أخبار

اإلمارات تسعى للريادة العالمية في الذكاء االصطناعي بحلول 2031
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل ،استراتيجية اإلمارات
الوطنية للذكاء االصطناعي  ،2031وذلك
خالل اجتماعه بالمجلـس الشهر الفائت،
في قصر الرئاسة بأبوظبي ،بحضور الفريق
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،وسمو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
تضم استراتيجية اإلمارات الوطنية
للذكاء االصطناعي مالمح وأهدافاً
استراتيجية لجعل دولة اإلمارات رائدة
عالمياً في مجال الذكاء االصطناعي بحلول
 ،2031والسعي لتطوير منظومة متكاملة
توظف الذكاء االصطناعي في المجاالت
الحيوية للدولة .وأكد صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل،
أن دولة اإلمارات تمضي قدماً لتحقيق رؤيتها
وتطلعات شعبها ،من خالل مشاريع وخطط
واضحة نحو مئوية اإلمارات  .2071وقال
سموه« :بدأنا رحلة التحول الحكومي قبل
 18سنة بخدمات إلكترونية ..واليوم ننطلق
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لمرحلة جديدة تعتمد فيه قطاعاتنا وبنيتنا
المستقبلية على الذكاء االصطناعي».
وأضاف سموه« :أطلقنا استراتيجية وطنية
للذكاء االصطناعي ..أحد مشاريعنا للمئوية
 ..2071نريد للذكاء االصطناعي أن يكون
حاضراً في أعمالنا ،وحياتنا ،وخدماتنا
الحكومية» .وأكد صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد ،أن دولة اإلمارات تعد
من الدول األكثر استعداداً للمتغيرات
التكنولوجية ،وتسعى لتوفير بنية تحتية
مستقبلية لتحسين أسلوب الحياة ولسعادة
الناس ..وقال سموه« :اإلمارات اليوم أكثر
استعداداً للمستقبل ..وأكثر تفاؤالً بأجيالنا
القادمة ..وبحياة أكثر ذكاء وسهولة».
تضم االستراتيجية الوطنية ثمانية
أهداف ،وعدداً من المبادرات والتوجهات
الهادفة لتوظيف الذكاء االصطناعي،
وإسهامه في تطوير مجاالت حيوية مثل
التعليم واالقتصاد وتطوير الحكومة
وسعادة المجتمع ..فيما يشرف على تنفيذ
االستراتيجية مجلس اإلمارات للذكاء
االصطناعي ،والتعامالت الرقمية بالتعاون
مع الشركاء والجهات المحلية واالتحادية في
دولة اإلمارات .وتضم االستراتيجية ثمانية
أهداف استراتيجية ،وهي ترسيخ مكانة

الدولة كوجهة للذكاء االصطناعي ،وزيادة
تنافسيتها في القطاعات ذات األولوية
عبر تطوير الذكاء االصطناعي ،إلى جانب
تطوير منظومة خصبة للذكاء االصطناعي،
واعتماده في مجال خدمات المتعاملين
وتحسين مستوى المعيشة وأداء الحكومة.
وتضم األهداف كذلك استقطاب وتدريب
المواهب على الوظائف المستقبلية التي
سيمكنها الذكاء االصطناعي واستقطاب
القدرات البحثية الرائدة عالمياً للعمل في
القطاعات المستهدفة ،وتوفير البيانات
والبنية التحتية األساسية الداعمة لتصبح
بمثابة منصة اختبار للذكاء االصطناعي،
إلى جانب ضمان الحوكمة الفعالة والتنظيم
األمثل .وترتكز االستراتيجية ضمن
توجهاتها على االستفادة في المرحلة
المقبلة من األصول المادية والرقمية في
إطار اعتماد واختبار الذكاء االصطناعي،
إلى جانب عدد من القطاعات ذات األولوية
في المرحلة الحالية والمتمثلة في الموارد
والطاقة ،والخدمات اللوجستية والنقل،
السياحة والضيافة ،والرعاية الصحية،
واألمن اإللكتروني ،والتي يتوقع أن يسهم
الذكاء االصطناعي في تحقيق مكاسب
وتغييرات جذرية بها.

محمد بن راشد يك ّرم الفائزين بجائزة الصحافة العربية
كـرّم صاحـب السـمو الشـيخ محمـد
بـن راشـد آل مكتـوم ،نائـب رئيـس الدولـة
رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم دبـي ،رعـاه
اهلل ،الفائزيـن بـ«جائـزة الصحافة العربية»
للعـام  2019ضمـن مختلـف فئاتهـا ،وذلـك
خلال الحفـل الـذي أقيـم فـي مركـز دبـي
التجـاري العالمـي ،تزامنـاً مـع ختـام الدورة
الثامنـة عشـرة لـ«منتـدى اإلعلام العربي»،
المنصـة اإلعالميـة األهـم واألكبـر علـى
مسـتوى العالـم العربـي.
حضـر الحفـل سـمو الشـيخ مكتـوم بـن
محمـد بـن راشـد آل مكتـوم ،نائـب حاكـم
دبـي ،وسـمو الشـيخ منصـور بـن محمـد
بـن راشـد آل مكتـوم ،ومعالـي محمـد بـن
عبـداهلل القرقـاوي ،وزيـر شـؤون مجلـس
الـوزراء والمسـتقبل .وتـم منـح جوائـز
الصحافـة العربيـة لثالثـة عشـر فائـزاً مـن
مختلـف الصحـف اليوميـة واألسـبوعية
والمجلات الدورية المطبوعة واإللكترونية
والمؤسسـات اإلعالميـة الذيـن وجـدت
أعمالهـم طريقهـا إلـى منصـة التكريـم مـن
بيـن مـا يقـرب مـن  6000عمـل غطـت
مختلـف فنـون ومجـاالت العمـل الصحافي.
وتابع الحضور خالل حفل الجوائز قصيدة

«فتنـة اإلرهـاب» من أشـعار صاحب السـمو
الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم ،أدتهـا
غنـا ًء الفنانـة لطيفـة.
وسـلّم صاحـب السـمو الشـيخ محمـد
بـن راشـد آل مكتـوم ،جائـزة «شـخصية
العـام اإلعالميـة» لألسـتاذ محمـد جاسـم
الصقر ،مؤسـس وناشـر جريدة «الجريدة»
اليوميـة فـي الكويـت ،تقديـراً لمسـاهماته
التـي قدمها للصحافـة الكويتية والخليجية
والعربيـة خلال سـنوات طويلـة .وقـدم
أيضـاً صاحـب السـمو نائـب رئيـس الدولـة
رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم دبـي ،ترافقـه
سـعادة أميـن عام جائـزة الصحافة العربية

جائـزة «العمـود الصحافـي» إلـى الدكتـور
عبدالمنعـم سـعيد ،رئيـس مجلـس إدارة
مؤسسـة «المصـري اليـوم».
يُذكــر أن جائــزة الصحافــة العربيــة
كرَّمــت علــى مــدار تاريخهــا وخــال 17
عامــاً مــا يزيــد علــى  260مبدعــاً فــي
عالــم الصحافــة ضمــن فئاتهــا العديــدة،
والتــي تغطــي مختلــف التخصصــات
الصحافيــة ،وواكبــت تطــورات المهنــة
خــال عقــد ونصــف عقــد مــن الزمــان،
بمــا فيــه التكريــم الخــاص الــذي تمنحــه
الجائــزة لبعــض الشــخصيات المؤثــرة فــي
المشــهد الصحافــي العربــي.

تنظيم النسخة الثالثة من برنامج «محمد بن راشد للطلبة المتميزين»
وجّ ه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،بتنظيم
النسخة الثالثة من برنامج «محمد بن راشد للطلبة المتميزين» ،والتي
تتضمن تقديم أكثر من  100منحة دراسية للطالب اإلماراتيين تمتد
حتى إنهاء تعليمهم المدرسي ،بهدف إتاحة الفرصة لصقل مهاراتهم
وتمكينهم من الحصول على خدمات تعليمية متميزة عبر مجموعة
مختارة من المدارس الخاصة في دبي تقدم جودة تعليم عالية.
وتنفيذاً لتوجيهات سموه ،أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية
بدبي ،عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل 2020-2019م،
وأوضحت الهيئة أن أولياء أمور الطلبة اإلماراتيين ،ممن يدرس
أبناؤهم العام الدراسي الحالي  2019-2018بالصف الثالث فما
فوق ،أو ما يعادله في مختلف المناهج التعليمية المطبقة في
المدارس الخاصة بدبي ،يمكنهم إتمام التسجيل النضمام أبنائهم
www.mbrf.ae

للبرنامج لاللتحاق بالمدارس الخاصة في اإلمارة التي ُصنِّفت جودة
التعليم فيها ضمن فئة «جيد» فما فوق ،من خالل تعبئة النموذج
المتوافر عبر الموقع اإللكتروني للهيئة .وقالت فاطمة غانم المرّي،
المدير التنفيذي لتطوير برامج تعليم الطلبة اإلماراتيين في هيئة
ال إيجابياً كبيراً
المعرفة والتنمية البشرية بدبي« :لمسنا تفاع ً
من جانب أولياء األمور مع البرنامج خالل العامين الماضيين ،ما
يشكل نقطة انطالق لمواصلة التعاون مع الشركاء االستراتيجيين
من القطاعين الحكومي والخاص لبلوغ األهداف المستقبلية لدبي،
وضمان حصول الطلبة اإلماراتيين الملتحقين بالمدارس الخاصة
بدبي على جودة تعليم ضمن فئة (جيد) أو أفضل ،وإعداد جيل واعد
يمتلك المهارات المستقبلية التي تؤهله لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة
وتعزيز التنافسية على المستويين المحلي والدولي» ،مثمن ًة جهود
مختلف الجهات الداعمة للبرنامج في القطاعين الحكومي والخاص.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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نجاح «أسبوع المعرفة» في العاصمة األردنية
حققـت فعاليـات «أسـبوع المعرفـة»
نجاحـاً كبيـراً فـي العاصمـة األردنيـة عمـان،
والـذي انعقـد خلال الفتـرة مـن  24وحتـى 28
مـارس  ،2019والـذي نظمتـه مؤسَّ سـة محمـد
بـن راشـد آل مكتـوم للمعرفـة ،وبرنامـج األمـم
المتحـدة اإلنمائـي بالتعـاون مـع وزارة الشـباب
ومؤسَّ سـة عبدالحميـد شـومان فـي األردن.
وشـمل األسـبوع اسـتعراض ومناقشـة نتائـج
ومخرجـات «مؤشـر المعرفـة العالمـي لعـام
 ،»2018مـع التركيـز على المؤشـرات الخاصة
بـاألردن ،وبحـث أفضـل السـبل والممارسـات
لتحسـين األداء المعرفـي للبلاد ضمـن
القطاعـات السـبعة التـي يغطيهـا المؤشـر،
كمـا جـرى إطلاق مجموعة من ورشـات العمل
ضمـن برنامـج «حديث المعرفـة» الذي أطلقته
المؤسَّ سـة خلال قمـة المعرفـة للعـام .2018
وشـهد األسـبوع مشـاركة جامعـات أردنيـة
و 750مختصـاً وطالبـاً جامعيـاً .وانطلـق
«أسـبوع المعرفـة» بسلسـلة مـن ورش العمـل
الجامعيـة مـع الطلاب واألسـاتذة ،تلا ذلـك
عقـد خلـوة معرفية للشـباب من محافظات
المملكـة االثنتـي عشـرة ،وذلـك ضمـن فرق
عمـل ناقشـت سـبل تطويـر المسـتوى
المعرفـي فـي القطاعـات السـتة لمؤشـر
المعرفـة .وأقيمـت الخلـوة التـي احتضنتهـا
مؤسسـة عبدالحميـد شـومان وبالتعـاون
مـع وزارة الشـباب واسـتمرت ثالثـة أيـام،
وحقَّقت نجاحاً كبيراً .وسـعت الورشـة إلى
دفـع الشـباب األردنـي لتصميـم خطـة عمل
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مفصلـة لحـل التحديـات المسـتعصية التـي
ّ
تحـول دون قيـام مجتمـع قائـم علـى المعرفـة
فـي األردن ،وقـام المشـاركون بـأداء التفكيـر
التحليلـي والمنطقـي لوضـع توصيـات عمليـة،
حيـث تـ َّم تقديمهـا إلـى صنّـاع القـرار لتعزيـز
الجهـود الراميـة إلـى بنـاء مجتمـع قائـم علـى
المعرفـة .وأكـدت جمانـة غنيمـات ،وزيـرة
الدولـة لشـؤون اإلعلام واالتصـال ،المتحـدث
الرسـمي باسـم الحكومـة األردنيـة ،دور
الشـباب فـي بنـاء مجتمـع المعرفـة ،مشـددة
علـى اهتمـام األردن باالسـتثمار فـي العنصـر
البشـري ،وتطويـر منظومـة التعليـم المعرفـي
فـي الدولـة .بـدوره ،أكّـد وزيـر الشـباب ووزيـر
الثقافـة الدكتـور محمـد أبورمـان خلال
حضـوره الورشـة ،اهتمـام الـوزارة بتنميـة
قـدرات الشـباب المعرفيـة ،وأعلـن عـن تبنـي
الـوزارة مجموعـة مـن المبـادرات المعرفيـة
باالسـتفادة مـن نتائـج خلـوة المعرفـة وأسـبوع
المعرفـة ،بحيـث تضـم فـي نواتهـا الشـباب
المشـاركين فـي الخلـوة ،إضافـة إلـى جميـع

الشـباب المهتميـن.
مـن جهتـه ،ثمَّن سـعادة جمال بن حويرب،
المديـر التنفيـذي لمؤسَّ سـة محمـد بـن راشـد
آل مكتـوم للمعرفـة ،نتائـج ومخرجـات «أسـبوع
المعرفـة» فـي المملكـة األردنيـة الهاشـمية،
والتـي تواكـب األهـداف االسـتراتيجية التـي
تتطلـع إليهـا المؤسَّ سـة والبرنامـج مـن تنظيـم
الحـدث فـي عـدد مـن دول العالـم ،والمتمثلـة
فـي تعميـم النتائـج والتوصيـات التـي أسـفر
عنهـا «مؤشـر المعرفـة العالمـي» مـع جميـع
دول العالـم ،بشـكل يضمـن االسـتفادة المثلـى
لهـذه الـدول ،ويتيـح لها فرصـة تبادل الخبرات
والتجـارب ذات القيمـة فـي مجـاالت المعرفـة،
واالطلاع علـى أفضـل الممارسـات العالميـة
التـي يمكـن االسـتلهام منهـا لرسـم وتطويـر
الخطـط والسياسـات التنمويـة السـليمة.
واختتمـت الورشـة بحـوار مفتـوح مـع
الشـباب حـول «اإلعلام كمصـدر للمعرفـة»
مـع وزيـرة الدولـة لشـؤون اإلعلام واالتصـال،
جمانـة غنيمـات ،إلـى جانـب جلسـة مفتوحـة
لمناقشـة نتائج األردن في مؤشـر المعرفة
العالمـي ،والتـي شـهدت مشـاركة مختلـف
الخبـراء والشـباب.
كمـا أعلنـت المؤسَّ سـة والبرنامـج
عـن فـوز فريقيـن مـن الشـباب
المشـاركين فـي الورشـة بجائـزة
عبـارة عـن اسـتضافة كاملـة للمشـاركة
والمسـاهمة فـي موضوعـات قمـة
المعرفـة  2019فـي دبـي.

«مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة» تع ّين سفراء لمبادرة بالعربي
َّ
كرَّمـت مؤسَّ سـة محمـد بـن راشـد آل مكتـوم للمعرفـة ،علـى
هامـش مشـاركتها األخيـرة فـي «معـرض لنـدن الدولـي للكتـاب»
الـذي اختتـم أعمالـه أخيـراً فـي العاصمـة البريطانيـة ،مجموعـة
مـن الطلاب اإلماراتييـن المبتعثيـن فـي المملكـة المتحـدة .ومـن
خلال التكريـم تـ َّم تعييـن الطلاب «سـفراء لمبادرة بالعربـي» ،وذلك
بهـدف تمثيـل الدولـة ومبـادرة «بالعربـي» فـي المجتمـع البريطانـي،
والعمـل علـى تنظيـم فعاليـات مميـزة تدعـم اللغـة العربيـة وتحفـز
اسـتخدامها بيـن فئـات العـرب .وفـي هـذا اإلطار كرَّم سـعادة جمال
بـن حويـرب ،المديـر التنفيـذي لمؤسَّ سـة محمد بن راشـد آل مكتوم
للمعرفـة ،مجموعـة مـن الطلاب اإلماراتييـن ممَّـن كان لهـم حضـور

إيجابـي وفعّـال بجنـاح المؤسَّ سـة فـي المعـرض ،الـذي عكـس الوجه
الحضـاري لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة .كمـا أعلـن سـعادته
عـن إطلاق «سـفراء بالعربـي» ،وذلـك لتمثيـل مبـادرة بالعربـي خارج
الدولـة ،والترويـج لفعالياتهـا فـي المحافـل الطالبيـة واألنشـطة
العامـة للطلاب فـي عمـوم المملكـة المتحـدة .وحـول الموضـوع
قـال سـعادة جمـال بـن حويـرب :فـي ديسـمبر عـام  2013أطلقـت
المؤسَّ سـة مبـادرة «بالعربـي» ،تزامنـاً مـع االحتفـال باليـوم العالمـي
للغـة العربيـة ،الـذي حدَّ دتـه األمـم المتحـدة فـي  18ديسـمبر مـن
ك َّل عـام ،بهـدف تعزيـز اسـتخدام العربيـة عبـر اإلعلام الرقمـي،
ووسـائل التواصـل االجتماعـي ،ونشـر الوعي بجماليـات لغة الضاد،
وبعـد مـرور سـت سـنوات علـى انطالقتهـا األولـى ،نجحـت المبـادرة
فـي تحقيـق مكانـة بـارزة لهـا ضمـن الفعاليـات العالميـة ،التـي تعـزّز
مـن مكانـة اللغـة العربيـة بيـن أبنائهـا فـي ك ِّل مـكان.
وأضـاف سـعادته« :لقـد توسّ ـعت المبـادرة بشـكل كبيـر ،بفضـل
التعـاون المثمـر بيـن المؤسَّ سـة وشـركائها االسـتراتيجيين مـن
القطاعيـن الحكومـي والخـاص ،لتضـ ّم أجنـدة فعالياتهـا مزيـداً مـن
المبـادرات واألنشـطة التـي تسـتهدف أفـراد وفئـات المجتمـع كافّـة
وتعـزِّز التواصـل البنّـاء فيمـا بينهـم ،وتصلهـم فـي إمـارات الدولـة
والـدول العربيـة كافـة ،وهـي اليـوم تصـل إلـى المملكـة المتحدة عبر
(سـفراء بالعربـي) ليضيفـوا إليهـا مزيـداً مـن الوهـج خـارج الوطن».

استقبال الطلبات لـ«جائزة محمد بن راشد للمعرفة» حتى آخر يونيو
تستمر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في استقبال
طلبات الترشح لنسختها السادسة ،والتي سيتم اإلعالن عن الفائزين
بها لهذا العام خالل فعاليات «قمة المعرفة  ،»2019الحدث المعرفي
األبرز على مستوى المنطقة ،والذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد
آل مكتوم للمعرفة سنوياً في دبي.
وتسعى الجائزة إلى تكريم رواد المعرفة وأصحاب اإلنجازات
المؤثرة في مختلف مجاالت المعرفة ومن جميع أنحاء العالم ممن
أثَّرت إنجازاتهم بشكل إيجابي في مجتمعاتهم وفي حياة البشر،
وذلك من المؤسسات أو األفراد .واستقبل الموقع اإللكتروني للجائزة
منذ فتح باب الترشح وحتى اآلن ،مشاركات من جميع دول العالم،
وجاءت النسبة األكبر للمشاركات من األفراد ،كما أن معظمها من
خارج الدولة ،ما يؤكد عالمية الجائزة التي نجحت في استقطاب
المعنيين والمختصين بمجاالت المعرفة .وجاءت المشاركات من
معظم الدول العربية إلى جانب عدد من الدول األجنبية .فيما تركزت
مجاالت المشاركات المترشحة للجائزة في التنمية والريادة ،واإلبداع
واالبتكار .إضافة إلى مجاالت تطوير المؤسسات التعليمية والبحث
العلمي ،وتكنولوجيا االتصاالت ،والطباعة والنشر والتوثيق الورقي
www.mbrf.ae

واإللكتروني .إلى جانب مجاالت أخرى مثل :الطب ،واالبتكار الطبي،
وتدريب وتأهيل الموارد البشرية .وأكد سعادة جمال بن حويرب ،نائب
رئيس مجلس أمناء الجائزة واألمين العام للجائزة ،أن «جائزة محمد
بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تتوسع عاماً بعد عام في نوعية وحجم
المشاركات التي تستقبلها ،ما يؤكد الزخم الكبير الذي تحمله هذه
الجائزة الملهمة ألصحاب اإلنجازات واإلبداعات في مختلف مجاالت
المعرفة .وأوضح أن الجائزة ستستمر في استقبال المشاركات حتى
نهاية يونيو المقبل .ليتم بعد ذلك البدء في مرحلة تقييم المشاركات
من قبل اللجنة االستشارية للجائزة ومجلس األمناء ،وذلك للبدء في
إعداد القائمة القصيرة من المرشحين النهائيين استعداداً إلعالن
الفائزين وتكريمهم خالل فعاليات «قمة المعرفة .»2019
وتستقبل «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» طلبات
الترشح على موقعها اإللكتروني www.knowledgeaward.com
ال من األفراد؛ سواء من
وتض ُّم الفئات التي يمكنها الترشُّ ح للجائزة ك ً
داخل دولة اإلمارات أو من خارجها ،والجهات الحكومية ،والشركات
والمؤسَّ سات والجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية واإلقليمية
والدولية ،وال يمكن ترشيح أيِّ شخصية ليست على قيد الحياة.
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