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الفريق سمو الشيخ/ سيف بن زايد آل نهيان،
 نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

الرئيس الفخري للجمعية

التســامح قيمــة عالميــة، والغــاف شــجرتنا الوطنيــة، مصــدر الحيــاة وعنــوان االســتقرار وســط 
الصحــراء، كانــت ظاللهــا الوارفــة مركــزًا لتجّمــع أجدادنــا للتشــاور فــي أمــور حياتهــم، وفــي عــام 

ــامح والتعايــش. ــتظل جميعــًا بظــل التس التســامح نتخذهــا شــعارًا لنس

محمد بن راشد آل مكتوم

 

التراث والتسامح 
ضمن أجندتنا الوطنية

تطمــح األجنــدة الوطنيــة الســتراتيجية دولــة اإلمــارات 
ــى  ــاظ عل ــى الحف ــة 2021( إل ــدة )رؤي ــة المتح العربي
مــن  وانتمائــه،  بهويتــه  يعتــز  متالحــم  مجتمــع 

خــالل توفيــر بيئــة شــاملة تدمــج فــي نســيجها 
مختلــف فئــات المجتمــع وتحافــظ علــى ثقافــة 
اإلمــارات وتراثهــا وتقاليدهــا وتعــّزز مــن تالحمهــا 

ــري.  ــي واألس المجتمع

كمــا تطمــح األجنــدة الوطنيــة ألن تكــون 
فــي  العالــم  دول  أفضــل  مــن  اإلمــارات 
ــة البشــرية، وأن تكــون مــن  مؤشــر التنمي
أكثــر الــدول ســعادة، ليتمكــن كل مواطــن 
االنتمــاء  بهــذا  فخــره  عــن  التعبيــر  مــن 
بمختلــف الوســائل، ويمثــل وطنــه فــي 

المحافــل الدوليــة والمنافســات العالميــة 
والميداليــات  اإلنجــازات  مــن  يضاعــف  بمــا 

ــة. ــة والعالمي ــة فــي البطــوالت األولمبي للدول

الغاف رمز التسامح 2019
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االفتتاحية

التسامح حاضنة االستقرار والنماء
الخامس  للمؤتمر  شعارًا  زايد(  رؤى  في  )التسامح  نرفع  أن  مصادفة  يكن  لم 
انعقد  الذي  المستقبل،  واستشراف  االستراتيجي  للتخطيط  اإلمارات  لجمعية 
بمقر المجلس الوطني في أبوظبي يوم 15 أبريل 2019م بحضور ورعاية سيدي 
وزير  الوزراء،  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ/  سمو  الفريق 

الداخلية، ومعالي الدكتورة/ أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني االتحادي.

فزايد “طيب اهلل ثراه”، هو رائد االستشراف في اإلمارات والعالم العربي، بدليل 
وضوح رؤيته وصحة أدواته االستراتيجية وبلوغه للهدف بكفاءة وعزيمة يشهد 
عمق  في  وأجيااًل  أجيااًل  تمتد  المدى  بعيدة  نظرته  كانت  حيث  الجميع،  لها 
أهم  من  الشامل  واالستقرار  السالم  بأن  الراسخ  إيمانه  من  انطالقًا  المستقبل، 
دعائم وأسباب نجاح استراتيجيته لبناء دولة عصرية ذات شأن بين الدول وصياغة 
مواطن له شأن بين األمم، ولذلك جعل الخير بكل معانيه وتجلياته زاده ومطيته 
معجزة  حقائق  صورة  في  اليوم  أمامنا  الماثلة  )رؤيته(  غايته  بها  بلغ  التي 
لإلبداع  الحاضنة  البيئة  وّفر  مما  الناس  بين  ومحبة  وسلمًا  وأمانًا  أمنًا  ومبهرة، 

والتنمية والتطوير في دولة تحتضن أكثر من مئتي جنسية وثقافة.

إلى  وتحّول  بل  البناءة،  الخّيرة  زايد  رؤى  ضمن  دائمًا  حاضرًا  التسامح  كان  لقد 
طاقة إيجابية ووقودًا فعااًل دفع عجلة االستقرار والسالم التي ضمنت لنا النماء 

الشامل والباهر في كل مجاالت الحياة التي تراها العين ازدهارًا ورقيًا.

السلمي والعفو والتسامح  التعايش  بإعالء قيمة  العريق حافل  تراثنا  أن  صحيح 
أداة  إلى  وتحويلها  القيمة  هذه  وتكريس  توظيف  أن  إال  اآلخرين،  أخطاء  مع 
فعالة إلنتاج التناغم والتوافق وخلق روح الفريق المتحد من أجل العمل الوطني 
المشترك على مدى عقود، كان بفضل تلك الرؤية الثاقبة التي جّسدها وخطط 
ودعا إليها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب اهلل ثراه”، حتى 
الذهبية  اإلمارات وهويتها وسمعتها  أصياًل في صورة  التسامح ملمحًا  أضحى 

والمشرِّفة حول العالم قاطبة.

القوة  لدعم  كوسيلة  األداة  تلك  اإلمارات  وّظفت  الحكيم  النحو  هذا  وعلى 
المرموقة  الدولية  المكانة  ورائها  من  وحققت  بها  تمّيزت  التي  الناعمة 
والمكاسب الدبلوماسية المؤثرة على مدى عقود متطاولة، وهذا األمر سيتعّزز 
مستقباًل بصورة متزايدة حتمًا، إثر ثبوت جدواه، بما يصب حتمًا في رصيد رؤيتنا 
اإلمارات في صدارة دول  2071م، حيث  المرتبطة بمئوية  االستشرافية  الوطنية 

العالم باقتدار وجدارة إن شاء اهلل تعالى.

د/ عبد القدوس العبيدلي

رئيس التحرير

الرؤية:
كلنا نفكر ونخطط لتكون 

دولة اإلمارات العربية المتحدة 
أفضل دول العالم.

الرسالة:
ترسيخ التفكير 

االستراتيجي كثقافة 
وممارسة من خالل 

بناء جيل وطني قادر 
على تحقيق رؤية 

دولة اإلمارات العربية 
المتحدة.

ص ب 83838  الشارقة دولة اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 5548810 06

info@espa.org.ae :إيميل
 emiratestomorrow@gmail.com            

espa_uae@yahoo.com          

 www.emiratestomorrow.org :الموقع

القيم:
العمل بروح الفريق ، التميز، 
اإلبداع، االبتكار، والشفافية.
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عن الجمعية
جمعيـة اإلمـارات للتخطيـط االسـتراتيجي واستشـراف المسـتقبل هـي جمعيـة وطنيـة، شـبه حكوميـة، ذات 
نفـع عـام، تأسسـت عام 2010م من أجل نشـر وتعزيز ثقافة التخطيط االسـتراتيجي وتعميـق الوعي والتفكير 
االستشـرافي داخـل مجتمـع دولـة اإلمارات العربية المتحـدة، وكذلك تقديم االستشـارات اإلدارية في المجال، 

فضـاًل عـن دعم األجنـدة الوطنيـة للدولة والتبشـير بأهدافها.

آعضاء مجلس إدارة

جمعية اإلمارات للتخطيط 
االستراتيجي واستشراف المستقبل

الشيخ/ محمد بن عبد اهلل المعال                            
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الفريق سمو الشيخ/ سيف بن زايد آل نهيان،
 نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

الرئيس الفخري للجمعية: 

اللواء الدكتور/
عبد القدوس عبدالرزاق العبيدلي      

 رئيس مجلس اإلدارة

منصور القرقاوي                                      
أمين السر العام 

فيصل أحمد الخميري                                  
المدير المالي

د. ابراهيم بن سباع المري
عضو مجلس اإلدارة

د. سرحان حسن المعيني                              
عضو مجلس اإلدارة

 شيخة الرحومي
عضو مجلس اإلدارة

عنود السعدي
عضو مجلس اإلدارة

مريم الحمادي                                           
عضو مجلس اإلدارة
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التصميم  واإلنتاج والتسويق

هاتف: 026444241
 www.spotlightuae.net :الموقع

اإلخراج
سعيد منصور

رئيس التحرير: 
د. عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي

المشرف العام
الشيخ محمد بن عبداهلل المعال

مدير التحرير 
د. محمد عبد القادر سبيل

جميع  المواد المنشورة في 
المجلة ال تمثل بالضرورة رأي جمعية 
االستراتيجي  للتخطيط  اإلمارات 
ذكر  إذا  إال  المستقبل  واستشراف 

عكس ذلك بوضوح.

       حقوق النشر محفوظة .
مادة  اقتباس  أو  نشر  إعادة  يجوز 
أو أكثر من المجلة شريطة أن يذكر 

اسم المصدر.

المراسالت على:
ص ب 83838  الشارقة

دولة اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 5548810 06

   info@espa.org.ae                     : إيميل
espa_uae@yahoo.com                        

 www.emiratestomorrow.org :الموقع

اإلمارات منصة العرب لالنطالق نحو المستقبل

آفاق استخدام تقنية الهولوجرام في اإلمارات

المؤتمر السنوي الخامس يتّوج بالتسامح فعاليات الجمعية

السيارات الكهربائية والهجينة بدبي١٠٪ في ٢٠٣٠

قطار الهايبرلوب رائد النقل فائق السرعة في اإلمارات 

مسجد السبطين برأس الخيمة ذكي وأخضر

هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء

استراتيجية عشرية لصناعة مستقبل كرة القدم 

على عتبات 
إكسبو دبي 2020

واحة السليكون دبي .. 
حاضنات الصناعات الذكية

إيلون ماسك..  نموذج لصناع مستقبل العالم

خوذة إماراتية ذكية تحدث نقلة في األلعاب الرياضية 

أول سيارة إماراتية كهربائية ذاتية القيادة
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ملف العدد

اإلمارات تدهش العالم 
وتطلق وزارة الالمستحيل
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100 من المشتغلين بالزراعة   في اإلمارات يجمعهم "إكبا"

جمعية اإلمارات للتخطيط االستراتيجي واستشراف المستقبليوليو  201٩العدد 3اإلمارات غدًا 89

mailto:espa_uae@yahoo.com


افتراضية وبدون وزير وطاقمها أعضاء مجلس الوزراء

اإلمارات تدهش العالم 
وتطلق وزارة الالمستحيل!

الموضوع الرئيس

ولـم يكـن لهـذا املنجـز أن يكـن لـوال سـجايا وصفـات 
القيادة الرشـيدة التي اختطت لنفسـها طريق السـؤدد 
بـروح إيجابيـة خالقـة ال تعـرف املسـتحيل، بـل تتحـداه 
يحققـه  ملـا  تطويـر  أداة  نفسـه  هـو  ليكـون  وتطوعـه 
مـن حتـدي وحتفيـز السـتخراج كل مكنونـات اإلبـداع 
واالبتـكار وحسـن توظيـف الفـرص وأسـاليب تخطـي 

والعرقيـل. العوائـق 
آل  بـن سـلطان  زايـد  الشـيخ  املؤسـس  األب  كان  وكمـا 
نهيـان، طيـب اهلل ثـراه، فارسـاً مغـواراً حتدى املسـتحيل 
وقهـره، فـإن صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد 
آل مكتـوم، نائـب رئيـس الدولـة، رئيـس مجلـس الـوزراء 
واملسـتقبل، حاكـم دبـي، رعـاه اهلل، علـى الـدرب القـومي 
يسير، تأكيداً لصحة املنهج وتعزيزاً للمسيرة القاصدة.

إشراقة جديدة
يف رمضـان املاضـي أطلـق سـموه وزارة »الالمسـتحيل«،  
مبـادرة حكوميـة غيـر مسـبوقة عامليـاً، وهـي وزارة تتبنى 
منظومـة عمـل افتراضيـة غيـر تقليديـة، يتولـى إدارتهـا 
هندسـة  إعـادة  علـى  وتعمـل  الـوزراء،  مجلـس  أعضـاء 
املنظومـات احلكوميـة والسـلوكيات املجتمعيـة والتفكيـر 

االسـتباقي مـن خـالل توليهـا ملفـات وطنيـة مهمـة.
آل  راشـد  بـن  محمـد  الشـيخ  السـمو  ووجـه صاحـب 
مكتـوم ببـدء العمـل علـى عدد من ملفـات املهام املتعلقة 
تشـمل  أولـى  مرحلـة  يف  »الالمسـتحيل«  وزارة  بعمـل 
كاًل مـن: إدارة اخلدمـات االسـتباقية، وإدارة املكافـآت 
منصـة  وإدارة  املهـارات،  اكتشـاف  وإدارة  السـلوكية، 

احلكوميـة. املشـتريات 

ومتثـل وزارة الالمسـتحيل اجليـل القادم من املمارسـات 
تتطلـب  مهمـة  وطنيـة  ملفـات  علـى  وتعمـل  احلكوميـة 
وقـرارات فاعلـة، وتتضمـن  معاجلـات سـريعة وجريئـة 
مهامهـا تطويـر حلـول اسـتباقية وجذريـة ملواضيع معينة 
ضمـن فتـرة زمنيـة محـددة، وتضـم فـرق عمـل مبهـام 
االحتاديـة  احلكوميـة  اجلهـات  مختلـف  مـن  مشـتركة 
تغييـر  ويتـم  واألفـراد  اخلـاص  والقطـاع  واحملليـة 
تشـكيالتها حسـب امللفات املطروحة على أجندة العمل.

تجديد مستمر
آل  راشـد  بـن  محمـد  الشـيخ  السـمو  صاحـب  وقـال 
اإلمـارات هـو  اليـوم يف  نعيشـه  الـذي  »واقعنـا  مكتـوم: 
نتـاج أفـكار غيـر تقليديـة لقـادة غير تقليديـن«، مضيفاً 
سـموه: »طموحاتنـا للمسـتقبل ليسـت تقليديـة.. ونحتاج 
ملنظومـات غيـر تقليديـة جلعلهـا واقعـاً ملموسـاً« ، وأن 
تتطلـب  التـي  التحديـات  مـن  الكثيـر  »املسـتقبل يحمـل 
التجديـد بشـكل مسـتمر يف هيكليـة احلكومـة.. وطريقة 
عملهـا.. »املسـتحيل ليـس يف قاموسـنا.. وليـس جـزءاً 

مـن تفكيرنـا.. ولـن يكـون جـزءاً مـن مسـتقبلنا«.

الشـيخ  سـمو  »الالمسـتحيل«  وزارة  إطـالق  حضـر 
عهـد  ولـي  مكتـوم  آل  راشـد  بـن  محمـد  بـن  حمـدان 
آل  راشـد  بـن  محمـد  بـن  مكتـوم  الشـيخ  وسـمو  دبـي، 
مكتـوم نائـب حاكـم دبـي، والفريـق سـمو الشـيخ سـيف 
بـن زايـد آل نهيـان نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر 
املسـؤولن. وكبـار  الـوزراء  مـن  وعـدد   الداخليـة، 

الجيل القادم للممارسات الحكومية 
ويقـوم مفهوم »الالمسـتحيل« علـى إعادة تصميم مفهوم 
احلكومـة مـن خـالل تأسـيس منصـة للتغييـر اجلـذري 
يف منظومـة العمـل احلكومـي، لتطويـر حلـول للتحديـات 
الصعبـة عبـر تبنـي منـاذج عمـل جديـدة ومبتكـرة وآليـة 
فكـر تدعـم ثقافـة املخاطـر املدروسـة، مبـا يحسـن حيـاة 
املجتمـع ويقـدم للعالـم منوذجاً جديـداً للجيل القادم من 

املمارسـات احلكومية.
وقـال معالـي محمـد بـن عبداللــه القرقاوي وزير شـؤون 
مجلـس الـوزراء واملسـتقبل، إن وزارة »الالمسـتحيل« ال 
تأتـي مـن فراغ وال تؤسـس ملفهـوم جديد باملطلق، فدولة 

قيامهـا  منـذ  الالمسـتحيل  ثقافـة  عانقـت  اإلمـارات 
كمشـروع وحـدوي وتنمـوي هـو األقـوى واألكثـر تقدمـاً، 
وتطـّوراً  ابتـكاراً  األكثـر  هـي  وبنـاء  عمـل  وكمنظومـة 
استشـرافاً  األكثـر  هـو  مسـتقبلي  وكفكـر  املنطقـة،  يف 
اإلماراتيـة  »القيـادة  معاليـه:  مضيفـاً  واسـتباقية«، 
يف  الالمسـتحيل  مفهـوم  غـرس  علـى  دومـاً  حرصـت 
رت  الوعـي اإلماراتـي، يف مياديـن العمـل واحليـاة، وسـخَّ
كل اإلمكانات واملوارد والطاقات واألهم اإلرادة الواعية 

الالممكـن ممكنـًا«. واملخلصـة جلعـل 

تطلعات ال محدودة
السـمو  أكـد صاحـب  »لطاملـا  القرقـاوي:  وتابـع معالـي 
الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم علـى أنـه ال يوجـد 
أي شـيء ميكـن أن يقـف أمـام الطموحـات والتطلعـات 
الالمحـدودة لدولتنـا الفتيـة، وأن املسـتحيل كلمـة غيـر 

موجـودة يف قامـوس اإلمـارات، قيـادة وشـعباً«.
معنيـة  سـتكون  الالمسـتحيل  »وزارة  أن  معاليـه  وأكـد 
بالتصـدي للملفـات احلكوميـة العاجلـة مـن خـالل العمـل 
علـى إيجـاد حلـول جذريـة واسـتباقية لعـدد مـن التحديـات 
واإلجـراءات  بكافـة اخلدمـات  االرتقـاء  يكفـل  امللحـة مبـا 
احلكوميـة وبنـاء أرضيـة عمل استشـرافية متكننا من رصد 
االحتياجـات التنمويـة واالقتصاديـة واالجتماعية والثقافية 

واإلنسـانية أوالً بـأول وتوفيرهـا حتـى قبـل الطلـب«.
سـتعمل  الالمسـتحيل  »وزارة  أن  القرقـاوي  وذكـر 
احلكوميـة  واجلهـات  الـوزارات  كافـة  مـع  بالشـراكة 
امللحـة،  امللفـات  ألبـرز  للتصـدي  الدولـة  يف  واخلاصـة 
املسـتهدفات  لتحقيـق  تـام  تنسـيقي  إطـار  يف  والعمـل 

محـدد«. زمنـي  جـدول  وفـق  والنتائـج 
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الموضوع الرئيس

قفزة مستقبلية 
 ومتثـل وزارة الالمسـتحيل قفـزة مسـتقبلية تُبنـى علـى 
الـذي  الريـادي  التنمـوي  واملنهـج  الناجحـة،  التجـارب 
لـه  املغفـور  نهـج  مـن  اإلمـارات  دولـة  قيـادة  اسـتلهمته 
ثـراه،  اهلل  طيـب  نهيـان،  آل  سـلطان  بـن  زايـد  الشـيخ 
واآلبـاء املؤسسـن، يف بنـاء دولـة اإلمـارات واالنتقال بها 

إلـى مصـاف أكثـر الـدول تقدمـاً يف العالـم.
السـمو  صاحـب  وفكـر  رؤيـة  »الالمسـتحيل«  وتترجـم 
الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم بـأن »املسـتحيل غير 
سـقف  ال  وأنـه  عملنـا  وأسـلوب  منهجيتنـا  يف  موجـود 
كمـا تشـكل منظومـة  اإلمـارات«،  دولـة  للطموحـات يف 
عمـل إماراتيـة تتبنـى صناعـة التغييـر اإليجابـي وإيجـاد 
حلـول فعالـة ونوعيـة لتحديـات اسـتثنائية وحتويلهـا إلى 

فـرص تلبـي االحتياجـات بشـكل اسـتباقي.

نموذج مرن
يف  الالمسـتحيل  مفهـوم  ترسـيخ  علـى  الـوزارة  وتعمـل 
منـوذج عمـل مؤسسـي مـرن مبنـي علـى مفهـوم تصميـم 
احليـاة، يتبنـى فكـر وأسـلوب قيـادة دولـة اإلمـارات يف 
تطويـر العمـل احلكومـي، ويعكـس منهجـاً وأسـلوب عمل 
ويعيـد  احلكومـة،  وعمـل  ممارسـات  كافـة  يف  جديـد 
األنظمـة  تغييـر  خـالل  مـن  احلكومـة  مفهـوم  صياغـة 

الالمسـتحيل. ثقافـة  وترسـيخ  والسـلوكيات، 
كمـا تعمـل وزارة الالمسـتحيل علـى ملفـات وطنيـة ذات 
وقـرارات  وجريئـة  سـريعة  معاجلـات  تتطلـب  أولويـة 
ومشـاريع  مختلفـة  مبـادرات  إطـالق  تتضمـن  فاعلـة، 

متنوعـة، وتضـم فـرق عمـل مهـام مشـتركة مـن مختلـف 
اجلهات احلكومية االحتادية واحمللية والقطاع اخلاص، 

يتـم تغييـر تشـكيالتها حسـب امللفـات املطروحـة.
وتضـم وزارة الالمسـتحيل، ومقرهـا منطقـة 2071 يف 
أبـراج اإلمـارات بدبـي، إدارة بيانـات تهـدف إلـى دعـم 
عمليـات اتخـاذ القـرار، وتشـجيع التبـادل املعـريف بـن 
كافـة  يف  القـدرات  وبنـاء  املهـارات  وتعزيـز  اجلهـات، 
والتجربـة،  االستكشـاف  ثقافـة  وحتفيـز  املسـتويات 
وترسـيخ منهجيـة الالمسـتحيل كثقافـة عمـل مؤسسـي 
يف احلكومـة، إضافـة إلـى مسـاحات لفـرق العمـل توفـر 

بيئـة مثاليـة إلجنـاز املهـام بفاعليـة وكفـاءة.

خدمات استباقية قبل الطلب 
وتعمـل إدارة اخلدمـات االسـتباقية علـى تصميـم 
جتربـة متعامـل ترافقـه يف كافـة مراحـل احليـاة، 
تشـمل  الطلـب  قبـل  خدمـات  توفيـر  خـالل  مـن 
العمـل احلكومـي املختلفـة وكافـة فئـات  مجـاالت 

املتعاملـن.
عـدة  مـن  متخصصـاً  فريقـاً  اإلدارة  هـذه  وتضـم 
البيانـات  حتليـل  يف  وخبـراء  حكوميـة،  جهـات 
وخصوصيـة البيانـات وتصميـم واجهـة املسـتخدم، 
كما سـيتم االسـتعانة بأعضاء من شـركات مبتكرة 
لتصميـم  اسـتثنائية  بأفـكار  الفريـق  عمـل  لدعـم 

االصطناعـي. الـذكاء  حلـول 
تلبيـة  إلـى  االسـتباقية  اخلدمـات  إدارة  وتهـدف 
احتياجـات املتعاملـن بخدمـات قبـل الطلـب، مـن خـالل 
رسـم مسـار رحلـة احليـاة الطبيعيـة لألفـراد يف دولـة 
اإلمـارات وتصميـم اخلدمـات احلكوميـة وفقـاً لهـا، مـع 
وخصوصياتهـم. املتعاملـن  كافـة  احتياجـات  مراعـاة 

املشـاورات  خـالل  مـن  املهمـة  هـذه  إجنـاز  وسـيتم 
»اخلدمـات  أهـداف  ملواءمـة  واملعنيـن،  الشـركاء  مـع 
خـالل  مـن  التطويـر  مجـاالت  وحتديـد  االسـتباقية«، 
عمليـات  وإطـالق  واخلدمـات،  املنصـات  عـن  البحـث 
شـرائح  مختلـف  مـع  ومقابـالت  ودراسـات  بحـث 
املتعاملـن، ودراسـة واقـع اخلدمـات احلاليـة ومجـاالت 
التحسـن، إضافـة إلـى العمـل علـى تخطيـط مسـارات 
الرئيسـية والتفكيـر يف كيفيـة جعـل اخلدمـات  احليـاة 

اسـتباقية. أكثـر  احلكوميـة 

المكافآت السلوكية 
ومتثـل إدارة املكافـآت السـلوكية أحـد امللفـات التـي سـتتوالها 
وزارة الالمستحيل يف املرحلة األولى، وتضم فريقاً متخصصاً 
يف  وخبـراء  احلكوميـة،  واجلهـات  الـوزارات  مـن  عـدد  مـن 

مجـاالت البرمجـة والعمـالت الرقميـة والبلوكتشـن.
اجليـد  السـلوك  حتفيـز  إلـى  اإلدارة  هـذه  وتهـدف 
نظـام  خـالل  مـن  املجتمـع  أفـراد  لـدى  واإليجابـي 
»مكافـآت« يتـم منحها للملتزمن بالسـلوكيات املجتمعية 
اإليجابيـة علـى شـكل نقـاط يسـتفيد منهـا األفـراد يف 

املختلفـة. احلكوميـة  اخلدمـات  رسـوم  دفـع 
وسـتعمل اإلدارة علـى حتديـد قائمـة بالسـلوكيات اجليدة 
وقيـاس  واملكافـآت  النقـاط  الحتسـاب  نظـام  ووضـع 
السـلوك اجليـد لألفـراد، وإطـالق املبـادرات الهادفـة إلى 
حتفيـز املجتمـع على تبني السـلوكيات اإليجابية، وتطوير 
إطـار عمـل للجهـات احلكوميـة إلضافـة أو تعديـل قائمـة 
السـلوكيات مبـا يتماشـى مـع سياسـات الدولـة، لتصبـح 
هـذه املكافـآت السـلوكية عملة رقميـة معتمدة للمعامالت 

احلكوميـة يتـم توزيعهـا علـى األفـراد امللتزمـن.

اكتشاف وتنمية مهارات المواطنين 
 أمـا إدارة اكتشـاف املهـارات، فسـتعمل علـى تهيئـة بيئـة 
حاضنـة وممكنـة ملهـارات املواطنن، وتنميتها وتوظيفها يف 
دعم مسـيرة التنمية وصناعة املسـتقبل يف دولة اإلمارات، 
وتطويـر آليـة الستكشـاف مهـارات املواطنـن مـن مختلـف 
األعمـار والفئـات، وتشـكيل إطـار عمـل لتنميـة املهـارات، 
وحتليـل املهـارات وتطويـر آليـة لتقييمهـا والتعـاون مع عدد 

مـن الشـركات للمسـاعدة يف تطويرهـا.
 وتهـدف هـذه اإلدارة إلـى تطوير آلية الستكشـاف مهارات 
املعطيـات  وتوفيـر  اإلمـارات  دولـة  مجتمـع  يف  األفـراد 

الالزمـة لتطويـر هـذه املهـارات.
بنـاء  ويضـم فريـق عمـل هـذه اإلدارة خبـراء يف مجـاالت 
كمـا  الفـردي،  والتقييـم  املواهـب،  واستكشـاف  املهـارات 
سـيتم االسـتعانة بأعضـاء مـن شـركات مبتكـرة لدعـم عمل 

اسـتثنائية. بأفـكار  الفريـق 

منصة المشتريات الحكومية 
متثـل إدارة منصـة املشـتريات احلكوميـة آليـة اسـتثنائية 
لتطويـر منظومـة عمليات املشـتريات احلكومية، وتوجيهها 

املشـاريع  أصحـاب  مـن  املواطنـن  األعمـال  رّواد  لدعـم 
ابتـكارات التجـارة  الصغيـرة واملتوسـطة، باالسـتفادة مـن 

اإللكترونيـة.
منصـة  تطويـر  إلـى  املهـارات  اكتشـاف  إدارة  وتهـدف 
سـهلة االسـتخدام للمشـتريات احلكوميـة حتاكـي سـهولة 
وسـرعة األسـواق العاملية على االنترنت، وتعزز املشـتريات 
احلجـم  ومتوسـطة  الصغيـرة  الشـركات   مـن  احلكوميـة 
وتعـزز كفـاءة اإلنفـاق احلكومـي مـن خـالل خفـض تكلفـة 

ملحـوظ. بشـكل  املشـتريات 
املشـتريات  سياسـة  حتديـث  علـى  املنصـة  وسـتعمل 
احلكوميـة لتسـريع عمليـات الشـراء ورفـع كفاءتهـا وتقليـل 
إلكترونيـة  منصـة  وتطويـر  إلجنازهـا،  الزمنيـة  املـدة 
للمشـتريات األكثـر طلبـاً مـع إمكانية تنميتهـا لتغطي عدداً 
أكبـر مـن املنتجـات واخلدمـات، كمـا سـيتم إطـالق منصـة 

اجلديـدة. الشـراء  جتربـة  الختبـار  شـراء 
مشـتريات  خبـراء  اإلدارة  هـذه  عمـل  فريـق  ويضـم 
وسياسـات ماليـة ونظـم معلومات ومتخصصـن يف اإلدارة 
احلكوميـة، وشـركاء مـن القطـاع اخلـاص، فيما سيسـتعن 
الفريـق بأفـكار اسـتثنائية ملمثلـي شـركات رائـدة عامليـاً يف 

املشـتريات. مجـال 

أدوار استثنائية

الجـذري  والتغييـر  المدروسـة،  المخاطـر  »الالمسـتحيل«  نطـاق عمـل  يتضمـن 

فـي أنظمـة العمـل، وتجربـة واختبـار أسـاليب جديـدة فـي طريقـة العمـل 

بهـذه  الخاصـة  المهـام  ملفـات  اختيـار  معاييـر  تشـمل  فيمـا  الحكومـي، 

المبـادرة الحكوميـة الفريـدة، أن تكون المهمة تغيّر األنظمة بشـكل جذري، 

وتحّسـن حيـاة النـاس بطريقـة ملموسـة، وذات عالقـة بالعمـل الحكومـي.

المستقبل يحمل 

الكثير من التحديات 

التي تتطلب التجديد 

باستمرار في 

هيكلية الحكومة

واقعنا الذي نعيشه 

اليوم في اإلمارات 

نتاج أفكار غير تقليدية 

لقادة غير تقليديين

طموحاتنا للمستقبل 

ليست تقليدية 

ونحتاج لمنظومات 

غير تقليدية لجعلها 

واقعًا ملموسًا

أولى الملفات تقديم 

الخدمات استباقيًا 

والمكافآت السلوكية 

واكتشاف المهارات 

والمشتريات

تتبنى منهجية تغيير 

جذري في منظومة 

العمل الحكومي هدفها 

تعزيز حياة اإلنسان
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مبادرة "مدرسة"  اإللكترونية لتطوير 
التعليم بلغة الضاد

اإلمارات منصة 
العرب لالنطالق نحو المستقبل

دبي- اإلمارات غدا

اإلمـارات ال تكـف عـن المسـير بعزم على طريـق الغد، وقد باتت في ظل النجاحـات والمبادرات النوعية 
التـي تميـز بهـا صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، نائـب رئيـس الدولـة، رئيـس مجلـس 
الـوزراء، حاكـم دبـي، رعـاه اهلل،  قاطـرة تسـحب كل الوطـن العربـي نحو آفـاق المسـتقبل الزاهر، وفي 
يـوم 16  أكتوبـر 2018 أطلـق سـموه  بحضـور سـمو الشـيخ حمدان بـن محمد بن راشـد آل مكتوم، ولي 
عهـد دبـي، والفريـق سـمو الشـيخ سـيف بـن زايـد آل نهيـان، نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الداخليـة، 
منصـة »مدرسـة« اإللكترونيـة التعليميـة والتـي تعـد األكبـر مـن نوعهـا على مسـتوى العالـم العربي، 
ضمـن مؤسسـة مبـادرات محمـد بـن راشـد آل مكتـوم العالميـة، وتضـم 5000 درس تعليمـي بالفيديـو 
تشـمل مـواد العلـوم والرياضيـات والفيزيـاء والكيميـاء واألحيـاء وتغطـي المراحـل المدرسـية مـن رياض 

األطفـال وحتـى الصف الثاني عشـر.

وتهـدف املنصـة الرائـدة مـن نوعهـا يف العالـم العربي 
إلـى تطويـر محتـوى تعليمـي متميـز باللغـة العربيـة، 
ترجمـًة عـن أرقـى املناهـج واملسـاقات التعليميـة يف 
 50 مـن  ألكثـر  مجانـاً  إتاحتهـا  يتـم  بحيـث  العالـم، 

مليـون طالـب عربـي يف أي مـكان يف العالـم.
بـن راشـد آل  وقـال صاحـب السـمو الشـيخ محمـد 
مـن  يبـدأ  ملنطقتنـا  أفضـل  مسـتقبل  »بنـاء  مكتـوم: 
الفصـول الدراسـية، والتعليـم اإللكترونـي قـادر علـى 
مضيفـاً  العربـي«،  العالـم  يف  املعرفيـة  الفجـوة  ردم 
وتطويـر  العـرب  الطـالب  ملاليـن  »الوصـول  سـموه: 
قدراتهـم العلميـة سـيكون عبـر التكنولوجيـا«، ومتّنـى 
صاحب السـمو »أن نسـتطيع توفير أفضل تعليم لكل 

طفـل عربـي« .
واعتبـر سـموه أن »مشـروع »مدرسـة« هـو مسـاهمة 
يف حتسـن واقـع التعليـم عربيـاً، داعيـاً سـموه »جميع 

القادريـن إلطـالق مبـادرات مشـابهة لتطويـر التعليـم 
يف عاملنـا العربـي«.

ووّجـه صاحـب السـمو رسـالة إلـى الشـباب العربـي 
قائـال: »أدعـو جميـع الطـالب العـرب لالسـتفادة مـن 
منصـة »مدرسـة«.. وأقـول لهم مسـتقبلكم وسـالحكم 

يف احليـاة هـو التعليـم«.
اإللكترونيـة  »مدرسـة«  منصـة  إطـالق  حضـر 
التعليميـة سـمو الشـيخ أحمـد بـن محمـد بن راشـد 
آل  راشـد  بـن  رئيـس مؤسسـة محمـد  مكتـوم،  آل 
مكتـوم للمعرفـة، ومعالـي الشـيخ نهيـان بـن مبـارك 
آل نهيـان، وزيـر التسـامح، وسـمو الشـيخ منصـور 
بـن راشـد آل مكتـوم، ومعالـي محمـد  بـن محمـد 
الـوزراء  وزيـر شـؤون مجلـس  القرقـاوي،  عبـداهلل 
واملعنيـن  املسـؤولن  كبـار  مـن  وعـدد  واملسـتقبل، 

الدولـة.. يف  التعليـم  بقطـاع 

 درس 
في مختلف 

المعارف 

"مدرسة"
 األكبر عربيًا متاحة 

مجانًا باللغة العربية 

5000

50
مليون 

طالب

مليون 

كلمة  11

محمد بن راشد: 

بناء المستقبل األفضل لمنطقتنا 
يبدأ من الفصول الدراسية
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آفاق المستقبل

ينطلق في »إكسبو2020« لمسافة 10 كلم

قطار الهايبرلوب رائد النقل 
فائق السرعة في اإلمارات

 وحتث الشركة املنفذة اآلن اخلطى للحاق باملعرض 
الدولي إكسبو 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي ومن 
التشغيلية  لعملياته  األّول  القسم  من  االنتهاء  املقّرر 
بحلول موعد معرض »إكسبو 2020«، وهي املرحلة 
تطوير  وسيتم  كيلومترات.   10 طولها  يبلغ  التي 
املشروع على عدة مراحل انطالقاً من مسافة 10 كم 
كمرحلة أولى، استعداداً إلنشاء شبكة »هايبرلوب« 

جتارية تغطي أنحاء اإلمارات وخارجها.

تقنية ثورية
تنقل  ثورية  تقنية  وفق  الهايبرلوب  قطار  ويعمل 
شبه  ظروف  يف  )الكبسوالت(   القطار  حجيرات 
مفرغة من الهواء، وذات احتكاك ضعيف أو معدوم 

دبي: محمد جقدول

تهيئ دولة اإلمارات العربية المتحدة المشهد العام للدخول في عصر ثورة النقل فائق السرعة، وذلك 
المبادرة ضمن مبادرات هيئة الطرق والمواصالت  ، وتأتي هذه   Hyperloopالهايبرلوب من خالل تقنية 
»فيرجن  RTA، في إطار برنامج مسرعات دبي المستقبل، حيث قطعت الهيئة مع شركة  في دبي 
هايبرلوب ون«، شوطًا كبيرًا في دراسة جدوى المشروع من الجوانب الفنية والهندسية واالقتصادية 

وتحديد الخطوط التي يمكن لتقنية الهايبرلوب أن تعمل عليها.

كيلومتر   1200 إلى  تصل  قد  التي  السرعة  لزيادة 
إلى  ودبي  أبوظبي  بن  املسافة  مجسراً  بالساعة، 
12 دقيقة، وإلى نحو 9 دقائق بن أبوظبي والعن، 

وميكن  راكباً،   20 نحو  حمل  كبسولة  كل  وتستطيع 
إطالق كبسولة ركاب كل 30 ثانية يف اخلط الواحد 
دون أي مشكالت أو مخاطر الصطدام  الكبسوالت 
ببعضها أو خروجها عن املسار، كما تتوافر مسافة 

أمان بن كل كبسولة وأخرى تبلغ خمسة أميال.
ويتخذ املشروع موقعه يف أرض مملوكة من قبل شركة 
بالقرب  أبوظبي،  السديرة يف  »الدار« مبنطقة سيح 
العقارية،  للدار  التابع  »الغدير السكني«  من مشروع 
تنظيم  موقع  من  بالقرب  وأبوظبي،  دبي  إمارتي  بن 

معرض »إكسبو 2020« ومطار آل مكتوم الدولي.

تغطية التكاليف
شركة  إدارة  مجلس  رئيس  جريستا  بيبوب  يقول 
تكلفة  »إن  تكنولوجيز«:  ترانسبورتيشن  »هايبرلوب 

نظام »هايبرلوب« أبوظبي - دبي تتراوح بن 20 و40 
املشروع   أن  مشيراً  الواحد،  متر  للكيلو  دوالر  مليون 
بذلك  محققاً  الزمن،  من  عقد  خالل  كلفته  سيغطي 

أذرباحاً للدولة بعد تغطية تكلفته االستثمارية«.
وقال يف تصريحات لوكالة أنباء اإلمارات »وام« على 
انعقدت  التي  املستقبل  لطاقة  العاملية  القمة  هامش 
بالعاصمة أبوظبي يف يناير املنصرم، إن املشروع يسير 
له،  احملدد  الزمني  اجلدول  إطار  يف  سريعة  بخطى 
حيث إنه من املقرر االنتهاء من القسم األول لعملياته 
وهي   ،2020 إكسبو  معرض  موعد  بحلول  التشغيلية 

املرحلة التي يبلغ طولها 10 كيلومترات.
كبسولة  أّول  وتسليم  إجناز  أعلنت  الشركة  أن  وكشف 
يف  أنها  مؤكداً  إسبانيا،  يف  »هايبرلوب«  لنظام  ركاب 
طريقها اآلن إلى فرنسا، حيث من املقرر جتميع الكبسولة 
واختبارها يف مدينة تولوز الفرنسية، قبل أن تدخل حيز 
االستخدام يف دولة اإلمارات العربية املتحدة التي ستشهد 

إنشاء أّول نظام )هايبرلوب( جتاري يف العالم.

ذاتي القيادة
الطاير  مطر  قال سعادة  اإلماراتية  االنباء  لوكالة  ووفقاً 
الطرق  هيئة  يف  املديرين  مجلس  ورئيس  العام  املدير 
تنفيذاً  املبادرات  هذه  إطالق  واملواصالت: »يأتي 
لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل« بتحويل دبي إلى املدينة األذكى عاملياً.. كما يأتي يف 
إطار جهود الهيئة لتوفير مواصالت ذاتية القيادة من خالل 
ذاتية  النقل  بوسائل  اخلاصة  التقنية  االختبارات  إجراء 
القيادة يف بيئة دبي املناخية، وذلك ترجمة الستراتيجية 
دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة التي تهدف لتحويل 25 
يف املائة من إجمالي رحالت التنقل يف دبي إلى رحالت 
ذاتية القيادة من خالل وسائل املواصالت املختلفة بحلول 
عام 2030 إلى جانب حتقيق التكامل بن وسائل النقل 
اجلماعي وبن السعادة للسكان من خالل توفير قنوات 
سهلة وسريعة ومبتكرة للنقل واملواصالت تدعم جهود دولة 
اإلمارات العربية املتحدة يف أن تكون ضمن أفضل 20 دولة 

عاملية يف مؤشر االبتكار العاملي بحلول عام 2021«.
يف ذات السياق ستعرض الهيئة مؤشر االبتكار اخلاص 
بالتنقل احلضري الذي يهدف إلى تعظيم االستفادة من 
يف  املعيارية  املقارنات  وإجراء  املدن  بن  فيما  التعاون 
مجال االبتكار مبجال التنقل وتوفير شبكةمعلوماتية عن 
املدن املتقدمة يف مجال التنقل املبتكر وتصنيف ومقارنة 
مختلف ركائز ابتكار التنقل التي يقيسها مؤشر االبتكار 
يف املناطق احلضرية وصوالً للتحسن والتطوير الذاتي 
من خالل تبادل اخلبرات واستخدام املؤشرات املشتركة 
التي  القيادة  ذاتي  للتنقل  الهيئة  استراتيجية  وكذلك 
تنسجم مع استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة.

ثقافة جديدة
أكـد سـعادة مطـر الطايـر، أن تكنولوجيـا الهايبرلـوب سـتؤثر 
عنـد تطبيقهـا فـي جانـب تخطيـط المـدن وتوفير مسـاحات 
المواقف، حيث سـتتغير خريطة انتقال الركاب بين الوجهات 
المختلفـة داخـل المدينـة وكذلـك بيـن المراكـز اللوجسـتية 
كالمطـارات والموانـئ كمـا أنهـا سـتغير منظومات الشـحن.

 تقنية ثورية تنقل 

حجيرات القطار 

)الكبسوالت( في 

ظروف شبه مفرغة 

من الهواء

 المشروع يعّزز 

توجهات استراتيجية 

دبي للتنقل الذكي 

ذاتي القيادة 

 تصل سرعته إلى 

1200 كيلومتر/ 

ساعة ويصل بين 

أبوظبي ودبي في 

12 دقيقة

إمكانية إطالق 

كبسولة كل 30 ثانية 

وهي تحمل 20 راكبًا 

في الخط الواحد
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املنصـوري،  حامـد  بـن  هاشـم  املستشـار/  الدكتـور 
يف  للمسـجد  املصمـم  واملهنـدس  الفكـرة  صاحـب 
وجتديـده  ترميمـه  جـرى  الراهنـة،  الذكيـة  صورتـه 
إلـى تقليـل تكلفـة التجديـد  مبواصفـات ذكيـة، أدت 
بحوالـي تسـعن ألـف درهـم ممـا إذا جـرت صيانتـه 
املنصـوري  الدكتـور  ارتـأى  وقـد  تقليـدي،  كمسـجد 
إضافـة قيمـة مضافـة أخـرى تتمثـل يف حتويـل هـذا 
للبيئـة  إلـى مبنـى أخضـر، صديـق  الصـرح احليـوي 
املتجـّددة، لكـي  النظيفـة  يعتمـد علـى مـادر الطاقـة 
يكـون متكامـاًل يجمـع كل خصائـص املبنـى احلديـث، 
منوذجـاً  وليصبـح  والتكنولوجيـا،  للعصـر  املواكـب 
يحتـذى بـه يف مسـتقبل اإلمـارات والـدول العربيـة.

هـدف املشـروع ألن يبنـى كنمـوذج )Pilot( قابـل ألن 
ويشـير  الدولـة.  مسـاجد  سـائر  علـى  الحقـاً  يعمـم 
هاشـم املنصـوري إلـى أن شـكله اخلارجـي منبثـق مـن 
طابـع املسـاجد األمريكيـة وهـذا هـو سـبب اختالفـه 

عـن الصـورة املعهـودة للمسـاجد التقليديـة. 
ومهندسـاً  تذكيتـه  لفكـرة  مبتكـراً  املشـرف  ولكـون 
ومصممـاً لبنيتيـه التحتية والفوقيـة ولباطنه ومظهره 
العلمـي  تخّصصـه  منطلـق  ومـن  كذلـك،  اخلارجـي 
وخبرتـه العمليـة واختصاصـه يف مجـال التذكية تبّنى 
“املخطـط اإلماراتـي لتدشـن وتقييـم املـدن الذكيـة” 
الـذي صممـه فرسـمه - وشـاع يف أملانيـا والواليـات 
املتحدة األمريكية وكندا وأمريكا الالتينية -  واتخذه 
مبثابـة خارطـة طريـق يف منزلـة البوصلـة لالنطـالق 
نحـو تشـييد املسـجد كمـا هـو وارد يف كتابـه بعنـوان: 
«أبوظبـي الفتيـة - نحـو عاصمـة ذكيـة  » صـدر يف 

2018 م ، مبناسـبة “عـام زايـد”.

املسـجد،  تذكيـة  علـى  باإلشـراف  قـام  ولذلـك 
وأعانـه عليـه ماليـاً محسـنون إماراتيـون، وجـرى 
واألوقـاف  اإلسـالمية  الشـؤون  لهيئـة  تسـليمه 
يف الوقـت املناسـب كهديـة ورمـز ملواكبـة الدولـة 
معلمـاً  وسـيمثل  االصطناعـي،  الـذكاء  لعصـر 
بـارزاً إلمـارة رأس اخليمـة، وعلـى علـو همـة هيئة 
كل  تتبنـى  التـي  واألوقـاف  اإلسـالمية  الشـؤون 
جديـد لبيـوت اهلل. وقـد اسـتغرق العمـل الرئيـس 
يف جتديـد املسـجد سـتة أشـهر بـدوام جزئـي مـن 

املنصـوري. والدكتـور  املقـاول  جانـب 

آفاق المستقبل

نموذج لبيوت اهلل في المستقبل

مسجد السبطين برأس 
الخيمة ذكي وأخضر

رأس الخيمة: اإلمارات غدًا

األّول مـن نوعـه فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، مسـجد السـبطين بـرأس الخيمـة، تـم تطويـره 
وتحويلـه إلـى مسـجد حديـث اجتمعـت فيـه خصائـص وشـروط ابنيـة المسـتقبل:  أخضـر صديـق للبيئـة 

يعمـل بالطاقـة الشمسـية المتجـّددة ، فضـاًل عـن أنـه ذكـي.

 يف مسـجد السـبطن، اإلمـام واملـؤذن ال يحتاجـان 
أو  البـاب  غلـق  أو  لفتـح  وال  الصـوت  مكبـر  لفتـح 
تشـغيل األنـوار أو املكيـف أو املروحـة  أوغيرهـا مـن 
ذلـك خاضـع  فـكل  املسـاجد،  املتوافـرة يف  األجهـزة 
بخزانـة  مـزّود  املسـجد  أن  كمـا  ذكيـة،  لتطبيقـات 
مقفلـة ذكيـة حتفـظ األحذيـة ببصمـة وجه، واملسـجد 
لـه  يبلـغ عمـره حوالـي أربعـن سـنة، وأجـري  الـذي 
اآلن  مراقـب  األخيـرة،  الفتـرة  يف  التطويـرات  هـذه 
الوقـت حلراسـته.  طـوال  ذكيـة  خارجيـة  بكاميـرات 

وال يحتـاج املتوضـئ إلدارة صمـام السـيفون وال لفتـح 
صنبـور بيـده وال سـحب منديـل ورقـي لتنشـيف يديـه 
وال لفتـح وعـاء النفايـات، فـكل شـيء مهيـأ إلكترونياً، 
روبـوت،  بــ2  مـزّود  املسـجد  أن  ذلـك  إلـى  أضـف 

األمـر. للتنظيـف حـن يحتـاج 

مسيرة تنفيذ المسجد 
الشـؤون  هيئـة  تديـره  الـذي  السـبطن  مسـجد 
اإلسالمية واألوقاف، بإشراف تقني وفني من جانب 

طبيعة ذكاء المسجد 
 يؤكد الدكتور هاشـم املنصوري، أن املسـجد 
الذكـي ليـس كالدائـرة أو املؤسسـة اخلدمية، 
حيـث يتـم عنـد حتولهـا الذكـي تذكيـة جميـع 
وخدماتهـا  وأرشـفتها  وإجراءاتهـا  أنظمتهـا 
وتطبيـق قوانينهـا وسـائر أنشـطتها ومبناهـا 

ومرافقهـا. 
يختلـف املسـجد الذكـي عـن املؤسسـة الذكيـة يف 
أن الذي يتم تذكيته يف املسجد بشكل رئيس هو: 
مبنـاه، ومرافقـه مـن حيـث أسـاليب االسـتخدام 
واالنتفـاع مـن تلـك املرافـق،  ممـا يعنـي أنـه علـى 
غيـر املؤسسـة الذكيـة، ال يتـم تذكيـة أنشـطته من 
أذان وصـالة وخطابـة ومحاضـرات ومواعظ، وال 
تذكيـة بنيتـه الوسـطى إلكترونيـاً إال بقـدر ضئيـل 

يكفـي لالعتنـاء ببنيتيـه الذكيتـن.

 الجامع محروس 

بكاميرات خارجية 

فطنة، وطاقة 

شمسية وأوعية حفظ 

نفايات إلكترونية

اإلمام والمؤذن ينفتح 

لهما مكبر الصوت 

تلقائيًا وكذلك إغالق 

األبواب وتشغيل 

األنوار دون أزرار

المشروع تم بناؤه 

 )Pilot( كنموذج

قابل ألن يعمم 

مستقباًل على سائر 

مساجد الدولة
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وهكـذا  فـإن مسـجد السـبطن الذكـي هـو مسـجد 
كسـائر املسـاجد تُقـام فيـه شـعائر الصلـوات اخلمس 
الصحيـح  املفهـوم  وعلـى  والُسـّنة  القـرآن  حسـب 
الثابـت عـن النبي “عليه الصالة والسـالم” وأصحابه 
واألئمـة األربعـة، رضـوان اهلل عليهـم جميعـاً. ولكنـه 
منـوذج  مشـروع  كونـه  ورغـم  ذلـك  مـن  الرغـم  علـى 
احلديـث  فببنيانـه   -  Project  Pilot  - جتريبـي 
النمطيـة  التذكيـة  بأسـاليب  الذكيـة  وبعناصـره 
واالنتفـاع  مرافقـه  السـتخدام  واملتاحـة  املنسـجمة 
ذكيـاً، أخضـر،  العـام، ميثـل مسـجداً  بهـا، ومبناخـه 
وصديقـاً للبيئـة، إلـى جانـب أنـه يعمـل علـى الطاقـة 

الشمسـية النظيفـة املتجـّددة املسـتدامة.  

قاعـة  محتويـات  حراسـة  إلـى  اإلشـارة  املهـم  مـن 
ذكيـة،  تنبيـه  امليَضـَأة بحساسـات  الصـالة ومحتـوى 
وبهـا كذلـك ومـن خـالل احلاسـب اآللـي، مي حصـر 

الثابتـة.   املسـجد  أصـول  ومراقبـة 

من هو هاشم المنصوري؟
للتقنية  مستشاراً  يعمل  املنصوري  الدكتور 
واملعلومات، ومدير عام هيئة احلكومة اإللكترونية  
وتوجيهات  رئاسة  حتت  عديدة  ألعوام  منتدب 
بن صقر  سعود  الشيخ  السمو  لصاحب  مباشرة 
رأس  حاكم  األعلى،  املجلس  عضو  القاسمي، 

اخليمة.
 

عناصر ذكاء واستدامة المسجد:  
1 -   حساسات التحكم بالضوء عددها 4: وتعتبر 
األجـود مـن صنـع أملانيـا، يسـتخدم احلسـاس يف 
كافـة أنـواع إنـارة املبانـي للتحكـم بهـا عنـد الغروب 
لألنـوار  واط  ألـف  األقصـى  باحلـد  والشـروق؛ 

و500  للمكـن الثقيـل.
2 -  حسـاس التحكـم باحلـراك والضغـط عددهـا 
8   وهـي مـن أملـع األنـواع مـن صناعـة أملانيـا، يعمـل 
كل واحـد مـن خـالل راصديـن اثنـن بإنفراريـد يبلـغ 
متريـن،  مـن  االسـتجابة  مسـافة  متـراً؛    12 مـدى 
ووقـت االسـتجابة مـن 10  ثـوان إلـى 15  دقيقـة، 

للتطويـع. قابـل 
احملـراب  يف  منصوبـان  حساسـان   مجّسـان..   
لفتـح وإغـالق مكبـرات الصـوت، تعمـل بالضغـط، 
إماراتية الصنع، من ابتكار املشـرف.  احلساسـان  
املبتكران واملصممان بواسطة املشرف واملصنعان 
مكبـر  ـالن  يفعَّ بالضغـط  يعمـالن  اإلمـارات  يف 

الصوت ويطفيانه. 
 Timer Switch – HAGER(3 - مؤقتـات إشـعال
EH 110(: عددهـا 8 وهـي مـن أجـود أنـواع املؤقتات 

مـن صنـع أملانيـا قابلـة للبرمجـة علـى التوالـي...
 

 - املتجـددة  النظيفـة   - الشمسـية  الطاقـة   -  4
الصنـع  أملانيـة  املسـتدامة  

)Electricity Renewable Clean / Solar(

منافع مسجد السبطين الذكي 
يعتبـر املسـجد الذكـي مـن املظاهـر احلضاريـة التـي 
أغلـب  إليهـا  وتطمـح  املجتمعـات،  سـائر  لهـا  تتجـه 
املجتمعـات احلاضنـة للمسـاجد ألن تكـون املسـاجد 
فيهـا ذكيـة كسـائر مرافقهـا اخلدماتيـة املجتمعيـة.

لقـد أثبتـت وبينـت لنـا التحليـالت املاليـة - ال يسـمح 
عـن  احلقائـق  بعـض  وأظهـرت   - لتفصيلهـا  املقـام 
سـبيل  وعلـى  املسـجد  لهـذا  املـادي  التوفيـر  مكمـن 

احلصـر: ال  املثـال 
مـن  التوفيـر  الكهربـاء، حتقـق  اسـتهالك  جانـب  يف 
خـالل الطاقـة الشمسـية ويقـدر بــ: 430  كيلـو واط 
ـن بــ: 2300  درهـم سـنوياً - حسـب  شـهرياً مبـا يثمَّ

.)FEWA( تعرفـة هيئـة الكهربـاء االحتاديـة
من خالل استخدام احلساسات وأجهزة موقتات 
اإلشـعال يف أمتتـة فاعليـة االسـتهالك وتنظيمـه 
االسـتهالك  مـن  واط  كيلـو  الوفـر1300  كان 
الشـهري العـام املعتـاد ويقـدر مببلـغ 7000 درهم 

سـنوياً.
يف جانـب اسـتهالك املـاء، مت تنظيمه بحساسـات 
مبعـدل  يوميـاً  جالونـاً    50 الوفـر  فـكان  ذكيـة 
1550  شـهرياً و18000  جالـون سـنوياً ويقـدر 

مببلـغ تقريبـي: 540  درهمـاً سـنوياً.
الذكيـة  اإللكترونيـة  التقنيـة  تبنـي  جـراء  مـن    
لتدويـر أو إعـادة اسـتخدام امليـاه املسـتهلكة فكان 
الوفـر 70  جالونـاً يوميـاً 2250  جالونـاً شـهرياً 
ن بـ: 810    بإجمالي 27000  جالون سـنوياً يثمَّ

دراهـم سـنوياً.
تأّتـى التوفيـر أيضـاً مـن ميـاه األمطـار املوسـمية 
ت  َقلَـّ أو  كثُـَرت  الشـتوية  أشـهر  الثالثـة  فتـرة 
الزراعـة ممـا  توجيـه مياههـا لسـقي  عندمـا مت 
مت االسـتغناء بـه حينهـا عـن غيـره ومت الوفر، ويف 
 - اهلل  شـاء  إن    - يتـم  قـد  املسـتقبلية  اخلطـة 
  )Harvesting Water( اسـتخدام حصـاد امليـاه
إلعطائنـا قـراءة صحيحـة و/أو تثمـن أدّق للوفـر 

هنـا.
 وبـنـاًء على ما تقدم،  فإن  إجـمالـي  التـوفـيـر مـن 
- الكــهـربـاء واملاء - جراء تذكية مسجد السبطن 

هو: 10,650   درهماً سنوياً

 موقع املسـجد اإللكتروني، على الشـبكة العنكبوتية: 
www.masjid-assubtein.com

 لينك رابط فيديو للمسجد
https://youtu.be/ZdrVbZQTsgI

نظافة المسجد يتوالها 

الروبوت وال ضرورة 

لسحب السيفون أو فتح 

صنبور الماء باأليدي 

في استهالك الماء 

تم تزويد المسجد 

بحساسات ذكية 

تؤدي لتوفير50  

جالونًا يوميًا 

آفاق المستقبل

هدف استراتيجي

يقـول مطـّور المسـجد الدكتـور المستشـار هاشـم المنصـوري: ابتكـرت 

مخططـًا لتدشـين وتقييـم المـدن الذكيـة، ويعتبر خارطة طريـق لبناء أي 

مدينـة أو دولـة ذكيـة. وهـذا المخطـط طبقتـه على مسـجد السـبطين، 

الدولـة،  مسـاجد  سـائر  علـى  التجربـة  هـذه  تطبيـق  إلـى  أطمـح  كمـا 

بالتعـاون مـع هيئـة الشـؤون اإلسـالمية واألوقـاف، وربـط كل المسـاجد 

بشـبكة موحـدة تحـت إشـراف الهيئـة.

د.هاشم المنصوري: 

الذكاء ال يشمل الشعائر 

والتجربة يمكن أن تعمم 

على جميع المساجد 
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واحة دبي للسيليكون.. 
نطاقات التكنولوجيا 

وحاضنات الصناعات الذكية

آفاق المستقبل

دبي – محمد بابا

كانـت المـدن المتخّصصـة فكـرة أصيلـة مـن مخرجـات االزدهـار الصناعـي، وأخـذت منحـى أكثـر دقـة 
فـي التخصـص مـع تسـارع وتيـرة التقنيـات والتجـارة العالميـة، ولقـد واكبـت اإلمـارات هـذه التغييـرات 
برؤيـة تسـتنطق المسـتقبل، وأكبـر النمـاذج علـى ذلـك تجربـة دبـي التـي تجسـدت مـن خالل بنـاء مدن 
معرفيـة متخّصصـة وحاضنـات للصناعـات اإلبداعيـة، كمدينـة دبـي لإلنترنـت، ودبـي لإلعـالم، ودبـي 
الطبيـة، وواحـة دبـي للسـليكون، واألخيـر هـو عبـارة عـن مجمـع عالمي يضم اليـوم نطاقـات متعّددة 

للتكنولوجيـا وصناعاتهـا الذكيـة والدقيقـة.

مملوكـة   ،2004 عـام  تأسسـت  التـي  املدينـة  هـذه 
 7.2 دبـي، ومتتـد علـى مسـاحة   بالكامـل حلكومـة 
أكثـر  جوانبهـا  يف  اليـوم  وتعمـل  مربـع،  كيلومتـر 
يف  متخّصصـة  وعامليـة  محليـة  شـركة   2400 مـن 
وإنترنـت  االصطناعـي،  والـذكاء  التقنيـة،  تطبيقـات 
األشـياء، ومختلـف مجـاالت الرقمنـة وتطويـر املـدن 
الذكيـة، متاشـياً مـع سياسـة اإلمـارات نحـو تسـريع 
اعتمـاد تقنيـات الـذكاء االصطناعـي، وجعـل مدنهـا 
األذكى، واألسـعد، واألكثر أماناً على مسـتوى العالم.
وألنهـا تخضـع لنظـام املناطـق احلـرة يف دبـي، فهـي 
توفـر  النمـو االقتصـادي، مـن حيـث  جـزء مـن دورة 

البيئة التنظيمية ذات احلوافز االسـتثمارية اجلاذبة، 
ومرونـة اسـتقطاب الشـركات العاملـة يف املجـال. 

خدمات ذكية
وشـّيدت واحـة السـليكون كمدينـة حـرة تكنولوجيـة متكاملـة، 
وتشرف عليه سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية 
التحتيـة،  وبناهـا  مرافقهـا  كافـة  تديـر  والتـي  للواحـة، 
الناشـئة  الشـركات  وأصحـاب  األعمـال  لـرّواد  املخّصصـة 
العاملة يف التكنولوجيا واملتطلعة للتوّسـع واملنافسـة يف سـوق 
يشـهد تناميـاً متسـارعاً، وتعمـل اإلمـارات علـى أن حتقـق فيه 

قصـب السـبق، خاصـة يف منطقـة الشـرق األوسـط.

النشـاط  تكامـل  العلمـي  املجمـع  هـذا  ميـزات  ومـن 
فمنشـآتها  والتطويـر،  األبحـاث  نشـاط  مـع  التجـاري 
واملناطـق  املكتبيـة،  األبـراج  بـن  تصاميمهـا  توائـم يف 
واملركبـات  التطويـر  ومخابـر  اإلبداعيـة،  الصناعيـة 
مـع  بالشـراكة  الواحـة،  يف  أسسـت  التـي  العلميـة، 
جامعـة  ذلـك  ومـن  أكادمييـة،  تعليميـة  مؤسسـات 
للسـليكون«،  »دبـي  يف  للتكنولوجيـا  روتشسـتر 
وغيرهـا مـن املؤسسـات التـي تقـدم خدمـات الدعـم 
والتواصـل. العمـل  تشـارك  وفـرص  واالستشـارات 

العيش في الواحة
ولتسـهيل الوصـول إلـى اخلدمات، وإتاحتها وسالسـة 
فندقيـة  مبرافـق  جنباتهـا  ازدانـت  والسـكن،  العمـل 
وسـكنية، حيـث يقطن الكثير مـن املوظفن وعائالتهم 
االنسـجام  مـن  جـواً  أضفـى  مـا  الواحـة،  خضـم  يف 
انعكس على بنية وأداء ومخرجات هذه املدينة التقنية 
ابتـكارات  يف  العمـل  لتطويـر  صممـت  التـي  احلـرة، 
التكنولوجيـا، وتناقـل البيانـات واملعلومـات وحمايتهـا 
وتخزينهـا، عبـر األنظمـة األمنيـة الذكيـة، فضـاًل عـن 
والشـرائح  الرقاقـات  وصناعـات  احللـول  مختلـف 
وخدمـات  البنكيـة،  والوثائـق  والبطاقـات  املمغنطـة، 
واخلدمـات  تشـن،  والبلـوك  واحلمايـة،  الولـوج 
اللوجسـتية، فضاًل عن إنترنت األشـياء، ومسـتجدات 
بأنظمـة  السـكنية  الوحـدات  التكنولوجيـا يف جتهيـز 
فائقـة التطـور، مرنـة وذكية، يتحكم اإلنسـان بحركتها 
عـن بعـد بضغطـة زر، مثـل أنظمـة حمايـة اخلزائـن 
واإلضـاءة  الذكيـة،  املنـازل  وأبـواب  واحملفوظـات، 
والتكييف ومبردات املطابخ والسـتائر، وغير ذلك من 
مرافـق البيـت التـي تدخلـت التكنولوجيـا يف وظائفها، 
وأصبحـت تبرمـج علـى مـزاج اإلنسـان وحتـت حتكمـه 
يف منتهـى السالسـة والراحـة واألمـان، إضافـة إلـى 
تقنيـات تطويـر حلول مبتكـرة لتصبح املدن أكثر ذكاء، 
وإيجـاد بدائـل للمشـاكل املتعلقـة باالزدحـام املـروري، 
والنقـل والشـحن، والتاكسـي ذاتـي القيـادة والتشـغيل 
وإدارة  الوسـائل،  لهـذه  واالفتراضـي  التجريبـي 
النفايـات وتعزيـز كفاءة اسـتخدام الطاقة وترشـيدها، 
وقـد حققـت سـلطة  الكربونيـة،  االنبعاثـات  وخفـض 
واحـة دبـي للسـيليكون إجنـازات يف هـذا املجـال مـن 

خـالل مبـادرات بيئيـة ذكية داخـل الواحة، مثل مبادرة 
خفـض اسـتهالك الطاقـة بنسـبة %33.67.

مرافق وتطوير
للمدينـة غنيـة  واملرنـة  املتطـّورة  التكنولوجيـة  البيئـة 
ومتنوعة، ومن أشهر مرافقها مركز دبي التكنولوجي 
مسـاحات  يتيـح  الـذي  »ديتـك«،  األعمـال  لريـادة 
مخصصة لرواد األعمال والشـركات الناشـئة، ويوفر 
اآلالف مـن فـرص العمـل يف مجـاالت التكنولوجيـا، 
وخصوصـاً يف سـياقات جديـدة، حظيـت باالهتمـام 
والدعـم والتمويـل، ملـا لهـا مـن أهميـة، مثـل االقتصاد 
اإلسـالمي الرقمـي واحملتـوى العربـي، ورفعـت مثـل 
هـذه املجـاالت شـرارة التنافـس اإلبداعـي، وحركـت 
ابتـكارات املواهـب، فجمـع املركـز حتت مظلته، خالل 
فتـرة وجيـزة مـن إنشـائه، مـا يربـو علـى ألـف شـركة 
أكبـر  منـه  وجعـل  العالـم،  دول  مـن مختلـف  ناشـئة، 
لتقنيـة األعمـال يف منطقـة الشـرق األوسـط  مركـز 

وشـمال إفريقيـا.
للمـدن  دبـي  »مسـرعة  املركـز  هـذا  ويحتضـن 
نظمتـه  املسـتقبل  ملـدن  برنامـج  وهـو  الذكيـة«، 
هـم  اسـتراتيجين،  شـركاء   6 مـع  بالتعـاون  الواحـة 
شـركة اإلمـارات لالتصـاالت املتكاملـة )دو(، ومكتـب 
دبـي الذكيـة، وغرفـة جتـارة وصناعـة دبـي، وشـركة 
فيزا، وشـركة »أوراجن بيزنس سيرفيسـز«، وجامعة 
بتأسـيس  املسـرعة  وسـاهمت  للتقنيـة.  روتشسـتر 
شـركات ناشـئة ناجحـة، ترتكـز أعمالهـا حـول الـذكاء 
االصطناعـي، وتطبيقـات اجليـل اخلامـس، واملالعب 
الذكيـة،  والتجزئـة  الذكيـة،  بالتطبيقـات  املتصلـة 

 واحة إلنتاج 

تطبيقات التقنية 

والذكاء االصطناعي 

والرقمنة وتطوير 

المدن الذكية

منظومة إدارية 

متطّورة تقدم مزايا 

مثلى في البنية 

التحتية المتكاملة 

لألعمال.

تخضع لنظام 

المناطق الحرة في 

دبي وتؤثر في دورة 

النمو بحوافز جاذبة.
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واملطـارات الذكيـة، والدفـع الذكـي، وتقـدم مجموعـة 
التطبيقـات. هـذه  حـول  التدريبيـة  الورشـات  مـن 

التـي  للمبـادرات  كمنصـة  املركـز  هـذا  عمـل  كمـا 
وكمرجـع  التقنيـة  قطاعـات  مسـتقبل  تستشـرف 
لبيانـات االسـتثمار والتطويـر االقتصادي املسـتقبلي، 
مـن خـالل مؤمتراتـه وورشـه مـع اخلبـراء وتقاريـره 
دولـة  تصـّدر  مؤشـرات  وتابعـت  رصـدت  التـي 
الـذكاء  حلـول  تبّنـي  حيـث  مـن  إقليميـاً  اإلمـارات 
والنمـو  واملؤسسـات،  الشـركات  يف  االصطناعـي 
املقبلـة،  العقـود  أفـق  يف  القطاعـات  لهـذه  العالـي 
مـا يجعـل منـه ترسـانة معرفيـة ترسـم علـى أسـاس 
توصياتـه اسـتراتيجيات وآليـات تطبيـق حلـول الذكاء 
واحلكومـي. املؤسسـي  املسـتوى  علـى  االصطناعـي 

كشركة  رائدة،  مؤسسات  مع  شراكات  عن  فضاًل 
املركز  يف  لها  خاصاً  مختبراً  متتلك  التي  »إنتل« 
كما  األشياء،  وإنترنت  تشن  البلوك  تقنية  الختبار 
وقعت مع مجموعة »جاكوار الند روفر« اتفاقية تنص 
على إنشاء أكادميية للتدريب ومركز اختبار هندسي 
ومركز لعالقات العمالء يف الواحة، كما تستثمر يف 

الصناعية  الوحدات  كمشروع  املشاريع،  من  عدد 
يف  االقتصادين  الفاعلن  وسيستقطب  اخلفيفة، 

قطاعات التصنيع والتركيب والتجميع التكنولوجي.

التحّول الرقمي
يف  حديثـاً  واملطـّورة  احملسـنة  الفضـاءات  ومـن 
مدينـة  يُعـد  الـذي  بـارك«  »سـيليكون  الواحـة 
ألـف   150 مسـاحة  علـى  متتـد  متكاملـة،  ذكيـة 
متـر مربـع، ببنيـة حتتيـة رئيسـية معـّززة البيانـات، 
وقد شـيدت باسـتثمارات بقيمة 1.3 مليار درهم، 
وتدمج عشـرات من اخلدمات الذكية حتت سـقف 
واحـد،  مثـل منصـات شـحن األجهـزة الذكيـة يف 
الشـارع، ومظـالت الباصـات الذكيـة، وغيـر ذلـك 

مـن املرافـق التـي تواكـب حاجـات املسـتقبل.
حديقـة  للسـيليكون  دبـي  واحـة  أضافـت  كمـا 
»نـورث بـارك« إلـى مرافقهـا الترفيهيـة املتنوعة، 
التـي تضـم مسـارات للجـري وركـوب الدراجـات، 

ومسـتدامة. بيئـة صحيـة  تتيـح 
الرقمـي، مـن  التحـّول  الواحـة دور كبيـر يف  ولهـذه 
السـريعة  االسـتجابة  رمـز  علـى  االعتمـاد  خـالل 
والتوقيـع اإللكترونـي، وأمتتة عملية تسـجيل التملك 
إجنـاز  إجـراءات  تسـريع  بهـدف  للمطوريـن  احلـر 
بتكنولوجيـا  األعمـال  »سـجل  وكذلـك  املعامـالت، 
البلـوك تشـن« الـذي وفـر الوقـت واجلهـد، ومكـن 
معامالتهـم  تخليـص  مـن  الشـركات  و  االفـراد 
والوثائـق  التراخيـص  رقمنـة  يف  وسـاعد  بسـهولة، 
القانونيـة والرسـائل، كمـا طبقـت مبكـراً برمجيـات 
الروبوتكـس يف عملياتهـا الداخليـة والتـي سـاهمت 

املعامـالت.   بعـض  مـدة إجنـاز  تقليـل  يف 
واعترافاً بدورها حصدت واحة السليكون العديد 
مـن اجلوائـز احملليـة والعاملية، يف مجاالت الطاقة 
واجلـودة والتميـز واالقتصاد اإلسـالمي ومبادرات 
املـدن الذكيـة والسـعادة والبيئـة واالبتـكار وريـادة 
األعمال، وهي تشارك يف دعم النمو االقتصادي، 
درهـم  مليـون   576.9 إيراداتهـا  إجمالـي  بلـغ  إذ 
السـلطة  أربـاح  صـايف  بلـغ  فيمـا   ،2018 سـنة 
292.4 مليـون درهـم مقارنـة مـع 205.7 ماليـن 

درهـم للعـام 2017.

جاذبية
يقـدم  تكنولوجـي  نظـام  وفـق  للسـيليكون  دبـي  واحـة  صممـت 

للشـركات المزايـا المثلـى، مـن حيـث البنيـة التحتيـة المتكاملـة لألعمـال 

والسـكن، ومراكـز نموذجيـة لخدمات قطاع األعمـال ودعم التجارة تتيح 

أنشـطة خدميـة ألصحـاب الشـركات الناشـئة ورواد األعمـال؛ وتمنحهـم 

الحوافـز لالسـتثمار فـي قطـاع التكنولوجيـا، ودعـم المشـاريع، إضافـة 

إلـى حاضنـات الرعايـة واالبتـكار والتمويـل االسـتثماري.

إيراداتها 576.9 

مليون درهم عام 

2018م وأرباح إدارتها 

292.4 مليون درهم

في 15 عامًا جذبت 

2400 شركة تقنية 

على مساحة  7.2 

كيلومتر مربع. 

 تكامل النشاط 

التجاري مع األبحاث 

وبرامج التطوير اإلبداع 

العمراني والصناعي. 

آفاق المستقبل

   تحليل

اختلفت األدوات والهدف واحد
فـي مجـال العلـوم والتطبيقـات اإلداريـة، قـد يتعنـت البعـض فـي تأييـده 
لمدرسـة معينة أو ينتقد أسـلوبًا معينًا آخر دون مسـوغات كافية، فعلى 
سـبيل المثال، وتحديدًا في مجال التخطيط االسـتراتيجي، نعرف جميعًا أن 
تحليـل الوضـع القائـم يعتبـر من أهـم مدخالت بنـاء وتحديث االسـتراتيجية 

إن لـم يكـن أهمها. 
 swot( الحصـر  ال  المثـال  علـى سـبيل  المسـتخدمة  التحليـل  أدوات  ومـن 
البعـض  يطبـق  حيـث   ،   )analysis- pestel analysis-steeple analysis
أسـلوبًا معينـًا فـي عمليـة التحليـل أو خليطـًا مـن تلـك األدوات بما يناسـب 
المؤسسـة آخذيـن فـي االعتبـار خصوصيـة ظروفهـا ومعطياتهـا، ولكـن 
يأتـي مـن ينتقـد نـوع األسـلوب المعتمـد، وذلك بحجـة وجود أسـلوب آخر 

أو لعـدم حداثتـه.
وفـي نظرنـا فـإن القصـد مـن ذلـك االنتقـاد إمـا أن يكـون تظاهـرًا بغـزارة 
المعرفـة التـي يملكهـا المنتقـد، أو تسـويقًا لجهـة أو لمدرسـة يكـون 
متمكنًا من أسلوبها، وفي الحقيقة فإن النموذج المطبق في مؤسسة 
معينـة ليـس شـرطًا أن يناسـب مؤسسـة أخـرى، ألن العبـرة إنمـا هـي فـي 

التركيـز علـى مخرجـات األدوات وليسـت فـي األداة بحـد ذاتهـا.
التركيـز  إلـى  اإلدارة االسـتراتيجية يدعـون دائمـًا     ولذلـك فـإن خبـراء 
علـى المخـرج والهـدف الرئيسـي باعتبـاره أجـدى مـن االختـالف حـول 

واألدوات. الوسـائل 
األسـس  علـى  تقـوم  معرفيـة  نظريـات  عـدة  وجـود  فـإن  نظرنـا  وفـي 
المنهجيـة العلميـة وتتيـح ثـراء فـي طـرح صنوف مـن الحلول البديلـة ُيعد 
ظاهرة مقبولة إلنها توفر البدائل التي تسمح باختيار األنسب لكل منظمة 
بحسـب واقعها وإمكاناتها وما تواجهه من فرص وتحديات بحكم طبيعة 
واقـع بيئتيهـا الداخليـة والخارجيـة، ولكـن نعـود فنؤكـد أن هـذه الوفـرة 
في النماذج واألسـاليب ال ينبغي أبدًا أن تتحّول إلى عامل إرباك وتشـوش 
إداري، فيحـدث بسـببها التخبـط والتقافـز مـن أسـلوب إلـى آخـر بصـورة 
عشـوائية متعجلـة، ال تخلـو مـن فقـدان الثقـة بالنفـس وبالنمـوذج الـذي 
تـم اعتمـاده لفتـرة ثـم تـم التخلـي عنـه فجـأة قبـل اسـتكمال خطواتـه 

واسـتخالص نتائجـه علـى الوجـه المطلـوب.
فـكل نمـاذج التحليـل والتطبيـق إنمـا هـي أسـاليب علميـة مجربـة وقـد 
أثبتـت نجاحهـا فـي أماكـن أخـرى، ويبقـى هدفهـا جمعيـًا واحـدًا: دعـم 

القـرار االسـتراتيجي الصحيـح بنـاًء علـى المعلومـات الدقيقـة.

فيصل أحمد الخميري
عضو مجلس إدارة جمعية اإلمارات للتخطيط 

االستراتيجي واستشراف المستقبل
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األثـر املرجـو لهـذه التظاهرة العامليـة، يتجاوز األرقام 
االقتصاديـة الكبـرى والنوعيـة، إلى صناعة املسـتقبل 
لـم  خـالل  مـن  وذلـك  العبـارة،  هـذه  معانـي  بـكل 
شـمل عقـول العالـم اخلالقـة وشـركاته االقتصاديـة 
يوفـر  مبـا  املجـاالت،  شـتى  يف  املعرفيـة  ومحركاتـه 
منصـة مبدعـة تقـدم عبرهـا دولـة اإلمـارات تاريخهـا 
وتبـرز خصوصيتهـا الثقافيـة العربيـة املنفتحـة علـى 
واملتطلعـة  البنـاء،  والتعـاون  التسـامح  بـروح  اآلخـر 
يعكـس صـورة حاضرهـا  السـتئناف احلضـارة، مبـا 

العالـم. لثقافـات  كملتقـى  الراهـن 

االنطالقة أكتوبر العام المقبل والختام أبريل 2021

على عتبات »إكسبو دبي 2020« 
دبي – محمد بابا

هـا نحـن ندنـو مـن عتبـات 2020، حيـث موعـد انطـالق أكبـر معـرض تجـاري عالمـي، تسـتضيفه الدولة، 
وهـو بمثابـة تظاهـرة اقتصاديـة تسـتمر لــ6 أشـهر، لترفـد االقتصـاد العالمـي والمحلـي بالعديـد مـن 
الفـرص والمكاسـب، »إكسـبو 2020«، فـي دبـي، ال يعـول علـى أثـره القريـب فقط، لكنـه بوابة كبرى 
تفتح على المسـتقبل، وسـتعبر من خاللها اإلمارات حاملة شـعار »تواصل العقول وصنع المسـتقبل« 

إلـى آفـاق رحبـة جديدة تزخـر بالنمـاء والتطّور. 

موعدنا أكتوبر2020
إكسـبو  فعاليـات  النعقـاد  السـتة  األشـهر  خـالل    
دبـي، والتـي تبـدأ يف أكتوبـر 2020، وتسـتمر حتـى 
مبـا  املعـرض  يسـهم  أن  يُتوقـع    ،2021 أبريـل   10

يصـل إلـى 1.5% مـن إجمالـي النـاجت احمللـي لدولـة 
بـن  متـزج  فعاليـة  يف  املتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات 
واحلـوارات  اإلنسـاني  والتواصـل  االبتـكار  اإلبـداع 
البنـاءة التـي تستشـرف مسـتقبل العالـم واجتاهـات 
وحتـّوالت  الدوليـة،  والتجـارة  واالقتصـاد  الصناعـة 

الرابعـة. الصناعيـة  الثـورة  تقودهـا  التـي  العالـم 

تواصل العقول
احلـدث العاملـي إكسـبو، الـذي يتنقـل بن مـدن العالم 
الكبـرى، بـدأ منـذ سـنة 1931، بإشـراف مـن املكتـب 
الدولـي للمعـارض، ويحـوز رصيـداً مـن اإلسـهامات، 
يجـري تنظيمـه كل خمـس سـنوات، كان آخرهـا يف 
مدينـة ميـالن اإليطاليـة 2015، ويتـم تنظيمـه علـى 
العقـول  »تواصـل  شـعار  حتـت   اإلمـارات،  أرض 
اللوجسـتية  البنـى  تهيـأت  وقـد  املسـتقبل«،  وصنـع 
السـتضافته، مدعمـة مبـا متلكـه دبـي مـن مقومـات.

 ،»2020 »إكسـبو  سـيكون  تنظيمـه  فتـرة  وطيلـة   
منصـة لتالقـي خبـرات العالـم وتواصلها اخلالق، من 
خـالل مشـاركة أكثـر مـن 190 دولـة يف املعـرض، مـا 
سـيحفز العديـد مـن الفـرص العامليـة التـي تصـب يف 
خدمـة البشـرية وتقدمهـا، عبـر روافـد مـن الفـرص 
واملقـدرات، مـن أبرزهـا تطويـر رأس املـال البشـري 
لتحفيـز التقـدم، وهـو رهان مهـم من رهانات اقتصاد 
املعرفة، إذ ال تنمية دون العنصر البشري واالستثمار 

يف إمكاناتـه.
رؤوس  للقـاء  فرصـة  العاملـي  املعـرض  سـيتيح  كمـا 
النمـو،  لدعـم  كمصـدر  املـوارد  وتوفيـر  األمـوال، 

وتقويـة الشـراكات كدافـع أساسـي لالبتـكار واإلبـداع 
العالـم. دول  اقتصـادات  وتنميـة  والتوظيـف 

فضاًل عن استكشـاف مسـتجدات االبتكار يف وسـائل 
التكنولوجيـا وتوجهاتهـا يف هـذا  النقـل، وإسـهامات 
املجـال، وهـو مجـال يصـب يف صميـم البنـى التحتيـة 
للمـدن، وتقـدمي تصـورات وحلـول مـن شـأنها تسـهيل 
توزيـع البضائـع واملصـادر والوصـول إليهـا، وتطويـر 

وسـائل االتصـال االفتراضيـة.

 يتوقع اسهام 

المعرض بـ%1.5 

من إجمالي الناتج 

المحلي للدولة 

أجنحة المعرض 

مختبرات للمستقبل 

تستشرف آفاق 

القطاعات االقتصادية
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إضافة إلى ما تخبئه التقنية وما يعكف عليه العلماء يف 
مخابر البحث يف مجاالت حيوية كالطاقة املستدامة، 
والزراعة واألمن الغذائي، واملياه ومواردها، والفضاء، 
والطب، والصناعات، والبناء واملساكن، وغير ذلك من 

أمور تخدم البشرية يف معاشهم ومستقبلهم. 

25 مليون زيارة

تنظيمـه،  فتـرة  خـالل  متوقعـة  زيـارة،  مليـون   25

70% منهـا مـن خـارج الدولـة، كفيلـة بنقـل اجتاهـات 

العالـم،  أصقـاع  مختلـف  إلـى  العامليـة،  الصناعـة 
تواصـل  خـالل  مـن  حقيقيـة  مخرجـات  وتقـدمي 

املجـاالت.  مختلـف  يف  واخلبـرات  الكفـاءات 

فرص وإسهامات
منـذ  اإلمـارات،  يف  االقتصـادي  النمـو  املعـرض  دعـم 
خـالل  مـن   ،2013 نوفمبـر  يف  تنظيمـه  عـن  اإلعـالن 
الـورش اإلنشـائية الكبـرى والبنى التحتية، التي اشـترك 
التـي  واملتوسـطة،  الصغيـرة  املؤسسـات  إجنازهـا  يف 
كسـبت عبـر هـذه املشـاريع أكثـر مـن 4.7 مليـار درهـم، 
سـباًل  سـتتيح  املتوقعـة  الفـرص  فـإن  ذلـك  مـن  وأكثـر 
جديـدة لتحقيـق النمو االقتصادي خالل األشـهر السـتة 
توافـد  خـالل  مـن   ،2020 إكسـبو  فعاليـات  النعقـاد 
املسـتثمرين  وتواصـل  تالقـي  تتيـح  بيئـة  إلـى  املاليـن، 
األفـكار،  وتبـادل  الصفقـات،  إلبـرام  الصناعيـن  مـع 
ليكـون ذلـك حاضنـة مميـزة تقـدم منـاذج جديـدة لتدفق 
املقـدرات املاليـة والفكريـة وتشـجع روح ريـادة األعمـال 
واالبتكار، هذا فضاًل عن إنفاق ضيوف املعرض وزّواره 
والطعـام  والبضائـع  واملقـام  والضيافـة  التذاكـر  علـى 
والشـراب والفنـادق والسـفر والسـياحة، مـا لـه انعـكاس 
إيجابـي علـى االقتصـاد ومنـو النـاجت اإلجمالـي احمللـي، 
وسـتكون قيمـة املسـاهمة يف االقتصـاد يف الفتـرة مـن 
كمـا  درهـم،  مليـار   122.6 2031 حوالـي  إلـى   2013

يعـّزز منـاخ وبيئـة األعمـال والفـرص الوظيفيـة، ويثـري 
االقتصـاد وقـوة تنّوعـه واسـتدامته.

ولكـون املعـرض سـينظم يف دبـي، وهـي املـرة األولـى، 
يف منطقـة الشـرق األوسـط، وإفريقيـا وجنـوب شـرق 
آسـيا، فـإن الرقـم الكبيـر املتوقـع ألعـداد الزائريـن، 
اإلمـارات،  يف  والسـفر  السـياحة  قطـاع  سينشـط 

ويزيـد مـن خبـرة دبـي وإمكاناتهـا يف هـذا املجـال.
ولـن ينتهـي األمـر باختتـام املعـرض، حيـث سـتحّول 
إلـى  عليهـا  إكسـبو  فعاليـات  أقيمـت  التـي  املنطقـة 
مجتمـع حضـري متكامل لتقدمي اخلدمات واحتضان 
األعمـال والسـكن يشـمل مركـز دبي للمعـارض، وتبلغ 
جنـوب  وتقـع  هكتـاراً،   438 املنطقـة  هـذه  مسـاحة 
دبـي، بالقـرب مـن ثالثـة مطـارات دوليـة، كمـا أنهـا 
صممـت  متكاملـة  لوجسـتية  نقـل  بشـبكة  متصلـة 

العامليـة. التظاهـرة  لهـذه  خصيصـاً 

مختبرات المستقبل
للتعديـل،  القابلـة  وأجنحتـه  املعـرض  مسـاحات 
متصلـة  عاليـة،  ومتطلبـات  معاييـر   وفـق  واملرنـة 
للمسـتقبل،  مخابـر  مبثابـة  سـتكون  باملعـارض، 
بتوجهاتهـا  االقتصاديـة  القطاعـات  ملختلـف  تتنبـأ 
وجديدها لسـنوات مقبلة، وتطرح حلوالً مسـتدامة 
للمشـكالت العامليـة، عبـر تالقـي وتواصـل األفـكار 
الرائـدة اجلديـدة، ومـن ذلـك »قاعـات ومختبـرات 
طورهـا  التـي  املعالـم  أبـرز  أن  وهـي  االبتـكار«، 
املجـال  هـذا  يف   »2020 الدولـي  دبـي  »إكسـبو 

العالـم. عقـول  لتواصـل 
التـي  البدائـل  األساسـية  املعـرض  مباحـث  ومـن 
املتجـّددة  للطاقـة  دائمـة  كمصـادر  التقنيـة  تقـدم 
بـال  يشـغل  عاملـي  مسـعى  وهـو  النظيفـة،  وامليـاه 
االسـتدامة،  عـن  بحثهـا  يف  واحلكومـات،  الـدول 
املرتكـزات  ضمـن  عمليـاً  جتسـد  مفهـوم  وهـو 
الرئيسـة للمعـرض، إذ اعتمـد علـى توليـد نصـف 
حاجتـه مـن الطاقـة يف املوقـع نفسـه مـن مصـادر 
قابلـة للتجديـد وبطريقـة صديقـة للبيئـة ال ينتـج 

للكربـون.  انبعاثـات  أيـة  عنهـا 
ومـن ذلـك اجلديـد أيضـاً أنظمـة النقـل والسـالمة، 
وتقنيـات الشـحن بجميع أنواعـه، والتطّور يف آليات 
سالسـة احلركـة يف املـدن الكبيـرة، والعبـور اآلمـن 
املثـال  سـبيل  وعلـى  والبضائـع،  للنـاس  والسـريع 
اختـارت فرنسـا جلناحهـا يف املعـرض ثيمـة تعتمـد 
علـى الضـوء واألنـوار، تبـرز الطـرق التـي ميكـن بهـا 
اسـتخدام التكنولوجيا الرقمية واالبتكار لبناء مدن 

ذكيـة، تتيـح ترابطـاً أفضـل وعيشـاً أسـعد للبشـر.
الفانوسـي،  بشـكله  الصـن،  جنـاح  سـيعرض  كمـا 
املركبـات  النقـل، خاصـة  أنظمـة  التقنيـة يف  جديـد 
والتـي تسـتطيع مـا توصـل  القياديـة،  ذاتيـة  الذكيـة 
ذلـك  ومـن  الصـن،  يف  التكنولوجيـا  عمالقـة  إليـه 
نظـام التموقـع العاملـي الصينـي - املسـمى بايـدو -  
والقـادر علـى حتديـد املواقـع اجلغرافيـة بدقـة تصـل 

ملليمتـرات.  بضعـة  إلـى 
وهـذه مجـرد منـاذج مـن بعـض الفـرص واآلفـاق التي 
سـتدعم  لـزّواره،   2020 إكسـبو  معـرض  سـيقدمها 
النمو وترسـم املسـتقبل لألجيال القادمة، يف مختلف 

تجربة تيرا
االسـتدامة  جنـاح  تفاعلـي فـي  »تيـرا هـي فضـاء  تجربـة 
البيئيـة،  بصمتهـم  تحسـين  علـى  الـزّوار  يشـجع  بالمعـرض 
مـن خـالل رحلـة عبـر وادي وغابـة ومحيـط وسـتلهم هـذه 

اسـتدامة. أكثـر  ليعيشـوا حيـاة  الـزّوار  التجربـة 

حافلـة،  أشـهر  سـتة  عبـر  االقتصاديـة،  القطاعـات 
سـيكون كل يـوم منهـا مليئاً وحيويـاً ونابضاً بالتواصل 

املعـريف واإلنسـاني اخلـالق.

 25 مليون زيارة 

متوقعة خالل فترة 

تنظيمه، 70% منها 

من الخارج 
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خطفت األنظار من منتجات الشركات العالمية المشاركة

تجارب إماراتية تطل على 
الغد وتبهر زّوار »جايتيكس«

 دبي: اإلمارات غدًا

شـاركت العديـد مـن الشـركات الكبرى في »جايتكس« األخيـر بدبي، من بينها )جوجل، ومايكروسـوفت، واتش 
بـي إيـه، واس إيـه بـي، وأمـازون، والخدمات السـحابية من علي بابـا، وهواوي(، وجنبًا إلـى جنب وكتفًا لكتف 

ظهـرت معهـا فـي أجنحـة المعـرض منتجات إماراتية مبهرة ونوعية نسـلط الضوء على بعضهـا تاليًا هنا:

المركبات الطائرة
الرئيسـية  املجـاالت  أحـد  التنقـل«  »مسـتقبل  يُعـد 
التـيُ سـلّط عليهـا الضـوء يف الـدورة السـابقة ملعرض 
الطائـرة  املركبـات  ظهـور  وتشـمل  »جايتكـس« 

وذاتيـة القيـادة كالسـيارة »بوب أب نكسـت« القادرة 
علـى التحـّول إلـى طائـرة مـن دون طيـار باسـتخدام 

شـبكة اجليـل اخلامـس.
وتقـوم فكـرة السـيارة الطائـرة، علـى إمكانيـة حتـّول 
أجنحـة  بأربعـة  طائـرة  إلـى  الكهربائيـة  السـيارة 
عمالقـة مـن خـالل انفصالها عـن قاعدتها املتحركة، 
مبـا مينـح مسـتخدمها ميـزة جتاوز ازدحـام الطرقات 

الطـوارئ. واسـتخدامها يف حـاالت 
كما تضمن اجلناح منوذج النقل املستقبلي »رينسبيد 
أواسيس« وهي سيارة كهربائية ذاتية القيادة تقوم 
متاحة  اآلخرين،  مع  املشاركة  أو  امللكية  مبدأ  على 
من خالل تطبيق ذكي ميسر االستخدام وتبلغ سرعة 
يف  مياًل   80( الساعة  يف  كيلومتراً   130 السيارة 
الساعة( حسب أرقام »رينسبيد«. وميكن أن تصل 

إلى 60 مياًل يف الساعة يف 9.7 ثانية.

البقالة اإللكترونية
وقد أظهرت  اإلحصائيات التي  عرضها »جايتكس« 
حتُوّل 5% من سوق البقالة العاملي الذي يبلغ حجمه 
وعرضت  اإلنترنت.  إلى  سنوياً  دوالر  تريليونات   5
وهي  العالم.  يف  القيادة  ذاتية  بقالة  أّول  الشركات 
إلى  الطلبات  بتوصيل  تقوم  عبر سيارة  متنقل  متجر 
لكل  اآللي  التتبع  بتقنيات  االستعانة  بجانب  املنزل. 
منتج مت أخذه من رفوف العرض أو مت إرجاعه عبر 
كبير من  ويتم عرض عدد   »ALCOOLER« تقنية 
الدفع  كاشير  مثل  التسّوق،  لقطاع  املتطّورة  التقنيات 
 Ai « الذكي املبني على تكنولوجيا الذكاء االصطناعي
Machine Checkout » والذي يتعرف على أسعار 

املنتجات ويقرأ تواريخ تصنيع وانتهاء فترة املنتج،  كما 
حوسبية  رؤية  وهو  )شيلفي(  الروبوت  استعرض  مت 

تقوم على فهم بيئة األرفف وتنبيه العاملن.
جديدة  ثورية  مفاهيم  أيضاً  املنصات  واستعرضت 
اخلدم  وكبير  الذكي  واملطبخ  الذكية،  للمنازل 
الرقمي، وعدد من األجهزة الرقمية للمنزل معتمدة 
من  واسع  طيف  عن  فضاًل  األشياء.  انترنت  تقنية 

املصفوفات التقنية فائقة الذكاء.

تجربة )روبوفارمسي(
منجـز  جسـدها  حيـة  جتـارب  املنصـات  شـهدت   
)روبوفارمسـي( وهـو نظـام صيدلـي روبوتـي مـن دون 
شـراء  »روبوفارمسـي«  ويتيـح  البشـري،  التدخـل 
األدويـة التـي حتتاجهـا يف أي وقـت ويف أي مـكان.

ذكيـة  كبسـولة  إطـالق  الصحـي  القطـاع  شـهد  كمـا 
مـن خـالل  اجلسـم،  احليويـة يف  املؤشـرات  لقيـاس 
علـى  الكبسـولة  وتعمـل  للصحـة  دبـي  هيئـة  منصـة 
مـن  واحلـّد  للجسـم،  احليويـة  املؤشـرات  مراقبـة 
األمـراض  مـن  للعديـد  املسـببة  اخلطـورة  عوامـل 
وغيرهـا،  القلـب  وأمـراض  والسـكري  كالضغـط 
إضافـة إلـى توفيـر قاعـدة مـن بيانـات املرضـى التـي 
اتخـاذ  قبـل  الطبيـب  قبـل  مـن  إليهـا  الرجـوع  ميكـن 
القـرار الطبـي. وتسـاعد املرضـى واملتعاملـن بشـكل 
عـام للتعـرف علـى أكثـر مـن 16 مؤشـراً حيويـاً يف 
اجلسـم، خـالل سـبع دقائـق كحـد أقصـى، حيـث يتـم 
قيـاس الطـول، والـوزن، وضغـط الدم، ومعدل السـكر 
وكثافـة  والدهـون،  اجلسـم،  كتلـة  ومؤشـر  الـدم،  يف 
العظـام والعضـالت، ومعـدل نبـض القلـب، وسـرعة 
تدفق الدم، والهيموغلوبن، وتشبع الدم باألكسجن، 
مـن  وغيرهـا  اجلسـم،  يحتاجهـا  التـي  والطاقـة 
املؤشـرات. يف الصعيـد ذاتـه أطلقـت هيئـة الشـارقة 
الصحيـة تطبيقهـا اخلـاص بالتأمـن الصحـي، الـذي 
مـن  بـدالً  اإلماراتيـة  الهويـة  بطاقـة  اسـتخدام  يتيـح 
بطاقـة التأمـن، ويتضمـن العديـد مـن املزايـا، سـهلة 
حتديـد  يف  مسـتخدميه  تسـاعد  التـي  االسـتخدام 
أو  والصيدليـات،  والعيـادات،  املستشـفيات،  مواقـع 

القريبـة. التشـخيص  مراكـز 

اختراعات متعددة
منصـات اإلمـارات يف »جاتيتكـس« أطلقـت العديـد 
مـن االختراعـات للمسـقبل، شـملت كبسـولة لقيـاس 
املؤشـرات احليويـة للجسـم والسـيارات ذاتيـة القيادة 
والروبوتـات، والدراجـات الناريـة الطائـرة، ونظـارات 
التعـرف الذاتـي علـى املجرمـن، فضـاًل عـن حزمـة 
مـن التقنيـات التـي تعمـل علـى تعزيـز احلـوار العاملـي 
لتوظيـف التكنولوجيـا يف خدمـة للبشـرية، وتوظيـف 
الـذكاء االصطناعـي والبلـوك تشـن يف منـوذج مدينة 

اإلعـالم  منصـات  مـن  مجموعـة  بجانـب  املسـتقبل، 
الذكـي وروبوتـات وطائـرات )درون( ينـاط بهـا تنظيـم 

احلشـود، والقيـام بـدور الضيافـة يف الفنـادق.

اهتمام عالمي
حفـل »جايتكـس« األخيـر باهتمام عالمي وضـع اإلمارات ضمن 
الـدول المستشـرفة لخطط التقنيـة والتركيز على تنويع البيئة 
االقتصاديـة والمعرفيـة، فيمـا أعـرب مختصـون علـى أهميـة 
الجهـات  مختلـف  مبـادرات  اسـتعراض  فـي  ودوره  المعـرض 
الحكوميـة سـواء المحليـة واالتحاديـة التـي تعد جـزءًا ال يتجزأ 
من اسـتراتيجية الدولة التي ترتكز بشـكل مباشـر على تطبيق 
التقنيـات التكنولوجيـة المتقدمـة في العمـل الحكومي بما 
فيهـا الـذكاء االصطناعـي لرفـع كفـاءة العمـل وتعزيـز جـودة 

الخدمـات وتحقيـق سـعادة المتعاملين.

االختراعات اإلماراتية 

شملت كبسولة  قياس 

المؤشرات الحيوية 

للجسم والدراجات 

النارية الطائرة

 إحصائيات: تحّول 

5% من سوق البقالة 

العالمي البالغ 5 

تريليونات دوالر سنويًا 

إلى اإلنترنت 

 السيارة »بوب أب 

نكست« قادرة على 

التحّول إلى طائرة من 

دون طيار باستخدام 

شبكة الجيل الخامس
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تجارب ملهمة

مبادرات نوعية وخطط تعليمية وتفكير تقني

صناعة الغد بصناعة الذكاء
دبي: محمد جقدول

يتوقـع أن تحتـل دولـة اإلمـارات العربية المتحـدة المكانة األولى عالميًا في مجـال الذكاء االصطناعي 
بحلول 2031.  وحاليًا تتصدر اإلمارات عربيًا وشـرق أوسـطيًا المؤشـرات العالمية الخاصة بقياس تنافسـية 
وتطـّور الـدول فـي قطـاع االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات، حيث حلـت الدولة في المركـز الخامس 
عالميـًا فـي مؤشـر الخدمـات الحكوميـة اإللكترونيـة الذكيـة، والمركز السـادس والعشـرين عالميًا في 

مؤشـر الجاهزية الشبكية.

مؤخراً وقع معالي الدكتور عمر سلطان العلماء وزير 
الدولة للذكاء االصطناعي اتفاقية تعاون مع وسيم 
خان رئيس خدمات االستشارات يف منطقة الشرق 
 ،)EY( األوسط وشمال إفريقيا لشركة إرنست ويونغ
لتنظيم سلسلة من االجتماعات واجللسات احلوارية 
ضمن مبادرة »فكر بالذكاء االصطناعي«، مبشاركة 
أكثر من 100 مسؤول حكومي وممثلن عن شركات 

القطاع اخلاص وخبراء دولين.
إن  املناسبة،  تلك  يف  العلماء  سلطان  عمر  وقال 
املنطقة  يف  الرائدة  الدولة  هي  اإلمارات  دولة 
مبجال الذكاء االصطناعي، واستقطبت العديد من 
الشركات املختصة يف هذا املجال من حول العالم، 
والتي تعمل على تطبيق تقنياتها على أرض الواقع، 
ال  التشريعات  بأن  نؤمن  اإلمارات  دولة  يف  ونحن 

القطاع اخلاص  إشراك  مع  استباقية،  تكون  أن  بد 
واألكادميي يف العمل احلكومي، لذلك تعمل الوزارة 
من  والشركات  املؤسسات  احتياجات  حصر  على 
مجال  ضمن  عملهم  تخدم  وقوانن  تشريعات 
الذكاء االصطناعي، والوقوف عليها للخروج بحقبة 

تشريعات تعزز العمل يف هذا املجال.

استراتيجية تعليمية
تعمل وزارة الذكاء االصطناعي يف الدولة مع وزارة 
التربية والتعليم على توفير مناهج خاصة بالذكاء 
املستقبلية  للتوجهات  مواكبة  لتكون  االصطناعي 
العالي  التعليم  قطاع  تطوير  على  والعمل  للدولة، 
الذكاء  مجال  يف  والتطوير  البحث  يخص  فيما 

االصطناعي.
وقال الدكتور عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة 
أن  قادتنا،  من  تعلمنا  »إننا  االصطناعي:  للذكاء 
نخدم دولتنا بكل ما أوتينا من علم ومعرفة، وأن نوسع 
آفاقنا وتطلعاتنا ملجاراة مسيرة اإلمارات املتفردة يف 
االصطناعي  الذكاء  أن  إلى  الفتاً  املجاالت،  كافة 
ليس ترفاً، بل حاجة ملحة تساعدنا يف تنويع مصادر 
وأن  البعض،  بعضنا  نلهم  أن  وريادتنا، وعلينا  قوتنا 

نراكم اإلجنازات لنفاخر العالم بدولتنا«.
حريصة  اإلمارات  دولة  حكومة  أن  إلى  مشيراً 
من  واالستفادة  التكنولوجيا  هذه  تبني  تسريع  على 
مع  والشراكات  التعاون  تعزيز  من خالل  إمكاناتها، 

كافة املعنين يف اجلهات احلكومية واخلاصة.

فّكر اصطناعيًا 
التي  املستديرة  الطاولة  اجتماعات  هدفت 
»فكر  مبادرة  ضمن  املاضية  الفترة  يف  نظمت 
بالذكاء االصطناعي« مبقر املسرعات احلكومية 
أفكار  تطوير  إلى  بدبي،  اإلمارات  أبراج  يف 
يف  اإلمارات  جهود  تدعم  شاملة  واقتراحات 
االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  توظيف  تسريع 
على  باالعتماد  احليوية  القطاعات  مختلف  يف 
5 محاور رئيسية تشمل تطوير املواهب، وتوفير 
البنية التحتية، واحلوكمة والتشريعات القانونية، 
مكانة  وتعزيز  املناسبة،  التحتية  البنية  وإعداد 

الدولة كمركز عاملي للذكاء االصطناعي.

مواكبة
تـدرك  العالـم  حكومـات  إن  العلمـاء:  عمـر  د.  معالـي  قـال 
التـي  واإلمكانـات  االصطناعـي  الـذكاء  تكنولوجيـا  أهميـة 
توفرهـا لتطويـر العمل الحكومـي، وآثارها المتوقعة على 
مسـتقبل القطاعـات الحيوية، وتعمـل لتوظيفها بما يخدم 

تحقيـق أهدافهـا االسـتراتيجية ويعـزز موقعهـا عالميـًا.

عمر العلماء: 
تعلمنا من قادتنا أن 

نخدم دولتنا بكل 

ما أوتينا من علم 

ومعرفة

سلسلة اجتماعات 

وجلسات حوارية 

ضمن مبادرة “فكر 

بالذكاء االصطناعي”

مناهج دراسية خاصة 

بالذكاء االصطناعي 

تواكب التوجهات 

المستقبلية للدولة
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ملف العدد

وحاليـاً يجـري تبنـي النهـج االسـتراتيجي الـذي تتبعه 
واالسـتدامة  الغذائـي  األمـن  حيـال  اإلمـارات  دولـة 
علـى فتـرة 15 عامـاً، وقـد مّت تطويـره بالتعـاون مـع 

منظمـة األغذيـة والزراعـة لـألمم املتحـدة.
تفاهـم  مذكـرة   14 توقيـع  سـاهم  اإلطـار  هـذا  ويف 
جديـدة بـن دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة والهنـد 
تهـدف  إضافيـة  جهـود  بـذل  إلـى   ،2017 ينايـر  يف 
إلـى تعزيـز القطـاع مـع التركيـز بشـكل أساسـي علـى 

الزراعيـة. التكنولوجيـا  التعـاون يف مجـال 

ريادة إكبا
املركـز الدولـي للزراعـة امللحية؛ هـو مركز غير ربحي 
1999م.  للبحـوث الزراعيـة تأسـس يف دبـي العـام 

تعزيـز  إلـى  تهـدف  وتنمويـة  بحثيـة  برامـج  ينفـذ 
اإلنتاجيـة الزراعيـة واسـتدامتها يف البيئـات املاحلـة 

والهامشـية.
ميثـل االبتـكار أحـد املبـادئ األساسـية لعمـل املركـز 
بحيـث يتنـاول املنهـج البحثـي متعـدد اجلوانـب إيجـاد 
احللـول لتحديـات مرتبطـة فيمـا بينهـا ارتباطـاً وثيقاً 
تتعلـق بامليـاه والبيئة والدخل واألمن الغذائي وتشـمل 
أبحـاث مبتكـرة يف مجـاالت تقييـم املـوارد الطبيعيـة، 
والتكيـف مـع التغيـرات املناخيـة، وإنتاجيـة احملاصيل 
احليويـة،  والطاقـة  املائيـة،  والزراعـة  وتنويعهـا، 

وحتليـل السياسـات.
 يسـاهم املركز يف حتقيق أهداف التنمية املسـتدامة 
العديـد  تطويـر  علـى  العمـل  خـالل  مـن  العالـم   يف 

مـن التقنيـات التي تشـمل اسـتخدام امليـاه التقليديـة 
وغيـر التقليديـة )ومنهـا امليـاه املاحلة، وامليـاه العادمة 
املعاجلـة، وامليـاه الصناعية، وميـاه الصرف الزراعي، 
واألراضـي،  امليـاه  إدارة  وتقنيـات  البحـر(  وميـاه 
واالستشـعار عـن بُعـد، ومنذجـة التكيـف مـع التغيـر 

املناخـي.
هدفـاً  املعرفـة  وتوزيـع  حتصيل ونشـر  ميثـل 
اسـتراتيجياً مهماً لـ)إكبا(، حيث يهدف ليصبح مقراً 
السـتخدام  املسـتدامة  اإلدارة  حـول  للمعرفـة  رائـداً 
باملناطـق  الزراعـي  اإلنتـاج  يف  الهامشـية  املـوارد 
شـركائه  مبسـاعدة  املركـز  وسيسـتمر  الهامشـية. 
البشـرية  القـدرات  وتنميـة  االبتـكار  العمـل علـى  يف 
وتشـجيع التعلـم الـذي يعتبر أسـاس التغيير املنشـود.

العالـم  حـول  عـدة  مناطـق  املركـز  أنشـطة  تغطـي 
والشـرق  التعـاون اخلليجـي،  مبـا فيهـا دول مجلـس 
آسـيا  وسـط  ومنطقـة  أفريقيـا،  وشـمال  األوسـط 
والقوقـاز، ومنطقـة جنـوب وجنـوب شـرق آسـيا، وفـى 

الصحـراء. جنـوب  أفريقيـة  دول  عـدة 

جهود مقدرة
وقـد متّكـن باحثـون يف املركـز مـن زراعـة خضـراوات 
ظـروف  ضمـن  وامليـاه  التربـة  ملوحـة  مـع  تتأقلـم 
عـن  الناجتـة  األجـاج”  “امليـاه  باسـتخدام  اإلمـارات 

عادمـة. مبيـاه  املعاجلـة  امليـاه  حتليـة  وحـدات 
وهـذه املـرة األولـى التـي تـزرع فيهـا النباتـات امللحيـة 
وكذلـك  املفتوحـة،  احلقـول  يف  احلـار  املنـاخ  ضمـن 
داخل البيوت الشـبكية البسـيطة دون اسـتخدام املياه 
العذبـة بهـدف توفيـر امليـاه وإدخـال هـذه احملاصيـل 

يف  اإلسـهام  وبالتالـي  احملليـة،  الغـذاء  سـلة  ضمـن 
اسـتدامة األمـن الغذائـي مسـتقباًل.

وبـات بوسـع باحثي “إكبـا” يف الوقت احلاضر بفضل 
هـذا اإلجنـاز، التوصـل إلـى حلـول زراعيـة متكاملـة 
بعـن  آخذيـن  حـدة  علـى  منطقـة  لـكل  ومفصلـة 
االعتبـار خصائصهـا املناخيـة وتلـك املتعلقـة بالتربـة 

واالقتصاديـة. االجتماعيـة  اجلوانـب  وكذلـك 
الزراعيـة  ليـرا اخلبيـرة  ديونيسـيا أجنليكـي  وقالـت 
لـدى إكبـا: “نحـن مسـرورون لزراعة النباتـات امللحية 
ضمـن ظـروف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ونـرى 

النتائـج األوليـة مبشـرة جـداً«.
وأوضحـت أنـه باإلضافـة إلى التوفير يف املياه العذبة 
يف  التحليـة  عـن  الناجتـة  األجـاج  امليـاه  واسـتخدام 
عمليـة إنتـاج النباتـات داخل البلد، ينصب تركيزنا يف 
زراعـة النباتـات امللحيـة علـى دراسـات علميـة تظهـر 
األكسـدة  مبضـادات  جـداً  غنيـة  النباتـات  هـذه  أن 

واألحمـاض الدهنيـة والفيتامينـات وغيرهـا”.

6 أنواع من الخضار
ويعكـف باحثـو املركـز، حاليـاً، علـى زراعـة 6 أنـواع 
محطـة  ضمـن  للملـح”  “احملبـة  اخلضـراوات  مـن 
الروثـا  النباتـات  هـذه  ومـن  دبـي،  املركـز يف  بحـوث 
البحـر  وجنـم  البحـري  والبنجـر  البحـري  وكريثمـم 

الشـائع. والقطـف  والسـاليكورنيا 
العناصـر  كافـة  علـى  حتتـوي  اخلضـراوات  هـذه 
احليويـة األساسـية لصحـة اإلنسـان، كما يتسـم بعضها 
بخصائـص دوائيـة وطبيـة. فـ”البقلـة” على سـبيل املثال 
متّثـل املصـدر النباتـي األغنـى بحمـض ألفـا لينولينيـك، 

بجهود باحثين في مركز إكبا بدبي

اإلمارات تطّور نباتات 
غذائية تتأقلم مع الملوحة

دبي- د. محمد سبيل
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أحـد األحمـاض الدهنيـة األساسـية الضروريـة للصحة 
الـذي ال يتـم إنتاجـه داخـل جسـم اإلنسـان.

وتخضـع هـذه النباتـات لالختبـارات باسـتخدام امليـاه 
األجـاج الناجتـة عـن التحليـة التـي متـر عبـر نظـام 
تربيـة األحيـاء املائيـة وبالتالـي االسـتفادة مـن امليـاه 

باملغذيـات. الغنيـة 
هـذا  أن  البقلـة،  علـى  أجريـت  دراسـة  وخلصـت 
النبـات يتسـم بخصائـص مـدرة للبـول ومضـادة للبثـع 
املعدنيـة  باألمـالح  البقلـة  غنـى  إلـى  ونظـراً  ومبـردة، 
ومحتـواه املرتفـع مـن امليـاه بنحو 95 باملئة، فإنه يتسـم 
بخصائـص مهدئـة لتهيجـات املثانـة واملسـالك البولية.
كمـا تبـّن دراسـة أخـرى أن نبـات البقلـة يحتـوي على 
مسـتويات مرتفعـة مـن األحمـاض الدهنيـة أوميغـا 3 
فضـاًل عـن كميـات مهمـة مـن فيتامـن “أ” وفيتامـن 
واملغنيزيـوم  “ب”  فيتامينـات  ومجموعـة  “ج” 

واحلديـد. الكالسـيوم  وكذلـك  والبوتاسـيوم 
وميّثـل البحـث علـى النباتـات امللحيـة أحـد مكّونـات 
الداخليـة  النموذجيـة  “املـزارع  بعنـوان  مشـروع 
والسـاحلية املخّصصـة للتكّيـف مـع التغير املناخي يف 
البيئـات الصحراويـة”. ويلقـى هـذا املشـروع الدعـم 
مـن برنامـج منـح االبتـكار املؤثـر مـن “إكسـبو اليـف” 

دبـي.  2020 إلكسـبو  التابـع 

تطوير وتحسين
ويكمن الهدف العام للمشروع يف إنتاج محاصيل ذات 
منافـع اقتصاديـة للمجتمعـات احملليـة يف األراضـي 
املتدهـورة أو القاحلـة، وعلـى تطويـر وحتسـن املزارع 

الداخليـة منهـا والسـاحلية ذات املكّونـات املتعددة.
وهامشـية  ماحلـة  مائيـة  مصـادر  اسـتخدام  وسـيتم 

لزراعـة محاصيـل غيـر تقليديـة بغـرض رفـع مسـتوى 
لـدى  الدخـل  وضمـان  والتغـذوي  الغذائـي  األمـن 
املزارعـن الذيـن يواجهـون حتديـات إنتـاج احملاصيـل 

البيئـات احلـارة واجلافـة. يف 
تتسـم  زراعيـة  نظـم  تطويـر  يف  فتتمّثـل  الغايـة  أمـا 
بقدرتهـا علـى التكّيـف مـع املنـاخ، وتنوعهـا احليـوي 
وذات تكاليـف مقبولـة وسـهولة اسـتخدامها وغناهـا 
باملغذيـات لزيـادة األمـن الغذائـي يف املناطـق املتأثـرة 
بامللوحـة والبيئـات الصحراويـة واألراضي الهامشـية، 

بالتزامـن مـع توفيـر أضعـاف الدخـل للمزارعـن.

محاصيل تقليدية
األمـن  حتسـن  علـى  شـركائه  مـع  »إكبـا«  يعمـل 
وحتديـد  غربلـة  خـالل  مـن  والتغـذوي  الغذائـي 
للملوحـة  متحملـة  محاصيـل  أصنـاف  واسـتنباط 
تبنيهـا  للمزارعـن  وميكـن  واجلفـاف،  واحلـرارة 
يف بيئـات هامشـية، حيـث عمـل »إكبـا« لعـدد مـن 
السـنوات علـى محاصيـل حوليـة تقليديـة مـن قبيـل 
الـذرة البيضـاء والدخـن اللؤلـؤي والشـعير. وجـاء يف 
أعقـاب عمليـة انتخـاب طرز وراثيـة متحملة للملوحة 
واجلفاف إدخال تلك الطرز الوراثية وتبنيها يف كثير 
مـن بلـدان آسـيا الوسـطى والشـرق األوسـط وشـمال 
أفريقيـا وكذلـك أفريقيا جنوب الصحراء. واسـتخدم 
لتقييـم  خضعـت  التـي  الوراثيـة  الطـرز  مـن  عـدد 
»إكبـا« مـن قبـل شـركاء زراعين وطنين السـتنباط 
أصنـاف جديـدة أثبتـت تفوقهـا علـى صعيـدي حتمـل 

باملـادة احملليـة. والغلـة، مقارنـة  امللوحـة 
»إكبـا«  بحـوث  ركـزت  األخيـرة،  السـنوات  وخـالل 
علـى غربلـة وحتديـد واسـتنباط أصنـاف محاصيـل 
متحملـة للملوحـة واحلـرارة ال تـزرع بشـكل شـائع يف 
املناطق الهامشـية التي يسـتهدفها »إكبا«. وتشـتمل 
هـذه احملاصيـل علـى الكينـوا واخلـردل والسيسـبانيا 
هـذه  كافـة  وتتسـم  والتريتيـكال.  الزعفـران  وكذلـك 
واحلـرارة،  امللوحـة  إلجهـاد  بتحمـل  األصنـاف 
وحتتـاج يف منوهـا إلـى كميـة أقـل مـن امليـاه، وذات 
وعلـف،  كغـذاء  االسـتخدامات  مـن  واسـع  طيـف 
فضـاًل عـن االسـتخدام الصناعـي لهـا، األمـر الـذي 
يجعلهـا أصنافـاً مرشـحة مبشـرة بتنويـع نظـم اإلنتاج 

وباالسـتخدام االقتصـادي للتربـة ومـوارد امليـاه ذات 
الهامشـية. النوعيـة 

علـى  قـادراً  اختياريـاً  ملحيـاً  الكينـوا محصـوالً  يعـد 
الرمـل  ذلـك  تربـة فقيـرة )مبـا يف  بنجـاح يف  النمـو 
الصرف( ويف بيئات حتظى بهطوالت مطرية سـنوية 
ال تتعـدى ۲۰۰ مم. وخـالل السـنوات األخيـرة، حظـي 
الكينـوا باهتمـام عاملـي كمحصـول زراعـي وصناعـي 
ظـروف  النمـو ضمـن  علـى  قـادر  األغـراض  متعـدد 
بشـكل  »إكبـا«  ويعمـل  واملنـاخ.  للتربـة  متطرفـة 
مكثـف علـى تقييـم امكانية الكينـوا كمحصول غذائي 
وعلفـي بديـل لصالـح املناطـق املتضـررة بامللوحـة منذ 
عـام ۲۰۰٦. أمـا التوقعـات حيـال تبنـي احملصـول على 
فتعـد  الهامشـية  البيئـات  يف  وإنتاجـه  واسـع  نطـاق 
مبشـرة جـداً، حيـث جـرى حتديـد بضعة طـرز وراثية 
كمرشـحة محتملة الختبار تكيفها على نطاق أوسـع.

أمـا السـاليكورنيا )اإلشـنان( فيمثـل محصـوالً آخـر 
يعمـل عليـه »إكبا«، والذي أثار الكثير من االهتمام. 
والسـاليكورنيا محصـول ملحـي قـادر علـى النمـو يف 
ميـاه البحـر وميكـن اسـتخدامه كوقـود حيـوي )مـن 
يف  اخلضـراوات،  محاصيـل  مـن  وكواحـد  بـذوره(، 
حن تسـتخدم بقايا كتلته احليوية كعلف للحيوانات. 
كافـة  تقييـم  علـى  »إكبـا«  يعمـل   ،۲۰۱٤ عـام  ومنـذ 
الطـرز الوراثيـة املتوافرة للسـاليكورنيا وجوانب إنتاج 
وسـالالت  زراعيـة  خـالل ممارسـات  مـن  احملصـول 
الكينـوا  جانـب  وإلـى  داخليـاً.  مسـتولدة  بـذور 
والسـاليكورنيا ، يعمـل »إكبـا« أيضـاً علـى محاصيل 

مبشـرة أخـرى سـيفصح عنهـا مسـتقباًل.

مزارعو اإلمارات يهتمون 
 أدرجـت منظمـة األغذيـة والزراعـة العاملية »الفاو« 
نبـات الكينـوا QUINOA ضمن احملاصيل الرئيسـية 
التـى سـتلعب دوراً مهمـاً فـى حتقيـق األمـن الغذائـى 
خـالل القـرن الــ21، ملـا لـه من قيمة غذائيـة مرتفعة، 
املعاكسـة،  املناخيـة  للظـروف  الشـديدة  ومقاومتـه 
وكونـه مـن احملاصيـل التصديريـة التـي ستسـاهم يف 

جلـب املزيـد مـن العملـة الصعبـة للبـالد.
زيـادة  الكينـوا  مزارعـي  عـدد  يشـهد  اإلمـارات  ويف 

مطـردة، وذلـك بفضـل برنامـج محـوري يقـوده املركـز 
الدولـي للزراعـة امللحيـة )إكبـا( بالتعاون مع منظمات 

وطنيـة شـريكة.
البحـوث  جهـود  مـن  عديـدة  سـنوات  أعقـاب  ففـي 
والتنميـة، يعمـل )إكبـا( اليـوم يـداً بيـد مـع املزارعـن 
علـى إدخـال أصنـاف أثبتـت خـالل التجـارب إنتاجيـة 

جيـدة جـداً ضمـن الظـروف احملليـة.

مزارعون رّواد
مـع  إكبـا  علمـاء  يتعـاون  املذكـور،  البرنامـج  وضمـن 
الكينـوا  بـذور  2016 الختيـار  منـذ  شـركاء محليـن 
وتوزيعهـا علـى 12 مزارعـاً رائـداً يف إمـارات أبوظبـي 

والفجيـرة. والشـارقة  وعجمـان 
املزارعـون  شـرع  املثـال  سـبيل  علـى  الشـارقة  ففـي 
مـن  بدعـم   2018 فبرايـر  خـالل  الكينـوا  بزراعـة 
والزراعـة يف حكومـة  البلديـات  ودائـرة شـؤون  إكبـا 
الشـارقة، حيـث باتت املسـتويات املرتفعـة من امللوحة 
املتـر(  يف  سـيمنز  ديسـي   16 حتـى  وصلـت  )التـي 
أصبحـت  التـي  اجلوفيـة  امليـاه  مسـتويات  وتدنـي 

اإلمـارة. هـذه  يف  املزارعـن  تقلـق  مشـكلة 
حتـى  تصـل  غـالل  حصـاد  املزارعـون  يترقـب  كمـا 
تـراوح  رغـم  الهكتـار،  يف  احلبـوب  مـن  طـن   202

معـدل امللوحـة يف تلـك املناطق من 2 حتى 16 ديسـي 
سـيمنز/متر للتربة ومن 6 حتى 18 ديسـي سـيمنز/
الطبيعـة  ذلـك  إلـى  أضـف  اجلوفيـة.  للميـاه  متـر 
الرمليـة للتربـة يف تلـك املناطق وتدنـي خصوبتها، مع 

.805,7 بـن   )pH( درجـة حموضـة 

تزايد مطرد لمزارعي 

الكينوا في اإلمارات 

بسبب برنامج محوري 

يقوده المركز

نجاح تجربة زراعة 

النباتات الملحية 

ضمن المناخ الحار في 

الحقول المفتوحة 

 إدارة مستدامة 

الستخدام الموارد 

الهامشية في اإلنتاج 

الزراعي بالمناطق النائية

ملف العدد
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دعم االكتفاء الذاتي
يقـول الدكتـور يـوان بابلـو رودريغـز كالـي، زميـل مـا 
النتائـج  رؤيـة  »تسـرنا  إكبـا:  لـدى  الدكتـوراة  بعـد 
العربيـة  اإلمـارات  يف  الكينـوا  لزراعـة  األوليـة 
األغذيـة  جـّل  يسـتورد  البلـد  ألن  ونظـراً  املتحـدة. 
لتلبيـة الطلـب احمللـي، فـإن زيـادة اإلنتـاج احمللـي من 
شـتى احملاصيـل، مبـا يف ذلـك محصـول الكينـوا، من 
شـأنه حتسـن االكتفـاء الذاتـي من األغذيـة يف البلد 
يف نهايـة املطـاف واملسـاعدة يف تعزيـز الدخـل لـدى 

املزارعـن«.
قـال  رودريغـز،  الدكتـور  ذكـره   مـا  علـى  وتأكيـداً 
الدكتـور عزيـز هيريتـش، خبيـر البسـتنة لـدى إكبـا: 
»مـن أجـل زيـادة إنتـاج األغذيـة، السـيما يف البيئات 
أفريقيـا  وشـمال  األوسـط  الشـرق  يف  الهامشـية 
إنتـاج  املزارعـن يف  إكبـا  الوسـطى، يسـاعد  وآسـيا 
مزاياهـا  تقتصـر  ال  والتـي  الكينـوا  مثـل  محاصيـل 
يف  ومنوهـا  امليـاه  مـن  أقـل  كميـة  اسـتهالك  علـى 
ظروف شـديدة امللوحة قياسـاً باحملاصيل األساسـية 
مرتفعـة  تغذويـة  بقيمـة  تتسـم  نراهـا  بـل  فحسـب، 

السـوق«. العاليـة يف  قيمتهـا  عـن  فضـاًل 
ولتقييـم األصـول الوراثيـة للكينـوا وانتخاب سـالالت 
تناسـب بالدرجـة الفضلـى مختلـف الظـروف البيئيـة 
املمتـدة عبـر شـتى األقاليـم، يقـوم إكبـا ومنـذ عـام 
بالكينـوا.  خـاص  عاملـي  برنامـج  بـإدارة   2007

يربـو  ملـا  تقييمـاً  لسـنوات عديـدة  املركـز  يجـري  إذ 

بانتخـاب  قـام  حيـث  كينـوا،  سـاللة   121 علـى 
تالئـم  والتـي  منهـا  إنتاجيـة  األفضـل  السـالالت 
وكذلـك  واألردن،  والهنـد  وإثيوبيـا  كمصـر  بلـدان 
قيرغيزسـتان واملغـرب وعمـان، فضـاًل عـن باكسـتان 
واسـبانيا وطاجيكسـتان واإلمـارات العربيـة املتحـدة 

واليمـن.  وأوزبكسـتان 

زراعة األسماك في المياه العادمة 
بحسـب نتائـج جتربـة أجريـت يف املزرعـة النموذجيـة 
العلمـاء  جنـح  دبـي،  يف  »إكبـا«  مبحطـة  الداخليـة 
»إكبـا« يف  بدبـي  امللحيـة  للزراعـة  الدولـي  باملركـز 
عـن  الناجتـة  العادمـة  امليـاه  يف  األسـماك  زراعـة 
أسـرع  منـو  معـدالت  وحتقيـق  التحليـة  محطـات 
زاد  حيـث  الطبيعيـة،  امليـاه  يف  منوهـا  عـن   %100

 600 إلـى   50 مـن  البلطـي  أصبعيـات  وزن  معـدل 
أشـهر  عشـرة  بفتـرة  قياسـاً  أشـهر   5 خـالل  جـرام 
كانـت مطلوبـة سـابقاً للوصـول إلـى الـوزن عينه، وهو 
للمزارعـن  عظيمـة  اقتصاديـة  فرصـة  سـيوفر  مـا 

الزراعيـة. األعمـال  وأصحـاب  احملليـن 

تقليص التكاليف
املياه  استثمار  على  النموذجية  الزراعة  نهج  ويرتكز 
نباتات  وإنتاج  األسماك  لزراعة  التحلية  الناجتة عن 
ملحية )محبة للملوحة( يف مزارع داخلية، واستخدام 
لزراعة  املائية  األحياء  تربية  ومخلفات  البحر  مياه 
الساحلية،  الصحراوية  املناطق  يف  امللحية  النباتات 
وإعادة األراضي املتدهورة واجلرداء إلى دائرة اإلنتاج، 
وبالتالي حتقيق منافع اقتصادية للمجتمعات احمللية.

ميزات
نظـراً للتنـوع الوراثـي امللحـوظ الـذي يتسـم بـه نبـات 
الكينـوا ومرونتـه وقدرتـه علـى التكيـف مـع الظـروف 
البيئيـة القاسـية، جنـد أن زراعتـه ممكنـة يف التربـة 
املتدنيـة  املطريـة  الهطـوالت  ذات  الفقيـرة  امللحيـة 
جداً. وإضافة إلى قيمته يف السوق، يتمتع احملصول 
باملغذيـات،  غنـي  فهـو  اسـتثنائية،  تغذويـة  بتركيبـة 
باألحمـاض  غنـاه  عـن  فضـاًل  الغلويـن،  مـن  وخـاٍل 

األساسـية. والفيتامينـات  األمينيـة 

تحلية المياه
هنـاك  أن  امللحيـة  للزراعـة  الدولـي  املركـز  وأوضـح 
كميـة وفيـرة مـن ميـاه البحـر وامليـاه األجـاج الناجتـة 
عـن حتليـة امليـاه، حيـث يُسـتخدم يف الـري كمية تربو 
علـى 8.7 ماليـن متـر مكعـب مـن امليـاه احملـالة، يف 
امليـاه  الناجتـة عـن حتليـة  امليـاه األجـاج  حـن توفـر 
كميـة تبلـغ نحـو 3.5 مليـون متـر مكعـب حـول العالـم، 
ميـاه  بوصفهـا  إليهـا  ينظـر  العادمـة  امليـاه  وهـذه 
إذا  بيئيـاً واسـعاً  فضـالت، حيـث قـد تشـكل خطـراً 
لـم يتـم التخلـص منهـا بالشـكل الصحيـح أو إدارتهـا 

علـى نحـو آمـن.
ولكـن النظـرة لهـذه امليـاه تبدو مختلفة عنـد »إكبا«، 
بعـد التجـارب والدراسـات األخيـرة التـي  خصوصـاً 
أكـدت أن امليـاه الناجتـة عـن مخلفـات التحليـة وميـاه 
البحـر مصـدران بديـالن عـن امليـاه العذبـة، وميكـن 

اسـتخدامهما يف الـري.
وذلـك مـن خـالل إنشـاء مـزارع منوذجيـة يف املناطق 
الداخليـة والسـاحلية، تعـرف باسـم النظـم املتكاملـة 
لإلنتـاج الزراعـي وتربيـة األحيـاء املائيـة، يسـتخدم 
وكذلـك  اخلضـراوات،  لـري  احملـالة  امليـاه  فيهـا 
امليـاه العادمـة الناجتـة عـن التحليـة لتربيـة أسـماك 
مخلفـات  تسـتخدم  حـن  يف  والشـبوط،  البلطـي 
تربيـة األحيـاء املائيـة لـري النباتـات امللحيـة، بينمـا 
تسـتخدم املزرعـة النموذجيـة السـاحلية ميـاه البحـر 
لتربيـة األسـماك، وكذلـك مخلفـات تربيـة األحيـاء 

املائيـة لـري النباتـات امللحيـة.

حلول زراعية متطورة
يركـز املركـز الدولـي للزراعـة امللحيـة ) إكبـا( علـى 
تنفيـذ بحـوث تطبيقيـة عاليـة اجلـودة تُعـد جوهريـة 
لزيـادة مسـتوى األمـن الغذائـي والتغـذوي، وحتسـن 
األمن املائي، وكذلك املساعدة يف حتقيق مرونة أكبر 
التـي تسـتهدفها داخـل دولـة  الهامشـية  البيئـات  يف 
 اإلمـارات العربيـة املتحـدة وعلـى املسـتوى اإلقليمـي.

1999، أضحـى مرجعـاً  ومنـذ تأسـيس املركـز عـام 
ومركـزاً عامليـاً لالمتيـاز يف الزراعـة املبتكـرة داخـل 
فريـق  خـالل  فمـن  والهامشـية.  املاحلـة  البيئـات 
مـن العلمـاء الدوليـن، يضطلـع إكبـا بتنفيـذ مهمتـه 

 اهتمامات المركز 

تقييم الموارد الطبيعية وإدارتها	 
موارد المياه واستخدامها	 
إدارة التربة	 
تأثيرات تغير المناخ وإدارتها	 
نمذجة التنبؤات	 
االستشعار عن بعد	 
إنتاجية المحاصيل وتنويعها	 
المحاصيل المتحملة للملوحة	 
الموارد الوراثية النباتية	 
البيولوجيا الجزيئية	 
نمذجة المحاصيل	 
الزراعة المائية والطاقة الحيوية	 
سياسات تحقيق المرونة	 
مبادرات خاصة	 
مركز المعرفة	 
برنامج الباحثات العربيات الشابات 	 
حاضنة األعمال الزراعية	 

األساسـية عـن طريـق شـراكات لتقدمي حلـول زراعية 
وأخـرى تتعلـق باألمـن املائـي والتغـذوي يف البيئـات 
الهامشـية. وللقيـام بذلـك، يسـتثمر إكبـا يف البحـوث 
التطبيقيـة املبتكـرة وكذلـك يف االبتـكارات التمكينيـة 
ضمـن بيئـات ماحلـة وهامشـية التـي تغطـي الترابـط 

بـن الغـذاء وامليـاه والطاقـة.

 الخضراوات الجديدة 

تحتوي على العناصر 

األساسية لصحة اإلنسان 

ولألغراض الدوائية 

ضمان الدخل المجزي 

لمزارعين يواجهون 

تحديات إنتاج المحاصيل 

بمناطقهم
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املناطـق الداخليـة امليـاه احملـالة لـري اخلضـراوات، 
بينمـا تسـتخدم امليـاه شـديدة امللوحـة املرجتعـة مـن 
عمليـة التحليـة لتربيـة األسـماك، يف حـن تسـتخدم 
مخلفـات تربيـة األحيـاء املائيـة لزراعـة نباتـات محبة 

كالسـاليكورنيا. للملـح 

ملف العدد

شهدوا مستجدات الفرص واإلنجازات في الذكرى الـ20 للتأسيس

100 من المشتغلين بالزراعة  
في اإلمارات يجمعهم "إكبا"

تهـدف هـذه الفعاليـة التـي أطلـق عليهـا اسـم "اليـوم 
املفتـوح للمزارعـن" إلـى تعريـف املزارعـن احملليـن 
وأصحـاب األعمـال الزراعيـة وغيرهـم مـن أصحـاب 
الزراعيـة  التقانـات  مـن  الواسـع  بالطيـف  الشـأن 
باختبارهـا  وقـام  إكبـا  طورهـا  التـي  واحملاصيـل 
والتحقـق منهـا بالتعـاون مـع شـركائه لضمان مسـتوى 

الظـروف احملليـة. أداء جيـد ضمـن 

مسـاهمة  علـى  للتعـرف  املفتـوح  اليـوم  تنظيـم  مت 
الدولـة  يف  الغذائـي  األمـن  يف  احملليـن  املزارعـن 
الطابـع  ذي  وبتفكيرهـم  بحيويتهـم  واالحتفـاء 
االبتـكاري. وخـالل هـذا احلـدث، تلقـى العديـد مـن 
الرياديـة  أعمالهـم  لقـاء  مختلفـة  جوائـز  املزارعـن 
السـابقة مـع إكبـا علـى مسـتوى تطبيق نتائـج البحوث 

احلقـول. علـى 

شراكة فعالة:
قالـت سـعادة رزان خليفـة املبـارك رئيـس مجلـس 
الفعاليـة:  هـذه  خـالل  كلمتهـا  يف  إكبـا  إدارة 
"يحتفـل إكبـا هـذا العـام بالذكـرى العشـرين علـى 
تفخـر  أبوظبـي   - البيئـة  هيئـة  وإن  تأسيسـه. 
مبـا حققـه املركـز مـن جناحـات وإجنـازات علـى 
كونهـا  مـن  انطالقـاً  املاضيـن  العقديـن  مـدى 
الرئيسـية  والداعمـة  الشـريكة  اجلهـات  إحـدى 
لـه. فاملركـز نفـذ برامـج بحثيـة لتحقيـق التنميـة 
يف أكثـر مـن 30 بلـداً. كمـا عمـل بشـكل وثيـق مـع 
داخـل  والبحثيـة  احلكوميـة  املؤسسـات  مختلـف 
التركيـز  مـع  املتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  دولـة 
علـى بـذل جهـود كبيـرة لتعزيـز الزراعـة والزراعـة 
الفعالـة يف جميـع أنحـاء الدولـة. ومـن نتائـج هـذا 
العمـل أن متكـن املركـز مـن حتديـد وتطوير الكثير 
مـن احملاصيـل والتقانات املناسـبة احمللية الفريدة 

املتحـدة. العربيـة  اإلمـارات  لدولـة 

ثروة معرفية:
مـن جهتهـا، علقـت الدكتـورة أسـمهان الـوايف، 
خـالل  مـن  "أردنـا  قائلـة:  إلكبـا،  العـام  املديـر 
تنظيـم هـذه الفعاليـة أن نصـل إلـى املزارعـن 
دولـة  يف  الزراعيـة  األعمـال  وأصحـاب 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة، وتعريفهم بالتقانات 
واحملاصيـل التـي توصـل إليهـا علماؤنـا والتـي 
تتسم بكفاءة قدرتها على العمل ضمن الظروف 
احملليـة. فخـالل العقديـن املنصرمن، اسـتطاع 
مركزنـا جمـع ثـروة مـن املعرفـة التـي يسـعدنا 
اقتسـامها مـع كافـة أصحـاب الشـأن املعنيـن، 
وعلـى رأسـهم املزارعـن. ويف السـياق املذكـور، 
لعـرض  فرصـة  للمزارعـن  املفتـوح  اليـوم  كان 
االبتـكارات الزراعيـة واحللـول املالئمـة للنظـم 
اإليكولوجيـة داخـل دولـة اإلمـارات، فضـاًل عـن 
كونـه فرصـة لالعتـراف بإسـهامات وابتـكارات 
شـركائنا احملليـن يف هـذا العمـل، وبوابـة نحـو 

إقامـة شـراكات أكثـر متانـة للمسـتقبل".
هـذا ويعمـل مركـز إكبـا منـذ عـام 1999 مـع 
الشـركاء  مـن  مـع غيرهـم  وكذلـك  املزارعـن 
إدخـال  علـى  كبيـر  وبنجـاح  الدولـة  يف 
محاصيـل وتقانـات جديـدة ومتطـورة مالئمـة 

احملليـة. للظـروف 

أبحاث واختبارات:
تقانـات  مـن  العديـد  باختبـار  أيضـاً  العلمـاء  ويقـوم 
الـري احلديثـة التـي تسـاعد يف توفيـر مـا بـن 20-

قياسـاً  للـري  املخّصصـة  امليـاه  مـن  املائـة  يف   50

السـطحي  بالتنقيـط  كالـري  التقليديـة  بالتقانـات 
الفقاعـي.  والـري  بالـرذاذ  والـري  السـطحي  وحتـت 
رطوبـة  لضبـط  املستشـعرات  اسـتخدموا  كمـا 
التربـة بصـورة أفضـل وتقديـر املوازنـة املائيـة علـى 
مسـتوى املزرعـة وكامـل املسـتوى الوطنـي باسـتخدام 

السـواتل. وصـور  بعـد  عـن  االستشـعار 
باسـتخدام  الـري  علـى  أبحاثـاً  إكبـا  أجـرى   كذلـك 
امليـاه شـديدة امللوحـة املرجتعـة مـن عمليـة التحليـة 
وكذلـك ميـاه البحـر لري املـزارع النموذجية الداخلية 
منهـا والسـاحلية. إذ تسـتخدم املـزارع النموذجيـة يف 

دبي: اإلمارات غدًا

الزراعيـة والباحثيـن  األعمـال  الريادييـن والقائميـن علـى  المزارعيـن  100  مـن  2019 شـهد  خـالل فبرايـر 
الزراعييـن وكبـار المسـؤولين وممثلـي الكيانـات الحكوميـة مـن جميـع أنحـاء دولـة اإلمـارات العربيـة 
المتحـدة عرضـًا رئيسـيًا فريـدًا مـن نوعـه للحلـول الزراعيـة المفصلـة خصيصـًا أقيـم في المركـز الدولي 

للزراعـة الملحيـة )إكبـا( بدبـي.

حضور مميز
معالـي مريـم المهيـري وزيـرة الدولـة المسـؤولة عـن ملف 
"يعـد  خاللهـا:  وقالـت  المناسـبة  حضـرت  الغذائـي  األمـن 
البحـث والتطويـر الدعامـة األساسـية لألمـن الغذائـي، حيـث 
يسـاهم فـي إنشـاء أحـدث التقانـات الضروريـة لتعزيـز إنتـاج 
األغذيـة وتقليـل اسـتخدام المـوارد القيمـة، وخاصـة المياه. 
فـي الواقـع، إن البحـث والتطوير يعد أحد أكثر االسـتثمارات 
وسـوء  والجـوع  الفقـر  مـن  الحـد  فـي  والفّعالـة  العامـة 
التغذيـة. وألهميـة هـذا المجـال تـم إضافة البحـث والتطوير 
كعنصر أساسـي في االسـتراتيجية الوطنيـة لألمن الغذائي 
فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحدة، حيث إنـه يتقاطع مع 

جميـع توجهـات االسـتراتيجية". 

 رزان المبارك: 
المركز نفذ برامج 

بحثية لتحقيق 

التنمية في 30 بلدًا

اسمهان لوافي: 
تقاناتنا تتسم بقدرتها 

على العمل ضمن 

الظروف المحلية 
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ريادة وابتكار

شلمت المؤتمرات والبث التلفزيوني واألفالم الوثائقية وعرض اآلثار

آفاق استخدام تقنية
الهولوجرام في اإلمارات

خطاب زايد
قدمـت شـركة نيـو داميينشـن برودكشـنز أحـد اخلطابات 
آل  سـلطان  بـن  زايـد  الشـيخ  املؤسـس،  للقائـد  امللهمـة 
الصـور  تصميـم  طريـق  عـن  ثـراه"،  اهلل  "طيـب  نهيـان، 
عـام  مبناسـبة  "الهولوجـرام"،  األبعـاد  ثالثيـة  املجسـمة 
زايـد وتخليـداً لذكـرى املغفـور لـه الشـيخ زايد بن سـلطان 
آل نهيان، األب املؤسس لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
التقنيـة،  العربيـة لألخبـار  البوابـة  ملـا ذكرتـه  ووفقـاً 
ثالثيـة  املجسـمة  الصـور  تصميـم  خاصيـة  تعتبـر 
األبعـاد "الهولوجـرام" األولـى مـن نوعهـا يف املنطقـة، 
وهـي عبـارة عـن نتيجـة إعـادة تصميـم منـوذج واقعـي 
ثالثـي األبعـاد يسـتند إلـى خطـاب حتفيـزي تاريخـي 
فيـه  أصبحـت  عالـم  يف  زايـد،  الشـيخ  لـه  للمغفـور 
احللـول التقنيـة املسـتحدثة واالبتـكارات التكنولوجية 

تفـرض سـيطرتها وبقـوة علـى السـاحة.
ثالثيـة  التقنيـات  اسـتخدام  أنـه مت  إلـى  اإلشـارة  وجتـدر 
األبعـاد لتصميـم منـوذج مجسـم للمغفـور لـه الشـيخ زايـد، 
يتضمـن أدق تفاصيـل اجلسـم، حيـث ظهـر منتـج نهائـي 
لرسـالة  "الهولوجـرام"  األبعـاد  ثالثـي  للمجسـم  واقعـي 
رسـم  مشـارف  علـى  هـم  الذيـن  للشـباب  املهمـة  سـموه 

املتحـدة. العربيـة  اإلمـارات  دولـة  مسـتقبل 
ومت إنتـاج هـذا التصميـم مـن قبـل فريـق يضـم خبـراء يف 
هذا املجال وأكثر من 400 سـاعة من العمل ليوفر جتربة 

عظيمـة لتصميـم الصـور ثالثية األبعـاد "الهولوجرام".
وأكد املدير التنفيذي لشـركة نيو داميينشـن برودكشنز 

الشارقة: اإلمارات غدًا

اإلمـارات كعادتهـا سـباقة إلـى سـاحات الريـادة وبلـوغ الصـدارة بيـن األمـم ليـس فقـط لمواكبـة 
أحـدث التقنيـات والمناهـج العلميـة فـي العالـم وإنمـا لتقديـم مـا يخصهـا مـن إسـهام يتسـم 
بالفـرادة التـي تحمـل بصمتهـا وهويتهـا. ولذلـك فليـس غريبـًا أن تهتـم بمجـال شـديدة الحيويـة 

والتميـز مثـل تقنيـة الهولوغـرام.

يف هـذا السـياق نذكـر أنـه وبجانـب برامـج التلفزيـون 
داخـل  إلـى  احلـدث  موقـع  مـن  املراسـلن  ونقـل 
العامليـة  القمـة  فعاليـات  خـالل  فإنـه  االسـتديو 
للحكومـات هـذا العـام، خاطـب سـمو الشـيخ حمـدان 
دبـي،  عهـد  ولـي  مكتـوم  آل  راشـد  بـن  محمـد  بـن 
رئيـس املجلـس التنفيـذي، املشـاركن فيها باسـتخدام 

"هولوجـرام". تكنولوجيـا 

وتتيـح تلـك التقنيـة إمكانّيـة مشـاهدة اجلسـم ورؤيتـه 
اإليجابـي  التداخـل  خـالل  مـن  االجتاهـات  كل  مـن 
مواجهـة  أماميـة  موجـات  وإنشـاء  الليـزر  ملوجـات 
للصـورة تعمـل علـى إظهارهـا بشـكل مجسـم، حيـث 
حتمـل طيفـاً مـن األلـوان ثالثيـة األبعـاد يوحـي إلـى 
املشـاهد أن اجلسـم موجـود بالفعـل يف مـكان هـذا 

للواقـع. وكأنـه جتسـيد حقيقـي  الطيـف 
فلـكل  اإلنسـان،  عرفـه  ضـوء  أنقـى  الليـزر  ويُعـد 
موجـات الليـزر التواتـر ذاتـه، وعندمـا يلتقـي شـعاعا 
ليـزر، يولـدان شـبكة تداخـل معقـدة، وميكـن تسـجيل 
هـذه الشـبكة علـى لوحـة تصوير، وهذا التسـجيل هو 

مـا يسـمى بالهولوغـرام.
وشهدت فعاليات القمة العاملية للحكومات هذا العام 
بحضـور نخبـة مـن املسـؤولن احلكوميـن واخلبـراء 
الدوليـن واملتخصصـن يف مختلـف قطاعات التنمية 
ومـن ضمنهـا قطـاع التعليم واملعرفة، اسـتخدام تقنية 
الرقمـي  التعلّـم  تطبيقـات  ضمـن  »الهولوجـرام«، 
ملـلء الفجـوات لـدى كل طالـب بتقـدمي مـا يحتاجـه 
مـن معلومـات وتطويـر مهاراتـه عبـر خـوض جتـارب 
تعليميـة افتراضيـة شـاملة، وتوفيـر مـا ينقصـه مـن 
مراجـع وأبحـاث، وطـرح أسـئلة أساسـية عبـر شـبكة 
اإلنترنـت عبـر تلـك التقنية التي يتم برمجتها للتعامل 

مـع كـم مـن األسـئلة ذات اإلجابـات احملـددة.

إنتـاج  مجـال  قيـادة  علـى  تركـز  الشـركة  رؤيـة  أن 
املنطقـة  يف  "الهولوجـرام"  األبعـاد  ثالثيـة  املجسـمات 
التاريـخ  للعالـم أجمـع علـى أن هـذا  للتأكيـد  بأكملهـا 
والتـراث احلافـل ملنطقـة الشـرق األوسـط بـات بحاجـة 
رؤيـة،  لديهـا   - اإلمـارات   – دولـة  قبـل  مـن  الهتمـام 
وسـوق وبيئـة يوفـران مطلـق احلريات دون التقييد بأية 

حـدود لتحقيـق مـا كان مسـتحياًل يف املاضـي.
إلـى  الرئيسـي  شـركتنا  مقـر  بنقـل  "قمنـا  موضحـاً: 
العربيـة  اإلمـارات  ومثلـت   .2016 دبـي عـام  مدينـة 
املتحـدة وغيرهـا مـن دول مجلـس التعـاون اخلليجـي 
مـا مكننـا مـن تسـهيل  أهـم قواعـد عمـالء شـركتنا 
عمليـة االتصـال والتواصـل واستكشـاف أيـة فـرص 
جديـة وجديـدة لتحقيـق كافـة الـرؤى لواقـع حقيقـي 
كافـة  يف  الريـادة  لتحقيـق  جاهـدة  تسـعى  دولـة  يف 

نحـو مسـتقبل مشـرق". جوانـب احليـاة 

آثار الفجيرة بالهولوجرام
توظيـف  واآلثـار  للسياحـــة  الفجيـــرة  هيئــة  بـادرت 
»تقنيـة الهولوجـرام« لعـــرض أهــم القطــع األثريـة 
التـــي تـــم اكتشافها فــي مواقـــع أثريــة مختلفـــة فــي 

إمـــارة الفجيـرة وتعــود لعـــدة عصــور قدميــة.
بنظـام  األثريـة  القطـع  الهولوجـرام  تقنيـة  وتعـرض 
كل  مـن  القطـع  برؤيـة  تسـمح  حيـث  األبعـاد،  ثالثـي 
االجتاهـات، ومتنـح زوار متحـف الفجيرة فرصة رؤية 
القطعة عن قرب وبكل تفاصيلها، ومت إطالق التقنية 

شركة نيو 
دايمينشن 
برودكشنز 

قدمت خطابًا 
للقائد المؤسس 

بالهولوجرام في 
"عام زايد"

تمتلك خاصية 
إعادة تكوين صور 

األجسام ثالثية 
األبعاد وكأنها 

أنوار في الهواء

 استخدام 
»الهولوجرام« 
ضمن تطبيقات 
التعّلم الرقمي 
لملء الفجوات 

لدى الطالب 
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بأهميـة  يبـدأ بـك«، إميانـاً  »االبتـكار  حتـت عنـوان 
اسـتخدام التقنيـات بشـكل ذكـي يخدم أهـداف الهيئة 

بشـكل عـام، واملتحـف بشـكل خـاص.

الصورة التجسيدية
فإنه  ساكن  ماء  بركة  يف  حجراً  رمينا  لو 
دوائر  شكل  على  تنتشر  ستتولد موجات منتظمة، 
متاماً  متماثلن  حجرين  رمينا  ولو  املركز.  متحدة 
يف نقطتن مختلفتن فإن املوجات التي تنتج عنهما 
يتجه بعُضها نحو بعض. فإذا التقت ذروةُ موجة مع 
ذروة موجة أخرى فإنهما تتضافران وتعطيان موجة 
موجة  ذروةُ  التقت  وإذا  منهما؛  كٍلّ  من  مرتن  أكبر 
وتوِلّدان  املوجتان  تنعدم  أخرى  موجة  حضيض  مع 
منطقة سكون يف املاء. وهكذا ميكن لنا أن نتصور 

كَلّ اإلمكانات البينيَّة بن املوجات. والنتيجة النهائية 
ى شبكة التداُخل. وتسلك  هي نظام معقد للغاية يسَمّ
السابقة.  املوجات  سلوك  متاماً  الضوئية  املوجاُت 
ويَُعُدّ الليزر أنقى ضوء عرفه اإلنسان؛ فلكِلّ موجات 
شعاعا  يلتقي  فعندما  وهكذا  ذاته.  التواتر  الليزر 
تسجيل  وميكن  معقدة؛  تداُخل  شبكة  يوِلّدان  ليزر، 
هذه الشبكة على لوحة تصوير. وهذا التسجيل هو 

ما يسمى بالهولوجرام.

خاصية الذواكر ثالثية األبعاد 
لَْت علـى هـذه اللوحـة  ولكـي نـرى الصـورة التـي ُسـِجّ
للـذي  مماثـل  ليـزر  شـعاع  نسـِلّط  أن  مـن  بـدَّ  ال 
يظهـر  وعندئـٍذ  ذاتهـا؛  اللوحـة  علـى  اسـتخدمناه 
ر علـى بُعـد صغيـر مـن اللوحـة ويبـدو  اجلسـُم املصـَوّ
ثالثـي األبعـاد. ولعـلَّ أغـرب مـا يف الهولوغـرام هـو 
أنـه لـو كسـرنا اللوحـة فـإن كَلّ ِكْسـرة منهـا ميكـن لهـا 
إذا  الصـورة  )وتتشـَوّش  بكاملهـا  الصـورة  تعطـي  أن 

دقيقـة(. الِكْسـرات  صـارت 
صناعـة  لتتـم  األساسـية  األجـزاء  هاهـي 

األبعـاد؟ ثالثيـة  الذاكـرة 
1.ليزر أرغوني )أزرق – أخضر(.

2.مقسمات شعاعية لتقوم بتقسيم شعاع الليزر.
3.مرايا لتوجيه أشعة الليزر.

4.لوحة بلورات سائلة .
5.عدسات لتركيز أشعة الليزر.

6.بلَّورة ليثيوم-نيوبات أو بوملير ضوئي.

تجربة ملهمة
لنـدن«  كوليـدج  »إمبريـال  جامعـة  اتخـذت 
البريطانيـة خطـوة جديـدة يف النظـام التعليمـي، 
وهي االسـتعانة بتقنية الصور التجسـيدية ثالثية 
األبعـاد »هولوجـرام« لألسـاتذة، دون حضورهم 

إلـى اجلامعـة إللقـاء احملاضـرات.
وميكـن لهـذه التقنيـة أن تظهـر طيـف األسـاتذة مـن 
أماكنهـم لقلـب قاعـة احملاضـرات أمـام الطالب، دون 
أن يحضـروا بأنفسـهم إلـى اجلامعـة، لتعتبـر جامعـة 
التـي  اجلامعـات  أولـى  هـي  كوليـدج«  »إمبريـال 

تسـتخدم هـذه التقنيـة يف العالـم.

إضاءة
إعـادة  مـن  تمكـن  فريـدة  خاصيـة  التقنيـة  هـذه  تمتلـك 
فـي  أنـوار  وكأنهـا  األبعـاد  ثالثيـة  األجسـام  صـور  تكويـن 
الهـواء بمالمـح واضحـة فرغـم أنه ال يوجد مصـدر ضوئي أو 
شـعاع أو حتـى سـطح لينعكـس عليـه الضـوء إال أنها تقوم 
بعـرض الجسـم فـي صـورة وكأنه الجسـم الحقيقي نفسـه 

كظهـور سـلحفاة فجـأة إنسـان.

تتيح التقنية إمكانّية 

مشاهدة الجسم 

من كل االتجاهات 

بالتداخل اإليجابي 

لموجات الليزر

 اإلمارات وظفت 
التقنية بنجاح 
في التلفزيون 
وفي قمة 
الحكومات األخيرة 

آفاق

اإلنتاج: أفول عناصر وبزوغ أخرى
اإلنتاج  عناصر  فإن  سميث(  )آدم  الحر  الرأسمالي  االقتصاد  لمؤسس  الباكرة  اإلسهامات  منذ 

التنظيم أو  إليها عنصر  المال، والعمل( والحقًا أضيف  االقتصادي تمثلت دائمًا في )األرض، رأس 

. entrepreneurshipاإلدارة

  فأما األرضland  فهي تمثل مجموعة الموارد الطبيعية وتشمل المياه والمعادن التي في باطن 

لإلنسان  تعالى  اهلل  سخرها  التي  األخرى  الطبيعية  والثروات  الغابات  عن  فضاًل  البسيطة،  وظاهر 

لتتحّول إلى مواد خام من أجل الصناعة والخدمات.

وأما رأس المال فمن لفظ المصطلح يتبين أنه المال القابل ألن ينفق في تمويل العمليات اإلنتاجية 

والتنظيمية، ولكنه يشمل أيضًا األصول الثابتة المشتراة بالمال من أجل إقامة النشاط االقتصادي 

المعين، كالمباني والماكينات.

وإذا كان العمل labor   بادئ األمر كان يدل على جهد اإلنسان العضلي فإنه يشمل أيضًا مهاراته 

الفنية التي اكتسبها من أجل زيادة كفاءته ورفع إنتاجيته وتجويد منتجه.

فعلى  ومفاهيمها،  اإلنتاج  عناصر  تطوير  صعيد  على  كبرى  تحّوالت  حدثت  األخيرة  اآلونة  في 

سبيل المثال، حدثت النقلة النوعية في مجال التميز المؤسسي وتطوير سياسات الموارد البشرية 

فضاًل عن التطّور النوعي الناجم عن تبني مناهج ونماذج التخطيط االستراتيجي من أجل تحقيق 

الغايات المرسومة مسبقًا، بعد تحليل واقع ومحيط المنشأة أو الدولة أو المؤسسة المعنية.

كما وهناك تحّول آخر طرأ على عنصر الموارد الطبيعية، حيث لم تعد األرض التي ترمز إليها بتلك 

األهمية التي كانت عليها طوال القرن العشرين وما قبله، فاليوم نحن بصدد الزراعة من دون تربة، 

.IT واإلنتاج من دون مواد خام، خاصة اإلنتاج المرتبط بالتطبيقات الذكية وتكنولوجيا المعلومات

حتى  التقليدي،  االقتصاد  جانب  من  يجارى  ال  باذخًا  نوعيًا  حضورًا  المعرفة  اقتصاد  حقق  لقد 

وكأنه يضعنا أمام شروط جديدة لعناصر اإلنتاج الحديث القائم على الذكاء االصطناعي وتوظيف 

المعلومات، فالروبوت المعجز بات يحل في مجال العمل محل طاقة البشر، وتوظيف المعلومات 

احتل مكان توظيف المواد الخام الطبيعية.

اليوم صارت النقود ائتمانات إلكترونية، وبناء العقارات بواسطة تقنية األبعاد الثالثة 3D والنشاط 

التجاري انتشر واسعًا عبر الشبكة العنكبوتية ومصادر الطاقة تحّولت من مشتقات النفط والفحم 

تحقيقًا  والهواء،  كالشمس  والمتجّددة،  البديلة  الطاقة  مصادر  إلى  والكهرباء،  والغاز  الحجري 

لشرط التنمية المستدامة المرغوبة بشدة على نطاق عالم اليوم.

مفهوم االستثمار نفسه خضع لتحّول نوعي جارف، إذ لم تعد مشاريع األعمال تخوض كثيرًا في 

مجاالت الزراعة والصناعة التقليديتين، بل إن شراء األفكار الجديدة واالختراعات واالبتكارات الحديثة 

وصناعة التطبيقات الذكية باتت مؤخرًا تجتذب المزيد من رؤوس األموال المستثمرة بما يلبي حاجة 

السوق المتنامية الى المنتجات الذكية واألجهزة التكنولوجية األكثر حداثة وفرادة.

نحن في عهد انترنت األشياء IOT، حيث الثالجة الخاوية في البيت تعرف ماذا ينبغي أن تشتري 

لتمتلئ مجددًا فتتواصل من تلقاء ذاتها مع المحالت المناسبة وتطلب ما يلزمها وبالفعل يحدث 

لها مرادها على جناح السرعة.. بعد هذا كله كيف ال نكون أمام مفهوم جديد لالقتصاد وعناصره.

د. محمد عبدالقادر سبيل
مدير التحرير
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أروقة الجمعية

الثالثـة  الشـهور  فعاليـات  أبـرز  متثلـت  وقـد 
يلـي: فيمـا  املاضيـة 

المؤتمر السنوي الخامس 
شـهد الفريـق سـمو الشـيخ سـيف بـن زايـد آل نهيان، 
نائـب رئيـس مجلـس الوزراء، وزير الداخلية، الرئيس 
الفخـري جلمعيـة اإلمـارات للتخطيط االسـتراتيجي 
الدكتـورة  معالـي  وبحضـور  املسـتقبل،  واستشـراف 
أمـل القبيسـي رئيسـة املجلس الوطنـي االحتادي، يف 
اخلامس عشـر من أبريل املاضي، »املؤمتر السـنوي 
اخلامـس جلمعيـة اإلمارات للتخطيط االسـتراتيجي 
واستشـراف املسـتقبل« الـذي جـاء هـذا العـام حتـت 

شـعار »التسـامح يف رؤى زايـد«.

حضـر  املؤمتـر، معالـي الفريـق ضاحي خلفـان متيم، 
معالـي  بدبـي،  العـام  واألمـن  الشـرطة  رئيـس  نائـب 
شـرطة  عـام  قائـد  املزروعـي  خلـف  فـارس  اللـواء 
أبوظبـي، واللـواء الركن خليفة حارب اخلييلي، رئيس 
مجلـس التطويـر املؤسسـي بالـوزارة، واللواء عبداللــه 
واللـواء  دبـي  لشـرطة  العـام  القائـد  املـري  خليفـة 
سـيف الـزري الشامسـي قائـد عـام شـرطة الشـارقة، 
واللـواء عبدالعزيـز مكتـوم الشـريفي مديـر عام األمن 
الوقائـي، واللـواء الدكتـور عبـد القـدوس العبيدلـي، 
للتخطيـط  اإلمـارات  جمعيـة  إدارة  مجلـس  رئيـس 
االسـتراتيجي واستشـراف املسـتقبل، والعميد محمد 
حميـد بـن دملـوج الظاهـري األمـن العام  ملكتب سـمو 
نائـب رئيـس مجلس الـوزراء وزير الداخلية وعدد من 

املـدراء العامـن ومديـري اإلدارات بـوزارة الداخليـة.
كمـا حضـره سـعادة أحمـد شـبيب الظاهـري، األمـن 
محمـد  وسـعادة  االحتـادي  الوطنـي  للمجلـس  العـام 
سـالم بـن كـردوس العامـري عضـو املجلـس الوطنـي 
االحتـادي، وسـعادة الدكتـور سـعيد عبداللــه املطـوع 
والشـيخ محمـد  االحتـادي،  الوطنـي  املجلـس  عضـو 
اإلمـارات  جمعيـة  عـام  أمـن  املعـال،  عبداللــه  بـن 
املسـتقبل  واستشـراف  االسـتراتيجي  للتخطيـط 
وأعضـاء اجلمعيـة، وعـدد مـن املدعويـن مـن أعضـاء 

الضيـوف. ومـن  الدبلوماسـي  السـلك 
وثائقيـاً،  فيلمـاً  املؤمتـر،  بدايـة  يف  احلضـور  وتابـع 
بـإذن اهلل  لـه  املغفـور  مـن مقـوالت  اسـتعرض عـدد 
الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان »طيـب اهلل ثراه« 
يف تعزيـز مفهـوم التسـامح كقيمـة مجتمعيـة أصيلـة 

التـي هـي أسـاس التواصـل بـن املجتمعـات.
وكـرم الفريـق سـمو الشـيخ سـيف بـن زايـد آل نهيـان، 
نائـب رئيـس مجلـس الوزراء، وزيـر الداخلية، املجلس 
الوطنـي االحتـادي علـى اسـتضافته الكرميـة ألعمـال 
املؤمتـر، كمـا كـرم سـموه املتحدثـن باملؤمتـر وعـدد 
مـن الشـركاء الداعمـن، وتسـلم سـموه مـن الطالبـة 
علـى  تأليفهـا  مـن  كتابـاً  السـويدي«  »أصـول عمـر 
هامـش التكـرمي يحمل عنوان »قلم رصاص يكتشـف 

وحبـر يخطـط«.
وطالبـات  طـالب  ألقـى  املؤمتـر  مسـتهل  ويف 
املـدارس كلمـة ترحيبيـة نيابـة عـن سـعادة/ اللـواء 
العبيدلـي، رئيـس مجلـس  القـدوس  الدكتـور عبـد 
هـذه  موضـوع  أهميـة  فيهـا  تنـاول  اجلمعيـة  إدارة 
الـدورة اخلامسـة ملؤمتـر اجلمعيـة وهـو )التسـامح 
يف رؤى زايـد(، حيـث أشـاد بتجربـة الوالد املؤسـس 
واخليـر  النمـاء  دروب  يضـيء  نبراسـاً  التـي ظلـت 
واالسـتقرار لشـعب دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
كمـا نـوه بدعـم وتوجيـه الفريـق سـمو الشـيخ سـيف 
مـن  إلـى سلسـلة  أفضـى  نهيـان مبـا  آل  زايـد  بـن 
لرؤيـة  دعمـاً  اجلمعيـة  حققتهـا  التـي  اإلجنـازات 
االسـتراتيجي  للوعـي  ونشـراً   2021 اإلمـارات 
واستشـراف املسـتقبل، كما شـكر الدكتور العبيدلي 
املجلـس الوطنـي ودوره البنـاء يف اسـتضافة هـذه 

منتظمـة. بصـورة  النوعـي  احلـدث 

تسامح 
مـن جانبهـا أكـدت معالـي الدكتورة أمل القبيسـي 
رئيسـة املجلـس الوطنـي االحتـادي يف تصريحات 
التسـامح أحـد  أن  املؤمتـر  انعقـاد  لهـا مبناسـبة 
أبـرز املبـادئ التـي زرعهـا القائد املؤسـس املغفور 
لـه بـإذن اهلل تعالـى الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل 
نهيـان »طيـب اهلل ثـراه« لـدى شـعب اإلمـارات، 
قيادتهـا  توجهـات  يف  أساسـياً  ركنـاً  فصـار 
وسياسـاتها. ونحن نحتفي بعام التسـامح نسـتلهم 
قيـم زايـد ومبادئـه يف التسـامح والتعايـش قيـادًة 

وحكومـة وشـعباً عبـر منظومـة قيـم زايـد.
عـرف  اإلماراتـي  املجتمـع  أن  معاليها إلـى  وأشـارت 
الثقافيـة  والتعدديـة  التسـامح  يف  األصيـل  بإرثـه 
عليـه  سـار  الـذي  النهـج  وهـو  والتعايـش،  واالنفتـاح 
نهيـان  آل  زايـد  بـن  خليفـة  الشـيخ  السـمو  صاحـب 
رئيـس الدولـة »حفظـه اهلل«، وأخيه صاحب السـمو 
رئيـس  نائـب  مكتـوم  آل  راشـد  بـن  محمـد  الشـيخ 
»رعـاه  دبـي  حاكـم  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  الدولـة 
اهلل«، وصاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل 
نهيـان ولـي عهـد أبوظبي نائـب القائد األعلى للقوات 
املسـلحة وإخوانهـم أصحـاب السـمو أعضـاء املجلـس 
األعلـى حـكام اإلمـارات حتـى أصبحت الدولة يف ظل 

شملت دورات تدريبية وعصفًا ذهنيًا ومذكرة تفاهم

المؤتمر السنوي الخامس يتّوج 
بالتسامح فعاليات الجمعية

 
الشارقة: اإلمارات غدًا

    شـهدت أروقـة جمعيـة اإلمـارات للتخطيـط االسـتراتيجي واستشـراف المسـتقبل عـدة فعاليـات 
نوعيـة خـالل األشـهر الثالثـة الماضية، عّززت حضورهـا اإلعالمي وعمقت دورهـا االجتماعي والثقافي 
المتمثـل فـي رفـع مسـتوى الوعـي المعرفـي باسـتحقاقات المسـتقبل رصـدًا وتحليـاًل واستشـرافًا 
وتخطيطـًا ممـا رفـع رصيـد الجمعيـة عاليـًا خاصـة مـع إضافـة منجـزات مجلـة اإلمارات غـدًا ومـا أحدثته 
مـن قيمـة مضافـة علـى صعيـد الحيـاة الثقافيـة والصحفية مـن خالل طرح نمـوذج صحافة استشـراف 

المسـتقبل بـكل خصائهـا وميزاتهـا.  

 أمل القبيسي: 

اإلمارات في ظل 

قيادتنا الرشيدة 

نموذج عالمي 

للتعايش

عبدالقدوس العبيدلي: 

تجربة زايد المتسامحة 

نبراس يضيء سبيل 

الخير والنماء 

سيف بن زايد شهد 

المؤتمر الخامس 

وكرم المشاركين

تشكيل مجلس إدارة 

جديد للجمعية 

بحضور وزارة تنمية 

المجتمع

ورشتان في 

المسؤولية 

المجتمعية بالشارقة 

ورأس الخيمة بالتعاون 

مع وزارة العدل
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شراكة نوعية مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا
عقدت الجمعية اتفاقية تعاون وشراكة نوعية مع جامعة 
روتشسـتر األميركيـة للتكنولوجيـا بدبـي، تقضي باإلسـهام 
األكاديمـي الجـاد فـي مجـال استشـراف المسـتقبل وفقـًا 

ألعلـى المعاييـر المعرفيـة األميركيـة والعالمية.
   وينتظـر أن تـؤدي االتفاقيـة إلـى تحقيـق نقلة ذات قيمة 
مضافـة عاليـة علـى الصعيـد المحلـي واإلقليمـي لناحيـة 
نقـل أحـدث النظريـات العلميـة والنمـاذج الناجحـة بما يدعم 
أجنـدة اإلمـارات الوطنيـة ويحقـق مرامـي رؤيـة 2071 التـي 

تتطلـع ألن تكـون اإلمـارات فـي صـدارة دول العالـم.
  وقـع المذكـرة مـن جانـب الجمعيـة سـعادة اللـواء الدكتور 
عبـد القـدوس العبيدلـي، رئيـس مجلـس اإلدارة، ومـن ناحيـة 
الجامعـة،  رئيـس  العسـاف  يوسـف  البروفسـور  روتشسـتر 
للتخطيـط  اإلمـارات  جمعيـة  إدارة  مجلـس  أعضـاء  بحضـور 
للجامعـة  وممثليـن  المسـتقبل،  واستشـراف  االسـتراتيجي 

التـي يقـع مقرهـا فـي واحـة السـيليكون بدبـي.

أروقة الجمعية

التوجيهـات السـديدة لقيادتنـا الرشـيدة مثـاالً بـارزاً 
ومنوذجـًا عامليـًا يحتـذى بـه يف تعزيـز قيـم التسـامح 
والتعايـش، مـا يلقـى احتـرام وتقديـر شـعوب العالـم 
تطلقهـا  التـي  العامليـة  املبـادرات  خـالل  مـن  كافـة 

. اإلنسـانية  اإلمـارات خلدمـة 
وأكـدت معاليهـا علـى أن رعايـة الفريـق سـمو الشـيخ 
سـيف بـن زايـد آل نهيـان نائـب رئيس مجلـس الوزراء 

وزيـر الداخليـة، الرئيـس الفخـري جلمعيـة اإلمـارات 
املسـتقبل،  واستشـراف  االسـتراتيجي  للتخطيـط 
اإلمـارات  جلمعيـة  اخلامـس  السـنوي  املؤمتـر 
املسـتقبل،  واستشـراف  االسـتراتيجي  للتخطيـط 
االحتـادي  الوطنـي  املجلـس  مبقـر  عقـد  والـذي 
زايـد«،  »التسـامح يف رؤى  بأبوظبـي، حتـت شـعار 
احلكيمـة  قيادتنـا  اهتمـام  علـى  كبيـرة  داللـة  يـدل 
بنشـر وتعزيـز وترسـيخ قيـم التسـامح.. مشـيرة الـى 
أن املؤمتـر يلقـي الضـوء علـى مكانـة قيـم التعايـش 
والتسـامح يف الفكـر االسـتراتيجي للقائـد املؤسـس، 
لـدوره  متامـاً  واعيـاً  كان  الـذي  الفـذ  القائـد  وهـو 
التاريخـي يف تشـكيل مسـتقبل الدولـة فـكان حريصـاً 
علـى تنميـة وتعزيـز قيـم التسـامح والتعايش والسـالم 
العدالـة  قواعـد  وفـق  اجلميـع  ومعاملـة  العالـم  يف 
واملسـاواة  وكان حريصـاً علـى نشـر القيـم اإلنسـانية 

والعالـم. الوطـن   ربـوع  النبيلـة، يف 
يعقـد  الـذي  املؤمتـر  إلـى  القبيسـي  أمـل  وأشـارت 
حتـت شـعار »التسـامح يف رؤى زايـد« ميثـل مقاربـة 
منهجيـة ورؤيـة تخّصصيـة عميقـة لنهـج التسـامح يف 
منظومـة  فينـا  غـرس  الـذي  املؤسـس،  القائـد  فكـر 
العالـم  فحضـارات  واملبـادئ،  القيـم  مـن  متكاملـة 
يف  مبتغاهـا  وحتقـق  تنهـض  لـم  اإلنسـاني  وإرثهـا 
التطويـر إال بقـادة أفـذاذ حملـوا علـى عاتقهـم قيمـة 
التسـامح كركيـزة لتقدمهـم، واإلنصـات والتشـاور مـع 
اآلخريـن أسـلوب عمـل لبنـاء أممهـم وتشـييد أركان 
عمـران حضارتهـم وقـد حبانـا اهلل مبثـل هـذا القائـد 
الفـذ املغفـور لـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان 
»طيـب اهلل ثـراه« الـذي جعـل مـن التسـامح أسـلوب 

حيـاة.
للرؤيـة  ثمـرة  هـو  سـبق  مـا  كل  معاليهـا:  وتابعـت 
العميقـة لقيادتنـا الرشـيدة التي وضعت اسـتراتيجية 
واضحـة للتسـامح يف دولـة اإلمـارات فأنتجـت احملبـة 
والسـالم، وأسسـت لتعايـش فريـد قـل نظيـره حـول 

العالـم.
 وأكـدت معاليهـا علـي أن املجلـس الوطنـي االحتـادي 
يشـارك يف أعمال املؤمتر من خالل ورقة عمل حول 
سـعادة  قدمهـا  اإلماراتـي(  التشـريع  يف  )التسـامح 

سـعيد املطـوع عضـو املجلـس الوطنـي االحتـادي.

فكر استراتيجي:
ثقافـة   ونشـر  تعزيـز  جهـود  ضمـن  املؤمتـر،  يأتـي 
االستشـرايف  للوعـي  وتعميقـاً  االسـتراتيجي  الفكـر 
العـام  هـذا  يتميـز  كمـا  اإلماراتـي،  املجتمـع  وسـط 
اخلامـس  املؤمتـر  محـاور  بتركيـز   واضحـن  
احلديـث حـول التسـامح يف رؤى زايـد خاصـة ونحـن 
عمليـة  اسـتجابة  تعـد  وهـذه  التسـامح،  عـام  يف 
لتوجيهـات قيـادة اإلمـارات  الرشـيدة نحـو جعـل هذا 

سـامية. كقيمـة  للتسـامح  عامـاً   2019 العـام 
واسـتعرض  فعاليـات املؤمتـر أربعة محاور رئيسـية 
شـارك  يف طرحهـا كل مـن معالـي ضاحـي خلفـان 
متيـم، نائـب رئيـس الشـرطة واألمـن العـام  بدبـي، 
الـذي تناولـت ورقتـه )القوة الناعمـة يف فكر زايد(، 
حيـث اسـتعرض بعضـاً مـن مناقـب املغفـور لـه بإذن 
»طيـب  نهيـان  آل  سـلطان  بـن  زايـد  الشـيخ  اهلل 
اهلل ثـراه« وصفاتـه القياديـة كمـا جـاءت يف كتـاب 
أمثلـة  وقـدم  خلفـان،  ضاحـي  معالـي  تأليـف  مـن 
وأفئـدة  قلـوب  يف  اخلالـد  القائـد  مـن  ومقـوالت 

شـعبه وأمتـه العربيـة.
 بينما حتدث عن )االنفتاح احلضاري والتسامح( 
للجنة  واملقرر  العضو  الرميثي،  سلطان  سعادة/ 
الدكتور  سعادة  وقدم  التسامح،  لعام  العليا 
االحتادي،  الوطني  املجلس  عضو  املطوع،  سعيد 
اإلماراتي(،  التشريع  يف  )التسامح  بعنوان  ورقة 
الصابري،  محمد  عفراء  سعادة/  واستعرضت 
بعنوان  ورقة  التسامح،  وزير  ملكتب  العام  املدير 

)اإلمارات عاصمة التسامح(.
 

دعم القيم: 
عضـو  املطـوع  سـعيد  الدكتـور  سـعادة  وقـال 
املجلـس الوطنـي االحتـادي يف مداخلـة لـه بعنـوان 
»التسـامح يف التشـريع اإلماراتي« إن مواد دسـتور 
دولـة اإلمـارات الـذي يُعـد املظلـة الشـاملة جلميـع 
التشـريعات والقوانـن بالدولـة، وبـن أنـه ويف شـهر 
يوليـو 2015، صـدر مرسـوماً بقانـون رقـم  2 لسـنة 
والكراهيـة«  التمييـز  مكافحـة  »قانـون   2015

يهـدف إلـى إثـراء ثقافة التسـامح العاملـي، ومواجهة 
كانـت طبيعتهـا،  أيـاً  والعنصريـة،  التمييـز  مظاهـر 

بتجـرمي  ويقضـي  ثقافيـة،  أو  دينيـة،  أو  عرقيـة، 
ومقدسـاتها،  األديـان  بـازدراء  املرتبطـة  األفعـال 
خطـاب  ونبـذ  كافـة،  التمييـز  أشـكال  ومكافحـة 
التعبيـر،  وطـرق  وسـائل  مختلـف  عبـر  الكراهيـة 
اجلماعـات  أو  األفـراد  بـن  التمييـز  يحظـر  كمـا 
أو  املذهـب،  أو  العقيـدة،  أو  الديـن،  أسـاس  علـى 
امللـة، أو الطائفـة، أو العـرق، أو اللـون، أو األصـل. 
املتعـّددة يف  املجلـس  مبـادرات  املطـوع  واسـتعرض 

التسـامح. تشـريعات  تعزيـز 

مذكرة تفاهم مع مؤسسة وطني اإلمارات
الـرزاق  القـدوس عبـد  الدكتـور/ عبـد  اللـواء   وقـع سـعادة 
العبيدلـي، رئيـس مجلـس إدارة جمعيـة اإلمـارات للتخطيـط 
االسـتراتيجي واستشـراف المسـتقبل مذكـرة تفاهـم بيـن 
عنهـا   وقـع  التـي  اإلمـارات  وطنـي  ومؤسسـة  الجمعيـة 
سـعادة/ ضـرار بالهـول الفالسـي، مديـر المؤسسـة، وذلـك 
وتحقيقـًا  الوطنيـة  األجنـدة  دعـم  علـى  التعـاون  بغـرض 
الشـيخ  سـمو  التوقيـع  مراسـم  شـهد  الطرفيـن،  ألهـداف 
سـيف بـن زايـد آل نهيـان، نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء، وزيـر 
أمـل  والدكتـورة/  للجمعيـة،  الفخـري  الرئيـس  الداخليـة، 
االتحـادي،  الوطنـي  المجلـس  رئيسـة  القبيسـي،  عبداللــه 
ومعالـي الفريـق/ ضاحـي خلفان تميم، نائب رئيس الشـرطة 
خلـف  فـارس  اللـواء  وسـعادة/  دبـي،  فـي  العـام  واألمـن 
اللـواء  وسـعادة/  أبوظبـي  شـرطة  عـام  قائـد  المزروعـي 

المـري قائـد عـام شـرطة دبـي.  عبداللــه خليفـة 

توقيع مذكرة 

تفاهم بين الجمعية 

ومؤسسة وطني 

اإلمارات

الخبيران األميركي 

دوغالس دين 

والسويسري وودي 

ويد في ورشة تفعيل 

استشراف المسنقبل

جمعية اإلمارات للتخطيط االستراتيجي واستشراف المستقبليوليو  201٩العدد 3اإلمارات غدًا 4849



إيلون ماسك.. 
نموذج لصناع مستقبل العالم

إيلون ماسك ELON MUSK .. رجل أعمال كندي طموح ومتشبث بالمستقبل، حاصل على 
مؤسس  1971م، مهندس ومخترع.  عام  أفريقيا  في جنوب  الجنسية األمريكية، ولد 
رئيسها  فهو  الفضائية  البعثات  الفضاء وإطالق  مركبات  لتصنيع  إكس   شركة سبيس 

التنفيذي، والمصمم األول فيها .

ماسـك تعلـم برامـج الكمبيوتـر ذاتيـاً وهـو مـا يـزال 
سـن  إلى كنـدا يف  انتقـل  عشـرة،  الثانيـة  سـن  يف 
السـابعة عشـرة ليكمل تعليمه يف جامعة كوينز، لكنه 
لـم يسـتمر فيهـا غيـر عامـن، حيـث انتقـل بعـد ذلـك 
إلى جامعـة بنسـلفانيا ليحصـل علـى شـهادة يف علـوم 
شـهادة الفيزياء من  وارتـون،  مدرسـة  االقتصاد مـن 
ماسـك  بـدأ   1995 عـام  يف  والعلـوم.  اآلداب  كليـة 
رسـالة الدكتوراه اخلاصة بـه يف الفيزيـاء التطبيقيـة 
يسـتمر  لـم  سـتانفورد لكنه  املواد يف جامعـة  وعلـوم 
بكتابـة الرسـالة ألنـه تخلـى عـن الفكـرة بعـد يومـن 

ليهتـم مبجـال ريـادة األعمـال.
شارك ماسك يف تأسيس شركة زيب 2، شركة لبرمجة 
املواقــع، حصلــت عليهــا شــركة كومباك يف عــام 1999 
ــغ 340 مليــون دوالر. أســس ماســك بعــد  مقابــل مبل
ذلك شــركة إكــس دوت كــوم، وهــي شــركة دفــع عبــر 
اإلنترنــت. إندمجــت الحقــاً مــع شــركة كونفينيتــي 
املعروفــة  بــال  شــركة باي  لتصبــح   2000 عــام  يف 
مبلــغ  موقع إيباي مقابــل  اشــتراها  والتــي  اآلن 

1.5مليــار دوالر أمريكــي يف أكتوبــر 2002م.
سـبيس  شـركة   ماسـك  أسـس   ،2002 مايـو  يف 
وإطـالق  الفضـاء  مركبـات  إكس لتصنيـع 
املديـر  منصـب  بهـا  يشـغل  الفضائيـة،   البعثـات 
شـارك  كمـا  الرئيسـي.  التنفيذي واملصمـم 
شركة تيسـال  تأسـيس  يف   2003 عـام  يف 
الكهربائيـة  املركبـات  لصناعـة  موتـورز، 
فيهـا  ليشـغل  الشمسـية،  وصناعة األنظمـة 
واملهنـدس  التنفيذي أيضـاً  املديـر  منصـب 
فكـرة  اسـتلهم   ،2006 عـام  حلـول  مـع  املنتـج. 
لتوفيـر  كشـركة  سـيتي،  سـوالر  مصنـع  إنشـاء 
حاليـاً  الشمسـية  والتابعـة  خدمات الطاقـة 
موتـورز  شـاغال  شـركات  تيسـال  ملجموعـة 
عـام  يف  اإلدارة.  مجلـس  رئيـس  منصـب  فيهـا 
أيـه  تأسـيس أوبن  يف  ماسـك  سـاعد   ،2015
ربحيـة  تهـدف  أبحـاث  غيـر  شـركة  وهـي  آي، 
فيهـا  يشـغل  االصطناعـي،  تطوير الـذكاء  إلـى 
يف  سـاهم  كمـا  املسـاعد.  املديـر  منصـب  حاليـاً 
يف  متخصصـة  شـركة  شـركة نيورالينك،  تأسـيس 
تطويـر  علـى  تركـز  العصبيـة  التكنولوجيـا  مجـال 

احلاسـوب  البشـري مع  اتصال الدمـاغ  سـبل 
عـام  يف  ليشـغل  الوسـيط(،  العقـل  )حاسـوب 
نفـس  أواخـر  يف  التنفيـذي.  منصب املديـر   2016
حتتيـة  وبنيـة  أنفـاق  شـركة  ماسـك  أسـس  العـام 
الشـركة  بالعربّيـة  كمبانـي أو  بـورجن  أسـمها ذا 
االزدحـام  مـن  للتخلـص  منـه  محاولـة  يف  اململـة 

أجنلـوس. يف لـوس  املـروري 
بحلـول أكتوبـر 2017، قـدرت صـايف ثـروة ماسـك 
علـى  أمريكي حاصـاًل  20.8 مليـار دوالر  بحوالـي 
املركـز 21 يف مجلـة فوربـس يف قائمـة أثـرى 400 
شخص يف الواليات املتحدة. يف مارس 2016، جاء 
يف املركـز الثمانـن يف قائمـة أغنـى رجـال العالـم. 
فوربـس يف  وضعته مجلـة   ،2016 ديسـمبر  يف 
النـاس  أكثـر  قائمـة  والعشـرين يف  املركـز احلـادي 
نفـوذاً. صـرح ماسـك أن أهـداف شـركاته كشـركة 
سـوالر سيتي، تيسـال موتورز، وسـبيس إكس تخدم 
تلـك  بـن  مـن  والبشـرية.  العالـم  تغييـر  يف  رؤيتـه 
طريـق  احلراري عـن  تقليل االحتبـاس  األهـداف 
إيجـاد طـرق جديـدة ونظيفـة وغيـر مكلفـة لتوليـد 
على املنازل واحملطـات،  وتوزيعهـا  الطاقة ونقلهـا 
خطر االنقراض بإنشـاء  مـن  اإلنسـان  حمايـة 
عشـق  سـطح املريخ.   علـى  بشـرية  مسـتعمرات 
ماسـك تطوير احملركات، حيـث قـام بتطويـر نظـام 
السـريعة أو الهايبرلوب،  يعرف بالـدورة  نقـل 
التـي  السـريعة  الطائـرات  يف  لتعمـل  وقدمهـا 
تسـتخدم مروحـة كهربيـة، والتـي أصبحـت تعـرف 

الكهربائيـة. ماسـك  باسـم طائرة 

كذلــك هــو املؤســس املســاعد ملصانع تيســال موتــورز  
لتصنيــع الســيارات الكهربائيــة واألجهــزة الشمســية، 

ويعمــل مديرهــا التنفيذي واملهنــدس املنتــج فيهــا. 
شـارك يف تأسـيس شـركة التـداول النقـدي الشـهيرة باي 
إدارة شـركه سـوالر سـيتي. يطمـح  ورئيـس مجلـس  بـال، 
السـرعة  فائـق  النقـل  نظـام  فكـرة  جتسـيد  إلـى  ماسـك 

املسـمى بالهايبرلوب.
يف ديسمبر 2016، اختارته مجلة فوربس ليكون يف املرتبة 
21 يف قائمـة أكثـر الرجـال نفـوذاً يف العالـم بحلـول فبرايـر 
2018، قـدرت صـايف ثروتـه مبـا يقـارب 20.8 مليـار دوالر 
أمريكي ليدخـل بذلك قائمـة أغنـى رجـال العالـم حاصـاًل 

علـى املركـز الثالث واخلمسـن 53. 

اختارته مجلة 
فوربس في 

المرتبة 21 كأكثر 
رجال العالم نفوذًا

ثروته 20.8 
مليار دوالر 

أمريكي ومرتبته 
53 في قائمة 

األثرياء

مؤسس 
شركة سبيس 
إكس  لتصنيع 
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مشاريع الفضاء

إلجراء تجارب علمية وتوثيق الحياة خارج الجاذبية

هزاع المنصوري إلى محطة 
الفضاء )ISS( سبتمبر المقبل

دبي: البيان

األعيـن تترقـب، والقلـوب تتلهـف إلـى تلـك اللحظـة التاريخيـة التـي يحلـق فيهـا أّول إماراتـي وأول 
عربـي، ويسـتقر فـي محطـة بيـن الكواكـب، ضمـن كوكبـة مـن رواد الفضـاء العالمييـن، فـي ريـادة 

جديـدة تزيـد بهـا دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة رصيدهـا فـي سـجل المجـد. 

صحفي  تقرير  يف  اإلماراتية  البيان  صحيفة  وبحسب 
راشد  بن  مركز محمد  أعلن  فقد  املنصرم  أبريل  نشر 
للفضاء أنه قد وقع االختيار على هزاع املنصوري ليكون 
رائد الفضاء األساسي يف َمهمة االنطالق إلى محطة 
هزاع  ليكون  املقبل،  سبتمبر   25 يوم  الدولية  الفضاء 
محطة  إلى  ينتقل  وعربي  فضاء إماراتي  أول رائد 
الفضاء الدولية، وتتضمن املهمة جتارب علمية إضافة 
من  على  الفضاء  لرواد  اليومية  احلياة  توثيق  إلى 

احملطة الدولية.
اختيار  املركز  أعلن  كما 
بدياًل  النيادي  سلطان 
املهمة،  لنفس  له 
علماً أن املنصوري 
ي  د لنيا ا و

يوري  »مركز  يف  للتدريبات  حالياً  يخضعان 
النجوم  مدينة  يف  الفضاء«  رواد  لتدريب  غاغارين 
املنصوري  وسيقضي  املهمة،  لهذه  يف روسيا حتضيراً 
ضمن  الدولية  الفضاء  محطة  من  على  أيام  ثمانية 
بعثة فضاء روسية، وستحمله مركبة »سويوز أم أس 
15«، التي ستنطلق من محطة »بايكونور« الفضائية 

وسيعود   ،2019 سبتمبر   25 يف كازاخستان بتاريخ 
على من املركبة »سويوز أم أس 12«.

محطة الفضاء الدولية
الدولية باإلجنليزيـة:  الفضائيـة  احملطـة 
)International Space Station( وتعـرف 
فضاء دوليـة  هي محطـة   )ISS( اختصـاراً 
عـن  تقريبـاً  كيلومتـراً   390 ارتفـاع  علـى  تـدور 
كـم  ألـف   28 سطح كوكب األرض وبسـرعة 
الدوليـة  الفضـاء  محطـة  صممـت  السـاعة.  يف 
الفضائيـة  محطة احملطـة  ومهـام  محـل  لتأخـذ 
بتعـاون  عليهـا  اإلشـراف  ويتـم  الروسـية مير، 
دولـي. هدفهـا حتضير اإلنسـان لتمضية أوقـات 
خـارج  التجـارب  وإجـراء  يف الفضـاء،  طويلـة 

األرضيـة . منطقة اجلاذبيـة 
مت بنـاء محطـة الفضـاء الدوليـة مبوجـب تعـاون 
املتحدة وروسـيا ومتويل  بقيادة الواليـات  دولـي 
العمـل  بـدأ  أوروبيـة،  دول  من كندا واليابـان و10 
 100 تكلفتهـا  وبلغـت  سـنة  1998،  بنائهـا  علـى 
مليـار يـورو. علـى مـن احملطـة الدوليـة هـذه اللحظة 
أربعـة رواد. يوجـد هناك علـى األقل أربعة مختبرات 
حتتـوي علـى أجهزة إلجراء بحوث واسـعة النطاق يف 

مجـاالت مختلفـة مثـل املـواد، السـائل، علـوم احليـاة 
واالحتـراق والتقنيـات اجلديـدة.

أطلقـت محطـة الفضـاء الدوليـة للمـرة األولى يف 20 
نوفمبـر 1998، وبذلـك يكـون قـد مـر 20 عامـاً علـى 

إطالقهـا يف عـام 2018.
ارتفاعهـا عـن سـطح األرض يتـراوح مـن 370-460 
كم، ويبلغ وزنها نصف مليون كغم، وتبلغ سرعتها 28 
ألف كم يف الساعة، لذا فاحملطة الدولية تكمل دورة 
واحـدة حـول األرض كل 90 دقيقـة وتكمل حوالي 16 
دورة حـول األرض يوميـاً، وحيـث أن الشمس تشـرق 
علـى روادها وتغـرب 16 مـرة خـالل اليـوم الواحـد، 
لـذا ومنعـاً للتشـويش فقـد حـددوا الوقـت الوسـطي 
احملطـة  مـن  علـى  املعتمـد  هـو  ليكـون  )جرينتـش( 
الدولية، وعندما تغرب الشـمس يف لندن تغلق نوافذ 
شـعوراً بالليل ليناموا،  الـرواد  إلعطـاء  آليـا  احملطـة 
صباحـاً  السـابعة  السـاعة  يسـتيقظون  ثـم  ومـن 
ليعملوا عشـر سـاعات يومياً، عدا يوم السـبت خمس 
سـاعات. هناك محطتـن أرضيتـن للتحكـم باحملطة 
املتحـدة  بالواليـات  األولى بهيوسـتون  الدوليـة؛ 

روسـيا. األمريكية والثانية مبوسـكو عاصمة 

خطوة مهمة
أكد يوسـف حمـد الشـيباني، مديـر عـام مركز محمد 
بـن راشـد للفضـاء، أن هـذا اإلعـالن خطـوة مهمـة 
علـى طريـق حتقيـق أهـداف برنامـج اإلمـارات لـرواد 
الفضـاء الـذي أطلقـه صاحـب السـمو الشـيخ محمـد 
رئيـس  الدولـة  رئيـس  نائـب  مكتـوم،  آل  راشـد  بـن 
وصاحـب  اهلل،  رعـاه  دبـي،  حاكـم  الـوزراء  مجلـس 
السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان، ولـي عهـد 
أبوظبـي نائـب القائـد األعلـى للقـوات املسـلحة، يف 
العـام 2017، لتدريـب وإعـداد فريق من رواد الفضاء 
مبهـام  للقيـام  الفضـاء  إلـى  وإرسـالهم  اإلماراتيـن 

علميـة مختلفـة.
وأشـار الشـيباني إلـى أن هـزاع املنصـوري وسـلطان 
الشـباب  مـن  القادمـة  لألجيـال  قـدوة  النيـادي 
اإلماراتي الطموح الذي سيسـعى للسـير على نهجهم 
مسـتفيدين مـن اإلمكانـات واملقومـات التـي توفرهـا 
الدولـة لشـباب الوطـن لتشـجيع األجيال الشـابة على 

التحلي بشـغف االستكشـاف واالبتكار، وذلك إلعداد 
تعزيـز  يف  سيسـهمون  الذيـن  املواطنـن  مـن  أجيـال 
مكانـة الدولـة يف علـوم وأبحـاث الفضـاء وفـق خطـط 
وبرامـج مسـتدامة تهـدف إلـى تأهيـل كـوادر وطنيـة 
الطموحـة  التطلعـات  يخـدم  مبـا  الفضـاء  قطـاع  يف 

بالوصـول إلـى اقتصـاد وطنـي قائـم علـى املعرفـة.

مستوى متقدم
العـام  املديـر  املـري، مسـاعد  أكـد سـالم  مـن جهتـه 
للشـؤون العلميـة والتقنيـة يف مركـز محمـد بـن راشـد 
للفضـاء ومديـر برنامـج اإلمـارات لـرواد الفضـاء، أن 
املسـتوى املتقـدم الـذي وصـل إليـه هـزاع املنصـوري 
لديـه  اإلمـارات  شـباب  أن  يؤكـد  النيـادي  وسـلطان 
جميـع  يف  النجـاح  لتحقيـق  والطمـوح  العزميـة 
راشـد  بـن  أن مركـز محمـد  إلـى  املجـاالت، مشـيراً 

سيقضي المنصوري 

8 أيام بمحطة الفضاء 

الدولية ضمن بعثة روسية

يوسف الشباني: 

المنصوري والنيادي قدوة 

لطموح األجيال القادمة 

)ISS(  محطة 

فضاء دولية تدور 

على ارتفاع 390 

كيلومترًا بسرعة 28 

ألف كم/ساعة 
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للفضـاء مـاٍض يف االسـتثمار يف القـدرات اإلماراتيـة 
إلـى املقدمـة. لدفـع هـذا القطـاع 

املنصـوري  هـزاع  الفضـاء  رائـدا  »يتلقـى  وأضـاف: 
وسلطان النيادي نفس التدريبات لضمان جهوزيتهما 
إذ  الدوليـة،  الفضـاء  محطـة  إلـى  االنطـالق  ملهمـة 
األساسـي  الفريـق  مـع  املنصـوري  هـزاع  يتـدرب 
ويتـدرب سـلطان النيـادي مـع الفريـق البديـل، علمـاً 

يتألـف مـن ثالثـة رواد فضـاء«. أن كل فريـق 
وأشـار املـري إلـى أن هـزاع املنصـوري سـيكون أول 
رائـد فضـاء عربـي تسـتقبله محطـة الفضـاء الدوليـة 
وسيقوم بتقدمي جولة تعريفية مصورة باللغة العربية 
للمحطـة، حيـث سـيوضح مكونـات احملطـة واألجهـزة 
واملعـدات املوجـودة علـى متنهـا، كمـا سـيقوم بتصويـر 
كوكـب األرض والتفاعـل مـع احملطـات األرضيـة ونقل 
احليـاة  توثيـق  إلـى  إضافـة  والتجـارب،  املعلومـات 

اليوميـة لـرواد الفضـاء علـى مـن احملطـة.

وسـيُوكل للمنصـوري خـالل تواجـده علـى من محطة 
الفضـاء الدوليـة َمهمـة علمية تتضمن القيام بتجارب 
بجاذبيـة  مقارنـة  الصغـرى  اجلاذبيـة  تأثيـر  توضـح 
األرض ومنهـا 15 جتربـة سـيتم اختيارهـا بنـاء علـى 
مسـابقة »العلـوم يف الفضـاء« التـي أطلقهـا املركـز 
وتسـتهدف املدارس داخل دولة اإلمارات. كما سـيتم 
اإلنسـان  احليويـة جلسـم  املؤشـرات  تفاعـل  دراسـة 
داخـل احملطـة مقارنـة بـاألرض قبـل وبعـد الرحلـة، 
وللمـرة األولـى سـيتم هـذا النـوع مـن األبحـاث علـى 
أبحـاث  مـع  النتائـج  سـتُقارن  حيـث  عربـي،  إنسـان 
أجريـت علـى رواد فضـاء مـن مختلـف مناطـق العالم، 
إضافـة إلـى ذلـك، سـتُوكل إلـى املنصـوري مسـؤولية 
اسـتكمال مهـام علميـة يف مختبـرات محطـة الفضـاء 

الدوليـة خـالل فتـرة املَهمـة.

طموح
طيـار  ضابـط  هـو  املنصـوري  هـزاع  أن  يُذكـر 
احلربيـة،  األف-16  طيـاري  أبـرز  مـن  عسـكري، 
تخـّرج مـن كليـة خليفـة بـن زايـد اجلويـة، مَتكنـه مـن 
طّيـار  ضابـط  جعـاله  الالمحـدود  وطموحـه  عملـه 
اسـتعراضياً، وكان مـن أوائـل الطياريـن اإلماراتيـن 
يف  للطيـران  دبـي  معـرض  يف  املشـاركن  والعـرب 
عـروض اسـتعراضية يف الذكـرى اخلمسـن للقـوات 
يف  اإلماراتـي  الوطنـي  واليـوم  اإلماراتيـة،  املسـلحة 
العـام 2017، واحتفـاالت اليوبيـل الذهبـي لتأسـيس 
النيـادي،  أمـا سـلطان  اإلماراتيـة.  املسـلحة  القـوات 
لـرواد  اإلمـارات  ببرنامـج  التحاقـه  قبـل  عمـل  فقـد 
الفضـاء يف القـوات املسـلحة كمهنـدس أمـن شـبكات 
ويحمـل شـهادة الدكتـوراه يف تخصـص منـع تسـريب 

املعلومـات. معايير
تـم  النيـادي  وسـلطان  المنصـوري  هـزاع  أن  إلـى  ُيشـار 
اختيارهمـا مـن بيـن 4022 مرشـحًا تقدمـوا لاللتحـاق ببرنامج 
اإلمـارات لـرواد الفضـاء بعـد سلسـلة طويلـة مـن االختبـارات 
المقابـالت  مـن  ومجموعـة  المتقدمـة  والنفسـية  الطبيـة 
الشـخصية وفـق أعلـى المعاييـر العالميـة. ويحظـى برنامـج 
تطويـر  صنـدوق  مـن  مباشـر  بدعـم  الفضـاء  لـرواد  اإلمـارات 
التمويلـي  الـذراع  المعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت  قطـاع 

االتصـاالت. قطـاع  لتنظيـم  العامـة  للهيئـة 

 سرعتها 28 ألف كم 

في الساعة وتكمل 

دورة حول األرض كل 

90 دقيقة 

تدور 16 دورة 

حول األرض يوميًا 

والشمس تشرق 

عليها 16 مرة 

في اليوم

مشاريع الفضاء

هزاع  اإلماراتي  الفضاء  رائد  النطالق  تمهيدًا 
الفضائية  »بايكونور«  محطة  من  المنصوري 
الفضاء  محطة  في  لإلقامة  في كازاخستان 
الدولية )ISS(، يتم تدريبه حاليًا بمعية زميله 
سلطان النيادي، الذي يقوم بدور االحتياطي 

الديل، ومن أهم أنواع التدريبات التي 
يتلقاها الرائدان اإلماراتيان:

تدريبات فضائية 
بمحطة قاقارين الروسية

التدرب 
على النشاط يف 

بيئة حتاكي انعدام 
اجلاذبية.

 

ارتداء بدلة 
الفضاء »سوكول« 

بوزن أكثر من 10 كلجم 
يف غضون 30-25   

ثانية.

العمل يف غرفة 
    الضغط التي حتاكي 

 االرتفاع عن سطح لبحر 
جهاز   من 5-10 كلم

الطرد 
املركزي حملاكاة 

حالة االنطالق بسرعة 
فائقة نحو الفضاء والهبوط 

يف رحلة العودة إلى األرض.

رمي والتقاط لوح يزن 50 
كلجم حملاكاة التعامل 
مع املعدات واألدوات 

يف بيئة العمل.

االستفادة من 
املوارد املتاحة 

والتواصل مع فرق 
البحث من خالل 
إشارات بصرية.

تعلم 
كيفية العمل 
والتحرك يف مساحة 

صغيرة.

تعلم الكلمات الروسية 
للضوابط واألزرار داخل 

املركبة الفضائية.

كيفية 
اخلروج من كبسولة 

تالفة وبناء نوعني من 
املالجئ.

التدريب على كيفية النجاة 
من الشتاء الروسي داخل 

غابة مبفردها يف حالة 
االضطرار إلى القيام 

بعمليات إنزال 
طارئة.
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ريادة وابتكار

تسهدف الوصول بالسيارات الكهربائية والهجينة إلى %10

خطة دبي للتنقل األخضر 2030
دبي: اإلمارات غدًا

مسـيرة التطـّور النوعـي ألسـلوب الحيـاة فـي اإلمـارات غـدًا أخـذ ينتشـر فـي جميـع المجـاالت وبصورة 
محمومـة وناجحـة، بمـا فيهـا الخدمـات ذات الطابـع الرفاهـي الحديـث، ومـن ذلـك قطـاع السـيارات 
الخاصـة بوصفهـا مـن أبـرز مالمـح الرفاهيـة المدنيـة ومن أهم وسـائل النشـاط اإلنتاجـي واالجتماعي، 
فـكان البـد مـن إيـالء هـذا القطـاع العنايـة التـي يسـتحقها مـن التطويـر بمـا يليـق بمسـتوى كبريـات 

مـدن العالـم المتقـدم.

دبي  يف  للطاقة  األعلى  املجلس  أعد  السياق  يف 
استراتيجية دبي للتنقل األخضر 2030 الرامية لرفع 
على  والكهربائية  الهجينة  املركبات  استخدام  نسب 
مستوى القطاع احلكومي وإمارة دبي، مبا يتماشى مع 
االستدامة  ناحية  لإلمارة من  االستراتيجية  األهداف 

وجودة الهواء واحلد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

إدراج  بنسـبة  الوصـول  االسـتراتيجية  وتسـتهدف 
املركبات الكهربائية والهجينة من إجمالي املشتريات 
السـنوية للمركبات اجلديدة واملسـتأجرة يف أسـطول 
احلكومـة إلـى 10% بحلـول عـام 2030، والوصـول 
الكهربائيـة  والسـيارات  الهجينـة  املركبـات  مبجمـوع 
علـى مسـتوى إمـارة دبـي إلـى 10% يف عـام 2030.

إدراج
ومـن املعلـوم أنـه يف عـام 2015 مت تطويـر دراسـة 
والكهربائيـة  الهجينـة  املركبـات  إلدراج  تفصيليـة 
بالتنسـيق  املشـتريات،  قائمـة  ضمـن  اإلمـارة  يف 
مـع اجلهـات احلكوميـة ذات الصلـة وعلـى رأسـها 
وميـاه  كهربـاء  وهيئـة  واملواصـالت  الطـرق  هيئـة 
دبـي وبقيـة اجلهـات احلكومية يف اإلمارة، حيث مت 
االتفاق منذ عام 2016 على تطبيق سياسـة إدراج 
الهجينـة  املركبـات  مشـتريات  إجمالـي  مـن   %10

املؤسسـات  يف  واملسـتأجرة  اجلديـدة  والكهربائيـة 
احلكوميـة، وتطبيـق احملفـزات املدعومـة مـن هيئـة 
دبـي  وميـاه  كهربـاء  وهيئـة  واملواصـالت  الطـرق 
ألصحـاب السـيارات الكهربائيـة، وخـالل السـنوات 
الثـالث املاضيـة حتققـت نتائـج إيجابيـة ملموسـة، 
حيـث ارتفـع عـدد املركبـات الهجينـة والكهربائيـة 
املسـتهدفة يف اإلمارة يف عام 2018، إلى أكثر من 

مركبـة.  4000

محطات تزويد
ولتحقيـق أهـداف االسـتراتيجية، وّفـرت »كهربـاء 
كهربائيـة  320 محطـة شـحن  يقـارب  مـا  دبـي« 
واملواصـالت  الطـرق  هيئـة  قامـت  كمـا  مجانيـة، 
بإعفـاء املركبـات الكهربائيـة مـن رسـوم املواقـف 
لـدى  والتجديـد  التسـجيل  ورسـوم  العامـة، 
سـالك  بطاقـة  تقـدمي  إلـى  باإلضافـة  الهيئـة، 
باملركبـات  التعريـف اخلاصـة  مجانيـة والصقـات 

الكهربائيـة.

حوافز إضافية
خـالل عـام 2018، تمـت دراسـة جملـة مـن الحوافـز اإلضافيـة 
الحكوميـة  الخصومـات  مثـل  مسـتقباًل،  تطبيقهـا  ليتـم 
لشـراء المركبـات الكهربائيـة والمركبـات المدمجـة الهجينـة 
منهـا  جانـب  إعـداد  فـي  الشـروع  تـم  وقـد  الكهربائيـة 

مطـرد. بشـكل  للتطبيـق 

وّفرت »ديوا« 

320 محطة شحن 

كهربائية مجانية 

إلنجاح الخطة

)RTA( قررت إعفاء 

المركبات الكهربائية 

من رسوم المواقف 

و»سالك«

خصومات حكومية لشراء 

المركبات الكهربائية 

والمدمجة الهجينة
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الرياضة غدًا

ابتكرتها شرطة دبي واالختبارات األولية 
أثبتت نجاحها في سباقات القدرة 

 خـوذة إماراتيـة ذكيـة تحـدث 
نقلـة فـي األلعـاب الرياضيـة

دبي: البيان

لـم تعـد الرياضـة بعيـدة عن التطـور العلمي 
تطـور  يظهـر  يـوم،  بعـد  ويومـًا  الحالـي، 
وإثـارة  متعـة  مـن  يزيـد  جديـد  تكنولوجـي 
مختلـف  فـي  الرياضـة  ممارسـة  وسـهولة 
األلعـاب، ومؤخـرًا بـدأ مرحلـة التجـارب علـى 
المجـال  فـي  الحديثـة  المبتكـرات  بعـض 
الرياضي، والتي ظهرت على يد شرطة دبي 
مـن خـالل بعـض المعـارض الدوليـة الحديثـة 
المتخصصـة، وفـي مقدمتها خـوذة ذكيـة 
للفرسـان في العالـم، ودراجة هوائية ذكية 
تـم تصميمهـا فـي ورشـة اإلبـداع واالبتـكار 

دبـي. الخيالة بشـرطة  بـإدارة  الخاصـة 

موقـع الفـارس، ومروحـة تقـوم بتبريـد رأس الفـارس، 
وكشـاف بتقنيـة الدايـودات املضيئـة )إل أي دي(.

احلديثـة،  اخلـوذة  مـن  يجعـل  احلديـث  والتصميـم 
وسـيلة حمايـة مثاليـة للكثيـر مـن األلعـاب الرياضيـة 
التـي يرتـدي العبيهـا خـوذات حمايـة، مثـل سـباقات 
الهوائيـة،  والدراجـات  والراليـات،  للخيـول،  القـدرة 
وهـي الرياضـات التي تسـتلزم تتبع ممارسـيها بشـكل 
مت  وبالفعـل  األخطـار،  أو  اإلصابـات  مـن  يحميهـم 
جتربـة اخلـوذة الذكيـة يف عدداً من سـباقات القدرة، 

وأثبتـت جناحـاً كبيـراً.

إصابات الرأس
حتـدث العميـد خبيـر محمـد عيسـى العضـب مديـر 
إدارة اخليالـة يف شـرطة دبـي، مديـر عـام نـادي دبـي 
للفروسـية، عـن سـبب تطويـر اخلـوذة، قائـاًل: »كانـت 
فكـرة تطويـر اخلـوذة، خـاص بشـرطة اخليالة، بسـبب 

مـا يواجهـه فرسـان مكافحـة الشـغب مـن إصابـات يف 
الـرأس خـالل التدريبـات، بسـبب خطـورة االلتحامـات 
بـن اخليـول أثنـاء التدريبـات علـى القنابـل الصوتيـة 
ابتـكار اخلـوذة  والدخانيـة، وتغلـب عليهـا مـن خـالل 
الذكية، التي أسهمت يف خفض نسبة إصابات الرأس 
مـن 4% يف عـام 2014، إلـى 1% يف 2015، ووصلـت 
إلى نسبة صفر% يف 2016 و2017 و2018، قبل أن 

يتـم تطويرهـا بالشـكل اجلديـد يف 2019«.

تعاون الشركاء
وقـال العضـب: »نتيجـة جنـاح اخلـوذة وتطويرهـا 
املجـال  تطبيقهـا يف  التفكيـر يف  كبيـر، مت  بشـكل 
تسـتلزم  التـي  األلعـاب  يف  وحتديـداً  الرياضـي، 
ارتـداء ممارسـيها خـوذات خاصـة، وكان يف مقدمة 
والتـي  القـدرة،  سـباقات  رياضـة  األلعـاب،  تلـك 
ملسـافات  اجلـواد  صهـوة  الفـارس،  فيهـا  ميتطـي 
طويلـة، وهـو يتطلـب مـن منظمـي تلـك السـباقات، 
جانـب  إلـى  دقـة،  بـكل  املتسـابقن  مسـار  متابعـة 
حمايتهـم مـن اإلصابـات، ومت بالفعـل إجـراء عـدد 
مـع  بالتعـاون  السـباقات  بعـض  يف  التجـارب  مـن 

املجـال«. الشـركاء يف هـذا  عـدد مـن 

الدراجة الهوائية
كشـف العضـب أيضـاً، عن الدراجـة الهوائيـة الذكيـة 
مت  »الدراجـة  بقولـه:  دبـي،  شـرطة  ابتكرتهـا  التـي 
اخلاصـة  واالبتـكار  اإلبـداع  ورشـة  يف  تصميمهـا 
أماميـة  مصـدات  علـى  وحتتـوي  اخليالـة،  بـإدارة 
التدريـب،  أثنـاء  اخليـول  مـع  لاللتحامـات  وخلفيـة 
وجهـاز رش املـاء لتدريـب اخليـول علـى سـيناريوهات 

الشـغب.  أعمـال 
سباقات القدرة من 

الرياضات المستفيدة 

من الخوذة الذكية

قاذفة الكرات
أعلـن العميـد عيسـى العضـب عـن ابتكار شـرطة دبـي لجهاز 
قذف الكرات المطاطية، ويتم استخدامها في مجال تدريب 
الخيـول لرفـع درجـة جاهزيتهـا، إلـى جانـب تهيئـة الفرسـان 
علـى مواجهـة حـاالت الشـغب وكيفيـة التصـدي للخارجيـن 
عـن النظـام العـام، وتعـد األولى مـن نوعها على مسـتوى 
العالـم مـن ناحيـة اإلمكانيـات واألجهـزة التـي تؤهلهـا ألداء 
مهامهـا بفعاليـة عاليـة، كمـا أن نسـبة األعطـال بهـا بلغـت 

صفـر% لعـدم وجـود محـرك بها.

واخلـوذة الذكيـة، التي صممت بشـكل انسـيابي فريد 
لشـرطة  املؤسسـية  الهويـة  مـع  ويتناسـب  متناسـق 
دبـي، تضـم العديـد مـن االبتـكارات التـي لـم يسـبق 
العالـم تطبيقهـا،  الشـرطية حـول  ألي مـن األجهـزة 
حيـث حتتـوي علـى 3 إضافـات جتعلهـا األكثـر تطـوراً 
يف العالـم، وأبرزهـا جهـاز تتبـع لتحديـد إحداثيـات 

محمد العضب: الخوذة 

أسهمت في خفض 

نسبة إصابات الرأس من 

4% الى صفر

تحوي جهاز تتبع 

لتحديد إحداثيات 

موقع الفارس 

ومروحة لتبريد رأسه 

وكشاف بتقنية 

الدايودات المضيئة. 
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وتعتمـد اخلطـة يف احملـور األّول، علـى االسـتفادة القصوى 
مـن مشـروع صاحـب السـمو رئيـس الدولـة »حفظه اهلل«، 
فيمـا يتعلـق مبشـاركة أبنـاء املواطنـات وحاملـي املراسـيم 
واملقيمـن ومواليـد الدولـة، يف مختلـف مسـابقات احتـاد 
الكـرة، لزيـادة قاعـدة املمارسـة، وهنـا يأتـي احملـور الثانـي، 

والـذي يرتكـز علـى انتقـاء نوعيـة الالعبـن املوهوبـن.
إحصـاءات  عمـل  اآلن  للكـرة  اإلماراتـي  االحتـاد  ويجـرى 
وحاملـي  املواطنـات  أبنـاء  مـن  متميـزاً  العبـاً   56 عـن 
املراسـيم وأبنـاء املقيمـن ومواليـد الدولـة، والذيـن ظهـروا 
مبسـتوى فني متميز خالل مسـابقتي دوري اخلليج العربي 
الشـباب يف  ودوري  سـنة،   21 ودوري حتـت  للمحترفـن، 
املوسـم املاضـي، وإعـداد تقريـر عنهـم ورفعـه إلـى اجلهـات 
املعنية، لالسـتفادة من جهدهم بشـكل أكبر خالل الفترات 
املقبلـة، يف خدمـة املنتخبـات اإلماراتيـة املختلفـة، وضمـن 

اسـتراتيجية السـنوات العشـر.
للجامعـات  دوري  إطـالق  علـى  الثالـث  احملـور  ويرتكـز 
وآخـر للمناطـق، خلدمـة احملوريـن األول والثانـي، ألنـه 

عبداللـه الجنيبي: 

االتحاد سيستفيد 

من تجارب أوروبية 

لزيادة قاعدة 

الممارسة 

10 أهداف تسعى لتوطين الطريقة األلمانية

استراتيجية عشرية لصناعة 
مستقبل كرة القدم

دبي: اإلمارات غدًا

وضـع مجلـس إدارة اتحـاد الكـرة اإلماراتـي، خطـة اسـتراتيجية طموحـة لمـدة 10 سـنوات بدايـة من 2020، وتسـتمر 
حتـى 2030، لتطويـر المنتخبـات اإلماراتيـة، وتعتمـد الخطـة علـى 4 محـاور رئيسـية، والمحـور األّول يرتكـز علـى 
ضرورة زيـادة عـدد الممارسـين المزاوليـن للعبـة، والمقيديـن في سـجالت االتحاد، مـن 7 آالف في الوقـت الحالي، 

إلـى 150 ألفـًا علـى مـدى السـنوات العشـر المقبلـة، لزيـادة قاعـدة انتقـاء نوعيـة الالعبيـن الموهوبيـن.

يسـاعد أكثـر يف انتشـار قاعـدة ممارسـة كـرة القـدم يف 
اإلمـارات، إلـى جانـب توسـيع فرصـة اكتشـاف املواهـب 
من املواطنن والفئات األربع املشـمولة باسـتثناء صاحب 

السـمو رئيـس الدولـة.
أمـا احملـور الرابـع، فيرتكـز علـى تطويـر وتنميـة مهـارات 
املـدرب املواطـن، مـن خـالل جتميـع كل املدربـن املواطنـن 
ونـدوات،  محاضـرات  إلجـراء  ترخيـص  علـى  احلاصلـن 
بهـدف تعليـم وتطويـر قـدرات املـدرب املواطـن، وحتسـن 
مهاراتـه، ومـن ثـم نقـل املعرفة التي يكتسـبها إلـى الالعبن 
الـذي  األمـر  الوطنيـة،  املنتخبـات  أو  األنديـة  يف  سـواء 
سـيعود بفائـدة كبيـرة يف املسـتقبل، وبالفعـل قـام االحتـاد، 
بتنظيـم يـوم للمـدرب الوطنـي، وشـارك فيـه 175 مدربـاً 

مـن أنديـة الدولـة.

تضافر الجهود
الكـرة  نائـب رئيـس احتـاد  أكـد عبداللــه ناصـر اجلنيبـي 
اإلماراتـي رئيـس اللجنـة الفنيـة واملنتخبـات، أن االحتـاد، 
يعمـل وفـق نظـام مؤسسـي، ولـذا حـرص علـى وضـع تلـك 

اخلطـة الطموحـة، رغـم بقـاء سـنة واحـدة فقـط مـن عمـر 
يحـرص  أن  ونتمنـى  احلالـي،  الكـرة  احتـاد  إدارة  مجلـس 
املجلـس املقبـل علـى تطبيـق اخلطـة كاملـة، وأن تتضافـر 
جميـع جهـود الشـركات واملؤسسـات اخلاصـة واحلكوميـة 
يحقـق  الـذي  املثالـي  بالشـكل  تطبيقهـا  علـى  واألنديـة 

املوضوعـة. األهـداف 
وأوضـح أن االحتـاد سيسـتفيد مـن جتـارب دول أوروبية يف 
تنفيـذ احملـور األول، املرتكـز علـى زيـادة قاعـدة املمارسـة 
االحتـاد،  بيانـات  قاعـدة  يف  املسـجلن  الالعبـن  وعـدد 
إلحـداث نقلـة نوعيـة مسـتقبلية مـن أجـل إحـداث تغييـر 
جـذري علـى مسـتوى كـرة القـدم، ألن عـالج أي خلـل يبـدأ 
واملواهـب  الالعبـن  ونوعيـة  األسـاس،  علـى  العمـل  مـن 
املختـارة، وهـذا أمـر صعـب للغايـة من وجـود 7 آالف العب 

فقـط مسـجلن يف سـجالت االحتـاد.
وأضـاف: أن االحتـاد درس النمـوذج األملانـي واإلجنليـزي 
والـذي  القـدم،  كـرة  يف  واليابانـي  والبلجيكـي  والفرنسـي 
وحتقيقهـا  عودتهـا  قبـل  منتخباتهـا،  نتائـج  تراجـع  شـهد 
نتائـج مميـزة، وذلـك قبـل وضـع احملـاور املطلـوب تنفيذهـا 
اسـتقر  االحتـاد  وأن  اإلماراتيـة،  الكـرة  تطويـر  خطـة  يف 
علـى اعتمـاد النمـوذج األملانـي لتطويـر املنتخبـات الوطنيـة، 
ألنـه يهتـم بالقاعـدة واملراحـل السـنية، مـن خـالل االهتمام 
مبـدارس وأكادمييـات كـرة القـدم، ووضـع معاييـر وشـروط 
خاصـة بهـا، مـع إطـالق دوري للمناطـق وآخـر للجامعـات، 
فضـاًل عـن مشـروع يـوم املـدرب الوطنـي لتأهيـل مدربـن 

مواطنـن.
وبـن أنـه مـن الضـرورة أيضـاً، أن يتواكـب العمل يف اخلطة 
مـع زيـادة القاعـدة واكتشـاف املواهـب اجلديـدة، مع تطوير 
مهـارات املـدرب املواطـن، ووضـع معاييـر خاصـة للمدربـن 
العاملـن يف أكادمييـات كـرة القـدم، مع تنظيم دوري خاص 

ملنتخبـات املناطـق، ودوري اجلامعـات واملدارس.

اإلنفـاق تخطـى المليـار يـورو والنتيجة جيل 
مـن الشـباب ومونديال 2014

األملانيـة  اخلطـة  القـدم،  لكـرة  اإلماراتـي  االحتـاد  اختـار 
للسـير عليهـا لتحقيـق هدفـه بتطويـر اللعبـة يف اإلمـارات، 
وهـي اخلطـة التـي قادها جيرهـارد مايـر فورفيلـدر رئيـس 
االحتـاد األملانـي لكـرة القـدم وقتهـا، وتولـى تنفيذهـا بعـد 
 20 يـوم  األملانـي  للمنتخـب  الكبيـرة  التاريخيـة  اخلسـارة 

يونيـو عـام 2000، مـن نظيـره املنتخـب البرتغالـي بثالثـة 
كأس  األملانيـة  »املاكينـات«  لتـودع  مقابـل،  دون  أهـداف 
األمم األوروبيـة مـن دورهـا األول، وبنقطـة يتيمـة احتلـت 
بهـا املركـز األخيـر يف مجموعتهـا، وهـو أمـر أثـار الغضـب 

يف الشـارع األملانـي الرياضـي.
بـدأ تنفيـذ اخلطـة األملانية من قبل فورفيلدر، والذي يعتبر 
األب الروحـي للكـرة األملانيـة احلديثـة، والـذي توفـى عـام 
محترفـاً،  أملانيـاً  ناديـاً   36 باالجتمـاع مـع ممثلـي   ،2015

وإجبارهـا علـى إنشـاء أكادمييـات متخصصـة لكـرة القـدم، 
وتهتـم بالبراعـم والصغـار، ليكـون لـدى أملانيـا 36 أكادميية 
متخصصـة، كمـا مت التنسـيق مـع ممثلـي اإلعـالم والهيئـات 
االسـتثمارية، لتوفيـر الدعـم الـالزم لتلـك األكادمييات، مبا 
يضمـن جناحهـا مـن خـالل توفيـر كبـار املدربـن وخبـراء 
مـا  إنفـاق  ومت  واضحـة،  علميـة  اسـتراتيجية  وفـق  الكـرة 
يزيـد علـى مليـار يـورو علـى تلـك األكادمييـات مـن 2000 
إلـى 2015، وكانـت أولـى الثمـار، انخفـاض متوسـط أعمار 
العبـي الـدوري األملانـي مـن 27 سـنة عـام 2000، إلـى 25 

سـنة عـام 2015.
مـن  وحدهـا  ليسـت  اإلمـارات  أن  األمـر،  يف  الطريـف 
سيسـتعن بالتجربـة األملانيـة يف تطويـر كـرة القـدم لديهـا، 
بـل حتـى البرازيـل الغنيـة باملواهـب الكرويـة، قـررت تطبيق 
نتائـج  أثمـرت  بعدمـا   ،2015 مـن  بدايـة  املخطـط  نفـس 
السـنوات  يف  األملانيـة  املواهـب  أغلـب  علـى  األكادمييـات 
األخيـرة، أمثال مولـر وأوزيـل وماريـو غوتـزه وتونـي كـروس 
شـتيغن  وتيـر  ونويـر  واالبـا  ودراكسـلر  هاميلـز  وماتـس 
وبودولسـكي وشفانشـتايجر وماركو ريوس وسـامي خضيرة 
والرس بينـدر، وجنـح املنتخـب األملانـي يف احتـالل املركـز 
الثالـث يف كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا، ثـم الفـوز 

بالبرازيـل.  2014 العالـم  بـكأس 

محاور الخطة:
1- زيادة عدد الممارسين والمزاولين للعبة، 

والمقيدين في سجالت االتحاد اإلماراتي 
لكرة القدم إلى 150 ألف العب.

2- انتقاء نوعية الالعبين الموهوبين.

3- إطالق دوري للجامعات وآخر للمناطق.

4- تطوير وتنمية مهارات المدرب المواطن.

جيرهارد ماير فورفيلدر:

المنتخب األلماني بطل 

كأس العالم 2014
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توجـد مجموعـة مـن األدوات والنمـاذج التحليلية التي تعتمد عليها اإلدارة االسـتراتيجية، في مسـاعي 
تحقيـق األهـداف الخاصـة بالمنظمـة، أو النشـاط الذي تعمل عليـه، ومن هـذه األدوات: التحليل الرباعي 
سـوات )SWOT(، وهنالـك مـن األدوات نمـوذج بورتـر، ونمـوذج فايفـر ومصفوفـة بيسـتل وماكينـزي 
وبوسـطن الـخ، وكلهـا تسـاعد اإلدارة فـي تطبيـق مراحـل التخطيـط االسـتراتيجي بكفاءة عاليـة، وصواًل 
إلـى الغايـات المرجـوة بأقصـر الطـرق الممكنـة، وفـي هـذه المسـاحة سنسـتعرض فـي كل عـدد إحدى 

تلـك األدوات للتعريـف بهـا وبدورهـا، أمـا اليـوم فنسـلط الضـوء علـى أداة مهمـة جدًا تسـمى..

نماذج ومفاهيم

:SMART منوذج
 هـذا منـوذج مخصـص للمسـاعدة يف وضـع أهـداف 
جـدوى،  ذات  عاليـة  بصـورة  االسـتراتيجية  اخلطـة 
للتفريـق بـن الهـدف ومجـرد األمنيـات الفضفاضـة 

أو األحـالم الرومانسـية أو األوهـام.
اإلجنليزيـة  باللغـة  )سـمارت  كلمـة  جتميـع  مت  وقـد 
التـي  للكلمـات  األولـى  األحـرف  مـن   )SMART
االسـترتيجية  األهـداف  وضبـط  إنشـاء  يف  تسـاعد 
علـى  وذلـك  وجـدوى  وفعاليـة  كفـاءة  ذات  بصـورة 

التالـي: النحـو 
عنـد  يجـب  أنـه  محدد( مبعنـى   specific(  -1
وضـع األهـداف املـراد حتقيقهـا مـن خـالل اخلطـة 
االسـتراتيجية للمنظمـة أن يكـون كل هـدف محـدداً، 
ويدلنـا علـى املطلـوب حتقيقـه بصـورة واضحـة غيـر 

نموذج سمارت الذكي

SMART MODEL

مبهمـة وال عامـة. 
Measurable( .2  قابـل للقيـاس( يجـب أن يكـون 
أن حتـدد  بذلـك  واملقصـود  للقيـاس،  قابـاًل  الهـدف 
معاييـر تسـاعد يف معرفـة النسـبة التـي حتققـت مـن 

الهـدف املعـن يف كل مرحلـة بسـهولة.
/Attainable  ممكـن حتقيقـه(   Achievable(  .3
وذلـك يعنـي ضـرورة أن يكـون الهـدف قابـاًل للتحقيق 

وليـس هدفـاً وهميـاً غيـر عقالنـي.
4. )واقعـي Realistic / Relevant( أي يجـب أن 
ومقدرتـك  بخبراتـك  صلـة  ولـه  بـك  مرتبطـاً  يكـون 

وميزانيتـك. الفنيـة 
وهـو   )Timely/bound  Time )محـدد بوقـت   .5
يتـم  معينـة  مبـدة  محـدداً  الهـدف  يكـون  أن  يعنـي 

خاللهـا. حتقيقـه 

إضاءات

أّول سيارة إماراتية 
كهربائية ذاتية القيادة

 كشـفت مجموعـة سـيف سـيتي، التـي تتخـذ من مدينة مصـدر في أبوظبـي مقرًا 
لهـا، أنهـا نجحـت فـي تجربـة إنتـاج أّول سـيارة إماراتيـة كهربائيـة ذاتية القيـادة، بأيٍد 

وطنيـة، حيـث إنهـا بالكامـل مـن تصميـم وتصنيع مهندسـين وفنييـن إماراتيين.

وبحسـب الشـركة فإنـه سـيتم إنتـاج أّول 5  نسـخ مـن السـيارة الفريـدة 
مـن نوعهـا بحلـول 2020 بالتزامـن مـع معـرض “إكسـبو دبـي 2020”.

حتتوي السيارة على إمكانات تكنولوجية متطّورة.	 
تعتمد على تقنيات الذكاء االصطناعي.	 
تتحّول إلى قاعة اجتماعات.	 
نوافذها قابلة ألن تتحّول إلى شاشات عرض.	 
أبوابها تفتح عن طريق بصمة الوجه.	 
السيارة تتنقل عن طريق بصمة الصوت.	 
تقطع مسافة 700 كلم بشحنة كهربائية واحدة.	 
تصل سرعتها إلى 120 كلم يف الساعة.	 

املصدر: مرصد املستقبل
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قادتنا االستشرافيون :
أقوال في المستقبل

إن تعليم الناس وتثقيفهم في حّد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، 
 فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي..

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب اهلل ثراه"
مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة

إن االستراتيجية التنموية بالدولة اعتمدت مبدأ التوازن وتفعيل 
كل اإلمكانات المتوافرة دون استثناء، واألهم من ذلك أن هذه 

االستراتيجية أخذت على عاتقها مواكبة حركة التطور والتحول 
التي يعرفها االقتصاد العالمي وما يمثله ذلك من تحديات.

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة "حفظه اهلل"

علينا أن ننظر للقادم و نتطلع إلى المستقبل كي تظل دولتنا 
في الريادة وفي مقدمة الدول األفضل على مستوى العالم.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه اهلل"

اإلمارات بقيادة خليفة لديها رؤية بعيدة المدى لضمان مواصلة 
التنمية المستدامة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
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تختصر الطريق نحو رؤية ٢٠٢١
المسرعات الحكومية لألجندة الوطنية

مـن المعلـوم أنـه تم تقسـيم عناصـر رؤية اإلمارات 2021 إلى سـتة محاور وطنيـة تمثل القطاعات 
الرئيسـية التـي سـيتم التركيز عليها خالل سـنوات الخطة في العمـل الحكومي وهي:

مجتمع متالحم محافظ على هويته
مجتمع آمن وقضاء عادل
اقتصاد معرفي تنافسي

نظام صحي بمعايير عالمية
نظام تعليمي رفيع المستوى

بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.

Accelerators  الُمسرعات الحكومية
 املُسرعات احلكومية هي آلية عمل حكومية، أقرها مجلس الوزراء عام 2016 لتسريع حتقيق األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 2021.

 تشّكل املسـرعات احلكومية منصـة عمـل للفـرق احلكوميـة مـن مختلـف اجلهـات ملعاجلـة التحديـات، وإجنـاز األهـداف الطموحـة خـالل 
مـدد زمنيـة قصيـرة، يف أربعـة مجـاالت رئيسـية هـي:

املؤشرات الوطنية
السياسات

البرامج
اخلدمات

 تعتمـد منهجيـة عمـل املسـرعات احلكوميـة علـى إبـراز حلـول مبتكـرة وحتقيـق نتائـج طموحـة وملموسـة يف 100 يـوم أو أقـل، باإلضافـة 
إلـى تسـريع اخلطـط، واقتـراح توصيـات قابلـة للتنفيـذ مرتبطـة مبـدد زمنيـة قصيـرة ))7, 15, 30, 60, 90 يـوم، ومن ثم تسـريع القرارات 

اجلماعيـة مبشـاركة اجلهـات املعنية.
تضـم الدفعـة األولـى مـن برنامـج املسـرعات احلكوميـة فرقـاً قياديـة يف خمـس وزارات هـي: )وزارة التربية والتعليـم، ووزارة التغير املناخي 
والبيئـة، ووزارة الداخليـة، ووزارة االقتصـاد، إلـى جانـب وزارة املـوارد البشـرية والتوطـن(، وسـتعمل الفـرق علـى سـرعة إجنـاز املشـاريع 

املرتبطـة باألجنـدة الوطنيـة لرؤيـة اإلمـارات 2021، كل يف مجالـه.
ستسـاهم املُسـرعات احلكوميـة يف تسـريع إجنـاز املشـاريع والقوانـن والسياسـات، وترسـيخ ثقافـة الريـادة واالبتكار يف القطـاع احلكومي، 

وتشـجيع التكامـل مـا بـن اجلهـات احلكوميـة املختلفة والقطـاع اخلاص.

جمعية اإلمارات للتخطيط االستراتيجي واستشراف المستقبليوليو  201٩العدد 3اإلمارات غدًا 6465
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 الشيخ / محمد المعال
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السقف األبيض ليس سقفًا

مـاذا وراء األفـق؟ أفـق آخـر دائمـًا، وباسـتمرار، يتطلع إليه أصحاب الشـغف 
تجـاه البحـث عـن الفرص والواقع البديـل. وأما من يكتفـى بالمتاح ويعتبره 
نهايـة الممكـن، فإنـه يبقى حبيـس واقعه، يتخبط في شـروطه وممكناته 

فيعيـد اسـتهالكها بطريقة االجترار.

لذلـك، فالرؤيـا هـي اقتـراح أفـق جديـد، وهي بالتالـي واقع مـا بعد األفق 
العلميـة  واألسـس  المناهـج  تتيحهـا  بثقـة  إليـه  نسـعى  المنظـور،  األّول، 

المسـنودة بالعزيمـة واإلصـرار والعقـل الخـاّلق.

هـذا العقـل الخـاّلق هو الـذي يحّلق عاليـًا وبحريـة متزنة، مرتـادًا اآلفاق تلو 
األخـرى، فـي تطـّور ال حـدود لـه، ولذلك فهو عقـل ديناميكـي يعمل خارج 

األطر والصناديـق المغلقة.

وعلميـًا.. إذا نظرنـا مـن حولنـا، فسـنجد أن كل األشـخاص، بل والمؤسسـات 
والـدول التـي اسـتطاعت أن تحّلـق فـوق واقعهـا المتواضـع لتبلـغ غايـات 
أسـمى، كانـت يومـًا بمثابـة أحالم اليقظـة، أو ربما المسـتحيالت، هي تلك 
النمـاذج التـي لـم تعتـرف يومـًا بسـقف، وإنمـا جعلتـه سـقفًا أبيـض فوقه 

الرؤيـا واالستشـراف البعيـد بـال نهاية.

غيـر أن أهميـة هذا السـقف األبيـض تكمن فقط في ميـزة ضبط األهداف 
)معاييـر  بزمـان  ومؤقتـة  وواضحـة  محـّددة  تكـون  لكـي  االسـتراتيجية 
SMART( ولكـن سـرعان مـا ينفتـح هـذا السـقف األبيـض المؤقـت علـى 
سـقف آخـر أعلـى منـه ليتحـّول إلـى بوابـة واسـعة تطـل علـى المسـتقبل، 
وكما يقول سـيدي صاحب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم نائب 
رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم دبي “رعـاه اهلل”: )السـماء هي 

أحالمنا(. سـقف 

مـن هنـا فإننـا نقـول: إن سـقف األهـداف االسـتراتيجية إنمـا هـو سـقف 
أبيـض، مشـرع علـى الغـد، وبالتالي فالبـد أن نحّوله إلى منصـة انطالقة أو 

خـط أسـاس جديـد ومتجـّدد، مـن أجـل التغييـر وارتيـاد اآلفاق.

فـي المقابـل فـإن السـقف المعتـم يحجـب الفضـاءات ويحبـس شـموس 
الـرؤى والممكنـات األعلـى واألكبـر، كمـا أن اإلنسـان الـذي يقبـع فـي 
هكـذا غرفـة مغلقـة ومسـقوفة بالعتمـة ومحاطـة بأربعـة جـدران، فـإن 
حـدود تفكيـره سـتقتصر علـى مـا هـو متحقـق ومألـوف ضمـن هـذا اإلطار 

الضيـق، مـا يجعـل تطلعاتـه وأهدافـه متواضعـة، بسـيطة، وناقصـة.

ولذلـك فإنـه مـن أجـل التغيير لألفضـل، يجب أن نتسـاءل دائمًا: مـاذا يحدث 
فـي العالـم الخارجـي وراء حدود الغرفـة المغلقة؟!.

نظرة ثاقبة

مبادرة الموجه االستراتيجي
التخطيـط  ثقافـة  وتعزيـز  المجتمـع  الرائـدة فـي مجـال دعـم  الجمعيـة  مبـادرات  إحـدى  هـي 

االسـتراتيجي.
املجتمع 	· لشرائح  املعلومات  توفير  يف  تتمثل  املبادرة  توضيح: 

والنصح   لهم  االستشارة  وتقدمي  املطلوبة  املعرفة  وإكسابهم 

نحو  وسائل وأدوات التخطيط املستقبلي من خالل ربطهم بأصحاب 
يف  املؤثرة  والشخصيات  الناجحة  والتجارب  واخلبرات  العقول 
مختلف املجاالت ) إداري - اقتصادي -  جتاري - تربوي  -  قيادي 

- شبابي أسري - مجتمعي( 

الهدف منها: املساهمة يف بناء جيل واٍع استراتيجيا  .	·

املستهدفون: جميع شرائح املجتمع عامة واملقبلون على بناء مستقبلهم 	·
خاصة ويحتاجون إلى االستشارة حتى يخططوا ملشروعاتهم بشكل 

صحيح وفعال.  

https://espa.org.ae/moj/

https://m.facebook.com/espa.ae

https://mobile.twitter.com/espa_uae

https://www.instagram.com/espa_uae/
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شراكة املعرفة من اجل التنميةجامعة روتشستر 
 (فيينا النمسا)
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