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إمارات اإلنسانية

كارثة،  أو  أزم��ة  أي  مواجهة  في 
تتصدر  دولية،  أم  كانت  إقليمية 
مد  في  اإلغاثة  مشهد  اإلم��ارات 
يد العون لكل محتاج في أي مكان 

بالعالم. 
في  متسارعة  أح��داث  ووس��ط 
أف��غ��ان��س��ت��ان ش��ه��دت وم���ا ت��زال 
للرعايا  جماعية  ش��ب��ه  م��غ��ادرة 
في  اإلم�����ارات  تسهم  األج���ان���ب، 
مسؤولي  إج���اء  عملية  تسهيل 
ال���دول  م��ن  مجموعة  وم��وظ��ف��ي 
مطارات  عبر  بأمان  والمنظمات 

الدولة وإلى وجهاتهم النهائية.
الدور اإلماراتي المشهود، القى 
ال��دول،  من  العديد  وتنويه  شكر 
أعربت  التي  أستراليا،  أب��رزه��ا 
الذي قدمته  للدعم  تقديرها  عن 
الدولة في عملية إجاء رعاياها، 
من  لعدد  الدبلوماسية  والبعثات 
أفغانستان،  من  الصديقة  ال��دول 
أثنتا  اللتين  وبريطانيا  وفرنسا 
هذا  في  اإلماراتية  الجهود  على 

الصدد. 
رس���ال���ة إن��س��ان��ي��ة ث��اب��ت��ة من 
الدولي  التعاون  بتعزيز  االل��ت��زام 
المحتاجين،  وإغ��اث��ة  حماية  في 
السلمية  الحلول  دعم  في  وأيضاً 
وم��ت��ع��ددة األط�����راف م��ن خ��ال 
جهود  لدفع  الشركاء  مع  العمل 
األفغاني  الشعب  تطلعات  تحقيق 
في السام والتنمية واالستقرار. 
اإلمارات التي استقبلت الرئيس 
العتبارات  وأسرته  غني  أش��رف 
إنسانية، تنضم إلى دعوة المجتمع 
بحل سلمي  يطالب  الذي  الدولي 
الشعب  وت��ط��ل��ع��ات  آم����ال  ي��ل��ب��ي 
األف��غ��ان��ي، وت��ش��دد على ض��رورة 
بشكل  واألم��ن  االستقرار  تحقيق 

عاجل في الجمهورية الشقيقة.
الجامع،  السياسي  الحل  يبقى 
الوحيد القادر على صنع وضمان 
السام. وتبقى اإلمارات مستعدة 
ل��ت��ق��دي��م أي دع���م وع��ون  دائ���م���اً 
األمن  يخدم  بما  الدولية  للجهود 

واالستقرار في المنطقة.

افتتاحية

سامي عبد الرؤوف )دبي(

قدمت اإلمارات لبرنامج 
األغذية العاملي 12.2 مليون 

دوالر منذ بداية العام اجلاري، 
وفق ما أعلن عبد املجيد 

يحيى، مدير مكتب البرنامج 
يف الدولة، واملمثل لدى دول 
مجلس التعاون اخلليجي، 
والذي وصف دور اإلمارات 

اإلنساني بأنه »أمنوذج يحتذى 
للعالم«. وقال يف تصريحات 
خاصة لـ »االحتاد«: »قدمت 

لنا اإلمارات دعمًا سخيًا 
خالل األشهر املاضية، متت 

االستفادة منه يف العديد من 
دول العالم، من بينها فلسطني 

واألردن وبنجالديش والصومال 
والسودان وإثيوبيا«. وأضاف: 

»نفذ البرنامج العديد من 
املبادرات واملشاريع، حيث مت 
الوصول إلى أوسع شريحة 

ممكنة، وإحداث فارق إيجابي 
ملموس يف حياة املستفيدين، 

ومن أهم املشاريع التي مت 
تنفيذها توزيع قسائم غذائية 

أو مواد غذائية«. 
)طالع ص 04 و05(

أبوظبي ) وام( 

أع��رب��ت دول��ة اإلم���ارات ع��ن إدانتها 
لمحاوالت  الشديدين  واستنكارها 
م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ال���ح���وث���ي اإلره���اب���ي���ة 
ال��م��دع��وم��ة م���ن إي�����ران اس��ت��ه��داف 
ال��م��ن��اط��ق واألع���ي���ان ال��م��دن��ي��ة في 

الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة 
اعترضتها  مفخخة،  مسّيرة  بطائرة 
لقوات  الجوية  ال��دف��اع��ات  ودمرتها 
ال��ت��ح��ال��ف. وح��ث��ت دول���ة اإلم����ارات 
والتعاون  الخارجية  ل��وزارة  بيان  في 
أن  على  ال��دول��ي  المجتمع  ال��دول��ي 
لوقف  وحاسماً  فورياً  موقفاً  يتخذ 

المتعمدة  العدوانية  األع��م��ال  ه��ذه 
المنشآت  تستهدف  التي  والممنهجة 
المملكة،  وأم��ن  والمدنية  الحيوية 
الهجمات  ه��ذه  استمرار  أن  م��ؤك��دة 
اإلره��اب��ي��ة ي��ع��د دل��ي��ًا ع��ل��ى سعي 
األمن  تقويض  إلى  الميليشيات  هذه 
واالستقرار في المنطقة. )طالع ص 17(

أدانت استهداف السعودية بطائرة مفخخة

»األغــذيــة العــالمـــي«:
العمـل اإلنسـاني اإلمــاراتـي أنمـوذج

اإلمـــارات: اعتداءات »الحــوثـي« متعمدة وممنهجة

بحثا هـاتفيًا عـالقات البلديـن والتطورات اإلقليميـة

محمـد بـن زايـد ومـاكـرون:
ترسيخ االستقرار والسالم يف املنطقة

أبوظبي )وام(

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أك��د 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان،  آل  زايد 
القائد األعلى للقوات المسلحة وفخامة 
الجمهورية  رئ��ي��س  م��اك��رون  إي��م��ان��وي��ل 
باتجاه  الجهود  دف��ع  أهمية  الفرنسية، 
في  واالستقرار  والسام  األم��ن  ترسيخ 

الدبلوماسية  الحلول  المنطقة من خال 
تطلعات  يحقق  ب��م��ا  ال��ف��اع��ل  وال���ح���وار 
والعيش  والتنمية  البناء  إل��ى  الشعوب 

بسام واستقرار. 
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه سموه 
من رئيس الجمهورية الفرنسية، تم خاله 
التطورات  بشأن  النظر  وجهات  تبادل 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة وب��ح��ث ع��اق��ات ال��ص��داق��ة 

لما  تنميتها  و  تعزيزها  وسبل  والتعاون 
الصديقين،  والشعبين  البلدين  خير  فيه 
اإلقليمية  القضايا  مجمل  إل��ى  إضافة 
المشترك.  االه��ت��م��ام  م��ح��ل  وال��دول��ي��ة 
جائحة  مستجدات  االتصال  تناول  كما 
وجهود  وال��ع��ال��م  البلدين  ف��ي  »ك��ورون��ا« 
المستويات.  مختلف  على  معها  التعامل 

)طالع ص 02(

9 شــركــات مـؤهلـة لمشـروع »استبـدال إنـارة الطـرق« بـأبـوظبـيهزاع بن زايد: العمل اإلنساني ركيزة ومنظومة قيم متكاملة 0313

09»الخـدمـة الوطنيـة« تحـدد إجـراءات االلتحـاق بالفصـل الجـامعــي

14

زياد إدريس

المؤسس والرئيس التنفيذي
لـ »الجبرا«: يؤكد أن اإلمارات 

أنموذج عالمي لتطور الخدمات 
المصرفية الرقمية

حــــــوار
خاص

خاص

مكب نفايات 
9 مواقع يحظر إنشاء مكبات نفايات جديدة 
فيها في مقدمتها األودية والشعاب والمناطق 

التاريخية والمحميات 
»شروق عوض«

10

حرائق المحاصيل 
القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية 
تحدد 6 إرشادات لتجنب اشتعال الحرائق في 

المحاصيل الزراعية 
»ناصر الجابري«

12

خالل اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي

02رئيـس وزراء أستـراليـا يشكـر الـدولـة للمسـاعـدة فـي إجـالء رعـايا بالده

تقــــــــــريـــــر
»حالة اللغة العربية ومستقبلها«..

22          تعزيز للهوية الثقافية

أبوظبي )وام(

والتعاون  الخارجية  وزارة  أك��دت 
اإلمارات ساهمت  دولة  أن  الدولي 
الرعايا  إج��اء  عملية  تسهيل  في 
األجانب من أفغانستان قبل وأثناء 
ال��وض��ع ال��ح��ال��ي. وذك���رت ال���وزارة 
أنه  الشأن،  ه��ذا  في  لها  بيان  في 
في إطار دعمها المستمر والدائم، 
وفق اعتبارات إنسانية، فقد عملت 
إلى جانب شركائها  اإلمارات  دولة 
ال��دول��ي��ي��ن ل��دع��م ج��ه��ود اإلغ��اث��ة 
وأش��ارت  أفغانستان.  في  الدولية 
تتابع عن  اإلم���ارات  دول��ة  أن  إل��ى 
أفغانستان،  ف��ي  ال��ت��ط��ورات  كثب 
الدولي  وتنضم إلى دعوة المجتمع 
يلبي  سلمي  ب��ح��ل  ي��ط��ال��ب  ال���ذي 

األفغاني  الشعب  وتطلعات  آم��ال 
ال��ش��ق��ي��ق. وأك�����د س��م��و ال��ش��ي��خ 
وزي��ر  نهيان  آل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
خال  الدولي  والتعاون  الخارجية 
راب  دومينيك  معالي  م��ع  ات��ص��ال 
دعم  البريطاني،  الخارجية  وزي��ر 
المجتمع  لجهود  اإلم����ارات  دول���ة 
ال��دول��ي م��ن أج��ل تحقيق األم��ن و 
االستقرار في أفغانستان بما يلبي 
الشقيق  األفغاني  الشعب  تطلعات 
جانبه  من  واالزده���ار.  التنمية  في 
توجه معالي دومينيك راب بالشكر 
إلى سموه على الدعم الذي قدمته 
مواطنين  اإلم����ارات إلج���اء  دول���ة 
الذين  األفغان  وكذلك  بريطانيين 
ساعدوا المملكة طوال ال� 20 عاماً 

الماضية. )طالع ص 16(

اإلمــــارات: دعـــم جهـــود 

اإلغاثــة فـي أفغـانستــان 

جهود إماراتية في إجالء رعايا الدول من أفغانستان )وام(

بيروت )وكاالت(

ميليشيات  زع��ي��م  إع����ان  أث����ار 
توجه  اإلره��اب��ي��ة،  اهلل«  »ح���زب 
بالمازوت  محملة  إيرانية  سفينة 
خ���ال س���اع���ات إل���ى ل��ب��ن��ان في 
للعقوبات األميركية، ردود  انتهاك 
ف��ع��ل م��ت��ع��ددة م��غ��رق��اً ل��ب��ن��ان في 

أزمة جديدة. ورد رئيس الحكومة 
الحريري  سعد  األسبق  اللبنانية 
على اإلعان، قائًا: »سفن الدعم 
مخاطر  معها  ستحمل  اإليرانية 
وع��ق��وب��ات إض��اف��ي��ة«. وأض���اف: 
الصباح عن  هذا  ما سمعناه  »هل 
وصول السفن اإليرانية هو بشرى 
خطير  إعان  أم  للبنانيين،  سارة 

وح��ول ص��راع��ات  ف��ي  لبنان  ب��زج 
السياق  وفي  وخارجية؟«.  داخلية 
نفسه، حّمل رئيس حزب »القوات 
الرئيس  جعجع،  سمير  اللبنانية« 
م��ي��ش��ال ع����ون، م��س��ؤول��ي��ة »ع��م��ا 
بعد  ب��ال��ب��ل��د«،  ي��ل��ح��ق  أن  ي��م��ك��ن 
وص����ول ال��س��ف��ن اإلي���ران���ي���ة إل��ى 

لبنان. )طالع ص 18(

»حــزب الله« يُغــرق لبنــان بــأزمــة جـديـدة

ردود فعل واسعة على سفينة »المازوت اإليرانية«

القمة العالمية لإلنسانية 
في »إكسبو« تبحث حلواًل 

للتعصــب والتمييــز

03

بـــــاٍق من الزمـــــن

يـــــــومًا

تحديث إجراءات دخول اإلمارة

أبــوظبـــــي
تعلن اكتمال برنامج التعقيـــم الـــوطنــي 

مستجدات »كورونا« خـالل 24 ساعة

59727 جرعة لقــــاح     318348 فحـــصــــــًا      
1077 إصــــــــابـــــــــة        1611 حالة شفــــــاء 

11

18.2 % نمـــو أربـــاح مـــؤسســـة 
15pdfمـــوانـــئ دبـــي خـــالل 6 أشهــر

مصابو انفجار منطقة عكار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة خالل وصولهم إلى مطار أبوظبي، أمس، على 

متن طائرة إخالء طبي للعالج في مستشفيات الدولة. وتأتي هذه المبادرة اإلنسانية في إطار العالقات 

األخوية التي تجمع الشعبين اإلماراتي واللبناني، وتجسيدًا لنهج دولة اإلمارات الراسخ في الوقوف إلى 

جانب أشقائها في مختلف الظروف. وقد باشرت الجهات الطبية في نقل المصابين إلى المستشفيات 

التخصصية لبدء برنامج العالج والتأهيل وفق أعلى معايير الخدمات العالجية. )طالع ص 08(

مصابو»عكار« يتلقون العالج في الدولة

عبدهللا بن زايد: ندعم تطلعات 
الشعب األفغاني في التنمية

دومينيك راب: نثمن جهود اإلمارات 
في إجالء البريطانيين واألفغان



«أغذية» تطلق «إي زاد» أول منصة ملزادات التمور
«ديوا» تشارك في ورشة عمل 

افتراضية حول الروبوتات

بدء عملية اإلدراج مع موسم الحصاد الحالي

أبوظبي (االتحاد)

إنتاج  شركات  كبرى  «أغــذيــة»،  مجموعة  أعلنت 
عن  أمــس،  المنطقة،  في  والمشروبات  األغــذيــة 
اإللكترونية،  للمزادات  زاد»،  «إي  منصة  إطــالق 
وفعالة  ومريحة  مبتكرة  بأنها  المنصة  وتتميز 
بائعي  ربط  على  وتعمل  التجارية،  األعمال  إلتمام 
جميع  من  بالمشترين  ــارات  اإلم دولــة  من  التمور 

أنحاء العالم، بما يسهل تداول التمور بالجملة.
وبيع  شــراء  عملية  من  زاد»  «إي  منصة  وتجعل 
لجميع  وربــحــيــة  شفافية  ــر  ــث وأك أســـرع  الــتــمــور 
األطراف ذات الصلة بعملية البيع. وتلتزم المنصة 
نخيلهم،  إنتاجية  زيادة  على  المزارعين  بمساعدة 
تمكين  مع  أفضل،  بشكل  التمور  جــودة  وتحسين 
عبر  أعمالهم  تنمية  من  بالجملة  التمور  مشتري 

إتمام عمليات الشراء بسهولة ويسر.
ستركز  المنصة،  عمل  من  األولى  المرحلة  وفي 
من  المزارعين  تمور  تسويق  على  تعامالتها  في 
على  التمور  إدراج  عملية  وتبدأ  اإلمـــارات،  دولــة 
المنصة مع موسم الحصاد الحالي، والذي انطلق 
األسبوع الماضي، مع وجود خطط للتوسع من أجل 
الالحقة  المراحل  في  أخرى  أسواق  إلى  الوصول 

من عمل المنصة.
إدراج  عند  المنصة  مع  المزارعين  رحلة  وتبدأ 
التمور  هذه  تصنف  التي  زاد»،  «إي  على  تمورهم 
الموثوقة  للمعايير  وفقاً  ثقة  شــهــادات  وتمنحها 
والدولية،  المحلية  األسواق  في  عليها  والمتعارف 
وذلك انطالقاً من الخبرة الواسعة واإلرث الممتد 

من السمعة الذي تتمتع به شركة الفوعة للتمور.
على  الــمــزاد  وفــتــح  التمور  توفير  سيتم  فيما 
ساعة،   48 لمدة  العالم  حول  للمشترين  زاد»  «إي 
التمور  البحث في قوائم  للمشترين  المنصة  وتتيح 
التمور  لنوع  وفقاً  تفضيالتهم  على  بناء  وتصفيتها 

والسعر والكمية والجودة المطلوبة.
ويمكن للمشترين استالم تمورهم التي اشتروها 
أي من  اختيار  أو  زاد»،  «إي  أحد مستودعات  من 
المنصة،  توفرها  التي  المضافة  القيمة  خدمات 
والتي تشمل التخزين والتعبئة والتحميل والتبخير 
والغسيل وتسليم التمور إلى مختلف أنحاء العالم.

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  سميث،  آالن  وقال 
لتحقيق  زاد»  «إي  منصة  ــشــاء  إن «تـــم  أغــذيــة: 
لصناعة  القياسية  المعايير  ضمان  مع  الشفافية، 

التكنولوجيا  عــلــى  بــاالعــتــمــاد  وذلــــك  ــمــور،  ــت ال
هذا  مــن  هدفنا  إن  نقدمها.  الــتــي  والــخــدمــات 
الصغار  الــمــزارعــيــن  ــط  رب فــي  يتمثل  الــمــشــروع 
عبر  بالجملة  التمور  بمشتري  مباشرة  والكبار 
توفير  ومن خالل  ومبتكرة.  بسيطة  واحدة  منصة 
هذا الرابط المباشر، سيتم التخلص من هوامش 
نفقات  من  الحد  إلى  إضافة  المخفية،  التكاليف 
التكلفة  مــن حيث  فــعــاالً  يــوفــر حــًال  مــا  الــســفــر، 

للمشترين».
تم  الــتــي  المنصة  هــذه  «إن  سميث:  وأضـــاف 
نقاط  معالجة  ــى  إل تــهــدف  خصيصاً  تصميمها 
األطراف  مختلف  منها  تعاني  كانت  التي  الضعف 
السيما  بالتمور،  المتعلقة  القيمة  سالسل  عبر 
وأننا نضع دائماً مزارعينا وعمالءنا في صميم كل 
ما نقوم به، وسنواصل القيام بذلك لضمان عوائد 

ومزايا اقتصادية عادلة للجميع».
وتهدف منصة «إي زاد» إلى توفير قنوات البيع 
فيه  تقدم  الــذي  الوقت  في  للمزارعين،  الــرائــدة 

تجربة كاملة خالية من المتاعب للمشترين.

دبي (االتحاد)

شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، يف ورشة عمل افتراضية 
إلطالع املشاركني يف برنامج إكسبو للمدارس على أبرز الروبوتات 

والتقنيات الروبوتية التي تستخدمها الهيئة يف عملياتها، إضافة 
إلى حملة عامة عن الروبوتات وأنواعها وحاالت استخدامها.

وتعّرف قرابة 1065 من طالب املدارس على الروبوت اآللي رباعي 
األرجل (سبوت)، حيث كانت الهيئة أول مؤسسة خدماتية يف 

املنطقة تستخدم هذا الروبوت يف عملياتها الداخلية. وقدمت 
الهيئة أيضًا شرحًا وافيًا عن الروبوتات الصناعية والروبوتات 

املتنقلة والروبوتات االفتراضية وروبوتات التحكم عن ُبعد.
وتدعم الهيئة كافة اجلهود الوطنية الهادفة إلى إجناح إكسبو 

2020 دبي، تنفيذًا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعاه اهللا، يف استضافة أفضل نسخة ملعرض إكسبو يف إمارة دبي.
وانسجامًا مع مسؤوليتها املجتمعية، تولي الهيئة أهمية بالغة 

لغرس ثقافة االبتكار واإلبداع لدى النشء اجلديد، وتعميق 
شغفهم ومعارفهم بأحدث التقنيات اإلحاللية مثل الذكاء 

االصطناعي، والطائرات من دون طيار، والطباعة ثالثية األبعاد، 
وتقنية البلوك تشني، وإنترنت األشياء وغيرها، ليكونوا قادة 

املستقبل وحجر األساس يف عملية التنمية املستدامة، لضمان 
مستقبل أكثر إشراقًا ألجيالنا القادمة.
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الجسدي

اإلمـارات نموذج عاملي يف تطور الخدمات املصرفية الرقمية

المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «الجبرا»:

التكنولوجية  التحتية  البنية  إن  وقال: 
تفيد  أن  يمكن  المناسبة  والــمــالــيــة 
الشرق  منطقة  سكان  مــن  الماليين 
ــي مـــازالـــت تــعــانــي من  ــت األوســــط ال
المالي،  الشمول  مــعــدالت  انخفاض 
مليون   180 من  أكثر  بها  يوجد  حيث 
فرد ال يتعاملون مع البنوك، وفي الوقت 
ذاته فإن منطقة الشرق األوسط تعد 
واحدة من المناطق التي تتمتع بأعلى 
نمو  بمعدل  لإلنترنت  انتشار  نسبة 
سنوي 5.5%، منبهاً أن هذه العناصر 
لمنطقة  مثالية  حالة  دراســة  تجعلها 
على مفترق طرق، قادرة على تخطي 
البلدان واالقتصادات في جميع أنحاء 

العالم.
وأوضح إدريس، أنه مع وجود مراكز 
مجلس  دول  ــي  ف ــة  ــي ــدول ال ــتــجــارة  ال
للخدمات  يمكن  الخليجي،  التعاون 
ــى نــطــاق  ــة عــل ــرقــمــي الــمــصــرفــيــة ال
عالمي، أن توفر األساس لالقتصادات 
التجارة  وآليات  المتنوعة  المستدامة 
أن  إلــى  مشيراً  الالمركزية،  الدولية 
كمنطقة  األوســــط  الــشــرق  منطقة 
الخدمات  تقدمه  أن  يجب  لما  مهيأة 
اختيار  وهـــو  الــرقــمــيــة،  المصرفية 
اللذين  التنظيمي  واالستعداد  السوق 

سيحددان نجاحه.
الـــخـــدمـــات  أن  إدريــــــــس،  وذكــــــر 
تقع   (Fintech) الرقمية  المصرفية 
وتجمع  العالمي،  االقتصاد  قلب  في 
ولديها  والتكنولوجيا،  التمويل  بين 
القدرة على تسريع التنمية االجتماعية 
السيما  األســـواق،  عبر  واالقتصادية 

وأن هناك نحو 1.7 مليار شخص على 
مستوى العالم ال يتعاملون مع البنوك 

(غير مشمولين مالياً).
«فينتك»  عبر  يمكن  «كما  وأضــاف: 
وسطى  لطبقة  حلول مصرفية  تقديم 
بنية  توفير  خالل  من  الظهور  سريعة 
تحتية رقمية دخلت حتى في المناطق 
النائية، إذ وصلت الهواتف الذكية اآلن 
على  يزيد  عالمي  انتشار  معدل  إلى 
أنه  مــؤكــداً  بسرعة،  وتــتــزايــد   %78
ضمن هذه المجتمعات التي تفتقر إلى 
الخدمات المصرفية أو التي تعاني من 
نقص في الخدمات المصرفية، يمكن 
أن توفر الخدمات المصرفية الرقمية 
األدوات الالزمة لتعزيز الثقافة المالية 
وتمويل ريادة األعمال وتعزيز الشمول 

بين الجنسين.
الخدمات  أهمية  إن  إدريــس،  وقــال 
ـــــرزت في  ــيــة ب ــرقــم ــة ال ــي ــمــصــرف ال
االقتصادات األكثر تقدماً بشكل الفت 
الماضية،  القليلة  الــســنــوات  خــالل 
العالم  أنحاء  جميع  في  شهدنا  ولــذا 

ــنــوك الــرقــمــيــة وشــركــات  ــب ظــهــور ال
 Revolut مـــثل  المالية،  التكنولوجــــيا 
وKakao وTinkoff، ما يوفر مجموعة 
تبسط  الـــتـــي  األدوات  مـــن  ــة  ــامــل ك
وتلبي  التقليدية،  المصرفية  العمليات 
ذات  المجتمعات  حياة  وأنــمــاط  قيم 
واالهتمامات،  الخاصة  االحتياجات 
منوهاً بأنه مع نمو هذا القطاع وتغلغل 
بشكل  الرقمية  المصرفية  الحلول 
متزايد في السوق، ستنتشر التأثيرات 
من  ثــروة  يتيح  ما  االقتصادات،  عبر 
ــفــرص الــجــديــدة وزيــــادة الــتــجــارة  ال

العالمية.

أهمية خاصة
حلول  مــن  االســتــفــادة  كيفية  وعــن 
خدمات  لتوفير  المالية  التكنولوجيا 
ــمــحــرومــة من  مــصــرفــيــة لــلــفــئــات ال
التعامل مع البنوك، أفاد إدريس، بأنه 
«الجبرا»  تأسست  المثال  سبيل  على 
أجــل  مــن  مصرفية  رقــمــيــة  كمنصة 
إلى  الصيرفة  مفهوم  وإدخــال  خدمة 
معهم  يتعاملون  ال  الذين  األشخاص 
أو  الــمــالــي  بسبب وضــعــهــم  الــبــنــوك 
مناطقهم  فــي  المصارف  توفر  عــدم 
باقة  تقديم  إلــى  باإلضافة  وغيرها، 
إلى األشخاص  الحديثة  التقنيات  من 

المصارف  مع  حالياً  يتعاملون  الذين 
مصرفي  تعامل  إلــى  بحاجة  ولكنهم 
سريع وفعال يتالءم مع التطور السريع 

لمجريات الحياة وعالم األعمال.
بنك  ببناء  بدأت  الشركة  إن  وقــال: 
رقمي عالمي المستوى يمثل مؤسسة 
الحجم،  كاملة  رقمية  مالية  خدمات 
ما يخلق نظاماً بيئياً قادراً على تلبية 
لعمالئها  المالية  االحتياجات  جميع 
ذلك  أن  موضحاً  حياتهم،  مدار  على 
وحسابات  الجارية،  الحسابات  يشمل 
ـــات األعــــمــــال،  الـــتـــوفـــيـــر، وحـــســـاب
والــبــطــاقــات الــمــاديــة واالفــتــراضــيــة، 
والــمــكــافــآت، والــتــحــويــالت وصــرف 
العمالت األجنبية، والتمويل الشخصي 
والرهون العقارية والشراء اآلن والدفع 
والتأمين  األصــغــر  والتمويل  الحــقــاً، 

واالستثمارات والتجارة اإللكترونية.
وأشار إلى أنه في ظل هذه المنتجات 
الشفافية  أهــمــيــة  ــرز  ــب ت الــمــتــعــددة 
أجل  مــن  والمجتمع  والنمو  والتميز 
بطريقة  الخدمات  تلك  وتقديم  توفير 

تضمن وجود توازن مناسب بين موفر 
الخدمة وبين العمالء، سواء كان ذلك 
أو  تشاركها  يتم  التي  المخاطر  فــي 

المكافآت التي يتم تقديمها.
ـــس، أنــه مــن خــالل ربط  وتــابــع إدري
«الجبرا»  عمالء  فإن  بالغرب،  الشرق 
التنظيمية  الــخــبــرة  مــن  يستفيدون 
ما  المتحدة،  المملكة  في  والحوكمة 
معرفة  فــي  بــاألمــان  الشعور  يمنحهم 
لحماية  تعمل  الممارسات  أفضل  أن 
أداء  يمكنهم  أنه  إلى  إضافة  أموالهم، 
العالم  فــي  مكان  أي  مــن  المعامالت 
التكنولوجية  التحتية  البنية  خالل  من 
التكلفة  منخفضة  األجنبية  للعمالت 
والمنصة المحلية، ما يجعلهم يشعرون 

بأنهم في المنزل. 
بيئي  نظام  وجــود  أن  إدريـــس،  وبين 
من  الــعــمــالء  يجعل  عالمياً،  متكامل 
بأهلهم،  دائــم  اتصال  على  المغتربين، 
ســـــواء مـــن خــــالل إرســــــال األمـــــوال 
واستالمها للعائالت أو من خالل االتفاق 
مع الشركات في موطنهم، منوهاً أن تم 
خدمة  أجــل  من  «الجبرا»  شركة  بناء 
عمالئها ومجتمعها، ومن خالل سلسلة 
التوريد المتكاملة يمكنها تحسين تجربة 
العمالء ومشاركة أفضل الممارسات من 

جميع أنحاء العالم إلى العالم.
«الــعــالــم  مجموعة  أن  إلـــى  وأشــــار 
الجديد» اإلماراتية التي تزيد أصولها 
تعد  أميركي،  دوالر  مليار   2.5 على 
«الجبرا»  في شركة  مؤسساً  مستثمراً 
جنباً إلى جنب مع مستثمرين مشاركين 
ــال  اســتــراتــيــجــيــيــن مــثــل بــنــك األعــم
المملكة  لحكومة  المملوك  البريطاني 
المتحدة، وشركات بريطانية، مبيناً أن 
االستثمار في «الجبرا» يمثل طموحات 
لالستثمار  الجديد»  العالم  «مجموعة 
للتمويل  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  ــاء  ــن ب فـــي 
لالستفادة  والشركات  الرائد  الرقمي 
الرئيسية  والمواضيع  االتجاهات  من 
األســواق  من  كل  في  منها  واالستفادة 

المتقدمة والناشئة.

وفيما يخص تزايد أهمية التمويل الالمركزي والعمالت المشفرة 

مؤخراً، أجاب إدريس، بأن التمويل الالمركزي (DeFi) والعمالت 

المشفرة، يوفران حلوالً للمشكالت األساسية التي تواجه التكنولوجيا 

الكبيرة والقطاع المصرفي التقليدي، مفسراً ذلك بأن هذه التقنيات 

تتمتع بالقدرة على إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل، 

وتقليل تكلفة المعامالت وحماية بيانات المستخدم، عالوة على 

أنه يمكن لطبيعة عمليات التمويل الالمركزي غير القابلة للفساد 

معالجة المشكالت النظامية التي تعاني منها الكثير من المناطق 

األقل تقدمًا في العالم. 

وأكد إدريس، أنه يمكن أن يؤدي توسيع نطاق وظائف هذه الحلول 

إلى تغيير الديناميكيات العالمية إلنشاء أصول جديدة تمامًا وفئات 

أصول وسلع تستخدمها الجماهير، ومن هذا المنطلق فإننا نعتقد 

أن هذا هو المستقبل الذي لديه القدرة على التأثير على االقتصاد 

العالمي.

التمويل الالمركزي

البنــــوك الرقــــمية يمكـــن أن توفـر خــدمات لـ 180 ملـيون فـــــرد في الشــــرق األوســـــط 

زياد إدريس:

التمويل الالمركزي 

والعمالت المشفرة.. 

األكثر تأثيرًا على 

االقتصاد العالمي

حسام عبدالنبي (دبي)

تعد دولة اإلمارات نموذجًا 

عالمياً في توفير وتطور 

حلول التكنولوجيا المالية 

«فينتك» حسب زياد إدريس، 

المؤسس والرئيس التنفيذي 

لشركة «الجبرا» المصرفية 

الرقمية.

وأكد إدريس أن القطاع 

المصرفي في دولة اإلمارات 

تطور بالشكل الذي يجعله 

يأتي في مقدمة بنوك 

الشرق األوسط من حيث 

تطوير خدمات مصرفية 

رقمية تلبي احتياجات 

العمالء وتتكيف مع 

متطلباتهم.

الخدمات الرقمية تقع 

في قلب االقتصاد 

العالمي وتجمع بين 

التمويل والتكنولوجيا

«فينتك» تسرع التنمية 

االجتماعية واالقتصادية 

وضرورية لتمويل ريادة 

األعمال 

آالن سميث: 

ربط المزارعين مباشرة 

بمشتري التمور بالجملة عبر 

منصة واحدة مبتكرة

خالل ورشة العمل (من المصدر)
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