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انطالقة نحو المستقبل
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Ⅶ دبي ــ البيان

وّج��ه صاح��ب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جميع 
الجهات الحكومية في دبي بأن تطّبق اليوم 
ما س��تطّبقه مدن العالم األخرى بعد عشر 
س��نوات، وذلك تحت قيادة س��مو الش��يخ 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي 
عهد دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي 
للمس��تقبل، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد 
بن راش��د آل مكتوم، نائب حاكم دبي، في 
مبادرة هي األولى من نوعها على مس��توى 

العالم.
وقال س��موه: »اليوم، عب��ر منصة القمة 
العالمي��ة للحكومات، نطل��ق مبادرة دبي 

»10x« التي تس��هم في تنفي��ذ رؤية دبي 
لتك��ون مدينة المس��تقبل، وذلك من خالل 
آلي��ات عمل جدي��دة تحاكي المس��تقبل، 

وتسهم في استدامة تنافسية دبي«.
وأش��ار س��موه إلى أن عمل الحكومات 
ال يقتص��ر على تقديم الخدمات وتطويرها 
فحس��ب، بل يش��مل إح��داث التغيير في 
ُنُظ��م العمل وآلياته، كما أوضح س��موه أن 

المس��تقبل عبارة عن أف��كار وأحالم يجب 
صناعتها وتجربتها في مختبرات، والمبادرة 
الي��وم تجعل من دبي أكبر مختبر للتجارب 

الحكومية المستقبلية في العالم.

نموذج جديد
وتس��عى مبادرة دبي »10x«، بالتعاون مع 
الجه��ات المعني��ة في حكوم��ة دبي، إلى 

تبّني نماذج جديدة لحكومات المس��تقبل، 
بإحداث تغيير ش��امل ف��ي منظومة العمل 
الحكوم��ي، ووضع خطط مس��تقبلية تعيد 
دور الحكوم��ة ف��ي خدم��ة المجتمع��ات 

وصناعة المستقبل. 
وتس��عى دبي، من خالل هذه المبادرة، 
إلى أن تس��بق مدن العالم بعش��ر س��نين، 
ومن هنا أتت تس��مية المبادرة بالرقم 10، 

في الوقت الذي يرمز حرف X إلى التفكير 
المستقبلي خارج األطر التقليدية، ومن ثم 
فإن��ه، من خالل هذه المب��ادرة، ما تطبقه 

دبي اآلن سيطبقه العالم بعد 10 سنوات.
ولتحقيق أهداف المبادرة، سيتم تشكيل 
الف��رق الخاص��ة في الجه��ات المعنية في 
اإلم��ارة لمتابع��ة المب��ادرة، ووضع آليات 
محددة للتنس��يق والمتابعة، وسيتم خالل 

في مبادرة هي األولى من نوعها على مستوى العالم

محمد بن راشد يوّجه حكومة دبي بتطبيـــــــــق ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات

Ⅶ محمد بن راشد متحدثاً عن المبادرة |  تصوير: خليفة اليوسف ومحمد هشام

Ⅶ سموه: دبي تعيد صناعة العمل الحكومي عبر 
منصة القمة العالمية 

Ⅶ نقلة نوعية في وضع أسس جديدة ُتبنى عليها 
منظومة العمل الحكومي

Ⅶ الرقم 10 يرمز إلى عشر سنوات من االستشراف 
تقودها الجهات الحكومية

Ⅶ المبادرة ستحّول دبي إلى أكبر مختبر للتجارب 
الحكومية المستقبلية في العالم

Ⅶ سأتابع تقارير فرق العمل وسنضع الخطط التي 
ُتحدث التغيير المطلوب

Ⅶ عمل الحكومات ال يقتصر على الخدمات 
وتطويرها بل يشمل تغيير آليات العمل

Ⅶ محمد بن راشد خالل إطالق المبادرة بحضور حمدان ومكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد وأحمد ومنصور بن محمد ومحمد القرقاوي وضاحي خلفان ومحمد الشيباني ومطر الطاير ومحمد العلي

Ⅶ سموه متحدثاً عن المبادرة

شــدد صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتوم، 
رئيس  الدولــة،  رئيــس  نائــب 
مجلــس الــوزراء، حاكــم دبي، 
رعــاه اللــه، علــى أن دبــي ال 
تعرف العمــل الروتيني، مطالباً 
الدوائــر المحليــة بتقديم ثالثة 
أفكار مبتكرة ســنوياً على األقل 
شــعبنا  لخدمة  للتطبيق  قابلــة 

وسعادته.
جاء ذلك في تدوينات لســموه 
فــي  الرســمي  حســابه  عبــر 
وقال سموه: »في  »إنستغرام«. 
دبي ال مجــال للعمل الروتيني، 
نريد مــن الدوائــر المحلية أن 
تقدم كل عــام 3 أفكار مبتكرة 
على األقل قابلة للتطبيق لخدمة 
وسعادة شعبنا في خطة تستمر 
لـــ10 ســنوات، ضمــن مبادرة 
 10X جديديــة أطلقنــا عليهــا
لتعزيــز مكانة دبي ضمن قائمة 

المدن األكثر ابتكاراً عالمياً«.
وأضاف: »في دبي، نحن نستبق 
وتخطيــط  بتفكيــر  األحــداث 
اســتراتيجي، وهذه المشــاريع 
وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع 
ستكون محل متابعتي الشخصية 

ومتابعة حمدان ومكتوم«.

3 أفكار  سنويًا
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في مبادرة هي األولى من نوعها على مستوى العالم

محمد بن راشد يوّجه حكومة دبي بتطبيـــــــــق ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات

Ⅶ محمد بن راشد متحدثاً عن المبادرة |  تصوير: خليفة اليوسف ومحمد هشام

Ⅶ الحضور خالل إطالق المبادرة 

Ⅶ محمد بن راشد في حديث مع حمدان ومكتوم بن محمد خالل إطالق المبادرة

10

10x

4

X
10

Ⅶ نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صورة عبر حسابه الرسمي على »إنستغرام«، تجمعه مع صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وعلّق 

سموه عليها: »أنت القائد وال�ملهم.. وستبقى«.                   تصوير: علي عيسى

حمدان بن محمد: أنت القائد والـملهم.. وستبقى

المرحلة المقبل��ة اإلعالن عن خطة »المئة 
ي��وم« للجه��ات المعني��ة بالتنفي��ذ، وتابع 
سموه قائاًل: »سأتابع التقارير التي تصدرها 
فرق العم��ل التي تضم خبراء ومتخصصين 
في كل جهة، وليتم بناء عليها وضع الخطط 
التي ستؤدي إلى تحقيق األهداف، وإحداث 
التغيي��ر المطلوب إلع��ادة صياغة وصناعة 
مفهوم وأس��اليب عمل الجهات الحكومية، 

في خطوة ستس��هم في جع��ل دبي مدينة 
المستقبل«.

وتؤس��س مب��ادرة دب��ي »10x« نماذج 
عمل جديدة بتأس��يس ف��رق X التي تعيد 
صياغ��ة مه��ام وأدوار الجه��ات والهيئات 
الحكومي��ة، وتعزي��ز دوره��ا ف��ي خدمة 
المجتمع وتوجهات المس��تقبل، كما تسعى 
إل��ى اس��تحداث مختب��رات تجريبي��ة في 

الجه��ات الحكومية لتجربة نماذج حكومية 
مس��تقبلية، وإيجاد الحلول للتحديات، كما 
ينبغ��ي وضع آليات عم��ل واضحة لتطبيق 
نم��اذج مس��تقبلية م��ع القط��اع الخاص، 
والس��عي إلى صناعة المس��تقبل من خالل 
ج��ودة الخدم��ات، لتك��ون أكث��ر ق��درة 
ومرون��ة في التعامل مع طبيعة المتغيرات 

والمتطلبات المستقبلية.

مراحل
ومن المقرر أن يجري تطبيق المبادرة على 
مراحل متعددة، وستتم دراسة النتائج التي 
تحققها ف��رق العمل في الجهات الحكومية 
بشكل دوري، للوقوف على مواءمتها للرؤى 
والتوجهات االستراتيجية التي تتم بناء عليها 
إط��الق المبادرة، كما س��تطلق فرق العمل 
ف��ي كل جهة مختبراً يضم كفاءات متميزة، 

النماذج  التطوي��ر وتختب��ر  ت��درس س��بل 
التجريبية التي س��يتم عرضها فيما بعد على 
س��مو الش��يخ حمدان بن محمد بن راش��د 
آل مكت��وم، ولي عهد دب��ي، رئيس مجلس 
أمناء مؤسس��ة دبي للمس��تقبل، والش��يخ 
مكت��وم بن محمد آل مكت��وم، نائب حاكم 
دبي، وخالل المراحل األولى س��يتم التركيز 
عل��ى القطاع��ات الحيوي��ة وذات األهمية 

االستراتيجية لدولة اإلمارات ودبي.
وتش��رف عل��ى تنفي��ذ ه��ذه المبادرة 
مؤسس��ة دبي للمس��تقبل، التي تعمل من 
خ��الل إطالقه��ا للمب��ادرات المس��تقبلية 
عل��ى تحقي��ق أجن��دة دب��ي للمس��تقبل، 
الت��ي أطلقها س��موه الستش��راف وصناعة 
مستقبل القطاعات الحيوية وذات األهمية 

االستراتيجية في دبي ونقلها إلى العالم.
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مديرو دوائر ومسؤولون: عقد جديد من التحدي
أعرب مديرو دوائر ومسؤولون في دبي 
ع��ن ري��ادة مب��ادرة X10 ودوره��ا في 
وضع اللبنة األساس��ية للتطوي��ر، وقالوا: 
إن صاح��ب الس��مو الش��يخ محم��د بن 
راش��د آل مكت��وم، نائب رئي��س الدولة 
رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي، رعاه 
الل��ه، يضعنا من خالل هذه المبادرة من 
جديد أم��ام واجباتنا عبر عقد جديد من 
التح��دي، نخوض غماره لترس��يخ مكانة 

دبي المتميزة عالمياً. 
وأك��د أحمد محب��وب مصب��ح مدير 
جم��ارك دبي أن مبادرة صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئي��س الدول��ة رئي��س مجلس ال��وزراء 
حاكم دب��ي، رعاه الله، تس��تهدف جعل 
دب��ي مدينة رائدة تس��بق م��دن العالم 
بعدة س��نوات مؤك��داً أن فك��ر صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
يع��زز الخطوات التي تس��ير به��ا الدولة 
بصف��ة عامة ودبي عل��ى وجه الخصوص 
نح��و التطوير والتحدي��ث والتميز والتي 
فاقت كل المعدالت العالمية، األمر الذي 
وض��ع دبي في مصاف المدن الرائدة في 
اقتصادياً  المختلفة  المجاالت  العديد من 

واجتماعياً بل معرفياً أيضاً.

 ثقافة األول
وق��ال حمد بوعمي��م، مدير ع��ام غرفة 
تج��ارة وصناع��ة دب��ي إن اإلع��الن عن 
مب��ادرة X10 يعكس النظرة الثاقبة التي 
يتمتع بها سموه، واهتمامه الكبير بالتميز 
القطاعين  لممارس��ات  واالبتكار كعنوان 
العام والخاص في دبي، معتبراً أن مبادرة 
س��موه لم تك��ن غريب��ة أب��داً على من 
كّرس حياته ووقته لخدمة وطنه وشعبه، 
وغ��رس ثقافة المرك��ز األول بين جميع 

فئات ومكونات المجتمع.

خريطة طريق
التنفيذي  وأوضح س��امي قرقاش المدير 
لمؤسس��ة محمد بن راش��د لإلسكان، أن 
صاحب السمو نائب رئيس الدولة، عودنا 
دائم��اً على مبادرات��ه الهادفة إلى تعزيز 
مكان��ة المواطني��ن، وإخ��راج طاقاته��م 
الوط��ن، وتعزيز  الكامن��ة ف��ي خدم��ة 
الرش��يدة،  للقيادة  ارتباطه��م ووالئه��م 
وكذلك تعزيز حبهم لدولتهم والفخر بها 
وبإنجازاتها التي يشهد لها العالم بأسره. 
إل��ى أن المش��روع  وأش��ار قرق��اش 
سيعمل على تقنين األفكار والمقترحات 
ووضعه��ا ف��ي إطارها الصحي��ح بحيث 
يمك��ن مناقش��تها وتنفيذ المالئ��م منها 

عل��ى حس��ب االحتياجات المس��تقبلية 
والتحديات ومتغيرات العصر.

لبنة التطوير
م��ن ناحيته قال الدكتور أحمد النصيرات 
المنس��ق الع��ام لبرنام��ج دب��ي ل��أداء 
الحكوم��ي المتميز التاب��ع لأمانة العامة 
اللبن��ة  يض��ع  المش��روع  إن  للمجل��س 
األساسية لكل من أراد التطوير والتطور، 
مشيراً إلى أن اإلمارات قدمت درساً في 
كيفية االرتقاء باألداء الحكومي وتسخير 
الناس وإلسعاد  اإلدارة الحكومية لخدمة 

الشعب.
وأضاف أن هذا المشروع يحفز الدوائر 
التميز  النته��اج  والهيئات  والمؤسس��ات 
وطرح المزيد من األف��كار والمقترحات 
التطويري��ة، كما أنه يعمل على تش��جيع 

الموظفين ودوائرهم على اإلبداع.

عقد من التحدي 
بدوره أكد هشام عبدالله القاسم الرئيس 
التنفيذي لمجموعة وصل إلدارة األصول 
أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم، نائ��ب رئي��س الدولة رئيس 

مجلس ال��وزراء حاكم دبي، رع��اه الله، 
يضعن��ا من خالل مبادرة 10X من جديد 
أم��ام واجباتن��ا، وخوض غم��ار التحدي 

لترسيخ مكانة دبي المتميزة عالمياً. 
بالن��أي  مطالب��ون  »نح��ن  وأض��اف: 
بالنفس عن األداء التقليدي، واالبتعاد عن 
الممارس��ات الروتينية م��ن خالل إطالق 
المب��ادرات المبتك��رة والبرام��ج القابلة 
للتطبي��ق. ويتكام��ل الطرح م��ع الرؤية 
السديدة التي اعتدناها من سموه بعد أن 
قام بتحديد إطار زمني مدته عقد كامل.

وقال طيب الريس، األمين العام لمؤسسة 

األوقاف وشؤون القّصر إن المشروع يأتي 
امتداداً لرؤية سموه المتقدمة الستشراف 
المستقبل وتحويل األفكار اإلبداعية إلى 
واقع يرتقي بحياة المواطنين والمقيمين 

والزائرين.
وأض��اف: »من��ذ لحظ��ة اإلع��الن عن 
المش��روع، بات��ت كل هيئ��ات ودوائ��ر 
ومؤسسات حكومة دبي مطالبة بمواكبة 
توجهات س��موه واإلس��راع ف��ي تطوير 
أعماله��ا لتأكي��د مكان��ة اإلم��ارة الذكية 
كواح��دة من أكثر م��دن العال��م تقدماً 

وتطوراً وأسرعها نمواً«.

ب��دوره ق��ال خليف��ة ب��ن دراي المدير 
التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف 
إن المبادرة تس��عى إلى أن تسبق العالم 
بعش��ر س��نوات ما يضع دبي في مقدمة 
المدن العالمية األكثر تقدماً وتطوراً، في 
كاف��ة مناحي الحياة وس��يجعلها الوجهة 
العالمية لكل من ينش��د التقدم من خالل 

االستفادة من تجارب دبي العالمية.
وأضاف أن دعوة س��موه جميع مديري 
الدوائ��ر الحكومي��ة بالخروج م��ن النمط 
الروتين��ي ومطالبته��م بالتمي��ز واالبتكار 
ستعزز روح المنافسة بين الدوائر المحلية 

لتقديم األفكار المبتكرة.

سباق الزمن
وقالت أمل بن عدي المدير العام لدائرة 
الموارد البشرية لحكومة دبي، إن دوائر 
حكومة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 
الدول��ة رئي��س مجل��س ال��وزراء حاكم 
دبي، قادرة عل��ى أن تكون في المقدمة 
دائماً وأن تس��ابق الزمن وتس��بق غيرها 
بعش��رات الس��نين. وأضافت إن صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
قائ��د ملهم ل��ه تأثير إيجاب��ي كبير على 
كل من حول��ه وكل من يعمل معه، وإن 
م��ا يقدم��ه س��موه خارطة طري��ق لكل 

المسؤولين في حكومة اإلمارات.

فكر رائد
وأكد اللواء الخبير راشد ثاني المطروشي 
مدي��ر ع��ام الدفاع المدني ف��ي دبي أن 
المدن��ي بكافة قدرات��ه وأفراده  الدفاع 
س��يكون في طليعة العاملين المتميزين 
الرائدة  والمبادرات  المستقبلي  بالتفكير 
وأن جوه��ر غاي��ات وتطبيق��ات الدفاع 
المدن��ي تتطابقان مع رؤي��ة وتوجهات 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم نائ��ب رئي��س الدولة رئيس 
مجل��س الوزراء حاكم دبي، كون االبتكار 
واستشراف المستقبل ضرورة حتمية في 
اس��تراتيجية ومبادرات الدف��اع المدني، 
ألن س��ر نجاح مهماته يكمن في تطبيقه 
للخطط االس��تباقية، وس��رعة اس��تجابته 
واالس��تعداد  حصولها،  قب��ل  للمتغيرات 
المس��بق لها عبر مب��ادرات تضع الحلول 
للتحدي��ات التي ق��د تقع في مس��تقبل 
الت��ي  المتس��ارعة،  التنموي��ة  العملي��ة 
نشهدها. حيث يشكل التفكير المستقبلي 
خاصية حتمية للمس��ؤولين عن التعامل 
مع الطوارئ، مثلما يشكل االبتكار محوراً 

أساسياً ألساليب عملنا.

■ أحمد محبوب

■ وافي داوود

■ راشد المطروشي■ هشام القاسم■ أحمد النصيرات■ سامي قرقاش

■ خليفة بن دراي■ أمل بن عدي ■ حمد بوعميم

ثمــن الدكتور وافــي داوود رئيس االســتراتيجية والتميز فــي هيئة المعرفة 
والتنمية البشــرية بدبي المبادرة، مشــيراً إلى أنه لطالما كانت رؤية ســموه 
المســتقبلية حافزاً لنا نحــو مواصلة إنتاج األفكار المبتكرة التي تســاهم في 
تحقيق المزيد من التميز على صعيد أداء فريق العمل، والمزيد من الســعادة 
لمجتمعنا. ولفت داوود إلى أن المبادرة، والتي تقوم على مشــروع مختبرات 
يســبق مدن العالم بـ10 ســنوات يقيم ويطرح أفكار دوائر دبي ســنوياً عبر 
التفكير خارج الصندوق، سيكون لها أكبر األثر في تحفيز القطاع الحكومي نحو 

مواكبة منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي في دبي.

رؤية مستقبلية

أعضاء المجلس التنفيذي في دبي:
 10X مبادرة نوعية على طريق »الرقم واحد« عالميًا

Ⅶ متابعة: عماد عبدالحميد،رحاب 
حالوة، شيرين فاروق، رامي 

عايش، بشار باغ ، مرفت 
عبدالحميد، وائل اللبابيدي 

أكد أعض��اء المجل��س التنفيذي في 
دبي أن مش��روع 10X ال��ذي أعلن 
عنه صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
ب��ن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس 
الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، ف��ي القمة العالمية 
سباق  يس��تهدف  والذي  للحكومات 
العالم بعش��رة أعوام، هو أحد أهم 
اس��تحقاقات دبي، ومب��ادرة خالقة 
تعزز مكانة دبي وتضعها على طريق 

الرقم واحد عالمياً.
وقال معالي حميد محمد القطامي 
رئيس مجل��س اإلدارة المدير العام 
لهيئ��ة الصح��ة بدب��ي إن المكان��ة 
العالمية المتقدمة التي تبوأتها مدينة 
دبي، بوصفها من أس��رع مدن العالم 
للمدينة  وازده��اراً، جعل��ت  نم��واً 
اس��تحقاقات في المراكز األولى في 
مختل��ف المجاالت، وذل��ك وفق ما 
رسمه ووجه بتنفيذه صاحب السمو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم 
نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس مجلس 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي 
أراد لمدينة دبي الصدارة في اإلبداع 

واالبتكار ورغد العيش.
إن  القطام��ي:  معال��ي  وأض��اف 
مش��روع X 10 ال��ذي أعل��ن عن��ه 
صاح��ب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راشد في القمة العالمية للحكومات 
والذي يستهدف سباق العالم بعشرة 
أع��وام، ه��و أحد أهم اس��تحقاقات 
دب��ي، التي دائماً م��ا تأخذ المبادرة 
ف��ي التحدي��ث والتطوي��ر واألفكار 
االس��تثنائية، وه��و يمث��ل فلس��فة 
عم��ل نحو الري��ادة، مؤك��داً معاليه 
أن المش��روع يمث��ل تح��والً جديداً 
من ش��أنه أن يع��زز مكانة دبي في 

الصفوف األولى.

نموذج مهم
ولف��ت معالي��ه إل��ى نم��وذج مهم 
الس��تحقاقات دب��ي، والمتمث��ل في 
المبادرة الطموحة »مس��رعات دبي 
المس��تقبل« الت��ي كان ق��د أطلقها، 
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد، سمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راش��د آل مكتوم ولي 
عهد دبي رئي��س المجلس التنفيذي 

رئيس مجل��س أمناء مؤسس��ة دبي 
للمستقبل، بهدف خلق منصة عالمية 
القطاعات  مستقبل  لصناعة  متكاملة 
االس��تراتيجية وخلق قيمة اقتصادية 
قائمة على احتضان وتسريع األعمال 
والحل��ول التكنولوجية المس��تقبلية 
وجذب أفضل عق��ول العالم لتجربة 
وتطبي��ق ابتكاراته��ا على مس��توى 

مدينة دبي.
كم��ا أش��ار معال��ي القطامي إلى 
أن مش��روع X 10 يمثل تحدياً مهماً 
لهيئ��ة الصح��ة بدب��ي، الت��ي تعمل 
عل��ى الوصول إل��ى تجرب��ة صحية 
عالمية يحتذى به، تتسم باالستدامة 
واإلب��داع واالبت��كار، وتس��تند إلى 
أفضل الوس��ائل والتقني��ات الحديثة 
الهيئة تس��ابق  أن  والذكي��ة، مؤكداً 
الزم��ن وتحرص على تس��ريع وتيرة 
العم��ل واالنج��از بما يحق��ق لدبي 

السبق في المجال الصحي.

فكرة خالقة 
عيس��ى  عص��ام  المستش��ار  وق��ال 
الحمي��دان النائب العام إلمارة دبي: 
إن مش��روع صاحب الس��مو الشيخ 
محم��د بن راش��د آل مكت��وم نائب 
رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 
حاكم دب��ي، رعاه الل��ه، x10، يؤكد 
حرص س��موه على صناع��ة األفكار 

الخالقة وغير المس��بوقة، واهتمامه 
بصناعة مدينة متحضرة تضم مشاريع 
مبتك��رة ومب��ادرات نوعي��ة وإبراز 
العمل الحكومي والمؤسسي كمصدر 
أول لتحقيق التقدم الحضاري إلمارة 

دبي واستشراف المستقبل.
الذي  »المشروع  الحميدان:  وقال 
القمة  أم��س خ��الل  أطلقه س��موه 
جميعاً  يعلمنا  للحكوم��ات  العالمية 
واالس��تعداد  المس��بق  التخطي��ط 
الكام��ل لمواجه��ة كاف��ة التحديات 
معها،  التعامل  وكيفية  المس��تقبلية، 
ث��م إن مختب��رات x10 تتي��ح لكافة 
الحكومي��ة  والمؤسس��ات  الدوائ��ر 
التفكير بص��وت واحد ضمن محاور 
محددة وأسلوب عمل واضح، وترسم 
والتفكير  للتخطي��ط  اس��تراتيجيات 
والعمل لبناء المستقبل كفريق واحد 
يتحم��ل مس��ؤولية تحقي��ق الريادة 
الت��ي تصبو إليها حكومتنا الرش��يدة 

في كافة المجاالت«.

مبادرات تبهر العالم 
وقال س��لطان أحمد بن سليم رئيس 
مجل��س اإلدارة الرئي��س التنفي��ذي 
لمجموع��ة موان��ئ دب��ي العالمية، 
رئيس مؤسس��ة الموان��ئ والجمارك 
إن المب��ادرة المبتك��رة التي أطلقها 
صاح��ب الس��مو الش��يخ محمد بن 

راش��د نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس 
مجل��س ال��وزراء حاكم دب��ي، رعاه 
الل��ه، تس��تكمل سلس��لة المبادرات 
الفريدة لس��موه والت��ي تهدف إلى 
تعزي��ز دور دبي عل��ى طريق الرقم 
واح��د عالمي��اً، مؤك��داً أن مبادرات 
س��موه تبهر العال��م وتلهم أصحاب 
الق��رارات، مث��ل مبادرة مس��رعات 
دبي المس��تقبل، ومجلس محمد بن 
راشد الذكي، ومنظومة الجيل الرابع 
بالتميز الحكومي، والحكومة الذكية.

المس��تقبلية  الرؤية  أن  وأض��اف 
الش��يخ محمد بن  الس��مو  لصاحب 
راش��د دائماً م��ا تلهم المس��ؤولين 
للتفكي��ر خ��ارج الصن��دوق واألطر 
التقليدي��ة إلى آف��اق مبتكرة رحبة 
تحق��ق رؤية س��موه ف��ي أن تصبح 
اإلم��ارات الرقم واح��د على صعيد 
التنافس��ية العالمية ودعم  مؤشرات 
الري��ادة  خارط��ة  عل��ى  موقعه��ا 
العالمي��ة، مش��يراً إل��ى أن مب��ادرة 
سموه x10 ستحفز مؤسسات ودوائر 
دبي إلى تحقيق إنجازات مستقبلية 
تفوق التوقعات ويجعلها تسبق دول 
العالم بمراحل متعددة، مش��يراً إلى 
أن ه��ذه الرؤي��ة جعلت م��ن دبي 
العالمي��ة  للش��ركات  من��ارة  اآلن 
واالس��تثمارات الخارجي��ة الباحث��ة 
على تعزيز إيراداتها في سوق مفعم 

بالديناميكية.

صناعة المستقبل
ب��دوره قال س��عيد محم��د الطاير، 
العض��و المنتدب الرئي��س التنفيذي 
لهيئ��ة كهرب��اء ومياه دب��ي: لطالما 
عودنا صاحب الس��مو الشيخ محمد 
بن راش��د آل مكت��وم، نائب رئيس 
ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  الدول��ة 
حاك��م دبي، رعاه الل��ه، على إطالق 
المب��ادرات الخالقة التي تستش��رف 
وتصنع المستقبل وتعزز ريادة دبي 
عل��ى المس��توى العالم��ي، وتحقق 
خالل س��نوات معدودة م��ا تحققه 
المدن األخرى حول العالم في مئات 
السنوات، وقد ساهمت رؤية صاحب 
الس��مو في انتقال دب��ي إلى اقتصاد 
قائ��م عل��ى المعرف��ة عبر تش��جيع 
االبت��كار والبحث والتطوير، وإطالق 
االس��تراتيجيات والمب��ادرات الت��ي 
تهدف إلى تطوير االبتكار الحكومي 
عب��ر تحويل��ه إلى عمل مؤسس��ي، 
إضافة إلى بناء ك��وادر مهنية قادرة 
االبتكار واإلب��داع في مختلف  على 

المجاالت.

جاهزون لالبتكار
وأّك��د عبدالرحمن صال��ح آل صالح، 
المدير العام لدائرة المالية بحكومة 

دبي، جاهزية دائرة المالية للشروع 
ف��ي تقديم برامج حيوية قائمة على 
أف��كار تقدمية مبتكرة، خارج حدود 
الروتين، وبعيدة عن المألوف، خالل 
السنوات العش��ر المقبلة، معتبراً أن 
إعالن صاحب الس��مو الشيخ محمد 
ب��ن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس 
الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاكم 
 10X دب��ي، ع��ن إط��الق مب��ادرة
لنقلة نوعي��ة واثقة على  »س��يؤّطر 
طريق التقّدم السريع في إمارة دبي.

مبادرة فريدة
وأش��اد الدكت��ور لؤي باله��ول مدير 
عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة 
دبي، بإط��الق مبادرة«x10»الفريدة 
م��ن نوعه��ا، الت��ي تجس��د النه��ج 
المس��تقبلية  والرؤية  االستش��رافي 
لسموه التي تجاوزت الفهم التقليدي 

للعمل الحكومي.
وأكد باله��ول أن المبادرة تعكس 
الرؤي��ة الثاقبة لس��موه للمس��تقبل 
ورؤيته لإلمارة ف��ي التميز والريادة 
والتفكي��ر خارج الصن��دوق، ببرامج 

وأفكار تسبق الزمن.

أسلوب جديد
اللواء محم��د أحمد المري  ووصف 
مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة لإلقامة 
وشؤون األجانب بدبي إعالن صاحب 
الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 
مكتوم بأسلوب العمل الجديد الذي 
س��يتم العمل به كي تكون إنجازات 
اإلدارة وف��ق ما يخط��ط له صاحب 
الس��مو الش��يخ محم��د بن راش��د، 
الوقت نفس��ه س��عي  موضح��ا في 
اإلدارة للوص��ول إل��ى أعلى وأرقى 

المستويات.

محطة جديدة
وق��ال ط��ارش المنص��وري مدير 
ع��ام محاك��م دب��ي أن مش��روع 
10x يش��كل خطوة واس��عة على 
درب اإلب��داع واالبتكار. وأضاف: 
المش��روع يمثل محط��ة جديدة 
تدفعن��ا نح��و آف��اق أرحب من 
الري��ادة، لنواصل بعزيمة وإصرار 
وثقة س��باق التميز الذي رس��مه 
لنا صاحب الس��مو الشيخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم، نائب رئيس 
ال��وزراء  الدول��ة رئي��س مجلس 
إياه  حاكم دبي، رعاه الله؛ واصفاً 

بأن«ال خط للنهاية له».

عصام الحميدان

عبدالرحمن آل صالح

حميد القطامي

لؤي بالهول

سعيد الطاير سلطان بن سليم

■ طيب الريس

طارش المنصوريمحمد المري
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أعلن بحضور محمد بن راشد عن 7 مبادرات تهدف إلى تحقيق اســــــــــتراتيجية الشباب العربي

منصور بن زايد: أملنا بالشباب كبير وثقتنــــــا بطاقاتهم ال حدود لها.. إنهم مستشارونا

Ⅶ دبي ـ وام 

بحض��ور صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس ال��وزراء حاك��م دبي، رع��اه الله، 
أعل��ن س��مو الشي��خ منصور ب��ن زايد آل 
نهيان نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 
شؤون الرئاسة استراتيجية الشباب العربي 
الت��ي تمثل رؤية لتمكي��ن الشباب العربي 
وتعزي��ز ريادته في المج��االت المختلفة، 
وذلك بمشاركة معالي ش��ما بنت س��هيل 
بن فارس المزروع��ي وزيرة دولة لشؤون 
الشب��اب ومجموع��ة من الشب��اب العربي 

يمثلون 22 دولة عربية.
كم��ا أعلن س��موه ف��ي الي��وم الثالث 
واألخي��ر م��ن فعالي��ات القم��ة العالمية 
للحكومات عن س��بع مبادرات تهدف إلى 

تحقيق استراتيجية الشباب العربي.
حضر الجلس��ة س��مو الشيخ حمدان بن 
محم��د ب��ن راش��د آل مكتوم ول��ي عهد 
دبي، وس��مو الشيخ مكت��وم بن محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي 
الدكت��ورة أمل عبدالله القبيس��ي رئيس��ة 
المجلس الوطني االتحادي، والفريق س��مو 
الشي��خ س��يف بن زاي��د آل نهي��ان نائب 
رئي��س مجل��س ال��وزراء وزي��ر الداخلية، 
وس��مو الشيخ أحمد بن س��عيد آل مكتوم 
رئيس هيئة دب��ي للطيران الرئيس األعلى 
لمجموعة طيران اإلمارات، وس��مو الشيخ 
أحم��د ب��ن محمد ب��ن راش��د آل مكتوم 
رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، 
وس��مو الشيخ منصور بن محمد بن راشد 
آل مكت��وم، وحرم صاحب الس��مو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، س��مو األميرة هيا بنت الحسين، 
ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير 
ش��ؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس 
القم��ة العالمي��ة للحكوم��ات، وعدد من 

الشيوخ والوزراء والمسؤولين.
وق��ال س��مو الشي��خ منصور ب��ن زايد، 
إن الشباب العربي هم مس��تشارونا، وهم 
أفضل من يحقق رؤيتهم واس��تراتيجيتهم، 
وأملنا بهم كبير، وثقتنا بطاقاتهم ال حدود 
له��ا، وترجم��ة لدورنا في تهيئ��ة منظومة 

إلبداع الشباب وابتكاراتهم. 
رؤيته��م  العرب��ي  الشب��اب  وأطل��ق 
االس��تراتيجية الت��ي تتمثل ف��ي أن يصنع 
الشب��اب نموذجاً عالميا في بناء اإلنس��ان 
واألوطان والتنمية بإحسان، والتي تتضمن 
خم��س أولوي��ات وهي أن ينع��م الشباب 

العرب��ي بحي��اة صحي��ة وآمن��ة، وينافس 
بتعليمه وينشر المعرف��ة، ويلتزم بالريادة 
ويتقن عمل��ه، ويتبنى نهج العطاء والعمل 

التطوعي، ويفخر بهويته وثقافته العربية.
كم��ا أعلنوا ع��ن نم��وذج عملهم الذي 
يتك��ون م��ن 6 مكون��ات وه��ي: التفاعل 
واإلله��ام والتمكي��ن والتش��ارك واإلنجاز 

واالحتفاء بالشباب العربي.
باإلضاف��ة إلى ذل��ك أعلنوا ع��ن أبعاد 
نجاح اس��تراتيجية الشب��اب العربي، منها 
خمس��ة مرتبطة بالشب��اب العربي وهي: 
والمرون��ة  واالبتك��ار  والمب��ادرة  القي��م 
واالس��تدامة، باإلضافة إل��ى أبعاد مرتبطة 
واإلعالم  الخ��اص  والقط��اع  بالحكوم��ات 
وتكمن ف��ي أن يشج��ع المجتمع الشباب 
المجتمعية وأن  التطوع والمشارك��ة  على 
تتفاع��ل الحكوم��ات مع الشب��اب وتخلق 

فرص��اً لهم وتوف��ر بيانات دقيق��ة عنهم، 
وأن يهت��م اإلعالم بقضايا الشباب ويحتفي 
بإنجازاتهم، وأن تطور تشريعات وسياسات 
واس��تراتيجيات حكومي��ة داعمة للشباب، 
وأن يكون القطاع الخاص محتضناً ومحفزاً 

للشباب.
وأعلن س��مو الشيخ منصور بن زايد في 

نهاية الجلسة عن سبع مبادرات تشمل:

المبادرة األولى 
تأس��يس مركز الشباب العربي وهو مركز 
يعم��ل عل��ى مب��ادرات للشب��اب العربي 
ويق��وده الشب��اب العربي، ويض��ع أجندة 
سنوية لهم، وينشر تقارير ودراسات سنوية 
حولهم، حيث يختص المركز كذلك بتنظيم 
الملتقي��ات والفعالي��ات للشب��اب العربي 
حول العالم، وله أفرع في الوطن العربي.

 المبادرة الثانية 
ملتقى الشباب العربي وهو ملتقى س��نوي 
يجمع الشب��اب العربي لمناقشة تطلعاتهم 
ووضع الحل��ول لتحدياتهم وتبادل األفكار 
والخب��رات، واالحتفاء بإنج��ازات الشباب 

العربي في مختلف القطاعات.

 المبادرة الثالثة 
منصة ف��رص الشباب العربي تجمع جميع 
الفرص المتاحة للشباب العربي لالستفادة 
منها واستغاللها، حيث تجمع المنصة جميع 
األعمال،  وحاضن��ات  التطويرية،  البرام��ج 

وفرص التطّوع والعمل المهني وغيرها.

المبادرة الرابعة 
تقرير س��نوي للشب��اب العربي يجيب عن 
التس��اؤالت الس��نوية حول الشباب،  أهم 

Ⅶ منصور بن زايد: التاريخ سيذكر مساهماتكم وسيحفظ بصماتكم التي ستتركونها في أوطانكم

Ⅶ في هذه القاعة وزير عندما ُعّين في الحكومة كان أصغر وزير في العالم وهو محمد بن راشد

■ منصور بن زايد خالل الجلسة

■ ثاني الزيودي وعهود الرومي ومنى المري■ منصور بن محمد ولبنى القاسمي ومحمد القرقاوي ونجالء العور

■ محمد بن راشد متابعاً الجلسة 

■ محمد بن راشد خالل الجلسة بحضور حمدان ومكتوم بن محمد وهيا بنت الحسين وأمل القبيسي وسيف وعبد الله بن زايد وأحمد بن سعيد وأحمد بن محمد وعبدالله بلحيف وعبيد الطاير وأحمد الزعابي   |  تصوير: خليفة اليوسف ومحمد هشام

■ منصور بن زايد وشما المزروعي والمشاركون في الجلسة
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أعلن بحضور محمد بن راشد عن 7 مبادرات تهدف إلى تحقيق اســــــــــتراتيجية الشباب العربي

منصور بن زايد: أملنا بالشباب كبير وثقتنــــــا بطاقاتهم ال حدود لها.. إنهم مستشارونا

ويع��رض تطلعاته��م وأحالمه��م وبيانات 
تخصهم لدعم صناعة القرار. 

المبادرة الخامسة 
بعث��ات تعليمي��ة للشب��اب العربي وهي 
منح��ة للشباب العرب��ي المتميز لاللتحاق 

بالجامعات وإكمال الدراس��ات العليا حول 
العال��م، وتأهيل جيل قي��ادي من الشباب 

العربي متسّلح بالعلم والمعرفة. 

المبادرة السادسة 
حلقات ش��بابية برعاية صاحب الس��مو 

الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم وهي 
منص��ة حواري��ة تتفاع��ل م��ع الشباب 
وتتيح لهم الفرص��ة للتعبير عن آرائهم 
وانطباعاتهم حول تطلعاتهم وتحدياتهم 
التأثي��ر  ف��ي  الجماعي��ة  والمشارك��ة 
اإليجابي. يتم في الحلقات عرض أفضل 
الممارس��ات ومناقشة أهم الموضوعات 
ذات العالق��ة بالشب��اب وذل��ك بهدف 
الخ��روج بحلول عملي��ة وأفكار مبتكرة 

وسياسات فاعلة.

المبادرة السابعة 
للشباب  الجماعي��ة  للمشارك��ة  منص��ة 
العرب��ي تعتمد على التعهي��د الجماعي 
للمهارات واستغالل طاقات الشباب في 
العمل عل��ى مختلف المشاريع التنموية 

في الوطن العربي. 

الشباب العربي 
وفي بداية جلس��ة اإلعالن عن المبادرات، 
أشار سمو الشيخ منصور بن زايد إلى شاشة 
الع��رض ف��ي القاعة، حي��ث كانت تعرض 
رقماً كبيراً تتزايد خانته األخيرة باس��تمرار 
وقال: »هذا الرقم ليس إحصائيات لضحايا 
الح��روب، أو للهجم��ات اإلرهابية، وليس 
عرضاً ألسعار النفط أو سوق البورصة، إنه 
الرقم ال��ذي يظهر تنامي أغل��ى ما نملك، 
ثروتن��ا التي ال تنف��د، وطاقتن��ا ومواردنا 

المستدامة، إنه عدد الشباب العربي. 
وتساءل سمو الشيخ منصور بن زايد، عن 
س��ر االهتمام بالشباب وبالمنطقة العربية، 
واسترش��د بمقولة المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان:«على العرب أن يقفوا 
وقفة رجل واحد على قلب واحد، وإيمان 
واح��د، والع��رب مصلحة واح��دة ومصير 

واحد، وليس مصيرين أبداً». 
وتابع سمو الشيخ منصور:« إن الشباب 
هم الفئة األكبر ف��ي المجتمعات العربية، 
والشب��اب العربي ه��م أكثر فئة ش��بابية 
ف��ي العالم، وه��ذه الطاقة تجع��ل إيماننا 
بالمس��تقبل راس��خاً كرس��وخ إيمانن��ا بما 

يملكونه من مواهب وعلوم وكفاءات».
وتابع س��موه: ف��ي هذه القاع��ة وزير 
عندما عّي��ن في الحكوم��ة االتحادية كان 
أصغر وزير في العالم وهو صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد«. 
وتحدث خالل الجلسة عدد من الشباب 
العرب��ي م��ن بل��دان عربي��ة مختلفة عما 
يحتاج��ه الشب��اب ليتمكن��وا م��ن تحقيق 
أحالمهم والمساهمة في التنمية ومشروع 
اس��تئناف الحض��ارة ال��ذي أطلقه صاحب 
الس��مو الشيخ محمد بن راشد في حواره 

التاريخ��ي ف��ي الي��وم األول م��ن القم��ة 
العالمية للحكومات. 

المتحدث��ون عل��ى أن مالمح  وأجم��ع 
مش��روع الشب��اب العرب��ي تحددها عدة 
القيم، واالبتكار،  للعمل، وه��ي  منطلقات 
واالستدامة، وحددوا  والمرونة  والمبادرة، 
غايته��م وقال��وا إنها تتمثل بحي��اة صحية 

وآمنة، وتعليم منافس بجودة عالية. 
وختم س��مو الشي��خ منصور ب��ن زايد 
حديثه للشباب قائاًل: »إن التاريخ س��يتذكر 
مس��اهماتكم وس��يحفظ بصماتك��م التي 
س��تتركونها على كافة أنحاء الوطن العربي 
س��واء في الس��عودية ورؤية 2030 أو في 
مص��ر ومشروعها التنموي، أم في المغرب 
العربي  الشب��اب  الطاق��ة.. إن  ومشاري��ع 
سيصنع التاريخ ويستأنف الحضارة ويجعل 

من عالمنا أفضل بإذن الله«.

ℇ›₂ₖب ا‶※ا⁆ا⁄℆⁑℆⁃ اₖ
أعلن سمو الشـــيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير شؤون الرئاسة اســـرتاتيجية الشباب العر�، التي �ثل رؤية لتمك� 
الشباب العر� وتعزيز ريادته يف املجاالت املختلفة �شاركة مجموعة من 

الشباب العر� ¡ثلون 22 دولة عربية.

غرافيك: محمد أبوعبيدة
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منصة فرص 
�الشباب العر

تقرير سنوي 
�للشباب العر

بعثات تعليمية 
�للشباب العر

حلقات شبابية

منصة للمشاركة الج²عية

1
ينعم الشباب 
العر� بحياة 
2صحية وآمنة

ينافس بتعليمه 
وينرش 
املعرفة 3

يلتزم بالريادة 
4ويتقن عمله

يتبنى نهج 
العطاء والعمل 

التطوعي

5
يفخر بهويته 
وثقافته العربية

Ⅶ هذه الطاقة تجعل إيماننا بالمستقبل راسخًا كرسوخ إيماننا بما يملكونه من مواهب وكفاءات 

Ⅶ الشباب العربي سيصنع التاريخ ويستأنف الحضارة ويجعل من عالمنا أفضل بإذن الله

 أشار سمو الشيخ منصور بن زايد، في بداية جلسة اإلعالن عن المبادرات، إلى 
شاشــة العرض في القاعة، حيث كانت تعرض رقماً كبيراً تتزايد خانته األخيرة 
باســتمرار وقال: »هــذا الرقم ليس إحصائيات لضحايــا الحروب، أو للهجمات 
اإلرهابية، وليس عرضاً ألســعار النفط أو سوق البورصة، إنه الرقم الذي يظهر 
تنامــي أغلى ما نملك، ثروتنا التي ال تنفد، وطاقتنا ومواردنا المســتدامة، إنه 

عدد الشباب العربي«. 

الشباب العربي أغلى ما نملك

■ منصور بن زايد وشما المزروعي

■ سموه متحدثاً إلى إحدى المشاركات في الجلسة 

■ منصور بن زايد متحدثاً خالل الجلسة ■ محمد بن راشد خالل الجلسة بحضور حمدان ومكتوم بن محمد وهيا بنت الحسين وأمل القبيسي وسيف وعبد الله بن زايد وأحمد بن سعيد وأحمد بن محمد وعبدالله بلحيف وعبيد الطاير وأحمد الزعابي   |  تصوير: خليفة اليوسف ومحمد هشام
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محمد بن راشد: شغف اإلنسان بالمعرفــــــــة والعلوم دفعه لتطوير األفكار المبتكرة
كرم الفائزين بجوائز سباق الحكومات العالمي لرواد التكنولوجيا

Ⅶ  دبي - وام

ك��رم صاح��ب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجل��س الوزراء حاكم دبي رعاه الله أمس 
الحكومات  الفائزي��ن في جوائ��ز س��باق 
العالم��ي ل��رواد التكنولوجي��ا ف��ي ختام 
فعاليات الدورة الخامس��ة للقمة العالمية 

للحكومات. 
وأكد سموه أن شغف اإلنسان بالمعرفة 
والعل��وم كان دافعاً له على الدوام لتطوير 
األف��كار المبتكرة الكفيل��ة بإيجاد الحلول 
للتحديات التي تواجهه مشدداً سموه على 
أن »طبيعة التحدي��ات في عصرنا تغيرت 
وأصبحت أكثر تس��ارعاً ونحن بحاجة إلى 
تطوير وتولي��د األفكار المبتك��رة بوتيرة 
أس��رع منه��ا، لدفع مس��يرة العال��م إلى 
المستقبل قدماً ولالرتقاء بحياة المليارات 

من بني البشر إلى مستويات أفضل«.
وق��ال س��موه: »إن عالمن��ا بحاجة إلى 
تطوير وتحفيز العقول في كافة المجاالت 
ونحن كحكومات مس��ؤولون ع��ن قيادة 
عملية ش��املة لتحقيق أفضل استثمار في 
العقول وفي تكنولوجيا المستقبل.. سباق 
الحكوم��ات العالم��ي ل��رواد التكنولوجيا 
يجس��د رس��الة اإلمارات وتوجهات القمة 
العالمية للحكومات التي تجيب عن أسئلة 
المس��تقبل وتضع الحلول لتحدياته س��عياً 

إلى خير اإلنسان ورفاهه وسعادته«.
حضر التكريم س��مو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راش��د آل مكتوم ولي عهد دبي 
وسمو الش��يخ مكتوم بن محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب حاك��م دبي ومعالي أمل 
القبيسي رئيسة المجلس الوطني االتحادي 
والفريق س��مو الشيخ س��يف بن زايد آل 
نهي��ان نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 
الداخلية وس��مو الش��يخ منصور بن زايد 
آل نهي��ان نائ��ب رئيس مجل��س الوزراء 
وزير شؤون الرئاس��ة وسمو الشيخ أحمد 
بن س��عيد آل مكت��وم رئي��س هيئة دبي 
للطي��ران المدني رئي��س مجموعة طيران 
اإلمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن 
راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن 
راش��د آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن 
محمد بن راش��د آل مكتوم وحرم صاحب 
السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي سمو األميرة هيا بنت الحسين 
ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير 
ش��ؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس 
القم��ة العالمي��ة للحكوم��ات وع��دد من 

الشيوخ والوزراء والمسؤولين.
ويش��تمل س��باق الحكوم��ات العالمي 
ل��رواد التكنولوجي��ا عل��ى ث��الث جوائز 
ه��ي: جائ��زة أفضل خدم��ة حكومية عبر 
الهات��ف المحمول وجائزة أفضل التقنيات 
الناش��ئة في الحكوم��ات وجائزة هاكاثون 
الحكومات االفتراضي للتعامالت الرقمية.

وف��از تطبي��ق »إمكاني��ة التعل��م« من 
أس��تراليا بجائ��زة أفضل خدم��ة حكومية 
عب��ر الهاتف المحمول ف��ي قطاع التعليم 
وه��ي إح��دى فئات ه��ذه الجائ��زة التي 
تأهلت إليه��ا كل من البرازيل وأس��تراليا 
واالتحاد األوروبي.. ويمتاز التطبيق الفائز 
بأنه يس��اعد اآلباء واألمه��ات على متابعة 
مه��ارات تعلي��م أطفالهم من الس��نوات 

األول��ى إل��ى المرحلة الثانوي��ة من خالل 
الكثير من النصائ��ح واألفكار المفيدة كما 
يوف��ر التطبي��ق ميزة حفظ عم��ر الطفل 
ويع��رض المواد ذات الصل��ة اعتماداً على 

فئة الطفل العمرية.
وفي قطاع الصحة لجائزة أفضل خدمة 
حكومية عبر الهاتف المحمول فاز تطبيق 
»وزارة الصح��ة في البرازيل« متفوقاً على 
تطبيقات وزارة الصحة بسنغافورة وهيئة 

الصحة في أبوظبي. 
ويمت��از التطبي��ق بأن��ه صم��م لدورة 
األلع��اب األولمبي��ة عام 2016 للكش��ف 
ع��ن الح��االت الصحية الطارئة وتفش��يها 
من خالل الس��ماح للمستخدمين بتسجيل 
وضعه��م الصحي اليومي واألعراض ويوفر 
المعلوم��ات والمش��ورة  التطبي��ق  له��م 

الصحية من خالل األلعاب التفاعلية.
في قطاع الش��ؤون االجتماعية تأهلت 
كل من ألمانيا والسويد والهند وفاز تطبيق 
»أنكوم��ن« م��ن ألماني��ا التاب��ع للمكتب 
االتحادي للهجرة والالجئين والذي يهدف 
لمس��اعدة الالجئين عل��ى االندماج خالل 
األسابيع األولى من وجودهم في ألمانيا.. 
ويتواف��ر ف��ي 5 لغ��ات ويعط��ي فرص��ة 
للتكيف من خالل المس��اعدة على البحث 
عن فرص عمل وتوفي��ر المعلومات حول 

اإلجراءات الرسمية المعتمدة. 

 أبوظبي تفوز
وف��ي قط��اع الس��ياحة تأهل��ت كل من 
روس��يا والياب��ان وأبوظبي وف��از تطبيق 
زوروا أبوظبي من هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقاف��ة ويوف��ر ه��ذا التطبي��ق دلي��اًل 
تفاعلياً للزوار في 10 لغات ويش��مل كافة 
المعلومات الخاصة بمدينة أبوظبي ويتيح 
رحلتهم  مس��ارات  تخطيط  للمستخدمين 
وإج��راء معامالت الحجز عب��ر اإلنترنت.. 
المواق��ع  يوف��ر خدم��ات تحدي��د  كم��ا 
الس��ياحية والفن��ادق والمراك��ز التجارية 
مع دم��ج الواقع االفتراضي لضمان تجربة 

مستخدم متميزة. 
في قطاع البيئة تأهلت كل من إستونيا 
واإلمارات والواليات المتحدة وفاز تطبيق 
»إيس��تي إنيرجي��ا« من ش��ركة إس��تونيا 
للطاقة ال��ذي يعمل على إخطار المتعامل 

باس��تهالكه اليومي واألس��بوعي والشهري 
للطاقة ويس��اهم في ترش��يد االس��تهالك 
ويترجم المعلومات إلى إحصاءات ورسوم 
بيانية مفيدة لمساعدة المستخدمين على 

فهم أصول ضبط االستهالك.

شرطة دبي تفوز
وف��ي قطاع األمن والس��المة ف��از تطبيق 

ش��رطة دبي ال��ذي يوفر ع��دداً كبيراً من 
الخدم��ات الذكي��ة والمتكاملة التي تخدم 
المتعاملي��ن ويس��هم ف��ي رفع مس��توى 
الس��المة في دبي من خالل توفير خاصية 

التواص��ل الف��وري م��ع الجه��ة المعني��ة 
باألم��ن والس��المة كما أنه يحت��وي على 
حركة المرور والتقاري��ر الجنائية وجميع 

الخدمات الذكية لشرطة دبي. 

■  محمد بن راشد يكرم مطر الطاير    | تصوير محمد هشام

■ سموه مكرماً الفائزين في جوائز سباق الحكومات العالمي لرواد التكنولوجيا

■ سموه متوسطاً المتطوعين

■ محمد بن راشد يتوسط فريق عمل القمة العالمية للحكومات بحضور حمدان بن محمد ومحمد القرقاوي وعهود الرومي



االقتصاد والتجارة
وف��ي قطاع االقتص��اد والتج��ارة تأهلت كل 
من سنغافورة واإلمارات وسلطنة ُعمان وفاز 
»تطبيق الموردين« من إدارة المحاسب العام 

التطبيق  المالية بس��نغافورة ويوف��ر  بوزارة 
لم��وردي الحكوم��ة خدمات ذكي��ة تفاعلية 
الفواتي��ر اإللكتروني��ة  تمكنه��م م��ن إدارة 
والمدفوعات باإلضافة إلى الوصول إلى جميع 

الخدمات الذكية ذات الصلة.

طرق دبي تفوز
وف��ي قطاع المواص��الت والبنية التحتية 

واإلم��ارات  النمس��ا  م��ن  كل  تأهل��ت 
والواليات المتحدة وف��از تطبيق »هيئة 
الط��رق والمواص��الت بدب��ي« ويتضمن 
بالخدم��ات والمميزات  التطبي��ق قائمة 

لدع��م  المعايي��ر  بأح��دث  المصمم��ة 
العامة  والمواصالت  الطرق  مس��تخدمي 
ف��ي إمارة دب��ي من دفع ثم��ن مواقف 
أو  الس��يارات وحج��ز س��يارات األجرة 
دفع المخالفات المرورية ويس��مح أيضاً 
للمستخدمين بالتسجيل وتجديد الرخص. 

التطبيق الشامل
في فئة التطبيق الش��امل تأهلت كل من 
روسيا وكازاخس��تان والواليات المتحدة 
وف��از تطبيق »الحكومة اإللكترونية« في 
كازاخس��تان ويوفر هذا التطبيق الشامل 
منص��ة واحدة للمتعاملين للوصول ألهم 
80 خدم��ة حكومي��ة ذكية كم��ا يتضمن 
الذك��ي«  الش��خصي  »المل��ف  خاصي��ة 
حيث يس��تطيع المتعامل عرض صفحته 
الشخصية التي تتضمن بياناته في قواعد 

البيانات الوطنية.
وفازت ثالث حكومات رائدة في جائزة 
أفض��ل التقنيات الناش��ئة في الحكومات 
التي تهدف إل��ى تكريم الحكومات التي 
قام��ت بتجرب��ة وتطبي��ق التكنولوجي��ا 
الناش��ئة ف��ي مج��ال تقدي��م خدم��ات 
حكومي��ة بص��ورة فعالي��ة كالمش��اريع 
الرائدة في مج��االت الروبوتات والذكاء 
االصطناع��ي والطائرات م��ن دون طيار 
وتقني��ات النانو والمركبات ذاتية القيادة 
وتعامالت البلوك تشين الرقمية والواقع 

االفتراضي.
الصح��ة  مؤسس��ة  ه��م  والفائ��زون 
اإللكترونية في إس��تونيا وذلك الستخدام 
تقنية »بلوك تش��ين« للسجالت الصحية 
اإللكترونية حي��ث يعد أنضج المبادرات 
لتأمين س��جالت الرعاي��ة الصحية ألكثر 
م��ن مليون مري��ض كما يس��اعد النظام 
عل��ى حفظ وتخزي��ن البيانات الصحيحة 
ويصع��ب عل��ى الحكوم��ة أو الطبي��ب 
إخف��اء وتغيي��ر صح��ة الملف��ات حيث 
يحمل مواطنو إستونيا بطاقة ذكية تقوم 
بتخزي��ن بياناتهم الصحي��ة الخاصة بهم 
وإمكاني��ة الوصول إلى أكث��ر من 1000 

خدمة حكومية.
وزارة  أيض��اً  بالجائ��زة  وف��ازت 
المواص��الت الس��نغافورية ع��ن تقني��ة 

»الس��يارات ذاتية القيادة« حيث منحت 
ال��وزارة أول تصريح للش��ركات لتجربة 
الس��يارات ذاتية القيادة في منطقة »ون 
- ن��ورث« وبدأت حالي��اً بإجراء تجارب 

مع الركاب.
أما الفائز الثالث بأفضل تقنية ناش��ئة 
فكان��ت حكومة هولندا ممثل��ة بمدينة 
تس��تخدم  حي��ث  الذكي��ة  أمس��تردام 
»منصات إنترنت األش��ياء« وتشمل أكثر 
من 100 ش��ريك و140 مش��روعاً مبتكراً 
حيث يس��اهمون ف��ي مواصل��ة تطوير 
هيكلها لتظ��ل المدينة الذكية المرجعية 

حول العالم.
وف��ي جائ��زة هاكاث��ون الحكوم��ات 
االفتراض��ي للتعام��الت الرقمي��ة الت��ي 
ته��دف إلى تجربة تقنيات جديدة إلنتاج 
تطبيقات متميزة مصممة من قبل طالب 
الجامعات والشركات الناشئة من مختلف 
أنح��اء العالم باس��تخدام تقني��ة البلوك 
تش��ين فتقدم أكث��ر من 131 مش��روعاً 
األول  بالمرك��ز  وف��از  مش��اركاً  و1011 
وجائ��زة قدرها 100 أل��ف دوالر تطبيق 
Project Oaken وهو منصة آمنة تعمل 
آلياً بنظام إنترنت األش��ياء لتوفير البنية 

التحتية الالزمة لتشغيل المدن الذكية. 
تطبي��ق  ف��از  الثان��ي  المرك��ز  ف��ي 
ش��امل  دلي��ل  وه��و   HealthBlocks
لمؤسسات الرعاية الصحية والمتخصصين 
في الرعاي��ة الصحية في س��نغافورة أما 
المرك��ز الثالث فكان م��ن نصيب تطبيق 
Land Registry ال��ذي يس��هل عملي��ة 
تس��جيل األراض��ي والعق��ارات في دبي 
عن طري��ق حفظ كاف��ة المعلومات في 
بكل سهولة  BlockChain الس��تخدامها 

في ما بعد بين البائع والشاري. 
ل��رواد  العالم��ي  الس��باق  وش��هد 
التكنولوجيا تكريماً خاصاً يجسد توجهات 
دولة اإلمارات في عام الخير حيث تقدم 
مشروع Hypergive بفكرة متميزة هي 
عب��ارة محفظ��ة ذكية تعم��ل من خالل 
 Block chain استخدام تقنية الدفع اآلمن
وتساهم في توجيه التبرعات للمحتاجين 
عب��ر القن��وات المعنية لالس��تفادة منها 

وتوظيفها بالهدف المقصود منها.
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■ نائب رئيس الدولة مكرماً شرطة دبي 

سموه يكرم جمهورية توغو بجائزة ابتكارات الحكومات الخالقة

Ⅶ دبي - وام

حضر صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء، حاكم دبي، رع��اه الله، حفل جائزة 
ابت��كارات الحكوم��ات الخالقة، الت��ي ُتقدم 

ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات. 
وقد فاز بالجائزة مش��روع من جمهورية 
توغو يعالج إحدى المش��اكل الرئيس��ة التي 
تواجه المجتمع في توغ��و والبلدان األخرى 
األكث��ر عرض��ة للك��وارث الطبيعي��ة، حيث 
يساهم بتوفير استجابة استباقية للكوارث قد 
تنقذ أو تساعد كثيراً من سكان تلك المناطق 

على أخذ االحتياطات الالزمة. 
وقام بتكريم الفائز صاحب الس��مو الشيخ 
محم��د ب��ن راش��د آل مكتوم ف��ي حفل تم 
تنظيمه على هامش فعاليات القمة العالمية 

للحكومات.

ويندرج المش��روع الفائز تحت العمليات 
الداخلي��ة لقط��اع الخدمات المس��اندة في 
العم��ل الحكوم��ي، وه��و عبارة ع��ن فكرة 

طرحتها وزارة البيئة في حكومة توغو وهي 
التمويل القائم عل��ى التنبؤات )بالتعاون مع 
ش��ركاء دوليين(. وهو آلي��ة تمويلية مبتكرة 

تمكن األجه��زة الحكومية من توفير األموال 
الالزمة التخاذ إجراءات اس��تباقية باالس��تناد 

إلى التنبؤات التي تم تحديدها مقدماً.
واستفادت أكثر من 7000 أسرة حتى اليوم 
من تفعيل نظام التمويل القائم على التنبؤات 
في أوغندا وبيرو وتوغو وبنغالديش، وتشير 
النتائ��ج إلى انخفاض معدالت الخس��ائر بين 
الس��كان بصورة ملموس��ة، وذلك المتالكهم 

النقد الالزم عند وقوع حاالت الطوارئ.
الخالقة«  الحكومات  »ابت��كارات  وتهدف 
إل��ى تس��ليط الض��وء عل��ى أه��م التجارب 
وتش��كل  الناجح��ة  المبتك��رة  الحكومي��ة 
فرصة لتب��ادل المعرفة والخب��رات وتمكين 
المس��ؤولين من اختب��ار التقنيات واألدوات 
المبتك��رة التي تس��اعدهم على االس��تعداد 
للمس��تقبل وإدارة حكوماتهم بما يتالءم مع 
متطلباته. كما ته��دف إلى إبراز تجربة دولة 
اإلمارات وترس��يخ مكانتها كوجه��ة عالمية 

لالبتكار وتعزيز دور مركز محمد بن راش��د 
لالبت��كار الحكومي في دعم الجهود لتحقيق 
أهداف رؤية اإلمارات 2021 واالس��تراتيجية 

الوطنية لالبتكار. 
واعتم��دت عملي��ة التقييم الت��ي قام بها 
مجموعة من الخب��راء الدوليين على معايير 
رئيس��ة ثالثة ه��ي حداث��ة الفك��رة واألثر 
وقابلي��ة التكرار ف��ي المكان ال��ذي نفذت 
فيه والتطبيق في أماكن أخرى، وستس��تقبل 
ابت��كارات الحكومات الخالق��ة في الدورات 
المقبلة الترشيحات من الحكومات في دول 
العربية  اإلم��ارات  العالم وتس��تثنى دول��ة 
المتح��دة من الترش��ح حفاظ��اً على حيادية 

الجائزة.
ورك��زت جائ��زة هذا العام عل��ى الحلول 
الفري��دة والمبتك��رة التي يخ��رج بها صّناع 
السياسات من مختلف الدول لمواجهة قضايا 

ملّحة في مجتمعاتهم.

..وطالب هارفارد عن مشروع »تحفيز المشاركة العامة«

Ⅶ دبي- وام

كرم صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دب��ي، رعاه الله، مجموعة من 
ط��الب كلية كيني��دي للحكومة ف��ي جامعة 
هارفارد، عن مش��روعهم الذي رس��م شكل 
الحكوم��ة ف��ي المس��تقبل وس��بل تحفي��ز 
المش��اركة في الش��أن العام، تح��ت عنوان 
»تحفي��ز المش��اركة العامة«، ضم��ن جائزة 
»القم��ة العالمية للحكومات« على مس��توى 

طالب الجامعات.
 ووصل إل��ى قائمة المرش��حين القصيرة 
طالب جامعة س��تانفورد وآي. إي. إس. إي. 
)I.E.S.E(، وكلي��ة هارفارد للحكومة، بعدما 

تم اختيارهم من بين 12 مش��اركة من نخبة 
الجامعات العريقة في العالم.

وكانت القمة، عقدت جلسة قبل التكريم 
بعن��وان »استش��راف حكومات المس��تقبل: 
التح��دي العالم��ي للجامع��ات«، أك��د فيها 
الطلب��ة الجامعي��ون المش��اركون عل��ى أن 
حكومات المس��تقبل س��تكون مرن��ة، ذكية، 
ش��فافة وتركز على تلبية تطلعات مواطنيها.  
وناقش المش��اركون اإلمكانات الواعدة التي 
تتيحه��ا موج��ة االتص��االت الفائق��ة وتوافر 
البيانات الضخمة، واقترحوا وسائل لمساعدة 
الحكومات على االس��تفادة من هذه الموجة 
لضمان رف��اه ش��عبها. وقدم فري��ق جامعة 
 HEC Paris الدراسات العليا إلدارة األعمال
تصورهم عن الحكومة المس��تقبلية في عام 

2050. وأوصوا بتطبيق سياس��ة عامة تتس��م 
بالش��مولية وتركز على االستثمار في التعليم 
والتكنولوجي��ا. بينم��ا تنبأ فري��ق كلية لندن 
الجامعية )UCL( بحكومة مس��تقبلية مرنة 
ترك��ز عل��ى ح��ل المش��كالت وتعتمد على 
الخب��راء، وتعمل دون أية قيود على إداراتها، 
اقتراحاتهم اعتماد وس��ائل  فيم��ا تضمن��ت 
التعل��م اآللي، وتقدي��م المعلومات من قبل 

الحكومات، والتشاور مع المواطنين. 
وأكد فريق جامع��ة وارتون على ضرورة 
أن تبتع��د الحكوم��ات عن السياس��ة وتركز 
على السياس��ات العامة لك��ي تعمل بكفاءة 
عالية، مشيرين إلى أن البيانات تعتبر وسيلة 
جوهري��ة بالنس��بة للحكوم��ات وينبغي أن 
تس��تخدمها بش��كل فعال في تصميم وتنفيذ 

وتقييم سياس��اتها العامة. في حين اقترحت 
كلية الصين وأوروب��ا الدولية إلدارة األعمال 
الحكوم��ات مب��ادئ  )CEIBS(، أن تعتم��د 
المعلومات  الس��عادة والمشاركة وش��فافية 

كرسالة أساسية لها. 
وتمثل��ت رؤية فريق جامع��ة خليفة في 
أبوظبي في »حكوم��ة افتراضية تعتمد على 
المواطنين كمحفز لها وتس��تهدف في عملها 
المجتمعات المحلية والعالمية«. من ناحيته، 
اقت��رح فري��ق كلي��ة IESE إلدارة األعم��ال 
بجامع��ة ناف��ارا، إنش��اء وزارة التس��هيالت، 
لتوس��يع نطاق المش��اركة وتعزي��ز الكفاءة 
في صنع السياس��ات. وارت��أى فريق إمبيريل 
كوليدج لندن أن��ه إذا كانت الحكومة قادرة 
على االس��تفادة من ال��ذكاء االصطناعي في 

عملياتها، فهذا سيمكنها من التركيز على أهم 
وظيفتين أساس��يتين: تقديم الخدمات وصنع 
القرار. وأضاف��وا أن الخدمات العامة الفعالة 
والش��فافة، والهياكل البس��يطة، والمس��اءلة 
ستكون السمات الغالبة لحكومات المستقبل.
وأك��دت كلية هارفارد كينيدي بأن تحفيز 
المشاركة المدنية سيكون أفضل حل لتخطي 
الحكوم��ة ومواطنيها.  الهائل��ة بين  الفوارق 
وتحقيق��اً له��ذه الغاي��ة، اقترح��وا تصمي��م 
عمالت يمكن أن تقدمها الحكومة لمواطنيها 

الستخدامها في شراء السلع والخدمات.
أما كلية لندن لألعمال فأكدت في عرضها 
الختامي على حقيقة أن الحكومات يجب أن 
تتخلى عن الصور النمطية الحالية، وأن تتبنى 

الخدمات العامة كرسالة رئيسية لها.

■ محمد بن راشد يصافح الفائز  |   تصوير محمد هشام 

أهدت القيادة العامة لشــرطة دبــي فوزها بجائزة أفضل 
خدمــة حكوميــة عبر الهاتــف المحمول، عــن فئة األمن 
والســامة في القمة العالميــة للحكومات، إلى روح فقيد 
الوطــن الفريق خميس مطــر المزينة، وفــاًء وعرفاناً لما 
قدمــه، طيب الله ثــراه، من إســهامات جليلة في تطويع 
وتسخير الخدمات الذكية في شرطة دبي، إلسعاد مجتمع 

دولة اإلمارات في قطاع األمن والسامة.
وهنأ اللواء محمد ســعد الشــريف، مســاعد القائد العام 
لشــرطة دبــي لشــؤون اإلدارة، معالــي الفريــق ضاحي 
خلفان تميم، نائب رئيس الشــرطة واألمن العام في دبي، 
ومساعدي القائد العام والضباط وصف الضباط والمدنيين 
في شــرطة دبي بهذه المناسبة التي تحققت للعام الثالث 
على التوالي، معرباً عن ســعادته بفوز تطبيق شرطة دبي 
الذي يأتي تجســيداً لتوجيهات قيادتنا الرشــيدة، وتحقيقاً 

لرؤيتنا الوطنية في توفير السعادة والريادة.

إهداء إلى روح خميس المزينة
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استقبل رئيس وزراء سلوفينيا ورئيسي شركتي »لينكد إن« و»سيسكو سيستمز«

نائب رئيس الدولة يبحث تطوير العالقات 
الدولية والتجارية مع ضيوف القمة 

Ⅶ دبي - وام

اس��تقبل صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي »رعاه 
الله« ف��ي فندق مينا الس��ام في مدينة 
جمي��را ظهر أم��س الدكتور ميرس��والف 
تس��يرار رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا 

والوفد المرافق.
وتباحث سموه والضيف بحضور سمو 
الش��يخ حمدان بن محمد بن راش��د آل 
مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم 
ب��ن محم��د بن راش��د آل مكت��وم نائب 
حاكم دبي حول س��بل تطوي��ر العاقات 
الثنائية بين البلدين وبناء جس��ور جديدة 
بينهما تس��هم في فتح آفاق جديدة لبناء 
تعاون مشترك يعود بالخير على البلدين 

والشعبين الصديقين.
الشيخ محمد  الس��مو  ورحب صاحب 
بن راشد آل مكتوم بإقامة عاقات تعاون 
اس��تثماري وتجاري وثقافي وسياحي بين 

دولة اإلمارات وجمهورية سلوفينيا.
وإلى ذلك فقد أعرب تسيرار عن أمله 
أن تسفر زيارته للدولة عن نتائج إيجابية 
إذ أب��دى رغب��ة ب��اده حكومة وش��عباً 
بتوسيع هذه العاقات وتوطيدها وخاصة 
ف��ي مجال اس��تقطاب االس��تثمارات إلى 
س��لوفينيا التي تزخر بالمناطق والمواقع 
الس��ياحية والتاريخي��ة وإقام��ة صناع��ة 
واس��تثمارات ناجحة ومجدي��ة اقتصادياً 
مش��يداً بالنهضة والتقدم الحضاري الذي 
تش��هده دولة اإلمارات وريادتها في كثير 
م��ن القطاعات عل��ى مس��توى المنطقة 
والعال��م وخاص��ة ف��ي البن��ى التحتي��ة 

واالبتكار واالقتصاد اإلسامي.

لقاء 
كما اس��تقبل صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم دبي، رعاه 
الل��ه، في فن��دق مينا الس��ام في مدينة 
جميرا ظهر أمس، ريد هوفمان المؤسس 

ورئي��س مجل��س إدارة ش��ركة »لينك��د 
إن« التي يصنف موقعه��ا على اإلنترنت 
الش��بكات االجتماعية ويس��تخدم  ضمن 
كش��بكة تواصل مهنية وقاع��دة للبيانات 
بين الش��ركات وموظفي قط��اع األعمال 
كذلك  وتس��تخدم  الحكومية،  والجه��ات 
ألغراض التسويق واإلعانات ويصل عدد 
المس��جلين في موقع »لينك��د إن« نحو 
470 مليون ش��خص من 200 دولة، وهو 

متوفر بأربع وعشرين لغة عالمية.
وتبادل صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
ب��ن راش��د آل مكتوم ومؤس��س »لينكد 
إن«، الحدي��ث حول آلية عمل الش��ركة 
ف��ي المنطقة من خ��ال مقرها اإلقليمي 
ف��ي مدين��ة دب��ي لإلنترن��ت وخططها 
االستراتيجية في االبتكار وتنويع الخدمات 
الت��ي تقدمها لزبائنها. وفي األثناء أش��اد 
هوفم��ان بالتس��هيات اللوجس��تية التي 
توفرها مدينة دبي لإلنترنت ومساعدتها 
للش��ركات المتواج��دة فيها ف��ي تطوير 
والتسويقية  التش��غيلية  عملياتها  وتعزيز 

تمن��ع  قواني��ن  أو  معوق��ات  أي��ة  دون 
من ممارس��ة هذه الش��ركات ألنش��طتها 
القانوني��ة ف��ي المنطقة.وتوجه بالش��كر 
والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم، والجهات المختصة 
في دولة اإلم��ارات عموما ودبي خاصة، 
على ما تقدمه هذه الجهات من تسهيات 
لاستثمارات  واجتماعية  قانونية  وحماية 
األجنبي��ة التي تجد عل��ى أرض اإلمارات 

بيئة جاذبة وحاضنة وحامية لها.

ترحيب 
ورح��ب صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي، رعاه 
الل��ه، بالتع��اون القائم بي��ن مدينة دبي 
الذكي��ة وش��ركة »سيس��كو سيس��تمز« 
األميركية، وتوس��يع قاعدة هذا التعاون 
لما فيه مصلحة الطرفين. جاء ذلك خال 
اس��تقبال س��موه أمس في مينا الس��ام 
عل��ى هام��ش القمة العالمية الخامس��ة 

للحكوم��ات الت��ي أنه��ت أعماله��ا امي 
جون تش��امبرز الرئيس التنفيذي لشركة 
يرافقه  األميركية  »سيس��كو سيس��تمز« 
وف��د رفيع من الش��ركة المتخصصة في 
مجال الشبكات الاس��لكية والبرمجيات 
وتقني��ات األلي��اف البصري��ة والمعدات 
التقنية الدقيقة وتتخذ من مدينة »س��ان 
خوس��يه« في والية كاليفورنيا األميركية 
مقرا رئيس��ا لها منذ تأسيس��ها في العام 
1984 وله��ا مقر إقليمي ف��ي دبي.وقد 
تج��اذب صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
بن راش��د آل مكت��وم والضيف بحضور 
س��مو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم ولي عهد دبي، وس��مو الشيخ 
مكتوم ب��ن محمد بن راش��د آل مكتوم 
نائ��ب حاك��م دب��ي، أط��راف الحديث 
ح��ول عمليات الش��ركة وأنش��طتها في 
دولة اإلم��ارات ودول المنطقة والعالم.
م��ن جهته أعرب تش��امبرز ع��ن تقدير 
شركته ورئاس��تها العليا ومجلس إدارتها 
للتس��هيات الحكومية الت��ي تحظى بها 

في مدينة دبي لإلنترنت، معتبرا أن هذه 
التس��هيات أس��همت الى حد كبير في 
إنجاح وتوس��يع أنش��طة الشركة وزيادة 
عمائه��ا ف��ي المنطق��ة منوه��ا بالدور 
الري��ادي والتثقيفي ال��ذي تلعبه مدينة 
دب��ي لإلنترن��ت على مس��توى المنطقة 
التي تعتبر دولها مدينة دبي نموذجا حيا 
للتطور التكنولوجي واستخدامات وسائل 
التقنية الذكية.حضر اللقاء س��مو الشيخ 
أحمد بن س��عيد آل مكتوم رئيس هيئة 
دبي للطي��ران الرئيس األعلى لمجموعة 
طيران اإلمارات، وس��مو الش��يخ منصور 
بن محمد بن راش��د آل مكتوم، ومعالي 
محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون 
مجلس الوزراء والمس��تقبل رئيس القمة 
العالمية للحكوم��ات، ومعالي ريم بنت 
إبراهيم الهاش��مي وزيرة دولة لش��ؤون 
التعاون الدولي، وخليفة س��عيد سليمان 
مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في 
دبي، والدكتورة عائش��ة بنت بشر مدير 

عام مدينة دبي الذكية.

■ محمد بن راشد خال مباحثاته مع رئيس وزراء سلوفينيا بحضور حمدان بن محمد وريم الهاشمي  |  تصوير: خليفة اليوسف 

■ مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي خال اللقاء 

■ محمد بن راشد ورئيس وزراء سلوفينيا بحثا تطوير العاقات بحضور حمدان بن محمد 

■ محمد بن راشد خال المباحثات مع رئيس شركة لينكد إن بحضور حمدان ومكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد وريم الهاشمي

■ مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد وأحمد ومنصور بن محمد

■ محمد القرقاوي وحمد المنصوري ويوسف الشيباني 

■ وسموه خال لقائه مؤسس »لينكد إن« بحضور حمدان بن محمد 

■ محمد بن راشد خال لقائه رئيس شركة سيسكو سيستمز بحضور حمدان بن محمد  

■ مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد وريم الهاشمي

■ محمد القرقاوي وحمد المنصوري ويوسف الشيباني 



سموه شكر 
الرعاة والشركاء

لمساهمتهم 
الفاعلة في 

توظيف
كل الطاقات 
إلنجاح القمة 
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محمد بن راشد: التعاون في »القمة« مثال يحتذى 
في تضافر جهود الحكومة ومختلف الجهات  

Ⅶ دبي - وام 

ش��هد صاحب السمو الش��يخ محمد 
ب��ن راش��د آل مكتوم، نائ��ب رئيس 
الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم 
دب��ي، رعاه الله، توقي��ع اتفاقات مع 
شركاء القمة العالمية للحكومات، في 
دورتها ال�5 التي عقدت تحت ش��عار 
المس��تقبل«،  حكومات  »استش��راف 
بحض��ور س��مو الش��يخ حم��دان بن 
محمد بن راش��د آل مكتوم ولي عهد 
دبي، وس��مو الشيخ مكتوم بن محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.
 وقال س��موه إن التع��اون القائم في 
يقدم  للحكوم��ات  العالمي��ة  القم��ة 
مثاالً يحتذى على تضافر الجهود بين 
الحكومة ومختلف الجهات الحكومية 
والخاصة، ودور الشراكات في إنجاح 
مث��ل ه��ذه الفعالي��ات وتطويره��ا 

للوصول بها إلى آفاق جديدة. 
وشكر صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم الرعاة والشركاء 
كل  توظي��ف  عل��ى  عمل��وا  الذي��ن 
اإلمكان��ات والطاق��ات إلنجاح القمة 
دعمهم  وعلى  للحكوم��ات،  العالمية 
للقم��ة ومس��اهمتهم الفاعل��ة ف��ي 
إنجاحها. وشهد سموه توقيع اتفاقات 
والتقطت  القادم��ة،  للدورة  ش��راكة 
لسموه الصور التذكارية مع الشركاء، 
وهم الشريك االس��تراتيجي صندوق 
اإلمارات  للتنمية وطي��ران  أبوظب��ي 
وهيئ��ة كهرب��اء ومياه دب��ي والطاير 
موت��ورز ودودس��ال ومجموعة لولو 
»دو«،  المتكاملة  االتصاالت  وش��ركة 
وهيئة الطرق والمواصالت في دبي، 
وبلدي��ة دبي وموانئ دب��ي العالمية، 
وجيمس للتعليم وفي بي اس هيلث.

Ⅶ  محمد بن راشد متوسطاً شركاء ورعاة القمة العالمية للحكومات |   تصوير: خليفة اليوسف

Ⅶ سموه متوسطاً مطر الطاير وسلطان بن سليم وحسين لوتاه وعثمان سلطان ويوسف علي

Ⅶ سموه مصافحاً مطر الطاير  |  تصوير : محمد هشام  

Ⅶ سموه متوسطاً أحمد بن بيات وعثمان سلطان Ⅶ .. وسعيد الطاير   

    

Ⅶ .. ومصافحاً سلطان بن سليم   

Ⅶ لدى مصافحة سموه الشركاء والرعاة 

Ⅶ نائب رئيس الدولة مصافحاً حسين لوتاه  

 

 شهد توقيع اتفاقات شراكة جديدة
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تفّقد الطائرة العمودية ذاتية القيادة التي تبنتها »طرق دبي«

محمد بن راشد: تجربة الطائرة تغيير ذكي 
نوفره إلسعاد الناس

Ⅶ دبي - وام

بارك صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المشروع الوليد 
للطائرة العمودية ذاتي��ة القيادة الذي تتبناه 
هيئ��ة الطرق والمواصالت ف��ي دبي، واعتبر 
سموه تجربة الطائرة بأنها تأتي ضمن سياسة 
التغيير الكلي والذكي لمستوى الخدمات التي 
توفره��ا دولة اإلمارات عموم��اً ومدينة دبي 
عل��ى وجه الخصوص، من أجل إس��عاد الناس 
وتس��هيل حياتهم اليومية والمعيشية وتأمين 

االستقرار لهم.
جاء ذلك خالل تفقد س��موه أمس الطائرة 
 »EHANG - 184« العمودية ذاتي��ة القيادة

أي بدون طيار، والتي يمكن اس��تخدامها في 
نق��ل المس��افرين والبضائ��ع بحمولة قصوى 
تصل الى 100 كيلوغرام فقط، وأثنى س��موه 
عل��ى جهود هيئ��ة الطرق وس��عيها الدؤوب 
للتف��رد على مس��توى المنطق��ة العربية في 
توفي��ر خدم��ات راقي��ة وذكي��ة للجمه��ور، 
مؤكداً س��موه دعمه وتشجيعه لكافة الخطط 
والبرامج االستراتيجية التي تنفذها الهيئة من 
النهوض بمس��توى الخدم��ات المقدمة  أجل 

للجمهور بمواصفات ومعايير عالمية.
وهنأ س��موه فرق عمل الهيئة من ش��باب 
الوطن من الجنس��ين برئاس��ة المهندس مطر 
محم��د الطاي��ر الذي��ن يج��ّدون ويجتهدون 
ويبتك��رون كل ي��وم خدم��ة جدي��دة تتعلق 
بتوفي��ر الراح��ة واألم��ان ألف��راد المجتم��ع 

ومكوناته.
وتعرف س��موه إلى مكون��ات الطائرة من 
خالل الشرح الذي قدمه أمام سموه ومرافقيه 
المهن��دس مط��ر محمد الطاي��ر المدير العام 
رئي��س مجل��س المديرين في هيئ��ة الطرق 
والمواصالت في دبي، الت��ي ابتاعت الطائرة 
م��ن الصين كتجرب��ة أولى تطلقها في ش��هر 
يولي��و المقب��ل داخ��ل مدينة دب��ي على أن 
يتم تعميمها واس��تخدامها بش��كل أوسع في 
المس��تقبل وعقب التأكد م��ن نجاح التجربة 

وإثبات جدواها وفاعليتها.
وع��دد المهندس الطاي��ر خصائص الطائرة 
األعجوبة والمصممة لنقل شخص واحد يحدد 
وجهت��ه التي يرغب الوص��ول إليها من خالل 

جهاز ذكي مثبت في الطائرة.

وتتم عملية المراقبة والتحكم في الطائرة 
م��ن قب��ل مركز تحك��م أرضي وه��ي تعمل 
بالطاق��ة الكهربائية ويمكنه��ا الطيران لمدة 
ثالثين دقيقة وتصل سرعتها الى 100 كيلومتر 
في الس��اعة، ويمكنها قطع مس��افة تصل الى 

خمسين كيلومترا في كل رحلة.
وأردف الطاي��ر بالقول أن الطائرة مصممة 
بحي��ث تراعي معايير الس��المة وهي مزودة 
بثمانية مح��ركات ويمكنها الهبوط اآلمن في 

حال تعطل أحد المحركات.
وبالنسبة الستخدامات الطائرة فهي طائرة 
نقل أشخاص وبضائع وتدعم استراتيجية دبي 
في جع��ل المدينة األذكى بي��ن مدن العالم، 
والت��ي تهدف الى تحوي��ل 25 % من إجمالي 
رح��الت التنق��ل في دبي الى رح��الت ذاتية 

القي��ادة بحل��ول ع��ام 2030 والطائرة تدعم 
أيضا تكامل منظومة المواصالت التابعة لهيئة 
الطرق والمواص��الت في دبي.  وعقب تفقد 
سموه للطائرة المعروضة في إحدى ردهات 
مقر القم��ة العالمية للحكوم��ات، تجول في 
أرج��اء المقر في مدينة جميرا يرافقه س��مو 
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة 
دبي للطيران الرئيس األعلى لمجموعة طيران 
اإلمارات، وسمو الش��يخ حشر بن مكتوم بن 
جمع��ة آل مكت��وم مدير دائرة إع��الم دبي، 
ومعالي محم��د بن عبدالل��ه القرقاوي وزير 
ش��ؤون مجلس ال��وزراء والمس��تقبل رئيس 
القمة، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة 
التش��ريفات والضياف��ة في دب��ي وعدد من 

المسؤولين.

محمد بن راشد: التطوع قيمة 
إنسانية نبيلة

نائب رئيس الدولة يستقبل عددًا من عمداء 
المدن ورؤساء البلديات

Ⅶ دبي- وام 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، أن خصل��ة التطوع قيمة 
إنس��انية نبيلة يختزنها اإلنسان في 
ذاته بغض النظر عن انتمائه الديني 
الجغرافي، مقدراً س��موه جهود  أو 
هؤالء الشباب، ومتمنياً لهم التوفيق 
والنجاح والس��عادة، جاء ذلك خالل 
زي��ارة س��موه صباح أم��س المركز 
اإلعالمي ومركز التواصل االجتماعي 
العالمية  القم��ة  عملي��ات  ومكتب 
الخامسة للحكومات في مقرها في 
مدينة جميرا بدبي، وأبدى س��موه 
القمة  عملي��ات  بمكت��ب  إعجاب��ه 
ال��ذي يضم المركز اإلعالمي ومركز 

التواصل االجتماعي.
وأشاد سموه بجهود الشباب من 
أبن��اء وبنات الوط��ن والمتطوعين 
الذي��ن أدوا عمله��م بحرفية عالية 
ومتابع��ة حثيثة للقم��ة وفعالياتها 
المعلومة  إيص��ال  م��ن  وتمكن��وا 
والمتابعين  للمتلقي��ن  الصحيح��ة 
ال��ذي  العالم��ي  الح��دث  له��ذا 
تس��تضيفه وتنظم��ه حكومة دولة 
اإلمارات من خالل مؤسس��ة القمة 
يرأس��ها  التي  للحكومات  العالمية 
معالي محمد بن عبدالله القرقاوي 
ال��وزراء  مجل��س  ش��ؤون  وزي��ر 

والمستقبل.
وأثنى س��موه على روح التطوع 
لدى الش��باب من الجاليات العربية 

واألجنبية المقيمة في الدولة.
ورافق س��موه في الجولة معالي 
القرقاوي وزير  محمد بن عبدالل��ه 
الوزراء والمستقبل  ش��ؤون مجلس 
ورئي��س القم��ة، وخليف��ة س��عيد 
سليمان مدير عام دائرة التشريفات 
والضياف��ة ف��ي دبي، حي��ث اطلع 
الش��يخ محمد بن  الس��مو  صاحب 
راش��د آل مكت��وم عل��ى آلية عمل 
المراكز الثالثة التي يعمل فيها نحو 
300 إعالم��ي وموظ��ف ومتط��وع 
كخلي��ة نح��ل تنش��ط ف��ي تغطية 
وإذاع��ة فعالي��ات القم��ة العالمية 
للحكومات بشكل وأسلوب مختلف 
ع��ن التغطية ف��ي القمة الس��ابقة، 
حس��ب الش��رح الذي قدم��ه أمام 
سموه ومرافقيه عمر سلطان العلماء 
مدي��ر القم��ة العالمي��ة الخامس��ة 
للحكومات، والذي أفاد بأن التغطية 
ف��ي هذه الدورة للقم��ة لم تقتصر 
بل  والجلس��ات،  الفعالي��ات  عل��ى 
الضوء على تجارب  تعدتها لتسليط 
الش��باب  دولة اإلمارات وابتكارات 
ورؤية صاحب الس��مو نائب رئيس 

الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي للمستقبل.

وذك��ر بأن القم��ة يغطيها قرابة 
يمثل��ون  وصحاف��ي  إعالم��ي   400
وسائل إعالمية ومؤسسات صحافية 
المركز  محلية وإقليمية م��ن خالل 
اإلعالم��ي التاب��ع للقم��ة والمجهز 
بأح��دث التقنيات إلرس��ال األخبار 
والتقاري��ر والص��ور الفوتوغرافي��ة 

والفيديوهات.
كما أش��ار مدير مرك��ز التواصل 
الى أن  االجتماعي عبدالله الشحي، 
متابعي القمة عبر شبكات التواصل 
»الفيس��بوك وتويت��ر« وصل الى ما 
يزيد على س��بعة ماليين متابع من 
دولة اإلم��ارات والعالم، وهذا يزيد 

عن رقم الدورة السابقة للقمة بنحو 
مليوني متابع، ما يؤكد أنها تستحوذ 

على اهتمام الناس عاماً بعد عام.
ومن جهة ثانية أكد عمر العلماء 
أن المرك��ز رك��ز في ه��ذه الدورة 
على المحتوى ال الشكل للقمة، فتم 
واللقاءات  الح��وارات  نش��ر غالبية 
التي تح��دث من خاللها  والكلمات 
رؤس��اء حكومات ورؤساء منظمات 
دولي��ة وخب��راء عالمي��ون وعل��ى 
رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد 
ب��ن راش��د آل مكتوم ال��ذي أجرى 
معه ح��وارا صريحا ح��ول إمكانية 
اس��تئناف الحضارة العربية، والقت 
متابعة واس��عة على مستوى الوطن 

العربي والعالم.

Ⅶ دبي - وام 

اس��تقبل صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور 
س��مو 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، عدداً من عمداء المدن ورؤساء 
البلديات في عدد من الدول، والذين شاركوا 
في جلسة نظمتها بلدية دبي خالل فعاليات 

القمة العالمية للحكومات.
وناقش��ت الجلسة مس��رعات االستدامة 
والس��عادة المجتمعية، وش��ارك في أعمال 
االجتماع ممثل��و إدارات من مختلف أنحاء 

العالم. 
وقدم حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية 
دب��ي عرضاً توضيحياً عن خط��ة دبي للعام 
2021 والمش��اريع الطموح��ة التي تقودها 
اإلمارة بالتع��اون مع كل الجهات الحكومية 
ومؤسس��ات القطاع الخ��اص لتحقيق رؤية 
القيادة في أن تك��ون دبي المكان المفضل 
للعي��ش والعمل والمدينة الذكية األولى في 

العالم.
واعتبر لوت��اه أن القمة العالمية للحكومات 

تش��كل منص��ة فريدة م��ن نوعه��ا للتالقي 
وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتشارك 
التحديات التي تواجه المسؤولين والعمداء 
ورؤس��اء البلديات في العال��م، والعمل معاً 
عل��ى صياغ��ة الحل��ول المالئم��ة بحس��ب 

خصوصية كل مدينة. 

ممارسات 
وأك��د لوت��اه أنه ت��م االطالع عل��ى أفضل 
الممارس��ات في العمل البلدي على مستوى 
العالم من خالل البحث في 7 محاور رئيسية 
وهي البيئة واالستدامة، والمجتمع واألفراد، 
ومستوى المعيش��ة، والحكومة والخدمات، 

والتكنولوجيا، واالقتصاد. 

ورقة عمل 
وقدمت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر 
المدير العام لمكتب دبي الذكية، ورقة عمل 
حول مش��روع دبي الذكية، واألس��س التي 
يقوم عليها المش��روع وأفادت بسعي دبي 

بخطى واثقة لتصبح األذكى عالمياً.
وخ��الل االجتم��اع ق��دم عم��داء المدن 
المشاركون عروضاً حول الخطط والمشاريع 
الخاصة بمدنهم والتحديات التي يواجهونها 
في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

والوص��ول بمدنه��م إلى أفضل مس��تويات 
االستدامة. 

واس��تعرض موغين��ز ليكيتوف��ت عض��و 
االس��تدامة  الدنمارك��ي خط��ط  البرلم��ان 
والتنمي��ة االقتصادي��ة والرف��اه االجتماعي 
ف��ي الدنمارك، وأش��اد بالتجربة الدنماركية 

باالستدامة.
المهندس محمد صديقي عمدة  وتحدث 
مدين��ة الرب��اط في المملك��ة المغربية عن 
مش��روع التنمية المس��تدامة ف��ي المدينة، 
وأكد على االلتزام بنهج اس��تراتيجية شاملة 
في المجال البيئي وترس��يخ دعائم أساس��ية 
من شأنها أن تساهم في إنجاح االنتقال نحو 
طرق وأساليب مستدامة للعيش واالستهالك 
واإلنتاج. وتحدثت ألين غالدو غاليانو نائب 
رئي��س مدينة لي��ون عن مش��اريع المدينة 
للتح��ول إل��ى مدينة ذكية، مش��يرة إلى أن 
مدينة ليون في فرنسا هي ثالث أكبر مدينة 
فيه��ا وإح��دى أش��هر الوجهات الس��ياحية 

الحتوائها على عدد كبير من المقاصد.
وتح��دث الدكتور إياد أب��و مغلي المدير 
المتحدة  لبرنام��ج األمم  والممثل اإلقليمي 
للبيئ��ة لمنطقة غرب آس��يا عن مؤش��رات 
ووضع التنمية المستدامة في المدن العربية 

والواقع والفرص والتحديات.
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Ⅶ مكتوم بن محمد واحمد بن سعيد خالل اللقاء 

Ⅶ محمد بن راشد خالل الزيارة بحضور محمد القرقاوي



القبيسي وغوتيريس يؤكدان أهمية تعاون البرلمانات واألمم المتحدة

التق��ت معال��ي الدكت��ورة أم��ل عبدالله 
القبيسي رئيسة المجلس الوطني االتحادي 
أنطوني��و غوتيري��س األمين الع��ام لألمم 
المتحدة والوفد المرافق، في فندق القصر 
بمدينة جميرا، عل��ى هامش أعمال القمة 

العالمية للحكومات.
حض��ر اللقاء الدكت��ور محم��د المحرزي، 
وعلي جاس��م، وعزة بن س��ليمان، وسعيد 
الرميث��ي، والنا نس��يبة المندوب��ة الدائمة 

لدولة اإلمارات لدى األمم المتحدة. 

وج��رى خالل اللقاء بحث عدد من القضايا 
المتعلقة بتطوير عمل البرلمانات وتعاونها 
م��ع األمم المتحدة، وجه��ود تعزيز األمن 
الدوليين والس��الم ومكافحة  واالس��تقرار 
اإلرهاب والنزاعات المسلحة التي تشهدها 

بعض المناطق حول العالم. 
وفي بداي��ة اللقاء أعربت معالي الدكتورة 
القبيس��ي عن تقديرها لألمين العام لألمم 
المتحدة على مشاركته في القمة الحكومية 
وعل��ى كلمته المهمة الت��ي تناولت الكثير 

م��ن التحدي��ات التي يش��هدها العالم في 
وقتنا الراهن.

وطالبت معالي الدكتورة القبيسي بصفتها 
رئيسة القمة العالمية لرئيسات البرلمانات 
بتبني األمم المتحدة إلعالن أبوظبي الذي 
ص��در في خت��ام أعم��ال القم��ة العالمية 
لرئيس��ات البرلمان��ات الت��ي عق��دت في 
أبوظبي في شهر ديسمبر الماضي، مضيفة 
أنه يمك��ن من خالل التع��اون القائم بين 
االتح��اد البرلماني الدولي واألمم المتحدة 

وفق اتفاقي��ة تعاون مبرمة بينهما، أن يتم 
تبن��ي إعالن أبوظبي لما يتضمنه من خطة 
عمل تتن��اول العديد من القضايا التي تهم 

الشعوب والدول. 
ومن جهته أعرب غوتيريس عن س��عادته 
في المش��اركة في أعم��ال القمة العالمية 
للحكوم��ات واعتبرها فرصة مالئمة له كي 
يتعرف عن قرب إل��ى األفكار واإلبداعات 
التي تط��رح للنقاش والح��وار على منصة 
القمة، مش��يراً إلى اهتمام دولة اإلمارات 

خاصة على المس��توى الحكومي، بالشباب 
والم��رأة وم��ا يبدعونه من أفكار تس��هم 
ف��ي تطوي��ر األداء الحكوم��ي وقطاع��ات 
أخ��رى كالتعلي��م والمعلوماتي��ة والصحة 
وما إل��ى ذلك. وأثنى األمي��ن العام لألمم 
الحضارية والتقدم  النهض��ة  المتحدة على 
ال��ذي تش��هده اإلمارات وتطورها بش��تى 
المجاالت وخاصة في التنمية المس��تدامة، 
مشيداً بمخرجات القمة العالمية لرئيسات 
البرلمانات.        أبوظبي - وام
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ق��ال معال��ي عبيد حمي��د الطاي��ر، وزير 
الدولة للشؤون المالية، إن لدولة اإلمارات 
تجربة ناجحة ف��ي دعم قطاعات األعمال 
الخاصة، فهي تعتبر ش��راكة  والش��ركات 
اس��تراتيجية مع القط��اع الحكومي، ذات 
إسهامات في عملية النهضة التنموية التي 
ش��هدتها الدولة، مما جعلها نموذجاً رائداً 
للراغبين  المنطقة ومق��راً  على مس��توى 
ف��ي تأس��يس أعماله��م لالس��تفادة م��ن 
البنية التحتي��ة والخدمات العالية الجودة 

والتسهيالت التجارية التي تقدمها.
وأض��اف خ��الل جلس��ة أقيمت ضمن 
جلس��تين ل��وزارة المالي��ة عل��ى هامش 
القمة العالمية للحكومات، أمس، أن هذه 
اللقاءات بي��ن القيادات المالي��ة الدولية 
ورج��ال األعم��ال ف��ي اإلم��ارات منصة 
لالستفادة من كافة التطورات والمتغيرات 

االقتصادية والمالية.

التزام 
وأكد الطاير التزام ال��وزارة بدعم محاور 

األجندة والمواضيع التي تغطيها الدورة 5 
من القمة، ومواصلة بذل الجهود  إلنجاح 

القمة.

كلمة
وتق��دم حضور الجلس��ة األول��ى بعنوان 
"تكنولوجيا الخدمات المالية" األمير جيوم 
ولي عهد لوكس��مبورج والطاير، وقدمت 
كرس��تين الغ��ارد المدير الع��ام لصندوق 

النقد الدول��ي كلمة افتتاحية ملهمة حول 
أهمية تكنولوجيا في دعم تطوير منظومة 

العمل المالي في العالم.
وكانت الجلس��ة الثانية بعنوان »حوار 
االبتكار« بحضور الغارد، وهدى الهاشمي 
لالس��تراتيجية  الع��ام  المدي��ر  مس��اعد 
واالبت��كار، وخالد علي البس��تاني الوكيل 
المساعد لقطاع العالقات المالية اإلقليمية 

والدولية ومجموعة من المختصين.

عبيد الطاير: اإلمارات نموذج رائد
ومقر للراغبين في تأسيس أعمالهم

■ عبيد الطاير وكرستين الغارد  |  من المصدر 
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أكدت معالي الش��يخة لبن��ى بنت خالد 
القاس��مي، وزيرة دولة للتسامح، حرص 
قيادة وحكومة وش��عب دولة اإلمارات 
عل��ى ترس��يخ قي��م التس��امح واحترام 
التعددي��ة والقبول باآلخر ثقافياً وفكرياً 
ودينياً وطائفياً، ونبذ كافة أشكال ومظاهر 
التمييز والكراهية والتعصب والعنصرية 
بالش��راكة  ودولي��اً،  وإقليمي��اً  محلي��اً 
والحكوم��ات  الجه��ات  مختل��ف  م��ع 
العالق��ة،  ذات  العالمي��ة  والمنظم��ات 
منوهة إلى المبادرات االس��تثنائية التي 
تقدمها اإلمارات لإلنسانية جمعاء، دون 
النظر إلى األصل أو العرق أو الجنس أو 
الدين أو العقيدة أو الطائفة أو الملة أو 
المرك��ز االجتماعي، مثل قانون مكافحة 
التميي��ز والكراهي��ة الذي اش��تمل على 
مواد تضمن المس��اواة بين جميع أفراد 
المجتم��ع بمختلف ش��رائحهم، وتجرم 
اإلساءة واالزدراء بكافة األشكال وطرق 

التعبير المتنوعة.
جاء ذلك خالل لقاءات معاليها بالقمة 

العالمية للحكوم��ات 2017، مع كل من 
إيرين��ا بوكوفا المدي��رة العامة لمنظمة 
األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
»اليونس��كو«، واألمير س��عود بن خالد 
الفيص��ل عض��و مجل��س الهيئ��ة العامة 
لالس��تثمار، ووكي��ل المحافظ لش��ؤون 
التنافسية  بالهيئة رئيس مركز  االستثمار 
الوطن��ي بالمملكة العربية الس��عودية، 
كيروغ��ا  فرنان��دو  خورخ��ي  وفخام��ة 

الرئيس السابق لجمهورية بوليفيا.

قيم
وأش��ارت معاليه��ا إل��ى أهمي��ة القيم 
اإلنس��انية المش��تركة واألخ��الق الت��ي 
تجمعنا كعالم واحد مترابط، حيث ركزت 
جلسات القمة العالمية للحكومات لهذا 
الع��ام على ه��ذه المس��ائل الجوهرية، 

والتي تعبر عن فطرتنا اإلنسانية.

لبنى القاسمي: مبادرات استثنائية 
في التسامح تقدمها اإلمارات لإلنسانية

■ لبنى القاسمي خالل لقائها إيرينا بوكوفا   |  وام

التقى رئيس وزراء سلوفينيا وولي عهد لوكسمبورغ ومدير »دولية الطاقة الذرية«

عبدالله بن زايد: اإلمارات مركز األمل في المنطقة

Ⅶ دبي - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 
الخارجية والتعاون الدول��ي أن دولة اإلمارات 
لم تعد فقط مركزاً مالياً واقتصادياً ولوجس��تياً 

بل أصبحت مركزاً لألمل في المنطقة.
وأعرب س��موه أم��س على هام��ش أعمال 
القم��ة العالمي��ة للحكوم��ات، عن فخ��ره بما 

حققته الدولة في هذا المجال.
وق��ال س��موه: إن م��ا تحقق يحمل ش��باب 
اإلم��ارات مس��ؤولية وعبء العم��ل على دعم 
وتعزيز مش��روع البلد وطموحه في نشر وبث 

األمل في المنطقة.

سلوفينيا واإلمارات
إل��ى ذل��ك اس��تقبل س��موه أم��س، الدكت��ور 
ميرس��والف تس��يرار رئي��س وزراء جمهورية 

سلوفينيا.
وتم خ��الل اللق��اء الذي عق��د على هامش 
القمة العالمية للحكومات في دبي، اس��تعراض 

العالقات الثنائية بين دولة اإلمارات وسلوفينيا، 
وس��بل تعزيزه��ا وتنميتها ومج��االت التعاون 

المشترك بين البلدين.
ورحب س��مو الش��يخ عبدالله ب��ن زايد آل 
نهي��ان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة 

الدكتور ميرسوالف تسيرار.
وأكد سموه حرص دولة اإلمارات على تعزيز 
العالقات مع جمهورية سلوفينيا، معرباً عن أمله 

أن تشهد تطوراً وازدهاراً في شتى المجاالت.
ومن جانبه أكد الدكتور ميرس��والف تسيرار 
حرص بالده على تعزيز التعاون المش��ترك مع 
دول��ة اإلمارات في مختلف المجاالت، مش��يداً 
بالمكان��ة الرائدة التي تحتلها الدولة حالياً على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
حض��ر اللقاء حمد علي الكعبي س��فير دولة 

اإلمارات غير المقيم لدى سلوفينيا. 

 شراكة 
م��ن جانب آخر أكد س��مو الش��يخ عبدالله بن 
زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، 

أهمية الش��راكة بين دولة اإلم��ارات والوكالة 
الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ودورها ف��ي تبادل 

المعرفة والخبرات بين الجانبين.
جاء ذلك خالل اس��تقبال سموه، أمس، يوكيا 
أمان��و المدي��ر الع��ام للوكالة الدولي��ة للطاقة 

الذرية.
وبحث الجانبان، خالل اللقاء الذي عقد على 

هام��ش القم��ة العالمية للحكوم��ات في دبي، 
سبل تعزيز التعاون بين دولة اإلمارات والوكالة 
الدولي��ة للطاقة الذرية، ورحب س��موه بزيارة 

يوكيا أمانو.
حضر اللقاء حمد علي الكعبي مندوب دولة 
اإلمارات الدائ��م لدى الوكال��ة الدولية للطاقة 

الذرية. 

لوكسمبورغ 
كما اس��تقبل سمو الش��يخ عبدالله بن زايد آل 
نهي��ان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، 
األمي��ر كييوم، ول��ي عهد دوقية لوكس��مبورغ 
الكبرى، وولية العهد األميرة س��تيفاني، بحضور 
بي��ار غرامغنا، وزير مالية دوقية لوكس��مبورغ 

الكبرى.
وتم خالل اللقاء، الذي ُعقد على هامش القمة 
العالمي��ة للحكومات في دب��ي، بْحث عالقات 
التعاون المش��ترك بين اإلمارات ولوكسمبورغ، 
والس��بل الكفيلة بتنميتها وتطويرها، لتش��مل 
العديد من المجاالت، بما يس��هم في فتح آفاق 

جديدة من العمل المشترك.

قضايا
وتب��ادل الجانبان وجهات النظر بش��أن عدد 
م��ن القضاي��ا ذات االهتم��ام المش��ترك بي��ن 
البلدي��ن، إضافة إلى التطورات والمس��تجدات 

الراهنة على الساحتين اإلقليمية والدولية.
ورح��ب س��موه، بزيارة األمي��ر كييوم، ولي 
عهد دوقية لوكس��مبورغ الكبرى، وولية العهد 

األميرة ستيفاني.
وأكد سموه حرص دولة اإلمارات على تعزيز 
العالقات والتعاون المش��ترك مع لوكسمبورغ، 
معرباً عن تمنياته لدوقية لوكسمبورغ وشعبها 

الصديق مزيداً من التقدم والنماء.
م��ن جانبه، أش��اد األمير كيي��وم، ولي عهد 
دوقية لوكس��مبورغ الكب��رى، بالمكانة الرائدة 
الت��ي تحتلها دول��ة اإلمارات عل��ى الصعيدين 
اإلقليم��ي والدول��ي، مؤكداً ح��رص بالده على 
تعزيز التعاون المشترك مع دولة اإلمارات في 

مختلف المجاالت.

سموه خالل لقائه ميرسوالف تسيرار  |  وام ■ عبد الله بن زايد متحدثاً لألمير كييوم واألميرة ستيفاني  |  وام

رؤية حكومة اإلمارات الثاقبة تمكنها 

من إحداث تغيير فعلي بالمستقبل

Ⅶ دبي - البيان

ق��ال ج��ون تش��امبرز الرئي��س التنفيذي 
»عل��ى  سيس��تمز«:  »سيس��كو  لش��ركة 
القيادات الحكومي��ة أن تغير طرق العمل 
إلحداث فرق إيجابي وتحقيق النمو، لذلك 
عل��ى كل قائد أن يتمتع برؤية اس��تثنائية 
لخوض هذه المغامرة، وأنتم في اإلمارات 
محظوظ��ون المتالككم قيادة تتمتع برؤية 
متكاملة واس��تثنائية«، مضيف��اً: »اإلمارات 
تمثل نموذجا يحتذى به في طريق إحداث 
تح��ول فعل��ي في العال��م، يعط��ي فرصاً 
لل��دول واألفراد للمش��اركة في عالم مثير 

لالهتمام«. 
 ج��اء ذل��ك خالل أعم��ال القم��ة، في 
جلسة نقاشية بعنوان »االتجاهات العالمية 
للتحوالت الرقمية« استعرض خاللها رؤيته 
لتجارب الدول المختلفة في تبني التحول 

الرقمي واستشراف المستقبل.

تدريب الشباب
وتطرق شامبرز ألهمية تدريب الشباب 
والقوى العاملة لما لها من تأثير في تغيير 
أس��لوب العي��ش وتحدث ع��ن إخفاقات 
العمل الحكومي وعدم القدرة على التطور 

نتيجة عدم تحديث النظم التعليمية.

مسؤولو وكاالت أنباء: اإلمارات استثمرت في اإلنسان

Ⅶ دبي - وام 

أشاد مسؤولو وكاالت أنباء عربية بدور 
ورؤي��ة دول��ة اإلمارات في االس��تثمار 
في اإلنس��ان وتعزيز م��وارده الفكرية 
واالجتماعي��ة والثقافي��ة، معتبري��ن أن 
»إحي��اء الثقافة والحض��ارة العربية« �� 
أحد مش��اريع صاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعاه الله، يعد إنجازاً ووجد ليستمر.
 وأك��دوا أن إحياء مس��يرة الحضارة 
ال ب��د أن يم��ر من خالل بناء اإلنس��ان 

واالستثمار فيه وتعزيز إمكاناته.

 ووص��ف ضي��وف القم��ة العالمية 
للحكوم��ات، صاح��ب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم بأنه »زارع 
العربية،  الش��عوب  األمل« ف��ي نفوس 
مش��يرين إلى أن س��موه بعث رس��الة 
واضح��ة للداخل والخ��ارج مفادها أن 
»اإلنج��از الذي تم عل��ى أرض اإلمارات 
وجد ليس��تمر ويزداد تألقاً«.. موضحين 
أن بع��ض مقومات النج��اح تتمثل في 

الشفافية والمهنية ومحاربة الفساد.

استشراف
من جانبها قالت حميدة البور رئيس��ة 
وكال��ة األنب��اء التونس��ية: إن س��موه 

زرع وبث األمل م��ن جديد في قلوب 
الع��رب، منوه��ة بتجرب��ة بالدها التي 
كان محركها اإلنسان والشباب تحديدا، 
مؤك��دة ض��رورة االلتفات الي��وم إلى 
هذا الجانب وهو ما س��عى سموه إلى 
توجيه العالم العرب��ي نحوه من خالل 
استش��رافه آليات إع��ادة إحياء الثقافة 

العربية.
 من جانبها قالت لور سليمان مديرة 
الوكال��ة الوطنية لإلعالم اللبنانية، إن ما 
يميز كلمة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم هو نمطها التفاعلي 

الذي شد انتباه المتواجدين.
 وأك��دت أن النموذج ال��ذي تقدمه 

اإلم��ارات وجد ليس��تمر بوج��ود قادة 
بحج��م صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
بن راش��د، مضيفة أن الشعوب العربية 
بحاج��ة لمثل ه��ذا الط��رح الذي يبث 
التحدي��ات،  ويواج��ه  إيجابي��ة  طاق��ة 

مستعرضة المشهد اإلعالمي بلبنان.

بناء اإلنسان
من جهت��ه قال عبدالحميد كاش��ا مدير 
عام وكالة األنب��اء الجزائرية »وأج«: إن 
الحديث عن اس��تئناف الحضارة بالعالم 
العربي، كما قاله صاحب الس��مو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم، يبدأ بفهم 

المؤشرات التي ترسم المستقبل.

أكد يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة 
الذريــة عالقــات  للطاقــة  الدوليــة 
التعاون المشترك بين دولة اإلمارات 
الذرية،  للطاقــة  الدوليــة  والوكالــة 
مشيداً بسياسة وجهود دولة اإلمارات 

في مجال الطاقة النووية السلمية.

جهود نووية



األربعاء | 18 جامدى األوىل 1438 هـ | 15 فرباير 2017م | العدد 13391 عبر اإلمارات22

رئيس وزراء سلوفينيا: األخالق ركيزة المستقبل المستدام

أكد ميرو س��يرار، رئي��س وزراء جمهورية 
س��لوفينيا على ض��رورة التمس��ك بالقيم 
اإلنس��انية وباألخالق في خضم التحوالت 
العالمي��ة الكب��رى الت��ي نش��هدها اليوم، 
وأن يت��م اعتمادهما كمكونين رئيس��يين 
ف��ي خطط ال��دول االس��تراتيجية للتنمية 
المس��تدامة، جاء ذلك أثناء كلمته بعنوان 
»س��لوفينيا الذكي��ة والمس��تدامة« والتي 
ألقاها ضمن فعاليات اليوم الختامي للقمة 

العالمية للحكومات. 

وأشار إلى أن التقدم الذي حققته سلوفينيا 
خالل العقود القليلة الماضية وعلى الصعيد 
العلمي والثقافي واالقتصادي والتجاري لم 
يأت صدفة، بل جاء نتيجة لتخطيط وعمل 
وطموح كبير جعل من البلد وجهة تجارية 

وسياحية عالمية. 
وق��ال: »تعكس أجن��دة س��لوفينيا 2030 
طموح الش��عب الس��لوفيني في مضاعفة 
إنتاجه والمس��اهمة ف��ي تحقيق األهداف 
العالمية للتنمية المس��تدامة، وليستمر في 

مسيرة بدأتها سلوفينيا قبل سنوات عديدة 
تدعو إل��ى انتهاج مبدأ االقتص��اد الدائري 
وال��ذي يدع��و إلى إط��الق عن��ان اإلبداع 
قة للش��عب الس��لوفيني، ما  والطاقة الخالاّ
قادن��ا اليوم إل��ى أن يمثل تصدير الس��لع 
والخدمات يمثل 75 % من الناتج المحلي«.
وأكد على أن األمم والدول عليها مسؤولية 
كبي��رة تض��اف إل��ى مس��ؤوليتها ف��ي أن 
تحقق الرفاه والرخاء إلى ش��عوبها، فهناك 
مس��ؤولية دولية تتمثل في المساهمة في 

الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التنمية 
االقتصادية المستدامة.

واس��تلهم ف��ي كلمت��ه المعان��ي الخالدة 
لمقولة الرس��ام الشهير فنس��نت فانكوخ: 
األم��ور العظيمة ال تتم بالغريزة وإنما عن 
طريق سلس��لة مترابط��ة أجزاؤها، يكمل 
أولها آخرها، حيث أس��قط معاني المقولة 
على تاريخ س��لوفينيا وحاضرها ومقارنتها 
بأمم أخرى.         دبي - البيان

 ميرو سيرار متحدثاً | من المصدر

شما المزروعي خالل حلقة شبابية:

ريادة األعمال تحتاج شبابًا ُمبتكرين يملكون الجرأة

■ دبي - البيان 

قال��ت معالي ش��ما بنت س��هيل المزروعي 
وزي��رة دولة لش��ؤون الش��باب: »إن ريادة 
األعمال تتطلب من الش��باب أن يبحثوا عن 
أف��كار مبتكرة، لكن ذلك ال يكفي، بل عليهم 
أيض��اً أن يمتلكوا الجرأة الالزمة لتنفيذ هذه 

األفكار«.
وأضافت المزروعي خالل حلقة ش��بابية، 
ضمن القمة العالمية للحكومات أن »النجاح 
الحقيقي هو أن نعمل على مش��اريع مؤثرة 
على القطاع المس��تهدف، وحجم التأثير هو 
الذي يؤهل الشباب للدخول في عالم ريادة 

األعمال«.

وشهدت الحلقة مش��اركة المزروعي إلى 
جانب كل من ريد هوفمان، مؤس��س شبكة 
»لنكد إن« وأحمد ب��ن بيات، رئيس مجلس 
إدارة ش��ركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة 
»دو« إضافة إلى عدد من الش��باب من رواد 

األعمال في اإلمارات والمنطقة.

أنماط
اتب��اع  أهمي��ة  ع��ن  هوفم��ان  وتح��دث 
المجتمعات ألنماط تفكير مختلفة ومبتكرة 
لتحقي��ق الري��ادة، وق��ال: »إن ج��زءاً مهماً 
م��ن التفكير الريادي يكمن ف��ي المخاطرة 
بهدف تغيير المنحى الس��ائد وتحقيق النمو 

س��واء على مس��توى العائ��د االقتصادي أو 
في الممارس��ات الحكومي��ة، علينا أن نكون 
جريئين بما يكفي لتحقيق مشاريعنا الريادية 
فتخط��ي المخاطر يجعلنا قادرين على خلق 

إنجازات مميزة«. 
وأض��اف هوفم��ان: »تش��رفت بالمجيء 
إل��ى دولة اإلمارات العربي��ة المتحدة، فهي 
خي��ر مثال على الريادة ف��ي كافة المجاالت 

االقتصادية، التجارية والحكومية«. 
وإجابة على أحد األسئلة عن دور التعليم 
ال��ذي تلقاه هوفمان في جامعة س��تانفورد 
وم��دى مس��اهمته في نجاح عل��ى الصعيد 
العملي، قال هوفمان: »لقد س��اهم تعليمي 

ف��ي صق��ل مواهب��ي وقدرتي عل��ى تنفيذ 
المش��اريع، ولكنه لم يكن األثر الوحيد فقد 
كان للنقاش��ات بين��ي وبي��ن زمالئي حول 
الكيفي��ة التي يمكن أن نغي��ر بها العالم أثر 
مباشر في تأس��يس شبكات التواصل لخدمة 
كاف��ة ش��عوب العال��م، كما كان هن��اك أثر 
لأللعاب اإللكترونية الت��ي كنت أزاولها في 
تزويدي بالحس النقدي واالستراتيجي، وكل 
هذه العوامل س��اهمت بال ش��ك بطريقة أو 

بأخرى في نجاحي«. 

ضحية
م��ن جانب آخ��ر ذكر بن بيات في س��ياق 

إجابت��ه على أحد األس��ئلة المتعلقة بمدى 
تمي��ز النظام التعليمي ف��ي دولة اإلمارات 
العربي��ة المتحدة: »كل نظ��ام تعليمي في 
العال��م هو ضحية للماض��ي، فعلى الصعيد 
الش��خصي ال أرى أي نظام تعليمي مناس��باً 
للمس��تقبل وعلين��ا ف��ي دول��ة اإلم��ارات 
تغيير نظامن��ا التربوي ليواكب المس��تقبل 
وتطوراته، من المهم تنشئة األجيال والطلبة 

على التفكير المختلف«.
وأض��اف بن بي��ات: »يش��كل 40 بالمئة 
من أبناء ش��عبنا فئة الشباب، علينا التفكير 
بكيفية حش��د هذه الموارد البشرية الفتية، 
وعلي��ه م��ن الضروري أال نعل��م أطفالنا أن 

يكونوا موظفين فقط بل رياديي أعمال.

الخوف
وأج��اب هوفمان ع��ن تس��اؤل آخر حول 
كيفي��ة التخل��ص من الخوف عن��د مواجهة 
المخاط��ر خالل التأس��يس لألعمال الريادية 
قائ��ال: »عندما ت��رى األخطار فهذا مؤش��ر 
جي��د، فس��تكون أكثر قدرة عل��ى اإلحاطة 
بها والتوصل لحل��ول لمعالجتها، ومن أهم 
العناص��ر الت��ي تس��اهم ف��ي التخلص من 

المخاطر هي إيجاد الشراكات.
وأجاب بن بيات عن س��ؤال أحد الشباب 
المش��اركين في الحلقة النقاشية عن كيفية 
استفادة الشباب في دولة اإلمارات والعالم 
العرب��ي م��ن المواقع اإللكتروني��ة إلنجاح 
أعمال��ه: إن دولة اإلمارات قادرة على خلق 
مثل ه��ذه المنصات نظ��راً لالنفتاح الكبير 
مع باقي دول العال��م، ويجب التركيز على 
تخط��ي المخاط��ر والتحدي��ات ونتعلم من 
بعضنا ونس��تخلص العبر ونتش��ارك األفكار 

للمضي قدماً.

■ شما المزروعي وأحمد بن بيات وريد هوفمان خالل الجلسة الشبابية   |   من المصدر 

 أحمد بن بيات: 
كل نظام تعليمي 

في العالم هو 
ضحية للماضي

 ريد هوفمان: 
علينا أن نكون 

جريئين بما يكفي 
لتحقيق مشاريعنا

■ دبي - وائل نعيم 

كش��ف س��عيد محم��د الطاي��ر، العضو 
المنت��دب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء 
ومي��اه دب��ي أن المش��روعات الكب��رى 
المبتك��رة في مج��االت إنت��اج الكهرباء 
والمياه وتحس��ين كفاءتها ستس��اهم في 
تحقي��ق وفر مالي تراكمي في دبي يصل 
إل��ى 60 مليار درهم، وخف��ض انبعاثات 
غاز ثاني أكس��يد الكرب��ون بمقدار 201 

مليون طن بحلول العام 2030.
قدمه��ا  جلس��ة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
أم��س ضم��ن فعاليات »القم��ة العالمية 
للحكومات« بعنوان »المشاريع المبتكرة 
في إنت��اج الكهرب��اء والمياه وتحس��ين 
الكفاءة«، تحدث خاللها عن خطط الهيئة 
االس��تباقية الستش��راف المستقبل وأبرز 
إنجازاته��ا ومبادراته��ا المبتكرة لالرتقاء 
بكفاءة إنت��اج الكهرباء والمياه في إمارة 
دبي، حيث تش��ارك الهيئة بصفة ش��ريك 
العالمية  القم��ة  الطاقة المس��تدامة في 

للحكومات.

مياه محالة
وق��ال الطاي��ر: نحصل حاليا ف��ي دبي، على 
المياه المحالة ع��ن طريق اإلنتاج المزدوج 
الذي يتس��م بالكفاءة ويعتمد على استخدام 
الحرارة المفقودة أثناء إنتاج الكهرباء لتحلية 
المياه. حيث يتم إنتاج 67 % من المياه دون 
حرق وقود إضافي. لكن، وفق االستراتيجية 

الموضوعة ف��إن 100 % من إنتاج دبي من 
المياه المحالة عام 2030، س��يأتي من مزيج 
م��ن الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر 
الطاقة المتجددة واالعتماد على اس��تخدام 
الحرارة المفقودة، األمر الذي سيجعل دبي 
تتج��اوز الهدف المح��دد عالمياً فيما يتعلق 
باس��تخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه. 

وف��ي إطار التطوير المس��تمر، قامت الهيئة 
بدراسة لتحسين إنتاج المياه بينت الجدوى 
الفني��ة واالقتصادية الس��تبدال الحلول التي 
ترتك��ز عل��ى درج��ات الح��رارة المرتفعة 
)MSF( لتحلية مياه البحر باستخدام أحدث 
تقنيات التناضح العكس��ي )RO( واالعتماد 
على الطاقة الشمسية حيث يتم إنتاج المياه 

من خالل هذه الطاقة النظيفة والرخيصة. 
ومن المتوق��ع أن تصل القدرة اإلنتاجية 
الس��تخدام تقنية التناضح العكسي إلى 305 
ماليي��ن جالون م��ن المياه المح��الة يومياً 
بحل��ول العام 2030، بارتف��اع يصل إلى 41 
% مقارن��ة ب� 5 % م��ن إجمالي اإلنتاج في 
وقتنا الحالي، وذلك مع األخذ بعين االعتبار 

أن القدرة اإلنتاجية للمياه المحالة سترتفع 
عام 2030 لتصل ل� 750 مليون جالون يومياً 
مقارنة ب� 470 مليون جالون يومياً حاليا. كما 
أن زي��ادة الكفاءة التش��غيلية لفصل عملية 
تحلي��ة المياه عن انتاج الكهرباء س��توفر ما 

يقارب 13 مليار درهم لغاية 2030. 

تكامل
وأض��اف أنه لمزي��د من التكام��ل مع هذا 
النهج، قام��ت الهيئة خالل األع��وام الثالثة 
الماضية بمبادرة متميزة تمثلت بالدراس��ة 
والتحليل الهندس��ي واالس��تقصاء الميداني 
الجيوفيزيائ��ي والهيدروجيولوج��ي وحف��ر 
اآلبار االستكش��افية وآب��ار المراقبة للتأكد 
م��ن امكانية حقن وتخزي��ن المياه المحالة 
المنتج��ة م��ن وح��دات التناضح العكس��ي 
التي يجري تش��غيلها من الطاقة الشمس��ية 
ف��ي أحواض المي��اه الجوفية واس��ترجاعها 
وإعادة ضخها إلى شبكة المياه عند الحاجة. 
ويعتمد هذا المشروع على أحدث التقنيات 
المبتكرة ويحقق الكفاءة التشغيلية ألنظمة 

المياه. 

60 مليار درهم وفرًا ماليًا تراكميًا تحققه دبي بحلول 2030

الطاير مستعرضًا مشروعات إنتاج الكهرباء والمياه في اإلمارة:

 

■ سعيد الطاير متحدثاً خالل الجلسة   |   من المصدر

ويل: الطب التكاملي مستقبل العالج

■ دبي - البيان

 أك��د الدكت��ور أن��درو وي��ل، الخبير 
العالمي الب��ارز في الط��ب التكاملي، 
خ��الل جلس��ة ضم��ن أعم��ال القمة 
العالمية للحكومات أن الطب التكاملي 
هو مس��تقبل قط��اع الرعاية ألنه يوفر 
حلوالً عالجية متكاملة تعتني بنفس��ية 
اإلنس��ان وعاطفته وتنتبه إلى العوامل 
التي ال تت��م معالجتها عادة عبر الطب 

التقليدي. 
وتح��دث ويل مدير مرك��ز أريزونا 
للطب التكاملي، خالل جلس��ة بعنوان 
»الط��ب القديم لع��الج أمراض العصر 
الحديث«، عن ضغوطات القرن الواحد 
البيئة المحيطة ما  والعشرين وتدهور 
قاد إلى بروز أمراض ومشكالت صحية 
جدي��دة عدة ال يمكن للطب التقليدي 

وحده أن يعالجها. 

وق��ال إن الطب التكامل��ي يختار أفضل 
طرق العالج المثبتة علمياً من المنظومة 
الطبي��ة التقليدية وم��ن منظومة الطب 
البدي��ل والتكميل��ي، منوه��اً أن الطب 
التكاملي يش��كل منهجية مثالية لتقديم 
عالجات شاملة ومتكاملة ألعداد السكان 

المتنامية حول العالم. 
التح��دي االقتصادي  وأوضح ويل أن 
ي ومتناٍم  لقط��اع الرعاي��ة الصحية ج��داّ
ال��دول  اس��تقرار  يه��دد  أن  ويمكن��ه 
الوالي��ات  أن  منوه��اً  والحكوم��ات، 
المتحدة تنفق %18 من ناتجها المحلي 
اإلجمالي على القطاع، ومن المتوقع أن 
يرتفع هذا الرقم إلى %20 خالل األعوام 

القليلة المقبلة. 
وأضاف ويل: »يعتمد الطب التقليدي 
عل��ى اس��تخدام الوس��ائل والتط��ورات 
التقني��ة الحديث��ة، لكن ه��ذه التقنيات 
غير قادرة على عالج أمراض مزمنة، لذا 

يعتبر الطب التكاملي أحد الحلول لهذه 
المش��كلة، يجب علينا أن ندرب األطباء 
عل��ى نموذج طبي جدي��د ال يركز على 
جسد اإلنسان وحس��ب، بل يأخذ بعين 
االعتبار أيضاً مكونات اإلنس��ان الذهنية 
والروحية والعاطفية والنفس��ية وأنماط 

المعيشة«. 

 أنماط المعيشة
وأش��ار الدكتور ويل إلى الطب الصيني 
والط��ب اإلس��المي التقلي��دي اللذي��ن 
ينظران إلى اإلنس��ان بش��كل ش��مولي، 
مؤكداً كذلك أهمي��ة االنتباه إلى أنماط 
المعيش��ة غي��ر الصحي��ة واالطالع على 
ع��ادات الحي��اة اليومية ل��دى المرضى 
من أجل فهم مس��ببات أمراضهم. وذكر 
ويل أن منظوم��ة الرعاية الصحية يجب 
أن تس��مح بتفاع��ل أكبر بي��ن الطبيب 

والمريض في المستقبل.

سيليغمان: دبي حققت السعادة باالبتكار

■ دبي - البيان

س  أكد البروفيس��ور مارتن سيليغمان مؤساّ
عل��م النفس اإليجابي وأس��تاذ علم النفس 
في مؤسس��ة »زيليرباك فاميل��ي« ومدير 
مرك��ز علم النف��س اإليجابي ف��ي جامعة 
بنس��لفانيا، أن دب��ي تعتب��ر م��ن الم��دن 
الت��ي أدركت معنى تحقيق الس��عادة من 
خالل دعمه��ا الكبير لالبت��كار في العديد 
من القطاعات، موضح��اً أن أجندة تحقيق 
الس��عادة يجب أن ترتبط بش��كل مباش��ر 
باالبتكار، الس��يما وأن لالبتكار دوراً مهماً 
في تعزيز مفهوم السعادة في المجتمعات، 
وذلك خالل جلس��ة بعنوان »القوة الكامنة 
العالمية  القم��ة  لإليجابية« ضم��ن أعمال 
للحكومات، وقدم بعض اآلليات التي يمكن 
أن تنتهجه��ا الحكومات إلع��ادة النظر في 
أطر العمل المتبع��ة بهدف تعزيز رفاهية 

الفرد والمجتمع.

 التحّلي باإليجابية
 كما ش��دد على أهمي��ة التحلاّي باإليجابية 
والسعادة لتحقيق النجاح واالزدهار، قائاًل: 
تعني اإليجابية عدم االستسالم للمشكالت 
الت��ي تواجه س��واء األف��راد أو الحكومات 
ومحاول��ة البح��ث ع��ن الحل��ول والنظر 
بطريقة متفائلة للمس��تقبل. وأشار إلى أنه 
يت��م تصنيف حوالي 80 % من دول العالم 
لمس��توى الس��عادة في مجتمعاتها،  وفقاً 
متس��ائاًل: ما هي اآلثار المترتبة على ذلك؟ 
في ظل إدراك عدد متزايد من الحكومات 
ألهمي��ة الس��عادة والرفاهي��ة في تحقيق 

الرخاء لشعوبها.

 5 عناصر 
وتطرق س��يليغمان إلى 5 عناصر رئيس��ية 
تس��بب الس��عادة واإليجابية لدى األفراد، 
ه��ي قوة بدني��ة وذهني��ة، ودع��م الثقة 
بالنفس، وارتفاع الروح المعنوية، واإلقبال 

على العمل، ومستوى أداء متميز.
القوة  بأنها  الطاق��ة اإليجابي��ة  ووصف 
المحرك��ة أو الدافعة التي تؤدي إلى البناء 
أو التقدم أو النمو، فهي قوة محفزة، الفتاً 
إلى أن الحكومات يمكن لها تعزيز الطاقة 
اإليجابية، في كي��ان الموظف وتؤدي إلى 
دعم ثقته بنفسه، وتعمل على رفع الروح 
المعنوي��ة لدي��ه، وتولد لدي��ه الرغبة في 

اإلقبال على العمل.
وأض��اف أن هنال��ك طرقاً ع��دة لقياس 
الس��عادة عن��د األف��راد والحكومات فمن 
خالل معرف��ة ما يتم تدوينه عبر وس��ائل 
التواص��ل االجتماعي وأدوات االس��تطالع 
المختلف��ة الت��ي تقيس مس��تويات الرضا 
والس��عادة، وكذلك يمكن قياس الس��عادة 
لدى الحكومات من خالل نسب اإلنجازات 
التي تحققها من توفير الخدمات األساسية 
وف��رص العمل وتقليل الفقر وبالبطالة في 

المجتمعات.

ذكر الطايــر أنه في إطار تنويع 
على  واالعتماد  الطاقــة  مصادر 
الطاقــة النظيفــة والمتجــددة، 
أعلنــت الهيئــة عــن مشــروع 
إنشاء محطة  يشمل  استراتيجي 
توليد الكهربــاء بالطاقة المائية 
المخزنــة في المنطقــة الجبلية 

المجاورة لسد حتا.

محطة حتا



Ⅶ دبي - البيان

قال وليد هاشم؛ الحاصل على لقب ماستر 
ج��ن كي دو، إن مش��اركته للس��نة الثانية 
عل��ى التوال��ي ضم��ن ورش عم��ل خاصة 
لموظفي القم��ة الذين يتعرضون لضغوط 
كثي��رة ضمن طبيعة عمله��م التي تتطلب 
تميزاً، ضم��ت عناوين »الطاق��ة اإليجابية 
والنج��اح والعالق��ات الناجح��ة والنج��اح 
المهن��ي والتمي��ز«. وأع��رب ع��ن فخره 
وس��عادته بالحديث عن السعادة في كافة 
أروقة القمة، مش��يراً إل��ى أنه أينما ذهب 
فإن المحاض��رة الوحيدة التي تتحدث عن 
الس��عادة ع��ادة م��ا تك��ون محاضرته، إال 
في دب��ي والقمة العالمية للحكومات التي 
أخذت على عاتقها مناقشة السعادة بشكل 
ج��اد، وتخصيص يوم خ��اص لها قبل القمة 
للحدي��ث مع أب��رز رواد الس��عادة حول 
العال��م وبالتالي تحويلها م��ن مفهوم إلى 

واقع يعيشه الناس كل يوم.

مفهوم فضفاض 
وح��ول إذا ما كانت الس��عادة أم��راً يمكن 
بالفعل تحقيقه في ظل ش��عور الناس بأنها 
كلمة فضفاضة ومش��اعر يصع��ب تحقيقها 
للجميع، أكد هاشم أن المفاهيم التي تكون 

عامة ونس��بية ف��ي الوقت نفس��ه تختلف 
م��ن ش��خص آلخر، وأض��اف: بالنس��بة لي 
ولم��ا أقدم��ه، أرى أن الس��عادة تكمن في 
خدم��ة الله. وف��ي ظل زمن تس��يطر عليه 
التكنولوجي��ا والروبوتات وإمكانية ش��عور 
اإلنس��ان بالس��عادة من خالل التعامل مع 
ه��ذه اآلالت قال هاش��م: »حض��رت هذه 
الورش ولي رأي فيها، فأنا أرى أن الروبوت 
التقني��ات  م��ن  وغيره��ا  واإللكتروني��ات 
ستس��هم في دعم اإلنس��ان ليتج��ه ألماكن 
أكثر إبداعاً وستعينه في عمله لكن ال يمكن 
لها أن تأخذ محل روح فيها من روح الله«. 

السندي لــ »                «: السعادة متأصلة إماراتيًا 
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تعاون إماراتي سنغافوري في حماية البيئة والتغير المناخي

وّقع��ت وزارة التغي��ر المناخ��ي والبيئة، 
أم��س، مذك��رة تفاه��م م��ع وزارة البيئة 
والمي��اه الس��نغافورية، ف��ي إط��ار تعزيز 
الشراكة االستراتيجية بين البلدين وتوحيد 
جهودهما، ال س��يما في مج��االت التعاون 
البيئ��ة والتغير  الخاص��ة بحماية  الثنائ��ي 

المناخي والتنمية المستدامة.
ووّق��ع االتفاقية، الت��ي جاءت على هامش 
فعالي��ات القمة العالمية للحكومات بدبي، 
معال��ي الدكتور ثاني ب��ن أحمد الزيودي، 

وزير التغير المناخي والبيئة، وعن الجانب 
الس��نغافوري، ماساغوس ذوالكيفلي، وزير 

البيئة والمياه.
وق��ال معال��ي الدكت��ور ثان��ي ب��ن أحمد 
الزي��ودي: »إن دولة اإلمارات تقدر موقف 
س��نغافورة اإليجاب��ي ح��ول القضايا ذات 
االهتمام العالمي، وخاصة في مجال التغير 
المناخ��ي وحماية البيئة«، مش��يراً إلى أن 
سنغافورة كانت واحدة من البلدان األكثر 
طموحاً وذات تفكير مستقبلي بشأن قضية 

التغير المناخي والتنمية المس��تدامة على 
الساحة الدولية. 

وأشاد معاليه باالهتمام الكبير الذي تبديه 
المحيطات  س��نغافورة في مجال حماي��ة 
وموارده��ا الحيوي��ة، الفت��اً إل��ى أن تلك 
اإلجراءات التي تتخذها سنغافورة لحماية 

البيئة تلقى تقديراً على مستوى عالمي.
ون��وه الزيودي بأن دول��ة اإلمارات ترغب 
في تطوير عالقتها مع سنغافورة لتصل إلى 
مس��تويات متطورة، موضح��اً أن االتفاقية 

اتفاقي��ة التعاون الثنائي الت��ي تم التوقيع 
عليه��ا ستس��هم ف��ي تأس��يس مزي��د من 

العالقات الوثيقة بين البلدين. 
من جانب��ه، أثنى ذوالكيفل��ي على جهود 
دولة اإلم��ارات العربية المتحدة للحد من 
تداعي��ات التغير المناخي، وأش��اد بتعاون 
وزارة التغير المناخي والبيئة مع المجتمع 
الدولي لخف��ض انبعاثات الكربون، وزيادة 
االعتماد على المصادر المستدامة النظيفة 
للطاقة، بما يحقق مستقباًل مشرقاً لألجيال 

القادمة. وبموجب هذه االتفاقية، سيتطلع 
الطرفان إلى التعاون في مجاالت شتى، بما 
فيها: تبادل أفضل الممارسات في مجاالت 
البيئ��ة والتغي��ر المناخي، وبن��اء القدرات 
في مج��االت البيئة والمناخ، وإيجاد حلول 
مبتكرة للتحدي��ات المتعلقة بالبيئة وتغير 
المناخ، إضافة إلى إشراك الشباب والقطاع 
الخ��اص، وزي��ادة الوعي البيئ��ي من أجل 
دبي - البيان تحقيق التنمية المستدامة.   

الزيودي: حان الوقت لمواجهة أسئلة 
صعبة تحقق أمن غذاء أجيال المستقبل
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ق��ال معال��ي الدكت��ور ثاني ب��ن أحمد 
الزيودي، وزي��ر التغير المناخي والبيئة، 
إن��ه »قد ح��ان الوق��ت لمواجهة بعض 
األس��ئلة الصعب��ة واتخ��اذ اإلج��راءات 
الالزم��ة لضمان األم��ن الغذائي ألجيال 

المستقبل القادمة«.
معالي الزيودي وخالل جلسة »حوار 
مع القادة«، أمس، والتي ضمت الوزراء 
والخبراء  التنفيذيي��ن  المديري��ن  وكبار 
لمواصلة المناقش��ة حول بعض األسئلة 
الصعب��ة الت��ي أثيرت بش��أن التحديات 
الحالية والمستقبلية على األمن الغذائي 
بس��بب تغي��ر المن��اخ،  خ��الل منتدى 
التغي��ر المناخي الذي أطلقت��ه الوزارة 
عل��ى هامش فعاليات الدورة الخامس��ة 
لقمة الحكومة العالمية 2017، أشار إلى 
أن جمي��ع جوانب األم��ن الغذائي، بما 

في ذلك الحصول عل��ى المواد الغذائية 
واستخدامها واس��تقرار أسعارها، سوف 
تتأثر بتغي��ر المناخ، وبالتالي نحتاج إلى 
بعض أشكال التكيف للحد من تداعيات 
التغير المناخي، مش��يرا إلى أننا نش��هد 
اليوم تأثيرات تغير المناخ على الزراعة.

قفزات
وق��ال معالي��ه: إن العالم بحاجة ماس��ة 
إلى تحقي��ق قفزات نوعي��ة في صناعة 
الغذاء، وذلك للح��د من تأثيرات التغير 
المناخي على كافة مناحي الحياة، ومنها 
منظومة األمن الغذائ��ي بكافة جوانبها، 
وخاص��ة الزراعة، التي تعتب��ر من أهم 
المس��توى  على  االقتصادية  القطاع��ات 

العالمي وأكثرها تأثراً بالتغير المناخي.
ون��ّوه الزيودي إلى أن معدالت النمو 
الس��كاني تشير إلى حاجة العالم بحلول 
عام 2050 لزيادة ٪60 في الطعام عن ما 

نستهلكه اليوم.

مبادرات
ف��ي  المش��اركون  الق��ادة  واتف��ق 
الجلس��ة أن هناك عدداً متزايداً من 
المبادرات على مستوى العالم للحد 
من تداعيات تغي��ر المناخ،  والتأكد 
م��ن اإلنت��اج الغذائ��ي المس��تدام، 
االتفاقي��ات اإلطاري��ة  وم��ن أه��م 
للسياس��ات العالمي��ة، اتفاق باريس 
بش��أن تغير المناخ وأجن��دة 2030 
اعتمدهما  اللتان  المستدامة  للتنمية 

المجتمع الدولي في عام 2015. 
ورأوا أنه في ضوء كل تلك المبادرات 
والسياس��ات، فإن��ه يتعين عل��ى الدول 
الحفاظ على الزخم العالمي الكبير بشأن 
تغي��ر المن��اخ، وإاّل ذهب��ت كل الجهود 
الدولية عبث��اً، وخاصة إذا لم يتم تعزيز 
جهود التخفيف في القطاعات األخرى. 

Ⅶ عهود الرومي وأنجيال لوزادا خالل توقيع مذكرة التفاهم  |  من المصدر Ⅶ ثاني الزيودي خالل جلسة »حوار مع القادة«  |  من المصدر 

اإلمارات وكولومبيا يتعاونان لتبادل 
الخبرات في اإلدارة الحكومية
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أك��دت معالي عهود بن��ت خلفان الرومي 
وزي��رة الدول��ة للس��عادة المدي��ر العام 
لمكتب رئاسة مجلس الوزراء نائب رئيس 
القم��ة العالمي��ة للحكوم��ات، أن حكومة 
دولة اإلمارات تحرص على تبادل الخبرات 
ومشاركة التجارب وأفضل الممارسات مع 
الحكومات في العالم بهدف إثراء المعرفة 
وتعزيز التع��اون لالرتقاء باإلدارة والعمل 
الحكوم��ي وف��ق رؤية مس��تقبلية لما فيه 

خير الشعوب.
ج��اء ذل��ك، ل��دى توقي��ع الروم��ي 
وأنجي��ال ماريا غونزالس ل��وزادا األمين 
العام للدائرة اإلداري��ة للخدمة المدنية 
تفاهم  بجمهوري��ة كولومبي��ا، مذك��رة 
بين حكومة دول��ة اإلمارات وجمهورية 
كولومبيا للتعاون ف��ي مجاالت التطوير 
وتصمي��م  األداء،  وإدارة  الحكوم��ي، 

الخدمات واالبتكار ونماذج اإلدارة. 

نموذج
وأضاف��ت الروم��ي أن العم��ل الحكومي 
ف��ي دولة اإلمارات أصب��ح نموذجاً عالمياً 
رائداً يحتذى، وخاص��ة في مجاالت األداء 
المتمي��ز وتبني االبتكار وإع��داد القيادات 
القادرة على تطوير الحلول للتحديات من 
خالل استش��راف علمي دقيق لالحتماالت 
والفرص المستقبلية، والقدرة على معالجة 

التحديات بفاعلية وكفاءة.
من جهتها، قالت لوزادا: »يس��رنا توقيع 
هذه المذكرة م��ع حكومة دولة اإلمارات 
التي نسعى من خاللها لتعزيز العالقة بين 
البلدين، ونتطلع إلى أن تدعم جهودنا في 
رفع مس��توى مشاركة مواطنينا في اإلدارة 
تب��ادل الخبرات والتجارب  الحكومية عبر 
الناجح��ة في مجاالت الكفاءة والش��فافية 

في اإلدارة الحكومية«.

وته��دف مذك��رة التفاه��م الت��ي ت��م 
توقيعه��ا ضمن فعاليات الدورة الخامس��ة 
للقم��ة العالمية للحكومات، التي تش��ارك 
به��ا كولومبي��ا بوفد رفيع المس��توى، إلى 
تعزيز التعاون المش��ترك وتبادل الخبرات 
ومشاركة أفضل الممارسات بين الجانبين، 
ما يجس��د نهج حكومة دولة اإلمارات في 
تعزيز التعاون الفاعل مع حكومات العالم 
والمنظم��ات الدولية ومش��اركة الخبرات 
ف��ي اإلدارة وتطوير العمل الحكومي على 

أسس االبتكار واستشراف المستقبل.
وتن��ص المذكرة على تع��اون الجانبين 
في تنفيذ مبادرات لتعزيز كفاءة الخدمات 
الحكومي��ة، وتبادل المعرفة والخبرات في 
والخدمات،  اإلداري��ة  اإلج��راءات  تصميم 
وتطوير برامج تدريبية وورش عمل لتبادل 
المعرف��ة، وترس��يخ ثقاف��ة االبت��كار عبر 
تهيئ��ة بيئة محفزة وحاضن��ة لالبتكار في 

القطاعات ذات األولوية.

Ⅶ دبي - فادية هاني

أعرب��ت فوزية الس��ندي، مع��دة ومقدمة 
البرنامج الوطني للس��عادة، والحاصلة على 
لق��ب ماس��تر »ريكي جن ك��ي دو« الذي 
يعن��ي الع��الج بالطاقة وهو ع��الج ياباني 
قديم، عن س��عادتها بالمش��اركة في القمة 
العالمية للحكومات من خالل تقديم ورش 
عمل متخصصة للقائمين على القمة وكافة 
فري��ق العم��ل، مش��يرة إلى أن الس��عادة 
متأصلة في ش��عب اإلمارات منذ التأسيس، 
ولي��س باألمر الجديد. وقال��ت ل��»البيان«: 
»فخ��ر ل��ي أن أش��ارك في ه��ذه الفرصة 
العظيمة التي أتت مختلفة هذا العام؛ ألنها 
تش��مل رؤية إنس��انية عميقة جداً لمفهوم 
الس��عادة، فهذه المرة األولى التي تجتمع 
به��ا الحكوم��ات على مس��توى العالم في 
م��كان واح��د للحديث عن كيفية إس��عاد 

الشعوب، وتنمية البشر وليس الحجر«.

ثروة
»تنمية البش��ر تلك الرؤية اإلنس��انية التي 
بدأت تتش��كل عل��ى أرض اإلمارات عندما 
أطلقه��ا المغفور له بإذن الله الش��يخ زايد 
بن س��لطان آل نهيان، فف��ي عام 1971 أي 
قب��ل 46 س��نة مع تأس��يس االتح��اد صدر 

عنوان »ثروتي س��عادة شعبي« فهذه هي 
الث��روة الحقيقية التي ال تنض��ب؛ البترول 
طاق��ة ناضبة، أما الطاقة اإلنس��انية فهي ال 
تنضب أبداً، وما زالت اإلمارات تعمق هذه 
الطاق��ة مع ش��عبها بالتعاون بي��ن الحكام 
والش��عب والتضامن بينهم، وهذا التضامن 

نحن نلمسه حقيقة«، وفقاً للسندي.

رؤية 
وأش��ارت الس��ندي إل��ى أن ه��ذه الرؤية 
انبثق��ت من ه��ذه القمة، وه��ذا التضامن 
نلمسه حقيقة على أرض اإلمارات ويعرفه 
الجمي��ع، إذ ال يمك��ن تنفي��ذ مث��ل هذه 
البرامج دون دعم الش��عوب، »ودون دعم 
وتضام��ن الش��عب واحتضان��ه، يس��تحيل 
التنفي��ذ«. وأضاف��ت: »ه��ذه القم��ة التي 
شهدت معظم جلس��اتها وقدمت خاللها 3 
ورش عمل، ش��عرت فيها حقيقة بأن هناك 
مح��اور تناقش بعمق، كمفهوم الس��عادة، 
والقي��ادة ب��دون مس��مى أو منصب، ففي 
علم الطاقة اإليجابية والتي أدرسها دائماً ما 
نتح��دث عن المنصب الروحي ال المناصب 
المادي��ة المعروف��ة في الحي��اة، المنصب 
الروحي هو الذي أعطانا إياه الخالق عندما 
جعلن��ا خلفاءه ف��ي األرض، وعندما يحمل 
اإلنسان هذا المنصب الروحاني فإنه يبقى 

ل��ه حتى بع��د ممات��ه ليخلد س��يرته، أما 
المناص��ب المادية الدنيوي��ة فإنها مناصب 
امتيازات نحققها من خالل اجتهادنا، وهذه 
القمة امتازت بالرؤية اإلنس��انية، وتحويل 

السياسة إلى رؤية«.
وأوضح��ت الس��ندي أن اإلنس��ان إذا 
م��ا ربط س��عادته بالحصول على منصب 
معين وبعدها يشعر بالسعادة فإنه بهذه 
الطريق��ة يؤج��ل س��عادته ال أكثر، وكل 
انتظ��ار لتحقي��ق ه��دف أو غاية ألجل 
الس��عادة مهم��ا كان هذا الهدف س��واء 
كان نجاح��اً أو نج��اح األبن��اء أو الزواج 

أو الترقي��ة ف��إن ذلك ليس س��وى تأخير 
للسعادة، الفتة إلى أن السعادة الحقيقية 
ه��ي بإدراك م��ا لدى اإلنس��ان من نعم 
ف��ي ه��ذه اللحظ��ة واالس��تمتاع بهذه 
النعم والش��عر باالمتن��ان لوجودها في 
هذه اللحظة، كون اإلنسان متصاًل بخالق 
عظيم هو مصدر العط��اء ومصدر الخير 
والس��عادة، محذرة من انتظار أي ش��يء 

كون االنتظار يذهب السعادة.

مشاركة
وح��ول مش��اركتها ف��ي ال��دورة الحالي��ة 
للقمة العالمية للحكومات قالت الس��ندي: 
»مش��اركتي ممثلة لمركز البحرين للطاقة 
اإليجابية الذي أسس��ته قبل عدة س��نوات 
وأشرف على العمل فيه، حيث أقدم ورش 
عمل يومي��ة لفريق عمل القم��ة العالمية 
للحكومات، أش��رح فيها كيفية الوصول إلى 
التميز والنجاح المهن��ي والطاقة اإليجابية 
من أج��ل التمي��ز والمحبة وكي��ف يمكن 
لإلنس��ان محبة نفس��ه واآلخري��ن ويخلق 
توازن��اً في داخله من أج��ل العطاء وإتقان 
العمل والحياة التي يعيش��ها، وورشة عمل 
عن السعادة والتس��امح حيث إن التسامح 
ه��و الوج��ه العمي��ق والحقيق��ي لتحقيق 

السعادة«. 

Ⅶ  وليد هاشمⅦ فوزية السندي 

وليد هاشم: السعادة واقع دبي

جلسة مستقبل الطاقة النووية: األمان والسالمة يتصدران أولويات العالم
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يش��كل تحقي��ق معايي��ر األمن والس��المة 
داخل وخ��ارج مؤسس��ات الطاق��ة النووية 
أب��رز التحديات التي ينبغي على دول العالم 
معالجتها في خضم سعي العديد من البلدان 
إل��ى بناء محط��ات نووية، ويمك��ن للطاقة 
النووية أن تس��هم بشكل ملحوظ في خفض 
انبعاث��ات الغ��ازات الدفيئة وتحس��ين أمن 
الطاق��ة وتأمين احتياج��ات الطاقة بكميات 
كبيرة بش��كل يلبي متطلبات أعداد السكان 
المتزايدة ويساعد على تعزيز التنمية، جاءت 
ه��ذه التعليق��ات في الي��وم الختامي للقمة 
العالمي��ة للحكوم��ات 2017 خالل جلس��ة 

بعنوان »مستقبل الطاقة النووية«. 
وش��ارك في الجلس��ة كل من يوكيا أمانو، 
مدي��ر عام الوكال��ة الدولية للطاق��ة الذرية، 
وفيليب جاميت، المفوض الس��ابق لس��لطة 
الفرنس��ية، وأدارها حمد  النووية  الس��المة 
الكعبي، المن��دوب الدائم لدول��ة اإلمارات 

لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وتحدث خبراء قطاع الطاقة خالل الجلسة 

عن وضع أط��ر عمل وتنفيذها لتمكين دول 
معينة من تطوير مش��اريع الطاق��ة النووية 

بطريقة شفافة وفعالة. 

أغراض مدنية
وقال يوكيا أمانو إن حوالي %30 من البلدان 
النامي��ة تفك��ر باس��تخدام الطاق��ة النووية 
لألغ��راض المدنية، وه��ي بحاجة إلى الدعم 
الس��تخدامها بش��كل آمن ومس��تدام.  وفي 
إط��ار الحديث عن الدروس المس��تفادة من 

الك��وارث المتعلقة بالمفاعالت النووية مثل 
أميال،  الثالثة  تشرنوبل وفوكوشيما وجزيرة 
ق��ال فيليب جامي��ت: »علمتن��ا التجربة أنه 
علينا أن ال نعتبر حس��اباتنا وتوقعاتنا وكأنها 
مسلمات، فالحوادث المؤسفة الماضية كانت 
مؤش��راً على ض��رورة وضع معايي��ر األمن 
والس��المة كأولوية لدى الدول التي خاضت 
غمار مجال الطاقة النووية أو تعتزم الدخول 
فيه. وم��ن جانب آخر، تعم��ل بعض الدول 
حالياً على التخلص من النفايات النووية التي 

يمكن أن تسبب مشاكل بيئية وصحية جّمة، 
وعلى تلك الدول أن تعمل أوالً على كس��ب 
توافق ش��عبي يمنحها الض��وء األخضر لبناء 
مراف��ق ضخمة للتخلص من ه��ذه النفايات 

ويستمر عملها على مدى طويل«.

 معايير عالية
من جانبه، قال أمانو: تضع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية نصب عينيها تأسيس معايير 
عالي��ة تس��هم في الح��د م��ن االنبعاثات 

الكربوني��ة وتحق��ق مس��تويات عالية من 
األمن والس��المة وتض��ع أهداف��اً مرحلية 
للتخل��ص من النفاي��ات النووية، كما تقوم 
الوكالة بالحرص على عدم زيادة االنتش��ار 

لألسلحة النووية.
وفي ظل توقعات األمم المتحدة بارتفاع 
عدد س��كان العالم من 6.7 مليارات ش��خص 
ف��ي 2011 إل��ى 8.7 مليارات بحل��ول العام 
ارتف��اع الطلب  2035، م��ن المتوق��ع أيضاً 
على الطاقة، فضاًل عن اس��تمرار التوجه نحو 
التمّدن من %52 في 2011 إلى %62 بحلول 
الع��ام 2035 إل��ى أن تص��ل ل���%70 عالمياً 
بحل��ول 2050. كما أن تمكين الس��كان من 
النفاذ الدائم إل��ى الغذاء والمياه يحتاج إلى 

الطاقة.  
وفي ختام الجلسة، أثنى أمانو على التزام 
دولة اإلم��ارات بأعلى المعايير العالمية منذ 
بداية عم��ل الوكالة الدولي��ة للطاقة الذرية 
م��ع الدولة، وأش��ار إلى تع��اون الوكالة مع 
جامع��ة خليفة عن��د اإلعداد لكلي��ة لتأهيل 
الكوادر للعمل في مجال الطاقة النووية في 

اإلمارات. 
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سعيد الوشاحي، رشا عبد المنعم، فادية 

هاني 

أك��دت قي��ادات محلي��ة وعالمي��ة أن نجاح 
اإلم��ارات ف��ي تنظي��م أكب��ر تجم��ع عالمي 
للحكومات يناقش مستقبل حكومات العالم في 
استشراف المستقبل وكيفية مواجهة التحيات 
والتغل��ب عليه��ا، ع��زز ريادتها في مس��يرة 
التنمي��ة الدولية، إذ عرض��ت المنصة تجارب 
دولي��ة فريدة في القطاعات الحيوية كالتعليم 
والصحة واألداء الحكومي، والمس��تجدات في 
االبت��كار والتكنولوجي��ا واالقتصاد، إلى جانب 
مواضي��ع إدارة رأس المال البش��ري والتنمية 
واالس��تدامة، واستفادت منها مختلف الجهات 
المحلية والدولي��ة، وأثرت نخب وصناع قرار 
ومفكرون وعلماء ورواد متميزون في مختلف 
المجاالت، القمة عبر التركيز على تطوير سبل 
التنمية ومس��ارات العمل التي تستهدف بناء 
اإلنس��ان وتحقيق الرفاه والس��عادة له وتبني 

سياسات ترقى بعمل الحكومات.

مثال ُيحتذى
وأف��اد معال��ي عب��د الرحمن العوي��س وزير 
الصح��ة ووقاية المجتمع ب��أن القمة العالمية 
للحكوم��ات أصبح��ت مث��اال يحت��ذى به في 
التعامل مع المس��تقبل فضال ع��ن اإلمكانات 
تأخ��ذ  الحكوم��ات  وأصبح��ت  المتوف��رة، 
بالس��بق وتتنافس عل��ى الوصول ال��ى القمة 
ودولة اإلمارات تأخذ دائما بالس��بق وتضرب 
مث��اال يحتذى ب��ه في التعامل م��ع التحديات 
ومس��تجدات العصر ال تتحدث عن ماٍض  وال 
ع��ن مس��تقبل إال م��ن خالل ش��يء مدروس 
يساهم في تحقيق توجهاتهم نحو المستقبل.

وأش��ار إلى أن الدليل على ذلك ما طرحته 
القم��ة العالمي��ة للحكومات ه��ذا العام عن 
الرؤية المس��تقبلية على استشراف المستقبل، 
واإلمارات بمتابع��ة قياداتها وحرصهم الدائم 
عل��ى النهوض بالدول��ة وأن تكون في مصاف 
الدول المنافس��ة عل��ى أن تكون في الصفوف 
األول��ى بكف��اءة أبنائه��ا، نحن دول��ة ال تنظر 

للوراء ولكن الى األمام دائماً.
وأض��اف: أن العمل حاليا ل��م يكن بحاجة 
الى خط��ط طويلة، وقد أوضح الفريق س��مو 
الش��يخ س��يف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، خالل جلس��ته 
ف��ي فعاليات اليوم الثاني م��ن القمة العالمية 
للحكوم��ات أن اإلمارات ب��دأت بتحديد مدة 
الخطط بخمس س��نوات ثم تقليصها الى ثالث 
سنوات ثم اختزل صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاك��م دبي، رعاه الله، الوقت 
في ثالثة أش��هر للمتابعة المباش��رة وتشكيل 
فرق عم��ل لتنفيذ توجيهات س��موه ألننا في 
س��باق مع الزم��ن بوضع خطط ق��ادرة على 
استش��راف المس��تقبل تختلف تماما عما كنا 

نفكر فيه بالسابق.

حديث العالم
م��ن جانبه، أكد معالي حس��ين ب��ن إبراهيم 
الحم��ادي وزي��ر التربية والتعلي��م، أن القمة 
العالمية للحكومات حدث سنوي بارز تحتضنه 
الدولة س��نويا في دبي، وغ��دا حديث العالم، 
ومحل اهتمام االعالم والق��ادة وصناع القرار 
لما يحمله من مضامين اس��تثنائية تسعى إلى 

استشراف المستقبل بفكر نير غير تقليدي.
وأض��اف معاليه: إن الحض��ور الكبير الذي 
تش��هده القمة العالمية للحكومات دليل على 
أهمية هذا الحدث على مستوى العالم، الذي 
يش��هد حض��وراً الفت��اً لقادة ونخب سياس��ية 
وباحثي��ن وخب��راء ف��ي مختل��ف المجاالت، 
حيث يت��م طرح قضايا مصيري��ة تخدم تطور 
المجتمع��ات وتس��هم ف��ي دع��م مس��ارات 
التنمي��ة، وتتن��اول أس��باب التط��ور والريادة 
انسانياً واقتصادياً وتعليمياً تحقيقاً لمجتمعات 

تسودها روح التسامح والمحبة.

وجهة مهمة
وفي الس��ياق ذاته، أكد مروان الصوالح وكيل 
الوزارة للش��ؤون األكاديمية للتعليم العام، أن 
القمة الحكومي��ة، باتت وجهة مهمة ومحبذة 
لصناع القرار السياس��ي والخب��راء والباحثين 
عل��ى المس��توى العالم��ي، نظراً لم��ا تقدمه 
م��ن قيمة مضافة في مج��ال العمل الحكومي 
العص��ري، وم��ا تحمله ف��ي ثناياه��ا من نهج 
راسخ لتطوير س��بل التنمية ومسارات العمل 
التي تس��تهدف بناء االنس��ان وتحقيق الرفاه 

والسعادة له. 
وذكر أن القمة أضحت محط أنظار العالم، 
وف��ي تطور مس��تمر م��ن عام آلخ��ر بفضل 

توجيه��ات صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم واهتمام��ه البالغ في مجال 
العمل الحكومي المنبثق عن تخطيط ودراسة 
عميقة للمس��تقبل بما يسهم في تعزيز فرص 
تق��دم الدول��ة، وتجذي��ر أفضل الممارس��ات 

العالمية في هذا القطاع الحيوي. 
ووص��ف القم��ة الحكومية بنقط��ة ارتكاز 
للتغي��ر االيجاب��ي وانعكاس حقيق��ي لإلرادة 
والعزيمة للتحول واس��تئناف مس��يرة التنمية 

قدماً بما يلبي تطلعات الشعوب.

مراتب متقدمة
وأكد المهندس عب��د الرحمن الحمادي وكيل 
وزارة التربي��ة والتعلي��م للرقاب��ة والخدمات 
المس��اندة، أن دولة اإلم��ارات أصبحت رائدة 
ف��ي قطاع��ات ع��دة، وم��ن ضمنه��ا القطاع 
الحكوم��ي الذي ب��ات يتبوأ مرات��ب متقدمة 
ف��ي طريقة التخطيط والعمل والمنهجية التي 
تعتمد عل��ى االبتكار بفضل توجيهات صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
تت��وج  الحكومي��ة  القم��ة  إن  وأض��اف: 
مجهودات حكومة دولة اإلمارات على الصعيد 
الخارج��ي، إذ تعد القمة منص��ة عالمية تلتئم 
فيه��ا حكوم��ات العالم ومس��ؤولوها للنقاش 
والتباحث في عوامل التطور وس��بل دعم أطر 
التنمية في بل��دان العالم، ومجابهة التحديات 

العالمية برؤى وخطط استراتيجية ناجعة.

تجمع عالمي
بدوره أوضح الس��فير حم��د الكعبي مندوب 
الدول��ة ل��دى الوكالة الدولي��ة للطاقة الذرية 
أن القم��ة العالمية للحكوم��ات منصة عالمية 
مهمة لطرح اآلراء واألفكار والمقترحات حول 
المس��تقبل الذي يهم الناس في مختلف دول 
االبت��كارات والتجارب  العالم، ومنصة لعرض 
ف��ي القطاعي��ن الحكوم��ي والخ��اص، تجمع 
متخصصين وخبراء عالميين في شتى مجاالت 
التعلي��م والصح��ة والبيئة والمن��اخ والطاقة 
والمدن الذكية وغيرها من المجاالت األخرى 
لمناقش��ة طريقة عمل الحكومات والتحديات 

التي تواجهها ومحاولة إيجاد الحلول لها. 

منصة نوعية
وأكد المهندس حس��ين ناصر لوتاه مدير عام 
بلدية دبي أن القمة العالمية للحكومات باتت 
منص��ة نوعية لكافة موظف��ي الحكومة ولكل 
من حضرها وتعلم منها واستفاد من التجارب 
المحلية والعالمية التي تعرض خالل فعالياتها، 
مش��يراً الى ان القمة العالمية للحكومات بعد 
سنوات قليلة من عمرها تمكنت من ان تصبح 
عالمي��ة بحق، وقبل��ة للراغبين ف��ي االبتكار 
والتع��رف ال��ى كل م��ا هو جديد ف��ي مجال 

العمل الحكومي والخاص ايضاً.

جودة الخدمات
وق��ال اللواء محمد أحمد الم��ري مدير إدارة 
الجنس��ية واإلقامة في دبي: يجتمع العالم من 
180 دولة ف��ي قمة حكومي��ة يحضرها قادة 
دول ومس��ؤولون يتناقش��ون فيها ويتبادلون 
االفكار واآلراء والرس��ائل التي يجب ان تصل 
للجميع، مش��يراً الى ان على المس��ؤولين كل 
ف��ي موقعه ان يدرك اهمي��ة العمل من اجل 
رفع ج��ودة الخدم��ات وان ينصب اهتمامهم 
في إسعاد الشعوب، وهي منظومة عمل كبيرة 

يجب على الجميع العمل من اجلها. 

ملفات شائكة
 من جهتها، ترى الشيخة عزة النعيمي المدير 
الع��ام لمؤسس��ة حميد ب��ن راش��د النعيمي 
الخيرية في عجمان ان القمة الحكومية مجال 
للتعلم واكتساب الخبرات، كل في مجاله حيث 
غطت القمة كل المجاالت الصحية والتعليمية 
والخيري��ة والمناخية والعلمي��ة، كما طرحت 
ملفات ش��ائكة ومهمة وذكرت ان مش��اركات 
الشيوخ في الجلس��ات ملهمة وتعطي الحافز 
والدافع للعمل واالبداع، مشيرة الى أن أفكار 
ورؤى القي��ادة تجعلنا دوما نعمل على إعادة 
برمج��ة األجندة التي نعمل عليها لتكون دوما 

أكثر ديناميكية.

رواد الفكر 
 وقال عبدالله الشيباني األمين العام للمجلس 
التنفيذي إلمارة دبي: ال ش��ك أن القمة وعلى 
م��دار دوراته��ا الخم��س بات��ت أكب��ر تجمع 
حكومي سنوي في العالم قدمت وجبات ثرية 
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قيادات محلية وعالمية تؤكد االستفادة من منصة القمة في تبنـي سيــــــــــــــاسات ترقى بعمل الحكومات:

نجاح اإلمارات في عرض تجارب دوليــــــة يعزز ريادتها في مسيرة التنمية 

أمانو: القمة أجابت

 عن أسئلة الغد

ق��ال ي��وكا أمانو رئي��س الوكال��ة الدولية 
للطاقة الذري��ة: إن دولة اإلمارات العربية 
المتح��دة نجحت في تنظي��م أكبر تجمع 
عالمي للحكومات يتكلم ويناقش مستقبل 
المستقبل  العالم، في استشراف  حكومات 
وكيفية مواجهة التحي��ات والتغلب عليها، 
من خالل اإلجابة اليوم عن أسئلة الغد التي 

تهم البشرية في جميع القطاعات. 
النقاش��ات  وأض��اف: إن مخرج��ات هذه 
وطرح األفكار والرؤى س��يؤدي بالضرورة 
إلى تحقيق االبت��كار واإلبداع في االرتقاء 
بالخدم��ات المقدمة للن��اس من قبل هذه 
الحكومات، وهذا األمر بات مطلباً إنس��انياً 
عالمياً. وأشار إلى أن دولة اإلمارات يجب 
أن تفتخ��ر حكومة وش��عباً به��ذا اإلنجاز 
ك��ون القمة أضحت منص��ة عالمية لعرض 
التج��ارب وفرصة لتغيير انطباع الناس عن 
الكثير من الموضوع��ات وبخاصة الصناعة 
النووي��ة كونه��ا ارتبط��ت بأذه��ان الناس 
باألس��لحة الفتاكة والح��روب، بينما هذه 
الصناعة تس��تخدم ف��ي مختلف المجاالت 
الصحي��ة والتعليمية والبيئية. وأعرب يوكا 
امانو عن أمله في أن تستمر القمة العالمية 
للحكوم��ات ف��ي نفس النهج الستش��راف 
المس��تقبل وتسهم في تنش��ئة جيل قادر 

على صناعة المستقبل األفضل للبشرية.

أك��د بوري��س كوبريفتي��كار نائ��ب رئيس 
وزراء س��لوفينيا وزي��ر اإلدارة العام��ة، أن 
الحكومات التي تعمل وتحشد الطاقات من 
أج��ل مواطنيها هي حكومات واعية، تدرك 
م��ا عليها فعله، مثمناً الجهد الكبير لصاحب 
الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائ��ب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء 
حاك��م دبي، رع��اه الله، إلقامت��ه مثل هذا 
الح��دث المتفرد الذي يجم��ع ممثلين عن 
حكومات العالم وخبراء من شتى المجاالت 
ملفات حساس��ة  لمناقش��ة  والتخصص��ات 
كان اكثرها أهمي��ة وتأثيرا التعليم والتغير 
المناخ��ي وغيرها. واعتبر القمة مؤسس��ة 
تتخذ الصفة العالمية كونها تجمع في مكان 
واحد مئات البش��ر الذي يتبادلون األفكار، 
ويتعلم��ون م��ن بعضه��م البع��ض كيفي��ة 
تطوير التج��ارب الحكومية وفق احتياجات 
الش��عوب والمقومات الموجودة، وقال: إن 
أكثر الحكومات وعي��اً هي تلك الحكومات 
التي تس��تمع ال��ى نبض الش��ارع وتصغي 
ل��ه باهتم��ام، وأنه��ا هي وحده��ا القادرة 
عل��ى مواجهة المس��تقبل، وق��ال في هذه 
القم��ة يمك��ن أن يتم وضع��ه خطط عمل 
حول كيفي��ة الحفاظ على كرامة اإلنس��ان 
وع��دم امتهانها، وتبادل التج��ارب الناجحة 
واإلنجازات المبه��رة والعمل على تطبيقها 
وفق��ا للمعطيات المتاحة ل��كل دولة على 
ح��دة. وعزا نائ��ب رئيس وزراء س��لوفينيا 
ما حققت��ه اإلمارات من إنج��ازات عمالقة 
في ش��تى المج��االت الى الجه��ود الوطنية 
الحثيث��ة والقيادة الوطني��ة الحكيمة. وقال 
إن المش��اركين يتطلع��ون ال��ى القمة من 
حيث دورها في رفاه الش��عوب، كما تسهم 
ف��ي تأكيد حضور اإلم��ارات على الخريطة 

العالمية والمحافل الدولية.
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Ⅶ محمد المريⅦ حسين لوتاهⅦ حمد الكعبي

Ⅶ مروان الصوالح 

Ⅶ حسين الحمادي

Ⅶ عبد الرحمن العويس  

كوبريفتيكار: حشد 

الطاقات 

أشــار المهندس حســين ناصــر لوتاه 
الى أن القمــة بعد هذه الدورة باتت 
أيضــاً منصة للســعادة، حيث تمكنت 
مــن تقديم فكر متقــدم جدا في هذا 
المجــال، بعد أن أعلنــت عن محاور 
وسياسات مهمة يمكن تطبيقها في اي 

بلد واالستفادة منها وتحقيقها فعليا.

منصة للسعادة

Ⅶ يوكا امانو

برامج تناقش حلواًل لحياة آمنة ومستقرةجهود بحثية تحدث فرقًا في عمل الحكومات والشركات

قال��ت الباحث��ة جوي��ل ليف��ي: إن القمة 
العالمي��ة للحكومات تمث��ل فرصة كبيرة 
لتب��ادل المع��ارف ف��ي مج��ال االبت��كار، 
وكي��ف يمكننا من خالل الجه��ود البحثية 
ومخرج��ات الح��وار أن نح��دث فرقاً في 
عم��ل الحكومات والش��ركات، ومن خالل 
تناول القضايا اإلنسانية الملحة والتي تلقي 
بظالله��ا على المش��هد العالمي وتؤثر في 
اتجاهات��ه، وخ��الل زيارتي األول��ى لدولة 
اإلمارات كمتحدثة شعرت بزخم المعارف 

ودق��ة المعلوم��ات والمح��اور التنظيمية 
ف��ي انتقاء ج��دول عم��ال القم��ة، والتي 
تؤكد أهمية التج��ارب اإليجابية من خالل 
القيادات الرش��يدة وهذه التجارب تتطور 
من عام إلى آخر، الى جانب المساعدة على 
بناء االقتصادات وضمان رخاء المجتمعات، 
وفي ظل المتغيرات ومنبر معرفي تقدمه 

دولة اإلمارات للتعاون المثمر بين األمم.

أول  مستش��ار  اكب��ار  ريتش��ارد  طال��ب 
ف��ي األم��م المتح��دة ب��إدارة االقتص��اد 
والش��ؤون االجتماعية كبار الدول بالتحلي 
اإلنس��اني وأن  العالم  بمس��ؤولياتها تجاه 
تحذو ح��ذو اإلم��ارات في كونه��ا تطرح 
برام��ج تبح��ث فيها حل��والً لحي��اة آمنة 
ومستقرة وتتيح خبراتها للجميع لالستفادة 
وخير دلي��ل القمة الت��ي بحثت وطرحت 

موضوعات تمس جميع الحكومات.
وأبدى اكبار إعجاب��ه بالقفزات التطويرية 

التي تش��هدها اإلم��ارات وأنه يلمس ذلك 
في كل زيارة له مؤكداً أن القمة الحكومية 
رائع��ة والمتحدثين ت��م اختيارهم بعناية 
مش��يراً إلى أن متحف المستقبل في غاية 
الروع��ة وقال إن اإلم��ارات دولة تبني من 
أجل المس��تقبل وعليه فإنها تضع خططها 
بن��اء على رؤي��ة تنظر إل��ى الحاضر بعين 

المستقبل.

Ⅶ ريتشارد اكبارⅦ جويل  ليفي

اقتداءخبرات



في التفكير المس��تقبلي واستشرافه عبر رواد 
ومتخصصين عالميين من قادة الفكر واالبداع 
واالبتكار، وتحولت القمة العالمية للحكومات 
إلى مؤسس��ة عالمية تعمل على مدار الساعة 
بتوجيهات صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راشد آل مكتوم ومنصة للريادة الفكرية ومركز 
للتواصل بين صناع القرار والخبراء والرّواد في 
مجال التنمية البشرية، وباتت بوابة للمستقبل، 
إذ تعد منصة لتحليل االتجاهات المس��تقبلية 
والمش��اكل والف��رص التي تواجه اإلنس��انية، 
ويتم خاللها عرض تقارير دولية تس��لط الضوء 
على التحدي��ات التي تواجه العالم في ش��تى 

المجاالت، وتقدم حلوال لها. 

تقنيات مستقبلية
وقال ضرار بالهول مدير عام مؤسس��ة وطني 
اإلمارات: »القم��ة العالمية للحكومات خطت 
ه��ذا الع��ام خطوات كب��رى إل��ى األمام من 
خالل التوس��ع الذي شاهدناه في الموضوعات 
الت��ي تم��ت تغطيته��ا، إضافة إل��ى التقنيات 
المس��تقبلية التي عرضت على هامش��ها بعد 
أن أصبح��ت القم��ة ب��ؤرة عالمي��ة للتقنيات 
المشاركين فيها  المستقبلية، واتسعت شرائح 
من شركات ووجمهور سواء الشركات المنتجة 
أو الشركات والحكومات الراغبة باالستخدام«.

وأوض��ح أن القمة بش��كل ع��ام وإن كانت 
تمح��ورت عل��ى المس��تقبل بآف��اق جديدة 
ومتنوع��ة، إال أن الطرح ال��ذي قّدمه صاحب 
الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 
ندوته المباش��رة )اس��تئناف الحضارة( كشف 
بوضوح عن الرؤية الثاقبة والمتميزة لس��موه 
وخططه المس��تقبلية ألمة تجاوزت الثالثمئة 
مليون نس��مة ومع ذلك م��ا زال البعض يقيد 

طموحاتها ويفرض عليها أين تتجه.

حلول 
من جانبه، أثنى الدكتور أحمد بابكر أحمد نهار 
وزير العمل في جمهورية الس��ودان الشقيقة 
على جهود صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم، وش��كره على اس��تضافتهم 
وجمعه��م ف��ي ه��ذه القمة التي تستش��رف 
المستقبل وتضع حلوال لتحديات ماثلة وأخرى 
مستقبلية، ووصف القمة الحكومية بأنها قمة 
عالمية نس��تمع من خاللها الى تجارب نوعية 
تلقيها ش��خصيات لها مكانتها وقوتها، ونشكر 
س��موه على هذا االهتمام الشخصي والدعوة 

التي قدمت لنا في الحضور والمشاركة.

خطوط عريضة 
وي��رى داوي��ن ابايف وزير اإلع��الم واالتصال 
بجمهورية كازاخس��تان أن برامج االس��تدامة 
في الدول النامية ال تزال تنقصها الكثير، ولقد 

أث��ارت جلس��ات القمة العالمي��ة للحكومات 
العديد من القضاي��ا الملحة والتي تبحث عن 
حل��ول جذرية بخطوط عريض��ة لتنطلق على 
الطريق الس��ليم لمش��وار النهوض بقطاعاتها 
المختلفة فنحن بحاجة إلى مضاعفة العمل من 
خالل مش��اهدة أفضل الممارسات واستقطاب 
الخب��رات ف��ي مختلف المج��االت، مؤكداً أن 
مؤشر المعرفة ال بد أن يستمر وبصورة أعمق 
ومبس��طة في الوقت ذاته ليحدد موقعنا بعد 

كل شوط ننجزه في هذا المجال. 
وفي الس��ياق ذاته، قال خيرات الما شريف 
س��فير جمهورية كازاخس��تان لدى الدولة، أن 
رئيس بالده صرح بأن بالده تعمل على تحويل 
الخدم��ات إلى ذكية، وذلك إلعجابه الش��ديد 
بدول��ة اإلمارات الت��ي تعد نموذج��اً يحتذى 
ب��ه في كافة المجاالت، مش��يراً إلى أن القمة 
العالمي��ة للحكومات حدث اس��تثنائي خلف 
جهدا كبيرا ونظرة طموحا وأمال مشرقا للعالم 

من خالل حثه على رعاية اإلنسانية.

قضايا االستدامة
من جانبه، أش��ار محمود محي��ي الدين، النائب 
األول لرئي��س مجموعة البن��ك الدولي لجدول 
أعم��ال التنمي��ة 2030، والعالق��ات م��ع األمم 
المتح��دة والش��راكات: إلى أن القم��ة العالمية 
للحكوم��ات 2017 س��لطت الض��وء عل��ى كافة 
القضاي��ا الحتمي��ة والملحة ف��ي الوطن العربي 
والعال��م بوج��ه عام م��ع التركيز عل��ى األفكار 
النوعي��ة  الجلس��ات  لمخرج��ات  اإلبداعي��ة 
والمختلف��ة في ط��رح واألس��لوب مما انعكس 
إيجابا على اعمال القمة لهذا العام والتي اهتمت 
بشكل كبير بقضايا االستدامة في الوطن العربي.
ووج��ه فيلي��ب جاميت المفوض الس��ابق 

في هيئ��ة الس��المة النووية الفرنس��ية تحية 
تقدير إل��ى دولة اإلمارات عل��ى جمعها هذا 
الع��دد الكبير من الخب��راء والمفكرين الذين 
ل��م يناقش��وا قضايا آني��ة ملحة بل وناقش��وا 
إش��كاليات وتحدي��ات قادمة وبحث��وا كيفية 
االس��تعداد لها من منطلق عالمي، مشيراً ايضا 
ال��ى ان األجندة ف��ي القمة كان��ت غنية وما 
منحها زخما هو االش��خاص الذين تناقشوا في 
الجلس��ات وبحثوا ثلة من المواضيع ما جعلها 

قمة متفردة.

تحديات 
ب��دوره، أك��د ت��وم كولوي��وس مدي��ر مركز 
االس��تراتيجية المس��تدامة بكندا، أن اإلمارات 
تشهد مرحلة غير مس��بوقة من االزدهار وما 
يلفت النظر أنها تصنع رؤية للمستقبل تسبق 
به��ا غالبية دول العالم وتضع االبتكار نهجا لها 
وتع��د مواردها البش��رية، مدرك��ة انهم منبع 
الق��وة والحراك نحو عالم امن مس��تقر، وقال 
إن صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكت��وم، من خالل رعايت��ه للقمة خلق منصة 
دولي��ة يترقبه��ا العال��م كل عام وأنه��ا تقود 

مسيرة التنمية الدولية. 
وأك��د الدكت��ور الكاتب والمؤلف ميش��يل 
ليف��ي أن القمة العالمي��ة للحكومات منحت 
الفرص��ة  الزائري��ن  والمتحدثي��ن  الجمه��ور 
للغ��وص ف��ي أعم��اق الفك��ر المتغير ش��رقا 
وغرب��ا وتقبل اإلخفاقات وتضميد الس��لبيات 
للخ��روج من مأزق التحدي��ات بوضع الحلول 
والمخرجات والعمل على تطبيقها، الى جانب 
تقبل التناقضات واالختالفات بل على العكس 
تقديرها أيض��ا، ويرجع هذا عل��ى المنظومة 

التنويرية التي قامت عليها القمة.
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قيادات محلية وعالمية تؤكد االستفادة من منصة القمة في تبنـي سيــــــــــــــاسات ترقى بعمل الحكومات:

نجاح اإلمارات في عرض تجارب دوليــــــة يعزز ريادتها في مسيرة التنمية 

توبغاي: ارتقاء بالخدمات
 وتحقيق سعادة الناس

إسبينوسا: تقريب 
وجهات النظر

قال تشيرينغ توبغاي، رئيس وزراء مملكة 
بوت��ان، إن القم��ة العالمي��ة للحكوم��ات 
المس��ؤولة ركزت على االرتقاء بالخدمات 
س��عادتهم،  وتحقي��ق  للن��اس  المقدم��ة 
وهذا مطلب إنس��اني عالمي، يس��هم في 
تحقيق االس��تقرار االقتصادي واالجتماعي 
والسياسي للُبلدان، مبيناً أن جلسات القمة 
كان��ت بمجملها تحاكي هذا الهدف النبيل، 
وه��و االرتق��اء بمس��تقبل الحكومات في 
العالم، والتركيز على كيفية االس��تفادة من 
االبت��كار والتكنولوجي��ا في إيج��اد حلول 
فعال��ة للتحدي��ات العالمي��ة الت��ي تواجه 

البشرية.
وأضاف أنه ش��ارك ف��ي الح��وار العالمي 
للس��عادة، ال��ذي ُعقد في إط��ار فعاليات 
القم��ة العالمي��ة للحكومات، واس��تعرض 
خالله تجربة بالده في الس��عادة، الفتاً إلى 
أن تجرب��ة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في هذا الجانب تجربة رائدة، عملت على 

أن تكون السعادة هدفاً لعمل الحكومة.

قال��ت باتريس��يا إسبينوس��ا األمي��ن العام 
لمؤتمر األم��م المتحدة لتغي��ر المناخ، إن 
القم��ة العالمي��ة للحكوم��ات ه��ي مؤتمر 
دولي ش��امل يناقش قضايا المنطقة العربية 
السياس��يين والخب��راء  والعال��م، ويجم��ع 
والعلماء واإلعالم والمختصين ليحقق مزيداً 
من االنس��جام والتكامل حول أبرز القضايا 
التي ال يمكن إيجاد حلول لها دون ش��راكة 
بي��ن الفاعلين والمؤثري��ن، وهو ما يتم في 
الجلسات والبرامج التي نظمتها القمة وفي 
األحاديث والنقاشات الجانبية التي تتم بين 
المشاركين طوال أيام انعقادها. وأوضحت 
أن القم��ة منصة لتب��ادل الخبرات وتقريب 
وجهات النظر، ويلتقي خاللها المعنيون في 
المج��االت المختصة البت��كار حلول ووضع 
تش��ريعات، ومناقش��ة التحديات التي كان 
التغي��ر المناخي أحدها، مش��يرة إلى أنه تم 
الطرق في قضايا عدة، وطرح حلول لمواجهة 
التل��وث والبصمة الكربوني��ة، وتقديم ابتكار 
وتقني��ات تخدم هذا المجال. وأش��ارت إلى 
أن القم��ة العالمي��ة تكتم��ل فيه��ا المعادلة 
الت��ي يحتاج إليها أي مش��روع لتطبيقه على 
أرض الواق��ع، فأصح��اب الق��رار والخب��راء 
واإلعالم جميعه��م حاضرون بقوة في القمة 
العالمية، كما أن هناك سياسيين واقتصاديين 
يمكن مناقش��تهم في قضايا تتعلق بمجاالت 

بالمواضيع التي تناقشها القمة.

Ⅶ   أكبر تجمع عالمي للحكومات عرض آخر المستجدات في القطاعات الحيوية كافة  |  من المصدر 

Ⅶ خيرات الما شريفⅦ ضرار الفالسيⅦ عبدالله الشيبانيⅦ عزة النعيمي

Ⅶ داوين ابايف

Ⅶ أحمد با بكر

Ⅶ عبد الرحمن الحمادي

قال معالي حســين الحمــادي إن القمة 
طريــق  خارطــة  تصــوغ  الحكوميــة 
لمستقبل األجيال المقبلة، إذ يتم طرح 
مواضيع مختلفة بشــفافية عالية، فضالً 
عــن االجابــة علــى استفســارات تظل 
حبيســة في عقول أفــراد المجتمعات، 
ولكــن فــي القمــة الحكوميــة تطرح 

بموضوعية وبمصداقية عالية.

 خارطة طريق

Ⅶ  تشيرينغ توبغاي

Ⅶ باتريسيا اسبينوسا

تحليل مشكالت اإلنسانية بعيدًا عن التنظير استراتيجيات عالمية في مختلف المجاالت

المؤس��س  واي��ل  أن��درو  الدكت��ور  ق��ال 
ومدير مركز أريزون��ا للطب التكاملي: إن 
القم��ة العالمية للحكوم��ات منصة مؤهلة 
لوضع اس��تراتيجيات عالمي��ة في مختلف 
المج��االت، وذلك بفضل طريق��ة التحاور 
وأساليب المناقشة التي تحفز على اإلبداع 
وتقديم األفضل، الفتاً إلى أنه عندما س��مع 
للم��رة األولى عن القمة لم يدر في خلده 
حج��م التجمع العالم��ي الذي ضم صانعي 
القرار والسياسيين والكتاب واالقتصاديين.

وأوضح أن كل جلس��ة يق��دم فيها دروس 
يمك��ن تطبيقها في كافة مج��االت الحياة، 
وذل��ك يعني أن الطبي��ب والمهتم بالغذاء 
والسياسي يمكنهم االستفادة من المخزون 
الفك��ري الذي يتم عرضه على مدار اليوم، 
متوقعاً أن القمة بما تحظى به من اهتمام 
وتنظيم من قبل قيادة الدولة سوف تصبح 
قريب��اً محط أنظار العال��م وقبلة للباحثين 

عن التميز.

أك��د بروس ش��انير، م��ن مرك��ز بيركمان 
للمجتم��ع واإلنترنت، أن من أهم مميزات 
القمة العالمية للحكومات االختيار والدقة 
والحيوية لطبيعة الجلس��ات النقاشية التي 
خرجت ع��ن المأل��وف والمتع��ارف إلى 
التوج��ه العمل��ي في توفير منص��ة لتبادل 
التنظير  ع��ن  الخب��رات والمعرف��ة بعيداً 
والعموميات، وهذا ما عكسه جدول أعمال 
القم��ة، إذ تم اختيار توليف��ة متناغمة من 
والتفاعلية  النقاش��ية  الحوارية  الجلس��ات 

المباش��رة وغي��ر التقليدي��ة، تجم��ع بين 
متحدثيها نخبة كبيرة من كبار الشخصيات 
والوزراء والمسؤولين الحكوميين من عدد 
كبي��ر م��ن دول المنطقة والعال��م، إضافة 
إلى نخبة من الخبراء والمفكرين، للتمكن 
م��ن إيج��اد صي��غ التطوير المناس��بة في 
ه��ذا المج��ال، ونقل الخب��رات والمعرفة 
إلى جمي��ع الدول المش��اركة، إلى جانب 
كونها منصة لتب��ادل المعرفة في مجاالت 

الحكومات واستشراف المستقبل. Ⅶ بروس شانيرⅦ أندرو وايل

مميزات منصة 
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البنك األوروبي: الفساد عائق االستدامة والقطاع الخاص محرك التنمية

أك��د س��وما ش��اكرابارتي رئي��س البن��ك 
األوروبي إلعادة البناء والتنمية أن القطاع 
الخ��اص ه��و األكثر ق��درة عل��ى تحقيق 
أه��داف التنمي��ة المس��تدامة ف��ي ظ��ل 
تحديات تعاني منه��ا الحكومات في دول 
منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا 
وعلى رأس��ها الفساد والبيروقراطية وعدم 

االستقرار السياسي. 
وتحدث شاكرابارتي في صباح اليوم الثالث 
من فعالي��ات القمة العالمي��ة للحكومات 

عن مش��اريع البنك األوروبي إلعادة البناء 
والتنمي��ة والتي س��اهمت في مس��اعدة 
العدي��د م��ن دول المنطقة عل��ى تحقيق 
أهدافها االقتصادية، مشيراً إلى استثمارات 
البن��ك في كل من مصر واألردن والمغرب 
وتون��س وبلغ حجم هذه االس��تثمارات 5 

مليارات يورو شملت 120 مشروعاً. 
وأوضح أن نس��بة %60 من اإلقراض الذي 
يخصصه البنك للمنطق��ة و%75 مخصصة 
للقط��اع الخ��اص. وكش��ف ع��ن تحديين 

أساس��يين يواجهان منطقة الشرق األوسط 
وش��مال أفريقيا وهما: الفقاعة الش��بابية 
التي تضغط على س��وق العمل ب�6 ماليين 
وظيف��ة جديدة مم��ا يتطلب مزي��داً من 
االس��تثمارات في قطاع التعلي��م لالرتقاء 
بآلياته ومناهجه مواكبًة الحتياجات سوق 
الوظائف في القط��اع الخاص. أما التحدي 
الثان��ي فيتمث��ل ف��ي الص��راع االقتصادي 
الذي تش��هده المنطقة الستحداث وظائف 

تستوعب أعداد الشباب. 

واعتب��ر ش��اكرابارتي أن القطاع الحكومي 
غير ق��ادر على إيج��اد حل��ول للتحديات 
المس��تقبلية بغي��اب المرون��ة والحيوي��ة 
ف��ي آليات العم��ل واإلدارة واالنكفاء عن 
االبت��كار، مما يس��تدعي النظر إلى القطاع 
الخاص كخيار أمثل لتعزيز اإلنتاجية ومنع 
األهداف  وتحقي��ق  االقتصادي��ة  الهج��رة 

التنموية المستدامة. 
وعدد رئي��س البنك األوروبي إلعادة البناء 
والتنمية التحديات التي تواجه مؤسس��ات 

القطاع الخاص في تحقيق تطلعاتها استناداً 
إلى مس��ح ق��ام ب��ه البنك الدول��ي وبنك 
االس��تثمار األوروبي وش��مل 600 مؤسسة 
من القطاع الخاص ضم��ن نطاق جغرافي 
ش��مل جيبوتي ولبنان وقطاع غزة والضفة 
وتون��س والمغرب. وخلصت نتائج التقرير 
إل��ى أن %50 من تلك المؤسس��ات تعتبر 
الفساد في الحكومات عائقاً.   دبي � البيان 

لينكد إن: األخذ بيد رواد األعمال مهمة الحكومات
 دبي ـ البيان

ح��ّث ري��د هوفم��ان، رج��ل األعم��ال األميرك��ي 
والمؤسس المشارك لشبكة »لينكد إن«، الحكومات 
والمسؤولين الحكوميين على تسهيل مزاولة األعمال 
للشركات الناش��ئة ورواد األعمال ومساعدتهم على 
المجازفة واستقطاب المواهب واجتذاب رأس المال 
والمؤسس��ين المش��اركين والعمالء من خالل توفير 
بيئ��ة داعم��ة له��م، وذلك ف��ي حوار خ��اص أداره 
المؤل��ف فريد كوفمان خالل الي��وم الختامي للقمة 

العالمية للحكومات 2017 المنعقدة في دبي. 
وف��ي معرض حديثه ع��ن أكبر فجوة حاصلة بين 
الش��ركات والحكومات، أش��ار هوفمان إلى أن توفر 
ش��بكة من الشركات الناشئة يس��اعد على المجازفة 
وتحقي��ق قف��زة تنموي��ة نوعية، في حي��ن ال تفكر 
الحكومات ف��ي المجازفة كإحدى الط��رق الناجعة 

للنمو والتطور. 

دروس مستفادة 
وأوض��ح هوفمان أن وادي الس��يليكون ف��ي الواليات 
المتحدة ال يحتفي بالفشل كما هو شائع بين الكثيرين، 
ب��ل إن الش��ركات العاملة في وادي الس��يليكون تولي 
اهتماماً كبيراً للدروس المس��تفادة من الفشل الحاصل. 
وأكد هوفمان أن التعلم من الفشل ليس شعاراً وحسب 

ب��ل يجب أن يكون جزءاً ال يتج��زأ من منهجيات إدارة 
األداء. وبالنس��بة إلى الثقافة السائدة في شركة »لينكد 
إن« بخص��وص التعامل مع اإلخفاق، أوضح هوفمان أن 
الش��ركة تؤكد عل��ى أهمية تحدي��د المخاطر ثم وضع 
اس��تراتيجية واضح��ة للتعامل معها وضبطها وقياس��ها، 
وفي بعض الحاالت عمدت الش��ركة إل��ى ترقية بعض 
الموظفي��ن نظ��راً إلى الطريق��ة التي تعامل��وا بها مع 
المخاطر.  وحول الدروس المس��تفادة من قصص فشله 
الس��ابقة، قال هوفم��ان: »واجهت الكثي��ر من حاالت 
الفش��ل في مسيرتي المهنية، فمثاًل لم تنجح أول شركة 
ناش��ئة أسس��تها نظراً إلى أن طريقة التس��ويق لم تكن 

ناجعة. إذا صنعت منتجاً رائعاً أو وجدت فكرة ممتازة، 
ال بّد لك من وضع اس��تراتيجية تس��ويق وتوزيع فعالة 

لكي تنجح شركتك الناشئة وتتوسع«. 

شبكة داعمة
وحول س��بب نج��اح وادي الس��يليكون وتميزه عن 
نظرائ��ه، قال هوفم��ان إن وادي الس��يليكون يوفر 
شبكة داعمة تسمح بتوسع الشركات ورواد األعمال، 
وأن وجود مثل هذه الش��بكة ضروري جداً في حال 
أرادت أي حكومة أو دولة إنش��اء منظومة مشابهة 

وناجحة.  

 ريد هوفمان خالل الحوار  |  من المصدر

مؤسسة التمويل الدولية: دور أكبر للقطاع الخاص لمستقبل مستدام

 دبي - البيان

ش��هدت فعالي��ات اليوم الثالث م��ن القمة العالمية 
للحكومات جلس��ة حول القطاع الخاص بالمستقبل، 
وت��م تس��ليط الضوء عل��ى تحديد دور أكث��ر تأثيراً 
للقط��اع الخ��اص، باعتب��اره الركي��زة الثالث��ة بعد 
الحكومة، والمؤسس��ات المالي��ة والمعنية بالتنمية 

والمجتمع.
 وتضمن��ت مش��اركة ديميتريس تسيتس��راغوس 
نائب الرئيس لألعمال الجديدة في مؤسسة التمويل 
الدولية )IFC(، وجوزيف براندت الرئيس التنفيذي 
لش��ركة كونتور جلوبال، وآنا ريوت العضو المنتدب 
لندوق الس��ويد »مؤسس��ة تمويل التنمي��ة التابعة 
للحكومة السويدية«، وسانديب أنيجا مؤسسة شركة 

كايزن. 

واستعرضت الجلسة تطلعات الشعوب إلى قطاع 
خ��اص أكثر تأثيراً في حي��اة الناس، وذلك مع تنامي 
المشاعر الشعبية الساخطة ضد العولمة وطموحات 
أقلية يتحكمون باألس��واق. وأش��ار المتحدثون إلى 
ضرورة بدء حوار جدي وهادف بين ممثلي القطاع 
الخ��اص مع مختل��ف الجهات المعني��ة األخرى بما 
ف��ي ذلك الحكوم��ات ومنظم��ات المجتمع المدني 
والجه��ات الحقوقي��ة، إل��ى جانب دراس��ة نماذج 

األعمال وتطويعها لمواكبة المستقبل.

التنمية والربحية
وق��ال ديميتريس: »نحن نؤمن ب��أن التنمية والربحية 
يس��يران جنب��اً إلى جن��ب، ونحن نرى الي��وم العديد 
م��ن الش��ركات المس��تعدة لتحم��ل المخاط��ر ف��ي 
األعمال التجارية والتنمية المس��تدامة وخلق أس��واق 

جديدة. ووفقاً إلحدى الدراس��ات فإن أهداف التنمية 
المس��تدامة يمكن أن تفتح 60 من أكبر األس��واق في 
العالم وتس��مح بوف��ورات مالية تق��در بأكثر من 12 
تريليون��اً س��نوياً. إن التنمي��ة المس��تدامة هي فرصة 
عمل حقيقية ومن خاللها يمكن تحقيق المساواة بين 
الجنسين. ويمكن أن تسهم في حوالي 28 تريليوناً في 
الناتج المحل��ي اإلجمالي العالمي بحلول عام 2025«. 
وف��ي موضوع متصل أثنى على جه��ود المنطقة تجاه 
قطاع الطاقة المتجددة، مشيراً إلى الفرص المتاحة في 
مجال التحضر والتحول الرقمي على الصعيد العالمي.

وأشار إلى أن سكان المدن ارتفعوا من 700 مليون 
إلى 4 مليارات وهو ما يضغط على الحكومات لتلبية 
االحتياجات ويجب أن نخلق 600 مليون وظيفة في 
2027، يجب أن نكافح الفساد وأن تقدم الحكومات 

نماذج نوعية لإلدارة الرشيدة.  

سلطان المنصوري مترئسًا ندوة االبتكار ومستقبل االقتصاد:

خطوات نوعية لدعم االبتكار تشريعيًا واقتصاديًا وإعالميًا

 دبي - البيان

أك��د معالي المهندس س��لطان بن س��عيد 
المنص��وري وزي��ر االقتص��اد، أن االبتكار 
أصب��ح عام��اًل رئيس��ياً لتعزي��ز مس��تقبل 
االقتص��اد الوطني، وهو ما جع��ل القيادة 
الرشيدة للدولة تولي اهتماماً كبيراً وتتخذ 
العديد من الخط��وات النوعية لتهيئة بيئة 
محفزة لالبتكار على المس��توى التشريعي 
والنظ��ام التعليم��ي واالقتص��ادي وريادة 
األعم��ال وحتى على المس��توى اإلعالمي، 
مما جعله ثقافة نتعايش معها في اإلمارات 

بكل معنى الكلمة.
 جاء ذلك خالل ترؤس��ه ندوة »االبتكار 
ومس��تقبل االقتصاد«، والتي عقدت ضمن 
فعاليات القمة العالمية للحكومات 2017، 
بمشاركة نخبة رفيعة المستوى من وزراء 
وكبار المسؤولين وخبراء من مختلف دول 

العالم من المشاركين بأعمال القمة. 
الندوة م��ارك ميتش��ل وزير  وضم��ت 
المعلومات واإلحصاء بنيوزيالندا، وس��وما 
ش��اكرابارتي رئيس البنك األوروبي إلعادة 
البناء والتنمي��ة، وحافظ غانم نائب رئيس 
البنك الدولي للش��رق األوس��ط وش��مال 
أفريقي��ا، والدكتور برون��وا النفين المدير 
التنفي��ذي لمب��ادرة »إنس��ياد« األوروبية، 

وكيف��ن لين��ش الخبير الكن��دي في مجال 
االبت��كار، كم��ا ش��ارك في الندوة س��فراء 
دول فنلن��دا ونيوزيالن��دا وكن��دا وأرمينيا 
وبيالروس��يا، وعدد من كبار المس��ؤولين 
وممثل��ي وف��ود ال��دول من المش��اركين 

بأعمال القمة العالمية للحكومات.

دور متنام
ورك��زت الن��دوة عل��ى اس��تعراض الدور 
المتنام��ي لالبت��كار في صياغة مس��تقبل 
االقتصاد في العال��م، مع إلقاء الضوء على 
أفضل التجارب والممارس��ات العالمية في 
هذا الص��دد، والجه��ود المبذولة من قبل 
حكومة الدولة وحكومات الدول المشاركة 
بالندوة وذلك لتطوير بيئة داعمة ومحفزة 
لتعزي��ز مس��اهمة االبت��كار ف��ي التنمية 

االقتصادية خالل المرحلة المقبلة. 
وأوضح معال��ي المنصوري: منذ إطالق 
االس��تراتيجية الوطنية لالبتكار عام 2014، 
مثلت خطة واضحة في تطوير بيئة داعمة، 
وتحديد قطاعات لتق��ود االبتكار المرحلة 
المقبل��ة، وفي ض��وء هذه االس��تراتيجية 
تتضافر الجه��ود لمختلف الجهات المعنية 

داخل الدولة لتحقيق الغايات المرجوة.
وأضاف: م��ا توليه دول��ة اإلمارات من 
العديد من  أولوي��ة لالبت��كار، واتخاذه��ا 
الخطوات المدروسة خالل الفترة الماضية 
لتهيئة بيئة داعمة ومحفزة تسمح بإحداث 
التط��ور المأمول ف��ي مس��اهمة االبتكار 
في تعزيز مكتس��بات التنمي��ة االقتصادية 
الراهن��ة وتطويرها نحو تنمية مس��تدامة 

وشاملة مستقبال.
واك��د معالي��ه أن الفروق بي��ن الدول 
في إعط��اء االبتكار أولوية عل��ى أجندتها 
الحكومية يرجع باألس��اس إلى القيادة في 
كل بلد، ألن القيادة هي التي تملك النظرة 
المس��تقبلية الواعدة والقادرة على إدراك 
المصال��ح االقتصادية للدول��ة، وهنا يأتي 
أهمية الدعم والدور الذي تقوم به القيادة 
لدع��م االبت��كار كما هي الح��ال في دولة 

اإلمارات، حي��ث لم تدخر القي��ادة جهدا 
في تبني االس��تراتيجية الوطني��ة لالبتكار 
المب��ادرات والخطط واللجان  ودعم كافة 
على المستويات االتحادية والمحلية لدعم 
االبتكار لكي تس��اهم كافة ه��ذه الجهود 

باالنتقال نحو اقتصاد معرفي تنافسي.
واس��تعرض المنصوري بع��ض التجارب 
العالمي��ة الرائدة في مج��ال االبتكار مثل، 
فنلن��دا والس��ويد وكوري��ا الجنوبية وكندا 
وغيره��ا من الدول الت��ي أقامت اإلمارات 

معها تعاونا وثيقا في هذا الصدد.

سياسات محفزة لالبتكار
من جانبه، اس��تعرض الوزير النيوزيالندي 

مارك ميتشل، الخطوات التي اتخذتها بالده 
لتعزي��ز االبتكار ف��ي اقتصاده��ا الوطني، 
ومدى األهمية التي توليها حكومته لالبتكار 
من خالل السياسات المحفزة والتسهيالت 
التي تقدمها في هذا الشأن لرواد األعمال. 
وقال ميتشل: إن نيوزيالندا بحكم موقعها 
الجغراف��ي كجزي��رة فإنها تعتمد بش��كل 
رئيس��ي على تجارتها مع العالم، وفي ظل 
التطورات الراهنة ليس أمامها خيار س��وى 
االبتكار م��ن أجل ضمان مس��تقبل أفضل 
القتصادها ومواكبة التغييرات التي ستطرأ 
عل��ى مختلف االقتصادي��ات الكبرى خالل 
العقود المقبلة والتي س��يلعب االبتكار بها 

دورا رئيسيا ومؤثرا.

شراكات 
اس��تعرض س��وما ش��اكرابارتي  بدوره، 
رئي��س البن��ك األوروبي إلع��ادة البناء 
والتنمية، الدور الذي يقوم به البنك في 
الشرق األوسط وافريقيا وآسيا، وقال إن 
البنك يدخل في شراكات مع دول كثيرة 
في الش��رق األوس��ط وافريقيا وآس��يا، 
إذ ل��م يعد يقتص��ر دوره عل��ى أوروبا 
فقط، ويعتمد البنك في إقامة ش��راكاته 
م��ع ال��دول عل��ى النظ��رة االقتصادية 
المستقبلية لمس��اعدة اقتصادات الدول 
على تعزيز تنافس��يتها ومما ال شك فيه 
أن االبتكار ومواكبة التكنولوجيا الحديثة 
أصبحا العامل األبرز لتعزيز التنافس��ية، 
خاص��ة في ظ��ل التط��ورات المتالحقة 
وتأثيراته��ا  المتقدم��ة  للتكنولوجي��ا 
االقتصادي��ة م��ن جيل آلخ��ر، إذ أصبح 
الجي��ل الجديد يتعامل م��ع التكنولوجيا 
واالبت��كار بطريقة ال يس��تطيع إدراكها 
تماما الجيل الحالي من صانعي القرارات 

االقتصادية والمالية العالمية. 

مؤشرات دولية
م��ن جانبه، اس��تعرض الدكت��ور برونو 
النفين، أهمية المؤشرات الدولية لقياس 
التي تس��اهم  العوامل  االبتكار وتحديد 
بزيادة االبتكار وأيضا رصد العوامل التي 
تمثل معوقات أمامه، والدور الذي يمكن 
للحكومات القيام به من خالل الش��راكة 
مع القط��اع الخاص لتحقي��ق مزيد من 

التطور في هذا الصدد.
وخالل مداخلت��ه بالندوة، قدم كيفن 
الكندي��ة ف��ي مجال  التجرب��ة  لين��ش، 
االبت��كار، وتح��دث عن ثقاف��ة االبتكار 
الت��ي يجب أن تكون متجذرة بالمجتمع 
ومتوائمة مع كافة السياسات االقتصادية 
الت��ي ينبغ��ي أن تس��اهم ف��ي تعزي��ز 
تنافس��ية االقتص��اد من خ��الل االعتماد 
على التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات 

متنوعة.

 تحدث كيفن لينش عن الرؤية الكندية بشــأن الصناعات المرتبطة بالفضاء، 
وذلك رداً على ســؤال من الدكتور محمد األحبابي، مدير عام وكالة اإلمارات 
للفضــاء، بأن كندا تنظر بأهميــة بالغة إلى اســتخدام التكنولوجيا المتقدمة 
جــدا في الفضاء والتركيز على مجاالت محــددة في هذا الصدد منها، التغير 
المناخــي والبيئة وذلــك بعيدا عن التنافس في المجــاالت األخرى المتعلقة 

بالفضاء مثل باقي الدول.

الرؤية الكندية

وزير المعلومات 
النيوزيالندي: 

في ظل التطورات 
الراهنة ليس أمامنا  

سوى االبتكار  

الفرق بين 

الدول في أولوية 

االبتكار يرجع 

إلى القيادة
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اتفاقية  لتعزيز السعادة واإليجابية 

ش��هدت معال��ي الدكتورة أمل القبيس��ي 
رئيسة المجلس الوطني االتحادي، والفريق 
س��مو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس 
مراس��يم توقيع اتفاقية تع��اون بين وزارة 
ميديكال  س��مارت  ومؤسس��ة  الداخلي��ة، 
الياباني��ة، ومقره��ا طوكي��و ف��ي اليابان، 
وذلك على هامش مؤتم��ر القمة العالمية 

للحكومات 2017.
حضر توقيع االتفاقية معالي عهود بنت 

للس��عادة،  الدولة  الروم��ي وزيرة  خلفان 
والدكت��ور ثاني بن أحم��د الزيودي، وزير 

التغير المناخي والبيئة. 
ووق��ع االتفاقي��ة ع��ن وزارة الداخلية 
الفريق سيف الشعفار وكيل الوزارة، وعن 
المؤسسة اليابانية تاكاكي شيموجي رئيس 

مجلس اإلدارة.
وته��دف االتفاقي��ة إل��ى التع��اون بين 
الطرفين، وتتيح لوزارة الداخلية االستفادة 
م��ن التطبيق��ات والتقنيات الت��ي تقدمها 

الياباني��ة في مج��االت تعزيز  المؤسس��ة 
السعادة واإليجابية، ووسائل قياسها ورصد 
االتجاهات بي��ن العاملين والمتعاملين مع 

الوزارة.
كم��ا حضر توقيع االتفاقية العميد عزيز 
حمود العامري الرئيس التنفيذي للسعادة 
واإليجابي��ة ب��وزارة الداخلي��ة وعدد من 
الوزارة ومس��ؤولون من المؤسسة  ضباط 
دبي - البيان اليابانية. 

■ أمل القبيسي وسيف بن زايد وعهود الرومي يشهدون التوقيع  |  من المصدر

سيف بن زايد يزور متحف المستقبل
■ أبوظبي ـ البيان 

زار الفريق س��مو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهي��ان نائب رئيس مجل��س الوزراء 
وزير الداخلية أمس متحف المس��تقبل 
أحد أهم الفعاليات الرئيسية المصاحبة 
العالمية للحكوم��ات في دورتها  للقمة 

الخامسة.
واطلع س��موه من خالل الجولة على 
معروضات األقسام التي يتضمنها متحف 
المس��تقبل، والذي يرك��ز على تحديات 
التغيي��ر المناخي وكيفي��ة التأقلم معه، 
وتعرف سموه من القائمين على المتحف 
إلى أبرز الحل��ول المبتكرة والمبادرات 
الخالقة والحلول غير التقليدية التي من 
ش��أنها تعزيز أداء الحكومات واإلس��هام 

في تطوير الخدمات المقدمة.
وش��ملت جول��ة س��موه، اطالع��ه 
عل��ى المع��رض التفاعل��ي للمتح��ف 
الذي يعرض تص��ورات للمدن الذكية، 
الحكوم��ات  »ابت��كارات  ومع��رض 
المدينة«،  »أدوات  وقس��م  الخالق��ة« 
حيث الحلول المستدامة ألنظمة البناء 
عب��ر منظومة »روبورتي��ه« آلية ذاتية 
البناء تس��هم في بناء مدن المس��تقبل 
وإعادة بنائه��ا وترميمها بعد الكوارث 
المس��تقبلية  والتص��ورات  الطبيعي��ة، 
الهندس��ية البيولوجي��ة لتحلية وإنتاج 
المي��اه من مص��ادر طبيعية كأش��جار 
القرم والحل��ول الذكية إلنتاج األغذية 

والمزارع الذكية.

سموه يلتقي نائب الرئيس التنفيذي 

لشركة غوغل

■ دبي ـ البيان

التقى الفريق س��مو الش��يخ سيف بن 
زاي��د آل نهي��ان نائ��ب رئيس مجلس 
ال��وزراء وزير الداخلية أمس مع كنت 
والك��ر نائب الرئيس التنفيذي ورئيس 
والش��ؤون  العالمية  العامة  السياس��ة 

القانوني��ة واالس��تثمارات االجتماعية 
لش��ركة غوغ��ل على هام��ش أعمال 

القمة العالمية للحكومات 2017.
الضيف  الحديث مع  وتبادل سموه 
حول عدد م��ن الموضوعات والقضايا 
التي يتم مناقش��تها ف��ي أروقة القمة 

وجلساتها.

■ سيف بن زايد مستمعاً لشرح عن المعروضات داخل المتحف  |  من المصدر

■ سموه خالل جولة في المتحف

■ سيف بن زايد خالل لقائه كنت والكر  |  من المصدر 

ريم الهاشمي تعلن فوز الدولة في استضافة المنتدى العالمي للبيانات 

خطة وطنية متكاملة لدعم أهداف التنمية المستدامة األممية
■ دبي - البيان 

أعلنت معالي ريم بنت إبراهيم الهاش��مي 
وزيرة دولة لش��ؤون التع��اون الدولي، أن 
حكوم��ة الدول��ة وجهت بتش��كيل اللجنة 
الوطنية ألهداف التنمية المستدامة تحت 
إش��راف مكت��ب رئاس��ة مجلس ال��وزراء 
الوزراء والمستقبل،  بوزارة شؤون مجلس 
به��دف صياغ��ة خط��ة وطني��ة متكامل��ة 
تتش��ارك فيه��ا جمي��ع القطاع��ات لدعم 
أهداف التنمية المس��تدامة الت��ي أعلنتها 
هيئة األمم المتحدة، والشراكة الفاعلة مع 
المساعي والجهود الدولية الرامية لتحقيق 
أهداف أجندة التنمية للعام 2030، وتوفير 
البيانات المهمة لجميع الفئات والقطاعات 
الت��ي ترعاها اللجنة للتعرف على مس��يرة 

التنمي��ة العالمية ومنجزاته��ا وما تحتاجه 
لتحقيق تقدم زمني ملموس ومستمر.

كم��ا أعلن��ت معاليه��ا، عن ف��وز دولة 
اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة باس��تضافة 
المنتدى العالمي للبيانات والذي س��يعقد 
اجتماع��ه في دب��ي، الع��ام المقبل ضمن 
للحكوم��ات،  العالمي��ة  القم��ة  فعالي��ات 
حيث أك��دت الهاش��مي أهمي��ة البيانات 

والمعلومات لتحقيق أهداف التنمية. 
جاء هذا اإلعالن خالل الجلسة الختامية 
لبرنامج تنفيذ أهداف التنمية المس��تدامة 
ال��ذي انعقد ضمن أعم��ال القمة العالمية 
للحكومات، بحضور كل من ماش��اريا كامو 
الدبلوماس��ي الكين��ي والخبي��ر في مجال 
التنمية والمس��اعدة اإلنس��انية، والدكتور 
محمود محيي الدي��ن، نائب رئيس أجندة 

التنمي��ة 2030، وكاث��ي كالف��ن الرئي��س 
والمدير التنفيذي لمؤسسة األمم المتحدة.

تحفيز 
وأكدت معاليها خالل الجلس��ة، أن الهدف 
م��ن حوار التنمية، تحفيز األس��رة الدولية 
عل��ى تفعي��ل برامجها وتطوير سياس��اتها 
لتالئم تطلعات الش��باب ح��ول العالم في 
ظل تنامي معاناة الكثير من س��كان العالم 
بسبب الشعور السائد باإلحباط العام حول 

مستقبل الكوكب. 
واس��تعرضت الهاش��مي مس��اعي دولة 
اإلمارات لتحقيق تنمية مس��تدامة لشعبها 
وش��عوب العال��م قائلة: »التنمية ليس��ت 
مفهوم��اً جديداً على دولتن��ا أو حكومتنا، 
فلدين��ا خط��ة اقتصادي��ة وطني��ة واضحة 

المعال��م واألهداف، واس��تراتيجية الدولة 
للع��ام 2021 هي عبارة عن ترجمة مبدعة 
لرؤية قادتنا لمستقبل اإلمارات وأبنائها«. 

وقال��ت: إن اإلم��ارات تس��تمر في بناء 
الش��راكات الدولية في مجاالت كثيرة مثل 
الط��ب والطاقة والتعليم لرفع كفاءة هذه 
القطاع��ات في الدول الفقي��رة، واعتبرت 
معاليه��ا األمثل��ة عل��ى مب��ادرات الخي��ر 

اإلماراتية كثيرة.محددات
م��ن جهته، تحدث ماش��اريا كامو، عن 
الت��ي اعتبر  التنمي��ة وأطرها  مح��ددات 
أهمها، االطار السياس��ي والتنظيمي الذي 
يجب إرساؤه في كل بلد الحتضان برامج 
وخط��ط التنمي��ة ورعايته��ا وتطويره��ا، 
واإلط��ار المالي والتموي��ل، حيث يحتاج 
االقتص��اد العالم��ي 5.7 ملي��ارات دوالر 

لتمكينه من رفع كفاءة قطاعاته ومالءمتها 
لمتطلبات التنمية.

ب��دوره، ذّك��ر الدكتور محم��ود محيي 
الدي��ن، باتفاق الس��نة الماضي��ة أن تكون 
دولة اإلم��ارات حاضنة لموض��وع التنمية 
وحوارات��ه كل س��نة خالل انعق��اد القمة 
امتداد الخمس  العالمية للحكومات عل��ى 

عشرة سنة المقبلة. 
م��ن جانبها، ركزت كاث��ي كالفين، على 
أهمية تفعيل القطاع الخاص الذي اعتبرت 
أن��ه من الخط��أ التعامل مع��ه كانه وحدة 
واحدة ومتجانس��ة، واعتب��رت أن توحيد 
جميع مكونات القطاع الخاص خلف برامج 
التنمية وثقافتها يعتبر شرطاً ضرورياً لدعم 
مس��اعي التنمية الدولية والمش��اركة فيها 

بشكل فعال.  ■ ريم الهاشمي

حكومة دبي تدعم األفكار الفائزة عبر خارطة طريق تنفيذية

فوز 3 حلول مبتكرة لدعم أهداف األمم المتحدة 

للتنمية المستدامة
■ دبي - البيان

ُأعل��ن خ��الل الحف��ل الختام��ي أله��داف التنمي��ة 
المس��تدامة، أم��س، وال��ذي أقي��م ضم��ن القم��ة 
العالمي��ة للحكومات، عن 3 فائزين بسلس��لة ورش 
العم��ل التي أقيم��ت على مدى يومي��ن، وتضمنت 
تقدي��م أفكار ممي��زة لدعم تنفيذ أه��داف التنمية 
المس��تدامة باس��تخدام أح��دث الحل��ول العلمي��ة 
واالبتكار والتكنولوجي��ا. وكانت المرتبة األولى من 
نصي��ب المجموعة الثالثة التي قدمت اس��تراتيجية 
ش��املة لتحقيق هدف الصحة الجيدة والرفاه؛ تلتها 
المجموعة العاشرة التي اقترحت حلوالً فاعلة للحد 
م��ن أوجه عدم المس��اواة؛ بينما حّل��ت المجموعة 
الخامس��ة في المركز الثالث بع��د أن قدمت حلوالً 

لمعالجة مسألة عدم المساواة بين الجنسين. 
وش��هد حفل الختام حضور معالي ريم الهاش��مي 
وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وماشاريا كاماو سفير 
البعثة الدائم��ة لجمهورية كينيا لدى األمم المتحدة 
الرئي��س المش��ارك لمنت��دى العل��وم والتكنولوجيا 
واالبت��كار والتي قامت بتس��ليم ال��دروع التذكارية 

للفائزين.

ورشة
وأعلن��ت حكومة دب��ي عن دعمها لألف��كار الفائزة 
عبر خارطة طريق تنفيذية ش��املة سيتم عرضها في 

نيويورك خالل شهر مايو 2017.
وشارك في ورش العمل التي انعقدت تحت عنوان 
»تنفي��ذ أهداف التنمي��ة المس��تدامة بالتعاون مع 
األمم المتحدة«، مجموعة من الخبراء والمس��ؤولين 
الحكوميين وعدد من المعنيين حيث جرى توزيعهم 
عل��ى 14 مجموعة عمل وتعين عل��ى كل مجموعة 
اقتراح حلول مالئمة يمك��ن تطبيقها محلياً وعالمياً 

لتنفيذ األهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.

حلول
وف��ي المرحل��ة التي س��بقت إع��الن الفائزين، قام 
رئي��س كل مجموع��ة بتقديم الحل��ول التي توصلوا 
إليها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وقد أتيحت 
ل��ه دقيقة ونص��ف للتواصل م��ع الجمهور من أجل 

إقناعهم بالتصويت لمجموعته.
وتشمل األهداف، القضاء على الفقر، القضاء التام 
عل��ى الجوع، الصحة الجي��دة والرفاه، التعلم الجيد، 
المس��اواة بين الجنس��ين، المياه النظيفة والنظافة 
الصحية، طاقة نظيفة بأس��عار معقولة، العمل الالئق 
ونمو االقتصاد، الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية، 
الح��د من أوجه عدم المس��اواة، مدن��اً ومجتمعات 
محلية مس��تدامة، االس��تهالك واإلنتاج المسؤولين، 
العم��ل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، 
السالم والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات 

لتحقيق األهداف.

األول يكمن في استراتيجية 

للصحة والرفاهية والثاني 

للحد من أوجه عدم 

المساواة والثالث لمعالجة 

مسألة عدم المساواة بين 

الجنسين
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أكبر معلمة يوغا في العالم: ال تجعلوا أعماركم تحدد مسار حياتكم

دعت تاو بورش��ون لينش أكبر معلمة 
يوغا ف��ي العالم، الجمي��ع ألن يؤمنوا 
بأنفس��هم وما يجول بخلدهم ويبدأوا 
كل ي��وم من حياته��م على أنه األفضل 
واألجم��ل عل��ى اإلط��اق، وذلك في 
جلسة قدمتها حول اليوغا والتأمل، في 
صباح اليوم الختامي من القمة العالمية 

للحكومات. 
وتش��عر تاو بورش��ون لين��ش، بأنها 
دوماً في العش��رين م��ن عمرها، رغم 

أنه��ا في ال�98، إذ تم��ارس اليوغا منذ 
طفولتها، حيث كانت تعيش في الهند، 
وقد تتلم��ذت على يد أهم مدرس��ي 
اليوغا ومنهم ماهراشي ماهيش يوغي، 
وسوامي برابهافاندا، ومنذ ذلك الحين 
وتاو تحرص على ممارسة اليوغا بشكل 
يومي كم��ا عملت على تدريس��ها وال 
تزال في مختل��ف دول العالم، وخال 
مسيرتها التي تمتد 45 عاماً تدرب على 

يدها 400 معلم يوغا. 

ت��او تجس��د قناعتها بامتي��از، فهي 
لطالما قادت حياتها كشابة بالعشرين، 
حيث إنها وإل��ى جانب اليوغا، دخلت 
مج��ال الف��ن كممثل��ة ف��ي هوليوود 
وكعارضة أزياء ألش��هر الدور العالمية، 
ودخلت مجال رقص الصالونات عندما 
كانت في 87 من عمرها واشتركت في 

العديد من المسابقات العالمية. 
وقال��ت لين��ش: »ال أؤم��ن بأن ثمة 
أشياء مس��تحيلة في هذه الحياة، لقد 

باألحداث  عش��ت حياة مثيرة مليئ��ة 
بأش��خاص  والتقي��ت  واإلنج��ازات، 
مؤثرين في مصي��ر المجتمعات منهم 
المهاتما غاندي، وإيرنس��ت هامنغوي، 
ودخل��ت ف��ي العديد م��ن المجاالت 
وأثبت في كل حين مقدرتي على فعل 
هذه األش��ياء بصرف النظر عن عمري 
الحال��ي، حي��ث أنن��ي أؤم��ن بطاقتي 
الداخلي��ة، وال نية لي على االستس��ام 

للكبر والشيخوخة«. 

وقد ذكرت لينش أنها تش��جع على 
نش��ر ثقافة اليوغا بين األطفال بشكل 
أكب��ر، حي��ث إنه��ا وبعك��س مختلف 
الرياضات األخ��رى، تعمل على توحيد 
الجمي��ع حيث ال يوجد رابح وخاس��ر 
دبي - البيان مطلقاً. 
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»موانئ دبي« تبحث استخدام »بطاريات 
تيسال« لتخزين الطاقة المتجددة

■ دبي - البيان 

التقى س��لطان أحمد بن س��ليم، رئيس 
التنفي��ذي  والرئي��س  اإلدارة  مجل��س 
لمجموعة »موانئ دبي العالمية«، إيلون 
ماس��ك، المؤس��س والرئي��س التنفيذي 
لش��ركتي »س��بيس إكس« المختصة في 
مجال الفضاء وش��ركة تصنيع السيارات 
الذكية »تيس��ا«، وتباحث��ا في مجاالت 
اس��تخدام حل��ول بطاري��ات »تيس��ا« 
المتج��ددة في عمليات  الطاقة  لتخزين 
موان��ئ دب��ي العالمية ف��ي موانئها في 
األسواق األسرع نمواً في أفريقيا والهند 
وأميركا الاتينية. جاء اللقاء على هامش 
القم��ة العالمي��ة للحكوم��ات في دبي، 
أم��س التي أعل��ن خالها إيلون ماس��ك 
عن قرار تأس��يس مقر رئيس��ي إقليمي 
ل�»تيسا« في دبي، كما سلط الضوء على 
العديد من القضايا المحورية التي تشغل 
عالمنا اليوم والتنب��ؤات حول التغيرات 
المس��تقبلية في الكثير م��ن القطاعات 

وأثر ذلك على الناس والمجتمعات.

هيكلية
وشدد بن سليم خال اللقاء حرص موانئ 
دب��ي العالمي��ة على بن��اء هيكلية قوية 
لابتكار على مس��توى المجموعة وعبر 
العالمية في إط��ار تفكيرها  محفظته��ا 
المس��تقبلي االس��تباقي، وكج��زء م��ن 
خطتها لجعل التجارة العالمية أكثر ذكاء 
وقيمة من خال تبني االبتكار في جميع 
عملياتها وتعميم مفهوم الموانئ الذكية 
وطرح المب��ادرات والحلول التي تضمن 
اختص��ار األوقات في الربط بين ش��رق 
العالم وغربه، ونقل البضائع بطرق أكثر 

سرعة وأماناً وأوفر من حيث التكلفة.
وق��ال: »إن العال��م يش��هد تحوالت 
ضخمة تحكمها األنظمة الرقمية والبيانات 

والس��رعة واألتمت��ة، عالم تش��كل فيه 
التكنولوجي��ا تحدياً كبيراً للجميع خاصة 
وأن التغيرات ستش��مل أنم��اط اإلنتاج 
واالس��تهاك ونماذج األعمال وس��تطال 
قطاعنا، ما يدفعنا باس��تمرار الس��تباقها 
للقيام  والتفكير بحلول مبتكرة ومبدعة 
أكثر كف��اءة تضمن  بأعمالن��ا بطريق��ة 
اس��تدامة نمو أعمالنا وتعزيز مساهمتنا 
في دفع نم��و التجارة العالمية وتحقيق 
ازدهار ورخ��اء المجتمعات التي نعمل 
فيه��ا ح��ول العالم، ولهذا نبح��ث دائماً 
التقنيات الحديثة والتي  كيفية استخدام 
تعد "تيس��ا" إحداها. ويس��رنا مناقشة 
المج��االت المحتمل��ة لتطبي��ق حل��ول 
بطاريات "تيسا" التي تعمل على الطاقة 
تستهلك  بطريقة  والمصممة  الشمس��ية 
الطاق��ة بكفاءة عالية ف��ي عملياتنا عبر 
محفظ��ة أعمالن��ا العالمي��ة، خاصة وأن 
حل��والً كهذه تتماش��ى مع اس��تراتيجية 
المجموعة لتحقيق االستدامة في جميع 
أعمالها والحف��اظ على البيئة والمصادر 

الطبيعية«. 

تغييرات
وأضاف بن س��ليم: »سيشهد المستقبل 

القري��ب تغييرات جوهري��ة في قطاع 
النقل البحري واللوجس��تيات أبرزها ما 
يتعلق بالعربات ذاتية القيادة والموانئ 
المؤتمت��ة، والكثير من ه��ذه التقنيات 
واالبتكارات قد أصبح قيد التطبيق فعلياً 
وتعد محطتن��ا في "روت��ردام" واحدة 
م��ن أكثر محطات الحاويات ابتكاراً في 
العالم ونموذجاً لتبنينا لألتمتة واالبتكار 
في أعمالنا، لكن خطواتنا التالية ستوسع 
من نط��اق تبنينا للتقني��ات الثورية أو 
المدم��رة للبقاء في ص��دارة التطورات 
التقني��ة في قط��اع النق��ل والخدمات 
اللوجس��تية، باعتب��ار النق��ل م��ن أبرز 
القطاعات الوطنية الرئيس��ية التي تركز 
لابتكار  الوطني��ة  االس��تراتيجية  عليها 
الت��ي أطلقه��ا صاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
ال��وزراء حاكم  الدولة، رئي��س مجلس 
دبي، رعاه الل��ه، لجعل اإلمارات ضمن 
الدول األكثر ابتكاراً على مستوى العالم 
خ��ال الس��نوات المقبلة، ع��اوة على 
س��عينا إلضافة قيم��ة لاقتصاد الوطني 
والعالم��ي وتعزي��ز موقعن��ا الري��ادي 
كمحف��ز للتجارة العالمي��ة على امتداد 

سلسلة التوريد«.

»طرق دبي« تشتري 200 مركبة كهربائية 
هجينة ذاتية القيادة

■ دبي - البيان

وقعت هيئة الط��رق والمواصات، أمس، 
اتفاقية مع شركة تيسا الرائدة عالمياً في 
صناعة السيارات الكهربائية ذاتية القيادة، 
الهيئ��ة 200 مركب��ة  تش��تري بموجبه��ا 
كهربائية هجينة مزودة بأجزاء عديدة من 
تقنيات القيادة الذاتية، تضاف إلى أسطول 
مركبات الليموزين لمؤسسة تاكسي دبي.

االتفاقية، على هام��ش أعمال  ووق��ع 
القم��ة العالمي��ة للحكوم��ات 2017، عن 
الطاير  الط��رق والمواصات مط��ر  هيئة 
المدي��ر العام رئيس مجلس المديرين في 
الهيئة، وعن ش��ركة تيس��ا إيلون ماس��ك 
المؤس��س والرئي��س التنفيذي للش��ركة، 
بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

تنفيذ
وقال الطاير: إن هذه االتفاقية تأتي تنفيذاً 
لتوجيهات صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس الدولة 
رئي��س مجلس الوزراء حاك��م دبي، رعاه 
الله، بتحوي��ل دبي إل��ى المدينة األذكى 
عالمياً، ومبادرة »االقتصاد األخضر للتنمية 
المس��تدامة«، وكذلك تنفيذاً الستراتيجية 
دب��ي للتنق��ل الذكي ذاتي القي��ادة، التي 

ته��دف إلى تحوي��ل 25 % م��ن إجمالي 
الرحات إلى رحات ذاتية القيادة بحلول 
ع��ام 2030، كم��ا تأت��ي أيض��اً ف��ي إطار 
جهود هيئة الط��رق والمواصات، لتوفير 
مواصات ذاتي��ة القيادة، من خال إجراء 
االختبارات التقنية الخاصة بوس��ائل النقل 

ذاتية القيادة.
ورحب الطاير بتأس��يس ش��ركة تيسا 
مق��راً لها في إمارة دب��ي، لتوزيع وصيانة 
المركبات، مشيراً إلى اختيار شركة تيسا 

باعتباره��ا واحدة من الش��ركات الرائدة 
في صناع��ة الس��يارات الكهربائية، حيث 
عملت الشركة على التطوير واإلبداع في 
مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية، وتخزين 

الطاقة.
وتعد »تيسا« المنتج الوحيد للمركبات 
الكهربائي��ة الفاخ��رة ذاتية القي��ادة، كما 
اس��تحوذت في إطار جهودها الس��تغال 
مصادر الطاقة البديلة، على ش��ركة سوالر 

 .»SolarCity« سيتي
من جانبها قالت »تيسا«: إن المركبات 
التي تعاقدت هيئ��ة الطرق والمواصات 
لش��رائها هي م��ن طراز S م��ن مركبات 
الصال��ون، وطراز X م��ن المركبات األكبر 
»SUVs« من ماركة تيسا لهذا البرنامج، 
موضح��ة أن الطراز األول حصل على أكبر 
مع��دل ممكن في مقاييس الس��امة عند 
اإلطاق، ويمتاز بتغطيته ألطول مس��افة 
م��ن بي��ن المركب��ات الكهربائي��ة، فيم��ا 
ينف��رد الط��راز الثاني، إل��ى جانب األداء 
والتس��هيات بميزة فريدة، تتضمن أبوابا 
مثل جناح الصقر، وزجاجا أماميا بانورامي 
الش��كل، و7 مقاع��د توف��ر مس��تويات ال 
تضاه��ى م��ن الراح��ة، والق��درة عل��ى 

المناورة.

الطاير يرحب 
بتأسيس »تيسال« 

مقرًا لها في دبي

توقع أن تكون الهند وأفريقيا داعمتين لنمو أعمال »موانئ دبي«

سلطان بن سليم: نمو التجارة اإلقليمية يعّوض التباطؤ عالميًا
■ دبي – البيان 

قال س��لطان بن س��ليم رئيس مجلس 
اإلدارة الرئي��س التنفي��ذي لمجموعة 
موان��ئ دبي العالمية رئيس مؤسس��ة 
الموانئ والجم��ارك والمنطقة الحرة: 
»إن مناط��ق ع��دة من العالم تش��هد 
نمواً في قيمة التج��ارة اإلقليمية بين 
دوله��ا يعوض جزئياً ع��ن تباطؤ النمو 
في التج��ارة العالمية، وقد دعم النمو 
في التجارة اإلقليمية بين دول أميركا 
الاتيني��ة والنمو المحق��ق كذلك في 
التج��ارة اإلقليمي��ة بي��ن دول القارة 
األفريقي��ة أداء مجموع��ة موانئ دبي 
العالمي��ة، حي��ث حقق��ت المجموعة 
ف��ي الع��ام 2016 نمواً ف��اق توقعات 
المحللي��ن بل��غ 3.2 % مقارنة بالعام 

.»2015

نمو
وتوق��ع بن س��ليم، في سلس��لة لقاءات 
تلفزيوني��ة مع كبرى القن��وات الفضائية 
العربي��ة والعالمية خال مش��اركته في 
القم��ة العالمية للحكوم��ات، أن »تكون 
الهن��د وأفريقيا من المناطق األساس��ية 
الت��ي تدعم نم��و أعمالنا في الس��نوات 
المقبل��ة، فف��ي الق��ارة األفريقية هناك 
أكث��ر م��ن 220 ملي��ون مس��تهلك ف��ي 
مناطق داخلي��ة ليس فيها موانئ بحرية، 
لذل��ك ينبغي العمل عل��ى تطوير البنية 
التحتية في ال��دول األفريقية لكي تكون 
هن��اك خطوط للقط��ارات تنقل البضائع 
م��ن الموان��ئ البحري��ة في الق��ارة إلى 
المناط��ق الداخلي��ة، وه��ذا م��ا نعمل 
ف��ي موانئ دبي العالمي��ة على تحقيقه 
م��ن خ��ال التعاون م��ع الحكومات في 
الس��نغال والدول األفريقية األخرى، ألن 

تطوير مش��اريع البني��ة التحتية يتطلب 
ش��راكة بين الحكومات والقطاع الخاص 
لاس��تثمار في هذه المشاريع، ومن هنا 
يأتي اهتمامنا بالش��راكة مع الحكومات 
ومشاركتنا في القمة العالمية للحكومات 

ف��ي دب��ي إللق��اء الض��وء عل��ى أهمية 
الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص 
في التطور االقتصادي لكل دول العالم«.

مواكبة
وأضاف بن س��ليم: »إن أه��م ما ينبغي 
التركيز عليه في عمل الشركات المشغلة 
للموانئ العالمية خال المرحلة المقبلة 
التكنولوجي الذي  التط��ور  هو مواكب��ة 
يش��هده العال��م، فما يح��دث من تقدم 
في الذكاء الصناع��ي وتطوير الروبوتات 
يعطينا فرص��اً كبيرة في تنمي��ة أعمالنا 
من خ��ال االس��تثمار ف��ي التكنولوجيا 
المتط��ورة وتحويل خدماتنا في الموانئ 
إلى خدمات مؤتمت��ة بالكامل، وهذا ما 
نفعله في مجموعة موانئ دبي العالمية 
فلدينا على س��بيل المث��ال المحطة التي 
تتولى المجموعة تش��غيلها في روتردام 

تعم��ل آلي��اً ف��ي كل مراح��ل المناولة 
والنق��ل، ما يتيح لنا إمكانية التركيز على 
تطوير الموارد البش��رية التي تعمل في 
الحقيقية  الثروة  المجموعة والتي تع��د 
للنمو والتطوير خ��ال المرحلة المقبلة، 
ولذل��ك نعمل على االرتقاء بالمس��توى 
العلمي والعملي لمواردنا البشرية لتعزيز 
قدراته��م في مج��ال اإلب��داع واالبتكار 
حت��ى يكونوا قادرين على تقديم األفكار 
واالبتكارات الجدي��دة التي تطور عملنا 
ف��ي المجموعة، فالعق��ول واألفكار هي 
أه��م ما نملك في موانئ دبي العالمية«. 
وأكد بن سليم أن »ما نشهده من تصاعد 
ف��ي الحديث ح��ول الحمائي��ة التجارية 
وتراج��ع العولم��ة االقتصادي��ة ال يلغي 
حاجة كل دول العال��م إلى نمو التجارة 
العالمية من خال فتح األسواق وتخصص 
كل دولة في القطاعات التجارية األفضل 

لها من حي��ث كلفة اإلنتاج لتحصل على 
باق��ي احتياجاتها من ال��دول األخرى، ما 
يعمل عل��ى تعزي��ز النمو ف��ي التجارة 
العالمي��ة، ولذلك س��تظل الدول ملتزمة 
باتفاقيات الجات وأنظمة منظمة التجارة 
العالمية، ويبق��ى الحديث عن الحمائية 
التجاري��ة يأخذ صدى أكب��ر في اإلعام 
مما يجري في واق��ع التطور االقتصادي 
التوجه��ات  وأن  خصوص��اً  العالم��ي، 
التجاري��ة الجديدة الت��ي يطبقها رئيس 
دونالد  األميركي��ة  المتح��دة  الوالي��ات 
ترام��ب ال ترفض حرية التجارة بل تركز 
على التج��ارة العادلة، بمعنى التأكد من 
أن تطبق كل ال��دول معايير موحدة في 
فتح األس��واق وتحت��رم األنظمة الدولية 
الت��ي تضمن المنافس��ة العادلة بما فيها 
تنظيم الدعم المقدم للمنتجين المحليين 

وفقاً لهذه األنظمة الدولية«.

■ سلطان بن سليم

مسؤول ببلدية دبي في مطبخ القمة
■ دبي - البيان

قب��ل دخول��ه إل��ى قاع��ات ورش عمل 
الجلس��ات الصباحية في القمة العالمية 
للحكومات، بدأ المهندس سلطان الطاهر 
رئيس قس��م رقاب��ة األغذية ف��ي بلدية 
دب��ي يومه بتفقد »المطبخ الكبير« الذي 
يت��م فيه إعداد الطع��ام ألكثر من 4000 
مسؤول حكومي، وضيوف من 138 دولة 
حول العالم. »البيان« اطلعت على أماكن 
اإلع��داد والتحضير والطه��ي لهذا العدد 
الكبير م��ن الحضور، ورافق��ت عمليات 
التفتي��ش الت��ي أع��دت له��ا بلدية دبي 
مفتشين على مدار الساعة يعملون بنظام 
الورديات، ويهتمون بصحة وسامة كافة 
الوجب��ات المعدة نه��اراً أو ليًا، أو تلك 
التي يتم إرس��الها أيضا للضيوف والزوار 

في مختلف أماكن سكنهم.

دخول
وق��ال المهن��دس س��لطان الطاهر إنه 

ل��م يتمكن م��ن دخول القاع��ات قبل 
االطمئنان بنفس��ه على سير العمل في 
مطب��خ اإلع��داد والتجهيز الع��ام، على 
الرغ��م م��ن تواج��د مفتش��ي البلدية 
على مدار الس��اعة، موضحا أن البلدية 
عقدت اجتماعات مس��بقة م��ع إدارة 

الفن��دق والطهاة لفحص كافة مكونات 
قائم��ة الطعام التي س��تقدم على مدى 
أيام القمة، كما أن المفتش��ين يعملون 
على فحص المكون��ات واألغذية النيئة 
والمطهوة طوال فترة القمة للتأكد من 

سامتها وسامة طرق اإلعداد.

■ دبي- رحاب حالوة

نقل��ت منص��ات القم��ة العالمية 
للحكوم��ات أكب��ر تجمع حكومي 
سنوي عالمي، حوارات القمة إلى 
7 لغات، هي: العربية واالنجليزية 
والفرنس��ية واأللمانية واإليطالية 
واليابانية والصينية لتصل نتائجها 

ومحتوياتها الى العالم.
وهدف��ت الترجم��ة إلى نقل 
كل  ال��ى  وال��ورش  الخب��رات 
المتابعين، وعلى رأسهم مرتادو 
صفحات التواص��ل االجتماعي، 
ليعيش��وا الحدث كما لو أنهم 

يشاركون فيه.

منصات
ويتاب��ع منصات القمة جميع 
وش��بكات  اإلع��ام  وس��ائل 
االجتماع��ي  التواص��ل 
»تويتر«  م��ن  العال��م  ف��ي 

و»يوتيوب«،  و»فيس��بوك« 
زي��ارة   274.000 فهن��اك 
م��ن  القم��ة  لمنص��ات 
مستخدمي تويتر و234,000 
متابع على وس��ائل التواصل 
المختلف��ة  االجتماع��ي 
إل��ى  باإلضاف��ة  األخ��رى، 
10 مايي��ن مش��اهدة عل��ى 
يوتيوب و5,300 مقال وتقرير 

ومطبوعة إعامية. 

استشراف
وتعد القمة العالمية للحكومات 
منصة دولية تهدف الى االرتقاء 
بمستقبل الحكومات في العالم، 
وتب��ادل المعرف��ة واستش��راف 
والتكنولوجي��ا  المس��تقبل 
واالبت��كار، ش��ارك به��ا 4 آالف 
دول��ة و120  م��ن 130  ش��خص 
منظمة إعامي��ة و90 متحدثاً مع 

أكثر من 120 جلسة حوارية.

7 لغات تنقل القمة الحكومية إلى العالم

تم تجهيــز المركبات التي هيئة 
الطرق والمواصــات من طراز 
S و X، التي اشترتها بالمعدات 
للقيــادة  الازمــة  واألجهــزة 
الذاتيــة، وبمســتويات ســامة 
تفوق الســائق البشــري، حيث 
تعد سيارات تيسا ذاتية القيادة 
قائــم على تجربة  نتاج تصميم 

عملية.

تصميم 

■ مطر الطاير وإيلون ماسك خال توقيع االتفاقية  |  من المصدر■ سلطان بن سليم وإيلون ماسك خال اللقاء  |  من المصدر 

■ سلطان الطاهر متفقداً المطبخ  |  البيان 
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