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عربية وعالمية

مؤسس املنتدى 
االقتصادي 

العاملي: اإلمارات 
تشكل منوذجًا 

عامليًا حلكومات 
املستقبل

رئيس اللجنة 
املنظمة للقمة: 

القيادة في اإلمارات 
جعلت سعادة 

اإلنسان من 
مؤشرات قياس 

أداء احلكومة

موسكو تنفي تسليمها تكنولوجيا صاروخية لبيونغ يانغ
موسكو ـ وكاالت: نفى نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، االتهامات املوجهة لبالده 
بتسليم »تكنولوجيا متطورة لبيونغ يانغ اعتمدت عليها إلطالق صاروخها الباليستي األخير إلى 
الفضاء«. ووصف روغوزين، في مقابلة مع صحيفة »كوميرسانت« الروسية، تلك االتهامات بأنها »هراء 
وال تتوافق مع الواقع ولو بنسبة نصف %«. واضاف: »إننا نتابع عن كثب مدى االلتزام بنظام عدم 
انتشار التكنولوجيا الصاروخية. ولم تصدر اللجنة املعنية بتصدير التكنولوجيا والتي تترأسها، أي 
تصاريح أبدا ملنح كوريا الشمالية مثل هذه التكنولوجيا«.

محمد بن راشد في افتتاح قمة احلكومات: هدفنا االستجابة لطموحات الشعوب

اإلمارات جتري أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ احلكومات االحتادية

االستفادة من هذا القطاع.
ومن جهته، قال وزير شؤون 
مجلس الوزراء اإلماراتي ورئيس 
اللجنة املنظم����ة للقمة، محمد 
القرق����اوي، ان القم����ة حتاول 
تقدمي إجابات عن »أسئلة الغد« 

وحتدياته املختلفة.
واضاف القرقاوي، في كلمته 
االفتتاحية أم����ام القمة، امس، 
التي نقلتها وكالة انباء االمارات 
الرسمية )وام( � إن العالم على 
ث����ورة صناعية رابعة  أعتاب 
يندمج فيها العالم االفتراضي مع 
العالم احلقيقي والعالم الرقمي 
مع العضوي وسينتج عن ذلك 
تغيرات هائلة وسريعة وشاملة 

في شتى مجاالت احلياة.
وأوضح ان القيادة في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة جعلت 
سعادة اإلنس����ان من مؤشرات 
قياس أداء احلكومة ما سيسهم 
في بلورة رؤية واضحة ودقيقة 

ملستقبل الدولة.
ومن جهته، قال املؤس����س 
الرئي����س التنفي����ذي للمنتدى 
االقتصادي العاملي البروفيسور، 
كالوس ش����واب، إن »الث����ورة 
القادمة تتمثل في تغيرنا نحن 
من داخلنا ألن العالم ينتظرنا 
اليوم وعلى احلكومات أن تتغير 

أيضا«.
ونوه الى أن دولة اإلمارات 
تشكل منوذجا عامليا حلكومات 
املستقبل مبا متتلكه من رؤية 
امل����دى وق����درة على  بعي����دة 
استشراف املس����تقبل جعلتها 
تقود مختبر املنظومات املبتكرة 
العالم،  للمس����تقبل نيابة عن 
الدولة حققت  أن  إلى  مش����يرا 
الكثير من اإلجنازات على مؤشر 
التنافسية العاملية وهي قادرة 
على حتقيق قفزات مذهلة بشكل 

مستمر«. 

احلكومات يجب أن متتلك أدوات 
ومفاتيح املستقبل حتى حتقق 
طموحات شعوبها وتطلعاتهم 
وتنس����ج عالق����ات متوازن����ة 

ومتكافئة مع غيرها من األمم.
صناع����ة  »ان  وأض����اف: 
املستقبل تكون بامتالك أدوات 
املعرفة والعلوم والتكنولوجيا 
احلديثة واالبتكار واالستجابة 

لتحدياته من اليوم«.
ويركز »متحف املستقبل« 
على استشراف مستقبل قطاع 
الروبوتات والذكاء االصطناعي 
وتأثيره على حياة اإلنسان ويقدم 
جتربة تفاعلية عبر استشرافه 

مستقبل هذا القطاع.
ويتك����ون املتحف من ثالثة 
أقسام رئيسية، تتضمن بيان 
مدى تأثير الروبوتات والذكاء 
االصطناعي في حتس����ن حياة 
البدني����ة  وق����درات اإلنس����ان 
والذهني����ة، كم����ا يضم متحف 
املس����تقبل تقنيات مستقبلية 
»درمي س����ترمي« والت����ي تتيح 
لإلنس����ان تصميم أحالمه كما 
يحلو له ومشاركتها مع أصدقائه 

وأقربائه.
ويبحث أحد األقسام الثالثة 
للمتح����ف، م����دى تأثير تطور 
تقنيات الذكاء االصطناعي على 

عمليات اإلدارة واتخاذ القرار.
ويتميز »متحف املستقبل« 
بتصاميمه الداخلية ذات الطابع 
املستقبلي الذي يهدف لنقل الزوار 
لتجربة قد ال يرونها على أرض 
الواقع خالل املستقبل املنظور 
ويعتم����د في تطوي����ر محتواه 
التي  البيان����ات  على حتلي����ل 
سيتم جمعها من تفاعل الزوار 
على اخت����الف فئاتهم لصياغة 
تقاري����ر استش����رافية تقترح 
سياس����ات وقرارات ميكن من 
خاللها حلكومات العالم تعظيم 

عواص����م � وكاالت: أعل����ن 
سمو الش����يخ محمد بن راشد 
آل مكت����وم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس ال����وزراء حاكم 
دبي، أن رئي����س الدولة اعتمد 
أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ 

احلكومات االحتادية.
وقال: »ستكون لدينا خارطة 
طري����ق لتعيد أغل����ب خدمات 

احلكومة للقطاع اخلاص«.
وأكد ب����ن راش����د أن »دور 
ال����وزراء في احلكومة اجلديدة 
اس����تراتيجي وس����تضم عددا 
أقل من ال����وزارات وعددا أكبر 
من الوزراء للتعامل مع ملفات 

وطنية متغيرة«.
وأضاف بحس����ب ما نقلت 
وسائل إعالم إماراتية عن حسابه 
على تويتر »التغييرات تشمل 
دمج وزارتي التربية والتعليم 
العال����ي حتت وزير  والتعليم 
واحد ومعه وزيرا دولة لدعمه 
في مهمته الوطنية«. ومن جهة 
اخرى، حضر سمو الشيخ محمد 
بن راشد في وقت سابق، أمس، 
افتت����اح أعمال القم����ة العاملية 
الرابعة  للحكومات في دورتها 
القادة  بدبي، بحضور عدد من 
وممثلي الدول واملنظمات الدولية 
ومشاركة أكثر من 125 دولة حول 

العالم وثالثة آالف مسؤول.
الش����يخ محمد  وق����د فاجأ 
بن راش����د احلضور في أحدى 
القمة،  اجللس����ات على هامش 
حيث أصر عل����ى اجللوس في 
مقاعد اجلمهور ورفض اجللوس 
املقاعد االمامية املخصصة  في 

لكبار الشخصيات.
وقال الشيخ محمد بن راشد، 
في وقت سابق امس االول، خالل 
افتتاحه »متحف املستقبل«,  أن 
اإلمارات تسعى ألن تفتح للعالم 
نافذة على املستقبل من خالل 
»القم����ة العاملي����ة للحكومات« 
لتكون منص����ة جتمع اخلبراء 
القرار  واملختص����ن وصن����اع 
والرواد واملبتكري����ن ليلتقوا 
ويتشاوروا ويقدموا جتاربهم 
ورؤاهم ملا فيه اخلير لكل شعوب 

األرض.
وأض����اف: »وجهنا بتحويل 
القمة م����ن حدث س����نوي إلى 
مؤسسة دولية تعمل على مدار 
العام وتركز على استش����راف 
املستقبل في كافة القطاعات وأن 
يكون له����ا دور فاعل في إنتاج 
املعرف����ة حلكومات املس����تقبل 
التقارير واملؤش����رات  وإطالق 
التنموية العاملية وبناء شراكات 
مع أه����م املنظمات الدولية وأن 
تبادر باإلجابة على أسئلة الغد 
لبناء مستقبل أفضل استجابة 
حلاجة املجتمعات في حتقيق 
التنمية املستدامة والسعادة«.

ونوه الى أن القمة ترس����ل 
رس����الة واضح����ة مفاده����ا أن 

)وام(  سمو الشيخ محمد بن راشد خالل افتتاحه "متحف املستقبل" في دبي أمس األول   )إنترنت( سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جالسا وسط اجلمهور في إحدى جلسات القمة العاملية للحكومات 

ترامب ُيلمح الحتمال خسارته في »نيوهامبشاير«: 
الفوز ليس ضرورياً لضمان الترشيح

رئيس هايتي يتنحى ويسلم السلطة للبرملان

العراق ينشر آالف اجلنود متهيداً لتحرير املوصل من »داعش«
ولد الشيخ: حصار تعز يعرقل استئناف مشاورات السالم

نيوهامبشاير � وكاالت: أملح 
املرش����ح اجلمهوري احملتمل 
النتخابات الرئاسة األميركية 
دونال����د ترامب إل����ى احتمال 
خسارته االنتخابات التمهيدية 
أمام منافسه القوي تيد كروز، 
قائال إنه ال يتع����ن عليه أن 
التصفيات  يفوز في جول����ة 
بهذه الوالية، واملقررة اليوم، 
لضمان الفوز بترشيح احلزب 

له للسباق الرئاسي.
وخف����ض ترام����ب بذلك، 
فيما يب����دو، توقعاته بالفوز 
في نيوهامبشاير، على الرغم 
الرأي  من إظهار استطالعات 
أنه يتقدم بف����ارق كبير على 

منافسيه في تلك الوالية.

ومنذ عقد السبعينيات لم 
يس����بق ألي جمهوري أن فاز 
بترشيح احلزب اجلمهوري 
الرئاسة من دون  النتخابات 
الفوز في االنتخابات التمهيدية 
إما في نيوهامبشاير أو أيوا.

وكان ترامب قد جاء ثانيا 
خلف منافس����ه الس����يناتور 
تيد ك����روز ف����ي االنتخابات 
التمهيدية التي جرت في والية 
أيوا االسبوع املاضي رغم أن 
استطالعات الرأي كانت تشير 

إلى تقدمه.
وسئل امللياردير األميركي 
في برنامج »واجه الصحافة« 
على شاشات شبكة تلفزيون 
إذا كانت  »إن.بي.س����ي« عما 

خس����ارته في نيوهامبشاير 
ستقوض حملته االنتخابية، 
فأجاب قائال »إنني أتطلع إلى 
الفوز لكنني لست متأكدا أنه 

ضروري«.
وأعطت استطالعات الرأي 
التي أجري����ت مؤخرا ترامب 
تفوقا بفارق يتراوح بن 10و 
22 نقط����ة مئوية، على أقرب 

منافس له.
وإذا خس����ر ترام����ب في 
ف����إن ذل����ك  نيوهامبش����اير 
سيكثف الشكوك بشأن ما إذا 
كان بقدوره أن يترجم التأييد 
الذي تظهره استطالعات الرأي 

إلى أصوات.
واش����ار ترام����ب، خ����الل 

التلفزيوني ايضا،  البرنامج 
إلى ان املبلغ الذي أنفقه على 
حملته االنتخابية حتى اآلن 
يقل مبقدار 50 مليون دوالر 
عما كان يتوقع فيما يرجع بن 
إلى استضافة  أسباب أخرى 
وس����ائل اإلعالم ل����ه وهو ما 
يعطيه فرصة كبيرة لدعاية 

مجانية.
ه����ذا، وتس����تعد والي����ة 
نيوهامبشاير في شمال شرق 
الواليات املتحدة الى االنتخابات 
التمهيدية الرئاس����ية، اليوم، 
في ظل تفوق واضح للمرشح 
احملتمل للحزب الدميوقراطي 
بيرني ساندرز على منافسته 

هيالري كلينتون.

ب����ور أو برنس � وكاالت: 
تنحى رئيس هايتي ميشيل 
مارتيلي عن الس����لطة تاركا 
البالد منقسمة بشدة في أيدي 

حكومة انتقالية.
وجاء ذلك بناء على اتفاق 
في اللحظات األخيرة رحبت به 
واشنطن وبلدان غربية اخرى، 
حيث تقرر ان يختار البرملان 
رئيسا مؤقتا في األيام القليلة 

املقبلة.
املنتظ����ر ان جترى  ومن 
االنتخابات في 24 ابريل املقبل 
على أن يتولى الفائز السلطة 

في مايو املقبل.
وانهى مارتيل����ي واليته 
الرئاسية اول من امس دون 
ان يس����لم السلطة خللف له 

اثر تأجيل اجلولة الثانية من 
االنتخابات الرئاسية ما اغرق 
هايتي في ازمة سياسية عميقة 
بعد ثالث����ن عاما على انتهاء 
احلكم الديكتاتوري جلان كلود 

دوفالييه.
وف����ي كلمة ام����ام اعضاء 
اجلمعية الوطنية )البرملان(، 
حتدث الرئيس املنتهية واليته 
عن حصيلة ادائه خالل واليته 
التي استمرت خمس سنوات، 
وقال ان »التاريخ سيذكر على 
الرغم من كل ش����يء وفي كل 
االحوال ما قدمته لبناء هايتي 
اجم����ل«. واضاف ان التاريخ 
»سيذكر ايضا اخفاقاتي التي 
احتمل مس����ؤوليتها واحتمل 
مسؤولياتها وحدي ومن بينها 

مع االسف ارجاء االنتخابات 
الرئاس����ية. واك����د مارتيلي: 
انني مس����تعد للوقوف امام 
محكم����ة التاري����خ، وحرص 
التي  الدفاع عن عائلته  على 
يتهمها معارضون باختالس 

اموال عامة.
وقبل س����اعات من انتهاء 
واليته، وقع مارتيلي والبرملان 
اتفاقا للخروج من االزمة ينص 
على انتخاب رئيس مؤقت من 

قبل اجلمعية الوطنية.
ومبوجب االتفاق س����لم 
الرئاسي  الوش����اح  مارتيلي 
الى جوسيليرم بريفير رئيس 
مجلس الش����يوخ واجلمعية 

الوطنية.
وقال بريفي����ر ان رحيل 

رئيس الدولة ال يوقف سير 
تاريخنا وعجلة اجلمهورية 
مستمرة في الدوران بال توقف. 
وامام النواب واعضاء مجلس 
الشيوخ خمسة ايام النتخاب 
رئيس مؤقت ينبغي اال تتجاوز 

واليته 120 يوما.
واش����اد االمن العام لالمم 
املتحدة بان كي مون والواليات 
املتحدة بهذا االتفاق على ارساء 
حكوم����ة انتقالية، ودعا بان 
جميع االط����راف الى تطبيق 
ه����ذا االتف����اق »املتطابق مع 
روح دس����تور هايتي«. وان 
أي ف����راغ في الس����لطة يزيد 
من الصعوبات التي يواجهها 
اقتصاد هايت����ي افقر بلد في 

منطقة الكاريبي.

بغ���داد � وكاالت: نش���رت 
السلطات العراقية آالف اجلنود 
في قاعدة عسكرية في شمال 
الب���الد اس���تعدادا لعمليات 
اس���تعادة مدينة املوصل من 

يد تنظيم »داعش«.
وق���ال ضابط برتبة عميد 
ركن في اجليش العراقي لوكالة 
فرانس برس طالبا عدم الكشف 
عن اسمه، امس، ان »وحدات 

من قوات اجليش بدأت تصل 
الى قاعدة عسكرية قرب قضاء 
مخمور لبدء عملية عسكرية 
نحو املوصل«. وأوضح املصدر 
نفسه أن الهدف االول من هذه 
العملية هو قطع إمدادات تنظيم 
داعش ب���ن املوصل ومناطق 
كرك���وك واحلويجة من جهة 
واملوصل وبيجي الواقعة في 
صالح الدين من جهة اخرى.

وأض���اف ان »هناك ثالثة 
ألوية متمركزة في تلك القاعدة 
حاليا ومن املقرر وصول 4500 
جندي آخر من الفرقة 15 إلى 
القاع���دة لتدخل التحضيرات 
الستعادة املوصل في مرحلة 
الفرقتان  أنهت  جديدة«. وقد 
15 و16 م���ن اجليش العراقي 
تدريباتهما في معسكرات في 
بغداد من اجل املش���اركة في 

عمليات استعادة املوصل.
وبدوره، قال العميد يحيى 
رس���ول املتحدث باسم قيادة 
العمليات املش���تركة لفرانس 
برس ان »اجليش العراقي يقوم 
بتجهيزات للجنود واملعدات 
والتدريب م���ن اجل عمليات 
حترير نينوى«، لكنه لم يذكر 
اي موعد عن ب���دء العمليات 

ألسباب أمنية.

عدن ـ إياد أحمد ووكاالت

قال مبعوث األمم املتحدة 
إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ 
احم����د، إن اس����تمرار حصار 
امليليشيات ملدينة تعز ال يساعد 
عل����ى املضي قدما في مس����ار 
مشاورات السالم، مشيرا إلى 
أن »إدخال بعض الشاحنات إلى 
املدينة احملاصرة »غير كاف«.  
جاء ذلك خالل مباحثات ولد 
الشيخ مع وفد احلكومة اليمنية 

ملشاورات جنيڤ، للخطوات 
التي متهد لعقد جولة جديدة 
م����ن املش����اورات لتنفيذ قرار 
مجلس األمن الدولي رقم 2216، 
واملستجدات املتعلقة بذلك مبا 
فيها موقف االنقالبين املعطل 
جلولة جديدة من املشاورات.

أك����دت مصادر  ميداني����ا، 
عسكرية وصول دفعة جديدة 
من قوات املهام اخلاصة بقيادة 
الرك����ن عبدالرحمن  العقي����د 
الصبري إل����ى »فرضة نهم « 

بالعاصمة صنعاء، قادمة من 
مأرب، لتعزي����ز مواقع قوات 
املقاوم����ة واجلي����ش الوطني 
حتى حترير صنعاء. ومبوازاة 
ذل����ك، أعلنت قي����ادة املنطقة 
العس����كرية اخلامسة، مدينة 
الس����احلية احلدودية  ميدي 
مبحافظة حجة، قاعدة عسكرية 
النطالق عملياتها امليدانية في 
مختلف املديريات واحملافظات 
املندرجة ضمن مهام املنطقة 
الغربي����ة والتي  العس����كرية 

تشمل محافظات إقليم تهامة.  
وأوضح بيان صادر عن املنطقة 
أن وح����دات من ألوية اجليش 
اس����تكملت تطهير ميدي من 
حقول األلغام واملتفجرات التي 
امليليشيات. من جهة  زرعتها 
اخرى، أعلن التحالف العربي أن 
قوات الدفاع اجلوي السعودي 
اعترضت فجر امس، صاروخا 
بالستيا مت إطالقه من األراضي 
اليمنية باجتاه منطقة عسير 

ومتكنت من تدميره.

العبداهلل: الطاقات الشابة بحاجة إلى تشجيع حكوماتها في مجال اإلبداع

أوباما للقمة: نهتم باالستثمار في البشر ونتعاون مع الشركاء باملنطقة
واشنطن - وكاالت: قال 
الرئي���س األميركي، باراك 
أوباما، في كلم���ة متلفزة، 
موجهة إلى القمة، إن منطقة 
الش���رق األوس���ط شهدت 
صعوبات عندما لم يحترم 

حكامها رغبات الشعوب.
إن  اوبام���ا  وأض���اف 
العالم موجودة  »حكومات 

من أجل دعم الشعوب، لذا 
فإن احلكومات التي تستثمر 
ف���ي صحته���م وتعليمهم 

تصبح أكثر ازدهارا«.
كل  أن  إل���ى  وأش���ار 
احلكومات املوجودة في القمة 
هدفها موحد، وهو مساعدة 
الشعوب، وميكن أن تتعلم 
من بعضها البعض لتصبح 

أكثر تعاونا مع مواطنيها.
ج���ودة  أن  وأوض���ح 
اخلدم���ات احلكومي���ة في 
الصحة والتعليم وغيرها 
تضمن استقرار احلكومات، 
مشددا على أهمية التعليم 
والتعاون في شتى املجاالت، 
خاصة األمن، خللق مستقبل 
أفضل، مؤكدا أن من يدعو 

إلى الس���الم واألمن الدائم 
سيكون ش���ريكا للواليات 

املتحدة.
ولفت الرئيس األميركي 
إلى أن دس���تور بالده يبدأ 
بكلمات بسيطة وهي »نحن 
اليوم  الش���عب«، وحت���ى 
فهو يهتم باالس���تثمار في 

اإلنسان.

وش���دد عل���ى اهمية 
االس���تقرار االقتص���ادي 
للدول العربية والس���يما 
دول اخلليج، حيث تسعى 
حاليا ال���ى زيادة مصادر 
دخلها وتنوعه من خالل 
االبتكار واالبداع في مجاالت 
اخرى بدال من االعتماد على 

النفط كمصدر للدخل.
وقال ان حكومات دول 
اخللي���ج اتخذت خطوات 
مهمة في هذا املجال إذ إن 
القمة احلالية خير دليل على 
الوعي اخلليجي للتحديات 
التي تواجه مستقبل دولنا 

وشعوبنا.  
وتش���ارك الكويت في 
هذه القمة بوفد يترأس���ه 
الوزي���ر العبداهلل ويضم 
وزيرة الشؤون االجتماعية 
الدولة  والعمل ووزي���رة 
لشؤون التخطيط والتنمية 
الى  هند الصبيح، اضافة 
عدد من مسؤولي الدولة.

� كونا: قال وزير  دبي 
الدولة لش���ؤون مجلس 
ال���وزراء ووزير الكهرباء 
واملاء بالوكالة الشيخ محمد 
العبداهلل ان دعم اجلهود 
البحثي���ة والعلمي���ة من 
شأنها ضمان رقي الشعوب 
ودميومة رفاهيتها. جاء 
ادلى به  ذلك في تصريح 
الوزير العبداهلل ل�»كونا« 
الكويت عقب  وتلفزيون 
مشاركته في افتتاح القمة 
العاملي���ة للحكومات التي 

انطلقت في دبي أمس.
الكوي���ت  وأك���د دور 
البحثية  ودعمها للجهود 
والعلمي���ة، مش���يرا في 
الوقت ذات���ه الى حرصها 
الدائم على القيام بتشجيع 
الطاقات الشبابية والعلم 
والعلماء للمساهمة في بناء 

املجتمع. 
واشار الى ريادة العرب 
واملسلمن في مجال عمليات 

العبداهلل في هذا السياق 
حاج���ة الطاقات الش���ابة 
للتشجيع من حكوماتها 
في مج���ال االبداع العلمي 
لضم���ان دميوم���ة دولنا 

العربية. 

البحث العلمي واالبتكارات، 
مستدركا: »قد حان االوان 
ان يسترجع املسلمون تلك 
املكان���ة العلمية املرموقة 
من اجل بن���اء مجتمعات 
مزدهرة في املستقبل«. وأكد 

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء واملاء بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل  
يدلي بتصريح عقب مشاركته في  افتتاح قمة احلكومات       )كونا( 


