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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس مشروع 
متحــف المســتقبل الذي يضــم مختبرات 
لالبتكار في الصحة والتعليم والمدن الذكية 
والطاقــة والنقل ومتحفــا دائما الختراعات 

المستقبل.
ويحوي متحــف المســتقبل أفضل بيئة 
لالبتكار على مستوى العالم ويهدف الختبار 
قــدرات وحدود العقل البشــري في تطوير 
حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التي 

تواجه مدن المستقبل.
اســتقطاب  علــى  المتحــف  وســيعمل 
الباحثيــن والمخترعيــن ومراكــز األبحاث 
والشــركات والممولين تحت سقف واحد، 
وذلــك بهدف توفير بيئــة متكاملة الختبار 
األفكار وتطوير نماذج تطبيقية لها وتمويلها 

وتسويقها ضمن البيئة نفسها.
ويضم متحف المســتقبل البيئة األفضل 
عالميــاً في مجــال االبتكار وســيمثل عند 
االنتهاء منه فــي 2017 أكبر منصة الختبار 
األفكار وتطوير الحلــول التقنية للتحديات 
في مجاالت التعليم والصحة والمدن الذكية 

والنقل والطاقة.
وقال صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم أثناء إطالقه للمشــروع 

بحضور ســمو الشــيخ مكتوم بن محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب حاكم دبــي « إن 
متحف المستقبل يمثل أحد أهم طموحاتنا 
المعرفيــة فــي دولة اإلمــارات وأحد أهم 
أحالمنا ألبناء اإلمــارات وأحد أهم ركائزنا 

الرئيسية لمستقبل دولة اإلمارات « .
ووجــه صاحــب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم بتخصيــص وقــف 
لمشروع متحف المســتقبل، وذلك ضمانة 
الستمراريته لألجيال القادمة، وأمر بتشكيل 
مجلس أمناء برئاســة ســمو الشيخ حمدان 
بــن محمد بن راشــد آل مكتــوم ولي عهد 
دبــي وعضوية شــخصيات وطنيــة رفيعة 
لإلشــراف علــى المتحف وتطويــر وتنفيذ 
اســتراتيجية طويلة المدى للمتحف لضمان 
تحقيق أهدافه في أن يكون الحاضنة األكبر 

لالبتكار في الوطن العربي.
وقال صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم : « الثــروة الحقيقية التي 
يمكــن االعتمــاد عليهــا لتأمين مســتقبل 
أبنائنا هي ثــروة العلم والمعرفة والعقول 
المبدعة، والتحول القتصاد المعرفة يتطلب 
بناًء للكوادر .. وتطويراً لالبتكارات.. وتبنياً 
للثــورات العلميــة الجديــدة .. هدفنا بناء 
أفضل منصة ابتكار في العالم .. والمستفيد 

األكبر هم أبناء اإلمارات».
وأضاف ســموه أثناء إطالقه للمشــروع 
« العالــم مقبل على عصــر جديد مختلف 
مليء بالثــورات المعرفية والتقنية.. ونريد 

أن نكــون في أوله وليــس آخره .. متحف 
المســتقبل هو خطوة ســتتبعها خطوات .. 

وهو بداية ستتبعها بإذن الله إنجازات».
وقال سموه « أعلن صاحب السمو الشيخ 
خليفة بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 
حفظه الله 2015 عاماً لالبتكار، واليوم نعلن 
عــن جديتنا فــي تحويل اإلمــارات لوجهة 
عالمية رئيسية في مجال االبتكار .. متحف 
المستقبل سيكون حاضنة لألفكار .. ودافعاً 
لالبتــكار .. ووجهة للمخترعين والرواد من 
كافة أنحاء العالم «.. وأضاف سموه « نحن 
نفكر بطريقــة مختلفة .. الكثيرون يتنبأون 

بالمستقبل .. نحن نصنعه».
وتــم اإلعــالن أيضــا عــن أن متحــف 

الطباعــة  تقنيــة  سيســتخدم  المســتقبل 
ثالثية األبعاد أثناء البناء واإلنشــاء لطباعة 
أجزاء رئيســية من المبنــى، ويقع المتحف 
على شــارع الشــيخ زايد ضمن حرم أبراج 
اإلمارات، ويمثل تحفة معمارية فريدة من 
نوعها تضم تقنيات جديدة ســيتم تطويرها 
خصيصــاً للمبنى الذي سيشــكل لوحة فنية 

كبيرة على شارع الشيخ زايد.
ويضــم المتحف مختبرات ابتكار للصحة 
والتعليــم والمدن الذكيــة والطاقة والنقل 
ومتحفاً دائماً البتكارات المستقبل في كافة 
المجاالت ومختبرات لتوليد واختبار األفكار 
خاصة في المجــاالت التنموية التي تتعلق 
بالتحديات التي تواجهها الدول .. وسيعمل 

على االستفادة من جميع التقنيات والعلوم 
والنظريات الحديثة في تطوير حلول تنموية 

طويلة المدى لكافة الجهات الحكومية.
ويضــم المتحــف أيضــاً منصــة لعرض 
واختبار ابتكارات لشــركات التقنية الرائدة 
العالميــة باإلضافــة لشــراكات مــع كبرى 

الجامعات ومعاهد األبحاث العالمية.

وســينظم المتحــف الــذي يضــم معرضاً 
دائمــاً لتقنيات المســتقبل أيضــا دورات 
بحثيــة متقدمة في آخر ما توصلت العلوم 
البشــرية في كافة المجــاالت، إلى جانب 
ورش عمــل متخصصــة ومؤتمرات علمية 
على مــدار العام لمناقشــة كل التطورات 
العلميــة الحديثة واتجاهاتها المســتقبلية 

وتطبيقاتها العملية.
ويمثل متحف المســتقبل عند االنتهاء 
منــه أكبــر مركز دراســات للتنبــؤ بأهم 
المجاالت  فــي  المســتقبلية  االتجاهــات 
العلميــة والتقنية.. وســيعمل على تطوير 
شراكات مع كافة الجهات الحكومية حول 
العالم لتطوير حلول تقنية للتحديات التي 
تواجه الجهات، باإلضافة لذلك سيسهم في 
تطويــر مناهج تعليمية حديثــة ومبتكرة 
للطالب من كافة أنحاء العالم بالتعاون مع 
أفضل الجامعــات العالمية مراكز األبحاث 

المتخصصة.
وقد وجه صاحب الســمو الشيخ محمد 

بن راشــد آل مكتوم بتشكيل مجلس أمناء 
الشيخ  المســتقبل برئاسة ســمو  لمتحف 
حمــدان بن محمــد بن راشــد آل مكتوم 
ولــي عهد دبي ومعالي محمد بن عبدالله 
القرقــاوي وزير شــؤون مجلــس الوزراء 
نائبــا للرئيــس وعضويــة كل مــن معالي 
حســين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية 
والتعليم ومعالــي عبدالرحمن بن محمد 
العويــس وزيــر الصحــة وعهــود الرومي 
مدير عام مكتب رئاســة مجلــس الوزراء 
وحسين لوتاه مدير عام بلدية دبي ومطر 
الطايــر رئيس مجلــس إدارة هيئة الطرق 
والمواصــالت بدبي واللــواء خميس مطر 
بن مزينة القائد العام لشرطة دبي وسعيد 
الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لهيئــة كهرباء ومياه دبي وأحمد بن بيات 
الرئيس التنفيــذي لدبي القابضة وعبدالله 
لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  الحبــاي 
مــراس القابضــة ومنى القرق مــن هيئة 
دبي للثقافة والفنون وممثل عن مجموعة 

طيران اإلمارات.
وقد رافق صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم أثنــاء إطالق متحف 
المســتقبل معالــي محمــد بــن عبدالله 
القرقــاوي وزير شــؤون مجلــس الوزراء 
وعهــود الرومي مدير عام مكتب رئاســة 
مجلــس الوزراء وأحمد بــن بيات الرئيس 
التنفيذي لدبي القابضــة وعبدالله الحباي 
الرئيس التنفيذي لمجموعة مراس القابضة.



عبــر مجلــس أمناء متحــف المســتقبل الذي 
أطلقه صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكــم دبي، رعاه الله، عن أن تكليف 
صاحب الســمو لهم هو تشــريف، وتمنوا أن 
يكونوا عند حســن ظن سموه بهم وأن يكون 
متحف المستقبل منارة عالمية رائدة لالبتكار.

وأكد معالي محمد القرقاوي، وزير شــؤون 
مجلس الــوزراء، أن متحف المســتقبل الذي 
أطلقه صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 
الــوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ســيكون رمزاً 
إلمارة دبي، وسيحدث تغييراً كبيراً في مختلف 
المناحــي، وســيكون منجــزاً في عــام 2017 
وتبلغ تكلفته 500 مليون درهم، فيما ســتزين 
الواجهــة الخارجيــة للمتحف أشــعار صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، وأضاف معاليه في تصريحات 
صحافيــة: «نحن نتحدث عن مســتقبل النقل 
ونحــن ال نفكر فيه، وإنمــا نعمل على تنفيذه 
وتحويلــه لواقــع حقيقي في الدولــة»، وتابع 
معاليه: «نحن إذ نفكر في التعليم المستقبلي، 
فإن لدينا خطة تتعلق به، ولدينا أناس بالفعل 
يعملــون على تنفيــذ هذه الخطــة، وينطلق 
التنفيذ ليس من المدارس وحدها، وإنما يكون 

شــامًال مختلف القطاعات األخــرى التي تهتم 
بها، كالتعليم والتقنية واالبتكار الحكومي».

وأكــد معاليــه أن المتحــف ســيكون مركــزاً 
للدراســات المســتقبلية، وســيتناول مختلف 
القطاعــات، وقال: «هــذه المنطقة من العالم 
يمتــد أمامهــا مســتقبل حافــل بالكثيــر من 
التجديــد واالبتكار، واعتقــد أن مهمتنا إبداع 
مستقبل مميز لهذه المنطقة، وأبناؤنا قادرون 
على ذلك، وأود أن أشــير فــي هذا الخصوص 
إلــى الخوارزميات التي ابتكرهــا الخوارزمي، 
والتي مــن دونها ال يمكــن ألي جهاز حديث 
أن يعمــل، والخوارزميــات اخترعت في هذه 
المنطقة من العالم بشــكل أســاس؛ فنحن في 
واقع األمــر نطلق القدرات البشــرية ونعمل 

على تنميتها ورعايتها».

وأكد معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة 
أن مبــادرة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطالق 
متحف المســتقبل تعكس مدى اهتمام سموه 
بــكل ما من شــأنه رفعــة اإلمارات وإســعاد 
الناس، خاصة وأن االبتكار اليوم لم يعد خياراً 
بل ضرورة حتمية لمواكبة التغيرات السريعة 
والمتالحقــة التي يمر بهــا العالم، وأضاف إن 
القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 

الله، وأخيه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حريصة 
ومــن خــالل إطــالق مثل هــذه المبــادرات 
اإلبداعيــة على الوصول بدولــة اإلمارات إلى 
المرتبــة األولــى عالمياً بحلول العــام 2021، 
الفتاً إلى أن المتحف ســيكون مركزاً لالبتكار 
والعقول المتميزة ليس على مســتوى الدولة 
فحسب بل على مستوى الدولة العربية كافة.  

وأكد المهندس حســين لوتاه مدير عام بلدية 
دبي أن إطالق صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متحف 
المســتقبل من شــأنه أن يقدم خدمات جليلة 
للمجتمــع اإلماراتــي والوطــن العربي ودول 
العالم أجمع، فالمتحف سيكون أيقونة علمية 
بامتيــاز ترفــد العالــم بمبدعيــن ومبتكرين. 
وشكر لوتاه صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشد على ثقته الغالية باختياره ضمن مجلس 

أمناء المتحف.

وأكد مطر الطاير رئيس مجلس اإلدارة والمدير 
التنفيذي لهيئة الطرق والمواصالت، أن إطالق 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي، رعاه الله، مشــروع متحف المســتقبل، 
يعد ترجمة حقيقيــة لتنفيذ توجيهات صاحب 

السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة، حفظه الله، باعتماد عــام 2015 عاماً 
لالبتكار في دولة اإلمــارات العربية المتحدة. 
وقال الطاير إن متحف المستقبل سيكون بيئة 
حاضنــة للهيئات والمؤسســات واألفراد لطرح 
أفكارهــم ورؤاهــم واختراعاتهــم ونتاجاتهم 
الفكريــة واإلبداعيــة لتطوير الخدمــات التي 
تقدمها الحكومة، وتلبية احتياجات ومتطلبات 
التحول نحو المدينة الذكية، وأعرب الطاير عن 
شــكره العميق لصاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ثقة 
ســموه الختيــاره ضمن عضويــة مجلس أمناء 

متحف المستقبل.

وقال اللواء خميــس مطر المزينة القائد العام 
لشــرطة دبي إن صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم لديه نظرة ورؤية واضحة 
للمســتقبل متمثلة فــي األهــداف الطموحة 
للدولة، وأضاف المزينة إن عام 2015 سيكون 
فعًال عــام اإلبداع وتحقيق رؤية االبتكار الذي 
ال حــدود له. وأشــار اللــواء المزينــة إلى أن 
إطــالق متحف المســتقبل دليل علــى العزم 
والهمــة وتطبيــق خطــط االبتــكار واإلبداع 
واقعيــاً لتحقيــق الهدف المنشــود بأن يكون 
متحــف المســتقبل بيئــة متكاملــة الختبــار 
األفكار وتطوير نمــاذج تطبيقية لها وتمويلها 
وتسويقها وسيكون مفتوحاً لجميع المبتكرين 

في المنطقة العربية.
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فريدة جداً تلك العبارة التي قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، في حفل إطالق متحف المســتقبل حين قال «نحن نفكر بطريقة 

مختلفة، الكثيرون يتنبأون بالمستقبل، ونحن نصنعه».
العبارة تأتي في ســياق مهم اســتذكره ســموه أيضــاً، ويتعلق بإعالن 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 

الله، عام 2015 عاماً لالبتكار.
والفرادة، هنا، في كالم ســموه ترتبط بإرث عظيم من اإلنجازات التي 
تمت، وهي تتطابق في األســاس مع هذه الرؤيــة، التي ال تتعامل مع 
المســتقبل، باعتباره غيباً غامضاً، بل تصنعــه. ودولة اإلمارات العربية 
المتحــدة، أنمــوذج عز نظيره هنا بين الدول فــي هذا المضمار، الذي 

يشق على كثيرين، اقتحامه ودخوله، أو مجاراة المتسابقين فيه.
متحف المستقبل، فريد أيضاً من حيث فكرته وآليات تنفيذه كمشروع، 
وألن العالم مقبل على ثورات معرفية فوق التي شهدناها، فإن تأسيسه 
يأتي حلقة في ســياقات رؤية ســموه للمستقبل، تلك الرؤية التي تريد 

لدولتنا وشعبنا، في ظل قيادتنا الرشيدة بأن نكون في القمة.
أدركت قيادتنا مبكراً ببصيرة نافذة، أن ال مكان في المستقبل ألية أمة، 
تنزع إلى الظالل الخلفية في حياتها، أو تركن إلى الدعة والتكاسل، دون 

أن تسعى بجد لحفر اسمها في سجل األمم الناهضة.
والمتحــف الــذي يمثل بيئة لالبتكار، ســيعمل على أســاس مختبرات 
ابتكار للصحة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والنقل، وسيكون وجهة 

للمبتكرين والمخترعين، وجهات كثيرة مهتمة باالبتكار. 
وألن اإلبداع ال يتوقف، فإن مشروع متحف المستقبل، فريد حقاً، فهو 
حاضنة لألفكار الخالقة، وســيكون حاضنة علمية تصنع المســتقبل، في 
هذه البالد المباركة، التي تستيقظ كل صباح على مشروع جديد، وعلى 
فكرة مبدعة، في ظل إصرار قيادتنا الحكيمة، على أن نكون في طليعة 
األمم، نفهم عصرنا، ونســتبصر المستقبل بعين ثاقبة، خدمة لإلنسانية، 
ولألجيــال القادمة، ومن أجل الحياة التــي البد أن تبقى كريمة مصانة 

وراقية في مضامينها.

أكد مســؤولون في أبوظبي أن إطالق صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبــي، رعــاه الله، متحف المســتقبل، يعكس 
ســعي الدولة الــدؤوب إلى تحقيــق الريادة 
العالميــة في االبتكار، مع تبنيها اســتراتيجية 
وطنيــة لالبتــكار وإعــالن عــام 2015 عامــاً 

لالبتكار.
وأوضحوا أن دولــة اإلمارات ومن منطلق 
المكانة المتميزة التي وصلت لها على مختلف 
األصعدة، قــررت أن تكون حاضنة للمبدعين 
والمتميزيــن من مختلف أنحاء العالم، لتكون 
بذلــك الرائدة فــي تبني المواهــب الخالقة 
وتوفيــر كل أشــكال الدعــم والرعايــة لهــم 
لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس تســتفيد 

منه البشرية كلها.

وقال الدكتور ســعيد الحســاني وكيل وزارة 
التعليــم العالي والبحث العلمــي، إن إطالق 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيــس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، متحف 
المســتقبل، يؤكد نهج قيادة الدولة الرشــيدة 
في ترســيخ ثقافة االبتكار واإلبداع بمختلف 

قطاعات الدولة.
وأوضح أن متحف المستقبل من المبادرات 
الرائــدة التي عودتنا عليها القيادة الرشــيدة، 
ويتواكب مع إعالن 2015 عاماً لالبتكار وتبني 
الدولة استراتيجية وطنية لالبتكار، مشيراً إلى 
أن الدولــة أضحت اآلن إحدى منارات التميز 
على الصعيــد العالمي، ونموذجــاً يحتذي به 
الجميع في تبني الحلول والمبادرات اإلبداعية 

والخالقة.
وأكــد أن االبتــكار واإلبداع فــي مختلف 
المجاالت، هو الطريقة المثالية التي ستواصل 
معها الدولة مســيرة التقــدم واالزدهار على 
مختلــف األصعــدة، مشــيراً إلــى أن هــذه 
المبــادرة تترجم نهج قيادة الدولة الرشــيدة 
فــي تبني المبادرات الخالقة التي من شــأنها 
تحفيــز شــباب الوطن علــى التميــز لتعزيز 
مســيرة التنميــة التي تزخر بهــا الدولة على 

مختلف األصعدة.

وعبــر الدكتــور طيــب كمالي مديــر كليات 
التقنيــة العليا، عــن فخره بإطــالق «متحف 
المســتقبل»، الذي يؤكد الرؤية المســتقبلية 
والثاقبــة لصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشــيراً 
إلــى أن هذا المتحف بما يضمه من مختبرات 
لالبتــكار ومتحف دائم لالختراعات ســيكون 

ملتقى وبيئة خصبة للمبتكرين.

وأكــد الدكتــور كمالي أن صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، رائد من 
رواد المستقبل ودائماً يسعى لتكون اإلمارات 
الرقم واحد في شتى المجاالت، ويؤكد سموه 
دائماً أهمية الطموح والتطلع للمستقبل بكل 

متطلباته وتحدياته.

وقال ســيف راشــد المزروعي وكيــل وزارة 
التعليــم العالــي والبحث العلمي المســاعد 
للخدمات المؤسســية والمســاندة، إن إطالق 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيــس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، متحف 
الدولــة  تبنــي  مــع  يتواكــب  المســتقبل، 
اســتراتيجية وطنية لالبتكار وسعيها الدؤوب 

لتحقيق الريادة في هذا المجال.
وأوضح أن متحف المســتقبل هو مبادرة 
رائــدة لعــدة اعتبارات من أهمهــا أنها توفر 
مناخــاً مثاليــاً وبيئــة متكاملــة للمبتكريــن 
والمبدعيــن مــن الدولــة والمنطقــة لبلورة 
أفكارهم االبداعية وتوفير كل أشــكال الدعم 

والرعاية لها لتحويلها لواقع ملموس.

وأكد الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار 
بــوزارة التعليم العالــي، أن مبادرات صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي 
تركــز على االبتكار جاءت مــن منطلق إيمان 

ســموه بأن االبتكار هو أساس للتنمية وتطور 
األمــم، فســموه قائد متميز وســباق ويتطلع 
دائماً للمستقبل، لذا علينا في المرحلة الحالية 
ومن اآلن التنافس والتسابق في مجال االبتكار 
واالنتاج االبداعــي لنتمكن من اللحاق بركب 

سموه نحو المستقبل المشرق.

ومن جانبه ذكر الدكتور عبد اللطيف الشامسي 
عضو هيئة التدريس بقسم الميكانيكا بجامعة 
اإلمــارات، أن إطالق صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
متحف المســتقبل إنما هو خطــوة يفخر بها 
الجميع لما سيلعبه هذا المتحف من دور في 
ترسيخ ودعم االبتكار والمبتكرين، فهو خطوة 
مهمــة وجــزء ال يتجزأ من منظومــة االبتكار 

المتكاملة.
وأضاف الدكتور الشامسي أن االبتكار ليس 
مســؤولية جهــة أو مؤسســة تعليمية بل هو 
مسؤولية مجتمعية ومجهود يجب أن تشارك 
فيــه كل الجهات والمؤسســات وحتى األفراد 
في نشــر وترســيخ ثقافة االبتكار بين الناشئة 
والشــباب بشــكل خاص وكل فئات المجتمع 

األخرى عامة وفي مختلف جهات العمل.

وقــال محمد جالل الريســي مديــر إدارة 
االتصــال وخدمة المجتمع فــي جهاز أبوظبي 

للرقابــة الغذائية، إن إطالق صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، متحف المســتقبل يعد إحدى 
المبــادرات الرائدة التي تســهم في ترســيخ 
ثقافــة االبتكار التي تســعى الدولــة لتحقيق 
الريادة العالمية فيها. وأضاف: «دولتنا الفتية 
أصبحت عنوانــاً للتميز في شــتى المجاالت، 
وقررت بدعم قيادتها الرشيدة أن تؤدي دوراً 
ريادياً فــي تعزيز االبتكار العالمي وتشــجيع 
العقول المبدعة واحتضانها وتوفير كل أشكال 
الدعم والرعاية واالهتمام لها، كي تؤدي دوراً 

في استكشاف المستقبل.

وأكدت ســاره شــهيل المديــرة التنفيذية 
لمراكز إيواء النســاء واألطفال ضحايا االتجار 
بالبشــر، أن مبــادرة صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، بإطالق متحف المســتقبل تعتبر خطوة 
مهمــة ورائدة من ضمن المبــادرات الخالقة 
والمتميزة والفريدة التي عودنا عليه ســموه 
والتــي ال تســهم فقــط في خدمــة اإلمارات 
وإنما المنطقة ككل والعالم. وقالت شهيل إن 
هذه المبادرات والمشاريع المبدعة والفريدة 
من نوعها والمســتمرة هي ما تميز اإلمارات 
ليــس محليــاً وإنما عالميــاً، مشــيرة إلى أن 
إنشــاء متحف المســتقبل لالبتــكار يأتي في 

وقت أحوج ما تكون فيه المجتمعات العربية 
والخليجية بشــكل خاص إلى هــذا النوع من 

المشاريع.

ومن جانبها قالت أحالم اللمكي مديرة إدارة 
البحوث والتنمية في االتحاد النســائي العام، 
إن صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم، عودنا دائماً على أفكاره ومشــاريعه 
المبدعة والمتميزة والتي قل ما نجد مثلها في 
العالم، وإنشــاء متحف المستقبل لالبتكار هو 
امتــداد لما بدأته حكومة الدولة في تشــجيع 

االبتكار واإلبداع في كل المجاالت.
وأوضحــت أن هــذا المتحــف أهــم مــا 
يميزه هــو االســتثمار في العقــول وبالتالي 
هــذا االســتثمار ســيؤدي إلى منافــع جليلة 
وعظيمة على المنطقة ككل، فهو يترجم رؤية 
الحكومة في مواصلة اإلنجازات والتقدم وهو 
ما يتطلب أفكاراً إبداعية وابتكارية تسهم في 
تحقيق هذا المطلب وتحقق رفاهية وسعادة 

الشعوب.
وأشارت اللمكي إلى أن متحف المستقبل 
الذي ينطلق من اإلمارات إلى المنطقة سيكون 
محفزاً قويــاً لألجيال على التقــدم بأفكارهم 
وبناء القدرات من خــالل التدريب والتطوير 
اللذيــن يعتبــران مهمين في تطويــر الفكرة 
الموجودة لدى الشخص وتنميتها، ومنها على 
سبيل المثال األفكار الخاصة بموضوع توظيف 

التكنولوجيا في االبتكار وغيرها من األفكار.

قالــت هالة بدري، النائــب التنفيذي للرئيس 
لإلعــالم واالتصال في «دو»: «نشــكر صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد على إطالق 
مبادرة متحف المســتقبل الســباقة والفريدة 
مــن نوعها، والتــي تعد مصدر فخــر واعتزاز 
للدولــة ولقاطنيها، فهي ستســاهم في إعادة 
صياغــة معايير االبتكار على مســتوى الدولة 
والمنطقــة بأســرها، وترســخ ريــادة الدولة 
كمركــز دولي لالبتــكار. وقد حرصت دو منذ 
بداياتهــا علــى رعايــة االبتكار وتوفيــر بيئة 

حاضنة للمبتكرين. 

قــال أحمد بن حميدان نائب مدير عام ديوان 
صاحب الســمو حاكم دبــي مدير عام حكومة 
دبــي الذكيــة: «تأتي هــذه الخطــوة النوعية 
من صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكــم دبي، رعاه اللــه، تفعيًال عملياً 
إلعالن صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2015 عاماً 
لالبتكار، وسموه بهذه المبادرة إنما يعلن عن 
بدء خطوات جدية في تحويل اإلمارات لوجهة 
عالمية رئيســة فــي مجال االبتــكار، ومتحف 
المســتقبل ســيكون حاضنة عالميــة لألفكار 

المبتكرة ووجهة للمخترعين والرواد من كافة 
أنحــاء العالم». وأضاف بن حميدان قائًال: «إن 
هذه المبادرة الرائدة تمثل حلقة من سلســلة 
المبــادرات التــي يطلقها ســموه بيــن الفينة 
واألخــرى، إيمانــاً منه بقدرة أبنــاء اإلمارات 
على أن يخوضوا هذا التحدي، وأن يحققوا فيه 
إنجــازات تعزز من مكانة الدولة على الصعيد 
العالمــي،  ومن ناحيــة أخرى فإن جميع هذه 
القيادة وحرصها  المبادرات تعكس توجهــات 

على تأمين مستقبل مشرف.
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أشــاد العميد محمد بن غانــم الكعبي القائد 
العام لشــرطة الفجيرة بإطالق صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، مشروع «متحف المستقبل»، الذي يضم 
دائماً الختراعات  مختبرات لالبتكار ومتحفــاً 

المستقبل. 
 وقــال بــن غانــم: إن الدولــة مقبلــة على 
مستقبل مشرق مليء باالبتكارات بفضل دعم 
وتوجهــات القيادة الرشــيدة ووجود متحف 
متخصص سيســاهم في احتضان هذه العقول 
النيــرة واالبتــكارات المبدعة، بل وســيدفع 

بالشــباب الموهوب في الدولــة والطلبة الى 
مضاعفــة جهودهم والنظر الى أعمالهم بعين 
واثقــة، لوجود صرح حكومي مهم يهتم بهذه 
اإلنتاجات المبتكرة.  وأضاف بن غانم أن هذه 
المبــادرة متوقعة حيث دخلنا عــام االبتكار 
الــذي يدفعنا الى إبــراز أفكارنا بل وتوظيفها 
بشــكل جاد من أجل الخروج منها باختراعات 
ذات بصمــة اماراتيــة تخــدم المجتمــع، بل 
وترتقــي بنا الــى أفضل المســتويات، فنكون 

نموذجا مشرفا أمام الدول المتقدمة.

يــرى المهندس محمد ســيف األفخــم مدير 
بلدية الفجيرة أن إطالق صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
مشروع متحف المستقبل لالبتكار الذي يضم 
دائماً الختراعات  مختبرات لالبتكار ومتحفــاً 
المســتقبل ويقــدم دورات بحثيــة متقدمة، 
مشــروع مهم يتماشــى مع توجهات القيادة 
الرشــيدة نحو االبتــكار والريادة في األعمال، 
ووجود هذا المشــروع سيمنح الجميع الدافع 
للعمــل بروح الفريق الواحــد من أجل رفعة 
الفجيرة- البيان الوطن. 

اعتبر الوكالء المســاعدون فــي وزارة التربية 
والتعليــم، أن مبــادرة «متحف المســتقبل» 
التي أطلقها صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستجعل 
من اإلمارات الوجهــة المثالية األولى لإلبداع 
والرحالت العلمية. وقال علي ميحد السويدي، 
وكيل الوزارة المســاعد للتعليــم الخاص في 
وزارة التربيــة والتعليــم: إن مبادرة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبــي، رعاه اللــه، المتمثلة بإطالق مشــروع 
الذي يضــم مختبرات  المســتقبل»،  «متحف 
لالبتكار ومتحفاً دائماً الختراعات المســتقبل، 
تعد إعــادة رســم لخارطة المســتقبل الذي 
يستشــرفه العالم وتستشرفه دولة اإلمارات، 
وأن ســموه بهــذه المبــادرة أســس لمرحلة 

جديــدة للعقول البشــرية المبتكــرة، ولفت 
األنظــار إلــى أهمية تعزيز ودعــم المبدعين 
وأهمية استشراف المســتقبل بأدوات تمكن 
المســؤولين فيه والمتطلعيــن فيه من تطوير 

الوجه الحضاري للبشرية.

وذكر الســويدي، أن المبادرة رسخت حضور 
اإلمارات ودورها الرائد على الساحة العالمية 
كدولــة مؤثــرة في التقــدم وصانعــة للحياة 
العصريــة بجميع مجاالتهــا، وخاصة المتصلة 

فائقــة  والتقنيــات  الحديثــة  بالتكنولوجيــا 
المســتوى، كما أكد أن دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة، أصبحــت بهــذه المبــادرة البيئة 
المثالية الحتضان المواهب المبدعة وتنميتها 
واستثمارها أفضل استثمار، وهذا سيعود على 

الدولة وعلى المنطقة بل على الساحة الدولية 
بالفائدة واآلثار اإليجابية.

وأضاف، أن أبنــاء الوطن من المحظوظين 
بــأن دولتهم هي التي تقود نحو المســتقبل، 
وهي التي تولى العقول البشرية جل اهتماها، 

موضحاً أن المؤسســات التعليمية ستبقى هي 
المعنية بتأهيل الكوادر البشــرية التي تواكب 
هــذه النقلة االســتثنائية وهــذا التوجه، وما 
يقتضيــه من مهارات وإبداعات تعمل الوزارة 
على إكســابها ألبناء الدولة من خالل مدارس 

أكثر تطوراً وبيئة تعليمية أفضل.  

ومن جهتها، أكدت الوكيل المســاعد  فوزية 
حســن غريــب، أن اإلمارات بهــذا المتحف 
ومحتوياته ســتكون الوجهة األولى للباحثين 
والمبدعيــن والوجهــة المثاليــة للرحــالت 
العلميــة علــى مســتوى العالم، إذ ســيخلق 
بيئــة متكاملة الختبار األفكار وتطوير نماذج 
تطبيقية لها وتمويلها وتســويقها وســيكون 
مفتوحاً لجميع المبتكرين في منطقتنا، فضًال 
عن تقديمه دورات بحثية متقدمة وســيكون 
مركزاً للتنبؤ باتجاهات المستقبل في عالمنا 
وسنستقطب من خالله أفضل العقول لتطوير 

مستقبلنا.

 –

أشادت نخب أكاديمية بإطالق صاحب السمو 
الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولة، رئيس مجلس الــوزراء، حاكم 
دبي، رعاه الله، متحف المســتقبل الذي يضم 
مختبرات  لالبتــكار ومتحفاً دائماً الختراعات 

المستقبل.
وأكــد هــؤالء أن المبادرة تعــزز وتدعم 
المجتمــع العلمي والبنية التحتية العلمية في 
الدولة، وشددوا على أن القادة هم القادرون 
على تمهيــد الطريق وتذليــل الصعوبات من 
أجل  اســتثمار ما لديهم من قدرات، مضيفين 
أن المؤسســات التعليميــة تبحــث دائماً عن  
إطــار عــام الكتشــاف الطاقــات وتحفيزهــا 
وتشجيع طلبتها على إطالقها، وصاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد بفكره المســتقبلي 
يمنحهم هذا اإلطار من خالل تعزيزه لمساعي 

االبتكار ودفع جهود اإلبداع.

ووصــف الدكتــور عصــام عجمــي  المديــر 

التنفيذي لضمان الجودة  والفعالية المؤسسية 
واالعتماد في جامعة الشــارقة المبادرة بأنها 
محوريــة هامــة، وأن صاحــب الســمو نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 

دبي، رعاه اللــه، اعتاد طرح كل ما هو مبدع 
وجديد، ما انعكــس طوال العقدين الماضيين 
في ما نشهده من ازدهار ذي مقاييس عالمية.

وأكد ســعيد مصبــح الكعبي رئيــس مجلس 
الشــارقة للتعليم عضو المجلس التنفيذي في 
الشارقة أن إطالق سموه لهذه المبادرة يحتم 

على الجميــع مجاراة التغيرات المتالحقة في 
شتى ميادين المعرفة، فما يقدمه هذا الصرح 
الرائد للمجتمــع هو توفير البيئــات الخصبة  
لالبتكار واإلبداع، معتبراً الخطوات التطويرية 
التــي تقــوم بهــا وزارة التربية  تســتند إلى 
توجيهــات القيادة الحكيمــة التي جعلت من 
االبتكار مرتكزاً أساسياً لها، فالمستقبل يعتمد 
على قدرات اإلنسان بصورة اكبر من اعتماده 

على الموارد الطبيعية.

المــدارس  مديــر   الحوســني  علــي  وقــال 
النموذجية في الشــارقة  إن اإلمارات تســير 
في طريق صحيح نحو تكوين منظومة اإلبداع، 
وما نشــهده حالياً من خطوات عملية في هذا 
اإلطار وإطــالق صاحب الســمو نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، متحف المســتقبل هو تمهيــد  وتذليل  

لبعض التحديات.

 –

أكد عدد من مسؤولي إمارة رأس الخيمة 
أن إطالق صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، 
رئيس مجلس الــوزراء، حاكم دبي، رعاه 
اللــه، متحــف المســتقبل يعتبــر وجهة 
مثالية لقراءة المستقبل ورسم سياساتهم 
وتوجيه طاقاتهم وخططهم على األســس 

واألفكار التي يطرحها.

وقال الدكتور علي المنصوري، المدير العام 
لكليات التقنية العليا في رأس الخيمة، إن 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد، 
رعاه الله، دائماً يستبق المستقبل، ليغذي 

الدولة بمزيد من المبادرات النوعية.

الســويدي، مديرة  وبينت ســمية حارب 
منطقة رأس الخيمة التعليمية، أن أهداف 
وزارة التربية والتعليم ترتكز على االبتكار 
واإلبداع، فكل البرامــج التي أطلقت في 
هــذا المجال في الفتــرة الماضية عملت 
على تحقيق اإلبداع، وأكدت تعميمه لكل 
المناطق التعليمية، والمشــاريع الجديدة 
التي تتبناها التربيــة والتعليم تنصب في 

هذا األمر وتطويره.

وكشــف أحمد الطنيجي، المدير العام 
التنميــة االقتصادية باإلنابة في  لدائرة 
رأس الخيمة، أن صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة، رئيس مجلس الــوزراء، حاكم 
دبي، يضــع الخط المختصــر والصريح 
لكيفية اإلبداع، ويعرض نماذج حية كي 
يسهل الطريق من بعده، فهذا المتحف 
ســوف يكــون مصــدر إلهــام فــي كل 
المجاالت التي يحتاج إليها المســتقبل، 
ومن خالله وخــالل الفكر الذي ينطلق 
منه سوف تكون هناك مخرجات نوعية 
مــن الطلبة تنهــض باالقتصــاد، وتغير 

المفاهيم الروتينية فيه نحو األفضل. 

ورأى ســعيد أبو الريش، المدير التنفيذي 
لكليات التقنية العليا في رأس الخيمة، أن 

نائــب رئيس الدولة، رعــاه الله، دائماً له 
أفــكار خالقة ملهمة للشــباب الموهوب، 
فمتحف المســتقبل رسالة للشباب، تقول 
لهم: أيــن بصمتكم في هذا المســتقبل؟ 
وهذا مــا يحتــاج إليــه الجيــل الجديد، 
أن يعرفــوا طريقهــم وإلى أيــن يوجهوا 

إبداعاتهم وطاقاتهم.
وقالت عائشة جاسم الشامسي، مديرة 
أكاديميــة الموهوبين فــي رأس الخيمة، 
وموجهــة الرياضيــات فــي وزارة التربية 
والتعليــم: إن هذه الخطــوة الرائدة تنم 
عن حكمة بالغة، فصاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم وضع الجميع 
، فهو بمتحف المســتقبل هذا  أمام تحــدٍّ
فتح حســاب توفير لإلنجــازات، بل وضع 
معايير عالية تمثلــت في جانب االبتكار، 
ونحن العاملين في الدولة أياً كان موقعنا، 
مطالبون باستكمال سجل اإلنجازات هذا».

 –

أكــد  مســؤولون  في أم القيويــن أن اطالق 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائب رئيــس الدولــة، رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، لمتحف 
المستقبل من شانه أن يضع الدولة في مصاف 
الدول المتقدمة التي تتوق إلى حصد المراكز 

األولى في كافة المجاالت.
ولفــت هــؤالء إلــى أن القيادة الرشــيدة 
للدولــة تنظر دائمــاً إلى المســتقبل بتفاؤل، 
واضعــة نصب عينيها االبتــكار وما يلعبه من 

دور في تقدم وتطور األمم.

وقال سلطان بن راشد الخرجي مستشار وزير 
الصحــة إن متحف المســتقبل الــذي أطلقه  
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم، نائــب رئيس الدولــة، رئيس مجلس 
الــوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من شــأنه أن 
يضع اإلمــارات في مصاف الــدول المتقدمة  
التي يشــار اليها، الفتا إلى أن الدولة ال تدخر 
جهــداً في دعم أبنائها من أجــل توفير البيئة 
المحفزة لالبتكار، كما تأخذ بأيديهم من خالل 
دعم الميزانيات العامة لالبتكار وتوفير بيئات 
عمل منتجة ومحفزة لتوليف هذه االبتكارات 
بمــا يجعــل الفائدة تعــم على البــالد وعلى 

القاطنين فيها.

ويقــول الدكتور جاســم خلفــان مدير مركز 
طب األســنان في أم القيوين إن فلسفة قيادة 
اإلمــارات تنتهــج االبــداع والرقي فــي كافة 
الممارســات، وإن متحف المستقبل سيحقق 
لإلمارات الكثير من الفوائد حيث سيتم جلب 
العقول النيرة وتسخير العلم وكافة االمكانات 
إلنســان اإلمارات، األمر الــذي يجعلنا نفتخر 
بتلك القيادة الرشــيدة التي ال تدخر جهداً في 
ســبيل تحقيق مــا يصبو إليه أبنــاء اإلمارات، 
الفتاً إلى أن ما ينتج في بلد ما بفضل االبتكار 
ودعمه وتشجيعه يســتفيد منه أناس آخرون 

في بالد أخرى.

وأكد  أحمد علي  المحامي والباحث القانوني 
بدائــرة االراضــي واالمــالك فــي أم القيوين 
أن  متحــف المســتقبل الــذي أطلقه صاحب 
الســمو نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، رعاه 

الله،  يعكس رؤية الحكومة االتحادية ويؤشر 
على بعد نظر ســموه، في كيفية توفير الحياة 

الكريمة والفضلى إلنسان اإلمارات. 
ويقــول  حســين الهاجري رئيــس جمعية 
الصياديــن ورئيس لجنــة تنظيم الصيد في أم 
القيويــن  إن  إطــالق متحف المســتقبل من 
شــأنه أن يضــع اإلمارات في مصــاف الدول 

المتقدمة بكل ما تحمل الكلمة من معان.

ويقــول  خلفــان بــن صــرم رئيــس لجنــة 
المنازعات ببلدية ام القيوين إن االبتكار يعد 
عامًال مهماً  في تقدم الشــعوب وتطويرها، 
وإن  إطالق متحف المســتقبل  لم يأت من 
فراغ، بل من تجارب  قوية على أرض الواقع 
من القيادة الرشيدة للدولة التي تضع نصب 
عينيها بأن تكون اإلمــارات الرقم واحد في 

كافة الميادين.



أكــد المبتكر «أديســون اإلمــارات» أحمد 
عبــد الله مجان، أن إطالق صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي، رعاه الله، متحف المســتقبل، يعتبر 
خطــوة تاريخية داعمة لالبتــكار العالمي، 
وأضــاف مجان أنــه يكفيه فخــراً، التقدير 
القيادي الرســمي بتتويجه في قائمة أوائل 
اإلمارات، وأنه استطاع كإماراتي أن يحصد 
جوائز ماســية وذهبية فــي معارض عريقة 
وبريطانيا  األميركيــة  المتحــدة  بالواليات 
وأوروبــا، وأضــاف مجــان أن المواطنون 
تربعــوا على عرش االبتــكار واإلبداع لعام 

.2014

وقــال مجــان: «االبتكار فــي اإلمارات 

ثقافة راســخة، أســس لهــا المغفور له 
بإذن الله الشــيخ زايد، طيب الله ثراه، 
وإن هذا النهج ال يزال مستمراً، وقيادتنا 
تدرك تمامــاً أهمية تعزيز هذه الثقافة 
لالرتقــاء بالدولــة إلى مصــاف الدول 

المتقدمة».

أكد مسؤولو الدوائر الحكومية في عجمان 
أن أفكار القيادة الرشيدة في الدولة بقيادة 
صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيــس الدولة، حفظــه الله، تدأب 
على استشراف المستقبل بطموح كبير من 
أجل حياة أفضل لإلنسان اإلماراتي ووضع 

الدولة دائماً في قمة الدول المتطورة.

وقال يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة 
البلدية والتخطيط إن أفكار ورؤى صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، رعــاه الله، دائماً تستشــرف 
المســتقبل وتحفز الجميع على العمل من 
أجل مستقبل زاهر للوطن وتطوير آليات 

العمل في جميع الدوائر الحكومية.

ومن جانبه أعرب العميد الشــيخ سلطان 
بــن عبد اللــه النعيمي قائد عام شــرطة 
عجمان عن فخره واعتزازه بفكر القيادة 
الرشــيدة في الدولــة التي تعمل جاهدة 
في ســبيل تطويــر الخدمــات الحكومية 

وتنميــة المــوارد البشــرية وتوفيــر كل 
العنــان لإلبداع  التي تطلق  اإلمكانيــات 

واالبتكار.

ومــن جانبــه أشــاد ســالم بــن أحمد 

النعيمي مستشــار صاحب السمو حاكم 
عجمان للشــؤون التربوية واإلنســانية 
بفكــر ورؤيــة صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم الذي يستلهم 
المستقبل وينشــر الطاقة اإليجابية في 

عقول الجميع.

أكــد عدد مــن أعضــاء المجلــس الوطني 
االتحادي أن مشروع مختبر المستقبل الذي 
أطلقــه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 
مجلــس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يعد 
خطوة استباقية نحو المستقبل، فهو يحتضن 
العقــول المبدعة واألفكار الخالقة من أبناء 
الدولة ومختلف أنحــاء العالم، ويوفر لهم 
كل أشــكال الدعــم، بما يســهم في تحويل 
مبادراتهم وإبداعاتهم مشــروعات واقعية، 

تعم فوائدها جميع دول العالم.

وقالت شــيخة عيســى غانم العري، عضوة 
المجلس الوطني، إن صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 
الدولة، رئيــس مجلس الوزراء، حاكم دبي، 
رعاه الله، سّباق دائماً إلى مثل هذه األفكار 
اإلبداعيــة التــي تحتضن العقــول المبدعة 
واألفــكار الجديــدة من قبل أبناء وشــباب 
الوطن، فهو رجل االبتكار واإلبداع، وفي كل 

يوم يفاجئنا بمشروع جديد مبتكر.

وأكد رشــاد محمد بوخــش، عضو المجلس 
الوطني االتحادي، أن ســمو الشــيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، دائماً يتحفنا 
بكل ما هــو جديد ومتميــز ومبتكر، وكما 
حدثنــا ســموه فــي القمــة الحكومية عن 

مختبر المستقبل الذي يرسم صورة واضحة 
ومالمح حقيقية لما سيكون عليه المستقبل، 
فإن هذا المختبــر الجديد يعد خطة عملية 
لوضع آليات ومخترعات المســتقبل موضع 

التنفيذ.
وقــال عضو المجلس الوطنــي االتحادي 
على عيسى النعيمي: «إن مثل هذا المتحف 
يعد إضافــة جديدة نوعيــة متميزة لدولة 

اإلمــارات، تعمل علــى تحقيــق األهداف 
والخطــط الوطنية الطموحــة التي وضعتها 
القيادة الرشيدة لمستقبل الدولة مثل رؤية 

اإلمارات 2021.
وأكــد الدكتور محمد بن مســلم بن حم 
العامــري، عضو المجلس الوطني االتحادي، 
المســتقبل  متحــف  إطــالق مشــروع  أن 
سيكون له دور كبير خالل المرحلة المقبلة 

في تحقيق معــدالت أداء أفضل وإنجازات 
في مختلف القطاعــات الحكومية، تنعكس 
إيجابــاً على مســتوى الخدمــات التي يتم 

توفيرها للمواطنين وأفراد المجتمع. 

وقال خليفة ناصر السويدي، عضو المجلس 
الوطنــي االتحــادي: «إن دولــة اإلمــارات 

اليــوم أصبحــت بيــن الــدول األوائل على 
المســتوى العالمي في االهتمام وتشــجيع 
االبتــكار وتحفيــزه. وأضــاف: «أن متحف 
المستقبل الذي ســيضم مختبرات لالبتكار، 
ســيكون إحدى المبادرات الوطنية الداعمة 
الســتراتيجيات الدولة المستقبلية، إذ يمثل 
مظلة جامعة للطاقــات والكوادر المتميزة 

والفاعلة في دولة اإلمارات».
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أكد المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة 
محاكــم رأس الخيمــة، أن إطــالق متحف 
المســتقبل، هو مبادرة نوعيــة تجمع بين 
التشــجيع والتحفيز على االبتــكار وإدراك 
األمور التي تهم وتنفع البشرية، والمتحف 
يضم أكبــر منصة الختبار األفــكار وتطوير 
الحلــول التقنيــة للتحديــات فــي مجاالت 
التعليــم والصحــة والمدن الذكيــة والنقل 
والطاقــة، وصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة، 
رئيــس مجلس الــوزراء، حاكــم دبي، رعاه 
اللــه، يعــي تمامــاً دور االبتــكار في حياة 

البشرية والحفاظ على صحتهم وإسعادهم، 
فاالبتــكار تقــوم عليــه كل مناحــي الحياة 
وأمور اإلنســان الضرورية، وقيادتنا الرشيد 
تعــي أهميــة دور االبتــكار فــي التنميــة 
اإلنســانية، ولذلك  والحضــارات  البشــرية 
أوجــدت متحف المســتقبل، ليكون منارة 
فــي المنطقة العربية وقبلة لــرواد البحث 

وأصحاب الهمم العالية.

 –

ثمــن الدكتور محمد الكعبي رئيس محكمة 
الفجيــرة االتحادية مبادرة صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 
دبي، رعــاه الله، إطالق مشــروع «متحف 
المستقبل» قائًال إنها ستساهم في اكتشاف 
العقــول الشــابة ذات األفــكار المبدعــة، 
إماراتية جديدة،  وستبرز أعماًال وابتكارات 
والفضل يعــود لقيادتنا الرشــيدة ونظرتها 
الثاقبة للمستقبل بعين مليئة باإلصرار نحو 
الفجيرة -  البيان  األفضل دوماً.  

أكد مسؤولون في دبي أن متحف المستقبل، 
الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس 
مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يتوج 

مبادرات القيادة إلطالق روح اإلبداع.
 وقــال ســلطان أحمد بن ســليم رئيس 
رئيــس مؤسســة  العالميــة  دبــي  موانــئ 
الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحرة، إن 
إطــالق صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة، 
رئيــس مجلس الــوزراء، حاكم دبــي، رعاه 
الله، متحف المســتقبل يعبر عن المستوى 
المتقدم الذي حققته الدولة في استشــراف 
المستقبل والتخطيط االستراتيجي، استعداداً 
للتطــورات المســتقبلية، وانطالقاً من رؤية 
القيادة بتعزيز مسيرة اإلبداع واالبتكار في 
الدولة، لدعم التقدم المســتمر على مؤشر 
العالمي، والمحافظة على صدارة  التنافسية 
العالم في مؤشــر الثقة بالحكومة، ومؤشــر 

اإلبداع واالبتكار.

وأضاف بن ســليم :«تنطلــق دولة اإلمارات 

بقوة وثقة نحو المســتقبل، متســلحة بثقة 
القيادة بقدرة شــعب اإلمارات على تحقيق 
إنجازات جديدة، تضاف إلى ســجل الدولة 
الحافــل باإلنجازات، ونحن نشــعر بالفخر، 
لمــا حققتــه الدولة من تطــور على طريق 
التقــدم إلــى الرقم 1 في كافــة المجاالت، 
مســتندة إلى التخطيط االستراتيجي الواثق 
بالمســتقبل، والذي حــددت أهدافه رؤية 
اإلمــارات 2021، وخطــة دبــي 2021، من 
خالل مبــادرات القيادة في مجــال اإلبداع 

واالبتكار، بإعالن عام 2015 عاماً لالبتكار.

وثمــن اللــواء محمــد أحمد المــري مدير 
اإلدارة العامة لإلقامة وشــؤون األجانب في 
دبي جهود صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس 
مجلس الوزراء، حاكــم دبي، رعاه الله، في 
إعالء مكانــة الدولة وتصدرها قائمة الدول 
االبداعية والمبتكرة في فترات وجيزة، الفتاً 
إلــى أن الدولة تطلق كل يوم شــيئاً جديداً 
يبهــر العالم، وإطــالق متحف المســتقبل 
بتقنيــات عالمية ال يوجــد مثيل لها في أية 
دولة يرســخ مكانــة اإلمارات فــي ريادتها 

لإلبداع واالبتكار.
وقال اللواء المري إن متحف المســتقبل 
ســيبهر العالــم كما تعودنا دائمــاً من دولة 

اإلمــارات، وإنــه ســيكون مركــزاً عالميــاً 
لإلبداعــات واالبتكارات فــي العالم، وهذا 
المتحــف ما هــو إال نقطة في بحــر إبداع 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم، رعاه الله، خاصة فــي ظل اإلعالن 
عــن أن عــام 2015 ســيكون عــام اإلبداع 
واالبتــكار بحق، وأنه لم يمــض على بداية 
العــام ســوى شــهرين وتتوالــي اإلبداعات 
واالبتــكارات لتلون وتزين خريطة اإلمارات 
االبداعية. وأشار اللواء المري إلى أن متحف 
المســتقبل ســيقدم دورات بحثية متقدمة، 
وســيكون مركزاً للتنبؤ باتجاهات المستقبل 
في عالمنا، وسنســتقطب مــن خالله أفضل 
العقول لتطوير مســتقبل اإلمــارات بأفضل 
الطرق، حســبما أعلن صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد، مؤكداً أن متحف المستقبل 
هــو خطوة ســتتبعها خطــوات، وهو بداية 

ستتبعها إنجازات بإذن الله.

وقال ســلطان بطي بن مجرن، المدير العام 
لدائــرة أراضي وأمالك دبي إن دبي أضحت 
بفضل رؤية صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة، 
رئيــس مجلس الــوزراء، حاكم دبــي، رعاه 
لالبتــكار وللمبدعين، ووصف  الله، حاضنة 
متحــف المســتقبل بأنه خطــوة جبارة لن 

تكون األخيرة لدبي.
ولفــت بن مجرن إلى نجــاح الدائرة في 
ابتكار التسجيل المبدئي وخريطة االستثمار 
العقاري بالتعــاون مع جوجل وتنظيم مزاد 
ابتكارات  إلــى جانــب  إلكتروني،  عقــاري 
جديدة من وحي فكر صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد، قال بن مجرن إن الدائرة 
طورتهــا وســتكون مفاجأة وســتعلن عنها 
قريباً بعدما أسســت قســماً متخصصاً اسمه 
قســم اإلبداع واالبتكار سيقوم خالل الفترة 
المقبلة بإطالق االبتكارات الجديدة  القليلة 
للدائرة، هذا باإلضافة إلى استحداث «واحة 

للمبدعين».

وقــال أحمد محبوب مصبــح مدير جمارك 
دبي: «يحفز إطالق متحف المستقبل طاقة 
العطــاء لدينــا جميعــاً في دولــة اإلمارات 
العربية المتحدة، التي تتقدم نحو المستقبل 
بخطــى واثقــة، وعلــى أســاس التخطيــط 
االستراتيجي الذي يرسم لنا خريطة الطريق، 
من خــالل رؤيــة اإلمــارات 2021، وخطة 
دبــي 2021، للوصــول إلى أهــداف الدولة 
المستقبلية بإقامة اقتصاد المعرفة المستند 
إلى روح اإلبداع واالبتكار وتطوير واستخدام 
التطبيقــات الذكية لتقنيــة المعلومات عبر 
خدمــات الحكومة الذكيــة، ومبادرة تحول 

دبــي إلى مدينــة األذكياء فــي العالم، من 
أجل إسعاد الناس والتقدم نحو الموقع رقم 
واحد عالمياً في كافــة المجاالت». وأضاف 
مصبح: «تعلمنا مــن مبادرات القيادة كيف 
نستشرف آفاق المستقبل، ونخطط له بدقة 
للوصــول إلى أفضل النتائــج، ونحرص على 
تقديم اإلنجازات لدولتنا ومجتمعنا في عام 

االبتكار الذي أعلنته الدولة».

وقــال اللــواء عبدالقــدوس عبــد الــرزاق 
العبيدلــي مســاعد القائــد العام لشــؤون 
الجودة والتميز في شرطة دبي إن اإلمارات 
أصبحت نموذجاً عربياً وشرق أوسطي ملهماً 
فــي اإلبداع واالبتــكار، وإنها تمضي بخطى 
ســريعة لتعزيز هذه المكانة عالمياً وتكون 
مرجعــاً مهماً ومبادراً أوليــاً في االبتكارات 
المهمة في جميع المجاالت، خاصة في ظل 
تطبيقها ممارسات فريدة من نوعها حققت 

النجاحات في زمن قياسي.

وقال الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام 
لبرنامــج دبي لألداء الحكومــي المتميز إن 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد ذو رؤية 

ال تنتظر المستقبل، بل تذهب إليه لتصنعه، 
وجزء من نظرة سموه وطموحاته ورؤاه أن 

تكون اإلمارات في المركز األول.

وبيــن الدكتور منصور العــور رئيس جامعة 
حمدان بــن محمد اإللكترونيــة، أن إطالق 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي، رعــاه اللــه، متحف 
المســتقبل هــو تجســيد لرؤيــة حضاريــة 
لدولــة تتبنى االبتكار، وســموه اليوم يضع 
اإلطار الصحيح للشــباب العربي، وخصوصاً 
الدارســين والباحثيــن عبــر هــذا المتحف 
لكي يبحثوا عن حلول للمســتقبل من خالل 
اإلبداع واالبتكار، وأن يعرفوا أن العين على 

هذا المستقبل وليس على موضع القدم.
وأشاد الدكتور علي سباع المري الرئيس 
التنفيــذي لكليــة محمد بن راشــد لإلدارة 
الحكومية، بمبادرة متحف المســتقبل التي 
أطلقهــا صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مثمناً 
بعــد النظر والرؤيــة الثاقبة التــي يمتلكها 
ســموه، والتي تتبــدى في المشــاريع التي 
تتســم باالســتباقية ويمثــل فيهــا االبتكار 

واإلبداع حجر األساس. 
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شــهد إطالق صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة، 
رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، 
متحف المســتقبل تفاعًال كبيــراً عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، إذ أنشــأ مغردون وسماً 
حمل اسم المتحف، أشادوا من خالله بالفكر 
النيــر لصاحب الســمو نائب رئيــس الدولة 
رائــد اإلبــداع واالبتــكار، وأكــد المغردون 
أن المســتقبل لمــن يصنعــه، وبالفعل نجح 
أهل اإلمــارات بفضل القيادة الرشــيدة في 

صناعــة المســتقبل، وكانوا الملهميــن دائماً 
في االبتكار.

وأكد المغردون أن إطالق صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد متحف المستقبل، 
من شــأنه أن يسهم في تعزيز ثقافة االبتكار، 
ويدعــم المجتمــع اإلماراتــي علــى وجــه 
إبداعية  الخصوص، والعالم أجمــع، بطاقات 
شبابية مبتكرة، وسيكون بوصلة عالمية لكل 

طامح إلى التميز.

ودّون مــروان بــن مليــح بهذه المناســبة: 
«محمد بن راشــد آل مكتــوم يطلق متحف 

المســتقبل، أهم مشــروع علمي في الوطن 
العربــي»، فيما أكد عبد بــو تميم أن وجود 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد فخر 
للجميع، حيــث دّون: «وجــودك مفخره لنا 
كعرب،ألنه ال يوجد لدينا ما نفاخر به عندما 
نكون بالخارج سوى دبي وتطورها الذي فاق 
الغرب»، ودّون خالد المرزوقي: «كل شــيء 
باهر في دولة المستقبل، إنجاز جديد ُيضاف 
إلى وطني الغالــي». ودونت نوف الزعابي: 
«وجودك فخر لألمه العربية واإلسالمية فخر 
لنا بكل مكان بالعالم، الله يبارك فيك ويطول 
بعمرك، ومن تقدم إلى تقدم يا رب، يا بخت 

اإلمارات فيك». 

ودّون عيســى األحبابــي: «مبــادرة خالقــة 
ملهمة من رائد اإللهام صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نتمنى من جميع 
الــدول العربية أن تحذو حذو ســموكم في 
تشــجيع شــعوبها على االبتــكار، ألننا نحن 

العرب مبتكرون بالفطرة».
«متحــف  المرزوقــي:  أســماء  وكتبــت 
المســتقبل خطوة ســتتبعها خطــوات، وهو 
بداية ستتبعها إنجازات بإذن الله»، فيما دون 
محمــد المحرمــي: «بما أنه تــم إطالقه من 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، فإن الهدف 
المنشــود منه سيتحقق إن شــاء الله، بادرة 

جديدة من مبادرات اإلنجازات واإلبداع نحو 
مستقبل أفضل وجميل برؤية إماراتية».

ودّون محب اإلمارات: «متحف المســتقبل.. 
فعــًال ال حــدود للتميز واإلبــداع في دبي»، 
فيما كتب غالب الدربي: «هكذا يصنع القائد 
المســتقبل ويحفر بصماته فــي التاريخ.. كل 
االحتــرام والتقدير لســموك». ودّون محمد 
عوض العامــري: «الله يوفقكــم لكل ما هو 
فخــر ومجد ورقــي لدار زايد يا بو راشــد»، 
فيما كتــب وطني اإلمــارات: «كل ما تفعله 
ســوف تجده بميزان حســنات يوم القيامة، 

فأنت نعم الخليفة بــاألرض الطيبة تعمرها، 
بــارك الله بكــم ونفع بكم ســيدي صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد»، ودّون 
أحمد المنصوري: «عشــت يــا فخر العرب، 
ربنــا يحميك ويطول في عمــرك ويكثر من 
أمثالك»، فيمــا دونت عبير الجــالل: «عمار 
يا دبي رؤية لرجــل محنك تتحقق يوماً بعد 
يوم»، وكتــب أبو أكرم: «أحســنتم وزادكم 
اللــه نجاحاً لخدمــة أهل اإلمــارات بصورة 
خاصــة والعالم بصــورة عامــة»، فيما كتب 
كريم سبورت: «كلنا العرب نتطلع إلى رؤية 
مستقبل كبير وعظيم من خاللكم، إبداعاتكم 

حلوة، تمنياتنا لكم بالتوفيق والتطور».

اهتمت وسائل اإلعالم الغربية بإطالق متحف 
المســتقبل في دبي. وتناولت وكالة بلومبرغ 
ووســائل إعــالم غربية النبــأ، وقالت صحيفة 
ديلــي ميــل، إن دبــي التي يبــدو خط األفق 
فيهــا كفيلــم مــن الخيــال العلمــي، أطلقت 
مفاجأة جديدة للعالم هي متحف المستقبل. 
وعلقــت صحيفة هافنجتون بوســت: إن دبي 
تعــزز معمارهــا المذهل بإطالقهــا «متحف 

المستقبل»؛ الحلقة البيضاوية الرائعة. وقالت 
صحيفة ال برس الكندية، إن دبي تقدم للعالم 
جوهــرة معماريــة جديــدة بإطالقها متحف 
المســتقبل. وقالــت وكالة األنباء الفرنســية: 
سيضم المتحف مختبرات لالبتكار في الصحة 
والتعليــم والمــدن الذكية والطاقــة والنقل، 

ومتحفاً دائماً الختراعات المستقبل.        
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