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12
المي توسي  يا ال ناد مي
رب  ها في الم اري ة م مح
�ستتم اإدارة الفندق اجلديد يف مراك�ش حتت 

عالمة “منتجعات �سول” على اأن يفتتح اأبوابه 

اأمام ال�سيوف بني اأواخر العام 2018 ومطلع 

العام 2019 

16
تطبيق FLOCHAT: منصة 
دردشة محلية جديدة في دولة 

اإلمارات 
 اأحدَث تطبيق Flochat نقلة نوعية يف 

عامل تطبيقات املرا�سلة الفورية مع حلول منط 

حياة متكاملة وذكاء ا�سطناعي متطور، مما 

يتيح للم�ستخدمني فر�سة الدرد�سة، واإجراء 

احلجوزات، وطلبات ال�سراء، واإمتام التعامالت 

التجارية من خالل من�سة واحدة.

20
لى استثمار من  يماميا تحصل 

ال منا ال
اأعلنت “دبي للم�ساريع النا�سئة”، احدى مبادرات 

غرفة جتارة و�سناعة دبي املبتكرة، عن الفائزين 

بالدورة الثالثة من م�سابقة “دبي لرواد الأعمال 

الذكية”، التي اأطلقتها بالتعاون مع دبي الذكية، 

يف مايو اجلاري على هام�ش احلفل اخلتامي 

للدورة ال�ساد�سة من قمة “عرب نت” الرقمية، 

وذلك بعد تاأهل 10 فائزين للمرحلة التقييمية 

النهائية من اأ�سل 50 فكرة تاأهلت للمرحلة 

الثانية من امل�سابقة.

24
ريادة األعمال عندنا

ت�سهد بيئة ريادة العمال يف املنطقة حالة من 

الفو�سى وعدم التن�سيق بني اجلهات الداعمة 

املختلفة، وعلى حني تتوىل م�سئولية بع�ش 

اجلهات احلكومية وهيئات العناية بريادة 

العمال تقوم جهات القطاع اخلا�ش بو�سع 

برامج لدعم ال�سركات ال�سغرية ولكنها ل تقوم 

بجهد يف هذا املجال

32
لقو  ما ي رواد 

StartUPSchool.me
ما مجانية في  نة  ا و 

قة المن
اأطلقت جمموعة من رواد الأعمال مدر�سة ال�سركات 

النا�سئة “StartUpSchool.me”؛ وهي 

حا�سنة اأعمال جمانية تهدف اإيل رد اجلميل 

اإىل املجتمع، من خالل م�ساعدة رواد الأعمال يف 

الت�سريع بتحويل اأفكارهم اجلديدة اإىل جناحات يف 

قطاع الأعمال.

36 
موع  لى م تر  استحوا م

يمتها مليار در  ف  بايرن ب
ماراتي

ت�سامنت �سركة اإتقان لال�ستثمار )اإتقان( اململوكة 

لـ حمد ال�سليمان، مع كل من ‘�سندوق تامار َبَور 

للطاقة’ )ال�سندوق(، الذي تاأ�س�ش ويدار بال�سراكة 

مع ‘جمموعة ’ي َبَور الدولية القاب�سة املحدودة’ 

)َبَور( ورمزها )1608 اإت�ش كيه(، و�سايتك با�سيفك 

املحدودة )�سايتك با�سيفك(، يف عملية لال�ستحواذ 

على �سركة بايرن لتاأجري املعدات املحدودة )جمموعة 

بايرن(، اأكرث �سركات تاأجري املعدات تنوعا يف منطقة 

جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية، وذلك يف �سفقة 

راوحت املليار درهم اإماراتي. .

38 
ولى  STV تقود جولة استثمارية 

 11 ا بقيمة 9 مليو دوالر في تل
�سركة العالم الرقمي �ست�ستفيد من التمويل يف بناء 

الكفاءات وزيادة الإيرادات وتو�سيع نطاق العمليات 

ا�ستعداداً لبداية ع�سر جديد يف قطاع الرتفيه باململكة

40 
لة الثانية  لوا للمر ردنيا ت 72 رياديا 

ول الرقم   من مبادرة الت
 قال املدير التنفيذي جلمعية �سركة تقنية املعلومات 

والت�سالت الأردنية " انتاج" ن�سال البيطار  بان 

72 طلبا وطالبة من مدار�ش حكومية من خمتلف 
حمافظات اململكة تاأهلوا خلو�ش غمار املرحلة الثانية 

من مبادرة رواد املحتوى الرقمي.
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 تمّلك حر 
متاح لجميع الجنسيات

شقة من غرفة نوم واحدة 
إبتداًء من 533,000 درهم@

أسعار مميزة وخطط سداد مرنة!

استثمر في وجهة الغد

 يبعد بضع دقائق عن مدينة دبي،مشروع الجادة هو أضخم 
وأكثر الوجهات السكنية حيوية في إمارة الشارقة.

 تقوم أراَد التي يترأسها سعادة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي 
بتطوير مشروع الجادة.

 تقع الشقق بجوار منتزهات خضراء واسعة وتطل على ”المركز الرئيسي“
 الوجهة الترفيهية اcكبر من نوعها في اbمارات الشمالية.

 يتصل المشروع مباشرًة بطريق الذيد وطريق المدينة الجامعية 
ويتمّيز بسهولة الوصول إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.

شروط واcحكام
تطّبق ال @ www.aljada.com 800-ARADA (27232)



800-ARADA (27232)

تقوم أراَد التي يترأسها سعادة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي   • 
بتطوير مساكن نسمة

المرحلة اKولى بيعت في أقل من شهر  •
مخطط رئيسي بمساحة 5 مليون قدم مربع غني بالمساحات الخضراء  •

مرافق بمواصفات عالمية ومدرسة دولية ومحال تجارية ومركز طبي   • 
والكثير من وسائل الراحة

موقع رائع يمنحك سهولة التنقل دون المرور بأي ازدحام  •
المرحلة اKولى قيد اeنشاء  •

@تطّبق الشروط واKحكام

www.nasmaresidences.com

استثمر في مجّمع بمواصفات عالمية 
مع رسوم خدمة مجانية مدى الحياة

أسعار مميزة وخطط سداد مرنة!

 مساكن نسمة 
تاون هاوس إبتداًء من 1,045,000 درهم*



42 
بشرى غير سارة: الواليات المتحدة 

األمريكية تتجه نحو الركود
 كافة املو�سرات القت�سادية  من مو�سر الدافع 

الئتما يف ’�ساك�سو بنك وحتى منحنى العائدات 

وجنو بطاقات الئتمان تنذر ب�سيء واحد فقط 

الوليات املتحدة تتجه نحو الركود.

46 
قانون الرهن والتمويل الجديد يجتذب 

محافظ تمويل جديدة 
يف اإطار تنويع وحتفيز ال�ستثمار العقاري يف اإمارة 

بادرة تهدف  دبي، تقدمت "اأرا�سي دبي" موخرا 

اإىل ا�ستقطاب حماف ا�ستثمارية اأجنبية مما �سيتيح 

فر�ش �سراكة ومتويل عديدة يف دبي حتفز ال�ستثمار يف 

القطاع العقاري

48 
ما ورا  ما م برنام  ريادة األ
ة ركات الناش ر الدا لل ال

 "�ستارت اإيه دي"، من�سة لالبتكار وريادة الأعمال 
بي، اأعلنت عن الفريق الفائز  بجامعة نيويور باأبو

امج الرئي�سية التي  نامج "ما وراء العر�ش"، اأحد ال ب

تقدمها من�سة �ستارت اإيه دي لدعم ال�سركات النا�سئة يف 

مراحلها الأوىل بدولة الإمارات العربية املتحدة.

50
لى  ل يقودنا  طناع  ا ا ال

نصرية جديدة 
يطا ديفيد  يف عام 1998 اأ�س�ش الفيل�سوفان ال

بري�ش وال�سويدي نيك بو�سرتوم الرابطة العاملية ملا بعد 

الإن�سانية )Transhumanism(، كمنظمة غري 

ربحية مكر�سة للعمل على اإزالة العقبات اأمام بروز مابعد 

الإن�سان.

54
ا  ما اكت ل رواد األ اد تادر ت ن

نقا القوة لديه
حتمل نهاد تادر�ش �سغفًا مل�ساعدة الأخرين اأينما 

كانوا على حياة متوازنة بتعليمهم كيفية ال�ستفادة من 

اتهم ال�سابقة، وتعمل على زيادة املعرفة  امكاناتهم وخ

الذاتية والدافع الداخلى الذي يقودهم اإىل النجا 

وحتقيق الر�سى. 

58
ا جواال في  ر واو تقي م
مكانات كاميرا   دبي وتو 

   الجديد  
اأطلقت هواوي معر�سًا جواًل جديدًا يحمل 

ا�سم "حمطة هواوي لتجربة العمالء" 

يف �سيتي وو دبي، يقدم جتربة مبتكرة 

لتمكني الزوار وامل�ستخدمني من مقارنة 

اأجهزتهم املحمولة مع الإمكانات املتقدمة 

 HUAWEI P20 Pro لكامريا هاتف

اجلديد كليًا، والذي يعت الأقوى اليوم 

على م�ستوى الهواتف الذكية، وذلك قبل 

توافر الهاتف لدى املتاجر يف دولة الإمارات 

اعتبارًا من 3 مايو املقبل.

62
نيكسفورد تنهى جولة 

استثمارية بقيمة 4 ماليين دوالر 
متا�سيًا مع رويتها الطموحة يف تعزيز دور 

التكنولوجيا احلديثة لراأب الفجوة بني 

مهارات الطالب يف اجلامعات ومتطلبات 

�سوق العمل احلديثة، اأعلنت جامعة نيك�سفورد 

النا�سئة اليوم عن اإنهاء جولتها الإ�ستثمارية 

الأوىل بقيمة 4 ماليني دولر اأمريكي، وذلك 

من اأجل اإن�ساء جتربة تعليمية حديثة م�سممة 

خ�سي�سًا لراأب الفجوة بني اأدوات اخلريجني 

من مرحلة التعليم العايل واإحتياجات �سوق 

العمل الدويل .

64
ودية  اديم ال نون 

ار  لى مصر تح ش تتوس 
لي اإللكتروني للجمي الت

ي" لتعليم  اأعلنت من�سة "نون اأكاد

املناهج الدرا�سية اإلكرتونًيا بنظام التدري�ش 

املبا�سر، عن تو�سعها اإىل م�سر انطالًقا 

من اململكة العربية ال�سعودية. وتعد "نون 

ي" اأول من�سة عربية تقدم خدمات  اأكاد

التعليم الذكي عن بعد، يف اإطار ممتع من 

امل�سابقات التفاعلية والتحديات التي تهدف 

اإىل تطوير م�ستوى الطال وت�ساعد يف 

التح�سيل واملراجعة، وذلك باأ�سعار تناف�سية 

يف متناول جميع �سرائح املجتمع.

68
ل  ية ين دمات ال مودو: دليل لل

من مصر
هل واجهت يوما م�سكلة البح عن طبي كفو 

بالقرب منزلك ومل جتد مل تعد هذ امل�سكلة 

 ، مورقة بعد الن، حي ت�ستطيع اأن جتد الطبي

، وبالقرب من منزلك،  يف التخ�س�ش الذي تريد

بكب�سة زر واحدة، اإذا قمت بتحميل تطبيق "مودو" 

.Modo

76
ددة  ولفو  الجديدة مت

دامات   االست
 ك�سفت "فولفو لل�سيارات"، الفاخرة، عن �سيارتها 

اجلديدة V60 ذات الأبواب اخلم�سة والتي تنتمي 

اإىل الفئة املتو�سطة احلجم، ما يوكد على مكانة 

ال�سركة ال�سويدية ك�سانع لل�سيارات التي جتمع ما 

بني املظهر اجلميل والطابع العملي اليومي.
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ر دارة  مهارات  وجهة ن ي   يادة  تح ي   ت

ما والجنوب  جوة بين ال ي ال

تت�سارع موجات الثورة التكنولوجية 

الرابعة بالو�سول واحدة تلو 

الأخرى، ب�سرعة فائقة تفاجئنا 

مع �سيل من املفاهيم اجلديدة 

التي تنت�سر كالنار يف اله�سيم، يف 

الوقت الذي ت�سارع الدول والهيئات 

اإىل حماولة ا�ستيعابها واإقامة بنى 

تقنية تتوافق معها. 

ورة الإنرتنت والتكنولوجيا  مع اأن 

يف ال�ستينيات جاءت طاغية 

رة، اإل اأنها اأخذت وقتها  ومو

الزمني، على عك�ش مفاهيم الثورة 

الرابعة وم�سطلحاها فقد اأتت 

�سريعة ومتالحقة. 

ورة التكنولوجيا الرابعة  موجات 

ل تعطينا الفر�سة ول رفاهية 

الوقت لالنتظار اأو التجاهل، تاأتي 

�سادمة وعنيفة وملحة، وعلى �سبيل 

املثال ومنذ زمن ق�سري بداأت 

اأخبار انرتنت الأ�سياء والذكاء 

ال�سطناعي تنت�سر، ونحن بالكاد 

بداأنا نتعود على هذ امل�سطلحات 

التي مل يتم ا�ستيعاب مفاهيمها 

بعد على م�ستوى وا�سع. هذ 

امل�سطلحات مل نعرف بعد كيف 

ريها على اأمنا العمل  �سيكون تاأ

واحلياة، اأي�سًا انت�سر مفهوم 

البلو ت�سني و�سار متداوًل على 

نطاق وحمط اهتمام عميق و�سريع 

من قبل كل احلكومات وال�سركات 

اخلا�سة. 

و�سلت موجات الثورة الرابعة 

على عجل ومل تعط املزيد من 

الوقت للبنى التقنية والقت�سادية 

واملالية القائمة، وعلى عجل اأي�سًا 

ا�ستفاقت احلكومات وال�سركات 

املتعددة اجلن�سية العمالقة بكل 

اأنواعها وعلى نحو عاجل على 

اأهمية تغيري اأمنا تعاملها مع 

اأ�سواقها امل�ستهدفة واأليات عملها، 

وبداأت ب�سباق مع الزمن للتاأقلم 

مع واقع تفر�سه انرتنت الأ�سياء 

والذكاء ال�سطناعي وتقنيات 

البلو ت�سني. 

وعلى حني ا�ستقبلت البنى والهياكل 

ورة الإنرتنت  ة  القائمة القد

بكثري من الرتحي واأخذت وقتها 

، اإل اأن انرتنت الأ�سياء  املنا�س

والذكاء ال�سطناعي وتقنيات 

البلو ت�سني انت�سرت و�سكلت 

تهديدًا للبنى الكال�سيكية للنظام 

الراأ�سمايل، وجاء انت�سارها ال�سريع 

�سادمًا لنظام وهيكلة ال�سركات 
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اأنها �سوف تقوم بثورة ت�سحيحية 

�ساملة ل�سلبيات املفاهيم امل�سللة 

للنظام املايل واأمنا العي�ش، اإل 

اأننا ل منلك فكرة وا�سحة عن 

ريات ال�سلبية التي قد تن�ساأ  التاأ

عن انت�سار تطبيقات التقنيات 

اجلديدة، خا�سة واأن التجاوب 

معها وا�ستيعابها �سيكون متفاوتًا 

بني املجتمعات املختلفة مما قد 

يخلق فجوة ح�سارية تنعك�ش �سلبًا 

وتزيد من تناق�سات بني ال�سمال 

واجلنوب. 

Hassan Abdul Rahman  

Editor in chief
hassan@bncpublishing.net

@HassanRahmann

ناع ا ال ال

كلمة المحرر

AD
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بر  دى  المي  يا ال ناد مي
دة  ال ورا ا الفناد  ال ر

ر    سبان م   السو ا
ندقا من  

وملع كرة قدم، وم�ساحة �سا�سعة 

ملمار�سة ريا�سة اجلولف، وحو�ش 

�سباحة كبري مع من�سة للت�سم�ش.

�سي�سكل “�سول مراك�ش” وجهة �سيافة 

مثالية لق�ساء اأجمل العطل يف اململكة 

املغربية. وبالن�سبة اإىل ال�سيوف 

امل�سافرين برفقة اأولدهم، يخ�س�ش 

املنتجع اجلديد نادًيا لل�سغار “كيدز 

كلوب” الذي ي�سمن لهم اأماكن لع 

ف�سيحة ون�ساطات ممتعة لن يعرفوا من 

خاللها معنى امللل.

فنادق ميليا العاملية اإحدى اأك 

�سركات الفنادق يف العامل ورائدة يف 

، مع اأكرث   من 370  ال�سوق الإ�سبا

فندقًا )�سمن حمفظتها م�ساريعها 

احلالية وامل�ستقبلية( يف 40 بلدًا 

4 قارات با�سم العالمات التجارية 
التالية جران ميليا وفنادق ومنتجعات 

ميليا، ومنتجعات بارادي�سو�ش، ومي 

باي ميليا، واإن�سايد باي ميليا، وتري 

باي وندهام، وفنادق �سول. كما �سمح 

الرتكيز ال�سرتاتيجي على النمو 

الدويل ملجموعة فنادق ميليا العاملية 

باأن تكون اأول �سركة فنادق اإ�سبانية 

حا�سرة يف اأ�سواق رئي�سية من مثل 

ال�سني واخلليج العربي والوليات 

املتحدة الأمريكية، اإىل جان 

احلفا على ريادتها يف الأ�سواق 

التقليدية كاأوروبا واأمريكا الالتينية 

وجزر الكاريبي. هذا وتكمن اأهم 

نقا قوة هذ املجموعة يف م�ستواها 

العايل من العوملة وتنوع منوذج 

اأعمالها، وخطة منوها الثابتة التي 

تدعمها حتالفات ا�سرتاتيجية مع اأهم 

امل�ستثمرين، بالإ�سافة اإىل التزامها 

بال�سياحة امل�سوولة. فهي رائدة 

الفنادق الإ�سبانية بح�س معيار تقييم 

�سمعة ال�سركات )مريكو(، وواحدة 

من اأكرث املجموعات ا�ستقطابًا للعمل 

معها يف العامل.
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فنادق ميليا العاملية 
وجبها اإىل  ابرمت اتفاقية ت�سم 

حمفظة م�ساريعها فندق “�سول 

مراك�ش”، وهو الفندق اخلام�ش الذي 

متلكه املجموعة يف املغرب والفندق 

الثا الذي تدير حتت عالمة 

“�سول” التابعة ل�سركة ميليا امل�سهورة 
باملنتجعات املثالية للعائالت.

وقع  يتميز فندق “�سول مراك�ش” 

فنادق ميليا العالمية 
توسيع محفظة مشاريعها

في المغرب

ا�سرتاتيجي يف قل واحة نخيل مراك�ش 

امل�سهورة، اإذ يبعد 18 كلم تقريًبا عن 

مطار مراك�ش و9 كلم فقط عن و�سط 

كن الو�سول اإىل الفندق  املدينة. و

ب�سهولة من كل املداخل الرئي�سية اإىل 

املدينة كما يقع “�سول مراك�ش” على 

مقربة من اأبرز الوجهات ال�سياحية 

يف مراك�ش ل�سيما �ساحة جامع الفنا 

ة. يخ�سع “�سول  واملدينة القد

مراك�ش” حالًيا ل�سل�سلة اأعمال ترميم 

�ساملة اقت�ست اإغالقه لفرتة حمددة 

بهدف تكييفه مع اأحدث معايري 

ال�سيافة التي تعتمدها عالمة “�سول”، 

علًما اأن املنتجع ال�سهري افتتح اأبوابه 

للمرة الأوىل يف العام 1988.

يقدم “�سول مراك�ش” ل�سيوفه 211 

غرفة من بينها 25 �سقة عائلية 

وي�ستمل على جمموعة وا�سعة من 

املرافق اخلارجية والداخلية املمتدة 

على م�ساحة 6 هكتارات واملخ�س�سة 

للن�ساطات الرتفيهية وال�ستجمام. 

بعد اإجناز اأعمال الرتميم، �سيت�سمن 

ا منتجًعا �سحًيا مع حمام  الفندق اأي�سً

حي �سينعم ال�سيوف بباقة وا�سعة من 

العالجات وجل�سات التدليك املريحة، 

بالإ�سافة اإىل مركز للياقة البدنية، 

4 مالع تن�ش، وملع كرة طائرة، 

ة ية  سيا ولية ا جتما ة  تصمي  م ياة  سيا فن   ثقافة

لى  ات سو  منتج المة  ند الجديد في مراك تح  دارة ال ستت 
ا 2019  ل ال ا 2018 وم ر ال وا يو بين  ما ال بوابه  تت   ي

- entrepreneralarabeya ا
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ل و  تطبيق يتي تبادل الرسا
ا  و را ال دما و ا وال المنت

ود اري وم ام الت والت
طناع ا ا ا م بال بمساعد 

قالت زويا بلجرامى، املدير الإداري 

ـ Flochat يف الإمارات العربية  ل
املتحدة “نحن م�سرورون جداً بطر 

تطبيق Flochat للم�ستهلكني يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة، التي 

متثل �سوقًا مهمة حتتل مكانة ريادية 

يف ت�سخري البتكارات وتعزيزها. 

وبالعتماد على Flochat، نعمل 

على الرتقاء باملعايري التقليدية 

ملفهوم املرا�سلة الفورية، وحتقيق 

تغيري �سلوكي ملحو يف عادات 

 Flochat املرا�سلة. وجنح تطبيق

يف اإحداث نقلة نوعية يف ق�سم 

�سهد قدرًا �سئياًل من التغيريات 

خالل ال�سنوات الثمانية ال�سابقة؛ 

ويعمل على تغيري قواعد الت�سال 

احلالية القائمة”. 

ويجدر بالذكر اأنه  ت�سنيف �سركة 

Flochat بني اأف�سل 10 �سركات 
 ’ نا�سئة بح�س ت�سويت مومتر ‘�ستي

لعام 2018، لذلك ترقبوا املزيد من 

البتكارات النوعية يف عامل الر�سائل 

طوال هذا العام.

وطلبات ال�سراء و�سوًل اإىل القيام 

ب�سفقات وت�سفح الإنرتنت 

وم�ساركة املحتوى. ويتعاون مع 

جمموعة من العالمات التجارية 

ال�سريكة يف الإمارات العربية 

Grou-  Zomato  املتحدة مثل

 .Uber  Careem  pon
 وقد اأحدث التطبيق املتطور 

نقلة نوعية يف عامل الر�سائل 

ات واأ�س�ش  الن�سية واملحاد

التوا�سل ع الهواتف املحمولة. 

وهو يوا�سل جهود يف جمال 

البتكار لإ�سافة مزايا فريدة 

من نوعها واإعداد جتربة فريدة 

 Flochat للم�ستخدم. ويتطلع

اإىل اإر�ساء �سراكات ا�سرتاتيجية 

جديدة يف عام 2018.
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جديدة يف عام 2018.
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سما األمين  دبي  

 Flochat أحدَث تطبيق 
نقلة نوعية يف عامل تطبيقات املرا�سلة 

الفورية مع حلول منط حياة متكاملة 

وذكاء ا�سطناعي متطور، مما يتيح 

للم�ستخدمني فر�سة الدرد�سة، 

واإجراء احلجوزات، وطلبات ال�سراء، 

واإمتام التعامالت التجارية من خالل 

من�سة واحدة.

بالعتماد على مكوناته املدجمة 

واملعززة باإمكانات الذكاء ال�سطناعي، 

تاز التطبيق بقدر اأك من الذكاء 

ع ال�ستخدام املكثف لتقنيات 

التعلم اليل واإدرا اللغة الطبيعية، 

مما يزود امل�ستخدمني بدرجة من 

الراحة والتكامل و�سهولة الو�سول اإىل 

الحتياجات من اخلدمات اليومية.

و�سهد تطبيق Flochat م�سرية 

ة منذ اإطالقه يف اأكتوبر  تطور ملحو

2017 مع ان�سمام اأكرث من 10 
الف م�ستخدم خالل ال�ستة اأ�سهر 

. ويف الربع الأول من  الأوىل من توفر

عام 2018، ارتفعت وترية اأن�سطة 

م�ستخدمي Flochat بن�سبة 20% 

على اأ�سا�ش �سهري. كما ارتفعت ن�سبة 

تطبيق 
 :FLOCHAT

منصة دردشة محلية جديدة 
في دولة ا6مارات 

ات اري  شركات  تمويل  اتجا ات  م ا تصاد   ا أسواق 

م�ساركة الر�سائل مع زيادة 200% 

يف يناير 2018 قيا�سًا ب�سهر 

دي�سم 2017. وتراوحت اأعمار 

ى من م�ستخدمي  ال�سريحة الك

التطبيق بني 34-25 عامًا، ومع 

ذلك، ازدادت وترية تنزيل التطبيق 

بني ال�سباب الأ�سغر �سنًا خالل 

الأ�سهر القليلة املا�سية.

واأحدث تطبيق Flochat املتطور 

نقلة نوعية يف عامل الر�سائل الن�سية 

ات واأ�س�ش التوا�سل ع  واملحاد

الهواتف املحمولة. حي يتيح 

للم�ستخدمني طيفاً وا�سعاً من املزايا، 

بدءاً من الدرد�سة واإجراء احلجوزات 

وطلبات ال�سراء و�سولً اإىل اإمتام 

التعامالت التجارية وت�سفح الإنرتنت 

وم�ساركة املحتوى من خالل من�سة 

كن للم�ستخدمني التوا�سل  واحدة. و

نتهى ال�سال�سة من خالل التطبيقات 

Flo-املحلية ال�سهرية املدجمة يف 

chat مثل خدمة Zomato لطل 
 Groupon الطعام، وموقع

ال�سفقات وخدمة طل �سيارة اأجرة 

 ،Uber اأو Careem من �سركة

والبح عن املحتوى ع حمر 

Bing، وم�ساركة مقاطع الفيديو مع 
.Youtube الأ�سدقاء على موقع

 Floda وتعت �سخ�سية امل�ساعد

الطريفة واملعززة بتكنولوجيا الذكاء 

ال�سطناعي من اأبرز اخلوا�ش 

تاز بها تطبيق  يفية التي  الو

Flochat؛ ويتمتع امل�ساعد 
الفرتا�سي بالقدرة على التكيف مع 

�سلو امل�ستخدم وتف�سيالته، والتعرف 

على ت�سنيفات التنبو بنوايا امل�ستخدم، 

ف�ساًل عن قدرته على تبديل ال�سياق. 

ويتفاعل %15 من امل�ستخدمني مع 

Floda ع طل املعلومات، واإجراء 
احلجوزات وتنظيم الأن�سطة.

ول تقف مزايا التطبيق عند هذا احلد، 

Emo-اإذ يقدم خا�سيات مبتكرة مثل 

GIFS التي حتول الرموز التعبريية 
يف الهاتف املحمول اإىل �سور متحركة 

تتيح التعبري عن احلالة ب�سورة اأف�سل، 

وفالتر متنوعة لل�سوت، وخيارات 

ل متناهية لتعديل وحذف الر�سائل 

 Stitch املر�سلة. بالإ�سافة اإىل ميزة

اجلديدة التي تتيح التقا �سور �سيلفي 

متعددة يف اإطار واحد با�ستخدام 

فالتر ممتعة لعر�ش خمتلف احلالت 

املزاجية. حي تعمل على دمج �سور 

امل�ستخدم معاً لبتكار طريقة جديدة 

ة مل�ساركة �سور ال�سيلفي. ومع

ويف معر�ش تعليقها على التطبيق، 
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ول  ور  مي المشاري تتم
ا  و تشين وال ي الب موا

ول الرقم طناع والت ا

التنفيذي للعمليات يف “�ستارت اأب بوت 

 ،”Startupbootcamp كام

وح�سني علي، الرئي�ش التنفيذي ل�سركة 

“اجادة Ejadah”، و�سيب�ستيان 
�ستيفن، الرئي�ش التنفيذي لـ�سركة 

“لود مي”، وفهد البناي، الرئي�ش 
التنفيذي ملجموعة “اأك�سيوم تليكوم”، 

والدكتور يو�سف الع�ساف، رئي�ش جامعة 

روت�س�سرت للتكنولوجيا بدبي، وكر 

ق�سود، م�ساعد مدير اإدارة التطوير 

وال�ستثمار ال�سياحي يف دائرة ال�سياحة 

والت�سويق التجاري بدبي، وهان�ش 

كري�ستن�سن، مدير اإدارة يف مركز دبي 

التكنولوجي لريادة الأعمال، وعلياء 

املزروعي، رئي�ش العمليات يف �سركة 

املزروعي العاملية، واأندري رادت�سنكو، 

مدير االتوا�سل يف �سركة “ ماكنزي 

”، وريخا �سيتبال، رئي�ش  اند كومبا

ق�سم خدمات املجتمع يف مدينة 

نامج  دبي لالإنرتنت ورئي�ش ال

وال�سراكات يف “اإن5”، واأناليزا 

قوقز،  رئي�ش العمليات يف �سركة 

“ كون�سلت اند كوت�ش فور كوز 
 Consult and Coach for a

، و�سيف ال�سعفار، نائ  Cause
رئي�ش ال�سعفار لال�ستثمار، وخالد 

الفهيم، مدير ق�سم ال�سراكات يف 

مركز دبي التجاري العاملي.

وتلقت “دبي للم�ساريع النا�سئة” مع 

اإقفال باب الرت�سيح اأكرث من 300 

فكرًة مبتكرة حول البلو �سني والذكاء 

ال�سطناعي والتحول الرقمي وذلك 

�سمن الدورة الثالثة من امل�سابقة، حي 

جرى اختيار 100 طل يف املرحلة 

م تاأهل 50 من هذ الطلبات  الأولية، 

والأفكار التجارية للمرحلة القادمة من 

التقييم والتي جرى حتت اإ�سراف جلنة 

متخ�س�سة من املحكمني من جمتمع 

م تاأهل 10  ريادة الأعمال يف دبي، 

فائزين للمرحلة التقييمية النهائية. 

ويح�سل 3 فائزين على جائزة نقدية 

قيمة بالإ�سافة اإىل توفري التدري 

والدعم والتوجيه التي �ست�ساعدهم على 

حتويل اأفكارهم اإىل م�ساريع واقعية، 

حي اأن هذ امل�سابقة كانت مفتوحة 

اأمام جميع رواد الأعمال املقيمني يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة، حي 

تطل من جميع املت�سابقني اأن يقدموا 

اأفكارهم التجارية التي تدعم التوجهات 

التكنولوجية والروية امل�ستقبلية لدبي 

والتي ت�سمل البلو �سني اأو الذكاء 

ال�سطناعي اأو التحول الرقمي.

وتهدف هذ امل�سابقة مل�ساعدة رواد 

الأعمال ال�سباب ليكونوا جزءاً من 

مبادرات دبي ال�سرتاتيجية، بالإ�سافة 

اإىل تعزيز دور رواد الأعمال ال�سباب 

واأ�سحاب امل�ساريع ليكونوا جزءًا من 

ا�سرتاتيجية حكومة دبي يف تعزيز 

دور الإمارة لتكون مركزًا عامليًا 

لالأعمال املبتكرة.
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وال�ستثمار ال�سياحي يف دائرة ال�سياحة 
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، و�سيف ال�سعفار، نائ  Cause
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قيمة بالإ�سافة اإىل توفري التدري 
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اأمام جميع رواد الأعمال املقيمني يف 
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تطل من جميع املت�سابقني اأن يقدموا 

اأفكارهم التجارية التي تدعم التوجهات 

التكنولوجية والروية امل�ستقبلية لدبي 

والتي ت�سمل البلو �سني اأو الذكاء 

ال�سطناعي اأو التحول الرقمي.

وتهدف هذ امل�سابقة مل�ساعدة رواد 

الأعمال ال�سباب ليكونوا جزءاً من 

مبادرات دبي ال�سرتاتيجية، بالإ�سافة 

اإىل تعزيز دور رواد الأعمال ال�سباب 

واأ�سحاب امل�ساريع ليكونوا جزءًا من 
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سما األمين  دبي  

أعلنت  “دبي للم�ساريع 
النا�سئة”، احدى مبادرات غرفة 

جتارة و�سناعة دبي املبتكرة، عن 

الفائزين بالدورة الثالثة من م�سابقة 

“دبي لرواد الأعمال الذكية”، التي 
اأطلقتها بالتعاون مع دبي الذكية، 

يف مايو اجلاري على هام�ش احلفل 

اخلتامي للدورة ال�ساد�سة من قمة 

“عرب نت” الرقمية، وذلك بعد 
تاأهل 10 فائزين للمرحلة التقييمية 

النهائية من اأ�سل 50 فكرة تاأهلت 

للمرحلة الثانية من امل�سابقة.

قامت جلنة متخ�س�سة من املحكمني 

من جمتمع ريادة الأعمال يف دبي 

موخراً باختيار 10 متاأهلني للمرحلة 

النهائية للم�سابقة وذلك من اأ�سل 

50 فكرة مبتكرة. و�سملت لئحة 
الأفكار الع�سرة التي تتناف�ش يف املرحلة 

النهائية كل املن�سة الرقمية “يوراي 

Yoripe” مل�ساعدة كل من امل�ستهلك 
وتاجر التجزئة وم�سنع الأغذية على 

خلق �سل�سلة اإمداد كفوة خ�سو�ساً يف 

تخفي�ش حجم النفايات الناجتة عن 

هذ ال�سل�سلة، ومن�سة “بايكرايدرز 

Bykriders” للتو�سيل الفوري، 

”دبي لرواد ا%عمال 
الذكية“

10 أفكار من أصل 300 
تأهلت في مسابقة 

 Airspace و”اإير�سباي�ش بلو �سني
Blockchain Co.” لإن�ساء 
�سجالت رقمية مبنية على تقنية 

البلو �سني خا�سة ملهند�سي �سيانة 

الطائرات، و”جري تكنولوجي 

Grape Technology” لإن�ساء 
تطبيقات مبنية على تقنية البلو �سني 

خا�سة للقطاعني اخلا�ش والعام مع 

الرتكيز على جمال اخلدمات املالية، 

و”ويك كاب WakeCap” وهو 
جهاز للتتبع وال�سالمة تو�سع يف خوذة 

العمال بهدف توفري روية فورية قائمة 

على احلو�سبة ال�سحابية للتنبيه حول 

ح�سور العمال واملوقع واحلوادث، 

و”يانزو Yanzo” وهي من�سة رقمية 
للتعامل مع طلبات العمالء من التوا�سل 

اإىل تنفيذ الطل وذلك ع الر�سائل 

الن�سية فقط، وتطبيق “وجباتي” والتي 

تهدف للحد من النفايات الغذائية 

ختلف املاأكولت  ع ربط عمالئهم 

الغذائية التي من ممكن اأن يتم 

التخل�ش منها ب�سعر منخف�ش، و”تيلي 

دو Teledoc” وهي من�سة �ساملة 

تعمل على خا�سية الذكاء ال�سطناعي 

ومتتاز بتوفريها اأحدث معايري الرعاية 

ال�سحية مل�ساعدة املر�سى يف احل�سول 

على  رعاية دائمة طوال الوقت يف 

كل مرة، و “تويتيفي Tuitify” وهي 

من�سة رقمية متعددة الو�سائط للتقا 

وم�ساركة املعلومات، و” انتيوي�سن 

 ”Intuitio AI للذكاء ال�سطناعي

مل�ساعدة الأفراد على حت�سني حياتهم 

اليومية وذلك من خالل حل حتديات 

التنقل املحلية والعاملية من خالل 

الذكاء ال�سطناعي.

و�سملت قائمة جلنة التحكيم كل من 

، ال�سريك الإداري ملنطقة  كو�سال �سا

ال�سرق الأو�سط يف �سركة “رولند 

بريجر”، وبيلني �ساهني، الرئي�ش 

ر ابقات  وجهة ن دارة  م ي   يادة  تح ي   ت شئون ريادية 
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التي  تقوم احلا�سنات 
الرياديني من  بع�ش  يقوم عليها 

ومتويل  باحت�سان  اخلا�ش  القطاع 

تطلقها  التي  النا�سئة  ال�سركات 

هي، حتى اأن هذ الرموز ل 

واملومترات  املنا�سبات  ت�سار يف 

اإعالمية  تقيمها جهات  التي 

العمال. بريادة  متخ�س�سة 

اإلقاء  يف هذا املو�سوع �سنحاول 

ال�سوء على عامل ريادة الأعمال 

ا هو عليه يف  عندنا مقارنة 

ا هو  بالد العامل، وفيما يتعلق 

املو�س�سات  اأن كل  نعتقد  عندنا 

ملفهوم  مة  النا والهيئات 

ال�سفافية  اإىل  تفتقر  الريادة 

الفعالة  املو�س�سات  واإىل  واجلدية 

واخلبرية، وقد جند مئات 

ريادة  ب�ساأن  تعنى  التي  الهيئات 

العمال ولكننا ل نعرث على 

على  قادرة  متكاملة  منظومة 

ا�سرتاتيجية،  وروية  و�سع خطط 

ة  اإىل حدا ال�سب  اإعادة  كننا  و

الأعمال عندنا  مفهوم ريادة 

العربي ملفهوم  البيئة  افتقار  واإىل 

البتكارية،  لالأفكار  املرن  التمويل 

نابذة  بيئات  نعي�ش يف  فنحن 

قليلة.  با�ستثناءات  لبتكار 

او ب الم
ا كان اأحدث املحاولت   ر

القطاع  بها �سركات  التي تقوم 

الأهلي  اخلا�ش حماولة جمموعة 

قبل  اأطلقت  عندما  القاب�سة، 

“نوماد”  هو  اأ�سبوع، م�سروع 

ومنطقية  �سمولية  الأكرث  امل�سروع 

تفاعلية  من�سة  كونه  جلهة 

الأعمال  ريادة  متكاملة خلدمة 

يف املنطقة، واإذا متكنت الأهلي 

من اإدارة هذا امل�سروع بعيدًا 

�ستنقل  فاإنها  ال�سعارات،  عن 

ريادة الأعمال يف املنطقة اإىل 

ال�سللية  عن  بعيدًا  م�ستوى جديد، 

الأعمال  وم�سالح بع�ش رواد 

الذين جريو هذا  امل�سهورين 

اأطلقوها  �سركات  ل�سالح  املفهوم 

الأعمال  وت�سدروا �ساحة ريادة 

املفهوم  ي�ساند  ب�سجيج مل 

ول  املالئكي  للم�ستثمر  احلقيقي 

الأعمال. حا�سنات  ملفهوم 

احلقيقة  امل�سلحة  وجتاهلوا 

الريادة. ملفهوم 

الطمو  الأهلي  يطر م�سروع 

ومتفردة  متكاملة  تقد خدمات 

تناف�سية  الأعمال ترفع من  لرواد 

الإمارات عامليًا يف خدمات تطوير 

والبتكار. الأعمال 

فقد اأعلنت جمموعة الأهلي القاب�سة 

عن اإطالق م�سروعها “نوماد”وهو 

اأول م�سروع متكامل من نوعه لتمكني 

رواد الأعمال من البتكار، حي 

من املتوقع اأن يكون له م�ساهمة 

اإيجابية يف ترجمة   و خلق بيئة 

تناف�سية عاملية وجاذبة لالبتكار. 

وتاأتي املبادرة لتعزز موقع جمموعة 

الأهلي القاب�سة نحو متكني ال�سباب 

املبدعني من رواد الأعمال ومفهوم 

البتكار يف الإمارات. 

القاب�سة  الأهلي  جمموعة  تتبنى 

الرئي�ش يف  التي يقع مقرها 

دبي، وهي جمموعة �سركات 

والأعمال  الن�ساطات  متعددة 

اأنه  فكرة امل�سروع الذي تقول 

مليون قدم  م�ساحة  �سيكون على 

بليك�ش على  اإكو  مربع بالقرب من 

طريق العني، على اأن يكون نقطة 

حتول يف جمال ريادة الأعمال 

باملنطقة والعامل. . وهو طمو 

نخاف اأن يقع يف مط ال�سعارات 

التي طرحت  كغري من امل�ساريع 

املنطقة.  يف 

التي  بالطريقة  امل�سروع  واإذا نفذ 

ف�سيكون  املجموعة  عر�ستها 

هذا امل�سروع  هو الأول من 

و�سيكون ح�س حممد  نوعه 

التنفيذي  الرئي�ش  خما�ش 

جممع  القاب�سة  الأهلي  ملجموعة 

املعوقات  لإزالة  متكامل يهدف 

عامليًا  املبتكرين  يواجهها  التي 

ويقدم جميع �سور الدعم لرواد 

الإعالم  بقطاع  واملهتمني  الأعمال 

القطاعات  والرتفيه وعدد من 

على حتقيق  وم�ساعدتهم  الأخرى 

ال  دي و سسا تمويل  د لدينا م  تو
نا ذا  ا د  يرة و تو عمال ال ل

د  ل  ي مرتب  نا م ا ود  ن ألن و
ي  ود بي تشري ر الم وو يد با ب

ا  ي وقانوني مرن وتم برام  
بتكاري  كار ا يرة واأل عمال ال ل
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تطلقها  التي  النا�سئة  ال�سركات 

هي، حتى اأن هذ الرموز ل 
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العمال. بريادة  متخ�س�سة 

اإلقاء  يف هذا املو�سوع �سنحاول 

ال�سوء على عامل ريادة الأعمال 

ا هو عليه يف  عندنا مقارنة 

ا هو  بالد العامل، وفيما يتعلق 

املو�س�سات  اأن كل  نعتقد  عندنا 

ملفهوم  مة  النا والهيئات 

ال�سفافية  اإىل  تفتقر  الريادة 

الفعالة  املو�س�سات  واإىل  واجلدية 

واخلبرية، وقد جند مئات 

ريادة  ب�ساأن  تعنى  التي  الهيئات 

العمال ولكننا ل نعرث على 
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ة  اإىل حدا ال�سب  اإعادة  كننا  و

الأعمال عندنا  مفهوم ريادة 

العربي ملفهوم  البيئة  افتقار  واإىل 

البتكارية،  لالأفكار  املرن  التمويل 

نابذة  بيئات  نعي�ش يف  فنحن 

قليلة.  با�ستثناءات  لبتكار 

او ب الم
ا كان اأحدث املحاولت   ر

القطاع  بها �سركات  التي تقوم 

الأهلي  اخلا�ش حماولة جمموعة 

قبل  اأطلقت  عندما  القاب�سة، 
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يف املنطقة، واإذا متكنت الأهلي 
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الأعمال  وم�سالح بع�ش رواد 
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والبتكار. الأعمال 
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عن اإطالق م�سروعها “نوماد”وهو 

اأول م�سروع متكامل من نوعه لتمكني 

رواد الأعمال من البتكار، حي 
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باملنطقة والعامل. . وهو طمو 

نخاف اأن يقع يف مط ال�سعارات 

التي طرحت  كغري من امل�ساريع 

املنطقة.  يف 

التي  بالطريقة  امل�سروع  واإذا نفذ 

ف�سيكون  املجموعة  عر�ستها 

هذا امل�سروع  هو الأول من 

و�سيكون ح�س حممد  نوعه 

التنفيذي  الرئي�ش  خما�ش 

جممع  القاب�سة  الأهلي  ملجموعة 

املعوقات  لإزالة  متكامل يهدف 

عامليًا  املبتكرين  يواجهها  التي 

ويقدم جميع �سور الدعم لرواد 

الإعالم  بقطاع  واملهتمني  الأعمال 

القطاعات  والرتفيه وعدد من 

على حتقيق  وم�ساعدتهم  الأخرى 

ال  دي و سسا تمويل  د لدينا م  تو
نا ذا  ا د  يرة و تو عمال ال ل

د  ل  ي مرتب  نا م ا ود  ن ألن و
ي  ود بي تشري ر الم وو يد با ب

ا  ي وقانوني مرن وتم برام  
بتكاري  كار ا يرة واأل عمال ال ل
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الغالف

 تنقصها الشفافية والجدية 
ريادة األعمال عندنا 

 - entrepreneralarabeya ا

مة  ي بين الجهات الدا د التن ى و و الة من ال قة  ما في المن ة ريادة اال هد بي ت
ما  ناية بريادة اال ات ال ي ولية ب الجهات الحكومية و ين تتولى م لى  ة و تل الم

ذا  يرة ولكنها ال تقو بجهد في  ركات الص ا بو برام لد ال ا ال تقو جهات الق
و  يرة والكثير منها  ما الص صصة لد اال نو ال تمل منتجات مت تى  ال المجا 

يرة   ركات الص املين في ال صية لل تى لقرو ش  تمويل 
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العقبات. وتخطي  اأهدافهم 

الدعم  “نوماد”  و�سيقدم 

الأعمال  لرواد  والتاأهيل 

واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�سروعات 

اأعمال  وم�سرع  حا�سنة  باعتبار 

على حد �سواء بهدف متكني 

املوهوبني من داخل  ال�سباب 

وم�ساعدتهم  وخارجها  الدولة 

املبتكرة  اأفكارهم  على حتويل 

لواقع ملمو�ش، ومنوذج قابل 

الواقع  اأر�ش  على  للتطبيق 

و�سيحظى   . النجا وحتقيق 

املركز بدعم كامل  املتعاملني مع 

قبل  والإر�ساد من  كالن�سح 

اء يف خمتلف املجالت،  خ

وا�سعة  �سبكة  بالتعاون مع  وذلك 

جمموعة  �سركاء  ال�ست�ساريني  من 

القاب�ش. الأهلي 

طوا هش 
 ناأمل اأن تكون خطوة الأهلي 

الظواهر  عن  خمتلفة  القاب�سة 

التي  وال�سعاراتية  ال�سوتية 

عندنا،  ال�ساحة  على  �سهدناها 

فعند احلدي عن ريادة العمال 

اإىل الذهن  يف املنطقة يح�سر 

اله�سة وغري اجلدية  الطريقة 

معها خمتلف  تعاملت  التي 

الر�سمية،  وغري  الر�سمية  اجلهات 

كن الإ�سارة يف هذا املجال  و

التي  املتوا�سعة  النتائج  اإىل 

بالقيا�ش  الأر�ش  على  حتققت 

التي  الهائلة  الإمكانات  اإلتى 

ت�سرفها.  حتت  و�سعت 

ال�سعودية  ارامكو  �سركة  برنامج 

البتكارية  امل�ساريع  احت�سان  يف 

بع�ش  قدم  النا�سئة،  وال�سركات 

الناجحة،.   التجارب 

يف جتربة اأخرى قدمت �سبكة 

انديفور املعروفة من خالل 

جهودها يف دعم مفهوم ريادة 

ولكنها  الإيجابيات  بع�ش  الأعمال 

وقعت يف ف ال�سعارات، ففي 

ال�سعودية  نف�سها يف  �سرحها عن 

مو�س�سة  ت�سم  يلي  ما  نطالع 

اإنديفور �سبكة من نخبة رجال 

الغالف

يذ  ي التن ما الر محمد 
ة لي القاب ة األ لمجمو

رو  و الم نوماد   رو  م
قية لجهة  األكثر شمولية ومن

لية ا كونه منصة ت
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باأف�سل قادة  الرياديني  هولء 

وعامليًا  واإقليميًا  حمليًا  الأعمال 

اأف�سل  اتخاذ  مل�ساعدتهم يف 

�سركاتهم.  منو  لت�سريع  القرارات 

ال�سعودية جزء من  اإنديفور  وتعد 

التي  العاملية  اإنديفور  مو�س�سة 

م ولها اأكرث  بداأت عام 

 من  مكت حول 

ولكن  العامل. 

التمويل 
العوامل  اأهم  التمويل من  يعت 

امل�ساريع  بقاء  تقرر  التي 

وا�ستمرار منوها يف الأ�سواق، 

كانت  �سواء  امل�ساريع  فجميع 

للتمويل  اأو قائمة حتتاج  جديدة 

وجمال  لطبيعة  طبقا  املنا�س 

امل�ساريع، فكل م�سروع  تلك  عمل 

التمويل خالل  اإىل  يحتاج 

بداية من  املختلفة  مراحله 

اطالقه  م  امل�سروع  تاأ�سي�ش 

وتنميته  تطوير  ناء  واأ وت�سغيله، 

وحتديثه، واي�سا يف حالة الرغبة 

امل�سروع  منتجات  ت�سدير  يف 

اأهمية  على  وتاأكيدا  للخارج، 

لرواد  بالن�سبة  و�سرورته  التمويل 

لدينا  ال�سعودية  الأعمال، يف 

القيا�ش  كن  و جتربة جيدة 

املن�سة  عليها، فقد  تطوير 

“متويلي  للتمويل  اللكرتونية 

اأول  الريادية” وهي  للم�ساريع 

يف  للتمويل  الكرتونية  من�سة 

ليتم  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

العقبات  الق�ساء على  من خاللها 

التي حتول دون توفري التمويل 

 ، املنا�س الوقت  املطلوب يف 

التوا�سل  توفري  تعمل على  حي 

لتحقيق  املتطور  اللكرتو 

بني  وال�سريع  الفعال  الت�سال 

التمويل  رواد الأعمال وجهات 

ي�سهل  للوقت واجلهد، مما  توفريا 

املطلوب  التمويل  على  احل�سول 

ولتحقيق  الريادي،  للم�سروع 

النجا يف زيادة اأعداد م�ساريع 

العربية  ريادة الأعمال يف اململكة 

ال�سعودية.

مع ذلك لبد من العودة والقول 

اأن كل التجارب املوجودة اليوم 

ينبغي  ملا  تاأ�سي�ش  �سوى  لي�ست 

كن  اأن يكون، ول�سك اأننا ل 

فيها،  نعي�ش  التي  البيئة  نغفل  اأن 

فهي بيئة ل ت�ساعد ول متلك 

ول متلك  والتطوير  للبح  تقاليد 

ارث من التجارب الغنية، فما 

يزال مفهوم ريادة الأعمال عندنا 

اإىل حد كبري  و�سكلي  كلي�سهاتي 

ويتم تداوله لفظيًا، ل توجد لدينا 

وفعالة  مو�س�سات متويل جدية 

ال�سغرية ول توجد  لالأعمال 

حا�سنات ذات �ساأن لأن وجود 

اإل  حا�سنات حملية مرتبط 

حد بعيد بالأرث املحلي ووجود 

مرنة  وقانونية  ت�سريعية  بيئة 

خ�سي�سا  ف�سلت  برامج  ومتلك 

والأفكار  ال�سغرية  لالأعمال 

البتكارية.

 

سسا  البنو والم
المالي

التمويل  كننا احلدي عن  ل

دون و�سع �سورة م�سغرة 

البنو يف  وكاركاتورية عن 

الأعمال  املنطقة، وحول متويل 

اأن  ال�سغرية حتديدًان حي 

البنو لديها برامج  جميع هذ 

وحتديدًا  ال�سغري،  للتمويل 

كن  و البتكارية،  لالأعمال 

ر�سد جملدات من الكالم 

ولكننا  والدعائي،  املع�سول 

كن اأن ن�سري اإىل جتربة  ل 

كن القول من خاللها  واحدة 

اأن البنو �ساعدت على اإطالق 

�سركات نا�سئة او كان لها 

ريادة  مفهوم  �ساندة  الف�سل 

الأعمال، على الرغم من الدور 

اأن  كن  التاريخي والكبري الذي 

ا�ستدامة  البنو يف دعم  تلعبه 

فيها  تعي�ش  التي  القت�سادات 

الهائلة منها، ل  اأرباحها  وحتقق 

يوجد اأي وفاء جدي لرد اجلميل 

الجتماعي . على الرغم من 

والهائلة  الفائ�سة  ال�سيولة  توفر 

 . لدى هذ البنو

كننا اأن ن�سري هنا الدور   

الكبري الذي قامت به بنو 

العاملية  اأوروبا بعد احلرب 

ورة يف منح  الثانية عندما بداأت 

للفالحني  ال�سغرية  القرو�ش 

املواه  واأ�سحاب  واحلرفيني 

القت�ساد  اإحياء  وا�ستطاعت 

هنا  بالذكر  ونخ�ش  املحلي 

عمال األمريكي  نا ا ا ني ل الرابط الو
نا  ا ا  ا الت دعمت قدر عدد الشر

د    مريكي الشمالي عا  و عمال ا ا
وال  امل  ف بدوا  ديدة و ر  49 ال 

دا  سنويا ب    ال عامل مولدة عا
مريك ر  يار دو وال  م
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الغالف

الأعمال حمليًا وعامليًا،  ورائدي 

من اأجل تقد الإر�ساد وامل�سورة 

اإىل رياديي اإنديفور، وذلك من 

خالل  تقد امل�سورة للرياديني 

مواجهة  على  مل�ساعدتهم 

ب�سبكة  ربطهم  ع  التحديات 

املر�سدين.  من  عاملية 

ال�سبكة  اإىل موقع  وعند الدخول 

الإنرتنت نطالع جمموعة  على 

من ال�سعارات والرتويج على حني 

النا�سئة   ال�سركات  ل جند عدد 

 500 ونقرا اأن هنا اأكرث من 

فر�سة عمل  اإطالقها ع 

1997، وهي  ال�سبكة منذ 

مع عدد  باملقارنة  متوا�سعة  نتيجة 

ان�سموا  الذين  الأعمال  ريادي 

ال�سبكة.  اإىل 

فادي غندور ا�ستطاع اإطالق اأهم 

ول  لوج�ستية عاملية،  �سركة  ال 

التي قدمها  العمل  ننكر فر�ش 

يف الأردن واملنطقة، ولكن عند 

احلدي عما فعله خلدمة مفهوم 

تاأ�سي�سه  الأعمال جند  ريادة 

ول نلح  به  ل�سركات خا�سة 

ا�سرتاتيجية  خدمة  اأو  م�ساهمة 

هنا  ونحن  الأعمال.  ريادة  ملفهوم 

جند  عندما  بالطبع  �سعداء  ل�سنا 

اأن كل رموز ورواد قطاع الريادة 

�سخ�سانيني  كانوا  املنطقة  يف 

ومل  وممار�ساتهم،  �سلوكهم  يف 

تو�سيع  يف  جدي  ب�سكل  ي�سهموا 

وامل�ساندة.  الفائدة  وتعميم 

وبهذا  الإمكانات،  مع  باملقارنة 

نذكر مزيدا من  لن  ال�سدد 

الرنانة يف عامل ريادة  الأ�سماء 

�سلوكها  اإىل  ن�سري  ولن  الأعمال 

تعميم هذا  عدم جديتها يف 

لقدراتها  بالقيا�ش  املفهوم 

هي  هنا  ومالحظتنا  واإمكاناتها، 

الفتقار  اإىل  الإ�سارة  �سرورة 

مو�سوع  تناول  عند  ال�سفافية  اإىل 

الأ�سماء  قبل  الأعمال من  ريادة 

عند  اإليها  ي�سار  التي  الكبرية 

الأعمال  احلدي عن ريادة 

مقاباًل  يطل  بع�سهم  اأن  حتى 

ا�ست�سافته  ملجرد  كبريًا  ماليًا 

مفهوم  للحدي عن  ن�سا  يف 

الأعمال.  ريادة 

رجل كبري مثل فادي غندور 

اأ�س�ش  اأنه  اإل القول  فال ي�سعنا 

لال�ستثمار  كابيتال  وم�سة  �سركة 

النا�سئة  امل�ساريع  املخاطر يف 

 Venture Capital
العديد  التي �ساهمت يف متويل 

من ال�سركات والأعمال يف 

الأو�سط. ال�سرق 

بالعودة اإىل انديفور فال �سك 

اأ، لها دور ريادي وقيادي يف 

قطاع ريادة الأعمال على املدى 

الطويل عن طريق اختيار 

الأكرث  الرياديني  واإر�ساد 

ريًا حول العامل. حي تربط  تاأ

مسرعا األعمال 
رب  د ل الت  ت

: ه مسرعا 
ا  عمال هد

األساس تنمي 
دة  تم المتوا الم
عطا  ل  ب من 

الفر لكل من 
كرة مشرو  لدي 

و يم  ديدة 
ر قادرة ع 
ر  ربا  يق  ت
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ات نمو  ر ي م ما 
اري  و الم ت  المن

االستثمارية الجديدة وبالر 
تال وتمي  وجه اال من 

المية  ديد من التقارير ال ال
ما  نات األ ة بحا ا ال

ات بينهما  ما  ر والم
ن ب الل كما  ر  ي

ما  نات األ ا ن ب  ت
ر بدا  الم مى م

نة فقد  ا ل  من مص
ديد من المدرا ب  ر ال
ة  ري تن ي ت مهمته 
ما التجارية وتنميتها  اال
ن  يرة ت ونة األ وفي ا

ما  نات األ ا ديد من  ال
ات نمو  ر ا م وجه ن
ت التجارية بما في  المن

كرات  ل االستثمار والم
ر لتوسي  يا ال ة و المكث

ما المحتملين  دة ال ا
نات  ر بين الحا ننا ال ال 

ات في نهاية  ر والم
ا يتل فما يلي   الم

ت  ات نمو من ر تثمر م ت
ما  ما في فر األ األ
ي  ركات  ة لل س الم

ة الوتيرة  ملية سري ها ل ت
للتحق من جدو المنتجات 

داد  واالسوا ومن  االست
قة من جم  لجوالت ناجحة ال

ذ  االستثمارات  وتنا 
صصا  ل  ات مقابل  ر الم

ين توفر  لى  من األسه 
ات  دمات  ما  نات اال ا
د يمتد 3-5  سنوات  ب مد 

ا من  كثر تنو ة  لمجمو
ل تل  ركات بما في  ال

موا  و  ي ر التي تقت
مة  ركات القا و ال يرة  ك

لو مثل شركات  لى ال
ا من  ير التقنية الحيوية و
ال دو  التي يمكنها االن
ارجي وبما  الحاجة استثمار 

ين  د ت ما  نات اال ا  
لى  مالها من الحصو 

استثمارات و ل تمل 
يد  دة  ر يا  م اال

سه  ص  و  التصر 
اتها  د  كل في  فهي  ت

نما  ل استثمارية و وسا
ل بالثروة  ن  ا  و تهت 

ية وتوليد فر  المجتم
ة  دة المترت ا مل  وال ال

رفة  لى االبتكار وتوليد الم
ذ التي  دافها  را  أل ون

امة كثيرا  د المصلحة ال ت
ا  ا ال ما تو د الق
ه في التنمية  ا وت وال
مل كل  تصادية التي ت اال

المجتم 
ما  ديد من  د اجتذب ال و

ما استثمار  نات اال ا
ة من شركات  ا االسه ال
ر الرسمية  ا ر الما الم

و  تثمرين االفراد  والم
ة  القيمة الصافية  المرت

لى  ما  فهي تولد اال
كثر  لما ب  يد المحلي  الص
ريجة  ركات  من 80% من ال

املة  تمر  رام ت ذ ال
د  ذر ر اتها يت في مجتم

لى  مل  ر توليد فر ال
يد20 10- سنة  المد ال

جما  يرة  ركات  الك ال  ال
ا ما تقو باالستحوا  ال  

ليها ومن  يص الحصو 
د سنوات من  يانات ب لى ال
ا بيد   ت نهاية تجربة اال

نات  نية لحا ة الو الراب
دد  درت  ما األمريكية  اال

نات  ا متها  ركات التي د ال
مالية  ما االمريكية ال اال

د ب  49 ال  ا 2011 و
شركة جديدة و بدوا 
والي 400000  ال  كامل 

دا  سنويا بل  ا امل مولدة 
مريكي  والي 15 مليار دوالر 

ققته  وجه النجا الذ   
ما  ت اال ات نمو من ر م

لة بتوليد  ل  تى ا 
تصاد  ما والتنوي اال اال

ة  رفية واس دة م ا وتوليد 
ة  ودة بالمن و ال ا  الن

و  ات  ال الجام  لى 
ردية   ات ال المجتم

نا  امريكا ا المسرعا وال

التي ماتزال  الأملانية  امل�سارف 

للمو�س�سات  اليوم منوذجًا  اإىل 

لكيفية  م�ستقبلية  روية  متلك  التي 

ال�سيولة  من  ال�ستفادة 

د  مد بن را سس م م
يرة لتنمي المشاري ال

اأطلقت مو�س�سة حممد بن را�سد 

لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، 

اإحدى مو�س�سات اقت�سادية دبي، 

ن�سا مراكز حا�سنات وم�سرعات 

الأعمال يف اإمارة دبي، بهدف تقد 

الدعم والتوجيه واملتابعة للم�ساريع 

ال�سغرية واملتو�سطة، وتنظيم عمل 

حا�سنات الأعمال وامل�سرعات 

امل�ستثمرة يف اجليل الرابع يف 

الإمارة، اإ�سافة اإىل توفري البيئة 

املثالية لأ�سحاب امل�ساريع النا�سئة 

الإبداعية ملزاولة الأعمال يف 

دبيوتهدف مو�س�سة حممد بن 

را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية 

واملتو�سطة اإىل تقد من�سة 

تعزز ريادة الأعمال واحت�سان 

املبتكرين ورواد الأعمال من 

اأ�سحاب الأفكار الإبداعية، 

ار دب  ت
باب امل�ساركة مفتو اأمام 

ال�سباب الإماراتي الذين يرتاو 

 35 اأعمارهم ما بني 18

لكون اأفكار  �سنة، والذين 

اأعمال ريادية يرغبون بتطويرها 

ودخول �سوق العمل. يج ان 

تكون امل�ساركات من اإماراتيني 

يرغبون بتطوير اأفكار اأعمال 

جديدة، ولكنهم يفتقرون 

ة الالزمة  للمهارات واخل

وال�سرورية التي تخولهم لتحويل 

 هذ الأفكار اإىل م�ساريع 

اأعمال قائمة. 

 اللتزام برعاية وتطوير الكفاءات 

الوطنية وخلق فر�ش عمل مالئمة 

لل�سباب الإماراتي الواعد يف 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، 

وتعزيز مكانة اإمارة دبي يف ال�ساحة 

القت�سادية العاملية.

الغالف
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StartUpSchool. سو تبد مدرس 
ول مر   و   me رسميا 

يونيو  اليو ها    
مارا برا ا ند 

�ساملة جمانية حي �سيجد اأي فرد 

، الدعم  ب�سرف النظر عن عمر

لكي حتقق الأفكار اجليدة جناًحا يف 

ال�سوق. ونحن نود اإلهام الأفراد للبدء 

يف اإقامة �سركة كخطوة لإحداث 

رًيا اإيجابًيا يف العامل، وبناء جمتمع  تاأ

من رواد الأعمال القادرين على دعم 

وت�سجيع بع�سهم البع�ش.” 

StartUp-“و�سوف تبداأ مدر�سة 

School.me” ر�سمًيا اأول مرحلة 
يف 21 و 22 يونيو يف اليوث هاب 

)Youth Hub  فندق اأبراج 
المارات  حي تتلقي اأفكار رواد 

الأعمال؛ وهو حدث من املتوقع اأن 

يجذب انتباًها كبرًيا نوًعا ما من رواد 

الأعمال الطموحني.  

 ، ويف تعقي لها قالت �سارة املد

املدربة واملو�س�سة امل�ساركة يف مدر�سة 

 ”StartUpSchool.me“
“نحن ندر اأن اأف�سل الأفكار ل 

تزال بحاجة اإىل قليل من التوفيق 

والدعم، ولكن هنا بع�ش الأمور 

كن لأي رائد اأعمال القيام بها  التي 

لتعظيم فر�ش جناحه. اأوًل، اإنها فكرة 

جيدة لي�ش فقط لفهم روية الإمارات 

ا حماولة حتقيقها  للم�ستقبل، بل اأي�سً

والتما�سي معها وامل�ساركة بها. وت�سكل 

اخلطط الرئي�سية مثل روية الإمارات 

2021، وخطة دبي 2021، والروية 
بي  القت�سادية 2030 لإمارة اأبو 

مبادًئا توجيهية لل�سيا�سات القادمة، 

ا هائاًل  كن اأن توفر فر�سً والتي 

انًيا، ينبغي  لرواد الأعمال الناجحني. 

دوًما تلبية متطلبات ال�سوق امل�ستهدف 

ا  من خالل تخ�سي�ش فكرتك 

ي�ستوع الفروق الثقافية واللغوية 

وال�سوقية الفريدة يف الإمارات العربية 

املتحدة؛ فالأفكار التي تلبي متطلبات 

ال�سوق يكون لها �سدى اأك وحتظى 

بدعم اأ�سرع.” 
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أطلقت جمموعة من 
رواد الأعمال مدر�سة ال�سركات 

StartUpSchool.“ النا�سئة

me”؛ وهي حا�سنة اأعمال جمانية 
تهدف اإيل رد اجلميل اإىل املجتمع، 

من خالل م�ساعدة رواد الأعمال يف 

الت�سريع بتحويل اأفكارهم اجلديدة اإىل 

جناحات يف قطاع الأعمال. وتدعم 

املن�سة منظومة ال�سركات النا�سئة يف 

الإمارات العربية املتحدة من خالل 

التي�سري على الأفراد لال�ستفادة من 

ات واملوارد املالية والتوجيه  اخل

لإطالق م�ساريعهم اخلا�سة.  

StartUp-“وتعد مدر�سة 

School.me” وليدة اأفكار رواد 
الأعمال الناجحني وقادة الأعمال 

واملفكرين ممن لهم �سجل باهر من 

النجاحات. وي�سم الفريق املو�س�ش 

، م�سممة الأزياء ورائدة  �سارة املد

الأعمال؛ وعمر �سيحان، رائد الأعمال 

والرئي�ش التنفيذي املو�س�ش امل�سار 

ملوقع SellAnyHome.com؛ 

وزينة عكاوي، املو�س�سة والرئي�سة 

التنفيذية ل�سركة PAZ للت�سويق؛ 

واملتحدث واملولف واملفكر عمر 

البو�سعيدي؛ و�سناء عزام، مو�س�سة 

ي ال�سرق الأو�سط  �سركة “متحد

 MENA Speakers( الكبري

واأحمد بن غاطي، املو�س�ش امل�سار 

ل�سركة بن غاطي القاب�سة. 

ومن جانبه علق عمر�سيحان املدرب 

واملو�س�ش امل�سار يف مدر�سة 

“StartUpSchool.me” ملجلة 
رواد الأعمال العربية قائاًل “نظًرا 

لرتكيز الإمارات العربية املتحدة 

قافة ريادة الأعمال،  على البتكار و

واأهمية ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 

يف اقت�ساد الأمة، ترغ مدر�سة 

“StartUpSchool.me” يف 
مد يد امل�ساعدة لتعزيز اإقامة م�ساريع 

جديدة ناجحة؛ والتي تتمحور فكرتها 

حول خلق من�سة قوية وجمانية حي 

كن لرواد الأعمال اأو اأي فرد لديه 

ات  فكرة جيدة، ال�ستفادة من خ

وعالقات قادة هذا املجال ممن لهم 

�سجل حافل بالإجنازات. ونحن نعتقد 

اأن العمل اجليد يعود بالنفع على 

الأعمال، كما اأننا حري�سون على رد 

اجلميل للمجتمع الذي اأعطانا الكثري.”  

وتعمل من�سة التدري وحا�سنة 

الأعمال وفًقا لنموذج يقوم على 

ة الختيار، ودعم  ال خطوات 

الفكرة، والدور الإعالمي  مرحلة 

الختيار ب�سيطة  

1– يقوم رواد الأعمال الإماراتيون 

الطموحون بتقد فكرة امل�سروع اإىل 

StartupSchool.“ مدر�سة

me” للفح�ش الأويل
2–  ت�سار الأفكار الناجحة 

يف فعالية ملدة يومني حي يتلقى 

امل�ساركون تدريًبا يف املوقع يف انتظار 

ي النهائي.  العر�ش التقد

3– �سوف يتم اختيار 3 اأفكار فائزة 
للم�ساركة يف مرحلة تدعيم الفكرة، 

التي من املتوقع اأن ت�ستغرق من 3 اإىل 

6 اأ�سهر. 
وخالل مرحلة تدعيم الفكرة، 

�سوف ي�ساعد املدربون على تنقيح 

الإ�سرتاتيجية وانتقال الفكرة اإىل 

مرحلة التنفيذ، وتوفري اأماكن العمل 

واإطار العمل القانو حتى يتمكن 

رواد الأعمال من البدء. 

واأخرًيا، تاأتي مرحلة الدور الإعالمي 

لتعزيز امل�سروع اجلديدة من خالل 

ن�سر الوعي بالعالمة التجارية ع 

رواد أعمال يطلقون 
StartUPSchool.me

أول حاضنة أعمال 
مجانية في المنطقة

قنوات التوا�سل الجتماعي والقنوات 

الإعالمية، والتوا�سل مع امل�ستثمرين 

وال�سركاء واملوردي. واأف�سل ما يف 

StartUp-“الأمر اأن مدر�سة 

School.me” لن تفر�ش ر�سوًما 
مقابل خدماتها �سواء ب�سكل مبا�سر 

اأو عن طريق امل�ساركة باأ�سهم؛ فهي 

جمانية لأي فرد مهتم بهذا ال�ساأن 

ومن جانبها قالت زينة عكاوي، 

املدربة واملو�س�سة امل�ساركة يف مدر�سة 

 “ ”StartUpSchool.me“
نحن متحم�سون للغاية ب�ساأن مدر�سة 

 ”StartUpSchool.me“
والتي تدور فكرتها حول خلق م�ساحة 

سما األمين   دبي  

ر دارة  وجهة ن دارة   ي   يادة  تح ي   ت شئون ريادية 

و ات في ال لى نجا فكار جديدة  لى تحويل  ما  د رواد األ ا منصة ت
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م  ا ا
ارة   ا
اد  ن  ا

ا األعمال األ
تشجع التجارة 

اللكرتونية على �سناعة ب�سائع 

رخي�سة وبيعها بكميات كبرية 

لتحقيق الربح ال�سريع، ولكن عندما 

لة بنظر  ت�سبح املنتجات متما

يل ل�سراء الأرخ�ش  امل�سرتي 
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ي  ي موع بايرن  قاعدة تش تم م
مل  دة وي ر من  م سطول من  و

ما تتوق  ر من    ا  ف ت س
ال  واذ   ست ي ا ن ت عم موع  الم
يف  ر التطور الو را لتنام  فين ن المو

موع م الم

واأو�سح “هنا تعاون وا�سح بني 

ال�سركتني وطمو م�سرت لريادة هذا 

املجال يف ال�سوق. �سهد هذا العام 

ة  ال وحد قيام بايرن بتطوير 

قة  خطو اأعمال ناجحة وكلنا 

اأن �سراكتنا هذ �ست�س يف �سالح 

فني، و�سوف ت�ساهم  العمالء واملو

يف رفع جودة املعايري واخلدمات يف 

�سناعتنا”.

ومتلك جمموعة بايرن 15 قاعدة 

ت�سغيلية واأ�سطول من اأكرث من 

10,000 معدة ويعمل حتت �سقفها 
اأكرث من 1500 �سخ�ش، كما تتوقع 

املجموعة اأن ت�س عملية ال�ستحواذ 

فني نظرا لتنامي فر�ش  يف �سالح املو

يفي مع املجموعة.  التطور الو

و�سدد حمد ال�سليمان على اأن بايرن 

تدخل مرحلة جديدة يف م�سريتها بعد 

اأن قطعت �سوطا طويال على طريق 

بناء هوية لعالمتها والتاأ�سي�ش لأعمالها 

يف اأنحاء منطقة اخلليج وتوفري اأك 

خليط من املعدات والرتويج ملفهوم 

الوجهة الواحدة للعميل، بالإ�سافة 

ة تفوق على 25  اإىل امتالكها خ

عاما يف املنطقة وتوقيعها العديد من 

اتفاقيات التوريد والعمل وفق اأنظمة 

واإجراءات اكدت جناحها، وقال “مع 

التغريات القت�سادية الأخرية يف 

زيد من النمو يف  املنطقة والتوقعات 

كانة  ال�سنوات القادمة، تتمتع بايرن 

جيدة للتو�سع يف اأعمالها متا�سيا مع 

هذا النمو، وفتح خطو عمل جديدة 

بال�ستفادة من البنية التحتية املميزة 

التي اأ�س�ستها ال�سركة”.

وتابع حديثه قائال “بال�ستفادة من 

ات اخلا�سة بال�سركة  القدرات واخل

وبدعم من امل�ساهمني اجلدد �سنتو�سع 

يف �سوق الطاقات العالية يف املنطقة، 

ونعزز مكانتنا يف �سوق معدات النفط 

والغاز واملعدات البيئية والأ�سواق 

اجلديدة، يف الوقت الذي نوا�سل فيه 

الرتقاء بخدماتنا وتوفري خطو عمل 

جديدة ونوعية”.

وا�ستطرد “نحن �سركة خليجية 

ذات تاري عريق ون�سم فريقا عايل 

ة ومتعدد الثقافات واجلن�سيات،  اخل

ر يف النجاحات  والذي كان له اأك الأ

التي حققناها، ومما ل �سك فيه اأننا 

�سنوا�سل الرتكيز على هذا اجلان من 

املو�س�سة يف امل�ستقبل بالتعاون مع   

َبَور‘ و’�سايتك با�سيفك‘“.

وتعت  َبَور’، التي تتخذ من هون 

كون مقرا لها، اأك �سركة خا�سة يف 

جنوب ا�سيا متلك وت�سغل حمطات 

الطاقة ذات املحركات التي تعمل 

بالغاز. وتعت اأي�سا من بني اأك خم�ش 

اأنظمة متكاملة للمحركات العاملة 

بالغاز واجلهة املوردة للمحركات لدى 

جمموعة بايرن. وبالتزامن مع نظام 

عملها املتكامل ملحركات الطاقة، 

ت�ستثمر ال�سركة يف بناء وت�سغيل 

حمطات توليد الطاقة املوزعة. وبكونها 

اأحد العمالء احلاليني لأعمال الأنظمة 

ـ  َبَور، �سوف  املتكاملة التابعة ل

ت�ستفيد جمموعة بايرن من التعاون 

الفوري الذي �ستوفر �سركة  َبَور’ 

اتها ومواردها يف توليد الطاقة  بخ

املوزعة بهدف تطوير وتنمية م�ساريع 

الطاقة ال�سخمة يف اخلليج. 

ات  “متلك  َبَور’ اإمكانات وخ
قادرة على م�ساعدة بايرن يف خططها 

التو�سعية، وبرتكيز على مولدات الطاقة 

ذات القدرات العالية واأ�سواق تاأجري 

معدات الطاقة. الفر�ش املتاحة ل�سركة 

بايرن يف الأ�سواق العاملية هائلة، 

وهي الن حتظى بالدعم  من ال�سبكة 

الدولية القوية واملوارد العظيمة التي 

يوفرها امل�ساهمون اجلدد”. 

من جهتها تعت ‘�سايتك با�سيفك’ 

من�سة لال�ستثمارات اخلارجية ل�سركة 

‘�سايتك ليميتد’ ورمزها )267.اإت�ش 
كيه(، اأك �سركة متعدد الأن�سطة 

يف ال�سني واملدرجة يف بور�سة هون 

كون باأ�سول كلية و�سايف اأ�سول تقدر 

بحوايل 964 مليار دولر اأمريكي، 

بح�س الأرقام ال�سادرة يف 31 

دي�سم 2017. وت�سمل الأعمال 

ـ ‘�سايتك با�سيفك’ ت�سنيع  الأ�سا�سية ل

الفولذ اخلا�ش وتطوير الطاقة 

والعقارات. وتعت اأي�سا امل�ساهم 

نتني من ال�سركات املدرجة  الأك يف ا

، دا ت�سون  يف بور�سة هون كون

هون ليميتد ورمزها )1828.اإت�ش 

كيه( و’�سايتك تيليكوم انرتنا�سونال 

 هولدينغز ليميتيد ورمزها 

)1883.اإت�ش كيه(.
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لواني   ي  مهند  بو 

تضامنت �سركة اإتقان 
لال�ستثمار )اإتقان( اململوكة لـ حمد 

ال�سليمان، مع كل من ‘�سندوق تامار  

َبَور للطاقة’ )ال�سندوق(، الذي تاأ�س�ش 

ويدار بال�سراكة مع ‘جمموعة  َبَور 

الدولية القاب�سة املحدودة’ ) َبَور( 

ورمزها )1608 اإت�ش كيه(، و�سايتك 

با�سيفك املحدودة )�سايتك با�سيفك(، 

يف عملية لال�ستحواذ على �سركة بايرن 

لتاأجري املعدات املحدودة )جمموعة 

بايرن(، اأكرث �سركات تاأجري املعدات 

تنوعا يف منطقة جمل�ش التعاون لدول 

اخلليج العربية، وذلك يف �سفقة 

راوحت املليار درهم اإماراتي. 

وتعر�ش بايرن لتاأجري املعدات، 

امل�سنفة �سمن اأك 100 �سركة 

ات ات  اتجا ا اري  شركات   ات  م ا تصاد   ا أسواق 

تاأجري على م�ستوى العامل حلول 

تاأجري عالية اجلودة لطيف وا�سع 

من القطاعات ت�سمل الطاقة، النفط 

والغاز، الإن�ساءات والبنية التحتية، 

الفعاليات، ال�سناعات والت�سنيع 

، وتتعامل مع خمتلف  واملرا�سي واملوان

ال�سركات املحلية والعاملية العاملة يف 

منطقة اخلليج. 
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 . 7 غيغا وا
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ك ا المم اد ال تنت قت التنو ا
ديدة   بوا مر  ما الشبا   

يدا من الفر  تا م ي ما  قطا التر
ل  طا م يسيين  ال عبين الر ما ال

مرين فا ل اهتما المست ت

ال  11 شركة اإل ا تل
مي في المملكة  الر

ى  ودية وتح ربية ال ال
ل  لى وسا ار واس  بانت

ي   ل االجتما التوا
كثر من 20 مليو  لديها 
ن 20  يد  تر وما ي م
ل  لى وسا مليو متاب 
كثر  ي و ل االجتما التوا
لى  دة  ا من مليار م

م  د سا يوتيوب و
ركة في التروي لمحتو  ال

ال  الترفيه المحلي من 
هو محتو  ة م يا

ل  لى اإلنترن و تكر  م
بقيادة فري يتمت برو 
ير اإليجابي  االبتكار والت

ية  ات االجتما لى االتجا
ا 2011  ها  ال ومنذ 

ددا  استق القناة 
قة  من الموا في من
ح  ر األوس و ال

ج  ليمية ت كل منصة  ت
نت  د  الموا المحلية و
ددا من المقا   11 ا تل

ة ال  ال يا امر المصورة مثل 

لة  مدرسة  م تقود و
ر  الج لو المرجلة و
دد  لى  افة  يل  ك
لى يوتيوب  رام  من ال

لة  م ا و التم مثل 
 .” ال و توب  ال و
11 بالتروي  ا وتقو تل

السة  المات التجارية ب لل
تكرة تال  لوال م وتقد 

ور المحتو  ات م ل مت
لى دم  د  ا وت

فراد  المته التجارية م 
ير  الجمهور لتحق نجا ك

ل في  دات مالية و ا و
دافها األساسية  ار 

نو  برا ال المتمثلة في 
لى  مة  الكوميدية القا

ودية ود  الثقافة ال
دة  الموا المحلية الصا

يذ  ركة تن د تول ال و
المات  ية ل ا الحمالت الد
كافيه  ن ة منها  تجارية بار

دانكن دونت  ربيانا و
شركة االتصاالت  و

فولك  ودية STC و ال
ا ير فاجن و

11 فا ة عن ت نب

لنا �سيتيح لنا ال�ستفادة من املعرفة 

ة الوا�سعة لديهم، و�سي�سكل  واخل

دفعة كبرية لقدراتنا الإبداعية 

والإنتاجية. و�سمن اإطار �سعينا لكي 

ن�سبح �سركة التكنولوجيا الإعالمية 

الرائدة يف �سناعة املحتوى، 

�ست�ساعدنا هذ ال�ستثمارات على 

ت�سريع خطط النمو طويلة الأمد 

لل�سبكة، حي �سن�ستفيد من هذ 

ال�ستثمارات يف تو�سيع فريقنا 

وا�ستك�ساف من�سات وافاق جديدة”.

ومن جانبه، قال وليد البالع من 

قة تامة باأن  STV “نحن على 
قطاع املحتوى الرقمي يف اململكة 

العربية ال�سعودية مرتكز خللق قيمة 

جديدة للمنطقة ككل. ال�ستثمار 

اننا الرا�س  يف تلفاز11 يعك�ش اإ

بال�ستثمار يف منابع القيمة الرقمية 

كنها اعادة �سياغة  القادمة والتي 

قطاعات حيوية من خالل البتكار 

.” والطمو

كما قال معن ع�سقي، �سريك 

“فن�سر�سوق” “تومن ‘فن�سر�سوق’ 
باأن ال�سركات املحلية ذات ال�سبغة 

ال�سعودية اخلال�سة �ستكون يف 

طليعة الكيانات التي �ستقود حتول 

اململكة من اقت�ساد قائم على 

ال�سناعة اإىل اقت�ساد قائم على 

املعرفة والتكنولوجيا. ويف الوقت 

الذي تتحر فيه البالد بكامل 

زخمها لتحقيق اإمكاناتها الرقمية، 

فاإننا نعتقد اأن ال�ستثمار يف �سركات 

على غرار تلفاز11 والتي لديها 

القدرة على حتقيق وتو�سيع نطاق 

طموحاتها يف النمو، ي�سكل فر�سة 

يندر اأن تتكرر. ونحن نتطلع اإىل 

يق مع الفريق الذي  العمل ب�سكل و

يقف وراء تلفاز11 ملواءمة اأهدافنا 

ال�سرتاتيجية وم�ساعدة ال�سركة 

على تو�سيع نطاق انت�سارها وتو�سيع 

املحتوى الذي تقدمه من خالل 

طرق جديدة”.

يذكر اأن تلفاز11 كان قد اأدرج 

�سمن اأف�سل 50 �سركة نا�سئة يف 

اململكة العربية ال�سعودية يف قائمة 

“فورب�ش ال�سرق الأو�سط”، كما  
ة من اأفالمه الق�سرية  ال عر�ش 

يف “ا�ستوديوهات باراماونت” اأمام 
عدد من كبار التنفيذيني واملمثلني 

يف هوليوود كجزء من “مهرجان 

اأيام الفيلم ال�سعودي”. ويف �سهر 

مايو، �ستقوم ال�سركة بعر�ش 

اأفالم ق�سرية يف مهرجان كان 

ال�سينمائي، حي �ستمثل �سانعي 

الأفالم ال�سعوديني اإىل جان 

جمل�ش الفيلم ال�سعودي.
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شركة العالم الرقمي 
�ست�ستفيد من التمويل يف بناء 

الكفاءات وزيادة الإيرادات وتو�سيع 

نطاق العمليات ا�ستعدادًا لبداية ع�سر 

جديد يف قطاع الرتفيه باململكة

مع بداية ع�سر جديد يف قطاع 

الرتفيه باململكة العربية ال�سعودية، 

ح�سلت تلفاز11، املتخ�س�سة يف 

�سناعة املحتوى ومقرها اململكة 

العربية ال�سعودية، على متويل بقيمة 

9 مليون دولر خالل اجلولة التمويلية 
الأوىل التي قادها �سندوق راأ�ش املال 

اجلريء التقني “STV” و�ساهمت 

بها �سركة “فن�سر�سوق”.

تعرف �سبكة تلفاز11 على نطاق وا�سع 

يف الف�ساء الرقمي بالعامل العربي 

بف�سل املحتوى الرتفيهي الذي تقدمه 

وامل�ستمد من الثقافة املحلية، وقد 

امج مثل  اأنتجت ال�سركة عددًا من ال

 ” ” و “خمبلة” و”اخلال “التم�سا

”. وقد اكت�س تلفاز11  و” توب 
�سعبية وا�سعة النطاق يف جميع اأنحاء 

املنطقة من خالل املحتوى اجلذاب 

ر على التوجهات التي تخ�ش  الذي اأ

املجتمع ال�سعودي.

مع ازدياد عدد متابعي ال�سركة 

لي�سل اإىل اأكرث من 20 مليون متابع 

واأكرث من ملياري م�ساهدة على 

يوتيوب، تعتزم تلفاز11 ال�ستفادة 

من اجلولة التمويلية الأوىل من 

تقود جولة استثمارية أولى بقيمة 9 
مليون دوالر في تلفاز11

خالل بناء الكفاءات لالرتقاء 

امج والعمليات الت�سغيلية واملالية  بال

والتنظيمية يف ال�سركة اإىل م�ستويات 

اأعلى، وزيادة ن�سبة الإيرادات ع منو 

املحتوى الإبداعي والإعال بهدف 

رفع الأربا وتو�سيع نطاق العمليات 

من خالل التو�سع ال�سرتاتيجي يف 

الأ�سواق الرئي�سية املجاورة.

وتعليقًا على ذلك، قال عالء يو�سف 

فادن الرئي�ش التنفيذي لتلفاز11 

“منذ تاأ�سي�ش تلفاز11 يف عام 
2011، كان هدفنا هو دعم منو 
قطاع الرتفيه ال�سعودي من خالل 

ابتكار حمتوى اإبداعي يلقى 

�سدى كبري بني اجلماهري املحلية 

واخلليجية على الإنرتنت. وقد فتحت 

ا�سرتاتيجية التنوع القت�سادي التي 

تنتهجها اململكة اأمام ال�سباب اأبواب 

مرحلة جديدة يف قطاع الرتفيه، 

ما اأتا مزيدًا من الفر�ش اأمام 

الالعبني الرئي�سيني يف القطاع مثل 

تلفاز11 جلذب اهتمام امل�ستثمرين 

ب�سكل كبري اإىل ال�سوق ال�سعودي”.

واأ�ساف فادن “اإن ان�سمام �سركاء 

ا  الريا  

ر  تمويل دارة  تمويل  وجهة ن ي   يادة  تح ي   ت شئون ريادية 

”STV“
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إنه
الوقت

لبدء
مشروعك

الخاص
 منذ سنة 2009، تعتبر فرتوزوون أول، أكبر وأسرع شركة متخصصة بتأسيس الشركات في دولة

 اإلمارات العربية المتحدة. يتوفرلدينا فروع في 4 مواقع استراتيجية في جميع مناطق دولة
 اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلى أكثر من 100 موظف متخصص من 27 جنسية، حيث يمكنك

الوثوق بأن عملية تأسيس شركة أعمالك منظمة وخالية من المتاعب.

  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

رخص خارجيةالمناطق الحرة دائرة التنمية االقتصادية

E S TA B L I S H I N G  S I N C E  2 0 0 9

VZAE
8923

ألن الثقة ال تقدر بثمن.

www.vz.ae



إنه
الوقت

لبدء
مشروعك

الخاص
 منذ سنة 2009، تعتبر فرتوزوون أول، أكبر وأسرع شركة متخصصة بتأسيس الشركات في دولة

 اإلمارات العربية المتحدة. يتوفرلدينا فروع في 4 مواقع استراتيجية في جميع مناطق دولة
 اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلى أكثر من 100 موظف متخصص من 27 جنسية، حيث يمكنك

الوثوق بأن عملية تأسيس شركة أعمالك منظمة وخالية من المتاعب.

  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

رخص خارجيةالمناطق الحرة دائرة التنمية االقتصادية

E S TA B L I S H I N G  S I N C E  2 0 0 9

VZAE
8923

ألن الثقة ال تقدر بثمن.

www.vz.ae

م  ا  ا  ردن 72 رياديا 
م  ل ا ادرة ا ان   ا

 قال املدير التنفيذي جلمعية 

�سركة تقنية املعلومات والت�سالت 

الأردنية “ انتاج” ن�سال البيطار  بان 

72 طلبا وطالبة من مدار�ش حكومية 
من خمتلف حمافظات اململكة تاأهلوا 

خلو�ش غمار املرحلة الثانية من 

مبادرة رواد املحتوى الرقمي.

وقال البيطار بان هولء الطلبة الذين 

تر�سحوا للمرحلة الثانية كانوا ممن 

اجتازوا املرحلة الأوىل من املبادرة 

والتي تقدم لها نحو 2450 طالبا من 

خمتلف حمافظات اململكة، وخ�سعوا 

فيها لمتحان اإلكرتو يت�سمن 15 

�سوال ع�سوائيا )متعدد اخليارات( 

اإ�سافة ل�سوال متييزي يتم الجابة 

عنه خالل مدة �ساعة من الزمن منذ 

بداية ت�سجيل الدخول.

واأ�ساف البيطار بان الطالب الـ 

72 �سيدخلون نهاية ال�سهر احلايل 
املرحلة الثانية من املبادرة والتي 

تت�سمن م�ساركتهم يف ور�سة 

تدريبية يتعلمون فيها ا�سا�سيات 

الكتابة ال�سحفية ومفاهيم عامة 

م �سيطل  يف تكنولوجيا املعلومات، 

من كل متناف�ش كتابة مو�سوع يتكون 

من 400 كلمة عن عنوان ومفهوم 

�سيتم اختيار من قبل اللجنة 

امل�سرفة على املبادرة.

واأو�سح بان الور�سة التدريبية �ستنعقد 

يف اقليم ال�سمال والو�سط واجلنوب 

يوم بعد غد املوافق  لـ 30 من �سهر 

ني�سان )ابريل( احلايل، و�سيقدم 

اء حمتوى وار�سادات يف  فيها خ

كيفيات الكتابة ال�سحفية ومفاهيم 

عامة يف تقنية املعلومات ومو�سوعات 

التحول الرقمي.

ومبادرة رواد املحتوى الرقمي هي 

مبادرة وطنية اطلقتها جمعية �سركات 

تقنية املعلومات والت�سالت الأردنية 

“انتاج” اواخر �سهر �سبا املا�سي 
بال�سراكة مع وزارتي الرتبية والتعليم 

والت�سالت وتكنولوجيا املعلومات 

بهدف تعزيز واقع املحتوى العربي يف 

جمال القت�ساد الرقمي من خالل 

تنمية قدرات طلبة املدار�ش احلكومية 

يف ال�سفني العا�سر واحلادي ع�سر يف 

كافة حمافظات اململكة.

اإىل ذلك اأكد البيطار بانه بعد 

انتهاء املرحلة الثانية �سيتم اختيار 

10 طالب من بني الطالب الـ 
72 ليخو�سوا غمار املرحلة الثالثة 

والنهائية من املبادرة حي �سي�سار 

املتناف�سون الـ 10 بور�سة تدريبية 

ي  حول اأ�سالي العر�ش التقد

PowerPoint يقدمون خاللها 
عر�سا مرئيا خالل حفل توزيع 

اجلوائز اخلتامي ليتم توزيع جوائر 

ة الأوىل على م�ستوى  للمرات الثال

اململكة يف نف�ش احلفل.

واأ�سار البيطار بان املعايري املعتمدة 

لالختيار والرت�سيح يف املراحل 

الثالث هي معايري موحدة  و�سعها 

من قبل امل�سرفني على هذ املبادرة 

التي قال بان جمعية انتاج ت�سعى 

جلعلها مبادرة �سنوية لزيادة ون�سر 

مفاهيم دعم املحتوى العربي يف 

املجال التقني.

وتهدف املبادرة اإىل حتفيز الطلبة 

لالطالع على التطورات املت�سارعة يف 

جمال الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات 

رها على منو القت�ساد الرقمي،  واأ

وابراز مواه الطلبة يف جمال كتابة 

املحتوى التقني العربي حول كل ما 

يتعلق بالقت�ساد الرقمي، وبناء جيل 

قادر على مواكبة التطورات احلا�سلة 

يف قطاع الت�سالت وتكنولوجيا 

املعلومات وموهل للحفا على مكانة 

الأردن يف �سناعة املحتوى العربي.

شئون ريادية 

ا  ما   
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ل  اد ذ را مالي مرتف م  اقت
تمان  تبر ا دة األمريكي ي يا المت الو
نمو ومن  ددة ل يسي الم وامل الر من ال
ف  تمان المن ن يتر توليد ا المتوق 

مارا  ست فا الط وترا ا ل ان
ادم ا  األربا ال ال

با�ستخدام النا املحلي الإجمايل 

بالأ�سعار احلالية من تقرير افاق 

القت�ساد العاملي ال�سادر عن 

�سندوق النقد الدويل للح�سول على 

التوقعات، ولهذا يتم تقدير كافة 

البيانات بالدولر الأمريكي.

ومنذ منت�سف عام 2017، دخل 

، مو�سرنا املف�سل  الدافع الئتما

ثل تدفق الئتمانات اجلديدة  الذي 

من القطاع اخلا�ش كن�سبة مئوية من 

النا املحلي الإجمايل، اإىل منطقة 

اخلطر. ويتجه الدافع الئتما 

)ب�سكل اإجمايل وبالن�سبة للدول 

الرئي�سية( باجتا هبوطي مدفوعًا 

بال�سني والوليات املتحدة الأمريكية 

ل مو�سرنا العاملي تقريبًا.  التي متثل 

وت�سري اأحدث بياناتنا اإىل اأن الدافع 

الئتما بالوليات املتحدة الأمريكية 

كان ي�سكل %0.4 فقط من النا 

املحلي الإجمايل خالل الربع الأخري 

من عام 2017 )بعد الدخول يف 

 ،) مرحلة النكما�ش يف الربع الثال

فيما ي�سري الدافع الئتما ال�سيني 

باجتا هبوطي حاد منذ نهاية عام 

2016، عند %-2.1 من النا 
املحلي الإجمايل خالل الربع الثال 

من عام 2017.

وا�ستنادًا اإىل اأحدث بيانات القرو�ش 

املحلية غري املالية، مثل القرو�ش 

التجارية وال�سناعية يف الوليات 

املتحدة الأمريكية، توجد الكثري 

من الأ�سباب التي تدعونا لالعتقاد 

با�ستمرار تباطو الزخم يف كل من 

ال�سني والوليات املتحدة الأمريكية 

على خلفية تخفي�ش الديون وتطبيع 

ال�سيا�سة النقدية.

ويف اقت�ساد ذي رافعة مالية مرتفعة 

مثل الوليات املتحدة الأمريكية، 

يعت الئتمان من العوامل الرئي�سية 

املحددة للنمو. ومن املتوقع اأن 

يرتجم توليد الئتمان املنخف�ش اإىل 

انخفا�ش الطل وتراجع ال�ستثمارات 

اخلا�سة يف الأرباع القادمة. وهنا 

ترابط مرتفع 0.70 )من واحد( 

بني الدافع الئتما الأمريكي 

وال�ستثمارات اخلا�سة الثابتة وترابط 

كبري 0.60 بني الدافع الئتما 

والطل املحلي النهائي. ومل تظهر اأي 

دلئل حتى الن حول قدرة تخفي�سات 

ترام ال�سريبية على التخفيف 

ار ال�سلبية للدافع الئتما  من ال

ع رفع خطط الإنفاق ال�ستثماري 

لل�سركات. ويف اأحدث درا�سة اأجراها 

الحتاد الوطني لالأعمال امل�ستقلة، 

انخف�ست ن�سبة امل�ساركني الذين 

يخططون لزيادة الإنفاق الراأ�سمايل 
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الواليات المتحدة ا'مريكية 
تتجه نحو الركود

ارة   

و بن ساك امل لد  ي  التحليل ال ي ر توفر ديم بقل كري

ات اري  شركات  بنو  اتجا ات  م ا تصاد   ا أسواق 

في نهاية العام املا�سي، �سارع 
اجلميع لعتماد �سيناريو ‘النمو 

العاملي املتزامن’ دون اأن يجرو 

اأحد على الت�سكيك يف قوة اقت�ساد 

الوليات املتحدة الأمريكية؛ و�سادت 

حالة من التفاول يف املجتمع املايل. 

و�سرعان ما بداأت امال النمو املتزامن 

بالتال�سي مع دخول الربع الثا من 

عام 2018 جراء فقدان الزخم 

يف القت�ساد العاملي )انخف�ش 

مو�سر مديري امل�سرتيات العاملي اإىل 

اأدنى م�ستوياته خالل 16 �سهرًا(، 

واملو�سرات التحذيرية من وقوع تباطو 

و�سيك يف الوليات املتحدة الأمريكية.

را الدا   ترا م
تمان ا

 ، التو�سيح حل�ساب الدافع الئتما

نعتمد على التباين يف ر�سيد القرو�ش 

التي يحتف بها القطاع اخلا�ش 

غري املايل )ال�سركات غري املالية 

واملو�س�سات غري الهادفة للربح والتي 

تقدم خدماتها لالأ�سر املعي�سية( على 

اأ�سا�ش ربع �سنوي، ونقوم بح�ساب 

امل�ستق الثا والذي يتم التعبري عنه 

اأخريًا كن�سبة مئوية من النا املحلي 

الإجمايل. وي�ستند مو�سر ‘�ساك�سو 

بنك’ ملراقبة الدافع الئتما العاملي 

على 18 دولة متثل %69.4 من 

ح�سة النا املحلي الإجمايل العاملي 

) التعديل لتكافو القوة ال�سرائية(. 

ويخ�سع املو�سر للتحدي على اأ�سا�ش 

تماني في  شر الداف اال تصادية  من م شرات اال  كافة الم
تما تنذر  ات اال ا دات وجنو ب ا تى منحنى ال و بن و ساك

د فق الواليات المتحدة تتجه نحو الركود ي وا ب

ربع �سنوي جتنبًا لإجراء الكثري من 

التعديالت. وي�ستند تقييم املو�سر 

اإىل النا املحلي الإجمايل، ويبنى 
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ات اري  شركات  بنو  اتجا ات  م ا تصاد   ا أسواق 

اإىل %26، مما ي�سري اإىل �سرورة 

التفكري بجوان تتخطى ال�سرائ 

فح�س عند اإدارة الأعمال.

ق و  األ ود ي ب الر
تتجلى املخاطرة الرئي�سية التي تواجه 

امل�ستثمرين يف ارتفاع حدة التباين بني 

النظرة التفاولية لل�سوق، والتي ترى 

اأن خطر الركود اأقل من %10، وما 

تدل عليه مو�سرات الركود بخ�سو�ش 

القت�ساد. وبناء على هذ املو�سرات، 

يبدو اأن الوليات املتحدة الأمريكية 

قد بلغت نهاية دورة الأعمال التجارية 

 وهو اأمر لي�ش مفاجئًا اإىل حد كبري  

واأ�سبحت حالة الركود و�سيكة دون اأن 

تظهر قدرة �سيا�سة ترام القت�سادية 

على جتنبها.

ويتمثل املو�سر الأكرث و�سوحًا يف 

ال�ستقرار الأفقي امل�ستمر ملنحنى 

العائدات )حاليًا عند 46 نقطة 

اأ�سا�ش(. واإىل جان الدافع الئتما 

ال�سلبي، ا�ستطاع انقالب منحنى 

العائدات يف التنبو بفرتات الركود 

اخلم�ش الأخرية.

 واعت انكما�ش قرو�ش واإيجار 

ال�سركات واملكات على مدى العقود 

وق اخر جنح  ثابة مو�سر مو املا�سية 

يف توقع حالت الركود الثالث املا�سية. 

وخالل عام 2017، انخف�ست 

القرو�ش التجارية وال�سناعية 

والإيجارات ب�سكل حاد لتبل اأدنى 

م�ستوياتها عند %1.2 )على اأ�سا�ش 

�سنوي( يف الربع الأخري من العام.

وبداأت املو�سرات غري التقليدية باإر�سال 

اإ�سارات حتذيرية. كما انخف�ست 

مبيعات املنتجات من م�سانع الورق 

والورق املقوى منذ بداية العام؛ وهي 

تعك�ش م�ستوى تطور املبيعات وتعطي 

اإ�سارة حول مدى التطور امل�ستقبلي 

وقيته  لالإنتاج. وبالرغم من قلة مو

قيا�ساً باملا�سي نظراً للتحول الرقمي يف 

القت�ساد، ل يزال هذا املو�سر مرتبطًا 

ب�سكل وا�سح بالدورة القت�سادية.

المست  رون  هل تت
؟ و ال

يدر الكثريون املعا املرتتبة على 

هذ املو�سرات املقلقة ب�سكل متزايد، 

ولكنهم غالبًا ما يحاولون احلد من 

رياتها ع الإ�سارة اإىل ‘امل�ستهلك  تاأ

قة  الأمريكي القوي’ وحقيقة اأن 

امل�ستهلك هي يف اأعلى م�ستوياتها منذ 

نهاية عام 2000.

وفيما نتفق جميعًا على اأن التاري 

ل يعيد نف�سه دائمًا، ت�سري الوقائع 

التاريخية اإىل اأن مثل هذ امل�ستويات 

قة امل�ستهلك تعقبها فرتة ركود  من 

وعقد �سائع من الزمن. 

واإذ يقول البع�ش باأن هذ جمرد 

م�سادفة، فاإننا نقول باأنه على الرغم 

قة امل�ستهلك  من عودة م�ستويات 

الأمريكي اإىل الرتفاع، اإل اأن الو�سع 

املايل للعائالت ما زال قامتاً. وبلغت 

الديون الفردية والأ�سرية م�ستوى قيا�سيًا 

جديداً عند 13 تريليون دولر، وبداأت 

واجهة  العائالت الأكرث ه�سا�سة 

�سعوبات جمة جراء ارتفاع اأ�سعار 

الفائدة وت�سديد �سرو الئتمان. 

وازدادت حالت التخلف عن ال�سداد 

ب�سكل كبري خالل الأ�سهر القليلة 

املا�سية، وخا�سة يف قرو�ش ال�سيارات 

منخف�سة املخاطر، حي و�سلت حالت 

الإع�سار اخلطرية اإىل مرحلة م�سابهة 

للنقطة التي اأعلنت فيها ‘ليمان’ عن 

اإع�سارها، ف�ساًل عن ت�سجيل ذات 

امل�ستويات يف بطاقات الئتمان.

وارتفع معدل النحراف يف قرو�ش 

بطاقات الئتمان بني البنو ال�سغرية 

ب�سكل حاد يف اأقل من عامني، ليعود 

اإىل ذروته يف الأزمة املالية العاملية عند 

%5.55 خالل الربع الأخري من عام 
2017. وبالرغم من النخفا�ش الكبري 

حل�سة البنو ال�سغرية يف جمموع 

بطاقات الئتمان املتداولة منذ عام 

2008، يعد تطور هذا املو�سر نذيرًا 
نا بالكثري عن الو�سع املايل  �سيئاً يخ

للعائالت الأمريكية الأكرث ه�سا�سة.

دة األمريكي  يا المت الو
ار  د ف ا اد من اقت

يف اأعقاب الأزمة املالية العاملية، �سهد 

معدل املدخرات ال�سخ�سية انتعا�سًا 

موقتًا لي�سل اإىل ذروته منذ عام 

1984 عند %11 قبل اأن ينهار 
بال�سرعة التي ارتفع بها اإىل 3.4%.

كن تف�سري هذا النخفا�ش بعوامل   و

هيكلية  امل�ستهلك الأمريكي ل يدخر 

�سوى القليل  وعوامل دورية حي ل 

توفر اأ�سعار الفائدة املنخف�سة �سوى 

القليل من املحفزات لالدخار، وخا�سة 

يف الأ�سول منخف�سة املخاطر. وكما 

نعلم، يرتبط الدخار بال�ستعداد 

ملا هو غري متوقع، وبناء على تطور 

املو�سرات الرئي�سية يف الوليات املتحدة 

الأمريكية، فاإن كل �سيء ي�سري اإىل 

اأن الأ�سواأ مقبل يف اقت�ساد الوليات 

املتحدة الأمريكية.

 ومع ذلك، فاإن الو�سع لي�ش بال�سوء 

الذي نتخيله. اإذ ل بد من التاأكيد على 

اأن العائالت الأمريكية مل تعد �سعيفة 

ال�ستعداد كما جرى يف الفرتة بني 

لت ديون  2008. و عامي 2007 

الأفراد والعائالت واللتزامات املالية 

كن�سبة من الدخل ال�سخ�سي القابل 

لل�سرف اأقل بكثري من م�ستوياتها 

قبل الأزمة، حي بلغت 10.2% 

%15.8 على التوايل يف الربع 
الأخري من عام 2017، مما ي�سري 

ار الركود القادم قد تكون  اإىل اأن ا

اأقل حدة على العائالت قيا�سًا بعام 

2008. وتتعلق املخاوف الرئي�سية 
بتطور معدلت الفائدة اإذا وا�سلت 

ارتفاعها، فاإن ذلك �سينطبق على 

مدفوعات الديون.

ذ  بد من  ي  الو لي بالسو ال نت
د  ا األمريكي ل ت ن ال يد ع  الت

رى  الفترة بين  ما  داد  ست يف ا
راد  عام  و و ديون األ
نسب من  اما المالي  لت ا وا وال

ير من  قل بك ر  ابل ل ل الش ال الد
م ا قبل األ مستويات
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ن تر ه المبادرة  من المتوق 
ل  ن ت ة المالي و يم من الكفا ال
سي اذبي وتنا ر  ادي  قت البي ا

ان ا 
ي  م ا

ديد ي  ا
ي  م ا 

ديدة 
في اإطار تنويع وحتفيز 

ال�ستثمار العقاري يف اإمارة دبي، 

بادرة  تقدمت “اأرا�سي دبي” موخرا 

تهدف اإىل ا�ستقطاب حماف 

ا�ستثمارية اأجنبية مما �سيتيح فر�ش 

�سراكة ومتويل عديدة يف دبي حتفز 

ال�ستثمار يف القطاع العقاري. 

ويف هذا ال�سدد، قال حممد بن 

غاطي، الرئي�ش التنفيذي ومدير ق�سم 

الهند�سة يف “بن غاطي للتطوير” 

“�ستمكن هذ املبادرة عددًا كبريًا 
من �سركات التطوير العقاري يف 

دبي من خلق �سراكات ا�ستثمارية 

وم�ساريع اإ�سافية �سرتفع من م�ستوى 

اإنعا�ش �سوق دبي العقاري الذي ي�سهد 

حت�سنًا كبريًا. نحن نتوقع اأن تكون 
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ا يف ذلك “اخلليج التجاري”، 

“واحة دبي لل�سيليكون”، “قرية جمريا 
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ك  برو تطبيق 
ن المساعد  ي

ترا  ا
ر  ا الب ل

ا  دا ال باست
طناع  ا
ة  ا يفو ب

ل نموذ 
ا  عمال قيمت

ر  دو

3,000 دولر اأمريكي عن فئة 
“اأف�سل منوذج اأعمال”، و�سي�ستخدم 

اجلائزة لتعزيز تطوير مفهوم 

التطبيق الذي ي�سعى مل�ساعدة �سعاف 

الب�سر يف اأداء اأن�سطتهم احلياتية 

اليومية بالعتماد على الذكاء 

ال�سطناعي. 

Auto-( ’كما فاز‘اأوتو ت�سني 

Chain الذي طور فريق حا�سنة 
وم�سرعة الأعمال النا�سئة يف راأ�ش 

اخليمة بجائزة “اأف�سل عر�ش 

ي” وقيمتها 1,500 دولر  تقد

اأمريكي؛ وهو عبارة عن تطبيق 

مبني على �سل�سلة الكتل ‘اإيثرييوم’ 

بهدف اإيجاد اأول من�سة �سيارات يف 

الإمارات قائمة على �سل�سلة الكتل 

‘بلو ت�سني’؛ فيما فاز جهاز ‘ايديا 
بيت’ )IDiaBeat املبتكر ملراقبة 

م�ستويات اجللوكوز يف دم مر�سى 

ال�سكري والذي قام بتطوير فريق 

جامعة الإمارات العربية املتحدة 

بجائزة 500 دولر اأمريكي عن فئة 

“اأف�سل منوذج اأعمال حم�سن”.
وقدم املتحدث الرئي�سي الدكتور 

حممد را�سد الهاملي، مدير عام 

بي التنفيذي، مالحظات  مكت اأبو

قيمة حول مدى اأهمية ا�ستمرارية 

�س اأفكار ومفاهيم جديدة يف 

امل�سهد التجاري املحلي. واعت اأن 

دولة الإمارات ت�سكل مركزًا رئي�سيًا 

لالأفكار اجلديدة يف املنطقة، حي 

يتم ت�سكيل فر�ش حقيقية لالبتكار 

امل�ستقبلي تخ�سع لتطورات م�ستمرة.

 وانطالقًا من كونه اأحد برامج 

‘�ستارت اإيه دي’ الرئي�سية، ي�سعى “ما 
وراء العر�ش” لتعزيز روية الإمارات 

2021 املتمثلة يف رعاية ودعم 
طبقة جديدة من رواد الأعمال بني 

املواطنني واملقيمني يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة. وعلى مدى �ستة 

نامج  اأ�سابيع، تلقى امل�ساركون يف ال

قدرًا وافرًا من املعرفة والإر�ساد 

مل�ساعدتهم على التطور كقوة دافعة 

ملنظومة ال�سركات النا�سئة املحلية 

ذات النمو ال�سريع.

ومثلت الفرق امل�ساركة خم�ش اإمارات، 

بينما ت�سكلت اأربعة فرق بالكامل من 

�سيدات اإمارتيات، مما يوكد على دور 

برنامج “ما وراء العر�ش” كخطوة 

متعمدة وطموحة نحو اإن�ساء مبادرات 

ريادية ت�ستهدف ال�سباب املحلي، 

وت�سجع رو البتكار وريادة الأعمال 

لدى اجليل القادم.

وبهذ املنا�سبة، قال رامي�ش 

ان، اأ�ستاذ الأبحاث بق�سم  جاجانا

الهند�سة ونائ عميد تطوير ريادة 

بي  الأعمال يف جامعة نيويور اأبو

ومدير عام من�سة ‘�ستارت اإيه دي’ 

“بالتزامن مع اخلطى الطموحة 
التي حتققها دولة الإمارات العربية 

املتحدة نحو التحول اإىل اقت�ساد 

اأعمال مزدهر يف املنطقة خالل 

القرن احلادي والع�سرين، ل بد 

واأن تنطلق عملية بناء القدرات ب�سكل 

رئي�سي يف مو�س�سات التعليم العايل. 

ويعت “ما وراء العر�ش” برناجمًا 

م�سممًا خ�سي�سًا لتمكني الطالب 

اجلامعيني يف الدولة، واإدراجهم يف 

عامل البتكار وريادة الأعمال للتعرف 

اأكرث على عامل الأعمال وت�سجيعهم على 

ترجمة اأفكارهم الإبداعية “.

ويعت “ما وراء العر�ش” برناجمًا 

جديدًا لدعم ال�سركات النا�سئة، 

�سمم خ�سي�سًا جلميع املقيمني يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة ممن 

ترتاو اأعمارهم بني 25-18 عامًا 

تلكون اأفكارًا واعدة حول م�ساريع  و

تكنولوجية تدعم التزام الدولة نحو 

اإقامة اقت�ساد متنوع وقائم على اأ�س�ش 

املعرفة والبتكار. وعلى مدى �ستة 

نامج لنحو 20 فريقًا  اأ�سابيع، يتيح ال

من ال�سركات النا�سئة فر�سة ا�ستثنائية 

خلو�ش تدريبات عملية، وامل�ساركة يف 

ور�ش اأعمال وجل�سات اإ�سراف من �ساأنها 

م�ساعدتهم على تطوير مناذج اأعمال 

قابلة للتطبيق والتو�سيع، وتتمتع بكفاءة 

من حي تكاليف راأ�ش املال.
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المتحدة
- entrepreneralarabeya ا

ر  تمويل ة  مهارات  وجهة ن ي  شركات ناش يادة  تح ي   ت شئون ريادية 

عبر  رحلة امتدت على مدار 
�ستة اأ�سابيع �سار فيها 17 فريقًا 

طالبيًا من اأكرث من 11 جامعة من 

�ستى اأنحاء الدولة، وذلك بعد تاأهلهم 

ل�ستعرا�ش م�ساريعهم النا�سئة يف 

جمالت املجتمع والتعليم وال�سحة 

والتنقل وال�ستدامة وال�سعادة. 

وقدمت الفرق م�ساريعها املبتكرة 

حتت �سعار “�سنع يف الإمارات”.

 الحتفال بتوزيع جوائز ح�سلت 

خالله الفرق الثالث الفائزة على 

منح مالية قيمة. وح�سل تطبيق 

امل�ساعدة الفرتا�سي ‘بروجكت 

فيجن’ املقدم من  فريق جامعة 

مانيبال بدبي على جائزة قيمتها 

”ما وراء العرض“
ريادة ا9عمال مع برنامج

الداعم للشركات الناشئة
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من  ردنا تجن التصني  ا 
كا من  ل  ات األ المجمو

لينا بذ كل الجهود  ر ف ال
الممكنة والذكية لاللتحا 

ة  ق ة و ية الراب بالثورة الصنا
ي نا الذكا اال

ربي  كوما ال د ن ع ال عت
ا  ب ال ول  الساعي لد
: يا بما ي طناع ال ا

1- زيادة النفاق على البح 
والتطوير وخا�سة يف جمال الذكاء 

ال�سطناعي. اإن حميع البلدان 

العربية تنفق اأقل من 1 باملئة من 

ناجتها املحلي الإجمايل على البح 

والتطوير، فيما تنفق اإ�سرائيل 4.3 

باملئة من ناجتها املحلي الإجمايل 

على البح والتطوير، ووفق اأرقام 

اليوني�سكو تنفق معظم البلدان 

املتقدمة اأكرث من 2 باملئة من 

ناجتها املحلي الإجمايل على البح 

والتطوير. الإنفاق ال�سخي على 

البح والتطوير �سر اأ�سا�سي 

لدخول حقبة الذكاء ال�سطناعي 

وهذا ما دفع دولة مثل �سنغافورة 

لزيادة اإنفاقها يف هذا املجال اإىل 

2.2 باملئة من ناجتها املحلي.

2 - و�سع خطط فعالة لتدري 
املواطنني على املهن اجلديدة 

التي يتوقع اأن حتل مكان املهن 

التقليدية التي �سيق�سي عليها الذكاء 

ال�سطناعي والروبوتات. لقد ذكر 

تقرير “الذكاء ال�سطناعي بدولة 

الإمارات العربية املتحدة” اأنه 

“وطبقا لدرا�سة حديثة اأخرى اأجرتها 
مو�س�سة ماكنزي هنا توقعات 

ائف  يفة بو با�ستبدال 1.9 مليون و

اأخرى يف الإمارات من جراء تطبيق 

تقنيات الذكاء ال�سطناعي”. اإذا 

من ال�سروري و�سع قائمة مرفقة 

بجدول زمني باملهن املتوقع تراجع 

العاملني فيها واملهن اجلديدة املحتمل 

هورها، مع ال�ستمرار بتعديلها وفق 

ما ي�ستجد من اأمور. قد يودي عدم 

متابعة هذا املو�سوع باهتمام كبري 

اإىل بروز ا�سطرابات اقت�سادية

اإجتماعية.
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هل يقودنا إلى عنصرية جديدة؟ 

ا  ناعا ا
لومات واالتصاالت ار تكنولوجيا الم ت د القادر الكاملي  م بقل 

ات اري  شركات  بنو  اتجا ات  م ا تصاد   ا أسواق 

في عام 1998 اأ�س�ش 
يطا ديفيد  الفيل�سوفان ال

بري�ش وال�سويدي نيك بو�سرتوم 

الرابطة العاملية ملا بعد الإن�سانية 

 ،)Transhumanism(

كمنظمة غري ربحية مكر�سة للعمل 

على اإزالة العقبات اأمام بروز 

مابعد الإن�سان.

ترتكز حركة مابعد الإن�سانية على 

يطا ماك�ش  اراء الفيل�سوف ال

مور التي تنادي بت�سريع تطوير 

احلياة الذكية اإىل ما هو اأبعد من 

�سكلها الب�سري احلايل والقيود 

املفرو�سة عليه، وذلك عن طريق 

العلم والتكنولوجيا. 

تب�سر هذ احلركة التي تعرف 

اأي�سًا با�سم H+، بولدة ما بعد 

الإن�سان وهو كائن متفوق اأذكى 

بكثري من الإن�سان احلايل، 

ومقاوم لالأمرا�ش، ولتظهر عليه 

كن  عالمات ال�سيخوخة، بل و

اأن متتد حياته للف ال�سنني. 

لكن من املرجح يف حال ا�ستمرار 

النظام الراأ�سمايل احلايل، اأن 

يودي ذلك اإىل مرحلة جديدة 

من العبودبة حي �سينق�سم 

الب�سر جينيًا وا�سطناعيًا للمرة 

، اإىل نوعني  الأوىل يف التاري

1 الكائن اجلديد املتفوق، 2 
الإن�سان احلايل،

ي�سنف العامل حاليًا اإىل ق�سمني 

البلدان املتقدمة والبلدان 

النامية، لكن يتوقع اأن تظهر يف 

القري العاجل ت�سنيفات جديدة 

كالبلدان الذكية والبلدان الغبية، 

اأو بعبارات األطف البلدان املتقدمة 

عقليًا والبلدان النامية عقليًا.

لقد اأدركت معظم البلدان 

العربية اأهمية اللتحاق بحقبة 

الذكاء ال�سطناعي، لكن القليل 

منها فقط و�سع اأهدافًا �سريحة 

وطموحة لتحقيق ذلك، منها دولة 

الإمارات العربية املتحدة، اإذ 

اأ�سدرت وزارة القت�ساد يف الربع 

الأول من عام 2018 تقريرًا 

بعنوان “الذكاء ال�سطناعي بدولة 

الإمارات العربية املتحدة” اأ�سارت 

فيه اإىل اأن اأحد “اأهم توجهات 

الدولة امل�ستقبلية يف جمال الـذكاء 

ال�سـناعي” يتمثل يف “العمل على 

اأن ت�سبح الإمارات مركز الذكاء 

 ال�سطناعي يف العامل بحلول 

عام 2030”. 

وبغ�ش النظر عما اإذا كانت دولة 

الإمارات �ستنجح يف اأن ت�سبح 

مركز الذكاء ال�سطناعي يف 

العامل، اأو اأحد مراكز الذكاء 

ال�سطناعي العاملية، فاإن 

حتقيق هذا النجا يتطل 

جهودًا كبريًا وتغيريات بنيوية 

يف املجتمع والقت�ساد، اإذ ل 

اأحدث التقنيات  يكفي ا�ستخدام 

ا يف ذلك تقنيات  اجلديدة 

الذكاء ال�سطناعي لتحقيق هذا 

الهدف، طاملا اأن خزان املعرفة 

الذكاء ال�سطناعي  و�سندوق 

الأ�سود يقع يف البلدان املتقدمة، 

كنها اأن تتحكم ب�سهولة  ما 

ا يحق اأو ليحق لنا احل�سول 

وهي  عليه، ما يجعل ال�ستدامة 

مطل اأ�سا�سي يف التنمية اأمرًا 

غري م�سمون.

50May 2018 / E N T R E P R E N E U R . C O M  /  50May 2018 / E N T R E P R E N E U R . C O M  /  



FIND OUT MORE AT MENA.PROJECTS.THOMSONREUTERS.COM

PROJECTS

NEED PROJECTS 
INTELLIGENCE, INSIGHT & 
DATA ANALYSIS?



فكار كثيرة  ر التاري  سادت 
قلي ل  و ال ن الت
لى  رية  ات ال المجمو

و  ر كالقو ب  ها ا ب
كى من  ا  ي رة ال ال

كي  ر  ر ا و ال ود  ال
را و الجرما  ي األ من با
ل  ريين  نصر يمثل ا نقى 

لما  ديد من ال نى ال وت
تى النص  ة  الس وال
رين  األو من القر ال

لقوا  ذ األفكار و ب 
نصرية  ال ل  ليها مص

ن الحظ ل  لمية ولح ال
ل  ات  ال من ا يتمكن  

كل مقن بل بد التنديد  ب
د انتها  لمية ب نصرية ال بال

المية الثانية يكت  الحرب ال
مة  درت من ويا ف ما 

هير  كو بيانها ال اليون

نوا  نصرية ب المنا لل
ا 1950. را األجنا 

ير  ال نحو ت اليو يتجه ال
بنيو ل ي له مثيل 

ا  ري ومن الممكن  تن 
ديل  م بت األدوات التي ت

ا بهد  جينات االن
را  ور ال ينها و تت تح

اإللكترونية الذكية التي يمكن 
ا بهد توسي  دمجها باإلن

كة  ها بال اكرته ورب
لى  درته  يادة  المية و ال

لومات لكن  الجة الم م
ا للجمي  ذا لن يكو متا
تكار  لى ا د  بل وربما ي

و  دة دو  ل  الذكا من 
ر  ينة بحي ت ات م مجمو

نصرية من جديد  فكرة ال
ابلة  ية  و ررات مو ولكن بم

ذ المرة  ات  للقيا واال

ا  برا والموهوبين  ال ردنا  ال ذا 
يق عدة  ينا ت تفا ب ع طناع وا ا

يا  ناع برم ا و ب ر مرا  ا تو هم رو 
طناع ا ا دم مرتبط بال دما مت و

اء واملوهوبني يف  3 - جذب اخل
الذكاء ال�سطناعي والحتفا بهم. 

يتطل حتقيق ذلك عدة �سرو 

اأهمها توفر مراكز اأبحاث و�سناعة 

برجميات وخدمات متقدمة مرتبطة 

بالذكاء ال�سطناعي، بالإ�سافة اإىل 

توفر اأجور جمزية وقوانني مرنة وبيئة 

امنه وم�ستقرة ت�سمح بالحتفا بهم. 

4 - التخطيط لتطوير التعليم بحي 
يوفر املهارات ال�سرورية لإن�ساء 

جيل قادر على ا�ستخدام الذكاء 

ال�سطناعي يف خمتلف القطاعات 

القت�سادية. لقد ذكر تقرير “الذكاء 

ال�سطناعي بدولة الإمارات العربية 

املتحدة” امل�سار اإليه �سابقًا اإىل اأنه 

“وبح�س بع�ش الدرا�سات العاملية 
اأي�سًا فاإن 65 باملئة من الطلبة 

راحل التعليم الأ�سا�سي  احلاليني 

ائف املوجودة  بالدولة لن يجدوا الو

اليوم حي �ستختفي مهارات تقليدية 

عديدة مل�سلحة مهارات جديدة يتعني 

اكت�سابها لتتنا�س مع تقنيات الثورة 

ز  ال�سناعية الرابعة”. ومن هنا ت

�سرورة اإدخال تغيريات جذرية على 

النظام التعليمي بحي ي�ساهم يف 

تطوير املهارات الأ�سا�سية التي تتطلبها 

حقبة الذكاء ال�سطناعي، فالذكاء 

يطا  وفق تعريف عامل الفيزياء ال

الراحل �ستيفن هوكين هو “ القدرة 

على التكيف مع التغيري”. 

 يف مقابلة حديثة مع �سبكة فوك�ش 

لالأعمال قال بيل جيت�ش اأن الذكاء 

ال�سطناعي �سوف يحل مكان العديد 

من الأعمال احلالية، لكنه ليرى 

م�سكلة يف ذلك، يقول “ما امل�سكلة اإذا 

متكنا من م�ساعفة ما ننتجه اليوم 

با�ستخدام يد عاملة اأقل. اإن هدف 

الإن�سانية ليتمثل يف اجللو�ش خلف 

عداد احل�ساب وبيع الب�سائع”. وهو 

يرى اأن امل�سكلة تكمن يف عدم التالوم 

ها  مع التغريات ال�سريعة املتوقع حدو

خالل الع�سرين عامًا املقبلة، واملطلوب 

هو ال�ستعداد والتكيف مع تلك 

التغريات. فلي�ست م�سكلة اإذا زادت 

فرتات الإجازة وال�سرتخاء للعاملني، 

ولكن امل�سكلة تتمثل يف عدم ال�ستعداد 

واكت�ساب املهارات الالزمة لالأعمال 

اجلديدة املتوقع بروزها. 

 

مة  5 - العمل على و�سع قوانني نا
ملجتمع الذكاء ال�سطناعي ت�سجيع 

اإيجابياته وحتد من �سلبياته. فالقوانني 

التي ت�سجع وتدعم ال�ستثمار يف 

الذكاء ال�سطناعي، وتوفر الأمن 

واحلماية للمعلومات، تلع دورًا مهمًا 

يف ت�سهيل الإلتحاق بحقبة الذكاء 

ال�سطناعي.

اء لفهم  6 - ال�ستعانة باخل
التطورات التكنولوجية وامل�ساهمة 

يف ر�سم ال�سيا�سات املنا�سبة حلقبة 

الذكاء ال�سطناعي. وليكفي يف هذا 

اء عامليني  املجال ال�ستعانة بخ

فقط، بل يج اأن يعمل اإىل جان 

تلكون فهمًا  اء عرب  هولء خ

عميقًا بالبيئة املحلية والقليمية 

واللغة العربية.

اإذا اأردنا جتن الت�سنيف �سمن 

املجموعات الأقل ذكاًء من الب�سر 

فعلينا بذل كل اجلهود املمكنة 

والذكية لاللتحاق بالثورة ال�سناعية 

الرابعة وحقبة الذكاء ال�سطناعي.

ات اري  شركات  بنو  اتجا ات  م ا تصاد   ا أسواق 
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و  يي الس دوا ت دا  است
د ونتا  وا يي  ارا يساعد  ت والم

يير   ل م الت الكوتشن 
ال الكوتشن  ي م نتا مستوى األدا وا

امل م  يفي الت ا و يادة المبي ل
ا عالي رقا مبي يق  م لت ال

في زحمة احلياة التي تواجهنا 
ل التناف�سية وال�سغو التي  ويف 

يعي�سها رواد الأعمال، نحتاج ملن 

يقدم لنا امل�سورة وامل�ساندة ملوازنة 

ما منلكه من اإمكانات ونقا قوة 

والظروف التي تواجهنا، تقول 

” زيادة الكفاءة يف احلياة  تادر�ش

ال�سخ�سية والعملية. كان دائمًا 

م�سدر قوتي واأنا اأعمل على 

تطوير الكفاءات يف جمال اإدارة 

رواد الأعمال وتطوير املدراء، 

دائما كنت األح ان التدري 

والتوجيه وحد ل يحدث فرق اأو 

تغيري اإيجابي على اأداء، ومهارات 

الأفراد والفرق لزيادة انتاجيتهم 

وكفائتهم يف العمل. وكنت ات�ساءل 

كن عمله لزيادة  ما الذي 

التزام الأفراد ودافعهم الداخلي. 

وكان الكوت�سنج هو احلل الأمثل 

ل�سد الفجوة بني ما يتعلمه الفرد 

وتطبيق ذلك على اأر�ش الواقع”. 

يف البداية ح�سلت تادر�ش 

على �سهادات لتقييم املهارات 

وال�سلوكيات الإدارية واأمنا 

ال�سخ�سيات والذكاء العاطفى. هذا 

ال�سهادات �ساعدتها على معرفة 

نقا القوة والنقا الواج 

تطويرها لدى الأفراد والفرق 

وامل�س�سات.  توجهها للكوتت�سنج 

كان الطريق الأف�سل ل�ستخدام 

اتها ومهاراتها لعمل �س حتبه  خ

وت�ستمتع به وبنف�ش الوقت يعود 

بالفائدة على الأخرين.

وعند �سوالها تتحدث عن جمالت 

متنوعة ومتعددة للكوت�سنج. 

اتي تدور حول تقد  “خ
الكوت�سنج يف املجالت التالية 

تطوير مهارات املدراء التفيذيني، 

متكني املراأة، الذكاء العاطفي، 

وم�ساعدة امل�ستفيدين على حتديد 

وتطوير املهنة املنا�سبة التي 

يعملون عليها. 

واإدارة الأفراد والفرق والجتماعات 

لزيادة فعاليتها. واإدارة الوقت 

واملهام. وكيفية التعامل مع النزاعات 

واخلالفات والرتكيز على اإيجاد 

ا  مل الشر ن ت لماذا ي 
؟ وت م 

اأهم �سيء عند اختيار لأى كوت�ش 

هو اأن يكون مرخ�سًا ومعتمدًا من 

الأحتاد الدوىل للكوت�سنج ولديه 

ة وا�سعه. واأن يكون �سخ�سًا  خ

وق به. ويف هذا اجلان  كن الو

فاإن العتماد الدويل يعطيك الثقة 

باإن الكوت�ش لديه �ساعات تدري 

وممار�سة للكوت�سنج توهله ملزاولة 

املهنة بطريقة احرتافية. من معايري 

الكوت�سنج ان يعمل الكوت�ش مع موجه 

با�ستمرار لريكز على تطوير الذات. 

كل اعتماد للكوت�سنج لديه فرتة زمنية 

و�سالحية مزاولة وعلى الكوت�ش 

جتديذ ذلك با�ستمرار. كذلك 

ال�سركات التى تقدم تدري للكوت�ش 

يف�سل ان تكون معتمدة من الأحتاد 

الدوىل للكوت�سنج للمحافظة على 

م�ستوى اجلودة. الحتاد الدوىل ي�سع 

اأ�س�ش ومعايري دولية ملهنة الكوت�سنج.

ال�سركات واملو�س�سات واجلامعات 

كنه  واملدار�ش باخت�سار كل قطاع 

الأ�ستفادة من الكوت�سنج للتاأكد من 

اأن اأي برنامج تدريبى يتبعه كوت�سنج 

اإذ اأن ال�ستثمار املو�سوع يف هذا 

كن  التدري ي�سبح جمدي وفعال. 

للمو�س�سة العتماد على وجود كوت�سج 

من داخل املو�س�سة اأو خارجها. كذلك 

تقوم املو�س�سات الن بعمل تدري على 

مهارات الكوت�سنج لكل مدير واإداري. 

وهنا جائزة على م�ستوى عاملي 
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و  يي الس دوا ت دا  است
د ونتا  وا يي  ارا يساعد  ت والم

يير   ل م الت الكوتشن 
ال الكوتشن  ي م نتا مستوى األدا وا

امل م  يفي الت ا و يادة المبي ل
ا عالي رقا مبي يق  م لت ال

في زحمة احلياة التي تواجهنا 
ل التناف�سية وال�سغو التي  ويف 

يعي�سها رواد الأعمال، نحتاج ملن 

يقدم لنا امل�سورة وامل�ساندة ملوازنة 

ما منلكه من اإمكانات ونقا قوة 

والظروف التي تواجهنا، تقول 

” زيادة الكفاءة يف احلياة  تادر�ش

ال�سخ�سية والعملية. كان دائمًا 

م�سدر قوتي واأنا اأعمل على 

تطوير الكفاءات يف جمال اإدارة 

رواد الأعمال وتطوير املدراء، 

دائما كنت األح ان التدري 

والتوجيه وحد ل يحدث فرق اأو 

تغيري اإيجابي على اأداء، ومهارات 

الأفراد والفرق لزيادة انتاجيتهم 

وكفائتهم يف العمل. وكنت ات�ساءل 

كن عمله لزيادة  ما الذي 

التزام الأفراد ودافعهم الداخلي. 

وكان الكوت�سنج هو احلل الأمثل 

ل�سد الفجوة بني ما يتعلمه الفرد 

وتطبيق ذلك على اأر�ش الواقع”. 

يف البداية ح�سلت تادر�ش 

على �سهادات لتقييم املهارات 

وال�سلوكيات الإدارية واأمنا 

ال�سخ�سيات والذكاء العاطفى. هذا 

ال�سهادات �ساعدتها على معرفة 

نقا القوة والنقا الواج 

تطويرها لدى الأفراد والفرق 

وامل�س�سات.  توجهها للكوتت�سنج 

كان الطريق الأف�سل ل�ستخدام 

اتها ومهاراتها لعمل �س حتبه  خ

وت�ستمتع به وبنف�ش الوقت يعود 

بالفائدة على الأخرين.

وعند �سوالها تتحدث عن جمالت 

متنوعة ومتعددة للكوت�سنج. 

اتي تدور حول تقد  “خ
الكوت�سنج يف املجالت التالية 

تطوير مهارات املدراء التفيذيني، 

متكني املراأة، الذكاء العاطفي، 

وم�ساعدة امل�ستفيدين على حتديد 

وتطوير املهنة املنا�سبة التي 

يعملون عليها. 

واإدارة الأفراد والفرق والجتماعات 

لزيادة فعاليتها. واإدارة الوقت 

واملهام. وكيفية التعامل مع النزاعات 

واخلالفات والرتكيز على اإيجاد 

ا  مل الشر ن ت لماذا ي 
؟ وت م 

اأهم �سيء عند اختيار لأى كوت�ش 

هو اأن يكون مرخ�سًا ومعتمدًا من 

الأحتاد الدوىل للكوت�سنج ولديه 

ة وا�سعه. واأن يكون �سخ�سًا  خ

وق به. ويف هذا اجلان  كن الو

فاإن العتماد الدويل يعطيك الثقة 

باإن الكوت�ش لديه �ساعات تدري 

وممار�سة للكوت�سنج توهله ملزاولة 

املهنة بطريقة احرتافية. من معايري 

الكوت�سنج ان يعمل الكوت�ش مع موجه 

با�ستمرار لريكز على تطوير الذات. 

كل اعتماد للكوت�سنج لديه فرتة زمنية 

و�سالحية مزاولة وعلى الكوت�ش 

جتديذ ذلك با�ستمرار. كذلك 

ال�سركات التى تقدم تدري للكوت�ش 

يف�سل ان تكون معتمدة من الأحتاد 

الدوىل للكوت�سنج للمحافظة على 

م�ستوى اجلودة. الحتاد الدوىل ي�سع 

اأ�س�ش ومعايري دولية ملهنة الكوت�سنج.

ال�سركات واملو�س�سات واجلامعات 

كنه  واملدار�ش باخت�سار كل قطاع 

الأ�ستفادة من الكوت�سنج للتاأكد من 

اأن اأي برنامج تدريبى يتبعه كوت�سنج 

اإذ اأن ال�ستثمار املو�سوع يف هذا 

كن  التدري ي�سبح جمدي وفعال. 

للمو�س�سة العتماد على وجود كوت�سج 

من داخل املو�س�سة اأو خارجها. كذلك 

تقوم املو�س�سات الن بعمل تدري على 

مهارات الكوت�سنج لكل مدير واإداري. 

وهنا جائزة على م�ستوى عاملي 
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تعّلم رّواد ا-عمال اكتشاف نقاط 
القوة لديهم

ادر اد  ن

رشئون ريادية  ادة  وجهة ن دارة   ي   يادة  تح ي   ت

ليمه  نة بت ياة متوا لى  ينما كانوا  رين  دة األ ا ا لم تحمل نهاد تادر ش
رفة الذاتية  يادة الم لى  مل  ابقة وت راته ال ادة من امكاناته و ية االست كي

ى  لى النجا وتحقي الر لى الذ يقود  والداف الدا
سما األمين  دبي  
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ــى بلو، تعال   تعــال ال
الفيو شوف 

ر فرون  و بلو دبي وات رادي ة من فند  لي ر  البة وب ناة دبي ال ر اف دبي  ا  استمت بمن
ية  ند ا ال رفن ا كن في شرفات  ة اما  رية الممتا ة التصوي ل اللتقات اللح  الجديد المكا المما

ل  و بلو يق في  ا فند رادي من ا لى شرفات م ات المنتج الصحي او   ر االجتما
ا  ا ال و بلو مقر جديد ل ة رادي و والمت لت ماكن ل ل  ف ري من  مدينة دبي و

النكهات  ني ب رب األوس ال ات من ال الردر والوج هية في م   اكت االكالت الحديثة ال
كوالت  مكار األسكتلند الم الت في م  يجار والمق ي وال ر ل فاي  في م 

ا ا من فرن جو ليلي  لي والملهى ال اب ري ية في م  وس ر  ال

ــوح فــي بزنس باي االن مفت



وم�ستوى ال�سرق الأو�سط تخت�ش 

كن لأي مو�س�سة  بالكوت�سنج. و

قافة  اأو جامعة اأو م�ست�سفى لديها 

الكوت�سنج اأن تقدم للح�سول على هذ 

.)Prism Award( اجلائز

ا  ي يمكن قيا مدى ن
؟  الكوتشن

اإن ا�ستخدام اأدوات تقييم 

ال�سلو واملهارات ي�ساعد يف 

تقييم فوائد ونتائج الكوت�سنج. 

كذلك مالحظة التغيري يف م�ستوى 

الأداء والنتاجية. مثال الكوت�سنج 

لزيادة املبيعات وكيفية التعامل 

مع العمالء لتحقيق اأرقام مبيعات 

عالية. اأما ق�س�ش النجا فهى 

عديدة ولكون ال�سرية �سي كل 

كن  كوت�ش عليه املحافظة عليه ل 

ذكر اأ�سماء الأفراد امل�ستفيدين. 

الفائدة ملدراء عملت معهم لزيادة 

حتقيقهم لهداف الأداء او الرتقى 

يفة اعلى.  لو

 ت�سيف تادر�ش، اأود اأن اأنو بالدور 

الكبري الذي يلعبه الفريق املمثل 

لالحتاد الدويل للكوت�سنج يف 

الإمارات. يعمل الفريق كمتطوعيني 

لزيادة الوعى باأهمية الكوت�سنج. 

كن متابعة ن�ساطاتنا التى تنظم 

للكوت�ش املعتمد ولالع�ساء اجلدد 

املهتمني بالكوت�سنج. اذا كنت مهتم 

بان ت�سبح كوت�ش ادعو ملتابعتنا 

وح�سور ن�ساطاتنا. او التوا�سل 

تقد  التركي والحاجة  ا
ايد سري   ن في ت للكوت

ركات  ات وال س  الم
درك  التدري والتوجيه 

يير  دا الت ي إل د ال يك و
يادة األدا ف تمكين  و
يار  ه ال ا األفراد و

ه  دا ه و يد من انتما ي
سلوب اإلدارة القدي  و

لى التوجيه ال يجد  القا 
ة  و الر ن  سا الكوت
ن يح  يير الكوت في الت

لو  ر و يجاد  لى  رد  ال
رد  ا ال يد الت يجابية وي

تمر وملحو  يير م ليكو الت
لى  يجابيا  ك  مما ين

ات  س ر والم األفراد وال
ري في  يير ال ا الت ي

مل  ة ال ي األسوا و
د  ت ات ت س ل الم ج

كثر  اله  ر ابتكارية وف
تمر   يير جذر وم لتحقي ت

ن من المهن الجديدة  الكوت
ور  ة الت ولكنها مهنة سري

دا  ين وا د الكوت ار ي واالنت
د  ت بر األدوات التي ت من 

الميا في النهو وبنا 
تل  ابة في م القيادات ال

ات األمر  س ات والم ا الق
و  لي ال ل ت الذ يت

ذ األداة  يل  لى امكانية ت
وير وتمكين  القوية في بنا وت

تل  اب في م  ال
ية  ات المجتم ا الق

ركات  تو ال لى م 1
مل  وير األدا في ال ت

ة اإلنتاجية  ا رف الك
يادة  رو   نجا م ا و ن

يادة  ات الية االجتما ف
ل  ات  الى  ي الم

ات  ا مكانيات و ال  است
يادة  ة و ا تثمر بك ل ت

ا  ت ة اال س ه بالم ا ارت
ين بالمو

ر  تو ال لى م 2
ة  ا ات رف ك والمجمو

ري وتحقي  ة وال المجمو
مل  ي والتنا  وال التن

ري  ك
رد  تو ال لى الم 3

تنمية المهارات اإلدارية للمدرا 
يادة  والقادة وتوكيل المها 

ي  الثقة وتقدير الذات  تو
لى  مهارات االتصا والقدرة 
الفات  دارة ال ات و ال بنا 

لي يادة الحاف الدا ات و ا والن
فراد  هار القدرات الكامنة ل

ادة من مهاراته  واالست
ا بين  ين التو ر تح كل ك ب

صية مل والحياة ال ال
دا  لى  ن يرك  الكوت
ا يريد بصورة  يد وما ت الم

د الكوت  ا ة ي ا
م  كير ب يد الت ت الم

يارات  و لى االجابات وال للو
ل  ته ومن دا ة من بي المناس

لومة  ر نقل م ه ولي  ن
لى مهارة ما كما  ه  و تدري ما 

يحد في التدري
امة   التدري يرتك بصورة 
درته  لى المدرب فق و

لومة المهارة و  لى نقل الم
ة  ة لمجمو ال ات ال رية  الن
مني  من المتدربين في سيا 

ا  ال ومكاني محدد ينتهي 
ر مادة  ملية التدري و نتها  ب
دة  ية محددة وم ة تدري ن و

ل المدرب قا من  م
اركة  اما التوجيه فهو م

رات  لومات وال يد بالم ت الم
صية والتركي يكو   ال

لى الموجه
يير  ن  التدري  الت الكوت

تدا اإليجابي الم

ا والط ع  ايد ال لماذا تت
؟ رب ي ال الكوتتشن  منط ال

ن  الكوتشن من الم
ا  ديدة ولكن ال

ن سري التطور  م
د  نتشار ي وا

دا  الكوتشين وا
بر األدوا  من 

د  الت تست
و  عالميا  الن

يادا  وبنا ال
الشاب  

طاعا  ت ال م
سسا والم

ات ادة  اتجا اري  شركات   ات  م ا تصاد   ا أسواق 

معى كرئي�ش للفريق املمثل لالحتاد 

الدوىل يف الإمارات. 

 كل عام يتم و�سع ا�سرتاتيجية 

تتوافق مع ا�سرتاتيجية الحتاد 

الدوىل للكوت�سنج واأهم النواحى 

التى نركز عليها على �سبيل املثال 

تطويرودعم وزيادة عدد الكوت�ش 

يف الإمارات. التطوع بتقد 

�ساعات كوت�سنج  يف القطاع 

اخلا�سة  واملو�س�سات  التعليمى 

والعامة. كذلك عمل ور�سات عمل 

الكوت�سنج  الوعى باهمية  لزبادة 

يف تطوير الأفراد والفرق 

واملجتمع. واملو�س�سات 
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ل و  تطبيق يتي تبادل الرسا
ا  و را ال دما و ا وال المنت

ود اري وم ام الت والت
طناع ا ا ا م بال بمساعد 

الذكي املدعوم بالذكاء ال�سطناعي 

AI Smart Gallery، ب�سبط 
وت�سنيف ال�سور تلقائيًا وحتديد 

اأف�سل اللقطات للم�ستخدمني.

ائف الكامريا يف اأو�ساع  وتعت و

الت�سوير الفوتوغرايف الليلي اأحد 

اأبرز جوان الهتمام امل�سرت بني 

امل�ستهلكني اليوم؛ وتوفر حمطة 

هواوي يف �سيتي وو اأجواًء منا�سبة 

وجتهيزات مبتكرة وخم�س�سة 

روف الإ�ساءة  للت�سوير يف 

املنخف�سة، مما يتيح للم�ستخدمني 

والزوار معرفة الفرق بني ال�سور 

HUA-الليلية التي يلتقطها هاتف 

WEI P20 Pro والأجهزة 
انية، تتميز منطقة  الأخرى. من جهة 

الختبارات باأجواء مظلمة، وترتكز 

بذكاء على 3 �سيناريوهات ليلية 

معروفة هي اأحد ال�سوارع املزدحمة 

بدبي، واأجواء اأحد الأ�سواق، ومقهى. 

 HUAWEI P20 وقد حقق هاتف

Pro نتائج اختبار متميزة اإىل حد 
كبري، اإذ ي�ستطيع هذا الهاتف توفري 

�سور رائعة وذات تفا�سيل حيوية 

وفائقة الو�سو والإ�سراق.

روف  مقارنة قدرات الت�سوير يف 

الإ�ساءة املنخف�سة

 HUAWEI P20 ويتميز هاتف 

Pro بخا�سية التقري الهجينة 
بقدرة 5x، والتي تتيح التقا 

تفا�سيل الأ�سياء بدقة كبرية كما لو 

كنت واقفًا بالقرب منها، واحل�سول 

على �سور تزخر بالألوان احليوية 

والتفا�سيل الدقيقة عن م�سافة بعيدة.

�ستوى الإمكانات  وبهدف الرتقاء 

على اأو�سع نطاق، يحتوي هاتف 

HUAWEI P20 Pro على 
خا�سية تثبيت ال�سورة املدعومة 

 AI Image بالذكاء ال�سطناعي

Stabilization، والتي تتيح 
للم�ستخدمني التقا �سور جميلة يف 

البيئات ذات الإيقاع احلركي ال�سريع 

هنة  مثل ال�سيارات املتحركة. ولل

على ذلك، توفر منطقة الختبارات 

�سمن املعر�ش �سورًا �سريعة احلركة 

لتمكني امل�ستخدمني والزوار من 

اختبار ومقارنة مزايا كامريات 

اأجهزتهم مع خا�سية تثبيت ال�سورة 

املدعومة بالذكاء ال�سطناعي يف 

 .HUAWEI P20 Pro كامريا

وتظهر النتائج جنا هذا الهاتف يف 

ابتة وبدون اأي  توفري لقطات فيديو 

ريات �سبابية اأو ت�سوي�ش. تاأ

من ناحية اأخرى، تعت منطقة 

من�سة الطهي �سمن حمطة هواوي 

خيارًا مثاليًا لع�ساق ت�سوير الأطعمة 

ناء اختبار الت�سوير  واملاأكولت. فاأ

بطيء احلركة، يلتقط هاتف 

HUAWEI P20 Pro تفا�سيل 
كن رويتها  الطهي واملاأكولت التي ل 

بالعني املجردة. اأما و�سع الت�سوير 

ال�سريع فيتيح التقا ال�سورة خالل 

انية،  وقت ق�سري ي�سل اإىل 0.3 

لي�سمن الهاتف عدم تفويت التقا 

اأية حلظة مميزة.

 كما وت�سم حمطة هواوي منطقة 

خم�س�سة لتجارب الواقع املعزز، 

وذلك لت�سليط ال�سوء على الإمكانات 

HUA-املتقدمة للواقع املعزز يف 

WEI P20 Pro، والتي يتم 
ها للم�ستهلكني من خالل  تقد

التعاون مع من�سة ‘جوجل اركور’ 

Google ARCore. حي 
�سيتا للزوار اختبار جتربة �سل�سة 

للواقع املعزز، وكذلك ا�ستك�ساف 

املزايا الداخلية واخلارجية ل�سيارة 

‘بور�سه’ الريا�سية اجلديدة.
PORSCHE DE-يعت هاتف 

 SIGN HUAWEI Mate RS
اخليار املثايل للم�ستخدمني الذين 

ين�سدون جتري اأحدث البتكارات 

الفاخرة التي جاءت خال�سة التعاون 

املثمر بني �سركة هواوي و‘بور�سه 

POR- وي�سم هاتف .’ نديزاي

 SCHE DESIGN HUAWEI
ية،  Mate RS كامريا ‘ليكا’ الثال

والتي حتقق اأعلى دقة �سورة على م�ستوى 

الهواتف الذكية املتوافرة يف ال�سوق؛ 

ا�سح ب�سمة مدمج  كما اأنه مزود 

�سمن ال�سا�سة، والذي يرتقي بتجربة 

ال�ستخدام اإىل م�ستويات جديدة، 

ي  ال اإىل جان هيكله الزجاجي 

الأبعاد، وامل�ستوحى من الطابع اجلمايل 

الن�سيابي لهذ ال�سيارة اخلارقة.
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ل و  تطبيق يتي تبادل الرسا
ا  و را ال دما و ا وال المنت

ود اري وم ام الت والت
طناع ا ا ا م بال بمساعد 

الذكي املدعوم بالذكاء ال�سطناعي 

AI Smart Gallery، ب�سبط 
وت�سنيف ال�سور تلقائيًا وحتديد 

اأف�سل اللقطات للم�ستخدمني.

ائف الكامريا يف اأو�ساع  وتعت و

الت�سوير الفوتوغرايف الليلي اأحد 

اأبرز جوان الهتمام امل�سرت بني 

امل�ستهلكني اليوم؛ وتوفر حمطة 

هواوي يف �سيتي وو اأجواًء منا�سبة 

وجتهيزات مبتكرة وخم�س�سة 

روف الإ�ساءة  للت�سوير يف 

املنخف�سة، مما يتيح للم�ستخدمني 

والزوار معرفة الفرق بني ال�سور 

HUA-الليلية التي يلتقطها هاتف 

WEI P20 Pro والأجهزة 
انية، تتميز منطقة  الأخرى. من جهة 

الختبارات باأجواء مظلمة، وترتكز 

بذكاء على 3 �سيناريوهات ليلية 

معروفة هي اأحد ال�سوارع املزدحمة 

بدبي، واأجواء اأحد الأ�سواق، ومقهى. 

 HUAWEI P20 وقد حقق هاتف

Pro نتائج اختبار متميزة اإىل حد 
كبري، اإذ ي�ستطيع هذا الهاتف توفري 

�سور رائعة وذات تفا�سيل حيوية 

وفائقة الو�سو والإ�سراق.

روف  مقارنة قدرات الت�سوير يف 

الإ�ساءة املنخف�سة

 HUAWEI P20 ويتميز هاتف 

Pro بخا�سية التقري الهجينة 
بقدرة 5x، والتي تتيح التقا 

تفا�سيل الأ�سياء بدقة كبرية كما لو 

كنت واقفًا بالقرب منها، واحل�سول 

على �سور تزخر بالألوان احليوية 

والتفا�سيل الدقيقة عن م�سافة بعيدة.

�ستوى الإمكانات  وبهدف الرتقاء 

على اأو�سع نطاق، يحتوي هاتف 

HUAWEI P20 Pro على 
خا�سية تثبيت ال�سورة املدعومة 

 AI Image بالذكاء ال�سطناعي

Stabilization، والتي تتيح 
للم�ستخدمني التقا �سور جميلة يف 

البيئات ذات الإيقاع احلركي ال�سريع 

هنة  مثل ال�سيارات املتحركة. ولل

على ذلك، توفر منطقة الختبارات 

�سمن املعر�ش �سورًا �سريعة احلركة 

لتمكني امل�ستخدمني والزوار من 

اختبار ومقارنة مزايا كامريات 

اأجهزتهم مع خا�سية تثبيت ال�سورة 

املدعومة بالذكاء ال�سطناعي يف 

 .HUAWEI P20 Pro كامريا

وتظهر النتائج جنا هذا الهاتف يف 

ابتة وبدون اأي  توفري لقطات فيديو 

ريات �سبابية اأو ت�سوي�ش. تاأ

من ناحية اأخرى، تعت منطقة 

من�سة الطهي �سمن حمطة هواوي 

خيارًا مثاليًا لع�ساق ت�سوير الأطعمة 

ناء اختبار الت�سوير  واملاأكولت. فاأ

بطيء احلركة، يلتقط هاتف 

HUAWEI P20 Pro تفا�سيل 
كن رويتها  الطهي واملاأكولت التي ل 

بالعني املجردة. اأما و�سع الت�سوير 

ال�سريع فيتيح التقا ال�سورة خالل 

انية،  وقت ق�سري ي�سل اإىل 0.3 

لي�سمن الهاتف عدم تفويت التقا 

اأية حلظة مميزة.

 كما وت�سم حمطة هواوي منطقة 

خم�س�سة لتجارب الواقع املعزز، 

وذلك لت�سليط ال�سوء على الإمكانات 

HUA-املتقدمة للواقع املعزز يف 

WEI P20 Pro، والتي يتم 
ها للم�ستهلكني من خالل  تقد

التعاون مع من�سة ‘جوجل اركور’ 

Google ARCore. حي 
�سيتا للزوار اختبار جتربة �سل�سة 

للواقع املعزز، وكذلك ا�ستك�ساف 

املزايا الداخلية واخلارجية ل�سيارة 

‘بور�سه’ الريا�سية اجلديدة.
PORSCHE DE-يعت هاتف 

 SIGN HUAWEI Mate RS
اخليار املثايل للم�ستخدمني الذين 

ين�سدون جتري اأحدث البتكارات 

الفاخرة التي جاءت خال�سة التعاون 

املثمر بني �سركة هواوي و‘بور�سه 

POR- وي�سم هاتف .’ نديزاي

 SCHE DESIGN HUAWEI
ية،  Mate RS كامريا ‘ليكا’ الثال

والتي حتقق اأعلى دقة �سورة على م�ستوى 

الهواتف الذكية املتوافرة يف ال�سوق؛ 

ا�سح ب�سمة مدمج  كما اأنه مزود 

�سمن ال�سا�سة، والذي يرتقي بتجربة 

ال�ستخدام اإىل م�ستويات جديدة، 

ي  ال اإىل جان هيكله الزجاجي 

الأبعاد، وامل�ستوحى من الطابع اجلمايل 

الن�سيابي لهذ ال�سيارة اخلارقة.
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ا  دبي  

أطلقت هواوي معر�سًا 
جواًل جديدًا يحمل ا�سم “حمطة 

هواوي لتجربة العمالء” يف �سيتي 

وو دبي، يقدم جتربة مبتكرة 

لتمكني الزوار وامل�ستخدمني من 

مقارنة اأجهزتهم املحمولة مع 

الإمكانات املتقدمة لكامريا هاتف 

HUAWEI P20 Pro اجلديد 
كليًا، والذي يعت الأقوى اليوم على 

م�ستوى الهواتف الذكية، وذلك 

هواوي تقيم معرض) جواًال في 
دبي وتوضح إمكانات كاميرا  

 HUAWEI P20 Pro

الجديد 

تقنية منتجات

قبل توافر الهاتف لدى املتاجر يف 

دولة الإمارات اعتبارًا من 3 مايو 

املقبل. وتتيح هذ التجربة العملية 

واملتخ�س�سة للم�ستهلكني اإمكانية 

الطالع مبا�سرًة على مزايا واإمكانات 

الكامريا الذكية لهذا الهاتف املتطور، 

والتعرف باأنف�سهم على الأ�سباب 

التي مكنته من ت�سدر عامل الت�سوير 

با�ستخدام الهواتف الذكية.  

وت�ستمل حمطة هواوي لتجربة 

العمالء على 5 مناطق جتريبية  

ت�سميمها خ�سي�سًا لإ�سفاء طابع 

حيوي على جتربة ا�ستخدام املزايا 

الفريدة لأجهزة هواوي، وتزويد 

امل�ستهلكني والزوار بتجربة تفاعلية ل 

مثيل لها. ومن خالل التعرف جيدًا 

على اإمكانات الت�سوير الفوتوغرايف 

املدعوم بالذكاء ال�سطناعي، و�سوًل 

روف  اإىل جتارب الت�سوير لياًل ويف 

الإ�ساءة املنخف�سة، �ستتيح املناطق 

التجريبية �سمن املعر�ش للم�ستهلكني 

HUA-ا�ستك�ساف مدى قدرة هاتف 

WEI P20 Pro على تعزيز 
جال الت�سوير من خالل  مهاراتهم 

لقطة ب�سيطة واحدة.

وتتيح املنطقة املخ�س�سة للت�سوير 

املدعوم بالذكاء ال�سطناعي اإمكانية 

جتري تكنولوجيا التعرف على 

امل�سهد والأج�سام يف الوقت احلقيقي 

)املدعومة بالذكاء ال�سطناعي(، 

كنها التعرف تلقائيًا على  والتي 

اأكرث من 500 �سيناريو وم�سهد 

�سمن 19 فئة، واختيار اأو�ساع 

الت�سوير الفوتوغرايف واملزايا 

املطلوبة يف اللحظة املنا�سبة، �سواء 

عند ت�سوير احليوانات الأليفة اأو 

جرد  ر الطبيعية اخل�سراء. و املنا

حتديد الأج�سام اأو امل�سهد املطلوب، 

 Huawei P20 سيقوم هاتف�

PRO تلقائيًا ب�سبط الإعدادات 
املنا�سبة لتقد �سور احرتافية 

واأقرب اإىل الواقع. عالوًة على 

ذلك، تقوم ميزة معر�ش ال�سور 
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ا   األ
ن  ا

ا ين 
د ا  األر

كشفت جيم باور 
ن، ال�سركة املتخ�س�سة يف جمال  �سـ

ن�سر وتطوير الألعاب اجلماعية، 

 ،DGC خالل م�ساركتها يف معر�ش

يف دبي، عن جتاوز عدد الالعبني يف 

من�سات األعاب اجلوال لديها 300 

األف لع عربي، منذ دخولها �سوق 

األعاب اجلوال نهاية العام املا�سي، 

وحتى منت�سف اأبريل املا�سي.

و�ساهم جنا لعبة اأ�سياد ال�سرق، 

التي �سدرت يف دي�سم الفائت، يف 

و�سول Game Power 7، التي 

تاأ�س�ست عام 2007 بو�سفها اأول 

�سركة تطوير ون�سر األعاب اإلكرتونية 

يف املنطقة العربية، اإىل جمهور كبري 

من الالعبني العرب، حي جتاوزت 

اأعداد امل�سجلني يف هذ اللعبة فقط 

مئات اللف خالل فرتة وجيزة.

واأو�سحت ال�سركة العربية التي تتخذ 

من دبي مقًرا اأ�سا�سًيا لها، اأن اأعداد 

الالعبني كانت مفاجئة، وتخطت 

اأربعة اأ�سعاف الن�سبة املتوقعة، وهو 

ما ي�سري اإىل منو �سوق األعاب اجلوال 

ب�سكل مت�سارع بالتوازي مع زيادة 

معدلت ا�ستخدام الهواتف الذكية يف 

خمتلف الدول، و�ساهم يف زيادة ن�س 

الإنفاق على األعاب الفيديو.

هر تقرير �سابق ن�سر موقع  واأ

Sensor Tower اأن م�ستخدمي 
الهواتف الذكية اأنفقوا خالل 

2017 حوايل 58.6 مليار دولر 
 ،iOS على تطبيقات الأندرويد وال

متثل فيها األعاب اجلوال حوايل 48 

مليار دولر، وت�سري هذ الأرقام 

قدار %30 عن  اإىل منو وا�سح 

عام 2016، يف وقت ي�ستحوذ فيه 

 ، متجر اأبل على الن�سي الأك

لت�سل عائداته اإىل 30 مليار دولر، 

ويحتل ال�سدارة على ح�ساب عائدات 

الأندرويد التي ت�سل اإىل 18 مليار 

دولر فقط.

وعلى هام�ش معر�شDGC، املنعقد 

يف دبي، اأكد اإبراهيم ال�سيويف، 

م�ست�سار تطوير الأعمال يف �سركة 

Game Power 7، “ اأن ال�سوق 
العربي يتميز بكونه مفتو اأمام 

” ر�سدنا  ال�سركات الأجنبية، قائاًل

موخًرا ت�ساعد اهتمام ال�سركات 

الأجنبية بال�ستثمار يف ال�سوق 

العربي، بعدما انخف�ست ن�سبة 

املخاطرة اإىل حدها الأدنى نتيجة 

وجود �سركات تطوير حملية متتلك 

تطلبات ال�سوق،  املعرفة الكافية 

وت�ساعد املطورين الأجان على ك�سر 

هاج�ش اللغة الذي اأبعدهم لفرتة 

طويلة عن اجلمهور العربي”.

 وذكر ال�سيويف، اأن ال�سركات العربية 

قة الالع العربي  متكنت من ك�س 

ع خلق مقومات عدة، قائاًل “تَوفر 

الدعم التقني العربي، والتعري 

كما املواءمة الكاملة لالألعاب، 

دفع الالعبني العرب للتوجه نحو 

املنتج العربي، بعدما وجدو يراعي 

قافتهم، ويحكي لغتهم، وقد لحظنا 

ذلك يف الن�سخة العربية من لعبة 

احلا�س املجانية بانزر، والتي 

جتاوزت اأعداد امل�سجلني فيها 12 

األف م�ستخدم منذ اإطالقها منت�سف 

يناير املا�سي، وهي من تطوير ا�ستديو 

رو�سي، و�سبق اأن حققت بن�سختها 

الأ�سلية اإقباًل كبرًيا، وجد له نظرًيا 

يف العامل العربي”.

ويوكد التقرير الأخري ال�سادر 

 Super Data عن جمموعة

املتخ�س�سة، ازدياد معدلت اإنفاق 

الالعبني على األعاب احلا�س 

املجانية بن�سبة ال�سعف، خالل 

ال�سنوات اخلم�ش املا�سية، لتبل 

22 مليار دولر اأمريكي، يف حني 
يتوقع حمللون و�سول اأربا األعاب 

اجلوال اإىل 60 مليار دولر اأمريكي 

نهاية عام 2018، ومن املرجح اأن 

تتجاوز تلك الأربا حاجز 95 مليار 

دولر يف العام 2020.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن �سوق األعاب 

الفيديو تفوق باإيراداته على 

�سبابيك التذاكر ال�سينمائية �ستة 

عدل اإنفاق  اأ�سعاف تقريًبا، 

بل 38.6 مليار دولر اأمريكي 

يف 2016، وذلك بح�س اإحدى 

الدرا�سات التي اأجرتها مو�سن 

MPAA( بيكت�سر الأمريكية

ات اري  شركات  منتجات  اتجا ات  م ا تصاد   ا أسواق 

AD
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نيكسفورد تنهى 
جولة استثمارية بقيمة 

4 ماليين دوالر
تماشي! مع رويتها 

الطموحة يف تعزيز دور التكنولوجيا 

احلديثة لراأب الفجوة بني مهارات 

الطالب يف اجلامعات ومتطلبات 

�سوق العمل احلديثة، اأعلنت جامعة 

نيك�سفورد النا�سئة اليوم عن اإنهاء 

جولتها الإ�ستثمارية الأوىل بقيمة 

4 ماليني دولر اأمريكي، وذلك من 
اأجل اإن�ساء جتربة تعليمية حديثة 

م�سممة خ�سي�سًا لراأب الفجوة 

بني اأدوات اخلريجني من مرحلة 

التعليم العايل واإحتياجات �سوق 

العمل الدويل .

ف�سل الطرزي الرئي�ش التنفيذي 

جلامعة نيك�سفورد قال “اإننا 

نعتقد كمو�س�سني ان ترًدي العملية 

التعليمية ل يزال هو ال�سب 

الأ�سا�سي الأك ملعظم التحديات 

العاملية، وندر متامًا اأن مهمتنا 

تكمن يف تعزيزحرية التنقل 

الإجتماعي والقت�سادي يف جميع 

اأنحاء العامل وذلك من خالل 

التعليم، واأردف نحن م�سممون على 

خلق جتربة تعليمية مبتكرة مع و�سع 

اهتمامات الطالب يف املقدمة، على 

اأن تقوم التجربة باإعداد الطالب 

ب�سكل اأف�سل لالنخرا باأماكن 

العمل احلديثة”.

تت�سمن قائمة امل�ستثمرين للجولة 

الأوىل نخبة من جميع اأنحاء 

العامل ، وهو ما ي�سكل حتفيزا 

لريادات الأعمال العاملية، من هولء 

 Magnify امل�ستثمرين �سركة

Ventures ، والتي تعد يف حد 
ذاتها واحدة من �سركات ريادة 

الأعمال ، بالإ�سافة اإىل م�ستثمرين 

من نيويور ودبي والقاهرة 

وجنيف ولندن.

ومن املقرر اأن تتبنى الروية 

امل�ستقبلية نواة هذا الإ�ستثمار يف 

بناء التكنولوجيا الأ�سا�سية للجامعة 

والتي ت�ستخدم الذكاء الإ�سطناعي 

)AI لتزويد الطالب بتجربة تعلم 
�سخ�سية وممتعة وتناف�سية من 

حي التكلفة، كما �ست�سمل هذ 

ا ت�سميم وبناء منهج  املرحلة اأي�سً

درا�سي  بناء خ�سي�سًا ليتنا�س 

مع احتياجات اأ�سحاب العمل . 

وبح�س بيان �سحفي ر�سمي فاإن 

اجلامعة اأ�سارت اإىل اأن م�سر 

ونيجرييا والفلبني �ستكون من بني 

الأ�سواق الرئي�سية لهم ، حي 

ول األول  مرين ل م المست من قا تت
ال  وهو ما يشكل  ا ال ن مي  ب من  ن
المي من ه  ا لريادا األعمال ال في ت

ر   مرين  المست

ات اري  شركات  تمويل  اتجا ات  م ا تصاد   ا أسواق 

يواجه الطالب يف هذ الأ�سواق 

�سعوبة كبرية يف الو�سول اىل 

اجلامعات الأمريكية مرتفعة 

اجلودة باأ�سعار مالئمة.

وقد علق الطرزي قائاًل “هنا 

فجوة وا�سحة يف قطاع التعليم 

العايل بني متطلبات �سوق العمل 

واخلريجني، وهو ما تعمل جامعة 

نيك�سفورد على توفري من خالل 

اإعادة تعريف مقيا�ش النجا 

اجلامعي و�سول اإىل مدى جاهزية 

الطال للمهنة عند نهاية تعليمه”.
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نح الطال فر�سة للتعلم يف  ذاته، 

اإطار ممتع، ي�ساعد يف الق�ساء على 

ال�سعور بامللل والرتابة التي يعا منها 

يف الدرو�ش اخل�سو�سية التقليدية.

“نحن نبتكر ون�سخر اأحدث 
التقنيات واأذكى املمار�سات لبناء 

جتارب تعليمية فعالة وم�سوقة. لذا 

طورنا تقنيات الذكاء ال�سطناعي، 

والفيديوهات التفاعلية، والتدوينات 

رة، وال�سر املبا�سر، ون�سق من  املو

الألعاب الإلكرتونية، يف منظومة 

تعليمية متينة لتكون، من�سة )نون 

ي( جتربة تعليمية مميزة  اأكاد

وممتعة”، ي�سر علي.

ي التناف�سية  لعل ميزات “نون اأكاد

هي ال�سر وراء فوزها باملركز الأول يف 

م�سابقة “عرب نت” لأف�سل ال�سركات 

العربية النا�سئة، والتي اأقيمت �سمن 

فعاليات مومتر “عرب نت” يف 

2015، اأي بعد عام واحد فقط 
على اإطالقها.

رغم ذلك، مل يكن طريق “نون 

ي” مفرو�ًسا بالورود، اإذ واجه  اأكاد

املو�س�سان حممد ال�سلعان املدير 

التنفيذي، وعبد العزيز ال�سعيد، وهو 

اأ�ستاذ جامعي يف اأمن املعلومات؛ 

العديد من التحديات حيال اإقناع 

املجتمع ال�سعودي باأهمية التعليم 

، وحتويل التدري�ش ل�سيء  الإلكرتو

ممتع وذكي ي�ستطيع الطالب التفاعل 

معه دون تكبد عناء م�سروفات 

الدرو�ش اخل�سو�سية، “و بذل الكثري 

من اجلهود تقنًيا واإدارًيا للو�سول لهذا 

الهدف، و�ساعدنا على ذلك فريق 

عمل يتمتع بدرجة عالية من الوعي 

م قررنا تكرار التجربة  والكفاءة، ومن 

يف م�سر”، يو�سح علي.

ال لرب  تسويق 
الطال بالم

ويف �سبيل حتقيق اأهدافها يف م�سر، 

ي” على الت�سويق  تعتمد “نون اأكاد

املبا�سر والإلكرتو ع من�سات 

التوا�سل الجتماعي املختلفة للرتويج 

اإىل خدماتها. 

ونظًرا لأن جنا اأي منظومة تعليمية 

يحتاج اإىل كوادر موهلة من املعلمني 

ة الوا�سعة يف جمال  ذوي اخل

التعليم التقني؛ يعمل القائمون على 

ي” با�ستمرار على  “نون اأكاد
وقني،  توفري معلمني اأكفاء ومو

اإذ يقوم على املحتوى يف املن�سة 

نخبة من اأميز املعلمني باملدار�ش، 

يخ�سعون جميعهم لختبارات 

متعددة املراحل لالن�سمام اإىل هيئة 

التدري�ش الإلكرتو على “نون”. 

يف هذا ال�سدد ي�سر علي “افتتحنا 

يف )نون( مقًرا لنا يف القاهرة، 

واأطلقنا ن�سخة خا�سة على الوي 

والتطبيق للمناهج امل�سرية، وجنحنا 

يف ا�ستقطاب باقة من اأميز واأ�سهر 

املعلمني يف القاهرة والتعاقد معهم 

لإعداد وتدري�ش املناهج الدرا�سية 

بطرق تفاعلية ممتعة على طريقة 

“نون” غري التقليدية يف تقد 
املحتوى التعليمي”.

وللو�سول اإىل هولء املعلمني 

اتهم وعلمهم  وال�ستفادة من خ

الغزير يف اإطار تعليمي �سيق وممتع، 

كن لطلبة وطالبات املرحلة الثانوية 

ي”، وهو  حتميل تطبيق “نون اأكاد

متا على متجري “جوجل” و”اب 

�ستور”، والت�سجيل لال�ستفادة من 

خدمات املن�سة جماًنا. 

ت�سمل تلك اخلدمات املجانية 

اختبارات حتديد امل�ستوى، ف�ساًل 

عن الف الأ�سئلة املحلولة �سمن 

املراجعات النهائية ال�ساملة، 

ا�ستعداًدا خلو�ش المتحانات. كما 

ويح�سل اأي طال على ا�سرتا 

جما مفتو اإذا ما دعا زمالء 

واأ�سدقائه مل�ساركته جتربة التعلم على 

ي” وخو�ش امل�سابقات  “نون اأكاد
والتحديات التناف�سية معًا، علًما اأن 

الفائزين يح�سلون على جوائز قيمة 

ر�سدتها املن�سة للمتميزين.

رب من  را ل يو ن يتمت الفند بموق 
ي  طان مول و ار وس م ار ل مر ال

ود  دة والمستشف الس ند ومت 
رعون  ي  األلمان ومستشف غسان ن
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تعمل من�سة “نون 
ي” وفقا ملعايري جودة  اأكاد

�سارمة يف اختيار املعلمني 

واملعلمات وتطوير اأ�سالي 

التدري�ش. وقد  اعتماد املن�سة 

من املركز الوطني للقيا�ش والتقو 

التابع لوزارة التعليم يف ال�سعودية.

ياأتي الإعالن عن نباأ تو�سع “نون 

ي” اإىل م�سر بالتزامن مع  اأكاد

اإعالن الدكتور طارق �سوقي وزير 

الرتبية والتعليم عن تطبيق نظام 

جديد للتعليم والتقييم يف م�سر، 

قائم على التعلم الرقمي، ول�سيما 

لطلبة ريا�ش الأطفال والأول البتدائي 

واملرحلة الثانوية، وذلك اعتباًرا من 

�سهر �سبتم املقبل.

هذا وتعت م�سر اأول بلد عربي 

ي” اأعمالها  تطلق “نون اأكاد

خالله، منذ انطالق ال�سركة يف عام 

2014. وعن اأ�سباب اختيار م�سر 
حتديًدا كوجهة تو�سعية للقائمني 

ي”، يقول  على �سركة “نون اأكاد

�سامر علي مدير الت�سويق يف املن�سة 

“در�سنا اأ�سواقنا املحتملة جيًدا، 
ووجدنا اأن م�سر على راأ�ش قائمة 

البالد التي لديها حاجة ما�سة اإىل 

خدمة اإلكرتونية ت�سهل على الطال 

عملية ال�ستذكار وحت�سيل درو�سه 

ب�سكل اأف�سل واأكرث فاعلية، نظًرا 

لرتفاع الكثافة ال�سكانية يف الف�سول 

الدرا�سية باملدار�ش، مما يجعل 

الطالب يف حاجة دائمة اإىل الدرو�ش 

اخل�سو�سية مل�ساعدتهم على حت�سيل 

درو�سهم، فقررنا اأن ناأتي لهم بها 

ع تطبيق على املحمول، باأ�سعار 

اأقل تكلفة، وطرق تعليمية ممتعة 

ومبتكرة”.

ومنذ انطالقها، حققت “نون 

ي” جناحات متتالية يف  اأكاد

ال�سعودية، متثلت يف ا�ستقطاب 

مليون و500 الف طال م�سجل، 

وتوفري ما يزيد عن 5 ماليني 

السعودية تتوسع إلى مصر تحت شعار 
”التعليم ا-لكتروني للجميع“

�ساعة درا�سية، كما اأنها �ساهمت 

يف تقلي�ش اأكرث من %80 من 

تكلفة الدرو�ش اخل�سو�سية، وذلك 

ح�س ت�سريحات علي، الذي اأو�سح 

م�سيًفا “�ساعدتنا اإجنازاتنا يف 

ال�سعودية على اتخاذ قرار التو�سع 

اإىل ال�سوق امل�سري باأريحية، ونهدف 

بهذا القرار اإىل اإعادة بناء ق�سة 

النجا ذاتها يف م�سر، بتقد 

النفع العلمي اإىل الطلبة، واملادي اإىل 

اأولياء الأمور بتقلي�ش اأعباء الدرو�ش 

اخل�سو�سية عن كاهلهم”.

كمرحلة اأوىل، قرر القائمون على 

ي” الرتكيز على املناهج  “نون اأكاد
الدرا�سية للمرحلة الثانوية باملدار�ش 

احلكومية، باعتبارها املرحلة الأكرث 

اأهمية بني اأولياء الأمور والطلبة، لكونها 

املرحلة النهائية واحلا�سمة يف تاأهيل 

الطلبة اإىل مرحلة التعليم اجلامعي.

سي  ايا تنا م
ي”  وتعد اأهم مزايا “نون اأكاد

)ف�ساًل عن التكلفة املنخف�سة( 

اأنها توفر بيئة اإلكرتونية امنة للطلبة 

لال�ستذكار، حتت اإ�سراف مبا�سر من 

اأولياء الأمور، دون احلاجة اإىل اإهدار 

الوقت واجلهد واملال يف الذهاب اإىل 

مراكز الدرو�ش اخل�سو�سية. 

كما اأن التعلم ع الإنرتنت يف حد 

موبايل  موا  جديد  ريادة الكترونية  بروفايل تقنية

اديم ن 
اشر  ا التدري الم لكترونيا بن لي المنا الدراسية  كاديمي لت نو  لن منصة 
و  كاديمي  نو  د  ودية وت ربية ال ا من المملكة ال ال لى مصر ان ها  ن توس

لية  ا ابقات الت ار ممت من الم د في  ن ب لي الذكي  دمات الت ربية تقد  منصة 
ل  ة و د في التحصيل والمراج ا ال وت تو ال وير م لى ت والتحديات التي تهد 

ية في متناو جمي شرا المجتم ار تناف س ب
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ال�ستثمارات لت�سريع عملية تطوير 

املزايا الإ�سافية على خدمة الدليل 

الطبي الرقمي. وحلني اأن يتحقق 

ذلك، ان�سم “مودو” اإىل حا�سنة 

اأعمال كلية القت�ساد والعلوم 

ال�سيا�سية بجامعة القاهرة منذ 

ب�سعة اأ�سابيع، والتي ح�سل منها 

“مبل مايل �سغري، اإل اأن الدعم 
ات والت�سبيك له  بعن�سر اخل

قيمة كبرية للم�سروع يف حملته 

احلالية”، يقول �سعت.  

وينتظر اأن يعتمد منوذج عمل 

التطبيق على جني العوائد من 

 اإعالنات الأطباء واملراكز 

املختلفة.  الطبية 

بخالف التمويل، يواجه “مودو” 

حتديا اخر، وهو الت�سويق حي 

يحاول مو�س�سا التطبيق اإطالق بع�ش 

احلمالت الإعالنية على مواقع 

التوا�سل الجتماعي للو�سول اإىل 

اأك عدد ممكن من امل�ستخدمني 

والتحميالت من جهة والأطباء 

واملراكز الطبية من جهة اأخرى.

وعلى ما يبدو، ي�سهد القطاع الطبي 

طفرة غري م�سبوقة يف م�سر من 

حي اخلدمات الرقمية. فبعد 

اأن متكنت “فيزيتا” من�سة حجز 

الأطباء اجلولة الثالثة، نهاية 

2016، من ال�ستثمارات، 
انطلقت �سركات يف قطاعات 

متعددة كتطبيق “حكيمة” الذي 

يوفر خدمات التمري�ش املنزيل، 

وموقع “يا دكتوري”، الذي يوفر 

خدمات طبية متكاملة باملنازل، 

و”رو�ستة” ل�سرف الأدوية من 
ال�سيدليات الًيا.  فهل جتد تلك 

امل�سروعات طريقها اإىل النجا 

حمليًا واإقليمًيا

رب من  را ل يو ن يتمت الفند بموق 
ي  طان مول و ار وس م ار ل مر ال

ود  دة والمستشف الس ند ومت 
رعون  ي  األلمان ومستشف غسان ن
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يتيح “مودو” مل�ستخدميه، 
معرفة اأماكن الأطباء يف جميع 

التخ�س�سات، كما ويوفر عناوين 

امل�ست�سفيات وال�سيدليات اأي�سا 

ومعامل التحاليل. مما يجعل البح 

، عملية لن  عن الطبي املنا�س

ت�ستغرق �سوى عدة دقائق، خا�سة 

وقت احلاجة، وذلك بدًل من البح 

الذي قد ي�ستغرق �ساعات على 

جوجل، اأو اللجوء اإىل تر�سيحات من 

دائرة الأهل والأ�سدقاء.

اأطلق بهجت �سعت “مودو” منذ 

ب�سعة اأ�سهر، وقد ا�ستوحى ا�سم 

التطبيق من كلمة لتينية تعني 

“الن”، كدللة على فورية اخلدمة.
ويف حوار اإىل “انرتبرنور العربية”، 

حتدث �سعت عن اأ�سباب اإطالق 

“مودو” مو�سحًا “قررت العمل 
ثابة دليل متكامل  على تطبيق 

للخدمات الطبية على الهاتف 

املحمول، بعدما اأ�سيبت ابنتي يف 

اإحدى الليايل ب�سخونة �سديدة، ومل 

اجنح يف خف�ش حرارتها، ومل اأمتكن 

من العثور على طبي متا بالقرب 

من منزيل لنجدتها. ومل يكن اأمامي 

�سوى النزول اإىل ال�سارع للبح عن 

اأي عيادة اأنوراها م�ساءة، ومن هنا 

جاءت فكرة )مودو(”.

م عمل يف  در�ش �سعت احل�سابات، 

جميات. وخالل  جمال تطوير ال

هذا الوقت قابل �سريكه، �سامح 

العطوي، الطبي الب�سري، الذي قرر 

جميات  اأن يعمل يف جمال تطوير ال

ملدة 25 عاًما، ومل يكن يعلم اأن 

خلفيته الطبية �ستفيد كثرًيا عند 

اإطالق “مودو”.

اأجرى مو�س�سا التطبيق ا�ستطالًعا 

للراأي، قام بالإجابة عليه 600 

، واكت�سفا اأن هنا ن�سبة  طبي

كبرية من الأطباء، يف�سلون وجود 

تطبيق يوفر لهم روية التاري 

الطبي للمري�ش، وليتمكنوا من 

ت�سخي�ش احلالة ب�سورة اأف�سل 

من جهة، وحلمايتهم من انتقال 

العدوى من املري�ش، خا�سة 

بالن�سبة ملر�سى الإيدز وفريو�ش 

�سي، من جهة اأخرى.

يعمل حالًيا مو�س�سا “مودو” 

تطوير املزيد من خدماته، لي�سمل 

اأع�ساء التاأمني الطبي، وخدمات 

ا�ستالم التحاليل عن طريق الهاتف 

املحمول. “لن يتكبد املري�ش 

عناء الذهاب اإىل مركز التحاليل 

للح�سول على النتيجة، حي 

�سي�سبح باإمكانه ا�ستالمها ع 

 ، الهاتف، وحتويلها اإىل الطبي

ومعرفة ما �سيح�سل عليه من 

اأدوية، وطلبها من ال�سيدلية، 

بعملية اأوتوماتيكية، لن ت�ستغرق 

�سوى ب�سعة دقائق”، ي�سر �سعت.

ي�سعى “مودو” لتح�سني منط 

اخلدمات الطبية يف م�سر ورقمنتها 

بالكامل اإذ ينتظر اأن ي�سمح التطبيق 

لكل م�ستخدميه م�ستقبال بتقييم 

اخلدمة التي ح�سلوا عليها خالل 

تعاملهم مع الأطباء وامل�ست�سفيات 

ومعامل التحليل وال�سيدليات. 

“وبهذ الطريقة يقوم كل من يعمل 
يف املجال الطبي بتح�سني خدمته، 

حتى يح�سل على تقييم جيد من 

اجلمهور، فبالتاأكيد �سيذه النا�ش 

اإىل الطبي اأو املركز الطبي، 

الذي لديه تقييم جيد من جميع 

امل�ستخدمني”، يقول �سعت.

يقوم مو�س�سا التطبيق بتمويله ذاتيا، 

حي ل يح�سل التطبيق على اأية 

ا�سرتاكات من امل�ستخدمني اأو من 

الأطباء امل�سجلني يف التطبيق، حتى 

الن. وي�سعى املو�س�سان جلذب 

موبايل  موا  جديد  ريادة الكترونية  بروفايل تقنية

د دليل للخدمات 
الطبية ينطلق من مصر
ة  ر كلة م ذ الم د  ل ول تجد ل ت ي ك بالقرب من ن  ح  كلة ال ل واجه يوما م

دة  ر وا ة  ل بك ص الذ تريد وبالقرب من من ي في الت ي  تجد ال ت ي ت د ا  ب
.Modo مودو ي  م بتحميل ت ا 

- entrepreneralarabeya ا
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اون اد الت قت ا
 ت�سميم DAOstack لدعم 

لي�ش فقط املنظمات الفردية ولكن 

النظام البيئي باأكمله من املنظمات 

  ”DAOs“ امل�ستقلة الالمركزية

القابلة للت�سغيل البيني ، وقادرة على 

تبادل املواه والأفكار، والتعليم. 

 ”DAOs“و�ستكون منظمات ال

قادرة على العمل كاأع�ساء يف 

منظمات DAOs اأخرى، واإبتكار 

بيئة “DAO mesh” اأو 

“internet of work”. تت�سور 
DAOstack ع�سرات اأو مئات 

املاليني من النا�ش ي�ساركون يف هذا 

النوع من القت�ساد التعاو   واحد 

تلك فيه اأي �سخ�ش كمية غري  ل 

متكافئة من ال�سلطة، ويكافاأ اجلميع 

ا يتنا�س مع القيمة التي ي�ساهمون 

بها، ويتم حتفيز اجلميع للعمل 

بالتوافق مع ال�سالح العام.

م  و ابتا  ال ا  ي  يكون عر مي  ب ت ت
ي يمكن  ري المستمر  ت ي  بل هو من تطوير ل مر ال

ول  م بس و ف من البني األساسي ل ت ا م دم 
سس ا لكل م ت ومطاب

ابًتا يف احلوكمة  ا  ل يكون عر�سً

الالمركزية ، بل هو من�سة تطوير 

كن دمج  للتجري امل�ستمر، حي 

اأجزاًء خمتلفة من البنية الأ�سا�سية 

للحوكمة ب�سهولة ومطابقتها لكل 

مو�س�سة، مثل قوال البناء لدى 

األعاب ال LEGO اأو من�سة 

Wordpress لبناء املواقع على 
ا  �سبكة النرتنت. وقد  بناو اأي�سً

ليكون �سهل الو�سول اإليه اإىل حد 

كبري، ويخدم احتياجات اجلميع 

جمي احلوكمة اجلماعية  من م

اإىل اأكرث امل�ساركني اللذين 

ة بالتكنولوجيا.  تنق�سهم اخل

 DAOstack كما ت�سهل

للمطورين اإن�ساء تطبيقات واجهة 

Front” خم�س�سة  end“
ا�ستناًدا اإىل النهاية اخللفية 

“Back-end” للبناء اأو ما 
.”stack“ ي�سمى بال

دا داوستا ا است
التعاون تخيل م�سروع فيلم م�سمم 

ة 1,000  بالإ�ستعانة على خ

فنان �سينمائي، اأو م�سروع برجميات 

مفتو امل�سدر من 10,000 مطور، 

اأو مبادرة مناخية من 50,000 

عامل ، اأو �سبكة اإخبارية تعاونية ت�سم 

100,000 �سحفي.
اإدارة الأ�سول تخيل ال�سي 

الالمركزية ل�سناديق ال�ستثمار، 

و�سبكات التاأمني، وال�سناديق 

اخلريية، اأو جمموعات ال�ستثمار 

العقاري.

معاجلة تخيل اإ�سدارات لمركزية 

لأدلة املطاعم اأو الفنادق، مثل 

Yelp اأو TripAdvisor؛ املقالت 
اأو خال�سات الفيديو، مثل مواجز 

الأخبار الجتماعية اأو Reddit؛ 

، مثل بح  اأو قوائم مواقع الوي

Google املن�سق اجتماعًيا.

 ERC-20 و رم  GEN
لي لمنصة  والرم األ

ل  DAOstack ستت
ر  مليات األساسية  ال

 DAOstack ي ي ا ال الن
ات في  ي المقتر مثل ت
ا  ن ي  تما الجما اال

ا GEN كما  ت و ا
لى   GEN ي سيت تو

مين في القيمة  ا الم
 DAOstack ار ال  من 

وير  ه مما يح الت ن
والتروي و االمتال

مشرو بي 
GEN رمو
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ا  مل كن داوستا ت
ي نا يل للذكا اال ت

تحضر داو�ستا 
“DAOstack” لتطوير م�سروع 

مثري على تكنولوجيا البلوكت�سني 

�سيتم اطالقه هذا الربيع تزامنًا مع 

فرتة بيع الرموز الواقعة يف اأوائل 

�سهر مايو

م�سممة لتحفيز م�ستقبل التعاون، 

داو�ستا “DAOstack” هي 

من�سة للحوكمة الالمركزية التي 

متكن ال�سركات والأموال والأ�سواق 

الالمركزية من التنظيم الذاتي 

ب�سهولة حول الأهداف اأو القيم 

امل�سرتكة. وتعت داو�ستا اأي�سًا 

كنظام ت�سغيل للذكاء اجلماعي، 

اأو Wordpress للمنظمات 

decen-“  امل�ستقلة الالمركزية

 tralized autonomous
.”organization

ي�ستمل النظام الأ�سا�سي لداو�ستا 

على اإطار عمل تعاقدي مرن، وبيئة 

javas-تطوير تعمل على برنامج 

cript، وواجهة م�ستخدم بديهية 
ت�سمح لأي �سخ�ش باإن�ساء منظمة 

لمركزية اأو امل�ساركة فيها دون 

معرفة فنية. بالن�سبة اإىل مرحلة 

بيع الرموز، ف�سيتم حجز معظم 

 DAOstack العائدات لإدارة

من قبل �سندوق DAO النقدي، 

حي �سيقوم جمتمع اأ�سحاب حملة 

رموز GEN )وهو ال�سم الرمزي 

لداو�ساتك( باإن�ساء مقرتحات 

لتخ�سي�ش املوارد.

ل من  ا  ما مدى ال
؟ داوستا

ن�ساأت احلركة نحو الالمركزية 

كبديل مثري للمنظمات التقليدية، 

يف الوقت الذي اأ�سبح فيه �سبكات 

من الأقران القدرة على تنظيم 

اأنف�سهم دون احلاجة اإىل اللجوء 

اإىل منظمات ذات حوكمة مركزية 

هور  اأو احتكارية، مما اأدى اإىل 

نوع منظمات حديثة، وهي منظمات 

DAO  اأو املنظمة امل�ستقلة 
الالمركزية  التي اأ�سبحت �سائعة 

هذ الأيام.

ولكن حتى هذ النقطة، مل تتبلور 

الالمركزية بعد. ويتمثل اأحد 

الأ�سباب الرئي�سية يف عدم وجود 

حلول فعالة لتنظيم التكنولوجيا اأو 

لتن�سيق عمليات �سنع قرار ت�سلح 

ملجموعات كبرية من امل�ستخدمني. 

ولكن �ستوفر داو�ستا هذا احلل.

ا داوستا من
 ت�سميم DAOstack بحي 

موبايل  موا  جديد  ريادة الكترونية  بروفايل تقنية
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ت  هاتف    و ي
    

ن م لكبار  دم  سا RS م 
ل  يل من و دم التو يا و الش
دما ن  ر ا و ل ب المن

ا مرا  رة لدى  اني متو ييني م ت
مارا هواو  ا

ت�سوير اأكرث احرتافية. وقد حاز 

على العديد من اجلوائز املرموقة 

ا يقدمه من افاق جديدة للت�سوير 

الفوتوغرايف الإبداعي، ويعت 

الكثريون اأف�سل الهواتف الذكية من 

حي اإمكانيات الت�سوير التي يتيحها.

 كما كانت هواوي قد ك�سفت موخرًا 

عن اأحدث اإ�سدار من جهازها 

 PORSCHE DESIGN
HUAWEI Mate RS، والذي 
يجمع بني اللم�سات اجلمالية املميزة 

لت�ساميم عالمة ‘بور�سه’، مع 

ات الهند�سية الرائدة لهواوي،  اخل

وذلك بهدف اإر�ساء معايري جديدة 

يف جمال الهواتف الذكية الفاخرة؛ 

ية  ال وياأتي اجلهاز مزودًا بكامريا 

من ‘ليكا’ التي تتمتع بدقة هي الأعلى 

بني كامريات الهواتف الذكية يف 

ال�سوق. وتقدم ما�سحة الأ�سابع يف 

ال�سا�سة جتربة م�ستخدم معززة، فيما 

ي الأبعاد  ال ياأتي الهيكل الزجاجي 

باإلهام من اجلماليات الب�سيطة 

والراقية لل�سيارات الفاخرة.

، مدير جمموعة  وقال ديفيد وان

هواوي لأعمال امل�ستهلكني يف الإمارات 

العربية املتحدة “لطاملا كانت �سل�سلة 

HUAWEI P رائدًة من حي 
مزايا الت�سوير الفوتوغرايف، وها نحن 

 HUAWEI P20 نطر هاتف

Pro لنوكد جمدداً على ريادة كامريا 
ية، والتي  ت�سميم  ‘ليكا’ الثال

منظومتها املزودة بالذكاء ال�سطناعي 

كي تكون ا�ستثنائية بكافة املعايري وتتيح 

جتربة ت�سوير فوتوغرافية م�ستقبلية 

الطابع مل�ستخدمي اليوم. وقد حاز 

 HUAWEI P20 Pro هاتف

للتو على تقدير رفيع امل�ستوى والعديد 

من اجلوائز يف اأنحاء خمتلفة 

قة باأنه �سيذهل  من العامل، وكلنا 

امل�ستخدمني ذوي الذوق الرفيع يف 

الإمارات العربية املتحدة”.

هات    
ي من  اميرا  ول  ي 

ابكسل  يكا بدق  مي
ماستر  ا  مدعوم بن

طناع ا ا ل
 Huawei ياأتي الهاتف الذكي

ية  ال P20 Pro مزودًا بكامريا 
من ‘ليكا’ بدقة 40 ميجابك�سل مع 

م�ست�سعر لالألوان الأ�سا�سية ل�سمان 

�سوية ل ت�ساهى من الدقة والألوان 

والرتكيز والتباين يف كل �سورة، 

نظومة  ل�سيما واأنها مزودة 

ورية قادرة على  ذكاء ا�سطناعي 

متييز اأكرث من 500 �سيناريو 

�سمن 19 فئة ب�سكل اأوتوماتيكي، 

لتختار تلقائيًا الأو�ساع والإعدادات 

الأن�س للح�سول على �سور 

احرتافية بكل ب�ساطة. وت�ستمل 

 HUAWEI P20 سل�سلة�

Dx-   التي تتمتع باأعلى معدلت

OMark على اأنظمة ت�سوير 
زايا ترتقي بتجربة  ذكية مزودة 

الت�سوير اإىل م�ستويات جديدة.

ور  بي ال ي ت ا
ا  المدعوم بال

طناع    ا
ه ي م ور لي ا  لت

 HUAWEI P20 يعتمد هاتف

Pro على خا�سية تثبيت ال�سور 
 AIS املدعومة بالذكاء ال�سطناعي

للتعرف على الأ�سياء ع خوارزمية 

تعتمد على الذكاء ال�سناعي، ليقوم 

بعدها بفلرتة ال�سور وت�سحيح حالت 

النزيا وعدم الو�سو الناجمة عن 

بات اليد التي مت�سك باجلهاز.  عدم 

وهي ميزة لها اأهمية خا�سة لت�سحيح 

ال�سور الليلية واإ�سفاء بعد مذهل 

عليها عند التقاطها لفرتات تعر�ش 

طويلة، وذلك دون احلاجة لأي قاعدة 

ابتة. كما اأن الو�سع الليلي يوازن 
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تطرح أفضل كاميرات في عالم 
HUAWEI P20 Pro الهواتف الذكية

ة  ية من اليكا بد ال و كاميرا  و في ال ات HUAWEI P20 Pro الكاميرا األ
ي نا ماستر للذكا اال ا  ومة بن ل مد 40 ميجابك

ا

موبايل  موا  جديد  منتجات  بروفايل تقنية

افتتحت جمموعة 
 CBG( هواوي لأعمال امل�ستهلكني

حقبة جديدة يف عامل الت�سوير 

بالهواتف الذكية مع اإطالقها 

ية من ‘ليكا’ بدقة  ال لكامريا 

40 ميجابك�سل مدعومة بنظام ‘ 
ما�سرت’ للذكاء ال�سطناعي على 

 HUAWEI P20 Pro هاتف 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 

ثل اإ�سافة مذهلة اإىل �سل�سلة  والذي 

HUAWEI P، ويتيح جتربة 
ت�سوير فوتوغرايف مذهلة دون اأي 

تعقيدات، لدرجة اأنه يعت “نقلة 

نوعية” بني الهواتف الذكية حول 

العامل ت�سمح للم�ستخدمني جتربة  - entrepreneralarabeya ا
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ذا الهات بكاميرا   ويمتا 
اليكا توفر  ية من نو  ال

ي  ة من  تويات الد لى م
ل في كاميرات  ك دد ال

الهوات الذكية المتوافرة في 
و اليو وتمتا الكاميرا  ال

ل م  ة 40 ميجابك بد
لوا األساسية  ر ل ت م

اد اللو  ر  ت وم
ال  ل ف ة 20 ميجابك بد

ة 8  ر بد ر  ت ن م
لى  افة  ل باإل ميجابك

تي الجها  دسة مقربة كما ي
دوجة  ودا بماسحة م ر م ا ال

اب ما ي  صمات األ ل
دامه كما  ة في است الرا

اب  ر بصمة األ ت يتي م
تهلكين  اشة للم من ال
ري تحري  ن  يه الجها  تن
لما  اشة  ه فو ال

ر  ت مكانه لم الم  ب
ة  ر ل الجها ب ا  إلل

دا  ا است ي يرة ويمكن  ك
ي  ل ر بصمة اإل ال ت م

و  و الو ل الجها  ا  إلل
انية يتوفر  منة  ة  ا لى م

 PORSCHE DESIGN ات
و   HUAWEI Mate RS

 OLED 2K را اشة من  ال
باللو األسود

ير مستويا  اين لتو بور دي مر بين هواو و اون م ت
دم يا المت اهي والتكنولو يا من الر ديدة 

بني امل�ساهد عالية التباين ليمنح 

امل�ساهد طابعًا فائق الو�سو 

والتوازن يف كافة الظروف.

ين  ري ال ي الت  ا
وات   ألول مرة ع ال

ي ال
 HUAWEI P20 ي�ستمل هاتف

Pro على عد�سة جديدة لل�سور 
البعيدة من ‘ليكا’ مزودة بقدرة 

تقريبية هجينة ت�سل اإىل 5 اأ�سعاف،  

ما ي�سمح للم�سور بالرتكيز على 

هدف ال�سورة وحتقيق نتائج مده�سة 

من حي التقا التفا�سيل عن بعد.

وبف�سل وجود عد�سة تقري قوية، 

ثل خيارًا مثاليًا  فاإن هذا الهاتف 

و�سهل ال�ستخدام للم�سافرين الذين 

يحتاجون للتقا �سور بعيدة املدى، 

وهو ما يلغي احلاجة حلمل ملحقات 

العد�سات الثقيلة ومعدات الت�سوير 

الحرتافية الكبرية.

لوان  ول هات ذ ب  
ال   متدر ع مستوى ال

ور لق وس ال هاتفك يت
 HUAWEI P20 يتميز هاتف

Pro باإطاللة تنب�ش باحلياة من 
خالل لون ‘توياليات’ املتدرج املذهل 

اإ�سافة اإىل الأ�سود و‘ميدنايت بلو’ 

الأزرق. ويتميز لون ‘تواياليت’، باأنه 

يخبو مع اجتياز لكل طبقة، ليتحول 

من الأزرق ال�سار اإىل الوردي املليء 

ثابة عمل فني  باحليوية، ليكون 

. متقن حتمله يف يد

 HUAWEI P20 ياأتي هاتف 

Pro ب�سا�سة عر�ش كاملة من 
هواوي ليتيح جتربة تفاعلية فريدة، 

�سواء يف الألعاب اأو لدى م�ساهدة 

مقاطع الفيديو اأو القراءة اأو ت�سفح 

الإنرتنت. وتتماهى ال�سا�سة الزجاجية 

ية الأبعاد ب�سكل مثايل مع  ال

احلواف املعدنية املنحنية، ما يجعل 

من اجلهاز �سهاًل يف احلمل.

ر  التوا
 HUAWEI P20 يتوافر هاتف

Pro للطل امل�سبق اعتباراً من 26 
اأبريل 2018 يف متجر جتربة العمالء 

التابع لهواوي يف دبي مول، ولدى 

متاجر منتقاة يف اأنحاء خمتلفة من 

الدولة، ليتم طرحه يف الأ�سواق ر�سميًا 

بتاري 3 مايو 2018. و�سيتوفر 

الهاتف املذهل بالألوان الأ�سود والأزرق 

ولون ‘توياليت’ باأ�سعار تبداأ من 

2999 درهم اإماراتي.
 ORSCHE ويتوفر هاتف 

 DESIGN HUAWEI Mate
 26 RS  للطل امل�سبق اعتبارًا 
اأبريل 2018 لدى متجر جتربة 

العمالء التابع لهواوي يف دبي مول، 

ومن خالل متاجر جتزئة خمتارة، 

ليتم طرحه يف الأ�سواق اعتبارًا من 

3 مايو 2018. و�سيتوفر الهاتف 
الفاخر باللون الأ�سود ب�سعر 5999 

درهم اإماراتي.

ول  هات    ي 
يكا بدق   ي من  اميرا 

ماستر  ا  ابكسل مدعوم بن مي
طناع ا ا ل

موبايل  موا  جديد  منتجات  بروفايل تقنية
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و تشين   ني الب د تنفي ت ب
تا  ياة  دب سن ا ال مي م

ال  ين  م ل مساعدة من المت
األمن السيبران

ا   
م  ا  

د   م ا
م  
ا  

مين سما األ دبي  

عقدت يف الفرتة من  
3-2 مايو 2018،”قمة م�ستقبل 

البلو ت�سني” يف دبي. وو�سفت 

عائ�سة بنت بطي بن ب�سر، املديرة 

العامة ملو�س�سة دبي الذكية ، احلدث 

باأنه “اأول مهرجان ملهم يف العامل 

لعتماد البلو ت�سني يف جميع 

ال�سناعات”.

يف اأقل من 5 اأ�سهر حتولت 

Hacken من �سركة نا�سئة 
)ICO اإىل �سركة اأمان اإلكرتونية 

ناجحة ومربحة. واليوم ، توفر 

ال�سركة جمموعة وا�سعة من 

اخلدمات لالعبني رئي�سيني يف 

 Nucleus Vision ال�سوق مثل

 Jibrel Network و Qbao و

وغريهم. الهدف العاملي لل�سركة 

ا  اء الأمن ال�سي هو توحيد خ

من خمتلف اأنحاء العامل لتح�سني 

املعايري الأمنية احلالية. كجزء من 

هذا اجلهد العاملي ، يركز فريق 

Hacken ب�سكل كبري على تاأمني 
وتعليم امل�ساركني يف اأ�سواق ال�سرق 

الأو�سط.

اإن م�سهد الأعمال املزدهر، غري 

املحظور من القيود احلكومية يجعل 

دبي نقطة حمورية لالبتكارات 

الرائدة. وبالتايل ، لي�ش من 

امل�ستغرب اأن املدينة تريد تطبيق 

تقنية بلوكت�سني يف جميع جمالت 

احلياة الب�سرية. وبالنظر اإىل 

 ، ا التهديد العاملي لالأمن ال�سي

تخطط “هاكن” لفتح مقرها 

يف دبي من اأجل حماية امل�سهد 

ا املزدهر. ال�سي

 يا�سر ح�سن علي، املدير الإقليمي 

ل “هاكن” قال يف حدي ق�سري 
ملجلة رواد الأعمال العربية  “بعد 

تنفيذ تقنية البلو ت�سني يف جميع 

جمالت احلياة يف دبي، �سنحتاج 

اإىل م�ساعدة من املتخ�س�سني يف 

ا مثل هاكن  جمال الأمن ال�سي

ل�سمان عدم ا�ستخدام هذ املبادرة 

مل�سلحة املخربني.”

يف قمة م�ستقبل البلو ت�سني 

التي نظمتها مو�س�سة دبي الذكية، 

حتدث دميرتو بودورين عن تهديد 

ا العاملي وكيف  الأمن ال�سي

اأن �سركات مثل هاكن �ستحبط 

الإلكرتونيني. املجرمني 

و قال دميرتو بودورين “هدفنا 

هو تعزيز معايري الأمن 

ا حول العامل، وامل�ساركة  ال�سي

يف الأحداث مثل قمة م�ستقبل 

البلو ت�سني متكننا من امل�ساهمة 

يف ازدهار هذا القطاع.”

ن: ا ها ا من ان
تاأمني اأكرث من 20 عميل يف   •

جميع اأنحاء العامل مع مكافحة 

anti phish-التدوين 

ing، وتدقيق العقود الذكية 
 ،smart-contracts

وخدمات اختبار الخرتاق 

 penetration testing
ة  ال services. و ي�ستخدم 

عمالء كبار من�سة املكافات 

HackenProof التي  
اإطالقها بنجا منذ �سهر.

•  ت�ستعد لفتتا املقر يف دبي.
تطوير منتج فريد من نوعه    •

ومطال للغاية لتقييم اأ�سواق 

العمالت امل�سفرة. �سيخت 

املنتج جمموعة وا�سعة من 

املقايي�ش لتحديد اأكرث 

التبادلت اأمانًا يف ال�سناعة. 

ومن املتوقع اأن يتم اإطالق منتج 

اأويل “MVP” بحلول نهاية 

ربيع عام 2018.

يقوم بع�ش اأع�ساء فريق هاكن   •
بجولة حول العامل لتعزيز الوعي 

بالعالمة التجارية ومتثيل 

خدمات هاكن يف مومترات 

خمتلفة يف جميع اأنحاء ا�سيا. 

وبينما من املقرر اأن تكون 

الإمارات موطًنا ملقر هاكن 

اجلديد ، فاإن الفريق يفكر 

ا يف وكالة يف ال�سني. اأي�سً

موبايل  موا  جديد  ريادة الكترونية  بروفايل تقنية

ين  لو ت ماية تقنية ال لى   >Hacken< اكن مل  ت
و نقا  راني للحد من التهديدات  ي دا األمن ال باست

ها و من ليها  ا  ال الق و الهجمات من  ال 
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سيارت 

V60  

 كشفت “فولفو 

لل�سيارات”، الفاخرة، عن �سيارتها 

اجلديدة V60 ذات الأبواب اخلم�سة 

والتي تنتمي اإىل الفئة املتو�سطة احلجم، 

ما يوكد على مكانة ال�سركة ال�سويدية 

ك�سانع لل�سيارات التي جتمع ما بني 

املظهر اجلميل والطابع العملي اليومي.

واأطلقت هذ ال�سيارة يف موطنها 

الأ�سلي – على الطرقات التي 

ت�ستخدمها العائالت ذهابًا واإيابًا 

اإىل منازلها يف ا�ستوكهومل – وهدفت 

“فولفو لل�سيارات من وراء ذلك، 
اإىل اإلقاء ال�سوء على جتذرها يف 

تلبية متطلبات العائلة وحتديد كيف 

اأن ت�سميم “V60” املتقن يلبي 

الحتياجات املتنوعة ووقائع حياة 

العائلة اليومية.

كن لعدد قليل من �سانعي   و

ال�سيارات اأن يجاري تاري وم�سداقية 

“فولفو لل�سيارات” بالقيام بت�سميم 
متقن وعملي يلبي الحتياجات 

املتنوعة لل�سيارات. 

 وقال هاكان �سامويل�سون، الرئي�ش 

والرئي�ش التنفيذي لـ”فولفو 

لل�سيارات” �سائق ال�سيارة العائلية 

يعت عمياًل مهما بالن�سبة لنا يف 

جمال عملنا، وهو اأمر ل نزال مثابرين 

عليه على مر الأجيال. وتابع “اإن 

ثابة و�سام  V60 اجلديدة التي تاأتي 
�سرف لهذا التقليد، �سوف تاأخذ هذا 

الأمر اإىل مدى اأبعد من ذلك بكثري”.

 وت�سار V60 “فولفو لل�سيارت” 

ن�سة “قاعدة العجالت املرنة” 

Scalable Product Archi-(
tecture( مع XC60 اجلديدة 

احلائزة على جوائز ومع اأربع �سيارات 

من �سل�سلة 90 املرتبعة على عر�ش 

املجموعة والتي كانت وراء اجلهد 

امل�سرت لأداء مبيعات ال�سركة العاملية 

القيا�سية خالل ال�سنوات الأخرية. 

وتقدم V60 املبنية على “قاعدة 

العجالت املرنة” )SPA معيارًا 

العائلية  ال�سيارات  جديدًا لفئة 

املتو�سطة احلجم الفاخرة مقرونًا 

الفاخر،  الداخلي  بالت�سميم 

وتعزيز م�ستويات الراحة واأجهزة 

الت�سال ب�سبكة الإنرتنت املتقدمة، 

اإ�سافة اإىل اأحدث اأنظمة “فولفو 

ال�سائق وتقنيات  لل�سيارات” لدعم 

الأخرى. ال�سالمة 

  وقال روبن بادج، نائ الرئي�ش الأول 

للت�سميم يف “فولفو لل�سيارات” تعت 

V60 حقًا، نقطة حمورية لعالمة 
فولفو التجارية”. واأ�ساف “اإنها 

م�سقولة، وحتظى بتنا�سق جميل وب�سكل 

رائع، وهذا ينطبق عليها اأي�سًا من 

الناحية العملية والإمكانات املتعددة”.  

 وللمرة الأوىل يف هذ الفئة، باإمكان 

العمالء اإدخال V60 يف خدمة 

 Care“ ال�سرتا املتميزة اجلديدة

” التي اأطلفتها “فولفو  by Volvo
لل�سيارت” حديثًا، والتي تتيح للعمالء 

احل�سول على ال�سيارة لقاء دفع 

ابتة متهيدًا لتملكها.  ر�سوم �سهرية 

وجتعل “Care by Volvo” اقتناء 

�سيارة م�ساألة �سهلة للغاية و�سفافة 

ا ي�سبه امتال  وخالية من املتاع 

هاتف حممول.

 ومتا�سيًا مع اإعالن “فولفو لل�سيارات” 

الأول من نوعه يف هذ ال�سناعة 

والقا�سي بتحويل كل �سياراتها اجلديدة 

اإىل كهربائية اعتبارًا من العام 2019، 

فاإن V60 تاأتي بخيارين لتو�سيل 

جمموعة الدفع واحلركة الهجني 

 T6 Twin حمر بنزين 

ال م 
امات ا
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وقال حممد عبيد بن غنام 
الأمني العام لهيئة ال مكتوم اخلريية 

اإن الهيئة وفق توجيهات راعيها �سمو 

ال�سي حمدان بن را�سد ال مكتوم 

نائ حاكم دبي وزير املالية ت�سع 

اأ�سحاب الهمم على راأ�ش اأولوياتها 

وذلك من خالل مركز ال�سيخة 

ميثاء بنت را�سد ال مكتوم التابع لها 

يف منطقة حتا والذي ي�ستقبل جميع 

اجلن�سيات مقدما العالج والتعليم 

وعملية الندماج الكامل يف املجتمع 

والرتقاء بهم وهم الفئة الغالية على 

قلوبنا والتي تلقى رعاية �ساملة من 

قيادتنا الر�سيدة.

واأ�سار بن غنام اىل اأن هذ املبادرة 

التي �ستطلقها الهيئة حتظى برعاية 

ة من ال�سيخة رو�سة بنت اأحمد  كر

بن جمعة ال مكتوم يف اأول مبادرة 

من نوعها يف املنطقة لتقد جوائز 

التميز لأ�سحاب الهمم، و�ست�ستمر 

الدورة التدريبية والتناف�ش بني 

اأ�سحاب الهمم ملدة اأربعة اأ�سهر ، 

و�ست�سمل حتفي القران الكر 

وت�سميم الأزياء والزراعة والت�سوير 

الفوتغرايف والأ�سغال اليدوية وبعد 

اجتيازهم الدورات التدريبية مع 

املتخ�س�سني واعالن الفائزين 

�ستقوم ال�سيخة رو�سة بنت جمعة ال 

مكتوم بتقد جوائز التميز لأ�سحاب 

الهمم يف الأول من اكتوبر القادم .

وتقدم بن غنام بال�سكر والتقدير 

لل�سركاء ال�سرتاتيجيني للهيئة يف 

هذ املبادرة وعلى راأ�سهم نادي 

زعبيل وبلدية دبي ومو�س�سة دبي 

لالعالم �سحيفة البيان والذاعة 

الوىل ومركز حممد بن عبيد ال 

مكتوم لتحفي القران الكر 

وجمعية النه�سة الن�سائية بدبي 

ومركز دبي العاملي للفنون وعيادة 

اأكواكري وجملة انرتبرنا.

يف اإطار جهود الهيئة اخلريية 

بي قد اأعلنت عن  كانت جامعة اأبو

ا�ستالمها م�ساهمة مالية من هيئة 

ال مكتوم اخلريية يف ابريل املا�سي 

قيمتها 300 األف درهم، وذلك يف 

اإطار التعاون بني اجلانبني و�سمن 

اإ�سهامات الهيئة يف دعم امل�سرية 

التعليمية يف البالد.

، ع�سو جمل�ش  وقام مريزا ال�ساي

اأمناء الهيئة مدير مكت �سمو ال�سي 

حمدان بن را�سد ال مكتوم نائ 

حاكم دبي وزير املالية راعي هيئة 

ال مكتوم اخلريية، بت�سليم �سيك 

باملبل اإىل �سامل مبار الظاهري، 

املدير التنفيذي للعالقات املجتمعية، 

بح�سور �سريف مو�سى، نائ مدير 

اجلامعة لل�سوون الإدارية واملالية، 

والدكتور نيكول�ش ري�ش، نائ مدير 

ية،  اجلامعة امل�سار لل�سوون الأكاد

وذلك خالل حفل خا�ش اأقيم يف فرع 

بي بدبي. جامعة اأبو

ع يرتجم  وقال ال�ساي اإن هذا الت

توجيهات �سمو ال�سي حمدان بن 

را�سد ال مكتوم، نائ حاكم دبي 

وزير املالية راعي هيئة ال مكتوم 

اخلريية، بدعم م�سرية التعليم وطلبة 

العلم، ويج�سد العالقة القوية التي 

بي،  تربط الهيئة مع جامعة اأبو

موكدًا حر�ش واهتمام �سمو بدعم 

امل�سرية التعليمية يف اجلامعات 

يف اإطار اهتمامه باأبنائه الطلبة 

وت�سجيعهم على التميز العلمي.

جديد شؤن ريادية
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 Care by دمة   
ما  اليا  ة  Volvo متا

اليا  ي مال في لمانيا و ال
انيا  س والنروي وبولندا و

ويد والمملكة  وال
المتحدة والواليات 

د  المتحدة األمريكية و
يل  ا ة وت تل اإلتا ت

 Care by وشرو 
Volvo في كل سو 

مال  دة وينص ال لى 
و  فول باالتصا بمو 

يارات المحلي  لل
يد من  لى الم للحصو 

لومات الم

م 
ررين: م ل

 AWD( كلي الدفع  Engine
يولد قوة ح�سانية م�سرتكة تبل 340 

 T8 ح�سانًا، وحمر بنزين هجني

Twin Engine كلي الدفع يولد قوة 
ح�سانية تبل 390 ح�سانًا.

 T5 ويوفر خيار البنزين العادي 

اأو T6 powertrain. وباإمكان 

ال�سائقني الذين يف�سلون الديزل 

.D4  D3 اختيار حمركات

 وتعزز V60 مكانة “فولفو 

لل�سيارات” ك�سركة رائدة يف جمال 

ال�سالمة، مع لئحة �ساملة مليزات 

ا يف  ال�سالمة التي تاأتي كمعيار، 

ذلك اأنظمة دعم ال�سائق املتقدمة 

 ”Series 90“ التي ا�ستهرت بها

 V60 ما يجعل من ،”XC60”و
اجلديدة واحدة من بني اأكرث 

ال�سيارات اأمانًا على الطرقات. 

 ت�ستخدم “City Safety” مع تقنية 

“Autobrake” للكبح التلقائي 
واأنظمة الك�سف مل�ساعدة ال�سائق على 

جتن ال�سطدامات املحتملة، وهي 

النظام الوحيد يف ال�سوق للتعرف على 

امل�ساة وراكبي الدراجات واحليوانات 

 City“ الكبرية. وي�سار نظام

Safety”، وللمرة الأوىل يف العامل، 
يف الكبح التلقائي للتخفيف من 

ال�سطدامات املحتملة.

 Pilot“ وقد  حتدي نظام 

Assist”  الذي يدعم ال�سائق 
بالتوجيه والت�سارع والفرملة على 

الطرقات املحددة بدقة لغاية �سرعة 

130 كليومرتًا يف ال�ساعة – مع الأداء 
املح�سن عند املنعطفات. وت�ستمل 

 Run-off“ اأي�سًا على اأنظمة V60
On-”و ”Road Mitigation

 ”coming Lane Mitigation
بالإ�سافة اإىل اأنظمة توجيه اأخرى. 

 Cross “ كما يوفر نظام

Alert” مع الكبح التلقائي املزيد من 
ال�سالمة لالأ�سخا�ش املتواجدين داخل 

ال�سيارة اأو خارجها. 

 ”Sensus“ ويتوافق نظام 

املعلوماتي الرتفيهي من “فولفو 

 Apple“ لل�سيارات” بالكامل مع

 ”Android Auto”و ”CarPlay
، ويبقي ال�سائقني على توا�سل  4G”و

مع �سبكة الإنرتنت يف كل الأوقات. 

ويتم التحكم بالنظام ع �سا�سة 

ائف  بديهية تعمل باللم�ش جتمع بني و

ال�سيارة ونظام املالحة واخلدمات 

املت�سلة ب�سكبة الإنرتنت والتطبيقات 

الرتفيهية.

newV60#

سيارت 

78May 2018 / E N T R E P R E N E U R . C O M  /  May 2018 / E N T R E P R E N E U R . C O M  /  



Enterpreneur Al Arabia PLANE H273xW203mm-A.indd   1 4/26/18   5:48 PM



سياحة 

ة  ة سجل نموا بن يا القاب را ل
ا 2018 يرادات الرب األو من   في 

RA-(اأنهت را لل�سيافة القاب�سة 

، مالكة الأ�سول املتكاملة  KHH
ومديرة ال�ستثمارات املتخ�س�سة يف 

قطاع ال�سيافة، الربع الأول من هذا 

 ، العام بن�سبة منو اإيرادات بلغت 

حي توا�سل تعزيز مكانتها كرائدة يف 

قطاع ال�سيافة.

انتهى العام 2017 بنمو اإجمايل 

وا�سح بن�سبة  وا�ستثمارات كبرية 

ع �سركاتها التابعة

ا�ستكملت �سركة راأ�ش اخليمة الوطنية 

للفنادق )RAKNH بنجا خطة 

ا�ستثمار راأ�ش املال ملدة عامني والتي 

نتج عنها افتتا فندق هيلتون جاردن 

اإن راأ�ش اخليمة يف مايو 2017، 

الفتتا الر�سمي لفندق ريتز كارلتون 

راأ�ش اخليمة الوادي يف نوفم 2017 

واإمتام التجديد ال�سامل يف منتجع و�سبا 

هيلتون راأ�ش اخليمة يف الربع الأول من 

عام 2018 مع احلفا على معدلت 

اإ�سغال قوية يف حمفظتها.

يقوم ال�سركاء ال�ست�ساريون يف جمال 

ال�سيافة، والذي  تاأ�سي�سه يف عام 

2015 واملعروف �سابًقا با�سم اإدارة 

الأ�سول يف راأ�ش اخليمة، بتو�سيع 

خدماته ال�ست�سارية لتلبية املتطلبات 

املتزايدة من امل�ستثمرين واملالكني يف 

راأ�ش اخليمة بالإ�سافة اإىل الإمارات 

املجاورة يف جميع اأنحاء الإمارات 

العربية املتحدة.

توا�سل �سركة را لل�سيافة لوج�ستيك�ش 

التو�سع يف عملياتها، وتخ�س�ست يف 

توفري الرحالت ال�ستك�سافية الرئي�سية 

لل�سيوف وو�سائل النقل من خالل 

مدينة �سفار، بالإ�سافة اإىل توفري 

فني وخدمات  خدمات ال�سيافة للمو

النقل لت�سبح �سريًكا ل يقدر بثمن 

للفنادق واملنتجعات يف راأ�ش اخليمة.

قامت جمموعة حكايات بعدد من 

الأن�سطة التجارية التي تركز على 

تناول الطعام والرتفيه لأول مرة من 

خالل تو�سيع عملياتها يف دبي بافتتا 

يل يف ال�سيف،  اأول مطعم كونا ج

دبي. وتوا�سل جمموعة حكايات تنويع 

وتو�سيع اأن�سطة اأعمالها لت�سمل تقد 

الطعام من خالل امل�ساركة مع را�ش 

اخليمة “اأبيال”.

Yiannis Anagnos-يقول 

takis، الرئي�ش التنفيذي ل�سركة 
 RAK Hospitality Holding
“�سررنا بامل�ساركة يف مومتر ال�ستثمار 

العربي للفنادق ون�سار جناحنا مع 

ل.  قادة ال�سناعة ذوي التفكري املما

حي اأننا نواجه الفر�ش والتحديات 

التي يجلبها عام 2018، ونتطلع 

قدمًا اإىل هذا العام حي �سيجتمع 

قادة ال�سناعة ملناق�سة اجتاهات قطاع 

ال�سيافة ودعم التنمية يف املنطقة.

كل هذا ياأتي قبل اأن ت�ست�سيف اإمارة 

راأ�ش اخليمة مومتر ال�ستثمار العربي 

للفنادق )AHIC لأول مرة يف 

19-17 اأبريل. حتت رعاية حاكم 
راأ�ش اخليمة، قام �ساح ال�سمو 

ال�سي �سعود بن �سقر القا�سمي، 

والراعي املو�س�ش، �ساح ال�سمو 

ال�سي اأحمد بن �سعيد ال مكتوم، 

AHIC، الن يف عامه الرابع ع�سر، 
باإح�سار كبار امل�ستثمرين واملطورين 

يف املنطقة. وامل�سغلني وامل�ست�سارين، 

 ،Anagnostakis ا يف ذلك

الذي �سار كمتحدث اإىل جان 

كبار املدراء التنفيذيني الخرين 

ملناق�سة الجتاهات والفر�ش يف 

قطاع ال�سيافة.
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