إيطاليا تبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال االبتكار مع دولة اإلمارات
بالشراكة مع جامعة خليفة ومؤسسة دبي للمستقبل
إطالق سلسلة ندوات عبر اإلنترنت ابتدا ًء من  30سبتمبر
أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة؛  17سبتمبر  :2020أطلقت سفارة إيطاليا لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة مبادرة جديدة بعنوان
" "Innov Italy UAEوالتي تركز على بحث الفرص لتعزيز التعاون الثنائي في مجال االبتكار بين إيطاليا ودولة اإلمارات ،وذلك
ابتدا ًء من  30سبتمبر.
تتناول المبادرة التي يتم تنظيمها بالشراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل ،سلسلة ندوات لبحث
مناقشة القطاعات التالية وهي :األمن السيبراني  -الفضاء  -المدن الذكية والتنقل المستدام  -علوم الحياة  -تقنيات الغذاء  -وأخيرا ً الطاقة
المتجددة والمياه واالقتصاد الدائري .وتضم المبادرة مجموعتين من الفعاليات:
 6 ندوات عبر اإلنترنت (حلقة نقاش خاصة لكل قطاع) من المقرر عقدها بين شهري سبتمبر وديسمبر  2020بحضور متحدثين
رسميين من القطاع األكاديمي وقطاع األعمال من كال البلدين ،بهدف بحث التجارب اإليطالية واإلماراتية في مواجهة التحديات
المشتركة وتحديد اإلمكانات والفرص الكامنة لدعم الشراكة في القطاعات المذكورة أعاله؛
 6 ورش عمل بحضور شخصي ،من المقرر عقدها خالل النصف األول من العام المقبل  ،2021بمشاركة جميع أصحاب
المصلحة ،من الحكومات إلى الجامعات ومراكز البحوث والشركات والشركات الناشئة وحاضنات األعمال والكيانات المالية،
بهدف استكشاف أكبر فرص التعاون الثنائي وإطالق مشاريع مميزة.
وصرح سعادة نيكوال لينر ،سفير إيطاليا لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة ":تعود العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية بين إيطاليا
ّ
واإلمارات إلى عقود ماضية .نحن نفخر بالشراكة االستراتيجية بين البلدين ونسعى إلى تقديم أفضل التقنيات والخبرات اإليطالية في سبيل
تعزيز هذه الشراكة ،إضافة إلى جودة البضائع التي تحظى بتقدير كبير هنا ،كما أنه يسعدنا أن إيطاليا أو كما نطلق عليها اسم Belpaese
هي واحدة من الوجهات المميزة ألصدقائنا اإلماراتيين ،كما أصبحت اإلمارات العربية المتحدة وجهة اإليطاليين المميزة أيضاً.
وفي ظل الجائحة الراهنة ،نعتقد أنه الوقت المناسب إلحداث نقلة نوعية في عالقاتنا ،القائمة على الجذور المتأصلة في ثقافة وحضارة كال
البلدين ،بهدف تحقيق تطلّعنا اإليجابي نحو المستقبل والتركيز في التعاون القائم على االبتكار والمعرفة والتواصل .إضافة إلى ذلك ،تمثّل
مبادرة " "Innov Italy UAEمرحلة إعداد رئيسي لمشاركتنا في معرض إكسبو  ،2020كوننا سبّاقين في خوض هذه التجربة من
إكسبو ميالنو  ،2015وبالتالي تربطنا عالقة خاصة بهذا الحدث العالمي المنتظر في دولة اإلمارات.
نحن سعيدون أن نسته ّل هذه المبادرة مع جامعة خليفة وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل ،وهما من أهم ركائز االبتكار في اإلمارات
العربية المتحدة القائمة على العلوم التكنولوجيا واألبحاث .من جانبنا ،نحن على استعداد تام إلشراك أفضل الطاقات من المؤسسات والبحوث
والصناعة اإليطالية بهدف تحسين عالقاتنا وجودة شراكتنا".
مبادرة " :"Innov Italy UAEندوة عن األمن السيبراني في  30سبتمبر
تتضمن مبادرة " "Innov Italy UAEتسليط الضوء مواضيع بالغة األهمية عبر ندوتها االفتتاحية عبر االنترنت بعنوان "األمن
السيبراني" المقرر عقدها في  30سبتمبر في تمام الساعة  2ظهراً .أصبح األمن السيبراني مصدر قلق كبير لجميع المجاالت التكنولوجية،
بما في ذلك االتصاالت والطاقة والتصنيع والرحالت الفضائية ومعالجة األمراض الحرجة أو تحليل المناخ .مع التحول الرقمي المستمر،
ً
معرضا ً للخطر في نفس الوقت ،كما زادت شدة موجات الهجمات واالختراقات الخطيرة مثل برامج الفدية
أصبح كل شيء
متصال ولكن ّ

 ransomwareالتي تطالب بدفع فدية لصانع البرنامج من أجل إمكانية الوصول للملفات .تشمل تحديات األمن السيبراني الجديدة
الدور الناشئ للذكاء االصطناعي في منع الهجمات اإللكترونية ،ولكن أيضا ً كهدف للهجمات المنسّقة ،ال سيما عند تنفيذها على إنترنت
األشياء والبنية التحتية السحابية.
سيتس ّنى للحضور المشاركة واالنضمام إلى حلقات النقاش حيث يقدم المتحدثين الرسميين اإلستراتيجيات الوطنية لكال البلدين ويبحثون
تحديات الحوكمة وتحليل القضايا التكنولوجية الرئيسية في كل قطاع بهدف تمهيد الطريق لوضع الحلول واالستجابات المحتملة المقدمة من
قبل الشركات الناشئة المبتكرة.
فيما يلي الجدول الزمني للندوات عبر اإلنترنت المتاحة للتسجيل مجاناً:
التاريخ

عنوان الندوة

 30سبتمبر

األمن السيبراني

 8أكتوبر

الفضاء

 21أكتوبر

المدن الذكية والتنقل المستدام

 4نوفمبر

علوم الحياة

 18نوفمبر

تقنيات الغذاء

 9ديسمبر

الطاقة المتجددة والمياه واالقتصاد الدائري

لمزيد من المعلومات وآخر المستجدات ،يرجى متابعة السفارة اإليطالية على انستغرام و فيسبوك و تويتر  -أو زيارة الموقع الرسمي على
االنترنتhttps://ambabudhabi.esteri.it/Ambasciata_AbuDhabi/en/ambasciata.
انتهى
للمحررين
مالحظات
ّ
سفارة ايطاليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة
مقرها في أبو ظبي ،هي بعثة أجنبية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي اإليطالية ،تقوم بأعمال التمثيل الدبلوماسي
السفارة اإليطاليةّ ،
اإليطالي في اإلمارات العربية المتحدة .للمعلومات والتواصلitalianembassy.abudhabi@esteri.it :
لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع Twister Communications Middle East
مي توما | +971 55 768 4150 | mtouma@twisterme.ae
شيال توبياس | +971 55 872 3009 | stobias@twisterme.ae

