعل العام 
2015 عاماً لالبتكار في الدولة، وسجلت 
الصفحــة الخاصة بالقمــة الحكومية عبر 
تويتر تفاعًال كبيــراً بين المغردين حيث 
نشط الوسم الخاص وتجاوز عدد متابعيه 

200 ألف متابع.

وقــال عبد الله الهاشــمي :«حرصت على 
حضور جلسة #نحن_اإلمارات التي ألقاها 

ســيدي ســمو الشــيخ عبدالله بن زايد، 
وكانت اســتثنائية فعًال»، وقالت عائشــة 
المزروعي :«كما قال سمو الشيخ عبدالله 
بن زايد في كلمته : »دولتنا مصدر إلهام« 

اللهم احفظها بحفظك».
وغرد جنــوك يا وطــن :«. للنجاح قصة 
إسمها #نحن_اإلمارات و للمستقبل قصص 
أخرى تروى من اليوم »، فيما دون ســعيد 
المهيري مستشــهداً بكلمات لســمو الشيخ 
عبــد الله بــن زايــد قــال فيها:«اإلمارات 

فتحــت أبوابها لشــعوب العالم لتســتفيد 
مــن خبراتهــم وتفيدهــم بخبراتهــا. هذا 
نحن #نحن_اإلمــارات»، وكتب عمر نايف 
كلمة  معنــى  نختصــر  :«#نحن_اإلمــارات 

اإلبداع».

قصــة  اليازية:«#االمــارات  وكتبــت 
نجــاح و النجــاح قصــة اماراتيــة.. قصصنا 
#نحن_اإلمــارات»، وكتــب عــادل ســيف 

القمة  القطي:«أتمنــى عــرض محاضــرات 
والجامعات  والمعاهد  بالمدارس  الحكوميه 
وتوثــق وتكون مــادة للنقاش واستشــراق 

المستقبل». 
ودون ســيف العامري مقاطع من كلمة 
سمو الشيخ عبد الله بن زايد والتي جاء فيها 
:«لكل مواطن و مقيم،، لكل صغير و كبير،، 
من أكبر المسؤولين إلى أصغر عامل.. لكم 
جزيــل الشــكر و التقديــر لخدمتكم لهذه 

األرض الطيبة... #نحن_اإلمارات».
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تتيح خدمــة الدفع اإللكتروني للمتعاملين، 
أفراداً ومؤسســاٍت، إجــراء عمليات الدفع 
إلكترونياً لرســوم الخدمات الحكومية التي 
توفرها الجهات الحكومية المشــتركة فيها، 
على مدار الســاعة، بهدف تسهيل تعامالت 
الجمهور ومجتمع األعمال مع تلك الجهات، 
منعاً لهــدر الوقت والمعانــاة في الذهاب 
إلى مقار البنــوك أو مراجعة مقار الجهات 
الحكوميــة ذات الصلــة. وتدّعــم الخدمــة 
وسائل الدفع اإللكتروني بمكّوناتها الثالثة: 
اإللكتروني/  االئتمــان، والدرهــم  بطاقات 
الجيل الثاني، والخصم المباشــر من حساب 

المتعامل بالتعاون مع مجموعة من البنوك 
الُمختارة. كما يمكن للمســتخدمين تصفح 
خدمــة الدفــع اإللكترونــي عبــر أجهــزة 
هواتفهم الذكية وإجراء عملية الدفع أيضاً. 
وعــدد الجهــات الحكومية المشــتركة في 

الخدمة 30 جهة.
 

تعــد فكــرة هــذا المختبــر أداة حقيقيــة 
لتطويــر الخدمات المقدمــة إلى المجتمع، 
وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، 
تعزيزاً للرؤية المؤسســية فــي بناء مدينة 
متميزة تتوافر فيها استدامة رفاهية العيش 
ومقومات النجاح، وصوًال إلى رؤية حكومة 
دبــي 2021 في تســهيل تعامــالت األفراد 

والشركات والزوار مع الجهات الحكومية.
إن تصميم التطبيقات والخدمات الحكومية 
بناء على وجهة نظر المتعاملين من شــأنها 
كســر الحواجــز بيــن الجهــات الحكومية 
والمتعاملين في ما يتعلق بتوفير الخدمات، 

وتقديمها لهم بصورة قريبة منهم وســهلة 
في االستخدام، وبالتالي زيادة نسبة تبنيهم 
التطبيقــات والخدمات، مــا يمنحهم  هذه 

مزيداً من السعادة المنشودة.

تســديد فواتير هيئــة كهرباء وميــاه دبي، 
ودفــع رســوم تجديــد التراخيــص بدبي، 
ودفع رســوم مجموعة من خدمات جمارك 
دبــي، وتعبئــة رصيدي ســالك ونــول من 
هيئة الطرق والمواصالت بدبي، وتســديد 
مخالفــات شــرطة دبي، ومنــح تبرعات لـ 
«دبــي العطــاء»، وشــهادة فحــص اللياقة 
الطبية، وتجديد تراخيص المنشــآت الطبية 

من هيئة الصحة بدبي.
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