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انطلقــت أمس القمــة العالمية للحكومات في دورتها الخامســة، بحضور صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة واسعة تضم 150 متحدثاً 
في 114 جلسة، وبحضور أكثر من 4000 شخصية إقليمية وعالمية من 139 دولة.

وعقد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، جلســة حوارية حول 
إمكانية اســتئناف المنطقــة العربية لحضارتها أكد فيها أن انشــغاله بحالة العالم 
العربــي ليــس وليد اليوم، بل بدأ برســالة صريحة وجهها ســموه إلى الحكومات 
العربية منذ أكثر من 12 عاماً، مفادها أن «عليكم أن تتغيروا أو أنكم ستغيرون».

وقدم ســموه النصح للمســؤولين في الحكومات العربية بضرورة المحافظة على 
الوقت واالنجاز مشــيراً ســموه إلى أن الرؤية ال تكفي وال بد من التخطيط الذي 
يواكبه التنفيذ، كما شدد على أن الفساد في الحكومات والدول هو سبب التخلف 
ويجب التخلص منه.وأكد سموه أن «دولة اإلمارات تزخر بالعديد من المنجزات.. 
منجزات أفخر بها وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخواننا.. 
ولكن أعتقد أن أكبر إنجاز على اإلطالق يتمثل في صناعة اإلنسان، فاإلنسان قادر 
على كل شــيء.. إنسان قادر على إدارة االقتصاد والمال.. إنسان وصل إلى مصاف 
األوائل وهذا ما يســعدنا».وفي الســياق ذاته، أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايد آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المســلحة، أن 
اإلمارات بقيادة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
حفظــه اللــه، كرســت سياســات ورؤى وطنية صنعــت الفارق في حياة شــعبنا 

والمقيمين على أرضها، وصوًال إلى السعادة والرخاء والريادة.
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أكد صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، رعــاه الله، 
بحضور صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان، ولي عهــد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المســلحة، أن الفساد 
التخلف،  فــي الحكومات والــدول ســبب 
وفي أي بلد تســتطيع تلمســه من اللحظة 
األولــى التي تصل فيهــا مطار البلد، كما أن 
الخطأ هو السكوت عن الفساد وكأنه يصبح 
هــو القاعدة، وقال ســموه: «هنا في دولة 
اإلمــارات أعدكم أنا وأخي صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن زايد، أال نســمح بالفساد 
أبداً.. ونحن مسؤولون أمام شعبنا وعند الله 

أال نسكت عن خطأ».
جاء ذلك خالل جلســة ســموه الحوارية 

التي عقــدت أمس، ضمن القمــة العالمية 
للحكومات، بحضور سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشــد آل مكتوم، ولي عهد دبي، 
وســمو الشــيخ مكتوم بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وســمو الشيخ 
عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، 
ومعالــي الدكتورة أمل عبدالله القبيســي، 
الوطني االتحادي، وسمو  المجلس  رئيســة 
الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 
المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، والفريق 
ســمو الشــيخ ســيف بن زايــد آل نهيان، 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
وســمو الشــيخ منصور بن زايــد آل نهيان، 
نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير شــؤون 
الرئاسة، وسمو الشــيخ أحمد بن سعيد آل 
مكتوم، رئيس هيئة دبــي للطيران الرئيس 
األعلى لمجموعة طيران اإلمارات، وســمو 
الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

رئيس مؤسســة محمد بن راشد آل مكتوم، 
وســمو الشــيخ منصور بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، ومعالي الشــيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيــان، وزير الثقافة وتنميــة المعرفة، 
ومعالــي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير 
شــؤون مجلس الوزراء والمســتقبل رئيس 
القمــة العالميــة للحكومــات، وعــدد من 

الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

وفي ســؤال للعالــم المصري فــاروق الباز 
مديــر معهــد أبحــاث الفضاء فــي جامعة 
بوســطن األميركية ــ أحد أهم المساهمين 
فــي برنامج الفضــاء األميركي ــ حول أهم 
إنجــازات ســموه الشــخصية.. رد ســموه 
بــأن «دولة اإلمــارات تزخــر بالعديد من 
المنجــزات.. منجــزات أفخــر بهــا وأخي 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 

نهيان وإخواننا.. ولكن أعتقد أن أكبر إنجاز 
على اإلطــالق يتمثل في صناعة اإلنســان، 
فاإلنسان قادر على كل شيء.. اإلنسان قادر 
على إدارة االقتصاد والمال.. اإلنسان وصل 

إلى مصاف األوائل وهذا ما يسعدنا».
وأضاف ســموه: «قبل قيام االتحاد وفي 
بدايات الدولة زمن المؤســس المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 
ثــراه، كنا 40 خريجاً جامعيــاً فقط، واليوم 
لدينا 77 جامعة تضم عشــرات اآلالف من 

الطلبة». 
وقــال ســموه: «إن البروفســور خبيــر 
فــي علم الفضــاء وأنا أبشــره بأننــا اليوم 
لدينا مشــروع للوصول إلى المريخ.. وهذا 
المشــروع يدار بالكامل مــن قبل مواطنين 
إماراتيين من شــباب بالدنــا أعمارهم في 
العشــرينات، ومن يشكك بنا ندعوه لزيارة 

هؤالء الشباب».

وطرح الدكتور محمد الرميحي أســتاذ علم 
االجتماع في جامعة الكويت، سؤاالً قال فيه: 
«بين هذا االضطراب الشــديد في الشــمال 
والجنــوب وعمليــات اإلرهــاب الضخمة.. 
كيف يمكن لصاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشد، الموازنة بين االنفتاح االقتصادي 

والسياحي وضبط األمن».
وجاءت إجابة سموه: أن «مشاكل العالم 
ال تقــف ويجب أن نســتمر بالنمو ونجتهد 
لصالح شــعبنا وبلدنا ونســتمر بالتطوير»، 
مشــيراً سموه إلى أنه «قبل 40 سنة لو قلنا 
ســنقف حتى يستتب األمن لما أنجزنا شيئاً 
أو وصلنــا إلى نجاحــات اليوم.. لدينا رجال 
أمن على أعلى مســتوى، يــؤدون واجبهم 
وفــي ذات الوقت نطور بلدنا ومســتمرون 

باالنفتاح على العالم».
التي يقدمها للمسؤولين  وحول النصائح 

في الحكومات العربية.. قال ســموه: «نحن 
ال ندعــي الكمال.. نحن نتعلم شــيئاً جديداً 
كل يــوم.. وال نضيع الوقت أبداً، ألن الوقت 
كالنهــر يذهــب وال يعــود، وبالتالي أنصح 
بالمحافظــة علــى الوقت واإلنجــاز.. ولقد 
حصلنا ودرســنا وتعلمنا واكتســبنا خبرات 
وتجربة دولــة اإلمارات تعبر عن نفســها، 
ونقدمهــا لمن يريــد االســتفادة منها.. وال 
ندعــي الكمال، ولكن عندنا صفات متقدمة 

في القيادة واإلدارة».
وبشــأن إعالن العديد مــن القيادات في 
العالم العربــي رؤى عدة للتقدم، ولكنها ال 
تترجم، وكيفية ترجمة الرؤية المتقدمة في 
اإلمارات.. أكد ســموه أن «الرؤية ال تكفي 
والبد مــن تخطيــط وخطة، ومــن خاللها 
يمكن معرفة وتوقع المستقبل واالستعداد 
لــه.. والتنفيــذ يجــب أن يواكــب الرؤية 

والتخطيط ودونه فال فائدة منها».

■ هزاع وسيف بن زايد وعبد الرحمن العويس وسهيل المزروعي وثاني الزيودي وخالد بن عبدالله آل خليفة ■ حمدان بن محمد يتابع فعاليات الجلسة

 محمد بن راشد متحدثاُ إلى الحضور
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وقال ســموه: «البــد من وجــود قادة.. 
فصناعة القادة مهمة للغاية والبد من وجود 
قيادة تعمل في األوقات الحرجة.. وإن شاء 
الله الجميع ســيكون في صفنا عندما نكون 

في صف الناس».

ورداً على ســؤال اإلعالمــي المصري عمرو 
أديــب: «هل يمكن تطبيــق تجربة النجاح 
الراهــن لدولــة اإلمــارات باعتبارها دولة 
حديثة ذات إمكانات كبيرة في دول عريقة 
ولكنهــا فقيرة وال تمتلك الموارد الكافية».. 
أجاب ســموه: «الســؤال يطــرح صيغة أن 
الــدول الغنية الصغيرة تتقــدم والتي فيها 
شعب كبير صعب أن تتقدم.. ولكن الحقيقة 
خالف لذلــك تماماً، فالصيــن دولة عريقة 
ويســكنها 1.3 مليار إنســان، وهــي اليوم 
ثاني أقــوى اقتصاد عالمــي، واليابان دولة 

عريقــة أيضاً وال تمتلــك النفط وهي أقوى 
اقتصاد في الشــرق األقصــى، وواحدة من 
أكثر الدول تطوراً في العالم.. وكذلك الحال 
في كوريا الجنوبية التي تعتبر دولة حديثة 
للغاية.. للنجاحات أرقام كثيرة وللفشل رقم 
وحيــد.. والدول ال تقــاس بإمكاناتها وإنما 
بطريقة اإلدارة الحكيمة لمواردها البشرية 
والماليــة». وتطرق ســموه إلــى العالقات 
اإلماراتيــة ــــ المصريــة، مؤكــداً أن دولة 
اإلمارات وشعبها يحبان مصر والمصريين.. 
وأن اإلماراتييــن تعلموا هــذه المحبة منذ 
الصغــر.. مذكراً بالموقــف اإلماراتي عندما 

رفض العرب عودة مصر للصف العربي. 
ونوه سموه بأنه كان حاضراً إبان موقف 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طيب الله ثراه، بإعادة مصر للصف العربي، 
وهــو يقول: مصر روح الدول العربية، وفي 
آخــر األمر رجعــت الشــقيقة الكبرى إلى 

مكانها. وحول مستقبل العالقات بين دولة 
اإلمارات والواليــات المتحدة، والعالقة مع 
الرئيس رونالد ترامب قال سموه: «عالقاتنا 
مــع دول وحكومات وليســت مــع أفراد.. 
الرئيس الجديد ســنتحدث معه وســنعطيه 
آراءنــا وعالقتنا ســتبنى بنــاء على مصلحة 
بلدنــا وشــعبنا.. وإذا قلنــا إن الحكومــات 
الســابقة في أميركا ارتكبــت أخطاء أقول 
نعم.. منها تدمير العراق وتأييدها الثورات 
العربيــة.. ونســأل كم خســرت أميركا في 
حرب العراق، وخسر العراق بالغزو، وبدالً 
من تحويل العراق إلى بلد نموذجي للشعب 
العربي وهذا ما قيل.. تراجع العراق وأصبح 

المثل السّيئ».

وعن الفســاد فــي الدول العربيــة وكيفية 
التخلص منه، قال سموه: «إن العضو الفاسد 

في جســم اإلنســان يجب التخلــص منه.. 
والفســاد فــي الحكومــات والدول ســبب 
التخلف.. وفي أي بلد تســتطيع تلمسه من 
اللحظــة األولى التي تصل فيها مطار البلد.. 
الخطأ هو السكوت عن الفساد وكأنه يصبح 
هو القاعدة، وفي بعض الدول يصبح الفساد 
أمراً طبيعياً، ولكــن هنا في دولة اإلمارات 
أعدكــم أنا وأخي صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن زايد، أال نســمح بالفســاد أبداً.. 
ونحن مســؤولون أمام شعبنا وعند الله أال 

نسكت عن خطأ».
وحول زيارة ســموه إلى بلدية دبي قال: 
«قيــادات البلديــة نفذوا أشــياء جيدة في 
الســابق، وكنــت أتابع تقاريــر المراجعين 
السريين.. منذ سنة ونصف السنة، ونحاول 
أن نعطيهــم برامج تطويــر، ولكن الحقيقة 
أن البعــض وبعد فترة يعتقــدون أنني قد 
نسيتهم.. وبعد مراجعة الناس والمسؤولين 

قررنا إحالة المســؤولين السابقين للتقاعد 
وكرمناهــم وشــكرناهم، وتــم ضــخ دماء 

جديدة في البلدية».

وحــول أول فكــرة وردت لصاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عند تقلده 
الحكم، والخطــوات األولية التــي اتخذها.. 
أجاب أن «أول شــيء قمت بــه هو التمّيز.. 
تنافــس بعضهــا»، مضيفاً:  الدوائر  جعلــت 
«اللطيــف أن اإلعالميين والناس جاؤوا ذات 
مرة إلــى حفل التكريم، وقلــت لهم أعلنوا 
عن أســوأ خمس إدارات، ومنذ ذلك الوقت 
دفعهم األمر للتقدم الســريع.. وعندما طلب 
مني أن أكون في الحكومة االتحادية وقبلت، 
لدي أصدقاء ومستشارون قالوا الله ساعدك 
ونجحت في دبي، ولكن الحكومة االتحادية 
روتينية، والوزير متى ما شاء أتى ومتى شاء 

خرج.. وعادوا وأكــدوا ضرورة عدم التوجه 
اتحاديــاً كــي ال تهمــل إنجــازات تحققت.. 
واليوم وبمســاعدة إخواني أصحاب السمو، 
وبمســاعدة الوزراء، أقول لكــم إن حكومة 
اإلمارات هي المتقدمة على كل الحكومات». 
وحــول ســؤال اإلعالمــي الســعودي تركي 
الدخيل مدير عام قناة العربية، لسموه، كيف 
يســتطيع ركوب الخيل والدراجات، ويتفقد 
الدوائر، ويعقد االجتماعات، كيف تجعل الـ 
24 ساعة 84 ساعة.. فرد سموه لو كان لدينا 
في اإلمارات 84 ســاعة في اليوم، لكان لدينا 
4 مدن من دبي واثنتان من دولتنا. إن تنظيم 
الوقــت مهم، الوقت ال يعــود، كل يوم البد 
أن أتعلم شــيئاً جديداً.. ألنك إن لم تتداركه 
ذهب ولم يعد.. فالبد أن نرتب أوقاتنا وأن 
تكــون لدينا فــرص للرياضــة والتأمل، حتى 
خالل ممارســة الرياضة فأنا أتأمل ألستطيع 

القيام بمسؤولياتي.

اســتمعت قيادات العالــم باهتمام إلى الرؤيــة التي قّدمها 
صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكــم دبي، رعاه الله، 
الســتئناف الحضارة في العالم العربي، وهــي رؤية تُقّدمها 
اإلمارات ومنطلقها خبرة فعلية، وتأتي مطابقة لواقع يلمسه 

اإلماراتيون والعرب والعالم.
اإلمــارات هنا، أنموذج ســبق فيه الفعل القــول، وكل خطة 
وضعتهــا اإلمارات تم تنفيذها بحرفية كبيرة، فدولتنا أتقنت 
الفعل واحترفته ولم تنغلق على ذاتها، ورؤية صاحب السمو 
نائــب رئيــس الدولة تُعّبر عن هذه التجربــة المتفوقة بحق 

وسط مناخات عربية يدرك الجميع إشكاالتها. 
الجلســة التي تحدث فيها صاحب السمو نائب رئيس الدولة 
عن استئناف الحضارة في القمة العالمية للحكومات، قدمت 
تشــخيصاً عميقاً جداً لما يجري فــي العالم العربي والكيفية 
التــي يتوجب اتباعها مــن أجل نهضة هذا العالم، ليأتي كالم 
سموه محمالً بأدلة التفوق على نجاح تجربة دولة اإلمارات، 
وكيف كانت وكيف أصبحــت، باعتبار أن دولتنا الغالية إنما 
هــي جزء مــن العالم العربــي مثلما هي دولة لهــا مكانتها 
العالميــة، وجديــر أن تحكــي تجربتهــا لتحــض البقية على 

االستفادة من هذا النجاح.
ما أراد صاحب الســمو نائب رئيس الدولة قوله اســتخالصاً، 
أن العــرب ليســوا بمعزل عــن العالم وعليهــم أن ينفتحوا 
على هذه الدنيا، ويســتردوا مكانتهم، وهذا غير ممكن دون 

تشخيص المشكالت وتغيير الطريقة السائدة في التفكير. 
يؤشر سموه بكل صراحة إلى الخلل الكبير في العالم العربي 
دون أن ينتقص مكانة المنطقة وحضارتها وتاريخها، وهو إذ 
يســتذكر دعوته قبل اثني عشــر عاماً، التي وجهها للقيادات 
العربية من أجل التغيير، مســتبقاً بذلك ما وصلنا إليه اليوم، 

من مصاعب ومشاكل في دول كثيرة.
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم يقول إن 
العالــم العربــي لديه تحديات كثيرة وإن اإلنســان هو الذي 
يصنع الحضارة، إذا توفرت اإلدارة واإلرادة معاً إذ في غيابها 
يكون الفشل والتراجع على كل األصعدة، فاإلنسان هو أساس 

كل شيء.
يبث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اإليجابية كعادته، 
حيــن يذكرنــا جميعاً، أن المنطقــة العربية، مهــد الحضارة 
البشــرية وأن اإلنسان العربي يمتلك كل المقومات من أجل 
النهضة، مشــيراً إلى أن وجود عدة مشاكل يلخصها بقوله إن 
بعض المســؤولين المحيطين بالقيادات العربية ينقلون لهم 

أن األمور بخير وطيبة، وهذا ال يعكس الحقيقة والواقع. 
في سياقات تأشــير سموه على الكيفية التي تدار بها الدول، 
يؤكد أن المعضلة تكمن في اإلدارة ثم في مشــاكل إضافية، 
كاإلعالم الذي كان مســؤوالً عن الهــدم، حين تحولت بعض 
وســائل اإلعالم إلى ســبب للفوضى والتحريض واالضطراب، 
ثم انتشار الفساد، الذي يعصف بدول كثيرة ويتسبب بإفقار 

شعوبها وهدر حياتهم.
لقد تركت جلسة سموه أثراً عظيماً، على نفوس المستمعين، 
من قيادات وخبراء، فهذا التشخيص لوضع المنطقة من جهة 
يأتي على أســاس أرضية صلبة ســرها مــن تجربة اإلمارات، 

وهــي تجربة باتــت تتجاوز حــدود المنطقة، وأصبحت 
عالمية، فيما وصفة المســتقبل التي قّدمها سموه، تحمل 
خطة طريق للعالم العربي فوق أنها خالصة تجربة نجاح 

اإلمارات وتميزها.

Muna.BuSamra@albayan.ae
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 مكتوم بن محمد وسيف بن زايد وأحمد بن سعيد وأحمد ومنصور بن محمد 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائــب رئيس الدولــة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن 
الحديث عن استئناف الحضارة في العالم 
العربي يبدأ بفهم المؤشــرات التي ترسم 
مالمح المستقبل، مشدداً سموه أن العالم 
العربــي لديه اإلمكانــات المطلوبة كافة، 
اإلمكانات البشــرية المؤهلــة والمتعلمة 
الخصبــة  األراضــي  يمتلــك  واألمــوال، 
والمــوارد، واإلرادة وال ينقصه إال اإلدارة. 
وقال سموه، خالل جلسة سموه الحوارية 
التي عقــدت، أمس، ضمن القمة العالمية 
للحكومــات، إن انشــغاله بحالــة العالم 
العربي ليــس وليد اليوم بل بدأ برســالة 
صريحــة وجهها ســموه إلــى الحكومات 
العربيــة منذ أكثر من 12 عاماً مفادها أن 

«عليكم أن تتغيروا أو أنكم ستغيرون».

وفي ســؤال حول تفاؤل سموه بمستقبل 
المنطقــة، قــال «إننا اليــوم نتحدث عن 
اســتئناف الحضارة وهو أمر يحتاج تعاوناً 
من الجميع.. مضيفاً سموه ال بد من وجود 
األمل، فهذه المنطقــة هي مهد الحضارة 
اإلنسانية وأنا متفائل.. فاإلنسان هو الذي 
يصنع الحضارات واالقتصــاد والمال وإذا 
نجح اإلنســان العربي والمســلم في بناء 
حضارة في الماضــي فهو قادر من جديد 

على استئنافها».
 وفــي حول مــا ينقص العالــم العربي 
للدفــع بالحضــارة واســتئنافها.. أوضــح 
ســموه أن «العالم العربي لديه اإلمكانات 
البشــرية  كافة..اإلمكانــات  المطلوبــة 
المؤهلــة والمتعلمــة واألمــوال.. يمتلك 

وال  والمــوارد..واإلرادة  الخصبة  األراضي 
الحكومــات  إدارة  اإلدارة..  إال  ينقصــه 
واالقتصــاد والمــوارد البشــرية والبنيــة 
التحتيــة.. فــاإلدارة هي أهــم العناصر.. 
حتــى إدارة الرياضــة». وأضاف أن هناك 
فشًال كبيراً في إدارتنا لهذا المجال.. نحن 
حوالي 300 مليون شــخص.. وأميركا 300 
مليون شــخص أيضــاً.. ولكــن انظروا كم 
األولمبياد  حصدوا هــم مــن ميداليــات 
وكم حصدنا نحن.. لدينا فشــل في بعض 

المواطن ويجب إصالحه فوراً.

وحــول إيمان ســموه وتصديقــه بنظرية 
المؤامــرة وأن المؤامــرات مــن جعلت 
العرب فــي موقعهم.. قال ســموه:«نعم 
أؤمــن بالمؤمرات وإذا كنتم تعتقدون أن 
الدول ال تتآمــر على بعضها البعض فأنتم 

علــى غير درايــة.. يتآمــرون عليك ألنك 
تخطــط بحكمة لمحصلة بلدك وشــعبك 
ويحاربونــك لذلك..المؤامــرات موجودة 
ومنــذ التاريخ وإلى آخــر الزمان.. ولكن 
ال نســتطيع إلقاء اللوم على المؤامرات.. 
يجب أن تجتهد وتحاول أن تصل لما تريد 
في ظل وجود المؤامرات.. فهي موجودة 
وبالدنــا تعرضت للعديد مــن المؤمرات 
واالنتقادات والحرب اإلعالمية وتعرضت 
لحــرب اقتصاديــة ولكن لــم نتوقف وما 

تزيدنا المؤمرات إال إصراراً».

وفــي رده علــى تســاؤل حول مســيرة 
مجلس التعاون الخليجي، قال سموه: «في 
الماضي كان بطيئــاً وكانت هناك مواقف 
ممتــازة ووقــوف أعضــاء المجلــس مع 
بعضهم البعــض كان واضحاً في كثير من 

األمور ووقفته في احتالل الكويت وتحرير 
الكويت معروفة، لقد وقف للكويت وجاء 
بالعالم معــه في تلك الوقفة. اليوم هناك 
فــرق عمل مشــتركة وبحســب معرفتي 
فــإن المجلس بقيادة الملك ســلمان وكل 
القيــادات في دول مجلــس التعاون أرى 
بأنه ســيكون لــه أثر على األمــة العربية 
وكل الــدول في المســتقبل.. وأجزم أنه 
خالل السنوات األربع القادمة سنعمل في 
المجلس بمقدار ما عمل في العقود األربع 
الماضية». وأجاب ســموه عن سؤال حول 
رأيه بمشروع الســوق العربية المشتركة 
ولمــاذا ال يقــوده، وهــل يؤمن بــه، قال 
ســموه اليوم نصيحتي أن توقفوا الحديث 
عن الســوق العربية المشتركة، هذا حلم 
قديــم، ووزراء التجارة مازالــوا يحلمون 
بالسوق العربية المشــتركة. اليوم العالم 
تغير وأصبح ســوقاً عالمياً مشتركاً. أقول 

السبعينيات، واتركوا  اتركوا خطابات  لهم 
حلمــاً قديماً وانفتحوا علــى العالم. لماذا 
االنفتاح على الجيران فقط في ظل سوق 
عالميــة واحــدة أنهت الحــدود، وضرب 
ســموه مثًال بشــركات الطيــران الوطنية 
قائًال:«طائراتنــا اليــوم تحمل مســافرين 
مــن البرازيل إلى الصين. وطائرات أخرى 
تشــغل 260 مطاراً حــول العالم»، مضيفاً 
أن «الســياحة تأتي مــن كل دول العالم.. 
والتجارة مفتوحة.. ولســنا مع تجارة عدة 
أشــخاص بل مع تجارة مفتوحــة كبيرة.. 
اليوم لدينا طلبات لشراء طائرات بــ 100 
مليــار درهم.. اليوم العالــم منفتح نأخذ 
بضاعــة مــن الصين نصدرها إلــى أميركا 

وأفريقيا وأميركا الجنوبية».

وحــول رأي ســموه في جامعــة الدول 

 عمار النعيمي ومنصور بن زايد وهيا بنت الحسين  ومحمد القرقاوي وراشد النعيمي
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العربية.. قال «إن الجامعة العربية يجب 
أن تكــون جامعــة بالمعنــى الحقيقي.. 
ونصيحتي أن تفتح مجاالً للشباب العربي 
الجديدة وتســاعدهم على  والمشــاريع 
هذا الشــيء وتفتح المجال للمتخصصين 
ألن العديــد من الشــباب لديهــم الروح 
الجديدة والجامعــة يجب أن  واألفــكار 
تجمــع القلــوب العربية وأنــا أقترح أن 
يكون لها فرع للشباب في دولة اإلمارات 
ونحن مستعدون إلطالق دورات تدريبية 
وإعطائهم من خبراتنا ليصبحوا جاهزين 
للقيادة واإلدارة». وحول «شــائعة رغبة 
دبــي في بنــاء عاصمة جديــدة في ليبيا 
زمن معمر القذافي».. أوضح ســموه أنه 
بعــد تخلــي ليبيا عن المشــروع النووي 
ورفــع الحظر عنهــا اتصل بــي القذافي 
وأراد إنشــاء مدينة فــي ليبيا مثل دبي.. 
وبالطبــع ال نقــول ال ألشــقائنا العــرب 

وأرسلنا وفداً لمتابعة الموضوع وعرضوا 
المشــروع على الرئيس الراحل القذافي 
كان عبارة عن مدينة متكاملة وجامعات 
ومستشــفيات ومدارس وأحياء ســكنية 
متكاملــة.. وعندما أردنا البــدء بالتنفيذ 
ظهرت الصراعات وأصبــح الجميع يريد 
حصة منــه، ولذلك لم ينفذ المشــروع.. 
ولكن لــو كان نفذ لكانــت هناك مدينة 
اقتصادية ألفريقيا وليبيا.. الفســاد يعيق 

أي تقدم.

وفــي ســؤال اإلعالمي علــي جابر مدير 
عــام مجموعة «إم بي ســي» حول دور 
اإلعالم أكد ســموه أن لديــه العديد من 
األصدقاء اإلعالميين، مضيفاً أن ألفاً و300 
محطة في الــدول العربية تقدر تكلفتها 
بــــ 30 مليار دوالر.. فجــزء من اإلعالم 

حرض علــى الثورات وبعــض المحطات 
التي تحولت إلى منابر طائفية وتحريضية 
تغذي الصراعات والشــعوب بدأت تتجه 
التواصــل االجتماعي في  نحــو قنــوات 

وجود قنوات تحريضية وطائفية.

وحــول تطور المرأة فــي العالم العربي 
قــال: «قيل لي إن النســاء يمثلن 17 في 
المئة فقط من الطاقة العاملة في العالم 
العربي.. وهنا في دولة اإلمارات 70 في 
المئة من النســاء من خريجات جامعات 
وفي الحكومة قرابة 70 في المئة يعملن 
في الحكومة وثلــث مجلس الوزراء من 
النســاء ولدينا بعض النساء بألف رجل.. 
المرأة نصف المجتمــع.. فال رئة واحدة 
وال يــد واحدة وال قدم واحدة تســتطيع 
العمل دون النصف اآلخر..وأبشــركم أن 

المرأة ســيبلغ تمثيلهــا 50 في المئة في 
مجلس الوزراء في المستقبل القريب.

وفي سؤال حول كيفية تطوير الحضارة 
من خــالل إبعــاد الدين عن السياســة.. 
قال سموه: «قبل اإلســالم كانت القبائل 
تتحــارب وتغــزو بعضهــا البعــض فجاء 
اإلســالم وبدأت قصة الحضــارة.. وكلكم 
تذكــرون أن الحضارة اإلســالمية قدمت 
الكثير للعالم بأســره.. ولكن اليوم هؤالء 
الذيــن لديهم نصــف المعرفــة يقتلون 
بعضهم باســم القرآن والدين ويفجرون 
أنفسهم في أوروبا وأميركا باسم الدين.. 
وفهمهم للدين خاطئ، فاإلســالم ســمح 
وهو سالم للعالمين وهم كل الناس على 
وجه األرض وليس المسلمين فقط.. هم 
من يريدون قتل الرجال وســبي النســاء 
ونسب ذلك للدين.. وهم ال يفقهون في 

الدين شيئاً».

 أحمد بن سعيد وأحمد ومنصور بن محمد ونهيان بن مبارك وعبد العزيز النعيمي

■ محمد بن راشد متحدثاً خالل الجلسة الحوارية  |  تصوير: خليفة اليوسف

أظهر فيلم تم عرضه قبل بدء الجلسة الحوارية لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم أرقاماً مأساوية للعالم العربي وبدأ بتساؤل: 

هل لدينا خيار آخر في المنطقة غير البدء باستئناف الحضارة؟!
المنطقــة العربية كانــت مهداً للحضارات وقبلــة المبتكرين والعلماء 

والفالسفة
منطقتنا احتضنت اإلبداع وكانت شــرياناً القتصاد العالم.. واليوم أين 

نحن؟!
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■ محمد بن راشد ومحمد بن زايد في حديث أخوي   |   تصوير: خليفة اليوسف

أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهــد أبوظبــي نائب القائــد األعلى للقوات المســلحة أن 
اإلمارات بقيادة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كرســت سياســات ورؤى 
وطنية وصلت بشــعب الدولة إلى السعادة والرخاء، مشيراً 
سموه إلى أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، خالل القمة العالمية للحكومات تحمل فكراً 
راقياً وتستشرف مكامن النجاح لمستقبل شعوب المنطقة.

وقال ســموه في تدوينات عبر الحساب الرسمي ألخبار 
ســموه على «تويتر»: «اإلمارات بقيادة أخي خليفة كرست 
سياســات ورؤى وطنيــة صنعــت الفارق في حياة شــعبنا 
والمقيميــن علــى أرضهــا وصوالً إلــى الســعادة والرخاء 

والريادة».
وأضــاف ســموه: «وجدت فــي كلمات أخــي محمد 
بن راشــد فكراً راقياً يســتنهض الهمم ويستحث العزائم 
ويستشــرف مكامن النجاح لمستقبل شــعوب المنطقة، 
وفــي خضم التحديات الراهنــة تأتي هذه الكلمة لتضعنا 
في قلب المشهد وتجلياته ألمتنا العربية، لنتشبث جميعاً 
بقدرتنــا على قلب الموازيــن لصالح شــعوبنا»، موضحاً 
ســموه: «حكومة اإلمارات بقيادة ورؤية أخي محمد بن 
راشــد أضحت نموذجاً عالمياً للعمل المؤسسي الممنهج 

والمتميز وساحة خصبة لالستثمار في العقول».

في رحلــة عبر كاميرا الرؤية المســتقبلية 
ودبــي  أبوظبــي  إلمارتــي   2050 لعــام 
الموجودة في مؤتمر القمة الحكومية لعام 
2017، توضــح كيف تصبــح تلك اإلمارتان 

بعد آخر نقطة نفط على أرضهما. 
دقائــق  لتســتغرق  الكاميــرا  تأخذنــا 
معــدودة نعبــر خاللهــا إلى رؤيــة ذكية 
لنعــرف كيــف ســتكونان عليــه.. داخل 
تلــك الكاميرا عالم يعيش في المســتقبل؛ 
ففــي الرحلة األولى نجــد إمارة دبي التي 
تحولت إلى مدينة خضراء ذكية وفق رؤية 
مســتدامة يعيش عليها أجيال المســتقبل 
مع روبوتات وأجناس آلية في آمن وسالم 

رغم اختالف أجناسهم وتنوعات فئاتهم. 
دبــي عام 2050 وقــد تحولت إلى جنة 

خضــراء علــى األرض يســبح فــي فضائها 
مركبــات فضائيــة تســير وفــق خطوات 
مدروسة وفي خطوط ســير متناغمة بدالً 
من ازدحام الســير في الطرقــات، وأبراج 
مــن طــرز معمارية مختلفــة تعيش عصر 
المستقبل وطرقات ذكية ال تعمل إال وفق 

تطبيقات إلكترونية.
وبعــد رحلة اســتغرقت خمــس دقائق 
غاصت كاميرا الفضاء بين ربوع دبي مدينة 
المستقبل انتقلت بنا إلى إمارة أبوظبي تلك 
اإلمارة التي تحولت في عام 2050 إلى أرض 
غناء وأشــجار وحدائق فضائية بل وأشــجار 
تتشــكل فى أشــكال جمالية وكأنها كائنات 
فضائيــة وطــرز معمارية مختلفــة وأبراج 
تطــال رؤوســها عنــان الســماء.. رحلة في 
دقائق أخذتني بالفعل إلى عالم مســتقبلي 
تعيــش فيه أجيال المســتقبل بــكل ارتياح 

وفقاً لمنظور عصرهم الذي ترســم مالحمه 
حكومة دبي وفقاً لرؤية عصرية مستقبلية.

إال أن كاميــرا المســتقبل تأخذنــا في 
رحلة أخرى إلى المريخ وهي األكثر إثارة، 
من خالل كاميرا المســتقبل شعرت خاللها 
كأننــي بالفعل في مركبــة فضائية.. رحلة 
اصطحبني إليها رجــل فضائي يعيش على 
أرض المريخ في عام 2117 مركبة فضائية 
تعبــر إلــى المريــخ تخرجنا مــن الغالف 
الجوي لنعبر إلى مدينة الحكمة وهي أول 
مستوطنة بشرية على أرض المريح يعيش 
عليها 6 آالف نســمة من مختلف األجناس 
واألديان واأللــوان، ال فرق فيها بين عربي 
وأعجمي وال بين أســود وال أبيض وال يأتي 
إليهــا إال كل من أراد أن يعيش في ســالم 
وأمان وتسامح وحب وفق مبدئ اإلنسانية 

التي يريدها كل إنسان. ■ زوار القمة يجربون كاميرات المستقبل في رحلة لدقائق تستكشف المدينتين  |  تصوير: ويلسون

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس 
التنفيــذي إلمارة أبوظبي، إن القمة العالمية للحكومات التي 
انطلقت أمس في دبي جاءت بالعالم كله إلى دولة اإلمارات، 
وفي الوقت نفســه نقلت للعالم الصورة الحقيقية للشــباب 

التواق إلى النهوض بحاضره نحو المستقبل.
وكان سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان قد شهد أطروحة 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
بعنوان «كيف نســتأنف حضارتنا العربية»، معتبراً ســموه 
أنهــا تظهر رؤية متبصرة تعرف مواطن القوة في الحضارة 

فتحييها ومواطن الضعف فتتجنبها.
وتابع سموه أنه حين يدعو صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم إلى استئناف الحضارة العربية فهو يدرك 
حجــم التحديات والفرص، وأن مواجهة التطرف واإلرهاب 

تبدأ من خلق فرص التنمية المستدامة.
وأضــاف أنه «فــي القمة العالمية للحكومــات رأينا صورة 
مشــرقة لمســتقبل نريده ناصعاً لخير المنطقة واإلنسانية، 

مستقبل عنوانه المشاركة والتفاعل اإليجابي مع العالم».
وقال سموه إن القمة العالمية بقيادة صاحب السمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم تحولت إلى مختبــر لألفكار 
عنوانه االبتكار والمعرفة، وهما قاطرتنا للتقدم واســتئناف 
الدور والحضور اإلنساني. وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن 
تكون الســعادة نصب أعين المشــاركين في القمة، متمنياً 
لهــم التوفيق في طرح األســئلة المهمة ال األجوبة، وفقهم 

الله على طريق الخير.

عبــر معالي الدكتــور أنور قرقــاش وزير 
الدولة للشؤون الخارجية عن فخره برؤية 
وإجابــات صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكــم دبي، رعاه 
الله، في جلســته الحوارية بالقمة العالمية 

للحكومات. 
وقــال معاليه في تدوينات عبر«تويتر»: 
«جلســة صريحــة للغاية لصاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم في 
القمة العالمية للحكومات، الرؤية والعمل 
والتفــاؤل منهجــه، وهــو ســجله الزاخر 

باإلنجاز».
الشيخ  الســمو  وأضاف: «طرح صاحب 
محمــد بن راشــد آل مكتوم في جلســته 
مباشر وصريح وبعيد عن البالغة اللفظية، 
رجل عملي ناجــح يلخص تجربته وريادته 
العملية بكل صــدق وصفاء، ومن موقعي 
كمواطــن إماراتــي أتابــع بفخــر وتقدير 
طرح وصراحة قيادتي عبر إجابات سموه، 
كــم نحن محظوظــون برؤيتكم وطرحكم 
دبي - البيان  وقيادتكم». 



 ■

كــرم صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، بحضور ســمو الشــيخ حمدان بن 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم ولي عهد 
دبي، وســمو الشــيخ مكتــوم بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائــب حاكم دبي، 
حواء ماري كول سيك وزيرة الصحة في 

جمهورية الســنغال بجائزة «أفضل وزير 
في العالم»، وذلك خالل فعاليات الدورة 
الخامسة من القمة العالمية للحكومات.

الدكتــورة  معالــي  التكريــم  حضــر 
أمل عبدالله القبيســي رئيســة المجلس 
الوطني االتحادي، وســمو الشــيخ أحمد 
بن ســعيد آل مكتوم رئيــس هيئة دبي 
للطيران الرئيس األعلى لمجموعة طيران 
اإلمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم رئيس مؤسســة 

محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ 
منصــور بن محمد بن راشــد آل مكتوم، 
ومعالــي محمد بــن عبداللــه القرقاوي 
وزير شــؤون مجلس الوزراء والمستقبل 
رئيس القمــة العالمية للحكومات وعدد 

من الوزراء والمسؤولين.

واختيرت وزيرة الصحة السنغالية أفضل 
وزيرة في العالم للدورة الثانية للجائزة 

لدورهــا الفاعــل فــي محاربة انتشــار 
مــرض «اإليبوال»، حيــث وضعت برامج 
مكثفة لزيادة وعي الموطنين والزائرين 
للتصــدي لهذا المــرض الخطير وتجنب 
اإلصابــة بــه. وتــم اختيار حــواء ماري 
كول ســيك من بين 8 مرشحين للجائزة 
التي ترعاها القمــة العالمية للحكومات 
بالشــراكة مــع «إيرنســت آنــد يونغ»، 
وذلك بهدف تكريــم األداء والمبادرات 
الحكومية المتميزة التي تسهم باالرتقاء 

بالعمل الحكومي.

وتمنــح الجائزة للــوزراء الذين كان لهم 
دور قيادي في تنفيذ مشــاريع حكومية 
ناجحــة حققت نتائج إيجابية ملموســة 

على حياة المواطنين والمجتمع.
األولــى  للمــرة  الجائــزة  وأطلقــت 
خالل العــام الماضي بهدف إبراز نماذج 
حكوميــة عالميــة رائــدة وتعزيز فرص 

تبــادل الخبــرات بيــن الحكومات حول 
العالم.

تم اختيار المرشحين النهائيين لجائزة أفضل 
وزيــر في العالم من بيــن أكثر من 20 وزيراً 
طرحت قائمة أسمائهم بناء على مسح عالمي 
شــمل العديــد مــن الحكومات فــي العالم، 
إضافة إلى إتاحة الفرصة للجمهور لترشــيح 

الوزراء عبر وسائل التواصل االجتماعي.

■ محمد بن راشد لدى تكريمه حواء ماري بجائزة أفضل وزير في العالم  |   تصوير: سيف محمد

 ■

الســنغالية  الصحة  أشــادت وزيــرة 
حــواء ماري كول ســك، بجهود دولة 
اإلمارات في دعم المبادرات الخالقة 
في العالم لتصل رسالتها إلى أفريقيا 
وموطنهــا الســنغال عبــر تكريمهــا 
بجائــزة «أفضل وزيرة فــي العالم»، 
وذلــك ضمــن فعاليات اليــوم األول 
مــن القمة العالميــة للحكومات في 
دورتها الخامسة، وأكدت أن التكريم 
الــذي حظيــت به من قبــل صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم، نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
هو وســام عظيم من قائد اســتثنائي 
في عطائــه ال محــدود، حيث يولي 

االهتمام والدعم للجميع بال استثناء.
روابط مشتركة 

وأشــارت حــواء ماري كول ســك 
فــي تصريح خاص لـ «البيان» إلى أن 
مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس 
الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اللــه، هي نماذج مضيئة، 
عنوانهــا العريض اإلنســانية واحترام 
اآلخر أينما كان وكيفما كان، وبالنسبة 
لنــا فنحن نملك الكثيــر من الروابط 
تربطنا  التــي  المشــتركة  والعالقات 
العربــي بوجه  باإلمــارات والعالــم 
عام وعلى رأســها العقيدة اإلسالمية 
فهو ديننا المشترك والقاعدة الصلبة 
المتينة التــي تجمعنا، ولغته العربية 
كأداة للتواصل، إلــى جانب الروابط 
الجغرافيــة والجــوار والعالقات من 
مختلــف األشــكال، فتجمعنــا تحت 
مظلــة منظمــة المؤتمر اإلســالمي، 
ونواجــه التحديات نفســها التي في 

مقدمتها اإلرهاب.

وقالت حواء ماري إن القمة العالمية 
عالميــة  أهــداف  ذات  للحكومــات 
تعمل طــوال العام، تصــدر البحوث 
وتطلــق  المســتقبلية،  والدراســات 
المؤشــرات التنموية، وتعمل يداً بيد 
مع شــركاء من حول العالم تتشارك 

معهم الرؤى حول أفضل الممارسات، 
للنهــوض بواقــع العالــم وتحفيــزه 
لإلعداد للمستقبل بالشكل المطلوب، 
وتستطلع فيه مســتقبل اإلنسان في 
القطاعــات كافة، فتجيــب اليوم عن 
أســئلة الغــد، وتعمــل علــى إنتاج 
المعرفة لتعزيــز جاهزية الحكومات 

لتحديات المســتقبل في مســتوياته: 
القريب والمتوسط والبعيد، ما يجعل 
منهــا مســاهمة تنمويــة ومعرفيــة 
رئيســة تقدمهــا اإلمــارات للعالــم، 
ومنصة تعمل طوال الســنة لالرتقاء 
بالخدمــات التي يســتفيد منها نحو 

سبعة مليارات إنسان.

باختبار جهاز  وحول قيامها شــخصياً 
الوقاية المتقدم ضــد فيروس ايبوال، 
علــى نفســها، ودورهــا الفاعل في 
محاربة انتشاره بوضعها برامج مكثفة 
لزيــادة وعــي الموطنيــن والزائرين 
للتصدي لهذا المرض الخطير وتجنب 
اإلصابة به، أوضحت حواء ماري كول 
ســك أن تلك هي مسؤوليتها كوزيرة 
للصحة في بلدها، وعليها القيام بذلك 
المســؤولية  كواجــب وطني تحتمه 
األخالقية واإلنســانية، بانخراطها في 
تنفيــذ خطط التنميــة واإلصالح في 
البالد وأيضاً استخدام النتائج لتحسين 
أداء المرأة لمسؤولياتها، وكذلك تلك 
التــي تخــص نظيرتها فــي المناطق 
القروية والتي تواجه تحديات أخرى 
من أجل تحسين الظروف المعيشية.

وتؤكــد حــواء مــاري كول ســك أن 
التفــاؤل والتعاطــي اإليجابــي فــي 
معالجة األزمات هو الباعث الحقيقي 
لنجاحهــا، ومصدر قوتها خالل عملها 
كوزيرة للصحة الســنغالية، بدأنا منذ 
خمســين عامــاً فقط العمــل كدول 
مســتقلة.  أفريقيا اآلن تواجه جميع 
مشــاكلها بنفســها، وهي قارة مرنة 
جــداً وقــادرة على أن تكــون صلبة 
ولديها القــوة لمقاومة كل تحدياتها، 

واليوم هي قارة الفرص ألن ســكانها 
ُيقّدرون بقرابة مليار نســمة ولديهم 
أصبحت  وأفريقيا  استهالكية،  قدرات 
اليــوم أرض الفرص ألنها ما زالت في 
مرحلة التشــييد والبناء، فكل شــيء 

ُيبنى من جديد. 

وتشــير حواء ماري كول سك إلى أن 
تحســين النظم الصحية في السنغال 
من صميم أولوياتها لتحسين مستوى 
الخدامــات واالســتفادة مــن برامج 
التأميــن الصحــي المعتمــدة والتي 
المجتمع وما  تناسب جميع شــرائح 
يترافق مع ذلك من تحديات التحول 
الصحــي، أي العــبء المضاعف من 
األمــراض الســارية وغيــر الســارية 
األوليــة  الرعايــة  تجهيــز  وكيفيــة 
لتســتجيب لهــذا العــبء المزدوج 
اســتجابة فعالة، من خــالل البحوث 
الميدانية ورســم السياسات الوطنية 

وتنفيذها. 
وجــود  أن  أعتقــد  وتضيــف: 
الديمقراطية في السنغال وفي القارة 
األفريقيــة بوجه عام سيســاعد كثيراً 
على تحقيق التنمية التي عانت كثيراً 
عندما تنظــرون إلــى التاريخ، وهي 
القــارة الوحيــدة التــي عانت خالل 
ثالثة قرون مــن العبودية تم خاللها 

نقل وبيع خيرة أبنائها في األسواق.

■ حواء ماري عقب تكريمها بجائزة أفضل وزير في العالم

 ■

يشّكل مشروع التمويل القائم على التنبؤات، 
الذي عرضته جمهورية توغو ضمن مشاركتها 
المشــاريع  الحكوميــة، أحــد  القمــة  فــي 
االبتكاريــة المهمة التي تســاعد الدول التي 
تتعــرض لكــوارث طبيعيــة مــن فيضانات 
وأمطــار وحدوث حروب ومجاعات، مخرجاً 
لها يساعد على الحد من حجم الخسائر التي 
قــد تحــدث دون أن يكون هناك اســتعداد 

مسبق لها.
نظام التمويل خرج من رحم المعاناة التي 
تعيشــها جمهورية توغو التي تعاني حدوث 
الفيضانات المستمرة التي تأتي على البيوت 
والمحاصيــل وتتســبب في دمارهــا، وعليه 
ارتأت الحكومة وجوب وضع حلول مبتكرة 
تقلص من المعاناة والخسارة، ورهنت نجاح 
الفكــرة بتعاون جميــع الجهات المعنية من 
الشركاء ومنظمات حقوق اإلنسان والجهات 

الحكومية، على أن يكون الحراك الفعلي قبل 
36 يوماً من صرف الميزانيات.

عليــه  ُأطلــق  الــذي  التطبيــق،  يقــوم 
«فيونيــس»، بتســجيل المعلومــات المهمة 
الخاصة بالحدث، كسقوط األمطار، ثم إرسال 
تحذيرات إلى متخذي القرار لالستعداد عبر 
سلسلة من اإلجراءات المهمة، وبتلك العملية 
يمكن إنقاذ األرواح وتجّنب تكبد الخســائر 
الماليــة والبشــرية، وتمنــى القائمون على 
االبتــكار أن يجذب إليه أنظــار العالم، ألنه 
يمثــل نقلة نوعية فــي الخدمات الحكومية، 
وبرغم براعته في تحقيق نتائج إيجابية، ألنه 
يســتند إلى إمكانية االســتفادة من الفرصة 
المتمثلة في التنبؤ بالكوارث التي يمكن أن 
تقع، فمثًال إذا عرفنا موعد تســاقط األمطار 
وقيــام األعاصير يمكن التنبــؤ بكمية المياه 
المتســاقطة، وبالتالي توفيــر التمويل الالزم 

التخاذ لتدابير للحد من الخسائر.
ممثلون عن حكومات وأفراد ممن اطلعوا 

على المشــروع االبتكاري يعتبرونه وســيلة 
لمســاعدة الدول التي تعاني بعض الظواهر 
الطبيعيــة، كالبراكيــن والــزالزل، بأن تقوم 
بخطوات استباقية علمية، وأن هذا المشروع 
يفيدهــا ألنه يؤكــد أهمية العمــل واتخاذ 
القرارات قبل وقــوع الكارثة وليس بعدها، 
وهــو ما تقوم بــه غالبية الــدول، ما يجعل 
الميزانيــات المهدورة مضاعفــة إلى جانب 

الخسائر في األرواح.
هدى الهاشــمي، مديــرة مركز محمد بن 
راشــد لالبتكار الحكومي، مشرفة المعرض، 
وصفت «ابتكارات هــذا العام، ومن ضمنها 
تحاكــي  بأنهــا  توغــو،  جمهوريــة  ابتــكار 
االحتياجــات األساســية للنــاس، وبتأثيرهــا 
اإليجابي في تعزيز أداء عدد من الحكومات 
فــي العالــم»، وأنهــا تقــدم دليــًال واقعياً 
وملموســاً على قدرة األفــراد والمجتمعات 
على المشــاركة في رفع مســتوى الخدمات 

الحكومية. ■ جهود للحد من حجم الخسائر ومساعدة الدول التي تتعرض لكوارث طبيعية   |   البيان
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بحضــور صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه الله، 
وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهــد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقــوات المســلحة، خاطــب رئيــس وزراء 
اليابان شــينزو آبي المشــاركين فــي القمة 
العالميــة للحكومات في كلمــة متلفزة قدم 
من خاللها الشــكر والتقدير لقيادة وحكومة 
دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة والقائمين 
على القمة للجهود الكبيرة في استضافة هذا 
التجمع العالمي في مبادرة فريدة من نوعها. 
وقال شــينزو آبي «أشــكركم على إتاحة 

الفرصــة لي للحديــث أمام نخبــة من قادة 
ومفكــري العالــم فــي هــذه القمــة التــي 
تهــدف إلى استشــراف المســتقبل وتحقيق 
الرخاء والنماء لكافة الشــعوب، ضمن أفضل 
الممارسات العالمية في هذا المجال»، وذكر 
أن دولــة اإلمــارات العربية المتحدة تتســم 
بالرقي والتقدم واالزدهار وهذا األمر يتبلور 
من خالل التزام حكومتها بتحقيق الســعادة 
لكافة مواطنيها، مشيراً إلى أن خطوة حكومة 
دولــة اإلمــارات اإليجابية في إنشــاء وزارة 
للســعادة تترجــم الرؤيا واألفــكار إلى واقع 

ملموس.
وأضــاف أن القمة تناقــش قضايا في غاية 
األهميــة، إذ تركــز على الــدور الذي ينبغي 

للحكومــات أن تضطلع بــه من خالل تفعيل 
قدرتها على تحقيق النمو االقتصادي المستدام 

ودعم االقتصادات الوطنية وتنوعها.
وأشــار إلــى أن االهتمام بالتعليــم وبناء 
مؤسسات المجتمع المدني هما أساس التقدم 
واالزدهــار، الفتاً إلى التحديات التي واجهت 
الحكومة اليابانية واســتطاعت التغلب عليها 
من خالل االلتزام بمبادئ التسامح واالعتدال. 
وقــال إن اقتصــاد دولة اإلمــارات تجاوز 
الكثير من التحديــات ليصبح اقتصاداً متنوعاً 
يتسم بالشــمولية والتطور، وهذا األمر شكل 
بــادرة للكثيــر من الدول لتســير على نفس 

النهج في هذا المجال.
وأشــار إلــى أن اليابان تســتضيف دورة 

األلعــاب األولمبية 2020 وكذلــك فإن دولة 
الدولــي  المعــرض  اإلمــارات ستســتضيف 
«إكســبو 2020»، وهذان الحدثان يشــكالن 
مناســبة مهمــة لمخاطبة الــزوار من جميع 
أنحاء العالم ونشــر الرســالة التي تدعو إلى 
تحقيــق تنمية الشــعوب من خــالل االبتكار 

والتسامح.
حضــر الكلمــة المتلفزة لرئيــس الوزراء 
الياباني ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ 
مكتوم بن محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
حاكم دبي وســمو الشــيخ عمــار بن حميد 
النعيمي ولي عهد عجمان ومعالي الدكتورة 
أمــل عبداللــه القبيســي رئيســة المجلــس 

الوطنــي االتحادي وســمو الشــيخ هزاع بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي 
إلمارة أبوظبي والفريق ســمو الشــيخ سيف 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الداخليــة وســمو الشــيخ منصور بن 
زايــد آل نهيان نائب رئيــس مجلس الوزراء 
وزير شــؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن 
ســعيد آل مكتوم رئيــس هيئة دبي للطيران 
الرئيــس األعلى لمجموعة طيــران اإلمارات 
وســمو الشــيخ أحمد بن محمد بن راشد آل 
مكتوم رئيس مؤسســة محمد بن راشــد آل 
مكتوم وســمو الشــيخ منصور بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم وعدد من الشيوخ والوزراء 

والمسؤولين.

■ محمد بن راشد ومحمد بن زايد

■ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحمدان بن محمد وعمار النعيمي خالل القمة 

■ رئيس وزراء اليابان يلقي كلمته المتلفزة خالل القمة 

■ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحمدان بن محمد وعمار النعيمي وهيا بنت الحسين وأمل القبيسي ومنصور بن زايد وراشد النعيمي ومحمد القرقاوي  |   تصوير: خليفة اليوسف

■ مكتوم بن محمد وأمل القبيسي وهزاع وسيف بن زايد وأحمد بن سعيد 
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بحضــور صاحــب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكــم دبي، رعاه 
اللــه، وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي نائب 
القائــد األعلى للقوات المســلحة تم أمس 
تدشين قوس النصر التاريخي لمدينة تدمر 
الذي تم إعادة طباعته باســتخدام الطباعة 
ثالثية األبعاد، وذلك خالل فعاليات الدورة 
الخامســة للقمة العالمية للحكومات التي 

انطلقت أمس في دبي.
وحضر التدشين سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشــد آل مكتوم ولي عهد دبي، 
وســمو الشــيخ مكتوم بن محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب حاكم دبي، وســمو الشيخ 
منصــور بن زايــد آل نهيــان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وقــد صاحبت ســموهم إيرينــا بوكوفا 
المديــرة العامة لمنظمة األمــم المتحدة 
للتربية والعلــم والثقافة «يونســكو» في 
تدشــين القوس المطبــوع التاريخي البالغ 
من العمر 1800 عام والذي هدمه اإلرهاب 

في مدينة تدمر السورية عام 2015.

تقنيــات تصويــر متقدمة  اســتخدام  وتم 
لتصويــر ومســح وتخزين مليــون صورة 
من آثــار وحضارة المنطقــة حفاظاً عليها 

لمستقبل اإلنسانية.
الــدول  الجديــد  المشــروع  ويمكــن 
والمنظمــات العالميــة والمتخصصين من 
إعادة إنتــاج المعالم التاريخيــة للمنطقة 
بدقــة متناهية باســتخدام التقنيــة ثالثية 

األبعاد. 
وكان القوس نتاج شــراكة بين مؤسسة 
الرقمية  دبي للمســتقبل ومعهــد اآلثــار 
لتســخير  كمبــادرة  أكســفورد  لجامعــة 
التكنولوجيا الحديثة في خدمة اإلنســانية 
والحفاظ علــى إرثها وتاريخهــا الحضاري 
من الدمــار، وتعمل المؤسســة من خالل 
هذه الشــراكة العالمية على توثيق وحفظ 
تفاصيل المواقــع األثرية والتاريخ العالمي 
بالتعاون مــع منظمة اليونســكو وجامعة 
هارفــارد وجامعة أكســفورد والعديد من 
المؤسسات التعليمية العريقة والمنظمات 

غير الحكومية. 
وتم الكشــف عــن القوس فــي مدينة 
دبــي ومن ثم في محطته الرابعة في قمة 
مجموعة السبع بإيطاليا، وابتكر المختصون 

في مؤسســة دبي للمستقبل ومعهد اآلثار 
الرقميــة لجامعة أكســفورد وشــركائهما 
تكنولوجيــا حديثة فــي التصوير والطباعة 
والنحــت ثالثي األبعاد حيــث تتميز هذه 
التكنولوجيــا بقدرتهــا العالية على مســح 

المجسمات رقمياً.

وتــم إطــالق أول بوابــة إلكترونية لجمع 
مليون صورة ثالثية األبعاد للمواقع األثرية 
التــي تتعرض للتدميــر أو يلحق بها أضرار 

كي يتم توثيقها. 
وتمكنت البوابة من نشر أكثر من نصف 
مليون صــورة للمواقع األثريــة إلى اليوم 
وتوزيع 5000 كاميرا رقمية خاصة بتصوير 
والمتطوعين  الشــركاء  على  المجســمات 
بدعم من مؤسســة دبي للمســتقبل، وتم 
طباعة النســخة التي تحاكــي قوس النصر 
التدمري باســتخدام تقنيــة الطباعة ثالثية 
األبعــاد باســتخدام صور أصليــة للنصب، 
حيــث تمــت عمليــة البنــاء فــي إيطاليا 

باستخدام الرخام الطبيعي.
 ويزن النصب المعاد بناؤه نحو 11 طناً 
ويصل ارتفاعه إلى نحو 20 قدماً ويســاوي 

حجمه ثلثي حجم النصب األصلي.
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أكــدت معالي ريم الهاشــمي، وزيــرة دولة 
لشؤون التعاون الدولي، مواصلة المؤسسات 
لحــاالت  اســتجابتها  اإلماراتيــة  اإلنســانية 
الطوارئ على المســتوى الدولي بما في ذلك 
األزمــات التــي تحصــل على قــدر أقل من 
االهتمام العالمي، منوهة إلى سعي اإلمارات 
لتوســيع دورهــا كمركــز ووجهــة عالميــة 
اإلنســانية والتدخل في حاالت  للمساعدات 
الطــوارئ وتركيز الدعم الموجه لهذا المجال 
على بناء قدرات الدول النامية وتمكينها من 
مواجهة األزمات لمســاعدتها في االســتجابة 
والتصدي بشــكل أفضل لألزمات التي تحدث 
فــي مجتمعاتهــا. ولفتت إلــى أن اإلمارات 
نجحت فــي أن تكون من أبــرز الدول التي 
يزيــد فيها حجــم مســاعداتها الخارجية عن 
المعدالت العالمية نســبة إلى الناتج القومي 
اإلجمالي. معالي الهاشــمي، وخالل جلســة 
نظمتهــا وزارة الخارجية والتعــاون الدولي، 
في إطار مشاركتها الفاعلة في القمة العالمية 
للحكومــات، حول مســتقبل التنمية الدولية 
مــن منظــور إماراتي يســتند على سياســة 
المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية 
المتحــدة، قالــت: «إن تقديم المســاعدات 
الخارجية الدولية بشقيها اإلنساني والتنموي 
يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، 
حفظه الله، وصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهــد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقــوات المســلحة، الرامية إلــى تقديم يد 
العون لكل من يحتاج إليها في مختلف أنحاء 
العالــم، واضعيــن نصب أعيننــا تأكيد التزام 
اإلمــارات بدعم أهداف التنمية المســتدامة 
التي جاءت ضمــن اإلطار الدولي الذي اتفق 
المجتمع الدولي على تنفيذه خالل الخمســة 
عشر عاماً المقبلة بهدف القضاء على الفقر».

وأكدت أن الرؤية اإلماراتية لمستقبل التنمية 
الدوليــة من خــالل المســاعدات الخارجية 
تتوافق مع رؤية اإلمارات 2021 والتي تسهم 
في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية.

 واستعرضت خالل فعاليات الجلسة أبرز 
مالمح سياســة دولة اإلمارات للمســاعدات 
الخارجية والتي تتمحور حول مكافحة الفقر 
والجهــل وتعزيــز التنميــة المســتدامة في 

المتلقية للمساعدات  المســتفيدة أو  الدول 
اإلماراتيــة بمــا يضمــن تحقيق االســتقرار 
والتنمية واالزدهار لهذه المجتمعات إضافة 
إلــى تفعيــل أدوات ومنهجيات االســتجابة 
اإلنســانية في الحاالت الطارئة والناتجة عن 

الكوارث الطبيعية والنزاعات.

وأشــارت معاليها إلى أن من أبرز التحديات 
المســتقبلية التي تواجه البشــرية هو تزايد 

حدة المعاناة اإلنسانية نتيجة القتل والتشريد 
والنــزوح والفقر والجهل، والــذي يعود في 
األســاس إلــى كثــرة الصراعــات والحروب 
والكــوارث الطبيعية وكذلــك ضعف برامج 
التنمية المحلية، كل ذلك اســتوجب ضرورة 
قيام الدول والمؤسســات الدولية الفاعلة في 
مجال اإلغاثي واإلنساني والتنموي بمراجعة 
المتغيــرات  إلدراك  وأهدافهــا  سياســاتها 
العالمية السريعة وتقليل فجوة العجز ما بين 
االحتياجــات واإلمكانات المتاحة. وأوضحت 
معاليها أن دولة اإلمــارات، وإيماناً منها بأن 
تقدم الدول ونجاحها يعتمد على مدى وعيها 
واستشرافها للمستقبل، عملت ومنذ تأسيسها 
على إجراء مراجعة دورية لبرامجها وخططها 
التشــغيلية بما يتوافق مع سياســاتها ورؤاها 
االســتراتيجية خصوصاً مــا يتوافق مع رؤية 
الدولة 2021، وجاءت سياســة المســاعدات 
الخارجيــة لتتوافق مع هذه الرؤية ولتتمكن 

من تعزيز مكانة الدولة عالمياً ودولياً.

وقالــت «كما أن دولــة اإلمارات نجحت في 
إطــالق برامج مســاعدات تنموية يركز على 
الــدول الصغيــرة أو المهمشــة إيمانــاً منها 
بأن هذه الدول تســتحق مزيــداً من الدعم 
واالهتمام إضافة إلى تنوع برامج المساعدات 
التنمويــة خصوصــاً البرامج ذات االســتثمار 

البشــري النوعــي كدعم التعليــم والتدريب 
والتأهيل المهني». وشددت معالي الهاشمي 
على أن إطالق سياسة المساعدات الخارجية 
لدولة اإلمارات يعد لحظة مهمة، وهو تتويج 
لســنوات من العمل الجاد الذي شاركت فيه 
العديــد من المؤسســات الحكومية والقطاع 
الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.

ولفتــت إلــى أن دولــة اإلمارات ســتعمل 
علــى تطبيق مفهــوم «الشــراكات القطرية 
من أجــل التنميــة» من خــالل تغطية تلك 
البرامج لمجموعة واسعة من األنشطة وذلك 
تبعاً الحتياجات الدول المســتفيدة وخطط 
التنمية الخاصة بها، إضافة إلى خلق وتعزيز 
جســور التجارة واالســتثمار. وعلى مستوى 
المســاهمة فــي القضايا التنمويــة الدولية، 
وتابعــت معاليها أن دولة اإلمارات ســتركز 
علــى 3 مجاالت أساســية كحمايــة وتمكين 
الحضرية  التحتيــة  والبنيــة  المــرأة والنقل 
األداء  فعاليــة  لتعزيــز  الفنــي  والتعــاون 
الحكومــي في الــدول المســتفيدة، مضيفة 
أن تلــك الموضوعات علــى وجه الخصوص 
تعــد مجــاالت تتمتــع فيها دولــة اإلمارات 
بنقــاط قوة فيما يتعلــق بتنميتها وتطويرها 
وقدرتهــا على إفــادة الدول الشــريكة من 

خبراتها السابقة فيها.
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شــهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جلسة حوارية 
رئيســية في إطار فعاليات الدورة الخامسة 
من القمــة العالمية للحكومات اســتضافت 
كريســتين الغارد مدير عــام صندوق النقد 
الدولــي، وتناولت فيهــا التحديات والفرص 
االقتصاديــة التــي تواجــه العالــم في ظل 
التغيرات المتســارعة، مؤكــدة أن انخفاض 
أســعار النفــط يفــرض الحاجة إلــى إيجاد 

منظومة ضريبية مناسبة ومنصفة.
وفــي حديثها عــن المخــاوف المحتملة 
من احتماالت عدم االســتقرار الحالية قالت 
كريســتين الغــارد إن الوضــع يختلف بين 
الدول حســب سياســاتها ونتائج االنتخابات 
فيها، مشــيرة إلــى أن التغيير أمر ال بد منه 

ويجب توقعه والتخطيط له.
وأوضحــت الغــارد أن صنــدوق النقــد 
الدولــي راجــع معــدالت النمــو للواليات 
المتحــدة، ومــن المحتمل جــداً أن يواصل 
النمــو ارتفاعه وذلك ســيكون له تأثير على 

االقتصادات والعمالت األخرى.

وحول توجه الواليات المتحدة إلى االقتصاد 
الحمائي وبناء الجدران وإلغاء اتفاق الشراكة 
االقتصادية االستراتيجية عبر المحيط الهادئ 
قالت: «لم يركز صانعو السياســات بشــكل 
كاف على الفئات االجتماعية التي تأثرت من 
تدفق التجارة الدوليــة وحلول التكنولوجيا 
الحديثــة محل اليد العاملة البشــرية، لذلك 
ينبغي علينا االســتعداد لهــذا األمر، وأعتقد 
أن مفهــوم التجارة الدولية مفيد وجيد لكن 
يجب علينا العناية أكثر بالفئات المتضررة».

وأشــارت الغــارد إلى أن نســبة كبيرة من 
األجيــال الشــابة لم تعد تحقــق دخًال يزيد 
على دخل اآلباء في السابق فضًال عن انعدام 

المساواة االجتماعية في كثير من الدول.
ولفتت إلى أن منظومة االتحاد األوروبي 
نجحــت إلى حد كبير فــي وقف الصراعات 
والحــروب والدماء التي كانت ســائدة في 
فترة ســابقة، وعلى الرغم مــن الصعوبات 
التــي تعانيها اليونان فــإن دوالً أخرى مثل 
البرتغال وأيرلندا وقبرص نجحت في تجاوز 

األزمة والتعافي.

وحول موضوع الضرائب التي سيتم تطبيقها 
قريباً فــي دول مجلس التعــاون الخليجي، 
أكدت الغارد أن استمرار دول المنطقة في 
االســتثمار وتوفير التمويل في ظل انخفاض 
أســعار النفــط يفــرض الحاجة إلــى إيجاد 

منظومة ضريبية مناسبة ومنصفة.
اإللكترونــي  األمــن  أن  إلــى  وأشــارت 
والوقاية من الهجمــات اإللكترونية يحتالن 
أهميــة قصوى في القطــاع المصرفي وأنه 
على الــدول أن تكون حريصــة جداً خاصة 

أن قضية األمن اإللكتروني ال تتعلق بفشــل 
التقنيات وحســب بــل هي أيضــاً مرتبطة 

باألخالقيات.
حضر الجلســة سمو الشــيخ حمدان بن 
محمد بن راشــد آل مكتوم ولي عهد دبي، 
وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل 
مكتوم نائــب حاكم دبي، ومعالي الدكتورة 
أمــل عبداللــه القبيســي رئيســة المجلس 
الوطني االتحادي، وســمو الشــيخ أحمد بن 
ســعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران 
الرئيس األعلــى لمجموعة طيران اإلمارات، 
وســمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل 
مكتوم رئيس مؤسســة محمد بن راشــد آل 
مكتوم، وســمو الشيخ منصور بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله 
القرقــاوي وزيــر شــؤون مجلس الــوزراء 
والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات 

وعدد من الوزراء والمسؤولين.
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اســتقبل صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة رئيــس مجلس 
الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، على هامش القمة 
العالميــة للحكومات، فــي مدينة جميرا في دبي، 
صباح أمس، الدكتورة كريســتين الغارد مدير عام 

صندوق النقد الدولي.
وتباحث سموه ومديرة الصندوق، بحضور سمو 
الشــيخ حمدان بــن محمد بن راشــد آل مكتوم 
ولي عهد دبي، وســمو الشــيخ مكتــوم بن محمد 
بن راشــد آل مكتــوم نائب حاكم دبي، حول عدد 
من المسائل المتصلة بالوضع االقتصادي العالمي، 
والتوقعات المحتملة للنمو االقتصادي، خالل العام 

الحالي والمقبل.
كمــا جــرى الحديث بيــن ســموه، والدكتورة 
الغارد حــول اإلجــراءات التي اتخذتهــا حكومة 
اإلمارات، بشأن النهوض بالنمو االقتصادي وتنويع 
مصادره وازدهاره، حيث أشادت مديرة الصندوق 
بالخطوات اإليجابية والبناءة والسياســة الحكيمة، 
التي تنتهجها الدولة من أجل ضمان اقتصاد وطني 
قــوي ومتنوع، يرتكــز على بنية تحتيــة متطورة 

وبيئة استثمارية جاذبة وتشريعات مرنة.
كما أشــادت الغــارد بفكــرة القمــة العالمية 
للحكومات وقرار صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، رعاه الله، تحويلها إلى قمة 
سنوية دورية، تجمع صناع القرار وخبراء عالميين 
ومختصيــن في شــتى الحقول من أجــل التعاون 
المتبادلة  الرأي والمشــورة، واالســتفادة  وتبادل 
من التجــارب وقصص النجاح، التــي تحققت في 

بعض الدول وعلى رأســها دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، التي وصفتهــا بالنموذج األمثل لالبتكار 
واإلبداع فــي اإلدارة واالقتصــاد والبنية التحتية، 
وحــرص حكومتهــا على تحقيــق ســعادة أفراد 

المجتمع بشرائحه ومكوناته كافة.
ورحب صاحب الســمو نائــب رئيس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبــي، بحضور 
مديرة عام صندوق النقد الدولي فعاليات القمة 
العالميــة للحكومــات، معتبراً مشــاركتها إثراء 
للقمة، لمــا تتمتع به من خبــرة طويلة ودراية 
علمية واسعة، يمكن االستفادة منها خاصة على 
صعيــد التنمية االقتصادية، ودور المرأة في بناء 

المجتمعات الفاضلة.
حضر اللقاء، ســمو الشــيخ أحمد بن سعيد آل 
مكتوم رئيس هيئة دبــي للطيران الرئيس األعلى 
لمجموعة طيران اإلمارات، وســمو الشــيخ أحمد 
بــن محمد بن راشــد آل مكتوم رئيس مؤسســة 
محمد بن راشــد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور 
بــن محمد بن راشــد آل مكتــوم، ومعالي محمد 
بن عبدالله القرقاوي وزير شــؤون مجلس الوزراء 
والمســتقبل رئيــس القمة العالميــة للحكومات، 
ومعالــي عبيــد بــن حميــد الطاير وزيــر الدولة 
للشــؤون المالية، وعدد من المســؤولين والوفد 

المرافق للضيفة.

■ محمد بن راشد خالل استقباله كريستين الغارد  |  تصوير: سيف محمد 

■ نائب رئيس الدولة متابعاً الجلسة

■ محمد بن راشد لدى حضوره الجلسة الحوارية لكريستين الغارد بحضور حمدان ومكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي 

■ محمد بن راشد وحمدان بن محمد وأمل القبيسي وأحمد ومنصور بن محمد وعبيد الطاير وكريستين الغارد قبيل جلستها الحوارية  |  تصوير : سيف محمد 

■ سلطان الجابر ومطر الطاير ومنى المري ■ عبد الرحمن العويس وصقر غباش وحسين الحمادي وحميد القطامي ■ مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي والمر والطاير

العالميــة  القمــة  اســتقطبت 
 4000 مــن  أكثــر  للحكومــات 
وإقليميــة  وطنيــة  شــخصية 
وعالمية من أكثر من 138 دولة 
ما يعكــس مكانتها البارزة على 
والدولي  اإلقليمي  المســتويين 
واالهتمام الكبير من الحكومات 
وهيئات  العالمية  والمنظمــات 
والخــاص  العــام  القطاعيــن 
وصانعي القــرار ورواد األعمال 
الجامعات  وطلبة  واألكاديميين 

والمبتكرين.

4000
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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، أن 
دولــة اإلمارات تمد يدها بالخير والتعاون 
المشترك مع الســنغال وغيرها من الدول 
الصديقة، خاصة دول غرب أفريقيا، وتدعم 
قيام شراكات اســتثمارية مع هذه الدولة، 
ال ســيما علــى صعيــد القطاعيــن الخاص 
والحكومــي، وذلك بما يعود بالفائدة على 
شعبنا وشعب السنغال والشعوب األخرى.

جاء ذلك خالل اســتقبال ســموه أمس، 
على هامش القمة العالمية للحكومات في 

مدينة جميرا في دبي، الرئيس ماكي ســال 
رئيس جمهورية السنغال.

ورحب ســموه، بحضور ســمو الشــيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي 
عهد دبي، وســمو الشيخ مكتوم بن محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائب حاكــم دبي، 
بالرئيــس الضيف، وتجــاذب معه أطراف 
الحديث حول عالقــات التعاون والصداقة 
القائمــة بيــن دولة اإلمــارات وجمهورية 
السنغال على مختلف الصعد، خاصة في ما 
يتصل بالشراكة االستثمارية، ودور القطاع 
الخاص، إلــى جانب القطاع الحكومي، في 
تعزيز هذه الشــراكة وتوســيعها، لتشمل 
مجاالت أخرى، كالبنية التحتية، وذلك على 

غــرار اســتثمار موانئ دبــي العالمية في 
موانئ الســنغال، وإدارتها أهم وأكبر هذه 
الموانــئ في العاصمة دكار على شــواطئ 

المحيط األطلسي.
وأشــاد الرئيس ماكي ســال، بمســتوى 
التعــاون القائم بين بالده ودولة اإلمارات، 
داعياً إلــى مزيد من هذا التعــاون، وفتح 
آفــاق جديدة لبناء اســتثمارات مشــتركة 
بيــن الجانبين، مؤكــداً في هذا الســياق، 
أن دولــة اإلمارات تعــد النموذج األفضل 
بالنسبة لبالده ودول أفريقيا األخرى، لجهة 
االســتثمار في البنــى التحتية، وغيرها من 

قطاعات التنمية والتطوير.
وأشــار إلى الدور اإليجابي الذي تلعبه 

موانئ دبــي العالمية في إدارة وتشــغيل 
أحــد الموانئ الســنغالية المهمــة، ورغبة 
بالده في بناء وتأســيس منطقة حرة، على 
غــرار منطقة جبــل علي الصناعيــة، التي 
تحتضن آالف الشركات والمصانع العالمية، 
وتوفر لها جميع أســباب التقدم، وتحقيق 

المنافع والترويج لمنتجاتها الوطنية.
 كما أشــاد بفعاليــات القمــة العالمية 
للحكومات، التي تستضيفها دولة اإلمارات 
ســنوياً، والمواضيع والقضايا التي تطرحها 
للحوار في جلســاتها المتنوعة، واالستماع 
إلــى آراء وتجــارب اآلخرين فــي التعليم 

والصحة والمعلوماتية والحضارة وغيرها.
حضر اللقاء.. ســمو الشــيخ أحمد بن 

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة 
محمد بن راشــد آل مكتوم، وسمو الشيخ 
منصور بــن محمد بن راشــد آل مكتوم، 
ومعالــي محمد بــن عبد اللــه القرقاوي 
وزير شــؤون مجلس الوزراء والمستقبل، 
رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي 
ريم بنت إبراهيم الهاشــمي وزيرة دولة 
لشــؤون التعاون الدولي، وسلطان أحمد 
بن ســليم رئيس مؤسســة دبي العالمية 
للموانــئ، وخليفة ســعيد ســليمان مدير 
عــام دائــرة التشــريفات والضيافــة في 
دبــي، والوفد الــوزاري المرافق للرئيس، 
وإبراهيم صوري ســيال ســفير جمهورية 

السنغال لدى الدولة.

قال آري كروغالنسكي، أحد أبرز أساتذة 
علــم النفس فــي جامعــة ميريالند، إن 
مواجهة التطرف ليس باألمر المستحيل، 
«إذا مــا أخذنــا بالحســبان أن العقــل 

البشري يّتسم بالطواعية والمرونة».
وانطالقاً من ذلــك، فإنه من األهمية 
بمــا كان للحكومــات الحد مــن كل ما 
يــؤدي إلــى الشــعور باإلهمــال وقلة 
األهمية بالنسبة لألفراد من خالل إرساء 
السياســات ذات  التعليم وتفعيل  ركائز 
الصلة، وفقاً لما تحدث به كروغالنسكي 
خــالل جلســة جانبيــة حملــت عنوان 
«داخــل العقــول األكثر خطــورة: رؤى 

للحكومة».

وتشــمل الطرق الممكنة للحد من ذلك 
تصميــم وتنفيذ برامج مكافحة اإلرهاب 
والتطــرف، وإظهــار الصــورة الحقيقية 
الســلبية للعنف على كافة المستويات، 
وتعزيــز المثالية واالعتــدال، فضًال عن 
القيام بتأسيس شبكات لمكافحة العنف، 

وفقاً لكروغالنسكي. 
وأكــد أنه بات من الممكن بالنســبة 
التطرف واالنحراف  للحكومات مواجهة 

والقوانين  الســلوكيات  عــن  المتعمــد 
العامة، من خالل اتباع سلســلة خطوات 

محددة. 

وأضاف: «ال تتوقف األهمية عند مكافحة 
التطرف في ميدان المعركة فقط، ولكن 
أيضاً منع التوجه نحو التطرف والســعي 
إلى عكس اتجاهه، وقد أظهرت البحوث 
التي أجريــت لعقــود أن اإلرهابيين ال 
يعانون من االنفصام وال من االكتئاب أو 
األمراض النفســية، لذلك من المهم أخذ 

ما توصل إليه علم النفس بالحسبان».

وفي حديثه عــن حاالت التطرف العنيف، 
أشار البروفيســور إلى نموذج االحتياجات 
الثالث للتطرف، وهي الســعي إلى تحقيق 
الكرامــة التــي يمكــن توجيههــا بطــرق 
مختلفــة، والســرد العنيف الــذي يضفي 
شعوراً باألهمية، وسعي الفرد إلى تأسيس 

رابط له مع اآلخرين.
وتابــع: «البشــر مخلوقــات ذات طابــع 
خــاص، ونحن بحاجة إلــى أن نعيش بواقع 
مشترك يرضى به اآلخرون، وأن سعي الفرد 
إلــى تحقيق األبعاد الثالث لنموذج التطرف 
من شأنه خلق العنف أو التطرف الشديد». 

■ آري كروغالنسكي خالل الجلسة  |  من المصدر 

أكد الدكتور سكوت باري كوفمن، المدير 
العلمي لمعهد الخيال بجامعة بنسلفانيا، 
أن خلــل أنظمة التعليم التقليدية يتمثل 
بتعاملهــا مــع الطلبــة بنمطيــة، علــى 
أســاس أن جميعهم متساوون بالقدرات 
والميول، «لكن هذه الحقيقة خطأ كبير 
وهــي أســاس الخلل القائم فــي أنظمة 
طالــب  لــكل  ألن  التقليديــة  التعليــم 
شــخصيته وميولــه وقدراتــه اإلدراكية 

باإلضافة إلى شغفه وميوله الخاص». 
كوفمــن وفي جلســة بعنــوان «هل 

تدمر أنظمــة التعليم مواهبنا؟»: «اعتبر 
أن مهمــة أنظمة التعليــم مراعاة أحالم 
كل طالب، فالحلم، كما قال، يتفوق على 
المنهــاج العلمي في تحفيزه للطلبة في 

االبداع والنجاح».

الحديثة  الدراســات  وتابع كوفمن: «إن 
خلصت إلى أن شــغف الطالب بصورته 
المســتقبلية التي يرســمها فــي مخيلته 

عامل أساسي في تحقيق أحالمه». 
وأكد كوفمن ضرورة أن تراعي أنظمة 
التعليم خيال الطلبة وطاقاتهم اإلبداعية، 

واعتبر أن ســبب تفوق طالب على آخر 
يختصر بكلمة واحدة وهي االبداع. 

وبدأ كوفمن حديثه عن تجربته الخاصة، 
حيث كان مصاباً بإعاقة ســمعية جعلته 
ينظــر للطلبة على أنهــم متفوقون عليه 
بســببها، ثم بــدأ يكتشــف تدريجياً أن 
التفــوق ال عالقة له بالقدرات الحســية 
لدى البشر بقدر ما هو مرتبط بالعاطفة 

والشغف تجاه الحياة.
وقال كوفمن: لقد اكتشفت أن النظام 
التعليمي في مدرستي عزز فكرة تفوق 
اآلخرين علي ألنه يعتمد أدوات تقليدية 

جداً في المقاربة بين الطالب.

■ سكوت كوفمن خالل الجلسة  |  من المصدر 

■ محمد بن راشد مستقبالًَ رئيس السنغال بحضور حمدان ومكتوم وأحمد ومنصور بن محمد وريم الهاشمي  

■ محمد بن راشد في حديث مع رئيس السنغال  |  تصوير: محمد هشام 

■ ..وسموه خالل االستقبال بحضور حمدان بن محمد وريم الهاشمي

■ منصور بن محمد ومحمد القرقاوي 

أقامــت وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة 
مأدبة عشــاء مميزة، مــن مكونات كادت 
أن ُتهدر، اســتضافت خاللها نخبة من كبار 
المشــاركين فــي الدورة الخامســة للقمة 
العالميــة للحكومات، التي تنعقد في دبي، 
على هامش إطالق منتدى التغّير المناخي 
واألمــن الغذائي الذي ينعقد تحت شــعار 
«العمل من أجل المناخ: مستقبل الغذاء».

واستخدم نخبة من أبرز الطهاة العالميين 
مكونــات غذائيــة كاد أن يكــون مصيرها 
الهدر إلعداد وجبات فاخرة ومتنوعة، في 
رسالة مباشرة يحملها المشاركون، ليكونوا 
قــدوة للعالــم في الحد مــن ظاهرة هدر 

الطعام وإتالفه التي تنتشر في العديد من 
دول العالــم، في حين ال يــزال الكثير من 
شعوبها، وخاصة في الدول النامية، يعانون 

الجوع والفقر.

وقــال معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمد 
الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إن 
تقاريــر منظمة األغذيــة والزراعة «الفاو» 
التابعة لألمــم المتحدة تؤكد أن %30 من 
اإلنتــاج العالمي من المــواد الغذائية، أي 
نحــو 1.3 مليار طن، يهدر ســنوياً قبل أن 
يصــل إلى مائــدة المســتهلك، منّوهاً بأنه 
يتــم هدر مــا يعادل 13 مليــار درهم من 
المواد الغذائية سنوياً في اإلمارات العربية 

المتحدة وحدها.
بالرؤية الثاقبة  وقال معاليه: «استرشاداً 
لســيدي صاحب السمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 
بإعالن 2017 ليكون عام الخير، وتوجيهات 
ســيدي صاحب السمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكــم دبي، رعاه 
اللــه، بإطالق مبادرة بنك اإلمارات للطعام 
ليشّكل منظومة إنســانية متكاملة إلطعام 
الطعــام، ودعوة ســيدي صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان، ولي 
عهد أبوظبي نائــب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، إلى االبتعاد عن مظاهر اإلسراف 
فــي الطعــام والشــراب خــالل األعراس 

واالحتفــاالت، تحــرص دولــة اإلمــارات، 
انطالقاً من التزاماتهــا الدولية واألخالقية، 
علــى دعم الجهــود العالميــة الرامية إلى 

تقليل الفائض والمهدر من الغذاء».

ونّوه الزيودي بالجهود التي تبذلها الدولة، 
ممّثلــًة بــوزارة التغير المناخــي والبيئة، 
االســتراتيجيين  الشــركاء  مع  وبالتعــاون 
والقطــاع الخــاص، لرفع مســتوى الوعي 
بأهميــة الحــد مــن فقــد وهــدر المواد 

والمنتجات الغذائية.
وأوضــح أن إهــدار الطعــام يعود إلى 
أسباب مختلفة، مثل سوء التخزين والنقل، 

وبعض العادات والتقاليد االجتماعية. ■ ثاني الزيودي خالل المأدبة | من المصدر 
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أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان، ولي عهــد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المســلحة، بمناسبة 
حضــور ســموه فعاليات القمــة العالمية 
للحكومــات فــي دورتهــا الخامســة في 
دبــي، والتي تقــام تحت رعايــة صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعــاه الله: إن اإلمارات تفتح 
أبوابهــا دائمــاً لــكل دول العالــم لتبادل 
الرؤى واألفكار حول كل ما يحقق التنمية 
والســعادة للبشــرية، من منطلق إيمانها 
بوحدة المصير اإلنساني وأن تطوير عمل 
الحكومات هو الضامن األساســي لتحقيق 
االستقرار والسالم داخل المجتمعات. جاء 
ذلــك خالل تفقد ســموه، أمــس، متحف 
المســتقبل، أحد أهم الفعاليات الرئيسية 
المصاحبــة للقمــة العالميــة للحكومات 
في دورتها الخامســة. واطلع ســموه من 
خالل الجولة التي رافقه فيها سمو الشيخ 
منصور بــن زايد آل نهيــان، نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على 
معروضات األقســام التي يتضمنها متحف 
المســتقبل الــذي تنظمه مؤسســة دبي 
للمســتقبل والقمة العالميــة للحكومات، 
والذي يركز على تحديات التغيير المناخي 
فــي محاور رئيســية ثالثة، وهــي المياه 
والغــذاء والمــدن، ويحولهــا إلــى فرص 
ملموســة، حيث يقدم متحف المســتقبل 
مفاهيم جديدة لمزارع تســتخدم تقنيات 
حديثة تجعل منها مزارع آلية قادرة على 

إنتاج الغذاء في المنزل.
وقــال ســموه: إن «القمــة العالميــة 
دولــة  تســتضيفها  التــي  للحكومــات» 
اإلمارات العربية المتحدة سنوياً منذ عام 
2013، غــدت حدثــاً عالمياً بــارزاً وأكبر 
تجمع حكومي رفيع المستوى، بما يعكس 
المكانة المتميزة التي تحتلها الدولة تحت 
قيادة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.
وأشــاد ســموه بالدور الــذي تقوم به 
القمــة العالميــة للحكومــات، باعتبارها 
تمثل منصة عالمية رائدة ومبتكرة للبحث 
في تطوير عمــل الحكومات حول العالم، 
بما يعزز دورها وفاعليتها في أداء مهامها، 
مشــيراً إلى أن ما يزيد مــن أهمية هذه 
القمــة وتقدير العالم لها، ما تشــهده كل 
عام من أطروحات وأفكار جديدة وخالقة 
ال تركز فقط علــى الحاضر، وإنما تحرص 
على استشــراف المســتقبل بوعي عميق 

وفكر منفتح.
وتعــرف ســموه مــن القائميــن على 
المتحف إلى أبــرز الحلول المبتكرة التي 
ستوفرها هذه المزارع من خالل شبكات 
غذائية ذكية تخدم أحياء كاملة، وتتعرف 
إلــى احتياجــات األفــراد الغذائية وتقوم 
بإنتــاج المكونات الغذائية التي يحتاجون 
إليها. ويقدم المتحف تصوراته للهندســة 
البيولوجيــة التي ســتنتج الميــاه العذبة، 
وهي قناديل البحر وأشجار القرم المعدلة 
للحضــور  الشاشــات  وراثيــاً، وعرضــت 
جولــة إلى أعمــاق البحار للتعــرف إلى 
هذه الطريقــة المبتكرة في التغلب على 

تحديــات تحلية المياه مــن خالل قنديل 
البحــر الذي يعد مــن أكثــر المخلوقات 
امتصاصــاً للمياه، كما هو الحال بالنســبة 
إلــى جذور أشــجار القرم، حيــث يمكن 
إنتاج قناديل بحر عمالقة عن طريق دمج 
جينات قنديل البحر وجذور أشجار القرم، 
لكي تتحول إلى مصانع حية للمياه العذبة 
تنتج المياه لمدينــة بأكملها.. ويوفر هذا 
االبتــكار فرصاً كبيرة واعدة ويســهم في 
خلق قطاعات جديــدة لرفد اقتصاد دبي 
من خالل تصدير قناديــل البحر العمالقة 
لتشــكيل محطات تحليــة بيولوجية حول 
العالــم، وبالتالــي توفيــر الميــاه العذبة 
للجميع من خالل دمــج جينات ومحاكاة 

الطبيعة.
كما تجول سموه والحضور في المعرض 
التفاعلــي للمتحف الذي يأخذ زواره إلى 

عام 2050، ليتعرفوا إلى مستقبل المدن.
وانتقــل ســموه إلــى قســم «أدوات 
المدينة» في المتحف، وهو نظام روبوتي 
آلــي لصناعــة مدن الغــد وإعــادة بنائها 
خصوصاً عند الكوارث وفي أوقات زمنية 
قصيــرة، ويعتمد البناء علــى التكنولوجيا 
الحيويــة والروبوتيــة المتطّورة إلنشــاء 
المبانــي والبنــى التحتيــة، وخلق أنظمة 

بيئية مزدهرة ومستدامة.
كمــا شــملت جولــة ســموه معــرض 
«ابتــكارات الحكومــات الخالقــة» الذي 
تشــارك فيه عدد من الدول بـ 12 ابتكاراً 
مــن 12 دولة، نجحت في مواكبة ســرعة 
التغير وتماشــت مع االتجاهات العالمية 
الناشئة، بهدف االرتقاء بخدماتها بما يعود 

بالنفع على أفراد المجتمع.
وتعرف ســموه من ممثلي الدول إلى 
أبــرز المبادرات والحلول غيــر التقليدية 
التــي ابتكــرت لتعــزز أداء الحكومــات 
وتســاعدها على معالجة عدد من القضايا 

والظواهر المجتمعية السلبية.
ورافق سموه خالل الجولة معالي أحمد 
جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، 
ومحمد مبــارك المزروعــي وكيل ديوان 
ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

سموه خالل الجولة  محمد بن زايد خالل زيارة متحف المستقبل بحضور منصور بن زايد وأحمد الزعابي  

محمد بن زايد يستمع إلى شرح عن متحف المستقبل بحضور منصور بن زايد   |  وام 

محمد بن زايد يستمع إلى شرح حول المتحف  

سموه خالل الجولة في متحف المستقبل
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حضر صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان، ولــي عهد أبوظبي نائــب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، جانباً من محاضرة 
التجربــة اليابانيــة في التعليــم التي قدمتها 
توموكــو كيتا غــاوي، أخصائية فــي التاريخ 
الياباني، إضافة إلى محاضرة التجربة اليابانية 
في هندســة القيــم، والتي قدمهــا للحضور 

مورينو سوكي خبير في المستقبل.
وحملت جلســة هندســة القيــم  عنوان 
«النموذج الياباني في هندســة السلوكيات»، 
التجربــة اليابانية في هندســة الســلوكيات. 
فاليابــان التــي تتبــع أســاليب مبتكــرة قد 
تبدو غريبــة في بعض األحيــان في تعاملها 
مــع مشــاكل وقضايــا ذات أهميــة عالمية 
كاالســتدامة والتنميــة االقتصاديــة وتدوير 
المــوارد وغيرهــا، يطفو علــى ثقافتها تنوع 
براق يجعل من األهمية لدول العالم األخرى 
أن تتطلع إلى التجربة اليابانية وأن تســتلهم 

منها الدروس والعبر.

وتحدث مورينوســوك كاواكوجي، الخبير في 
استشــراف المســتقبل واالبتكار، عن أهمية 
توظيــف اليابانيين أليقوناتهــم الثقافية في 
مختلــف مناحي الحيــاة العامــة، ذاكرا أنه 
علــى غيــر المعتــاد تتبنــى حملــة توعوية 
ألجهزة الشــرطة في اليابــان، موضوعا مهما 
وشــديد الخطورة وهو مكافحة المخدرات، 
عبر ملصقات مضحكــة وكرتونية، كما تقوم 
البلدية بوضع أشــكال مــن الكرتون الياباني 
المحببة للنــاس عند إغالق الشــوارع للبناء 
وغيــره، بــدل أن تضع المخــروط البرتقالي 

المتعارف عليه عالمياً. 
لليابــان  الزائــر  أن  كاواكوجــي  وأكــد 
ســيجد صوراً وعارضات وأشــخاصاً يرتدون 
أزيــاء بوكيمــون وهيلو كيتــي وغيرها من 
الشــخصيات الكرتونية في ماليين المواقف 
والسياقات والتي يتم توظيفها بغية التخفيف 

من وطء موقف معين على الشعب الياباني 
وزواره. 

وقال كاواكوجي: «تكمن أهمية األيقونات 
الثقافيــة في أنهــا ناقل مهم لقيــم وعادات 
وتاريــخ بلد ما إلى خارج حــدوده، كما أنها 
تلعــب دوراً فــي إضفــاء طابــع الحميمية 
داخــل المجتمــع الياباني، كما يتــم التعامل 
مع المواقف الصعبة والمشــاكل التي تحدث 
داخل المجتمع الياباني بطريقة فكاهية مما 
يقلــل من نســب التوتــر ويقــود الناس إلى 

التعامل برؤية أكثر في تلك المواقف». 
وأضاف: «إن هذه االســتخدامات الثقافية 
متجذرة منذ تاريخ بعيد في داخل المجتمع 
إلى  يميــل  فالمجتمــع بمجملــه  اليابانــي، 
أنســنة األشــياء والتحبب إلى أي شــيء أو 
شــخص قريــب عليه، ففــي اليابان تنتشــر 
ظاهــرة االعتــذار وإظهار األخالق الحســنة 

مــع اآلخريــن، وهي ســمة من أهــم مزايا 
الشعب الياباني والتي تظهر أن الفرد يحرص 
على عدم اإلضرار بمشــاعر من حوله، فترى 
الشــاب ينحني لو رأى كبار ســن أمامه على 
ســبيل المثــال وهو مــا يدل علــى االحترام 
الكبيــر لإلنســان الكبير، وال يقتصــر احترام 
اإلنســان الياباني لإلنسان فحسب، بل يشمل 
فــي هذا االحتــرام والمحبة األشــياء كذلك، 
فنرى موظفي «كي إف ســي» يحتفلون كل 
عام بســنوية المطعم في احتفال تسود فيه 
مظاهر االحتــرام والمحبة لهذا المكان الذي 

يطعم الكثيرين من أبناء الشعب». 

كما ضرب كاواكوجي أمثلة أخرى لمناسبات 
يقــوم فيهــا اليابانيون بإحيــاء ذكرى إحدى 
األدوات المهمــة فــي البيــت أو األجهــزة 

الكهربائيــة التــي خربــت ولم تعــد تعمل.  
وأشــار إلــى أن «الشــعب اليابانــي يحتفل 
بتوديع وسائل المواصالت العامة التي تنتهي 
خدمتهــا، فهــم ال يعتبرونهــا أداة مواصالت 
فقط، فبالنســبة لهم هي شــريك في الحياة، 

قام بإعانتهم على قضاء حاجة في حياتنا». 

ودعا كاواكوجي إلى «أنسنة األشياء من حولنا 
مما يحد من بعض الجوانب السيئة في نمط 
الحياة الذي تتنامى فيه معدالت االستهالكية 
باطــراد اليوم، فقال إن مــن أهم القيم التي 
يعيش وفقها المجتمع الياباني هي أن الفوز 
في سباق الحياة ليس هو األولوية، بل األهم 
هــو كيف تم هــذا الفــوز وهــذا التقدم»، 
واعتبر أن هذه هي نقطة االنطالق نحو حياة 

مستدامة وتسودها األخالق.

محمد بن زايد خالل الجولة بحضور منصور بن زايد ومحمد المزروعي

محمد بن زايد خالل الجلسة  | وام

سموه يتعرف إلى أبرز الحلول المبتكرة في المتحف

 سموه يطلع على معروضات األقسام التي يتضمنها متحف المستقبل بحضور منصور بن زايد    سموه خالل جولة في المعرض التفاعلي للمتحف
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اســتقبل صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان، ولي عهــد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، أمس، في 
دبــي، كًال على حــدة، ماكي ســال رئيس 
جمهورية الســنغال، وكنتارو سونورا وزير 
الدولة للشؤون الخارجية في اليابان اللذين 
يزوران الدولة للمشاركة في أعمال القمة 

العالمية للحكومات التي انطلقت أمس.
ورحب ســموه بالضيفيــن، وتمنى لهما 
زيارة موفقــة وناجحة إلــى أعمال القمة 

العالمية للحكومات، وتبادل سموه معهما 
األحاديث حول عالقات الصداقة والتعاون 
القائمــة بيــن دولــة اإلمــارات وكل من 
السنغال واليابان، وسبل تطويرها وتنميتها 

بما يخدم المصالح المشتركة.
وتطــرق الحديــث إلــى أعمــال القمة 
العالمية للحكومــات، وأهم المحاور التي 
تركز عليها في سبيل دعم عمل الحكومات، 
من خــالل اســتعراض التجــارب الناجحة 
واألفكار المبدعة التي تهدف إلى تحديث 
ودعم آليــات عمل الحكومــات واالرتقاء 
بها إلى األفضل، بمــا يدعم عملية التنمية 

الشاملة التي تنشدها الشعوب في مختلف 
دول العالم.

وأشــاد الضيفان بمســتوى التنظيم العالي 
للقمــة، والــذي يعكس الوجــه الحضاري 
المتقدم الذي وصلت إليه دولة اإلمارات، 
وقدرتهــا علــى إدارة قمــم عالمية تكون 
منصــة مهمة وأساســية الستشــراف أداء 
الحكومــات فــي المســتقبل، مــن خالل 
تبادل األفكار والتجارب بين المشــاركين 
بشــأن كل ما يســهم في تطوير وتحديث 

الخدمات الحكومية واإلدارة على مستوى 
العالم.

واستقبل صاحب الســمو الشيخ محمد 
بــن زايد آل نهيــان، خالل أعمــال القمة، 
الدكتــورة كريســتين الغــارد مديــر عام 

صندوق النقد الدولي.
الدولية،  بالمســؤولة  ســموه  ورحــب 
وتبــادل معهــا األحاديث حــول العالقات 
القائمــة بين الجهــات الحكومية في دولة 
اإلمــارات والمؤسســات الدوليــة، خاصة 
فــي الجوانــب االقتصاديــة والجهود التي 
تدعــم المبادرات واألفكار المعنية بتطوير 

المنظومة االقتصادية العالمية.
وتطــرق الحديــث إلــى أعمــال القمة 
العالميــة للحكومات، ودورها في االرتقاء 
بأداء ومستقبل الحكومات في العالم، من 
خالل المناقشــات والحوارات وطرح أهم 
الدراســات واألبحاث المعنية بتطوير أداء 

عمل الحكومات الحديثة.

حضر اللقاء مع الرئيس الســنغالي، ســمو 
الشــيخ منصــور بن زايد آل نهيــان، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة 
دولــة لشــؤون التعاون الدولــي، ومعالي 
أحمــد جمعة الزعابي نائب وزير شــؤون 
الرئاســة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل 

ديوان ولي عهد أبوظبي.
وحضــر اللقــاء مع مدير عــام صندوق 
النقد الدولي، سمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان، ومعالي عبيــد بن حميد الطاير 
وزير الدولة للشؤون المالية، ومبارك راشد 
المنصــوري محافــظ المصــرف المركزي، 
وعدد من المســؤولين، والوفــد المرافق 

لمديرة صندوق النقد الدولي.

 ■

للحكومات  العالمية  القمة  اســتعرضت 
فــي دورتهــا الخامســة، ضمن جلســة 
لتشــكيل  الشــباب  بعنــوان: «تمكيــن 
مستقبلهم» عقدت بالتعاون مع برنامج 
األمــم المتحدة اإلنمائــي، مجموعة من 
مخرجات التقارير الدولية حول مســيرة 
تمكيــن الشــباب فــي العالــم العربي 
ومجموعــة مــن التحديــات التي توجه 
حكومات المنطقــة وكيفية تعزيز دول 
الحكومــات في رســم مســتقبل أفضل 

للشباب في المستقبل القريب. 
الجلســة هيلين كالرك  واســتضافت 
مديرة برنامــج األمم المتحدة اإلنمائي، 
وجــاد شــعبان األســتاذ المشــارك في 
االقتصاد بالجامعة األميركية في بيروت، 
وديبــي ويتــزل المديــر األول لقطــاع 
الممارســات العالميــة للحوكمة بالبنك 
الدولــي، ورولــف ألتر مديــر الحوكمة 
لمنظمة  المناطقيــة  والتنميــة  العامــة 
االقتصاديــة. وأدار  والتنميــة  التعــاون 

الجلسة الكاتب الصحفي أيمن الصياد. 
وتحدثــت كالرك عن فترة عملها في 
برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي منوهة 
بإصــدار تقريريــن حــول التنمية خالل 

8 ســنوات مــن عملهــا كان األول عــام 
2009 حــول تحديات األمن اإلنســاني، 
والثاني وهو المواكب لموضوع الجلسة 
التنمية واقع  الشــباب وآفــاق  بعنوان: 
متغير، واعتبــرت أن التقرير األخير هو 
الصادرة  التقارير  السادس ضمن سلسلة 

عن البرنامج منذ العام 2002.

وقالت كالرك: «الشباب هم األساس في 
كافة توجهاتنا، لقد اشــتركت بأكثر من 
800 تقرير والعديد من التقارير الفرعية 
التــي وفرت كمــاً كبيراً مــن المعارف 
يســهم في دعم الحكومــات، وتقريرنا 
األخيــر يركــز علــى الشــباب ويطالب 
الــدول العربيــة بتنميــة قدراتهــم من 
خالل إدماجهم في المزيد من العمليات 

االقتصادية والسياسية». 
وأوضحــت أن الشــباب فــي الفئــة 
العمرية بين 15 – 29 عاماً يبلغ عددهم 
 %  30 ويمثلــون  مالييــن   105 قرابــة 
من ســكان المنطقة، فيما تشــكل الفئة 
العمريــة دون 15 عامــاً الثلــث الثاني. 
وكشــف التقريــر أن 30 % من مجمل 
عدد الشباب عاطلون عن العمل ونسبة 
مشــاركة النســاء منخفضة فــي الحياة 

العامــة، مؤكدة أن االعتــراف باألزمات 
الشــباب باإلحباط هو  والتنبه لشــعور 

بداية إليجاد الحلول. 
وأوضحــت كالرك أن النزاعــات في 
المنطقة خالل السنوات الست الماضية 
أدت إلى العديد من الخســائر البشــرية 
واالقتصاديــة التــي تحتاج إلــى جهود 
التقرير  كبيــرة إلصالحهــا. وقالــت إن 
الشباب  باالســتثمار في قدرات  يطالب 
والتعليــم عالي الجودة، وتعزيز دورهم 
في تحقيق السالم واألمن ألن الدراسات 
أثبتت أن الشــباب يريــدون أن يكونوا 

جزءاً من الحل.
وأشادت مديرة برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي بتجربــة دولة اإلمارات وبعض 
بالشــباب  العربية على اهتمامها  الدول 
والعمل علــى إطالق مختلــف البرامج 
التــي تمكنهم من النجــاح في مختلف 
المجــاالت، مشــيرة إلى أمــل البرنامج 
بتحفيز النقاش فــي المنطقة على غرار 

القمة العالمية للحكومات. 
من جهتــه، اســتعرض جاد شــعبان 
تقريــر برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي 
العربيــة للعام  التنمية اإلنســانية  عــن 

2016، بعنوان «الشــباب وآفاق التنمية 
واقع متغير» وقــال: «الحظنا من خالل 
الفصول الثمانية للتقرير أن هناك تطوراً 
بالتعليم لدى  المشــاركة  فــي  إيجابيــاً 
النســاء وهــو أمر أفضل ممــا كان عليه 
قبل عقدين، وبين انخفاض الفقر المدقع 
وســوء التغذية في بعض الدول العربية، 
وأن الصحة تحســنت بارتفاع متوســط 

األعمار. 
وأشار شــعبان إلى أن التقرير يرصد 
المســلحة منذ عام  النزاعــات  ارتفــاع 
2002 مــن 5 دول عربيــة فقــط إلــى 
11 دولة، وكشــف أن المنطقة العربية 
يعيش فيها 5 % من ســكان العالم ومع 
ذلك فإنها تضم 50 % من الجئي العالم. 
وتحدثــت ديبــي ويتزل عــن تقرير 
التنميــة فــي العالــم 2017: الحوكمــة 
والقانون، مشــيرة إلى أن البنك الدولي 
ركز من خالل التقرير على 3 مبادئ هي: 

االلتزام والتعاون والتنسيق. 
وقالت ويتزل: وجدنا 3 قواعد ضمنية 
وطرق تفكر فيها الحكومات وهي كيف 
تتفاعل السلطة مع فئات المجتمع لجهة 
وضع السياســات. وكيف نشــرك جميع 
فئات المجتمع وهذا يرتبط بشكل كبير 

بموضوع تقرير البنك الدولي. 

■ محمد بن زايد خالل استقبال الرئيس السنغالي بحضور منصور بن زايد وريم الهاشمي  |  وام

■ وخالل استقبال كنتارو سونورا■ سموه مستقبالً كريستين الغارد 

قــال رولف ألتر مدير الحوكمة العامة والتنمية بمنظمة التنمية والتعاون 
االقتصادي: عند الحديث عن الشباب فنحن ال نتحدث عن الشباب العرب 
فقط بل شــباب العالم. والمســألة تتجاوز الحديث عن ســعادة الشباب 

لتوسيع الحوار ومناقشة مستقبلهم. 
وكشــف ألتر أن الحاجة تتنامى لإلصغاء للشباب، وعندما ننظر إلى نتائج 
التقريــر نرى أن الثقــة في الحكومات مازالت غائبة مؤكداً أنه وفي إطار 
بناء حوار جدي يجب أن تكون هناك ثقة مبدئية بين المتحاورين ودونها 

الحوار لن يصل إلى نتيجة.
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أشــاد جيــم يونغ كيم رئيــس مجموعة 
البنــك الدولي بعقد الحلقات الشــبابية 
في دبي. وقال في تغريدة عبر حســابه 
الرســمي في «تويتر»: إن عقد الحلقات 
الشــبابية فــي دبي أمر جيد، فالشــباب 
يمثلــون مســتقبلنا وعلينــا أن نضمــن 
أن يحقــق كل شــاب وشــابة تطلعاتهم 
المســتقبلية. اســتعرض البنــك الدولي 
أهمية تعزيز الحوكمة ودعم المشــاريع 
الصغيرة والمتوســطة؛ عبــر منح فرص 
أعمــال  رواد  إلــى  للتحــول  للشــباب 
يقــودون قطاع المشــاريع التــي تعتبر 
االقتصادي والتحول نحو  للتنوع  مرتكزاً 

اقتصاد المعرفة.
العالمية للحكومات  القمة  واســتضافت 
ضمــن فعاليات، أمــس، حلقة شــبابية 

حول تطوير قطاع التعليم عبر مبادرات 
المجتمعي نفذت  مؤثرة على المستوى 
بيــن مجموعة من الشــباب العرب من 
مختلــف التخصصات وقيادات في البنك 
الدولي، بحضور معالي شــما المزروعي 
وزيرة دولة لشؤون الشباب، وجيم يونغ 
كيــم رئيس البنك الدولي، وديبي ويتزل 
المدير األول لقطاع الممارسات العالمية 

للحوكمة بالبنك الدولي.

فــي  الشــباب  الحلقــة دور  وتناولــت 
بناء مســتقبل الــدول، ودور الحكومات 
عبــر  الشــباب وخصوصــاً  دعــم  فــي 
تعزيــز المنظومة التعليميــة وتطويرها 
مــن خــالل توظيــف التكنولوجيا لرفع 
قــدرات الشــباب وإكســابهم المعارف 
الالزمــة لمواجهة تحديات المســتقبل، 

وتوظيف التعليم للتأثير االجتماعي من 
خــالل منح فرص للشــباب للتحول إلى 
رواد أعمــال يقودون قطاع المشــاريع 
الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر مرتكزاً 
للتنــوع االقتصادي والتحول نحو اقتصاد 

المعرفة.

واســتعرض ممثلو البنــك الدولي جهوده 
من خالل الشبكة العالمية للتعلم من أجل 
التنميــة، وأوضحوا أهميــة التعليم كأحد 
أقوى األدوات التي ُيســتعان بها في الحد 
من الفقر وعدم اإلنصاف. كما اســتعرض 
ممثلو البنك مقتطفات من تقرير «التنمية 
في العالم 2017 الحوكمة والقانون» التي 
تركــز على مبادئ لتوجيه اإلصالح وتغيير 
ديناميكيــة الحوكمــة لتحقيــق التنميــة 

المنصفة في مختلف دول العالم.

شــهد اليــوم األول مــن القمــة العالمية 
الخامســة للحكومات المنعقدة حالياً في 
دبي، إطالق البنك الدولي تقرير «التنمية 

في العالم 2017».

وفــي حديثه خالل حلقة نقــاش أقيمت 
بهــده المناســبة، قــال خوســيه لويــس 
رودريجيز ثاباتيرو، رئيس وزراء إســبانيا 
الســابق، إن السياسة العامة تتطلب ثالثة 
عناصر رئيسية لتضمن نجاحها، إذ تحتاج 
إلــى التوافــق االجتماعــي باإلضافة إلى 
اإلجمالــي السياســي، إلى جانــب اإلطار 
القانوني المســتقر، وآليــة لتنفيذها من 
قبل إدارة مستقلة أو جهة مدنية مختصة 

ومؤثرة.
وحملــت الجلســة عنــوان «الحوكمة 
والقانــون» وأدارتها مذيعة أخبار بي بي 
ســي كيم غطــاس، بمشــاركة متحدثين 
بارزين، بما في ذلك فرانسوا بورغينيون، 
النائــب األول للرئيس وكبير االقتصاديين 
والبروفيســور  الدولي،  البنــك  الســابق، 
جيمس روبنســون، من جامعة شــيكاغو، 
وخورخي كيروغا، رئيس بوليفيا السابق.

ولإلجابــة عــن ســؤال «لمــاذا تفشــل 
السياســات؟» اســتهلت غطاس النقاشات 
بدعوة المؤلف المشــارك لتقرير التنمية 
فــي العالم، لويــس فيليبــي لوبيز-كالفا، 
لتقديــم نظرة عامــة عن نســخة 2017 
مــن التقرير، حيــث تطرق فــي حديثه 

إلــى تناظرات الســلطة التــي تؤثر على 
السياســات، موضحــاً أن السياســات غير 
الفعالة اســتمرت بفعل عوامل الســلطة 

– وهي اإلقصاء واالستيالء والمحسوبية.
وفــي معــرض حديثــه عــن «مفارقة 
العولمة» أوضح ثاباتيرو أنه عندما بدأت 
العولمــة كان مــن المفترض أن تشــكل 
دفعة تحرريــة جديدة قادمة من البلدان 
المتقدمة التي ستكون المستفيد الرئيسي 
منهــا. ومع ذلك، قامــت بعض القطاعات 
في هذه الــدول بمحاربة العولمة، وهذا 

سمح للدول الناشئة بجني فوائدها.

وروى ثاباتيــور أحداثاً رئيســية شــهدها 
تاريــخ العالــم وأثــرت فــي العولمــة، 
وساهمت في وصولنا إلى الوضع الراهن. 
واختتــم حديثــه بمثال شــرح من خالله 
كيف أن اإلنترنت، باعتبارها من منتجات 
لنشــر  كأداة  اآلن  تســتخدم  العولمــة، 

الشعوبية والعنصرية.
وانتقــد خورخــي كيروغــا، الرئيــس 
الســابق لبوليفيا، الشــعبوية ألنه يصعب 
جداً التنبؤ بها، وألنها تكسر الحواجز مما 
يــؤدي إلى االرتبــاك والفوضى. وتحدث 
عــن الدور الذي يلعبه اإلعالم االجتماعي 
في أســاليب الحكم الحديثــة، فهو يمنح 
أفــراد الشــعب دوراً فاعــًال فــي وضع 
أطــر السياســات. وأرجع عدم التســامح 
إلى تعزيز  القانــون،  المجتمعي وإنفــاذ 
العالقة بين السياســة والحكم. واستشهد 
المعلومات  وتوافر  بالشفافية  بورغينيون 
باعتبارها العوامل التي ساهمت في نجاح 

السياسة العامة.

■ شما المزروعي وجيم يونغ كيم وديبي ويتزل خالل الجلسة  |  من المصدر 

دعا ســمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 
رئيس مجلس الوزراء، وزير شــؤون الرئاسة، إلى 
تظافر الجهــود بين أفراد ومؤسســات المجتمع 
كافــة، مــن أجل خلق فضاءات أوســع للشــباب 
تتيح لهم اإلسهام في الجهود والمساعي الوطنية 

للتنمية المستدامة.
وأكد ســموه وجود طاقات متميزة بين شباب 
الوطــن وما يحتاجون إليه، وهــو تفعيل حقيقي 
لدورهــم كي يكونوا رواداً لبناء مســتقبل أفضل 

لهم وألوطانهم.
جاء ذلك خالل حضور سموه ورعايته لمنتدى 
الشــباب العربي الذي يقام برئاســة معالي شــما 
بنــت ســهيل المزروعــي، وزيرة دولة لشــؤون 
الشــباب، وتمتد جلســاته 3 أيــام ضمن فعاليات 

القمة العالمية للحكومات.

وشــارك سمو الشــيخ منصور بن زايد في الحوار 
بين الشباب في جلســة التعليم وريادة األعمال، 
واســتعرضوا أمام ســموه عدداً مــن المبادرات 
العمليــة التــي صمموهــا، بهــدف اإلســهام في 
وضع حلول واقعيــة للتغلب على تلك التحديات 

والمشاركة في مسيرة التنمية.
ودعــا ســموه، في نهايــة اللقاء، إلى توســيع 
نطاق مشاركة الشباب العربي في الحياة العامة، 
على أن تشــمل إســهاماتهم مؤسسات القطاعين 
العام والخاص، معتبراً ســموه أن الشباب قادرون 
على إجراء تحديثات في توجهات ســوق العمل، 
تتيــح فرص عمل مناســبة للشــباب في مجاالت 
واســعة من العلوم التطبيقية والبحتة، بما يدعم 

إستراتيجية دولة اإلمارات للتنويع االقتصادي.
وأشــار ســموه إلى أهمية هــذا المنتدى في 
إتاحــة الفرصــة لإلصغاء إلى اقتراحات الشــباب 
وتبــادل اآلراء والرؤى حــول القضايا العامة، بما 
يشّكل خطوة متقدمة لتحقيق مشاركة أكبر وأكثر 

فاعلية للشباب في المجتمعات العربية.
وقال ســموه: «نســعى إلى تقريب المسافات 
بين الشــباب العربي أنفســهم الذين يتشاركون 
الكثيــر من القواســم كاللغة والتاريــخ واألحالم 

والتطلعــات. ونريــد لهم أن يبقــوا على تواصل، 
ويتشاركوا األفكار والتطلعات، وأن يؤمنوا بالعمل 

الجماعي، ألنه السبيل المثالي لبناء األوطان».
وأضاف ســموه: «أدعو الشــباب إلى االنفتاح 
علــى التجــارب العالميــة المختلفــة التي بدأت 
تشكل مالمح مستقبل يحمل الخير للبشرية. كما 
أدعوهم إلى التعّمق في تحصيل المعرفة الوافية 
عن قضايا أمتنا العربية واإلســالمية والتعرف عن 

كثب إلــى التصــورات المطروحة حاليــاً إليجاد 
حلول لها، فشــبابنا هم قادة المستقبل، وهم من 
تقع عليهم مسؤولية استكمال كل مسيرة مضيئة 

تستهدف راحة ورخاء وخير الشعوب».

الشــباب  آمــال  «إن  قائــًال:  ســموه  واختتــم 
وطموحاتهم هي تعبير مثالي لشــكل المستقبل 
الذي ســيعملون على بنائه، فعلى الرغم من كون 
بعض أفكار الشــباب تميــل إلى المثاليــة، فإنها 
تنطــوي على طمــوح كبير لمســتقبل أوطانهم، 
وعلينــا أن نعمــل على توفير المنصــات الالزمة 

لتبادل الرؤى واألفكار معهم».
مــن جهتهــا، قالت معالي شــما بنت ســهيل 
المزروعي، وزيرة دولة لشــؤون الشباب، رئيسة 
مجلس اإلمارات للشــباب، فــي كلمتها: «إن هذا 
اللقاء التاريخي الذي يجمعنا كشباب عربي نمثل 
22 دولة تحت ســقف واحد، لمناقشــة تطلعاتنا، 
ووضــع خطــة طريق نعمــل عليها معــا لخدمة 
الوطن العربي. وقد يتســاءل البعض: لماذا اآلن؟ 
يجتمــع هنا في القمة العالميــة للحكومات أكثر 
من 4000 شــخصية مــن حول العالم، لمناقشــة 

أهم المواضيع المعنية بالمســتقبل، واالستعداد 
لــه، وهذا مرتبط تماماً بنا، فإن كان الحديث عن 
المســتقبل فإننا نتحدث عن الشباب، فالمستقبل 
أمانة بأيدينا نحن الشــباب، ونحن من ســيقوده 

ويصنعه».
وأضافت المزروعي أن «ماضي العالم العربي 
حافل، وإن اســتطاع العــرب التأثير في مختلف 
القطاعات في الماضي وأبحاثهم وابتكاراتهم التي 
أفادت العالم، فنحن كذلك نســتطيع، وال تنقصنا 

الطاقة، ومن حقنا أن نعمل لمستقبلنا».
وأوضحــت معالي وزيرة الشــباب: «أن نخبة 
الشــباب التــي تجتمع فــي هذا المنتــدى تمثل 
مختلف القطاعات، كل شاب هنا لسبب، خلفيتنا 
مختلفــة، وأفكارنا وخبراتنا ســتصب في مصلحة 
الشــباب العربي والوطن العربي. اليوم أكثر من 
100 مليون شــاب عربــي ينتظرون أن نعمل لهم 
ولخدمتهــم، ونأمــل أن نكون أهــًال لثقة أوطان 
أعطتنا الكثير، ونكون خير بناة لألوطان، ومن يرّد 

الجميل لألوطان».

وأضافــت معاليها أن الجلســات تتناول مختلف 

القضايا المعنية بالشــباب العربي، وكل جلســة 
ســيكون هدفها مبادرات طويلة المدى للشباب، 
فالعالم العربي يحتاج اليوم إلى كل فكرة منكم، 
وإلــى كل طاقتكم، ويحتاج أن يبادر شــبابنا في 

صناعة مستقبله ومستقبل األوطان العربية.
وقالت معاليها إن الفرصة أمامنا نحن الشباب 
أن نتقــدم وتكون لنا الريادة، أو نتراجع، وأعتقد 
كلنا اليوم اختيارنا التقدم وبناء مســتقبل أفضل 
لنا ولألجيال القادمة. نريــد دوراً فعاالً ومحورياً 
للشــباب في قيادة التنمية فــي الوطن العربي، 
وأفعالنا تســبق أقوالنا، وهنا نضع معاً على خطة 

للعمل والتنفيذ والتأثير اإليجابي.
ونوهــت المزروعــي بأن صناعــة األمل تبدأ 
مــن اإليمان بالذات وبالقدرات والطاقات البناءة 
التي تزخر بها مجتمعاتنا، ونحن ندعو كل شــاب 
عربي أن يتأمل واقعه ويحدد خياراته على ضوء 
تجارب األمــم األخرى، ولنتعلم مــن تلك األمم 
كيف تطــورت، ولنتذكر أن وطننــا العربي كان 
فــي مرحلٍة ما مهداً للحضارات والعلوم واآلداب 
واالكتشافات التي أضافت للعالم بصمات ال تزال 

باديًة حتى يومنا هذا.
مشاركة الشباب في القمة العالمية للحكومات 
لــن تقتصر على مشــاركة الشــباب فــي القمة 
العالميــة للحكومات على هــذا المنتدى، وإنما 
سيكون لهم حضور فاعل أيضاً في بقية الفعاليات 
المصاحبــة لها، ومــن بينها «ســباق الحكومات 
العالمــي لرواد التكنولوجيــا»، التي يتنافس فيها 
الشــباب العاملون فــي القطــاع الحكومي على 
تطوير الخدمات الذكية وابتكار التقنيات الناشئة، 
وكذلــك فــي «منتــدى التغّير المناخــي واألمن 
الغذائي»، الذي سيســتمع إلى رأي الشباب حول 
ســبل حماية البيئــة ومكافحة التغّيــر المناخي، 
إضافــة إلــى كيفية ضمــان اســتمرارية الموارد 

الغذائية في المستقبل. 

ويعتبــر منتــدى الشــباب العربي إحــدى أبرز 
المحطات العشــر الجديدة في الدورة الخامسة 
للقمة، إلى جانب تنظيم أول وأكبر تجمع دولي 
لخبــراء ومختصين في مجال الســعادة، ومنتدى 

التغّير المناخي واألمن الغذائي.

■ منصور بن زايد لدى افتتاح منتدى الشباب العربي بحضور شما المزروعي   |  من المصدر

■ سموه خالل المنتدى بحضور شما المزروعي

يجمــع منتدى الشــباب العربي نخبة 
المتميزيــن والمؤثرين  من الشــباب 
يمثلــون 22 دولــة عربيــة،  الذيــن 
وقــد تم اختيارهم مــن خالل تعاون 
ســفارات دولة اإلمــارات في الوطن 
والمنظمات  المؤسســات  العربي مع 
المعنية بالشباب، بناًء على إنجازاتهم 

المهنية واألكاديمية.
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■ محمد القرقاوي متحدثاً في افتتاح القمة العالمية للحكومات   |  من المصدر 

أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون 
مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس القمة العالمية 
للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات «محطة 
نحاول فيها قراءة المتغيرات وتقديم إجابات عن 
األســئلة التي تحدد مالمح مستقبلنا، والبعض قد 
يشــعر بخوف وخطر من المستقبل، ولكن ليس 
نحن، وليس هنا في أكبر حراك عالمي الستشراف 

هذا المستقبل».
وتابع معاليه، خالل افتتاحه الدورة الخامســة 
من القمة العالميــة للحكومات، أمس: «يجب أال 
نخسر المستقبل، وعلينا أن نرى التحديات فرصاً، 
وهدفنا ليس قراءة المتغيرات، بل محاولة صياغة 

ما سيغير العالم». 

وتحدث القرقاوي: «تنطلق الدورة الخامســة من 
القمــة العالمية للحكومات، وفــق رؤية صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولــة، حفظه الله، وبرعاية وتوجيهات ومتابعة 
مســتمرة من صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيس الدولــة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال: 
إن أفضل وســيلة لبناء المســتقبل تكون بســبر 
أغواره واستكشاف فرصه واالستعداد لتحدياته». 
ولفــت إلــى أن الدورة الخامســة مــن القمة 
تنعقــد وقد تغير العالم عما كان عليه عام 2016، 
وهــذا التغير دليل على ســرعة األحداث وتوالي 
المفاجــآت ألي أمــة ال تســتعد وال تستشــرف 

المستقبل.

وأضــاف معاليه: «أن العالم تغير وتغيرت نظرتنا 
إلى األمــور، فكنا ننظــر إلى العولمــة على أنها 
قدر البشــرية، فجاءت أحداث عام 2016 لتحيط 
تنامي  بالعولمة ومســتقبلها، بســبب  الشــكوك 
النزعات الشــعبوية والحمائية في أكثر من مكان 

في العالم».
وتابع القرقاوي: «كنــا نعتقد أن العالم تجاوز 
الحواجز والفواصل، ورّســخ قيم التسامح، لُنفاجأ 
بأن هذه القيم جزء من المتغيرات وليســت من 
الثوابت. اكتشــفنا أنــه ال يوجد حدود لســرعة 
التنقل بين المدن والدول، واكتشفنا أنه قد يأتي 
يوم ونســتغني فيه عــن النقــود التقليدية، لقد 

كانت سرعة المتغيرات مذهلة».
ونوه القرقاوي بأن «وجود مســؤولين حكوميين 

مــن 139 دولة وعدد كبير مــن الخبراء والعلماء 
والمنظمات الدولية يعني أننا أمام فرصة تاريخية 
لتشــكيل رؤية موحدة حول اتجاهات المستقبل 

وأي شكل نريد له أن يكون عليه». 
وأضــاف القرقاوي: «ال يخفى عليكم أن العالم 
يمــر بمجموعة مــن نقاط التحــول، اقتصادياً قد 
نكون علــى أبواب مرحلة جديــدة من الحمائية 
التي ســتغير خريطة االقتصاد العالمي، وسياســياً 
نشــهد حالة من نهاية التحالفات الدولية الكبرى 
التــي أسســت لعصــر مــن التعــاون االقتصادي 
والتجاري بين أهم مراكــز في العالم، واجتماعياً 
نشــهد موجة من الشعبوية كرد فعل على عولمة 
القيــم، وعلمياً نحن نمر بسلســلة مــن الثورات 
العلمية التي تهدد ماليين الوظائف، وتنذر بتغيير 

كلي لشكل نظمنا االقتصادية القائمة». 

وذكــر الوزيــر: «أن هــذه المتغيرات ســبب 
اجتماع أفضل العقول في العالم، لنعرف كيف 
ستغير التكنولوجيا شــكل الحكومات وأدواتها 
ووظائفهــا، وكيف يمكــن للحكومات أن تفهم 
أيديولوجيا التطرف ومســبباتها وكيفية القضاء 
عليهــا، ولنستشــرف مســتقبل التعليم وكيف 
لمخرجاتــه أن تتكيف مــع التغير التقني الذي 
يغير الشــكل التقليدي للعمــل، ويبرز الحاجة 
إلى نوع جديد من المهارات، ولنكتشــف أيضاً 
ما هو مســتقبل طعامنا، وكيف ستتأثر مواردنا 
المــوارد، ولنحاول  المناخي ونــدرة  بالتغيــر 
تحديــد مــا هو مســتقبل العولمة ومســتقبل 
الحكومــات التي ارتبط مصير بلدانها بالشــكل 

التقليدي القديم للعولمة».

أكــد توم كوالبوس مؤلف الكتاب الشــهير 
«تأثير جيل ما بعد األلفية»، أهمية تعامل 
الحكومات بشفافية مع جيل ما بعد األلفية 
حتــى تســتطيع االســتفادة مــن مقدرته 
والوصول من خالله إلى أفكار إبداعية تؤثر 
في المجتمع بشكل إيجابي. وأشار إلى أن 
جيــل األلفية قادر على االبتــكار واإلبداع 
التكنولوجيا الحديثة،  من خالل اســتخدام 
كمــا أن التعاون مع الحكومــات في هذا 
الصدد يوفر العديد من الحلول التي تخدم 

المجتمعات من كافة النواحي.
وقال كوالبوس، في جلسة حوارية حول 
كيفية تعامل الحكومــات مع جيل ما بعد 
األلفية، «إن جيل ما بعد األلفية قادر على 
إحــداث تغييرات مهمة فــي المجتمع في 
مختلف النواحي، معتبــراً أن جيل ما بعد 
األلفيــة يحظــى بتأثير كبير فــي مجاالت 
التكنولوجيا المتنوعة، حيث تمكنه قدرته 
على التعامــل مع التكنولوجيــا المتقدمة 
فــي التواصــل مــع مختلــف األشــخاص 
والمجتمعات في جميع أنحاء العالم وتضع 
أمامه العالم كقرية صغيرة مما يمكنه من 

نقل المعرفة بمختلف أنواعها.

وشــدد كوالبــوس علــى أهميــة تعامــل 
المجتمــع والحكومــات مع جيــل ما بعد 
األلفية، وتحفيزه على المساهمة في وضع 
حلول للتحديــات االقتصادية واالجتماعية 
التي يواجهها العالم، والمساهمة، في خلق 

فــرص تنمويــة كبيــرة تؤثر فــي مختلف 
نواحي الحياة.

وقال «علينا أن نؤمن أن ما يمكن صنعه 
في المســتقبل أكبر بكثيــر مما تم إنجازه 

في الماضي».
التي  التطورات  إلــى  وتطرق كوالبوس 
حدثت خــالل العقود األربعة الماضية من 
حيــث عملية التســارع فــي التكنولوجيا 
والتي كانت من أبرزها التطوير المســتمر 
التواصــل  ووســائل  الذكيــة  للهواتــف 
االجتماعــي مما أحــدث تأثيــراً كبيراً في 
المجتمعات وأصبحت تؤثر في مســتقبل 
ماليين البشــر، فعالــم التكنولوجيا أصبح 

عالماً قائماً بحد ذاته.

■ خالل جلسة حوارية حول كيفية تعامل الحكومات مع جيل ما بعد األلفية  |   من المصدر 

أكــد الخبير فــي فيزياء الجســيمات 
والكونيات البروفيســور بريان غرين، 
أســتاذ الفيزيــاء والرياضيــات ومدير 
مركــز الفيزيــاء النظرية فــي جامعة 
كولومبيا، أن اســتثمار الحكومات في 
العلوم لخدمة البشــرية، هو الســبيل 
الوحيد إلى الســير في طريق التنمية 

الحقيقية.
وقال غرين، خالل حديثه في جلسة 
بعنوان «كيف ترسم العلوم المتقدمة 
مســتقبل الحكومات» أمس، إن العلم 
ال يمكن أن يزدهر إال بتهيئة منظومة 

دعم متكاملة ترعاها الحكومة.

وشــدد غرين على أن االســتثمار في 
العلــم يجب أن يخدم اإلنســانية وأال 
يكــون مجرد اســتثمار ال يســتهدف 

مصلحة الجميع. 
وأوضح غرين بأن خروج العلم عن 
دائرة النخبة إلــى الجمهور العام هو 
الطريق إلى تحقيق التنمية الحقيقية. 
العلمية  التجــارب  إلــى أن  ولفت 
المتقدمة قد تــؤدي إلى نتائج مبهرة 
من شــأنها أن تغير الحياة كما نعرفها 
اليــوم، ضاربــاً المثــال علــى ذلــك، 
«باألبحــاث التــي تجري في روســيا 
حــول تطوير القــدرة علــى االنتقال 
الفوري من مكان إلى آخر، أو االنتقال 

بالتخاطر».

وأشــار غريــن إلى أن االســتثمار في 
العلوم األساسية التي تحاكي متطلبات 
البشــرية فــي المســتقبل هــي التي 

ستحدد معالم المستقبل. 
وحــول اإلمكانات الهائلــة، التي 
يمكن االستفادة منها في حال كثفت 
الحكومات مشــاركتها، وتعاونها مع 
المجتمــع العلمــي العالمي، أوضح 
غرين: «إن فتح المجال واســعاً أمام 
االكتشــافات، يتطلــب أوالً غــرس 
ثقافة االنفتاح، ليس داخل المجتمع 
العلمــي فقط، ولكن عبــر الحدود 

وداخل الحكومات». 

■ خالل جلسة «كيف ترسم العلوم المتقدمة مستقبل الحكومات»  |  من المصدر 

■ توم كوالبوس■ بريان غرين



كشــف مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين، 
أمس، عــن مبادرة جديــدة، في إطار رســالته 
الراميــة إلــى توفيــر مختلف مقومــات الدعم 
للمــرأة، خاصة في ما يتعلق بســد الفجوة في 
مجــال العمل، عبــر تكافؤ الفرص مــع الرجل، 
وضمن اســتراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة، 
والتي تركز في جزء منها على تعزيز التعاون مع 
المؤسسات اإلقليمية والدولية المعنّية بموضوع 
دعــم المرأة، بهــدف التوّصل إلــى أفضل صيغ 
رفع مســتوى مشــاركتها، وتحقيق التوازن بين 
الجنســين في عملية التنمية الشاملة على تنوع 

مساراتها. 
فقد أعلن مجلس اإلمارات للتوازن أمس، عن 
إطالق «دليــل التوازن بين الجنســين»، والذي 
يجري تطويــره بالتعاون مــع «منظمة التنمية 
والتعــاون االقتصادي»، في ضوء توجيهات حرم 
ســمو الشــيخ منصور بن زايــد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو 
الشــيخة منال بنت محمد بن راشــد آل مكتوم 
رئيســة مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين، 
بتكثيــف التعــاون بين المجلس والمؤسســات 
والمنظمات الدوليــة، صاحبة الخبرة والتجارب 
المميزة، من أجل زيادة مستوى تبادل الخبرات 
والــرؤى واألفــكار، في حين يأتــي التعاون في 
إصــدار الدليل مع المنظمــة الدولية، في ضوء 
الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها في ذات المجال. 
وبهذه المناســبة، أكدت ســمو الشيخة منال 
بنــت محمد بن راشــد آل مكتــوم، أن الدليل 
يدعم توجهــات دولة اإلمارات، فــي ما يتعلق 
برفــع مســتوى مشــاركة المــرأة فــي مجال 
العمــل، وتحقيق التوازن الكامل في الفرص مع 
الرجل، وصوالً إلى أرفع المراتب، ضمن شــتى 
القطاعات، كشــريك في تعزيز قــدرات الوطن 
وبناء مســتقبله، األمر الذي يمنح الدولة مكانة 
ماً في مؤشــرات التنافســية العالمية  أكثــر تقدُّ
المرتبطة بتحقيق التوازن بين الجنسين، لتبقى 
دولــة اإلمارات دائماً نموذجــاً ُيحتذى في هذا 
الشأن، أسوة بباقي المجاالت التي أحرزت فيها 

نجاحات مشهودة. 
وقالت ســموها: إنجاز جديد أعلنه «مجلس 
اإلمــارات للتوازن بين الجنســين» خالل «قمة 
الحكومــات العالمية»، يعزز أهدافه لمشــاركة 

المرأة، ويدعم رؤية اإلمارات 2021.
 «دليل التوازن بين الجنســين»، بالتعاون مع 
منظمة التعــاون االقتصادي والتنمية، ســيدعم 
القطاعين العام والخاص لرفع مشــاركة المرأة 

في العمل.
نشــكر المنظمة لجهودها، ومســتمرون في 
تعاوننــا مع الجهــات الدولية لتبــادل الخبرات 

الناجحة، وأفضل المعايير والممارسات الداعمة 
للجنسين.

تعــاون دولــي وإقليمــي مكثــف للمجلس، 
تأكيداً لــدور اإلمارات الرائد في دعم مســيرة 
تمكيــن المرأة في المنطقــة والعالم، جاء ذلك 

في تدوينة لسموها على حسابها في «تويتر».
وأعربــت ســمو رئيســة مجلــس اإلمارات 
للتوازن بين الجنســين، عن تقديرها وشــكرها 
للقائميــن علــى منظمــة التعــاون االقتصادي 
والتنمية، لما أبداه فريق المنظمة من تعاون في 
إعداد الدليل، وقّدمت سموها التهنئة للمنظمة 
العريقــة، بمناســبة احتفالها هــذا العام بمرور 
خمســين عاماً على تأسســيها، وقالت سموها: 
«تتمتع المنظمة بخبرات رفيعة في مجال دعم 
المرأة، الــذي يأتي ضمن أولوياتهــا، مع تبنيها 
في عــام 2015، وثيقة توصيات حــول التوازن 
بين الجنســين في الحياة العامة، بما تحويه من 
آليــات محددة لعملية التوازن في مجال العمل 
الحكومي، وتأكيد اســتدامة المبادرات الداعمة 
لــه، وتطوير أدوات التوعيــة الفّعالة حول ذات 
الموضــوع، وتأصيل فكــرة «المجتمع الواحد»، 
ومحاولــة التغّلب على أنماط التفكير التقليدية 
التــي قــد تنحاز إلــى الرجل، وإزالــة العراقيل 
والحواجــز التي تعتــرض تكافؤ فرص النســاء 

والرجال في مكان العمل».

وأشــارت سموها، إلى ســعي المجلس إلى بناء 
مزيــد من جســور التعــاون مع كافــة األجهزة 
والمؤسسات والمنظمات المعنّية بدعم المرأة، 
من أجل زيادة مســتوى االستفادة من التجارب 

الدولّيــة الرائدة والناجحة فــي هذا الخصوص، 
وكذلــك تعريف العالم بما وصلنا إليه في دولة 
اإلمــارات، من مســتويات متقدمة من إشــراك 
المــرأة فــي منظومــة العمــل، وتمكينهــا من 
االضطالع بمسؤوليات كبيرة، أثبتت فيها جدارة 
وكفاءة واضحة، تؤهلها لمزيد من مســؤوليات 

الِبَناء والتطوير. 
وقد جــاء اإلعالن عــن «دليل التــوازن بين 
الجنســين»، ضمن مشــاركة مجلــس اإلمارات 
للتوازن بين الجنسين في أعمال «القمة العالمية 
للحكومــات» الُمنعقــدة حالياً فــي دبي، ومن 
خــالل مؤتمر صحافي، تحدثــت فيه منى غانم 
المّري نائبة رئيســة المجلــس، حيث أوضحت 
خلفيــات إطالق الدليــل وأهدافــه، والمحاور 
األساســية التي ســيغطيها، مشــيرة إلى أن هذا 
المشــروع يعد خطوة جديــدة مهمة، يخطوها 
المجلــس لالقتراب من الدور المنشــود للمرأة 
في صورته النموذجية، عبر ما ســيوجده الدليل 
من أطر واضحــة ومعايير محددة، تعين جهات 
العمل على تهيئة المناخ المالئم الداعم للمرأة. 

وأكــدت منى المــّري أن عملية دعم المرأة في 
دولة اإلمــارات، تســير بصورة مثاليــة، بعدما 
تخطت مرحلــة التمكين، بحصولهــا على كافة 
المقومــات التي تكفــل لها المشــاركة الفعالة 
والمؤثرة في المجتمع إلى جانب الرجل، سواء 
في مجــال العمــل الحكومي أو على مســتوى 
ممارســة األعمال الخاصة، ما يشــجع على رفع 
ســقف األهداف المرجوة لدور المرأة، والدفع 
فــي اتجاه مزيد من تكافؤ الفرص، ال ســيما أن 
الدولة قد أفردت لهــا كل المحفزات، وزودتها 
بكل األدوات الالزمة للنجاح والتمّيز، ويأتي هذا 
الدليــل كمرجع يعين جهات العمل على تحديد 
أفضل سبل زيادة مستوى مشاركة المرأة، وعلى 

مستوى المجتمع ككل.
هــت بتوافق الدليل الجديد مع األهداف  ونوَّ
المتضمنة في «رؤية اإلمارات 2021»، نحو رفع 
مســتوى مشــاركة المرأة في المجتمع، ال سيما 
علــى الصعيد االقتصادي، وقالت إنه يبرز أفضل 
الممارســات والسياســيات التي من شأنها دعم 
القطــاع الحكومي نحو مزيد مــن التوازن بين 
الرجل والمرأة، في ظــروف العمل والمميزات 
والحقــوق والواجبات، ليســهم بذلك في تأكيد 
فرص وصول دولة اإلمارات إلى قائمة الدول الـ 
25 األفضل عالمياً في مجال دعم المرأة، وتكافؤ 

فرصها مع الرجل في ميدان العمل.

وحول التعاون مــع المجلس في إصدار «دليل 
التوازن بين الجنســين»، قالت ماري كيفينيامي 

نائبة األمين العــام لمنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية: «يعتبــر الدليل الجديد خطوة مهمة، 
وسيكون تطبيقه باألسلوب الصحيح في كل من 
القطاعيــن الخاص والحكومي، من بين العناصر 
الرئيسة التي ستجعل من جهود دولة اإلمارات 
نموذجــاً يحتــذى فــي تحقيــق التــوازن بين 
الجنســين في مكان العمــل، فالدليل أداة على 
قدر كبير من األهميــة للقيادات وصّناع القرار 
والمديريــن وكذلك الموظفيــن. ونود أن نؤكد 
اســتعداد منظمة التعــاون االقتصادي والتنمية 
الكامــل، لمواصلة العمل مع دولة اإلمارات في 
هــذا المجال، ليس فقط لتبادل أفضل التجارب 
والممارسات، ولكن أيضاً لالستفادة والتعلُّم من 
تجربتها الغنية، بما تحفل به من دروس تقدمها 

للمنظمة وللعالم». 
وســيتم تطوير الدليل على أساس التوصيات 
التي تبنتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
في عام 2015، بخصوص التوازن بين الجنســين 
فــي الحيــاة العامــة، وتوصيــات المنظمة في 
عــام 2013، بشــأن التوازن بين الجنســين في 
مجــاالت التعليم والتوظيف وريــادة األعمال، 
كما ســيعتمد الدليل على نتائج تقرير المنظمة 
حول مســتوى التوازن بين الجنســين في دولة 

اإلمارات، والصادر في عام 2010. 
الحكومــي  القطاعيــن  الدليــل،  وســيخدم 
والخاص، وسيتضمن الخطوات الواجب اتخاذها، 
وأدوات التنفيذ، ووسائل قياس النتائج، وكذلك 
المعايير الخاصة بأســاليب تنســيق السياسات 
واإلجراءات والممارســات ذات الصلة في دولة 
اإلمــارات، فضًال عــن مجموعة مــن التجارب 
والدروس المســتفادة من الــدول األعضاء في 

المنظمة.

وسيقدم الدليل نظرة عامة عن الفرص المتاحة، 
من خالل التطبيق الفّعال للتوازن بين الجنسين 
فــي مؤسســات القطاعين الحكومــي والخاص 
فــي دولة اإلمارات، في حين ســيتضمن كذلك 
األدوات الخاصــة بــإدارة المــوارد البشــرية، 
وإرشادات ومؤشرات قياس ألفضل الممارسات، 
بتطويــر  الخاصــة  اإلرشــادات  إلــى  إضافــة 
السياسات، كما سيشمل الدليل، التدابير الالزمة 
لتحقيق التوازن بين الجنسين في مواقع اتخاذ 

القرار.
ُيذكر أن إعالن مجلس اإلمارات للتوازن بين 
الجنســين، عن «دليل التوازن بين الجنســين»، 
يأتــي عقب أيام قليلة من اســتضافة المجلس، 
اجتماعــات لجنة األمين العــام لألمم المتحدة 
رفيعة المســتوى، بشــأن التمكيــن االقتصادي 
للمــرأة، فــي دبي، للمــرة األولى فــي منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

■ منى المري وماري كيفينيامي خالل القمة  |  تصوير: سيف محمد   ■ منى المري وماري كيفينيامي خالل إطالق المبادرة الجديدة 

قالــت منــى غانم المري، نائبة رئيســة مجلس اإلمارات للتــوازن، خالل اإلعالن عن 
إطالق «دليل التوازن بين الجنســين»: «إن المرأة كانت وال تزال على رأس األجندة 
في اإلمارات، وإن النساء اإلماراتيات يمثلن نموذجاً في المنطقة العربية ككل وليس 
على النطاق المحلي فحســب، ألن النســاء اإلماراتيات يمثلن هذا التوجه في كونهن 
صوراً مشــرقة للنســاء العربيات»، مضيفًة أن ما تقوم به المرأة اإلماراتية ال ينحصر 

في حدود المنطقة الجغرافية، وإنما يعطي نموذجاً متميزاً باسم النساء العربيات.
وأضافــت: «أن المنطقة العربية تمر بأزمــات، والمبادرات التي يطلقها المجلس هي 
تمثيل للمرأة، ورســالتنا األساســية هــي صورة المرأة في الوطــن العربي، ووصفت 

مجلس اإلمارات للتوازن بأنه يشكّل خريطة طريق للدول األخرى ويحقق التقدم».
وقالت: «نحن شعب ملتزم بالتميز، ونضع أمام أعيننا أهدافاً واضحة، وقيادتنا تحرص 
على أن نكون رقم واحد، لذا نحن أمام تحدٍّ كبير»، معلنًة أنه سيتم خالل شهر مارس 
المقبل اإلعالن بشــكل تفصيلي عن دليل التوازن بين الجنســين، كما اعتبرت القمة 
الحكومية إضافة كبيرة لكل الدول المشــاركة ورســالة اســتراتيجية، وأنه ينبغي بناء 

المنطقة بشكل أفضل.   دبي - نورا األمير

كشــفت أيرينــا بوكوفــا المديــر العام 
لليونسكو  أن 6.5 ماليين طفل ال يذهبون 
إلــى المدارس في الوطــن العربي، فيما 
تراوحت نســبة التســرب من 63 % إلى 

91 % في بعض البلدان.
وكشــفت خــالل إطــالق منظمــة 
اليونســكو أمس التقرير العالمي لرصد 
التعليم، تحت عنوان «التعليم من أجل 
النــاس والكوكب»، في مؤتمر صحافي 
على هامش القمة العالمية للحكومات، 
بحضور معالي حســين الحمادي وزير 

التربيــة والتعليم، عن وجود 80 مليون 
طفل خــارج المرحلــة الثانوية، و250 
مليــون شــخص ال يجيــدون القــراءة 
والكتابة نهائياً «أميين» على مســتوى 
العالــم، داعيــة إلى مزيد مــن الجهد 
والعمل لتأمين الزاميــة التعليم لتصل 

الى 12 سنة تعليمية.

وقالت بوكوفــا: «يتعين على كل دولة 
العمل بحســب احتياجاتها الخاصة وما 

تتطلبــه تلــك االحتياجــات من خطط 
عمل مناســبة وموارد، وحتى تستطيع 
كل دولــة تنفيذ السياســات والخطط 
المناســبة، فإنهــا بحاجــة  التعليميــة 
ماســة إلى الدعم المتواصل من جانب 

المجتمع الدولي».
وأكــدت، بوكوفــا أهميــة وضــوح 
الغايات التعليمية في المرحلة المقبلة، 
الفتــة: «إذا بقيت المعــدالت على ما 
هــي عليــه اآلن، فإن التوقعــات تفيد 
بأن 50 % فقط من جميع األطفال في 

البلدان المنخفضة الدخل ســيتمكنون 
من إكمال المرحلــة الدنيا من التعليم 

الثانوي بحلول عام 2030».

توقعت المدير العام لليونســكو أيرينا 
بوكوفا، من خالل التقرير العالمي الذي 
رصــد التعليم على مســتوى العالم أن 
ُيحقق التعليم االبتدائي للجميع بحلول 
2042، بينما ســُتتم المراحل الدنيا من 
التعليــم الثانــوي للجميع فــي 2059، 
الى جانــب المرحلة العليا من التعليم 

الثانوي للجميع ايضا بحلول 2084.

ولفتــت بوكفــا إلى أن الــدول الغنية 
ليســت على المسار الصحيح حتى عند 
أسرع معدالت التقدم المشاهدة حتى 
اآلن في المنطقة، وستظل دولة من بين 
10 دول في اوروبا واميركا الشــمالية 
غير محققــة التمام المرحلة العليا من 
التعليــم الثانوي للجميع بحلول 2030، 
أما في الــدول ذات الدخل المنخفض 
ســوف ينضم الجميع إلتمــام المرحلة 
العليا من التعليم الثانوي بحلول 2030، 
أي ان متوســط دخل الفرد سوف يزيد 

بمقدار 75 % بحلول 2050.
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قــال الكاتب والمفكر الســعودي إبراهيم 
البليهي: «إننا نعيش خارج مســار التاريخ 
واإلنســانية على الرغم مــن التقدم الهائل 
فــي العلــوم؛ فالثقافــات الموروثــة هي 
التي تتحكــم بالمجتمع، ففي المجتمعات 
المتقدمة الناس يركبون قاطرة التقدم وال 
يعرفون لماذا تقدموا، أما في المجتمعات 
المتخلفة فال يعرفون لماذا هم متخلفون. 
وأضاف البليهي في جلسة «أيدولوجية 
الجهل» عقدت أمس، ضمن اليوم األول من 
القمة العالمية للحكومات: أختلف مع من 
يظن أن التعليم سبب النعتاق المجتمعات 
من التخلف بل قد يكون في اتجاه معاكس 
تمامــاً، إال إذا تحــول إلى توجــه عام في 
المجتمع مثلما يحــدث في اإلمارات التي 
تقــاوم ثقافــة الكراهية، فــإذا أصبح هذا 
توجهاً عاماً في المدارس والمساجد تحولنا 
ثقافة  التســامح والتعايش ومــن  لثقافــة 
توهــم الناس بامتالك الحقيقــة إلى ثقافة 
تختبر كل الحقائق لتميــز بينها وتختار ما 

يالئم تطورها. 

وتابــع البليهــي: إن معيــار التحضر لدى 
الشعوب هو القدرة على التغيير، وإذا كنا 
نلجأ إلــى تعبئة أجيالنا بأفكار ضد التغيير 

فلــن نتمكن مــن التقدم، علينــا أن ننمي 
لديهم الوعي النقدي والتأمل في المفاهيم 
واأليديولوجيات ومراجعتها بنظرة محايدة 
بعيــداً عن التعصــب األعمــى، إن تحدي 
التفكير التقليدي هو األســاس للخروج من 
التخلف الذي هو تراكم تلقائي أما التقدم 
وبناء الحضــارة فيتم بالجهــد والتمحيص 

والنقد والمراجعة.

ولفت البليهي إلى أن «أيديولوجية الجهل 
هــّم رافقنــي لزمن طويل، وســعيت إلى 
استكشاف أســرارها من خالل فهم كيفية 
عمل الدماغ البشــري الذي تبين لي أنه ال 
يملــك آلية للتفريق بيــن الصواب والخطأ 
والحقيقة والوهم، بل األسبق هو ما يقتنع 
به واألسبق هو غالباً الجهل المركب ألنه ال 

يتم التحقق بجدية في أي مسألة».
واســتعرض البليهــي أمثلة عن تشــكل 
األيديولوجيات، مشــيراً إلى أن «من ينشأ 
فــي الصين يتربى على الكونفوشــية ومن 
ينشــأ في أوروبا يكون بروتستانتياً، ولكن 
ما ننشــأ عليه ويصبح معياراً لكل أحكامنا 
فــي الحياة نثق به ونعتبره حقيقة مطلقة 
ألن اإلنســان يــذوب فــي المجتمع وهو 
مبرمج للتلقي ونحن نشــحنه بما نســميه 
الهوية، بدل أن نعلم اإلنسان أن يتحرر من 

األفكار المسبقة». 
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قال لورد جيمس، مؤســس ومستشار أول 
في الشــبكة الدولية للتعليم اإليجابي: «إن 
التعليم اإليجابي لــه دور كبير في تحقيق 
اليوم للتعاون  السعادة والرفاهية ونسعى 
فيما بيننا إلدخال الســعادة إلى مدارســنا 
ونظمنا التربوية وإيجاد أرضية مشتركة بين 
الجامعات والمعاهد والمدارس للنجاح في 
مجال التعليــم اإليجابي والبحث والتعليم 
وتمكين وتطوير المربين والطالب العلم».

جيمس، وخالل جلســة في القمة العالمية 
للحكومــات، أمس، بعنــوان «رؤية عالمية 
عــن التعليــم اإليجابــي» بالتعــاون مــع 
الشبكة الدولية للتعليم اإليجابي شارك بها 
تربويون، تطرق للتطورات المســجلة في 
مجال التعليم اإليجابي مشدداً على أهمية 
زيادة البحث والتمويل في أثر واســتدامة 

تدخالت التعليم اإليجابي.
وقال جيمس: يســعدنا التزام حكومة دبي 

بالتعليم اإليجابي، ونحن نفخر بهذا الدور 
الريــادي الذي تتطلع إليــه دولة اإلمارات 
فــي توحيد آليــات العمــل الحكومي في 

مجال التعليم للنهوض باألجيال القادمة.
وأضــاف جيمس: إننا في الشــبكة الدولية 
للتعليم اإليجابي التــي تضم رواد التعليم 
والصحة مــن مختلــف دول العالم، نركز 
علــى مدخالت التعليــم انطالقاً من مكانة 

التعليم في حياتنا.

وألقت الجلسة الضوء على إحدى التجارب 
التعليميــة الناجحــة، وتحــدث هيكتــور 
إســكاميال، نائب رئيس جامعة تيكميلينيو 
في مونتيري في المكســيك عن اعتمادها 
مبدأ التعليم اإليجابي، حيث أســس معهداً 
للرفــاه ومنظومــة تعليميــة تعتمد على 
تحقيــق الرفاه التعليمــي لطالب الجامعة 

والبالغ عددهم 40 ألف طالب.
وتحدث مدير مدرســة جيلونج األكاديمية 

األســترالية شارلي ســكودامور عن تجربة 
المدرسة في مجال التعليم اإليجابي وقال: 
من المهم تعلم مفهوم اإليجابية والعمل بها 
وعيشــها عبر تنفيذ خطة للتعليم اإليجابي 
تتسم باالستدامة، وهناك عالقة مهمة بين 
المــدارس والجامعات ومع مراكز البحوث 
إلدخال مفهوم اإليجابيــة وتطبيق مفهوم 
اإليجابية يأتي ليكمل المواد األساســية في 

المدارس.       دبي - البيان 
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رأى الكاتب والمحلل السياســي الســعودي 
عبدالله بجاد العتيبي، أن التطرف أيديولوجيا 
فكريــة تتم صناعتها وليســت ردة فعل على 
التــي  االجتماعيــة  أو  السياســية  األوضــاع 

يواجهها األفراد.
جــاء ذلــك فــي جلســة العتيبــي، أمس، 
والتــي جاءت تحت عنوان «صناعة الســخط 
والتطرف» مصادر وأسس التطرف، واآلليات 
التي يجب علــى الحكومات اتباعها لمكافحة 
هــذه اإليديولوجيــا التــي تــؤدي لمختلف 

األعمال اإلرهابية. 

وأشــار العتيبي إلى أن األمة اإلسالمية ورغم 
أنها من تتوجه لهــا أصابع االتهام في الوقت 
الحالــي جراء منــاداة الكثير مــن الجماعات 
المتطرفة واإلرهابية بحملها راية اإلسالم، إال 
أن الكثير من الديانــات والحضارات والدول 
علــى مر التاريخ عانت مــن الفكر المتطرف 

وذلك نتيجة لتأويل واجتزاء النصوص الدينية 
من ســياقها الطبيعي واســتخدامها بما يخدم 

مصلحة هذه الجماعات. 

وذكــر العتيبــي أن جذور التطرف فــي الثقافة 
اإلسالمية ليســت باألمر الحديث بل ترجع إلى 
العديــد من الشــخصيات المؤثرة فــي التاريخ 
اإلسالمي الثقافي التي نادت بهذا الفكر وعملت 
علــى إحداث الجماعات اإلســالمية السياســية، 
وقد تأثر العديد مــن الجماعات بذلك كجماعة 
اإلخــوان المســلمين التي قامــت باألصل على 
فكــرة اســتعادة الخالفــة اإلســالمية من خالل 
جماعــة منظمــة ومؤدلجــة تعمل مــن داخل 

الدولة. 
وقال العتيبي: «التطرف هو عبارة عن صناعة 
تقــوم على 3 مراحل وهي صناعة الســخط عبر 
توليــد أفكار الغضب الشــديد اتجــاه األوضاع، 
وهناك صناعــة اإلحباط وتعتمــد على الهجوم 
علــى كل ما تقــوم به الحكومات من مشــاريع 
تنموية وإصالحات وذلك بهدف ضرب مشروعية 
الدولــة، ومرحلة صناعــة العنف التي تســتند 
إلى القوة العســكرية، بحيث تبنــى منظومات 
ســرية قائمة على عمليات اغتيــال وقتل القادة 
والسياســيين وأفظع أشــكال القتل كما نشهده 

اليوم من خالل تنظيم داعش». 

وأضــاف العتيبي: «ثمة العديــد المفاهيم التي 
يتم البناء عليها لشحذ قابلية الفرد للعنف وهي 
مفاهيم هدفها غســل األدمغــة، مفاهيم فكرية 
مرتبطــة التكفير والجهــاد، واجتماعية كالعزلة 
الشــعورية والخطــاب المنافق، وأخــرى قتالية 

كاإلعداد للعمليات االنتحارية». 
وأشار العتيبي أن مفهوم هذه الجماعات قد 
اتخذ بعداً أوســع وذلك من خالل اســتخدامهم 
لكافــة ما توفــره التكنولوجيا لخدمــة أعمالهم 
وزيادة انتشــارها وهذا من خالل مفهوم عولمة 
التطــرف، باإلضافــة اعتمادهم علــى جماعات 
تعمل فقط علــى تقديم تبريــرات للمتطرفين 

وأعمالهم.
ودعــا العتيبــي الحكومــات إلى االســتمرار 
بمواجهة هذه المعضلة الكبرى وذلك من خالل 
خلق استراتيجية شاملة لتطوير الخطاب الديني، 
ومنظومة تشريعية تتصف بالقدرة على مواجهة 

مشاكل العصر، والسعي إلى قطع التمويل.

■ عبدالله العتيبي خالل الجلسة  |  من المصدر 

 ■

للحكومــات  العالميــة  القمــة  اســتضافت 
مشــاركة متميــزة للمــدرب العالمــي روبن 
شــارما المتخصص بالتنميــة الذاتية، وحملت 
المشاركة عنوان الصبغة الوراثية للقادة، ركز 
من خاللها على أهمية التعليم كأساس للتقدم 
وأن المعرفــة هي المعيــار الحقيقي للتفوق 
وليس أية عوامل أخــرى، مؤكداً بأنه إذا كان 
الطعام وقود الجسد، فإن التعلم وقود الذهن.
وحول صفات القادة قال المدرب الكندي، 
القــادة ال تقضــي وقتهــا فــي االجتماعات، 
القيــادات الناجحة تتبع سياســة تقليل الكالم 
وزيادة التنفيذ، وزيادة العمل ورفع النتائجية، 
تقليــل األخذ وزيادة العطــاء، واالبتكار دائماً 
حاضــر في محيطهم، وقبــل كل ذلك تقليص 

الغــرور عند اإلنجاز ورفع مســتويات العطاء 
دائماً. صبغة القيادة متميزة للغاية.

ووضح شارما بأن االهتمام باآلخرين سمة 
للقادة، منوهاً بأن الشــجاعة عــادة ما تكون 
مالزمة لمن يضعون مصالح الناس والمجتمع 
قبل مصالحهم الفردية.  وقال شــارما: القائد 
هــو مــن يحظــى بمحبــة واحتــرام النــاس 
ويهتمون ألمــره نتيجة ألخالقه وشــخصيته، 
مشــيراً إلى تجربة جوي دنلوب بطل سباقات 
الدراجات الذي كان يســافر مــن ايرلندا إلى 
رومانيــا ليطعم الفقراء ويســاند المحتاجين، 
ويوم توفي خرج في جنازته 55 ألف شــخص 

تكريماً له ولحياته المليئة بالعطاء. 

تتعامل  المجتمعــات  وقال روبــن: بعض 

مع القيادة على أنها حجم األموال وحجم 
المعارف، ولكن فــي الحقيقة هي بعيدة 
تمامــاً عن ذلــك وهناك أمثلــة كثيرة في 
العالــم على قــادة مصنفين مــن الفقراء، 
إن %5 مــن الناس هم فقط من يتصرفون 
بحق كقــادة، فالقــادة هم أنــاس لديهم 
معاييــر أخــالق وشــرف ونبل مــن نوع 
خاص. قدرتهــم على التحمــل والتضحية 
عالية للغاية. القائد هو من يســأل نفسه: 
كم شــخص ســاعدت، كم حياة ســاهمت 
بتغيرها نحو األفضل. القائد من يســتطيع 
العفو عند المقدرة، من يســتطيع النهوض 

بعد السقوط.
وأكد شــارما بأن القادة يمكنهم القيادة 
دون المناصب، مشيراً إلى أن السلطة من 
خالل المسمى ال تعطي السلطة الحقيقية، 

فهي ال تعطي االبداع وال التميز، والقيادة 
ال عالقــة لهــا بالمناصب بل هــي مقاربة 
الصفات الحسنة مع اإلرادة القوية، والقائد 
يبحث عن فكرة جديد، عن طريقة جديدة 

للتقدم بمن حوله وبمجتمعه.

واختتم شــارما بـ5 نصائح تصنع القادة من 
وجهة نظــره وهي أهم األشــياء التي تحول 
اإلنســان إلى قائــد: حيث أكــد على ضرورة 
أن يكــون اإلنســان حميداً فــي أخالقه، وأن 
يتخلص من تشتيت الفكر، وأن يتجنب غرور 
النجاح، وعند التعــرف على أناس جدد فإنك 
تتركم على حال أفضل مما تعرفت به عليهم، 
وأخيراً القناعة بأن الفشــل هو عظمة تنتظر 

أن تتحقق.

 ■

المعلمة حنان الحــروب الفائزة بجائزة أفضل 
معلمــة علــى مســتوى العالــم 2016، والتي 
تقدمها مؤسســة «فاركي فاونديشن»، تكتسب 
كثيــراً من الخبرات بعــد أن اتجهت إلى حقل 
التعليم االبتدائي، ومرورها بتجارب مؤلمة مع 
طلبتها بعد أن تعرضوا لصدمة نفســية شديدة 
إثــر مشــاهدتهم لحادثــة إطــالق رصاص في 

طريقهم من المدرسة إلى البيت.
تلك الخبرات قادتها إلى مساعدة من نشأوا 
في ظروف مشــابهة ويحتاجون معاملة خاصة 
فــي المــدارس، في ظــل وجود اعــداد كبيرة 
من األطفــال الذين يعانون من المشــاكل في 
المنطقــة، وامتألت صفوفهــم بالتوتر والقلق، 

وكانت تالمس انعكاس العنف على تغير سلوك 
الطلبة، لذلك رغبت في تغير تلك السلوكات.

وخــالل جلســة «كيف تســاهم األلعــاب في 
التعليــم واكتســاب المهارات» ضمــن محور 
المفهــوم الجديــد للتعليــم، خــالل فعاليات 
اليــوم األول للقمة العالمية للحكومات، أكدت 
الحروب أن اللعب في الصفوف الدراســية هو 
أشــبه بالسحر؛ فهو ينتشــل الطالب من الواقع 
الصعب الــذي يعيش فيه إلى عالم اســتثنائي 
قوامه السعادة والتعاون والشعور باألمان ونبذ 
العنــف. المعلمة الفلســطينية التي ُتدرس في 
مدرســة بنات سميحة خليل بمحافظة رام الله 
والبيرة، ترفع شــعار «ال للعنف»، واستخدمت 

منهاجاً متخصصاً طورته بنفســها ووضعته في 
كتاب تحت عنوان «نلعب نتعلم».

وأكــدت الحــروب لـ«البيان» أهميــة التعليم 
كونــه النور الــذي يضيء الطرقــات المظلمة، 
مشــيرة الــى أن مهنة التعليم، هــي من أرقى 
المهن كونها تعد حجر الزاوية الذي تتكئ عليه 

الدول في تنشئة األجيال.
وأضافــت أنهــا اطلعت علــى تجربة دولة 
اإلمارات في التعليم والدورات التدريبية التي 
توفرهــا لمعلميها والتكنولوجيا التي ســاعدت 
على تحول التعليم من نظام تقليدي إلى نظام 
متطور يحاكي مهارات القرن 21، مشــيرة إلى 
أن القيادة الحكيمة لإلمارات وفرت كافة سبل 
الدعــم لقطاع التعليم ممثلة بصاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

حفظــه اللــه، وأخيه صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، 
اللذيــن أوليا التعليم اهتمامــاً منقطع النظير، 
مشــيرة إلى أن هذه الرعايــة نابعة من تقدير 
عميق للمعلم ودوره الراســخ فــي بناء أجيال 

المستقبل.

روت المعلمة حنان الحروب، حكاية طفل نقل 
إلى مدرســتها، وكان ملقباً بالمجــرم الصغير، 
وكان فــي اليوم الواحد يعنــف 6 حاالت على 
األقل، فعملت الحــروب على تأهيله وطبقت 
عليه مبــادرة التعلم باللعــب فأصبح نموذجاً 

ُيحتذى به من قبل زمالئه.

 ■

قال البروفيســور كالوس شــواب مؤسس 
ورئيــس المنتــدى االقتصــادي العالمــي 
«دافــوس»، إن اإلمــارات قدمت نموذجاً 
فريــداً علــى مســتوى العالم مــن خالل 
الجمــع بين قيم إنســانية ســامية ورؤية 
مســتقبلية تؤســس لعالم أفضــل، داعياً 
حكومــات العالم لالقتداء برؤية اإلمارات 
في بناء مستقبل تحكمه القيم اإلنسانية. 

جاء ذلك، في كلمة ألقاها شــواب في 
افتتــاح فعاليات الدورة الخامســة للقمة 
العالميــة للحكومات التــي تعقد برعاية 
وحضور صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكــم دبي، رعاه 

الله. 
وعبر شــواب عن ســعادته بالشــراكة 
الفاعلة بيــن القمة العالميــة للحكومات 
والمنتــدى االقتصــادي العالمي، مشــيداً 
بالتطور الذي شــهدته القمــة على مدى 

السنوات الماضية لتكرس مكانتها كملتقى 
لرسم مستقبل العالم. 

وقــال: «نحن علــى مفتــرق تاريخي من 
مسيرتنا اإلنسانية، وهناك حاجة ملحة إلى 
إعادة النظر بكل المفاهيم والممارســات 
التي جعلت العالم أكثر هشاشــة»، مؤكداً 
أن النظر إلى إيجابيات العولمة جيد لكن 
ال يســعنا أن نغفل المعادلــة االقتصادية 
الجديــدة التــي أوجدتها بحيــث لم تعد 
أساسياً  البشرية شرطاً  العمالة والمهارات 

ألي نشاط اقتصادي. 
ونوه شــواب بالتغييرات التي يشهدها 
العالم واألفكار التي كانت باألمس القريب 
خيــاالً علمياً وتحولت إلى واقع، مشــدداً 
علــى أن الثورة الصناعيــة الرابعة غيرت 
الحياة بشــكل دراماتيكــي فالذكاء  نمط 
الصناعــي لــم يعد مجــرد فكــرة مثيرة 
لالهتمام بل تجســد في إنتــاج الطائرات 

من دون طيار والسيارات ذاتية القيادة. 

وحــول التغيرات السياســية التي يشــهدها 
العالم قال شــواب: «انتقل العالم من سيادة 
القطب الواحد إلى شراكة متعددة األقطاب، 
وتغير مفهوم الســلطة من قــوة واحدة إلى 

قــوى متعددة، كيف لنــا أن نتعامل مع هذا 
الواقــع الجديد؟ وكيف لنا أن نســاعد الناس 
على اســتيعاب هــذه التغيرات المتســارعة 

والخروج من أزمة الهوية التي يعانونها؟».
وحــول الحلول التي تســاعد في إرســاء 

منظومــة جديــدة للعمــل الحكومــي، قال 
شــواب: «إن العودة إلــى الماضي ال تجدي 
فإصــالح النظام السياســي وفقاً لمــا يريده 
«النيوليبراليــون» ليــس الحــل، إذا أردنا أن 
نفكر بشــكل مختلــف علينــا أن نركز على 
اإلنســان وعلــى رفاهــه، مفهوم الســعادة 
والرفاهية هو األساس للمستقبل، أما العنصر 
الثاني فهو الجهوزية للثورة الصناعية الرابعة 
لتكون فرصــة لالرتقاء بحياة البشــر وتلبية 

احتياجاتهم». 

وأضــاف شــواب: «علينا اليــوم التخلص من 
الســلبية ومن الخوف ومن المســتقبل وأن 
نســتعيد الثقة بأننا قــادرون على صناعة ما 
هو أفضل للعالــم، عندما أكون في اإلمارات 
يغمرني شــعور بالتفاؤل وتتعزز قناعتي بأن 

المستقبل سيكون حتماً أفضل». 
وشــدد على ضرورة توســيع الشــراكات 
جميــع  لتشــمل  االقتصاديــة  والتحالفــات 
الجهات القادرة على المســاهمة في رســم 

مستقبل أفضل، موضحاً أن العنصر األهم في 
معادلــة التغيير المنشــود للعالم، تكمن في 
تحقيق التناغم بين الهوية الوطنية والعولمة.

وقال شواب: «علينا أن نوحد الجهود الوطنية 
والعالميــة لتجاوز تحديــات الطاقة النووية 
والتغيــر المناخــي التــي تهدد البشــرية، ال 
بد مــن تعزيز الهويــة الوطنيــة والمواطنة 

العالمية». 
ونوه شــواب: «العالم الذي نراه يتشــكل 
أمامنا ليــس مبنياً على القيم المشــتركة بل 
على المصالح المشتركة التي ال تشكل أرضية 
متينــة للمضي قدمــاً، حكومات المســتقبل 
عليهــا أن تكون أكثر تجاوباً ومســؤولية مع 
تطلعات الشــعوب، نحن نحتاج إلى تكريس 
القيم اإلنســانية كما فعلــت اإلمارات، حيث 
أرســت 3 قيم في رؤيتها المستقبلية تتلخص 
في احترام كرامة اإلنسان والتنوع الحضاري، 
وخدمة المجتمع والمســؤولية تجاه أطفالك 

وأسرتك».

■ حنان الحروب خالل الجلسة

■ محمد القرقاوي وكالوس شواب خالل الجلسة    |   من المصدر
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قــال عالــم األنثروبولوجيا البارز ســكوت 
أتران، إن «7 بالمئة فقط من الحروب عبر 
التاريخ كان الدافع مــن ورائها دينياً، لكن 
من المعــروف أن هذه الحروب تســتمر 

طويًال».
أتــران وفي جلســة خالل القمــة العالمية 
«تريــاق  بعنــوان  أمــس  للحكومــات، 
التطــرف»، تناول الذهنية التي يتســم بها 
المتطرفــون وقدم اقتراحاتــه حول كيفية 

محاربة هذه الظاهرة.

ويحمــل أتــران درجــة الدكتــوراه فــي 
األنثروبولوجيــا مــن جامعــة كولومبيــا، 
ويشــغل حالياً منصب مديــر األبحاث في 
منظمــة ARTIS الدولية، كما أنه أســتاذ 
زائر في السياســة العامة وعلم النفس في 

جامعة ميشيغان. 
وقــدم أتــران نظــرة معمقة فــي ذهنية 
أظهرت  والمتطرفيــن، حيث  اإلرهابييــن 
الدراسات الحديثة كيف ينبع التطرف من 
انعدام الطموح، إلى جانب التعطش لخلق 

هدف ومغزى للحياة.
واقتبــس أتــران عــن الرئيــس األميركي 
الســابق باراك أوباما قولــه: إن أكبر خطأ 
ارتكبنــاه كان التقليل من شــأن اســتعداد 
داعــش للقتــال، والمبالغــة فــي تقديــر 

استعداد الجيش العراقي للقتال.
وأوضح أتران الســبب الــذي يدفع األفراد 
للقتــال مــن أجل قضية مــا، حيث تحدث 
عــن «القيــم المقدســة» بأنهــا: «تعمــل 
بطرائق تختلف عن القــرارات االعتيادية، 

فبالنســبة لمعظمنا، تعد مفاهيم األســرة 
مثًال أكثر قيمة من غيرها، أما بوجود القيم 
المقدسة، فليس ثمة استراتيجية للخروج، 

فهي تعتبر األمر الصائب».
وفــي ســياق اقتراحه لســبل اســتهداف 
المجندين المحتملين، قال أتران: «نجدهم 
يتجمعــون في المدن الصغيــرة واألحياء، 
حيث يتم تجنيــد 3 من أصل كل 4 بتأثير 
مــن صديــق، ال مــن شــخص متخصــص 
بالتجنيد».   دبي - البيان 

أكــدت معالي الشــيخة لبنــى بنت خالد 
للتســامح، أن  الدولة  القاســمي وزيــرة 
التســامح والســعادة قيــم متأصلــة في 
المجتمــع اإلماراتــي، مبنية على أســاس 
متــوارث تربى عليهما أبنــاء هذه الدولة 
الكريمــة على يد قيادتها الرشــيدة، منذ 
نشــأة االتحــاد، ومــن واجبنــا أن نكمل 
هذه المســيرة، التي بدأهــا باني االتحاد 
المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد 
بــن ســلطان آل نهيان، طيــب الله ثراه، 
وهذا ما تمثله القمة العالمية للحكومات 
اليوم مــن منصة دولية اللتقــاء األفكار، 
خاصــة أن دولتنــا تضم أكثر مــن مئتي 
جنســية، كما أن معظم مؤسسات القطاع 
الخــاص تضــم على األقل مــن 5 إلى 10 
جنسيات من الموظفين، لذا كان ال بد من 
إيجاد أرضيــة لتعايش هذه الثقافات في 

إطار من التسامح والسعادة معاً.
مفهــوم  أن  إلــى  معاليهــا  وأشــارت 
التســامح يحمــل الكثيــر مــن المعاني 
الثقافيــة والدينيــة والمدنيــة فضًال عن 
تطرقــه للسياســة العامة للــدول، خاصة 
فــي ظل تنــوع العديــد من الجنســيات 
والجاليــات العاملــة في الدولــة، والذي 
يقتضــي خلق نوع مــن الحــوار الواعي 
والمتســامح بينهــم، بهدف رفــع جودة 
العمــل وإنتاجيــة الموظفيــن، من خالل 

إيجاد بيئة صحية للتعايش السلمي.

وأضافت أن قمــة الحكومات العالمية 
تمثــل منصة دولية تضم رؤســاء ووزراء 
دول مــن معظم أنحاء العالم، لمناقشــة 
العديــد من المحــاور والمواضيــع، التي 
تهــم حكومــات العالم، والوقــوف على 
التحديــات والتغييــرات المعاصرة، التي 
يشــمل مختلف  عالمياً  تتطلــب حــواراً 

المواضيــع العلمية والسياســية، من أجل 
وضــع األهداف والبرامج الســليمة، التي 
من شأنها أن تحصن الشباب واألجيال ضد 

الهجمات الفكرية.
وأوضحــت أن القمــة التــي تحظــى 
الدولــة  حكومــة  مــن  بالــغ  باهتمــام 
حضوراً  وتشــهد  العالمية،  والحكومــات 
الفتاً من المشــاركين، تســعى لالستفادة 
مــن تجارب الدول في مجال تعزيز عمل 
الحكومــات ونشــر الســعادة، فضًال عن 
اهتمام كبير من شــريحة الشباب، حيث 
حرصت بصفتها رئيســة جامعة زايد على 
دعــوة الطلبة والطالبــات لحضور القمة، 
مــن أجــل تحقيــق االســتفادة القصوى 
وغرس المفاهيم األساســية في أذهانهم، 
مــن أجــل استشــراف أفضل لمســتقبل 
الحكومات، من خالل الشــفافية في طرح 
المناقشــات حول القضايا المهمة ووضع 

األفكار والحلول للتحديات والمتغيرات.
وقالــت بالنظــر إلــى منهجيــة دولة 
اإلمــارات، التــي تقتضــي التعــاون مع 
المؤسســات الكبرى مثل األزهر من أجل 
نشــر وتعزيز مفهوم التسامح، فيما يركز 
البرنامج الوطني على أولويات الدولة من 
ناحية المحافظة على موروث التســامح، 
الذي ورثنــاه من مؤسســي االتحاد، من 
الشــباب  التركيــز على شــريحة  خــالل 
واألجيال الجديدة، وغرس قيم التســامح 
فيه، مــن خالل تأصيلهــا وتحصينهم من 

المتغيرات الفكرية.

 كشــف المهندس حســين ناصر لوتاه 
مديــر عــام بلديــة دبي، عــن أنه تم 
ترسية «مشروع القرن للصرف الصحي 
عــن طريق االنفــاق العميقــة»، على 
استشاري عالمي، وسوف تبدأ عمليات 
التنفيــذ في الربــع األخير مــن العام 
الجاري، وســيعمل على سد احتياجات 
النمــو المضطرد لســكان اإلمارة على 
مــدى الـ 100 عــام المقبلــة، بعد أن 
اعتمده المجلس التنفيذي إلمارة دبي.
وقــال إن هذا المشــروع الحضاري 
الضخم الــذي طرحته البلدية، ســيتم 
تنفيذه خالل 5 ســنوات، وسيستحدث 
للصــرف  العميقــة  االنفــاق  نظــام 
ومتكامــل،  مــرن  كنظــام  الصحــي 
لمتطلبــات النمو الســكاني  ومواكبــاً 
المتوقع لإلمارة مســتقبًال، وسيســهم 
المشــروع في إلغــاء الروائح الصادرة 
عن المحطات، وســيعمل علــى إلغاء 
محطات الضخ وصهاريج النقل، ما يقلل 
التكلفة ويخفف أيضاً من االزدحامات 

المرورية.

وقــال فــي تصريــح لـ«البيــان» على 
هامــش القمة العالمية للحكومات: إن 
بلدية دبي تعكف على تجربة مشروع 
باستخدام الطابعة ثالثية األبعاد وسيتم 

البــدء بإنشــاء أول مبنــى باســتخدام 
هذه التقنية في منطقة ورســان خالل 

منتصف العام الجاري.
وأوضح أن بلدية دبي بدأت تسوق 
الذي أطلقه  مشــروع «مصباح دبي»، 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
من خالل «مسرعات دبي للمستقبل»، 
الفتــاً إلى أن مشــروع «مصباح دبي» 
هو النمــوذج األول عالميــاً من خالل 
الذي  للمســتقبل»  «مســرعات دبــي 
يسهم في تقليل استهالك الطاقة ويلبي 
متطلبــات االســتدامة، منوهاً بأن هذا 
المشــروع المتميز يســهم فــي توفير 
%70 من اســتهالك الطاقة في اإلضاءة 

في جميع األماكن والشوارع والمنازل 
وغيرها. 

وأوضح مدير عام بلدية دبي أن القمة 
العالميــة للحكومــات منصــة عالمية 
لتبادل الخبرات والتجارب في مختلف 
الخدمات التي تقدمها الحكومات، وأن 
البلدية شــاركت في هــذه القمة منذ 
انطالقها واســتفادت من التجارب التي 
اســتعرضتها القمة على مدار السنوات 
األربــع الماضية من خــالل الحوارات 
التي تتم من قبل الخبراء والمتخصصين 
واألكاديمييــن الذين يناقشــون قضايا 
تتعلــق باستشــراف المســتقبل لبناء 
مدن عصرية وذكية، حيث تمثل القمة 
فرصة كبيرة لتبادل المعارف في مجال 
االبتكار وكيفية إحداث فرق في عمل 
الحكومات والشركات في جميع أنحاء 
العالم، وهــذا بدوره ينعكــس إيجاباً 
لجعل دبــي مدينة ذكيــة لديها رؤية 

استراتيجية عميقة.
وأضــاف: إن التجــارب التــي تــم 
تقديمهــا خالل الدورات الســابقة من 
داخــل الدولة وخارجهــا كان لها تأثير 
إيجابــي ونحــن اخترنا األفضــل منها 
لتطبيقهــا في دوائرنــا المحلية والتي 
كان لهــا إيجابيــات كبيرة فــي تطوير 
المقدمة  الحكومية  والخدمــات  األداء 

للمتعاملين.

 حسين لوتاه 
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 شــارك بروس شــنير خبير تكنولوجيا أمن 
المعلومات فــي القمة العالمية للحكومات 
في جلسة بعنوان: «كيف يمكن للحكومات 
الموازنــة بيــن الخصوصيــة واالزدهار؟»، 
معتبــراً أن على الحكومــات تقديم نموذج 
يقتــدي به اآلخرون فــي ما يتعلق بتحقيق 
التــوازن األخالقــي بين اســتخدام البيانات 
الشــخصية التــي يتــم جمعها عبر شــبكة 
اإلنترنت، وضمان عدم المساس بخصوصية 
األفراد وازدهارهــم االجتماعي.  وأضاف: 

«فــي العام 2013، تعّرض أكثر من خمســة 
مليارات ســجل بيانات للفقدان أو السرقة 
وفقاً لمؤشر مستوى االختراقات. اليوم لدى 
الحكومــات قدرات هائلة لجمــع البيانات، 
حيث يمكن من خاللهــا تتبع كل ما يجري 
على شــبكة اإلنترنت مــن صفقات تجارية 
وإجراءات رقمية أو محادثات على منصات 
اإلعــالم االجتماعية، وتحويلهــا إلى بيانات 
كبيــرة. ودعا شــنير، وهــو أيضــاً الرئيس 
التنفيذي للتكنولوجيا في ريزيليانت، التابعة 

لشــركة آي بي إم، الحكومــات إلى تطبيق 
منظومــة عالمية تضمن االســتخدام اآلمن 
للبيانات بمــا يحقق مصلحة المجتمع دون 
المســاس بالخصوصية. وقال إننا نعيش في 
عالم تشكل تكنولوجيا المعلومات فيه جزءاً 
أساسياً في اقتصاداتنا وتواصلنا االجتماعي. 
إال أن هــذا المزيج من اســتخدام األجهزة 
الســحابية،  الحوســبة  وتقنيات  المحمولة، 
وإنترنت األشــياء، والحوسبة الثابتة، يؤدي 
 بروس شنير في جلسة «كيف يمكن للحكومات الموازنة بين الخصوصية واالزدهار؟»إلى نتائج مختلفة.      دبي - البيان 

قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة 
لـ«البيان»: إن الشركات الوطنية لتوزيع 
الوقود بــدأت تتحول للربحية المعقولة 
منذ أول يوم لتطبيق قرار تحرير أســعار 
الوقــود الذي دخــل حيــز التنفيذ أول 
أغســطس 2015، بعــد أن كانت تتكبد 
خســائر قبل اتخاذ القــرار الذي وصفه 
معاليه بأنه ســاهم في تعزيز تنافســية 

الدولة عالمياً.

وأوضــح أن قــرار تحريــر أســعار الوقود 
جاء نتيجة لدراســة متأنية من قبل وزارة 
الطاقة بالتنسيق مع شركات التوزيع، مبيناً 
أن لجنة تحديد األســعار تضم ممثلين من 
الوزارة بنسبة %50 ومن الشركات بنسبة 
50 %، حيث حرصت الحكومة في تحرير 
أســعار الوقود علــى الشــفافية وتحقيق 
والمستهلكين،  الشركات  الطرفين  مصلحة 
من خــالل الموازنــة بيــن الطرفين وفق 
معادلة تضمن للشــركات عدم الخســارة 
وتحقيــق ربحية معقولة من ضمن نســبة 
األربــاح العالمية وغيــر مبالغ فيها، منوهاً 
بأن القرار كان له أثر إيجابي على االقتصاد 
اإلماراتي وشجع على االستثمار في الدولة. 
وأكد معاليه أن أســعار النفط حالياً جيدة 
وهنــاك متغيرات كثيرة يشــهدها ســوق 
النفــط العالمي وأن هناك التزاماً في قرار 
منظمة «أوبــك»، بقرار تخفيــض اإلنتاج، 
وهــذا التــزام ال تراجــع عنه في األشــهر 
المقبلــة، مشــيراً إلى أن دولــة اإلمارات 
لعبت دوراً ريادياً في دفع أســواق النفط 

العالمية نحو المزيد من االستقرار.

وذكر معالي سهيل المزروعي أن القمة 
العالميــة للحكومات تمضــي قدماً في 
تحقيق نجاحها، فمنذ انعقاد القمة األولى 
في عــام 2013 وحتى القمة الخامســة 

التــي تنعقــد حالياً في مدينــة الجميرا 
بدبــي، هناك ارتفاع ملحوظ في نســبة 
الحضور والمتحدثين وتوسع في محاور 
الجلســات، مما جعل القمة اليوم منصة 
عالمية الستشــراف حكومات المستقبل 
وتجمع دولي للخبــراء والمختصين في 

هذا المجال لتبادل الخبرات والمعرفة.

وتابع معاليه أن القمة منذ انطالقها ناقشت 
الحلول ودولة اإلمارات  التحديات وإيجاد 
اســتفادت من األفــكار والمقترحات التي 
تمخضــت عنها وطبقــت العديد منها في 
واليوم  الحكوميــة،  بالخدمــات  االرتقــاء 
لدينا تكامــل بين القطاعين العام والخاص 
واســتفدنا كثيــرا مــن تجــارب اآلخرين 
فــي تطوير مســيرة التنمية واستشــراف 
المســتقبل، وهذا يدل على حكمة قيادتنا 
الرشــيدة بقيادة صاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولة، 
حفظه الله، وأخيه صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، ومتابعة صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائــب القائد األعلــى للقوات المســلحة، 
في تمكيــن المجتمع حتى باتت اإلمارات 
نموذجاً عالمياً في استشــراف المســتقبل 

وإسعاد المجتمع.
وأوضــح معاليــه أن قطــاع الطاقة 
فــي دولة اإلمارات متطور جداً ولدينا 
الطاقــة وبخاصة  مشــاريع رائدة في 
في الطاقة الشمسية، حيث استطاعت 
الدولة تحقيق مســتوى قياسي ألسعار 
إنتــاج الكهرباء من الطاقة الشمســية 
ممــا يعــزز، تحقيق مبــادرة «اقتصاد 
أخضر لتنمية مســتدامة» التي أطلقها 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، رعــاه الله، لبنــاء اقتصاد 
أخضــر في دولــة اإلمــارات وتحقيق 

التنمية المستدامة. 

قال ســلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة 
والمديــر التنفيذي لموانــئ دبي العالمية، 
إن اتجاهات أســواق العالــم تغيرت، وإن 
إفريقيا وآسيا تشهدان أكثر معدالت النمو 

في العالم.
وذكــر بــن ســليم، خــالل جلســة في 
حملــت  للحكومــات  العالميــة  القمــة 
عنوان «مســتقبل التجــارة الحرة في ظل 
المتغيــرات التي شــملت العولمة وتنامي 
النزعــات الحمائيــة فــي بعــض المراكز 
االقتصاديــة العالمية الكبــرى مثل أميركا 
بعــد فوز دونالــب ترامب فــي انتخاباتها 
الرئاسية»، حضرها الرئيس السنغالي ماكي 
ســال، وماري كفنمي، نائــب األمين العام 
لمنظمة التعاون االقتصــادي والتنمية، أن 
مشــاعر معــاداة العولمة يجــب أال تؤثر 
فــي العالقــات التجارية بين الــدول، وأن 
هذه المشاعر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بعد 
أن رفــع الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
رايتها.  وقال: «إن هذه األســواق، وخاصة 
اإلفريقية تحتاج إلى شراكة بين الحكومات 
والشــركات الخاصة، من أجل تطوير البنية 
التحتيــة ومــد خطــوط مواصــالت فاعلة 

تسهل عمليات التنقل والتجارة». 

بدوره أشــاد ســال بالتعاون بين السنغال 
ودولة اإلمــارات العربية المتحدة وتطرق 
إلى االســتثمارات التي تقوم بها اإلمارات 
في أفريقيا ومدى تأثيرها في تنمية البنى 

التحتية وتنشيط االقتصاد بشكل عام.
وحول ســؤال إذا كانــت هناك مخاوف 
من تنامــي النزعات العدائية ضد العولمة، 
أجاب ســال: «نعــم هناك مخــاوف، لكن 

يتوجــب علينــا أن نحمي شــكل التجارة 
الحالــي وأن نعــزز مــن تبــادل الســلع 
والخدمات وأن نمد الجســور بين شعوب 
العالم، وأشــار إلى أن العالقات الســلمية 
بيــن الــدول والشــعوب تتطلــب عولمة 
القواعــد والمعايير في التعامل مع القضايا 

الراهنة».

بــدوره، أكد كفنمــي أن شــراكة منظمة 
التعــاون االقتصــادي والتنمية مــع دولة 
اإلمــارات تســاهم في استشــراف شــكل 
المســتقبل وتحديد  العالمي في  االقتصاد 
توجهاته الحالية، وأشــادت كفنمي بجهود 
اإلمــارات التي تتمثل في مســاعيها لصنع 
شــراكات دولية رفيعة المستوى مع دول 
ومنظمــات لهــا تأثيــر كبير في السياســة 

واالقتصاد العالمي. 
وقــال كفنمــي: «إن هذا هــو الوقت 
المناســب لتقف فيه الــدول وحكوماتها 
التفــاوت  لمواجهــة  مســؤوليتها  أمــام 
والالمســاواة وغيــاب العدالــة»، مضيفة 
أن تحقيق هــذه األهداف يتطلب تعزيز 
المؤسســات  في  والشــفافية  المســاءلة 
الحكوميــة كما فــي المنظمات والهيئات 

الدولية على حد سواء. 

 سلطان بن سليم وماكي سال وماري كفنمي  |   من المصدر 

 قــال ماكي ســال، رئيس دولة 
التــي  الحمائيــة  الســنغال: إن 
ازدادت اتســاعاً مــع انتخــاب 
قضية  ليســت  ترامب،  دونالب 
الدول  جديــدة، فالكثيــر مــن 
منــذ  المنحــى  هــذا  اتخــذت 
زمــن بعيــد.  وأضــاف أنــه ال 
االنعــزال داخل  للــدول  يمكن 
حدودها فــي وقت تتكامل فيه 
االقتصادات واألسواق وتتشابك 

فيه المصالح.

أكــد محافــظ أربيــل عاصمــة إقليم 
كردســتان في العراق المهندس نوزاد 
هــادي أن المســاعدات التــي تلقتها 
أربيل ومــا زالت تتلقاهــا من الدول 
المانحــة عن طريــق منظمــة األمم 
المتحــدة، والــدول الصديقــة خاصة 
مثل دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
والمملكــة العربية الســعودية وقطر 
والكويت، أســهمت بشــكل كبير في 
احتــواء أزمة الالجئيــن، التي تتفاقم 
بشكل مســتمر، حيث يفوق عددهم 

مليوناً ونصف المليون نازح.
وأضاف فــي تصريــح لـ«البيان» أن 
مســاعدات دولــة اإلمــارات أســهمت 
بشــكل كبيــر فــي تجــاوز مشــكالت 
المنطقــة التــي تعانــي بســبب حربها 

على داعش من المشــكالت االقتصادية، 
مشيراً إلى أنه لوال هذه المساعدات لما 
استطعنا استيعاب األعداد النازحة، التي 
تزايــدت خصوصاً مع عمليــات تحرير 
محافظــة نينوى، التي تــم تحريرها من 
الجزء الشرقي بينما الجزء الغربي الذي 
يتواجد فيه مــا يقارب 700 ألف مدني 
مــا زال قيد التحريــر متوقعــاً أن تبدأ 
عمليــات التحرير، خالل األيــام القليلة 
الــذي يرفــع احتمالية  المقبلــة، األمر 
نزوح أعــداد أكبر لذا فإن العمل يجري 
على قــدم وســاق الســتيعاب األعداد 
المتزايدة من هــؤالء النازحين وتقديم 
لهــم. وبطبيعة  الالزمــة  المســاعدات 
العالقة المتواجدة بين تركيبة ســكان 
نينوى التي تضم العديد من الديانات 
والشــرائح ســيخلق أرضية مشــتركة 
للتعامــل والتعاون معــاً. وثمن الدور 

الريــادي لإلمــارات في المســاعدات 
اإلنســانية التي تقدمها للعراق معربا 
عــن خالــص تقديره، مشــيراً إلى أنه 
كونــه محافــظ ألربيل فإنــه يتعامل 
الهــالل األحمر  بشــكل يومــي مــع 

الكبيرة  جهودهــم  مقــدراً  اإلماراتي 
في بناء المخيمات وتوفير الكثير من 
المســاعدات الغذائيــة والطبية فضًال 
عن مســاهماتهم في بناء العديد من 

المدارس والمراكز الطبية.
وأكــد أن اإلمــارات تحظــى بكل 
تقديــر واحترام لمــا تبذله من جهود 
المســتويين  إنســانية وخيريــة على 
المحلــي والدولــي، مشــيراً إلــى أن 
مساعدات اإلمارات ال تقدم للنازحين 

فقط وإنما لمجتمع أربيل ككل.
أربيــل بتنظيم قمة  وأشــاد محافظ 
أنها تعد  العالمية، مؤكــداً  الحكومــات 
فرصة كبيرة اللتقــاء الحكومات وطرح 
األفكار والمقترحــات وتبادل الخبرات، 
مشــيراً إلى أن تجربة اإلمارات تعد من 
الفريدة والرائدة وتعتبر مثاالً  التجارب 

يحتذى به على مستوى الحكومات.

 قالــت ماريــا ليتاو ماركيــس، وزيرة 
اإلداري  والتحديث  الرئاســة  شــؤون 
البرتغــال خــالل كلمتها  بجمهوريــة 
بجلســة دعــم االبتكار فــي حوكمة 
المســتقبل، إن العالــم اليــوم بحاجة 
أكبر إلى االبتــكار الحكومي، فاألزمة 
االقتصاديــة الماضية دفعــت العديد 
مــن الحكومــات إلــى بــذل المزيد 
الجهــود إلطالق مبــادرات تلبي  من 

احتياجات شعوبها. 
وأضافــت: «إن الحكومة البرتغالية 
الماضيــة  األعــوام  فــي  اســتطاعت 
إطالق ثالثــة تطبيقــات ذكية بهدف 
التواصــل المباشــر مع جميــع فئات 
متطلباتــه  فهــم  بهــدف  الشــعب، 
وإيجاد  أعمــق  بشــكل  واحتياجاتــه 
اآلليات لتحقيقها. كما تقوم الحكومة 

بزيــارات ميدانية للتحــاور مع رجال 
األعمال وأصحاب المشــاريع والطلبة 
والخريجين والتعــرف إلى أولوياتهم 

في العام المقبل». 
وأوضحت ماركيــس أن من ضمن 
عملــت  التــي  الذكيــة  التطبيقــات 
الحكومــة على تطويرهــا هو تطبيق 
يســاعد المواطنين الذين يعانون من 
البطالة من العثــور على عمل ويقدم 

لهم الدعم األسري.
وقالــت: «إن الحكومــة البرتغالية 
تــدرك جيــداً أن الديمقراطية مطلب 
في كافــة أنحاء العالم ولذلك فعملية 
إشراك شــعبنا في كل القرارات باتت 
حتميــة، مشــيرة إلــى أن الحكومــة 
تمنح مواطنيها حرية وضع األولويات 
العلوم  العامة فــي مجاالت  للموازنة 

والزراعة والثقافة».
 ومــن جانبه، قال أســمان أبنور 

وزيــر اإلصــالح اإلداري بجمهورية 
إندونيسيا، إن االبتكار والتكنولوجيا 
رئيســيان على مســتوى  محــوران 
إلى أن  الحكومة بإندونيسيا، مشيراً 
الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتحفيز 
وتشــجيع الجميع على االبتكار، كما 
تنظم ســنوياً العديد من المنافسات 
العــام ألفضل  القطاع  بين هيئــات 
الحكومات  االبتكارات على مستوى 

المحلية.
وأضــاف أن إندونيســيا لديها 500 
جهــة محليــة طبقت النظــام الذكي، 
مشــيراً أن الخطة الســنوية تلزم كل 
المؤسســات والهيئات الحكومية على 
إرسال تطبيق ذكي سنوياً يخدم مصالح 

المواطنين ويسهل من معامالتهم.
وأوضــح أن إندونيســيا لديهــا 34 
مقاطعــة و17000 جزيــرة وأكثر من 
250 مليون نسمة، ولذلك كان ضرورياً 

أن نكــون على طريــق التحول الذكي 
للحكومــة، مشــيراً إلــى أن الحكومة 
تمضي قدماً منذ العــام 2014، حيث 
وصل عدد االبتــكارات المقدمة 510 
بينما فــي العالــم 2015 وصل 1109 
ابتــكارات وفي العالــم الماضي أكثر 
من 2476 تم اختيار منها 59 كنموذج 
يتحذى به، كما أشادت األمم المتحدة 

بعدة ابتكارات لدينا. 
كوبريفنيــكار  برويــس  وقــال 
الــوزراء بدولة  نائب رئيــس مجلس 
بالجلســة:  ســلوفينيا خــالل كلمتــه 
إن حكومتــه بــدأت بتطويــر عملية 
مشــاركة المعلومات لتبــادل األفكار 
إلى  وخلق مبادرات مبتكرة، مشــيراً 
الحكومــة بدأت خطــط اإلصالح  أن 
منذ عاميــن وماضية قدماً نحو تعزيز 
مكانتهــا في خلــق المبــادرات التي 

تساعد على تلبية االحتياجات.

 نوزاد هادي
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أكــدت نشــرة أخبــار الســاعة أن دولــة 
اإلمارات العربيــة المتحدة حققت بفضل 
قيادتها الرشيدة وحكومتها الفاعلة وجهود 
أبنائهــا المخلصيــن إنجــازات باهرة على 

مختلف المستويات.
وقالت إن كل هذه اإلنجازات ما كان لها أن 
تتحقق لوال وجود رؤى واضحة مستشرفة 
للمســتقبل واستراتيجيات محددة المعالم 
واألهداف، وإرادة سياســية وعزيمة قوية 
للتنفيذ، فحجم ما تحقق ونوعيته يعد غير 

مسبوق بكل المعايير.
وأضافــت النشــرة التي تصدر عــن مركز 
االستراتيجية  للدراسات والبحوث  اإلمارات 
فــي افتتاحيتهــا تحــت عنــوان «اإلمارات 
تعــزز مكانتهــا كمركز عالمي الستشــراف 
المســتقبل»: لعــل هــذا هو مــا جعل من 
اإلمــارات محــط أنظــار العالــم؛ بــل لقد 
أصبحت نموذجاً يحتذى به ليس في مجال 
التنمية وحســب، ولكــن أيضاً فــي مجال 
استشراف وصناعة المستقبل. أبوظبي - وام

تشــارك هيئــة كهرباء وميــاه دبي في 
فعاليــات الدورة الخامســة من «القمة 
العالمية للحكومــات» التي تقام تحت 
رعاية صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، 
رعــاه اللــه، بصفتهــا «شــريك الطاقة 
أبرز  تســتعرض  حيــث  المســتدامة»، 

إنجازاتها ومبادراتها المبتكرة.
وخالل مشاركته في اليوم األول من 
القمة العالمية للحكومات، بحث سعيد 
محمــد الطاير، العضو المنتدب الرئيس 
التنفيذي للهيئة، مع ليبوريو ســتيللينو، 
الســفير اإليطالي لدى دولــة اإلمارات 
العربية المتحدة، بحضور فالينتينا سيتا، 
قنصــل عــام إيطاليا في دبــي، وأحمد 
بطــي المحيربــي، أمين عــام المجلس 
األعلــى للطاقــة في دبي، ســبل تعزيز 
الشــركات  مســاهمة  وتفعيل  التعاون 
اإليطالية في مشاريع الطاقة المتجددة 

والنظيفة في دبي.
حضــر االجتمــاع من جانــب الهيئة 
كل مــن المهنــدس عبداللــه الهاجري، 
النائب التنفيذي للرئيس لقطاع إســعاد 
المتعاملين، والدكتور يوســف إبراهيم 
األكــرف، النائــب التنفيــذي للرئيــس 
لقطاع دعم األعمال والموارد البشرية، 
وخولة المهيــري، نائب الرئيس لقطاع 

التسويق واالتصال المؤسسي.
خــالل االجتماع، أكــد الطاير أهمية 
التعــاون المشــترك بين هيئــة كهرباء 

وميــاه دبــي والشــركات اإليطالية في 
الطاقة،  المتعلقــة بقطــاع  المجــاالت 
وال ســيما الطاقة النظيفة والعمل على 
تطويرها إلى آفاق أوســع، واالستفادة 
الجانبان،  التي يمتلكهــا  الخبــرات  من 
المقومــات  دبــي كل  تمتلــك  حيــث 
للوصــول إلى المراتب األولــى عالمياً، 
وقد أضحــت مركزاً رياديــاً عالمياً في 
األخضر.  واالقتصــاد  االســتدامة  مجال 
كما أكــد الجانبان ضــرورة البناء على 

العالقات المتميزة بين البلدين.
وتطــرق الطايــر خــالل اللقــاء إلى 
أهم المشــاريع التطويرية والمبادرات 
تنفذها هيئة كهرباء  التي  االستراتيجية 
ومياه دبــي لتحقيق اســتراتيجية دبي 
للطاقــة النظيفــة 2050، حيث تســير 
مشاريع الهيئة، والتي تهدف إلى تحويل 
دبي إلى مركز عالمــي للطاقة النظيفة 

واالقتصاد األخضر، وتوفير 7 بالمئة من 
طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 
2020، و25 بالمئــة بحلول 2030، و75 

بالمئة بحلول عام 2050.
مــن جانبه أشــاد الســفير اإليطالي 
بالمنظمــة العالمية لالقتصــاد األخضر 
التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، رعــاه الله، خالل 
القمة العالمية الثالثة لالقتصاد األخضر 
فــي الخامــس مــن أكتوبــر 2016 في 
دبي، بدعم مــن برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، وإطالق سمو الشيخ أحمد بن 
سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس األعلى 
للطاقــة في دبي لمنصة القطاع الخاص 
بالمنظمــة، والتي تعــد أولى المنصات 
الســبع التي تســعى المنظمة العالمية 
لالقتصاد األخضر من خاللها إلى تطوير 

حلول مبتكرة للتغير المناخي.

■ سعيد الطاير والقنصل اإليطالي خالل اللقاء  |  من المصدر

أكد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان 
األميري فــي الفجيرة، أهمية مشــاركة 
حكومــة الفجيرة فــي القمــة العالمية 
للحكومــات التــي تعتبر منصــة دولية 
لتبــادل المعرفــة من خالل اســتقطابها 

قادة العالم وصناع القرار.
وقــال الضنحانــي: إن هــذه القمــة 
تعكس التزام قيادتنــا الحكيمة بتحقيق 
رؤيــة دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
المســتقبلية والتشــديد علــى مســيرة 
الســمو  التطــور وتترجم رؤية صاحب 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، في تأسيس حراك 
عالمي يجمع أكبر الشــخصيات العالمية 
والمنظمات الدولية، لمناقشة التحديات 
المستقبلية، كالعولمة والتعليم والصحة 

والتنمية المستدامة.
العالمية  القمة  أن  الضنحاني  وأضاف 
للحكومــات منذ انطالقها في عام 2013 
حرصت على ترويج مفاهيم الشــفافية 
علــى المســتويين اإلقليمــي والدولي، 
وأرســت ممارســة مبتكرة في التواصل 

المباشــر مــع الجمهــور حــول القضايا 
الوطنيــة واالجتماعيــة والتنموية وذلك 
من خالل حوار وطني مفتوح بين قيادة 
الصــف األول ومختلف قيــادات العمل 
الحكومي، الفتاً إلى أن القمة في دورتها 
الخامســة تشمل أول وأكبر تجمع دولي 
لخبــراء ومختصين في مجال الســعادة، 
ومنتدى التغير المناخي واألمن الغذائي، 

ومنتدى الشباب العربي.
وأوضــح مديــر الديــوان األميري أن 
توجيهات صاحب الســمو الشــيخ حمد 
بن محمد الشرقي عضو المجلس األعلى 
حاكــم الفجيــرة، تؤكد باســتمرار على 
وضع خارطة طريق تتالقى واستراتيجية 
المستقبل  الدولة في مجال استشــراف 
إلى جانب وضع حلول مبتكرة في مجال 
تطويــر وتحســين الجــودة النوعية في 
كثير من خدمات المؤسسات الحكومية 

والخاصة.

■ محمد الضنحاني

ضمن فعاليات اليوم األول من القمة 
العالميــة للحكومــات فــي دورتها 
الخامسة قدم جون ميتاني، مهندس 
وفنان أوريغامي، عرضاً ممتعاً حول 
فــن األوريغامي الياباني الذي يعود 
فــي جذوره إلى مئات الســنين في 
تقاليد المجتمــع الياباني. وبدورها 
قدمت هاروي أوكي، تصاميم رائعة 
من الورود مســتوحاة في اإليكيبانا، 
هــذا الفن الــذي يعد بــدوره أيضاً 
اليابانية  من أحد مقومات الحضارة 

الغنية. وأشــار ميتانــي إلى أن فن 
األوريغامي فن تقليدي يعود تاريخه 
إلى 300 عام في الحضارة اليابانية، 
ويعتمد على الورق لصناعة األشكال 
المختلفة والتــي يتم إعدادها بدقة 
وحرفية بشكل يدوي حصرياً، وقال 
ميتاني: يمكن مــن خالل هذا الفن 
عمل الكثير من األشــكال البســيطة 
ورق  بقطعــة  وذلــك  والمعقــدة 
واحــدة فقط مســتطيلة أم مربعة، 
ومن أحد األشكال التي يتم تشكيلها 
بكثرة هي طائر الكركي والتي ترمز 

في ثقافتنا إلى الصحة والسالم.

■ هاروي أوكي خالل تقديم فن اإليكيبانا  |  من المصدر

يشــارك صندوق أبوظبــي للتنمية كونه 
راعيــاً اســتراتيجياً في فعاليــات الدورة 

الخامسة من القمة العالمية للحكومات.
وقال محمد ســيف الســويدي مدير عام 
صنــدوق أبوظبــي للتنمية، إن مشــاركة 
العالميــة  القمــة  الصنــدوق بفعاليــات 
للحكومات تأتي إيماناً منه بأهمية الدور 
الفاعل، الذي تلعبه في بناء الشراكات بين 
المنظمات الدولية والمؤسسات اإلقليمية 
والمحليــة، وتمكينها من تبادل الخبرات، 
والتعــرف علــى أفضل الممارســات في 

مجال العمل التنموي العالمي.
وأشــار إلــى أن التعــاون اإلنمائــي بات 
يشكل ركيزة أساســية في محور اهتمام 
المؤسســات المالية الدوليــة وتطلعاتها، 
لتأمين مســتقبل أفضل لشــعوب الدول 
الناميــة، الفتــاً إلــى أن القمــة بحثــت 
كيفيــة معالجة التحديــات التي تواجهها 
الحكومــات فــي هــذا المجــال، بعدما 
أتاحــت الفرصــة مــن خالل الجلســات 
التفاعليــة مع المعنيين من المؤسســات 
التمويليــة اإلقليميــة والعالمية، للتعرف 
على التجارب الدولية في تطبيق أهداف 
تلعبه  التي  المســتدامة والــدور  التنمية 
تقنيات استشراف المستقبل.  دبي - وام 
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أكد محررون لتقرير الســعادة العالمي، 
أن نجــاح أي حكومــة مشــروط بقدرتها 
علــى تعزيز ســعادة مواطنيهــا ورفاههم، 
مشــيرين إلى أن هذه الســعادة يجب أن 
تحــل محــل المعايير القديمــة التي تركز 
على األداء االقتصادي بشــكل كبير. وسلط 
كل من البروفيســور جفري ساكس، خبير 
االقتصــاد األميركي ومديــر معهد األرض 
فــي جامعة كولومبيا، والبروفيســور جون 
هيليويــل، زميل أول فــي المعهد الكندي 

للدراســات المتقدمة وأستاذ االقتصاد في 
جامعة كولومبيا، واللورد ريتشــارد اليارد، 
أســتاذ االقتصاد في كلية لنــدن لالقتصاد 
خالل مشــاركتهم في جلســة «مســتقبل 
الســعادة، ضمن أعمــال القمــة العالمية 
للحكومات، الضوء على عدد من الدراسات 
التي ركزت على أهمية دور الحكومات في 
تعزيز مســتقبل السعادة، من منظور قائم 
على البحوث والسياسات. وأكد الخبراء أن 
قيــاس فعالية الحوكمة باســتخدام معايير 

اقتصاديــة مثل الناتج المحلي اإلجمالي لم 
يعــد مجدياً، وقد يكون غيــر دقيق. وقال 
ســاكس: «الســعادة ينبغي أن تكون هدفاً 
رئيســياً للحكومــة ولضمانهــا يجب على 
الحكومــة أوالً احترام القيــم مثل النزاهة 
والســالمة فــي المجتمــع، ويتعيــن على 
الحكومــات أن تفهم ما هو مهم بالنســبة 
للمجتمعات».  دبي - البيان 

■ جفري ساكس وجون هيليويل وريتشارد اليارد خالل الجلسة  |  من المصدر 

■ سارة األميري

 ■

كشف معالي أحمد بالهول الفالسي وزير 
الدولة لشــؤون التعليم العالي، عن توجه 
الــوزارة لزيادة أعــداد الطلبة اإلماراتيين 
فــي التدريب المهني بالقطاع الخاص إلى 
40 %، من خالل خطة تستمر لـ 5 سنوات.
وفي تعقيب للفالســي على ما تناولته 
جلســة «ما هــو النمــوذج المســتقبلي 
للتعليــم العالي؟»، ضمــن فعاليات القمة 
العالمية للحكومات، وتحدث بها جوزيف 
عــون رئيــس جامعة نورث إيســترن في 
الواليات المتحــدة األميركية، ذكر الوزير 
أن الدفعــة األولى مــن الزيــادة بأعداد 
الطلبة ســتكون في إجــازة الصيف العام 
الدراســي الحالــي 2017-2016، بهــدف 
زيادة خبرة الطلبة بسوق العمل، وجاءت 
تلك الخطوة بتوجيهات من ســمو الشيخ 
عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والتعاون الدولــي، رئيس مجلس التعليم 

والموارد البشرية.

وأكد الفالســي أن الوزارة أبرمت شراكة 
مع حكومة دبي الستشــراف المســتقبل، 
لعمل دراســة للوقوف علــى التخصصات 
الدراســية التــي يحتاجهــا ســوق العمل 
مســتقبًال، وكيف يمكن التعديل من شأن 
التعليــم العالي، وجعله تعليماً مســتمراً 

بما يقدمه. 
وذكــر أن «حكومــة دولتنــا ينصــب 
توجهها حالياً نحو استشراف المستقبل، ما 

يجعلنا نفكر في المســتقبل، ونعد خططاً 
توازي توجهات الدولة». 

وأضاف الفالسي، أن ما يتراوح بين 15 
إلى 17 % من طلبة الجامعات االتحادية، 
يتدربون مهنياً في المؤسســات الحكومية 
واالتحادية، لذلك جاءت الحاجة لدخولهم 
إلى المؤسسات والشركات الخاصة، وذلك 
من خالل الشــراكات المبرمة مع شركات 

القطاع الخــاص، ولمنحها فرصة للتعرف 
إلى إمكانــات ومهارات الطالب اإلماراتي 
خريج الجامعــات االتحادية، كونهم دائماً 
يحاولون اســتقطاب خبرات وكفاءات من 
خــارج الدولة، ما يمنــح الطرفين فرصة 

تجريبية نحو العمل معاً.

ولفــت الفالســي إلى أن خطــة التدريب 
تتــم علــى مراحل، إذ ســتقوم الــوزارة 
بتشكيل لجنة تنسيقية بين وزارة التربية 
والتعليــم والمرشــدين األكاديمييــن في 
كافة الجامعات، لتحديــد ماهية المعايير 
المطلوبــة والشــركات التــي يمكــن أن 

يتدرب فيها الطلبة.
واعتبر أن تأهيل كفاءات طالبية لسوق 
العمــل هــو الركيــزة األساســية للتعليم 
العالــي، ليواكــب التطــور التكنولوجــي 
والتغيــر الــذي يطرأ على ســوق العمل، 
إلى الســعي لســد الثغــرة بين  مشــيراً 
والســوق  العالــي  التعليــم  مخرجــات 
الجامعي، من خالل مبادرات فعاله تجسد 
طموحاتها، ومن أهمها اســتحداث إدارة 
الخريجين ومهارات ســوق العمل، والتي 

تعــد أول الخطوات التــي تفعلها الوزارة 
لربــط التعليــم العالي مع ســوق العمل، 
فضــًال عن رفع مســتوى الطلبة الخرجين 

الحاليين وربطهم مع سوق العمل.

بــدوره، أكد الدكتور جوزيف عون رئيس 
جامعــة نــورث إيســترن فــي الواليات 
المتحدة األميركية، أن العالم اليوم يشهد 
تحــوالت تكنولوجيــة كبرى، من شــأنها 
أن تغير مالمح ســوق العمل بشــكل قد 
يلغــي ما يقرب مــن 45 % من الوظائف 
الموجودة حالياً، ويستبدلها بمجموعة من 
التــي تتطلب بدورها  الوظائف الجديدة 

مهارات وأدوات مختلفة. 
وناقش عــون، أهم مالمح المســتقبل 
وأفضل السبل التي يمكن لمنظومة التعليم 
العالي في العالــم أن تتبناها للتكيف مع 

المتغيرات وللتصدي للتحديات الماثلة. 

وقال: «هناك نوعان من الطلبة، األول هو 
طالب العلم، الذي قضى ســنوات طويلة 
فــي التعّلم، لكن تنقصه خبــرات حياتية 

وعملية كثيــرة، وهناك النوع الثاني الذي 
قضــى في ســوق العمل ســنوات طويلة، 
ولــم يعــد يجد الوقــت الكافــي إلضافة 
معــارف جديدة إلــى ما تعلمــه قبل أن 
يدخــل إلى الحيــاة المهنيــة، لكن مع ما 
يحمل لنا المستقبل من تحديات، قد تغير 
مالمح سوق العمل، فال بد أن نبدأ بتهيئة 
التالميذ مــن اليوم، لكي يتأقلموا مع تلك 
اإللمــام بمواضيع  المتغيرات مــن خالل 
شتى، تعزز من مهاراتهم وإمكاناتهم على 

المنافسة في السوق». 
وأضــاف: «إن مــا يميــز اإلنســان عن 
اآلالت والروبوتات، هو القدرة على خلق 
مفاهيــم جديدة وأفــكار والتعامل معها، 
وتطويــر المهــارات واألســاليب الخاصة 
باالســتفادة منها في الحياة، لكن الشــكل 
الحالــي للنظــام التعليمي فــي العالم، ال 
يركز علــى تقوية وتعزيز هــذه الخواص 

اإلنسانية». 

وقال: «إن ما نحتاج إليه اليوم، هو مفهوم 
التعلــم االختبــاري، وهــو مــا يربط بين 
التعلــم الصفــي والخبــرة الحياتية. هذا 

النــوع من التعليــم، يعّرض األفــراد إلى 
خبرات عملية متنوعة، من خالل االنخراط 
في سوق العمل لفترة من الزمن، ثم يتيح 
لهم العودة على مقاعد الدراسة، في هذه 
الحالة، ســيكون الطالب ملماً بشكل كبير 
بمــا يحتاجه من العلــوم والمعارف التي 
يتلقاهــا داخل صف الدراســة، وبالتالي، 
يكون الطالب جاهزاً لتحقيق إضافة مهمة 
إلى سوق العمل، وإلى حياتنا بشكل عام». 
وأضــاف عــون: «التعلم مــدى الحياة 
مفهوم رائع، ويعالج المشاكل التي تطرقنا 
لها ســابقاً، لكن الجامعات الكبرى ال تزال 
تختبر هذه المفهوم، إال أنها مع األســف 
ال تأخــذه علــى محمل الجد، وقــد بدأنا 
نلحــظ زيــادة في عــدد الشــركات التي 
تنشــئ جامعات داخليــة، كما يحدث في 
الواليات المتحدة، لســد هذه الثغرة التي 
ال توفرها مؤسسات التعليم العالي، إال أن 
هــذا قد يؤثر في جــودة التعليم وجّدية 
العملية التعليمية بشكل كبير على المدى 
الطول، على الجامعات التقليدية، مراجعة 
نظامهــا إلــى الحد الذي توفــر للموظف 
أفضل تعليم، وبشكل يالئم أسلوب حياته 

وعمله».
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■ أحمد الفالسي خالل الجلسة   |  البيان  ■ جوزيف عون متحدثاً خالل الجلسة 

أشــار جوزيف عــون إلى كثرة 
التــي  والحــوارات  النقاشــات 
تتناول مســتقبل اإلنســان على 
التطــورات  ظــل  فــي  األرض، 
أن أهم  التكنولوجيــة، مؤكــداً 
خطــوة اآلن، وضــع أصحــاب 
خطوات  والمســؤولون،  القرار 
واضحة نحو مســتقبل اإلنسانية 

في مجال التعليم والعمل. 

 ■

أكــدت ســارة األميري رئيســة مجلــس علماء 
اإلمــارات  نائــب مديــر مشــروع  اإلمــارات، 
الستكشــاف المريخ وقائــد الفريق العلمي في 
المشروع، رئيس قســم علوم الفضاء في مركز 
محمد بن راشد للفضاء، أن أكثر ما يميز مشروع 
اإلمارات الستكشــاف المريخ هو أنه أول بعثة 
دولية هدفها توفير الدراســة الشاملة عن مناخ 

الكوكب األحمر وطبقات غالفه الجوي.
وأوضحت األميري أن البيانات التي سيوفرها 
المسبار «مســبار األمل» ســتمكن العلماء من 
رسم صورة واضحة للتغير المناخي على كوكب 
المريــخ بكل مكوناته، مشــيرة إلــى أن فرصة 
إطــالق أي مهمة إلــى المريخ تنحصر بمرة كل 
عامين، وبناًء على ذلك يجب إطالق المشــروع 
عــام 2020، حتى يتم الوصــول في عام 2021، 
تزامنــاً مع الذكرى الخمســين لتأســيس دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة، وعليــه ال يمكن 
تفويــت الموعد ألن مدار المريــخ يقترب من 
مــدار األرض مــرة كل عاميــن فقط، مشــيرة 
إلى أن اســتثمارات اإلمــارات الحالية المتعلقة 

بصناعة الفضاء بلغت 20 مليار درهم. 

وأضافــت األميري أن جهود اإلمارات في إنجاز 
المهمة ضمن (مشــروع اإلمارات الستكشــاف 
المريخ)، ليســت وليــدة لحظة ولــم تأت من 
فراغ، فهي نتاج 10 سنوات من العمل الدؤوب 
والجهــود الحثيثة خلــف الكواليــس، وتابعت 
«تمكنــا من تطويــر قمريــن اصطناعيين (دبي 
ســات1-)، (دبــي ســات2-) في مبنــى صغير 
بمنطقــة الخوانيج، بإيمان كبيــر بالقدرة على 
اإلنجــاز وبعزيمة وإصرار علــى النجاح، وحالياً 
يكمــل فريق إماراتي %100 العمل على تطوير 
المشــروع الثالث (خليفة سات)، الذي بدأ عام 

.«2013

وأكــدت أن المشــروع يركــز علــى تأهيل 
وتدريــب الكــوادر المواطنــة بحيــث يرتفــع 
العــدد الحالي من بينهم 30% من اإلناث منهم 
الفريق  المهندســون والعلماء، وقالت رئيســة 
العلمي لمســبار األمــل، إن الفريــق اإلماراتي 
يدرس حالة المريخ على مدار الساعة بالتعاون 
مع كبرى الشــركات العالمية المتخصصة وكبار 
العلمــاء لتكويــن صورة واضحة عــن الكوكب 
ومعرفــة تغيراتــه ومناخه وفصولــه والطقس 

الذي يسود فيه.
وأضافت نسعى ألن نكون في صدارة التطور 
التكنولوجــي في المنطقة، ونحــن بحاجة إلى 
تبادل الخبــرات والمعرفة، ولنــا تعاون علمي 
وبحثي وشــراكات اســتراتيجية مع ثالثة مراكز 
بحثيــة متخصصة عالمياً في مجال الفضاء، لكن 

بعض األشياء ال يتم مشاركتنا بها.
وتســتغرق رحلة المســبار إلــى المريخ من 
ســبعة إلى تســعة شــهور، وعند االقتراب من 
المريخ تبدأ عملية توجيه المســبار إلدخاله في 
مداره، وعندما يســتقر المســبار يبدأ بتشغيل 
المعلومــات والبيانــات، ما  األجهــزة وجمــع 
سيســاعد العلماء بعد تحليلهــا في اإلجابة عن 
أسئلة لم يكونوا ليجيبوا عنها قبل هذه المهمة، 
األمر الذي سيســاعد على فهم أعمق للتغيرات 
التــي من الممكن أن تطــرأ على كوكب األرض 
على المدى البعيد، إلى جانب مساعدة العلماء 
على تقييم بيئات الكواكب األخرى، التي يمكن 
أن تتوافــر فيها الحياة بنــاء على غالفها الجوي 
ومكوناته، في مســاهمة علميــة مهمة تقدمها 

دولة اإلمارات إلى المعرفة البشرية.
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■ طابعة تعمل على إنتاج كميات كبيرة من البذور ■ قضايا البيئة والمناخ من صميم عمل المتحف

■ متحف المستقبل يوفر حلوالً ابتكارية لتحديات عالمية  |  تصوير: سالم خميس

قال عدد من الشخصيات القيادية البارزة 
في القارة اإلفريقيــة، إن بإمكان الدول 
النامية التي ال تمتلك بنية تحتية متطورة 
أن ترتقــي إلى أعلى ســّلم التنمية، وأن 
تبرز كدول رائــدة في حال ركزت على 
المنهجيات واألنظمة والتقنيات المناسبة 

التي تناسب احتياجاتها.
جــاء ذلك خــالل جلســة «القفزات 
التنموية المبتكرة في التجربة اإلفريقية» 
في القمــة العالميــة للحكومات، والتي 
شــهدت مشــاركة كل من ألفــا كوندي 
رئيــس جمهورية غينيا، ومحمودو بوميا 
نائــب رئيــس جمهوريــة غانــا. وأدار 
ثاكار مؤسس مجموعة  أشــيش  الجلسة 

«مارا» ومؤسسة «مارا».
تحــدث المشــاركون فــي الجلســة 
عــن المنافــع المرتبطة بتنميــة القارة 
اإلفريقية وكيف يمكن تعزيزها لضمان 
تنافســية القــارة حــول العالــم، وقال 
الرئيــس الغيني في معرض تعليقه على 
الموضوع: «تكمن التحديات التي تواجه 
القــارة اإلفريقيــة في ثالثــة أمور، هي 
الطاقــة والبيئة والبنية التحتية. ال شــك 
فــي أن الدول اإلفريقيــة حققت تقدماً 
ملحوظاً فــي العديد من المجاالت، وأنا 
متفائــل، على الرغم مــن النظرة العامة 
التشــاؤمية حيال القارة خــالل األعوام 
القليلــة الماضية. لقد كانت قمة االتحاد 
اإلفريقــي مهمــة جداً فــي تعزيز روح 
األفارقة.  المواطنيــن  لدى  المســؤولية 
يجب علينا أن نطور البنية التحتية، وأن 

نعزز التجارة بين دول القارة، وأن نخلق 
فرص العمل في قطاعات الطاقة والبنية 
التحتية للشــباب، وأن نكون مستعدين 

للثورة الصناعية الرابعة».
اقتصاد عالمي

بــدوره، علــق نائب الرئيــس الغاني 
قائــًال: لقــد تبنــت عــدة دول إفريقية 
سياســات ومنهجيــات إصالحيــة، وهي 
تســعى إلى بنــاء اقتصــاد عالمي قوي 
وتنافســي. وأعتقد أن التطورات التقنية 
الحديثة ستساعدنا على تحقيق القفزات 
التنمويــة التي نطمح إليهــا، خاصة مع 
تســارع معــدالت اســتخدام األجهــزة 
المحمولــة الذكيــة. ينبغي علينــا أيضاً 
التنمية  العمــل على تحقيــق أهــداف 
المســتدامة ضمن إطــار األمم المتحدة 
بحلول العام 2030. ويمكننا االســتفادة 
مــن التقنيات في قطاعــات كثيرة مثل 

الزراعة والتعليم والصحة وغيرها.

■ ألفا كوندي ومحمودو بوميا وأشيش ثاكار  |  من المصدر

متحف المســتقبل صرح علمي طموح، شيد على 
التفاؤل لتحقيــق دور أكبر في مواجهة التحديات 
العالميــة في قضايــا متنوعة، يأتي فــي مقدمتها 
التغيــر المناخي وابتكار حلول جذرية لها، وصمم 
اإلمارات  بأفــكار تعكــس طموحــات  المتحــف 
ونظرتها اإليجابية للمستقبل، لتكون نموذجاً رائداً 
فــي مجاالت عديــدة وتصدر التميز الذي ســوف 

تحققه لدول العالم.
هذه النظرة الطموحة التي تضمنها المبنى الفريد 
فــي تصميمه تســاعد العقل البشــري علــى تصور 
أشــكال المدن بعــد عقود من الزمــان، والتحديات 
التي ســوف تواجههــا، والتغيرات التــي تطرأ على 
أســلوب الحياه فيها، من خالل مــادة فيلمية تصور 
دبي في عام 2050، وما هي الحلول التي استخدمتها 
للحد من التداعيات السلبية للتغير المناخي، وكيف 
ســاهمت المبانــي الخضــراء التي تضمهــا المدينة 
الطموحة فــي التقليل من البصمــة الكربونية التي 
يؤدي توســعها إلى تعطيل فــرص الحياة ومحاصرة 

األنشطة البشرية.
وفــي خضم هــذه التجربــة الفريــدة والطموح 
االستثنائي اللذين تعمل دبي على تحقيقهما بوتيرة 

متســارعة من خالل استشــرافها المســتقبل، يظهر 
طمــوح آخر وهو انتــاج وتحلية المياه باســتخدام 
الهندسة البايولوجية عن طريق قناديل البحر وأشجار 
القرم المعدلة وراثياً، ويحظى الزائر بمعايشــة هذا 
الطمــوح من خالل نقله إلى أعماق البحار وتعريفه 
بطريقــة العمل التي ســوف تكون األولى من نوعها 

عالمياً.
ومن المتوقع أن تســهم هــذه الطريقة المبتكرة 
في التغلب على تحديات تحلية المياه خصوصاً وأن 
قنديــل البحر من أكثر المخلوقــات امتصاصاً للمياه 
كما هــو الحال بالنســبة إلى جذور أشــجار القرم، 
وســوف ويوفــر هذا االبتــكار فرصاً كبيــرة واعدة 
ويسهم في خلق قطاعات جديدة لرفد اقتصاد دبي 
مــن خالل تصديــر قناديل البحر العمالقة لتشــكيل 
محطــات تحليــة بيولوجية حــول العالــم وبالتالي 
توفير الميــاه العذبة للجميع من خالل دمج جينات 

ومحاكاة الطبيعة.
وفي وســط هــذه النظرة المســتقبلية المتفائلة 
والفريــدة، ينتقل الزائر بين أشــجار بألوان مختلفة، 
ليصل إلى استشــراف في جانب آخر يشــكل ركيزة 
أساســية في بقــاء المجتمعات، وهــو الطعام الذي 
ســيحتاج العالــم إلى 70 %من الســعرات الحرارية 
أكثر من تلك التي نستهلكها اليوم لتوفير الطعام إلى 

سكانه بحلول العام 2050 بناء على تقارير الغذاء في 
العالم، وهو ما يعمل متحف المســتقبل على تقديم 
حلول من خالل تطوير مزارع آلية تستخدم تقينات 
حديثة يمكن من خاللها انتاج الغذاء بكميات كافية 

في المنزل.
وتكمن فكرة المزارع في تأسيس شبكات غذائية 
تخــدم المدن، وتوفير الطعام الطازج لهم يومياً، من 
خالل إرســال االحتياجات إلى المــزارع اآللية التي 
ســوف تعمل علــى تأمين كميات الغذاء المناســبة 
وتوصيلها للمنــازل، إضافة إلى التنبؤ والتعرف على 
قوائــم الطعام والتي ســتتصل مع سلســلة التوريد 
المحليــة ومتاجــر األغذيــة بما يتيح لهم مشــاركة 
البيانات مع أســواق أوســع، ويســاعد على تحديد 
االحتياجات الصحية واستباق أزمات المدن الغذائية، 
وبهذه الطريقة يتم انتاج الماء والغذاء بمعدل أكبر 
بعشرة أضعاف، وباستهالك أقل للمياه والطاقة تصل 

إلى 99%.
ومن الغذاء إلى اإلعمار وتشــييد مدن المستقبل 
ينقــل متحف المســتقبل زواره ليشــاهدوا تجربة 
إعمــار وخصوصا المــدن المدمرة جــراء الكوارث 
الطبيعــة وكيفيــة إعمارها بواســطة ربوتات ذاتية 
البناء معتمدة على التكنولوجيا الحيوية وفي غضون 

أسابيع قليلة. ■ استشراف مستقبل الغذاء


	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031

