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أوباما: اإلمارات وأميركا يمكنهما التعلم مــــــن تجارب بعضهما بعضًا
بحضور محمد بن راشد.. الرئيس األميركي يلقي الكلمة الرئيسة للقمة ويشيد بجهود الدولة في االبتكار

■ محمد بن راشد وحمدان بن محمد وعمار النعيمي 

■ محمد بن راشد وحمدان ومكتوم بن محمد وعمار النعيمي وسيف بن زايد ونهيان بن مبارك وعبداللطيف الزياني وخوسيه غوريا وجيم يونغ كيم يتابعون فعاليات الجلسة الرئيسة |  تصوير: سيف محمد

■ مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد 

Ⅶ خوسيه غوريا: رؤية اإلمارات 2021 بوصلة تشير   
إلى المستقبل

Ⅶ نتعاون مع اإلمارات في مجاالت التربية والتعليم 
والمساواة والحوكمة

■ باراك أوباما يلقي الكلمة الرئيسة للقمة 

دبي - وام

بحضور صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس ال��وزراء حاك��م دبي، رع��اه الله، 
ألقى الرئيس األميركي باراك أوباما الكلمة 
الرئيسة للقمة العالمية للحكومات، وأشاد 
فيها بجهود دولة اإلمارات في دعم مسيرة 
االبتكار، ودعم األمان واالستقرار من خالل 
االس��تثمار في جمي��ع المقومات التي من 
شأنها االرتقاء بمستوى حياة المجتمع من 
رعاية صحية وتعليم وطاقة نظيفة، مؤكداً 
أن اإلمارات وأمي��ركا يمكنهما التعلم من 

تجارب بعضهما بعضاً.
القم��ة  األميرك��ي  الرئي��س  وخاط��ب 
العالمية للحكوم��ات عبر دائرة تلفزيونية 
مغلقة في الي��وم األول من أعمال الدورة 
الرابع��ة للقمة، وش��هد كلم��ة أوباما إلى 
جان��ب صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكت��وم، س��مو الش��يخ حمدان 
ب��ن محمد بن راش��د آل مكتوم ولي عهد 
دبي، وس��مو الش��يخ مكتوم بن محمد بن 
راش��د آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو 
الش��يخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد 
عجم��ان، ومعالي أمل القبيس��ي رئيس��ة 

المجلس الوطني االتحادي، والفريق س��مو 
الش��يخ س��يف بن زاي��د آل نهي��ان نائب 
رئي��س مجل��س ال��وزراء وزي��ر الداخلية، 
وس��مو الش��يخ منصور بن زايد آل نهيان 
نائ��ب رئيس مجلس الوزراء وزير ش��ؤون 
الرئاسة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار 

المسؤولين.

تعزيز العالقات 
وأثنى أوباما في كلمته على جهود صاحب 
الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 
لرؤيته المتميزة في اس��تضافة هذه القمة 
التي تجمع ممثلين ع��ن حكومات العالم، 
مؤك��داً أن الحكوم��ات التي تس��تثمر في 

مواطنيها تصبح دولها أكثر أمنا وازدهارا.
وأض��اف »نحن في الوالي��ات المتحدة 
ندع��م مس��يرة االبت��كار والتطوي��ر التي 
تنتهجها دولة اإلم��ارات العربية المتحدة، 
ونعم��ل عل��ى تعزي��ز عالق��ات التع��اون 
أفض��ل ألطفالنا  والش��راكة لنحقق تعليماً 
ومس��تقباًل اقتصادياً عالمياً واعداً ينعم به 

الجميع«.
وتابع أوباما »يمكن أن نتبادل المعرفة 
ونتعلم من بعضنا البعض كي نطور تجارب 
الحكوم��ات وف��ق احتياج��ات المواطنين، 
فالحكومات التي تصغي لش��عوبها ستكون 

قادرة عل��ى مواجهة المس��تقبل بخطوات 
ثابت��ة ومس��تقرة، وه��ذا لألس��ف م��ا لم 
تس��تطع بعض الحكومات في المنطقة أن 
تحقق��ه عندما تجاهلت مطالب ش��عوبها، 
وه��و أمر طالما أكدت علي��ه في أكثر من 
مناسبة، فمن دون الشفافية والمساءلة لن 

ننهض بكرامة اإلنسان«. 
وخت��م أوبام��ا كلمت��ه »دس��تورنا يبدأ 
بكلمات بس��يطة وهي نحن الشعب وهذا 
يحت��م علين��ا االهتم��ام باالس��تثمار ف��ي 

اإلنسان«.

ضيف الشرف
وتستضيف القمة العالمية للحكومات وفداً 
أميركياً رفيع المس��توى، كضيف الش��رف 
الس��نوي للدورة الرابعة، التي تستمر حتى 

ال�10 من الشهر الجاري.
وعقب كلم��ة الرئي��س األميركي، ألقى 
ستيفن س��ليغ رئيس الوفد األميركي كلمة 
كرر فيها ش��كره لصاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، وللقائمين على 
تنظيم القمة العالمية للحكومات، مؤكداً أن 
الحوارات التي تش��هدها بمختلف جلساتها 

ونقاشاتها ستعزز من فعالية الحكومات. 
وقال س��ليغ  »أود أن أعبر عن سعادتنا 
بالسياس��ات التي تنتهجه��ا دولة اإلمارات 

■ عمار النعيمي وسيف بن زايد ونهيان بن مبارك ونبيل العربي 

■ محمد بن راشد مستمعاً لكلمة الرئيس األميركي 

Ⅶ الرئيس األميركي يثمن جهود محمد بن راشد 
لرؤيته المتميزة في استضافة القمة

Ⅶ ندعم مسيرة االبتكار والتطوير باإلمارات 
ونعمل على تعزيز عالقات التعاون
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■ منصور بن محمد خالل االفتتاح 

■ محمد بن راشد خالل حضوره افتتاح القمة العالمية للحكومات 

Ⅶ  ستيفن سليغ: الحوار الذي تشهده القمة بمختلف 
جلساتها ونقاشاتها سيعزز فعالية الحكومات

Ⅶ اإلمارات والواليات المتحدة تعدان لتوقيع مذكرة 
تفاهم في مجال االبتكار

■ أحمد بن سعيد ونهيان وحمدان بن مبارك ومحمد القرقاوي وخالد بحاح ونبيل العربي 

■ محمد بن راشد يتابع كلمة ستيفن سليغ في الجلسة 

تنه��ض  جعله��ا  م��ا  المتح��دة  العربي��ة 
باقتصاده��ا، العتمادها االبت��كار والتجديد 
واإلب��داع ف��ي مختلف القطاع��ات، ونحن 
لطالم��ا كن��ا داعمين له��ذا النه��ج، حيث 
حرصنا عل��ى تقديم الدع��م والتعاون في 
بحوث الفضاء التكنولوجية ومسبار األمل«.

وكش��ف رئي��س الوف��د األميرك��ي أن 
الواليات المتحدة ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة تع��دان لتوقيع مذكرة تفاهم في 

مجال االبتكار.
وزاد »إن االبت��كار ه��و م��ا يفصل بين 
التقليدي��ة وحكومات  مفه��وم الحكومات 
الحاضر والمس��تقبل، فاالبت��كار يلقي على 
الحكوم��ات مس��ؤولية ومتطلبات  عات��ق 
مختلف��ة من حيث تمكي��ن المواطن، نحن 
في الوالي��ات المتحدة أطلقن��ا هذا النهج 
بحي��ث جعلنا األف��راد مش��اركين فاعلين 
ومطوري��ن للخدمات المقدم��ة لهم، لدينا 
صن��دوق اس��تثماري وبرام��ج للتدري��ب، 
كم��ا أطلقنا برنامجاً اس��تثمارياً بكلفة 1.2 
ملي��ار دوالر يهدف إلطالق برامج تعليمية 
جديدة، حيث نؤمن بأن هذا المجال هو ما 
يدفع عجلة المجتمع نحو التطور والتقدم«، 
وذكر أن نهضة الطاقة المس��تدامة هي أمر 
مه��م ونحرص على تطوير مبادرات منوعة 

في هذا الجانب.

تراجع النمو االقتصادي 
كم��ا حضر صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
ب��ن راش��د آل مكتوم كلم��ة الدكتور جيم 
يونغ كي��م رئيس مجموع��ة البنك الدولي 
الذي ق��ال إن النم��و االقتص��ادي يتراجع 
على المس��توى الدولي واألسواق العالمية 

تتراجع بتراجع الطلب.
وتاب��ع »لقد اس��تثمرت حكومة الصين 
ف��ي التعليم وط��ورت سياس��ات تحد من 
التطرف، وعلى جانب آخر طبقت حكومة 
الدنم��ارك مب��ادرات تقل��ل م��ن تكاليف 

ممارسة األعمال لتحفيز بيئة االستثمار«. 
وأضاف كيم »خالل زيارتي األولى لدولة 

اإلمارات تأثرت جداً بما تم إنجازه هنا، وإذا 
واصلتم هذا فإنني أتعهد بالتعلم منكم«.

واستعرض جيم يونغ كيم تجربة حكومة 
اإلم��ارات على مدار الس��نوات ال���5 فيما 
يتعلق بجودة التعليم والجهود االستثنائية 
التي تبذلها الحكومة في هذا االطار، وأشاد 
بمبادرة صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم، بدع��وة جامعات الدولة 
إلى ترش��يح 3 ش��باب و3 ش��ابات من كل 
جامع��ة، ممن تخرجوا ف��ي آخر عامين أو 
مم��ن هم في س��نواتهم األخي��رة الختيار 
وزير منهم في الحكومة االتحادية، وكشف 
عن انتش��ال مليار ش��خص ممن يعيش��ون 

تحت خط الفقر خالل العام الماضي، بينهم 
700 أل��ف ش��خص بمصدر دخ��ل أقل من 
دوالرين، وس��لط الضوء على الجهود التي 
تبذله��ا مجموعة البن��ك الدولي على مدار 
60 عاماً في دعم ال��دول النامية للنهوض، 
وخطة البن��ك الدولي لعام 2030 المتمثلة 
في وض��ح ح��د للفق��ر العالم��ي وتأمين 

االزدهار لتلك الدول حول العالم.

حوكمة شاملة 
وبي��ن أن الوصول إلى الحوكمة الش��املة 
يكمن عب��ر النمو االقتصادي، واالس��تثمار 
ف��ي التعلي��م والرعاي��ة الصحي��ة وتفادي 
المخاطر كالتغير المناخي وانتشار األوبئة، 
ألن كثيرا من االس��واق الناش��ئة تراجعت 
اعمالها بس��بب التغير المناخي، حيث كان 
ع��ام 2015 االكث��ر حرارة ما أثر س��لباً في 
الملي��ارات الذين يعيش��ون عل��ى كوكب 

األرض.

أزمة الالجئين
وعل��ى صعيد آخ��ر تح��دث الدكتور جيم 
عن ازم��ة الالجئي��ن التي تجت��اح منطقة 
الشرق األوسط والمتمثلة في نزوح مئات 
اآلالف من الالجئين الذين تشهد مناطقهم 
اضطرابات وتوت��رات حالية خلفت المزيد 

اياها بأنها  من العن��ف والتطرف، واصف��اً 
اس��وأ أزمة انس��انية منذ الحرب العالمية 
الثانية. وأعلن عن سلس��لة من المبادرات 
التي يعمل عليها  واالجراءات االس��تثنائية 
البنك الدولي بالتعاون مع بعض الش��ركاء 
ح��ول العالم لتأمي��ن 200 ملي��ون دوالر 
لدعم قطاع التعليم في لبنان واالردن، و20 
ملي��ون دوالر لالس��تجابة لكافة التحديات 

المتعلقة بأزمة الالجئين.
يكم��ن  الش��املة  الحوكم��ة  أن  وأك��د 
دوره��ا في تأمي��ن العالقة بي��ن المواطن 
مب��ادئ:   3 عل��ى  معتم��دة  والحكوم��ة 
الشفافية، واالستثمار في الكوادر البشرية، 
وتأمي��ن بيئة أعم��ال محفزة لالس��تثمار، 
وتن��اول تجربة جمهورية الصين الش��عبية 
به��ذا المجال، وقال إنها اس��تطاعت توفير 
ما يق��ارب 54 مليون وظيف��ة في القطاع 
الخ��اص على مدار 5 س��نوات بفضل البيئة 
التنافسية التي تتمتع بها، وكذلك الدنمارك 
الت��ي ف��ازت بالمرتبة األول��ى على صعيد 

ممارسة األعمال.

الحكومة المفتوحة 
وحض��ر صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، كلمة خوسيه أنخيل غوريا 
التعاون االقتصادي  العام لمنظم��ة  األمين 

والتنمي��ة الذي ق��ال »نري��د أن نعزز من 
دور منظمة التع��اون والتنمية االقتصادية 
وننم��ي عالقته��ا بدول��ة اإلم��ارات ودول 

الشرق األوسط«.  
زال  ال  االقتصادي��ة  اآلف��اق  إن  وق��ال 
يعتريها بعض من عدم الوضوح وكنا نتوقع 
أن ينم��و االقتص��اد العالمي بش��كل أكبر، 
مش��يراً إلى أن رؤية دولة اإلمارات 2021 
هي خير مثال على التزام الحكومة بتحقيق 
التنمية التي ترس��م خارط��ة طريق لتقدم 
الدولة. ولفت غوريا في كلمته إلى تعاون 
المنظم��ة مع دولة اإلم��ارات في مجاالت 
التربية والتعليم والمس��اواة بين الجنسين 
والحوكم��ة، مش��يداً بدور صاحب الس��مو 
الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم، ودولة 
الحكومة  اإلم��ارات في تش��جيع سياس��ة 

المفتوحة واالستجابة لرغبات المواطنين.
وأفاد بأن رؤية اإلمارات 2021 هي خير 
مثال للنهج المطلوب، وأن اإلمارات تعرف 
طريقها نحو المستقبل، ورؤية 2021 تمثل 

البوصلة التي تشير إليه.
وذك��ر أن الوضع االقتص��ادي العالمي 
بعد 8 سنوات من األزمات لم يشهد النمو 
المطل��وب، متوقعاً نم��وا بطيئا وتدريجيا 
لالقتص��اد العالمي، لن يتجاوز %6 بحلول 

.2017

يشارك في القمة العالمية للحكومات، التجمع األكبر عالمياً المتخصص 
في استش��راف حكومات المس��تقبل، أكثر من 125 دولة حول العالم 
و3000 مش��ارك و125 متحدثاً في أكثر من 70 جلسة مختلفة، بما في 
ذلك كبار الش��خصيات، وق��ادة وخبراء القطاعي��ن الحكومي والخاص 
ف��ي العالم، وصناع القرار، وال��وزراء فضالً عن الرؤس��اء التنفيذيين، 
وق��ادة االبت��كار، والمس��ؤولين والخب��راء ورواد األعم��ال، وممثلي 

المؤسسات األكاديمية، ونخبة من طالب الجامعات.
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في جلسة شهدها محمد بن راشد وحملت عنوان »عقيدة التكامل«

سيف بن زايد: اإلمارات بقيادتها العبـــــــقرية قادرة على استشراف المستقبل

■ محمد بن راشد وحمدان ومكتوم بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن محمد وسلطان الجابر  |   تصوير خليفة عيسى 

Ⅶ رئيس الدولة اختار عقيدة تكاملية تجمع وال تفرق وتبني وال تهدم

Ⅶ إنجازات اإلمارات تبناها مؤسسها وسار على نهجه خليفة

Ⅶ القمة عالمية مرموقة تستفيد منها جميع شعوب وحكومات العالم 

Ⅶ الحدث يعزز سمعة اإلمارات في مؤشرات التنافسية العالمية وصورتها الحضارية

Ⅶ سيعود اليمن سعيدًا آمنًا كما كان بحكمة قيادتنا وعزم أبنائنا وأشقائنا بقيادة السعودية

Ⅶ لوال تدخلنا »النتقل الحريق« إلى دولتنا وبيوتنا وإلى بقية الدول المجاورة

دبي ــ رامي عايش 

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم، نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس 
مجلس ال��وزراء حاك��م دبي، رع��اه الله، 
جلس��ة »عقيدة التكامل« التي تحدث فيها 
الفريق س��مو الش��يخ س��يف بن زايد آل 
نهي��ان، نائب رئيس مجل��س الوزراء وزير 
الداخلي��ة، أم��س، خ��ال فعالي��ات القمة 
العالمي��ة للحكوم��ات في مدين��ة جميرا 

بدبي. 
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهي��ان، أن ما حققته اإلمارات وتحققه 
م��ن منج��زات وطنية كبرى ف��ي مختلف 
القطاعات، نابع من العقيدة التكاملية التي 
تبناها المغفور له الش��يخ زايد بن سلطان 
آل نهي��ان، طي��ب الله ث��راه، وإخوانه من 
الرعي��ل األول بن��اة االتحاد، وس��ار على 
نهجهم صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 
زاي��د آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 

مواصًا مسيرة االزدهار والبناء.
وأشاد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
الحثيثة  الوطنية  بالجه��ود  الداخلية،  وزير 
التي يبذلها قائد المس��يرة صاحب السمو 
الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم، نائب 
رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، وأخوهما صاحب الس��مو 
الش��يخ محم��د بن زاي��د آل نهي��ان، ولي 
عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء 
المجلس األعل��ى حكام اإلم��ارات، والتي 
ش��كلت التكاملية م��ع المجتمع بمختلف 
مكوناته، وبنت س��ياجاً قوياً منيعاً، وجسراً 
راس��خاً يس��تلهم أصالة الماض��ي ويوطد 

دعائم الحاضر عبوراً ألمجاد المستقبل.

شكر راعي القمة
ج��اء ذلك ف��ي كلم��ة ألقاها س��موه في 
الجلس��ة الرئيس��ية أمام القم��ة العالمية 
للحكومات التي اس��تهلها بالتعبير عن بالغ 

تقديره لراعي القمة، صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكت��وم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، على حكمته الرشيدة وما يقدمه 
للوطن من عطاء إبداعي كبير، أس��هم في 
بناء النهضة الوطنية الشاملة، مشيراً سموه 
إل��ى أهمية هذه القمة الحكومية المحلية 
الت��ي أصبح��ت بفضل جه��ود راعيها قمة 
عالمية مرموقة تستفيد منها جميع شعوب 
وحكومات العالم با اس��تثناء، كما تسهم 
في عل��و مكانة دول��ة اإلم��ارات العربية 
المتح��دة ف��ي المحافل الدولي��ة، وتعزيز 
التنافسية العالمية  سمعتها في مؤش��رات 
وصورته��ا الحضاري��ة بي��ن دول العال��م 

المتقدمة.
وأكد سموه أن دولة اإلمارات محظوظة 
بقيادتها الرش��يدة، الس��يما صاحب السمو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم، نائب 
رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، وصاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 
نائ��ب القائد األعل��ى للقوات المس��لحة، 
المتكاملتين،  بالش��خصيتين  إياهما  واصفاً 
واللذين يش��كان منبع عقي��دة التكاملية 

في الدولة.
وأش��ار إل��ى أن توجيه صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم، نائب 
رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، باختيار شاب ليكون وزيراً 
جدي��داً في الحكوم��ة، دلي��ل قاطع على 
العالية  بالش��باب وثقت��ه  اهتمام س��موه 
بقدراته��م، وحرصه على إعطائهم الفرصة 
ليمارس��وا دورهم الحقيقي ف��ي العملية 

التنموية الشاملة.

استلهام الواقع
وعبر سموه عن ثقته بأن اإلمارات بقيادتها 
العبقرية الرشيدة، قادرة دوماً على استلهام 
الواقع الستشراف المستقبل، عبر العقيدة 
التكاملية في ش��تى مناحي حياتنا اليومية 
واالجتماعية  واالقتصادية  منها  السياس��ية 
والفكري��ة، مؤكداً س��عيها الدؤوب لتأمين 
موطئ قدم إماراتي راس��خ في عالم الغد، 

مهم��ا كانت التحديات، ومش��دداً على أن 
»المفاج��آت« ال تعني ش��يئاً في القاموس 
اإلمارات��ي القائم على الحكمة، والتخطيط 
وذلك  واالس��تعداد،  والمب��ادرة  والع��زم 
إيماناً منا جميعاً بأن االس��تجابة فقط عند 

األزمات تعد فشًا ذريعاً.

وتطرق س��موه إلى أهمية »استشراف 
المس��تقبل« عب��ر فيلم قصير ت��م عرضه 
لحريق »فندق العنوان« بدبي، قائًا سموه: 
»هذا هو أحد أوجه استش��راف المستقبل 
ال��ذي عملت اإلمارات عليه منذ س��نوات، 
وضمن لها االس��تعداد والجهوزية القصوى 

لمث��ل هذه التحدي��ات واألزم��ات اليوم، 
الفتاً إلى توجيهات صاحب الس��مو الشيخ 
محم��د ب��ن زاي��د آل نهيان، أثن��اء حريق 
الس��وق المركزي في أبوظبي عام 2003، 
ما ش��كل ب��دوره نقط��ة تح��ول جوهرية 
في االستعدادات المس��بقة لألزمات على 
نحو استش��رافي وتكاملي، وفق قاعدة تم 
ترس��يخها بأن االس��تجابة فق��ط كرد فعل 
وقت األزمات تعد فشًا ذريعاً بحد ذاتها.

وأضاف س��موه: »إنه ومع استش��راف 
المس��تقبل تظهر الحاجة دوم��اً ل�»عقيدة 
التكام��ل« التي ش��اهدنا إح��دى تجلياتها 
في مش��اهد فيلم الحري��ق، وهي تكاملية 
واضحة في األدوار بين القيادة والحكومة 
والمجتم��ع بكاف��ة مكوناته م��ن جمهور 
ومؤسس��ات )بلدي��ة، وس��ياحة، وإع��ام، 
وش��رطة، ودفاع مدني..(، مؤكداً س��موه 
أن هذا التكامل لم يبدأ ليلة 31 ديس��مبر 
2015، ب��ل من��ذ لحظة التصمي��م الناجح 
للمنطق��ة والمباني التي ش��يدت فيها عام 
واإلعداد  والجاهزي��ة،  والتخطي��ط   2003
الفاعلة عند س��اعة  المس��بق لاس��تجابة 

الصفر.
وقال س��موه: »حوادث الحرائق ليست 
جدي��دة ف��ي الدولة، وقد تح��دث في أي 
وق��ت، أس��وة ببقي��ة الدول، وم��ا حدث 
حدث في فندق العنوان ليلة رأس الس��نة، 
ح��ادث ق��د يتكرر ف��ي مكان آخ��ر، لكن 
استشراف المستقبل من قبل قيادة الدول 
الحكيمة، وتكاملها م��ع الدوائر الحكومية 
المختص��ة، والمجتم��ع، والزائري��ن الذين 
كان��وا موجودي��ن هناك هو ما أس��هم في 

سرعة السيطرة على هذا الحريق«.

مثال عالمي
وتابع س��موه: »بهذا تعطي دولة اإلمارات 
العالم مثااًل حياً لعقي��دة التكامل الفاعل، 
حي��ث تم التواصل الحق��اً مع نزالء فندق 
العنوان خال )72( ساعة، وتبين أن نسبة 
الرض��ا العام فاق��ت %98، وذلك لما رأوه 
بأعينه��م من حرص ش��ديد وكفاءة فريدة 
ف��ي التعامل مع الحادث��ة، والقدرة التامة 
على تأمين السامة العامة، فيما عبر سموه 

عن شكره لوسائل اإلعام التي تعاملت مع 
الحدث بشفافية، وأبدى أسفه »المشفق«، 
معت��ذراً لتل��ك الوس��ائل اإلعامي��ة التي 
راهنت على فش��ل اإلم��ارات في مواصلة 
احتفاالتها بالعام الجديد قائًا: »إن عقيدتنا 
التكاملية قد أخس��رتهم الره��ان«، مضيفاً 
س��موه: »إنن��ا نتعل��م من خب��رات غيرنا 
ونس��تفيد إيجاباً من أخطائنا، لينعم شعب 
اإلمارات والمقيمون بالرخاء واالستقرار«.

وق��ال موجه��اً حديث��ه ألف��راد الدفاع 
المدن��ي: »المجتمع اإلمارات��ي، وخصوصاً 
إدارة الفن��دق، والن��زالء، أس��هم بمقدار 
مس��اهمتكم ف��ي إطفاء الحري��ق، كل في 
موقعه، م��ن خال الحفاظ عل��ى الهدوء، 
وبذل كل ما بإمكانه من أجل إنجاز المهمة 

بأسرع وقت ممكن«.

تهنئة وتقدير
وتوقف س��موه ف��ي هذا الس��ياق لتهنئة 
اإلم��ارات، قائًا: »اس��محوا ل��ي أن أهنئ 
اإلم��ارات قيادة وحكوم��ة ومجتمعاً، بأن 
أرق��ى كيلومت��ر مربع في العالم س��يبقى 
القيادة االستثنائية والعقيدة  األرقى بهذه 
التكاملية، وأود اس��تغال الفرصة إلرسال 
تحي��ة للذين اتصلوا بنا م��ن الخارج وقت 
الح��ادث، ومنه��م الس��يد ويلي��ام براتون 
المف��وض العام لش��رطة نيوي��ورك، الذي 
اتص��ل بع��د دقائق م��ن نش��وب الحريق 
لاطمئنان، وليعرض علينا أي استش��ارات، 
مقدم��اً بذلك مث��ااًل على عم��ق العاقات 
التي تربطنا بالعالم ومتانتها، إضافة لكونه 

يتحلى بالعقيدة التكاملية«.
وقال موجهاً حديثه إلى صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم، نائب 
رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله: »سيبقى الكيلومتر المربع 

األرقى في العالم، بجهد الفريق الواحد«.

التكاملية والبناء
وقال الفريق س��مو الشيخ سيف بن زايد: 
إن الحكوم��ات وال��دول تش��كل عقائدها 
الخاص��ة به��ا، وتختار م��ا يناس��بها، فمن 
بين تل��ك العقائد ما ه��و إيجابي وما هو 

■ سيف بن زايد متحدثاً خالل الجلسة

■ سيف بن زايد يتابع حديثه للحضور  ■ محمد القرقاوي وسلطان الجابر وعدد من المسؤولين 
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في جلسة شهدها محمد بن راشد وحملت عنوان »عقيدة التكامل«

سيف بن زايد: اإلمارات بقيادتها العبـــــــقرية قادرة على استشراف المستقبل

والعقي��دة  الفردي��ة،  كالعقي��دة  س��لبي: 
المهيمن��ة وغيره��ا، لك��ن رئي��س دولتنا 
حفظ��ه الله ورع��اه، اخت��ار العقيدة التي 
تجم��ع وال تفرق، والتي تبن��ي وال تهدم، 
وهي العقي��دة التكاملي��ة اإلماراتية التي 
بنيت على »القيادة االس��تثنائية، المواطنة 
اإليجابية، االستثمار في الموارد البشرية«، 
وبس��بب هذه العقي��دة التكاملية حققت 
الدول��ة مجموعة من اإلنجازات نافس��ت 
به��ا دول العال��م ف��ي معظم مؤش��رات 
التنافس��ية العالمية وفي مجاالت مختلفة، 
منها السياس��ي واالجتماع��ي واالقتصادي 
واألمن��ي والس��ياحي وغيره��ا، إذ احتلت 
المركز األول في مؤش��ر الثقة بالحكومة، 
والمركز الثاني في مؤش��ر جودة القرارات 
الحكومية، والمركز الثاني أيضاً في مؤش��ر 
ثق��ة الجمهور في السياس��يين والس��معة 

الدولية للدولة.
وتناول سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، 
عقيدة التكامل في المجال السياسي، قائًا 
إنه بالعقيدة التكاملية للقادة المؤسس��ين 
بني االتحاد ونما وترس��خت أركانه اليوم، 
بل وأصبح البل��د األول في الخير والعطاء 
مقارنة بحجم دخل��ه القومي، وبعقيدتكم 
التكاملية تأسس مجلس  وعقيدة إخوانكم 
التع��اون الخليج��ي بدع��وة انطلقت من 
عاصم��ة االتح��اد »أبوظب��ي«، وبعقي��دة 
التكام��ل اس��تمرت اإلمارات بالمش��اركة 
الفاعلة بدعم الش��رعية ف��ي اليمن، وكم 
نحن فخورون بقيادتنا التي اتخذت القرار 
وبقواتنا المسلحة الباس��لة في تنفيذ هذا 
القرار، وبأبنائنا في القوات المسلحة الذين 
ترب��وا على هذه العقيدة التكاملية، وحتى 
بالمتقاعدي��ن منهم الذين ال يتأخرون عن 

تلبية النداء.

الذهاب إلى اليمن
وشدد س��موه على أن مش��اركة اإلمارات 
في ح��رب اليمن لم تك��ن بداعي الحرب 
المج��ردة، أو الس��عي للدم��ار، بل جاءت 
كمس��عى حتم��ي وواجب إلع��ادة األمل 
وإع��ادة اإلعم��ار ف��ي بلد ش��قيق وجار، 
مس��تعرضاً س��موه ما تم إنجازه من ركائز 

وبن��ى تحتي��ة ف��ي اليمن ش��ملت قطاع 
واألم��ن  الصحي��ة  والخدم��ات  التعلي��م 

والشرطة والدفاع المدني وغيرها.
واس��تعرض س��مو نائب رئيس مجلس 
الصحي��ة  المس��اعدات  أب��رز  ال��وزراء، 
والتعليمي��ة وتلك المتعلقة بالبنية التحتية 
الت��ي قدمتها اإلمارات إلى اليمن منذ نحو 
س��تة شهور وهي: 69 مدرسة، و19 محطة 
كهرباء، و19 مستشفى ومركزاً صحياً، و13 

مركز شرطة ودفاع مدني.
وأضاف س��موه: بالرغم م��ن القرارات 
الصعبة الت��ي اتخذتها الدول��ة في الفترة 
األخيرة ومعها العالم أجمع، فقد تواصلت 
اإلنج��ازات المحلي��ة والمض��ي قدماً بثقة 
وثبات في تمتين الروابط مع مختلف دول 
وشعوب العالم الش��قيقة منها والصديقة، 
وب��ات أمام مواطنينا أكث��ر من 100 دولة 
تس��تقبل الجواز اإلماراتي دون تأشيرة أو 
بتأش��يرة تمن��ح عند الوص��ول، معبراً عن 
ش��كره لسمو الش��يخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان، وزير الخارجية، وللمواطنين بسبب 
سلوكياتهم اإليجابية في الخارج وسمعتهم 
ال��ذي  الحض��اري  ومس��تواهم  الطيب��ة 
داخل باده��م وخارجها  يظهرونه دوم��اً 
عل��ى حد الس��واء. وتناول س��موه عقيدة 
التكامل في المج��ال االجتماعي، قائًا: إن 
بعض الدول تخش��ى أو تتردد إزاء السخاء 
االس��تثماري في الموارد البشرية، وهو ما 
ترفضه عقيدتنا التكاملية التي تؤكد حتمية 
تنمية الطاقات الشبابية خير تنمية، تعليماً 
وتش��غيًا وغرس��اً لقيم ال��والء واالنتماء 
الوطني، مشيراً سموه إلى أهمية المبادرة 
الس��امية باختيار وزراء شباب وشابات من 
الجامعات للمش��اركة واالنضمام لمجلسنا 
ال��وزاري، مضيفاً أنه م��ا إن تم إقرار نظام 
الخدم��ة الوطنية، حتى وجدنا أبناء وبنات 
اإلمارات يندفع��ون طوعاً وبصدق ومحبة 
ألداء الواجب الوطني، مس��تعدين لحماية 
أرض وطنه��م وتلبية ن��داء قيادتهم بفخر 

واعتزاز.

الشهداء
وتطرق إل��ى عائلة الش��هيد وخصوصاً أم 

الش��هيد اإلماراتي التي أظهرت نبًا وفداء 
ووطني��ة فريدة، حين طلب��ت إلحاق أبناء 
له��ا آخري��ن ف��ي المعرك��ة، وكذلك فعل 
الجرح��ى الذين ناش��دوا قادتهم تس��ريع 
الع��ودة للقتال، قائ��ًا: إن بصمات عقيدة 
التكامل تظهر آثاره��ا واضحة عندما هب 

المواط��ن والمجتم��ع لدعم ق��رار الدولة 
بالتضحي��ة بالغال��ي والنفي��س، وأهمه��ا 
االس��تعداد للتضحي��ة بالنف��س، مترحم��اً 
إس��هامات جميع  على ش��هدائنا وش��اكراً 
العام  القطاعين  المؤسس��ات واألفراد في 

والخاص.

وتن��اول الفريق س��مو الش��يخ س��يف 
»عقي��دة التكامل« في المجال االقتصادي، 
داعياً الحضور إل��ى متابعة فيديو لصاحب 
السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
ع��ام 2008، عندم��ا تح��دث س��موه عن 
إيمان��ه العمي��ق بقدرة دبي عل��ى تجاوز 
األزمة العالمية بكلم��ات الواثق، وبإيمان 
س��موه العمي��ق بمثابرة وإرادة الش��عب 
اإلمارات��ي، مضيف��اً: »فعًا طوي��ل العمر، 
نح��ن أقوياء ومثاب��رون وواثقون، وتمكنا 
العالمي��ة  األزم��ة  م��ن تحوي��ل  جميع��اً 
إلى قص��ة نجاح باهرة«، مش��يراً س��موه 

إل��ى أن عقي��دة التكام��ل واستش��راف 
المس��تقبل والس��عي ال��دؤوب لضمان 
مس��تقبل األجيال القادمة دفع اإلمارات 
لاس��تثمار في الطاقة البديلة ومشاريع 
االقتصادي وغيرها،  والتنويع  االستدامة 
رغم مخ��زون النفط العالم��ي للدولة. 
وأورد س��موه برنام��ج »مصدر« لتحلية 
مي��اه البح��ر، كش��اهد ماث��ل على أحد 
مشروعات االستدامة التي تنفذها دولة 
اإلمارات العربي��ة المتحدة، حيث تبلغ 
كلف��ة الغالون المنت��ج 3.3 دراهم وفق 
البرنام��ج، وه��و أقل من س��عر الكلفة 
بالطاق��ة التقليدية، فيم��ا ينتج البرنامج 

بحدود مليون و500 لتر يومياً.

مؤشرات عالمية
ثم عرج سموه على بعض نتائج ومؤشرات 
عالمية تظهر الدولة وهي تتصدر غالبية 
دول العال��م، كتبوئه��ا المرتب��ة األولى 
عالمي��اً في الثق��ة بالحكوم��ة، والثانية 
عالمياً في جودة الق��رارات الحكومية، 
والس��معة  بالسياس��يين  الثق��ة  وف��ي 
العالمية، والخامس��ة عالمياً في التنوع 
االقتصادي، والس��ابعة عالمياً في مؤشر 
ريادة األعمال، مش��يراً إلى أن العقيدة 
التكاملية اإلماراتية س��وف تس��تمر في 
بناء مستقبل إماراتي أفضل مهما كانت 
التحدي��ات، ألن البيت متوح��د ولدينا 
الرؤية السابقة لعصرها واإلرادة الكافية 
لتحقيقها.وختم س��موه بمقاربة مجملة 
قائًا: »بإذن الله وبقيادة سيدي صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، حفظه الله، مثل ما أطفأنا 
حري��ق الفندق ومنعنا امتداده، ولتبقى 
منطق��ة برج خليفة أرق��ى كيلومتر في 
العالم، س��نطفئ حريق اليمن ونحافظ 
على حلمنا وأملنا في خليج آمن مزدهر 
موحد، بعيداً ع��ن تدخات المتربصين 
والحاقدي��ن، وس��يعود اليمن الس��عيد 
آمناً س��عيداً بحكمة القيادة السياس��ية 
لدولتنا، وعزم أبنائنا وأشقائنا في قوات 
التحالف العربي بقيادة المملكة العربية 

السعودية«.

Ⅶ نسبة رضا نزالء »العنوان« فاقت 98 % لما رأوه بأعينهم من كفاءة في التعامل مع الحريق 

Ⅶ اإلمارات ستطفئ »حريق اليمن« كما نجحت وتميزت في إطفاء حريق »العنوان«

Ⅶ وسائل إعالمنا تعاملت مع حادث الفندق بشفافية وموضوعية وواكبته لحظة بلحظة 

Ⅶ اإلعالم الذي راهن على فشل اإلمارات في مواصلة احتفاالتها بالعام الجديد خسر الرهان 

Ⅶ توجيه محمد بن راشد بضم وزير من الشباب يعكس االهتمام بهذا الجيل 

Ⅶ جهود القيادة وتكاملها مع المجتمع بنت جسرًا إلى أمجاد المستقبل

■ حمدان ومكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وأمل القبيسي وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد ونهيان وحمدان بن مبارك يتابعون الجلسة

■  سيف بن زايد يتحدث في القمة

■ سيف بن زايد خالل حديثه للحضور

طروحات 

طرح  الفريق س��مو الش��يخ سيف 
بن زايد آل نهيان، ثاثة موضوعات 
ذات صل��ة ب�»عقي��دة التكام��ل«، 
أوله��ا »االس��تثمار ف��ي الم��وارد 
البش��رية« في قمة 2013، كأساس 
وبكون��ه  المؤسس��ية  للمنظوم��ة 
الحقيقي، والثانية  التنمي��ة  جوهر 
حول »القيادة االستثنائية« في قمة 
2014، إذ حظي��ت الدول��ة بقادة 
اس��تثنائيين طوال مراحل التاريخ، 
والثالثة حول »المواطنة اإليجابية« 
في قمة 2015، باعتبارها ممارسة 
للوالء واالعتناء بالوطن، وتش��كل 
تلك الطروحات المتكاملة،منظومة 
واح��دة تتحقق م��ن خالها الكثير 
م��ن المنج��زات عند األم��م التي 
له،  وتستعد  مس��تقبلها  تستشرف 
وأن مبدأ التكاملي��ة التي اتخذتها 
اإلم��ارات عقي��دة عل��ى صعي��د 
والتخطي��ط  والممارس��ة  اإلدارة 
وغيرها، يتغلغل في مختلف أوجه 

النشاط العام للدولة والمجتمع. 
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محمد بن راشد يتوسط الحاضرين في القمة 

دبي - البيان 

فاجأ صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة 
رئي��س مجل��س ال��وزراء حاك��م دبي، 
رعاه الل��ه، الحاضرين، بجلوس س��موه 
وس��ط المقاع��د المخصص��ة للجمهور، 
خالل جلس��ة عقيدة التكامل، عوضاً عن 
الجل��وس في الصف��وف األمامية، حرصاً 
من س��موه عل��ى التواجد بي��ن ضيوف 
القمة، والقت هذه االلتفاتة تفاعاًل كبيراً 
بين أوس��اط مستخدمي وسائل التواصل 
االجتماع��ي، الذي��ن تداولوه��ا بكثرة، 

وعلقوا عليها بفخر وحب.

 في تواضع ال يعرفه إال الكبار وخالل جلسة عقيدة التكامل
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كّرم الفائزة بجائزة اإلمارات للمعلم المبتكر وعددًا من المعلمات المتميزات

محمد بن راشد: تخصيص جائزة للمعلم ينبع 
من إيماننا بأهمية رسالته ودوره

دبي - رحاب حالوة

أكد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم نائ��ب رئي��س الدول��ة رئيس 
مجل��س الوزراء حاكم دب��ي، رعاه الله، أن 
تخصيص جائزة للمعل��م المبتكر ينبع من 
إيماننا بأهمية الرس��الة والدور الذي يقوم 
به المعلم في تنش��ئة األجيال لبناء مجتمع 
صالح ووطن متطور، مش��دداً س��موه على 
أن الحكومة تض��ع االرتقاء بقطاع التعليم 
على أسس مستقبلية في مقدمة أولوياتها.

جاء ذلك بمناس��بة تكريم سموه للفائز 
المبتك��ر«،  للمعل��م  »اإلم��ارات  بجائ��زة 
ف��ي إط��ار أعمال ال��دورة الرابع��ة للقمة 
العالمي��ة للحكومات التي تواصل فعالياتها 
حتى العاش��ر من فبراي��ر في مدينة جميرا 
بدبي تحت ش��عار »استش��راف حكومات 

المستقبل«.

ركيزة
وق��ال صاح��ب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راشد آل مكتوم: ترتكز دولة اإلمارات في 
سياستها للتطوير والتحديث والتنمية، على 
االس��تثمار في اإلنس��ان أواًل، ألنه الركيزة 
األساس��ية والعام��ل األس��اس ف��ي تق��دم 

المجتمع والدولة.
وأضاف س��موه »المعلمون هم األساس 
ف��ي تكوي��ن اإلنس��ان الق��ادر والمؤه��ل 
والناجح، وهم من يغرسون في أجيال الغد 
حب العلم والنجاح وحب الوطن وخدمته، 
ويعمل��ون على تزويد الط��اب بالمهارات 
والق��درات ك��ي يكون��وا قادة المس��تقبل 

ويتابعوا مسيرة بناء األوطان«.

إنجازات
وق��د ف��از بالجائزة الت��ي تقدمه��ا وزارة 
التربي��ة والتعلي��م بالتعاون م��ع مجموعة 
»جيم��س للتعليم« وقيمته��ا مليون درهم 
إماراتي، المعلمة ابتس��ام راش��د الشميلي 
م��ن مدرس��ة »الرؤي��ا« ف��ي منطقة رأس 
الخيم��ة التعليمية، الت��ي اختيرت كأفضل 
معلم��ة مبتكرة لإلنج��ازات المتميزة التي 

حققتها واالبتكارات التي طبقتها في مجال 
استخدام الطاقة المتجددة.

كما كرم صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
ب��ن راش��د آل مكتوم كًا م��ن المعلمات: 
ن��ورة س��عيد الش��حي وس��ماح حم��دان 
الظنحان��ي وآمنة عبدالل��ه الزعابي ونادية 

سعيد الكعبي ألدائهن المتميز في المسيرة 
التعليمية.

وحصل 20 معلماً من خال الجائزة على 
دورات تدريبية مدفوع��ة التكاليف خارج 
الدول��ة.  وتع��د جائزة اإلم��ارات للمعلم 
المبتك��ر، أول جائ��زة وطني��ة للمعلمي��ن 

والمعلم��ات اإلماراتيين واألعلى قيمة في 
المنطق��ة، إذ تبل��غ قيمتها ملي��ون درهم، 
وتتمي��ز بأنه��ا تامس جوان��ب مهمة في 
ش��خصية المعل��م وأدواره الت��ي يؤديها، 
س��واء في مش��اركته المجتمعي��ة أو على 
صعيد األثر الذي يتركه في تحسين مستوى 

الطلبة الدراس��ي، وبصمت��ه التي تركها في 
تحقيق اإلنجازات على مستوى العمل.

تحفيز
وفي تعليق لها؛ قالت المعلمة ابتسام راشد 
الش��ميلي الحاصلة عل��ى المركز األول، إن 

الجائزة تحف��ز المعلم وتعّلمه كيف يكون 
قيادي��اً في المي��دان التربوي، وهي محطة 
مهمة ف��ي مش��واري التعليم��ي ألهميتها 

وقيمتها المعنوية الكبيرة. 
وأكدت الشميلي أنها تمكنت من تنفيذ 
11 ابتكاراً علمياً تهتم بحل المش��اكل التي 
تحي��ط بن��ا مثل ابت��كار لتوظي��ف الطاقة 
المه��دورة وتحويله��ا إلى طاقة  الحرارية 

كهربائية.
وعب��رت المعلم��ة آمن��ة الزعاب��ي عن 
س��عادتها وفخره��ا بتكريمها ف��ي الجائزة 
بدورته��ا األول��ى، معتبرة أن ذل��ك الفوز 
س��وف يزيد من مس��ؤوليتها تج��اه أبنائنا 

الطلبة.
وذك��رت أنها أعدت 7 مب��ادرات تدعم 
االبتكارات منها: استاهل امتياز، والمدرسة 
الذكي��ة والرياضي��ات الذكي��ة، والعص��ف 

الذهني الذاتي، ومنصة بادر لاقتراحات.

■ محمد بن راشد يتوسط ابتسام راشد الشميلي والمعلمات المكرمات بحضور حسين الحمادي وسوني فاركي  |  تصوير: خليفة عيسى

■ سموه في حديث مع إحدى المعلمات المتميزات■ نائب رئيس الدولة خالل تكريم ابتسام الشميلي

■ سموه يسلم إحدى المعلمات درع التكريم 

■ محمد بن راشد يكرم إحدى المعلمات المبتكرات بحضور حسين الحمادي وسوني فاركي

■ محمد بن راشد يكرم معلمة متميزة

Ⅶ سموه: االستثمار في اإلنسان أواًل ألنه ركيزة التقدم 

Ⅶ المعلمون أساس تكوين اإلنسان القادر والمؤهل والناجح

Ⅶ االرتقاء بالتعليم على أسس مستقبلية في مقدمة أولويات الحكومة 
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Ⅶ محمد بن راشد وحمدان بن محمد وعهود الرومي خالل الزيارة

تفقد بحضور حمدان ومكتوم بن محمد معرض الحكومات الخالقة

محمد بن راشد: االبتكار أرقى أشكال المنافسة
دبي - وام 

أكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم، نائ��ب رئي��س الدول��ة رئي��س 
مجلس ال��وزراء حاكم دبي، رع��اه الله، أن 
التنافس في العلوم واالبتكار أرقى أش��كال 
المنافسة وأكثرها تحضراً. وقال إن ابتكارات 
الحكوم��ات الخالق��ة س��تحفز aللحكومات 

األخرى، وستلهمها لبناء تجاربها المتميزة.
جاء ذل��ك خالل زي��ارة س��موه، يرافقه 
سمو الش��يخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم 
بن محمد بن راش��د آل مكتوم، نائب حاكم 
ابت��كارات الحكومات الخالقة،  دبي، فعالية 
ضم��ن أعمال الدورة الرابعة للقمة العالمية 
للحكوم��ات التي يش��ارك فيه��ا أكثر من 3 

آالف شخص من 125 دولة. 
وتفقد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم الموق��ع الذي عرضت فيه 
حكوم��ات من دول حول العالم مش��اريعها 
المبتكرة التي أحدثت أثراً بالغ األهمية في 
حي��اة المجتمعات، وش��كلت حلواًل إبداعية 
في تطوير أدوات العمل الحكومي واالرتقاء 
بمس��توى الخدم��ات.  راف��ق س��موه خالل 
الزيارة س��مو الش��يخ منصور بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبد الله 
القرقاوي، رئيس القمة العالمية للحكومات، 

وعدد من المسؤولين.
وكش��ف مركز محمد بن راش��د لالبتكار 
الحكومي أنه سيتم تكريم أفضل االبتكارات 
المش��اركة عل��ى منص��ة القم��ة العالمي��ة 

للحكوم��ات، بع��د تقييمه��ا من قب��ل لجنة 
تحكيم متخصصة.

وتعتم��د عملي��ة التقييم معايي��ر تقييم 
رئيس��ة ثالثة، ه��ي حداثة الفك��رة واألثر، 
وقابلي��ة التكرار ف��ي المكان ال��ذي نفذت 
فيه، والتطبيق في أماكن أخرى، وستستقبل 
ابت��كارات الحكوم��ات الخالقة في الدورات 
المقبلة الترشيحات من الحكومات في دول 

العالم، وتستثنى دولة اإلمارات من الترشح 
حفاظاً على حيادية الجائزة.

وكش��ف مركز محمد بن راش��د لالبتكار 
ابت��كارات  النق��اب ع��ن تقرير  الحكوم��ي 
الحكومات الخالقة الذي يحدد أبرز مقومات 
الحل��ول الناجحة التي تم تقديمها والعوامل 
المش��تركة بينها، ويضع معجماً لمصطلحات 
االبت��كار الحكوم��ي.  ويتضم��ن التقري��ر 6 

اتجاه��ات جديدة، تش��كل معجماً لعدد من 
المصطلح��ات ف��ي االبت��كار الحكومي، هي 
الذكاء الجماعي والتحول الجذري للعمليات 
واالبتكار في استخدام التكنولوجيا والكفاءة 
الناتجة ع��ن البيانات والبنية التحتية المرنة 
والتطوير المستوحى من األنماط السلوكية.

وتضم ابتكارات الحكومات الخالقة حلواًل 
يت��م تطبيقها لمواجه��ة تحديات نوعية، من 

ضمنها مشروع توظيف الجرذان في الكشف 
عن المتفج��رات واألمراض، وهو مش��روع 

مبتكر.

تحديات 
كم��ا تض��م ابت��كارات الحكوم��ات الخالقة 
مش��روع مطارات الطائرات دون طيار، من 
خالل تأس��يس شبكة من المهابط المخصصة 

للطائرات دون طيار، وتمكن هذه الطائرات 
الصغي��رة قليلة الكلفة من تس��ليم بضائع ال 
يزي��د وزنها على 10 كغم، ضمن مس��افات 
تصل إل��ى 100 كم. ومن االبت��كارات أيضاً 
 .»Pocket parks« الحدائق العامة المصغرة
وتس��تند هذه المب��ادرة إل��ى االحتياجات 
المجتمعية، وتحول المساحات الصغيرة غير 

المستخدمة إلى حدائق عامة.

Ⅶ محمد بن راشد يتفقد معرض ابتكارات الحكومات الخالقة بحضور حمدان ومكتوم ومنصور بن محمد ومحمد القرقاوي وخليفة سليمان وعهود الرومي  |  تصوير: سيف محمد

Ⅶ حمدان ومكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي وسلطان بن سليم يستمعون إلى شرح عن المعرض  |  تصوير: خليفة اليوسف

Ⅶ سموه يطلع على أحد المشاريع بحضور حمدان بن محمد ومحمد القرقاوي Ⅶ محمد بن راشد وحمدان بن محمد خالل جولتهما في المعرض

Ⅶ خالل جولة سموه في المعرض Ⅶ نائب رئيس الدولة يطالع جانباً من المعروضات

الخالق��ة  الحكوم��ات  ابت��كارات 
للقمة  رئيس��ة مصاحب��ة  فعالي��ة 
تنظيم  للحكومات م��ن  العالمي��ة 
مرك��ز محمد ب��ن راش��د لالبتكار 
من  مجموعة  وتض��م  الحكوم��ي، 
االبتكارات التي تساعد الحكومات 
عل��ى مواجه��ة التحدي��ات األكثر 
إلحاح��اً ف��ي القطاع��ات الحيوية 
المتعلقة بحياة الناس، مثل الصحة 

والبيئة والسالمة العامة.
وته��دف الفعالية إلى إبراز تجربة 
اإلمارات، وترس��يخ مكانتها وجهًة 
لالبتكار، وتعزيز دور مركز محمد 
بن راش��د لالبت��كار الحكومي في 
دعم جهود تحقيق رؤية اإلمارات 

.2021

تميز 



دبي - علي الصمادي 

أكد خبراء ومتحدثون أن حكومات المستقبل 
يج��ب أن تك��ون منصة متكامل��ة لخدمات 
المس��تهلك، وال ب��د من إش��راك المواطنين 
كافة في صناعة المس��تقبل. ودع��ا الخبراء 
الحكوم��ات إل��ى التكي��ف م��ع المتغيرات 
التكنولوجي��ا،  فرضته��ا  الت��ي  الجدي��دة 
واالس��تفادة من تج��ارب كبرى الش��ركات 
العالمية التي اس��تقطبت المزيد من العمالء 
والش��ركاء، بس��بب نجاحها في التكيف مع 

التطورات والمتغيرات في السوق. 
وأكد تي��م أورايلي، المؤس��س والرئيس 
التنفي��ذي لش��ركة »أورايل��ي ميدي��ا«، عبر 
جلس��ة حوارية، أن س��ر نج��اح الحكومات 
الي��وم يكمن ف��ي قدرتها عل��ى التحول إلى 
منص��ة متكامل��ة الخدم��ات، يش��ترك فيها 
كل المواطني��ن، وتتفاع��ل بش��كل مباش��ر 
م��ع اهتماماته��م، وتكون أكث��ر مرونة في 

ممارساتها وقوانينها. 

تحديات
وقال أورايلي، في جلس��ة ح��ول حكومات 
المستقبل، إلى أن المستهلك في الحكومات 
المقبلة سيكون أكثر تطلباً بالنظر إلى سرعة 
المتغيرات من حوله، وهو األمر الذي يفرض 
على هذه الحكومات س��رعة االس��تجابة له، 
مش��يراً إل��ى أن كثي��راً م��ن تقني��ات اليوم 
ال��ذكاء االصطناعي والس��يارات ذاتية  مثل 
القيادة، جميعها تعد من تحديات حكومات 
المس��تقبل.  وأض��اف أن المس��تهلك ف��ي 
ه��ذه الحكومات س��يكون لدي��ه الكثير من 
التطلع��ات المختلف��ة بفض��ل التكنولوجي��ا 
التي وفرت ل��ه تطبيقات وخدمات لم تكن 
موجودة في الس��ابق، وه��ذا يعني أن بنية 
الحكومات بدأت تتش��ابه مع بنية األس��واق 
نفسها، موضحاً أن ثقة المستهلك بحكومات 
المستقبل س��تكون على المحك، بالنظر إلى 

ه��ذه المتطلبات المتغيرة له التي يجب أن 
تستجيب لها الحكومة بسرعة ومرونة.

استجابة
وأش��ار إل��ى نجاح ش��ركة »أب��ل« العالمية 
ال��ذي ال يكمن في اختراعه��ا الهاتف الذكي 
فقط، وإنما أيضاً ألنها استجابت للمتغيرات، 
ووف��رت تطبيق��ات وخدم��ات ليس��ت من 
اختراعها، وهذا أمر يج��ب على الحكومات 
االس��تفادة من��ه، من خالل عقد الش��راكات 
بين الحكوم��ات والقطاع الخاص، بما يخدم 

المستهلك أو المواطن في هذه الحكومة.
وقال إن أهداف الحكومات في المستقبل 
لن تتغير، فهي تسعى إلى إسعاد الناس، لكن 
المتغير يتمثل في القواعد والتأقلم مع هذه 
المتغيرات والتفكي��ر بنمط جديد لألعمال، 
مشيراً إلى أن السوق قد ال يسمح بكثير من 

العمل للحكومات، لكن تبقى أهمية القيادة 
فيها التي توجه وتبتكر بما يخدم المجتمع.

اختفاء
ورداً على س��ؤال عن إمكاني��ة اختفاء 48% 
م��ن الوظائ��ف واس��تبدال الروبوت��ات بها، 
أجاب أورايل��ي: »صحيح أن بعض الوظائف 
تواج��ه التحديات، لك��ن الحكومات مطالبة 
بتجاوز الحديث عن الوظائف، وتبدأ نقاش��اً 
حقيقي��اً ح��ول طبيع��ة الوظائ��ف ونوعية 
العم��ل نفس��ه«.  وأش��ار أورايل��ي إلى أن 
الحكومات تحت��اج إلى كفاءات في مجاالت 
عدة، لشغل نوعية أفضل من الوظائف التي 
تتطلب اس��تخدام االختراع��ات واالبتكارات 
التكنولوجية. وأعطى مثاًل عن مستقبل قطاع 
الرعاي��ة الصحية الذي س��يكون ق��ادراً على 
معالجة المرضى عن بعد، مش��يراً إلى األثر 

اإليجابي له��ذا التطور على حي��اة المرضى 
المصابين بأم��راض مزمنة، أو من يحتاجون 
إلى إش��راف طبي دائم.  وق��ال إن الطريق 
الصحي��ح للوصول إل��ى الحكوم��ة 2.0 هو 
تحول الحكومة إلى منصة، والسماح للجميع 
داخل الحكومة وخارجه��ا باالبتكار، أما عن 
النتائج، فقال: »ال يجوز تحديدها س��لفاً، بل 
إنه��ا تتطور من خالل التفاع��ل بين مزودي 

التكنولوجيا والمجتمع ومستخدميها«.
وختم أورايلي جلس��ته قائ��اًل: »الحكومة 
- المنص��ة ال تعني فقط اس��تخدام وس��ائل 
اإلع��الم االجتماعي فقط، إنها أكثر من ذلك، 
عل��ى الحكوم��ات أن تبدأ ف��ي التفكير كما 

يفكر مزودو المنصات«. 

 تشارك
من جهته، أوضح البرفيس��ور ساندراراجان، 
أس��تاذ المعلومات في كلية ستيرن لألعمال، 

أن مس��تقبل االقتص��اد في العالم س��يكون 
تشاركياً، وهو مزيج بين الشركات واألسواق، 
موضح��اً أن هذا النوع من االقتصاد يش��مل 
اليوم مختلف مناح��ي الحياة من المصارف 

إلى النقل وحتى خدمات المبيت. 
وق��ال إن هن��اك الكثي��ر من الش��ركات 
العامل��ة في هذا االقتصاد لديها اليوم أصول 
بمليارات ومنها: »أوبر وايران بي« وغيرها، 
وه��ي تمثل نموذج��اً جديداً ف��ي األعمال، 
حقق نجاح��اً كبيراً، وجّس��د طريقة جديدة 

في االقتصاد.
ودع��ا الحكومات إلى وضع التش��ريعات 
المالئم��ة للعمل في ظل ه��ذه المتغيرات 
الت��ي تتجه إل��ى توفي��ر عم��ال وموظفين 
ومحامين ومستش��ارين حسب الطلب، وهو 
اختيار طوع��ي وليس إجبارياً، كما أنه يمثل 
حلواًل لمواجهة تحديات التش��غيل والبطالة 

واالستفادة من البنية التحتية المخفية. 

الخطر اإللكتروني 
وفي جلس��ة األم��ن اإللكتروني، أش��ار رود 
بيكس��تروم، الرئي��س والرئي��س التنفي��ذي 
السابق لمؤسسة اإلنترنت لألسماء »إيكان«، 
إل��ى إنه ليس هناك أحد آم��ن من األخطار 
الس��يبرانية، فهناك عالم إلكتروني مجنون، 

الكل فيه معرض للخطر. 
وقال إن المطلوب من الحكومات تطوير 
فلس��فة جدية لألمن اإللكترون��ي، والتقليل 
م��ن المركزية في الش��بكات، وعدم التركيز 
عل��ى التش��ريعات، ألنها لن تنف��ع في هذا 
المجال.  وأشار إلى حقائق عدة في المخاطر 
اإللكترونية، ومنها أنه ليس هناك أحد آمن، 
وأن أح��دث حل��ول األم��ن ل��ن تمنع هذه 
المخاطر م��ن الحدوث، مش��يراً إلى أن أي 
شيء موجود على الش��بكة عرضة للقرصنة 
والخطر. ورس��م بيكس��تروم س��يناريوهات 
عدة له��ذه األخط��ار، تتمثل ف��ي المخاطر 
النووية والحرائق، وتعطل شبكات الكهرباء، 

وخاصة في ظل انتشار الحوسبة السحابية.
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أخبار الساعة: اإلمارات تتصدر المشهد العالمي

أكدت نشرة »أخبار الس��اعة« أن القيادة 
الرش��يدة للدولة - من خ��الل نهجها غير 
التقليدي في تعاملها واحتكاكها المباش��ر 
- أعادت صياغة  بالمواطنين وتطلعاته��م 
مفهوم العالقة بين الحكومات والشعوب، 
بما يتوافق م��ع روح العصر الحديث من 
وثقافية  ومعرفي��ة  تكنولوجية  تط��ورات 
واسعة ومتس��ارعة، ترفع - من دون شك 
- س��قف توقع��ات الش��عوب وتطلعاتهم 
المس��تقبلية، كم��ا دش��نت نموذج��اً لما 
يجب أن تتحلى به الحكومات من طموح 

وجدي��ة ف��ي العم��ل، م��ن أج��ل تطوير 
خدماته��ا بم��ا يتوافق مع المس��ؤوليات 
والمه��ام اآلخذة ف��ي التعقي��د، في ظل 
التحديات التي تموج بها الساحة العالمية، 
س��واء تعلق األمر بالتحدي��ات االقتصادية 
أو السياس��ية أو األمني��ة أو غيره��ا م��ن 
التحدي��ات االس��تراتيجية الصعبة التي لم 

يعد أي مجتمع أو دولة في مأمن منها.
وقال��ت النش��رة - الص��ادرة ع��ن مركز 
اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية 
في افتتاحيتها أم��س تحت عنوان »القمة 

إن   - للحكوم��ات«  الرابع��ة  العالمي��ة 
اإلم��ارات دأبت في هذا التوقيت نفس��ه 
من ش��هر فبراير من كل ع��ام على تصدر 
المش��هد العالمي، وأن تكون محط أنظار 
الجمي��ع م��ن خ��الل اس��تضافة وتنظيم 
القمة العالمي��ة للحكومات التي أصبحت 
من��ذ انط��الق دورته��ا األول��ى ف��ي عام 
2013 منصة لمناقش��ة األف��كار اإلبداعية 
واالبتكاري��ة حول تطوير العمل الحكومي 
والمؤسس��ي ح��ول العال��م والمفاهي��م 
المرتبطة به أيض��اً، وباتت بوابة مفتوحة 

على مصراعيها لتبادل الخبرات والمعارف 
واألكاديميي��ن  الق��رار  متخ��ذي  بي��ن 
بهذا  والمهتمين  والمتخصصين  والباحثين 
العالمي، فرسخت  المس��توى  الشأن على 
اإلمارات من خالل ذلك مكانتها باعتبارها 
دول��ة رائدة في تطوي��ر العمل الحكومي 
والفكر اإلنس��اني المرتبط به. وأكدت أن 
دول��ة اإلمارات جعلت من القمة العالمية 
للحكومات التي انطلق��ت دورتها الرابعة 
أم��س حدث��اً عالمي��اً رئيس��اً يستش��رف 
مس��تقبل الحكومات، ويس��هم في تحديد 

مس��ار الجي��ل الق��ادم منها، م��ع التركيز 
على كيفية تس��خير االبتكار والتكنولوجيا 
آلي��ة لتطوير عمله��ا المؤسس��ي، ليكون 
قادراً عل��ى مواجهة التحدي��ات العالمية، 
مش��يرة إل��ى أن ه��ذا األم��ر جع��ل من 
القمة بوابة عبور إلى المس��تقبل، ومنصة 
لتحليل الف��رص والتحدي��ات التي تواجه 
البش��رية والبحث في طرائق االس��تعداد 
له��ا، وكذل��ك منصة ل��ع��رض االبتكارات 
لمواجهة  الناجحة  الحكومية  والممارسات 
تلك التحديات.  أبوظبي - وام  

مكتوم بن محمد يشهد جلسة كيف تصنع علوم اليوم تكنولوجيا الغد

نيل تايسون: ثلثا النجوم أسماؤها عربية
دبي مدينة المستقبل 
 والمكان الوحيد الذي 

يمكننا العيش
فيه جميعًا

فضل كاميرات 
الهواتف الذكية يعود 

إلى ابن الهيثم

دبي - أحمد يحيى

بحضور س��مو الش��يخ مكت��وم بن محمد 
ب��ن راش��د آل مكتوم نائ��ب حاكم دبي، 
ق��ال الدكتور نيل تايس��ون مدي��ر القبة 
المتح��ف  ف��ي  »هاي��دن«  الس��ماوية 
األميرك��ي للتاريخ الطبيعي، في الجلس��ة 
التي حمل��ت عنوان »كي��ف تصنع علوم 
اليوم تكنولوجيا الغ��د«، إن ثلثي النجوم 
المسّماة تحمل أسماء عربّية، وذلك يدلل 
على أهمية العلم��اء العرب لدى الغرب، 
التي تس��تخدم  المبهرة  الكامي��رات  وأن 
ف��ي الهوات��ف الذكية، يع��ود الفضل في 
اكتش��افها إلى العالم المسلم ابن الهيثم، 
مضيف��اً: دبي إكس��بو 2020 ه��ي مدينة 
المستقبل التي كنت أبحث عنها، وبرأيي 
هي المكان الوحيد الذي يمكن أن نعيش 
به جميع��اً. وبمجرد هب��وط الطائرة في 
دبي رأيت مدينة المس��تقبل التي حلمنا 

بها في ستينات القرن الماضي.
وق��ال إن تط��ور العل��وم والتكنولوجي��ا 
سيحرك العالم مس��تقباًل، الفتاً إلى أن كثيراً 
م��ن اإلنج��ازات العلمية التي نعيش��ها اآلن 

بفض��ل العلم��اء الع��رب القدم��اء، وأنه لو 
اس��تمرت اإلنجازات بالوتيرة نفسها لحصل 

علماؤها على جوائز نوبل.

تراجع دول
وتفصياًل؛ أوضح تايس��ون أن إدراك األهمية 
الكبرى لالس��تثمار في البح��ث العلمي هو 
المالذ الوحيد لتقدم الدول وازدهارها، وأنه 
ب��دون ذلك س��تتراجع دول كب��رى وتتقدم 
عليها أخرى بدأت خطواتها في هذا االتجاه، 
وأن التكنولوجيا المتقدمة هي التي ستحرك 

العالم نحو إيجاد حياة أفضل للجميع.
وأش��ار إلى أن التقدم التكنولوجي الكبير 
الذي نعيش��ه ه��و الذي أتاح لنا االس��تفادة 
من االختراعات واالكتش��افات العلمية التي 
قدمه��ا العلم��اء القدماء أمثال اب��ن الهيثم 
والخوارزمي، الفتاً أن أهم ما أنتجته وتقدمه 
وس��بق  اختراع��ات  م��ن  اآلن  الحض��ارات 
علمي، هو بفضل هذا األس��اس العلمي، وأن 
المجتمع��ات والمؤسس��ات العلمية الكبيرة 
والمرموقة ال تنظر إلى جنس��يات وأس��ماء 
المخترعين والمبتكري��ن أو دياناتهم، لكنها 
تعتد بما يقدم��وه من إضافات مهمة علمية 

تؤثر في تغيير حياة البشرية.

جوائز نوبل
ودلل تايس��ون على أهمي��ة العلماء العرب 
عند الغرب بتسمية ثلثي النجوم في الفضاء 
بأس��ماء علم��اء ع��رب م��ا يبره��ن أهمية 
إنجازاته��م العلمية، ودورها الرئيس��ي في 
تطور كثير من العلوم الحالية، ولفت إلى أن 
نهائيات الس��وبر بول األميركية كانت تقدم 
معلوماتها وأرقامها باللغ��ة اليونانية، واآلن 
بالعربي��ة م��ا يعكس مدى التقدي��ر العلمي 

للعرب.
وأش��ار إلى أن المنطق��ة العربية تحتاج 
إلى دعم كبير للمبتكرين والمكتش��فين من 
أبنائها لالنطالق بمس��تقبلها لألمام، مش��يراً 
إلى أن العلماء العرب حصلوا خالل السنوات 
الماضي��ة على 3 جوائ��ز نوبل من أصل 655 
من غي��ر العرب، م��ا يعكس الوض��ع الذي 
تعيشه المنطقة، واحتياجها الشديد لتكريس 
البح��ث واإلنت��اج العلمي لوض��ع قدم في 

مستقبل الغد.

تجربة دبي
وتط��رق إلى تجرب��ة دبي خالل الس��نوات 
القليل��ة الماضية، واصفاً إياه��ا بأنها مدينة 
الحل��م والمس��تقبل الذي تحمل��ه للمنطقة 

العربية، ممثاًل إياها بالحلم الذي عاش��ه في 
الس��تينات ف��ي نيويورك مجس��دة الطموح 
للعلماء آن��ذاك، مؤكداً أن فترة الس��تينات 
كانت عصر األم��ل التكنولوجي، واآلن دبي 
ه��ي األمل الجديد الذي نحلم به، بما تضمه 
من التنوع الكبير من الجنس��يات والعقول، 

واس��تحداث التكنولوجيات الجديدة في كل 
أنشطتها ومش��اريعها وتخطيطها للمستقبل، 
وأن م��ا تفعل��ه دب��ي اآلن يس��ير باالتجاه 
الصحي��ح نح��و ترس��يخ أكب��ر لالنطالق��ات 
العلمية، وهذا ما ظهر من خالل المش��اريع 
المس��تقبلية التي تعمل عليها اإلمارات ومن 
ضمنها مش��روع استكشاف المريخ واألقمار 
الصناعي��ة المتط��ورة الستكش��اف الفضاء، 
وتوق��ع أن تكرر دبي النهض��ة العلمية التي 
عاش��ها العرب قديماً لتصبح عاصمة عالمية 

ومدينة األمل والمستقبل.

علوم الفضاء 
وأك��د أن الدخ��ول في مجال عل��وم الفضاء 
ه��و انطالقة كبي��رة لألمام، خاص��ة أن هذا 
المجال س��يحقق ثروات طائلة مستقباًل، مما 
يؤكد على التفكير الصائب والمتميز للدخول 
ف��ي هذا المج��ال، موضح��اً أن التركيز على 
التكنولوجي��ا المعرفي��ة وبناء اإلنس��ان هو 
السبيل الوحيد والصحيح لالنطالق بخطوات 
كبيرة نحو الغد إلفادة المجتمعات المحلية 

والعالمية.
وضرب مثاًل بكثير من التجارب التي مرت 
بمراح��ل م��ن التطور، ولم يخط��ر على بال 

مخترعيها الوصول لهذا المس��توى المدهش 
م��ن الفائدة العلمي��ة، متطرقاً إل��ى العالم 
العرب��ي ابن الهيثم مخت��رع علم البصريات 
الذي لوال اكتش��افاته لما وصلنا لهذا التقدم 
الكبير في مجال الكاميرات ودقتها والتصوير 
في العمليات الجراحية، فضاًل عن الماسحات 
الضوئية في األجهزة الطبية التي اس��تفادت 
الخوارزم��ي والفيزيائيي��ن  م��ن حس��ابات 
الت��ي اس��تفادت به��م تخصص��ات التصوير 
كما  اإللكترون��ي،  والمجه��ر  المغناطيس��ي 
تطرق إلى العالم آينشتاين واستفادة العالم 

من خالل أبحاثه في تقنيات الليزر.

تكنولوجيا الغد
وتط��رق تايس��ون للس��ؤال األه��م: ما هي 
تكنولوجيا الغد؟ وأن السبيل الوحيد لإلجابة 
عن ذلك ه��و تكريس الدع��م للعلماء، وإن 
لم تس��َع الحكومات وال��دول لتجهيز أجيال 
علمية مؤهلة بشكل مالئم، فلن يكون هناك 
غ��د يحمل أح��الم وطموح��ات العالم نحو 
مكان أفضل يعيش فيه الجميع، مش��يراً إلى 
أن هناك خريطة للعالم تصنف تقدم العلوم 
والعلم��اء في ال��دول بألوان مح��ددة، تقل 
وتزيد بحسب زيادة المعرفة والعلوم فيها.

■ تايسون: العلماء العرب حصلوا على 3 جوائز نوبل من أصل 655   |  البيان ■ مكتوم بن محمد خالل الجلسة بحضور عبدالله الشيباني  |  تصوير: خليفة اليوسف

أش��ار نيل تايس��ون إل��ى حجم 
اإلنف��اق عل��ى البح��ث العلمي 
الذي تقدمه الش��ركات العالمية، 
مث��ل غوغل الت��ي رصدت 15 ٪ 
م��ن إيراداته��ا للبح��ث العلمي 
والتطوي��ر، و»فيس ب��وك« التي 
قدم��ت 25 ٪، و»أبل« 3.5٪ بما 
يقارب 8 مليارات دوالر، موضحاً 
أنه يجب عل��ى الحكومات رصد 
هك��ذا مبال��غ ألبحاثه��ا وتطوير 

علمائها.

األخط��ار  إن  بيكس��تروم  ق��ال 
منه��ا  متنوع��ة  اإللكتروني��ة 
المخت��رق الف��ردي أو ش��بكات 
الجريمة المنظمة أو الحكومات، 
وهذا يعن��ي تنوع المخاطر التي 

قد تشكّل تهديدات فعلية. 
وأشار إلى أن دوالً عدة تضررت 
من هذه األخطار، وبعضها خسر 
الماليي��ن جراء ه��ذه الهجمات، 
منها أس��تونيا ومص��ر وجورجيا 
وأوكراني��ا التي عان��ى أكثر من 
70 ألف��اً م��ن س��كانها انقط��اع 
ش��بكة الطاقة بس��بب الهجمات 

اإللكترونية.
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حكومات الغد منصات خدمات للمستهلكين
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دور بارز منتظر 
لالقتصاد التشاركي 

تغيير بنية العمل 
لمواجهة الهجمات 

اإللكترونية 

الحكومات مطالبة 
بتجاوز الحديث

عن اختفاء الوظائف 

ال بد من نقاش طبيعة 
الوظائف ونوعية 

العمل مستقباًل



دبي – علي الصمادي ورامي عايش

ألقى معال��ي محمد عبدالل��ه القرقاوي 
وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة 
العالمية للحكوم��ات، الكلمة االفتتاحية 
لفعالي��ات القمة التي انطلقت أمس في 
دورتها الرابعة، تحت ش��عار »استشراف 
حكومات المس��تقبل«، وق��ال إن القمة 
العالمية للحكوم��ات تنظم دورتها وفق 
الرؤي��ة الس��ديدة والقي��ادة الرش��يدة 
لصاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد 
الله،  الدولة،حفظ��ه  نهي��ان رئي��س  آل 
ال��ذي يقود دولة اإلمارات لتكون مركزاً 
دولياً للمعرفة ومنص��ة حقيقية للتغيير 

اإليجابي في العالم.
وأض��اف معاليه إن أعمال هذه القمة 
تنطل��ق برعاي��ة ومتابع��ة مباش��رة من 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم نائ��ب رئي��س الدولة رئيس 
مجل��س الوزراء حاكم دب��ي، رعاه الله، 
ال��ذي يؤمن بأن استش��راف المس��تقبل 
واالس��تعداد للمتغي��رات المحتملة في 
الس��نوات القادمة بما فيها من تطورات، 
ليس��ت أعمااًل تكميلي��ة للحكومات بل 
هي من أهم األساسيات، ألن الحكومات 
غير المستعدة للمستقبل ستهدر بال شك 

سنوات وثروات ومستقباًل.
 ورح��ب معال��ي القرق��اوي بالوفود 
الرس��مية لل��دول والمنظم��ات الدولية 

المش��اركة في القمة التي تشمل منظمة 
األمم المتح��دة والبنك الدولي ومنظمة 
التعاون االقتص��ادي والتنمية والمنتدى 
واألكاديميي��ن  العالم��ي  االقتص��ادي 
واإلعالميي��ن والخب��راء ورواد القط��اع 

الخاص.
العالمي��ة  القم��ة  رئي��س  وأوض��ح 
للحكومات أن الدورة الرابعة من القمة 
ش��هدت تغي��رات كبي��رة في مس��ماها 
ومضمونها وفلس��فتها وبرامجها وآليات 
تب��ادل المعرفة عب�ر مختل��ف منصاتها، 
منوه��اً بأن التغيي��ر األكب��ر يتمثل في 
تحوي��ل القم��ة م��ن حدث س��نوي إلى 
مؤسسة دولية، ألن استشراف المستقبل 
يتطل��ب جهداً يومياً مكثف��اً وليس عماًل 

سنوياً موسمياً. 
وقال معاليه »أعم��ال هذه القمة لن 
تنتهي بعد 3 أيام بل س��تواصل وتستمر 
المعرف��ة،  واس��تنباط  األبح��اث  ف��ي 
وأفضل  الخب��رات  وتب��ادل  واللق��اءات 
الممارس��ات واالط��الع عل��ى التجارب 
ط��وال العام، ألننا نري��د أن نكون جزءاً 

م��ن المس��تقبل، مؤثري��ن في��ه وليس 
متأثرين، مواكبي��ن لتغيراته ال مقاومين 

لها أو متأخرين عنها«. 

البحث عن السعادة 
وأك��د معال��ي القرق��اوي أن اإلنس��ان 
س��يبقى باحثاً عن الس��عادة وساعياً إلى 
تحقيقه��ا، وأن��ه الب��د أن تكون رس��الة 
كافة الحكومات أيضاً س��عادة اإلنس��ان، 
وق��ال »هذا م��ا وضعناه كرؤي��ة لنا في 
حكوم��ة اإلمارات وما وضعه لنا صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

كمؤشر أداء لكافة أعمالنا ومشاريعنا«.
الحكوم��ات  إن  القرق��اوي  وأض��اف 
مطالب��ة الي��وم بهذه المهم��ة وإال فإنها 
ستتس��بب بضي��اع الكثير م��ن الطاقات 
والثروات إن لم تكن مس��تعدة مش��يراً 
إل��ى أن مواكبة التغيرات في عالم اليوم 
ال يمكن أن تتم إال بجهود مس��تمرة من 

خالل األبحاث واللقاءات.
وأش��ار إل��ى أن القمة س��تبحث في 
الصح��ة  تش��مل  أساس��ية  قطاع��ات   8

والتعليم والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
ومس��تقبل العمل الحكومي وهي قضايا 
س��يتم بحثها من خالل 70 جلسة و 100 
متح��دث بحض��ور 3 آالف مش��ارك من 

125 دولة.

معالم الثورة الصناعية 
وأوض��ح معاليه أن القمة س��تركز على 
ش��كل التعلي��م ف��ي المس��تقبل وأث��ر 
التغيرات التكنولوجية وش��كل الخدمات 
وتنظي��م  التنق��ل  وطبيع��ة  الصحي��ة 
س��تخلقها  الت��ي  الجدي��دة  القطاع��ات 

المتغيرات الحالية.
وأش��ار القرقاوي إلى معال��م الثورة 
الصناعي��ة الرابعة التي س��تدمج العالم 
الحقيقي بالعالم االفتراضي والتي سيتأثر 
الجميع بها ومدى اس��تعداد الحكومات 
له��ا وكيف س��يكون ش��كل الحكومات 
فيها ومدى اس��تعداد ه��ذه الحكومات 
للتغيرات القادمة في ظل تنوع وس��ائل 
أن  التواصل والقنوات الجديدة خصوصاً 
ثلث سكان األرض اليوم مرتبطون بهذه 

الوسائل الجديدة.
وق��ال القرق��اوي إن القمة س��تبحث 
الذي  التش��اركي  ماهي��ة االقتصاد  أيضاً 
يقدر الي��وم بمئات المليارات مع وجود 
ش��ركات تعم��ل في ظل ه��ذا االقتصاد 
الجدي��د، كما تبحث القم��ة في الطباعة 
ثالثية األبعاد وأثرها على طباعة األعضاء 
البشرية ومدى اخالقيات وحدود ذلك. 

متغيرات 
وفي كلمت��ه خالل الجلس��ة األولى أكد 
كالوس ش��واب رئيس ومؤسس المنتدى 
االقتص��ادي العالمي أن الثورة الصناعية 
الرابع��ة لن تك��ون كس��ابقاتها فهي لن 
تكتف��ي بتغي��رات المحيط بل س��تغير 

اإلنسان نفسه. 
وأكد شواب أن دولة اإلمارات تتمتع 
بإمكان��ات كبي��رة ألن تصب��ح أنموذجاً 
للمستقبل الذي تتطلع إليه المجتمعات 
مش��يراً إل��ى اإلنج��ازات الت��ي حققتها 
الدول��ة في مؤش��رات التنافس��ية التي 

يصدرها المنتدى االقتصادي العالمي. 

وقال ش��واب إن��ه ومع ق��دوم هذه 
الث��ورة ف��إن الحكومات مطالب��ة اليوم 
الذي  المستقبل  لالستعداد واستش��راف 
ب��دأ فعلياً نظراً ألن ه��ذه الثورة تحمل 
معها تغيرات هائلة ستؤثر علينا جميعاً.

وأشار ش��واب إلى الثورات الصناعية 
الثالث التي سبقت الثورة الرابعة وتتمثل 
األولى ف��ي اختراع المحرك والثانية في 
الكهرباء والثالثة في اختراع الحواس��يب 
الشخصية فيما س��تكون الرابعة مختلفة 

كلياً عن سابقاتها.

تسونامي كاسح 
وق��ال إن الث��ورة الصناعي��ة الرابعة لن 
يأتي تأثيرها بش��كل تدريجي بل أش��به 
بتس��ونامي كاس��ح وما يحم��ل ذلك من 
ف��رص وإمكان��ات هائلة س��تفتح خالل 
الس��نوات المقبلة مع إحداثه��ا للعديد 
من التغي��رات الكبيرة في حياة البش��ر 
وس��لوكهم ولن تقتصر على إنجاز واحد 
بل تمتد إلى العديد من اإلنجازات، كما 
أن الث��ورة لن تؤثر فق��ط في المنتجات 
والخدم��ات ب��ل س��تغير نظ��م العم��ل 

القائمة. 
وأش��ار ش��واب إل��ى أب��رز مظاه��ر 
الث��ورة الجديدة ومنها انترنت األش��ياء 
االصطناعي هي  وال��ذكاء  والروبوت��ات 
أمور س��تغير ما بداخل اإلنس��ان وتدمج 
الواقع الحقيقي مع االفتراضي والرقمي 
والبيولوجي مشيراً إلى أجهزة االستشعار 
عن بعد وكيف يمكن أن تؤثر على حياة 

اإلنسان لو زرعت في داخله. 
وأكد ش��واب أن هذه الث��ورة تحمل 
تحدي��ات كبي��رة للحكوم��ات المطالبة 
بالتغيي��ر بم��ا فيه��ا طريق��ة عمل هذه 
الحكومات وم��دى قدرتها على التحرك 
واالبت��كار داعياً الحكومات إلى أن تعيد 
تش��كيل نفس��ها وتغيير النه��ج الهرمي 
القدي��م. كم��ا أن عليه��ا أن تجمع بين 
توفير الخدمات وتقديمها وبنفس الوقت 
التواص��ل مع الن��اس والتركيز أكثر على 
رأس المال البش��ري وتأهي��ل المهارات 
األهم  الم��ورد  باعتباره��ا  والمواه��ب 
للحكوم��ات وتنمي��ة ق��درات المجتمع 
وإش��راك جمي��ع فئاته بما فيها النس��اء 
للتكيف مع  القيادية  المه��ارات  وتنمية 

متغيرات الثورة الصناعية الرابعة.

دبي ـ البيان

على هام��ش فعالي��ات القم��ة العالمية 
للحكوم��ات التي انطلق��ت فعالياتها في 
دبي امس؛ نظمت وزارة المالية اجتماعاً 
تش��اورياً ضم مس��ؤولي القط��اع المالي 
على مس��توى دولة اإلم��ارات والمنطقة 
إل��ى جانب ممثلين ع��ن مجموعة البنك 
الدول��ي وصندوق النق��د الدولي، تحت 
االقتصادي��ة  التط��ورات  عن��وان »آخ��ر 
واالس��تدامة المالية في منطقة الش��رق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا«. كما نظمت 
الوزارة يوم أم��س األول اجتماعاً وزارياً 
ض��م مجموعة من الوزراء والش��خصيات 
الحكومي��ة المرموق��ة م��ع الدكتور جيم 
يونغ كيم رئي��س مجموعة البنك الدولي 
والوفد المرافق له، هدفت إلى مناقش��ة 
مجموعة من القضايا ذات العالقة باألداء 
االقتصادي التنموي والبيئي على مستوى 

المنطقة والعالم. 

مناقشة 
وش��هد االجتم��اع اس��تعراض مجموعة من 
أوراق العمل المتخصصة بدراسة التحديات 
والف��رص االقتصادية على مس��توى منطقة 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقي��ا، خاصة 
فيم��ا يتعل��ق باإلصالح��ات المالي��ة لرف��ع 
وكف��اءة  الحكومي��ة  الخدم��ات  مس��توى 
الص��رف الحكوم��ي، والتحدي��ات المتعلقة 
بإدارة صناديق التقاعد واالس��تدامة المالية. 
وتماش��ياً مع مب��ادرات االبت��كار الحكومي، 
فقد ناقش المشاركون أهم اآلليات الخاصة 
بتمويل االبت��كار الحكوم��ي.  وتعليقاً على 
تنظيم ه��ذه االجتم��اع، أكد معال��ي عبيد 
حمي��د الطاير وزير الدولة للش��ؤون المالية 
األهمي��ة القصوى الت��ي تحظى به��ا القمة 
العالمية للحكومات التي تعد التجمع األكبر 
عالميا والمتخصص في استش��راف حكومات 
المس��تقبل، والتي يعد توفير البيئة والدعم 
المالي واالقتصادي والتنموي محوراً أساسياً 
لتحقيقها، مش��دداً معاليه على حرص وزارة 
المالية على استثمار استضافة دولة اإلمارات 
ألبرز الشخصيات المالية الحكومية والدولية 
لتنظي��م هذه االجتم��اع والتباحث في آخر 
المستجدات في القطاع المالي واالقتصادي 

وتبادل الخبرات. 
وق��ال معاليه: »اس��تناداً إل��ى كون دولة 
اإلمارات رائدة في استش��راف المس��تقبل، 
تعم��ل وزارة المالي��ة ب��كل ح��رص وج��د 
عل��ى أداء الدور المنوط به��ا والمتمثل في 
التأس��يس لبيئة مالية مستدامة قادرة بشكل 
فعال على دعم التوجهات الحكومية وتعزيز 
االندماج والتكامل بين مختلف المؤسس��ات 
الحكومي��ة؛ لكي تكون ق��ادرة على تحقيق 
المب��ادرات التنموية الخالق��ة وتعزيز قدرة 
ه��ذه المؤسس��ات عل��ى تمكي��ن الحاض��ر 

والتخطيط بشكل فعال للمستقبل.« 

المشاركون
وش��ارك ف��ي اجتم��اع األمس إل��ى جانب 
معال��ي عبيد حمي��د الطاير وزي��ر الدولة 

للشؤون المالية كل من معالي مبارك راشد 
المنص��وري محاف��ظ المص��رف المركزي، 
ومعال��ي س��هيل محم��د المزروع��ي وزير 
الطاق��ة، ومعالي س��لطان المنصوري وزير 
االقتص��اد، ومعال��ي حمد الحر الس��ويدي 
رئي��س دائ��رة المالية – أبوظب��ي، ومعالي 
عل��ي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية 
االقتصادي��ة – أبوظب��ي، وخل��ف الحمادي 
مدي��ر ع��ام صن��دوق معاش��ات ومكافآت 

التقاع��د – أبوظبي، وعبدالرحمن آل صالح 
مدي��ر ع��ام دائ��رة مالية حكوم��ة دبي، و 
عيس��ى كاظم محاف��ظ مركز دب��ي المالي 
العالمي، و س��امي القمزي، مدير عام دائرة 
التنمية االقتصادية – دبي، وعادل الحوسني 
مدي��ر إدارة العمليات في صندوق أبوظبي 
للتنمي��ة، و ولي��د الصايغ مدي��ر عام دائرة 

المالية المركزية بحكومة الشارقة. 
وعل��ى مس��توى المنطق��ة، ش��ارك في 

االجتم��اع الدكتور محمد الهاش��ل محافظ 
المص��رف المركزي الكويت��ي، و حمود بن 
سنجور الزدجالي محافظ المصرف المركزي 
العمان��ي، وط��ارق حس��ن عام��ر محافظ 
المص��رف المرك��زي المص��ري، والدكتور 
أحم��د محمد علي رئي��س مجموعة البنك 
االس��المي للتنمية، والدكت��ور عبدالرحمن 
بن عبدالله الحمي��دي المدير العام رئيس 
العربي،  النق��د  مجل��س االدارة صن��دوق 
داتوك جوهري ب��ن عبدالغني، نائب وزير 
المالي��ة المالي��زي، والدكت��ور حافظ غانم 
نائب الرئي��س التنفي��ذي لمجموعة البنك 
الدولي لمنطقة الش��رق االوس��ط وشمال 
افريقي��ا، والدكتور مس��عود احم��د مدير 
إدارة الش��رق األوس��ط في صندوق النقد 
الدول��ي، وعارف صالح خميس وكيل مالية 

البحرين.

استراتيجية البنك الدولي 
ش��ارك ف��ي ه��ذا االجتم��اع إل��ى جانب 
معال��ي عبيد حمي��د الطاير وزي��ر الدولة 

للشؤون المالية كل من معالي مبارك راشد 
المنص��وري محاف��ظ المص��رف المركزي، 
ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير 
المزروعي  االقتصاد، ومعالي سهيل محمد 
وزي��ر الطاقة، ومعالي الش��يخة لبنى بنت 
خال��د القاس��مي وزيرة التنمي��ة والتعاون 
الدول��ي، ومعالي الدكتور راش��د أحمد بن 
فه��د وزير البيئ��ة والمي��اه، ومعالي صقر 
غباش س��عيد غباش وزي��ر العمل، ومعالي 
الجاب��ر وزي��ر دول��ة، وعيس��ى  س��لطان 
عبدالفتاح كاظم محافظ مركز دبي المالي 
العالم��ي، و يونس حاجي الخ��وري وكيل 
وزارة المالية و خالد علي البس��تاني وكيل 
وزارة المالية المس��اعد لش��ؤون العالقات 

المالية الدولية. 
الجديدة  االستراتيجية  االجتماع  وناقش 
مج��ال  ف��ي  الدول��ي  البن��ك  لمجموع��ة 
آلي��ات التمويل المبتكرة لمنطقة الش��رق 
األوس��ط وشمال إفريقيا، والتي تهدف إلى 
االقتص��ادي واالجتماعي  االندم��اج  تعزيز 
والمس��اهمة في االس��تقرار والس��الم في 
المنطق��ة، وتقوي��ة صم��ود المجتمع��ات 
لمعالجة مشكلة الالجئين وتعزيز قدراتهم 
واستضافتهم وحشد جهود التعافي وإعادة 

اإلعمار. 

مساندة 
آليتي��ن  االس��تراتيجية  ه��ذه  وتش��مل 
منفصلتي��ن لمس��اندة البل��دان المتأث��رة 
بالص��راع والتباط��ؤ االقتص��ادي، وكذل��ك 
البلدان التي تأثرت بتدفق أعداد كبيرة من 
الالجئين والمش��ردين داخلياً، تقوم اآللية 
األول��ى على اس��تخدام منح م��ن البلدان 
المانح��ة لتوفي��ر تموي��ل ميس��ر للبلدان 
متوسطة الدخل في المنطقة التي تستقبل 
الالجئين، في حين تعتمد اآللية الثانية على 
ضمان��ات تقدمها البل��دان المانحة إلصدار 
س��ندات خاصة، ومنها الصكوك اإلسالمية، 
التعاف��ي  لتموي��ل  عائداته��ا  واس��تخدام 

االقتصادي ومشروعات إعادة اإلعمار.
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التأمل ونسيان الذكريات السيئة وصفة للسعادة

»دروس مكثف��ة في الحياة.. كيف تتغلب 
عل��ى التحديات«، عن��وان المحاضرة التي 
كان��ت بمنزلة باكورة فعاليات وجلس��ات 
العالمي��ة ف��ي يومها  القم��ة الحكومي��ة 
األول، م��ن تقدي��م الخبير بانديت داس��ا 
الذي أعط��ى الجمهور وصفة من النصائح 
واإلرشادات والتدريبات العملية، للتخلص 
م��ن التوتر والضغط النفس��ي، ورمي كل 
الذكريات والمواقف الس��لبية التي مرت 
ف��ي حياتنا في س��لة المهم��الت، لنعطي 
االسترخاء واالستمتاع بالحياة فرصة، وكذا 

من��ح عقولنا دور القي��ادة بدل العواطف 
التي لن توصلنا إلى شاطئ الراحة وحدها.
الخبير داسا اس��تثمر اكتمال نصاب الحضور 
في القاع��ة التي عجت به��م، ليتحدث عن 
أهمي��ة التأمل في الحي��اة وتدريب العقل 
عل��ى تحفيز الوعي الداخل��ي، وتوقف عند 
كيفيته وشروطه، ونتائجه وفوائده الصحية، 
مؤك��داً أن التركيز في األش��ياء الجميلة في 
هذا الك��ون ال يقل تأثيره عن تأثير األدوية 
المضادة لالكتئاب. كما اس��تثمر المحاضرة 
ليق��دم تدريب��اً عملياً على االس��ترخاء، من 

خ��الل تقنية االستنش��اق العمي��ق، وتعبئة 
الرئة باألكسجين ثواني معدودة، ثم إخراجه 
محم��اًل بالس��موم البيولوجي��ة، م��ع األخذ 
بعين االعتب��ار عدم اس��تحضار أي مواقف 
أو ذكريات س��لبية أثن��اء هذه العملية التي 
ال تحت��اج س��وى 20-10 دقيقة، كلما ش��عر 
اإلنسان بأنه بحاجة إليها، وخصوصاً إذا وقع 
فريس��ة لضغوط الحي��اة، وغلبته الذكريات 

الماضية بكل ما فيها من منغصات.

دبي - رامي عايش

أكد في كلمة االفتتاح أن خليفة يقود اإلمارات لتكون مركزًا دوليًا للمعرفة 

القرقاوي: محمد بن راشد يؤمن باالستعداد للمتغيرات

»المالية« تناقش االقتصاد التنموي والبيئي في العالم

■ محمد القرقاوي وكالوس شواب خالل جلسة »هل بدأت الثورة الصناعية الرابعة ؟« |  تصوير- زافير ويلسون 

■ عبيد الطاير متحدثاً خالل االجتماع الوزاري مع رئيس مجموعة البنك الدولي  |  من المصدر 

■ بانديت داسا متحدثاً خالل جلسة كيف تتغلب على التحديات  |  من المصدر 

دراسة التحديات 
والفرص االقتصادية 

في المنطقة وشمال 
أفريقيا

مناقشة الشراكة 
العالمية لتخفيض 
االنبعاث الكربوني 

وحرق الغاز

كالوس شواب: 
الثورة الصناعية الرابعة 

لن تكون كسابقاتها 
فهي ال تكتفي 

بتغيرات المحيط

أك��د معالي عبيد حمي��د الطاير على التزام دولة اإلمارات تجاه دعم 
الدول العربي��ة التي تمر بالمراحل االنتقالي��ة، خاصة المبادرة التي 
كانت قد أطلقتها الدولة في عام 2011 لدعم االس��تقرار المالي في 
ال��دول العربي��ة، والتي ما زالت تحظى باالهتم��ام الكبير من جانب 
الدول العربية لتطبيق محاورها، والتزامها بالعمل على تطويرها بما 

يتوافق مع الظروف الراهنة والمستجدات المستقبلية. 

دعم
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»كهرباء دبي« و »مايكروسوفت« تتبادالن المعارف

خ��ال اليوم األول من مش��اركتها في القمة 
العالمي��ة للحكومات، وقع��ت هيئة كهرباء 
ومي��اه دب��ي مذك��رة تفاه��م م��ع ش��ركة 
التعاون  العالمي��ة، به��دف  مايكروس��وفت 
بي��ن الطرفين في مج��االت تبادل المعارف 
والتطبيقات،  الحل��ول  وتطوير  والخب��رات، 
وتعزيز االبتكار ف��ي دولة اإلمارات العربية 
المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية. 
وقع االتفاقية كل من س��عيد محمد الطاير، 
العض��و المنت��دب الرئيس التنفي��ذي لهيئة 

كهرباء ومياه دبي، وسامر أبو لطيف، المدير 
العام اإلقليمي لشركة مايكروسوفت الخليج، 

خال القمة العالمية للحكومات.
وف��ي هذا اإلط��ار، قال الطاير: تس��ير هيئة 
كهرباء ومياه دبي على نهج القيادة الرشيدة 
في تبن��ي اإلب��داع والتميز لتقدي��م أفضل 
الخدمات الذكية بجودة وكفاءة عاليتين، من 
خال االس��تخدام األمث��ل للتقنيات الحديثة 
والتوظيف المناس��ب لها في س��بيل تحقيق 
مب��ادرة »دبي الذكي��ة« الهادفة إلى تحويل 

دبي إلى المدينة األذكى في العالم.

وأض��اف: لطالما اس��تقطبت هيئ��ة كهرباء 
ومي��اه دبي أحدث الحلول واألنظمة التقنية 
في خدماته��ا ومبادراتها في س��بيل تحقيق 
خطة دب��ي 2021 التي تهدف إلى أن تكون 
حكومة دبي رائدة ومتميزة وسباقة ومبدعة 

في تلبية حاجات الفرد والمجتمع. 
وم��ن جانب��ه ق��ال س��امر أبو لطي��ف لدى 
مايكروس��وفت الخليج »يس��عدنا أن ندعم 
هيئ��ة كهرباء ومياه دبي ف��ي هذه الخطوة 
الت��ي ترس��خ جهودها نحو تحقي��ق التطور 
دبي � البيان  الحكومي.  Ⅶ سعيد الطاير و سامر أبو لطيف خالل توقيع االتفاقية 

في جلسة كيف ُتغّير التكنولوجيا النظيفة المستقبل 

سعيد الطاير: استراتيجيتنا تركز على رفع كفاءة الطاقة

دبي - وائل نعيم

اس��تعرض س��عيد محمد الطاير، العضو 
المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء 
ومي��اه دب��ي، خال جلس��ة ف��ي القمة 
العالمي��ة للحكوم��ات بعن��وان »كي��ف 
س��تغير التكنولوجي��ا النظيفة مس��تقبل 
الطاق��ة« رؤية دبي لمفهوم االس��تدامة 
الت��ي تضمن نهضتها المدنية مع الحفاظ 
عل��ى الموارد الطبيعية. مش��يراً إلى أن 
اس��تراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 
تس��تهدف توفير 75 % م��ن الطاقة في 

دبي من مصادر نظيفة بحلول 2050. 
وقال إن الهيئة تركز في اس��تراتيجيها 
عل��ى رف��ع كف��اءة الش��بكة، ونعتم��د 
رؤي��ة متكامل��ة ترتك��ز عل��ى أح��دث 
التقنيات العالمية بالتعاون مع ش��ركائنا 
االس��تراتيجيين ف��ي مج��االت البحوث 
وأح��دث  الق��درات  وبن��اء  والتطوي��ر 
التقنيات في مجاالت الطاقة الشمس��ية، 
وتخزي��ن الطاقة، والتقاط ثاني أكس��يد 
الكرب��ون، وزيادة الكف��اءة في مختلف 
مراح��ل إنت��اج ونقل وتوزي��ع الكهرباء 

والمياه، إضافة إلى أمن إمدادات الطاقة، 
وإنت��اج الطاق��ة بتقنية الفح��م النظيف 

باستخدام تقنية المراجل فوق الحرج.

أمن الطاقة
وأش��ار إل��ى أن الهيئة ترك��ز على رؤية 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم نائ��ب رئي��س الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 
ما يتعل��ق باالبتكار واإلبداع، منوها بأن 
استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 
ترك��ز على أمن الطاق��ة من خال تنويع 
مصادرها، إضافة إلى خفض الطلب على 
الكهرب��اء والمي��اه بنس��بة %30 بحلول 

.2030
ون��وه بأن اس��تراتيجية دب��ي للطاقة 
النظيفة 2050 تستهدف توفير %75 من 
الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول 

ع��ام 2050، الفت��ا إلى أن اس��تثمارات 
الهيئ��ة من خ��ال مب��ادرة »التطبيقات 
والع��دادات الذكي��ة«، تبل��غ 7 مليارات 
دره��م لخمس س��نوات مقبلة وتتضمن 
بناء ش��بكات ذكي��ة بمفهومها الواس��ع 
المتكام��ل تغطي نطاق أنظم��ة اإلنتاج 
والنق��ل والتوزي��ع به��دف رف��ع كفاءة 
الش��بكة وتحسين األداء والحد من هدر 

الطاقة.
وق��ال إن الهيئ��ة تس��تخدم المعايير 
عل��ى  للمحافظ��ة  بالنس��بة  األوروبي��ة 
البيئ��ة من خال إنتاج الطاقة في الفحم 
النظي��ف. وأض��اف: نعتمد عل��ى تنوع 

مصادر الطاقة ضمن استراتيجيتنا.

استشراف المستقبل
من جانبه؛ قال جو كايرز الرئيس والمدير 
التنفي��ذي لمجموع��ة س��يمنز، إن دبي 

انعقاد  المس��تقبل قبل  كانت تستشرف 
مؤتم��ر باريس بفترة طويلة، األمر الذي 
يؤك��د أن دول��ة اإلم��ارات تعرف كيف 
تقوم بالتخطيط االستراتيجي للمستقبل. 
وأوضح أنه على الرغم من أن س��عر 
برميل النفط ش��هد انخفاضا بشكل حاد، 
إال أن الطلب ال يزال مس��تمراً، وبالتالي 
فإن النمو لم يتوقف في دولة اإلمارات، 
مضيف��ا إنه من الض��روري معرفة كيف 
الوقود  التخل��ص م��ن  يمك��ن تحقي��ق 
الح��د م��ن االنبعاثات  األحف��وري، مع 
واالحتف��اظ بالكربون م��ع العام 2020، 
حي��ث إنه ب��ات مهم��اً إدراج ذلك قبل 
2020، مشيرا إلى أن دبي تتحلى بريادة 
وقي��ادة جيدتين، وذلك يتضح من خال 
االس��تثمار في الطاق��ة البديلة الذي لن 
يش��هد تراجعا، كما علين��ا النظر لكيفية 
خف��ض تكلفة إنتاج طاقة الرياح والبخار 

والفحم النظيف والطاقة الشمسية.

توربينات الرياح
وبين أنه م��ن الض��روري معرفة زيادة 
فعالي��ة توربينات الري��اح، في ظل عدم 
وج��ود رياح عاتية ف��ي المنطقة، كذلك 
كيفي��ة الوص��ول إل��ى ص��ورة معقولة 
ومتوازنة بين الوقود األحفوري والطاقة 

المتجددة.
وتط��رق إلى تجرب��ة ألماني��ا. وقال: 
قررت ألمانيا التخلي عن الطاقة النووية، 
وتلك تجرب��ة يجب النظ��ر إليها للتعلم 
منه��ا مس��تقبًا، حي��ث إن قرارها كان 
س��ليماً، نتيجة عدم القدرة على التخلي 
عن النفايات النووي��ة بطريقة صحيحة، 
لكنه ومع وجود دراس��ات، كانت تجربة 
س��يئة في التنفي��ذ، خاصة أنه��ا أنفقت 
500 مليار يورو كاستثمارات في الطاقة 

النووي��ة، األم��ر الذي يمنحن��ا في دولة 
اإلمارات فرصة لتعلم كيفية االنتقال إلى 
إنت��اج الطاقة المتج��ددة، مع االحتفاظ 

بالكربون.
وبالنسبة لاستثمارات التي قامت بها 
»س��يمنز« في مصر مؤخ��راً؛ أوضح أنه 
تم توقي��ع عقد بقيم��ة 8 مايين دوالر 
م��ع الحكومة المصري��ة، وبفضل الدعم 
اإلماراتي لمصر، المتمثل بالتمويل، فإن 
تنفيذ المش��اريع يس��ير حس��ب الخطة 
الموضوع��ة مس��بقاً، حي��ث ت��م القيام 
بتخطيط ش��بكة طاقة للدول��ة بأكملها، 
وأن��ه جاٍر بناء 3 محطات لتوليد الطاقة، 
كما س��نعمل على تطوي��ر طاقة الرياح، 
وبالتال��ي يمك��ن لمصر اس��تخدام الغاز 
الطبيعي إلنتاج األس��مدة وتطوير قطاع 
الزراع��ة، األمر الذي س��اهم في خفض 

الخسائر إلى حوالي النصف.

Ⅶ الطاير وجو كايرز خالل الجلسة |  تصوير: عبد الحّنان

جو كايرز: اإلمارات 
تعرف كيف تخطط 

استراتيجيًا للمستقبل 

استشراف الحكومات لألحداث يتطلب تخياًل وتوقيتًا مناسبًا وتحلياًل للمعلومات

شوارتز: دبي ضمن األفضل عالميًا في التفكير للمستقبل

دبي - أحمد يحيى

أوضح خبير علم المستقبل بيتر شوارتز، 
خال جلس��ته التي حاض��ر فيها بعنوان 
»كيف تستعد الحكومات للمستقبل غير 
المتوق��ع«، أهمية استش��راف األحداث 
المس��تقبلية في كل المج��االت، والتي 
م��ن خالها يمكن تغيي��ر واقع كثير من 
األش��ياء الس��لبية التي مر به��ا العالم، 
الفت��اً إلى أن هناك كثي��راً من األحداث 
التي تتطلب م��ن المتخصصين مواجهة 
مفاجآته��ا من أجل وضع س��يناريوهات 
إيجابي��ة للتعامل معها، وأن باس��تطاعة 
العالم استباق ذلك عبر التفكير الشامل 
وأخ��ذ المعلومات على محمل الجد في 
التوقيت المناس��ب. وق��ال: إن دبي من 
األفضل عالمياً في القراءة الجيدة للواقع 
العالمي��ة والتفكير من أجل  واألحداث 

المستقبل.
وأشار إلى أهمية البحث بشكل دائم 
عن المؤشرات األولية لقراءة المستقبل 
بش��كل مناس��ب، والذي يتطل��ب خيااًل 
كبي��راً واس��عاً باإلضاف��ة إل��ى تحلي��ل 
المعلومات بشكل جيد، واختيار الوقت 
الجي��د لتنفي��ذ االف��كار لتائ��م الواقع 
الموج��ودة فيه، موضحاً أن هناك قضايا 
أساس��ية يجب فيها التفكير بطريقة غير 
معقولة حتى تك��ون هناك قراءة جيدة 

للمستقبل.

مفاجآت
وأك��د أهمي��ة االستش��راف وأخذ زمام 
المبادرة من أجل منع األحداث السيئة، 
واالس��تفادة من الواق��ع الجديد الناتج 
عنه��ا، موضحاً أنه إذا فهمنا المس��تقبل 
بش��كل جي��د أجدنا التعام��ل معه ومع 
مس��تجداته، وأن هناك م��ن المفاجآت 
الكبي��رة الت��ي حدث��ت ول��م تس��تطع 
الحكوم��ات واألجهزة المختصة التعامل 
معها، رغم وجود مؤش��رات لذلك، وهو 
ما يعكس فش��ًا ف��ي إدارة المعلومات 

واستبيانها.
وأبان أن هناك أسئلة مهمة يجب أن 
يتباحثه��ا الجميع، مث��ل هل هناك أزمة 
مالي��ة قادمة، أو إلى أين تتجه أس��عار 
النف��ط، والبح��ث في الق��وى المحركة 
للتغيير وعن المعلومات الغامضة، فضًا 
عن وضع الصين االقتصادي والمؤشرات 
العالمي��ة، حي��ث إن كل ذلك يصب في 
اتج��اه قراءة جي��دة لألح��داث والبعد 

ق��در اإلمكان ع��ن المفاج��آت، مضيفاً 
أن الره��ان الحقيق��ي ه��و كيفية اتخاذ 
الق��رارات الصائب��ة الت��ي تعتم��د على 

التحليل والخيال والتوقع الصحيح.

قراءة
وذكر أن المطلوب لتجن��ب القراءة غير 
الصحيحة لألحداث العالمية في المستقبل، 
ح��وار أفض��ل بي��ن ق��ادة الحكوم��ات، 

يكون اس��تراتيجياً ويحمل أبعاداً وحلواًل 
جادة، مش��يراً إلى أن سنغافورة تعد من 
أفضل الدول عالمي��ا قراءة جيدة للواقع 
واألح��داث العالمية، وتأتي معها حكومة 
دب��ي وفرنس��ا وبريطانيا، الفت��اً إلى أن 
الواليات المتحدة األميركية ودول أخرى 
ابتعدت كثي��راً عن ه��ذا المضمار لعدم 
تقبلها أو اقتناعه��ا بالواقع الجديد وعدم 
طرحها لألس��ئلة المثارة بش��كل صحيح، 

وأن هناك حكومات قليلة تظهر ش��جاعة 
في المواجهة، وهناك بعض األزمات التي 
عاش��ها العالم وكان م��ن الممكن تجنبها 
لو تم��ت ق��راءة الواقع بش��كل صحيح، 
مثل األزمة المالية العالمية التي كان من 

الممكن تجاوزها.
وأش��ار أن هن��اك قضايا مس��تقبلية 
لتجنب  الوقوف عنده��ا كثي��راً  يج��ب 
س��لبياتها، مث��ل قضايا األم��ن والحدود 

بين الدول، فضًا عن تداعيات النزاعات 
بين الش��عوب وم��ا يتبعها م��ن أزمات 
المناخي،  التغي��ر  وقضاي��ا  مس��تقبلية، 
موضحاً أن ه��ذه القضايا يجب الوقوف 
عندها وتأم��ل تفاصيله��ا بعناية فائقة، 
كونها تؤثر بش��كل كبي��ر على مجريات 
األم��ور وتطوره��ا ف��ي كثير م��ن دول 
العالم، وم��ن ضمنها المنطق��ة العربية 

وهو ما يخشى حدوثه قريباً.

Ⅶ بيتر شوارتز خالل جلسة »كيف تستعد الحكومات للمستقبل غير المتوقع«  |  تصوير - عبد الحّنان

تط��رق بيتر ش��وارتز إلى بعض 
يتوقعها،  التي  الجيدة  المفاجآت 
مثل االس��تخدام الكبي��ر للطاقة 
النظيفة في العالم ما س��ينعكس 
العي��ش  طريق��ة  عل��ى  إيجاب��اً 
المستقبلية، وهناك بالفعل بعض 
الفرق البحثي��ة التي تعمل حالياً 
في ه��ذا االتج��اه، باإلضافة إلى 
إنش��اء دبي لمتحف المس��تقبل 
رائع��اً، لما  ال��ذي يعتبره أم��راً 
يمثل��ه من نقلة نوعي��ة معرفية 
التط��ور ف��ي  لإلم��ارة، وأيض��اً 
تكنولوجيا تعديل الجينات لوضع 
ح��د لألمراض الوراثي��ة والعمل 
على إيج��اد جيل جديد خال من 
والقوة  بالذكاء  ومتميز  اإلمراض 
مستقباً، الفتاً إلى أن هناك أيضاً 
توقعات بأحداث سيئة، مثل فوز 
دونالد ترامب مرش��ح الرئاس��ة 
الرئي��س،  بمنص��ب  األميركي��ة 
وما يمثل��ه من عواقب س��لبية، 
خصوصاً أنه يتصدر اس��تطاعات 

الرأي حالياً.

توقعات 



دبي – فادية هاني

استعرض المش��اركون في جلسة »االستعداد 
للمس��تقبل: خمس��ة أش��ياء على الحكومات 
العربي��ة معالجته��ا اآلن« مش��كالت الوطن 
العرب��ي والتحديات السياس��ية واالقتصادية 
واألمني��ة التي تواجهه، وش��ارك فيها كل من 
الدكتور نبيل العرب��ي، األمين العام للجامعة 
الزياني،  اللطي��ف  العربي��ة، والدكتور عب��د 
األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي 
الصحف��ي عبد  الكات��ب  العرب��ي، وأداره��ا 

الرحمن الراشد.
وأشار الدكتور نبيل العربي إلى أن الوطن 

العربي يواجه مش��كالت ع��دة، مع وجود 5 
مش��كالت رئيس��ة تتعلق بوجود ومس��تقبل 
الوط��ن العرب��ي، أوله��ا: مش��كلة الحكومة 
الرشيدة، وللوصول إلى هذه المرحلة ينبغي 
تحقيق العام��ل الثاني، وهو التعليم والبحث 
العلم��ي، للرقي إلى مصاف الدول المتقدمة، 
أما العام��ل الثالث فهو التنمية المس��تدامة، 
والراب��ع محاربة اإلره��اب وتجفيف منابعه، 
ف��ي حي��ن يتمح��ور العامل الخام��س حول 
الصراع��ات السياس��ية القائمة ف��ي المنطقة 
العربي��ة، في فلس��طين، واليم��ن، والعراق، 

وسوريا، وليبيا.
ودعا العرب��ي إلى تجنيد الطاقات العربية 
لحل هذه الصراعات التي تثقل كاهل الوطن، 
خاص��ة م��ن النواح��ي األمني��ة والسياس��ية 

واالقتصادية واالجتماعية.
وحول تطوي��ر الجامعة العربي��ة لتواكب 
التطورات الحاصلة ف��ي الوطن العربي، قال: 
منذ وصولي إلى رئاس��ة الجامعة سعيت إلى 
تبني عملية إصالح منظومة الجامعة العربية، 
خاص��ة أن ميث��اق الجامع��ة ل��م يتغير منذ 

التأسيس عام 1944.

كم��ا طال��ب بض��رورة توطي��د العالقات 
العربية - العربية حتى يشعر المواطن العربي 
بنتائجها في مختلف المناحي، مشيراً إلى دور 
الجامعة العربية في ح��ل األزمات اإلقليمية 
العربي��ة، وتول��ي مجلس األم��ن ذلك.وحول 
تط��ورات الوضع الع��رب، ذكر أن الوضع في 
كل من مصر وتونس يتجه إلى االستقرار بعد 
مرحلة انتقالية، وهي فت��رة طبيعية تمر بها 
الدول التي تعرف تغيي��رات مهمة، كما هي 
الحال مع دول أوروبا الش��رقية سابقاً، وحول 
األزمة الس��ورية ق��ال الزياني: من العار على 

المجتمع العرب��ي والدولي أن يموت أطفال 
سوريا واليمن والعراق والعرب جوعاً وغرقاً 

جراء األزمات والحروب الدامية.

مواثيق 
م��ن جهته، قال األمين العام لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربي عبد اللطيف الزياني إن 
هن��اك 5 محاور مهمة، أوله��ا تحديد الرؤية 
في الوطن العربي استعداداً للمرحلة المقبلة 
وتوحيد الموقف العربي، والثاني القضاء على 
اإلره��اب ومحاربة الفك��ر المتطرف ووقف 

تموي��ل اإلره��اب، والثالث يتعل��ق بالعمل 
اإلنس��اني وض��رورة تعاون الع��رب لتقديم 
الدع��م لالجئي��ن، أما بالنس��بة إل��ى العامل 
الرابع فيتعلق بضرورة فرض القانون الدولي 
وقيام مجلس األمن بف��رض احترام القوانين 
والمواثيق الدولية تجاه أزمات المنطقة، وأما 
العامل الخامس فيتعلق باالس��تعداد لمرحلة 

ما بعد الحرب لتحقيق السلم والتنمية.
وتحدث عن دور مجلس التعاون الخليجي 
ف��ي معالجة القضايا ذات الصلة، مش��يراً إلى 
أن أول��ى االهتمام��ات المواط��ن الخليجي، 
والتركي��ز عل��ى هموم الوط��ن العربي أيضاً، 
مثل األوضاع السياسية واالقتصادية وغيرها.

وأعرب عن تفاؤله حيال مستقبل المنطقة 
العربي��ة، قائ��اًل: »لدينا فرص نس��تفيد منها 
ونحق��ق منها نجاح��ات إذا توفرت 5 عناصر 
مهم��ة، وه��ي أواًل اإلرادة السياس��ية، وثانياً 
النية الحس��نة بي��ن العرب، وثالث��اً التواصل 
المكث��ف بين القادة، ورابع��اً وجود ثقة بين 
القيادة والش��عب، كما هي حال دول مجلس 
التع��اون الخليجي، وخامس��اً التعاون بصورة 

شاملة ضد التحديات«.
وحول األزمة اليمنية، بّين أن دول الخليج 
العرب��ي من��ذ بداية األزمة س��عت إلى الحل 
السياس��ي لمصلحة اليمن وش��عبه، في إطار 
المب��ادرة الخليجية، إال أن إصرار البعض أدى 

إلى انحراف اليمن عن السكة.

100 متطوع من هيئة تنمية المجتمع للقمة

وف��رت هيئ��ة تنمي��ة المجتم��ع، الجهة 
الحكومي��ة المس��ؤولة ع��ن تطوي��ر أطر 
التنمية المجتمعية في إمارة دبي، ما يزيد 
على 100 متطوع ومتطوعة من المسجلين 
ل��دى برنامج دبي للتط��وع التابع للهيئة، 

للمشاركة في القمة العالمية للحكومات.
وتأتي الخطوة في إطار حرص هيئة تنمية 
المجتم��ع على تعزيز التعاون مع الجهات 
الحكومي��ة المختلف��ة وس��عيها لتس��خير 
الطاق��ات الش��بابية الوطني��ة للمش��اركة 
ف��ي الفعالي��ات ولعب دور ف��ي إنجاحها 

وتحقيق أهدافها.
وأش��ارت هنا بكار الحارث��ي، مدير إدارة 
التالحم االجتماعي بهيئة تنمية المجتمع، 
إلى أن الهيئة دأبت على توفير متطوعين 
للمش��اركة ف��ي تنظي��م فعالي��ات القمة 
العالمية للحكومات من��ذ دورتها األولى، 
الفتة إلى أن تعاون الجهات والمؤسسات 
الحكومية يس��هم بش��كل كبير في تعزيز 
نجاح القمة وترس��يخ مكان��ة دبي كمركز 
عالمي رائد اقتصادياً وحكومياً واجتماعياً.
وقالت الحارثي: »يشارك بعض متطوعينا 

للمرة الثالثة على التوالي في القمة العالمية 
للحكومات، وقد تم تدريبهم على األدوار 
الت��ي س��يقومون بها، وتجهيزهم بش��كل 
كامل يتناسب مع أهمية الحدث. ونسعى 
إلى توس��يع مش��اركة أفراد المجتمع في 
األعمال التطوعية وتوس��يع أدوارهم في 
الفعالي��ات الوطني��ة والمجتمعية المهمة 
بما يمنحهم إدراكاً أكبر ألهمية مشاركتهم 

في عملية التنمية الوطنية المستدامة«.
ويشهد عدد المتطوعين من هيئة تنمية 
المجتم��ع في القم��ة الحكومي��ة تزايداً 

س��نوياً، حي��ث بلغ هذا الع��ام %65 من 
إجمال��ي ع��دد المتطوعين ف��ي القمة. 
وينتم��ي المتطوع��ون وجميعه��م م��ن 
مواطني دولة اإلمارات، إلى فئات عمرية 
مختلف��ة، ويحمل��ون خب��رات ومهارات 
متنوعة تؤهلهم لتمثي��ل دولة اإلمارات 
ف��ي ح��دث عالم��ي كالقم��ة العالمي��ة 
دبي - البيان للحكومات. 

خالل جلسة »خمسة أشياء على الحكومات العربية معالجتها اآلن«

التعليم والتنمية ومحاربة اإلرهاب على رأس األولويات

جيم الخليلي: التطور الذي نعيشه ليس صناعة الغرب

دبي - رامي عايش

اس��تعرض البروفيس��ور جيم الخليلي في 
جلس��ة بعن��وان »عندم��ا تح��دث العالم 
العلمية  المنسي للحضارة  العربية، اإلرث 
للقم��ة  األول  الي��وم  خ��الل  العربي��ة« 
العالمي��ة للحكومات ف��ي دورتها الرابعة 
أم��س، العصر الذهبي للعل��وم في العالم 
اإلس��المي وأثر ازدهار ه��ذه العلوم على 

تطور الحضارة الغربية ونهضتها الحالية. 
وتن��اول أس��تاذ الفيزي��اء والمش��اركة 
المجتمعي��ة في العلوم بجامعة »س��ري«، 
الوض��ع الحالي للعل��وم والتكنولوجيا في 
المنطق��ة العربي��ة واإلس��المية، مؤك��داً 
ضرورة االرتقاء به��ا للحاق بركب الدول 
المتطورة، واستشراف المستقبل المنظور 

وضرورة االنفتاح على العلوم، واستعرض 
عدداً من المش��اريع العلمية الرائدة التي 

تنفذها بعض الدول العربية. 

حدود الزمان
وف��ي رحلة تجاوزت حدود الزمان، تناول 
الخليلي الماضي العريق للحضارة العربية 

واإلس��المية وأثر ازدهار العلوم وتطورها 
آنذاك، وقال: ق��د يظن العديد أن التطور 
العلمي والتقني الهائل الذي نش��هده اآلن 
هو صناع��ة مقتصرة على الغ��رب، بينما 
الحقيقة أن الحضارة العربية واإلس��المية 
المزده��رة في العصور الوس��طى كان لها 
عظيم األثر في ما يشهده العالم اليوم من 
تط��ور. لقد كانت بغ��داد ملتقى الباحثين 
ع��ن العل��م م��ن كاف��ة أصق��اع األرض، 
وكان المجتمع العربي واإلس��المي يتسم 
بالتس��امح واالنفتاح على كاف��ة الثقافات 
واألف��كار، كما كان لحرك��ة الترجمة دور 

مهم وكبير. 
واس��تعرض الخليلي أسماء عدد من 
العلم��اء الع��رب والمس��لمين الرواد 
الذين س��اهموا في االرتق��اء بالنهضة 
العلمية، ورك��ز على حقيقة أن الكثير 

من أولئك العلم��اء لم يكونوا عرباً أو 
مس��لمين، لكن كان لهم بالغ األثر في 
تطور جمي��ع القطاعات والتخصصات 
العلمي��ة بفض��ل روح التس��امح التي 
س��ادت المجتمع آن��ذاك، ومنهم على 
س��بيل المثال ابن الهيث��م الذي يعود 
له الفضل ف��ي تطوير علم البصريات، 
إضاف��ة إلى ابن اس��حق ال��ذي يحتل 
أهمي��ة خاص��ة ف��ي حرك��ة الترجمة 
لمساهماته في ترجمة كتب الحضارة 

اإلغريقية.
وتح��ّدث ع��ن بعض العلم��اء اآلخرين 
وإس��هاماتهم، مث��ل جاب��ر ب��ن حيان في 
الكيمي��اء، والكن��دي في الفلس��فة، وابن 
النفيس والرازي  سينا، والخوارزمي، وابن 
واإلدريس��ي والطوس��ي والبتان��ي واب��ن 

شاطر.

■ نبيل العربي وعبد اللطيف الزياني وعبد الرحمن الراشد خالل الجلسة  |  من المصدر

■ هنا الحارثي

العربي: سعيت 
إلى إصالح 

منظومة الجامعة

الزياني: الخليج 
أراد الحل السياسي 

في اليمن

استعراض الماضي 
العريق للحضارة 

العربية واإلسالمية 
وأثر ازدهار العلوم

ق��ال جيم الخليلي: ال ش��ك أن العال��م العربي واإلس��المي بإمكانه 
العودة إلى عصوره الذهبية والمساهمة في ارتقاء العلوم وتطورها. 
ولتحقيق ذلك، فإننا بحاجة إلى ما هو أكثر من مجرد الدعم المالي، 
إذ يتعي��ن علين��ا أن نمل��ك روحاً محبة للعل��وم، وأن نكون مبدعين 
ومنفتحين عل��ى أفكار جديدة. لقد فهم العلماء الرواد في الحضارة 
العربية واإلسالمية هذه العوامل بشكل جيد وكانوا يؤمنون بضرورة 
استكشاف العالم وطرح التساؤالت، وامتلكوا روح الفضول التي تعد 

من أهم العوامل المؤثرة في تقدم العلوم.

فضول

ش��دد الدكت��ور عب��د اللطي��ف 
الزيان��ي على أن دول الخليج لها 
عالقة استراتيجية مع اليمن التي 
تش��ارك في العدي��د من اللجان، 
وهي 11 لجنة وزارية، من خالل 
برام��ج مختلف��ة لدع��م اقتصاد 
اليمن، تماش��ياً م��ع رؤية خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز آل سعود.

عالقة
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أك��د العدي��د م��ن التربويين أن وس��ائل 
التواصل االجتماعي وس��يلة فاعلة لتعزيز 
ه��ذه  وأن  الذات��ي،  والتعل��م  التعلي��م 
الش��بكات له��ا ق�درة كبي��رة على إيصال 
المعلومات إلى ذهن المتلقي بكل سهولة 
وتلقائي��ة، وإزال��ة اإلحس��اس باالغتراب 
الذي قد ينتاب بعض الطلبة داخل قاعات 
الدروس، وس��تمكن من تج��اوز الحواجز 
التي تفصل أحياناً بين الطلبة والمؤسسات 
التربوية التي ينتمون إليها، كما أن الفائدة 
سوف تعود على المعلم أيضاً ألن شعوره 
لن يقتصر على متع��ة التفاعل مع الطلبة 
ورؤي��ة اندفاعهم نحو موادهم الدراس��ية 
فحسب إنما س��وف يجد نفسه وقد تعلم 
مه��ارة جديدة وربما يحق��ق فهماً أعمق 
للم��ادة الدراس��ية التي يقوم بتدريس��ها 
م��ن خ��ال إيضاحه��ا وتقدي��م تفاصيلها 
بطريقة أخرى، مش��يرين في الوقت ذاته 
إلى ضرورة التدرج في اس��تخدام شبكات 
التواص��ل، ضمن المخط��ط التعليمي لكي 
يحق��ق المزي��د من المنفع��ة للطلبة، في 
وق��ت نّبه بعض التربويي��ن إلى أن وجود 
تقني��ات حديث��ة في الم��دارس ال يضمن 
نج��اح المخرجات التعليمي��ة إذا لم تكن 
نظرتها تربوية، وإذا لم يؤهل المعلم على 
تطبيقه��ا حتى ينظر إليها نظرة ش��مولية، 
وبالتالي ال يمكن التفاع��ل معها بإيجابية 
في ظ��ل غي��اب الم��درس واالختصاصي 
التكنولوجي التربوي، الفتين إلى أن برامج 
اليوتي��وب تع��د برامج تربوي��ة أكثر منها 
تعليمية، ألنها تصمم لفئة معينة وقد تكون 
غير متجانسة، كما أن التفاعل اإللكتروني 
دون تغذية راجعة مع المدرسين قد يقود 

إلى أفكار غير صحيحة.

دور مهم
وقالت عائش��ة جاس��م الشامس��ي مديرة 
أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين في رأس 
الخيمة إن وسائل التواصل االجتماعي في 
يومنا الحالي، تلعب دوراً مهماً في إيصال 
وجهات نظر كافة األطراف حول المناهج 
التعليمية، خصوصاً في ظل سياسة االنفتاح 
التي تتبعه��ا وزارة التربي��ة والتعليم مع 
كافة المعنيي��ن بالعملية التعليمية، حيث 
توفر هذه الوس��ائل س��هولة التواصل مع 
القي��ادات خاصة العليا، م��ا ينعكس على 
القرار التعليمي الذي يؤثر بصورة مباشرة 
على الطالب وولي األمر، كما توفر تغذية 
راجعة مباشرة للمسؤولين حول المناهج 
الممارس��ات  التقييم وغيرها من  وآليات 
التربوية التي يحف��ل بها الميدان التربوي 

في الدولة.
وح��ول دور التكنولوجي��ا ف��ي دع��م 
التعلي��م والمناه��ج بصورة عام��ة بينت 
مدي��رة أكاديمية الموهوبي��ن بأنها توفر 
الجه��د والوق��ت، كم��ا تخلق أج��واء من 
المتع��ة المقرون��ة بالفائ��دة الكبيرة عند 
تلق��ي المعلومات، ما يش��جع الطلبة على 
اإلقب��ال عل��ى المناهج العلمية بس��عادة 
وراح��ة، خاصة في ظل النضج اإللكتروني 
ال��ذي يتمتع به الطلبة في هذه األيام، ما 
يتي��ح لنا اس��تغال قدراتهم ف��ي إحداث 

التق��دم المطل��وب ف��ي التعلي��م، إال أن 
هذه األلع��اب اإللكترونية معظمها عوالم 
افتراضي��ة م��ا يتطل��ب أن ال يغيب دور 
المعل��م ف��ي التحكم به��ا لتنظيم طرحها 
على الطلبة والطالبات، كي تحقق الهدف 

المرجو منها.

المستقبل للتعليم اإللكتروني 
الدكت��ور ياس  البروفيس��ور  بدوره ق��ال 
البياتي أس��تاذ اإلعام الجديد في جامعة 
عجم��ان: إن التحديات المس��تقبلية التي 
تواجه الدول العربية، وبالذات صناع القرار 
السياسي، هي الثورة التقنية في مجاالت 
اإلعام الجديد وتنوعها، واس��تخدامها من 
قبل جميع أفراد المجتمع، وزيادة التركيز 
على أدوات التواصل االجتماعي وتوس��يع 
دائ��رة اس��تخداماتها خاصة بين الش��باب 
باعتباره��م الفئة األكبر واألكث��ر اهتماماً 
به��ذه األدوات. وهو األمر ال��ذي ينبغي 
أن يضع��ه صاح��ب الق��رار كأجن��دة في 
قراراته االستراتيجية، ألن وسائل التواصل 
االجتماع��ي تعي��ن واضع��ي السياس��ات 
على تحديد األولويات وتش��جع الجمهور 
عل��ى تقب��ل البرام��ج وزيادة مس��تويات 
الرضا، كم��ا أنها تعزز ف��رص نجاح نتائج 
السياسات، وتحفز الجمهور على المشاركة 
برأيه واإلس��هام في التطوير والعمل على 
الدولة  اس��تراتيجية  مراجع��ة وتحدي��ث 
وآلي��ات صنع القرار بها، إضافة إلى تعزيز 
المشاركة االجتماعية عبر أدوات التواصل 

االجتماعي وقياس تأثيره.
ويكفي اليوم مراجع��ة األرقام لنعرف 
قيمة وخط��ورة اإلعام الجديد في حياتنا 
المعاص��رة، والت��ي تعك��س الكثي��ر من 
ال��دالالت التي تجعل من��ه الجهاز األقوى 

في اختراق عقول البشر.

قوة خالقة
وأض��اف البياتي: بدون ش��ك فإن الجميع 
يتوقع أن يساعد التعليم في بناء قوة عمل 
مؤهل��ة وخاقة تس��تطيع أن تتكّيف مع 

التكنولوجيات الجديدة، وأن تش��ارك في 
»ث��ورة الذكاء« التي ه��ي القوة المحركة 
القتصاداتنا، وأيضاً أن يقوم التعليم بدفع 
المعرفة بطريقة تس��مح بأن تسير التنمية 
االقتصادي��ة جنب��ا إلى جنب م��ع اإلدارة 
المس��ؤولة على البنية المادية والبشرية، 
وكذلك الحفاظ على الخصوصيات الثقافية 
م��ع االنفت��اح عل��ى الثقاف��ات األخ��رى 

وااللتزام بتقدم المجتمع.
وباختصار يمكن اعتبار وسائل التواصل 
االجتماعي وس��يلة فاعل��ة لتعزيز التعليم 
من خال إش��غال الطلبة ودفعهم للتفاعل 
م��ع بعضهم البعض، ويش��مل األمر حتى 
الطلب��ة الذي��ن ال يعرفون ش��يئا عن مثل 
هذا التواص��ل االجتماعي أو أولئك الذين 
لم يفلحوا في النش��اطات الجماعية ألنهم 
س��وف يجدون المتعة واإلث��ارة في مثل 
هذا النمط من التعل��م والتفاعل، كما أن 
الفائدة سوف تعود على المعلم أيضا ألن 
ش��عوره لن يقتصر على متعة التفاعل مع 

الطلب��ة ورؤية اندفاعه��م نحو موادهم 
الدراسية فحسب إنما سوف يجد نفسه 
وق��د تعلم مهارة جدي��دة وربما يحقق 
فهماً أعمق للمادة الدراس��ية التي يقوم 
بتدريس��ها من خ��ال إيضاحها وتقديم 

تفاصيلها بطريقة أخرى.
م��ن هن��ا يج��د المعلم نفس��ه أمام 
خي��ارات كثي��رة يعم��ل م��ن خاله��ا 
عل��ى المزاوج��ة بين الم��ادة التعليمية 
الت��ي يدرس��ها مع وس��ائل التكنولوجيا 
تكنولوجيا  وكذل��ك  المس��تخدمة حالياً 
الغ��د وتزوي��د الطلبة بالمه��ارات التي 
يحتاج��ون إليها لتحقي��ق النجاحات في 
المس��تقبل فضًا عن فسح المجال أمام 
قدراته��م اإلبداعية وتكّش��ف مواهبهم 
وميوله��م. وال ريب أن المعلمين الذين 
يهتم��ون باس��تخدام وس��ائل التواص��ل 
االجتماعي في قاعة الدرس سوف يرون 
الطلبة  العي��ن تعاظ��م مش��اركات  بأم 
وتعاونه��م داخ��ل قاعة ال��درس وربما 

حصول تقدم في درجاتهم.

تحديات وأخطار
وق��ال البيات��ي: إن الث��ورات المعرفية 
المعاصرة  والتكنولوجي��ة والمعلوماتية 
تنط��وي على تحدي��ات وأخطار وفرص 
تم��سُّ الكي��ان العميق لألم��ة العربية، 
ب�»صدم��ة  يس��مى  لم��ا  وتعّرضه��ا 
المس��تقبل«. وت��زداد األخط��ار تأثي��راً 
بس��بب ما يعانيه الكيان العربي نفس��ه 
من عوامل الضعف المتمثلة في انتشار 
األمي��ة، وتخّلف برامج التربية والتعليم 
العربي��ة  المجتمع��ات  حاج��ات  ع��ن 
ومتطلب��ات العص��ر، والمس��ألة أننا لم 
نحسن الخروج من عجزنا وقصورنا لكي 
نتحول إلى مش��اركين في صناعة العالم 
بص��ورة غنية وخاقة. ولع��لَّ ما أعاقنا 
ع��ن ذلك هو الحم��والت األيديولوجية 
والمسبقات الدوغمائية التي منعتنا من 
اس��تثمار طاقاتنا عل��ى الخلق والتحول، 
بق��در م��ا حملتن��ا عل��ى أن ال نعترف 
بإنجازات الغ��رب والتعّلم منه، أو التي 
جعلتن��ا نتعام��ل م��ع ه��ذه اإلنجازات 
بعقلية تقليدية ش��عاراتية عقيمة وغير 

منتجة.
التواص��ل  وس��ائل  أن  وأض��اف: 
االجتماعي س��وف يك��ون لديها خارطة 
طريق واضحة لخدمة التعليم، وس��وف 
تك��ون منص��ة تفاعلي��ة بي��ن الطال��ب 
التواص��ل  ش��بكات  ألن  والمعل��م، 
االجتماعي��ة تمثل بيئة مناس��بة لتعليم 
حديث ومتط��ور يلبي حاج��ات الفرد، 
التكنولوجي��ة  الث��ورة  م��ع  ويتماش��ى 
العالمي��ة كم��ا يمك��ن تس��خيرها ف��ي 
التعليم التطبيقي بشكل مبتكر، ويخدم 
ال��دول، خصوصاً  التعليمية  المنظوم��ة 
ال��دول التي تهدف للوصول إلى مصاف 
الدول األكث��ر ابت��كاراً، كاإلمارات، ألن 
وسائل التواصل االجتماعي لم تعد مجرد 
قضي��ة تكنولوجية أو حت��ى اجتماعية، 
بل إنه��ا غدت ج��زءاً من حي��اة الناس 
التخاطب  ووسيلة كسائر وس��ائلهم في 
والتواص��ل، ولم يكن التعليم ش��اذاً عن 
هذه القاعدة وال خارجاً عن هذا اإلطار، 
بل يمك��ن القول إنه من أكثر المجاالت 
تأثراً بهذا التوجه أو هذه النقلة النوعية 

في التواصل. 

منصة للتعلم الذاتي
ودعت الدكتورة انتصار العوبيدي رئيس 
كلية االتصال بكلية الفجيرة إلى ضرورة 
التواصل االجتماعي  التمس��ك بوس��ائل 
كإح��دى أه��م األدوات التي تس��تخدم 
س��واء  والعل��م  المعلوم��ات  النتش��ار 
حالي��اً أو ف��ي المس��تقبل، خصوصا إذا 
ما وظفت بطرق س��ليمة، حيث تعتمد 
هذه الوس��ائل على المرس��ل والرسالة 
والمتلق��ي لها، ما يش��كل منها وس��يلة 
فعال��ة للتعلم الذاتي، نظ��راً لكونها من 
أه��م الظواهر التكنولوجي��ة في القرن 
الحالي بس��بب تزايد عدد مس��تخدميها 
إلى أرقام فلكية، ما يمنحها حق األولوية 
في تحويل مسارات التعلم المستقبلي. 
وأضاف��ت أن نجاح وس��ائل التواصل 
التعليم��ي  الوس��ط  ف��ي  االجتماعي��ة 
يعتمد على برمجة الرس��ائل المرس��لة 

عب��ر تل��ك القن��وات بما يخ��دم صالح 
التعليم لتس��اهم في رق��ي المجتمعات 
ونهض��ة العل��م وكل ذل��ك بي��د النخبة 
الذين  والمدرس��ين  والقادة  المتعلم��ة 
من ش��أنهم تحويل رسالة هذه الوسائل 
إلى قن��وات إيجابي��ة لنش��ر المعلومة 
ومنصة اجتماعية لتبادل األفكار البناءة، 
خصوص��اً أنها تس��اهم بش��كل كبير في 
اختصار الزمن وتقليص مساحة الرسائل 
وتفعيل قنوات التعلم الذاتي، فضًا عن 
سرعة التفاعل والحصول على المعلومة 
من المؤسسات واألفراد، وتشير إلى أن 
التعليم في الدول العربية وفي اإلمارات 
بال��ذات خطا خط��وات كبي��رة بإدخال 
التعلم الذك��ي واألجهزة الذكية لتحفيز 
األجيال التي هجرت الكتب، ومن الجيد 
االس��تفادة م��ن كل الوس��ائل الحديثة 
التي تفرض نفس��ها على اإلنس��ان دون 
أن نلغ��ي الوس��ائل القديم��ة. وترى أن 
التواص��ل االجتماعي منصة تعلم ناجحة 

إذا ما وظفت لخدمة هذا الهدف.

اختفاء تدريجي
من جهته يق��ول الدكتور إبراهيم غرفال 
عميد كلية التربية بجامعة عجمان للعلوم 
والتكنولوجي��ا: إن التعلي��م التقليدي بدأ 
وعلى مراح��ل بفعل  يختف��ي تدريجي��اً 
ال  ولك��ن  الحديث��ة،  التواص��ل  برام��ج 
يمكن االس��تغناء عنه تماما، ألن العملية 
التعليمي��ة ليس��ت اكتس��اب معلوم��ات 
وخب��رات فق��ط، وإنم��ا تنش��ئة يغذيها 
المعلم داخل الفصل الدراس��ي بالتحاور 
م��ع طلبته، كم��ا أن اإلنس��ان في حاجة 
مس��تمرة إلى التفاعل البشري، الفتاً إلى 
أن وس��ائل التواصل من تويتر وانستغرام 
وخافهما تعد نماذج جيدة وفاعلة اذا ما 
ت��م ضبط عملية التعامل معها، وفي حال 
عدم ترك الطلبة بحرية كاملة دون رقابة 
لصيقة، ألنها أحيانا تبث أشياء ضد ثقافة 

المجتمع.

فصول تقليدية
التقليدي��ة أصبحت  الفص��ول  وق��ال إن 
ط��اردة ومنف��رة ف��ي ظل وج��ود تلك 
التقنيات، كما أن الطلبة عندما يشاهدون 
برامج مش��وقة يس��تمرون ف��ي التفاعل 
معه��ا دون كل��ل ولس��اعات طويل��ة، ما 
يكس��بهم مه��ارات عدي��دة ف��ي زم��ن 
قياس��ي، مبيناً أن وج��ود تقنيات حديثة 
ف��ي المدارس ال يضمن نجاح المخرجات 
التعليمي��ة إذا ل��م تكن نظرته��ا تربوية، 
وإذا لم يؤهل المعلم على تطبيقها حتى 
ينظ��ر إليها نظ��رة ش��مولية، وبالتالي ال 
يمك��ن التفاع��ل معها بإيجابي��ة في ظل 
غياب المدرس واالختصاصي التكنولوجي 
الترب��وي، الفتاً إل��ى أن برامج اليوتيوب 
تع��د برام��ج تربوية أكثر منه��ا تعليمية، 
ألنه��ا تصمم لفئة معين��ة وقد تكون غير 
متجانس��ة، كما أن البرام��ج التعليمية ال 
بد لها من مخرجات نس��عى إلى تحقيقها 
وف��ق المراحل التعليمي��ة المحددة، كما 
تغذي��ة  دون  اإللكترون��ي  التفاع��ل  أن 
راجعة مع المدرسين قد يقود إلى أفكار 
خاطئة، لذلك ال بد من المتابعة والتوجيه 
المستمرين حتى نحقق األهداف اإلثرائية 

في العملية التعليمية.

دبي - رحاب حالوة

حق��ق الدكت��ور ديريك مول��ر المعلم 
الفيزيائي، نجاحاً شخصياً مشهوداً، عبر 
تقديم��ه أمثلة حية لتج��ارب تعليمية 
متعددة في العلوم بش��كل عام، محققاً 
تفاعًا أكثر من ربع مليار مشاهد حول 
العالم، عب��ر برامج عرضه��ا من خال 

قناة »فيرتسم« التعليمية. 
وفي جلسة »كيف س��يحول اإلعام 

التي  التعلي��م«  االجتماع��ي مس��تقبل 
قدمها مولر خال فعاليات اليوم األول 
للقم��ة العالمية للحكوم��ات، أكد مولر 

أنه عمل عل��ى تأهيل ذاته أواًل وتنمية 
مهارات��ه لكي يتمكن م��ن التأثير على 
أف��راد المجتم��ع، ومن خ��ال خبراته 

العلمي��ة والحياتي��ة، تمك��ن من خال 
الص��ور من إحداث تغيي��ر في العملية 
التعليمي��ة، دون أن يص��ل إل��ى ح��د 

االس��تغناء ع��ن الكتب، وه��و ما يؤكد 
أهمية الكتاب وضرورة تفاعل الطالب 

معه بطريقة مبتكرة.

استبدال المعلم
وعرض مول��ر خال الجلس��ة المراحل 
الت��ي مرت بها التكنولوجيا ولم تحدث 
ث��ورة في قطاع التعليم، ولكنها جعلت 
الطلب��ة متفاعلي��ن معه��ا، حيث عمت 
في الثاثينات إش��اعة استبدال المعلم 
بجه��از الراديو في الوق��ت الذي ظهر 
فيه تلك الجهاز، ولم يس��هم ظهور تلك 
التكنولوجيا في االس��تغناء عن المعلم 
الذي ظ��ل عم��ود العملي��ة التعليمية 
والمؤث��ر األول في الطلبة. وأضاف أنه 
ف��ي الخمس��ينات ظهر التلف��از فتوجه 
القائم��ون على التعليم بإعداد دراس��ة 
مس��حية ح��ول م��دى تفضي��ل الطلبة 
لمش��اهدة محاض��رات عب��ر التلف��از، 
فوج��دوا الجمي��ع يفض��ل التفاعل مع 
المعلم وداخل الصف، وفي الثمانينات 

ظه��ر الحاس��وب واعتق��د الن��اس أنه 
س��يؤدي إلى حدوث ثورة في التعليم، 
لكن الطلبة نجحوا في معرفة البرمجة، 
ولم يؤث��ر ظهور الحاس��ب اآللي على 

إحداث تغيير أو ثورة تعليمية.

وسائل التواصل
وذك��ر أن��ه ف��ي كل العص��ور، يحاول 
التكنولوجيا والثورة  األفراد الربط بين 
النظري��ات أكدت أن  التعليمي��ة، لكن 
التعليم عملي��ة اجتماعية تتم بالتفاعل 
بي��ن الطالب والمعلم ف��ي ظل وجود 
العنصر األهم في التعليم وهو الكتاب، 
لذلك على الحكومات أن تؤهل المعلم 
ب��أن يكون مصدر إله��ام للطالب، وأن 
يكون أيضاً أداة تغيير في حياة الطالب.
وتوقع مولر أنه في المس��تقبل فإن 
الطلبة س��يؤثرون على مواقع التواصل 
االجتماع��ي وليس العك��س، وفي تلك 
اللحظة س��ينجح المعل��م في أن يكون 

أداة تغيير.
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إطالق مركز أديب البلوشي لمحاكاة األجيال
دعم

بدور القاسمي: القمة جعلت من الدولة عاصمة لإلبداع
حلول

قال أديب س��ليمان محمد البلوش��ي أصغر 
مخت��رع إمارات��ي عالمي إنه س��يتم إطاق 
البلوش��ي لمح��اكاة األجيال،  مركز أدي��ب 
األسبوع المقبل بدعم من مؤسسة محمد بن 
راشد لدعم مشاريع الشباب ومركز حمدان 
بن محم��د لابت��كار.  وأض��اف ل�»البيان« 
أنه س��يوقع االثني��ن المقبل عل��ى اتفاقية 
مع ش��ركة كورية تمثل الحكوم��ة الكورية 
لتزويده بالتقنيات والتكنولوجيات الازمة. 

دبي - عماد عبد الحميد

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، 
رئيس هيئة الش��ارقة لاستثمار والتطوير 
)ش��روق( أن القمة العالمي��ة للحكومات 
تعزز م��ن مكانة دولة اإلم��ارات عاصمة 
لإلبداع واالبتكار في استشراف المستقبل، 
ووضع حل��ول عملية لتمكي��ن حكومات 
العال��م م��ن تج��اوز التحدي��ات المقبلة، 
الحياتي��ة لخدم��ة  التغّي��رات  وتوظي��ف 

شعوبها، وتحقيق التنمية المستدامة.
بجع��ل  القي��ادة  توجيه��ات  إن  وقال��ت 
اإلنسان محور االهتمام والتطور الحضاري 

والمعرف��ي، أثبت��ت أنها الخي��ار األفضل 
للنه��وض بالمجتمع وتوفير س��بل التقدم 
له، ومن خال تحس��ين ج��ودة الخدمات 
المقدم��ة له��ذا اإلنس��ان، وتطوي��ر أهم 
جوانب الحياة البش��رية واالرتقاء بها نحو 
األفضل، ف��إن العالم يصب��ح مكاناً أفضل 
للعي��ش، وأكث��ر قدرة عل��ى التفاهم بين 

دوله وشعوبه المختلفة.

دبي - رحاب حالوة
■ أديب سليمان البلوشي ■ بدور القاسمي

المعلم الفيزيائي قدم تجارب تعليمية متعددة في العلوم  |   البيان

المعلم المبتكر يناقش 
«كيف سيحول

 اإلعالم االجتماعي 
مستقبل التعليم» 

أدخل��ت كثير من المدارس عبر العالم ش��بكات التواصل االجتماعي لتوطيد 
العاقة بين الُمعلِّم والُمتعلِّم، وأثبتت الدراسات فاعلية هذه التجربة، ويُشير 
رونغواي هوانغ من الصين، إلى أن التجربة كس��رت روتين التدريس، وصار 
الطال��ب أكثر ق�ُدرة على اإلبداع، وأن هذه الش��بكات لها ق�ُدرة كبيرة على 
ي بكُل س��هولة وتلقائية، وإزالة اإلحساس  إيصال المعلومات إلى ِذهن الُمتلقِّ
باالغتراب الذي قد ينتاب بعض الطلبة داخل قاعات الدروس، وس��تمكِّن من 
تج��اوز الحواجز التي تفصل أحيان��اً بين الطلبة والمؤسس��ات التربوية التي 
ينتمون إليها، ولكن ضرورة التدُرج في استخدام شبكات التواصل االجتماعي، 
ضم��ن الُمخطط التعليمي لكي يُمك��ن أن يُحقق المزيد من المنفعة للطلبة، 
حيث يوف�ِّر مبدأ التحفيز والترغيب، ويضمن الوصول بهم إلى أكبر قدر من 
دة، منها  الحماس��ة، خاصة عندما يتعلَّق األمر بدروس ق��د يراها البعض ُمعقَّ
على س��بيل المثال دروس تعلُّم اللُغات األجنبية، التي تعتمد بش��كل أساسي 

على االنفتاح والحوار، واالنسجام داخل المحيط الدراسي.

تجربة

250 مليونًا يتفاعلون مع قناة مولر التعليمية

تمتلك قـدرة كبيرة على إيصال المعلومات إلى ذهن المتلقي 

تربويون: وسائل التواصل نوافذ فاعلة في التعلم الذاتي

ياس البياتي : 
«ثورة الذكاء» 

هي القوة المحركة 
القتصاداتنا

إبراهيم غرفال: 
برامج «يوتيوب»

 تربوية أكثر 
منها تعليمية

عائشة الشامسي: 
 تخلق أجواء 

المتعة المقرونة 
بالفائدة العلمية
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بيسكتروم: القمة منصة لتوحيد جهود مواجهة مخاطر العالم الرقمي

أكد رود بيسكتروم الخبير في مجال األمن 
اإللكترون��ي والرئيس والمدي��ر التنفيذي 
لألس��ماء  اإلنترن��ت  لمؤسس��ة  الس��ابق 
واألرقام المخصصة »آي��كان« ل� »البيان« 
على هامش مش��اركته في القمة العالمية 
للحكومات أن القمة منصة مثالية لتوحيد 
الجه��ود ومواجهة مخاط��ر العالم الرقمي 
ال��ذي أصبح يس��تنزف الحكومات، والتي 
بات حج��م اإلنفاق عليه��ا مابين 70 إلى 
350 ملياراً سنوياً، وهو ما يعرقل الخطط 
االقتصادية التي تضعها الحكومات لتطوير 

ش��عوبها. وأوضح أن هن��اك 4 مجموعات 
رئيسة تقف خلف الهجمات التي يتعرض 
لها العال��م الرقمي، وهي األف��راد الذين 
يعمل��ون بص��ورة فردي��ة بهدف س��رقة 
المؤسس��ات المالي��ة أو الحص��ول عل��ى 
أرقام محددة، أو لنش��ر أهداف سياس��ية 
أو توجه��ات فكري��ة، والش��بكات الغي��ر 
المنظمة التي تس��عى بعمله��ا إلى تهديد 
الحكوم��ات أو المؤسس��ات، إضاف��ة إلى 
الش��بكات المنظم��ة الت��ي تعم��ل تحت 
قيادة مركزية وتنفق أموااًل طائلة لتحقيق 

أهدافها كعصابة المخدرات في المكسيك 
الت��ي تراقب الحكومة وط��رق عملها في 
القب��ض عل��ى المطلوبين وتنفق س��نوياً 
ما يق��ارب 250 مليون دوالر س��نوياً، أما 
التي  الحكومات  الرابعة فه��ي  المجموعة 
ترس��ل البرام��ج الخطيرة لغاي��ات أمنية 
به��دف الحصول عل��ى معلومات ومتابعة 

المنظمات واألشخاص.
وأش��ار بيس��كتروم إلى أنه من الضروري 
تطوي��ر برمجي��ات خاصة تق��وم بموجبها 
األجهزة التصدي للمخاطر التي تس��تقبلها 

من أجهزة أخرى، وتقليص دور اإلنس��ان 
ليصبح مجرد مش��اهد ومط��ور للثغرات 

التي يتم اكتشافها في هذه البرامج.
ولفت إل��ى أن ارتفاع انف��اق الحكومات 
خ��ال الس��نوات الماضي��ة عل��ى حماية 
العال��م الرقمي من المخاطر أوجب إيجاد 
شراكة بين حكومات العالم للتصدي لهذه 
الظاه��رة، وذلك م��ا عملت علي��ه القمة 
العالمية للحكومات التي جمعت أصحاب 

القرار والخبراء.

دبي-سعيد الوشاحي

أندرسن : التعليم باللعب يغّير الخريطة ويبدد الملل
دبي- رحاب حالوة

أكد بول أندرس��ن مؤس��س شركة بوزمان 
س��اينس، أن التعل��م ع��ن طري��ق اللعب 
غّير خريط��ة التعليم وأخ��رج الطلبة من 
حاله الملل. جاء ذلك خال جلس��ة قدمها 
اللعب س��يكون  أندرس��ون بعن��وان هل 
مس��تقبل التعليم؟ خ��ال فعاليات القمة 
العالمية للحكومات، مشيراً إلى أن تجربته 
كون��ه معلماً لمادة العلوم أكدت له بما ال 
ي��دع مجااًل للش��ك أن قي��ادة دفة الصف 
م��ن ط��رف واحد ال ت��ؤدي إل��ى النتائج 
المطلوبة، مهم��ا كانت أهمية المعلومات 
التي يقدمه��ا، وبالتالي فإن التفاعل داخل 

الصف هو األساس.
وذكر أنه وجد طابه يش��عرون بالملل 
وكانوا يتجهون لأللعاب اإللكترونية عقب 
الحص��ص، فوج��د أندرس��ن أن يس��تعين 
باأللعاب في التعليم ويعيد نظام وترتيب 
الص��ف الدراس��ي لجعل��ه أكث��ر فعالي��ه 

وتكون مقاعده على ش��كل دائري يوحي 
بالمش��اركة الجماعية، واس��تطاع أن ينفذ 
100 لعبه أس��همت ف��ي خلق تفاعل كبير 
بي��ن الطلبة والمعل��م، ولكنه واجه بعض 

التحديات وتداركها مع مرور األيام.
وراقب أندرس��ون طلبته، لياحظ أنهم 
كان منهم من يش��عر بالضجر خال حصة 
العلوم، وكانوا يبدون حماس��اً كبيراً عندما 
يتجه��ون أللع��اب الفيديو بع��د الحصة، 
وقال إنه بذلك توص��ل إلى تبني العناصر 
المكون��ة أللع��اب الفيدي��و وتطبيقها في 

منهج العلوم.

تفاعل 
وخ��ال س��نوات تطبيق فكرت��ه، تبين له 
وج��ود عدد من المش��اكل الت��ي لم تكن 
ب��ارزة من قبل وهي أن الطلبة لم يكونوا 
حاضرين لفهم كيفي��ة التعلم الذاتي، كما 
أن الفه��م القرائي عنده��م لم يكن كافياً، 
ألن عملي��ة القراءة ف��ي الصف كانت تتم 
من قبله.  وطالب أندرس��ن القائمين على 

عملي��ات التعلي��م في جميع ال��دول بأن 
يغيروا شكل الصف الدراسي ليكون مائماً 
للتعلم بش��كل تفاعل��ي، معتبراً أن عملية 
التعّلم تبدأ عندم��ا يبدأ النقاش والتفاعل 
داخل الصف، مهم��ا اختلف أثاث الصف، 

وتم إعادة تشكيله.

منصات
وأضاف أندرس��ن أن اس��تخدام تسجيات 
الفيدي��و على منصات التواصل االجتماعي 
يتيح فرصة مثالي��ة ألكبر عدد ممكن من 
الطلبة لاط��اع عليها واالس��تفادة منها، 
وقد سهلت هذه الوسائل الحديثة االتصال 
والتواص��ل م��ع كل التامي��ذ. واعتبر أن 
التكنولوجيا س��محت له بالتواجد في كل 
مكان، وتعميم االستفادة من أفكار العلوم 
والتطبيق��ات، التي ينش��رها عل��ى قناته 
الخاصة على يوتي��وب، مؤكداً أنه بالرغم 
من أهمي��ة الفيديو واأللع��اب التعليمية 
في التعليم، إال أنها ال تساوي المعلم، وال 

يمكن استبداله بها. ■ بول أندرسن متحدثاً خالل الجلسة  |  من المصدر 

وسائل االتصال 
الحديثة سهلت 

التواصل مع التالميذ

هيئة المعرفة تعزز التطوير بـ»معًا نرتقي« وتسعى إلى تعميم الفكرة

»التعليم باللعب« فكرة مألوفة في مدارس دبي

دبي - رحاب حالوة

الماضي��ة؛ واكب��ت  الس��نوات  ط��وال 
مدارس خاصة في دبي تطورات العالم 
في المج��ال التعليمي، بتنفيذها حزمة 
برام��ج تحفيزية، منها نموذج »التعليم 
باللعب«، بما يضفي على الطلبة مزيداً 
م��ن اإليجابية والس��عادة خال يومهم 
الدراس��ي، إذ تش��ير الدراسات إلى أن 
التفاع��ل اليوم��ي مع الطلب��ة وتأمين 
الرعاي��ة لهم ع��اوة عل��ى توفير بيئة 
آمن��ة، ف��إن ذلك ينعك��س على جودة 

التعليم الذي يتلقاه الطلبة.
وقال الدكت��ور عبدالله الكرم رئيس 
مجل��س المديري��ن مدي��ر ع��ام هيئة 
المعرفة والتنمية البش��رية بدبي، على 
للحكومات  العالمي��ة  القم��ة  هام��ش 
بعد جلس��ة تطرق��ت إلى »مس��تقبل 
الدراس��ات  إن  باللع��ب«،  التعلي��م 
الدولية تؤك��د أن األطفال  والتقاري��ر 
الذين يتفاعلون اجتماعياً في محيطهم 
يكتس��بون ثق��ًة أكث��ر ف��ي حياته��م، 

ويتعلمون على الدوام.
أن  والتقاري��ر  الدراس��ات  وتؤك��د 
التعليم عن طريق اللعب له أثر إيجابي 
ف��ي زي��ادة التحصيل العلم��ي وإلهام 
الطاب وتش��جيعهم عل��ى المزيد من 
التعلم واكتس��اب المعارف بشغف، ما 
ينبئ بآثار إيجابية على مسيرة التعليم 
ربما تصل إلى تغيير مس��تقبل التعليم 

كلياً. 
وفي هذا الس��ياق؛ يقع على المعلم 
دور كبي��ر لارتق��اء بأس��لوب التعلم 
باللعب، مث��ل إجراء دراس��ة لأللعاب 
والدم��ى المحف��زة للطال��ب، وخطط 
لخدمة  لأللع��اب  األمث��ل  لاس��تغال 
أه��داف تربوي��ة تتناس��ب وق��درات 
واحتياج��ات الطف��ل، باإلضاف��ة إل��ى 
ومس��اعدة  اللعب��ة،  قواع��د  توضي��ح 

الطالب على التمرس عليها.

عالقة جيدة
وأضاف الك��رم أن العاقة الجيدة بين 
الطال��ب ومعلم��ه وبين أفراد أس��رته 
تنعك��س إيجاب��اً على تطوي��ر تحصيله 
األكاديمي وتطوره المعرفي والنفسي، 
كم��ا تعزز انتم��اءه للمجتم��ع والبيئة 
المحيطة به، معتبراً أن دبي تشهد نقلة 
نوعي��ة في أس��اليب التعلي��م والتعلم 
داخل الفصول الدراسية سواء من خال 
ممارس��ة األلعاب أو اس��تخدام الفنون 
ف��ي عمليات التدري��س كجزء ال يتجزأ 
م��ن رؤي��ة مفادها أن س��عادة الطلبة 

نقط��ة انطاق نح��و التعل��م اإليجابي 
واكتس��اب المه��ارات أثن��اء رحلته��م 

التعليمية.
نرتقي«-  وش��هدت ملتقيات »مع��اً 
الحدث التعليم��ي الممتد للعام الرابع 
على التوالي، وال��ذي تنظمه المدارس 
الخاصة بواقع 6 ملتقيات س��نوياً بدعم 
من هيئ��ة المعرفة والتنمية البش��رية 
بدبي، تج��ارب إيجابية لمدارس خاصة 
ف��ي هذا الحق��ل، إذ عرضت مدرس��ة 
االتح��اد الخاصة فرع جمي��را تجربتها 
أم��ام معلمي م��دارس خاص��ة أخرى 
مطل��ع الع��ام الدراس��ي الج��اري عن 
أهمية الربط بين العاقات االجتماعية 
والتعليمي��ة التي تبنيها المدرس��ة مع 

الطلبة، ومن بينها »التعليم باللعب«.

نتائج أفضل 
وقال��ت فاطم��ة غانم الم��ري الرئيس 
المدرسي  التعليم  لمؤسس��ة  التنفيذي 
في الهيئة، تؤكد الدراس��ات والتقارير 
الدولي��ة أن الم��دارس الت��ي حقق��ت 
نتائج أفضل في م��ا يخص العاقة بين 
الطلبة وبعضهم والبعض من جهة ومع 
عائاتهم والمعلمي��ن من جهة أخرى، 
حصلت على نس��ب حض��ور أعلى من 
غيرها كما الت��زم الطلبة فيها بمواعيد 
الحضور واالنص��راف أكثر من غيرهم، 
ونح��ن نحفز مدارس��نا عل��ى مواصلة 
جهوده��ا ف��ي تنفي��ذ برام��ج متميزة 
تدمج بين التعليم واللعب بما يس��هم 
في تحس��ين جودة حياة طلبتنا داخل 
الجه��ود  م��ع  ويتماش��ى  مدارس��هم 
المس��تمرة بدب��ي ف��ي تبن��ي مفهوم 

»التعليم اإليجابي«.

تجربة فعلية 
وأك��دت نهاد س��عيد الشامس��ي مدير 
عام مدرس��ة االتحاد الخاص��ة جميرا، 
أن التعّل��م م��ن خال اللعب بالنس��بة 
نواجه��ه  تح��ٍد  أكب��ر  ه��و  لألطف��ال 
كمعلمين ومربيي��ن، وعليه فإن إيجاد 
التي تحاكي  الس��بل واالس��تراتيجيات 
عم��ر الطفل وعالم��ه وقدرات��ه، هي 
دوماً الش��غل الش��اغل ل��كل العاملين 
ف��ي مدرس��ة االتحاد الخاص��ة جميرا، 
يدمج  المدرسة مشروعاً  لذلك أنجزت 
كل مفه��وم ومهارة يتعلمها الطفل مع 
لعبة )تقليدية كانت أو عصرّية(، تجعل 
م��ن التعّلم متعة ال وج��ود فيها للملل 
أو التك��رار، ه��و التح��دي األكبر الذي 
عملنا جميع��اً جاهدين عل��ى تحقيقه 

عبر الس��نوات الماضية وسنس��تمر في 
تطوي��ره. حتى التكنولوجيا س��ّخرناها 
أداة إضافي��ة تفاعلّي��ة تخدم  لتك��ون 
اله��دف األساس��ي وه��و »التعّلم من 
خ��ال اللعب«، وذلك بقي��ام معلماتنا 
بتنفي��ذ وتطوير ألع��اب تفاعلية يقوم 
بها الطاب مستخدمين األلواح الذكية 

المتوفرة في جميع الصفوف. 

نمو لغوي
ومن جهته قال الخبير التربوي يوسف 
ش��راب، إن مرحلت��ي الروضة والحلقة 
األولى أسرع نمو لغوي يمر بها الطالب 
تحصي��ًا وتعبي��راً وفهم��اً واس��تيعاباً 
وباس��تخدام التعلم ع��ن طريق اللعب 
ف��إن األطفال يس��تطيعون التعبير عن 
مواهبهم وأفكارهم بأس��اليب مختلفة 
منها الرس��م والمعالجة اليدوية للمواد 
والخام��ات بطريق��ة إبداعي��ة وكذلك 
الف��ك والتركيب واس��تخدام  أنش��طة 
خياالت��ه  ع��ن  للتعبي��ر  المكعب��ات 
ومش��اريعه فهي تزيد من فهمه بنسبه 
%70، وتوس��ع آفاقه وتحق��ق المتعة 
والتس��لية، معتبراً أن أس��لوب التعلم 
باللعب هو استغال أنشطة اللعب في 
اكتساب المعرفة وتقريب مبادئ العلم 

لألطفال وتوسيع آفاقهم المعرفية.

وعي
م��ن جهته ق��ال موفق القرع��ان نائب 
الخاصة،  الجديد  العالم  مدير مدرس��ة 
إن الم��دارس أصبح لديه��ا وعي كاف 
حول ما يمك��ن للطالب تقبله في ظل 
وج��ود التكنولوجي��ا وتأثيره��ا عليهم 
من حيث تبس��يط المعلومة واألعمال 
من خال تفاعله��م معها، لذلك أصبح 
توجه المدارس الخاصة للتعلم باللعب 
أكثر من الس��ابق السيما أنه يساعد في 
ترس��يخ المعلوم��ة في ذه��ن الطالب 

بشكل كبير، خاصة في الحلقة األولى.

تحديث
وذكر أن مدرسته تدخل التعلم باللعب 
في عدة مواد منها الرياضيات واللغتين 
العربية واالنجليزية والتربية اإلسامية، 
حيث ت��م تنفيذ العدي��د من الحصص 
في صفوف األول حتى الخامس شملت 
الدمى والس��يارات والقطارات  إدخال 
وأش��كال الحيوان��ات وألع��اب الذكاء 
مث��ل الفوازير والكلم��ات المتقاطعة، 
واس��تخدام األلوان والح��واس وأحجار 
الن��رد، ولعبة صي��د األس��ماك ولعبة 

الدومينو.
وقال عبد العزيز الس��بهان صاحب 
م��دارس خاص��ة بدب��ي، إن التعل��م 
باللع��ب أداة فعالة في تفريد التعلم 
وتنظيم��ه لمواجهة الف��روق الفردية 
وتعلي��م األطف��ال وفق��اً إلمكاناتهم 
وقدراته��م، باإلضافة إل��ى أن اللعب 
يعتب��ر طريق��ة عاجي��ة يلج��أ إليها 
المرب��ون لمس��اعدتهم في حل بعض 
المش��كات الت��ي يعان��ي منها بعض 
األطف��ال، كم��ا تعمل األلع��اب على 
تنش��يط الق��درات العقلية وتحس��ن 

الموهبة اإلبداعية لدى األطفال.

■  موفق القرعان■  عبد العزيز السبهان■  فاطمة المري ■ عبد الله الكرم

الدراسات تؤكد 
أن النهج يرتقي 

بالتحصيل 
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يتعرف الطالب من 
خاللها إىل الجمع 
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¶كن استغالل هذه اللعبة 
يف تقسيم التالميذ إىل 

مجموعات، ويطلب من 
كل واحدة اختيار مكونات 

العدد لتفوز األرسع

إعداد مجسم لحوض أس¼ك 
يصنع من الورق املقوى، ويوضع 
فيه مشبك من حديد، ويكتب 
عليه بعض األرقام أو الحروف، 

وتستخدم يف التعرف إليها

تستخدم لتمييز 
حرف من الحروف 

متصالً ومنفصالً نطقاً 
وكتابة حسب موقعه

تنفذ عرب لوحة فيها حروف، ويبحث التالميذ 
عن الكلمة، بينها كل¼ت رأسية وأفقية
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نموذج 

جيم��س  مدرس��ة  نف��ّذت 
ولينتغت��ون الخاصة ف��رع واحة 
نماذج عملية  للس��يليكون،  دبي 
تتضم��ن طرقاً مبتكرة لتحس��ين 
المبك��رة في  الطفول��ة  منه��اج 
بيئات تعليمية مختلفة ومتنوعة، 
المقرر عرض تجربتها أمام  ومن 
الم��دارس الخاصة األخرى خال 
بالطفولة  نرتقي  فعاليات »مع��اً 

المبكرة« نهاية الجاري.

■ التعليم باللعب يعزز حضور واستجابة الطلبة  |  البيان



دبي – سعيد الوشاحي

المدي��ر  بوحمي��د  حص��ة  أوضح��ت 
بمكتب  الحكوم��ات  لقطاع  التنفي��ذي 
رئاس��ة مجلس ال��وزراء، أن التطبيقات 
الفائ��زة بجائزة أفض��ل خدمة حكومية 
عبر الهاتف المحمول، س��يتم تعميمها 
الس��تخدامها  الحكومية  الجه��ات  على 
واالس��تفادة منها، وكذل��ك التطبيقات 
المش��اركة، بحيث يتس��نى لألش��خاص 
التعرف إليها واالستفادة من تفاصيلها، 
وبحث إمكانية تطبيقها، بما يس��هم في 
تطوي��ر الخدمات ويزيد م��ن التنافس 

مستقباًل.
الجائزة  وكش��فت حصة بوحميد، أن 
تس��لمت 1700 مش��اركة من 70 دولة، 
تأه��ل منه��ا بع��د التقيي��م 91 تطبيقاً 
ذكياً، وس��يتم اإلعالن عن التطبيقات ال� 
30 الفائ��زة غداً، ضم��ن فعاليات القمة 
العالمية للحكومات، التي بدأت أعمالها 

أمس، وتستمر حتى الغد.

منصة عالمية
وأضاف��ت أن الجائزة تحولت إلى منصة 
عالمية، بإضافة فئة جديدة هذه الدورة، 
وهي فئ��ة التطبيقات الذكي��ة العالمية، 
وبذلك تشمل الجائزة 4 مستويات توزع 
على 10 فئات، وتشمل هذه المستويات، 

العالم��ي، والعرب��ي، والوطني، وطالب 
التعليم  الجامعات، والتي تش��مل فئات 
والصحة  والس��ياحة  والبيئ��ة  والصح��ة 
واالقتصاد والعالقات العامة والمواصالت 
والنق��ل، إضاف��ة إلى فئتي��ن جديدتين، 
هما فئة التقنيات القابلة لالرتداء، وفئة 
التطبيق الشامل، جاء ذلك خالل المؤتمر 
الصحافي الذي عق��د على هامش القمة 

العالمية للحكومات.

4 جامعات
ولفت��ت بوحمي��د، إل��ى أن الحكومة 
تولي اهتماماً كبيراً بطالب الجامعات، 
حي��ث تفتح المجال أم��ام ابتكاراتهم 
وانطالق��اً  التطويري��ة،  وأفكاره��م 
م��ن دورهم ف��ي النهوض بمس��توى 
الخدم��ات وتحفي��ز االبت��كار لديهم، 
رص��دت الجائزة مبل��غ مليون درهم 
لفئة تطبيق مستوى طالب الجامعات، 
يحص��ل علي��ه الفريق الفائ��ز، وتأهل 
للمرحل��ة النهائية في هذا المس��توى 
4 ف��رق، ه��ي جامعة خليف��ة للعلوم 
الش��ارقة،  وجامع��ة  والتكنولوجي��ا، 
والجامعة األميركية بالش��ارقة، إضافة 
إلى جامعة نيويورك بأبوظبي، من بين 
21 جامع��ة محلية، اش��ترك منها 450 
طالب��اً ب� 94 تطبيقاً. وأش��ارت إلى أن 
المجال مفتوح لتصويت الجمهور على 
المش��اريع الطالبية المتأهلة للمرحلة 
النهائي��ة، وذل��ك عبر زي��ارة الموقع 

اإللكتروني للجائزة.
الجائ��زة  أن  بوحمي��د  وأوضح��ت 
تس��تهدف مستقباًل فتح باب االشتراك 
في مس��توى ط��الب الجامع��ات أمام 
طلب��ة الجامع��ات العربي��ة والدولية، 
إلتاحة المجال للتنافس على مس��توى 
عالم��ي، كون ذل��ك يصب في مصلحة 
تحسين جودة الخدمات الحكومية في 

الجانب المحلي والدولي.
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باهلكا: ترسيخ البرمجة لغة للمستقبل يتطلب تغيير العقليات

ناقش��ت جلس��ة »هل البرمج��ة هي لغة 
المس��تقبل«، التي قدمته��ا جينيفر باهلكا 
المؤس��س والمدير التنفيذي لش��ركة كود 
فور أميركا، أهمية ترس��يخ علوم الحاسب 
اآللي كلغة مس��تقبلية يتحدثه��ا الجميع، 
من خ��الل تعامالته��م اليومية ف��ي كافة 
ش��ؤون حياتهم، الفتة إلى أهمية استغالل 
الحكومات للتط��ور التقني لتخريج أجيال 
جديدة متسلحة بهذه التكنولوجيات التي 
أصبحت لغة العصر، وأن الس��عي لترسيخ 
مه��ارات الكمبيوتر في متن��اول الجميع، 

يتطلب اس��تثماراً كبيراً وتغييراً للعقليات، 
باعتب��ار أن البرمجة والحوس��بة هي لغة 
المس��تقبل، وذلك يف��رض تعزيز التعاون 

بين األفراد والحكومات.
تؤم��ن  ش��ركتها  أن  باهل��كا،  وأضاف��ت 
أن المس��تقبل يعتم��د كلي��اً على ترس��يخ 
التكنولوجي��ا، كأحد ضروريات الحياة، نظراً 
لألهمي��ة الكبي��رة والفائدة الت��ي تحصلها 
الفت��ة  المج��االت،  كل  ف��ي  المجتمع��ات 
إل��ى أنه في س��بيل ذل��ك، ضخ��ت أميركا 
ملي��ارات ال��دوالرات لتش��جيع الطلبة في 

كافة المراحل الدراس��ية على تعلم البرمجة 
الحديث��ة والتخصص فيه��ا، مؤكدة أن كثيراً 
من الوظائف المتخصصة في هذا المجال، ال 
تزال شاغرة، لعدم وجود مؤهالت مناسبة، 
وأن هناك 8 % فقط من خريجي الجامعات 
تخصصوا ف��ي علوم الكمبيوت��ر، وهو رقم 

قليل جداً ال يعكس الطموحات الموجودة.
وقالت: نتطلع لتعزيز الخطط التي تطرح 
وتستهدف تشجيع تعليم األطفال لإلقبال 
على دراس��ة ه��ذا التخص��ص، خاصة أن 
التكنولوجي��ا الحديث��ة اآلن تعتم��د على 

للخدمات، وتس��تهدف  تقدي��م تطبيقات 
التيس��ير عل��ى المواطني��ن وتش��جيعهم 
على االنخراط، ومس��اهمة من يس��تطيع 
منهم في تقدي��م خدماته العلمية لتطوير 

ومساعدة هذه الجهات والمؤسسات.
وختمت حديثه��ا بالتأكيد أن هناك حاجة 
كبيرة لتعاون المواطنين، ووضع تطبيقات 
فعال��ة تخدم الحكوم��ات المحلية لضمان 

نجاح خططها الخدمية.

دبي - أحمد يحيى

ذك��رت حص��ة بوحمي��د المدير 
الحكوم��ات  لقط��اع  التنفي��ذي 
الوزراء،  مجلس  رئاس��ة  بمكتب 
أن القم��ة العالمي��ة للحكومات 
تشهد في دورتها الحالية معرضاً 
للمرحلة  المتأهل��ة  للتطبيق��ات 
النهائية بالجائزة، والبالغ عددها 
91 تطبيق��اً، وتع��رض في جناح 
أطلق عليه السكة الذكية، إلتاحة 
على  التطبيقات  مش��اهدة هذه 
أرض الواق��ع ل��زوار القمة، التي 
تق��دم فرقها ش��رحاً تفصيالً عن 

طريقة عملها.

السكة الذكية

1700 مشاركة من 70 دولة والتتويج غدًا

تعميم التطبيقات الفائزة بـ»أفضل خدمة عبر المحمول«

أكاديميون: 10 مهارات أساسية لكوادر المستقبل

حصة بوحميد: جائزتا أفضل وزير ومعلم ستقدمان قدوات للمجتمع

دبي ـ فادية هاني

أش��ادت حصة بوحميد المدي��ر التنفيذي 
بمكت��ب  الحكومي��ة  الخدم��ات  لقط��اع 
رئاس��ة مجلس الوزراء بجائزتي اإلمارات 
ألفضل وزي��ر وأفضل معلم وأوضحت أن 
الجائزتي��ن س��تقدمان ق��دوات للمجتمع 
يس��تفيد من تجاربه��م وخبرتهم، وقالت 
إن جائ��زة اإلم��ارات ألفض��ل وزي��ر تعد 
اس��تثنائية وتعط��ى م��ن أج��ل التطوي��ر 

المس��تمر وتقديم األفضل دائماً، مش��يرة 
إلى أن تميز الجائزة يكمن في أنها جائزة 
لم تكن بالحس��بان إذ لم يسبق أن فكرت 
حكوم��ات في القيام بأم��ر مماثل، خاصة 

منافسة الوزراء بين بعضهم البعض.
وأضافت »الشخص عندما يصل إلى مرتبة 
وزي��ر يكون بذلك وصل إلى أعلى المراتب 
القيادي��ة، وبالتالي قد ال يفكر في أن يتميز 
أكثر أو يدخل في حلبة للمنافسة مع غيره 
س��واء من الوزراء أو غيره��م من األفراد، 
وهنا تكم��ن أهمية الجائزة فهي منافس��ة 

من نوع آخر لتقديم األفضل فعندما نقارن 
بينه��م لنرى األفض��ل تصبح لدين��ا نماذج 
وأمثلة حول أفضل القياديين على مس��توى 
العال��م، وبالتالي يمكنن��ا البناء على أفضل 
المهارات الموجودة لديهم ونعمم الفائدة 
عل��ى أكبر عدد م��ن الفئ��ة القيادية حول 
العال��م، والفائز في هذه الجائزة بال ش��ك 
س��يكون ش��خصية فذة ومبدعة، والجميع 
بإمكانه تعلم ذلك، واالستفادة منه، ونأمل 
أن نستفيد جميعاً من هذه التجربة ونتطلع 

بكل شغف لمعرفة الفائز«.

فائدة
وحول جائزة أفضل معلم أشارت إلى أنها 
ستبرز أفضل الكوادر التعليمية الموجودة 
ف��ي الدول��ة، وتمكن المعل��م الفائز من 
واألس��اليب  المه��ارات  أفض��ل  إب��راز 
المف��روض إيجاده��ا فيم��ن يق��وم على 
واحدة من أعظم وأهم المهن في العالم 
وهي مهنة التعليم التي تؤسس األجيال، 
وهي التي تس��هم في إنجاح المجتمعات 
أو إخفاقها من خالل مدى التزامها بإنشاء 

جيل متعلم بحق ينفع وطنه ونفسه.

الموجودة  المه��ارات  أن  وذك��رت 
عن��د أفض��ل معل��م س��يتم تعميمها 
عل��ى كاف��ة المعلمي��ن ف��ي الدولة، 
ليصبح المعل��م الفائز قدوة للمعلمين 
اآلخري��ن ليتنافس الجمي��ع فيما بعد 
على تقديم األفضل واألكثر إبداعا في 
مجال المهنة، س��واء من نواحي تطوير 
نفس��ه، او تطوير أساليب التعليم التي 
يتبعها مع طالبه، ما س��ينعكس إيجابا 
عل��ى التعليم وعلى الطالب أنفس��هم 

ومستواه التعليمي بال شك.

دبي - مرفت عبد الحميد

تف��رض تغيرات العال��م المتس��ارعة على 
صناع القرار في دول العالم أجمع، االرتقاء 
بالتعلي��م باعتباره ضرورة ملحة لمس��ايرة 
ركب تقدم األمم، باس��تثمار ما يتوفر لديها 
من طاقات بش��رية متعلمة ومدربة، تجيد 
الس��ير على درب النهضة في قاطرة التقدم 

إلى التنمية الشاملة.
تربويون تطرقوا إلى 10 مهارات أساسية 
يج��ب أن تتمتع به��ا الك��وادر العاملة في 
المستقبل، تش��مل: الفهم العميق للمسائل 
والقضايا الت��ي يتم التعبير عنه��ا، والذكاء 
االجتماع��ي، والتفكي��ر الخ��الق، وكف��اءة 
األداء في بيئ��ات ثقافية مختلفة، والتفكير 
الحاسوبي، والقدرة على فهم ونقد اإلعالم 
الحدي��ث، والق��درة عل��ى فه��م األف��كار 
والمفاهي��م المختلفة، والق��درة على أداء 
لتحقيق  والمس��ؤوليات  المه��ام  وتطوي��ر 
النتائج المرجوة، وإمكانية فرز المعلومات 
األدوات  باس��تخدام  أهميته��ا  حس��ب 
والوس��ائل المتنوعة، والق��درة على العمل 

بإنتاجية وضمن فريق عمل.

جيل الـ»آيباد«
الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع 
كليات التقنية العليا، اعتبر أن ربط التعليم 
بالتكنولوجي��ا الحديثة أصبح ضرورة وليس 
امتيازاً، نظراً الختالف جيل اليوم عن األمس، 
فجيل ال�»آيب��اد« محاط بالتكنولوجيا، التي 
يمارسها يومياً في حياته، التي تجذبه وتثير 
شغفه وفضوله، وعلينا االعتراف بالتغيرات 

الجذري��ة التي تنظم عالم هذا الجيل، الذي 
أضح��ت فيه الوس��ائل التكنولوجية أداتهم 
الوحي��دة للتفاعل معه، لذلك فمن البديهي 
أن يط��وروا قدرات متقدمة في اس��تخدام 
التكنولوجيا، ما يمكنهم من الولوج الس��هل 
إلى الكم الهائ��ل من المعلومات والمعرفة 

المتجددة.
وأضاف أن��ه يجب عل��ى العاملين على 
صناعة التعليم، تطوي��ر نظام تعليمي قادر 
على تحقيق مخرجات تلبي متطلبات التنمية 
وفي الوقت ذاته يق��دم تعليماً يتوافق مع 
قدرات وتطلعات جيل ال�»آيباد«، فحاجات 
الوطن وطموحاته في بناء مجتمع االقتصاد 
المعرفي المتكامل، تعتمد في األساس على 
بناء رأس المال البش��ري، لذا يتوجب علينا 
إعادة صياغة التعليم بش��كل نوعي يجعله 

أكثر متعة وإبداعاً ومواءمة لجيل اليوم.

ثروة المعرفة
وذك��ر الدكتور الشامس��ي، أن مؤسس��ات 
التعليم في المس��تقبل وحت��ى تتمكن من 
تحقي��ق رؤى القي��ادة والوص��ول القتصاد 
المعرف��ة الذي يحول المعرف��ة إلى ثروة، 
عليها إعداد منظومة تعليمية متكاملة تقوم 
على اإلعداد الجيد للمعلمين وتمكينهم من 

المهارات والقدرات الالزمة.
وأكد الحاجة الماسة الكتشاف المواهب 
الوطنية وتنمية روح اإلبداع فيها وصناعتها 
بشكل منهجي لتسهم في مستقبل التنمية.

وأش��ار الدكتور الشامسي، إلى أن عالم 
التكنولوجيا المتسارع يحتم على مؤسسات 
التغي��رات  وتواك��ب  تتاب��ع  أن  التعلي��م 
التكنولوجية، لتتمكن من الوصول للمخرج 
الق��ادر على تلبي��ة حاجات س��وق العمل 
المس��تقبلية، خاصة أن الدراسات العالمية 
تؤكد أن اآلالت ستس��يطر عل��ى الوظائف 

مستقباًل.

عصر التعليم الذكي
أم��ا الدكت��ور منصور الع��ور رئيس جامعة 
حمدان بن محمد الذكي��ة، فأكد أن العصر 
الحال��ي ه��و عص��ر التعليم الذك��ي وال بد 

التحدي��ات، والعم��ل على  م��ن مواجه��ة 
الخريجي��ن، ومواصلة  االرتق��اء بمس��توى 
الحوار العلم��ي والهادف مع القائمين على 
المؤسس��ات الوطنية لالعتم��اد األكاديمي 
إلدخ��ال التعديالت الواقعية على ش��روط 
االعتم��اد، بم��ا يناس��ب الطبيع��ة الخاصة 

التعليم الذكي، ويدعم مسيرته  لمؤسسات 
في نشر العلم والمعرفة.

وتطرق العور إل��ى التعليم الذكي الذي 
يواجه كم��ا ي��رى، العديد م��ن التحديات 
الت��ي تعي��ق تقدم��ه، يتمث��ل أهمه��ا في 
ع��دم االعتراف بالش��هادات الص��ادرة عن 

مؤسس��ات التعلي��م الذكي ل��دى كثير من 
ال��دول العربي��ة الت��ي ال تق��ّره، من حيث 
المبدأ، ما يؤدي إل��ى إحجام الكثيرين عن 
االلتحاق بمؤسسات التعليم الذكي، بسبب 

سيطرة الفكر التقليدي.
وتاب��ع: يج��ب أن ي��درك الجمي��ع أن 
تطلع��ات المجتمع العرب��ي نحو غد أفضل 
في مختل��ف مجاالت التنمي��ة االجتماعية 
واالقتصادي��ة والسياس��ية ال يمكن أن تتم 
بمعزل عن االستفادة من تكنولوجيا العصر، 

خاصة في مجال التعليم.

اهتمام واستثمار
ب��دوره؛ اعتب��ر الدكت��ور س��مير البرغوثي 
نائب رئي��س جامعة الف��الح، التعليم أكثر 
القطاعات الحيوية، وذات الهيكل األساسي 
لبناء أي مجتم��ع، لذلك يتم تخصيص جزء 
مهم من موازنة الدول لتطوير قطاع التعلم 

باستمرار.

وق��ال: اهتمام الحكومات لالس��تثمار في 
تطوي��ر منظوم��ة التعليم، هو اس��تثمار في 
بناء اإلنس��ان الذي يعيش في هذا المجتمع، 
وبالتالي اكتس��اب الخب��رات والمهارات التي 
تس��اعد الفرد عل��ى أن يكون نافع��اً ومفيداً 
ومس��اهماً في تطوي��ر المجتمع والنهوض به 
نحو األمام، مش��يراً إلى أن ظهور اهتمامات 
جدي��دة لدى ش��باب الي��وم، بس��بب النقلة 
النوعي��ة ف��ي التكنولوجي��ا، أدت إلى إيجاد 
جي��ل ذك��ي، ذوي معرف��ة تامة، ف��ي كيفية 
التعامل مع المجريات والمتغيرات الس��ريعة 
الحاصلة، لذا ظهرت الحاجة لضرورة مواكبة 
التعليم للحداثة، وإيجاد طرق تعليمية حديثة 
تعتمد على األس��اليب التكنولوجية الجديدة 
تطبق في الجامعات، بحيث تكون قادرة على 
اس��تيعاب االهتمامات الجدي��دة المعاصرة، 
للوصول إلى العقول الذكية لألجيال القادمة، 

بعيداً عن النظام التعليمي التقليدي.
وأض��اف أن التط��ور التكنولوجي، أجبر 
الجامع��ات عل��ى ط��رح برام��ج أكاديمية 
جدي��دة، تس��اعد عل��ى فه��م المتغيرات 
الحديثة بأس��اليب علمية متط��ورة، تمكن 
الطلبة م��ن ممارس��ة جمي��ع اهتماماتهم 

الجديدة داخل اإلطار الجامعي.

رؤية مستقبلية
وأوض��ح الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن 
مدير كلية الدراس��ات اإلس��المية والعربية 
بدبي، أن التعليم هو نتاج العملية التعليمية 
الس��لوك  اكتس��اب  بعملي��ات  المتص��ل 
والخب��رات والتغي��رات التي تط��رأ عليها، 
مشيراً إلى أنه يجب تصميم المناهج بحيث 
تكسب المتعلم المهارات والمعلومات التي 
تحق��ق رؤية الدولة المس��تقبلية، وتحدث 

النمو الشامل والمتكامل.
وأضاف أن التعليم الذكي مكمل أساسي 
للتعلي��م المنهج��ي للوصول إل��ى التعليم 
المدم��ج، إذ ال يمكن تجاه��ل التكنولوجيا 
الحديث��ة ودوره��ا ف��ي التعلي��م الحديث 
خاصة مع أجيال اإلنترنت، التي تس��تخدم 
بش��كل واس��ع األجهزة الذكية، بما يضيف 

قيمة نوعية للتعليم.

■ حصة بوحميد متحدثة خالل المؤتمر الصحافي  |  من المصدر

■ جينيفر باهلكا

فكرة استثنائية تدعم 
التطوير المستمر 

تكنولوجيا العصر تجبر 
الجامعات على تطوير 

برامجها األكاديمية

منصور العور:
العصر الحالي 
للتعليم الذكي

عبداللطيف الشامسي:
جيل الـ»آيباد« 

محاط بالتكنولوجيا

محمد عبدالرحمن: 
التكنولوجيا تضيف 
قيمة نوعية للتعليم

أجم��ع أكاديمي��ون على وج��وب األخذ بعين االعتب��ار لدى تصميم 
جامع��ات المس��تقبل، إع��ادة النظر في هيكلتها، م��ن حيث تصميم 
المبان��ي والقاعات الدراس��ية، بم��ا يتوافق ومعايير الم��دن الذكية، 
بحيث تكون موائمة لمتطلبات العصر، وتخدم فكرة التعليم المدمج.
وأكدوا أن جامعات المس��تقبل يج��ب أن تكون حديثة في برامجها، 
ومتط��ورة بأس��اليبها التعليمية، وتحاكي لغة العص��ر، وتحتوي على 

خدمات ذكية، تدعم عملية التعليم المتجددة.

معايير



دبي- وائل يوسف

أك��د خوس��يه أنخي��ل غوريا األمي��ن العام 
لمنظم��ة التعاون االقتص��ادي والتنمية، أن 
حكومة اإلمارات مثال للشفافية والمساءلة 
وس��يادة القانون، وأش��اد برؤي��ة اإلمارات 
2021 والجه��ود التي يس��تنهضها، وقال إن 
اإلمارات تعرف طريقها وكيف س��تصل إلى 
طموحاته��ا، فه��ي تملك ما يش��به خارطة 
طريق أو جهازا لتحديد الوجهة، وشدد على 
ضرورة تبادل أفضل الممارسات في القطاع 
الصناع��ي، وأض��اف: »نري��د أن نع��زز من 
دور منظم��ة التعاون االقتص��ادي والتنمية 
وننمي عالقاتنا مع اإلمارات ودول الش��رق 

األوسط«.
جاء ذلك، خالل كلمته في القمة العالمية 
للحكومات، في جلسة بعنوان »نحو حوكمة 
أفضل لتحقي��ق االزدهار العالمي«، تحدث 
فيه��ا عن التركي��ز عل��ى دور المنظمة في 
دع��م جهود الحوكمة والعالقات الطيبة مع 
اإلم��ارات، وتطرق للعيد العاش��ر لبرنامج 
الش��رق األوس��ط وال��ذي ت��م تمديده 5 

سنوات.

ضبابية
وقال غوريا إن اآلف��اق االقتصادية ال يزال 
يعتريه��ا ع��دم الوضوح، حيث إن��ه بعد 8 
سنوات من األزمة المالية العالمية لم نشهد 

مس��تويات النمو قبل األزم��ة، ونتوقع في 
2016-2015 نموا بنصف السرعة المطلوبة، 
واالس��تثمار في مجال األعمال في المنطقة 
ال يزال متدنيا، ويفترض نمو التجارة بشكل 

أسرع من االقتصاد، وما زال هناك بطء في 
نمو المش��اريع الصغيرة والمتوسطة، حيث 
توجد صعوبات ف��ي الوصول إلى التمويل، 
وهذا يؤث��ر على دول لها تأثي��ر كبير على 

نمو االقتصاد العالمي مثل البرازيل والصين 
وبلدان أخرى، والتي يؤثر تراجع ش��ركاتها 
عل��ى األعمال في دول أخرى، ونتوقع نموا 
اقتصاديا سنويا بحلول 2017 بنسبة 3.6 %، 

وم��ا زال التعافي بطيئا في ش��مال إفريقيا 
والشرق األوسط ومعدالت البطالة مرتفعة 
ولم يزد النمو في السنوات المنصرمة على 
3 % وهن��اك فوارق بين ال��دول المصدرة 
والمس��توردة للنفط، ونشهد هجرة ماليين 
م��ن بلدانه��م، وال ب��د في ه��ذه المرحلة 
من مس��اعدة الدول على النهوض باقتصاد 

مستدام.

إنجازات
وش��دد األمي��ن الع��ام لمنظم��ة التع��اون 
االقتص��ادي والتنمي��ة على أهمي��ة التربية 
والتعليم والمش��اريع الصغيرة والمتوسطة 
والحوكم��ة،  الجنس��ين  بي��ن  والمس��اواة 
والمسارين األخيرين تقدمت بهما اإلمارات 
كثيرا إل��ى األمام، حيث تم إنش��اء مجلس 
اإلمارات للتوازن بين الجنسين، وقد سررنا 
بمقابلة معالي أمل عبدالله القبيسي رئيسة 
المجلس الوطني االتحادي ومعالي الشيخة 
لبنى بنت خالد القاس��مي وزي��رة التنمية 

والتعاون الدولي.

البيانات
 وهن��أ خوس��يه أنخي��ل غوري��ا اإلم��ارات 
ومرك��ز محمد بن راش��د لالبتكار الحكومي 
عل��ى إنجازاته��م، وأكد دعمه��م لإلمارات 
وجهوده��ا لجمع البيان��ات وتعزيز قدرتها 

على االس��تفادة منها. وش��دد عل��ى أولوية 
اس��تخدام البيان��ات المفتوح��ة لتوفير أداء 
أفض��ل، ودع��ا لجعل المنطقة أكثر إش��راكا 
ودمج��ا للجميع، وق��ال إن منظمة التعاون 
االقتص��ادي والتنمي��ة ترك��ز عل��ى التنمية 

المستدامة لخلق نمو يشمل الجميع.

بطالة
وتطرق غوريا إلى تقرير الشباب في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا
وال��ذي أظهر أن مع��دالت البطالة تبلغ 
أكث��ر م��ن 30 % في ليبيا ومص��ر وأراضي 
السلطة الفلسطينية، علما أنها تصل في دول 
أوروبية إل��ى 40 وحتى 50 % وذلك بتأثير 

األزمة المالية العالمية.
وأضاف أن ثقة الشباب في منطقة الشرق 
االوس��ط وش��مال إفريقيا ف��ي حكوماتهم 
تراجع��ت مقارن��ة م��ع ذويه��م، داعيا إلى 
عدم ت��رك الش��باب على الهام��ش، والحد 
من انعدام المس��اواة بين الجنسين، وتوفير 
الوظائف للنس��اء الذي سينعكس على شكل 
نم��و اقتصادي يصل حت��ى 12 % وقد يبلغ 
25 %، وعل��ى حكوماتنا أن تكون تجديدية 
وتم��ارس االبت��كار ودعم األعم��ال وتوفير 
ف��رص العمل وخدم��ات الصح��ة والتربية 
والتعليم وأن تسعى لتلبية احتياجات الناس 

وتشرك المواطن في قضايا بلده.
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روبوت آلي في سيارة إسعاف صغيرة يدّرب طلبة المدارس

تبدأ مؤسس��ة دب��ي لخدمات اإلس��عاف 
بتدريب طلبة المدارس عن طريق سيارة 
إسعاف صغيرة تعمل بالريموت كونترول 
ومزودة بروبرت آلي يتولى ش��رح طرق 
باللغتي��ن  للطلب��ة  األولي��ة  اإلس��عافات 
العربية واالنجليزية، عوضاً عن االس��تعانة 
بالمدربين والمس��عفين في نشر التوعية 

بالمبادئ األساسية لإلسعاف. 
وقال خليف��ة بن دراي المدي��ر التنفيذي 
للمؤسسة على هامش مشاركته أمس في 
القم��ة العالمية للحكومات، إن الس��يارة 

األول��ى وصل��ت إل��ى مق��ر المؤسس��ة، 
وس��يتم البدء في المشروع الجديد خالل 
األش��هر القادمة، الفتاً إلى أن المؤسس��ة 
س��تتعاقد مع الش��ركة المصنعة للحصول 
على س��يارات إضافية، ضمن استراتيجيتها 
الرامي��ة للوصول إلى افضل المس��تويات 
العالمي��ة بحل��ول 2021. وه��ذه التقنية 
تعتب��ر األول��ى م��ن نوعها على مس��توى 

المنطقة.
إسعاف »في آي بي«

م��ن جه��ة أخ��رى، وفرت مؤسس��ة دبي 

لخدمات اإلس��عاف 3 س��يارات مخصصة 
لكبار الش��خصيات لضيوف القمة، إضافة 
إلى 8 مس��عفين بالتعاون مع أطباء هيئة 
الصحة، س��عياً إلى تأمين الرعاية الصحية 
الكاملة لضي��وف الدولة طوال مدة القمة 
الحكومي��ة، إضاف��ة إلى س��يارة إس��عاف 
أخرى تم توفيرها في مواقف الس��يارات 

في كلية الشرطة.
وق��ال بن دراي إن الي��وم األول للقمة مر 
على خير، ولم تسجل أي مالحظات صحية 
باس��تثناء بعض حاالت اإلرهاق والتعب، 

إضافة للصداع.  وأوضح أن السيارات التي 
تم توفيرها في القمة لكبار الش��خصيات 
»في أي بي«، ذكية بالكامل، وتم تجهيزها 
وتزويدها بأحدث التقنيات، بهدف تقديم 
القمة  ل��زوار وضي��وف  ص��ورة حضارية 
العالمي��ة، عم��ا وصل��ت إليه ال��وزارات 

والدوائر والمؤسسات في الدولة.

دبي - عماد عبد الحميد 

تعهد بمساعدة بلدان العالم على تشارك الخبرات

رئيس البنك الدولي يشيد بترشيح وزير من الشباب 

دبي - وائل يوسف

أش��اد جي��م يونغ كيم، رئي��س مجموعة 
البنك الدولي، في كلمته، بدعوة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاك��م دبي، رع��اه الل��ه، الجامعات إلى 
ترش��يح شباب وشابات الختيار وزير من 
بينهم، وتعهد بمساعدة بلدان العالم على 
تشارك الخبرات، وأبدى فخره بالمشاركة 
في القمة ألن الحوكمة الرش��يدة أساس 
التنمية، معتبراً أن تنويع االقتصاد يؤّمن 

مستقباًل أفضل لمنطقة الشرق األوسط.

إنسانية
وقال كي��م: »نعمل من س��تين عاماً في 
البن��ك الدولي مع البل��دان النامية لدعم 
الكرامة اإلنس��انية، حيث ت��م في العام 
الماض��ي للم��رة األولى تحدي��د معدل 
الفقر المدقع تحت 10%، أي تم انتش��ال 
مليار ش��خص م��ن هذه الفئ��ة، وما زال 
هناك 700 مليون ش��خص يعيشون بأقل 
م��ن دوالرين، وهدفنا القضاء على الفقر 
المدق��ع في س��نة 2030، وهو أمر ليس 
س��هاًل، فالنم��و االقتصادي الق��وة األهم 
إلنج��از هذه األمور يتراج��ع عالمياً، وال 
ب��د لمعالجة ذلك من تطوي��ر الخدمات 
الحكومي��ة، وتش��جيع الش��ركات عل��ى 
اس��تحداث فرص العم��ل لتأمين ازدهار 
حكوم��ات  واستش��راف  الش��عوب، 
المس��تقبل، وأض��اف: »تجاربن��ا تق��ول 

بوج��وب توافر 3 أمور لتحقي��ق الرفاه، 
وهي:

1- النمو االقتصادي
التعلي��م والرعاي��ة  2- االس��تثمار ف��ي 

الصحية
3- تف��ادي المخاطر مثل التغير المناخي 

واألوبئة«.

مواجهة
وق��ال جيم يونغ كيم إن��ه يجب تصميم 
الحكوم��ات لتتمك��ن م��ن مواجهة هذه 
التحدي��ات، وأش��ار إلى تراجع أس��واق 

ناش��ئة مثل الصين، وأيضاً تراجع السلع 
والتغير المناخي وارتفاع الحرارة، حيث 
كان عام 2015 األعلى في ارتفاع درجات 
الح��رارة، وهو ما يؤثر ف��ي حياة الناس، 
وتصبح معه بعض البلدان أكثر هشاش��ًة 
وضعف��اً، ومواجه��ة ذل��ك كل��ه تتطلب 
الحوكمة، والش��ركات ال تستحدث فرص 
وظائف كافية، وثمة مشكالت لدى الدول 
المصدرة للنفط، كما أن الوقود األحفوري 
ال يزّود الحكوم��ات بدخل كاٍف، وهناك 
إجراءات بيروقراطية ال تس��مح للشباب 
باالندم��اج في س��وق العمل، ناهيك عن 

تراجع الف��رص االقتصادية في المنطقة، 
وهي تعاني أصاًل مش��كالت، مثل نزوح 
الماليين، فيما يش��ّكل أكبر أزمة إنسانية 
الثانية، وتداعياته  العالمي��ة  منذ الحرب 
تش��مل العال��م كل��ه، ويجب أن نس��هم 
في تش��كيل حكومات تواجه التحديات، 
فهناك أشخاص يشعرون بأنهم معزولون، 
وال يج��دون ف��رص عم��ل وس��ط نظام 
اقتصادي ال يسمح لهم بتطوير مهاراتهم 
ويحاصره��م، دافعاً إياه��م إلى تحديه، 
وتصبح القضية بالنس��بة إليه��م معرقاًل 
لحياته��م، ولنا مثال في البوعزيزي الذي 

تطورت مش��كلته بسبب غياب الحوكمة 
الرش��يدة، فبع��د أيام من حرق نفس��ه 
انفجر الغضب بين الناس بسبب الظروف 
االقتصادي��ة، حيث أظهرت اس��تطالعات 
رأي أن 80% م��ن التونس��يين لم يكونوا 
راضي��ن ع��ن أداء الخدم��ات الحكومية، 
حيث لم تك��ن الحوكمة موجودة وغاب 
نظام المحاسبة، فعندما يتم تجاهل الرأي 
المحس��وبيات والعنصرية  العام وتتزايد 
والفس��اد يغضب الناس، ونس��تذكر قول 
اب��ن خل��دون عن ض��رورة الع��دل في 

الحكم.

الحل
واعتب��ر رئي��س مجموعة البن��ك الدولي 
أن الح��ل يكم��ن في الحكومة الش��املة 
التي تتيح تأس��يس عالقة بين المواطنين 
والحكوم��ة على أس��اس 3 مب��ادئ، هي 
الش��فافية، واالستثمار في الناس وتطوير 
قدراته��م، وتأمي��ن بيئ��ة أعم��ال تحفز 
المنافسة. واس��تعرض تجربة طّبقت في 
البرازيل، حملت اس��م »فاميليا« لتعزيز 
الفرص أمام األس��ر األكثر فق��راً لتأمين 
الرعاي��ة الصحي��ة والغ��ذاء، ونت��ج عنه 
تراج��ع انعدام المس��اواة بنس��بة 21 %، 
علماً بأن تكلفته بلغت 0.6% من إجمالي 

الناتج المحلي.

تفادي الفقر
وبّي��ن المحاضر أن االس��تثمار في الناس 
وفرص العم��ل وتعزي��ز االزدهار تؤدي 
إل��ى تفادي الفق��ر في مراح��ل مبكرة، 
وتس��مح بتحس��ين فرص العمل وزيادة 
ف��ي  المنخرطي��ن  األش��خاص  ع��دد 
التعليم، وتس��اعد على النمو االجتماعي 
واالقتص��ادي. فف��ي باكس��تان، أثبت��ت 
مب��ادرة لتعلي��م األمه��ات أن أطفالهن 
أمض��وا وقتاً أكب��ر في التعل��م، وهو ما 
يساعد على نبذ العنف والتطرف وحالة 
ع��دم الرض��ا، وفي الصين التي ش��هدت 
نمواً غير مس��بوق في السنوات األخيرة، 
اس��تحدث القطاع الخاص خالل 5 سنين 
54 ملي��ون وظيف��ة، واعتبر أن��ه عندما 
ال تؤّمن الحكومة بيئة مناس��بة لألعمال 
تتح��ول إل��ى رأس��مالية غي��ر منظم��ة، 
وأض��اف أنه ال بد من مب��ادرات لخفض 
التكالي��ف غي��ر الضرورية ف��ي القطاع 
الخ��اص، كما في الدنم��ارك التي أقامت 
الخاص،  القط��اع  مع  برنامجاً  حكومته��ا 
لتخفيف األعباء عن الش��ركات، نتج عنه 
احتالل الدنمارك المرتبة األولى أوروبياً 
في ممارسة األعمال، وفق التقرير األخير 

للبنك الدولي.

■ جيم يونغ كيم متحدثاً خالل الجلسة  |  من المصدر 

■ خليفة بن دراي

تط��رق جيم يونغ كي��م إلى أمثلة 
االبتكاري��ة، ففي  الحوكم��ة  ع��ن 
تون��س أصب��ح بإم��كان المواطن 
الع��ادي االط��الع عل��ى ميزاني��ة 
الدول��ة إلكترونياً، وحصل الرباعي 
الراع��ي للحوار الوطني التونس��ي 
عل��ى جائ��زة نوبل للس��الم، بعد 
على  السياس��ية  األط��راف  جمعه 
طاول��ة الح��وار، بما أّم��ن توافقاً 
بين األطراف، وأسهم في تخفيف 
االنقسامات، وفي لندن تم االتفاق 
على إيج��اد آلية لدع��م الالجئين 
الس��وريين، وتقدي��م 200 مليون 
دوالر الس��تحداث وظائ��ف ف��ي 
لبنان واألردن، وبمس��اعدة األمم 
المتح��دة تم توفير ملي��ار دوالر، 
وثَ��مَّ مس��اعٍ ألن تص��ل إل��ى 20 
ملياراً، وهذا 3 أضعاف ما استخدم 

في السنوات الثالث األخيرة.

حوكمة تنويع االقتصاد يؤّمن 
مستقباًل أفضل 

للمنطقة 

في جلسة »حوكمة أفضل لتحقيق االزدهار«

منظمة التعاون االقتصادي: حكومة اإلمارات مثال للشفافية

■ خوسيه غوريا متحدثاً خالل الجلسة  |  تصوير: زافير ويلسون 

صعوبات في وصول 
المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة إلى 
التمويل

خوسيه غوريا: 
نريد تنمية عالقاتنا

 مع اإلمارات

تركز مبادرة منطقة الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا ودول منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية عن الحوكمة واالستثمار من أجل التنمية 
منذ عام 2005، على التعاون مع اقتصاديات الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا لتطوير الحوكمة واالس��تثمار في المنطقة، وتهدف المبادرة 
إلى تقديم مناخ اس��تثماري مناسب ونشر معايير الحوكمة الرشيدة 
ومبادئه��ا وتعزي��ز المش��اركة االقتصادية للمرأة وتوطيد الش��راكة 
اإلقليمية والدولية من أجل تعزيز النمو االقتصادي المس��تدام. تدعو 
المب��ادرة الممثلين الحكوميين وغير الحكوميين التابعين ل�18 دولة 
من منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا و34 دولة من الدول 

األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والمنظمات األخرى.

مبادرة
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حسين الحمادي لـ»     «: مفاهيم إماراتية لتحسين األداء 

قال معالي حس��ين الحمادي وزير التربية 
والتعلي��م ل��»البي��ان« إن تجربة اإلمارات 
ف��ي العم��ل الحكومي، فريدة م��ن نوعها 
ونم��وذج متميز، إذ اس��تطاعت الحكومة 
صياغ��ة مفاهي��م جدي��دة ف��ي تحس��ين 
األداء الحكوم��ي والخدمات التي تقدمها، 
وتس��خير التكنولوجي��ا لخدم��ة اإلنس��ان 
وإس��عاد المتعاملين، الفت��ا إلى أن انتقال 
القم��ة العالمي��ة للحكوم��ات م��ن ريادة 
استش��راف  إل��ى  الحكومي��ة  الخدم��ات 
المس��تقبل، يعكس مدى نج��اح القمة في 

تحقيق أهدافها وتوجيهات صاحب السمو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب 
رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، في استش��راف المستقبل 
وإعداد أجيال متعلمة ومؤهلة قادرة على 
مواكب��ة اقتصاديات العالم المتقدم وتلبية 
احتياجات سوق العمل والتنمية المستدامة 
والتح��ول إلى اقتصاد المعرفة اتس��اقا مع 
رؤية اإلم��ارات 2021. وأوضح معاليه أن 
المحاضري��ن رك��زوا في الي��وم األول من 
العالمية للحكومات  الرابعة للقمة  الدورة 

على االس��تثمار في البحث العلمي، خاصة 
في مجاالت العل��وم والرياضيات وتطوير 
التعليم واالس��تفادة من مختلف التقنيات 
في خدمة هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر 
ركي��زة أساس��ية في بناء األجي��ال، منوها 
بأهمية تزويد الطلبة بالمهارات المطلوبة 
في الق��رن الواح��د والعش��رين ليتمكنوا 
من مجابه��ة التحديات والمتغيرات. وذكر 
معاليه أن اإلمارات تؤدي دورا محوريا في 
المنطقة، وارتأت الحكومة توس��يع نطاق 
مبادراتها من الجانب المحلي إلى العالمي 

ونجح��ت في ه��ذا األمر، حي��ث أصبحت 
القم��ة اليوم تس��تعرض ه��ذه المبادرات 
وتش��رك فيه��ا أفض��ل الخب��رات الدولية 
لالس��تفادة منها وتعريف حكومات العالم 
بما تقدم��ه الدولة في تجربته��ا الريادية. 
وق��ال معالي وزي��ر التربي��ة والتعليم إن 
القم��ة أصبح��ت منصة عالمي��ة ومعرفية 
لتب��ادل الخبرات من خ��الل االحتكاك بين 

تجارب عالمية ومحلية. 

دبي - وائل نعيم 

القمة العالمية تواصل رحلة االستشراف

أحمد بن سعيد يستعرض اليوم مستقبل قطاع الطيران

دبي - البيان

تواصل القمة العالمية للحكومات رحلة 
الثاني  صناع��ة المس��تقبل، في يومه��ا 
الثالث��اء 9 فبراي��ر، من دورته��ا الرابعة 
تح��ت ش��عار »استش��راف حكوم��ات 
من  يتناول ع��دداً  ال��ذي  المس��تقبل«، 
المحاور المهمة بينها المستقبل متوسط 

المدى.
اليوم، جلسة حوارية  وتضم فعاليات 
مع س��مو الش��يخ أحمد بن س��عيد آل 
والرئي��س  األعل��ى  الرئي��س  مكت��وم 
اإلمارات  طي��ران  لمجموعة  التنفي��ذي 
المستقبلية  واالتجاهات  »االبتكار  حول 

في قطاع الطيران«.
كم��ا تتضم��ن العديد م��ن الكلمات 
الرئيس��ية والجلس��ات والنقاشات التي 
تستضيف أبرز المتحدثين العالميين في 
الحيوية،  والقطاعات  المجاالت  مختلف 
بينها جلس��ة مع رئيس جمهورية رواندا 

بول كاغامي يس��لط خاللها الضوء على 
ق��درة ال��دول النامي��ة عل��ى النهوض، 
ويع��رض برنام��ج التنمي��ة الوطنية في 
ب��الده، ويعرف ع��ن كث��ب الخصائص 
القيادية المميزة والفريدة التي ينتهجها.

فشل الحكومات
كما سيش��هد اليوم الثاني جلسة حوارية 
بعن��وان »لم��اذا تفش��ل الحكوم��ات« 

تش��ارك فيها ماري روبنس��ن، رئيس��ة 
أيرلندا الس��ابقة ورئيسة مؤسسة ماري 
روبنسون - العدالة المناخية، ودومينيك 
دو فيلبان رئيس وزراء فرنس��ا األسبق، 
والدكتور محم��ود جبريل رئيس وزراء 
ليبيا السابق، والبروفيسور محمد يونس 
مؤس��س بنك جرامين وحائز على جائزة 
نوبل للس��الم.  وتتح��دث كاثي كالفين 
الرئيس��ة والمديرة التنفيذية لمؤسس��ة 

األمم المتحدة، في كلمة رئيس��ية حول 
دور الش��باب ف��ي تحقي��ق األه��داف 
العالمية، فيما يلقي يان إلياس��ون نائب 
األمي��ن الع��ام لألم��م المتح��دة، كلمة 
بعن��وان »أجندة 2030 التحول في عالم 
متغي��ر«، ويلقي أحمد ب��ن بيات رئيس 
مجلس إدارة شركة اإلمارات لالتصاالت 
المتكامل��ة )دو( كلم��ة حول مس��تقبل 

إنترنت األشياء.

مستقبل الطاقة 
ويتح��دث ف��ي جلس��ات الي��وم الثاني 
للقمة جس��تن هول - تيبين��غ، الرئيس 
حول  نانوهولدينجز،  لش��ركة  التنفيذي 
وف��ي  المتج��ددة،  الطاق��ة  مس��تقبل 
جلستين خاصتين يحاور اإلعالمي تركي 
الدخيل الدكتور خالد بحاح نائب رئيس 
الجمهوري��ة اليمنية رئي��س الوزراء في 
موضوع تح��دي الحكومات في التنمية، 
بينما يح��اور اإلعالمي مهن��د الخطيب 
من قناة »س��كاي ني��وز عربية« الدكتور 

شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري 
في موضوع »استعداد مصر للمستقبل«.
وتناقش جلسة حوارية مع البروفيسور 
نيكوالس نيجروبونتي الشريك المؤسس 
والرئيس الفخري لميديا الب في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا موضوع »ما 

هو مستقبل المستقبل«.

سرعة الصوت
التفاعلي��ة  المحاض��رات  وتس��تضيف 
ف��ي ثان��ي أي��ام القمة جس��تن هول - 
لش��ركة  التنفي��ذي  الرئي��س  تيبيت��غ 
للحديث عن مستقبل  »نانوهولدينغز«، 
الطاقة المتجددة وتحديات المس��تقبل 
في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية 
المستدامة، ويتحدث بروجان بامبروجان 
الش��ريك المؤس��س والرئيس التنفيذي 
للتكنولوجيا في شركة »هايبرلوب« عن 
مس��تقبل النقل البري وإمكانية الس��فر 
بس��رعة الصوت، ويتناول نيكوالس  براً 
كاري الشريك المؤس��س ورئيس شركة 

العمالت  »بلوكتشين« موضوع مستقبل 
الرقمي��ة وتطور اس��تخداماتها، وتناقش 
محاضرت��ان مس��تقبل التعلي��م، األولى 
مع البروفيس��ور س��وجاتا ميترا أس��تاذ 
تكنولوجيا التعليم في جامعة نيوكاس��ل 
الم��دارس  موض��وع  س��يناقش  ال��ذي 
السحابية، فيما يتحدث بيتر ديامانديس 
الرئيس والمدير التنفيذي لجائزة »إكس 
المستقبل  العالمية عن جامعات  برايز« 

وشكلها. 
والباح��ث  الكات��ب  يتح��دث  كم��ا 
كريس��توفر ش��رودر عن تجرب��ة وادي 
السيليكون وأثرها وكيف يمكن تكرارها 
وأين يمكن أن يكون المشروع المشابه 

المقبل. 
للحكومات  العالمية  القم��ة  وتواصل 
أعمالها حتى 10 فبرابر الحالي، بمشاركة 
أكثر من 125 دولة حول العالم و3000 
مشارك يناقشون أكثر من 70 موضوعاً، 
لتمث��ل بذل��ك التجم��ع األكب��ر عالمياً 

للحكومات. 

■ حضور كبير لجلسات اليوم األول من القمة | تصوير: عبد الحنان مصطفى  

يشهد اليوم الثاني من القمة إعالن الفائز بجائزة أفضل وزير في العالم، 
والهادف��ة لتكريم أفضل وزير قام بقيادة مش��روع حكومي نوعي جديد 
وناج��ح أح��دث أثراً اجتماعياً ملموس��اً، وم��ن الممكن االس��تفادة منه 
وتطبيقه في دول أخرى، كما سيش��هد الحضور أمسية ممتعة في متحف 
المس��تقبل، وتوقيع كتب لكل من الدكتور بيتر ديامانديس والبروفيسور 

نيكوالس نيجروبونتي.

أفضل وزير

بث مباشر وتغطية شاملة للحدث

شبكة قنوات دبي تواكب الفعاليات  

دبي - البيان

 أعلن��ت ش��بكة قن��وات دب��ي بقنواته��ا 
ع��ن  والرقمي��ة  واإلذاعي��ة  التلفزيوني��ة 
مواكبته��ا للقم��ة العالمي��ة للحكوم��ات، 
التجم��ع األكب��ر عالمي��اً والمتخصص في 
استش��راف حكومات المستقبل، بمشاركة 
أكث��ر من 125 دولة ح��ول العالم و3000 
مشارك و125 متحدثاً وأكثر من 70 جلسة 

مختلفة.
وتحدث علي عبيد الهاملي مدير مركز 
األخب��ار، عن التنس��يق التام م��ع اللجنة 
المنظمة للقمة العالمية لتقديم مجموعة 
الجلسات الرئيسية والطاوالت المستديرة 
ومجموعة الفعاليات واألنش��طة المرافقة 
للحدث المهم، وتقديمها لمشاهدي شبكة 
قنوات دبي، كذلك االس��تفادة من تواجد 
نخبة الضيوف والمش��اركين الستضافتهم 
السياس��ية  البرام��ج  مجموع��ة  ف��ي 
واالقتصادية المتعددة، باإلضافة إلى إبراز 
المستوى الذي وصلت إليه دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في كل المجاالت، مشيراً 
إلى المواكبة الش��املة لمركز األخبار عبر 
فريق عم��ل متكامل يغطي كل جلس��ات 
وفعاليات القمة بعد أن تم تخصيص عدد 

من البرام��ج التي يتم إنتاجه��ا في مركز 
األخبار.

مواعيد
حيث س��يتم تغطية فعالي��ات القمة على 
مدى أيامها الثالثة ونقل بعض الجلس��ات 
ابتداء من الس��اعة: 08:30 صباحاً بتوقيت 
بتوقي��ت   04:30 الس��اعة:  اإلم��ارات، 
غرينتش، ولغاية الس��اعة: 16:00 بتوقيت 
اإلم��ارات، وم��ن الس��اعة: 19:30 ولغاية 
الس��اعة: 20:30 بتوقي��ت اإلم��ارات عبر 
شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي وعلى 
اله��واء مباش��رة وذلك من خالل ش��بكة 
المراس��لين والمذيعين من موقع الحدث، 

إلى جانب تسجيل كل الجلسات لبثها في 
وقت الحق، كما س��يقوم برنامج »#مال/ 
هاش م��ال« بتغطية الجان��ب االقتصادي 
في ه��ذه القم��ة، كذلك الحال بالنس��بة 
لبرنام��ج »ت��داول« الذي يبث الس��اعة: 
15:30 بتوقي��ت اإلم��ارات، أم��ا برنامج 
 19:30 الس��اعة:  فس��يقدم  »م��دارات« 
بتوقيت اإلم��ارات، متابعة ألهم المحاور 
التي ناقشتها القمة وما تم طرحه من قبل 

صناع القرار والمختصين والمعنيين.

نشرات األخبار
وفيما يخص نشرات األخبار أكد علي عبيد 
الهاملي، أنها ستخصص حيزاً مهماً لتغطية 

ه��ذا الحدث الحكوم��ي المهم، من خالل 
ش��بكة المراسلين والمذيعين المتواجدين 
في موق��ع الحدث على مدار اليوم، حيث 
س��يتابع الجمهور هذه التغطيات الخاصة 
في نش��رة منتصف النهار الساعة: 15:00 
بتوقيت اإلم��ارات، وأخبار اإلمارات على 
شاش��ة تلفزي��ون دب��ي الس��اعة: 20:30 
بتوقي��ت اإلمارات، والس��اعة: 22:00 عبر 
نش��رة األخبار العالمية، والساعة: 23:00 
عبر نش��رة أخبار اإلمارات على قناة سما 

دبي.

نقل مباشر
م��ن جهته أش��ار خليفة حمد أبو ش��هاب 
مدير قناة س��ما دب��ي، إلى تول��ي القناة 
التابعة لش��بكة قنوات دبي مهمة التغطية 
المباش��رة ألحداث القم��ة العالمية، بعد 
أن تم بناء اس��تديو خاص لمواكبة الحدث 
الحكوم��ي المه��م وإج��راء مجموعة من 
اللق��اءات والح��وارات الحصرية مع عدد 
من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار 
المتحدثين والخبراء والرؤساء التنفيذيين، 
فيما سيتم تسجيل كل الجلسات الرئيسية 
والكلمات الرس��مية ليت��م بثها في وقت 

الحق.
قن��وات دبي،  كم��ا س��تواكب ش��بكة 
فعالي��ات القم��ة الحكومي��ة م��ن خ��الل 
حساباتها ومواقعها اإللكترونية المتعددة، 
عب��ر الوس��م التالي )#القم��ة_ العالمية_
 ،)@WorldGovSummit(و ،)للحكومات
وس��يتم تقديم ملخص عن هذه الجلسات 
عبر حس��ابات المؤسس��ة عل��ى المواقع 
االجتماعي��ة إل��ى جانب التغطي��ة والبث 
الح��ي عل��ى اإلنترنت، وتحدي��ث مواقع 
الش��بكة التلفزيونية واإلذاعي��ة والرقمية 
بآخر أخبار القم��ة واللقاءات الخاصة مع 

الضيوف والمشاركين.  

 علي عبيد الهاملي:  
فريق متكامل يغطي 
الجلسات والفعاليات 

خليفة أبو شهاب:  
حوارات حصرية 

مع كبار المتحدثين

كاغامي رئيس رواندا 
يعرض قدرة الدول 

النامية على النهوض

»لماذا تفشل 
الحكومات« جلسة 

تشارك فيها 
ماري روبنسن 

ودومينيك دو فيلبان

■ حسين الحمادي

»الصحة« تكشف عن ابتكارين جديدين 

دبي - عماد عبد الحميد 

طرح��ت وزارة الصحة، خالل مش��اركتها 
في القمة العالمي��ة للحكومات، ابتكارين 
جديدي��ن، األول هو مش��روع »إم جي«، 
والثاني »مختبر الصحة االفتراضي«، حيث 
ناال إعجاب الزوار، وقالت الدكتورة كلثوم 
البلوشي، مديرة إدارة قطاع المستشفيات 
في الوزارة، إن المش��روع األول الذي بدأ 
بالشارقة،  القاسمي  تطبيقه في مستشفى 
بالتع��اون م��ع مرك��ز الش��يخ زاي��د في 
واش��نطن، هو عبارة عن تطبيق للكشف 
المبكر على المتالزمات الوراثية لألطفال 
بع��د الوالدة ب�24 س��اعة، حيث يتم أخذ 
صور عدة من اتجاه��ات مختلفة للطفل، 
ويت��م تحليل مالمح الطفل للكش��ف عما 
إذا كان يعان��ي أياً من أن��واع المتالزمات 
الوراثية، كما يمكن للكشف المبكر للقلب 
اكتش��اف العيوب الخلقي��ة لمعالجتها في 
المراح��ل األولى، مش��يرة إل��ى أن هناك 
خطة لربط األش��عة التلفزيونية مع تقنية 

ثالثية األبعاد مستقباًل.
وقال��ت الدكتور كلثوم إن هذه التقنية 
تعتب��ر األول��ى م��ن نوعها على مس��توى 
منطق��ة الش��رق األوس��ط، وم��ن أحدث 

التقني��ات العالمي��ة للكش��ف المبكر عن 
المتالزمات.

وأضافت أنه سيكون باإلمكان مستقباًل 
الكش��ف المبكر ع��ن األم��راض الوراثية 
لألجن��ة، بعد اكتمال تك��ون األعضاء، أي 
منذ بداية الشهر الثالث، ثم يمكن لألطباء 
التدخ��ل لمعالجة التش��وهات حتى قبل 

الوالدة.

مرضى افتراضيون 
 وأشارت إلى أن التقنية الثانية هي مختبر 
الصحة االفتراضي، وهو عبارة عن مشروع 
مش��ترك بين وزارة الصح��ة وهيئة تنظم 
االتصاالت التي تتولى الجانب التقني، في 
حين يتولى أطباء الوزارة الجانب الطبي.

وأفادت ب��أن مختبر الصحة االفتراضي 
سيتم إدخاله إلى معهد التطوير والتدريب 
في إمارة الشارقة، مشيرة إلى أن التقنية 
تغني عن اس��تخدام الجث��ث في عمليات 
التش��ريح للطلبة الدارس��ين ف��ي كليات 
الطب، وكذلك األطب��اء الجدد، الفتة إلى 
أن العمليات س��يتم إجراؤها على مرضى 
افتراضيي��ن، متوقعة أن يصل عدد األطباء 
والطلبة المستفيدين من التقنية الجديدة 
إل��ى 1000 طال��ب وطبيب خ��الل العام 

األول من إطالق الخدمة

■ الكشف المبكر عن المتالزمات 



نمو سوق التكنولوجيا البيئية
المنطقة

يعتب��ر محمد كرم مدير أول تطوير األعمال 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في شركة 
انس��ينكراتور أن منطقة الشرق األوسط من 
أسرع األس��واق نمواً في مجال التكنولوجيا 
البيئي��ة، حي��ث أصب��ح المس��تهلكون أكثر 
وعياً بالمش��كالت البيئية وض��رورة اعتماد 
المنتج��ات الخض��راء الصديق��ة للبيئة. وما 
يس��اعد في تعزي��ز هذا التوج��ه مجموعة 
األه��داف الت��ي حددته��ا حكوم��ة دول��ة 
اإلم��ارات العربية المتح��دة لتحويل 75% 
م��ن النفايات بعي��داً عن المكب��ات بحلول 

عام 2021. كذلك اس��تراتيجية دبي للطاقة 
النظيف��ة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% 
من إجمالي طاقة اإلم��ارة من خالل موارد 
الطاق��ة النظيف��ة. ويتضم��ن تقري��ر «حالة 
الطاق��ة في اإلمارات 2016» دراس��ًة بحثيًة 
أجرتها ش��ركة «إنس��ينكراتور» أشارت إلى 
بلوغ حجم الطاق��ة المولدة ما يقارب 280 
كيل��وواط س��اعي/  متر عندم��ا تمت إضافة 
مخلف��ات الطع��ام إلى مس��توعبات الهضم 
الالهوائ��ي ضم��ن محط��ة لمعالج��ة مياه 
دبي- البيان الصرف الصحي.    

يعتبر المخترع اإلماراتي أحمد المزروعي، أن 
االبتكار أس��اس الصناعة وتطوير التكنولوجيا، 
واالبتكارات الت��ي نصنعها اليوم في اإلمارات 
ال تخص الدولة فقط ولكنها للبشرية، ونالحظ 
من��ذ العام 2010 تغي��راً كبيراً في التوجه نحو 
الصناع��ة، وثمة مش��روعات كبرى كمش��اركة 
»مبادل��ة« في تصنيع الطائ��رات، وغيرها من 
الصناع��ات الفوالذي��ة واإللكتروني��ة والطاقة 
الشمس��ية، فهدفن��ا ليس فق��ط الوصول إلى 
اقتصاد م��ا بعد النفط، ولكن الوصول بمنتجنا 
دبي �� البيان إلى العالمية.  

اختراعات إماراتية للبشرية

توجه

«القمة» تعلن عصر صياغة عقد اجتماعي جديد
االبتكار طريق البشرية وخيار الحكومات لمستقبل أفضل

دبي - وائل يوسف

تثير المواضيع التي تطرحها »القمة« مسائل 
متنوعة، لكن ثمة رابطاً بينها، وهو ليس فقط 
المستقبل«  »استش��راف  الرئيس��ي  العنوان 
وإنما األفكار التي يطرحها المشاركون والتي 
تش��كل مقاربة لتصور صياغة عقد اجتماعي 
مستقبلي جديد في داخل المجتمعات وبين 
المواطني��ن والحكومات، مدفوعاً بالتغيرات 
التكنولوجي��ة، وهو ما يخل��ق واقعاً جديداً، 
حي��ث س��حبت مث��اًل العمل��ة اإللكترونية 
»البيتكوين« البس��اط من تح��ت المصارف 
المركزي��ة والحكوم��ات الت��ي لطالما كانت 
المسؤولة عن السياسات المالية ومنها إصدار 
النقد، كما تطرح تحديات اإلعالم االجتماعي 
نفس��ها، حيث أصبح الفرد مص��دراً إعالمياً 
بحد ذات��ه ولم تعد ه��ذه العملية محتكرة 
من المؤسسات الخاصة أو الحكومية، وحتى 
في مجال الطاقة، تتي��ح المصادر المتجددة 
كالطاقة الشمس��ية اعتماد األف��راد إلى حد 
كبير على أنفس��هم وليس عل��ى الحكومات 
من أجل الت��زود بالطاقة، فيما تتيح تقنيات 
مث��ل الطباعة ثالثية األبع��اد إمكانية تأمين 
منتج��ات رخيصة يصنعها األفراد بأنفس��هم 

لتأمين احتياجاتهم.

شهادات
المتحدة  الوالي��ات  وق��ال رئي��س وف��د 
األميركية في كلمته بالجلس��ة الرئيس��ية 
إن مس��ؤولية الحكومات ووظائفها بدأت 
تتغير عما اعتادت عليه في أدوار تاريخية 

سابقة، ولم تعد اليوم التحدي الحقيقي.
 وتط��رق البروفيس��ور كالوس ش��واب 
االقتص��ادي  المنت��دى  رئي��س ومؤس��س 
العالم��ي، إلى الث��ورة الصناعي��ة الرابعة، 
مش��يراً إل��ى أنه��ا تمت��از ع��ن س��ابقاتها 
بسرعتها الهائلة واعتبر أن التغييرات التي 
س��تأتينا بها لن تصلنا كاألمواج الهادئة بل 

كالتسونامي.
المؤس��س  أورايل��ي  تي��م  واعتب��ر   
والرئي��س التنفي��ذي لش��ركة »أورايلي 
ميديا«، أن س��ر نج��اح الحكومات اليوم 
يكمن في قدرتها على إش��راك مواطنيها 
في صناعة المس��تقبل والتفاعل بش��كل 
مباشر مع اهتماماتهم. فيما أشار رئيس 
البنك الدولي جيم يونغ كيم، إلى ضرورة 
الحوكم��ة الرش��يدة لتأمي��ن الش��فافية 
وإشراك الش��عوب في مراقبة حكوماتها 

من أجل ضمان التنمية المستدامة. 

أبعاد جديدة
وقد انتقل العالم التقليدي من خالل ثورة 
المعلومات إل��ى عالم يتداخل فيه الواقع 
المعاش مع فضاء غير ملموس ظاهرياً هو 
العال��م الرقمي الذي أع��اد تقديم الحياة 
اليومية لش��عوب العالم بواجهات رقمية 
أصبح باإلمكان من خاللها تجاوز الحواجز 
والقوانين التقليدية، بل والتأثير عليها من 
خالل ه��ذا الواقع االفتراض��ي، لذا يجب 
البح��ث عن الوس��ائل المناس��بة للتحول 
من األس��لوب التقليدي ف��ي التعامل مع 
األخط��ار والمهددات المحلية والخارجية، 
وتبن��ي كل ما من ش��أنه المس��اعدة في 
ضم��ان تحقي��ق التنمية المس��تدامة في 
المستقبل، دون التقليل من حجم األخطار 
التي يخفيها العالم الرقمي للعالم النامي. 

االبتكار
وتش��دد أوراق العمل على االبتكار كخيار 
لصنع المستقبل، وهو األمر الذي أصبحت 
اإلم��ارات رائ��دة به، خصوص��اً مع إعالن 
لالبت��كار  عام��اً   2015 الع��ام  الحكوم��ة 
واس��تمرارها بهذا النهج. مع ازدياد أعداد 
الشركات الناش��ئة ومبادرات التكنولوجيا 
في الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا فإن 
فرص ظهور ابت��كارات وحلول للتحديات 
في المنطقة أصبحت أكبر وأكثر، خصوصاً 
مع توجه الشباب نحو االهتمام بالروبوتات 
وال��ذكاء االصطناعي والهندس��ة والعلوم، 
ف��ي عصر اإلنترنت الصناعي، الذي يعتمد 
دم��ج المعدات المادي��ة بالعالم الرقمي، 
وهي الثورة الجديدة في التاريخ البشري 
بعد الثورة الصناعية والثورة المعلوماتية. 
وهن��اك الصناعات المتطورة مثل الطباعة 
ثالثية األبعاد، وه��ي تعتبر طريقاً جديداً 

لصناعة األشياء وتس��هيل عملية الصناعة، 
حيث إنه لن يحتاج االقتصاد إلى االعتماد 
عل��ى عمليات إنت��اج ضخم��ة للمنتجات 
الصغي��رة والمتطابقة ف��ي أماكن بعيدة. 
وأخيراً ش��بكات الذكاء االصطناعي، وهي 
ربط األشخاص ذات الخبرات حول العالم 
عبر شبكات افتراضية والتي تحدث تغييراً 
جذرياً في إنج��از األعمال وتبادل األفكار 

وحل المشكالت.

محرك أساسي
ويق��ول محم��د س��عيد الش��حي، الرئيس 
التنفيذي للعمليات في حي دبي للتصميم، 
إن المدن الذكية هي الهدف االستراتيجي 
الذي تسعى إليه القيادة والحكومة لتحقيق 
التنمي��ة المس��تدامة في قطاع��ات العمل 
واإلنتاج كاف��ة، وكجزء من اس��تراتيجيتنا 
في تطبيق أفضل المعايير وتحقيق مبادرة 

دبي الذكية، أطلقنا أخيراً 21 مبادرة ذكية 
كانت ثمرة تعاون مع عدد من المؤسسات 
الحكومية لتوفير مجتمع متكامل ش��ملت 
الع��دادات الذكي��ة، والمواق��ف الذكي��ة، 
وحل��ول إدارة النفاي��ات، وأنظم��ة إدارة 
الطاق��ة الذكية. وتم تصميم وتش��ييد حي 
دبي للتصميم اس��تناداً إل��ى الركائز األربع 
األساس��ية لمب��ادرة دب��ي الذكي��ة )فعالة 
وسلس��لة وآمنة ومؤثرة(، ليش��مل الحي 
مس��احات عمل ذكية، واتص��االت بصرية، 
وطرقاً ذكي��ة، ونظماً ذكي��ة إلدارة المياه 
وقي��اس كفاءة اس��تخدام الطاقة. وأضاف: 
قط��اع  بأهمي��ة  راس��خة  قناع��ة  لدين��ا 
التكنولوجيا كمحرك أساس��ي لتعزيز رفاه 
المجتمعات وقياس تطورها، وضمان تهيئة 
مس��تقبل مس��تدام ألجيالن��ا القادمة. إننا 
في ح��ي دب��ي للتصميم نؤمن بالمش��هد 
وملتزم��ون  اإلم��ارات  لدول��ة  التنم��وي 

بتحقيق اس��تراتيجية ش��املة توف��ر البنية 
التحتية الذكية وكل عناصر التصميم الذكي 
من ش��أنها االرتق��اء بمس��توى الخدمات 
المقدم��ة لقطاع التصمي��م واألزياء. ومع 
اس��تمرار عجلة التنمية ف��ي الدولة، يبذل 
حي دبي للتصمي��م الجهود لضمان تقديم 
أفض��ل المباني من حيث البناء والس��المة 
والكفاءة، مسترش��دين ف��ي ذلك بتطبيق 

أفضل الممارسات لتحقيق االستدامة.

مبادرات
ي��رى أمي��ن الزرعون��ي، كبي��ر مس��ؤولي 
تطوي��ر األعم��ال في اإلم��ارات لدى »إس 
إيه ب��ي«، أن حكوم��ات المنطق��ة تلعب 
دوراً حاس��ماً في قيادة مبادرات التوظيف 
الوطنية، ووضع السياس��ات، ورفع مستوى 
الوع��ي، وبل��ورة اس��تراتيجيات ورس��ائل 
واضح��ة ترمي إلى رفع مس��توى الحماس 
لدى المجتمعات، وإتاحة منصة قائمة على 
تقنية المعلومات واالتصاالت تمّكن جميع 
أصحاب المصلحة، وال س��يما الشباب، من 
التواصل وتوس��يع التعاون والمشاركة في 
االبتكار لخلق فرص العمل في المس��تقبل، 
فتقني��ات المعلومات واالتصاالت الجديدة 
تلع��ب دوراً حاس��ماً ف��ي ري��ادة األعمال 
الرقمي��ة. وتخلق المزي��د من فرص العمل 
في قط��اع تقنية المعلوم��ات واالتصاالت 
نفس��ه، وذلك في ش��كل وظائ��ف رقمية 
ومش��اريع ريادي��ة رقمي��ة، وإن تأثيره��ا 
اإليجابي سيتجاوز قطاع التقنية ليالمس كل 
المجاالت، خصوص��اً وأن المهارات التقنية 

باتت مطلوبة في مختلف القطاعات. 

محمد الشحي: 
التكنولوجيا محرك 

أساسي لتعزيز رفاه 
المجتمعات 

تعتب��ر تقنية المعلومات واالتص��االت أداة مهمة م��ن أدوات التمكين 
الوظيف��ي في جميع قطاع��ات االقتصاد، نظراً ألنها تس��هل البحث عن 
وظائ��ف وتتي��ح مطابقة أفضل م��ع فرص العمل، عالوة على تحس��ين 
المه��ارات وصقلها، وتمكي��ن أصحاب المش��اريع الريادية في قطاعات 
اقتصادي��ة مختلفة من أدوات النجاح، وتزوي��د صانعي القرار بالبيانات 

التي تُنير لهم عملية اتخاذ القرارات.

تمكين

 تقنية المعلومات انطالقة لمستقبل رقمي جديد

تقنيات المعلومات 
واالتصاالت تلعب 

دورًا حاسمًا في ريادة 
األعمال الرقمية

هل تكون اإلمارات مركز السيليكون فالي الجديد؟

دبي- وائل يوسف

يس��تعرض كريستوفر ش��رودر وهو رائد 
أعمال ومس��تثمر في قط��اع التكنولوجيا 
خالل جلس��ة في ثاني أيام القمة العوامل 
التي جعل��ت من الس��يليكون فالي مكاناً 
عالمي��اً لالبتكار، ويناقش احتماالت تكرار 
التجربة في المستقبل. وهل ولدت فكرة 
ه��ذا المكان بالصدف��ة أم أنها نتاج خطة 
مدروس��ة، وما الذي س��اهم ف��ي تحويله 
إلى منص��ة عالمية لالبت��كار، وما الركائز 
األساس��ية لمنظومة االبتكار، وهل يمكن 
بناء نس��خة مش��ابهة، ومن ه��ي الدولة 
الق��ادرة عل��ى احتض��ان منطق��ة عالمية 
لالبت��كار ش��بيهة بس��يليكون فالي، وهل 
سنشهد نموذجاً طبق األصل عن سيليكون 

فال��ي ف��ي المس��تقبل القري��ب، وبماذا 
تمت��از هذه المنظومة التي ش��هدت أهم 

االبتكارات. 

بيئة محفزة
ويعتقد ديفيد هورت��ون، رئيس االبتكار، 
في ش��ركة س��ينكرون أنه م��ن أجل خلق 
منظوم��ة ابت��كار ف��ي اإلمارات ش��بيهة 
بالس��يلكون فالي س��وف تحتاج إلى خلق 
ورواد  الناش��ئة  الش��ركات  تحف��ز  بيئ��ة 
التكنولوجيا، وتجتذب عباقرة التكنولوجيا 
واالبت��كار من مختلف دول العالم للعيش 
فيها على المدى الطويل. ولحس��ن الحظ 
إن الحكوم��ة ف��ي دول��ة اإلم��ارات على 
وعي تام بالتأثير وال��دور الذي يمكن أن 
تلعبه التكنولوجيا، وهو األمر الذي يسهل 
تحقيقه طالما توفر الحافز المناس��ب كما 
حدث ف��ي بعض الش��ركات مثل جوجل، 
ومايكروس��وفت  وفيس��بوك،  وأم��ازون، 
للبح��وث  مق��رات  لتأس��يس  ودفعه��ا 
إن  اإلم��ارات. وأض��اف  ف��ي  والتطوي��ر 
الس��ير فرانسيس بيكون هو أول من صاغ 
مصطل��ح »المعرفة هي الق��وة« في عام 
1597، وه��ي التزال حقيق��ة حتى اليوم. 
ف��إذا نظرنا إلى االقتص��ادات التي تزدهر 
وتهيم��ن في جمي��ع أنحاء العال��م، نجد 
أن الس��بب يرجع إل��ى المواهب وتحفيز 

القدرات العقلية لديها. 

ركائز
ويش��دد أمين الزرعوني، كبير مسؤولي 

تطوي��ر األعمال في اإلمارات لدى »إس 
إيه بي« على أن الركائز األساسية لخلق 
منظوم��ة ابت��كار في اإلمارات ش��بيهة 
بالسيلكون فالي، تتطلب توجه الحكومة 
والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص 
إلى بناء عالقات شراكة تهدف إلى دعم 
المواه��ب المحلية في تعل��م مهارات 
التقني��ة، ُبغي��ة دف��ع عجل��ة الرقمن��ة 
ف��ي المدن وعل��ى المس��توى الوطني 
واالرتقاء باالبتكار ألعلى المس��تويات. 
حيث تعتبر مدينة دبي واحدة من أبرز 
الم��دن الذكية في المنطق��ة، في ضوء 
األهداف التي حددتها »مؤسسة حكومة 
دبي الذكية« للمدينة لكي تصبح أذكى 
مدين��ة في العالم بحل��ول العام 2017، 
وُيعزى نجاح مبادرة مدينة دبي الذكية 
إل��ى القيادة الحكيمة لصاحب الس��مو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئي��س الدول��ة رئيس مجل��س الوزراء 
حاك��م دبي، رعاه الل��ه، والتحّرك الذي 
تقوده المدينة نحو االبتكار وقد وضعت 
عينيه��ا على أه��داف واضح��ة وقابلة 
الزرعوني:تدع��م  وأض��اف  للتحقي��ق. 
»إس إيه ب��ي« االبت��كار الحكومي من 
خالل منصة »المدن المستقبلية«، التي 
تس��تخدمها أكث��ر من 4,500 مؤسس��ة 
حكومي��ة ح��ول العال��م ف��ي االبتكار 
المشترك، مستفيدة من قوة التحليالت 
الفوري��ة لمنصة »هانا« م��ن »إس إيه 
ب��ي« لتقدي��م الخدمات مث��ل لوحات 
المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة 
للسكان، واإلدارة الذكية لحركة المرور، 
وتطبيقات السياحة الذكية العاملة عبر 

الهواتف المحمولة.

ثقافة مشتركة
ويقول محمد الجهماني المؤسس والمدير 
التنفيذي لشبكة »o2«: عندما ذهبت أول 
مرة بزيارة إلى كاليفورنيا )حيث سيلكون 
فالي( اكتش��فت أنه ليس هناك منطقة أو 
مدينة أو بلدة بهذا االس��م، بل هي عبارة 
عن ثقافة مشتركة بين الشركات والرواد، 
وتقوم هذه الثقافة على مبدأ واحد »ادعم 
الفاش��ل حتى ينجح« والدليل الكبير قصة 
س��تيف جوبز وكيف كان لثقافة سيلكون 
فال��ي األث��ر الكبير على نجاح��ه وانتقاله 
من فش��ل في س��ن الثالثين إلى أن يكون 
أحد أكبر الناجحين والمبتكرين. ومن هذا 
المنطل��ق أتمنى أن نبدأ جميعاً بتأس��يس 

هذه الثقافة في اإلمارات.

بيئة
وحول الطريقة التي يمكن بها خلق نظام 
بيئي للمش��اريع مث��ل الموجود في وادي 
الس��يليكون، ي��رى محمد مكي الش��ريك 
المؤس��س في »اس��تروالبس« أن العنصر 
األكث��ر أهمية لتغذية ري��ادة األعمال هو 
تواف��ر المواه��ب. فكل ش��يء يب��دأ مع 
الم��دارس، الت��ي تع��د الط��الب المتالك 
لدراس��ة  وإلهامه��م  الريادي��ة  العقلي��ة 
مجاالت مثل األعم��ال والتكنولوجيا على 
المس��توى الجامع��ي. حيث يت��م العمل 
على تطوير المواه��ب المحلية من خالل 
تقديم مجموعة متنوعة من الدورات في 
مج��ال األعمال الرقمية م��ن البرمجة إلى 

التسويق.

ويقول مكي إن مؤسس��ي الشركات 
التقني��ة ف��ي اإلم��ارات يس��عون إلى 
العيش مع رواد أعمال يماثلونهم ضمن 
ونس��اعدهم  تقنية،  أعمال  مجتمعات 
ف��ي ذل��ك عب��ر انتق��اء م��ن يرغبون 
بمشاركة خبراتهم مع اآلخرين بحيث 
يك��ون لدين��ا أعضاء يس��همون بخلق 
مجتمع أعمال، ولذا نحرص على اختيار 
مجموع��ة مميزة من رج��ال األعمال 
ج��ادة ف��ي بن��اء ش��ركاتها، ومنفتحة 
عل��ى التعاون م��ع اآلخرين من خالل 
تقاس��م التجارب الخاص��ة. ومن خالل 
ش��راكتنا م��ع المنطقة الح��رة التابعة 
لس��لطة مركز دبي للس��لع المتعددة، 
المؤهلة  المش��اريع  يمكن ألصح��اب 
الحص��ول عل��ى رخصة منطق��ة حرة 
بدون أي تكاليف مسبقة، تمكنهم من 
بدء ممارسة األعمال التجارية وتأمين 
اإلقامة لموظفيهم على الفور بميزانية 
مح��دودة. وباإلضافة إل��ى ذلك، نحن 
مركز التكنولوجي��ا الوحيد في منطقة 
الشرق األوسط لدينا شراكة مع جوجل. 
وش��بكة مشرفين متحمسين لمساعدة 
معالج��ة  عل��ى  المش��اريع  أصح��اب 
التحديات، ولدينا جلس��ات أس��بوعية 
ترب��ط المش��رفين م��ع رواد األعمال 
األعض��اء ف��ي اس��تروالبس. ونعم��ل 
أيض��اً مع كب��ار صنادي��ق رأس المال 
االستثماري، وش��بكة من المستثمرين 
المالك لتوفير فرص للتمويل لشركاتنا 

التي تتطلع إلى النمو.

االقتصادات المزدهرة 
نتيجة تحفيز القدرات 

العقلية للموهوبين

 ديفيد هورتون  محمد مكي 
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متحف المستقبل مفاهيم ونماذج لتقنيات مقبلة
يستشرف الذكاء االصطناعي بكامل تأثيراته على األفراد والحكومات

دبي - وائل نعيم 

بمج��رد دخول��ك خط��وة إل��ى متح��ف 
المس��تقبل يأس��رك عالم مختلف يخالط 
الحل��م بالواق��ع فتتعرف عل��ى التقنيات 
وأنظم��ة الذكاء االصطناع��ي التي تأخذك 
أميااًل ف��ي عالم المس��تقبل التي تؤثر به 
التكنولوجي��ا الحديث��ة، وج��زء كبير مما 
يتضمن��ه المتح��ف عب��ارة ع��ن مفاهيم 
ونم��اذج لتقني��ات مس��تقبلية يتوقع أال 
ت��رى الن��ور إال ف��ي 2035، وال ينحص��ر 
تركيز المتحف هذه السنة على الخدمات 
الحكومي��ة المس��تقبلية ب��ل يستش��رف 
تأثيراته  ب��كل  بأكمل��ه  مس��تقبل قط��اع 
عل��ى األفراد والمجتمع��ات والحكومات، 
ويركز بش��كل أساسي على عالقة اإلنسان 

بالروبوتات وأنظمة الذكاء االصطناعي.
ه��ذا  المس��تقبل  متح��ف  ويتمي��ز 
الع��ام بتصاميم��ه الداخلي��ة ذات الطابع 
المس��تقبلي الذي يهدف إل��ى نقل الزوار 
لتجربة قد ال يعايشونها على أرض الواقع 
خ��الل المس��تقبل المنظ��ور، ويعتمد في 
تطوير محتواه عل��ى تحليل البيانات التي 
س��يتم جمعه��ا من تفاع��ل ال��زوار على 
اختالف فئاتهم، لصياغة تقارير استشرافية 
تقترح سياسات وقرارات يمكن من خاللها 
لحكوم��ات العالم تعظيم االس��تفادة من 

هذا القطاع.
وش��هد المتح��ف أم��س ف��ي الفت��رة 
المسائية جموع غفيرة اصطفت أمام بابه 
بانتظ��ار الدخول، ونتيج��ة لالزدحام قرر 
المنظمون أن يدخل الجمهور على دفعات 

تضم كل دفعة نحو 40 شخصاً.
ك���م��ا يض��م المتح��ف تقن������ي��ات 
والت���ي  »دري��م س��تريم«  مس��ت���قبلية 
تتي����ح لإلنس��ان تص���مي��م أحالمه كما 
يحل��و ل��ه وم���ش��اركتها م��ع أصدقائ��ه 

وأقربائه.

3 أقسام
القس��م  ويتضمن المتحف ثالثة أقس��ام، 
البش��رية  األول يخت��ص بتعزيز القدرات 
باس��تخدام الروبوتات والذكاء االصطناعي 
بمعنى كي��ف يمكن لإلنس��ان أن يضيف 
قدرات بدنية وحس��ية وذهني��ة لقدراته، 
وأذك��ى  وأس��رع  أق��وى  يك��ون  حي��ث 
باس��تخدام ه��ذه األنظمة، وم��دى تأثير 
الروبوتات والذكاء االصطناعي في تحسين 
حياة وقدرات اإلنس��ان البدنية والذهنية، 
باحثاً عن إجابات ألس��ئلة صعبة مثل: هل 
ستس��تبدل عضلة قلبك إذا كان ذلك يعني 
قدرت��ك على العيش لفت��رة أطول؟ وهل 
ستقبل أن تضيف أجزاء روبوتية ألطفالك 
لتحسين أدائهم في المدرسة؟ وغيرها من 

التساؤالت.
 أم��ا القس��م الثان��ي فيتن��اول العالقة 

االجتماعية بين اإلنسان والروبوت والنقلة 
االجتماعي��ة في هذه العالقة، ففي الوقت 
الحالي اإلنس��ان لم يعد يرى أن الروبوت 
جه��از أو نظ��ام آل��ي، بل بدأ ينظ��ر إليه 
كش��خص يمكن أن يتعامل معه ويشاركه 
أف��كاره ويمكن��ه أن يرع��ى أطفال��ه أو 
أقرباءه من كبار السن. ويهدف إلى إجابة 
عن أسئلة مثل: كيف تشعر حيال أن تقوم 
الروبوت��ات برعاي��ة كبار الس��ن؟ أو هل 
يمكن أن تصل عالقة اإلنسان بالروبوتات 
إلى حدود توازي عالقة اإلنسان باإلنسان؟ 

وغيرها.
 ويختص القس��م الثال��ث من المتحف 
بعملي��ة اإلدارة عن طري��ق أنظمة الذكاء 
االصطناعي والخوارزميات التي تركز على 
كيفي��ة إدارة ه��ذه األنظم��ة لمنظومات 
معق��دة اقتصادية واجتماعي��ة منها على 
س��بيل المثال إدارة سوق المال والتحكم 
ف��ي 75 % م��ن إجمال��ي التعامالت في 

أس��واق المال مما يعطي إش��ارة أن كيف 
االقتصادي��ات العالمي��ة أصب��ح جزء منها 
مره��ون بأنظم��ة ذكاء اصطناع��ي يأخذ 

قراراتها دون الرجوع لإلنسان.

الذكاء االصطناعي 
يبحث م��دى تأثير تطور تقنيات الذكاء 
االصطناعي على عمليات اإلدارة واتخاذ 
لق��رار، ويهدف إلى إجابة أس��ئلة مثل: 
ه��ل تثق بأنظمة الذكاء االصطناعي في 
إدارة أموالك الخاصة؟ هل تثق بأنظمة 
ال��ذكاء االصطناعي في اختيار مس��ارك 

المهني؟
ويض��م المتحف مختب��رات لالبتكار 
في مجاالت: الصحة، والتعليم، والمدن 
الذكي��ة، والطاقة، والنقل، ومتحفاً دائماً 
الختراعات المس��تقبل، ويهدف الختبار 
البش��ري في  العقل  ق��درات وح��دود 
تطوي��ر حل��ول تنموية طويل��ة المدى 

للتحديات التي تواجه مدن المستقبل.

اتجاهات مستقبلية
وعن��د االنتهاء م��ن المتحف بش��كل كامل، 
س��يمثل أكبر مرك��ز دراس��ات للتنبؤ بأهم 
االتجاهات المستقبلية في المجاالت العلمية 
التقنية، وس��يعمل على تطوير ش��راكات مع 
كافة الجهات الحكومية حول العالم لتطوير 
حلول تقنية للتحديات التي تواجهها، إضافة 
إل��ى اإلس��هام في تطوي��ر مناه��ج تعليمية 
حديث��ة ومبتك��رة للطلب��ة من كاف��ة أنحاء 
الجامعات  بالتع��اون م��ع أفض��ل  العال��م، 

العالمية، ومراكز األبحاث المتخصصة.
ويتضم��ن المتحف العديد م��ن التقنيات 
م��ن بينها: جه��از يض��م ترلي��ون وحدة 
م��ن البيانات يقوم في أج��زاء من الثانية 
بمساعدة الش��خص على اتخاذ القرار بعد 
طرح عدة أس��ئلة، وغرفة ذكية توفر بيئة 
مريحة للطفل عند انش��غال األم، وكرسي 

ذكي يضم نظاما تقنيا يستش��عر أحاسيس 
الجالس عليه ليهيئ له البيئة التي تناسب 
حالت��ه المزاجية، إلى جانب محطة تجري 
عملي��ات خوارزمية متع��ددة في أوقات 
متقاربة إلدارة التعامالت المالية بس��رعة 

الضوء
وتطبيق محادثة »ش��ياو آيس« يحتوي 
أكث��ر من 20 مليون مس��تخدم في الصين 
يتمي��ز بتذكره تفاصيل مهم��ة واحتفاظه 
تفاعلي  بمحادث��ات حقيقي��ة، وروب��وت 
لكبار الس��ن »المرح للجميع« يساهم في 
تخفي��ف االكتئاب وتحقي��ق عالج أفضل 
لنفسيتهم، وحزام استشعار »فيل سبيس« 
المغناطيس��ي من  الش��مال  إل��ى  يش��ير 
خالل االهتزازات ويعي��د الوعي المكاني 
للمكفوفي��ن، وجهاز »ثين��ك« يعمل على 
تحفيز الدماغ كهربائيا، ويتوقع أن يساهم 
في زيادة س��رعة التعل��م وتحقيق نتائج 
أفضل في االختب��ارات، إلى جانب طرف 
صناعي ذك��ي مطور يت��م التحكم به من 
خ��الل محفزات دماغية يتم إرس��الها إلى 
مستش��عرات صغيرة تزرع في األنس��جة 

العضلية.
كم��ا يقدم المتح��ف »الُركب��ة الذكية« 
التقنية المستقبلية التي تمنح مستخدمها 
ق��درات خارقة للقف��ز والركض، وتقنية 
ذكية أخرى تجعل مس��تخدمها يتس��لق 
الج��دران م��ن دون أن يتع��رض لخطر 
الس��قوط، ه��ي »غيك��و تيب��س« التي 
تتكون م��ن أدوات متناهية الصغر يتم 
تركيبه��ا على أط��راف األصاب��ع تمكن 
مس��تخدمها م��ن االلتصاق باألجس��ام، 

وتس��لق الجدران. وتقنية »آي شير« أو 
العي��ن الذكية، التي تمكن مس��تخدمي 
التواصل االجتماع��ي من رؤية  مواق��ع 
م��ا يش��اهده أصدقاؤه��م ومتابعوهم 
عبر ه��ذه المواقع في اللحظة نفس��ها. 
للتواصل االجتماعي في المستقبل وهي 
الخيال. فمواقع  حلول مبتكرة تتج��اوز 
التواص��ل االجتماعي ل��ن تكون وحدها 

الوسيلة لمشاركة اآلخرين تجاربنا.
2وتتيح تقني��ة »مود فيو« قراءة أفكار 
اآلخري��ن وأمزجتهم وتعط��ي نصائح بناًء 

على تحليل فوري لهذه التعابير.
المتحف تقنية مستقبلية تحقق  ويضم 
أح��الم الماليين باالنفصال الكامل عن كل 
ما يزعجهم والتمتع بلحظات من السكون 
التام عبر فصل اإلشارات العصبية الواردة 
إلى الدماغ بش��كل مؤق��ت بحيث يرتاح 

الدماغ من الضخ العصبي.

رائحة النجاح 
 ويضم تقنية باسم رائحة النجاح تساعد 
اإلنسان على التعرف على فرص التوافق 
االجتماع��ي مع األش��خاص ع��ن طريق 
حاس��ة الش��م، إلى جانب تقنية متطورة 
عب��ارة عن كبس��ولة تق��وم بالتمدد في 
المع��دة لتبق��ى لمدة أس��بوعين، وهي 
تختص بالمحافظة عل��ى المعدة ضد أي 
م��اء ملوث او أي طعام فاس��د، ويحتوي 
المتحف على تقنية باسم )العمل بسرعة 
الفكر( تخت��ص بتواصل العقول والتفكير 
م��ع زم��الء العمل ويتم تعديله حس��ب 

احتياجات المتعلم.

 وفود القمة الحكومية تستعد للتجوال داخل متحف المستقبل  |  تصوير- عبد الحّنان مصطفى

 جيل المستقبل يستعرض التقنيات الحديثة جولة داخل المتحف

  عرض إلحدى التقنيات داخل متحف المستقبل

ينقل الزوار لتجربة
 ال يعايشونها 

على أرض الواقع
في الوقت الحالي 

«دريم ستريم» تقنيات 
مستقبلية تتيــــح 

لإلنسان تصـــميم 
أحالمه كما يحلو له

يتمي��ز متحف المس��تقبل هذا الع��ام بتصاميم��ه الداخلية ذات 
الطابع المس��تقبلي الذي يهدف لنقل الزوار لتجربة قد ال يرونها 
على أرض الواقع خالل المس��تقبل المنظور، وسيعتمد في تطوير 
محتواه على تحليل البيانات التي س��يتم جمعها من تفاعل الزوار 
على اختالف فئاتهم، لصياغة تقارير استش��رافية تقترح سياسات 
وق��رارات يمكن من خاللها لحكومات العالم تعظيم االس��تفادة 

من هذا القطاع.

تصاميم مستقبلية

الالف��ت أن متح��ف المس��تقبل 
عل��ى  س��يعمل  الس��نة  ه��ذه 
الباحثين،  مخ����تلف  اس��تقطاب 
األبحاث،  ومراك��ز  والمخترعين، 
كاف��ة  والممولي��ن  والش��ركات، 
تح���ت سقف واحد، بهدف توفير 

بيئة متكاملة الختبار األفكار.

استقطاب

تقني��ة  المس��تقبل  متح��ف  يس��تخدم 
الطباع��ة ثالثي��ة األبع��اد أثن��اء البناء، 
واإلنش��اء، لطباع��ة أجزاء رئيس��ية من 
المبن��ى، ويمثل تحف��ة معمارية فريدة 
من نوعه��ا تضم تقنيات جديدة س��يتم 
تطويرها خصيصاً للمبنى الذي سيش��كل 
لوح��ة فني��ة كبيرة، ويضم بي��ن جنباته 
مختب��رات ابت��كار للصح��ة، والتعلي��م، 
والمدن الذكية، والطاقة، والنقل، ومتحفاً 
دائم��اً البت��كارات المس��تقبل في كافة 
المج��االت، ومختبرات لتولي��د واختبار 
األف��كار، خاصة في المج��االت التنموية 

الت��ي تتعل��ق بالتحديات الت��ي تواجهها 
الدول، وسيعمل على االستفادة من كافة 
التقني��ات والعل��وم والنظريات الحديثة 
في تطوير حل��ول تنموية طويلة المدى 
لكافة الجه��ات الحكومية، باإلضافة إلى 
منصة لعرض واختبار ابتكارات لشركات 
التقني��ة الرائدة العالمي��ة، ومكاناً لعقد 
شراكات مع كبريات الجامعات ومعاهد 
األبحاث العالمية، ومعرضاً دائماً لتقنيات 
المستقبل، ودورات بحثية متقدمة حول 
آخ��ر ما توصل��ت إليه العلوم البش��رية 
ف��ي كافة المج��االت، فض��اًل عن ورش 
عم��ل متخصص��ة، ومؤتم��رات علمي��ة 
عل��ى مدار الع��ام، لمناقش��ة التطورات 

المستقبلية  واتجاهاتها  الحديثة  العلمية 
وتطبيقاتها العملية.

تجربة
يمك��ن للراغبي��ن ف��ي معايش��ة التجربة 
التفاعلي��ة التي س��يتم خاللها استش��راف 
االصطناعي  والذكاء  الروبوتات  مس��تقبل 
ف��ي المتح��ف؛ التس��جيل عب��ر الموق��ع 

المتحف.
ويتزام��ن افتتاح المتح��ف مع إطالق 
مب��ادرات عالمية ذات طابع مس��تقبلي، 
حيث يش��كل متحف المستقبل هذا العام 
إضافة نوعية مختلفة من خالل ما يعرضه 

من ابتكارات وفعاليات حصرية.

تقنية ثالثية األبعاد
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عازفة القانون
■ نغ��م الدعب��ل عازفة القان��ون لفتت أنظار حضور القمة العالمية للحكومات، بعزفها أكثر من 30 مقطعاً موس��يقياً متنوعاً بين الماضي والحاضر، وقالت الدعبل إنها 

هاوية للموسيقى، ولم تكن تخصصها الدراسي، حيث درست هندسة عمارة، وهي تمارس العزف على هذه اآللة منذ صغرها.  |  دبي- رحاب حالوة

تواصل بال ضجيج

■ ح��رص القائمون على أعمال القم��ة العالمية للحكومات على 
توفير غرفة صغيرة عازل��ة للصوت تمكن حضور وزوار القمة 
من إجراء اتصاالت دون س��ماع أي أص��وات خارجية محيطة، 
باإلضاف��ة إلى توفير أماك��ن مخصصة إلعادة ش��حن الهواتف 

النقالة بجميع أنواعها.  |  دبي - البيان

استرخاء

■ في خطوة غير مس��بوقة، اجتهد 
منظمو القمة العالمية للحكومات 
في تجهيز غرفتي مس��اج واحدة 
س��عياً  للنس��اء،  وأخرى  للرجال 
منه��م إل��ى تحقي��ق الس��عادة 
والراحة واالسترخاء لزوار القمة، 
التخلص  الحضور على  ومساعدة 
من اإلرهاق والتعب الذي يرافق 
واجباتهم خالل  ب��أداء  االلت��زام 

القمة.  |  دبي- رحاب حالوة

|  تصوير: زافير ويلسون


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20



