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سيف بن زايد: 

القيم واألخالق أقوى جهاز 
مناعة الستدامة األوطان

األميرة هيا: 

اإلمارات  رائدة عالميًا
بسرعة االستجابة إنسانيًا

 حاضر في اإلمارات

المستقبل



Ⅶ دبي - وام 

ش��هد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 
مكت��وم نائب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء 
حاك��م دبي، رعاه الله، جلس��ة، ألق��ى فيها الفريق 
س��مو الشيخ س��يف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزي��ر الداخلية أمام القمة العالمية 
للحكوم��ات في يومه��ا الثاني كلم��ة تحت عنوان 

»استدامة وطن«.
وقال س��مو الشيخ س��يف بن زايد آل نهيان إن من 
أولوي��ات صانعي الق��رار في دول العالم الس��عي 
الحثيث لتحقيق االس��تدامة الش��املة لشعوبها وال 
س��يما جانب القي��م األخالقية والتي هي األس��اس 
األمتن الستدامة األوطان، مؤكداً أن اإلمارات تعتبر 
رائدة في هذا المجال منذ نشأتها على يد المغفور 
ل��ه »زايد الخي��ر« حت��ى وصلت الي��وم إلى عمل 

مؤسسي ونهج سياسي ومجتمعي شامل.
بمنظ��ور  االس��تدامة  وتح��دث س��موه ح��ول 
اس��تراتيجي شامل، مس��تنداً إلى الشرائع السماوية 
ومرتك��زات الفالس��فة والمفكرين كما اس��تعرض 
أمثلة ألبرز التحديات التي تواجه استدامة األوطان 
على مختلف الصعد متطرقاً إلى أمثلة واقعية لمثل 
ه��ذه المصاعب والتحديات التي واجهتها مس��يرة 
اإلم��ارات في س��عيها لتعزيز االس��تدامة الش��املة 
وكيفي��ة تغلبها عليها بفضل قيادتها الحكيمة ووعي 
ش��عبها األصي��ل وموروثات��ه العربي��ة والحضارية 

الراسخة.

حضور
حضر الجلس��ة سمو الش��يخ حمدان بن محمد بن 
راش��د آل مكت��وم ولي عهد دبي، وس��مو الش��يخ 
مكتوم بن محمد بن راش��د آل مكتوم نائب حاكم 
دبي، وس��مو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير ش��ؤون الرئاسة، وسمو 
الش��يخ أحم��د بن س��عيد آل مكت��وم رئيس هيئة 
دب��ي للطيران الرئي��س األعلى لمجموع��ة طيران 
اإلمارات، وسمو الش��يخ أحمد بن محمد بن راشد 
آل مكت��وم رئي��س مؤسس��ة محمد بن راش��د آل 
مكتوم، وس��مو الش��يخ منصور بن محمد بن راشد 
آل مكت��وم، ومعالي محمد ب��ن عبدالله القرقاوي 
وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة 
العالمي��ة للحكومات، وعدد من الش��يوخ والوزراء 

والمسؤولين.

تربية
وف��ي تدوينات للمكتب اإلعالمي لحكومة دبي أكد 
سموه أن التربية األخالقية تأتي قبل العلم والمال، 

وقال: "إن محمد بن راش��د لديه 5 آالف متس��وق 
س��ري لمتابعة عمل الحكوم��ة واآلن ال أعرف كم 
عددهم وهؤالء يتابع��ون أي تقصير ويبحثون عن 

المتميزين كذلك".
وأض��اف: الخدمة الوطني��ة دخلت إلى بيت كل 
إماراتي وكلنا رأينا مردودها اإليجابي داخل البيوت 

وقبل كل شيء الخدمة تعني االنضباط والتهذيب.
وقال: صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المس��لحة أرس��ل فريقاً للتعرف عل��ى الدول التي 
ت��درس التربية األخالقية مثل اليابان وكندا وطورنا 

المنهج بما يناسب ديننا وتاريخنا.
وأضاف: متابعة العم��ل الحكومي وتقييم األداء 
لكل موظف ومسؤول حكومي في اإلمارات ال تتم 

على أساس سنوي بل ستصبح كل 3 أشهر.
وق��ال: إن رجالن��ا الذي��ن يدافعون ع��ن القيم 
واألخ��الق والش��رعية يرهن��ون حياته��م من أجل 
استدامة وطن، مشدداً س��موه: سنوصل مساعداتنا 
اإلنس��انية إل��ى المحتاجي��ن لها ف��ي أي مكان في 
العال��م وسنس��تمر في دحر الش��ر وتقدي��م الخير 
وس��نحارب اإلره��اب إل��ى أبعد م��دى، فنحن في 

ح��رب حقيقية ومعق��دة مع الكراهي��ة والطائفية 
واإلرهاب وس��ننتصر بعون الله بالتمسك بمنظومة 

القيم واألخالق وتحويلها لمنهج حياة.

شكر وتقدير
وبعد توجيه الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم راعي القمة ابتدأ سمو 
الش��يخ س��يف بن زاي��د آل نهيان بعرض رس��مة 
توضيحي��ة لحدث يمث��ل المغفور له الش��يخ زايد 
بن س��لطان آل نهيان طيب الل��ه ثراه مع عدد من 
أنجال��ه نهاي��ة الثمانينيات وهم يحمل��ون معاول 
وفؤوساً الكتشاف ما بدا لهم أثر تاريخي في جزيرة 
صي��ر بني ي��اس أثناء رحلة لهم هن��اك وبدأ الحفر 
المتواصل بنفس��ه موجهاً العمل تحت لهيب ش��هر 
يولي��و الحارق.. وتم بالفعل الحق��اً تحديد الموقع 
ألول م��رة ع��ام 1992 خالل المس��ح األثري لجزر 
أبوظب��ي بن��اء على تعليم��ات المغفور له الش��يخ 
زايد بن س��لطان آل نهيان، رحمه الله، والكش��ف 
ع��ن بناء تاريخي لدير مس��يحي يع��ود إلى القرن 
الس��ابع الميالدي قبل كنيس��ة الش��رق المعروفة 
أيضاً باس��م الكنيسة الس��ريانية الشرقية ويعد من 

المواق��ع التاريخية التي تكتس��ب أهمية كبيرة في 
دولة اإلمارات حيث يلقي الضوء على المجموعات 
البشرية التي استوطنت الجزيرة منذ آالف السنين. 
ودلل س��موه بهذا االكتش��اف عل��ى عمق وتأصيل 
المنطقة وشعوبها إلرثهم الحضاري الطويل وعراقة 
قيم التس��امح والتعايش والسالم الضاربة جذورها 
في ه��ذه األرض التي أصبحت الي��وم مركز جذب 
لجميع الحضارات والثقافات والديانات حيث أثبت 
باحثو اآلثار أن جزيرة صير بني ياس ظلت مأهولة 
بالس��كان على مدى أكثر من 7500 عام وعثر حتى 
اآلن عل��ى أكثر من 36 موقعاً أثري��اً منذ أن بدأت 

أعمال المسح والتنقيب األثرية في الجزيرة.

أسس أخالقية
وأشار سموه إلى استناد الشرائع والرسائل السماوية 
إلى األس��س األخالقي��ة كبنى وركائز أساس��ية في 
المجتمعات التي توجه��ت إليها وفي بناء القوانين 
والتشريعات الناظمة لعملها ومع تطور المجتمعات 
ازدادت الحاج��ة إل��ى تنظيم القي��م واألخالقيات 
والعم��ل المجتمعي ب��دالً من العم��ل الفردي من 
خالل منظومة حياة أوس��ع وأشمل أساسها األخالق 

والفضائل.
وأكد س��موه أن اإلمارات بقيادة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه 
الله تؤكد أهمية القيم واألخالقيات اإلنس��انية في 
بناء واس��تدامة األوط��ان والمقترنة ببعضها كالقوة 
والخي��ر واألخ��الق والع��دل والتي أكده��ا مفكرو 
وفالس��فة العالم الذين لم يخرجوا عن هذا اإلطار 
القيم��ي واألخالقي ف��ي بناء آرائه��م ومعتقداتهم 
حت��ى إن بعضهم أرجع انهي��ار كثير من الحضارات 
المنظوم��ة  يم��س  لوج��ود خل��ل  والمجتمع��ات 

األخالقية فيها.
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خالل جلسته في القمة بحضور محمد بن راشد

سيف بن زايد: القيم األخالقية األســــــــــاس األمتن الستدامة األوطان

محمد بن راشد لديه 5 آالف متسوق سري لمتابعة   Ⅶ
عمل الحكومة وال أعرف عددهم اآلن

الخدمة الوطنية انضباط وتهذيب وقد دخلت كل بيت   Ⅶ
إماراتي ورأينا مردودها اإليجابي

محمد بن زايد أرسل فريقًا للدول التي تدرس التربية   Ⅶ
األخالقية وطورنا منهجًا يناسب ديننا

متابعة العمل الحكومي وتقييم أداء الموظفين   Ⅶ
والمسؤولين ستصبح كل 3 أشهر

■ محمد بن راشد يتابع الجلسة بحضور حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد ومنصور بن زايد وهيا بنت الحسين  |  تصوير: سيف محمد

أكد الفريق س��مو الشيخ س��يف بن زايد 
آل نهي��ان أن المغفور له الش��يخ زايد بن 
س��لطان آل نهيان، طي��ب الله ثراه، أرجع 
أس��باب تميزه عند سؤاله عن ذلك إلى 3 
أش��ياء رئيس��ية وهي: التعليم في الُكتاب 
والس��نع من مجالس الرجال وأس��فارهم 
وإلى األم المدرس��ة، موجهاً تحياته إلى أم 
اإلمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
رئيس��ة االتحاد النس��ائي العام الرئيس��ة 
األعلى لمؤسس��ة التنمية األس��رية رئيسة 
المجل��س األعلى لألمومة والطفولة.. قائاًل 
سموه إن هذه اإلجابة للمغفور له الشيخ 
زاي��د تؤكد أن منبع أخالقنا في الدولة هو 
ديننا وتقاليدنا وتاريخنا ومناهجنا التربوية 
العامة وهي األساس في إطار الحديث عن 
أية مش��اريع اس��تدامة.. الفتاً إلى أن األم 
هي عمود البيت ومرتكز البيئة األخالقية 
لألبناء مق��دراً دور أمهات األمس في بناء 

منظومة قيم األسرة.
وأك��د س��موه أن الت��وازن بي��ن عنصري 
االنفتاح والمحافظ��ة على القيم والتقاليد 
مفت��اح التط��ور الحقيق��ي للمجتمع��ات 
والموازن��ة بين الفرد والجماعة.. مش��يراً 
هنا س��موه إلى أن األب المؤس��س أدرك 
ه��ذه الحقيق��ة باك��راً برس��م المنظومة 
المتوازنة التي هي س��ر تماس��ك األس��رة 
اإلماراتية وجوهر بيته��ا المتوحد فكانت 

هاجساً رئيسياً له.
 كما عرض سموه فيلماً يتحدث فيه الشيخ 
زايد طيب الله ثراه عن هذه األس��س في 
التعامل بين البشر القائمة على أخالقيات 
وثوابت قيمية من أهمها االحترام والعطاء 
والخير واإليجابية ليكونوا نماذج مش��رفة 

آلبائهم وأهلهم ووطنهم.
وتط��رق س��موه في حديثه إل��ى التجربة 
اإلماراتي��ة ف��ي النم��و واالزده��ار وبناء 
االس��تدامة الحقيقي��ة م��ن دون اإلخالل 
بالمرتك��زات واألس��اس األخالق��ي حيث 
عملت اإلمارات على بناء مشاريع وبرامج 
لترس��يخ األخالقيات به��دف تحويلها إلى 

عمل مؤسسي لضمان استدامة األوطان.

أخالقنا

■ منصور بن زايد ولبنى القاسمي ومحمد القرقاوي وأحمد الفالسي وميثاء الشامسي وحميد القطامي وخليفة سليمان وسلطان السبوسي

اســتعان ســموه بالشــابة اإلماراتية ريم النقبــي التي تــدرس باليابان للحديــث عن تجربة 
إنســانية مهمة باللغة اليابانية وهي تجربة الشعب الياباني مستدلة على أن التطور الحضاري 
والمعرفي يجب أن يستند إلى قيم وأخالقيات راسخة ومن دونها ال مجال للتقدم أو التطور 
وال معنــى لهمــا، حيث أثبتــت التجربة اليابانيــة أن الحداثة ال تتناقض مــع األخالق بل كل 
منهما يشــترط وجود اآلخر ويدور معه ظهوراً وانعداماً وإن اإلبداع الذي تم تحقيقه مرتبط 

بالعادات والتقاليد وعالقة الفرد بقيادته العليا ورموزه الوطنية الخالدة.

تجربة



■ حمدان ومكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد وأحمد ومنصور بن محمد ولطيفة بنت محمد 
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■ محمد بن راشد وحمدان ومكتوم بن محمد وسيف ومنصور بن زايد

■ سموه يعرض قصة نجاح شاب إماراتي من ذوي اإلعاقة

■ سيف بن زايد يتحدث خالل الجلسة

تاريخ اإلمارات نراه في متحف ساروق الحديد   Ⅶ
ومرجعنا الرئيسي هو ديننا وتقاليدنا

رجالنا يدافعون عن القيم واألخالق والشرعية   Ⅶ
ويرهنون حياتهم الستدامة وطن

سنوصل مساعداتنا إلى المحتاجين وسنستمر   Ⅶ 
في دحر الشر وتقديم الخير

نحن في حرب حقيقية مع الكراهية والطائفية   Ⅶ
واإلرهاب وسننتصر بعون الله

وتطرق س��موه إلى تعريف االستدامة وأنواعها 
مثلم��ا تناوله��ا علم��اء االقتصاد والبيئ��ة واألعمال 
كمفه��وم علمي بحت موضحاً س��موه أن كل هذه 
التعاري��ف واألن��واع م��ن وجهة نظر اس��تراتيجية 
تهدف لتحقيق اس��تدامة راس��خة وهي اس��تدامة 
األوطان المس��تندة إلى عناصر شتى أهمها ما أشار 

إليه سموه سابقاً القيم واألخالقيات.
وق��ال س��موه إن دول العالم على م��ر التاريخ 
تفاوت��ت في اعتمادها على نظ��ام قيمي وأخالقي 
راس��خ ومنها م��ن أعط��ى اهتماماً وحرص��اً لهذه 
المنظوم��ة وم��ن بينه��ا دول��ة اإلم��ارات العربية 
المتحدة صاحبة التاريخ واإلرث الحضاري المستندة 
إل��ى موروثه��ا العربي اإلس��المي ومجموعة القيم 
واألخالقيات األصيلة التي تميز مجتمعات المنطقة. 

مبادرات
وأضاف س��مو الش��يخ س��يف بن زايد آل نهيان أن 
دول��ة اإلمارات قدمت وأطلق��ت مبادرات وبرامج 
اس��تراتيجية تهدف لتعزيز وغ��رس القيم اإليجابية 
األصيلة في صف��وف أبنائها بكافة أعمارهم معرجاً 
س��موه عل��ى عدد م��ن ه��ذه البرامج وم��ن بينها 
مب��ادرات س��مو الش��يخة فاطمة بنت مب��ارك أم 
اإلمارات ف��ي تمكين الم��رأة اإلماراتية ومبادرات 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم  
وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 
الذي��ن وضع��وا رؤي��ة متكاملة لتحوي��ل منظومة 
األخالقي��ات إلى عمل مؤسس��ي لضمان اس��تدامة 

األوطان.
وع��دد س��موه بع��ض أهم ه��ذه المب��ادرات 
كاس��تحداث وزارات التس��امح والس��عادة وشؤون 
الشباب ووثيقة قيم وسلوكيات المواطن اإلماراتي 
لرس��م التوجه العام للدولة وبرنامج خليفة لتمكين 

الط��الب أقدر والمس��رعات الحكومي��ة التي تظهر 
ثقتن��ا بالقي��ادة وإيمانها بالش��باب وإلغ��اء مفردة 
المستحيل من القاموس اإلماراتي عندما قرر مجلس 
ال��وزراء إضافة تح��د إلى تحد قائم ب��أن أصبحت 
الفت��رة الزمني��ة المطلوب فيها إجراء التس��ريع 3 

أشهر بدالً من سنوات.
وتاب��ع س��موه الحديث ع��ن منج��زات الدولة 
الحضارية.. وأشار إلى إطالق مادة التربية األخالقية 
لتك��ون ج��زءاً رئيس��ياً من مناه��ج تربي��ة أبنائنا 
وتعميمها على كافة مدارس الدولة العامة والخاصة 
ألهميته��ا اإلنس��انية لكافة الش��عوب وتس��تهدف 
ترسيخ وتعزيز اس��تدامة تاريخ اإلمارات اإلسالمي 

اإلنساني األصيل بين أبنائها.
ودعا س��موه حين الحديث ع��ن تاريخ اإلمارات 
إل��ى زيارة متاحفها للتعرف إل��ى أصالتها وعراقتها 
الضاربة في التاريخ.. مش��يراً إلى »ساروق الحديد« 
ومتحف��ه ال��ذي يعود تاريخه ل���3000 عام )ق. م( 
داعي��اً س��موه الحضور جميع��اً لزيارته كما أش��ار 
س��موه ف��ي حديثه إلى القي��م اإلماراتي��ة العربية 
األصيلة ومنها الجود والكرم والحلم فبرزت أس��ماء 
عربية خال��دة )كحاتم واألحن��ف( وغيرهما. وأكد 

س��موه في مع��رض حديثه عن التجرب��ة اإلماراتية 
وقيمها أننا نس��تمد من قيادتنا القدوة الحسنة في 
التعامل فهم يشكلون لنا القدوة الصالحة والنموذج 
األمثل لألخالق الحميدة والتواضع والتميز والريادة 
عارضاً سموه صورتين معبرتين يظهر فيهما صاحب 
الس��مو نائ��ب رئيس الدولة وصاحب الس��مو ولي 
عه��د أبوظبي في لقطتين عفويتي��ن وفي موقفين 
مختلفين تظهران تواضع س��موهما وكرم أخالقهما 
النبيلة والمثل اإلنس��انية التي يغرس��انها بأفعالهما 

في نفوس األبناء.

أخالقيات االستدامة
ثم تطرق  سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى 
أن األخالقيات التي بنيت عليها استدامة الوطن قد 
تم اختباره��ا ومرت بتحدي��ات وتضحيات لتخرج 
اإلمارات بحنكة قيادتها وتماس��ك أس��رتها وتوحد 
كيانها في كل مرة أقوى من السابق وتضيف إنجازاً 

بعد إنجاز ومساهمة في البناء اإلنساني.
وأكد س��موه أن حادثة قندهار مثال بارز حيث 
اس��تهدفت أيدي الش��ر والظالم يد الخير اإلماراتية 
عب��ر بعثتها اإلنس��انية ووق��ت افتتاحها مش��اريع 

تس��تهدف األيتام والمساكين فأس��فر عدوانهم عن 
استش��هاد كوكب��ة من أبنائن��ا المتس��لحين بقيمنا 
وأخالقنا العربية اإلس��المية ف��كان الرد من القيادة 
الرش��يدة للدول��ة وش��عبها وبص��وت واح��د بأننا 
ماضون في نشر قيم الخير والتسامح والسالم وهي 
القيم التي تربينا عليها وستس��تمر مس��اعداتنا إلى 
المحتاجين في األرض وس��نواجه الشر بالخير وبيد 

من حديد ونالحقه في كل مكان.
 وقال سموه: مثلما تتعرض دول وقارات ألمراض 
صحية نتيجة نقل فيروس��ات من حيوانات خارجية 
ومنه��ا ما أص��اب أوروبا ف��ي القرن الرابع عش��ر 
المي��الدي وأدى لوفاة الماليين تتعرض أيضاً الدول 
ومنظومتها المجتمعية ألمراض تش��به الفيروسات 
في عمله��ا وتواجهها الدول بط��رق مختلفة ولكن 
التمسك بالقيم واألخالقيات حسب تعبير سموه هو 
ما يشكل المناعة القوية ويرسخ استدامة األوطان.

وواص��ل س��موه الحديث ع��ن التحديات حيث 
أش��ار إلى في��روس تعرضت له اإلم��ارات وحاول 
الم��س باس��تدامة وطننا وه��ذا الم��رض البغيض 
وفد إليها من الخارج واس��تهدف الجسم اإلماراتي 
المتماس��ك ولكن بمخ��زون الدولة االس��تراتيجي 
من أبنائها المتس��لحين باألخ��الق اإلماراتية وبقيم 
المواطنة اإليجابي��ة واإلدراك والوعي حيث مثلت 
تل��ك المعطيات جه��از المناع��ة الحقيقي ضد كل 
الفيروس��ات واألمراض المجتمعي��ة وتغلبنا جميعاً 
على قوى الش��ر مرة أخرى خارجين بعزيمة أقوى 

وعازمين على تعزيز استدامة وطننا الغالي.
وعند حديثه عن المفكرين والفالسفة العالميين 
الذين ارتكزوا على المب��ادئ األخالقية ومن بينهم 
حكيم وقائد الهند غاندي صاحب المقولة الشهيرة: 
"ما أجمل أن تس��ير بي��ن الناس وتفوح منك رائحة 
أخالقك"، حرص س��مو الش��يخ س��يف بن زايد آل 
نهيان على اإلش��ارة لزيارة صاحب الس��مو الشيخ 
محم��د بن زايد آل نهيان إل��ى الهند بوصفها زيارة 
تاريخي��ة ومثاالً واضحاً على م��ا تتمتع به اإلمارات 
وقيادته��ا الحكيم��ة من مكان��ة مرموقة في جميع 
دول العالم وحتى ش��عوبها حيث قام سموه بزيارة 
تلك الفس��يلة التي كان قد زرعه��ا زايد الخير بيده 
وتواصل نموها إلى أن أصبحت اليوم شجرة باسقة 
تؤكد أن العمل األخالقي والمتواصل يتوارثه األبناء 

عن اآلباء والكل شريك في قطف ثماره.
ووص��ف س��موه الزي��ارة بالناجح��ة ووفق كل 
للعالقات  المقايي��س واعتبره��ا س��موه نموذج��اً 
المتميزة بين الدول المستندة إلى قيم وأخالقيات 
عريق��ة ترب��ط بينه��م أس��س الم��ودة واالحترام 
المتب��ادل والتاري��خ الطويل من العمل المش��ترك 

والتعاون البناء.

وّجه س��مو نائ��ب رئيس مجل��س الوزراء 
الداخلي��ة رس��التين مهمتي��ن في  وزي��ر 
نهاي��ة كلمته.. األول��ى للمجتمع اإلماراتي 
المتماس��ك لتعزيز وترس��يخ قيم��ه وبناء 
أجيالن��ا والن��شء على أخالقياتن��ا لضمان 
مس��يرتنا واس��تدامتها عارضاً سموه فيديو 
بصوت إحدى بنات اإلمارات منى الحمادي 
الذي يمث��ل جانباً من الحلم اإلماراتي عبر 
رسالة وهي طفلة كانت قد تلقتها من أبيها 
يحثها على حب الوطن ويدعوها للتمسك 
بالقيم والثوابت الوطنية فتكبر الفتاة على 
منج��زات الوط��ن بحكمة قيادت��ه وإرادة 
ش��عبه وتعاهد نفسها على أن تكون جزءاً 
من مسيرة بلدها الساعية للتفرد والريادة 
بأن تصبح أول رائدة فضاء إماراتية تحمل 
علم بالده��ا إلى كوكب آخ��ر غير كوكبنا 

األرض.
وربط س��موه بين أهمية اس��تمرار القيم 
واألخالقيات كأسس لالستدامة وبين التميز 
واإلبداع والمحافظة على ش��رف الواجب 
وهي ذات القي��م التي يمثلها اليوم أبناؤنا 
المتواج��دون عل��ى الجبه��ات معرضي��ن 
أرواحه��م للخط��ر وفاًء الس��تدامة الوطن 
ولدعم الشرعية واإلنسانية في كل مكان.. 
مؤكداً س��موه ثراء اإلمارات بهذه النماذج 
المتميزة من موظفين وأطباء ومهندس��ين 
وحرفيين  ومزارعي��ن  وصيادي��ن  وتج��ار 

وطلبة وأمهات وغيرهم.
والرس��الة الثانية وجهها س��موه للبش��رية 
جمعاء حيث قال: إننا اليوم في حالة حرب 
حقيقي��ة ومعقدة ضد اإلرهاب والكراهية 
والطائفية المقيتة ولن تنتصر البش��رية إال 
من خالل التمس��ك بمنظوم��ة األخالقيات 
والقي��م والعمل على اس��تدامتها بتحويلها 
لمنه��ج حياة تنعكس علينا وعلى تعامالتنا 
وعبر نب��ذ الخالفات اإلقليمي��ة والطائفية 
والعقائدي��ة والدف��اع عن نهج التس��امح 
واالعت��دال والعمل مع��اً متوحدين بالقيم 
الحضاري��ة الجامع��ة ألن م��ن يدافع عن 
المس��جد يدافع عن الكنيس��ة ومن يدافع 

عنهما يدافع عن اإلنسانية.

رسالتان

■ ريم الهاشمي وجميلة المهيري وعهود الرومي وشما المزروعي ومنى المري

عرض ســموه فيلماً يشــرح قصة نجاح شــاب إماراتي من ذوي اإلعاقة بحث عن االســتثمار 
الحقيقــي وليس عن فرص التحســين المادية فقط وتغلب على المصاعــب والتحديات التي 
تواجهــه مواصــالً عمله في وزارة الخارجية حيث تم تكريمه مؤخراً من قبل صاحب الســمو 
نائب رئيس الدولة بعد أن كشــف برنامج ســموه للمتسوق السري تميز هذا الشاب وأخالقه 
الرفيعــة وتجســيده لقيمه وأخالقه ومبادئه التي تربى عليها وانغرســت فــي قلبه ووجدانه 

وعقله فقدم نموذجاً مشرفاً للقيم اإلماراتية وحب اإلماراتيين للعمل ومساعدة اآلخرين.

نموذج
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دعت بحضور محمد بن راشد إلنشاء بنك للمعلومات اللوجستية

األميرة هيا: »مدينة الخدمات اإلنسانية« األولى عالميًا باالستجابة

Ⅶ هيا بنت الحسين متحدثة خالل الجلسة  |  تصوير: محمد هشامⅦ محمد بن راشد وحمدان ومكتوم بن محمد وسيف ومنصور بن زايد وأحمد ومنصور بن محمد ولبنى القاسمي ومحمد القرقاوي وميثاء الشامسي وأحمد بالهول

Ⅶ لبنى القاسمي وميثاء الشامسي واحمد بالهول وحميد القطامي وخليفة سليمان Ⅶ أحمد بن سعيد وسهيل المزروعي  Ⅶ سلطان بن سليم وحسين لوتاه 

Ⅶ دبي- وام

بحضور صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكت��وم نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، وجهت حرم صاحب السمو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم س��مو األميرة 
هيا بنت الحس��ين س��فيرة األمم المتحدة للسالم 
رئيس��ة مجلس إدارة المدين��ة العالمية للخدمات 
اإلنس��انية دعوة للحكومات والمنظمات اإلنسانية 
في العالم إلنشاء بنك للمعلومات اللوجستية لرفع 
مس��توى الخدمات المقدمة للمتضررين والمناطق 

المنكوبة. 
وقال��ت س��موها: »إذا لم نتحرك اآلن س��نفقد 
إنسانيتنا وهذا يعد كارثة أكبر من أي كارثة مادية 
أخرى« وأن »المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية 
األولى عالمياً من حيث سرعة االستجابة التي تبلغ 
م��دة أقصاها 6 س��اعات وهذا ما أثبتت��ه المدينة 
عندما أخلت البعثة اإلماراتية اإلنس��انية من كابول 
بع��د االعتداء عل��ى أعضائها وعندم��ا ُقصف مقر 

المساعدات في كابول«. 
ج��اء ذلك خالل كلم��ة ألقتها س��موها بحضور 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ولي عهد دبي وس��مو الشيخ مكتوم بن محمد بن 
راش��د آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق س��مو 

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية وس��مو الش��يخ منصور بن 
زاي��د آل نهيان نائب رئيس مجل��س الوزراء وزير 
ش��ؤون الرئاسة وسمو الش��يخ أحمد بن سعيد آل 
مكت��وم رئيس هيئة دبي للطي��ران الرئيس األعلى 
لمجموعة طيران اإلمارات وسمو الشيخ أحمد بن 
محمد بن راش��د آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد 
بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد 
ب��ن راش��د آل مكتوم ومعالي محم��د بن عبدالله 
القرقاوي وزير ش��ؤون مجلس الوزراء والمستقبل 
رئيس القمة العالمية للحكومات وعدد من الشيوخ 

والوزراء والمسؤولين.
وب��دأت س��موها كلمتها بالترحم على ش��هداء 
البعث��ة اإلماراتية اإلنس��انية في كاب��ول واعتبرت 
أنهم يسيرون على خطى المؤسسين وقادة الدولة 

ويحملون فكرهم ويترجمون رسالتهم. 
وأشادت س��موها بجهود ودعم س��مو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك رئيس��ة االتحاد النس��ائي العام 
الرئيس��ة األعلى لمؤسس��ة التنمية األسرية رئيسة 
المجل��س األعلى لألمومة والطفولة »أم اإلمارات« 

التي شكلت قدوًة لجميع الجهود اإلنسانية. 
واس��تعرضت س��موها مس��يرة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في المس��اعدات اإلنسانية خارج 
الدول��ة، وقالت: »اإلمارات تحت��ل المرتبة األولى 

في العالم من حيث حجم المس��اعدات اإلنس��انية 
المقدمة للش��عوب التي تعرضت لمآٍس  وكوارث 
طبيعية أو تضررت بس��بب الصراعات الدائرة في 

العالم«.
وأضافت سموها: »إن المساعدات التي تقدمها 
الدول��ة بلغت ما قيمت��ه %1,3 من ناتجها القومي 
ثم ارتفعت ف��ي 2015 حتى وصلت إلى 32 مليار 

درهم«.
 وتابعت سموها: مسيرة الخير متواصلة بإعالن 
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان 
رئي��س الدول��ة، حفظه الله ع��ام 2017 عام الخير 
لتعزي��ز روح التط��وع ورد الجميل ف��ي المجتمع 
اإلماراتي. ونوهت سموها بأن العمل في مجاالت 
المساعدات اإلنسانية اليزال تقليدياً جداً وأن هذا 
القطاع هو األول بالتحدي��ث واالبتكار في أدواته 
وآلي��ات عمله.. وبّينت س��موها مق��دار ما يمكن 
للتكنولوجي��ا ان تفعل��ه باس��تحضار دور الهواتف 
النقال��ة والطائرات بدون طيار ف��ي مكافحة وباء 

إيبوال.
وقالت س��موها:»إن توجيهات صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راش��د حولت المدينة العالمية 
للخدمات اإلنس��انية إل��ى منصة لجم��ع الطاقات 
وتوحيد الجهود عبر اس��تضافة الجهات الرائدة في 
هذا المجال ووجود خمس��ين منظم��ة دولية من 

بينها أهم وأكبر تسع منظمات«. وذكرت أن سرعة 
التحرك لنجدة الالجئين من أهم العوامل للتعاطي 
م��ع تنامي هذه الظاه��رة، وقالت إن أكثر من 65 
مليون ش��خص قد نزحوا من سوريا والعراق وليبيا 
واليمن ونيجيريا وأنه من المتوقع أن يشهد العالم 
نزوح 50 مليون شخص عن منازلهم بسبب التصحر 

والتغير المناخي خالل السنوات العشر القادمة.
وأشارت سموها: »أن التكلفة المطلوبة من األمم 
المتحدة والمنظم��ات الدولية لمواجهة التحديات 
اإلنس��انية بلغت 22 مليار دوالر أي عشرة أضعاف 
الكلفة التي كانت مق��درة عام 2000«.  واعتبرت 
سموها أن قيمة مخلفات الطعام في العالم بلغت 
2,6 تريلي��ون دوالر س��نوياً بالرغم م��ن وجود ما 
يزي��د على 800 مليون ش��خص يعانون من الجوع 
ف��ي العال��م.  وش��ددت س��موها عل��ى أن يكون 
هدف المساعدات اإلنس��انية للمنظمات بالتعاون 
مع جهود الحكومات على مس��توى العالم الوصول 
نسبة الجوع إلى الصفر ومن ثم محاربة الفقر وفق 
خطط تعتم��د على االبتكار واالختراعات الحديثة. 
ونوهت س��موها بالحلول العملي��ة لمواجهة هذا 
التحدي، مشيرًة إلى المبادرة األخيرة التي أطلقها 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد من خالل 
بنك اإلمارات للطعام برئاس��ة س��مو الشيخة هند 

بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

Ⅶ هيا بنت الحسين: 

اإلمارات من أكبر 

الدول المانحة على 

مستوى العالم

 Ⅶ »بنك الطعام« الذي 

أطلقه محمد بن راشد 

وتترأسه هند بنت 

مكتوم مبادرة رائدة

 800Ⅶ مليون شخص 

يعانون أسوأ أنواع 

الجوع.. والعالم يهدر 

2.6 تريليون دوالر 

شون أكور: استخدام األدوات 

الرقمية يعزز السعادة واإليجابية

آالن كروغر: المتغيرات الدولية 

ستطيح بالعولمة

Ⅶ دبي - البيان 

تواج��ه  الت��ي  التحدي��ات  كان��ت 
موضوع��ات  بي��ن  م��ن  العولم��ة 
النق��اش العديدة عل��ى أجندة القمة 
العالمي��ة للحكومات، وخالل جلس��ة 
بعنوان »ه��ل نعيش نهاية العولمة«، 
قادها آالن كروغر، أس��تاذ الش��ؤون 
االقتصادي��ة والعام��ة، تطرق للعديد 
من المؤشرات التي تنذر ببداية نهاية 

العولمة.
وقال: »إن فكرة السوق المفتوحة 
واالقتص��اد الواح��د أصبح��ت تنهار، 
تماماً كما أس��همت األزم��ة العالمية 
الت��ي حدثت في 2008 في التس��بب 
كتقل��ص  التداعي��ات،  م��ن  بالكثي��ر 
النم��و االقتص��ادي، وتزاي��د  حج��م 
معدالت عدم المساواة بين الطبقات 

االجتماعية«.

تزايد
وأضاف كروغر: »أن تداعيات األزمة 
العالمي��ة واألح��داث الكب��رى ف��ي 
األع��وام األخيرة، م��ع تزايد النزعات 

الش��عبية، أدت ببع��ض ال��دول إلى 
تبّني سياس��ات عدائية لمبدأ الحدود 
المفتوحة على المس��توى االقتصادي 

والسياسي بهدف زيادة األمن«.
وأك��د كروغ��ر تزايد الفج��وة بين 
الطبق��ات االجتماعي��ة، وباألخص بين 
الطبقة الفقيرة والمتوسطة، قائاًل: »لم 
يعد من السهولة على الطبقات الفقيرة 
التمتع بمس��توى خدمي مماثل للذي 
تتمت��ع به الطبقات المتوس��طة، وهذا 
األم��ر ينس��حب عل��ى التعليم وفرص 
العم��ل، ولذل��ك فنحن ف��ي الواليات 
المتحدة أمام تحدي محدودية الفرص 
لشريحة كبيرة من المجتمع، مما يؤكد 

انعدام العدالة في توزيع الثروة«. 

اندماج
وتط��رق كروغر إل��ى أهمية االندماج 
بالنسبة  اإليجابية  وعائداته  االقتصادي 
ال��دول، وذك��ر: »أن  إل��ى اقتصادات 
هن��اك مكاس��ب كبيرة م��ن االندماج 
االقتصادي بين الدول، الذي من ش��انه 
أن يزيد حرية الحركة والتجارة العابرة 

للحدود.

Ⅶ دبي - البيان 

حظي موضوع الس��عادة في عالمنا 
الرقم��ي باهتم��ام بال��غ، حيث تم 
تناوله في جلس��ة رئيس��ية ضمن 
أعمال القم��ة العالمية للحكومات، 
تح��دث فيها ش��ون أكور مؤس��س 
ع��ن   Good Think Inc ش��ركة 
للحكوم��ات  الملح��ة  الحاج��ة 
للتواصل واالنخراط بشكل استباقي 
م��ع مواطنيها عبر منصات وس��ائل 
اإلعالم االجتماعي دون أن تتجاهل 
الش��خصي  الرفاه  تعزي��ز  مس��ألة 
واالجتماع��ي األساس��ي الذي ينتج 

عن التفاعل بين البشر.
الحكومات  عل��ى  »يتعين  وقال: 
تعزي��ز  كيفي��ة  عل��ى  ترك��ز  أن 
لزيادة  الرقمية  األدوات  اس��تخدام 
السلوكية  األنماط  السعادة وتعزيز 
اإليجابية«. وفي معرض حديثه عن 
موض��وع »كيف نبقى س��عداء في 
والتكنولوجيا؟«،  الروبوت��ات  عصر 
حذر أكور م��ن أن التوجه المتزايد 
نحو األتمتة وتوسيع نطاق التفاعل 

عبر وسائل اإلعالم االجتماعية قد ال 
يؤديان دائماً إلى تحس��ين األوضاع 

االجتماعية.
وق��ال أكور:»حت��ى ف��ي العصر 
الرقمي، تؤكد األبحاث أن العوامل 
المؤدية إلى حدوث حالة مستدامة 
م��ن الس��عادة تتمث��ل غالب��اً في 
االتص��ال االجتماعي وعمق ومعنى 
العالقات اإلنسانية، وهذا يعني أن 
اإلنترنت  االجتماع��ي عبر  التفاعل 
ال يش��كل بدياًل للتواصل في الحياة 
الحقيقي��ة«. وخ��الل حديث��ه عن 
التفاعل اإلنس��اني، أج��رى أكور ما 
س��ماه »تجرب��ة حي��ة«، حيث قام 
ش��خصان بالوق��وف وجه��اً لوجه، 
أحدهم��ا ال يظه��ر أي ش��عور أو 
تعبي��ر على وجهه، واآلخر يبتس��م 
باهتمام. بعدها، شرح أكور التجربة 
الذي  »الناجحة« وهي أن الشخص 
لم يبد أي شعور ابتسم في النهاية، 
والس��بب هو خاليا عصبية حركية 
تب��دأ بالعمل ألنها ال تس��تطيع أن 
تقام السعادة التي يمكن للمرء أن 

يراها لدى شخص آخر.

إيشا داتار:الثروة العالمية تنتج 7.1 

مليارات طن ثاني أكسيد الكربون

Ⅶ دبي - البيان 

كش��فت إيشا داتار المؤس��س والرئيس 
التنفيذي لمؤسس��ة نيو هارفس��ت، أن 
انبعاث��ات ثاني أكس��يد الكربون الناتجة 
ع��ن الزراعة والثروة الحيوانية تبلغ 7.1 
ملي��ارات طن، مش��يرة إل��ى أن الطلب 
المتنامي على زيادة المنتجات الحيوانية 
ي��ؤدي إلى زيادة انبعاث��ات غاز الميثان 
الت��ي تنتج ع��ن التخمي��ر المعوي لدى 
الحيوان��ات.  وقالت داتار خالل جلس��ة 
بعن��وان »الهندس��ة الحيوي��ة للغ��ذاء« 

عق��دت ضمن أعم��ال القم��ة العالمية 
للحكوم��ات، أم��س: إن تلبي��ة الطل��ب 
المتزاي��د عل��ى المنتج��ات الحيواني��ة، 
لم  والبي��ض  األلب��ان واألجب��ان  س��واء 
تع��د ممكن��ة بالطريق��ة التقليدية، كما 
أن هن��اك وعي��اً أكب��ر عن��د الكثير من 
األفراد والمجموعات حيال تأثير اإلنتاج 
الحيوان��ي على التغي��ر المناخي، وعلى 
صحة اإلنس��ان، وهنا نق��دم حاًل يعتمد 
عل��ى التكنولوجيا، بحيث نس��د الطلب 
المتزايد مع ضم��ان خلو المنتجات من 
الس��المونيال أو إنفلون��زا الطيور أو أي 
أمراض أخ��رى قد تنتقل لإلنس��ان عبر 

المنتجات الحيوانية. 

منتجات
وأضافت: تقوم هذه التقنية على تقديم 
منتجات غير معتم��دة على الحيوانات، 
وذلك عن طري��ق الزراعة الخلوية التي 
تمر بعملية تقنية تعمل بالشكل الرئيسي 
على الحفاظ على الفوائد األساسية التي 
تقدمها المنتجات الحيوانية، كما أن هذه 
الطريقة عندما يتم تطبيقها بشكل فعال 

فستؤثر بالتأكيد على الموارد البيئية.

تلبية الطلب 
على المنتجات 

الحيوانية لم يعد 
ممكنًا بالطريقة 

التقليدية



محمد بن راشد يشهد الكلمة الرئيسية ألمين عام األمم المتحدة

غوتيريس: الثقة بالحكومات والهيئات الدولية 
تراجعت بسبب تنامي الصراعات وتدّني التنمية 

Ⅶ دبي - وام 

ش��هد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجل��س ال��وزراء حاكم دبي، رع��اه الله، 
بحضور س��مو الش��يخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو 
الش��يخ مكتوم ب��ن محمد بن راش��د آل 
مكتوم نائب حاكم دبي، جلس��ة رئيسية 
ضمن أعمال القم��ة العالمية للحكومات 
تحدث فيها األمي��ن العام لألمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريس.

ثقة الشعوب 
وأكد غوتيريس أن ثقة الشعوب بالحكومات 
والهيئات الدولية ومن بينها األمم المتحدة 
تراجعت بش��كل ملحوظ خ��ال المرحلة 
الماضية، بس��بب تنامي الصراعات وتراجع 
مس��تويات التنمية وتعمي��ق التفاوت في 
المداخيل وتركي��ز الثروات. وحول األزمة 
في س��وريا قال غوتيريس إن هناك فرصة 
مع الحكومة الس��ورية في ظل الوس��اطة 
الروس��ية، وبعد أن اتفقت المعارضة على 
تمثيل موحد لمباحثات جنيف، موضحاً أن 
ال نهاية لألزمة الس��ورية إال من خال حل 

يمكن الشعب السوري من تمثيل نفسه.
وأض��اف: »إنه لش��رف عظيم أن أكون 
هنا بينكم في هذا الصرح العالمي الكبير 
وممتن لصاحب الس��مو الشيخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم، رع��اه الله، على إتاحته 
الفرص��ة لي للتحدث بحض��وره عن أهم 
القضايا والتحديات التي يواجهها العالم«.

وأوض��ح أن العولمة أصبحت محط نقاش 
واس��تقطاب دول��ي وأنها ج��اءت بالكثير 
من التح��والت العلمي��ة الكبي��رة، لكنها 
س��اهمت في تعزيز التف��اوت بين الدول 
الفقيرة والغنية، وكش��فت تنامي الشعور 
بالع��داء لألجانب في ظل تدفق الاجئين 
السوريين نحو أوروبا.  وأضاف أن الشباب 
حول العال��م يعانون فق��دان األمل الذي 

أدى إل��ى ع��دم ثقته��م بحكوماتهم التي 
عجزت عن توفير متطلبات التنمية وتوفير 

الوظائف والعمل الائق.
وأكد غوتيريس أهمية إش��راك المجتمع 
في صنع السياسات والقرارات، واعتبر أن 
الحوكم��ة بحاجة إلعادة تأهيل من حيث 
الفاعلي��ة واألدوات لترمي��م ما لحق من 

ضرر بالحكومات والمؤسسات الدولية.

وق��ال إن العالم اليوم متعدد األطراف 
واألقطاب والصراعات ت��زداد بين مراكز 
التحالف��ات الدولي��ة، وه��ذه الصراعات 
تمن��ح مبرراً لق��وى اإلره��اب والتطرف 
ال��ذي يتحت��م علين��ا أن نفه��م جذوره 
لوضع س��يناريوهات  المادية  ومس��بباته 
علمية تضعنا في النهاية على بداية طريق 

التخلص من اإلرهاب.

وش��دد على أهمية وضع الحلول للقضايا 
العالق��ة بين الدول كمقدمة لعصر جديد 
يلي��ق بأجيالن��ا القادم��ة، حي��ث أكد أن 
مواجهة قضايا بحجم ما يعانيه حاضرنا ال 
يمكن أن تتم بدون تعاون وتنسيق كامل 
بي��ن الحكومات والهيئات الدولية وبدون 

دعم الشعوب لهذه الجهود.
وقال إن الثق��ة العالمية بمجلس األمن 

فالناس يش��عرون أن  الدول��ي مه��زوزة، 
مجلس األم��ن ال يزال يعكس الواقع الذي 
كان علي��ه العال��م بعد الح��رب العالمية 
الثانية وال عاقة له بالوقع الحالي، لذا علينا 
تحديد مسارات واضحة يكون من نتائجها 
اس��تعادة الثق��ة بهذه المؤسس��ة الدولية 
الهامة، وفي مقدمتها تحديد اس��تراتيجية 
للسام تكون أكثر فاعلية في التعاطي مع 
القضاي��ا الراهنة، وأن تجمع بين الس��ام 
وأهداف التنمية المستدامة لأللفية الثالثة 
التي أعلنتها هيئة األمم المتحدة، وإصاح 
إدارات هيئ��ات األم��م المتح��دة، ووضع 

سياسات أكثر كفاءة ومرونة.

أسباب 
ومن جهة أخرى تطرق غوتيريس ألسباب 
الرف��ض األميرك��ي واإلس��رائيلي لتعيين 
رئيس الوزراء الفلس��طيني األس��بق سام 

فياض مبعوثاً لألمم المتحدة في ليبيا.
وقال إن األش��خاص في األمم المتحدة 
يمثلون ميثاق هيئة األمم وليس بلدانهم، 
وعلينا أن نكون أكثر موضوعية في تحديد 
مواقفنا، فإذا أقدمت إسرائيل على تخطي 

القانون الدولي علينا إدانتها بدون تردد.
حضر الجلس��ة، معال��ي الدكتورة أمل 
عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني 
االتحادي، وس��مو الشيخ أحمد بن محمد 
بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد 
بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور 
ب��ن محمد بن راش��د آل مكتوم، ومعالي 
محمد بن عبدالله القرقاوي وزير ش��ؤون 

مجلس الوزراء والمستقبل.
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توّقع بروز تركيا وبولندا واليابانضرورة التصدي للتحديات بإطار دولي

فريدمان ينّبه لحقبة مليئة باألحداثكالرك: ال تنمية مستدامة بال سالم
Ⅶ دبي - البيان 

ذك��رت هيلين كارك مديرة برنام��ج األمم المتحدة 
اإلنمائ��ي، أن »العالم يش��هد اعت��داءات عديدة على 
حقوق اإلنس��ان اليوم، وحقوق اإلنسان أمٌر ال تنازل 
فيه، يتعين على الدول األعضاء المضي قدماً في طرح 
البرامج الت��ي تتصدى لجذور الصراع��ات، وتوظيف 
جميع الوس��ائل المتاحة لتحقيق السام الدائم، حيث 
تؤك��د أجن��دة 2030 أن تحقيق التنمية المس��تدامة 
ليس ممكناً بدون الس��ام، وأنه ال س��ام بدون تنمية 

مستدامة«.
وأك��دت كارك، في كلمة رئيس��ية ضمن فعاليات 
الي��وم الثاني للقم��ة العالمية للحكوم��ات، أمس، أن 
تنفي��ذ هذه األجندة بنجاح س��يكون له فوائد طويلة 
األم��د عل��ى الش��عوب، وكذلك على جه��ود تحقيق 
الس��ام واألمن، وعلى ش��رعية ومصداقي��ة وأهمية 

النظام الدولي متعدد األطراف. 
وأك��دت كارك أن اتجاهات الحوكمة العالمية يجب 
أن تعال��ج التحدي��ات التي تفوق الق��درات الفردية 

للدول.
وتطرق��ت رئيس��ة وزراء نيوزيلندا الس��ابقة، إلى 
تاري��خ الحوكمة ف��ي العالم، بدايًة من فش��ل تجربة 

»عصبة األم��م«، وصوالً إلى منظم��ة األمم المتحدة 
التي ش��هدت توس��عاً من 51 عضواً عند تأسيسها إلى 

193 من الدول األعضاء حالياً.
واس��تعرضت كارك تطور مس��يرة العاقات الدولية 
والسياس��ة العالمية من حيث النهج متعدد األطراف 

في التعاطي مع قضايا السام واألمن والتمويل.

Ⅶ دبي ــ البيان 

قال الدكت��ور جورج فريدمان، المؤس��س ورئيس مجلس 
إدارة مجل��ة Geopolitical Futures المتخصص��ة ف��ي 
خدمات التنبؤ الجيوسياس��ي، إن الح��رب العالمية الثانية 
الت��ي انتهت في العام 1945 ونجم عنها مقتل 100 مليون 
شخص، أحدثت تغييرات جذرية وأفرزت شيئين أساسيين، 
األول ه��و حاجة العالم إلى منظم��ات دولية، والثاني أن 
المش��كلة تمثلت في مفه��وم القومية.  وضمن جلس��ته 
الرئيس��ية بعنوان »س��يناريوهات ستغير الحكومات خال 
المئ��ة س��نة القادمة« التي جرت، أم��س، بالقمة العالمية 
للحكوم��ات 2017، ق��ال فريدم��ان: »إن األزم��ة المالية 
العالمية الت��ي حدثت جّراء انهيار بنك ليمان براذرز نجم 
عنها فئة التكنوقراطيين التي اس��تفادت من عواقب هذه 
األزمة، والفئات االجتماعي��ة األخرى التي كانت المتضرر 
األكبر من نتائج األزم��ة المدمرة، ولذلك رأينا ردة الفعل 
القومية في دول مثل الواليات المتحدة والمملكة المتحدة، 
وكانت النتيجة ما رأيناه في االنتخابات األميركية األخيرة 
والتصوي��ت على خ��روج المملكة المتحدة م��ن االتحاد 
األوروب��ي«.  وأضاف: »لقد تغيرت نظرة المتأثرين س��لباً 
من األزمة ف��ي القارة األوروبية تج��اه االتحاد األوروبي، 
وب��رزت المناداة إل��ى تقرير المصير القوم��ي في الدول 

الفردية، وهكذا أصبحنا نرى انقس��اماً هائًا في المجتمع 
األوروبي.وتوق��ع فريدمان أن تب��رز دول جديدة لتلعب 
دوراً فع��االً عل��ى الس��احة الدولية، مثل الياب��ان وبولندا 
وتركيا، في حين سينخفض أثر أو دور قوى عالمية أخرى، 
مبيناً أن الواقع لن يتغير لكن ستكون هناك أسماء مختلفة 

تلعب أدوارها في المشهد الدولي.

Ⅶ جورج فريدمان خال الجلسة   |   من المصدر Ⅶ هيلين كارك خال إلقاء كلمتها  |  من المصدر 
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أكد أن يد المساعدة ممدودة وخبرات اإلمارات متاحة للعالمتلقى رسالة إلى خليفة من عبدالله الثاني

سموه يؤكد على أهمية تكثيف الجهود إلحالل السالم فـــــــــــــــــي مناطق الصراعات

محمد بن راشد يبحث التعاون مع رئــــــــــــيس غينيا وأمين عام األمم المتحدة

Ⅶ دبي - وام

اس��تقبل صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاك��م دبي، رعاه 
الل��ه، في فندق النس��يم في مدينة جمي��را، أمس، الرئيس ألفا 
كون��دي، رئيس جمهورية غينيا، الذي وّجه دعوة رس��مية إلى 
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم، رعاه الله، 
لزيارة كوناكري، وقبلها س��موه شاكراً، ووعد بتلبية الدعوة في 
الوقت المناس��ب. وتبادل سموه والرئيس الضيف الحديث عن 
الوس��ائل المتاحة لتعزيز عالقات التع��اون بين دولة اإلمارات 
وغينيا، وبناء ش��راكة اس��تثمارية في مج��االت الطاقة النظيفة 

المول��دة م��ن األنهار الت��ي تزخر به��ا غينيا وإفريقي��ا عموماً 
والمعادن والبنى التحتية، وغيرها من القطاعات ذات الجدوى 

االقتصادية العالية.
ورحب صاحب الس��مو نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي بتقديم الخبرة والمش��ورة إلى غينيا خاصة 
وال��دول اإلفريقية عموماً، مؤكداً س��موه أن دولة اإلمارات ال 
تألو جهداً من أجل تعزيز عالقاتها مع مختلف الدول الصديقة، 
ومد يد المساعدة الفنية والخبرات البشرية للدول التي تحتاج 
إلى ذلك. ومن جهته، أش��اد الرئيس الغيني بدور شركة طيران 
اإلمارات في بناء جسور التواصل الحضاري والثقافي والسياحي 

بين اإلمارات وغينيا.  

Ⅶ سموه متحدثاً إلى رئيس غينيا 

Ⅶ محمد بن راشد لدى استقباله رئيس غينيا بحضور ريم الهاشمي وخليفة سليمان  |  تصوير: سيف محمد

نائب رئيس الدولة يبحث مع 
الفايز دور القمة في نشر اإلبداع

Ⅶ دبي - وام

اس��تقبل صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في فندق 
النس��يم في مدينة جميرا مس��اء أمس فيصل الفايز رئيس مجلس 
األعيان األردني الذي سلم سموه رسالة خطية موجهة إلى صاحب 
الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله 
من الملك عبدالله الثاني ملك المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
تتصل بالعالقات األخوية القائمة بين دولة اإلمارات والمملكة على 

المستويين الرسمي والشعبي.
وق��د تبادل س��موه ورئيس مجل��س األعيان األردن��ي الحديث 

ح��ول عدد من األمور ذات االهتمام المش��ترك.. وتطرق الحديث 
إل��ى أعم��ال القمة العالمي��ة للحكومات ودورها في نش��ر ثقافة 
اإلبداع واالبتكار بين الشباب وخاصة على مستوى الوطن والقارة 

اإلفريقية ودول العالم عموماً.
حضر اللقاء معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيس��ي رئيس��ة 
المجلس الوطني االتحادي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاش��مي 
وزيرة دولة لش��ؤون التعاون الدولي وخليفة س��عيد س��ليمان 
مدير عام دائرة التش��ريفات والضيافة في دبي وجمعة عبدالله 
العبادي س��فير المملكة األردنية الهاشمية لدى الدولة والدكتور 
س��ائد الردايدة قنصل عام المملكة األردنية في دبي والمناطق 

الشمالية.

Ⅶ محمد بن راشد لدى استقباله فيصل الفايز بحضور أمل القبيسي  

Ⅶ محمد بن راشد في حديث مع فيصل الفايز   

شهد توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين

سموه يستقبل رئيس وزراء بوتان
Ⅶ دبي - وام 

اس��تقبل صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس الدولة رئيس 
مجل��س الوزراء حاكم دب��ي، رعاه الله، على 
هامش القمة العالمية للحكومات في فندق 
النسيم في مدينة جميرا صباح أمس، بحضور 
سمو الش��يخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم ولي عهد دبي، وس��مو الشيخ مكتوم 
ب��ن محمد بن راش��د آل مكتوم نائب حاكم 
دبي، تش��ير ينغ توبغاي رئي��س الوزراء في 

مملكة بوتان.
وجرى خالل اللق��اء تبادل الحديث حول 
س��بل تعزي��ز عالق��ات التعاون بي��ن دولة 
اإلم��ارات وبوتان في ش��تى المج��االت بما 

يعود بالخير والفائدة على الطرفين.

ملتقى اإلبداع
وتط��رق الحديث بين س��موه والضيف إلى 
أعم��ال القمة العالمي��ة للحكومات ووصفها 

رئي��س وزراء بوت��ان، بأنها ملتق��ى اإلبداع 
واالبتكار وتش��كل فرص��ة لحكومات الدول 
لتبادل اآلراء والخبرات واألفكار الخالقة التي 
تس��هم في التقدم العلمي والصحي وغيرها 

من القطاعات.
وش��هد صاح��ب الس��مو نائ��ب رئيس 
الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي 
ورئيس وزراء مملكة بوتان، مراس��م توقيع 

مذكرتي تفاهم بين دولة اإلمارات وبوتان، 
األول��ى وقعه��ا معالي محمد ب��ن عبدالله 
القرق��اوي وزي��ر ش��ؤون مجل��س الوزراء 
والمس��تقبل، وكي��ن زانج وان��ج دي أمين 

عام مجلس الوزراء البوتاني تتعلق بتطوير 
اإلدارة الحكومية وتب��ادل الخبرة في هذا 
الش��أن بين وزارة ش��ؤون مجلس الوزراء 
والمستقبل واألمانة العامة لمجلس الوزراء 

في بوتان.
ووقع المذكرة الثانية معالي س��لطان بن 
سعيد المنصوري وزير االقتصاد رئيس الهيئة 
العام��ة االتحادي��ة للطيران، ووينغ تش��ات 
بينجور وزير المعلومات والمواصالت تتصل 
بإقام��ة تعاون بين دول��ة اإلمارات ومملكة 
بوت��ان ف��ي قطاع خدم��ات النق��ل الجوي 
وتس��يير رحالت جوية متبادلة بين البلدين، 
وتس��هم في بناء جس��ور للتواص��ل الثقافي 

والسياحي والتجاري فيما بينهما.
وبارك صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكت��وم، رع��اه الله، وتش��ير ينغ 
توبغ��اي المذكرتين واعتبراهما خطوة أولى 
عل��ى طريق اتخاذ مزي��د من الخطوات نحو 
تعاون أشمل وأوسع بين الجانبين بما يحقق 

مصالحهما المشتركة.

Ⅶ .. ويشهدان توقيع سلطان المنصوري ووينغ تشات بينجور اتفاقية تعاون جوي 

Ⅶ محمد بن راشد لدى استقباله رئيس وزراء بوتان بحضور حمدان ومكتوم بن محمد وعهود الرومي |  تصوير: خليفة اليوسف 

Ⅶ محمد بن راشد ورئيس وزراء بوتان يشهدان توقيع محمد القرقاوي وكين دي مذكرة تفاهم

Ⅶ منصور بن محمد ومحمد القرقاويⅦ أحمد بن محمد وريم الهاشمي Ⅶ مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد 
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أكد أن يد المساعدة ممدودة وخبرات اإلمارات متاحة للعالم

سموه يؤكد على أهمية تكثيف الجهود إلحالل السالم فـــــــــــــــــي مناطق الصراعات

محمد بن راشد يبحث التعاون مع رئــــــــــــيس غينيا وأمين عام األمم المتحدة

Ⅶ دبي - وام 

الش��يخ محمد  اس��تقبل صاحب السمو 
بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، في فندق النسيم في مدينة جميرا 
صباح أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان 
ب��ن محم��د بن راش��د آل مكت��وم ولي 
عه��د دبي، وس��مو الش��يخ مكت��وم بن 
محمد بن راش��د آل مكتوم نائب حاكم 
دب��ي، أنتونيو غوتيريس أمين عام األمم 

المتحدة والوفد األممي المرافق.
وتباحث سموه وغوتيريس حول عدد 
من قضايا الس��الم واإلرهاب والنزاعات 
المسلحة التي تش��هدها بعض المناطق 

حول العالم.
وجرى استعراض شامل لما يجري من 
أعمال عنف واقتتال في س��وريا واليمن 
وليبيا والعراق والجهود الدولية الساعية 
إلنهاء ه��ذه األعمال المس��لحة وتأمين 
الحياة الكريمة للمدنيين خاصة النس��اء 
واألطفال الذين يعانون الجوع والمرض 

والتش��رد نتيجة القتال الدائرة في هذه 
المناطق.

وأكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
بن راش��د آل مكت��وم عل��ى دور األمم 
المتح��دة في إحالل الس��الم في مناطق 
الص��راع والنزاعات المس��لحة وضرورة 
تكثيف الجهود الدولي��ة وتعاون جميع 
ال��دول في هذا المضمار، معرباً س��موه 
عن أسف دولة اإلمارات قيادة وحكومة 
وش��عبا، لما يجري من ح��روب يذهب 

ضحاياها األبرياء.
وإل��ى ذل��ك أش��اد أمين ع��ام األمم 
وقيادته��ا  اإلم��ارات  ب��دور  المتح��دة 
الحكيمة في تقديم الدعم والمساعدات 
اإلنس��انية والخيرية للش��عوب الفقيرة 
والمتض��ررة جراء الح��روب والنزاعات، 
التخفيف  المساعدات في  وأهمية هذه 
م��ن معاناة النس��اء واألطفال والمرضى 

والمشردين في مناطق الصراع.
وأع��رب غوتيريس عن س��عادته في 
المش��اركة ف��ي أعمال القم��ة العالمية 
للحكوم��ات، واعتبره��ا فرص��ة مالئمة 

ل��ه كي يتع��رف عن قرب إل��ى األفكار 
للنقاش والحوار  التي تطرح  واإلبداعات 
على منص��ة القمة، مش��يراً إلى اهتمام 
دولة اإلم��ارات العربية المتحدة خاصة 
عل��ى المس��توى الحكوم��ي بالش��باب 
والم��رأة وما يبدعون��ه من أفكار خالقة 
الحكوم��ي  األداء  تس��هم ف��ي تطوي��ر 
والمعلوماتية  كالتعليم  أخرى  وقطاعات 

والصحة.
حضر اللقاء س��مو الش��يخ أحمد بن 
س��عيد آل مكت��وم رئي��س هيئ��ة دبي 
للطي��ران الرئي��س األعل��ى لمجموع��ة 
طيران اإلمارات، وس��مو الش��يخ أحمد 
بن محم��د بن راش��د آل مكتوم رئيس 
مؤسس��ة محمد ب��ن راش��د آل مكتوم، 
وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد 
آل مكت��وم، ومعالي محم��د بن عبدالله 
القرق��اوي وزير ش��ؤون مجلس الوزراء 
والمس��تقبل، ومعالي ريم بنت إبراهيم 
الهاش��مي وزيرة دولة لش��ؤون التعاون 
الدولي، والنا زكي نسيبة مندوبة الدولة 

الدائمة في األمم المتحدة.

Ⅶ أحمد ومنصور بن محمد ومحمد القرقاوي 

Ⅶ وسموه خالل االستقبال بحضور حمدان بن محمد والنا نسيبة  |   تصوير: خليفة اليوسف

جيم كيم يشيد بحوار محمد بن راشد حول استئناف الحضارة

.. وسموه يستقبل رئيس 
مجموعة البنك الدولي

Ⅶ دبي - وام 

استقبل صاحب الس��مو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الل��ه، ف��ي فندق النس��يم ف��ي مدينة 
جميرا صباح أمس، بحضور سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راش��د آل مكتوم 
ولي عهد دبي، وس��مو الش��يخ مكتوم 
ب��ن محمد بن راش��د آل مكتوم نائب 
حاكم دب��ي، الدكتور جي��م يونج كيم 
رئيس مجموع��ة البنك الدولي والوفد 

المرافق.

مساعدة 
وتجاذب س��موه ورئيس البنك الدولي 
أط��راف الحدي��ث ح��ول ع��دد م��ن 
العالمية  واالقتصادية  المالي��ة  القضايا 
ودور البن��ك الدول��ي ف��ي مس��اعدة 
الش��عوب والدول الفقي��رة من خالل 

المن��ح والق��روض الت��ي يقدمها لهذه 
الدول لمس��اعدتها في إقامة المشاريع 
التي تخدم ش��عوبها وتوفر  التنموي��ة 
فرص العم��ل والحي��اة الكريمة لهذه 

الشعوب.
وأك��د الدكتور جي��م يونج كيم 
خالل اللق��اء أهمية المواضيع التي 
طرح��ت للحوار في القمة العالمية 
يتعل��ق  م��ا  خاص��ة  للحكوم��ات، 
بقطاع��ي التعليم والصحة، مش��يراً 
إلى أن البنك شريك جذري وأساسي 
للقمة العالمية للحكومات، وينسق 
مع رئاس��تها لوضع ترتيبات معينة 
بالتعليم  برام��ج متعلق��ة  لتنفي��ذ 
والصح��ة عل��ى مس��توى اإلقلي��م 

والعالم.
وأش��اد الدكتور كيم بحوار صاحب 
الس��مو الش��يخ محم��د بن راش��د آل 
مكتوم أمس ف��ي القمة العالمية حول 
إمكانية استئناف الحضارة في المنطقة 

العربية وتأكيد سموه على دور المرأة 
التنمية واإلدارة  الفاعل واإليجابي في 
وكذا دور الشباب وما يوليه سموه من 
اهتم��ام كبير بهاتين الش��ريحتين في 
المجتمعات العربية عموماً وفي دولة 

اإلمارات على وجه الخصوص.
حضر اللقاء س��مو الشيخ أحمد بن 
س��عيد آل مكت��وم رئي��س هيئة دبي 
للطي��ران الرئي��س األعل��ى لمجموعة 
طيران اإلمارات، وس��مو الشيخ أحمد 
بن محمد بن راش��د آل مكتوم رئيس 
مؤسس��ة محمد بن راش��د آل مكتوم، 
وس��مو الش��يخ منصور ب��ن محمد بن 
راش��د آل مكتوم، ومعال��ي محمد بن 
عبدالله القرقاوي وزير ش��ؤون مجلس 
الوزراء والمس��تقبل، ومعالي عبيد بن 
حمي��د الطاي��ر وزير الدولة للش��ؤون 
المالي��ة، ومعال��ي ريم بن��ت إبراهيم 
الهاش��مي وزيرة دولة لشؤون التعاون 

الدولي وعدد من المسؤولين.

Ⅶ حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد وعبيد الطاير 

Ⅶ  سموه لدى استقباله جيم يونغ كيم بحضور حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد وعبيد الطاير 

Ⅶ محمد بن راشد في حديث مع جيم يونغ كيم   |  تصوير: خليفة اليوسف 

Ⅶ منصور بن محمد ومحمد القرقاوي وريم الهاشمي 

Ⅶ حمدان بن محمد والنا نسيبة 

Ⅶ محمد بن راشد في حديث مع أنتونيو غوتيريس 



الثالثاء |  17 جامدى األوىل 1438 هـ  |  14 فرباير 2017م  |  العدد 13390 عبر اإلمارات16

Ⅶ دبي - وام 

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو 
الشي��خ حم��دان ب��ن محمد بن راش��د آل 
مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم 
بن محمد بن راش��د آل مكتوم نائب حاكم 
دبي، المعلم اإلماراتي المبتكر ضمن جائزة 
اإلمارات للمعل��م المبتكر التي أقيمت في 
دورتها الثانية خ��ال فعاليات اليوم الثاني 

من القمة العالمية للحكومات 2017. 

4 امتياز
وفازت مريم راش��د س��ليمان الزيودي من 
مدرسة الماس��ة للتعليم الثانوي بالجائزة. 

وه��ي معلم��ة حاصل��ة على الماجس��تير 
بمع��دل »4 امتي��از« مع مرتب��ة الشرف، 
وصاحب��ة أول مشروع مطب��ق في تفعيل 
العربية  اللغ��ة  التفاعلي��ة في  المنظوم��ة 

ومشروع الضاد.

فرق عمل
ومارس��ت مريم الزي��ودي  دوراً فاعًا في 
قي��ادة وعضوية فرق العمل على مس��توى 
المدرسة والنطاق والوزارة منها عضوية في 

تطوير مناهج مرحلة التاسع والثاني عشر.
نش��ر  عل��ى  الزي��ودي  وتح��رص 
االستراتيجيات التعليمية من خال دورات 
مدارس  وزي��ارات  ومحاض��رات  داخلي��ة 
النطاق وذلك لدعم ثقافة اإلبداع واالبتكار 

في المدارس والمجتمع بشكل عام. ■ محمد بن راشد عقب تكريمه مريم الزيودي بحضور حسين الحمادي وصني فاركي 

■ محمد بن راشد مكرماً مريم الزيودي  |  تصوير: خليفة اليوسف

مريم الزيودي: 4 مشاريع تفاعلية أّهلتني للفوز 

Ⅶ دبي- رحاب حالوة

جس��دت المعلمة مريم الزيودي خبراتها 
التعلمية الذاتية ف��ي 4 مشاريع تفاعلية 
أهلته��ا لتفوز بجائزة المعل��م اإلماراتي 
المبتك��ر ضمن جائزة اإلم��ارات للمعلم 

المبتكر.
وت��رى المعلمة مري��م أن التميز هو 
تحقيق أهداف تخ��دم العملية التربوية، 
ولي��س ش��رطاً أن يكون داخ��ل الحدود 
الجغرافي��ة للمدرس��ة، وال بد من العمل 

م��ن أجل بن��اء جي��ل صالح ق��ادر على 
اإلبداع.

وشاركت مريم في 12 عضوية داخلية 
على مستوى المدرسة والنطاق والوزارة، 
منها عضوية في تطوير المناهج لمرحلة 
التاس��ع والثاني عشر، وتحرص على نشر 
االس��تراتيجيات التعليمي��ة، وذلك لدعم 
ثقاف��ة اإلبداع واالبتكار على المس��توى 
المجتمع المدرس��ي والمجتم��ع، ولديها 
الداخلي��ة  المشارك��ات  م��ن  الكثي��ر 

والخارجية.

مشاريع تفاعلية
وعملت من أجل جيل المس��تقبل من خال 
عملها منذ 10 س��نوات، حيث حولت المادة 
العلمية للغة العربي��ة إلى مشاريع تفاعلية 
خدم��ت اللغ��ة العربية وحولته��ا إلى لغة 
عصرية بممارس��ات علمي��ة حديثة. وقالت 
الزيودي ل�»البيان« إنها ستستثمر الجائزة في 
استكمال دراس��تها العليا في اللغه العربية، 
وتعد مشاريع تعليم وتعلم في اللغة لتخدم 
الم��دارس، وتحق��ق أه��داف وزارة التربية 
والتعلي��م واس��تراتيجيتها ليس��تمر تميزها 

طوال س��نوات خدمتها وتحقق بصمة على 
طريق العلم واللغة العربية.

تركيز 
وأف��ادت أنه��ا ترتك��ز ف��ي عمله��ا على 
اس��تراتيجية  موجه��ات عم��ل وأه��داف 
وزارة التربي��ة، ما جعله��ا تنجح في إعداد 
مشاري��ع أبرزها 4 مشاري��ع تعليمية هي 
مدرس��ة الضاد، والمنظوم��ة التفاعلية في 
اللغة وأكاديمية اللغة والمجلس االبتكاري 
اللغوي، فض��ًا عن خلقها ع��دة ابتكارات 

منه��ا بطاق��ة المعلمين الذكي��ة لتخطيط 
الدروس، والخط��ة البحثية الذكية والخطة 

السنوية.

مشروع 
وقال��ت إن مشروع مدرس��ة الضاد للتعلم 
التفاعلي للغة العربية مشروع يهتم بتوفير 
بيئة مدرس��ية تعليمية تعلمي��ة افتراضية 
وتفاعلية متاحة عل��ى اإلنترنت من خال 
توفير قاعة دراسية مهيأة ومجهزة بأدوات 

التعلم التفاعلي والسبورات الذكية.

لبنى القاسمي: مأسسة التسامح وصفة إماراتية لمجتمعات المستقبل

في جلسة بحثت التعايش المشترك وحدود الثقافة والعرق والدين

Ⅶ دبي ـــ البيان

اعتب��رت معالي الشيخة لبن��ى بنت خالد 
القاس��مي وزيرة دولة للتسامح أن مأسسة 
التس��امح، وإعاء قيم االحت��رام والتعايش 
في مجتم��ع متعّدد األع��راق، والثقافات، 
واألدي��ان ه��ي وصف��ة إماراتي��ة للعالم، 
يضمن استدامة االس��تقرار في مجتمعات 

المستقبل. 
القاسمي وفي جلسة بعنوان: »التعايش 
العرق  الثقاف��ة،  المشترك: تج��اوز حدود 
والدي��ن«، عق��دت ضم��ن أعم��ال القمة 
العالمي��ة للحكوم��ات، وش��ارك فيها عمر 
غباش س��فير دولة اإلمارات لدى روس��يا، 
وأداره��ا ج��ون ديفتيروس محرر ش��ؤون 
األس��واق الناش��ئة في قناة »س��ي.إن.إن« 
األميركي��ة: بين��ت »إن ح��رص اإلم��ارات 
على تضمين القيم اإلنس��انية السامية في 
واالقتصادية  االجتماعية  التنمي��ة  منظومة 
ناب��ع من كون هذه القيم أساس��اً في بناء 
دولتن��ا ومجتمعنا، ولم نتعامل معها كونها 
مس��لمات، وانطاقاً من رؤية اإلمارات في 
جذب العقول والمواهب وتوجيه الخطط 
نح��و مشاريع تنموية، تس��هم ف��ي تنويع 
مصادر الدخل، واس��تقطاب المس��تثمرين 
من كل أنحاء العالم المستثمرين، كان ال بد 
من بناء مجتمع متناغم من 200 جنس��ية، 
تتعايش بس��ام وتسامح وأمان، وأصبحت 

جزءاً من النسيج االجتماعي اإلماراتي«.

قرار 
وأضافت: »قرار اإلمارات بمأسسة التسامح 
نابع من رؤية القيادة بأهمية تعزيز التاحم 
االجتماعي، وتكريس القيم اإلنس��انية في 
المنظوم��ة الثقافية والتركيز على الشباب، 
وصق��ل ش��خصياتهم على أس��س س��ليمة 
تؤهله��م لبناء مس��تقبل أفضل، وتؤس��س 
لعص��ر عربي جديد من اإلنجازات العلمية 
والفكرية«. وقالت معاليها: »ال شك في أن 
م��ا قامت به اإلمارات من جهود في دعوة 

أئمة المس��اجد إلى اس��تلهام روح اإلسام 
والقيم اإلنس��انية في خطاباتهم وعظاتهم، 
واالبتعاد عن ال��كام التحريضي والعدائي 
أسهم في تعريف األجيال الجديدة بجوهر 

وروح اإلسام«. 

مواجهة
ولفت��ت إل��ى أن م��ا يشه��ده العالم من 
حم��ات اضطهاد ض��د المس��لمين ال بد 
أن تتم مواجهته��ا بتقديم تعريف صحيح 
لإلس��ام وقيمه ومبادئ��ه، مشيرة إلى أن 
جيل اليوم مس��تقل ومنفت��ح على العالم، 
ومع��رض للتأث��ر بثقافات ال تس��تند إلى 

القيم واألخاق. 
وش��ددت معاليه��ا عل��ى ض��رورة أن 
ينتقل المس��لمون من موق��ع الدفاع إلى 
موقع المب��ادرة اإليجابية، إلرس��اء ثقافة 
إنس��انية جديدة، تكرس القيم اإلنس��انية 
المشترك��ة بين كل الشع��وب، مؤكدة أن 
التعاي��ش المشت��رك ال ب��د أن يقوم على 
القيم اإلنسانية، التي يتفق عليها كل البشر 

على اختاف دياناتهم.
م��ن جهته، قال غباش رداً على س��ؤال 
حول س��بب تأليفه كتاباً بعنوان »رس��ائل 
إلى مس��لم ش��اب«، ال��ذي يخاطب فيه 
الشب��اب ع��ن قضاي��ا متعلق��ة بالدي��ن 
اإلسامي: »مع تنامي الشعبوية وموجات 
التعص��ب واالضطه��اد ش��عرت أن هناك 
فرص��ة للتصدي لتلك الحمات، من خال 
بناء جيل أكثر وعياً لجوهر اإلسام، ليصبح 
أكث��ر مناع��ة أم��ام مح��اوالت التخريب 

والتشويه الثقافي«. 
وأض��اف غباش: »علين��ا بلورة خطاب 
الحقيقي��ة،  المب��ادئ  يترج��م  جدي��د 
الت��ي قامت عليه��ا حضارة المس��لمين 
ومس��ؤوليتنا تجاه الشب��اب تضعنا أمام 
استحقاق ثقافي مهم، وهو تعريف جيل 
الق��رن ال�21 باإلس��ام، وإعط��اء صورة 
حقيقي��ة ع��ن المعن��ى العمي��ق للهوية 

المسلمة في العالم«. 

■ لبنى القاسمي وعمر غباش وجون ديفتيروس خال الجلسة  |  من المصدر 

وزيرة الدولة 
للتسامح: بنينا 

مجتمعًا متناغمًا 
من 200 جنسية  

باتت جزءًا من 
النسيج اإلماراتي

على المسلمين 
االنتقال من 

موقع الدفاع إلى 
المبادرة اإليجابية 

عمر غباش يؤكد 
أهمية بناء جيل 

أكثر وعيًا لجوهر 
اإلسالم

محمد بن راشد يكّرم مريم الزيودي 
بجائزة اإلمارات للمعلم المبتكر

انطلقت جائزة اإلمارات للمعلم 
المبتكــر برعاية صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
عــام 2015 وتبلغ قيمتها مليون 
درهــم إماراتــي وهــي تمنــح 
للمعلــم االســتثنائي وصاحــب 
التعليم  لمهنة  المتميزة  اإلضافة 
في الدولة. وصممت الجائزة من 
خالل تعاون مشــترك بين وزارة 
ومجموعــة  والتعليــم  التربيــة 
جيمــس للتعليم بهدف ترســيخ 
التعليــم  مهنــة  فــي  االبتــكار 
تماشياً مع رؤية اإلمارات 2021 
واألجنــدة الوطنيــة التــي تركز 
على االرتقــاء بمنظومة التعليم 
على مســتوى الدولة وتشــجيع 
الجيــل الجديــد علــى اختيــار 

التعليم مهنة للمستقبل. 

مليون درهم تعمل بمدرسة 
الماسة وحاصلة 
على الماجستير 

»4 امتياز« مع 
مرتبة الشرف

صاحبة أول 
مشروع مطبق 

بتفعيل المنظومة 
التفاعلية في 
اللغة العربية

Ⅶ دبي ـــ نورا األمير 

طالبت معالي لبنى القاس��مي، وزيرة الدولة للتس��امح، 
رئيس��ة جامعة زايد، الشباب بطرح األفكار وعدم انتظار 
الحص��ول على الوظيف��ة، وأن يكون��وا مبتكرين فاعلين 
باعتبارهم أمل المس��تقبل، وعليه��م أمانة حمل التركة 
التي أرس��ى دعائم نجاحها مؤسس��و الدولة. وقالت في 
تصري��ح ل�»البي��ان«: »مطلوب منا كمس��ؤولين، كل في 
مجال��ه، أن نركز على الشباب، وصاحب الس��مو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم، نائ��ب رئيس الدولة رئيس 
مجل��س ال��وزراء حاكم دب��ي، رعاه الله، ق��ال لنا: )أنتم 
مس��ؤولون عن الشباب(، وعلينا بالتالي أن نضع الخطط 

لتمكينهم وتحقيق النجاح«. 
وشجعت معاليها الشباب، بصفتها األكثر تماساً معهم، 
لكونها تشغل منصب رئيسة جامعة زايد، وتولي اهتماماً 
كبيراً لمس��ألة التعليم ومخرجات��ه ومواكبته لمتطلبات 
س��وق العم��ل، وطالبتهم بع��دم انتظ��ار الحصول على 

الوظيفة، وأن يبادروا بطرح األفكار الفاعلة والمبتكرة.
وذك��رت معاليها: »أن القم��ة الحكومية أولت أهمية 
خاص��ة للشب��اب، باعتباره��م ركيزة المس��تقبل، ونحن 
لدينا إرث جميل من مؤسس��ي الدول��ة، ونعيش بفضل 
إرثه��م كدولة قوي��ة لها حضورها االقتص��ادي والثقافي 
واالجتماعي، وكذل��ك في مجاالت عدة أخرى، وهذا لم 
يكن ل��ه أن يتحقق لوال الجهود الجبارة والمخلصة التي 
ُبذل��ت، والتركة التي بين أيدين��ا علينا أن نصونها ونبني 

عليها ونكمل المشوار«.

مشاركة النجاح
واس��تطردت: »دورنا أن نبين لألبناء أنهم أمام مسؤولية 
كبي��رة، ونحن دول��ة منفتحة ف��ي اقتصاده��ا، ونشجع 
اآلخري��ن عل��ى مشاركتنا في نجاح خططن��ا ومشاريعنا، 
فالكل ش��ركاء ف��ي تحقيق الحل��م لهم ولن��ا، وهي في 
مضمونها رسالة مهمة ينبغي على الشباب فهم محتواها.. 

إننا في دولة السعادة.

االبتكار والتفاعل وعدم انتظار الوظيفة



■ دبي - وائل يوسف

أش��اد إيلون ماس��ك، المؤس��س والرئيس 
األميركي��ة  تيس��ا  لش��ركة  التنفي��ذي 
المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية 
بجهود اإلم��ارات في االعتماد على الطاقة 
المس��تدامة واعتبره��ا مثاالً ل��دول أخرى 
ف��ي العالم، وقراراً ذكي��اً تظهر آثاره على 
الم��دى الطويل، حيث س��يتذكر الناس في 
المستقبل هذه الخطوة وينظرون لها بعين 
اإلعجاب، وقال إنهم يجرون محادثات مع 
الحكومة اإلماراتية للمس��اهمة في تسريع 

التحول إلى الطاقة المستدامة. 

مبيعات
تصريح��ات ماس��ك ف��ي القم��ة العالمية 
لحكومات المس��تقبل جاءت خال مؤتمر 
صحافي إلطاق منصة مخصصة لإلمارات 
على االنترنت لبيع سيارات تسا مدعومة 
بمتجر في دبي م��ول، فيما تجري أعمال 
إنش��اء خدم��ة »تس��ا رينج��ر« ومركز 
للصيان��ة س��يتم افتتاحهم��ا بالق��رب من 
الجس��ر الثاني على ش��ارع الش��يخ زايد 
في يوليو القادم، وس��تفتتح تس��ا متجراً 

ومرك��ز مبيعات آخرين في أبوظبي العام 
المقبل. وقد بدأ اس��تقبال طلبات الشراء 
لمركبتي »اس« والتي يبلغ س��عرها 275 
ألف درهم و»إك��س« التي تبدأ من 344 
ألف درهم، ويتوقع تس��ليم أول الطلبات 
في دبي هذا الصيف. وأكد ماس��ك أنه تم 
اختبار الس��يارة في وادي الموت جنوبي 
كاليفورنيا. وقامت تسا بافتتاح محطتين 
للشحن السريع في جبل علي عند المنفذ 
األخي��ر ومدين��ة مصدر، وقال ماس��ك إن 
اس��تثماراتهم في اإلمارات تقدر بعشرات 
يس��همون  وأنه��م  ال��دوالرات،  مايي��ن 

ف��ي تطوي��ر عملية التنقل ف��ي دبي عبر 
توس��يع محطات تزويد الطاقة الكهربائية 
للس��يارات وذل��ك ببناء 26 موقع��اً تتيح 
شحن المركبات في دقائق. وبحلول نهاية 
العام، س��تقوم تس��ا بافتت��اح 50 وجهة 

إضافية للشحن السريع.

مواصفات
يمكن لس��يارة السيدان طراز »اس« قطع 
632 كم بعملية ش��حن واح��دة، ويمكنها 
التس��ارع من 0 إلى 100كم في 2.7 ثانية 

فقط.

17الثالثاء |  17 جامدى األوىل 1438 هـ  |  14 فرباير 2017م  |  العدد 13390 عبر اإلمارات

محمد بن راشد يأمر الجهات بدبي بتسهيل أعمال 

»تيسال موتورز« المختّصة بالسيارات الكهربائية

■ دبي- وام 

أمر صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم نائ��ب رئي��س الدول��ة رئيس 
مجلس ال��وزراء حاك��م دبي، رع��اه الله، 
الجهات المعنية في دبي، لتس��هيل أعمال 
شركة »تيس��ا موتورز« الشركة األميركية 
المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية 
في  المس��تخدمة  الكهربائية  والمكون��ات 
أنظمة النقل العامة، وتقديم أشكال الدعم 
اللوجس��تي الازمة لذلك. ج��اء ذلك لدى 
استقبال سموه على هامش القمة العالمية 
للحكوم��ات في فندق النس��يم في جميرا 
بدبي، صباح أمس، بحضور س��مو الش��يخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي 
عهد دبي، وس��مو الشيخ مكتوم بن محمد 
ب��ن راش��د آل مكت��وم نائب حاك��م دبي، 
إيلون ماس��ك المؤسس والرئيس التنفيذي 
لشركة »تيسا موتورز« الشركة األميركية 
المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية 
في  المس��تخدمة  الكهربائية  والمكون��ات 

أنظمة النقل العامة كالقطاعات وغيرها.
وتبادل س��موه وماس��ك الحديث حول 
أنش��طة الش��ركة وح��ل العال��م، ودورها 
ف��ي الحفاظ على البيئ��ة نظيفة من خال 
تصنيعه��ا وبيعه��ا ألنظم��ة النق��ل الع��ام 
الكهربائي��ة والس��يارات الكهربائي��ة ذات 
الدفع الذاتي، وتش��جيعها على اس��تخدام 

الطاقة النظيفة كونه يملك ش��ركة س��والر 
س��يتي المتخصص��ة ف��ي أنظم��ة الطاقة 

النظيفة.
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم بتأس��يس وافتتاح مكتب 
جديد لش��ركة »تيس��ا موتورز« في دبي، 
إلط��اق عملياتها ف��ي المنطقة، من خال 
المقر اإلقليمي الجديد لها في دبي وإنشاء 
المشاريع االس��تثمارية الخاصة بالسيارات 
الكهربائية وأنظمة النقل العام الكهربائية، 
مشيداً س��موه بهذه الخطوة للشركة التي 
تصن��ف بأنها األولى على مس��توى العالم 

لجهة االبتكار في تخصصها.
وإل��ى ذلك اعتب��ر المؤس��س والرئيس 
التنفي��ذي لش��ركة »تيس��ا موت��ورز« أن 
دب��ي هي الوجهة األولى للش��ركة الفتتاح 
مكتب إقليم��ي لها في هذه المدينة، التي 
وصفها بمدينة الفرص واإلنجازات وأيقونة 

السعادة والتسامح.
وأع��رب عن س��عادته وجميع موظفي 
الشركة بوجوده على أرض دولة اإلمارات 
العربي��ة المتح��دة، وإطاق نش��اطها من 

خال المقر الجديد في دبي.
حض��ر اللق��اء س��مو الش��يخ أحمد بن 
سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران 
الرئيس األعلى لمجموعة طيران اإلمارات، 
وس��مو الش��يخ أحمد بن محمد بن راشد 
آل مكتوم رئيس مؤسس��ة محمد بن راشد 
آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد 
بن راش��د آل مكتوم، ومعال��ي محمد بن 
عبدالل��ه القرق��اوي وزير ش��ؤون مجلس 
الوزراء والمس��تقبل رئيس القمة العالمية 
للحكوم��ات، ومعال��ي ريم بن��ت إبراهيم 
الهاش��مي وزي��رة دولة لش��ؤون التعاون 
الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الش��يباني 
مدير دي��وان صاحب الس��مو حاكم دبي، 
وخليفة س��عيد س��ليمان مدير عام دائرة 
التش��ريفات والضياف��ة في دب��ي، والوفد 

المرافق للضيف.

الرئيس التنفيذي 
لـ»تيسال موتورز«: 

دبي مدينة الفرص 
واإلنجازات

■ محمد بن راشد مستقباً الرئيس التنفيذي ل� »تيسا موتورز« بحضور حمدان ومكتوم بن محمد  |  تصوير: خليفة اليوسف

■ أحمد ومنصور بن محمد وسعيد بن مكتوم ومحمد الشيباني ■ مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد وأحمد ومنصور بن محمد 

محمد بن راشد يحضر كلمة بوكوفاأطلق بحضور نائب رئيس الدولة منصة عالمية لرعاية التعليم

 رئيس البنك الدولي: تصميم محمد بن راشد

يلهم شباب المنطقة والعالم
■ دبي - وام 

بحضور صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئي��س مجل��س ال��وزراء حاك��م دبي، 
رعاه الل��ه، أعلن جيم يونغ كيم رئيس 
مجموع��ة البنك الدول��ي إطاق منصة 
للتعليم تجتمع س��نوياً ضمن  عالمي��ة 
فعالي��ات القمة العالمي��ة للحكومات، 
وذل��ك به��دف رعاي��ة التعلي��م على 
مس��توى العالم ودع��م تعليم األطفال 
وتعزيز العلوم والتكنولوجيا إلى جانب 
القيم اإلنس��انية ف��ي المناهج وتعزيز 
المكتسبات العلمية للبشرية، كما أشاد 
بالتصمي��م الذي يبديه صاحب الس��مو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدول��ة رئيس مجل��س الوزراء 
حاك��م دبي، رعاه الله،  في تعاطيه مع 
جيل الش��باب بشكل خاص، وقال: »إن 
هذا التصميم س��يلهم ش��باب المنطقة 

والعالم ويساهم في التغيير«. 
جاء ذلك خال كلمة في اليوم الثاني 
للقم��ة العالمي��ة للحكوم��ات بحضور 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ 
مكتوم بن محمد بن راش��د آل مكتوم 

نائب حاكم دبي.
وتح��دث كي��م ع��ن أهمي��ة القمة 
والجه��ود الت��ي تبذله��ا دب��ي ودولة 
اإلم��ارات لترس��خ مكانته��ا كنم��وذج 

عالمي رائد في التطور العلمي. 
واستش��هد جي��م يونغ كي��م بكلمة 
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، والتي تطرق فيها إلى أهمية 
المعرفة، حيث قال س��موه »أحاول أن 

أتعلم شيئاً جديداً كل يوم«.

نموذج عالمي
ونوه جيم يونغ كي��م بجهود حكومة 
دب��ي التي اعتبره��ا نموذج��اً عالمياً 
للتناغ��م ف��ي النم��و بي��ن القطاعات 
الحي��اة  ومس��توى  االقتصادي��ة 
التي  التحدي��ات  االجتماعي��ة. وع��ن 
تواج��ه المنطقة العربي��ة، قال رئيس 
مجموعة البن��ك الدولي، إنه قبل عام 
كان��ت المنطقة تعان��ي من صعوبات 
التحدي��ات رصدنا  كثي��رة ولمواجهة 
ما قيمته 400 مليار دوالر بمس��اعدة 
المفوضية األوروبية لشؤون الاجئين 
الش��باب  تمكي��ن  ف��ي  للمس��اهمة 
واألطف��ال الذين نزحوا ع��ن بلدانهم 
عن��وة م��ن الحصول على مس��تويات 
مقبولة من التعليم وبهدف مس��اعدة 
الاجئي��ن  تس��تقبل  الت��ي  البل��دان 

السوريين مثل لبنان واألردن.
وأض��اف رصدن��ا م��ا قيمت��ه 150 
ملي��ون دوالر للع��راق و150 ملي��ون 

دوالر لمصر لتلبية الحاالت اإلنس��انية 
الطارئ��ة وللمس��اهمة ف��ي تحري��ك 
االقتص��اد ودف��ع عجل��ة التنمية في 
منطق��ة تعاني من االضطرابات وعدم 
االستقرار. وتحدث عن ضرورة توحيد 
الجه��ود واإلمكانيات لدعم مس��اعي 
األم��م المتحدة في تحقي��ق أهداف 
التنمية المستدامة وفي مقدمتها محو 
األمي��ة وتوفي��ر تعليم عال��ي الجودة 
دون  م��ن  األرض  ش��عوب  لجمي��ع 

استثناء. 
وأك��د أن هذه األهداف س��تعمل 
تدريجي��اً عل��ى إنهاء الفق��ر والبطالة 
عل��ى  فرق��اً  وس��تحدث  والجه��ل 
المستويات اإلنسانية والثقافية، مطالباً 
بمراع��اة  والش��ركات  المس��تثمرين 

عوامل التنمية المستدامة.

دعم التعليم
دع��م  ف��ي  الحكوم��ات  دور  وع��ن 

التعلي��م، ش��دد كي��م على ض��رورة 
االرتقاء بمخرجات التعليم لتتناس��ب 
العم��ل، مبدياً  أس��واق  مع متطلبات 
إعجابه بتجربة دبي في التعليم والتي 
تش��مل 16 منهاجاً مختلفاً تس��تجيب 
لحال��ة التنوع الثقافي التي تش��هدها 
اإلمارة بوجود أكثر من 200 جنس��ية 
تعي��ش وتعم��ل فيها. وق��ال إنه على 
القطاع الخاص والحكومات أن يعملوا 
مع��اً فإذا كان القط��اع الخاص محرك 
الحكومية  السياس��ات  ف��إن  التغيي��ر 

جاذبة االستثمارات.
واستش��هد كي��م بتجربة ب��اده - 
كوري��ا الجنوبي��ة - الت��ي بلغت فيها 
الفقر واألمية مستويات عالية  نس��بة 
لكن الخط��ط التي اعتمدتها الحكومة 
رفع��ت م��ن نس��بة المتعلمي��ن إلى 
%90.. مضيفاً »إذا س��ألتم عن أسباب 

ازدهار بلدي فجوابي هو.. التعليم«.
ف��ي  التعلي��م  سياس��ات  وع��ن 
المنطقة.. قال كيم إن نس��بة اإلنفاق 
المنطقة  التعلي��م في  الحكومي على 
تبلغ %5 وهي نس��بة كبي��رة مقارنة 
بحج��م إنفاق الكثير م��ن الدول لكن 
مخرج��ات التعلي��م مخيب��ة لآلم��ال 
باستثناء دبي التي حققت قفزة نوعية 

في هذا المجال.
وتابع إن نسبة تعليم اإلناث تفوق 
الذكور لكن نس��بة مش��اركة  نس��بة 

اإلناث في الوظائف ال تزال متدنية. 
البن��ك  وخت��م رئي��س مجموع��ة 
الدولي كلمته بمقولة لصاحب السمو 
الش��يخ محمد ب��ن راش��د آل مكتوم 
والخوف  الخ��وف  يس��اوي  »الجه��ل 
تساوي  والكراهية  الكراهية  يس��اوي 

العنف«.

مديرة الـ»يونيسكو«: التعليم أهم 

الطرق إلحالل السالم في العالم

■ دبي - وام 

بحض��ور صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس الدولة 
رئي��س مجلس الوزراء حاك��م دبي، رعاه 
الل��ه، أكدت إيرينا بوكوفا المديرة العامة 
لمنظم��ة األمم المتح��دة للتربية والعلم 
والثقاف��ة »يونيس��كو« ض��رورة تضاف��ر 
الجه��ود العالمية وتعزيز مبادرات العمل 
المش��ترك بي��ن كل البلدان ومؤسس��ات 
القطاعي��ن العام والخاص من أجل تطوير 
منظوم��ة التعليم العالمي��ة لتكون قادرة 
على مواءمة ما تقدمه من علوم ومعارف 
مع التحوالت الكبرى لهذا العصر، مشيرة 
إل��ى أن ه��ذا من ش��أنه أن يخ��دم قيام 
عاق��ات دبلوماس��ية بين ال��دول واألمم 
حي��ث يع��د التعلي��م أحد أه��م الطرق 

إلحال السام في المجتمعات. 
جاء ذلك في كلمة لمديرة اليونيس��كو 
خال القم��ة العالمية للحكومات بحضور 
سمو الش��يخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم ولي عهد دبي وس��مو الش��يخ 
مكت��وم ب��ن محمد بن راش��د آل مكتوم 

نائب حاكم دبي.

وقال��ت: »العالم اليوم يحتاج إلى ضخ 
اس��تثمارات في قطاع التعلي��م ألهميته 
في تعزيز الش��عور بالتس��امح والتعايش 
م��ع اآلخ��ر، وأرى أنه م��ن الضروري أن 
يعمل صناع القرار على التركيز على هذا 
القطاع باعتباره جزءاً أساس��ياً من جهود 
العاق��ات الدولية«. وأثن��ت بوكوفا على 
جه��ود الدولة الهتمامه��ا الكبير بتطوير 
الموارد  بكاف��ة  التعليم ودعم��ه  قط��اع 
الازمة كي يس��هم في التوجه الحكومي 

لتأسيس اقتصاد مبني على المعرفة.
وأضاف��ت أنه على الرغم من أن توفير 
التعلي��م ينبغ��ي أن يك��ون ف��ي صميم 
اس��تراتيجيات الدول للتنمية إال أنه يجب 
أال يغي��ب مفه��وم العدال��ة ف��ي توزيع 
التعليم بين الجنسين. وتابعت: »إنه وفي 
ظل وجود تكنولوجيا حديثة تس��هل من 
عملية التواصل بين شرائح المجتمع كافة 
لم يعد من الصعب أن يتم توس��يع نطاق 
العملي��ة التعليمية لتتبن��ى طرق التعليم 
المفتوح وتوفيره من شاش��ات الكمبيوتر 

والهاتف الذكي«. 
وكررت بوكوفا دعوتها إلشراك شرائح 

أكثر من المجتمع في عملية التعليم.

إيلون ماسك: العالم سيتذكر توّجه اإلمارات  المستدام

»تيسال« تنطلق محليًا بسيارتي »اس« و »إكس« الطاير يبحث تبادل الخبرات

مع شركة »تيسال«

■ دبي - البيان 

التقى سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب 
الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 
خال فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية 
للحكوم��ات 2017، أم��س، إيلون ماس��ك، 
التنفيذي لشركة تيسا  المؤسس والرئيس 
األميركية المتخصصة في صناعة السيارات 
الطاقة، وذلك لبحث  الكهربائية وتخزي��ن 
أفق التعاون المستقبلية، وتبادل الخبرات.

حض��ر اللقاء م��ن جانب هيئ��ة كهرباء 
ومياه دبي المهندس وليد س��لمان، النائب 

التنفي��ذي للرئي��س لقطاع االس��تراتيجية 
وتطوي��ر األعم��ال والمهندس م��روان بن 
حي��در، النائ��ب التنفي��ذي للرئيس لقطاع 
االبتكار والمستقبل. وناقش الجانبان خال 
اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات 
بين الهيئة وشركة تيسا في مجاالت الطاقة 
المتج��ددة والنظيفة، واالس��تدامة البيئية، 
واالبتكار. وتط��رق الطاير خال اللقاء إلى 
التطويري��ة والمبادرات  أه��م المش��اريع 
االس��تراتيجية الت��ي تنفذها هيئ��ة كهرباء 
ومياه دبي لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة 

النظيفة 2050.

■ جيم يونغ كيم يلقي كلمته  |  وام 

■ إيرينا بوكوفا متحدثة خال الجلسة  |  وام 
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استقبل مؤسس »أوبر« والرئيس التنفيذي في »سناب شات«

حمدان بن محمد: دولتنا تفتح ذراعيها للمستثمرين

■ دبي - وام

أك��د س��مو الشيخ حم��دان ب��ن محمد بن 
راش��د آل مكتوم ولي عهد دب��ي، أن دولة 
اإلمارات عموماً ودبي خاصة، تفتح ذراعيها 
للمستثمرين في ش��تى القطاعات، وتحرص 
على تذليل أية صعوبات قد تواجه الشركات 
أو األف��راد القادمي��ن إلى بالدنا لالس��تثمار 

والعيش بأمن وأمان وسالم.
جاء ذلك لدى استقبال سموه على هامش 
القمة العالمية للحكومات في مدينة جميرا 
أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد 
ب��ن راش��د آل مكت��وم نائب حاك��م دبي، 
ترافيس كاالنيك المؤسس والرئيس التنفيذي 
لشركة »أوبر« المتخصصة في قطاع سيارات 
األج��رة وتعمل في الدولة من خالل مقرها 

الجديد في منطقة جبل علي.
ورحب س��مو ولي عهد دبي بافتتاح مقر 
إقليم��ي للشرك��ة في دبي، مؤك��داً وجوب 

توفير التس��هيالت الالزمة للشركة لتوس��يع 
عملياتها في الدولة والمنطقة ومس��اعدتها 
على تقديم األفضل لعمالئها من مستخدمي 

سيارات األجرة التابعة لها في دبي.

تقدير 
وم��ن جهت��ه أع��رب كاالنيك ع��ن تقديره 
وس��عادته وموظفو الشرك��ة بتوفير جميع 
التس��هيالت اللوجستية التي قدمتها حكومة 
دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راش��د آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة 
رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم دب��ي ، رعاه 
الل��ه، إلى الشركة الفتتاح مقرها في منطقة 
جب��ل عل��ي، مؤكداً ع��زم الشركة توس��يع 
أنشطته��ا وخدماتها لتشم��ل خدمة توصيل 
الطعام والوجبات الغذائية من المطاعم إلى 
زبائنه��ا في دبي عن طري��ق الهاتف الذكي 

واالنترنت.
وحضر المقابلة، منى غانم المري المدير 

الع��ام للمكت��ب اإلعالم��ي لحكوم��ة دبي، 
وهالل سعيد المري مدير عام دائرة السياحة 
والتس��ويق التج��اري والرئي��س التنفي��ذي 
لس��لطة مركز دبي التجاري العالمي، ومالك 
آل مالك الرئيس التنفيذي لمجمعات تيكوم 
لألعم��ال، وحصة عيس��ى بوحميد مس��اعد 
المدير العام للخدم��ات الحكومية والريادة 

في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وفي إطار آخر استقبل سمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو 
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم 
عمران خان الرئيس التنفيذي لالس��تراتيجية 
في ش��ركة »سناب ش��ات« المتخصصة في 

إنتاج البرامج اإللكترونية.
وأع��رب عمران خ��ان خ��الل اللقاء عن 
رغب��ة الشركة الت��ي افتتحت مق��راً إقليمياً 
لها ف��ي دبي أخيراً في توس��يع أعمالها في 
المنطق��ة وتطوير اس��تراتيجيتها منوهاً بأن 
عدد مس��تخدمي برنامج »س��ناب ش��ات« 

يومي��اً يصل ل�  150  مليون مس��تخدم، مما 
يجعله��ا تتفوق على بقية وس��ائل التواصل 

االجتماعي.
ورحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم بخطط شركة »سناب شات« 
التوس��عية في الدول��ة والمنطقة من خالل 

مقرها في دبي.
حض��ر المقابلة س��مو الشي��خ أحمد بن 
محمد بن راش��د آل مكتوم رئيس مؤسس��ة 
محمد بن راش��د آل مكتوم، وس��مو الشيخ 
منص��ور ب��ن محمد ب��ن راش��د آل مكتوم، 
ومنى غانم المدي��ر العام للمكتب اإلعالمي 
لحكومة دبي، وهالل سعيد المري مدير عام 
دائرة الس��ياحة والتسويق التجاري والرئيس 
التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، 
ومالك آل مالك الرئيس التنفيذي لمجمعات 
تيك��وم لألعم��ال وحص��ة عيس��ى بوحميد 
مس��اعد المدير العام للخدم��ات الحكومية 

الريادة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

■ ولي عهد دبي لدى استقباله عمران خان بحضور منى المري وهالل المري 

■ سموه لدى استقباله عمران خان بحضور مكتوم وأحمد ومنصور بن محمد ومنى المري وهالل المري  ■ حمدان بن محمد خالل المحادثات بحضور مكتوم بن محمد ومنى المري وهالل المري 

■ حمدان بن محمد مستقبالً ترافيس كاالنيك بحضور مكتوم بن محمد  |  تصوير: محمد هشام

3.852 مليارات مشاهدة لوسم

#القمة_العالمية_للحكومات 

■ دبي ـ البيان

#القمة_العالمي��ة_ وس��م  حق��ق 
للحكومات ف��ي الي��وم الثاني للحدث 
العالمي الذي تس��تضيفه اإلمارات أكثر 
م��ن 3.852 ملي��ارات مشاه��دة حول 

العالم.
وتصدر الوس��م الترند العالمي عدة 
ساعات ليتداول عبره المغردون أخبار 
وص��ور القم��ة، فيم��ا حظيت جلس��تا 

الفريق س��مو الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، وحرم صاحب الس��مو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدول��ة رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، س��مو األميرة هيا بنت 
الحس��ين سفيرة األمم المتحدة للسالم 
رئيس��ة مجلس إدارة المدينة العالمية 
للخدمات اإلنس��انية بتفاعل كبير على 

موقع التواصل االجتماعي »تويتر«.

سلطان الجابر: نتطلع إلى حضارة ركيزتها التسامح 

■ أبوظبي - وام 

أك��د معال��ي الدكتور س��لطان ب��ن أحمد 
س��لطان الجابر وزير دول��ة رئيس مجلس 
إدارة المجلس الوطني لإلعالم، أن القيادة 
السياسية لدولة اإلمارات تنظر إلى التبادل 
الثقافي والعلمي واستثمار التنوع واحترام 
اآلخر والتعايش المشترك باعتبارها ركائز 
أساس��ية لبناء حضارة إنسانية تنشر الخير 

للجميع.
وق��ال معالي��ه ف��ي لق��اء م��ع ممثلي 

وكاالت األنباء على هامش القمة العالمية 
للحكوم��ات ف��ي دب��ي أم��س.. إن دولة 
اإلمارات كعادتها تحرص دائما على الحوار 
والنق��اش الس��تشراف المس��تقبل وتعزيز 
قي��م اإليجابية وترس��يخ األفك��ار البناءة.. 
مشيرا إلى أن القم��ة العالمية للحكومات 
قائم��ة على الح��وار والنق��اش وأصبحت 
اليوم عالمة فارقة وأداة مؤثرة في صناعة 
مس��تقبل اإلنسان وتحس��ين حياة األفراد 
والمجتمع��ات. وأوض��ح معالي��ه أن قمة 
هذا العام س��تكون مميزة نظراً لما تحمله 

م��ن جلس��ات ومضامين متنوع��ة، إضافة 
إلى مشاركة خب��راء ومؤثرين في مختلف 
المج��االت، الفت��اً إلى أن القم��ة العالمية 
للحكوم��ات ه��ذا العام تغط��ي 3 محاور 
رئيس��ية هي الشب��اب والتغي��ر المناخي 
والسعادة، ويتم تبادل األفكار وتحليل تلك 
المنتديات الثالثة من خالل نقاش��ات بين 

مختصين وخبراء في تلك المجاالت.

نجاح 
ون��وه معاليه إلى أن نجاح جميع النس��خ 

الس��ابقة م��ن القمة ارتب��ط بالقدرة على 
نشر الوعي بأهمي��ة التعاون بين مختلف 
المجتمع��ات وتوحيد الجه��ود في صناعة 

مستقبل أفضل لإلنسان.
وأك��د معال��ي الدكتور س��لطان أحمد 
الجاب��ر أن اإلعالم يمثل في الوقت الراهن 
حجر األس��اس ألي عملية تنموية والوسيلة 
األكث��ر فاعلي��ة ف��ي دع��م وتعزي��ز قيم 
التسامح بين البشر في مواجهة الصراعات 
والح��روب التي يغذيها التط��رف الفكري 

وإقصاء اآلخر .      

 تحقيق األمن الغذائي يرتكز 
على دعم التقنيات الحديثة

■ دبي - البيان 

شهد اليوم الثاني من الدورة الخامسة 
للقمة العالمية للحكومات جلسة حوار 
تناول��ت موض��وع »تصمي��م التقنيات 
أفض��ل  مس��تقبل  لضم��ان  الحديث��ة 
للغ��ذاء«، حيث خلص المشاركون إلى 
أن األس��اليب المتط��ورة ف��ي زراعة 
المحاصي��ل الغذائية تعتبر بمثابة جزء 
مكّم��ل للزراع��ة التقليدي��ة وتنطوي 
على الحلول المطلوبة إلنتاج مس��تدام 

للغذاء.
واس��تعرض المشاركون في جلس��ة 
الح��وار، الت��ي تضمن��ت كاًل من دان 
األميركي  الزراع��ة  جليكم��ان، وزي��ر 
الس��ابق، وديفي��د روزنب��رغ، الرئيس 
التنفيذي لشرك��ة أيروفارمس، ومارك 
زورنيس، الرئي��س التنفيذي والشريك 
مجموعة  سولوش��ينز،  وينو  المؤسس، 
متنوعة من التقنيات الحديثة وأساليب 
تطبيقها، به��دف خفض معدالت هدر 
الم��واد الغذائي��ة وتشجي��ع اإلنت��اج 

المحلي المستدام.
تحقي��ق  أن  المشارك��ون  وأّك��د 
الجدوى االقتصادي��ة والنجاح التجاري 
لالبتك��ارات الحديث��ة يرتك��ز بصورة 

أساس��ية عل��ى اس��تقطاب المزيد من 
االس��تثمارات وزيادة الدعم الحكومي 

لرواد األعمال.
وفي هذا اإلطار، قال دان جليكمان، 
وزير الزراعة األميركي السابق:»تعاني 
القطاع  الرامية إلى تطوي��ر  البح��وث 
الزراع��ي حول العالم م��ن الكثير من 
العقبات بسبب تقليص الدول للتمويل 
المخصص لها. ولكن، وفي الوقت ذاته، 
س��تواجه التقنيات الحديثة واألساليب 
ومعارضة  امتعاض  المتطورة  الزراعية 
عل��ى  يتعي��ن  ولذل��ك  المزارعي��ن، 

اس��تراتيجيات  في  التفكير  الحكومات 
وتلبي��ة  ثقته��م  الكتس��اب  فّعال��ة 

احتياجاتهم لمواكبة تلك التطورات«.
وأضاف جليكمان:»األمر الذي يدعو 
للتف��اؤل، ه��و أنن��ا نشهد زي��ادة في 
االستثمارات الخاصة في قطاع الزراعة. 
ويتعي��ن على الحكوم��ات على المدى 
القصي��ر، تشجيع األوس��اط األكاديمية 
الخاص  القطاع  وش��ركات  والجامعات 
على البحث واالبتكار في إطار الجهود 
الزراعة وضمان  إل��ى تطوي��ر  الرامية 

مستقبل أفضل للغذاء«.

الزيودي: نحتاج إلى كفاءة باستهالك
الغذاء كما الحال في الطاقة

■ دبي - البيان 

ق��ال معال��ي الدكت��ور ثان��ي ب��ن أحمد 
الزي��ودي، وزير التغير المناخ��ي والبيئة : 
»إننا نهدر مقدار الثلث من إجمالي المواد 
الغذائي��ة الت��ي ننتجها، أي م��ا يعادل 2.6 
تريليون دوالر على المستوى العالمي، وما 
يصل إلى 4 مليارات دوالر على المس��توى 
المحل��ي في دول��ة اإلمارات، وم��ن هنا، 
فإننا نحتاج إلى كفاءة في اس��تهالك الغذاء 
بالق��در الذي نحت��اج فيه إل��ى كفاءة في 

استهالك الطاقة«.
معاليه وخالل ترؤس��ه الجلسة النقاشية 
األولى على هامش منتدى التغّير المناخي 
المناخ��ي  التغي��ر  وزارة  أطلقت��ه  ال��ذي 
والبيئ��ة للمرة األولى خالل القمة العالمية 
للحكوم��ات أمس، بعن��وان »العمل ألجل 
المناخ: مستقبل الغذاء«، تابع: »العلماء في 
العال��م اليوم يعملون على ابتكار التقنيات 
المتقدم��ة والرامية إلى زيادة كفاءة إنتاج 
الغذاء، مثل الزراع��ة العمودية التي تتيح 
إنتاج المحاصيل الغذائية باس��تخدام نسبة 
٪99 أق��ل من المياه، وعلماء األحياء الذين 
يس��عون إلى إنتاج الحلي��ب واللحم بدون 
أبق��ار، وف��ي مع��رض متحف المس��تقبل 
المصاح��ب للقم��ة العالمي��ة للحكومات، 

س��وف نتصور مس��تقباًل تكون في مواقف 
الس��يارات مزارع آلية تدير نفسها بنفسها 

لتوفير الغذاء الطازج«.
وحضر الجلسة تشير ينغ توبغاي، رئيس 
وزراء بوتان، وهوزيه غرازيانو دا س��يلفا، 
المدير الع��ام لمنظمة األغذي��ة والزراعة 
»فاو«، وباتريسيا اسبينوزا، األمين التنفيذي 
بشأن  اإلطارية  المتح��دة  األمم  التفاقية 

تغير المناخ.
المناخي  التغّير  وتم مناقشة تداعي��ات 
وآثارها الكبيرة على حياتنا وأنماط إنتاجنا 
واس��تهالكنا للم��واد الغذائي��ة، كم��ا ركز 

المشاركون في الجلس��ة بشكل خاص على 
الحفاظ  الغذائية وسبل  الموارد  اس��تدامة 

عليها في المستقبل ة.

الغذاء في بوتان 
وحول جهود بالده في الحفاظ على البيئة 
وتطوي��ر القط��اع الزراعي، ق��ال توبغاي: 
»تغط��ي الغاب��ات نس��بة تص��ل إل��ى ما 
يق��ارب 72 % من مس��احة مملكة بوتان، 
كم��ا أن حوالي نص��ف البالد عب��ارة عن 
محميات طبيعية وغنية بمختلف الكائنات 

واألصناف الحية «.    

■ المتحدثون خالل الجلسة  |  من المصدر■  الزيودي وتشير ينغ وهوزيه غرازيانو وباتريسيا اسبينوزا   |   من المصدر 

ولي عهد دبي: 
اإلمارات حريصة 

على تذليل 
الصعوبات التي  
تواجه الشركات 

واألفراد 



19الثالثاء |  17 جامدى األوىل 1438 هـ  |  14 فرباير 2017م  |  العدد 13390 عبر اإلمارات

بحضور حمدان ومكتوم بن محمد.. القرقاوي يحاور رئيس «سبيس إكس» و«تيسال»

ماسك يدعو للتنّبه من خطورة الذكاء الصناعي 
Ⅶ دبي - وام

بحضور س��مو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راش��د آل مكتوم، ولي عهد دبي، وس��مو 
الش��يخ مكت��وم ب��ن محمد بن راش��د آل 
مكتوم، نائ��ب حاكم دبي، عق��دت القمة 
العالمية للحكومات جلسة حوارية، شارك 
فيها معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير 
ش��ؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس 
العالمية للحكومات، وإيلون ماسك،  القمة 
الرئيس التنفيذي لش��ركتي »سبيس إكس« 
و»تيسال«، الش��خصية العالمية الرائدة في 
مج��ال االبت��كار واالختراع. وأكد ماس��ك 
أهمي��ة أن ينتبه المس��ؤولون الحكوميون 
إلى خط��ورة الذكاء الصناعي، وأال ينجرف 
األمر  الباحث��ون والمط��ورون وراء ه��ذا 
بوتي��رة ال يمكن التحكم به��ا، وأوضح أن 
االنتقال نح��و تبني الس��يارات الكهربائية 
س��يحدث تدريجياً، لكن بب��طء، أي خالل 
الثالثين أو األربعين عاماً المقبلة، مش��يراً 
إل��ى أن الطل��ب عل��ى الكهرب��اء والطاقة 
س��يرتفع باطراد، وسيتضاعف ثالث مرات 

مع مرور الوقت.
وس��ّلط ماس��ك الضوء على العديد من 
القضايا المحورية التي تشغل عالمنا اليوم، 
والتنب��ؤات بالتغي��رات المس��تقبلية ف��ي 
الكثير من القطاعات، وأثر ذلك على الناس 

والمجتمعات.
وفي معرض إجابته عن سؤال القرقاوي 
ع��ن توقعات��ه ع��ن ش��كل العال��م خالل 
العش��رين أو الثالثي��ن عام��اً المقبلة، قال 

ماس��ك: »من الصعب التنب��ؤ بذلك، لكن 
التطورات تحصل بوتيرة سريعة جداً، وأي 
تنبؤ بما ستكون عليه الحال في المستقبل 
قد يكون خاطئاً، لكني أس��تطيع الحديث 
ع��ن التوجه��ات المس��تقبلية الس��ائدة، 
فمثاًل آمل أن نتمكن الهبوط على س��طح 
المري��خ وكواكب أخرى في المس��تقبل، 
وأن نك��ون قادري��ن عل��ى الترح��ال في 
النظام الشمسي، وأتوقع أن يستمر تطور 
منظوم��ة ال��ذكاء الصناعي لتؤثر بش��كل 
أكبر في جميع مجاالت حياتنا، وأن تكون 
جميع السيارات الجديدة في كوكبنا ذاتية 

القيادة خالل األعوام العشرة المقبلة«.
وعن احتم��ال وجود كائن��ات فضائية 
ذكي��ة خ��ارج الكوكب )ما يعرف باس��م 

Aliens(، قال ماس��ك إن ه��ذا االحتمال 
وارد، وإن��ه إذا كانت هناك كائنات ذكية 
ج��داً خ��ارج األرض، فال ش��ك ف��ي أنهم 

يراقبوننا اآلن.
وع��ن موضوع نية ماس��ك بن��اء نفق 
تحت العاصمة األميركية واشنطن، أوضح 
أن الح��ل المناس��ب لمش��كلة االزدحام 
الم��روري في المدن الرئيس��ة يكمن في 
بن��اء أنف��اق تح��ت األرض بطواب��ق قد 
تراوح بين عش��رين إلى خمس��ين طابقاً، 
لك��ن التحدي القائم يكمن في بناء أنفاق 

بسرعة وأمان وبتكلفة منخفضة.
وفيما يخص أثر تطور السيارات الذاتية 
القي��ادة، قال ماس��ك: »إن ه��ذا التطور 
س��ُيحدث تغيراً جذرياً ف��ي المجتمعات، 

خاص��ة عل��ى س��ائقي الش��احنات ف��ي 
الوالي��ات المتحدة الذين س��يصبحون بال 
عم��ل«، وتوق��ع أن يحدث ه��ذا التغيير 
خالل العشرين عاماً المقبلة، وأن يتسبب 
في بطالة نسبة كبيرة من الطبقة العاملة.

ُيش��ار إلى أن إيلون ماسك هو مهندس 
كندي أميركي من أصول جنوب إفريقية، 
واشتهر بتأسيس عدة شركات ضخمة في 
العالم مثل »س��بيس إكس« المختصة في 
مجال الفضاء، وش��ركة تصنيع الس��يارات 
الذكية »تيسال«، وهو واحد من أبرز رواد 
األعم��ال العالميين ف��ي العصر الحديث، 
وتش��مل رؤيته العمل على خفض وتيرة 
االحتب��اس الح��راري العالم��ي من خالل 

الطاقة المستدامة.

■ حمدان بن محمد ورئيس مجلس وزراء بوتان■ حمدان ومكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد وأحمد ومنصور بن محمد وسهيل المزروعي وميثاء الشامسي 

■ محمد القرقاوي خالل محاورة إيلون ماسك  

بول بينيت: سعيت إلى تطبيق نموذج 

دبي في أكثر من دولة

Ⅶ دبي - البيان

أش��اد الخبير العالمي بول بينيت الرئيس 
التنفي��ذي لالبت��كار في ش��ركة »آيديو« 
بتجرب��ة دول��ة اإلم��ارات ف��ي االبتكار، 
كاشفاً عن سعيه إلى تطبيق نموذج دبي 
ف��ي أكثر م��ن دولة ح��ول العالم تتمتع 
بحكوم��ات قوي��ة لكن ش��عوبها تطالب 

بصناعة القرارات.
ج��اء ذلك خ��الل اس��تعراض بينيت في 
جلسة بعنوان »التطرف في صناعة األمل 
والشغف بالمعرفة« ضمن فعاليات القمة 
العالمية للحكومات في دورتها الخامسة 
أمس، تجربته في العديد من الدول التي 
س��اعد حكوماتها وبعض الش��ركات فيها 

لتطوير أعمالها من خالل االبتكار. 

رواية
وروى بيني��ت بأن��ه دع��ي إل��ى مجلس 
تجربته  الس��تعراض  البريطاني  العم��وم 

برفقة 3 أش��خاص آخرين من بينهم أحد 
الفائزين بجائزة نوب��ل لالقتصاد، وأحد 
مش��اهير الهندس��ة المعمارية، وشخص 
عرف بأنه أس��هم بإصالح بعض األنظمة 
ف��ي أس��تونيا، وقال: »س��ألني المجلس 
ع��ن طبيع��ة عمل��ي فأخبرته��م بأن��ي 
أج��ول العالم وأصغي إل��ى الناس لفهم 
وجهات نظرهم وألبلور أفكاراً تس��اعد 
المؤسس��ات والحكومات عل��ى تطبيق 
تلك األف��كار وتطوي��ر برامجها الوطنية 

بناًء عليها«. 

سبل
وح��ول الس��بل الكفيلة بالتح��ول نحو 
مجتمع ابتكاري متجدد قال بينيت: »أوالً 
علينا أن ننمي مشاعر التطرف اإليجابي، 
بحيث نشعر مع اآلخرين ونتعاطف مع 
تجاربهم، يجب أيضاً أن نحلم بأس��لوب 
متطرف، أن نسعى لتحقيق أحالمنا بكل 

طاقتنا«.

ترافيس كاالنيك: السيارات تبقى 

من دون استخدام بـ 96 %

Ⅶ دبي - البيان

الرئيس  كاالني��ك،  ترافي��س  ق��ال 
المؤس��س  والش��ريك  التنفي��ذي 
إن  تكنولوجي��ز،  أوب��ر  لش��ركة 
الس��يارات ف��ي الم��دن الداخلية 
تبقى دون اس��تخدام بنس��بة تصل 
إل��ى %96 م��ن الوق��ت، وبالتالي 
فإنها تحجز أكث��ر من %20 تقريباً 
من مساحة اليابس��ة في المناطق 
تش��ارك  ف��إن  لذل��ك  الحضري��ة، 
الرح��الت، وخاصة في الس��يارات 
الذاتية القيادة مس��تقباًل، س��يوفر 
االزدح��ام  لمش��كلة  فع��االً  ح��اًل 
المروري، ويسهم أيضاً في تحسين 
نوعي��ة اله��واء، فض��اًل عن خفض 

معدل وقوع الحوادث.
جاء ذلك في جلس��ة حوار أقيمت 
تح��ت عن��وان »مس��تقبل التنقل 
في المناط��ق الحضرية« في ثاني 

أي��ام القم��ة العالمي��ة الخامس��ة 
للحكوم��ات، أمس، وناقش��ت دور 
تش��ارك الرح��الت عبر الس��يارات 
ذاتية القيادة في خلق تغيير جذري 

في وسائل النقل داخل المدن.

إكمال
التي  وق��ال كاالنيك، في الجلس��ة 
أدارتها بيكي أندرس��ون من شبكة 
س��ي إن إن: »تظهر بياناتنا بوضوح 
أن أنظمة النقل الجماعي وتشارك 

الرحالت يكمالن بعضهما «. 
وفي حديثه عن رؤيته للمس��تقبل 
والعالقات م��ع الجهات التنظيمية، 
الذاتية  »السيارات  كاالنيك:  أضاف 
النقل. ومع  القيادة هي مس��تقبل 
ذلك، عندما تصبح هذه التكنولوجيا 
متاحة، فإن االستفادة منها ستقتصر 
على المدن التي تمتلك بنية تحتية 

قوية لتشارك الرحالت«.

كاثلين كينيدي: االبتكار يحتاج 

الستثمارات تستعجل التغيير  

Ⅶ دبي - البيان

مديرة  كيني��دي  كاثلين  أك��دت 
المشاريع الخاصة لنائب الرئيس 
التنفي��ذي وأمين صندوق معهد 
للتكنولوجي��ا  ماساتشوس��تس 
الس��تثمارات  يحتاج  االبتكار  أن 
التغيير  بعيدة المدى تس��تعجل 

وليس العائدات.
كينيدي:»هن��اك  وأضاف��ت 
مبتكرون كثر في العالم يقومون 
بمش��اريع س��تغير نم��ط حياتنا 
وشكل مس��تقبلنا بشكل جذري، 
ه��ؤالء يحتاج��ون لتوفير الكثير 
من العوامل إلنجاح مش��اريعهم 
وتحوي��ل أفكاره��م إل��ى واقع 

نستفيد منه جميعا«. 
جاء ذل��ك، خالل مداخلة قدمتها 
في جلسة بعنوان »ثورة عالمية 
ضم��ن  المبتك��رون«  يقوده��ا 

أعم��ال الدورة الخامس��ة للقمة 
العالمية للحكومات.

تجربة
تجربة  ع��ن  كينيدي  وتحدث��ت 
دي��وان،  ليزل��ي  صديقته��ا 
معه��د  م��ن  تخرج��ت  الت��ي 
للتكنولوجي��ا  ماساتشوس��تس 
وتفك��ر بإنش��اء مش��روع طاقة 
نووية باس��تخدام تقنيات قديمة 
ل��م يس��تفد منها أحد بالش��كل 

الكافي.
وتس��اءلت: »ما الذي نس��تطيع 
تقديمه لهؤالء األش��خاص الذين 
يقودون ث��ورة تغيير علمية في 
عالمنا قد تمكننا من إنارة مدينة 
كاملة باس��تخدام بطارية صغيرة 
الحج��م؟«. وأضافت: »جزء كبير 
من المشاريع الواعدة اليوم هي 

شركات حديثة ناشئة«. 

نظمها مجمع محمد بن راشد 
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أعلن س��عيد محمد الطاي��ر، نائب رئيس 
المجل��س األعلى للطاقة في دبي، العضو 
المنت��دب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء 
ومي��اه دبي، ع��ن اختي��ار مجمع محمد 
ب��ن راش��د آل مكتوم للطاقة الشمس��ية 
ليكون موقع تنظيم »المس��ابقة العالمية 
للجامعات لتصميم األبنية المعتمدة على 

الطاقة الشمسية«.
وكشف الطاير عن أن الهيئة تستهدف 
أن تكون نسبة الكفاءة التشغيلية 100% 
التي س��يتم تصميمها، وس��تقدم  لألبنية 
الهيئ��ة الدع��م والرعاي��ة للمش��روعات 
الوطني��ة الت��ي تش��ارك في المس��ابقة 

وتسهم في التنمية المستدامة للدولة.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي، عقده 
أمس خالل مش��اركة هيئة كهرباء ومياه 
دب��ي ف��ي القم��ة العالمي��ة للحكومات 
ف��ي دب��ي، بحض��ور أحم��د المحيربي، 

أمين ع��ام المجلس األعل��ى للطاقة في 
دب��ي، والمهندس وليد س��لمان، النائب 
التنفي��ذي للرئيس لقطاع االس��تراتيجية 
وتطوي��ر األعم��ال ف��ي هيئ��ة كهرب��اء 
ومي��اه دب��ي، والمهن��دس م��روان بن 
حيدر، النائ��ب التنفيذي للرئيس لقطاع 
االبتكار والمس��تقبل، وخول��ة المهيري، 
نائب الرئيس لقطاع التس��ويق واالتصال 
المؤسس��ي في الهيئ��ة، إضافة إلى عدد 
من مسؤولي المجلس األعلى للطاقة في 
دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، ووس��ائل 

اإلعالم المحلية والعالمية.

تنظيم
وفي كلمته خالل المؤتمر، قال الطاير: 
»من دواعي س��روري أن يتم اإلعالن 
عن مكان تنظيم هذه المسابقة، التي 
تعقد للمرة األولى في منطقة الشرق 
فعاليات  وأفريقي��ا، خ��الل  األوس��ط 
القم��ة العالمي��ة للحكوم��ات، الت��ي 
باتت منص��ة معرفية مهم��ة تقدمها 
دول��ة اإلم��ارات للعالم، للمس��اهمة 
في استش��راف المس��تقبل وصناعته، 
وتشارك فيها هيئة كهرباء ومياه دبي 

بصفتها شريك الطاقة المستدامة«.
اهتم��ام  أن  إل��ى  الطاي��ر  وأش��ار 
دبي باس��تضافة »المس��ابقة العالمية 
للجامعات لتصمي��م األبنية المعتمدة 
على الطاقة الشمسية« يعكس إدراكها 
ألهمية االس��تدامة البيئية في تحقيق 
التنمي��ة والبيئة للحفاظ  التوازن بين 

على ح��ق األجيال القادمة في التمتع 
ببيئة نظيف��ة وصحية وآمنة، وإيمانها 
بأهمية االس��تثمار ف��ي االبتكار الذي 
تضع��ه اإلمارات على قائمة أولوياتها، 
حيث تحرص القيادة الرش��يدة وعلى 
رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئي��س الدولة، حفظه 
الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئي��س مجلس ال��وزراء حاك��م دبي، 
رع��اه الل��ه، على تبني االبت��كار نهجاً 
استش��رافياً ُيَمكنها من رس��م الحلول 
لتحديات المس��تقبل، وقد س��اهمت 
ه��ذه الرؤية الثاقبة في أن تحل دولة 
اإلمارات في المركز األول عربياً وفق 
»مؤش��ر االبتكار العالمي« لعام 2016 
وال��ذي يقيس أداء 128 بلداً واقتصاداً 

ف��ي مج��ال االبتكار، كم��ا جاءت في 
المركز األول إقليمياً والس��ادس عشر 
عالمي��اً في تقرير التنافس��ية العالمية 
لع��ام 2016 الص��ادر ع��ن المنت��دى 

االقتصادي العالمي».
ه��ذه  اس��تضافة  »تؤك��د  وتاب��ع: 
المس��ابقة العالمي��ة ف��ي دبي جهود 
المجل��س األعل��ى للطاق��ة ف��ي دبي 
وهيئ��ة كهرب��اء ومياه دب��ي لتحقيق 
أه��داف اس��تراتيجية دب��ي للطاق��ة 
النظيف��ة 2050 التي تهدف إلى تنويع 
مصادر الطاقة ورفع مس��اهمة الطاقة 
النظيف��ة ف��ي مزيج الطاق��ة في دبي 
لتصل إل��ى %7 بحلول 2020، و25% 
بحل��ول ع��ام 2030، و%75 بحل��ول 

.»2050

فرصة
وأكد الطاير أن المس��ابقة تعد فرصة 
الجامعات الكتس��اب  فريدة لط��الب 
خبرات مهمة، وتطبيق النظريات التي 
تعلموها، وإب��راز مواهبهم وقدراتهم 
في االبت��كار والتصميم لتحقيق نمط 
حياة مستدام، كما تشكل فرصة مهمة 
أمام أفراد المجتمع لمتابعة المنافسة 
والتحّدي بين الفرق المشاركة، مشيراً 
إلى أن »المسابقة شهدت إقباالً كبيراً 
الف��رق الجامعية م��ن مختلف  م��ن 
دول العال��م، وقد تأهل 22 فريقاً من 
16 دولة إل��ى المرحل��ة النهائية من 

المسابقة.

 سعيد الطاير: 
نستهدف نسبة 

100 % كفاءة 
تشغيلية لألبنية 

المصممة

إريك ستاندوب: لغة الوجه هي األصدق 

للتواصل.. والعين نافذة الروح

■  إريك ستاندوب متحدثاً خالل الجلسة  | من المصدر 
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الوجوه،  ق��ارئ  إري��ك س��تاندوب  أكد 
أن لغ��ة الوج��وه لغة عالمية يتش��ارك 
بخصائصه��ا الجميع بص��رف النظر عن 
أن  أعماره��م ويمك��ن  أو  جنس��ياتهم 
تكش��ف الكثير عن ش��خصية اإلنس��ان 
ونق��اط قوته وضعفه، مواهبه وأفكاره، 
نستطيع  وجميعنا  الحقيقة،  ومش��اعره 
التواصل عن طريق ما تكشفه أو تخفيه 
وجوهنا، وهي األصدق في التواصل مع 

اآلخرين.
ج��اء ذلك خالل جلس��ة ف��ي القمة 
أم��س، بعنوان  للحكوم��ات،  العالمي��ة 
»اللغة العالمية التي نتش��اركها جميعاً« 
ضم��ن فعاليات الي��وم الثاني من القمة 

العالمية للحكومات. 

وسيلة
وأوضح س��تاندوب أن بإم��كان الجميع أن 
يكون��وا بارعين في ق��راءة الوجوه، وقال: 
»الوج��ه ه��و وس��يلتنا لفه��م م��ن حولنا 
والتواصل معهم على مختلف المس��تويات 
وتيس��ير حياتنا، بعكس اللغات التي قد ال 
يبرع الجميع بتش��اركها، وأهم ما يساعدنا 
ف��ي فه��م اآلخرين وما يدور ف��ي أذهاننا 
العي��ون واألف��واه، حيث إنهم��ا مرتبطان 
بش��كل مباش��ر بالجهاز العصب��ي، فكل ما 
يجول في رأسنا ينعكس بشكل سريع على 

عيوننا وأفواهنا«.
وأضاف: »العيون كما اتضح في مختلف 
الثقاف��ات هي نافذة للروح، أو باألصح لما 
ي��دور في عقولنا، وهي بواب��ة إلى الكثير 
من المعلومات عن صحة اإلنسان ووضعه 

النفسي وأحالمه وأفكاره وتخيالته «.

على  المؤهلة  الفرق  ســتعمل 
تصميم وبناء وتشــغيل نماذج 
مستدامة لبيوت تعمل بالطاقة 
بالكفاءة  وتتميــز  الشمســية، 
مــن حيث التكلفة واســتهالك 
علــى  التركيــز  مــع  الطاقــة، 
البيئــة، ومراعاة  الحفاظ على 

الظروف المناخية للمنطقة.

كفاءة



 التنّفس السليم.. شهيق السعادة وزفير األزمات النفسية

ق��ال الدكتور ماك��س س��تورم إن التنفس 
الس��ليم طريق للس��عادة وعالج األزمات 
النفس��ية لإلنس��ان، الفتاً إلى أن الطقوس 
الديني��ة والروحاني��ات والتأم��ل من فترة 
إلى أخرى تش��عر اإلنسان بالراحة النفسية 
وتحق��ق له الس��عادة، وتبع��ده عن تناول 

األدوية والعقاقير المهدئة.
ستورم الكاتب ومؤلف العديد من الكتب 
حول الصحة النفس��ية والس��عادة، وخالل 
محاض��رة بعن��وان »تنفس لتش��فى« في 

جلس��ة ضمن أعم��ال الي��وم الثاني للقمة 
العالمي��ة للحكوم��ات، أمس، تن��اول فيها 
أهمية البحث عن مفاهيم الس��عادة للفرد 
وربطها بس��يكولوجية اإلنس��ان والتقلبات 
النفس��ية الت��ي يم��ر به��ا، لف��ت إلى أن 
الس��عادة مرتبط��ة بصحة الف��رد وطريقة 
تقبله للظروف التي يعيشها ومدى ارتباطه 
باآلخرين، فالناس الذين يقومون بمساعدة 
اآلخرين يشعرون بالرضا أكثر من غيرهم.
وتح��دث عن الصعوب��ات التي تبعد بعض 

األشخاص عن الس��عادة وتشكل لهم حالة 
من عدم االس��تقرار النفس��ي مث��ل التوتر 
واالنفع��ال والحزن وغيره��ا من الظروف 
التي تجعل الش��خص يلج��أ إلى العالجات 

النفسية.
وش��دد ستورم على أهمية تمارين التنفس 
في حياة الفرد وارتباطها بتحقيق السعادة 
والراحة النفسية، لما لها من فوائد عديدة 
في التهدئ��ة وتخليص الجس��م من التوتر 
وإراحة االعصاب.    دبي - البيان 

مطر الطاير خالل مشاركته في القمة العالمية للحكومات:

رؤية محمد بن راشد ُتحّول دبي لريادة التنقل ذاتي القيادة
Ⅶ دبي - البيان

أكد مط��ر الطاير المدير العام ورئي��س مجلس المديرين 
لهيئة الط��رق والمواصالت، أن التنقل ذاتي القيادة أصبح 
أمراً واقعاً يجري تطويره بش��كل مستمر، حيث تم اختبار 
ه��ذه التقنية في دبي وس��نغافورة والوالي��ات المتحدة 
األميركي��ة وبريطاني��ا، مش��يراً إلى أن حكوم��ة دبي التي 
تطم��ح بتبوؤ الريادة في التنق��ل ذاتي القيادة بحلول عام 
2030، ه��ي التي تقود هذه العملية في اإلمارة، في حين 
تتولى الش��ركات الخاصة هذا التحول في العديد من دول 
العالم، حيث اطلق صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دب��ي، رعاه الل��ه، اس��تراتيجية دبي للتنق��ل الذكي ذاتي 
القيادة، التي تهدف إلى تحويل %25 من إجمالي الرحالت 
إلى رحالت ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وستحول رؤية 

سموه دبي للريادة في التنقل ذاتي القيادة. 
وتوقع الطاير، في كلمته في الجلس��ة الرئيس��ة بعنوان 
التنقل الذاتي القيادة، تحديات عالمية وفرص مس��تقبلية، 
خ��الل القمة العالمي��ة للحكومات 2017، أن تصل نس��بة 
الرح��الت التي تتم بمترو دبي ذات��ي القيادة إلى 12.2% 
ع��ام 2030 مقارن��ة ب� %8.8 عام 2016، وأن تصل نس��بة 
الرح��الت التي تت��م بالحافالت ذاتية القي��ادة إلى 6.4% 

عام 2030.

فيلم
وعرض الطاير في كلمته فيلماً قصيراً للمركبة الجوية ذاتية 
القي��ادة التي تقوم هيئة الطرق والمواصالت بتجربتها في 
س��ماء مدينة دبي بالتعاون مع شركة EHANG الصينية، 
وتعتب��ر أول مركبة جوية ذاتية القي��ادة في العالم قادرة 

على حمل إنسان.
وق��ال الطاي��ر: »المركبة الجوي��ة المعروضة في القمة 
العالمية للحكومات ليست نموذجاً فقط، فقد قمنا بتجربة 
المركب��ة والتحليق بها في س��ماء دبي، مؤك��داً أن الهيئة 
ستبذل قصارى جهدها لوضع المركبة الجوية ذاتية القيادة 

في حيز التشغيل في شهر يوليو المقبل«. 

5 مستويات 
واس��تعرض الطاير الوضع القائم في منظومة التنقل ذاتي 
القي��ادة وخاصة من وجهة نظر الحكومات، واس��تراتيجية 
دبي للتنقل الذك��ي ذاتي القيادة والفوائد المتوقعة منها، 
موضحا أن البحوث والدراس��ات المتعلق��ة بالتنقل ذاتي 
القي��ادة بدأت منذ ع��دة عقود تمثل��ت بإضافة خصائص 
مح��دودة للقيادة الذاتية في بع��ض المركبات، وتطورت 
ه��ذه البحوث والتقنيات حت��ى وصلت لما هي عليه اآلن 
من مس��تويات متقدمة، حيث دخلت شركات البرمجيات 
في مجال التنقل ذاتي القيادة في السنوات العشر األخيرة، 
فعلى س��بيل المثال »اس��تثمرت ش��ركة ابل 10 مليارات 
دوالر في iCAR، كما أجرت الشركات المصنعة للسيارات 
مثل ديملر وفولفو وتس��ال، عدة تج��ارب ناجحة وفريدة 
في هذا المجال«، مش��يراً إلى وجود 5 مس��تويات للتنقل 
ذاتي القيادة وفقاً لتصنيف جمعية مهندس��ي الس��يارات 
األميركي��ة، حيث يقتصر المس��توى األول عل��ى التوقف 

الذات��ي للمركبة عن��د اقترابها من أي عائ��ق، فيما تكون 
المركبة في المستوى الخامس قادرة على إنجاز أي رحلة 

تحت أي ظروف دون أي تدخل بشري.

تدخل
وأض��اف: إن التقني��ات المتوف��رة تجاريا تق��ع حالياً في 
المس��توى الثالث، حيث تس��مح للمركبة بالقيادة الذاتية 
لفت��رات مح��دودة في الظ��روف العادية ولكنه��ا تحتاج 
لتدخل الس��ائق عند ح��دوث أي متغي��رات، أما البحوث 
والدراس��ات فهي حالياً بين المس��تويين الرابع والخامس، 
حيث تقوم بعض الش��ركات بتجربة مركبات ذاتية القيادة 
على مس��ارات ُمعّرفة وغي��ر ُمعّرفة مس��بقاً، موضحاً أن 
الحكوم��ات ح��ول العالم انفق��ت أكثر م��ن 600 مليون 
دوالر لدع��م البحوث الخاصة بهذا المجال، وهذا الرقم ال 
يش��مل المبالغ التي تم إنفاقها من ِقبل الشركات الخاصة، 
حيث تم توجيه بعض هذه االس��تثمارات لتأس��يس مراكز 
اختبارات وأبحاث في أماكن عديدة تش��مل س��نغافورة، 
وكاليفورنيا، وميتش��غن، وتايوان، والس��ويد، فعلى سبيل 
المثال تم في والية ميتشغن إنشاء مدينة متكاملة ألبحاث 
التنقل الذاتي تسمى M City، وُزودت هذه المدينة التي 
تقع على مس��احة 130 أل��ف متر/ 2، ببني��ة تحتية كاملة 
تش��مل تقاطعات وإش��ارات ضوئية ومباني، حيث تسمح 
ه��ذه المدينة ومثيالته��ا بإجراء تجارب للس��يناريوهات 
المختلف��ة المتعلق��ة بالظ��روف الجوي��ة، والتفاع��ل مع 
المركبات ووس��ائل المواص��الت األخرى، كم��ا تم توفير 
مختب��رات للتأكد من قابلي��ة ه��ذه التكنولوجيا لتحقيق 

معايير السالمة واألمان المروري.

ريادة 
وقال الطاير: تمكنت دبي خالل س��نوات قليلة من احتالل 
موق��ع جيد على مس��توى العالم في ه��ذا المجال، وذلك 
بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي حددت مستهدفاً واضحاً 
وهو تحويل %25 من إجمالي الرحالت إلى رحالت ذاتية 
القي��ادة بحل��ول عام 2030، ويعد مت��رو دبي أطول مترو 
بدون س��ائق ف��ي العالم، ينقل أكثر م��ن 600 ألف راكب 
يومياً، وكذلك تش��غيل ت��رام دبي الذي يحتوي على بعض 
تقني��ات القيادة الذاتية وس��تتضمن المرحل��ة الثانية منه 

تجربة ترامات ذاتية القيادة بشكل كامل.
 كم��ا ب��دأت دبي ف��ي التش��غيل التجريب��ي لمركبات 
وحافالت صغيرة ذاتية القيادة، وأيضاً التش��غيل التجريبي 
لقوارب ذاتية القيادة، ودراسة توفير حافالت سريعة ذاتية 
القيادة، وكذلك دراس��ة توفير مركبات أجرة ذاتية القيادة 
مع شركات عالمية، وتطبيق مبادرات لتغطية الميل األول 
واألخير بالش��راكة مع القطاع الخاص ومنها نظام التأجير 
بالساعات U-Drive, E-Kar، والبدء بتوفير البنية التحتية 
المناسبة للمركبات الكهربائية والصديقة للبيئة، والتي قد 
تتحول مستقبال إلى مركبات ذاتية القيادة، مؤكداً أن دبي 
تطم��ح لتتب��وأ موقعاً ريادياً بحلول ع��ام 2030 من خالل، 
استراتيجية متكاملة للتنقل الذكي ذاتي القيادة مع تحديد 
مس��تهدفات واضحة، وسن وتطبيق التشريعات المطلوبة، 
وبناء ش��راكات اس��تراتيجية مع جامع��ات ومراكز بحثية 

وشركات متخصصة. 

Ⅶ مطر الطاير متحدثاً خالل جلسة »التنقل الذاتي للقيادة« |   من المصدر 

قال مطر الطاير المدي��ر العام ورئيس مجلس المديرين 
لهيئ��ة الطرق والمواصالت، إن��ه للتغلب على التحديات 
العالمي��ة والمحلي��ة للتح��ول للتنقل ذات��ي القيادة، تم 
تحدي��د 8 ممكنات س��يتم العم��ل عليها بش��كل متواز 
وهي، س��ن التش��ريعات والقوانين المتعلقة بالمركبات 
ذاتي��ة القي��ادة، وتعزيز س��لوك وتقب��ل المجتمع لهذه 
التكنولوجيا، ووضع ش��روط ولوائح لترخيص المركبات 
ذاتية، وتعدي��ل لوائح التأمين، وتنفي��ذ متطلبات البنية 
التحتية، ومكافحة القرصنة اإللكترونية، وتحقيق االتصال 
بي��ن المركب��ات، وبناء خرائ��ط عالية الدق��ة، مؤكداً أن 
تطبي��ق التنقل ذاتي القيادة يحق��ق العديد من الفوائد، 
و»ق��د بدأنا في دب��ي بتحقيق جزء من هذه الفوائد في 
مت��رو دبي ذاتي القيادة، حيث تحّس��ن االلتزام بجدول 
الرحالت بنس��بة %6.4 مقارنة بأنظم��ة قطارات عادية، 

وانخفاض التكلفة التشغيلية بنسبة 7%«.
وتوق��ع أن يكون الس��تراتيجية دب��ي للتنقل ذاتي 
القي��ادة فوائد اقتصادية تقدر بنح��و 22 مليار درهم 
س��نوياً، إلى جان��ب خفض مصاري��ف التنقل بحوالي 
%44، وتقلي��ل الطل��ب على المواقف بنس��بة 50%، 
وتقليل االنبعاثات الكربونية بنس��بة %12، والحد من 
الح��وادث المرورية والخس��ائر الناتجة عنها بنس��بة 
%12، وكذلك رفع معدالت السعادة للسكان من خالل 

توفير خيارات جديدة للتنقل.

نجاح
وأض��اف: إن نجاح اس��تراتيجية التنقل ذاتي القيادة يعتمد 
على عدة عوامل، منها ش��مولية ودقة المعلومات وتبادلها 
بش��كل فعال، ولتحقيق ذلك تق��وم الهيئة حالياً ببناء مركز 
موح��د لدم��ج كل المعلومات م��ن جميع وس��ائل النقل، 
وس��يتم افتتاحه قريباً، وكذلك بناء الش��راكات الفعالة مع 
ش��ركات وجامعات عالمي��ة، حيث وقع��ت الهيئة مؤخراً 
 Nextو Daimler اتفاقي��ات م��ع ش��ركات عالمي��ة مث��ل
Future Transport وHyperloop One، كما تقوم الهيئة 
بإجراء اختبارات ميدانية مع شركة Easy Mile، إلى جانب 
إقام��ة تحالفات مع جامعات ومراكز أبحاث عالمية إلجراء 
بح��وث في مجال التقنيات ذاتية القيادة بما يتناس��ب مع 

متطلبات إمارة دبي.
وأعرب الطاير عن تفاؤله بالمس��تقبل الواعد للمركبات 
ذاتية القيادة، وقال: »قريباً س��تكون الرحلة بالمركبة ذاتية 
القيادة أش��به بركوب المصعد الكهربائي، فجميعنا يثق في 
الصن��دوق المغلق الذي ينقلنا من مس��توى إلى آخر، ألننا 
نعل��م ان��ه آمن وجاهز وتم اختباره، وه��ذا ما تعمل هيئة 
الط��رق والمواص��الت على تحقيقه من خالل اس��تراتيجية 

المركبات ذاتية القيادة والمبادرات المنبثقة عنها«.

8 ممكنات.. وفوائد

دبي تجّرب أول مركبة جوية ذاتية القيادة قادرة على حمل إنسان

Ⅶ دبي - البيان 

أعلنت هيئ��ة الطرق والمواص��الت بالتعاون مع 
ش��ركة EHANG الصيني��ة، قيامه��ا بالتش��غيل 
التجريب��ي ألول مركب��ة جوية ذاتي��ة القيادة في 
 ،EHANG184 العال��م قادرة على حمل إنس��ان
في س��ماء مدينة دبي، وكشفت الهيئة عن سعيها 
إلدخ��ال المركبة إلى حيز العمل في ش��هر يوليو 
 EHANG184 المقبل. وُزودت المركب��ة الجوية
بشاش��ة لمس أم��ام مقعد الراك��ب، تحتوي على 
خريط��ة تتضمن كل الوجهات على ش��كل نقاط، 
والمس��ارات المع��دة مس��بقاً للمركب��ة، ويختار 
الراكب الوجه��ة التي يريد الوص��ول إليها، وبعد 
ذل��ك يبدأ التش��غيل اآلل��ي للمركب��ة واالنطالق 
والتحليق، ثم الهبوط في المكان المحدد، ويكون 
التحكم ومراقبة أداء عمل المركبة من خالل مركز 

تحكم أرضي.

توجيهات
وق��ال مطر الطاي��ر، المدير الع��ام ورئيس مجلس 
المديري��ن ف��ي هيئ��ة الط��رق والمواص��الت: إن 
التشغيل التجريبي ألول مركبة جوية ذاتية القيادة 
ق��ادرة على حمل إنس��ان يأتي تنفي��ذاً لتوجيهات 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئي��س الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الل��ه، بتحويل دبي إلى المدينة األذكى 
عالمي��اً، كم��ا تأتي ف��ي إطار جه��ود هيئة الطرق 
والمواص��الت لتوفير مواص��الت ذاتية القيادة، من 
خالل إج��راء االختبارات التقنية الخاصة بوس��ائل 
النقل ذاتية القي��ادة في بيئة دبي المناخية، وذلك 
ترجم��ة الس��تراتيجية دب��ي للتنقل الذك��ي ذاتي 
القي��ادة، التي ته��دف لتحويل %25 م��ن إجمالي 
رحالت التنقل ف��ي دبي إلى رحالت ذاتية القيادة 
من خالل وس��ائل المواصالت المختلفة بحلول عام 
2030، إلى جانب تحقيق التكامل بين وسائل النقل 

الجماعي وبين الس��عادة للس��كان من خالل توفير 
قنوات سهلة وسريعة ومبتكرة للنقل والمواصالت.

تجربة
وأضاف الطاي��ر: المركبة الجوي��ة المعروضة في 
القم��ة العالمية للحكومات ليس��ت نموذجاً فقط، 
فقد قمنا بتجربة المركبة والتحليق بها في س��ماء 
دبي، مؤك��داً أن الهيئة س��تبذل قص��ارى جهدها 
لوضع المركبة الجوية ذاتية القيادة حيز التش��غيل 
في ش��هر يوليو المقبل. وق��ال الطاير: روعي في 
 EHANG184 تصمي��م وصناعة المركب��ة الجوية
توفي��ر أعلى درجات األم��ان وُزودت 8 محركات 
أساسية، وتعتمد آلية تشغيل المركبة على تشغيل 
كل مح��رك عل��ى حدة، وعلى عملي��ة الفصل بين 
األنظمة ومكونات المركبة، فعند حدوث أي طارئ 
أو عط��ل في المح��رك األول، فهن��اك 7 محركات 
أخرى تعمل على إتم��ام عملية الطيران والهبوط 

بش��كل آمن والتخفيف من أث��ر اإلخفاق والخطأ 
الحاصل بالمحرك األول، كما تنفرد المركبة الجوية 
بوج��ود العديد من األنظمة األساس��ية التي تعمل 
في وقت واحد ولكن بش��كل مس��تقل، وفي حال 
ح��دوث عطل في أحد ه��ذه األنظمة فإن هنالك 
النظ��ام االحتياطي الق��ادر على التحك��م وقيادة 

المركبة الجوية لمنطقة الهبوط المبرمجة بأمان.

مساهمة 
وذكر الطاير: س��اهمت ش��ركة »اتص��االت« في 
إنجاح تجربة تشغيل المركبة الجوية ذاتية القيادة 
كمزود رئيس للش��بكة، حيث تم استخدام شبكة 
بيانات الجي��ل الرابع 4G للتواص��ل بين المركبة 
الجوية ومركز التحكم األرضي، كما قامت بتوفير 
الدعم الالزم الس��تمرارية التواص��ل المطلوب ما 
بين المربكة ومركز التحكم وذلك باستخدام تقنيه 

.LTE �وتقنية ال M2M �ال
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باراغ خانا: نظام عالمي جديد في القرن 21

توقع ب��اراغ خان��ا، الش��ريك اإلداري في 
ش��ركة Hybrid Reality وزمي��ل أول في 
كلي��ة »لي ك��وان ي��و«، أن يش��هد القرن 
21، منعطف��اً مصيري��اً عندما تب��ادر دول 
العالم إلى إزالة الحدود السياسية من أجل 
االندماج االقتصادي، حيث س��يحل الترابط 
مكان السيادة ليكون المبدأ الناظم للنظام 

العالمي الجديد. 
جاء ذلك ضمن جلس��ة في القمة العالمية 
للحكوم��ات أمس، حيث تح��دث خانا عن 

معن��ى العيش في عالم تس��وده »الحدود 
السائلة« وكيف ستساهم في رسم المشهد 

المستقبلي للمواطنة. 
وأكد خانا أهمي��ة قيام الحكومات بتطوير 
سياس��ات من ش��أنها المحافظة على النمو 

االقتصادي، وحماية السيادة الفردية.
وق��ال خان��ا: »نعيش في عال��م أصبح فيه 
ومصالحه��م  وأعماله��م  الم��دن  س��كان 
االجتماعية، تحدد أجندات العمل الوطنية، 
إن عل��م نف��س المدن ف��ي مختلف أنحاء 

العالم يظهر لن��ا أن المدن تفضل وتعتمد 
بشكل كبير على الترابط فيما بينها«.

وأش��ار خان��ا إل��ى أن العولمة م��ا زالت 
تش��كل ظاهرة قوية جداً، ويس��تفيد منها 
الجميع تقريباً، موضحاً أن أعداد المغتربين 
واألف��راد الذين يعيش��ون خ��ارج بلدانهم 
األصلي��ة تعد أكب��ر من أي وق��ت مضى، 
كم��ا أن غالبية حركات الهجرة  تتركز بين 
األسواق الناشئة والنامية.       دبي - البيان 

■ باراغ خانا خالل الجلسة  | من المصدر 

دبي األولى في مدن المستقبل الخليجية
Ⅶ دبي - البيان

احتلت دبي المرتبة األولى في تقرير شركة 
االستش��ارات العالمية أيه تي كيرني األخير، 
بعنوان »مدن المس��تقبل م��ن منظور دول 
مجلس التعاون الخليجي« والذي تم الكشف 

عنه في القمة العالمية للحكومات 2017.
وينظ��ر إل��ى دب��ي باعتباره��ا العاصمة 
الرائدة عالمياً وإقليمياً في النشاط التجاري، 
ورأس المال البش��ري، وتب��ادل المعلومات، 

والخبرات الثقافية.

مركز
ووفق��اً للتقري��ر، فإن دبي ه��ي واحدة من 
أعل��ى 5 مدن لالس��تيراد والتصدي��ر عالمياً، 
وتخ��دم كمركز رئيس��ي لألعم��ال في دول 
مجل��س التع��اون الخليجي، وكونه��ا المقر 
الرئيس��ي لطي��ران اإلمارات م��ع اثنين من 
المطارات الدولية، تحت��ل دبي مكانة عالية 

بين وجهات الس��ياحة والسفر الدولية. كما 
حققت اإلمارة مرتب��ة عالية في رأس المال 
البش��ري، مع تمتعها بمجموعة متنوعة من 
واس��تقبالها  الدولية  التعليمية  المؤسس��ات 
للعديد من السكان المولودين في الخارج. 

وتخ��دم التغييرات التي ج��رى إدخالها 
مؤخ��راً عل��ى القط��اع الع��ام كاًل من دبي 
واإلمارات ككل، مع تبني مفاهيم مستقبلية 
مبتكرة مثل اس��تحداث وزارتي الس��عادة 

والتسامح. 
وقال مايكل رومك��ي، المدير في أيه تي 
كيرن��ي والمؤلف المش��ارك للتقرير: »دبي 
ه��ي مثال يحت��ذى به في كيفي��ة التخطيط 
لمدن المس��تقبل، والبناء على التقدم القوي 
ف��ي العدي��د من المج��االت إلبراز نفس��ها 
كمدين��ة عالمية، ولدى اإلمارة إمكانات نمو 
عالية بين مدن مجلس التعاون الخليجي في 
جميع األبعاد، وهي مس��تمرة في االستفادة 
من قدراتها ومكانته��ا الحالية، وُيعد ترتيبها 

الحالي دلي��اًل على إنجازاته��ا الحالية وعلى 
األعمال القائمة لدعم استمرار ذلك النجاح.«.
وعلى الصعيد الدولي، ال تزال نيويورك 
ولن��دن وباريس ف��ي الص��دارة من دون 
منازع، على الرغم من احتمال تأثر جاذبية 
لندن كمرك��ز عالمي نظ��راً لخروجها من 

االتحاد األوروبي.

نمو
م��ن جهته قال موريس��يو زوازوا، الش��ريك 
في أي��ه تي كيرني والمؤلف المش��ارك في 
التقري��ر: »تواجه المدن نمواً غير مس��بوق 

من ناحية االحتياجات البشرية والمجتمعية، 
بنطاق أوس��ع ووتيرة أس��رع م��ن أي وقت 
مض��ى، وه��ي تتطلع في نف��س الوقت إلى 
القدرة  إنتاجيتها االقتصادي��ة ورفع  تعزي��ز 
التنافس��ية إلى المس��تويات القصوى لتصبح 

ذات صلة على الساحة العالمية.

وتابع زوازوا: م��ن الواضح أن كل مدينة 
فريدة م��ن نوعها، وعل��ى أي مدينة تتطلع 
لوض��ع بصمتها العالمية تحديد نقاط التمايز 

المستدام والقدرات التنافسية الفريدة.
من الجدير ذكره أن أيه تي كيرني تدرس 
من��ذ ع��ام 2008 العوامل الت��ي تجعل من 

المدن عالمية بحق.
م��ن جانبه قال أنط��وان نصر، المدير في 
أيه تي كيرني والمؤلف المش��ارك للتقرير: 
مع اس��تمرار بناء الم��دن اإلقليمية لنفوذها 
العالم��ي، نتوقع رؤية اس��تراتيجيات قائمة 
على االبتكار والتميز، مثل جهود الرياض في 
أن تصبح مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية 

في الشرق األوسط.
وبين نصر: يتضمن النهج الذي نستخدمه 
ف��ي تقييم الم��دن العالمية كاًل م��ن أدائها 
المس��تقبلية الجتذاب  الحال��ي وإمكاناته��ا 
واس��تبقاء رؤوس المال العالمي��ة والموارد 

البشرية واألفكار على حد سواء.

120 شابًا من 22 دولة يطرحون 

احتياجاتهم في منتدى الشباب

Ⅶ دبي – مرفت عبد الحميد

أك��دت معال��ي ش��ما المزروع��ي وزيرة 
دولة لش��ؤون الش��باب في تصريح خاص 
ل�»البي��ان«، عل��ى هامش القم��ة العالمية 
للحكومات، أن الحديث عن المس��تقبل ال 
يمك��ن أن يك��ون بمنأى عن فئة الش��باب 
الذي��ن تعتبره��م حكومة اإلم��ارات هم 
المستقبل نفس��ه وتستشرفه من خاللهم، 
الفت��ة إل��ى أن منت��دى الش��باب العربي 
المنعق��د بالتزام��ن م��ع القم��ة العالمية 
للحكوم��ات، يعتبر لق��اء تاريخي��اً وحدثاً 
فري��داً م��ن نوعه حيث يجم��ع ألول مرة 
150 من نخبة الش��اب والش��ابات من 22 
دول��ة عربية تحت س��قف واحد، ويهدف 
إلى الوقوف عل��ى احتياجاتهم وأولوياتهم 
وطموحاته��م، األم��ر الذي يخل��ق أرضية 
مش��تركة ويس��مح بتنويع الخبرات وإثراء 
النقاش��ات، والتعرف إلى وجهات نظر من 
زوايا مختلفة بشأن التحديات التي تمر بها 

المجتمعات العربية.
وأش��ارت إلى أن ما يميز المنتدى الذي 
يس��تمر 3 أيام متواصلة أنه يتيح للش��باب 

العربي طرح أفكارهم ومقترحاتهم بشفافية 
ووض��وح حول العدي��د م��ن القضايا مثل 
التعليم والقيم والعطاء وسبل بناء األوطان، 
ودورهم في نهضة بلدانهم واألمة العربية 
بوجه عام، وكيفية رسم استراتيجية وطنية 
للتشغيل تتالءم مع المتغيرات والمعطيات 
والتحديات العصرية والمستجدات، لضمان 
أكثر تناغم وفاعلية مع متطلبات الش��باب، 
واستش��راف المستقبل من خالل خلق دور 
محوري وفعال للش��باب في قيادة التنمية 

في الوطن العربي.
وأعربت معاليها ع��ن بالغ تفاؤلها بهذا 
المنتدى مؤكدة أنه سيتفتق عن مخرجات 
تخدم الوطن العربي ككل، مش��يرة إلى أن 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 
س��يعلن خالل المنتدى عن عدة مبادرات 

متميزة تصب في مصلحة الشباب.

■ شما المزروعي

القمة تستعرض تجارب شبابية مبتكرة

Ⅶ دبي - البيان

سلطت جلسة رئيس��ية بعنوان »الشباب 
سفراء االبتكار« ضمن أعمال اليوم الثاني 
م��ن ال��دورة الخامس��ة للقم��ة العالمية 
للحكومات المنعقدة في دبي، الضوء على 
تجارب ش��بابية مبتكرة، واس��تضافت كاًل 
م��ن فاطمة الكعبي، المبتك��رة اإلماراتية 
الشابة، وتوماس سواريز وهو مبتكر شاب 
من الواليات المتح��دة، وأدارها المحاور 

عمر بطي. 

منظومة
وش��هدت بداي��ة الجلس��ة ع��رض فيديو 
قصي��ر تحدث فيه أحم��د بن بّيات رئيس 
مجلس إدارة ش��ركة اإلمارات لالتصاالت 
المتكامل��ة »دو«، ق��ال فيه إن الش��باب 
يش��كلون الحاضر والمستقبل، وإن أجيال 
الشباب الحالية متعلمة وواعية وطموحة. 
وأك��د ب��ن بّي��ات أن دول��ة اإلمارات 
وفرت للشباب أفضل منظومة داعمة من 
نوعها، وأنه ينبغي على االقتصاد أن يكون 
معتمداً على الش��باب وطاقاتهم اإلبداعية 

في مجاالت األعمال واالبتكار وغيرها. 

قناعة
من جهتها، قالت فاطمة الكعبي إن لديها 
قناعة بأنه »ليس من الضرورة االنتظار بل 
يج��ب العمل انطالقاً من الحاضر لتحقيق 

مستقبل أفضل«.
المتوف��ر  الدع��م  يخ��ص  م��ا  وف��ي 
للمبتكري��ن، قال��ت الكعب��ي: »ما يحصل 
ع��ادة ه��و أن المبتكري��ن يحصلون على 
الدعم بعد أن يصبحوا ناجحين، لكننا نود 
أن ن��رى الدعم يتوفر قبل النجاح وبعده، 
ل��م ألَق دعم��اً كبي��راً م��ن أصدقائي أو 
مدرستي في بداياتي، لكن عائلتي لطالما 
ش��جعتني عل��ى المض��ي قدم��اً لتحقيق 
أحالم��ي، واجهت بع��ض المضايقات من 
زميالت��ي في المدرس��ة ف��ي البداية ألن 

اهتمامات��ي كانت مختلف��ة، خاصة وأنني 
لس��ت مثل بقية الفتيات اللواتي يتسلين 
بألعابهن، لكنني ثابرت مع ذلك ونجحت 
في إلقاء محاضرة ضمن سلسلة محاضرات 

تيد إكس الشهيرة وعمري 13 عاماً«.

انتظار
وأك��دت الكعبي أن على الش��باب أال 
يضيع��وا أوقاتهم ف��ي أش��ياء ال تنفعهم 
وق��د تضرهم، وأال ينتظروا الحصول على 
المس��اعدة ويأخذوا زمام المبادرة، فيما 
أش��ار توماس إلى أهمي��ة التحلي بالثقة 
وأال يفقدها المبتك��ر أو تضعف عزيمته 
وطاقت��ه، مؤك��دا أنه لم يل��ق الكثير من 
التش��جيع واإليم��ان بقدرات��ه، لكنه كان 
واثقاً من نفس��ه وتحلى بروح الش��جاعة 

والشغف لما يحب عمله. 

دعم
وقال س��واريز: »ال ش��ك ب��أن الدعم من 
األصدق��اء والعائلة والمدرس��ة مهم جداً، 
كم��ا أن حرك��ة المص��ادر المفتوحة عبر 
اإلنترن��ت وف��رت الكثي��ر م��ن الموارد 
األعم��ال  ورواد  للمبتكري��ن  التعليمي��ة 
الشباب، ونجحت أيضاً في إلقاء محاضرة 
في تيد إكس وعمري 12 عاماً، لقد عملت 
على مش��اريع البرمجيات اإللكترونية في 
بداياتي، وأنش��أت نادياً مدرس��ياً لتعليم 
الطلب��ة المهتمي��ن بالتعرف عل��ى عالم 
البرمج��ة. ل��ذا فقد كانت ه��ذه التجربة 
مفيدة جداً لي ولزمالئي على حد سواء«. 
وتعتب��ر فاطمة الكعبي أصغر مخترعة 
إماراتي��ة وه��ي حاصل��ة عل��ى ميدالية 
أوائ��ل اإلمارات وتملك ف��ي رصيدها 10 

اختراعات علمية في مجاالت مختلفة.

■ فاطمة الكعبي وتوماس سواريز وعمر بطي خالل الجلسة  |  من المصدر 

وفقًا لتقرير شركة االستشارات العالمية »أيه تي كيرني«:

متطوع في خدمة 
فعاليات »القمة«

Ⅶ دبي- رامي عايش

يش��ارك نح��و 300 متطوع م��ن هيئة 
تنمي��ة المجتم��ع في دبي ومؤسس��ة 
اإلم��ارات ورابطة طلب��ة اإلمارات في 
تنظيم فعاليات الدورة الخامسة للقمة 
العالمي��ة للحكومات، بع��د اختيارهم 
مجل��س  رئاس��ة  مكت��ب  قب��ل  م��ن 
ال��وزراء، وتوزيعه��م على ش��كل فرق 

عمل لإلش��راف على المه��ام المختلفة 
والتس��جيل  واالس��تقبال  كالمواصالت 

وخدمات المشاركين. 
وج��رى اختي��ار المتطوعي��ن بموج��ب 
المقابالت الش��خصية التي ارتكزت على 
قياس الوعي بأهمية الحدث عالمياً كونه 
منصة هامة الستشراف المستقبل، فضاًل 
ع��ن المه��ارات الفردية الت��ي يتمتعون 
بها، وخضوعه��م لتدريبات نوعية تتعلق 

بالمه��ام الموكل��ة إليهم بم��ا يتيح لهم 
تقدي��م الخدمات المتوقعة منهم بكفاءة 
عالية. ويتطلع المتطوعون لتقديم صورة 
مش��رقة للمش��اركين في القمة تعكس 
صورة المجتم��ع اإلماراتي وتقدم لمحة 
ع��ن م��وارده البش��رية التي تع��د أبرز 
مقومات التنمية المستقبلية، كما يتنافس 
المتطوعون لتحقيق أداء متميز يؤهلهم 

للفوز بجائزة أفضل متطوع في القمة.

■ دور بارز للمتطوعين في إنجاح فعاليات القمة  |  البيان

300

أحمد بن بيات: 
اإلمارات وفرت 

للشباب أفضل 
منظومة داعمة

 فاطمة الكعبي تطالب بتشريعات تتيح 
تسجيل اختراعات من هم دون الـ 18

Ⅶ دبي- رحاب حالوة 

طالب��ت المخترع��ة الصغي��رة فاطمة 
الكعب��ي بوج��ود تش��ريعات وأنظمة 
تتي��ح ألصحاب األف��كار واالختراعات 
واالبت��كارات م��ن تحت س��ن ال� 18 
عاماً تسجيل اختراعاتهم ليتمكنوا من 
تس��جيلها وتوثيقها بأس��مائهم أس��وة 
باألعم��ال الكبي��رة الت��ي تعمل تحت 
س��قف م��ن التش��ريعات لتحم��ي ما 
يقدمونه للمجتمع، وإنشاء جهة تعنى 

باحتواء المشاريع الصغيرة التي تجسد 
أفكارهم واختراعاتهم وتتعامل معهم 
حسب األعمار وتصنيفهم ضمن فئات. 

خدمة
ولفت��ت الكعبي الت��ي تبلغ من العمر 
15 عام��اً، أنه��ا لديها 12 ابت��كاراً في 
مج��االت مختلفه تخدم فئات متعددة 
من المجتمع منها ذوو اإلعاقة والبيئة، 
فض��ال ع��ن ابتكاراته��ا ف��ي الروبوت 

بناءه وبرمجته وتكتسب  تتعلم  حيث 
خبرات جديدة ولفتت إلى أنها تعمل 
حالياً على مشروع جديد يوفر الطاقة.
وقالت إن تكلفة تسجيل االبتكارات 
خ��ارج الدول��ة عالي��ة، لذل��ك الجيل 
الجدي��د من المخترعي��ن والمبتكرين 
إلى  النابغة بحاجة  وأصحاب األف��كار 
وج��ود جهة تعنى باحتواء المش��اريع 
الصغيرة واألفكار وخاصة لصغار السن 
كدافع ومحفز لهم على االستمرار نحو 
تطوي��ر الذات و إظه��ار إبداعات أكثر 

في المستقبل. 

مقومات
ولفتت إلى أن دولة اإلمارات س��باقة 
في كل ش��يء و تولي االبت��كار جانباً 
هاماً في خططها ورؤيتها، حيث اصبح 
االختراع والعلم واإلبداع من مقومات 
الت��ي تضع  الحي��اه األساس��ية، وهي 

الدول في مصاف الدول المتقدمة. 
وقالت إن االبتكار منظومة متكاملة 
وركيزة أساسية لبناء اقتصاد قائم على 
المعرف��ة، لذلك البد أن يتم تس��خير 
كافة العوامل التي تدفع إلى اس��تثمار 

طاقات ومواهب وقدرات.

■ فاطمة الكعبي 

لديها 12 ابتكارًا 
وتعمل على 

مشروع جديد 
لتوفير الطاقة

شما المزروعي: 
الشباب يعرضون

مقترحاتهم 
بشفافية

■ مايكل رومكي■ موريسيو زوازوا ■ أنطوان نصر



»االقتصاد« تبحث التعاون مع »غوغل« في االبتكار والملكية الفكرية

بحث معالي المهندس س��لطان بن س��عيد 
المنصوري، وزير االقتصاد، مع كنت والكر، 
نائ��ب الرئيس التنفيذي ورئيس السياس��ة 
القانوني��ة  والش��ؤون  العالمي��ة  العام��ة 
االجتماعية لشركة غوغل،  واالس��تثمارات 
أمس، سبل التعاون في عدد من المجاالت 
والملكية  والمعرف��ة،  باالبت��كار  المتعلقة 

الفكرية.
وحضر اللقاء الذي عقد خالل حضور معاليه 
فعاليات الدورة الخامس��ة للقمة العالمية 

للحكوم��ات 2015، المهندس محمد أحمد 
بن عب��د العزيز الش��حي، وكي��ل الوزارة 
للش��ؤون االقتصادي��ة، وحمي��د بن بطي 
المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات 
وحماية المستهلك بوزارة االقتصاد، إضافة 

إلى عدد من كبار مسؤولي شركة غوغل.
وناق��ش اللق��اء س��بل التعاون مع ش��ركة 
غوغ��ل في ع��دد من النق��اط التي تحظى 
باهتم��ام الحكوم��ة اإلماراتي��ة ف��ي إطار 
المستدامة وبناء  التنمية  لتحقيق  مساعيها 

اقتصاد تنافس��ي متنوع قائم على المعرفة 
واالبتكار بقيادة كفاءات وطنية متمكنة. 

وق��ال معالي المنصوري إن دولة اإلمارات 
أول��ت االبت��كار أهمي��ة قص��وى، التزاماً 
بتوجيه��ات قيادته��ا الرش��يدة، وجعلت��ه 
محوراً للتنمية، وهو ما عكسته مستهدفات 
األجن��دة الوطنية التي ركزت على تكثيف 
وتش��جيع جهود المؤسس��ات واألفراد في 
القطاعين الحكومي والخاص.  دبي - البيان 

توماس ديكسون: 100 عام ساخنة تنتظر األرض
■ دبي - البيان 

قال البروفيس��ور توماس ديكسون أس��تاذ التغير 
المناخ��ي إن��ه عل��ى مدى ال���100 ع��ام المقبلة 
س��ترتفع درجة حرارة األرض لتصبح أكثر سخونة 

بشكل لم يشهد له اإلنسان مثياًل من قبل.
وأش��ار ديكسون خالل جلسة »التغير المناخي 
وسلس��لة إمداد الغ��ذاء«، ضمن فعالي��ات القمة 
العالمي��ة للحكومات، أمس، إلى أن نس��بة التغير 
س��تكون ش��ديدة الوط��أة بحي��ث إن العديد من 
األنظمة البيئية ستفقد بعض أشكال الحياة البرية 
والقدرة على التكيف م��ع التغيرات ومن ضمنها 
المحاصي��ل الزراعية التي تتأث��ر دورتها اإلنتاجية 

بارتفاع درجات الحرارة. 

االحتباس الحراري
وأض��اف ديكس��ون: »إن ل��م نتمكن م��ن إبطاء 
وعكس عملي��ة تراكم الغازات وظاهرة االحتباس 
الح��راري فل��ن تمهلن��ا هذه المس��تجدات آالف 
الس��نين بل س��يكون أمامن��ا بضعة عق��ود فقط 
للتعامل مع التغيرات الجذرية في األحوال الجوية 
ومنس��وب البح��ار والتهدي��دات الخطيرة لصحة 
اإلنس��ان، كم��ا أن زي��ادة فرص حدوث الس��يول 
والفيضان��ات والعواصف والخس��ائر الزراعية قد 
تقوض االقتصادات العالمية«، مشددا على أهمية 
توظيف االبت��كار التكنولوجي إلنت��اج المحاصيل 
المعدلة التي من شأنها التأقلم مع التغير المناخي. 
وأكد ديكس��ون أن ن��درة الم��وارد البيئية إذا 
تفاعل��ت مع عوام��ل أخرى يمك��ن أن تقود إلى 

اندالع الصراعات، حيث تش��كل الموارد الطبيعية 
مح��ور العديد من النزاعات؛ ففي الفترة الممتدة 
م��ن 1990إل��ى غاية 2002 ش��هد العال��م حوالي 
17 نزاع��اً؛ وكان التغير المناخ��ي وندرة الموارد 
ف��ي صلب ه��ذه النزاعات، كما ش��ّكلت الموارد 
الطبيعي��ة مص��در تمويل م��ادي ه��ام لألطراف 

المتنازعة. 
 

االستدامة 
وأضاف ديكس��ون أنه لتحقيق أهداف االستدامة 

البيئية يجب تغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك غير 
المس��تدامة، واّتباع طرق جدي��دة ومبتكرة تقوم 
على الترشيد في اإلنتاج واالستهالك معاً، وتفعيل 
ضوابط اإلنصاف والعدالة؛ من أجل تمكين جميع 
األجي��ال من االنتفاع والتمتع المتس��اوي بموارد 

الكوكب. 
وأض��اف أن تعريف ظاهرة االحتباس الحراري 
عبارة عن تس��خين س��طح األرض وطبقات الجو 
الدني��ا، وتتفاقم ش��دة ه��ذه الظاهرة م��ع تزايد 
كميات ثاني أكس��يد الكربون في الجو، ويس��مح 

جو األرض لنس��بة كبيرة من أشعة الضوء الصادر 
عن الشمس بالوصول إلى سطح األرض وتسخينها، 
ويعاود إش��عاع جزء من هذه الطاقة على ش��كل 
أش��عة تحت حمراء، تمتص معظمها جزيئات من 
ثاني أكس��يد الكربون وبخار الم��اء في الجو، ثم 
تنعكس هذه األش��عة ثانية إلى سطح األرض في 

صورة حرارة. 
وذكر: »ُيفترض في العالقة بين اإلنسان والبيئة 
أن تكون عالق��ة منفعة متبادلة؛ فكم��ا أن البيئة 
تمنح مواردها لإلنس��ان وتلبي حاجاته بما يضمن 
أمنه وبقاءه على قيد الحياة، ُيفترض في اإلنس��ان 
أال ُيْف��ِرط في اس��تهالك موارده��ا الطبيعية، وأال 
ُيتلفها بش��كل يم��ّس بقدرة كوك��ب األرض على 

تجديد موارده«. 

محمد الزرعوني: »قمة الحكومات« رّسخت 
مكانتها عالميًا في استشراف المستقبل

■ دبي - لؤي عبدالله

اعتبر الدكت��ور محمد الزرعون��ي، المدير 
الع��ام للمنطق��ة الح��رة بمط��ار دبي، إن 
»القم��ة العالمي��ة للحكوم��ات« نجح��ت 
ف��ي ترس��يخ مكانتها كأكب��ر محفل دولي 
يجم��ع تحت مظلته نخبة من صناع القرار 
وراس��مي السياس��ات والعق��ول المبدعة 
حول العالم، الستش��راف مس��تقبل العمل 
الحكوم��ي، وتعزيز دور المعرفة واالبتكار 
الحكوم��ات  والتكنولوجي��ا ف��ي تمكي��ن 
م��ن التفوق والري��ادة، والتعام��ل األمثل 
مع االتجاه��ات المس��تقبلية والمتغيرات 
العديدة التي يش��هدها العال��م، فضاًل عن 
تطبي��ق أرقى الممارس��ات الحكومية التي 
عرفتها البشرية لتحقيق االزدهار والتنمية 

المستدامة.

حراك
وأض��اف: عاماً بع��د عام، مثل��ت مخرجات 
القم��ة ترجمة عملي��ة لتوجيه��ات صاحب 
الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم، 
نائب رئي��س الدولة رئي��س مجلس الوزراء 
حاك��م دبي، رعاه الله، بجعله��ا حراكاً دولياً 
من أجل صناعة مس��تقبل أفضل للش��عوب، 
حي��ث وف��رت منص��ة عالمي��ة ديناميكي��ة 
للتواصل بي��ن رواد الفكر واإلدارة والتنمية 
البش��رية من مختلف الدول للخروج بأفكار 
خالق��ة ومبادرات رائ��دة باتت مبعث إلهام 
لكاف��ة الحكوم��ات الراغبة في ارتقاء س��لم 
التميز وتحسين جودة الحياة في مجتمعاتها.

محاور
وتاب��ع الزرعوني قائ��اًل: إن المحاور التي 
تناقش��ها الدورة الخامس��ة من القمة هذا 
الع��ام توفر مناخ��اً معرفياً مثالي��اً لنا في 
س��لطة المنطقة الحرة بمطار دبي، لتبادل 
الخبرات واستكش��اف أفضل معايير العمل 
التطوير  التي تدف��ع مس��يرة  المؤسس��ي 
المس��تمرة الت��ي تش��هدها داف��زا قدماً، 
وجاءت الجلس��ة الحوارية لصاحب السمو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم، رعاه 
الل��ه، ح��ول اس��تئناف الحض��ارة العربية 
بمثابة دفعة معنوية كبيرة ومصدر تحفيز 
للجميع لبدء ح��وار عربي تنموي حقيقي 
يرس��م الطريق نحو إعادة إطالق المس��ار 
الحضاري ال��ذي عرفته المنطق��ة العربية 
عل��ى مدى عصور طويلة، مس��تلهمين من 
سموه الرؤية الثاقبة التي تؤمن بالمقّومات 

الحضارية لإلنس��ان العربي في دفع عجلة 
النم��و والتق��ّدم من جديد ف��ي المنطقة. 
ولعل خير مثال عل��ى ذلك دولة اإلمارات 
العربي��ة المّتح��دة التي تضع ف��ي مقّدمة 
أولوياته��ا االس��تثمار األمثل في اإلنس��ان 
وصنع الكفاءات القيادية الش��ابة من أجل 
التطّور واستشراف  المواصلة في مس��يرة 

المستقبل.

رؤية
وذكر: احتكاماً بكلمة صاحب السمو الشيخ 
محم��د بن راش��د آل مكتوم، رع��اه الله، 
ال��ذي أّك��د أن »الرؤية وحده��ا ال تكفي، 
ب��ل يجب وضع الخطط إلنجاز تلك الرؤية 
والمقياس الحقيقي هو في الفعل«، يمكن 
الق��ول إّن نتائج مثل هذه الجلس��ات هي 
وقود النهض��ة الحضاري��ة العربية التي ال 
ب��د أن تمر عبر بواب��ة التنمية االقتصادية، 
ومن هن��ا تب��رز أهمية تطوي��ر مقاربات 
االس��تثمار والتجارة ودور المناطق الحرة 
في المشهد االقتصادي العربي الذي يعيش 
حاجة ماس��ة إلى انطالقة حقيقية في هذا 
المج��ال الحي��وي. وم��ن ه��ذا المنطلق، 
تض��ع »داف��زا« عل��ى عاتقها تطوي��ر بيئة 
اقتصادية تس��توفي أفضل مقومات النجاح 
واالس��تدامة لعمالئها، حتى تكون مقصداً 
عربياً وعالمياً رائداً لالستثمارات، وتساهم 
بفعالية في اقتصاد دبي واإلمارات العربية 
المتح��دة، وتدع��م كافة الجه��ود العربية 
الرامية لتحقيق التنمية واستئناف المسيرة 

الحضارية.

معرض الحكومات الخالقة بيئة محّفزة 
لالبتكار والتطوير وتعميم الفائدة

■ نورا األمير 

يساهم معرض الحكومات الخالقة الذي 
للحكومات  العالمية  القمة  تس��تضيفه 
ف��ي دورتها الخامس��ة، وينظمه مركز 
محمد بن راشد لالبتكار الحكومي في 
تشجيع ودعِم المخترعين والمبتكرين، 
والعمل على تطوير ونقل التكنولوجيا 
ال��ذي يس��اعد ف��ي تطوير  بالش��كل 
مجاالت الحياة المختلفة، وعليه يتطلع 
القائمون علي��ه ألن يكون بيئًة محّفزًة 
لالبت��كار والتطوير م��ع تحقيق الربط 
لتعميم  العالم��ي  بالمجتم��ع  األمث��ل 

الفائدة. 
إدارة  الهاش��مي مدير  لهدى  ووفقاً 
مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي 
يضم المع��رض 13 ابتكاراً حكومياً من 
12 دول��ة، والتي تم اس��تلهام معظمها 
م��ن التقرير الذي ق��ام بتطويره مركز 
محم��د بن راش��د لالبت��كار الحكومي 
بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمي��ة )OECD(، ع��ن االتجاهات 
الحكوم��ي  االبت��كار  ف��ي  العالمي��ة 
المشاركة  واستغرق اختيار االبتكارات 
قراب��ة الع��ام، الفتة إل��ى أن المعرض 
يستهدف فتح آفاق رحبة أمام أصحاب 
لتس��ويق  والمبتكري��ن  االبت��كارات 
ابتكاراته��م بطريق��ة احترافية، إضافة 
إلى نش��ر ثقاف��ة االبت��كار واالختراع، 
وتس��ليط الضوء على دور االبتكار في 
التنمية، آخذين بالحسبان دوَر عرضها 
ف��ي القمة الحكومية كعنصر مس��اهم 

ومهم في تطور المجتمعات.

أوضحت أن المركز يعمل على ثالثة 
محاور األول نش��ر ثقافة االبتكار وبناء 
القدرات واختبار االبتكار، الفتة إلى أن 
المعرض ش��كل فرصة فريدة ألصحاب 
االبت��كارات للتواص��ل م��ع الجمه��ور 
وع��رض ابتكاراتهم وه��ذا به نوع من 

التحفيز والدافعية.
تضّم��ن المع��رض ع��دداً ملفتاً من 
المش��اركاِت واالبتكارات التي تميزت 
بالنوعية وس��خاء المضم��ون من دولة 
والواليات  المتحدة  والمملك��ة  اليابان 
المتحدة، كابتكار للحالقين يس��اعدهم 
في الحد من ح��االت االنهيار العصبي 
واإلق��دام عل��ى االنتح��ار م��ن خالل 
اكتش��اف س��مات االكتئ��اب لزبائنهم 
في مراحلها األولية، ومش��روع تصميم 
لألش��خاص ذوي  خدم��ات مخصص��ة 
اإلعاقة من المملكة المتحدة وتخصيص 
المبتكرة ضمن  مكتب الختبار األفكار 

مكت��ب رئيس ال��وزراء الت��ي أطلقتها 
إيمانا منها بالدور الذي تؤديه التجارب 
كوس��يلة فعالة الكتساب أدلة ملموسة 
حول س��بل تطوير سياس��ات ونماذج 

التشغيل.
ويمثل مش��روع تصمي��م دار رعاية 
المتح��دة  الوالي��ات  م��ن  للمس��نين 
استوحاه  إنس��انياً  األميركية مش��روعاً 
مصمم��و دار النترن لرعاية المس��نين 
من ذكريات المرضى المس��نين فبدالً 
م��ن تصميم الغ��رف أو الوحدات كما 
هو متعارف عليه يقيم كل مس��ن في 
منزل صغير على ش��ارع جانبي هادئ 
يشبه تلك األحياء التي نشأ فيها معظم 
المرض��ى ف��ي ثالثين��ات أو أربعينات 
المش��روع  الماض��ي، ويهدف  الق��رن 
المبتك��ر ال��ذي يعتم��د على تس��خير 
المكان والزمان والمش��اعر إلى تحفيز 
وتنش��يط  للمرضى  الخمس  الح��واس 

ذاكرتهم وإعادة تأهيلهم.

■ خطوة مهمة على طريق تطوير ونقل التكنولوجيا  |  من المصدر

تجربة اإلمارات في المراكز التجارية يمكن تطبيقها على الزراعة
مدير مبادرة الزراعة المفتوحة في معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا:

■ دبي - سعيد الوشاحي

قال كليب هارب��ر مفتش أول ومدير مبادرة 
الزراعة المفتوحة في معهد ماساتشوس��تش 
للتكنولوجي��ا إن 60 % من الطعام الذي يتم 
إنتاج��ه يتع��رض للهدر ضمن حلق��ة اإلنتاج 
الطويل��ة الت��ي يتع��رض له��ا حت��ى وصوله 
للمستهلك، حيث تفس��د كميات كبيرة أثناء 
حص��د المحاصي��ل وكمي��ات أخ��رى خالل 
عملي��ات نقله��ا وتوزيعه��ا وش��حنها للدول 
المس��تهلكة، مش��يراً إلى أن ال بد من حلول 
تقنية تختصر المس��افة الطويلة التي تقطعها 
األطعمة حتى تصل إلى المس��تهلك. وأش��ار 

هابر إلى أنه باستخدام التكنولوجيا بات من 
الس��هل التحكم في المناخ وإنتاج المحاصيل 
الت��ي تحتاجها ال��دول وبالتالي تقليص حجم 
اإلنفاق على اس��تيراد األغذية، مستدالً بذلك 
على المراكز التجارية التي أسس��تها اإلمارات 
للس��ياح والمقيمين وأصبح باإلمكان التحكم 
في درجة الحرارة داخل المراكز، وهي أحد 
النماذج الت��ي يمكن تطبيقها عل��ى الزراعة 
من خالل تسخير التكنولوجيا لتوفير األجواء 

التي تحتاجها.
وأوض��ح أن التكنولوجيا اس��تخدمت في 
كافة مجاالت الحياة، والزراعة أحد المجاالت 
التي اس��تخدمت فيها ولكن بص��ورة جزئية 

خصوص��اً في اإلمارات الت��ي تواجه تحديات 
مناخي��ة متمثلة ف��ي درجة الحرارة وش��ح 
المي��اه واالفقت��ار إل��ى األراض��ي الزراعية، 
الفت��اً إلى أن 85 % م��ن المحاصيل الزراعية 

الموجودة في أسواقها مستوردة.
ولف��ت إل��ى أن ال��دول العربية بش��كل 
ع��ام أكثر حاج��ة من غيرها لالس��تفادة من 
جدي��دة  أس��اليب  وتطوي��ر  التكنولوجي��ا 
لتحدي��ات المن��اخ، وه��ي مطالبة بش��راكة 
حقيقية الس��تثمار المقومات الت��ي تمتلكها 
بعض ال��دول لزراع��ة المحاصيل وتش��كيل 
تكتالت زراعية تعتمد على اس��تخدام أدوات 
وتكنولوجي��ا جدي��دة لالعتماد على نفس��ها 

ف��ي المقام األول، وتوفي��ر اكتفاء عربي من 
األغذية دون الحاجة إلى االستيراد من الدول 
البعيدة لتقصير المسافة التي ينتج عنها فساد 

كميات كبيرة من األطعمة.
وتوق��ع هاربر بعد اطالعه على طموحات 
الدول��ة والجهود التي تبذلها في هذا المجال 
أنه��ا باتت مؤهلة للقيام بدور أكبر من خالل 
التقنيات التي تستخدمها في كافة المجاالت 
وخصوصاً الشحن الذي يضمن وصول السلع 
في أق��رب وقت ممكن بفضل البنية التحتية 
الت��ي تمتلكه��ا، ع��الوة عل��ى جهودها في 
محارب��ة قضايا المن��اخ والتقليل من البصمة 

الكربونية التي سوف تحدث فرقاً بيئياً.

■  محمد الزرعوني

كليب هاربر:

 60 % من الغذاء 
يهدر في مرحلة 
اإلنتاج والتوزيع

أكد أن التغير المناخي وندرة الغذاء مصدران للصراعات

■ توماس ديكسون خالل الجلسة   |   من المصدر 

قال البروفيسور توماس ديكسون إنه 
الفترة الممت��دة من 1990إلى  وفي 
غاية 2002 ش��هد العال��م حوالي 17 
المناخي وندرة  التغي��ر  نزاعاً؛ وكان 
الم��وارد في صلب ه��ذه النزاعات، 
الطبيعي��ة  الم��وارد  ش��كّلت  كم��ا 
مص��در تمويل مادي ه��ام لألطراف 

المتنازعة.
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■ سلطان المنصوري وكنت والكر خالل اللقاء  |  من المصدر
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ريناتو ليبيك: دبي مثال فخر لما تقدمه 
حكومة لشبابها

نقاش

قال ريناتو ليبي��ك، الرئيس التنفيذي في 
Bouxtie بالوالي��ات المتحدة األميركية: 
»إن دب��ي، من خ��ال أجندته��ا الخاصة 
للس��عادة، تعد مثاالً ممت��ازاً عما يمكن 
للحكومة أن تفعله لتخلق شعوراً بالفخر 

والتطلع للمستقبل بين شبابها«.
واتف��ق مش��اركون ف��ي حلقة نقاش��ية 
ضمن فعاليات القمة العالمية الخامس��ة 
للحكومات، أمس، ش��ارك بها إلى جانب 
ليبي��ك، ري��ان بات��ل، المدي��ر التنفيذي 

 GIVN العالم��ي وعض��و مجل��س إدارة
األعم��ال  ورائ��دة  األميركي��ة،   Goods
والكاتب��ة ل��دى رن��ا غوج��رال، على أن 
الش��باب الي��وم ه��م أكث��ر والًء للقي��م 
واألف��كار الت��ي يؤمنون به��ا من والئهم 
تج��اه أي عامة تجارية أو حكومة، لذلك 
ينبغي أن ترك��ز الحكومات والقادة على 
خل��ق تأثير في المجتم��ع المحلي إذا ما 
دبي - البيان  أرادت كسب ثقة الشباب.  

أرجون رادار: اإلمارات أثبتت تفوقها بمواكبة التطورات 
التكنولوجية الصحية

جلسة

التنفي��ذي  الرئي��س  رادار  ارج��ون  ق��ال 
لش��ركة »فيليبس« في الش��رق األوس��ط 
وتركي��ا، »إن اإلمارات إح��دى الدول التي 
أثبتت بممارس��اتها االس��تثنائية في مجال 
الرعاي��ة الصحي��ة تفوقه��ا ونجاحه��ا في 
مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع 

الصحي«.
رادار وفي جلسة بعنوان »مستقبل الرعاية 
الصحي��ة«، عق��دت ضم��ن أعم��ال القمة 
العالمي��ة للحكومات، أمس: بين »أن بعض 

ال��دول األوروبي��ة أصبحت تس��تثمر أكثر 
في س��بيل الوقاية من األم��راض للحيلولة 
دون احتياج األفراد لدخول المستش��فيات 
والحصول عل��ى الرعاية الصحية وهذا أمر 
يمكن للعديد من الدول اتباعه على المدى 
الطويل، عب��ر تحقيق التكامل في خدمات 

الرعاية الصحية«.
من جهته، قال شمشير فاياليل المدير العام 
لمجموعة »ف��ي بي إس« للرعاية الصحية: 
»نح��رص على تقديم مس��توى عالمي من 

الرعاي��ة الصحية ي��وازي تمي��ز الخدمات 
المقدم��ة ف��ي دول��ة اإلم��ارات لمواكبة 
التغي��رات المس��تقبلية غي��ر المس��بوقة، 
فالث��ورة الصناعية الرابعة تس��تلزم امتاك 
بنية تقنية متطورة، من ش��أنها أن تساهم 
في تقديم خدمات صحية أفضل لألفراد«.

وأضاف: »علينا تعمي��م منجزاتنا مع باقي 
دول العال��م وخاصة الفقي��رة منها وذلك 
لمساعدتهم على محاربة األمراض المعدية 
دبي - البيان والمزمنة«.  

منصور بن زايد: واجب الحكومات والمؤسسات 
الفاعلة خلق تنمية حقيقية للشباب

Ⅶ دبي - وام

شهد س��مو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 
نائ��ب رئيس مجل��س الوزراء وزير ش��ؤون 
الرئاس��ة، توقيع مذكرة تفاه��م بين مجلس 
اإلمارات للشباب ومؤسسة األمير محمد بن 
س��لمان بن عبد العزيز »مسك الخيرية«، في 
إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في 

دورتها الخامسة.
بي��ن  التع��اون  عل��ى  المذك��رة  وتن��ص 
الطرفين، لتطوير مبادرات تهدف إلى تمكين 
المواهب، وتحفي��ز طاقات اإلبداع واالبتكار 
ل��دى الش��باب الس��عودي واإلمارات��ي في 
مج��االت التعليم والمعرف��ة وريادة األعمال 

والعطاء االجتماعي.
وأكد س��مو الش��يخ منصور ب��ن زايد آل 
نهيان، أنه من واجب الحكومات والمؤسسات 
الفاعلة في المنطقة العربية أن تقوم بدورها 
الفّع��ال لخلق تنمية حقيقية للش��باب، تقوم 
عل��ى وض��ع سياس��ات وخطط ومب��ادرات، 
تهدف إلى استنهاض الطاقات الكامنة لديهم، 
للمشاركة بصورة حضارية في تطور بلدانهم. 
وقال س��موه: »نهدف من ه��ذا التعاون إلى 
توحي��د الجه��ود لتصب في خدمة ش��ريحة 

الش��باب في كل م��ن المملك��ة واإلمارات، 
حيث إننا على ثق��ة بأن أبناء هذين البلدين 
يتشاركون طموحاً مشتركاً ورغبة حقيقة في 

أداء واجباتهم بشكل أكبر في بلدانهم«.
ومن جانبها، قالت معالي شما المزروعي، 
وزيرة دولة لشؤون الشباب، إن هذه المذكرة 
تعمل على صياغة مظلة ش��راكة وتعاون بين 
الشباب السعودي واإلماراتي الذين يجمعهم 
الكثي��ر من األح��ام والتطلع��ات، ودعمهم 
بمبادرات تمكنهم ف��ي مجاالت التكنولوجيا 
واالس��تدامة واالبت��كار واستكش��اف ف��رص 
أعمال المستقبل، وذلك عبر دراسة التجارب 

المحلية التي أحدثت فرقاً في حياة الشباب، 
واالطاع على أفضل الممارسات، واالستثمار 
فيه��ا من أجل دف��ع هؤالء الش��باب عالمياً. 
وب��دوره، ذكر بدر العس��اكر، األمي��ن العام 
لمؤسس��ة األمير محمد بن س��لمان بن عبد 
العزي��ز »مس��ك الخيرية«، أن ه��ذا التعاون 
م��ع دولة اإلمارات يمثل فرصة كبيرة لتبادل 
الخبرات والمعارف، واإلس��هام في تحس��ين 
مس��تويات االبت��كار وري��ادة األعمال، حيث 
أثبت��ت دولة اإلم��ارات ريادتها ف��ي تطوير 
برامج واس��تراتيجيات تعنى بشؤون الشباب 

وقضاياهم.

منصور بن زايد يؤكد وقوف اإلمارات 
الدائم إلى جانب لبنان

..ويبحث تعزيز العالقات الثنائية 
مع جمهورية سلوفينيا

Ⅶ دبي - وام

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 
نائب رئي��س مجلس الوزراء وزير ش��ؤون 
الرئاس��ة، أم��س، غس��ان حاصبان��ي، نائب 
رئي��س الوزراء وزير الصحة في الجمهورية 
اللبنانية، الذي يزور الدولة للمش��اركة في 
العالمي��ة للحكومات. وجرى  القمة  أعمال 
خ��ال اللقاء بحث تعزيز العاقات األخوية 
بين اإلمارات ولبنان في مختلف المجاالت، 
بما يحقق المصالح المش��تركة. وأكد سمو 
الشيخ منصور بن زايد، خال اللقاء، وقوف 
دول��ة اإلم��ارات الدائم إلى جان��ب لبنان، 
ودعم مش��اريع التنمية في المجاالت كافة، 
بم��ا يعود بالنف��ع والفائدة على الش��عب 

اللبناني الش��قيق. حضر اللق��اء معالي عبد 
الرحم��ن بن محمد العوي��س، وزير الصحة 
ووقاي��ة المجتم��ع، ومعال��ي أحمد جمعة 
الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي 

حمد عب��د الرحمن المدف��ع، األمين العام 
لش��ؤون المجلس األعلى لاتحاد في وزارة 
ش��ؤون الرئاسة، ومحمد س��يف السويدي، 

المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية.

Ⅶ أبوظبي - وام

التق��ى س��مو الش��يخ منصور ب��ن زايد 
آل نهيان، نائب رئي��س مجلس الوزراء 
وزير ش��ؤون الرئاس��ة، أم��س، بوريس 
كوبريفني��كار، نائب رئيس الوزراء وزير 
اإلدارة العامة في جمهورية س��لوفينيا، 
الذي يزور الدولة للمش��اركة في أعمال 

القمة العالمية للحكومات.
وتم خ��ال اللق��اء بح��ث العاقات 
الثنائية بين دول��ة اإلمارات وجمهورية 
س��لوفينيا وس��بل تطويرها بم��ا يخدم 
المصلحة المش��تركة، كما تم استعراض 
المتعلقة بجدول  الموضوعات  عدد من 
أعمال القم��ة العالمية للحكومات، التي 

تهدف إلى االرتقاء بمستقبل الحكومات 
وتمكينها م��ن تحقيق التفوق والريادة. 
حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي، 
نائب وزير ش��ؤون الرئاسة، وحمد عبد 

العام لش��ؤون  المدفع، األمين  الرحمن 
المجل��س األعل��ى لاتح��اد ف��ي وزارة 
شؤون الرئاسة، ومحمد سيف السويدي، 

المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية.

جوزيف ستيغلز: صدمة عالمية بعد 
إطالق إحصائية »أوكسفام« للثروات

Ⅶ دبي - البيان 

 قال البروفيس��ور جوزيف س��تيغلز، 
االقتص��ادي األميرك��ي واألس��تاذ في 
جامعة كولومبي��ا، إن اإلحصائية التي 
أطلقته��ا منظم��ة أوكس��فام الدولية 
أخيراً، والتي كش��فت أن ثروات أغنى 
8 أش��خاص تع��ادل ث��روات النصف 
األفقر من سكان العالم، كانت صادمة 
للكثيرين وش��اهداً حياً على الثروات 
الهائل��ة التي تحصده��ا الفئة األغنى 
في العال��م مقابل الفتات الذي يجنيه 

الفقراء. 
ج��اء ذلك خال جلس��ة »الحوكمة 
االقتصادية العالمية - إلى أين؟« والتي 
أقيم��ت أمس، ف��ي القم��ة العالمية 
للحكومات 2017 المنعقدة في دبي.

اقتصاد أميركا 
وف��ي مع��رض تعليقه عل��ى األوضاع 
االقتصادي��ة الحالي��ة ف��ي الوالي��ات 
المتحدة األميركية، أش��ار ستيجلز إلى 
أن المعاش��ات الت��ي تجنيه��ا الطبقة 
العامل��ة ف��ي الب��اد تع��ادل نس��بياً 
المعاشات نفسها منذ 60 عاماً، أي أن 
الفئ��ات االجتماعية العاملة لم تحصل 
على زيادة حقيقية في معاشاتها، مما 
نتج عنه مشاعر غضب واحتقان كبيرة 
نجم عنها نتائج االنتخابات الرئاس��ية 
األميركية األخيرة. ونّوه ستيجلز أيضاً 
ب��أن البيانات في الوالي��ات المتحدة 
تش��ير إل��ى انخفاض متوس��ط العمر 
االجتماعية  األم��راض  انتش��ار  نتيجة 

عل��ى  واإلدم��ان  االنتح��ار  ونس��ب 
المخدرات. 

تفاوت
وأّكد ستيغلز بأن التفاوت االجتماعي 
وعدم المس��اواة يؤثر س��لباً على أداء 
االنقس��ام  تزايد  االقتصاد، وينتج عنه 
السياس��ي في المجتم��ع، األمر الذي 
ف��ي  االس��تثمارات  حج��م  يخف��ض 
الخدمات االجتماعية األساسية والبنية 

التحتية.
وح��ول دور العولمة في مثل هذه 
التأثيرات، أوضح س��تيجلز أن العولمة 
تلع��ب أثراً صغيراً في هذا األمر، لكن 
التط��ورات التقنية لها دور أكبر بكثير 

ألنها تس��هم في خف��ض الطلب على 
العمالة غي��ر الماهرة وبالتالي ارتفاع 

نسب البطالة. 
وذكر س��تيغلز أن صعود الشعبوية 
في الوالي��ات المتحدة أتى نتيجة ل�3 
عوامل هي تنامي الامساواة، وشعور 
الن��اس بأن المنظوم��ة التي تحكمهم 
غير عادل��ة، خاصة وأن المس��ؤولين 
المباش��رين عن حدوث األزمة المالية 
العالمي��ة في ع��ام 2008 تم تعيينهم 
لحله��ا وإصاحه��ا عوضاً ع��ن أن تتم 
بطبقة  الثق��ة  وفق��دان  محاس��بتهم، 
النخب��ة في المجتمع مع ازدياد غنائم 
الفئ��ة األغنى وتأثر الفئات الوس��طى 

والدنيا بشكل سلبي.

مذكرة تفاهم بين مجلس اإلمارات 
للشباب ومؤسسة ولي العهد األردنية

Ⅶ دبي - وام

شهد س��مو الش��يخ منصور بن زايد آل 
نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
ش��ؤون الرئاس��ة، أمس، توقي��ع مذكرة 
تفاهم بي��ن مجلس اإلمارات للش��باب 
ومؤسس��ة ول��ي العه��د ف��ي المملكة 
األردني��ة الهاش��مية، وذلك على هامش 
فعالي��ات القمة العالمية للحكومات في 

دورتها الخامسة.

جسور التواصل
وقال��ت معال��ي ش��ما بن��ت س��هيل 
لش��ؤون  دول��ة  وزي��رة  المزروع��ي، 
الش��باب: »إن توقيع مذك��رة التفاهم 
مع مؤسس��ة ولي العهد يأتي انعكاساً 
للح��رص الكبي��ر عل��ى بن��اء جس��ور 
التواص��ل مع كل المؤسس��ات المعنّية 
بالشؤون الش��بابية في العالم العربي، 
كما يأتي إيماناً من قناعة تامة بضرورة 
به��دف  الش��بابي،  بالعم��ل  االرتق��اء 
تحقيق األهداف والغايات المنش��ودة 
المتمّثل��ة في تعزيز مهارات الش��باب 

وبناء قدراتهم لرفد المجتمعات«. 

وثمن المدير التنفيذي لمؤسسة ولي 
العهد عمر مصاروة هذه الخطوة، قائًا: 
»إن ه��ذه االتفاقي��ة تنس��جم مع رؤية 
المؤسس��ة القائمة على ضرورة التعاون 
مع المؤسسات والجمعيات ذات العاقة 
بي��ن الدول العربية لاس��تفادة، وتبادل 
الخب��رات والوصول إلى تحقيق أهداف 

المؤسسة في تمكين الشباب.

العمل الجماعي
 وقال نتطل��ع من خال هذه المذكرة 
إل��ى تعزي��ز روح العم��ل الجماع��ي 

ف��ي  البح��ث  وتطوي��ر  والتطوع��ي، 
المج��االت التنموية المهمة لش��ريحة 
ُعد، خاصة  الش��باب على مختل��ف الصُّ
بالقيادة واالبتكار والريادة«.  المتعلقة 
يش��ار إلى أن مؤسس��ة ولي العهد في 
المملكة األردنية تهدف إلى اإلس��هام 
ف��ي تعزي��ز التنمية الش��املة، بما في 
ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات 
المحلية، واإلسهام في إقامة المشاريع 
توفي��ر  عب��ر  المتنوع��ة،  واألنش��طة 
مبادرات وفرص تنمي مواهب الشباب 

وطاقاتهم.

Ⅶ منصور بن زايد يشهد توقيع شما المزروعي وعمر مصاروة المذكرة  | وام Ⅶ منصور بن زايد يشهد توقيع شما المزروعي وبدر العساكر مذكرة التفاهم  | وام 

Ⅶ منصور بن زايد متحدثاً إلى بوريس كوبريفنيكار  |  وامⅦ منصور بن زايد خال لقاء حاصباني بحضور العويس والزعابي والمدفع  |  وام

Ⅶ جوزيف ستيغلز خال الجلسة
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