خبر صحفي

معرض الخريجين العاملي يتلقى طلبات املشاركة في مبادرة التصدي لفيروس
"كوفيد "19-من الطالب واألساتذة في  125جامعة من  40دولة
●
●
●
●
●

ّ
وجه "معرض الخريجين العالمي" ،املبادرة التابعة ملجموعة "آرت دبي" ،دعوة مفتوحة ل ألاساذةة ولبا
الجامعات حول العالم للبحث عن حلول للقضايا الناجمة عن أزمة "كوفيد"19-
ً
ااستمر ذقديم املشاريع من  16مارس حتى  2أبريل ،وذلقى املعرض لبالاا  390مشروعا من لبا جامعيين
ولريجين وأاساذةة من  125جامعة في  40دولة
لضعت املشاركات للتقييم من قبل لجنة ذحكيم ذضم نخبة من لبراء االبتكار والتكنولوجيا واملشاريع
ً
الجديدة ،واستشكل آراؤهم أاسااسا لتوجيه مرحلة التقييم املقبلة
ً
ً
على مدار الشار املقبل ،اسيجري املعرض ذحليبا مفصبا ملتطلبات املشاريع التي ذوص ي بها اللجنة بهدف ذحديد
املشاريع التي يمكن دعماا للدلول حيز التنفية
املتقدمون باملشاريع:
 oجاات أكاديمية بتخصصات ذتنوع بين التكنولوجيا والتصميم واإلحصاء والطب ،من مؤاسسات
تعليمية ذضم معاد مااساتشواستس للتقنية وجامعة هارفارد وجامعة أكسفورد وكلية إمبريال ك أوليدج
إلى جانب جامعات في البلدان النامية على غرار كينيا والعراق وباكستان واملكسيك والفلبين
ً
 8 oجامعات من دولة اإلمارات ذقدم  20مشروعا ذتنوع بين امللصقات منخفضة التكلفة التي ذحتسب
وقت غسل اليدين إلى درااسة مستقبلية حول كيفية تعامل دبي مع الوباء ،من وجاة نظر ذصميم
املدن
القصير (الصحة
أ
 oاملشاريع ذلبي الحاجات امللحة (مثل املستلزمات الطبية) واألولويات على املدى
النفسية لبال فترة العزل) واالاستراذيجيات بعيدة املدى (بنية ذحتية عصرية مستعدة للوبئة)

دبي ،اإلمارات العربية املتحدة 21 ،أبريل  :2020أعلن "معرض الخريجين العالمي" منصة االبتكار الرائدة للتأثير
االجتماعي واملوجاة للطبا الجامعيين حول العالم على مدار العام ،أوالةي ينعقد بالشراكة مع مؤاسسة دبي
لبااستثمارات الحكومية ،وبدعم من ا.ر.م .القابضة أوهيئة دبي للثقافة والفنو أن ،عن ذلقي مشاركات من أكثر من

 125جامعة في  40دولة لبال مرحلة ااستقبال الطلبات ملبادرذه الرامية للتصدي للقضايا الناجمة عن وباء "كوفيد-
 ."19أ
أ
ذم إلباق الدعوة املفتوحة بهدف االاستجابة لتداعيات وباء " كوفيد ،"19-وأذاحت ملجتمع املعرض الةي يضم أكثر
من  260جامعة حول العالم فرصة اقتراح حلول ذتصدى للتحديات التي تعترض الناس واملجتمعات والحكومات
ً
حول العالم ،وذلقت املبادرة  390للبا بين  16مارس و  2أبريل  .2020أولضعت املشاريع للتقييم على يد لجنة
ذحكيم ذضم لبراء يمثلون  4شركات ومؤاسسات رائدة في القطاعين العام والخاص بدبي أوهي مؤاسسة دبي
ً
لبااستثمارات الحكومية؛ وا.ر.م .القابضة؛ أوومضة؛ أومجموعة آرت دبي ،واستشكل آرا أؤهم أاسااسا لتوجيه مرحلة
التقييم املقبلة .ولبال املرحلة التالية ،اسيتواصل معرض الخريجين العالمي مع الطبا واألاساذةة الةين ابتكروا
هةه املشاريع بهدف ذحليل متطلبات ذطويرها في اسبيل ذحديد املشاريع التي يمكنها دلول مرحلة االلتبار والتنفية.
أواسيتلقى أي مشروع يتم التياره جائزة أكاديمية على هيئة منحة تغطي راسوم العام الدراس ي للطالب املخت أار أ أو ما
يعادل القيمة لترذيب منحة بحثية لقسم األاستاذ املختار ،إضافة إلى الدعم لتطوير املفاوم وبناء املشروع.
أ
وفي هةا السياق ،قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ،رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون:
"إنه ملن املشجع للغاية أن نرى معرض الخريجين العالمي ،إحدى املبادرات املحلية اإلبداعية املتميزة في دبي،
ّ
للتحرك وإيجاد حلول للتحديات الحالية
ظل هةه األوقات الحرجة لدعوة املجتمع العالمي
يستنهض الامم في ّأ
واملستقبلية الناجمة عن ذفش ي جائحة "كوفيد "19-والتي ألقت بظبالاا على العالم أجمع .وكانت الدعوة املفتوحة
ً
ً
التي أللقاا املعرض من أولى املبادرات االاستباقية التي القت إقباال وااسعا ومقترحات مةهلة من أملع املواهب
ُ
والعقول املبدعة الشابة من الطبا والخريجين املتميزين حول العالم .وذظار هةه املبادرة واالاستجابة الكبيرة التي
ً
حظيت بها مدى أهمية اإلبداع واإلنسانية املخلصة لتجتمع معا والعمل على ااستنباط حلول مبتكرة ملواجاة
املعوقات والتغلب على الصعوبات ماما كانت كبيرة .واستواصل دبي للثقافة التعاون مع شركائها لدعم وذحفيز
وذطوير هةه املبادرات ،وبةل كل الجاود املمكنة لطرح أفكار أوحلول ذدعم جاود البشرية للخروج من هةه املحنة
اإلنسانية".
أ
كزت على قضايا ذختلف في شدة
أوجاءت املشاريع من عدة ذخصصات تشمل الانداسة الطبية وذصميم األلعا  ،ور أ
ً
إلحاحاا ،وحلول على درجات متفاوذة من التعقيد في إمكانية ذطبيقاا وآفاقاا ،بدءا من معدات الوقاية الشخصية
ً
الطبية التي ذواجه شحا في املخزون حول العالم إلى السيااسات العامة إلعداد املجتمعات ملواجاة ذفش ي األمراض
في املستقبل .أ

وذقدم باملشاريع لبا وأاساذةة من مؤاسسات مصنفة ضمن قائمة أفضل عشر جامعات حول العالم ،على غرار
معاد مااساتشواستس للتقنية وجامعة هارفارد وجامعة أكسفورد وكلية إمبريال كوليدج وجامعة اسنغافورة
الولنية ،إلى جانب مؤاسسات من دولة اإلمارات على غرار جامعة ميدلسكس دبي؛ والجامعة األمريكية في الشارقة؛
ومعاد إنسياد؛ وجامعة نيويورك أبوظبي ،ودول نامية مثل بيرو وأوغندا ومصر وذركيا وليتوانيا وماليزيا .وااستجا
للدعوة لريجون من أفضل  4كليات للتصميم في العالم وهي الكلية امللكية للفنون ،وجامعة لندن للفنون ،وكلية
ً
أيضا ،مما يؤكد على الصبات الوثيقة التي
باراسونز للتصميم وكلية رود أيباند للتصميم لاةه الدعوة املفتوحة أ
يتمتع بها معرض الخريجين العالمي مع مؤاسسات التصميم الرائدة حول العالم .أ
أ
أمثلة عن املشاريع املتقدمة:
فورسايت ( – )Foresightنظام قائم على الذكاء االصطناعي ملراقبة تعافي املرض ى .وضع وباء "كوفيد "19-أنظمة
الرعاية الصحية حول العالم أمام ذحديات هائلة ناجمة عن العدد الكبير من املرض ى الةين يحتاجون الرعاية
بأجازة التنفس ،األمر الةي أدى إلى مواجاة صعوبات في متابعة حالة املرض ى واالاستجابة لاا بشكل منااسب .لةلك،
ً
ً
ً
يمثل مشروع "فوراسايت" نظاما قائما على الةكاء االصطناعي وقادرا على معالجة املعلومات السريرية للمريض
ً
ً
بشكل فوري ،ويقدم ذوزيعا لوارزميا لنتائج الرعاية املركزة ،مما يزيد من ااستجابة املريض ويخفف من أعباء
العمل على كوادر الرعاية الصحية عبر ذحديد األولويات .وقدم هةا املشروع فريق "ثيرد آي انتلجنس" من كلية
إمبريال كوليدج لندن -اململكة املتحدة .أ
سوشال بليس ( - )Social Placeتسخير املساحات العامة في دبي لتعزيز الصحة النفسية .غيرت مماراسات
ً
قببا.
التباعد االجتماعي بشكل كبير من اسبل ااستخدام اسكان املدن ملرافقاا أومساحاتها العامة اسواء اليوم أو مست أ
يركز مشروع اسوشال بليس على ابتكار ااستخدامات جديدة للمساحات العامة بدبي لتحقيق التوازن بين
لةلك ،أ
حاجة السكان إلى مماراسة النشالات الخارجية في أوقات البد فيها من االلتزام بالتباعد االجتماعي .ويهدف املشروأع
إلى ذأاسيس منالق مخصصة ملماراسة ذلك األنشطة التي من شأنها ذحسين صحة األفراد البدنية والنفسية ،وذلتزم
بقواعد ومعايير السبامة في التواصل االجتماعي .وقدم هةا املشروع أليدا باذا من جامعة هيريوت وات  -دبي .أ
فريش تراكر  -Fresh Tracker -تحسين استخدام اإلمدادات الغذائية .كيف يمكننا مساعدة الناس على ذرذيب
اكر
مخزونهم من املواد الغةائية الطازجة واملواد التموينية بطريقة اسالة وصحية؟ هنا يأتي دورأ مشروع فريش ذر أ
الةي يوفر مجموعة من امللصقات الةكية التي ذقترنأ بتطبيق للاواذف الةكية وتعمل على مراقبة معلومات هةه

املواد مثل كميتها وفترة انتهاء الصباحية وذاريخ الشراء .قدم هةا املشروع كل من شينغ هونغ لي وزيوان زو من معاد
مااساتشواستس للتقنية -الواليات املتحدة األمريكية .أ
أ
ً
جودة الهواء في الترام ClAir Tram -مواصالت عامة صحية ونظيفة .غالبا ما ذرذبط املواصبات العامة بعدة
مفاهيم اسلبية مثل افتقارها للراحة واسوء التهوية أواملخالر الصحية ،لكنها عناصر جوهرية للبنية التحتية الحضرية
أوينبغي أن ذحظى بثقة الجماورأ .لةلك ،يقترح مشروع  ClAir Tramذراسيخ جودة الاواء والنظافة كنقاط رئيسية
من املواصبات العامة عبر ذجايز مقطورات الترام بعدد وافر من أجازة ذنقية الاواء عباوة على ذصنيع التصاميم
الداللية للمقصورات بمواد مضادة للميكروبات .قدم املشروع إريك مانتس هانسن من أكاديمية موثسيوس
للفنون الجميلة -أملانيا .أ
أيام الجمعة لالبتكار ( -)Fridays for Innovationتجمع رقمي لخبراء حل املشاكل .في غضون ثباثة أاسابيع منانتشار وباء كورونا في أوروبا ،شارك أكثر من  80ألف مصمم وماندس وعالم في عدة فعاليات "هاكاثون" عبر اإلنترنت
أ
لتصميم أوابتكار آالف الحلول للحد من انشتار الوباء .لكن ولسوء الحظ ،استةهب معظم هةه الحلول اسدى بسبب
نقص الدعم والتنسيق ،وهي مشكلة تسمى "نفايات التصميم" .وهنا يأتي دور مشروع أيام الجمعة لالبتكار الةي
يمثل حركة بحثية جماعية يجتمع فيها املبدعون لتصميم الحلول ومشاركتها ومواءمتها بدعم من منصة أرقمية
بحثية وقاعدة بيانات جامعة ومترابطة للتصدي للتحديات التي يواجااا العالم اليوم .قدم املشروع يوهانس موذر
ويجيونغ ك أو من الكلية امللكية للفنو أن -اململكة املتحدة .أ
إيرث سوت ( –)Earth Suitمالبس مصممة للتجول خارجا .كيف للناس أن يحافظوا على صحتهم النفسيةً
والبدنية وقدراتهم املالية في ضوء الدعوات املنطقة للبقاء في املنازل وذجنب االحتكاك باخآلرين حفاظا على اسبامة
الجميع؟ ينظر مشروع إيرث اسوت في اسيناريو امتداد الوباء لفترة ألول ،األمر الةي اسيحتم على الناس الخروج
من منازلام أوالحفاظ على اسبامتهم في الوقت نفسه .أواملشروع عبارة عن بدلة من قطعة واحدة تغطي كامل الجسم
ً
بحرية .قدم املشروع لورين ميوكو من جامعة
أوذحتوي على لوذة مدمجة ،وذتيح أيضا التجول والتفاعل مع اخآلرين ّأ
روتشستر للتكنولوجيا -الواليات املتحدة األمريكية .أ
كينكو (-)Qenqoمركز نظافة للمجتمعات الفقيرة .تعرف املجتمعات الفقيرة بكونها عرضة النتشار األمراض ،أوهي
بالتأكيد معرضة أكثر النتشار وباء "كوفيد "19-بسبب نقص املعلومات أواملوارد الصحية املحدودة وظروف الحياة
ً
في منازل صغيرة ومزدحمة .يمثل مشروع كينكو مركزا للنظافة واملياه النقية التي اسيتم إنتاجاا بتكلفة منخفضة

ً
ومن مصادر متوفرة بكثرة ،مما اسيوفر السبل األاسااسية لنظافة اليدين ومصدرا للمياه الصالحة للشر  .قدم
املشروع فريق الرابطة االجتماعية من الجامعة الكاثوليكية البابوية في بيرو .أ
بي تي إن إل -تعقيم حاويات التوصيل للمنازل .للبيات التوصيل املنزلي عرضة للتلوث ،كما أن لريقة تعقيماا
ليست بسيطة ومباشرة ،ولاةا يهدف مشروع بي تي إن إل إلى ذقديم عملية ذوصيل آمنة وفعالة واسالة .وباالاستفادة
من مصابيح األشعة فوق البنفسجية القادرة على ذطاير األاسطح من فيروس كورونا دون أية ذترك آثار اسلبية على
جودة املنتج ،يمكن لفرق التوصيل وضع الطرود دالل علب ذحتوي على مصابيح باألشعة فوق البنفسجية في
نقطة التوصيل وذفعيل عملية التعقيم عبر الاواذف املتحركة .ويمكن للمشترين بعد ذلك حمل لرودهم من
ً
الصندوق شخصيا ،األمر الةي اسيقلل من احتمالية حدوث التلوث بنسبة كبيرة .قدمت املشروع اسارة شافعي من
الجامعة األمريكية في الشارقة -اإلمارات العربية املتحدة.
أ
لنساعد أنفسنا ( –)Help Ourselvesمشروع لتسجيل املتطوعين أثناء أزمة "كوفيد ."19-أبدى آالف الناس
ً
في الصين ااستعدادا ملساعدة اخآلرين على ذجاوز هةه األوقات الصعبة ،لكنهم افتقروا إلى قنوات موثوقة للتعاون
ً
ً
ذكيا يشمل معلومات عن األشخاص
املتبادل وقاعدة بيانات جامعة .يعد مشروع لنساعد أنفسنا ذطبيقا أ
املحتاجين وأولئك الراغبين في ذقديم املساعدة .ذم ذصميم وإلباق التطبيق بشكل فوري على منصة "وي تشات
ميني"  ،WeChat Miniوقد اساهم التطبيق بالفعل بتقديم العون لآلالف من كبار السن والشركات واملنظمات
التطوعية بطريقة مبسطة ومنخفضة التكلفة .قدم املشروع فريق هايجي من جامعة هونان -الصين .أ
انتهى-نبذة عن معرض الخريجين العاملي
معرض الخريجين العالمي هو مبادرة أللقتها مجموعة "آرت دبي" ويمثل منصة ابتكار رائدة ملشاريع التأثير االجتماعي للخريجين والجامعات على
ً
مدار العام .أويتم في كل عام التيار دفعة من األكاديميين الذباع عملية ذطوير ممنهجة وااستعراض مشاريعام ومااراتهم .وباعتباره جزءا من
"أاسبوع دبي للتصميم" ،يسعى "معرض الخريجين العالمي" إلى تعزيز حضور الخريجين على الساحة العاملية ،ويهدف برنامجه املخصص لريادة
األعمال إلى مساعدة املبتكرين على دفع عجلة مشاريعام لطرحاا في السوق ،بدعم من صندوق "ا .ر.م القابضة" البالغة قيمته  10مبايين
ً
درهم .ويهدف املعرض أيضا إلى تعزيز التفاعل بين صفوف مجتمعه عبر فرص ذبادل املعارف التي ذتيح للكاديميين ولبراء القطاع مشاركة
معارفام ورؤاهم حلو االبتكار والحلول البازمة لبناء مستقبل أفضل .أ
أ
ً
وبات معرض الخريجين العالمي مؤلرا إحدى املبادرات الرئيسية املنضوية ضمن لطة دبي للثقافة لتحقيق رؤيتها الرامية إلى ذراسيخ مكانة دبي
كمركز عالمي للثقافة واالبتكار  .وذلقى املعرض أكثر من  1200للب من  200جامعة حول العالم في نسخته الخامسة مع مشاريع ذخرج تغطي
مجا أالت التصميم والعلوم والتكنولوجيا والانداسة .وذضمنت الجامعات املتقدمة مؤاسسات رائدة من شتى أرجاء العالم إلى جانب مؤاسسات
من البلدان النامية .أ
أ
أ
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مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية
َ
مؤاسسة دبي لبااستثمارات الحكومية هي الةراع االاستثماري الرئيس ي لحكومة دبي .ذأاسست في شار مايو عام  ،2006وفقا للمراسوم رقم ()11
لسنة  ،2006وذم ذكليفاا بتوحيد وإدارة محفظة حكومة دبي من االاستثمارات واملؤاسسات التجارية .كما ذم ذكليف مؤاسسة دبي لبااستثمارات
الحكومية بماام اإلشراف االاستراذيجي على محفظة ااستثمارات حكومة دبي عبر ذطوير وذطبيق ااستراذيجيات ااستثمارية محكمة ومعايير عالية
لحوكمة الشركات .ذركز املؤاسسة على رفع قيمة االاستثمارات بما يحقق الفائدة القصوى ألصحا املصلحة وإمارة دبي على املدى الطويل.
ً
وذضم محفظة مؤاسسة دبي لبااستثمارات الحكومية عددا من الشركات الرائدة عبر ليف متنوع من القطاعات الحيوية التي تعتبرها حكومة
دبي قطاعات ااستراذيجية ذخدم أهداف التطور والنمو لإلمارة .وذضم هةه القطاعات :الخدمات املالية ،النقل ،الصناعة والطاقة ،العقار
واالنشاءات ،الضيافة والترفيه ،التجزئة وغيرها .باإلضافة لةلك فقد دأبت مؤاسسة دبي لبااستثمارات الحكومية ،عبر ااستراذيجية ااستثمار عاملية
اسليمة ومتوافقة مع املحفظة الحالية ،على اقتناص الفرص االاستثمارية الواعدة حول العالم مؤكدة الحضور القوي لدبي في األاسواق العاملية.
نبذة عن ا.ر.م .القابضة
ا.ر.م .القابضة هي مجموعة ااستثمارية متعددة التخصصات تسعى لتكون قوة اقتصادية دافعة وداعمة للشراكات والفرص من لبال
االاستثمارات املحلية واإلقليمية والعاملية .ويأتي التزام املجموعة باملسؤولية املجتمعية في قلب ااستراذيجيات أعمال املجموعة .ذحرص املجموعة
على ذوظيف مواردها لدعم ذقدم املجتمعات وذمكين املبدعين من الوصول إلى حلول مبتكرة تساعد على بناء مستقبل أفضل .وذتعاون املجموعة
ً
مع الشركات التي تشاركاا الرؤى بهدف ذواسيع دائرة شراكاتها لتعزيز العباقات وذوفير الفرص التنموية .ذمتلك املجموعة أاساما في كبرى الشركات
في دبي في القطاعات االقتصادية مثل القطاع املصرفي ،وقطاع االذصاالت ،قطاع األلعمة واملشروبات ،وقطاع العقارات ،وقطاع الضيافة.
أ
تستثمر املجموعة في العقارات منة  1976ولاا إاساامات وااستثمارات مجتمعية في مختلف القطاعات واملشاريع في املنطقة والعالم .ملزيد من
املعلومات ،يرجى زيارة املوقع االلكتروني www.armholding.ae :أ
أ
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