
انطلقت في مسقط أمس الثالثاء اعمال 
ال��دورة ال27 ملعرض االتصاالت وتقنية 
املعلومات )كومكس 2017( مبشاركة اكثر 
من 30 دولة بينها الكويت اضافة الى 14 

مؤسسة حكومية.
وي���ه���دف م��ع��رض )ك��وم��ك��س( ال���ذي 
يعد ملتقى سنويا لتقنية املعلومات 
واالت��ص��االت ال��ى التعريف ب��امل��ب��ادرات 
وامل��ش��اري��ع امل��ن��ف��ذة ف��ي م��ج��ال احلكومة 
اإللكترونية في سلطنة عمان فيما تسعى 
الدول والشركات املتخصصة املشاركة الى 
التعريف بخدماتها اإللكترونية وتدشني 
عدد من اخلدمات اجلديدة في مجال تقنية 

املعلومات.
وي��ض��م امل��ع��رض ال���ذي يستمر اربعة 
ايام اجنحة خاصة باجلهات واملؤسسات 
احلكومية واخلاصة والشركات العاملة 
ف��ي ه��ذا امل��ج��ال منها ج��ن��اح ع��م��ان ال��ذي 
يتضمن ستة اقسام باالضافة الى جناح 
خ���اص ب��االع��م��ال ت��ش��ارك ف��ي��ه كبريات 
الشركات الرائدة في قطاع تقنية املعلومات 

واالتصاالت من داخل السلطنة وخارجها.
وميثل دولة الكويت في املعرض اجلهاز 

املركزي لتكنولوجيا املعلومات.
وقال عبدالعزيز الدويسان من العالقات 
العامة في اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
ان مشاركة وفد من دولة الكويت يضم عددا 

من اجلهات الرسمية في معرض كومكس 
يأتي في إطار احلرص على التعرف على 
أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا املعلومات 
واالت��ص��االت وت��ب��ادل اخل��ب��رات ب��ني دول 
مجلس التعاون اخلليجي وعرض اجلهود 
احلكومية املبذولة في تطوير اخلدمات 
االلكترونية واملعلوماتية املقدمة بالكويت 

جلميع فئات املجتمع.
وأوضح ان اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات يشارك في املعرض مبجموعة 
م��ن امل��ش��اري��ع م��ن��ه��ا م��ش��روع ال��ب��واب��ة 

اإللكترونية الرسمية للدولة وهي متثل 
مدخال واحدا للمواطنني واملقيمني واجلهات 
احلكومية وق��ط��اع األع��م��ال وال��زائ��ري��ن 
للحصول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات واخل��دم��ات 

احلكومية على مدار الساعة.
واكد ان هذه البوابة متاحة لالستخدام 
باللغتني العربية واالجنليزية مع امكانية 
استخدامها عن طريق قنوات نفاذ مختلفة 
س��واء عن طريق الويب أو طريق وسائل 
تكنولوجيا االتصاالت املختلفة ومنها أيضا 
املشروع الوطني للتراسل اإللكتروني )جي 

2 جي( الذي يعد أحد املشاريع الوطنية.
واك�����د ال���دوي���س���ان اه��م��ي��ة م��ع��رض 
كومكس ودوره ف��ي التأثير على قطاع 
تقنية املعلومات مبنطقة اخلليج في ضوء 
النجاحات الباهرة التي حققها في مجال 

تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها.
من جهته قال مدير مركز نظم املعلومات 
في بنك االئتمان الكويتي علي احمليمد في 
تصريح مماثل ل )كونا( إن مشاركة البنك 
تعد األولى في معرض كومكس وجاءت في 
اطار احلرص على مواكبة التطور في تقدمي 

اخلدمات احلكومية اإللكترونية.
واعتبر احمليمد مشاركة بنك االئتمان 
في معرض االتصاالت وتقنية املعلومات 
فرصة الط��الع املشاركني على اخلدمات 
اإللكترونية التي يقدمها البنك وكذلك 
للتعرف ف��ي ال��وق��ت ذات��ه على اخلدمات 
امل��ق��دم��ة م��ن اآلخ���ري���ن ف��ي ه���ذا امل��ج��ال. 
واك��دت منى القالف من وزارة العدل أن 
مشاركتها في معرض االتصاالت وتقنية 
املعلومات مهمة ج��دا م��ن خ��الل التعرف 
على آخ��ر ما توصلت إليه التكنولوجيا 
احلديثة والتعرف على ما يقدمه اآلخرون 
واالستفادة من جتاربهم في هذا الشأن. 
وقالت إن ال��وزارة ستعرض على هامش 
مشاركتها في املعرض جتربتها في تطبيق 
البوابة اإللكترونية على موقع وزارة 

العدل وما تقدمه من خدمات مختلفة.

أعلنت ام��س ك��ل م��ن شركة املبادلة 
للتنمية )م��ب��ادل��ة(، شركة االستثمار 
والتطوير التي تتخذ من أبوظبي مقرا 
لها، و«مؤسسة دبي للمستقبل«، وشركة 
»جنرال إلكتريك«، املدرجة في بورصة 
نيويورك بالرمز GE، عن توقيع مذكرة 
تفاهم لتأسيس أول مصنعني مصغرين 
ف��ي املنطقة ب��ه��دف ت��ع��زي��ز التصميم 
واإلن���ت���اج بتقنيات ال��ط��ب��اع��ة ثالثية 
األبعاد، وتكريس ثقافة االبتكار، وتعزيز 
اعتماد تقنيات الصناعة الرقمية وتوفير 
منصة تستطيع من خاللها دولة اإلمارات 
العربية املتحدة استقطاب أرقى احللول 

الصناعية املتميزة على املستوى العاملي.
وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم 
اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه 
ال��ل��ه«، خ��الل حضور سموه لفعاليات 
ال�����دورة االف��ت��ت��اح��ي��ة للقمة العاملية 
للصناعة والتصنيع في أبوظبي. وقد 
��ع االتفاقية ك��ٌل من معالي محمد بن  وقَّ
عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس 
الوزراء واملستقبل ونائب رئيس مجلس 
األم��ن��اء العضو املنتدب ملؤسسة دبي 
للمستقبل؛ وم��ع��ال��ي خ��ل��دون خليفة 
امل��ب��ارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة 

والعضو املنتدب في »مبادلة«؛ وبيث 
كومستوك، نائب رئيس مجلس اإلدارة 

في شركة »جنرال إلكتريك«.
وُي���ت���وق���ع أن ي���ك���ون للمصنعني 
املصغرين دوٌر أساسي في تعزيز قدرات 
التصميم والتصنيع في دول��ة اإلم��ارات 
العربية املتحدة واملنطقة، عبر متكني 
األف��ك��ار اإلبداعية املبتكرة من توظيف 
أحدث تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد في 

تصنيع املنتجات املتخصصة. 
وستساهم م��ذك��رة التفاهم ف��ي دفع 
اجلهود الهادفة إلى تنفيذ رؤية اإلمارات 
»2021«، والتي تسعى إلى تنويع املوارد 
االقتصادية وتطوير القطاعات الصناعية 
وبناء القدرات الصناعية الوطنية، وذلك 
من خالل االستفادة من تطبيقات االبتكار 
املفتوح ومبادرات التعهيد اجلماعي في 
إيجاد حلول فعالة ألهم التحديات التي 

تواجه املنطقة. 
ويساعد املصنع املصغر املبتكرين 
على االنخراط في القطاع الصناعي من 
خ��الل متكينهم م��ن تصنيع منتجاتهم 
بكميات قليلة وحسب الطلب، كما يساهم 
في توفير بيئة خصبة لالبتكار، وتطوير 
املنتجات بالشراكة مع املستهلكني وتنمية 

قطاعات جديدة.
وتنص مذكرة التفاهم على تأسيس 

مصنعني مصغرين، بحيث يستهدف 
املصنع املصغر في إمارة أبوظبي تطوير 
حلول مبتكرة للشركات الصناعية، فيما 
يستهدف املصنع املصغر في دبي توفير 
احللول لشركات اخل��دم��ات والبضائع 

االستهالكية. 

وتعليقا على توقيع مذكرة التفاهم، 
قال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي: 
»نسعى ف��ي دول���ة اإلم����ارات إل��ى بناء 
ش��راك��ات فريدة ومستدامة تساهم في 
دفع عجلة النمو في كافة القطاعات، مبا 
ينسجم مع رؤية اإلمارات 2021. وتؤمن 

قيادتنا الرشيدة بقدرة االستراتيجيات 
املستقبلية والفعالة على توفير فرص 
كبيرة وغير مسبوقة للنمو، ومتكني 
األفراد والشركات وقطاعات األعمال من 
حتقيق التطور واالزده���ار املنشودين 
عبر استخدام أدوات ومنصات مبتكرة 

وتعاونية. وليس املصنعان املصغران إال 
بداية ملستقبل متطور يجمع بني االبتكار 
والنظم التعليمية وميكنهما من االستفادة 
من قدرات التصنيع السريعة، والفعالة 

واملستدامة«. 
ويعتمد جن��اح واس��ت��دام��ة املصنع 
املصغر على ك��ف��اءة النظم التعليمية 
وعلى بناء القدرات. وال يقتصر جناحه 
على توفير استشارات متخصصة في 
االبتكار والهندسة فحسب، بل يعتمد 
أيضا على توفير القدرة على التواصل 
والتعاون املباشر مع املبتكرين واملبدعني 
م��ن مختلف أن��ح��اء ال��ع��ال��م، وذل���ك من 
خالل منصة التعهيد اجلماعي اخلاصة 

باملصنع املصغر. 
ومن جانبه، قال معالي خلدون خليفة 
امل��ب��ارك: »ساهمت الصناعة مبختلف 
قطاعاتها في بناء اقتصاد وطني متنوع 
ومستدام. كما جنحت العديد من شركات 
»مبادلة« الصناعية في حتقيق إجنازات 
كبيرة عبر توظيف التعاون واالبتكار 
ف��ي بناء اخل��ب��رات الصناعية احمللية. 
وكلنا ثقة ب��أن شراكتنا مع »مؤسسة 
دبي للمستقبل« و«جنرال إلكتريك« في 
تأسيس املصنعني املصغرين، ستساهم 
في تدعيم اخلبرات الصناعية اإلماراتية 

وتعزيز قدرتنا التنافسية.« 

وستتمكن دول��ة اإلم���ارات من خالل 
اإلن��ت��اج املستمر للمنتجات الصناعية 
املتطورة من توسيع نطاق قاعدة االبتكار 
ف��ي ال��دول��ة، والتشجيع على تأسيس 
ش��راك��ات تعاونية مبتكرة تساهم في 

حتقيق أهداف رؤية اإلمارات 2021. 
وب���دوره���ا، ق��ال��ت بيث كومستوك: 
»ال شك في أن إب��رام شراكة مع كل من 
»م��ب��ادل��ة« ومؤسسة دب��ي للمستقبل، 
وال���ل���ت���ان ت��ت��م��ت��ع��ان ب��س��ج��ل ح��اف��ل 
باإلجنازات على صعيد تطوير التقنيات 
احلديثة وتعزيز منصات االبتكار في 
املنطقة، هي اجن��از استثنائي بالفعل. 
ونعتز بتاريخ من العمل املشترك إلطالق 
مبادرات شكلت رافدا ملسيرة التنمية في 
املنطقة، ونحن على ثقة بأن املصنعني 
امل��ص��غ��ري��ن س��ي��ش��ك��الن إض��اف��ة هامة 
تساهم في االرتقاء ب��أداء رواد األعمال 
وال��ش��رك��ات الصغيرة واملتوسطة في 
القطاع الصناعي ال��رق��م��ي، باإلضافة 
إل��ى دورهما في تأسيس منظومة عمل 
محلية متكاملة وبناء قاعدة من املوردين 
احملليني ضمن ال��ق��ط��اع��ات الصناعية 
الرئيسية. ويسرنا في »جنرال إلكتريك« 
ب��أن ن��ش��ارك ف��ي تعميم اس��ت��خ��دام هذه 
التقنيات التي ستحدث نقلة نوعية في 

القطاع الصناعي.«

اقتصاد12 alwasat.com.kw

لتطوير مشاريع الطباعة ثالثية األبعاد 

»مبادلة« و»دبي للمستقبل« و»جنرال إلكتريك« يطلقون أول مصنعني مصغرين من نوعهما في املنطقة 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم متوسطا احلضور

Wednesday 29th March 2017 - 10 th year - Issue No.2907  األربعاء 30 من  جمادى اآلخر 1438 ه�/ 29 من مارس  2017 - السنة  العاشرة -   العدد 2907

جانب من املعرض

30 دولة مبشاركة أكثر من 

2017« يبدأ أعماله في مسقط معرض »كومكس 
الشركة أهدت الفريق قاربا جديدا بكامل املعدات األساسية للحفاظ على البيئة البحرية

دد شراكتها االستراتيجية  »زين« تجُ
مع فريق الغوص الكويتي

أعلنت زي��ن الشركة ال��رائ��دة في 
تقدمي خدمات االت��ص��االت املتنقلة 
ف��ي ال��ك��وي��ت ع��ن جت��دي��د شراكتها 
االستراتيجية م��ع فريق الغوص 
الكويتي التابع للمبّرة التطوعية 
البيئية، وذلك ضمن استراتيجيتها 
للمسؤولية االجتماعية واالستدامة 
بهدف احلفاظ على البيئة البحرية 

الكويتية. 
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أنها قامت بإهداء الفريق قاربا جديدا 
بالكامل، وهو مجّهز بجميع املعدات 
األساسية، حيث سيتم استخدامه 
إلجن��از العمليات البحرية البيئية 
التي تشمل انتشال سفن وق��وارب 
غ��ارق��ة ورف���ع ش��ب��اك صيد مهملة 
وصيانة املرابط البحرية ومراقبة 
ورص��د الشعاب املرجانية ورف��ع 
املخلفات الضارة للبيئة البحرية 
وتنظيف السواحل واجلزر وتوثيق 

البيئة البحرية وغيرها.
وأوض����ح����ت زي����ن أن دع��م��ه��ا 
لفريق الغوص الكويتي على مدى 
ال��� 14 سنة امل��اض��ي��ة ي��أت��ي حتت 
مظّلة استراتيجيتها جت��اه قطاع 
البيئة، والتي ترتكز على سلسلة 
م��ن امل��ب��ادرات التي تخدم مجاالت 
البيئة املختلفة باعتبارها قضية 
في غاية االهمية في حياة اجلميع، 
مبينة أن رسالتها االجتماعية تسعى 
إلى احلفاظ على امل��وارد الطبيعية 
وخ��اص��ة البحرية منها وتعزيز 
اإلدراك بأهمية الوعي البيئي في 

املجتمع.
وبينت الشركة أن فريق الغوص 
ال��ك��وي��ت��ي ق���ام ب��ت��ك��رمي زي���ن في 
أكتوبر م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي 2016، 
وذل��ك مبناسبة إجن��از 800 مهمة 
بيئية بحرية نفذها الفريق على 
م��ن ال��ق��ارب ال��ذي قّدمته الشركة 

في العام 2003، مؤّكدة أنها أهدت 
الفريق هذه املرة قاربا جديدا كّليا، 
ويتضمن أح��دث املعدات واألجهزة 
ال��ت��ي ستساهم ف��ي احل��ف��اظ على 
البيئة البحرية الكويتية على مدى 

السنوات القادمة. 
وأضافت زين أنها حريصة على 
املشاركة في الفعاليات واحلمالت 
املختلفة ال��ت��ي تعنى ب��امل��ج��االت 
وامل��ب��ادرات البيئية، منها رعايتها 
لرحلة Kayak4Kuwait البحرية 
التطوعية، وال��ت��ي ق��اده��ا ك��ل من 
ال��رّح��ال��ة الكويتي بشار الهنيدي 
وم��ن��ص��ور ال��ص��ف��ران ان��ط��الق��ا من 
ال��ك��وي��ت وع���ب���ورا ب���دول اخلليج 
املختلفة باجتاه وجهتها النهائية 
إلى عمان، وذلك على مدار 90 يوما 
مبسافة 2000 كيلومتر عن طريق 
ري��اض��ة التجديف Kayak التي 
تعتبر صديقة للبيئة بالكامل، وهو 
ال���ذي يعتبر إجن���ازا ج��دي��دا وغير 
مسبوق أقيم للمرة األول��ى بهدف 

رفع مستوى الوعي البيئي في دول 
اخلليج العربي.

وف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي رع��ت زين 
أيضا حملة » تسوى نحميها » التي 
نظمتها الهيئة العامة للبيئة، والتي 
هدفت بشكل أساسي إل��ى احلفاظ 
ع��ل��ى البيئة وال��ت��ع��ري��ف بقانون 
البيئة اجل��دي��د وت��وع��ي��ة املجتمع 
حول أهم الفقرات التي نص عليها. 
ي��ذك��ر أن ف��ري��ق ال��غ��وص الكويتي 
التابع للمبرة التطوعية البيئية 
ي��ه��دف إل��ى املساهمة ف��ي صناعة 
الوعي البيئي لدى مختلف شرائح 
امل��ج��ت��م��ع، وحت��ف��ي��ز روح العمل 
التطوعي محليا ودوليا، وذل��ك من 
خالل إجناز املشاريع والبرامج التي 
تقوم بتأهيل وحماية البيئة البحرية 
الكويتية، وق��د حصل الفريق على 
اجلائزة البيئية الكبرى من مؤسسة 
الطاقة العاملية ومقرها النمسا نظير 

هذه اخلدمات التطوعية.

زين جتدد شراكتها مع فريق الغوص

البيئة  حماية  يدعم  جميرا«  ومنتجع  »ف��ن��دق 
خالل الذكرى السنوية العاشرة لساعة األرض

إن��ض��م ف��ن��دق ومنتجع جميرا 
ش���اط���ئ امل��س��ي��ل��ة إل����ى م��الي��ني 
األشخاص حول العالم في إحياء 
فعالية س��اع��ة األرض، وال��ت��ي 
صادفت يوم السبت 25 مارس في 
مت��ام الساعة 8:30 مساء، وذلك 
عبر إطفاء األضواء غير الضرورية 
واألجهزة الكهربائية األخرى في 
خ��ط��وة ت��ه��دف لتسليط ال��ض��وء 
على أهمية إتخاذ خطوات فعالة 

ملواجهة التغير املناخي.
 وب��ه��ذه املناسبة، ق��ال السيد 
هاكان بتك، املدير العام للفندق: 
»ُتعد ساعة األرض مبادرة غاية 
ف��ي األهمية توحد جهود الناس 
من شتى أنحاء العالم للعمل على 
حماية ال��ك��وك��ب، وتتماشى مع 
إلتزامنا الكبير بتحمل املسؤولية 
البيئية وتبني نهج اإلستدامة. 
وتعتبر واح���دة م��ن النشاطات 
املختلفة التي نتمسك بدعمها في 
هذا املجال منذ إفتتاحنا في مايو 
2013، األم���ر ال���ذي يضعنا في 
طليعة اجلهات الرائدة في مجال 
العمل للوصول ملستقبل بيئي 

أفضل«. 
 وإحتفاء بالذكرى العاشرة 
لفعالية ساعة األرض، قام الفندق 
الفاخر بتخفيف ش��دة األض���واء 
غير الضرورية وإيقاف النوافير 

في مختلف أنحاء الفندق، وذلك 
من الساعة 8:30 حتى 9:30 من 
مساء يوم السبت. كما دعا الفندق 
زواره وموظفيه ومختلف شرائح 
املجتمع للمشاركة ودع���م هذه 

الفعالية. 
ك��م��ا ت��ض��م��ن ال��ن��ش��اط جتّمع 
موظفي الفندق وأصدقاءه لتشكيل 
األبجدية البشرية حيث مت إلتقاط 
ص��ور جماعية م��ن أعلى الفندق 
للمشاركني الذين شكلوا بأجسادهم 

.)Earth Hour( كلمة
 أي��ض��ا أح��ي��ا م��وظ��ف��وا الفندق 

ساعة األرض في سكنهم وأظهروا 
دع��م��ه��م ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة ع��ب��ر إط��ف��اء 
األن��وار وتزيني املباني بالشموع. 
وعند إطفاء األن���وار، دع��ا الفندق 
املشاركني لتناول قالب احللوى 
مع طاقم العمل إحتفاال باملناسبة. 
وجتدر اإلشارة أن فندق ومنتجع 
ج��م��ي��را ش��اط��ئ املسيلة ق��د ح��از 
ش��ه��ادة ج��ري��ن ج��ل��وب م��ن��ذ ع��ام 
2015 تقديرا لتبنيه اإلستدامة 
في عملياته وإدارت���ه، األم��ر الذي 
يعكس إلتزام الفندق طويل األمد 

جتاه ممارسات االستدامة.

جانب من مشاركة فندق اجلميرا في فعالية ساعة األرض

ت��وف��ر مجموعة ش��وب��ا، إح���دى أهم 
شركات التطوير العقاري ال��رائ��دة في 
الشرق األوسط،، للكويتيني واخلليجيني 
اراضي قابلة لالستثمار اخلاص وبناء 
الفلل على قناة دب��ي املائية في شوبا 
هارتالند - امل��ش��روع املتكامل الوحيد 
بنظام التملك احلر الذي يبلغ مساحته 
8 مليون متر مربع في مدينة محمد بن 

راشد آل مكتوم.
وتقدر االراض��ي القابلة لالستثمار 
اخل��اص ب� %7 من املساحة االجمالية 
لشوبا هارتالند. يقدم املشروع أراضي 
خاصة ببناء الفلل ذات الواجهة املائية 
ف��ي وس��ط دب��ي مبساحة 14000 قدم 
مربع لالرض الواحدة، وميكن للمستثمر 
مت��ل��ك اك��ث��ر م��ن ارض لتصل مساحة 
االجمالية في االستثمار ال��ى أكثر من 
28000 قدم مربع. ويعرض املشروع 

للمستثمرين في املجال العقاري اراضي 
مبساحة 187000 قدم مربع مخصصة 
لبناء املجمعات السكنية وأرض واحدة 
مبساحة 86،755 قدم مربع لبناء فندق 
أو شقق فندقية حتت العالمة التجارية 

اخلاصة بهم.
وأك��د مؤخرا تقرير ص��ادر عن دائرة 
األراض���ي واألم���الك ف��ي دب��ي أن 3294 
مستثمرا سعوديا قاموا مبعامالت بقيمة 
8 مليارات دره��م في السوق العقاري 
ف��ي دب��ي خ��الل ال��ع��ام 2016. وتظهر 
االحصائيات منوا سنويا في االستثمار 
اخلليجي في القطاع العقاري في دبي 
وخصوصا من اململكة العربية السعودية 
حيث يحتل املستثمرون السعوديون 
امل��رك��ز الثاني ف��ي ترتيب املستثمرين 
العقاريني غير االماراتيني في دبي في 
الوقت الذي يحتل فيه املستثمرون من 

الهند املركز األول.
قال السيد بي إن سي مينون، مؤسس 
ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: » 
تعتبر دبي املالذ اآلمن واالبرز في املنطقة 
لالستثمار ال��ع��ق��اري امل��رب��ح، ويشهد 
السوق العقاري انتعاشا ملحوظا وطلبا 
مرتفعا على الوحدات السكنية والفندقية 
ويعود ذلك لتكاثر عدد السكان والزوار 
سنويا للمدينة نسبة ملوقعها املهم على 
اخلارطة السياحية العاملية ومكانتها 
االقتصادية املهمة في املنطقة باالضافة 
ال���ى استقطابها ألض��خ��م الفعاليات 
واملعارض الدولية. ويشكل العام 2017 
الفرصة األخيرة للمستثمرين العقاريني 
الراغبني في اللحاق بركب إكسبو 2020، 
حيث إن املتوسط الزمني إلجناز وتسليم 
املشروعات العقارية يتراوح بني عامني 

ونصف العام إلى ثالثة أعوام.« 

»شوبا« تتيح للمستثمرين الكويتيني فرصة 
متلك األراضي واالستثمار العقاري على قناة دبي املائية 

بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا

  دعمًا ملشاريع متكني املرأة

»كانون الشرق األوسط« تشارك في فعالية »منشي معا من أجل اخلير« 
في إطار التزام »كانون الشرق األوسط« 
CME، الشركة الرائدة عامليا في مجال حلول 
التصوير، بتشجيع وحتفيز املجتمع، تعاونت 
الشركة مع »مجموعة االحت��اد للطيران« في 
تنظيم فعاليتها االجتماعية السنوية اخلامسة 
»منشي معا من أجل اخلير«، برعاية كرمية 
من سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد 

آل نهيان.
ودعما ملشاريع متكني امل���رأة؛ محليا في 
املنطقة الغربية من أبوظبي؛ وزيادة التوعية 
بأهمية مشروع التعليم العاملي في أندونيسيا، 
تقام هذه الفعالية في »حديقة أم اإلمارات« في 
أبوظبي؛ حيث شهدت إقباال كبيرا مبشاركة 
أكثر من 600 ضيف، منهم النساء واألطفال 

الذي ساهمول بدعم هذه املبادرة النبيلة.
وم��ن أب���رز األنشطة ال��ت��ي شهدتها هذه 
الفعالية قسم الفنون واحلرف الذي صممته 

»ك���ان���ون« ب��اس��ت��خ��دام »ح��دي��ق��ة اإلب����داع« 
Creative Park، ال��ب��واب��ة اإللكترونية 
احل��ص��ري��ة ال��ت��ي ت��ع��رض ع���ددا ك��ب��ي��را من 
اإلب��داع��ات والتصميمات ال��ورق��ي��ة. وقامت 
»حديقة اإلبداع« بابتكار كتاب عملي حصري 
يساعد األط��ف��ال على إجن���از تصميماتهم 
وعرضها على املنّصة، كما ميكنهم أخذها فيما 

بعد إلى بيوتهم ملشاركتها مع عائالتهم.
واشتملت الفعالية على أنشطة عديدة 
منها: محاضرات حول »الفحوصات الصحية« 
قدمتها شركة أبوظبي للخدمات الصحية 
»ص���ح���ة«، وق��س��م »ال��ف��ن��ون واحل�����رف«، 
وم��ج��م��وع��ة م��ن ح��ص��ص ال��ي��وغ��ا واللياقة 
ورقصة »الزومبا «و»ركن األغذية العضوية« 
و»رك���ن التجميل«، ب��اإلض��اف��ة إل��ى »رك��ن 
األطفال« ال��ذي تقيم فيه »كانون« نشاطات 

جانب من الفعاليةترفيهية مرحة لألطفال.


