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you to manage pre-press, printing, converting and  
quality control seamlessly while maximizing  
sustainability and empowering continuous  
optimization. Interested? Find your local BOBST 
representative at www.bobst.com/contact

ˍ  One complete
  solution

Discover more

أوسكار صناعة الالفتات اإلعالنية المضيئة على المستوى العالمي

مدينة شنجهاي

 الصين في الفترة ما بين

 ٦:٤سبتمبر۲۰۲۳م
 ۸۰۰۰۰ زائر ۲۰۰ عارضمساحة عرض ٦۰۰۰۰ متر مربع

أكبر تجمع لصناعة الالفتات اإلشهارية المضيئة

التسجيل متاح مجانا لجميع الزائرين

www.SignChinaShow.com ،للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا

سلسلة الفعاليات:

معرض ساين شاينا ۲۰۲۳. مدينة شنجن/ ۱۷ يويو ۲۰۲۳

المعرض متكامل للغاية مع صناعة أضاءة الليد، ويركز على سوق الالفتات اإلعالنية في جنوب الصين 

حلول ومعدات الطباعة، 

واألحبار

لوحات الفنون القتالية، 

وركائز الطباعة

ماكينات الحفر 

والقطع بالليزر

شاشات العرض التجارية، 

وشاشات نقاط البيع

اللوحات اإلعالنية، 

LED  ونظام إضاءة

اإلعالنات الخارجية،

 والالفتات الرقمية
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 Perfect from all sides.
The new Speedmaster SX 102.
Great made even better. Discover the new and much
improved Speedmaster SX 102 and its many great features.

 heidelberg.com/new-sx102

Heidelberg Middle East FZCO
P.O.Box 34133, Dubai, UAE
Phone +971 4 347 77 20, heidelberg.com
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Based on a world bank Report, “A New State of Mind: Greater 
Transparency and Accountability in the Middle East and North Africa” 
MENA region grew 5.5% during 2022(the fastest rate since 2016)  and 
it is expected to grow 3.5% in 2023. However, the growth is uneven in 
the Middle East region. GCC growth during 2022 is around 6.9 percent 
driven by high oil prices as well as higher growth rates in non-oil sectors. 
Countries in the Middle East and North Africa (MENA) are on diverging 
growth paths in the new global environment. For oil exporters, it 
presents opportunities—because elevated oil and gas prices are a major 
source of export earnings and fiscal revenues for Gulf Cooperation 
Council (GCC) countries and developing oil exporters in the region. 
So numbers are clearly in favor of GCC countries. Since graphic arts 
industry is coupled to the economies of the region, UAE, Saudi Arabia 
and other GCC countries are buzzing with activities. A flurry of printing 
and packaging events took place and more are to come including Xerox 
Emirates and OpenText™ Cloud Solution Event. Xerox Emirates shared a 
partnership with OpenText™ in the UAE for over 10 years. OpenText™ is a 
world leader in Information Management, helping companies securely 
capture, govern and exchange information on a global scale.
In the international scene Hunkeler Innovationdays (HID) was held in 
Switzerland. Hunkeler Innovationdays is a unique industry event held 
every two years that showcases the latest advancements in digital 
printing and finishing technology. The most recent edition of HID 
was held from February 27 to March 2, 2023, at the Messe Lucerne in 
Switzerland. The event drew thousands of visitors from around the 
world, including industry experts, manufacturers, and service providers.
The event featured over 100 exhibitors showcasing their latest products 
and services in the field of digital printing and finishing. Visitors had the 
opportunity to learn about the latest trends and developments in the 
industry, as well as network with other professionals and experts in the 
field.
You can read all about theses stories and more in this issue of ME Printer. 

A New State of Mind
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Dubai Electricity & Water Authority 
(DEWA) has announced the registra-
tion of a new patent for an adhesive 
device for 3D printers. This is the 
seventh patent registered by DEWA’s 
R&D Centre. The device distributes 
the adhesive material on the 3D 
printing plate, ensuring that the 

printed material sticks securely to 
the build plate, thereby effectively 
eliminating 3D printer bed adhesion 
problems.
DEWA’s MD & CEO HE Saeed Moham-
med Al Tayer emphasized that this 
achievement support’s the author-
ity’s efforts in developing advanced 
infrastructure using additive manu-
facturing. DEWA uses 3D printers to 
produce prototypes and spare parts 
for its distribution, generation, and 
transmission divisions, and to sup-
port the digitization of its inventory.
“The R&D Centre supports innova-
tion in all production and operational 
areas, becoming a global platform to 
enhance the services and operations 
of all its utilities’ divisions. DEWA’s 
3D printing projects are widely 
recognized by utilities worldwide. 
The R&D Centre’s efforts are part of 
the pioneering Dubai 10X initiative, 

launched by HH Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, Vice Presi-
dent and Prime Minister of the UAE 
and Ruler of Dubai, which envisions 
a Dubai that is ahead of the world by 
10 years. The initiative is also in line 
with the Dubai 3D Printing Strategy, 
which aims at making Dubai a global 
hub for 3D printing technology by 
2030,” says Al Tayer.
Waleed Bin Salman, Executive Vice 
President of Business Development 
and Excellence at DEWA, adds, 
“The R&D Centre has enriched the 
scientific community with special-
ized research and by developing the 
capabilities of the research team. 
Consequently, this has enhanced 
Dubai’s position as a global hub for 
research and development in en-
ergy and water efficiency, renewable 
energy, smart grid technologies, and 
capacity building in these areas.”

News

Bottled Water Brand Bisleri Enters UAE with 
Dubai Tie-up

Indian bottled water brand Bisleri 
International Pvt. Ltd. has forayed 
into international markets, signing a 
bottling and manufacturing tie-up 
with Dubai-based Nasser Abdulla 
Lootah Group, to make its brand 
available in the UAE. The partner-
ship will help strengthen Bisleri’s 
presence across the UAE.
The Emirates Drinking Water, a part 
of the diversified Nasser Abdulla 
Lootah Group, will manufacture 
and bottle the mineral water brand 
Bisleri and the premium spring 

water brand Vedica at its plant in 
Dubai, and will be sold in mass-
premium general and modern 
trade stores, hotels, restaurants, 
and via e-commerce platforms in 
Abu Dhabi, Dubai, and Sharjah.
Bisleri International CEO An-
gelo George says, “The UAE market 
shows healthy growth projections 
with a noticeable appetite for Indian 
brands and products. Bisleri holds a 
strong connect with the Indian dias-
pora living in the region. The UAE is 
a beginning to our expansion plans, 

and we are committed to increasing 
our presence overseas.”
The UAE market for bottled mineral 
water is showing significant growth 
projections at a CAGR of 11% over 
the next five years. “Hot weather 
conditions, salinity of water and 
lack of home RO purification, and 
booming tourism with a very rapid 
expansion of related infrastructure 
has made Dubai the world’s larg-
est consumer of bottled water,” 
explains George. “The entry into the 
UAE would pave the way for Bisleri’s 
expansion across other markets in 
the Middle East,” he adds.
Sunir Sulaiman, chief operating 
officer at Emirates Drinking Water, 
comments on the recent tie-up with 
Bisleri International, “We are happy 
to associate ourselves with Bisleri, the 
oldest water brand in India. We are 
confident that Bisler’s legacy along 
with our expertise will complement 
each other. The bottling will be done 
under the flagship of Emirates Drink-
ing Water and along with Bisleri, we 
are poised to achieve our goals in the 
UAE’s competitive market.”

Regional

The Emirates Drinking 
Water, a part of the 
diversified Nasser 
Abdulla Lootah Group, 
will manufacture and 
bottle the mineral 
water brand Bisleri

DEWA’s R&D Centre Promotes 3D Printing with 
New Patent
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Total paper exports 
grew by 16% to record 
$409.36 million, as 
against $353.34 million 
in 2021

Egypt’s Export Council of Printing, 
Packaging, Paper, Literary and Artistic 
Works has announced that the sec-
tor’s exports increased 8% to $1.063 
billion in 2022 as against $987.8 mil-
lion in the year-earlier period.
The council’s report revealed that 
the packaging sector’s exports rose 
by 4% to $624.75 million in 2022 as 
against $601.63 million in the year-
earlier period. While corrugated 
cardboard exports totaled $46.81 
million in 2022, a rise by 8%, as 
compared to $43.15 million in 2021, 
folding carton exports grew by a ro-
bust 126% to $30.15 million in 2022, 
as compared to $13.35 million in the 
year-earlier period.
The flexible packaging sector’s 
exports dipped 3% to $348 million 
in 2022, as compared to $358.68 
million in 2021. Plastic packaging 
exports were up by 4% to $132.60 
million, as against $127.1 million.
Paper bag exports remained flat 
at $3.53 million in 2022, the same 
as in the preceding year, whereas 
exports of textile bags grew by 4% 
amounting to $132.60 million in 

2022, as compared to the year-earlier 
period’s $127.1 million.
Total paper exports also grew by 16% 
to record $409.36 million, as against 
$353.34 million in 2021. Exports of 
the significantly important printing 
paper showed a strong growth by 
92% to $15.90 million as compared 
to $8.49 million in the year-earlier 
period. In comparison, kraft paper 
exports declined by 29% to $6 mil-
lion in 2022.
Exports of fluting paper registered a 
huge decline by 43% to $1.7 million 
in 2022, as against $3.6 million in 
2021. Also, while testliner exports 

amounted to $38.5 million in 2022, 
a year on year (YoY) decline of 5%, 
as against $40.35 million, duplex 
paper recorded exports to the tune 
of $21.3 million in 2022, a YoY decline 
of 7%, as against $22.8 million.
Tissue paper exports grew 6% to 
$70.6 million in 2022, as against 
$68.5 million, the preceding year. 
Jumbo rolls saw a 63% YoY growth 
in exports to $131.5 million in 2022, 
as against $80.7 million. Finally, the 
total exports of the book printing 
sector grew by 2% in 2022 to $11.76 
million, as against $11.56 in the year-
earlier period.

Imported paper prices fell between 
10% and 15% beginning this Febru-
ary, due to an increase in global 
market supply.
Amr Khader, head of the paper 
division at the Cairo Chamber of 
Commerce said that the drop in 
imported paper prices will see an 
increase in the volume of paper 
supply in the market in the com-
ing months.
Khader added that international 
paper manufacturers had cut the 
price by around $200 for a tonne 
of paper at the beginning of this 
month, amounting to $1,100 per 
tonne from $1,300 per tonne.
The Egyptian market’s consump-
tion of writing and printing paper is 
around 4,50,000 tonnes per annum. 
Of this around 3,00,000 tonnes are 
imported, while the remaining 
quantity of 1,50,000 tonnes of paper 

is produced locally by leading paper 
manufacturers such as Quena Paper 
Industry Company and Misr Edfu 
Paper Company, along with several 
other smaller manufacturers. 60% 
of Egypt’s paper imports come 
primarily from Austria, China, Ger-
many, Indonesia, Italy, and Portugal.
The dip in imported paper price 
and its increased supply in the 
market over a period of 2 to 3 
months are likely to affect the price 
of domestic paper. The decrease in 
imported paper prices is expected 
to impact the domestic market 
during the month of April, with 
price per tonne ranging between 
42,000 and 44,000 pounds, com-
pared to the current market price 
of 55,000 pounds.
Khader also pointed out that paper 
shipments that were stockpiled 
in ports for months were fully 

released at the beginning of 2023, 
and have returned to normal levels 
witnessed before the crisis that 
resulted from the central bank’s 
decision requiring importers to use 
letters of credit rather than docu-
mentary collection when buying 
from abroad since March 2022.

Egypt’s Printing and Packaging Exports Cross 
$1 Billion

Imported Paper Prices Drop As Global Supply 
Picks Up
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Gulfood 2023, the largest annual 
food and beverage sourcing event 
in the world, held at Dubai World 
Trade Centre (DWTC) from 20-24 
February, 2023, ended on a posi-
tive note.
The 28th edition of the industry 
leading event saw a larger audi-
ence than ever before, bringing 
together F&B communities from 
across the world to the modern 
metropolis to chart the way 
forward for this rapidly evolving 
sector.
Gulfood 2023 is a show that prom-
ises to launch new industry trends, 
power fast-paced global sourcing, 
bring together the most diverse 
world of F&B, and ultimately push 
the sector conversations from 
agenda to action.
125 countries participated in this 
year’s edition, featuring over 5,000 
exhibitors, with 1,500 of them new 
to the show, who occupied 24 halls 
and 1 million sq. ft. of exhibition 
space of F&B products and innova-
tion. The expanded 2023 exhibitor 
line-up saw new pavilions from 
Armenia, Cambodia, and Iraq, 
and welcomed back returning 
pavilions from Australia and South 
Africa.
Another significant highlight of 
Gulfood 2023 was Gulfood Green, 
a new global sustainability initia-
tive to ignite and continue conver-
sations within the wider F&B com-
munity to create a momentous 
shift towards more sustainable 
and resilient food production and 
consumption. The aim is to influ-
ence key food industry champions 
for sustainable food systems trans-
formation leading up to COP28 
and setting a future precedent.

With UAE’s Minister of Climate 
Change and Environment HE 
Mariam bint Mohammed Alm-
heiri making the opening address, 
Gulfood Inspire featured over 100 
distinguished speakers, includ-
ing thought leaders, new-age 
entrepreneurs, culinary talents, 
and industry commentators from 
diverse fields, opening up to 
explore several themes of industry 
relevance. The prominent summit 
featured some of the most impact-
making conversations in the world 
of F&B on a platform to learn, 
debate, network, and benchmark 
the latest technologies.
Unveiling the next culinary trend 
and food masterpieces, Gulfood 
Top Table presented a star-studded 
lineup of internationally renowned 
chefs, including Michelin-starred 
chefs, who rolled out over 30 
master classes with thousands of 
new culinary creations; chef talks 
on alternative proteins, borderless 
cuisine, desserts, Dubai’s thriving 
female chefs, global flavours, and 
sustainability; and a competition 
for cooks dishing out good home-

made food. For the first time, Top 
Table also presented a unique 
culinary showcase by diverse food 
communities, creating impact 
across the larger culinary ecosys-
tem.
Foodverse at Gulfood 2023 pro-
vided a chance to discover how 
new cutting-edge technology will 
revolutionise the F&B industry, 
and the unimaginable possibilities 
the food ecosystem is presented 
through a fully-immersive journey 
into Web 3.0. Visitors also experi-
enced real-life applications of food 
technology including food in the 
metaverse, virtual restaurants, the 
Internet of Food (IoF), 3D printing, 
artificial intelligence (AI), and F&B 
NFT projects, emerging technology 
trends that will pave the way for fu-
ture innovations in the F&B industry.
Another highlight of Gulfood 2023, 
was Gulfood YouthX, the first-of-its-
kind launch-pad for empowering 
promising F&B talents with a career 
changing experience. The YouthX 
Young Chef Challenge was held on 
23 February, 2023, at Gulfood Top 
Table.

News Regional

Gulfood 2023 Sees 30% Increase in F&B Elite

125 countries 
participating in this 
year’s edition, featuring 
over 5,000 exhibitors, 
with 1,500 of them new 
to the show
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View our DTF
guide here:

DTF PRINTING -
A USEFUL ADDITION
FOR YOUR BUSINESS

POSSIBLE 
WITH OUR 
GT3 AND 

GTX SERIES

garmentprinter.global.brother

When using or combining both DTF and 
DTG, you can gain the biggest flexibility for 
your business and use the advantages of 
both methods, which will lead to a lot of new 
opportunities and faster work operations.

TWO METHODS - ONE AND
THE SAME PRINTER
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Kuwait’s Ahli United Bank (AUB) has 
gone digital, providing advanced 
digital banking services in all its 
branches through gradual transition 
from paper-based transactions. 
Customers can complete their 
transactions with civil ID card digital 
verification and e-signatures and 
receiving instant receipts via e-mail 
among others, ensuring a pioneer-
ing banking experience that keeps 
pace with the digital acceleration.

The paperless transactions not 
only lead to speedy transactions 
and operational efficiency, but also 
reflect the organizational approach 
to supporting environmental sus-
tainability.
Abdullah Jaragh, General Manager 
Information Technology at AUB says, 
“Enhancing customer experience, 
whether through the bank’s 
branches or its online channels, 
is our primary goal, and from this 

standpoint we have taken the initia-
tive to implement this new service 
and operate it in the bank’s main 
branch, provided that it is circulated 
to more branches successively.”
Digital transactions have been met 
with great acceptance among the 
bank’s customers with details of 
banking transactions sent instantly 
to customers via e-mail, with re-
duced paper documents. In addition 
to the ease of keeping the digital 
copy, it is secured with a strong and 
unique password ensuring more se-
curity and privacy for the customer.
“Ahli United Bank continues to 
develop its services and products 
to keep pace with developments in 
the banking sector. In this context, 
the bank considers the digitization 
of banking services and solutions 
provided to customers and the ap-
plication of the latest digital banking 
technology as the most important 
element in providing a banking 
experience that satisfies customers’ 
aspirations,” says Jaragh.

Riyadh hosted LEAP 2023, the 
2nd-edition of the world’s most vi-
sionary technology event, from 6-9 
February, 2023, at the strategically-
located Riyadh Front Exhibition & 
Conference Centre (RFECC), featur-
ing a series of new investment and 
funding programmes to accelerate 
Saudi Arabia’s multiple-field digital 
transformation.
Co-organised by the Saudi 
Federation for Cybersecurity, 
Programming and Drones (SAFCSP) 
with tahaluf – a strategic joint 
venture co-owned by Informa PLC 
and SAFCSP – LEAP23 displayed 
transformational talent, a product 
showcase of advanced and gen-
erative technology potential, and 
a celebrity cast of government 
policy-making leaders, billionaire 
business magnates, entrepreneurs, 
musical icons, and sporting heroes 
turned financiers and futurists.
The event announced further 

News Regional

Kuwait’s Ahli United Bank Aids Sustainability By 
Going Digital

Regional

LEAP23 Promotes New Digital Investments in 
Saudi Arabia

Digital transactions 
have been met with 
great acceptance 
among the bank’s 
customers
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LEAP23 had over 
700 speakers, from 
footballers-turned-
tech-enthusiasts 
to investors with 
multi-million dollar 
portfolios

investments to the tune of $580 
million, with fresh ones to more 
than $9 billion revealed earlier 
this week to support future tech-
nologies, digital entrepreneurships, 
tech startups, and enhance Saudi 
Arabia’s position as the largest digi-
tal market in the Middle East and 
North Africa (MENA) region. The 
new deals included the launch of 
a major data centre and two dedi-
cated academies for developing 
and unearthing technical skills and 
homegrown talent by providing 
them with the tools of the future.
In his keynote address, Saudi 
Minister of Communications and 
Information Technology Abdullah 
Alswaha says, “Technology and 
innovation have enormous poten-
tial to transform economies and 
societies. We live in a time where 
you either leap or be left behind. 
We are proud to host LEAP to help 
the region lead and leapfrog with 
technology and innovation.”
There were over 900 exhibitors who 
made new contacts with thousands 
of regional and international tech 
professionals.
Under Saudi’s Digital Content 
Council, the Ignite programme 
launched several package financing 

programmes and private sector 
partnerships amounting to $170 
million. Technology consulting 
services major Wipro announced 
investments of $110 million to 
expand its cloud studio service, de-
velop digital healthcare solutions, 

and support local talent develop-
ment. Global games development 
platform Unity announced its first 
regional academy and a centre for 
developing electronic games in 
partnership with MCIT to create 
and foster technical talent. Leading 
IT, software, and cloud computing 
company Zoho plans to expand 
its presence in the Kingdom, 
confirming an allocation of $300 
million over the next decade as a 
portfolio balance to support Saudi 
startups to aid the country’s digital 
transformation. While DAMAC 
Group announced its investment 
expansion in Saudi Arabia’s large 
data centres, Amazon has pledged 
for its first regional academy to train 
and develop over 35,000 talents, 

providing them with professional 
certificates in cloud computing and 
artificial intelligence (AI).
LEAP23 had over 700 speakers, 
from footballers-turned-tech-
enthusiasts to investors with 
multi-million dollar portfolios, who 

joined the stellar lineup including 
Thierry Henry, French football 
legend and tech investor; Baroness 
Karren Brady CBE, vice chairman, 
West Ham United F.C.; Tim Draper, 
American billionaire, venture 
capital investor, and founder of 

Draper Fisher Jurvetson (DFJ), 
Draper University, Draper Venture 
Network,  and Draper Associates; 
Ana Marques, CEO of Barcelona-
based brain-treatment company 
Neuroelectrics; Pekka Lundmark, 
president and CEO of Nokia; Ioana 
Matei, head of Metaverse/Web3, 
creative director, producer, and 
co-founder at Procter & Gamble, 
London Area; Steven Bartlett, Brit-
ish businessman, entrepreneur, TV 
personality, and founder of award-
winning and hugely innovative 
social media marketing agency 
Social Chain; and James Caan, Brit-
ish-Pakistani entrepreneur, media 
commentator, and former investor 
on BBC’s reality television business 
programme Dragons’ Den.
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MODON Inks Contract For Local Cardboard Products

Majid bin Rafid Al-Arqoubi, CEO of 
the Saudi Authority for Industrial 
Cities and Technology Zones (MO-
DON), signed a contract to set up 
a factory for the local production 
of cardboard products in the in-
dustrial city of Waad Al Shamal. Set 
on an area of 12,690 square meters, 

with investments amounting to 14 
million riyals, this is the first foreign 
investment in the new industrial 
city.
The factory, owned by a Jordanian 
company and specialized in the pro-
duction of egg cartons, will operate 
in compliance with environmental 
standards approved by MODON, 
by applying recycling concepts to 
ensure optimal utilization of paper 
and cardboard with less wastage 
and disposing the waste in a scien-
tific manner without harming the 
environment.
This is the company’s second such 
factory in the industrial cities of 
MODON, after the 7,000 square 

meter Tabuk facility with invest-
ments worth 12 million riyals and 
a production capacity of 25 tonnes 
per day.
MODON provides a typical indus-
trial environment that is able to 
keep pace with all developments 
in the global manufacturing sector. 

This is done according to the high-
est quality standards in terms of a 
system of advanced environmental 
services, incentives, and prominent 
investment options that ensure 
ease of procedures, reduction in 
operational costs, and less time 
and effort for investing partners 
through its updated strategy. The 
aim is to enable the industry to 
unlock the full potential of local 
content, based on its role in achiev-
ing the four enabling objectives of 
the Kingdom’s National Industry 
Strategy (NIS), and the initiatives 
assigned to it as per the National In-
dustrial Development and Logistics 
Program (NIDLP) in line with Saudi 

Vision 2030.
MODON had launched the circular 
economy project, starting with the 
second industrial city in Dammam, 
which aims to re-modernize the 
concept of consumption, reduce the 
depletion of energy and resources, 
and shift to reuse, sharing, repair, 
renewal, remanufacturing, and 
recycling to eliminate waste. Within 
the framework of the NIS, the target 
sectors in Waad Al Shamal include 
metallurgical industries, fertilizers, 
oil, glass, non-metallic minerals 
and building materials, medical 
supplies, wood and furniture indus-
tries, in addition to the manufacture 
of plastics and chemicals, paper and 
paper products, clothing and tex-
tiles, leather, and food industries.
Waad Al Shamal is strategically lo-
cated in the northern part of Saudi 
Arabia, with the Turaif domestic 
airport and Al Qurayyat passenger 
railway station located 18 kilome-
ters and 171 kilometers to the west, 
respectively.
Since 2001, MODON has been 

responsible for the regulation and 
promotion of industrial estates and 
technology zones in Saudi Arabia 
and to encourage the private sector 
to become involved in the develop-
ment, operation, and maintenance 
of industrial estates. MODON cur-
rently supervises 36 industrial cities 
across the Kingdom, which includes 
more than 5,000 production facilities 
under construction. It is also working 
to develop its investment system 
and strengthen it with standards 
set by the Quality of Life Program to 
keep pace with the aspirations of its 
partners in the private sector, em-
power women, and support small 
and medium enterprises (SMEs).

Regional

Since 2001, MODON 
has been responsible 
for the regulation and 
promotion of industrial 
estates and technology 
zones in Saudi Arabia
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Saudi Arabia’s Literature, Publish-
ing & Translation Commission is 
organizing the ‘Writers and Readers 
Festival’ from 23 February to 11 
March, 2023 in the Eastern Province 
to celebrate Arab and international 
culture and literature.
The festival is being held in five 
different locations in the Eastern 
Region, namely Dammam Corniche, 
Dhahran Expo, Khobar Corniche, 
King Abdulaziz Center for World 
Culture (Ithra), and Qatif Corniche.
The authority’s choice in selecting 
the Eastern Province reflects the 
region’s cultural richness and its 
impact on the literary creativity in 
the Gulf region, presenting littera-
teurs such as Tarafah ibn Al-A’bd, 
who enriched Arab culture with his 
immortal poems.
The festival, while aiming to attract 

prominent intellectuals from differ-
ent nationalities to present their 
works to an international audience, 
will also provide opportunities for 
partnerships in publishing and 
translation, allowing private and non-
profit sectors to contribute to the 
enrichment of the literary movement.
Visitors to the festival can par-
ticipate in a comprehensive cultural 
programme including an interactive 
session that allows a live immersive 
literary experience designed with 
a variety of creative templates 
including panel discussions with 
writers, a literary salon, art criticism 
workshops, children’s activities, 
movie screenings, a book fair, liter-
ary street activities, a social media 
corner in literature and information, 
theatrical works, poetic and lyrical 
evenings, shops for craftsmen, and 
cafes and mobile food carts.
Through its festival, the Literature, 
Publishing & Translation Commis-
sion seeks to celebrate writers and 

readers as the most influential links 
in the chain of culture and human 
civilization, besides providing a 
platform that allows Saudi Arabia’s 
literary creators to communicate 
on a global platform to enrich the 
cultural arena and provide the 
community with aesthetic forms of 
literature, culture, and other arts.

Saudi Literature Commission Celebrates 
Culture & Literature

Leading food processing and pack-
aging solutions company Tetra Pak 
showcased its end-to-end solu-
tions at the just concluded Gulfood 
2023, the world’s largest annual 
food and beverage sourcing event.
Under the theme ‘Unlocking 
Growth’, the five-day event which 
concluded on 24 February, 2023, at 
Dubai World Trade Centre played 
host to a record 5,000-plus exhibi-
tors from more than 125 countries.
With an increasing demand for 
new ingredients that provide 
health benefits and promote 
sustainability, Tetra Pak presented 
its latest packaging portfolio, com-
prising innovative products and 
sustainable solutions with reduced 
environmental impact and a com-
petitive edge for its customers.
Managing Director at Tetra Pak 
Arabia Area Niels Hougaard spoke 
about the excitement in showcas-
ing their work at Gulfood 2023 and 
sharing knowledge and solutions 

with consumers and potential 
customers. “At Tetra Pak, our ap-
proach to solving our customers’ 
problems involves working along-
side them to bring about success-
ful sustainability transformations 
and execute plans for innovative 
product launches while support-
ing manufacturing integration and 
improving operational efficien-

cies.”
“We are proud to present our 
portfolio of innovative and sustain-
able end-to-end solutions to the 
current global challenges facing 
the food and beverage industry 
and promise to keep bringing the 
most efficient and technologically 
advanced solutions to the region,” 
adds Hougaard.

Tetra Pak Showcases End-to-End Solutions at 
Gulfood 2023
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News

Saudi Media Forum Examines Global Media 
Developments

Around 1,500 media professionals, 
experts, and industry stakeholders 
from within the Kingdom and various 
international countries attended the 
second-edition of the Saudi Media 
Forum that was held in the capital city 
of Riyadh on 20-21 February, 2023.
Through its various sessions and work-
shops, the forum discussed develop-
ments in global media in its various 
sectors such as print, broadcast, and 
digital platforms, and highlighted the 
new dimensions of journalism and the 
importance of digital media, digital 
platforms, and mobile journalism.
The forum also reviewed the most 
prominent local and international 
media experiences, and its role as 
an important industry in handling 

economic, political, and issues. The 
reality of Arab media and many 
media-related issues were also looked 
into.
Mohammed Fahad Al-Harthi, Presi-
dent of Saudi Media Forum, says, “The 
forum is a media and cultural platform 
for dialogue, discussions, and opinions 
on the reality and the future of the 
media, which is witnessing rapid 
development. It is taking place at a 
time when the Saudi media is seeing 
an unprecedented boom by keeping 
pace with global changes and making 
use of the latest, most-advanced tech-
nologies that have contributed to the 
spread of its content on a global scale.”
“The forum provides an opportunity 
to meet with intellectuals, writers, and 

opinion makers from around the 
world, and learn about some of the 
most successful media stories being 
shared,” adds Al-Harthi.
Winners of the Saudi Media Forum 
Award were announced during the 
event. The award, one of Saudi Media 
Forum’s initiatives, opens its doors 
to competing media professionals in 
print, broadcast, and digital media, 
and honours prominent Arab media 
personalities for their outstanding 
contributions. The award also aims to 
develop media content in the King-
dom, stimulate professional creativity 
and competition, and honour innova-
tors in this field.
The awards fall into various categories 
under print journalism, electronic 
journalism, audio and visual produc-
tions, Twitter content, media entre-
preneurship, scientific production, in 
addition to the media personality of 
the year award.
In conjunction with the second 
edition, the Saudi Media Forum also 
launched the ‘Be a Broadcaster’ initia-
tive. A first of its kind in the Kingdom, 
the initiative aims to evaluate young 
talents interested in television, radio, 
and podcast presentation to show 
their skills and take advantage of of-
fers from media networks.      

Regional

The forum will also 
review the most 
prominent local and 
international media 
experiences

With the pandemic-induced blues 
over, Sharjah is back with the 8th edi-
tion of its much-loved Al-Warraqeen 
Used Book Festival at the picturesque 
Palm Gardens on the banks of Khalid 
Lake.
The four-day book fest, that kicked 
off on 1 February, 2023,  has attracted 
bibliophiles from various academic 

institutions, associations, and diplo-
matic missions who have zeroed in 
on thousands of choicest titles in a 
variety of genres and languages that 
are being sold cheap ranging from 1 
dirham to 20 dirhams.
The proceeds from the book sales 
are being donated to the Sharjah City 
for Humanitarian Services (SCHS) as 
a fund raiser for its various projects 
for people of determination. “The 
festival’s primary goal is to enhance 
the value and importance of books 
by encouraging people to read. It 
also seeks to develop and strengthen 
the spirit of voluntary work among all 
ages, promote cultural and social val-
ues, and encourage creativity among 
people of determination,” says SCHS 

Director Mona Abdul Karim Al Yafei.
SCHS Director General Sheika 
Jameela bint Mohammed Al Qasimi 
called on everyone to visit the fes-
tival to acquire valuable books and 
establish private libraries, stressing 
that the main goal of the book fest 
was not only to generate revenue 
for people with determination, but 
to strengthen the cognitive, cultural, 
and social impact among volunteers 
and the public.
Coinciding with the ‘Year of Sustain-
ability’, Sheika Al Qasimi says, “One 
of the goals of this used book festival 
is to consolidate the concept of 
sustainability in reading. Circulation 
and reuse of books not only reduces 
consumption of paper leading to less 

Sharjah Hosts Adored Al-Warraqeen Used Book 
Festival
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Synonymous with quality paper 
for more than five decades now, 
UAE-based fine paper company 
Sona Papers has launched its an-
nual calendar themed “Go Green, 
Ban Plastic” as its 2023 edition. The 
UAE launch was held on 3 Febru-
ary, 2023, inaugurated by Melanie 
Trzcinski, Head of Sales IMEA at 
Fedrigoni Group – Paper BU.
The calendar stands as a testament 
to the company’s commitment to 
provide best-in-class products and 
as another milestone for celebrat-
ing the best of graphic design and 
printing industry through its 
vibrant images and thoughtful 
content. The calendar also serves as 
a perfect desk accessory for office 
or home use, making it a must have 
for professionals across industries.
The calendar is a true showcase of 
contemporary print and design 
strengthening Sona Papers as a 
pioneer in the fine paper market, 
providing top-notch products.
Sona Papers has created this year’s 
calendar showcasing the “Go 
Green” concept with twelve of In-
dia’s most renowned innovative de-
sign houses and graphic designers 

by amalgamating the world’s best 
fine papers and using the expertise 
of some the best graphic designers 
in the country. The twelve designers 
with the ‘green cause’ close to heart 
have used their creative heads to 
plead the case for a ‘Greener World’ 
through this calendar.
The inspiring masterpiece is a one-
of-a-kind calendar that celebrates 
our planet and its beauty. Each 
month in the calendar features a 
different graphic design from a vet-
eran artist interpreting the concept 
of a green earth and the small effort 
towards it. Printed on different 
papers, including those from Italy’s 
myCordenons, South Korea’s Hansol 
Paper, Sweden’s Artic Paper Group, 
and Neenah Paper from the USA, 
the calendar adds an extra touch of 
elegance and sustainability to any 
office or home desk or wall.
With offices across India and Dubai, 
Sona Papers has been catering to 
the needs of paper connoisseurs 
offering an entire spectrum includ-
ing coloured, metallic, textured, 
white, and recycled papers that are 
the preferred choice of corporate, 
designers, and printers. Sona Papers 

is India’s first multisite FSC-certified 
paper boutique.

wastage, but also encourages shar-
ing of reading between family and 
friends.”
Consistent with the cultural and 
knowledge approach that is in line 

with the vision of HH Sheikh Dr. Sultan 
bin Muhammad Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Shar-
jah, the SCHS has been organizing 
the fair every two years since 2006, 

reinforcing the value and importance 
of books, and also promoting the 
culture of reading through the com-
munity in all age categories.

Sona Papers “Go Green” 2023 Calendar Launched 
in UAE
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News

Agfa Announces Al-Kharafi Co as Exclusive Saudi 
Agent

Agfa Offset & Inkjet Solutions an-
nounced a partnership deal with 
Riyadh-based printing and packag-
ing services provider Al-Kharafi Co 
for Paper & Printing Equipment as its 
exclusive agent in the Saudi market 
at a demo event held by the Saudi 
company at the luxurious Holiday 
Inn Riyadh – Al Qasr on 13-14 Febru-
ary, 2023.
The event was well attended with 

over a hundred customers from 
the inkjet and offset print industry. 
“While several deals for new ma-
chines were closed on the spot, we 
also managed to source prospective 
customers for sealing further busi-
nesses this year,” says Ahmed Fayez, 
General Manager at Al-Kharafi.
On his part, Eyad Nazzal, Regional 
Sales Manager – MEA at Agfa Offset 
& Inkjet Solutions says, “We thank Al-

Kharafi Company for the wonderful 
organization and arrangement of 
the event. Moreover, we would like 
to thank all those who participated 
in the event, and look forward to a 
future full of achievements in the 
region.”
Besides Nazzal, the Agfa team also 
included Som John, General Man-
ager & Director at Agfa ME – Digital 
Print & Chemicals – MEA & SAARC.

Regional

Needing to keep up with the 
company’s exponential growth, 
Dubai-based Modern Printing Press 
has installed a new Heidelberg Ver-
safire EP four-colour digital printing 
system.
Since 1966, Modern has been one of 
the pioneers and widely-acknowl-
edged commercial printers in Dubai 
and the recent addition of Hei-
delberg’s new high-performance 
digital press is expected to boost 

the firm’s proven track record in 
producing high-quality print works.
“Versafire EP delivers an extremely 
stable production at a constantly 
high speed and has been system-
atically enhanced for the needs of 
customers in the graphics industry,” 
says Roger Nicodeme, General 
Manager at Heidelberg Gulf Est.
The new inline sensors enable 
the machine to control the colour 
automatically during the print run, 
by analyzing colour changes and 
making adjustments accordingly. 
The automatic inline registration 
processes as well as a mechanical 
lateral register guarantees excellent 
print quality, with the front-to-back 
and sheet-to-sheet registration 
staying consistent, even on long 
runs.
With a capacity to print up to 135 
A4 pages per minute and the ability 
to process substrates up to 470 gsm 
at lengths of up to 27.5”, Versafire 
EP also opens up opportunities in 
short run packaging and prototyp-

ing. The digital press prints banner 
formats with a maximum length up 
to 1260mm, as well as auto duplex 
up to 1030mm.
Top image quality with a new 4800 
x 2400 dpi resolution, combined 
with a high throughput and reliabil-
ity makes Versafire EP the perfect 
match for the graphic arts industry.
“The EP is an exceptional product 
with an especially competitive 
price/performance ratio. In short, 
the new Versafire EP is a real giant 
killer when it comes to the total cost 
of ownership as compared to simi-
lar high volume, higher capital cost 
products from other digital vendors 
in the market,” explains a company 
spokesperson.
Modern Printing Press produces 
a wide range of printed materials 
such as office stationery, point-of-
sale (POS) materials like posters, 
danglers, and promotional items, 
and high-end packaging materials 
with proficiency and expertise in 
hand-made designs.

Dubai’s Modern Press Installs Heidelberg Versafire EP
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The Kingdom's Total Value Add 
Program (IKTVA) is a major initiative 
aimed at driving economic growth 
and development in Saudi Arabia 
and Saudi Xerox plays a major role in 
this initiative

Saudi Xerox offers tools and tech-
niques to companies in Saudi Arabia 
to embrace digital transformation. 
These solutions which include 
artificial intelligence help businesses 
automate routine tasks and free 
up employees to focus on higher-
value work and improve company’s 
competitiveness. The essence of this 
strategy is in line with the Kingdom's 
Total Value Add Program (IKTVA). 
That is why Saudi Xerox is considered 
a natural partner for IKTVA  and plays 
a major role in this initiative. 
Launched by the government in 2021, 
IKTVA is designed to create a more 
efficient and productive economy 
by improving the competitiveness of 
local businesses and increasing the 
value added by domestic industries. 
The key elements of the Kingdom's 
Total Value Add Program and how 
it is driving economic growth in the 
country are as follows:
Improving Competitiveness: One of 
the main goals of the Kingdom's Total 
Value Add Program is to improve the 
competitiveness of local businesses. 
This is being achieved through a 
range of initiatives aimed at increas-
ing the efficiency and productivity of 
these companies. For example, the 
government is providing support 
for businesses looking to adopt new 
technologies and is working to create 
a more business-friendly environ-
ment by reducing bureaucracy and 
streamlining regulations.
Increasing Value-Added: Another key 

aspect of the Kingdom's Total Value 
Add Program is to increase the value-
added by domestic industries. This 
is being achieved through a range 
of initiatives aimed at promoting in-
novation and entrepreneurship, and 
by encouraging businesses to focus 
on high-value products and services. 
The government is also investing in 
education and training, to ensure that 
the country's workforce is equipped 
with the skills and knowledge needed 
to compete in the global economy.
Promoting Sustainable Develop-
ment: In addition to driving eco-
nomic growth, the Kingdom's Total 
Value Add Program is also aimed 
at promoting sustainable develop-

ment. The government is investing in 
renewable energy and is promoting 
sustainable practices in agriculture, 
tourism, and other industries. This is 
not only good for the environment, 
but it also creates new business op-
portunities and supports the coun-
try's long-term economic growth.
“ One important aspect of Saudi 
Xerox's strategy is to create seamless 
workflows that help businesses to 
streamline processes and improve 
productivity while at the same time 
focusing on fostering collaboration 
and teamwork. The company is de-
veloping solutions that allow people 
to work together more effectively. 
These are essential ingredients em-
bedded the Kingdom's Total Value 
Add Program.” Says Mehmet Sezer, 
General Manager of Saudi Xerox.   
About Saudi Xerox
Saudi Xerox is the representation 
of Xerox in Saudi Arabia and one 
of Olayan Group companies. It was 
established in 1986, with business 
lines that include providing solu-
tions to improve business processes, 
automation and printing technology 
through an innovative vision of maxi-
mizing productivity and efficiency to 
create a better work environment.

Saudi Xerox Joins the KSA's Total Value Add 
Program

Improving 
Competitiveness: One 
of the main goals of 
the Kingdom's Total 
Value Add Program 
is to improve the 
competitiveness of local 
businesses
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News International

Düsseldorf opens up as Europe’s 
only event dedicated to glass 
decoration from 25-26 April, 2023, 
with its GlassPrint 2023 conference 
programme, to be held at the plush 
Radisson Blu Scandinavia Hotel.
The two-day schedule of technical 
presentations and networking 
opportunities at GlassPrint 2023 
will enable exhibitors to display 
the latest developments in inks, 
pre-press technology, and printing 
equipment and supplies.
With decoration as a key process 
in the manufacture of architec-
tural, automotive, and hollow glass, 
GlassPrint 2023 will unveil the 
latest trends and developments 
for enhancing end products, cut-
ting production costs, and making 
processes more efficient.
The conference will include an 
extensive series of technical presen-
tations by specialist speakers cover-
ing digital and screen processes 
that will detail the latest cutting-
edge technologies for decorating 
all types of glass, including keynote 
speeches by industry figureheads 
from leading bodies such as BV 
Glas, FEVE, Glass for Europe, and 
Messe Düsseldorf/glasstec.
The expanded conference will be 
supported by intervals dedicated 
to the complementary tabletop 

exhibition area, with delegates 
benefitting from networking with 
peers and suppliers during an eve-
ning dinner.
Major exhibitors who have con-
firmed their participation include 
COMATEC LANS (HEIG-VD/HES-
SO) (Switzerland), Cugher Glass 
(Italy), Encres DUBUIT (France), 
FERMAC (Italy), Haselsteiner (Aus-
tria), Inkcups (Germany), ISIMAT 

(Germany), Kissel + Wolf (Ger-
many), Koenig & Bauer Kammann 
(Germany), Marabu (Germany), 
Meteor Inkjet (UK), Modico (Ger-
many), Notion Systems (Germany), 
SAATI (Italy), Sefar (Switzerland), 
Seiko Instruments (Japan), Siak 
Transfers (UK), SunChemical 
(USA), Thieme (Germany), Torrecid 
(Spain), Uviterno (Switzerland), 
and Vibrantz (USA).

Düsseldorf to Mirror Latest Trends in Glass 
Decoration

The conference will 
include an extensive 
series of technical 
presentations by 
specialist speakers 
covering digital and 
screen processes 
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News International

The WorldStar Global 
Packaging Awards 
2023, presented by 
the World Packaging 
Organisation (WPO), will 
be of particular appeal 
at interpack 2023

interpack’s Exciting Specials Reveal New 
Perspectives

From packaging world stars and 
newcomers to roving reporters, 
food rescuers and the co-packer 
scene, to unique women and the 
movers and shakers of today 
and tomorrow: Visitors can look 
forward to many exciting specials 
at interpack.

Whether it’s Deep Dive in the 
in-house TV studio, the renowned 
awards ceremony, or lectures focus-
ing on moving topics of the future, 
interpack has it all. To be held from 
4 to 10 May, 2023, at the prodigious 
Messe Düsseldorf Exhibition Centre, 
there will be numerous new special 
areas and promotions to comple-
ment the offerings of the approxi-
mately 2,700 exhibitors. As such, this 
trade fair offers a broad spectrum on 
the critical issues facing the industry 
for 2023 and beyond.
“We’re diving deep into the most 
important topics in the process-
ing and packaging industry,” says 
Thomas Dohse, Director interpack. 
“We are about putting tomorrow’s 
opportunities and challenges 
on the agenda. That is why we 
have redesigned our supporting 
programme. We look forward to 
numerous voices from experts as 
well as ground-breaking innova-
tions and projects.”

Spotlight on the defining indus-
try issues
“Spotlight talks & trends” at inter-
pack means seven days of input on 
the most crucial topics and trends in 
the industry, best practices, exciting 
applications and their drivers for 
innovation and growth. Specialist 

media company Deutscher Fach-
verlag (dfv) is partnering the lecture 
forum. Each day, presentations, case 
studies, and interactive sessions 
with top industry experts will be 
held on topics related to logistics, 
circular economy, sustainability, 
digital technologies, product safety, 
and e-commerce. Companies such 
as Siemens, Schütz, and Markem-
Imaje have already announced their 
attendance for presentations.

Focus on packaging innovations
Like no other trade fair, interpack 
stands for major product launches, 
technological news, and packag-
ing innovations. These will be 
highlighted again this year through 
award ceremonies.

The WorldStar Global Packaging 
Awards 2023, presented by the 
World Packaging Organisation 
(WPO), will be of particular appeal 
at interpack 2023. The award, 
considered the most prestigious 
packaging award in the world, will 
feature a total of 228 award win-
ners, demonstrating the innovative 
strength of the industry. This year’s 
edition also features new and 
exciting categories including Gift 
Packaging, Digital Packaging, and 
the special category Accessible 
Packaging. Around 400 participants 
are expected to attend the award 
ceremony to be held on 6 May, 
2023.
The PackTheFuture Award, an 
initiative of IK Industrievereinigung 
Kunststoffverpackungen – the 
German industrial association for 
plastic packaging – and its French 

partner ELIPSO will also be handed 
out during interpack. The award 
honours innovative and sustain-
able packaging solutions made of 
plastic. The aim is to promote and 
publicise the contribution of plastic 
packaging to climate protection, 
the circular economy and responsi-
ble consumption. Awards are given 
for the best designs for recycling, 
sustainable material sourcing, or 
consumer benefits, among others.

New in the industry: interpack 
Start-up Zone
Every year, new start-up companies 
enrich the world of packaging. Ten of 
them, including Easy2Cool, Packwise, 
Recyda, and Releaf Paper, will make 
their first major appearance at inter-
pack 2023 and present themselves to 
an international trade audience in the 
Start-up Zone, Hall 15.

Packing in-house and outsourcing
Processing and packaging services 
are the focus of the new special 
area on contract packaging. The 
joint booth in Hall 12 will feature 
co-packing suppliers for packaging 
and processing food or consumer 
goods, as well as additional services 
related to packaging and configur-
ing products. Netherlands-head-
quartered European Co-Packers 
Association (ECPA) is the channel 
partner, representing around 1,000 
members of the professional con-
tract packaging industry in Europe, 
making it a valuable resource for 
brand owners, manufacturers, 
and retailers looking to outsource 
production.
SAVE FOOD Highlight Route
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American-based, leading font and 
technology specialists Monotype 
has released its ‘Annual Type Trends 
Report 2023: The Latest in Type 
Design’, unlocking a world of typo-
graphic possibility that takes a leap 
to turn the widest creative ideas into 
reality with hassle-free, streamlined, 
and simple fonts.
The ten freshly updated trends 
identified by Monotype showcases 
how expressions and digital touch-
points are becoming increasingly 
important to brands. The report 
provides a global snapshot into how 
the design world is moving at an 
incredible speed to inspire and con-
nect to brands through innovative 
typography technology on different 
digital platforms.
Creative type director at Monotype 
Terrance Weinzierl explains, “Type is 
a gateway to an entire conversation 
around technology and current 
trends. This report is an educational 
collection of work that fascinates and 
excites us and, most importantly, 
represents a ripple coursing through 
the ocean of design. Through these 
trends we provide perspective of 
how our daily life is impacting let-
terforms.”
Among the latest type designs, 

Superhero has burst onto the scene 
as a post-pandemic, playful spirit 
font, boasting outlines and shadows 
having a happy, playful comic book 
vibe, potentially inspired by global 
popularity and saturation of comic 
book movies, while the aptly-named 
Super Sober offers simplicity and 
stands out in a noisy landscape of 
competing apps, brands, and no-
tifications which is often black and 
white, simple and centered.
A font that represents diversity and 
a powerful and varied visual pairing 
is Match Maker that reflects this 
generations’ attitudes, goals, and 
values, while Smart Grid is a blend 
of art and science, built on grid 
structures that have been selectively 
softened and cut with precision and 

sophistication, and Flux, a collection 
of variable fonts, including icons that 
are moving into unchartered three-
dimensional spaces.
“Though many of our trends are 
expanded and inspired by past 
themes of what we saw in 2022, this 
report also represents the future of 
design, and in many ways, a guide to 
interpreting the world around us,” 
says Emilios Theofanous, creative 
type director at Monotype.
“As we’ve produced several trend 
reports over the years, we see this 
observation as a celebration of 
incredible global typography, a 
summary view of how creativity 
has flourished in infertile grounds 
with passion and purpose,” adds 
Theofanous.

Around 30 exhibitors at interpack 
are also members of the SAVE FOOD 
initiative, which since 2011 has been 
dedicated to fighting food loss and 
wastage on a global scale. The ‘SAVE 
FOOD Highlight Route’ offers visitors 
an insight into new technologies that 
help reduce food losses and increase 
product safety. The SAVE FOOD 
booth in the North Entrance Area 
will also provide information about 
the initiative and show initial results 
of the joint study with Bahçeşehir 
University (BAU), Istanbul, Turkey, 
on the production of bio-based 
packaging materials from food 
waste or food by-products. For more 
information on the fight against 
food loss and waste, the “Product 
Safety” theme day on 9 May, 2023, in 
the “Spotlight talks & trends” lecture 
forum is a valuable place to start.

Unique Women in Packaging
Though “Unique Women in Packag-
ing” do exist, women are far too 
few in the industry, with only a 

miniscule making it to the execu-
tive levels. Especially in times of a 
shortage of skilled labour, valuable 
potential often remains untapped. 
Many women also seek contact 
with like-minded people. So there 
are many good reasons for a wom-
en’s network. This year, interpack 
is promoting an exchange for the 
first time with an event organized 
by women for women. Together 
with the Women Presidents Orga-
nization (WOP) – a global women 
business leader’s collective – it is 
hosting a panel discussion followed 
by networking on 8 May, 2023. Par-
ticipants have the opportunity to 
expand their professional network, 
get inspired by other women, and 
share experiences. All women who 
are already working in the industry 
as well as interested junior staff, 
trainees, and students are invited.
“Late Night” during the day: Live 
TV from the trade fair
interpack’s Tightly Packed TV studio 
and magazine will also be celebrat-

ing a premiere. In the atmosphere 
of a “late night” studio, there 
will be exciting talk shows with 
well-known heads of the industry, 
discussions on the most important 

topics, and live broadcasts from 
the exhibition halls. The studio is 
located in the transition area from 
the North Entrance to Hall 9 on the 
second floor. All broadcasts will also 
be transmitted on the Internet.
For all the latest news and updates 
on interpack 2023, visit 
www.interpack.com

Monotype Goes Creative with Latest Type Designs

The ten freshly updated 
trends identified by 
Monotype showcases 
how expressions and 
digital touchpoints are 
becoming increasingly 
important to brands
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Emerging as one of the 
key technologies of the 
21st century, printed 
electronics, and its 
advancing maturity, has 
made everyday lives 
easier

Printed Electronics Paves Way for Mobility and 
Smart Living
One of Europe’s biggest tech and 
media hubs Munich, will be bring-
ing together leading players from 
application to research from all over 
the world to participate in LOPEC – 
short for Large-area, Organic and 
Printed Electronics Convention 
– the world’s leading international 
platform in the field of flexible and 
printed electronics.
LOPEC 2023 will open its doors at 
ICM – Internationales Congress 
Center München from 28 February 
to 2 March, 2023. The three-day 
conference and exhibition – jointly 
organized by Messe München 

GmbH and Organic and Printed 
Electronics Association (OE-A) – will 
feature top-flight research and a 
busy show floor. Over 150 exhibi-
tors have confirmed participation, 
ready to showcase their latest 
products, services, and applications 
in the field of organic and printed 
electronics.
Emerging as one of the key tech-
nologies of the 21st century, printed 
electronics, and its advancing matu-
rity, has made everyday lives easier, 
smarter, and more environmentally-
friendly. From mobility and automo-
tive to printing and packaging, from 
consumer electronics to healthcare, 
and from smart buildings to the 
Internet of Things (IoT), practi-
cally every industry relies on printed 
electronics.  Today, no mega trend 
can do without the cost-effective, 
ultra-thin, lightweight, robust, and 
flexible electronic components any-
more, key features that distinguish 
organic and printed electronics 
from traditional semiconductor 
technologies.

General chair of LOPEC and owner, 
founder, and CEO of German con-
sulting and technology company 
MSWtech Wolfgang Mildner says, 
“Printed electronics has proven 
how easily it can be integrated into 
three-dimensional objects and its 
readiness for series production.”
“At LOPEC, we can see an ever-
growing range of applications for 
many different industries,” adds 
Mildner. US-based pioneer in ePa-
per technology E Ink Corporation 
has developed electronic shelf 
labeling for supermarkets that 
hardly uses any electricity and puts 
an end to constant reprints and 
exchange of paper labels by hand. 
The company is presently creating 
a stir with its smart surfaces where 
colourful car bodywork patterns 
can be changed at the touch of a 
button. German automaker BMW’s 
i Vision Dee (Digital Emotional 
Experience) is a colour-changing 
concept car that has adopted the 
technology to change the pattern 
and colour of its bodywork directly 

by human thought!
For the automotive industry, 
printed electronics adds functional-
ity to interior surfaces of the central 
console, doors, steering wheel and 
more with complete design free-
dom. While German touch sensors 
and printed electronics specialist 
PolyIC and Finnish manufacturers 
of 3D structural electronics Tactotek 
will showcase 3D panels with inte-
grated touch function, display, and 
illuminated elements, visitors to 
LOPEC 2023 can also look forward 
to innovations such as ultra-thin 
heating elements for e-cars, printed 
sensors for greater safety during 
autonomous driving, and many 
more for tomorrow’s mobility.
Besides Mobility, Smart Living is the 
other of the two focus topics in the 
2023 edition. LOPEC will demon-
strate how the huge range of prod-
ucts and applications of printed 
electronics, such as fitness trackers, 
smart textiles, smart pharmaceuti-
cal packaging, adhesive solar films, 
or steplessly dimmable windows, 
will create a smarter, sustainable 
tomorrow. Smart surfaces with 
printed sensors are also driving the 
Smart Living mega trend. German 
company Henkel, manufacturer 
of high-quality inks and coatings, 
will be showcasing inks that can be 
used to print sensors that detect 
water leaks in buildings, while 
its partner LAIIER has developed 
super-thin, self-adhesive printed 
sensors for building surfaces that 
detects even the slightest moisture 
under pipes and other installations 
and sends the status and data via 
its cloud platform for analytics and 
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notifications. INKxperience kit is 
another innovative product from 
Henkel that allows engineers to 
use various sensor technologies to 
detect leaks and measure liquids in 

a container, showing the potential 
of printed electronics in sustainable 
building management.
In the building sector, printed elec-
tronics is a crucial tool for achieving 
the climate goals. German solar 

energy equipment supplier Heli-
atek will be displaying large-area 
organic solar films which can be 
easily attached to various surfaces 
and integrated into a solar system 

with their connectors. Another at-
traction is Epishine’s flexible ultra-
thin indoor solar cells that replace 
batteries or prolong their lifetime 
in low-power applications. The 
Swedish company produces flexible 

printed organic solar cells.
With global spotlight on sustain-
ability, LOPEC 2023 promises an 
even greater focus on green prod-
ucts and smart production. “Printed 
electronics makes green solutions 
possible and ensures more envi-
ronmentally-friendly production 
methods,” says Mildner.
Inspiring ideas like a biosensor test 
kit that helps avoid spread of virus, 
a 3D-printed flying drone, a sensing 
glove, and smart skis that “feel” 
vibrations of a piste are some of 
the catches displayed at the OE-A 
booth at LOPEC 2023 of this year’s 
OE-A Competition. OE-A managing 
director Dr. Klaus Hecker says, “This 
year’s submissions are very much in 
line with the focus topics of LOPEC 
with great projects in the field of 
smart living and mobility.” The 
projects will be judged by an expert 
panel divided into three categories: 
Prototypes & New Products, Free-
style Demonstrator, and Publicly-
funded Project Demonstrator.

Hunkeler Innovationdays highlights advancements 
in digital printing and finishing technology

Hunkeler Innovationdays (HID) is a 
unique industry event held every 
two years that showcases the latest 
advancements in digital printing 
and finishing technology. The most 
recent edition of HID was held from 
February 27 to March 2, 2023,, at the 
Messe Lucerne in Switzerland. The 
event drew thousands of visitors 
from around the world, including 
industry experts, manufacturers, 
and service providers.
The event featured over 100 
exhibitors showcasing their latest 
products and services in the field of 
digital printing and finishing. Visi-
tors had the opportunity to learn 
about the latest trends and devel-
opments in the industry, as well as 
network with other professionals 
and experts in the field.
One of the key themes of the event 
was the role of digital printing in 
enabling personalized, targeted, 
and efficient marketing campaigns. 
Many exhibitors showcased their 
latest digital printing and finishing 
solutions that enable businesses to 
produce customized and personal-
ized marketing materials at scale. 

This is becoming increasingly 
important in a world where con-
sumers expect more personalized 
and relevant communication from 
brands.
Another important theme was 
the integration of digital printing 
with other technologies such 
as augmented reality, artificial 
intelligence, and the Internet of 
Things (IoT). This integration is 
enabling businesses to create 
more engaging and interactive 
marketing experiences for their 
customers. For example, exhibitors 
showcased how printed materials 
can be linked to digital content, al-
lowing customers to interact with 
products and services in new and 
exciting ways.
In addition to the exhibition, HID 
also featured a range of informative 
seminars and workshops, covering 
topics such as digital transforma-
tion, workflow optimization, and 
color management. These sessions 
provided attendees with valuable 
insights and knowledge about the 
latest trends and best practices in 
the industry.

Hunkeler Innovationdays was a 
highly informative and engaging 
event that showcased the latest 
advancements in digital printing 
and finishing technology. The 
event provided a valuable plat-
form for industry professionals 
to learn about new trends and 
developments, network with 
other experts, and explore the 
latest products and services in the 
field. We look forward to the next 
edition of HID and the continued 
growth and development of the 
digital printing industry.
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I am excited to 
strengthen the 
distribution network 
and to provide a more 
dedicated support to 
the customers and to 
the distributors

Komori International Europe, 
subsidiary of print solutions 
provider Komori Corporation 
Japan, welcomes Moez Jebali as 
Regional Sales Director, respon-
sible for the Middle East, Turkey, 
and Africa (META).
Jebali has twenty years of experi-
ence in the sale of equipment 
to the printing industry in the 
region. This recent move is a part 
of Komori’s vision to provide a 
more dedicated support to its 
customers and distributors and 
also strengthen its position in the 
META region.
“I am excited to strengthen the 
distribution network and to 
provide a more dedicated sup-
port to the customers and to the 
distributors,” says Jebali. “Komori 
Corporation is a leading manufac-
turer with an impressive product 
portfolio expanded far beyond 
commercial and packaging offset 
presses, with webfed, digital, 
currency and security presses, 
printed electronics and post press 
solutions. Komori is more than just 
an equipment manufacturer; it is a 
business partner—dedicated to 
add customers’ value.”
Before he joined Komori, Jebali 
spent 20 years at one of the world’s 
leading suppliers of equipment 
and services to the printing and 
packaging and label manufactur-

ers. During this assignment, he was 
caring responsibility for the folding 
carton business in the Middle East, 
Egypt and Pakistan. His experience 
in these areas, in relation to the 
packaging business will prove to 
be a valuable asset for Komori at 
the start of 2023.
“This year will continue to chal-
lenge our customers with energy, 
materials, and resource shortages. 
Additionally, there is an increasing 
demand to further reduce environ-
mental impact,” says Jebali. “Ko-
mori perceives these challenges as 
opportunities, with an approach 
to solve our customers’ problems 
through relentless technological 
innovation. In fact, this has been 
the approach of Komori during its 
long history, this year surpassing 
the 100 years since its foundation 
in 1923,” adds Jebali.
The world is changing incredibly 
fast and so is the printing industry. 
To be able to compete in their 
markets, print companies need 
their business to be as efficient, 
reliable, and profitable as pos-
sible. As a print solutions provider, 
Komori strives for excellence in 
everything they do in order to 
exceed clients’ expectations. 
Komori believes it is important to 
build deep partnerships by going 
above and beyond for them.
ME Printer caught up with Moez 

Jebali for a brief tete-a-tete, where 
the new regional sales head of 
Komori spoke about his past 
experience, what his future plans 
would be in the new role, and how 
he would see himself in the new 
company.
How long have you worked for 
BOBST and what was your last 
position held in that company?
Moez Jebali: I worked at BOBST for 
20 years, and my last position was 
that of Regional Sales Manager, 
responsible for the folding carton 
business in the Middle East, Egypt, 
and Pakistan.
What are your plans and aspira-
tions in your new job?
MJ: In my new position at Komori, 
I will be responsible for the Middle 
East, Turkey, and Africa. It is a larger 
region, presenting new challenges, 
but also having more potential 
and growth perspectives. My plan 
is to strengthen the distribution 
network and to provide a more 
dedicated support to the custom-
ers and to the distributors. One 
of the major objectives is the 
repositioning of Komori brand and 
the increase of market awareness 
about the unique benefits of oper-
ating Komori equipment.
While Komori is a major offset 
press manufacturer, BOBST is a 
major converting and package 
printing equipment manufactur-
er. With the changeover, do you 
think you will need some time to 
adjust to the new environment or 
is it basically the same?
MJ: During my previous work at 
BOBST, most of my customers were 
running offset printing presses, 
and this helped raise in me a keen 
interest in this technology and 
the related equipment. Now I am 
excited with my new job at Ko-
mori which is a leading offset press 
manufacturer. Though some tech-
nical details of equipment are new 
to me, I am already familiar with 
the offset printing environment. 
Moreover, I am happy that I will 
stay in touch with my customers, 
with whom I have a long relation-
ship, and will be pleased to provide 
them with all possible support 
related to offset printing and other 
solutions supplied by Komori.

Komori Names Moez Jebali as Regional Sales 
Director

News International
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Innovation is at the Heart of Our DNA

Interview with Thorsten Kröller, 
President, Division ACTEGA

If you work in this industry, I 
am sure you have heard of the 
P provider that is ACTEGA. But 
how much do you really know 
about this technology-leading 
company? When and how did it 
all begin? What is their company 
philosophy and how does that 
translate into product develop-
ment and market focus? What is 
their vision for the future?
We spoke to the person best placed 
to answer these questions – Thorsten 
Kröller, President, Division ACTEGA – 
and here is what he told us.

Firstly, who is ACTEGA and what 
does it specialize in?
We’re an innovative specialty 
chemicals business with a focus 
on products for the packaging 
and printing industries. We offer a 
comprehensive range of specialty 
and standard solutions for the pack-
aging and print industry, spanning 
numerous sectors of the market, 
including flexible packaging and 
labels, folding cartons, or metal 
packaging.
We invest in sustainable products 
and new technologies that can 

change our industry. We under-
stand that the most impactful 
solutions need to deliver value to 
our customers while enabling them 
to be responsible stewards of our 
natural resources. To achieve this, 
we reinvest 10% of our annual sales 

into Research and Development.
We also pride ourselves on contrib-
uting towards end products that en-
able brands and consumers to have 
a greater connection due to the 
“look and feel” of the packaging, or 
its environmental credentials, while 
also ensuring good economics 
throughout the entire packaging 
and printing value chain.
Legally compliant product solu-

tions, specially tailored to the high 
safety standards of the food and 
pharmaceutical industries deter-
mine our innovation roadmap and 
activities. However, at ACTEGA, we 
do not only want to be compliant, 
we want to further expand our 

regulatory leadership especially in 
regards to sustainability.

When was ACTEGA established, 
and has it always been an ALTANA 
business?
ACTEGA actually consists of 10 
companies, each founded in differ-
ent years and regions with different 
business focuses, but all with a 
well-established, experienced 

Emerging as one of the 
key technologies of the 
21st century, printed 
electronics, and its 
advancing maturity, has 
made everyday lives 
easier
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offering. When ALTANA redefined 
itself in 2007 as a pure specialty 
chemicals company with four divi-
sions, ACTEGA Coatings & Sealants 
was established. Now only referred 
to as ACTEGA, we develop, produce, 
and sell a broad portfolio of spe-
cialty coatings, inks, adhesives and 
sealing compounds. We own pro-
duction sites in Europe, North and 
South America and China, as well as 
numerous technical service centres 
and sales offices all over the world. 
To provide the right solutions for the 
packaging and printing industry, 
ACTEGA is much more than the sum 
of its parts. It is a cross-functional 
and globally oriented organization 
that enables us to exploit synergies 
and optimally serve the interests of 
our customers.

What does ACTEGA stand for, and 
what are its core values and busi-
ness personality?
Good question and one that we 
revisit a lot. In summary, our ap-
proach to business mirrors our 
commitment to innovation, regula-
tory compliance, customer centric-
ity and sustainability, with many 
of our latest solutions having been 
developed to help support a more 
efficient, and sustainable future 
for the industry. This is paramount. 
The beauty of ACTEGA is that we’re 
able to be truly agile – we not only 
know our customers, but we have 
the flexibility to be able to develop 

our products in tandem with them 
to ensure that we deliver what 
they need. We stand for a global 
presence but offer dedicated local 
services that help us maintain that 
important connection to the mar-
ket; it is at the heart of who we are.

So, why is sustainability such an 
important focus for ACTEGA?

Put simply, because it is the right 
thing. For us it is not enough to just 
be compliant, we want to move 
the needle today, to effect change 
now – but we also want to support a 
long-term sustainable future.
More widely, ALTANA has made a 
commitment to be climate neutral 
by 2025. This commitment, and 
ambitious goal, has filtered down 
to the culture, working practices 
and products within ACTEGA too. 
Our approach to sustainability is 
now truly holistic, and we consider 
its impact not only on the environ-
ment, but human health, social 
engagement, and economics too.
One of the first steps for us towards 
meeting our sustainability objec-
tives was to push the regulatory 
envelope. This means achieving 
customer accreditations, awards 
and certifications for food safety, 
and environmental best practice. 
Recently our ACTEGA company in 
Switzerland has been awarded a 
Platinum EcoVadis Medal which 
places us among the top 1 percent 
of companies assessed by EcoVadis 
in regards to their sustainability 
ratings.
An additional achievement was 
our entire FoodSafe series being 
awarded the Gold level Material 
Health Certificate by the Cradle to 
Cradle Products Innovation Insti-
tute. This prestigious Gold level 
certification provides customers 
with further confidence in the 
safety of ACTEGA’s complete 
FoodSafe portfolio, enabling them 
to offer brands packaging solutions 
that adhere to the highest material 
health requirements for coatings 
based on European legislation.
The other element to our approach 
that allows us to demonstrate our 
commitment to sustainable solu-
tions, is our investment in R&D and 
focus on innovation. Of course, 
innovation plays an important role 
for ACTEGA in other areas of our 
business philosophy, but sustain-
ability is a key focus here too and 
it is often at the forefront of our 
most recent and future projects in 
development.
Our ACTGreen® Barrier Coatings 
is a perfect example of this. These 
coatings are a range of advanced 
water-based barrier coatings and 
next generation elastomer disper-
sions that enable substrates to be 
widely and easily recycled utilizing 
standard practices.

Part of the ACTGreen® portfolio also 
includes the first and only PVC-free 
and plasticizer-free sealing com-
pounds for food packaging. ACT-
Green® Sustainable Compounds, 
including the brand PROVALIN®, 
are blends of carefully selected 
thermoplastic elastomers and fulfil 
all requirements regarding safe and 
eco-friendly packaging.

What do you consider to be the 
key trends in the packaging 
industry today?
Despite the challenges of the 
pandemic during the past couple 
of years, solutions that enable 
increased sustainability and recy-
clability of end products continue 
to be the biggest trend we see. 
That’s largely because those ele-
ments are at the heart of corporate 
responsibility programmes for 
manufacturers like us, as well as our 
printer and converter customers, 
and the brands they serve.
There is also another reason why 
sustainability is a big business focus 
for many, and that’s regulation. A 
really good example of this is the 
market transition from convention-
al UV inks to UV LED. The switch to 
UV LED inks has many benefits, but 
improved sustainability is a big one. 
Stricter regulations banning the 
use of chemicals for UV products 
is putting label converters under 
pressure to adapt quickly to more 
sustainable production methods.
Another trend that continues to 
grow is the use of haptic effects 
for packaging premiumization. 
These coatings and varnishes are 
used to enhance the consumer 
experience, by adding relief effects 
or soft touch surfaces, for example, 
to applications like shrink sleeves, 
tubes or folding cartons, making 
the packaging more impactful and 
engaging, and ultimately driving 
sales.
Knowing this and working with 
our customers, we developed 
the world’s first ‘soft touch’ effect 
decorative coating for laminate 
tubes. This water-based dual cure 
solution solves the previous issues 
of long-term scratch, abrasion and 
stain resistance associated with soft 
touch effects on laminate tubes. 
It now provides manufacturers of 
laminate and extruded tubes with 
a brand-new revenue stream to 
diversify their business.
Lastly, for our industry to succeed 

Highlight: “The beauty 
of ACTEGA is that we’re 
able to be truly agile – 
we not only know our 
customers, but we have 
the flexibility to be able 
to develop our products 
in tandem with them to 
ensure that we deliver 
what they need”
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long term, waste reduction is a 
key issue that must be addressed. 
To achieve that, we believe that 
the whole industry needs to come 
together and act as one, with other 
key vendors and suppliers making 
packaging sustainability a key pillar 
of their business too.

How else does ACTEGA’s focus 
on innovation impact the way in 
which the company operates?
As mentioned, it’s at the heart of 
our DNA, so we invest heavily in the 
development of new technologies 
that could change the packaging 
industry. Our core R&D groups are 
all leaders in their fields, and we also 
have several long-term university 
and brand owner partnerships too. 
These enable us to push new bound-
aries, test and develop the latest 
game-changing solutions that could 
impact the market and take us closer 
to our vision for a more sustainable, 
effective, and innovative industry.
There are new technologies that, 
for example, combine sustainability 
with high-quality product decora-
tion. A good example is ECOLEAF, 
a sustainable metallization tech-
nology that significantly reduces 
economic barriers, such as mate-
rial and waste and offers increased 
production flexibility compared to 
today’s conventional processes that 
are mainly foil-based.
SigniteTM is another great example of 
a new technology that enables brands 
to achieve more from their product 
decorations. Through a unique print-
ing process and the way decorations 
are applied on containers, SigniteTM 
decorations produce significantly 
lower waste than traditional pressure 
sensitive labeling, with improved 

design flexibility when compared to 
direct-to-container screen printing. 
All while improving recyclability and 
reuse capabilities.

How does collaboration and 
feedback from customers affect 
your innovation?
Collaboration is crucial to our 
business. As mentioned, we rely 
on customer feedback to better 
understand what the market wants 
and needs. To achieve that, we work 
with our regional teams and their 
network of valued customers and 
partners around the world. Col-
laborating with customers encour-
ages or deters the development of 
our innovations into commercially 
available products. This process is 
invaluable to us, and for customers, 
it ensures that they have a hand in 
steering our R&D process towards 
innovations that will only have a 
positive impact on their business.

Tell us more about the current 
ACTEGA product ranges.
For me, this is the fascinating thing 
about our business. Our portfolio 
is so extensive and our customer 
base so broad, that billions of 
people come into contact with our 
products every day – whether that’s 
in the form of barrier coatings on 
cartons, inks on labels, adhesives 
on blister packaging, PVC free com-
pounds for metal vacuum closures, 
or water-based sealants for can 
ends.
Increasingly for many big brands, a 
supplier offering a broad portfolio 
of products and supply chain ef-
ficiencies, is of high value to their 
business. This is why working with 
ACTEGA resonates with them.

From an ACTEGA perspective, 
what’s next for the business?
Of course, we are always working 
on several innovations at the same 
time, talking to customers and 
brands to ensure that we under-
stand the latest trends that impact 
them – whether that be in changes 
to consumer behavior, or in the 
need to make packaging more en-
gaging to achieve shelf stand-out. 
However, it’s our long-term goal to 
further diversify and innovate our 
product portfolio while working to 
achieve our sustainability goals.
We are very fortunate that in our 
industry, we are also able to play 
a role in the sustainability of pack-
aging, while also supporting the 
protection of food, simplifying the 
recycling process and caring about 
waste reduction.

What are the key opportunities for 
the business in the next 12 months?
In short, simply to unlock the poten-
tial of our innovative technologies 
and increase their market adoption. 
Whether they be in the market al-
ready, progressing in R&D or waiting 
to launch, we genuinely believe that 
we have some world leading, truly 
transformative customer solutions 
that will make a real contribution to 
the success of our customers’ busi-
nesses. In addition, we will increase 
our engagement in selected regions, 
such as Southeast Asia and China, to 
get closer to our customers.

Emerging as one of the 
key technologies of the 
21st century, printed 
electronics, and its 
advancing maturity, has 
made everyday lives 
easier
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Advertorial

The event will take 
place on Tuesday, 
March 21st, 2023 at 
the Raffles Dubai from 
10:30 am – 1:30 pm.

Xerox Emirates, the industry experts 
in cutting-edge print and digital 
solutions have shared a partnership 
with OpenText™ in the UAE for over 
10 years. Xerox Emirates has built a 
reputation in the region as a Digital 
Services leader, offering a strong 
value proposition. The intelligent 
automation and enterprise digital 
solutions manage a high–perform-
ing hybrid workplace, simplifying 
work and improving productivity. 
Founded as a project out of the 
University of Waterloo in Canada, 
today, OpenText™ is a world leader 
in Information Management, help-
ing companies securely capture, 

govern and exchange information 
on a global scale. OpenText™ solves 
digital business challenges for 
customers, ranging from small mid-
sized businesses to the largest most 
complex organizations in the world. 
Together, OpenText™ and Xerox 
Emirates, help organizations drive 
new business, establish competitive 
advantages, and create demon-
strable business value for customers 
in the UAE. 
As the workplace becomes more 
digitized, businesses are continually 
challenged to meet the evolving de-
mands of employees and customers, 
who expect quick responses and 

easy, seamless user experiences. 
Traditional work models no longer 
meet the needs of the workforce 
and employees require access to 
relevant information for their jobs, 
wherever and however they choose 
to work. 
To drive business growth, organiza-
tions are investing in cloud-native 
technologies and services that power 
automation, collaboration and a digi-
tal workplace that is more accessible, 
efficient, productive, and secure. 
Xerox Emirates in collaboration 
with OpenText™ will be hosting 
their first joint event in Dubai fo-
cusing on Enterprise Management 
Systems in the Cloud. 
Hear from industry experts, on 
how to empower your workforce 
with flexible digital workplaces, to 
address business requirements and 
manage evolving challenges. At this 

Xerox Emirates and OpenText™ 
Host Cloud Solution Event in Dubai 

This is the first cloud solution event to be held in the region by 
two top digital companies to celebrate the mastery of modern 
work with intelligent, connected, and secure experiences.
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event, attendees will gain insight 
on how to improve employee 
engagement, increase customer 
lifetime value, enhance supplier 
performance, and boost partner 
effectiveness. 
The event will take place on 
Tuesday, March 21st, 2023 at the 
Raffles Dubai from 10:30 am – 1:30 
pm. Seats are limited. Registra-
tions open at https://xedigitalser-
vices.com/.
As part of the strategic partnership, 
customers can benefit from a range 
of OpenText™ cloud solutions: 
OpenText™ Content Cloud™ offers 
a suite of end-to-end enterprise 
content management solutions, 
from capture to full lifecycle 
management to archiving. Content 
Cloud integrates with systems that 
produce and consume information, 
extending enterprise-grade content 

management deeper into the orga-
nization and facilitating seamless 
access, distribution, and use of both 
structured and unstructured data. 
OpenText™ Business Network 
Cloud provides business-to-anything 
(B2A) integration solutions that help 
securely connect data to people, sys-
tems, and things. Business Network 
Cloud offers frictionless information 
exchange, end-to-end business 
visibility and extensive collaboration 
with a single digital backbone across 
business ecosystems. 
OpenText™ Experience Cloud 
platform integrates experiences, 
media, communications, messag-
ing, and data for customer experi-
ence management in one cohesive 
platform. Enabling organizations 
to seamlessly personalize experi-
ences and communications, deliver 
relevant engagement and optimize 

the customer journey. 
OpenText™ Security Cloud protects 
critical information from threat pre-
vention to detection and response, 
data management to investigation 
and compliance, and keeps business 
operations in a trusted state across 
endpoints, networks, cloud, email, 
webserver, firewalls, and logs. 
Xerox Emirates is a joint venture with 
Mohamed Hareb Al Otaiba Group 
& Xerox Corporation with a Digital 
Services portfolio that encompasses 
services and solutions including 
Enterprise Content Management, 
Document Management Systems, 
Capture and Digitization, Business 
Process Automation, Advanced Ana-
lytics, Machine Learning, Artificial 
Intelligence and more. 
Get in touch with the team by 
emailing marketing@xeroxuae.ae 
or call 04 – 4535602.

OpenText™ Content 
Cloud™ offers a suite of 
end-to-end enterprise 
content management 
solutions
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Cover Story

Slow growth in 
commercial printing 
industry during last 
decade has pushed 
printers to diversify 
and intensify their 
marketing activities

Digital Marketing or Face-
to-Face Marketing?

According to some estimates, the 
global commercial printing market 
size was valued at USD 489.63 bil-
lion in 2022 and is anticipated to 
grow at Compound Annual Growth 
Rate (CAGR) of 2.8% from 2023 
to 2030. However, some pundits 
believe these numbers are too 
optimistic and the real growth rate 
is as low as 1.7%.

Slow growth in commercial print-
ing industry during last decade has 
pushed printers to diversify and 
intensify their marketing activities. 
Printers now are searching for new 
solutions to generate more rev-
enues and stay afloat. One solution 
is to intensify marketing activities. 
But there is a dilemma: should they 
opt for more digital marketing or 
face to face marketing?

Face to face marketing or digital 
marketing?
Face-to-face marketing and digital 
marketing are two different ap-
proaches to promoting products 
and services. While both methods 
aim to reach potential customers, 
they differ in their approach and 
effectiveness.
Face-to-face marketing, also known 
as experiential marketing, involves 
direct interaction with potential 
customers. This can take the form 
of trade shows, events, and product 
demonstrations. The primary ad-
vantage of face-to-face marketing 
is the ability to create a personal 
connection with potential custom-
ers. By engaging with customers di-
rectly, businesses can answer ques-
tions, provide demonstrations, and 
build trust. This can be particularly 

effective for products or services 
that require a more personal touch 
or have a higher price point.
However, face-to-face market-
ing has its limitations. It can be 
expensive to attend trade shows or 
events, and the reach is often lim-
ited to the number of people who 
attend. Face-to-face marketing also 
requires a significant investment of 
time and resources, which can be 
challenging for small businesses 
with limited budgets.
Digital marketing, on the other 
hand, involves promoting products 
and services through digital chan-
nels such as social media, email, 
and search engines. The primary 
advantage of digital marketing is 
the ability to reach a larger audi-
ence. With the majority of people 
spending more time online, busi-
nesses can use digital channels to 
reach potential customers where 
they are spending their time. Digital 
marketing also offers greater flex-
ibility and precision in targeting 

The battle for customer engagement starts with 
marketing
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specific demographics, interests, 
and behaviors. This allows busi-
nesses to create targeted marketing 
campaigns that are more likely to 
resonate with their target audience.
However, digital marketing has its 
own set of challenges. The constant 
evolution of digital platforms and 
algorithms can make it difficult 
for businesses to keep up with the 
latest trends and technologies. 
Additionally, digital marketing can 
be impersonal, which can make it 
harder to build trust with potential 
customers.
Face-to-face marketing and digital 
marketing are two different ap-
proaches to promoting products 
and services. While face-to-face 
marketing offers the opportunity to 
create a personal connection with 
potential customers, it can be 
expensive and time-consuming. 
Digital marketing offers greater 
reach and precision but can be 
impersonal. Ultimately, businesses 
should consider their goals, target 
audience, and budget when 
deciding which approach to use. A 
combination of both face-to-face 
and digital marketing may offer the 
most effective solution for reaching 
potential customers and growing a 
business.

More marketing is not enough to 
compensate slow growth
There is no doubt that the printing 
industry has always been subject to 
fluctuations. However. the current 
trend of slow growth is a cause 
for concern for many businesses. 
That is why intensifying marketing 
activities is not enough to compen-
sate slow growth.
One of the main reasons for slow 
growth in the commercial printing 
industry is the rise of digital media. 
As more businesses move towards 
digital marketing and advertising, 
the need for printed materials has 
decreased. This shift has had a 
significant impact on the commer-
cial printing industry, with many 
businesses cutting back on printed 
materials such as brochures, flyers, 
and catalogs.
Another reason for slow growth in 
the commercial printing industry is 
the increase in competition. With 
the rise of online printing services 
and the ability for businesses to 

print materials in-house, many 
traditional printing businesses have 
struggled to stay competitive. This 
has resulted in lower profit margins 
and reduced growth opportunities 
for many businesses in the industry.
Despite the challenges facing the 
commercial printing industry, 
there are several solutions that 
businesses can consider to increase 
growth and stay competitive.

Embrace digital technol-
ogy: While digital media has had a 
negative impact on the commercial 
printing industry, businesses can 

leverage digital technology to their 
advantage. By investing in digital 
printing technology, businesses 
can offer a wider range of services, 
including personalized printing and 
variable data printing. This can help 
differentiate their services from 
online printing services and attract 
more customers.

Diversify services: In addition 
to investing in digital technology, 
businesses can also consider diver-
sifying their services. By offering 
services such as graphic design, 

mailing services, and promotional 
products, businesses can provide 
a comprehensive solution for their 
customers’ marketing needs. This 
can help increase customer loyalty 
and attract new business.

Focus on customer service: With 
increased competition, businesses 
that focus on exceptional customer 
service can stand out from the 
competition. By providing a high 
level of service, businesses can 
build long-term relationships with 
their customers and increase the 
likelihood of repeat business.

Target niche markets: Rather 
than trying to compete with online 
printing services on price, busi-
nesses can target niche markets 
that require specialized printing 
services. This can include industries 
such as healthcare, education, and 
nonprofit organizations, where 
there is still a high demand for 
printed materials.
Printing is a resilient industry and 
despite challenges printers have 
been able to raise their game and 
rise to the occasion. Printing indus-
try is here to stay.
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من  ديب  رافلز  فندق  يف   2023 مارس   21
مساًء،   1:30 حتى  صباحاَ   10:30 الساعة 
يمكن  ولذلك  محدودة،  المتاحة  المقاعد 
لجميع الراغبين بالمشاركة يف حضور الحدث 
التايل:  الرابط  المبادرة بالتسجيل من خالل 

./https://xedigitalservices.com

بمجموعة  االستفادة  العمالء  لجميع  يمكن 
شركة  من  المقدمة  السحابية  الحلول 
الحلول  هذه  باعتبار  وذلك   ،™OpenText
بين  اإلستراتيجية  الشراكة  من  جزءا 

الشركتين، والتي تتمثل فيما يلي:
 OpenText™ Content منصة  تقدم   
حلول  من  متكاملة  مجموعة   ™Cloud
إدارة المحتوى الموجهة للمؤسسات، بداية 
دورة  إدارة  مرحلة  ثم  التسجيل  مرحلة  من 
تتكامل  األرشفة.  مرحلة  إىل  الكاملة  الحياة 
تنتج  التي  األنظمة  مع   Content Cloud
نطاق  يوسع  مما  وتستهلكها،  المعلومات 
إدارة المحتوى بشكل أعمق على مستوى 
الوصول،  إمكانية  يسهل  مما  المؤسسة 
البيانات  من  لكالً  واالستخدام  والتوزيع 

المهيكلة وغير المهيكلة.
 OpenText™ Business منصة  توفر 

النوع  Network Cloud حلول تكاملية من 
شيء"،  أي  إىل  الشركة  "من  أي   )B 2 A(
توصيل  على  الحلول  هذه  تساعد  حيث 
البيانات بشكل آمن إىل األشخاص واألنظمة 
منصة  أن  إىل  باإلضافة  وذلك  واألشياء. 
تبادل  تدعم   Business Network Cloud
رؤية  وتوفر  صعوبات،  أي  دون  المعلومات 
شاملة لألعمال وتحقيق التعاون على نطاق 
عبر  واحد  رقمي  أساس  وجود  مع  واسع، 

األنظمة البيئية المختلفة لألعمال.
 OpenText™ Experience منصة  تقوم 
Cloud بدمج الخبرات والوسائط واالتصاالت 
العمالء  تجربة  إلدارة  والبيانات  والرسائل 
تمكن  أنها  كما  ومتسقة.  واحدة  منصة  يف 
الشخصي  الطابع  إضفاء  من  المؤسسات 
سلس،  بشكل  واالتصاالت  التجارب  على 
المناسبة  المشاركات  تقديم  إىل  باإلضافة 

وتحسين رحلة العميل.
 OpenText™ Security منصة  تعمل 
Cloud على حماية المعلومات الهامة، وذلك 
بداية من إمكانية منع التهديدات إىل مرحلة 
القيام  وكذلك  معها،  والتعامل  اكتشافها 
بإدارة البيانات بهدف االستكشاف واالمتثال، 
العمليات  سير  على  تحافظ  أنها  كما 

التشغيلية لألعمال التجارية بشكل موثوق 
والشبكات،  النهائية،  النقاط  عبر  ومؤمن، 
والبريد  "السحابة"،  الموحدة  العمل  وبيئة 
الحماية،  وبرامج  الويب،  وخادم  اإللكتروين، 
جانب  من  الدخول  تسجيالت  وكذلك 

المستخدمين.

نبذة عن زيروكس اإلمارات
خالل  من  اإلمارات"  "زيروكس  تأسست 
محمد  "مجموعة  مع  المشترك  التعاون 
مع  زيروكس"،  "شركة  و  العتيبة"  حارب 
توافر مجموعة كبيرة من الخدمات الرقمية 
الحلول  من  محفظة  على  تشتمل  التي 
تتضمن تقنيات إدارة محتوى المؤسسات، 
البيانات  وجمع  الوثائق،  إدارة  وأنظمة 
سير  عمليات  وأتمتة  الرقمي،  والتحويل 
العمل، والتحليالت المتقدمة، والتعلم اآليل، 
والذكاء اإلصطناعي. وغير ذلك من الحلول 

والخدمات المختلفة.

فريق  مع  مباشر  بشكل  التواصل  يمكنكم 
زيروكس اإلمارات من خالل البريد اإللكتروين 
أو   marketing@xeroxuae.ae التايل: 

االتصال على الرقم: 4535602-04.
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منتجات جديدة

زيروكــس اإلمــارات تســتضيف أول حــدث بالشــراكة 
مع OpenText™ لعرض أحدث الحلول الســحابية 
وآمنــة ومتصلــة  ذكيــة  تجــارب  خــال  مــن  الحديثــة  العمــل  بيئــة  إدارة 

استطاعت "زيروكس اإلمارات" التي تضم 
الطباعة،  مجال  يف  الصناعة  خبراء  أفضل 
والحلول الرقمية القيام بعقد شراكة تكاملية 
مثمرة مع شركة "OpenText™ "القائمة 
باإلمارات العربية المتحدة، وذلك على مدار 
سنوات.   10 من  ألكثر  امتدت  طويلة  فترة 
بناء  يف  بجدارة  اإلمارات  زيروكس  نجحت 
مرموقة  مكانة  واكتساب  طيبة،  سمعة 
األوسط  الشرق  منطقة  مستوى  على 
الخدمات  مجال  يف  رائدة  شركة  باعتبارها 
ذات  عروض  أفضل  تقدم  والتى  الرقمية، 
قيمة قوية للعماء. تقدم زيروكس اإلمارات 
الرقمية  والماكينات  الذكية،  األتمتة  حلول 
هذه  إن  حيث  للمؤسسات،  المصممة 
العمل  مواقع  تدير  أن  بإماكانها  الحلول 
بدوره  وذلك  األداء،  عايل  بشكل  الهجينة 
يدعم تبسيط مهام العمل اليومية وتحسين 

كفاءة اإلنتاجية.

" ™OpenText" عن شركة
تأسست "OpenText™ "يف البداية كنموذج 
مشروع مطروح من جامعة واترلو القائمة يف 
كندا، وهي اليوم شركة رائدة عالمياَ يف مجال 
إدارة المعلومات، حيث إنها تساعد الشركات 

يف القيام بجمع المعلومات وإدارتها وتبادلها 
تستطيع  العالمي.  النطاق  على  بأمان 
 "™OpenText" الحلول المقدمة من شركة
التغلب على تحديات األعمال الرقمية التي 
تواجه المؤسسات، وذلك بدءاً من الشركات 
أكبر  إىل  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة 

المؤسسات الموجودة يف العالم.
بالذكر أن "زيروكس اإلمارات  الجدير  من 
على  معاً  يعملوا   "™OpenTextو
األعمال  قيادة  يف  المؤسسات  مساعدة 
قيمة،  تنافسية  مزايا  وإنشاء  الجديدة، 
للعمالء  ملموسة  تجارية  قيمة  وخلق 

المتحدة. العربية  باإلمارات 
نظراً ألن مواقع العمل أصبحت أكثر رقمية، 
مستمر  بشكل  تواجه  اآلن  الشركات  فإن 
تحديات كثيرة لتلبية المتطلبات المتطورة 
يتوقعون  الذين  والعمالء،  للموظفين 
مستخدم  وتجارب  سريعة،  استجابات 
إىل  اإلشارة،  تجدر  وهنا  وسلسة.  سهلة 
تلبي  تعد  لم  التقليدية  العمل  نماذج  أن 
الوقت  نفس  العاملة يف  القوى  احتياجات 
الوصول  إىل  الموظفون  فيه  يحتاج  الذي 
يف  بوظائفهم،  المتعلقة  المعلومات  إىل 
خاللها  من  يختارون  كيفية  وبأي  وقت  أي 

ممارسة مهام عملهم اليومية.
التقنيات  يف  المؤسسات  تستثمر  اليوم، 
تدعم  التي  األصلية  السحابية  والخدمات 
وتوفير  التعاون،  وإمكانات  اآليل،  التشغيل 
إليه  الوصول  يمكن  رقمي  عمل  مكان 
بشكل سهل، ويتميز بدرجة أكبر من الكفاءة 
واإلنتاجية واألمان، وذلك بهدف دفع عجلة 
تستضيف  أن  المقرر  من  األعمال.  نمو 
 OpenText زيروكس اإلمارات بالشراكة مع
مع  وذلك  ديب،  يف  مشترك  حدث  أول   ™
تسليط الضوء على أنظمة إدارة المؤسسات 

يف بيئة التشغيل الموحدة "السحابة".
التجارية  األعمال  ألصحاب  متاحاً  سيكون 
فيما  وذلك  الصناعة،  خبراء  إىل  االستماع 
العاملة  القوى  تمكين  بآليات  يتعلق 
الموجودة لديهم من خالل أماكن عمل رقمية 
متطلبات  لتلبية  خصيصا  مصممة  مرنة 
هذا  يف  المتطورة.  التحديات  وإدارة  العمل 
المشاركين  جميع  يكتسب  سوف  الحدث 
نظرة متعمقة حول كيفية تحسين مشاركة 
للعميل  الدائمة  القيمة  وزيادة  الموظفين، 
أثناء فترة عالقته مع الشركة، وتحسين أداء 

الموردين، وتعزيز فعالية الشركاء.
سوف يتم إطالق هذا الحدث يف يوم الثالثاء 
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الصغيرة ذات الميزانيات المحدودة.
الرقمي  التسويق  ينطوي  أخرى،  ناحية  من 
علي الترويج للمنتجات والخدمات من خالل 
التواصل  وسائل  مثل  الرقمية،  القنوات 
ومحركات  اإللكتروين  والبريد  االجتماعي 
البحث. فالميزة األساسية للتسويق الرقمي 
أكبر.  جمهور  إىل  الوصول  على  القدرة  هي 
وقًتا  يقضون  األشخاص  غالبية  ألن  ونظرا 
يمكن  فإنه  اإلنترنت،  استخدام  يف  طويال 
الرقمية  القنوات  استخدام  للشركات 
بطريقة  المحتملين  العمالء  إىل  للوصول 
أسهل. كما يوفر التسويق الرقمي أيًضا قدراً 
أكبر من المرونة والدقة يف استهداف التركيبة 
السكانية واالهتمامات والسلوكيات المحددة 
للعمالء. حيث يتيح ذلك للشركات إمكانية 
إنشاء حمالت تسويقية مستهدفة يكون لها 

صدى لدى جمهورها المستهدف.
أيضا  الرقمي  للتسويق  فإن  ذلك،  ومع 
على  به.  الخاصة  التحديات  من  مجموعة 
المستمر  التطور  الحصر،  ال  المثال  سبيل 
جوجل  وخوارزميات  الرقمية  للمنصات 
يعيق  أن  يمكنه  ذلك  كل  التغيير.  الدائمة 
أحدث  مواكبة  على  الشركات  قدرة  من 
ذلك،  إىل  باإلضافة  والتقنيات.  االتجاهات 
غير  بصورة  يكون  الرقمي  التسويق  فإن 
بناء  صعوبة  إىل  يؤدي  وذلك  شخصية، 

الثقة مع العمالء المحتملين.
وهنا تجدر اإلشارة، إىل أن التسويق وجهاً لوجه 
والتسويق الرقمي هما طريقتان مختلفتان 
يوفر  وبينما  والخدمات.  المنتجات  لترويج 
اتصال  إلنشاء  فرصة  لوجه  وجًها  التسويق 
شخصي مع العمالء المحتملين، فإنه يعتبر 
وسيلة مكلفة ويستغرق وقًتا أطول لتطبيقه. 
الرقمي  يوفرالتسويق  اآلخر،  الجانب  وعلى 
يتم  ولكنه  تطبيقه،  عند  أكبر  ودقة  وصوالً 
تنفيذه بصورة غير شخصية مع العمالء وهذا 
يعتبر أحد أوجه القصور الذي ينطوي عليها. 
وبناء على ما سبق، فإنه يجب على الشركات 
األخذ يف االعتبار لكال من، أهدافها التسويقية 
وجمهورها المستهدف وميزانيتها المحددة 
عند اتخاذ القرار بتحديد الطريقة التسويقية 
يتم  التي سيتم استخدامها. وبذلك سوف 
التسويق  طريقة  من  كل  مزايا  بين  الجمع 
وجهاً لوجه، والتسويق الرقمي، وهذا هو الحل 
األمثل واألكثر فعالية من أجل الوصول إىل 
العمالء المحتملين، وتنمية األعمال التجارية.

يعوض  ال  التسويقية  الحمات  من  المزيد 
الوتيرة المتباطئة لنمو الصناعة

الطباعة  صناعة  أن  يف  شك،  هناك  ليس 
االقتصادية  التقلبات  من  للكثير  تعرضت 
مدار  على  البطيء  النمو  ولكن  المتعاقبة. 
لقلق  المباشر  السبب  يعد  الحالية  الفترة 
بدوره  وهو  التجارية.  الشركات  من  العديد 
يعتبر السبب األساسي يف أن عملية تكثيف 
األنشطة التسويقية ال تعتبر كافياً لتعويض 

تباطؤ وتيرة النمو.

كما أن أحد األسباب الرئيسية لتباطؤ النمو 
يف صناعة الطباعة التجارية هو ظهور الوسائل 
الشركات  من  المزيد  تحرك  فمع  الرقمية. 
قد  فإنه  الرقمي،  واإلعالن  التسويق  نحو 
انخفضت الحاجة إىل المواد المطبوعة. وكان 
لهذا التحول تأثير كبير على صناعة الطباعة 
الشركات  من  العديد  قام  حيث  التجارية، 
بتخفيض إنتاجها من المواد المطبوعة مثل، 

الكتيبات والنشرات اإلعالنية، والكتالوجات.
هناك سبب آخر لتباطؤ نمو صناعة الطباعة 
بين  المنافسة  حدة  زيادة  وهو  التجارية، 
الطباعة  خدمات  ظهور  فمع  الشركات. 
طباعة  على  الشركات  وقدرة  اإلنترنت  عبر 
العديد  حاولت  فقد  داخلي،  بشكل  المواد 
يف  البقاء  التقليدية  الطباعة  شركات  من 
دائرة المنافسة. وقد أدى ذلك إىل انخفاض 
للعديد  النمو  وتقليل فرص  الربح  هوامش 

من الشركات بصناعة الطباعة.

تواجه  التي  التحديات  من  الرغم  على 
هناك  فإن  التجارية،  الطباعة  صناعة 
التي يمكن للشركات  الحلول  العديد من 
يف  والبقاء  النمو  لزيادة  بها  العمل 

المنافسة، وهي تتمثل فيما يلي:
االستثمار  إىل  باإلضافة  الخدمات:  تنويع 
المتاح  من  فإنه  الرقمية،  التكنولوجيا  يف 
محفظة  تنويع  يف  تفكر  أن  اآلن  للشركات 
خدمات  تقديم  خالل  من  وذلك  خدماتها، 
أخرى، مثل التصميم الجرافيكي، والخدمات 
يمكن  كْم  الترويجية،  والمنتجات  البريدية، 
للشركات أن تقوم بتوفير حل شامل لتلبية 
يمكن  التسويقية. حيث  احتياجات عمالئها 

أن يساعد ذلك يف زيادة والء العمالء وجذب 
أعمال جديدة.

حدة  زيادة  مع  العمالء:  خدمة  على  التركيز 
المنافسة داخل السوق، فإن الشركات التي 
توىل اهتمام بجودة الخدمة المقدمة من خالل 
مركز خدمة العمالء الخاص يمكنها أن تتميز 
بشكل استثنايئ عن جميع منافسيها. وذلك 
الخدمة،  توفير مستوى عال من  من خالل 
عالقات  بناء  من  أيضا  ذلك  يمكنها  حيث 
احتمالية  وزيادة  عمالئها  مع  المدى  طويلة 
تكرار عمليات الشراء من قبل المستهلكين 

والتوسع يف نشاطها التجاري.
من  بدل  المتخصصة:  األسواق  استهداف 
مجال  يف  السعري  التنافس  نحو  االتجاه 
مع  اإلنترنت،  عبر  الطباعة  خدمات  سوق 
مقدمي الخدمة اآلخرين، فإنه من األفضل 
األسواق  نحو  بالتوجه  تقوم  أن  للشركات 
طباعة  خدمات  تتطلب  التي  المتخصصة 

القطاعات  هذه  إن  حيث  مخصصة. 
والتعليم،  الصحية،  الرعاية  قطاع  مثل 
زالت  ما  الربحية،  غير  والمنظمات 
المنتجات  على  كبير  طلب  مصدر  تشكل 

المطبوعة.
إن  القول  نستطيع  آخراً،  وليس  وآخيراً 
صناعة الطباعة تعتبر من الصناعات القوية 
التحديات  رغم  الصمود  على  والقادرة 
والصعاب، ولذلك فإن دور الطباعة تمكنت 
عملها  وآليات  إمكاناتها  مستوى  رفع  من 
يناسب  الذي  المستوى  إىل  واالرتقاء 
ظروف الفترة الحالية. فهي بالطبع صناعة 

تكميلية باقية لألبد!
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التسويق الرقمي، أم التسويق 
وجهاً لوجهه...؟

فقد  الطباعة،  بصناعة  االهتمام  إطار  يف 
أن  إىل  اإلحصائية  الدراسات  بعض  أشارت 
حجم سوق الطباعة التجارية العالمي قد بلغ 
أمريكي،  دوالر  مليار   489.63 قيمته  مقدار 
وذلك خالل العام الماضي 2022، باإلضافة 
حجم  يزداد  أن  المتوقع  من  فإنه  ذلك  إىل 
السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.8 
 2023 من  الممتدة  الفترة  خالل  وذلك   ،٪
إىل 2030. ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء 
أن هذه األرقام تعبر عن وجهه نظرمفرطة يف 
التفاؤل، وأن معدل النمو السنوي الحقيقي 
سوف يكون أقل من ذلك، حيث إنه سيصل 

فقط إىل 1.7 ٪ بحد أقصى.
 لقد أدى النمو المتباطئ يف صناعة الطباعة 
دفع  إىل  الماضي،  العقد  خالل  التجارية 
شركات الطباعة إىل تنويع وتكثيف أنشطتها 
يف  الطباعة  دور  تبحث  حيث  التسويقية. 
أجل  من  جديدة  حلول  عن  الحالية  الفترة 
أن  أجل  ومن  اإليرادات  من  المزيد  تحقيق 
تبقي قوية يف سوق صناعة الطباعة. تتمثل 

الطباعة  شركات  أتبعتها  التي  الحلول  أحد 
يف تكثيف أنشطتها التسويقية. ولكن على 
هناك  أن  وجدت  قد  فإنها  الواقع،  أرض 
عقبة كبيرة تواجهها، وهي تتمثل يف اإلجابة 
على هذا السؤال الصعب، هل يجب عليها 
تنفيذ المزيد من آليات التسويق الرقمي أم 

التسويق وجهاً لوجه؟

التسويق الرقمي أم التسويق وجه لوجهه، 
ما هي الوسيلة األكثر فعالية؟

الرقمي،  والتسويق  لوجه،  وجهاً  التسويق 
هما عبارة عن طريقتين مختلفتين من أجل 
تهدف  حيث  والخدمات.  المنتجات  ترويج 
العمالء  إىل  الوصول  إىل  الطريقتين  كلتا 
نهجهما  يف  تختلفان  أنهما  إال  المحتملين، 

وفعاليتهما.
والمعروف  لوجه،  وجهاً  التسويق  يعتمد 
أيًضا باسم التسويق التجريبي على التفاعل 
حيث  المحتملين.  العمالء  مع  المباشر 
يمكن أن يتمثل هذا النوع من التسويق يف 

شكل إقامة المعارض التجارية، والفعاليات، 
وعروض المنتجات التفاعلية. ويف إطار هذا 
السياق، نود أن نشير إىل أنا الميزة األساسية 
القدرة  يف  تتمثل  لوجه  وجهاً  للتسويق 
العمالء  مع  شخصي  اتصال  إنشاء  على 
المحتملين. ومن خالل التعامل مع العمالء 
بشكل مباشر، يمكن للشركات اإلجابة عن 
التقديمية  العروض  وتقديم  العمالء  أسئلة 
وبناء الثقة. يمكن أن يكون هذا فعااًل بشكل 
خاص للمنتجات أو الخدمات التي تتطلب 
المزيد من التخصيص أو التي يزيد سعرها 

عن غيرها من المنتجات األخرى.
ومع ذلك، فإن التسويق وجهاً لوجه ينطوي 
على بعض القيود. على سبيل المثال، قد 
تكون إمكانية التواجد يف المعارض التجارية 
للعمالء،  بالنسبة  مكلف  أمر  والفعاليات 
إىل  الوصول  على  يقتصر  فهو  وبالتايل 
األشخاص الحاضرين فقط. وعلى ذلك فإن 
لوجه يحتاج استثمارا كبيرا  التسويق وجهاً 
للوقت والموارد، مما يمثل تحدياً للشركات 

 كيف يبدأ تحدي إشراك العماء
يف العملية التسويقية

قصه الغاف
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يعـــد برنامـــج برنامـــج تعزيـــز القيمـــة المضافـــة 
ــادرة  ــاء( مبـ ــد )إكتفـ ــاع التوريـ ــة لقطـ اإلجماليـ
النمـــو  مســـيرة  دفـــع  إىل  تهـــدف  رئيســـية 
المملكـــة  يف  التنميـــة  وعجلـــة  االقتصـــادي 
العربيـــة الســـعودية، ومـــن الجديـــر بالذكـــر، 
أن شـــركة زيروكـــس الســـعودية تلعـــب دوراً 

رئيســـياً ومحوريـــاً يف هـــذه المبـــادرة.

تقـــوم شـــركة زيروكـــس الســـعودية بتقديـــم 
والتقنيـــات  والحلـــول  األدوات  كافـــة 
العربيـــة  المملكـــة  يف  للشـــركات  الالزمـــة 
المســـاهمة  أجـــل  مـــن  وذلـــك  الســـعودية، 
يف عمليـــة التحـــول الرقمـــي. حيـــث تســـاعد 

الـــذكاء  بتقنيـــات  المـــزودة  الحلـــول  هـــذه 
علـــى  الشـــركات  مـــن  الكثيـــر  االصطناعـــي 
وإفســـاح  الروتينيـــة،  العمـــل  مهـــام  أتمتـــة 
ــال  ــز علـــى األعمـ ــال للموظفيـــن للتركيـ المجـ
إىل  باإلضافـــة  ذلـــك  األعلـــى،  القيمـــة  ذات 
للشـــركات.  التنافســـية  القـــدرة  تحســـين 
هـــذه  جوهـــر  أن  إىل  اإلشـــارة،  تجـــدر  وهنـــا 
زيروكـــس  مـــن  المقدمـــة  االســـتراتيجية 
يتماشـــى برنامـــج تعزيـــز القيمـــة المضافـــة 
اإلجماليـــة لقطـــاع التوريـــد )إكتفـــاء(. ولهـــذا 
تعتبـــر زيروكـــس الســـعودية شـــريكًا فعـــاالً 
دوراً  تلعـــب  إنهـــا  بـــل  )إكتفـــاء(،  لبرنامـــج 

المبـــادرة. هـــذه  يف  رئيســـياً 
وقـــد ذكـــر محمـــد ســـيزر، المديـــر العـــام لشـــركة 

أحـــد  "يتمثـــل  قائـــالً  الســـعودية  زيروكـــس 
الجوانـــب المهمـــة يف اســـتراتيجية زيروكـــس 
الســـعودية يف إنشـــاء تدفقـــات عمـــل سلســـة 
تســـاعد الشـــركات علـــى تبســـيط العمليـــات 
بالتزامـــن مـــع  وتحســـين اإلنتاجيـــة، وذلـــك 
والعمـــل  التعـــاون  تعزيـــز  علـــى  التركيـــز 
علـــى  زيروكـــس  تعمـــل  حيـــث  الجماعـــي. 
تطويـــر حلـــول تســـمح لألشـــخاص بالعمـــل 

معـــاً بشـــكل أكثـــر فعاليـــة".
خـــالل  الســـعودية  زيروكـــس  قدمـــت 
مشـــاركتها القيمـــة ىف النســـخة الثامنـــة مـــن 
برنامـــج تعزيـــز القيمـــة المضافـــة اإلجماليـــة 
الـــذى أنعقـــد ىف  لقطـــاع التوريـــد( إكتفـــاء)، 
نهايـــة الشـــهر الماضـــي أحـــدث حلـــول الواقـــع 

المعـــزز. حيـــث يمكـــن لهـــذه الحلـــول أن تعـــزز 
الحقيقـــي،  العالـــم  ىف  المســـتخدم  تجربـــة 
المعلومـــات  تراكـــب  خـــالل  مـــن  وذلـــك 
الكثيـــر  زيروكـــس  طـــورت  كمـــا  الرقميـــة. 
مـــن حلـــول الواقـــع المعـــزز لمجموعـــة مـــن 
التطبيقـــات، حيـــث تشـــتمل هـــذة المجموعـــة 
علـــى تطبيقـــات الدعـــم عـــن بعـــد، والتدريـــب، 
والتســـويق. كمـــا أنـــه علـــى ســـبيل المثـــال، 
المعـــزز  الواقـــع  حلـــول  اســـتخدام  يمكـــن 
لتوفيـــر المســـاعدة عـــن بُعـــد، وذلـــك ىف حالـــة 
المعقـــدة،  المعـــدات  إصـــالح  إىل  الحاجـــة 
حيـــث إن تلـــك التطبيقـــات تســـمح للفنييـــن 
برؤيـــة المعـــدات وتلقـــي التعليمـــات خطـــوة 
بخطـــوة بنـــاء علـــى مـــا هـــو مطـــروح أمامهـــم 
الواقـــع  نظـــارات  خـــالل  مـــن  رؤيتهـــم  عبـــر 

المعـــزز.
أحـــدث   "Xerox Care AR" تطبيـــق  يعـــد 
مـــن  المقدمـــة  المعـــزز  الواقـــع  حلـــول 
يتيـــح  حيـــث  الســـعودية.  زيروكـــس  شـــركة 
للمســـتخدمين استكشـــاف  التطبيـــق  هـــذا 
والتفاعـــل  الســـعودية  زيروكـــس  منتجـــات 
االفتراضيـــة  البيئـــة  خـــالل  مـــن  معهـــا 
يمكـــن  كمـــا  الحلـــول.  هـــذه  توفرهـــا  التـــي 
للمســـتخدمين معرفـــة معلومـــات المنتـــج، 
والوصـــول إىل مـــواد التدريـــب، ورؤيـــة كيفيـــة 
عمـــل تقنيـــة زيروكـــس يف مســـاحة العمـــل 
الخاصـــة بهـــم، وذلـــك مـــن خـــالل اســـتخدام 

المعـــزز. الواقـــع  تراكبـــات 

نبذة عن زيروكس السعودية
لشـــركة  ممثـــل  هـــي  الســـعودية  زيروكـــس 
العربيـــة  المملكـــة  يف  العالميـــة  زيروكـــس 
مجموعـــة  شـــركات  وإحـــدى  الســـعودية، 
م   1986 عـــام  تأسســـت يف  وقـــد  العليـــان. 
مـــع توافـــر خطـــوط أعمـــال تشـــمل تقديـــم 
التجاريـــة  العمليـــات  لتحســـين  حلـــول 
مـــن خـــالل  الطباعـــة  واألتمتـــة وتكنولوجيـــا 
رؤيـــة مبتكـــرة لتعظيـــم اإلنتاجيـــة والكفـــاءة 
للشـــركات  أفضـــل  عمـــل  بيئـــة  لخلـــق 

الســـعودية.

زيروكــس الســعودية تعلــن مشــاركتها ببرنامج )إكتفــاء( المملكة العربية 
السعودية
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السعودي  »المنتدى  الرياض  تحتضن 
من  الفترة  خالل  الثانية  بنسخته  لإلعالم« 
20 – 21 فبراير )شباط( المقبل، بمشاركة 
والخبراء  اإلعالمية  القيادات  من   1500
عربية  دول  من  والمتخصصين  والمحللين 
وعالمية، حيث يشهد تكريم الفائزين بجائزته 

ممن خدموا المجال محلياً وعربياً.
ويناقش المنتدى عبر جلسات وورش عمل 
يف  اإلعالم  قطاع  ومستقبل  مستجدات 
والمسموع  المريئ  أشكاله  بمختلف  العالم 
أبرز  يستعرض  كما  والرقمي،  والمطبوع 
التجارب المحلية والدولية يف المجال، ودوره 
باعتباره صناعة مهمة يف القضايا االجتماعية 

والسياسية والرياضية واالقتصادية.

وتتوزع فروع الجائزة على الصحافة المطبوعة 
»التقرير اإلخباري، المقال، التحقيق الصحايف، 
اإلنفوجراف«،  الكاريكاتير،  الصحايف،  الحوار 
ومثلها لنظيرتها اإللكترونية، واإلنتاج المريئ 
واإلنتاج  المصور«،  التقرير  المريئ،  »الحوار 
المسموع »الحوار الجماهيري«، والمحتوى 
النوعي على تويتر يف الموضوعات االجتماعية، 
واإلنتاج  الريادية،  والمشروعات  والثقافية«، 
العلمي »الكتب والبحوث العلمية المحكمة، 
إىل  إضافة  والدكتوراه«،  الماجستير  بحوث 
لألفراد  ويحق  اإلعالمية.  العام  شخصية 
ترشيح أنفسهم يف فروع الجائزة، كما يحق 
للمؤسسات ترشيح من تراه من منسوبيها 
يف أي من فروع الجائزة، باستثناء شخصية 

العام، فيكون اختيارها من مجلس اإلدارة.
رئيس  الحاريث،  محمد  أوضح  جانبه،  من 
إعالمية  منصة  يعد  الحدث  أن  المنتدى، 
اآلراء  وطرح  والنقاش  للحوار  وثقافية 
حول واقع ومستقبل القطاع، الذي يشهد 
وقت  يف  يأيت  أنه  مبيناً  متسارعاً،  تطوراً 
غير  طفرة  السعودي  اإلعالم  فيه  يشهد 
التغيرات  مواكبته  خالل  من  مسبوقة، 
أطروحاته  يف  وتفوقه  بالعالم،  اإلعالمية 
محتواه  انتشار  يف  أسهمت  التي  وأدواته، 

على نطاق عالمي واسع.
المنتدى يسعى لخلق  أن  الحاريث،  وأضاف 
ليكون  اإلعالمي،  العمل  يف  تنافسية  بيئة 
دافعاً للمؤسسات المتخصصة والمهنيين يف 
تقديم األعمال المميزة التي تستحق االحتفاء 
والتكريم، مؤكداً أن الجائزة تخدم المحتوى، 

وتمنحه المزيد من العطاء واإلبداع.
التلفزيون  مواكبة  إىل  المنتدى  ويتطرق 
وأهمية  الرقمية،  للتحوالت  والصحافة 
اإلعالم الرقمي وتسويق المحتوى، وصحافة 
يناقش  كما  الحديثة،  والمنصات  الموبايل، 
واقع اإلعالم العريب، والتوجهات الحديثة يف 

القطاع، والعديد من القضايا المتعلقة به.
المنتدى  من  األوىل  النسخة  أن  إىل  يشار 
تحت   2019 عام  أواخر  الرياض  يف  أقيمت 
السعوديين،  الصحافيين  هيئة  مظلة 
وبمشاركة أكثر من 1000 شخصية محلية 

وعربية وعالمية من 32 دولة.

المنتــدى الســعودي لإلعــام يناقــش مســتقبل القطــاع الشــهر الحــايل

األخبار

الســعودية: »هيئــة األدب« تســتعد لتنظيم مهرجــان »الُكّتاب والقّراء«

والترجمة  والنشر  األدب  هيئة  أنهت 
استعداداتها لتنظيم “مهرجان الُكّتاب والقّراء” 
الفترة من 23 فبراير إىل  الذي سيقام خالل 
الشرقية يف  المنطقة  المقبل، يف  11 مارس 
خمسة مواقع مختلفة وهي كورنيش الدمام، 
وكورنيش الخبر، وكورنيش القطيف، ومعرض 
عبدالعزيز  الملك  ومركز  إكسبو،  الظهران 
لالحتفاء  وذلك  “إثراء”،  العالمي  الثقايف 

بالثقافة واألدب العريب والعالمي.
ويعكس اختيار هيئة األدب والنشر والترجمة 
المنطقة الشرقية لثرائها الثقايف، وتأثيرها على 

اإلبداع األديب يف منطقة الخليج، بوصفها أرضاً 
خصبة منذ فجر التاريخ، إذ قدمت أدباء أثروا 
الثقافة العربية بأعمال خالدة عبر العصور، من 

أبرزهم الشاعر العريب طرفة بن العبد.
سيعمل  المهرجان  بأن  الهيئة  وأوضحت 
السعوديين  المثقفين  أبرز  استقطاب  على 
إنتاجهم  لتقديم  الجنسيات،  مختلف  ومن 
العالم.  لجمهور شغوف من مختلف أقطار 
فرص  توفير  على  المهرجان  سيعمل  كما 
النشر  مجاالت  يف  األدبية  الشراكات  عقد 
إتاحة  من  ذلك  يتضمنه  ما  مع  والترجمة، 
الربحي،  وغير  الخاص  للقطاعين  المجال 

لإلسهام يف إثراء الحراك األديب.
وسيقدم “مهرجان الُكّتاب والقّراء” برنامجاً 
مروراً  األدب  من  ينطلق  شامالً  ثقافياً 
متضمناً  الثقافية،  القطاعات  بمختلف 
يعيشوا  بأن  للزّوار  يسمح  تفاعلياً  نشاطاً 
التي  الفعاليات  مع  غامرة  أدبية  تجربة 
بين  ما  متنوعة  إبداعية  بقوالب  ُصممت 
حلقات النقاش مع األدباء، والصالون األديب، 
األطفال،  وفعاليات  الفني،  النقد  وورش 
ومعرٍض  السينمائية،  األفالم  وعروض 

جانب  إىل  األديب،  الشارع  وأنشطة  للكتاب، 
ركن لوسائل التواصل االجتماعي يف نطاق 
األعمال  من  وغيرها  والمعرفة،  األدب 
والغنائية،  الشعرية  المسرحية، واألمسيات 
المنتجة مدعومة  ومتاجر للحرفيين واألسر 
وعربات  المقاهي  مثل  مساندة  بخدمات 
الهيئة  تقدمها  التي  المتنقلة  الطعام 
يف  العائلة  أفراد  جميع  مشاركة  لتسهيل 

فعاليات المهرجان وتجاربه المختلفة.
المنظومة  لنهج  استمراراً  المهرجان  ويأيت 
الفعاليات  إقامة  يف  السعودية  الثقافية 
الثقافية الدولية لتعزيز مكانة المملكة الثقافية 
وفتح  العالم،  مع  الحوار  تشجيع  عبر  دولياً 
منافذ جديدة لإلبداع والتعبير الثقايف. وتسعى 
إىل  والترجمة من خالله  والنشر  األدب  هيئة 
االحتفاء بالُكّتاب والقّراء بصفتهما األكثر تأثيراً 
يف سلسلة اإلنتاج الثقايف والحضاري لإلنسانية 
كافة، إضافة إىل إيجاد منصة تسمح للمبدعين 
اإلبداعي  بالتواصل  والعالم  المملكة  من 
الخالّق الذي ُيسهم يف إثراء الساحة الثقافية، 
والثقافة  لألدب  الجمهور  احتياج  وُيلبي 

والفنون األخرى بصور الجمالية البديعة.
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الورقيـــة  للصناعـــات  يونيفرســـال 
والتغليـــف  التعبئـــة  لمنتجـــات  الُمصنعـــة 
تتوســـع يف مجتمـــع أعمـــال مناطـــق رأس 

االقتصاديـــة الخيمـــة 
 4200 مـــن  أكثـــر  انضمـــت  الخيمـــة:  رأس 
شـــركة جديـــدة إىل مجتمـــع أعمـــال مناطـــق 
رأس الخيمـــة االقتصاديـــة )راكـــز( يف عـــام 
إجمـــايل  يف  نمـــواً  بذلـــك  محققـــًة   2022
 18٪ بنســـبة  الُمســـجلة  الشـــركات  عـــدد 

.2021 بعـــام  مقارنـــًة 
الـــذي  االقتصـــادي  النمـــو  علـــى  وتعليقـــاً 
جـــالّد،  رامـــي  صـــّرح  راكـــز،  تشـــهده 
“ُتثبـــت  للمجموعـــة:  التنفيـــذي  الرئيـــس 
اإلحصـــاءات األخيـــرة مـــدى التزامنـــا بجعـــل 
اســـتثمارية  وجهـــة  الخيمـــة  رأس  إمـــارة 
ــرة والمتوســـطة  ــركات الصغيـ ــة للشـ مفضلـ
ويـــأيت  البـــارزة.  الصناعيـــة  والشـــركات 
الجديـــدة  الشـــركات  مـــن  اآلالف  اختيـــار 
نجـــاح  علـــى  شـــهادة  بمثابـــة  لراكـــز 
وحلولنـــا  المتقدمـــة  اســـتراتيجياتنا 
دعـــم  يف  المســـتمرة  وجهودنـــا  المبتكـــرة 
األعمـــال مـــن مختلـــف األنـــواع واألحجـــام. 
عـــام  يف  النهـــج  نفـــس  اتبـــاع  ســـنواصل 
دعـــم  أعيينـــا  نُصـــب  واضعيـــن   2023
األهـــداف االقتصاديـــة إلمـــارة رأس الخيمـــة 
اإلمـــارات  ودولـــة  الخصـــوص  وجـــه  علـــى 
ــوم مـــع  ــه العمـ ــدة علـــى وجـ ــة المتحـ العربيـ
التركيـــز علـــى تلبيـــة االحتياجـــات الخاصـــة 
بـــكل مســـتثمر علـــى ِحـــدة والوقـــوف علـــى 
متطلبـــات الشـــركات الحاليـــة والمتواجـــدة 

أعمالنـــا.” مجتمـــع  يف 
أعمـــال  تأســـيس  باقـــات  راكـــز  أطلقـــت 
قابلـــة للتخصيـــص باإلضافـــة إىل منتجـــات 

راكـــز  وّقعـــت  كمـــا  جديـــدة،  وخدمـــات 
شـــراكات اســـتراتيجية يف العـــام الماضـــي 
خصوصـــاً  المتنوعـــة  قطاعاتهـــا  لدعـــم 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات 
اإللكترونيـــة.  التجـــارة  مجـــال  يف  العاملـــة 
نمـــواً  االقتصاديـــة  المنطقـــة  وســـجلت 
عـــدد  يف   206٪ نســـبته  بلغـــت  كبيـــراً 
شـــركات التجـــارة العامـــة الجديـــدة بواقـــع 
التجـــارة  شـــركات  وحّلـــت  رخصـــة.   413
بنســـبة  الثانيـــة  المرتبـــة  يف  اإللكترونيـــة 
بنســـبة  الخدميـــة  الشـــركات  تليهـــا   26٪
٪15 والتجاريـــة بنســـبة ٪9. ويـــأيت ترتيـــب 
معظـــم المســـتثمرين مـــن دولـــة اإلمـــارات 
وروســـيا  والهنـــد  المتحـــدة  العربيـــة 
وباكســـتان. ومصـــر  المتحـــدة  والمملكـــة 
مـــن  تتخـــذ  التـــي  الشـــركات  وشـــهدت 
راكـــز مقـــراً لهـــا – يف الوقـــت ذاتـــه – نمـــواً 
2022، حيـــث وّســـعت  ــام  ــتثنائياً يف عـ اسـ
ومرافقهـــا  عملياتهـــا  نطـــاق  شـــركة   160
واألنشـــطة.  القطاعـــات  مختلـــف  لتغطـــي 

التـــي  الصناعيـــة  الشـــركات  وتنـــدرج 
أعمالهـــا  نطـــاق  توســـيع  يف  نجحـــت 
الســـيارات  تصنيـــع  قطاعـــات  تحـــت 
واآلالت  والمعـــادن  الغيـــار  وقطـــع 
وخدمـــة  البنـــاء  وأنظمـــة  والمعـــدات 
التدويـــر.  إعـــادة  ومـــواد  المســـتهلك 
التـــي  الصناعيـــة  الشـــركات  أهـــم  ومـــن 
شـــركة  هـــي:  أعمالهـــا  نطـــاق  وّســـعت 
للتوابـــل،  المنتجـــة  فليفـــورز  ســـاي 
وشـــركة يونيفرســـال للصناعـــات الورقيـــة 
الُمصنعـــة لمنتجـــات التعبئـــة والتغليـــف، 
األكيـــاس  لصناعـــة  ومانشســـتر  وشـــركة 
ــتري  ــر اندسـ ــيان رابـ ــركة اشـ ــة، وشـ الورقيـ
وشـــركة  المطـــاط،  لمنتجـــات  المصنعـــة 
ومـــواد  للعطـــور  الُمنتجـــة  العنفـــر  عـــود 
المنتجـــة  يـــوروكاب  وشـــركة  التجميـــل، 
وغيرهـــا  البالســـتيكية،  التغليـــف  لمـــواد 

. يـــد لعد ا
بشـــكل  راكـــز  “تعمـــل  جـــاّلد:  وأضـــاف 
العمـــل  بيئـــة  تطويـــر  علـــى  متواصـــل 
بمـــا  لديهـــا  لالســـتثمارات  الُمحفـــزة 
لدولـــة  االقتصاديـــة  الرؤيـــة  مـــع  يتماشـــى 
ــة المتحـــدة، حيـــث يّتضـــح  ــارات العربيـ اإلمـ
الشـــركات  أعمـــال  لنمـــو  دعمهـــا  يف  ذلـــك 
العاملـــة لديهـــا علـــى النحـــو الـــذي يشـــجعها 
يف  الواعـــدة  األســـواق  دخـــول  علـــى 
إمـــارة  مـــن  انطالقـــاً  العالـــم  أنحـــاء  جميـــع 
طويـــالً  لقـــد قطعنـــا شـــوطاً  الخيمـــة.  رأس 
منتجاتنـــا  جـــودة  تحســـين  مســـيرة  يف 
وتقديـــم  اإلجـــراءات  وتســـهيل  وعروضنـــا 
حلـــول مبتكـــرة تلبـــي احتياجـــات األعمـــال 
مـــن  ســـعينا  وســـنواصل  المســـتقبلية. 

األهـــداف.” مـــن  المزيـــد  تحقيـــق  أجـــل 

أكثر من 4200 شركة جديدة تتخذ من راكز مقراً لها يف عام 2022
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أختتمـــت باألمـــس فعاليـــات النســـخة الثامنـــة 
مـــن معـــرض الـــورق العالمـــي 2023 »بيبـــر 
ون شـــو« الـــذي عقـــد بمركـــز إكســـبو الشـــارقة 
ــارقة،  ــة الشـ ــارة وصناعـ ــة تجـ ــن غرفـ ــم مـ بدعـ
متميـــزة  مشـــاركات  المعـــرض  شـــهد  وقـــد 
مـــن كبـــرى الشـــركات الســـعودية العاملـــة يف 
ــاً  ــال الصناعـــات الورقيـــة مقدميـــن عرضـ مجـ
ألحـــدث منتجـــات صناعـــات الـــورق والكرتـــون 

وخطـــوط اإلنتـــاج والمـــواد األوليـــة.
الســـعوديين  العارضيـــن  مـــن  عـــدد  وأكـــد 
صناعـــة  تعزيـــز  يف  ودوره  الحـــدث  أهميـــة 
الـــورق علـــى مســـتوى المنطقـــة وال ســـيما يف 
ظـــل تمكنـــه مـــن اســـتقطاب أكثـــر مـــن 160 
شـــركة مـــن أهـــم شـــركات الـــورق العالميـــة 
واإلقليميـــة مـــن 30 دولـــة حـــول العالـــم األمـــر 
لعقـــد  للمشـــاركين  الفرصـــة  يتيـــح  الـــذي 
والتجـــارب  الخبـــرات  وتبـــادل  الصفقـــات 
ومـــوردي  المصنعيـــن  مـــع  والتواصـــل 
المعـــدات إىل جانـــب االطـــالع علـــى أفضـــل 
هـــذا  يف  المعتمـــدة  العالميـــة  الممارســـات 
المجـــال واكتشـــاف أحـــدث اتجاهـــات الســـوق 

الحديثـــة. والتكنولوجيـــا 

وقـــال المهنـــدس ســـامي الصفـــران رئيـــس 
الورقيـــة  للصناعـــات  العـــريب  االتحـــاد 
والطباعـــة والتغليـــف أن المعـــرض يواصـــل 
الرائـــدة  مكانتـــه  النجاحـــات معـــززاً  تحقيـــق 
والعالميـــة  اإلقليميـــة  األحـــداث  أهـــم  كأحـــد 
المتخصصـــة يف مجـــال صناعـــة الـــورق حيـــث 
تشـــهد النســـخة الحاليـــة حضـــوراً الفتـــاً مـــن 
ــات  ــرى العالمـ ــعة لكبـ ــاركة واسـ ــزوار ومشـ الـ
التجاريـــة العالميـــة ولنخبـــة مميـــزة مـــن أبـــرز 
وصنـــاع  والدولييـــن  اإلقليمييـــن  الالعبيـــن 
إىل  مشـــيراً  الـــورق  إنتـــاج  عالـــم  يف  القـــرار 
صناعـــة  دعـــم  يف  ودوره  المعـــرض  أهميـــة 
الـــورق والتـــي تعتبـــر مـــن الصناعـــات المهمـــة 
نمـــواً  وتشـــهد  المنطقـــة  مســـتوى  علـــى 
متزايـــدا مدعومـــاً بانتشـــار التجـــارة اإللكترونية 
التعبئـــة  قطـــاع  يف  المتزايـــد  والطلـــب 

المنطقـــة. أنحـــاء  جميـــع  يف  والتغليـــف 

الرئيـــس  المدفـــع  محمـــد  ســـيف  وأكـــد 
أن  الشـــارقة،  إكســـبو  لمركـــز  التنفيـــذي 
اســـتضافة المركـــز لمعـــرض الـــورق العالمـــي 
تـــأيت يف ضـــوء النجـــاح الـــذي حققـــه الحـــدث 
مـــن  تمكـــن  حيـــث  الســـابقة  نســـخته  يف 
اســـتقطاب نحـــو 9 آالف زائـــر، وهـــو مـــا يؤكـــد 
للمركـــز  االســـتراتيجية  الخطـــط  صوابيـــة 
الهادفـــة إىل زيـــادة زخـــم أجنـــدة الفعاليـــات 
التـــي يســـتضيفها كمـــاً ونوعـــاً، واســـتقطاب 
معـــارض ومؤتمـــرات متخصصـــة ذات أهميـــة 
مباشـــراً  تأثيـــراً  وتحـــدث  للـــزوار  بالنســـبة 
القطاعـــات  مـــن  العديـــد  علـــى  وإيجابيـــاً 
الـــورق  االقتصاديـــة، حيـــث يلعـــب معـــرض 
صناعـــة  تعزيـــز  يف  مهمـــاً  دوراً  العالمـــي 
الـــورق والتغليـــف والتـــي مـــن المتوقـــع أن 
تشـــهد نمـــواً كبيـــراً يف دولـــة اإلمـــارات خـــالل 
الســـنوات الخمـــس المقبلـــة لتصـــل إىل 21 
مليـــار درهـــم، مـــع تركيـــز الســـوق علـــى حلـــول 
والصديـــق  الـــوريق  المســـتدام  التغليـــف 
للبيئـــة، ومـــن هنـــا تـــأيت أهميـــة هـــذا الحـــدث 
ال  المحلـــي،  الســـوق  احتياجـــات  تلبيـــة  يف 
ســـيما أنـــه يشـــكل فرصـــة مهمـــة للمشـــاركين 
لتبـــادل الخبـــرات والتجـــارب واالطـــالع علـــى 
المعتمـــدة  العالميـــة  الممارســـات  أفضـــل 
يف صناعـــة الـــورق كمـــا يتيـــح المجـــال للـــزوار 
الكتشـــاف أحـــدث اتجاهـــات الســـوق واالطـــالع 

المنتجـــات  مـــن  واســـعة  مجموعـــة  علـــى 
التجاريـــة. والعالمـــات 

مـــن جانبـــه أشـــار يســـري البشـــري الرئيـــس 
لصناعـــة  “الســـعودية  للشـــركة  التنفيـــذي 
روالت  صناعـــة  يف  المتخصصـــة  الـــورق 
الـــورق الصحـــي والمنتجـــات النهائيـــة إىل أن 
تنظيـــم معـــرض الـــورق العالمـــي يف إمـــارة 
ــة يف  ــه خاصـ ــزز مـــن فـــرص نجاحـ ــارقة عـ الشـ
ظـــل مكانـــة اإلمـــارة كجهـــة إقليميـــة ودوليـــة 
مشـــيراً  والمؤتمـــرات  للمعـــارض  رائـــدة 
الثانيـــة يف  للمـــرة  الشـــركة  إىل أن مشـــاركة 
المعـــرض كراعـــي رئيســـي جـــاء بنـــاء علـــى 
مـــا حققـــه الحـــدث مـــن نجاحـــات كبيـــرة يف 
الـــدورة الســـابقة حيـــث شـــهد حضـــور أكثـــر 
مـــن 9 آالف زائـــر مؤكـــداً أن المعـــرض شـــكل 
للشـــركة فرصـــة لتعزيـــز التعـــاون مـــع كبـــرى 
الجوانـــب  ومناقشـــة  العالميـــة  الشـــركات 

للعمـــل. التطويريـــة 
شـــركة  عـــام  مديـــر  صالـــح  مدحـــت  وقـــال 
الـــورق  لصناعـــة  الســـعودية  الفـــارس 
دول  يف  الرائـــدة  المعـــرض  ســـمعة  إن 
الســـعودية  ويف  عـــام  بشـــكل  المنطقـــة 
الشـــركة  شـــجعت  الخصـــوص  وجـــه  علـــى 
الـــذي  الحـــدث  هـــذا  يف  المشـــاركة  علـــى 
ســـيمنحها انتشـــاراً إماراتيـــاً وخليجيـــاً كبيـــراً 
مبديـــاً إعجابـــه بالتنظيـــم وترتيـــب األجنحـــة 
والعارضيـــن وبحجـــم المشـــاركات ومســـتوى 
الشـــركات العارضـــة والمنتجـــات المعروضـــة 
مشـــيراً إىل أهميـــة المعـــرض الـــذي شـــكل 
لمنتجـــات  للترويـــج  إقليميـــة  منصـــة 
الشـــركة وخطـــوط إنتاجهـــا وأحـــدث أنظمتهـــا 
اإلنتـــاج  يف  اآليل  والتحكـــم  التكنولوجيـــا 

والجـــودة.
يـــوم  العالمـــي  الـــورق  وقـــد شـــهد معـــرض 
أمـــس عقـــد مؤتمـــر أســـبوع اللـــب بمنطقـــة 
الـــذي  أفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
تعزيـــز  بهـــدف  »الفـــرات«،  شـــركة  تنظمـــه 
آفـــاق التعـــاون بيـــن منتجـــي اللـــب المـــادة 

الـــورق. لصناعـــة  األساســـية 

بيبر ون شو 2023 يدعم صناعة الورق بقوة على مستوى الشرق األوسط

األخبار
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وّقـــع الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الســـعودية 
للمـــدن الصناعيـــة ومناطـــق التقنيـــة “مـــدن” 
المهنـــدس ماجـــد بـــن رافـــد العرقـــويب، أمـــس، 
توطيـــن  يف  ُمختـــص  مصنـــع  إنشـــاء  عقـــد 
الصناعيـــة  المدينـــة  يف  الكرتـــون  منتجـــات 
ــراً  بوعـــد الشـــمال، علـــى مســـاحة 12690 متـ
مربعـــاً باســـتثمارات تبلـــغ 14 مليـــون ريـــال، 
وهـــو يعـــد أول اســـتثمار أجنبـــي يف المدينـــة.
وســـيعمل المصنـــع المملـــوك لشـــركة أردنيـــة 
والُمختص يف إنتاج أطباق كرتون البيض وفق 
المعاييـــر البيئيـــة المعتمـــدة لـــدى “مـــدن”، مـــن 
خـــالل تطبيـــق مفاهيـــم إعـــادة التدويـــر، بحيـــث 
يضمـــن االســـتغالل البيئـــي األمثـــل للكميـــات 
القصـــوى مـــن الـــورق والكرتـــون، وإعـــادة تدويرهـــا 
وفـــق األســـس العلميـــة المتبعـــة بمـــا يحقـــق 

ضوابـــط التخُلـــص اآلمـــن غيـــر الضـــار بالبيئـــة.
ويعـــد هـــذا المصنـــع الثـــاين للشـــركة يف المـــدن 
الصناعيـــة التابعـــة لمـــدن، إذ تمتلـــك الشـــركة 
مصنًعـــا علـــى مســـاحة 7 آالف م2 يف المدينـــة 
الصناعيـــة بتبـــوك، بطاقـــة إنتاجيـــة تصـــل إىل 
25 طًنـــا يف اليـــوم، وباســـتثمارات بقيمـــة 12 

مليـــون ريـــال.
نموذجيـــة  صناعيـــة  بيئـــة  “مـــدن”  وتوفـــر 
قـــادرة علـــى مســـايرة كافـــة مســـتجدات قطـــاع 
العالمـــي، وطبًقـــا ألعلـــى معاييـــر  التصنيـــع 
الخدمـــات  منظومـــة  حيـــث  مـــن  الجـــودة 
البيئيـــة المتطـــورة، والُمحفـــّزات والخيـــارات 
االســـتثمارية المتميـــزة التـــي تضمـــن ســـهولة 
التشـــغيلية  التكلفـــة  وتقليـــل  اإلجـــراءات، 

واختصار وقت وجهد شـــركائها المســـتثمرين، 
المحدثـــة  إســـتراتيجيتها  خـــالل  مـــن  وذلـــك 
زيـــادة  يف  واإلســـهام  الصناعـــة  لتمكيـــن 
يف  لدورهـــا  اســـتناًدا  المحلـــي،  المحتـــوى 
تحقيـــق مســـتهدفات اإلســـتراتيجية الوطنيـــة 
يف  إليهـــا  المســـندة  والمبـــادرات  للصناعـــة، 
برنامـــج تطويـــر الصناعـــة الوطنيـــة والخدمـــات 
رؤيـــة  مـــع  تماشـــياً  “ندلـــب”،  اللوجســـتية 

.2030 الســـعودية 
وكانـــت “مـــدن” قـــد أطلقـــت مشـــروع االقتصـــاد 
الدائـــري بـــدًءا مـــن المدينـــة الصناعيـــة الثانيـــة 
تحديـــث  إعـــادة  إىل  يهـــدف  والـــذي  بالدمـــام، 
مفهـــوم االســـتهالك، والتقليـــل مـــن اســـتنزاف 
إعـــادة  إىل  والتحـــول  والمـــوارد،  الطاقـــة 
االســـتخدام والمشـــاركة واإلصـــالح والتجديـــد 
للقضـــاء  التدويـــر  وإعـــادة  التصنيـــع،  وإعـــادة 
علـــى الهـــدر؛ مســـتهدفًة يف إطـــار اإلســـتراتيجية 
مـــن  العديـــد  توطيـــن  للصناعـــة،  الوطنيـــة 
الصناعات النوعية يف المدينة الصناعية بوعد 
الشـــمال ومـــن بينهـــا: الصناعـــات المعدنيـــة، 
األســـمدة، الزيـــوت، الزجـــاج، وصناعـــة المعـــادن 
الالفلزيـــة ومـــواد البنـــاء، والمســـتلزمات الطبيـــة، 
صناعـــة الخشـــب واألثـــاث، إضافـــة إىل صناعـــة 
الكيميائيـــة  والمـــواد  البالســـتيكية،  المـــواد 
والمالبـــس  ومنتجاتـــه،  الـــورق  ومنتجاتهـــا، 
والمنســـوجات والجلود، والصناعات الغذائية.
يذكـــر أن المدينـــة الصناعيـــة بوعـــد الشـــمال 
تمتـــاز بقربهـــا مـــن مطـــار طريـــف المحلـــي علـــى 
قطـــار  محطـــة  إىل  كـــم  و171  18كـــم،  بعـــد 

القريـــات، فيمـــا تحتضـــن محطـــات ومرافـــق 
للخطـــوط  الســـعودية  الشـــركة  قطـــارات 
الحديديـــة “ســـار”، بجانـــب فنـــدق فاخـــر فئـــة 5 
نجـــوم ومجمـــع تجـــاري، وكذلـــك محطـــة إطفـــاء 

ومركـــز للهـــالل األحمـــر الســـعودي.
كمـــا تتـــوىل “مـــدن” منـــذ العـــام 2001م تطويـــر 
الخدمـــات،  متكاملـــة  الصناعيـــة  األراضـــي 
ــاً علـــى 36 مدينـــة صناعيـــة يف  وتشـــرف حاليـ
أنحـــاء المملكـــة تضـــم أكثـــر مـــن 5 آالف مصنـــع 
منتـــج وتحـــت اإلنشـــاء والتأســـيس، بجانـــب 
إشـــرافها علـــى المجمعـــات والمـــدن الصناعيـــة 
الخاصـــة، كمـــا تعمـــل علـــى تطويـــر منظومتهـــا 
االســـتثمارية وتعزيزهـــا بمعاييـــر برنامـــج جودة 
الحيـــاة لمواكبـــة تطلعـــات شـــركائها بالقطـــاع 
والمنشـــآت  المـــرأة  دور  وتمكيـــن  الخـــاص 

الصغيـــرة والمتوســـطة وريـــادة األعمـــال.

وعد الشمال السعودية تشهد عقد إنشاء مصنع كرتون بقيمة 14 
مليون ريال

نفائس مكتبة الشارقة تجتذب عشاق المخطوطات والطبعات النادرة

خصصـــت مكتبـــة الشـــارقة العامـــة قســـماً 
ذات  والكتـــب  القديمـــة  للمخطوطـــات 
التاريخيـــة  القيمـــة  ذات  النـــادرة  الطبعـــات 
مضاميـــن  مـــن  تحويـــه  لمـــا  والمعرفيـــة، 
تطـــور  مـــن  تكشـــفه  ومـــا  وأدبيـــة  علميـــة 
لفنـــون التأليـــف والنســـخ، وصـــوالً إىل بواكيـــر 

الحديثـــة. الطباعـــة 
مصنـــف،   3102 علـــى  القســـم  ويحتـــوي 
بينهـــا 912 مـــن أقـــدم الكتـــب والمخطوطـــات 
واإلنجليزيـــة  العربيـــة  لغـــات:  بخمـــس 
والتـــي  واأللمانيـــة،  والفارســـية  والفرنســـية 
المهتميـــن  والـــزّوار  الباحثيـــن  تجـــذب 
باالطـــالع علـــى الكتـــب النـــادرة التـــي تتنـــّوع 
والنحـــو  اللغـــة  كتـــب  بيـــن  موضوعاتهـــا 
بيـــن  ومـــن  وغيرهـــا.  والتفاســـير  والطـــب 
أقـــدم المخطوطـــات النـــادرة يف هـــذا القســـم 
مجموعـــة مـــن مخطوطـــات القـــرآن الكريـــم 
المصحـــف  مخطـــوط  مـــن  نســـخة  أقدمهـــا 
الشـــريف المنســـوب إىل عثمـــان بـــن عفـــان، 

رضـــي هللا عنـــه، تطابـــق النســـخة المحفوظـــة 
يف متحـــف »طـــوب قـــايب ســـراي« يف تركيـــا.
التـــي  النفيســـة  المخطوطـــات  بيـــن  ومـــن 
للمخطوطـــة  نســـخة  المكتبـــة  تضمهـــا 
الحريـــري  بمقامـــات  المعروفـــة  الشـــهيرة 
المتـــوىف ســـنة 1122 ميالديـــة، ومخطوطـــة 
ابـــن  قصيـــدة  »شـــرح  بعنـــوان  أخـــرى 

عبـــدون« للمؤلـــف عبدالملـــك بـــن عبـــدهللا 
ابـــن بـــدورن مـــن القـــرن الســـادس للهجـــرة.
مـــن  مجموعـــة  علـــى  االطـــالع  يمكـــن  كمـــا 
مجلـــة  مثـــل  النـــادرة  العربيـــة  المجـــالت 
لســـنة  بدمشـــق  العربيـــة  اللغـــة  مجمـــع 
أصدرهـــا  التـــي  الرســـالة  ومجلـــة   ،1921
األديـــب أحمـــد حســـن الزيـــات ســـنة 1933.
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معـــز الجبـــايل رجـــل ذو مهمـــه يتمتـــع بخبـــرة 
معـــدات  بيـــع  مجـــال  يف  عاًمـــا  عشـــرين 
صناعـــة الطباعـــة علـــي مســـتوى المنطقـــة

إنترناشـــيونال  “كومـــوري  شـــركة  أعربـــت 
“كومـــوري  األم  للشـــركة  التابعـــة  يـــوروب”، 
ترحيبهـــا  عـــن  الطباعـــة”  لحلـــول  اليابانيـــة 
مديـــراً  الجبـــايل  معـــز  بتعييـــن  الشـــديد 
ـــا جديـــداً للمبيعـــات للشـــرق األوســـط  إِْقلِيِميًّ

وأفريقيـــا. وتركيـــا 
وهنـــا تجـــدر اإلشـــارة، إىل أن معـــز الجبـــايل 
يتمتـــع بخبـــرة عشـــرين عاًمـــا يف مجـــال بيـــع 
مســـتوى  علـــي  الطباعـــة  صناعـــة  معـــدات 
المنطقـــة. كمـــا تعتبـــر هـــذه الخطـــوة جـــزءاً 
المتمثلـــة  “كومـــوري”  رؤيـــة  مـــن  هامـــاً 
لعمالئهـــا  تخصًصـــا  أكثـــر  دعـــم  تقديـــم  يف 
منطقـــة  يف  مكانتهـــا  وتعزيـــز  وموزعيهـــا، 

وأفريقيـــا. وتركيـــا  األوســـط  الشـــرق 
وقـــد تحـــدث معـــز الجبـــايل بشـــكل ســـابق قائـــالً 
“أنـــا متحمـــس بشـــكل كبيـــر لتقويـــة شـــبكة 
التوزيـــع وتوفيـــر المزيـــد من الدعم المخصص 
للعمـــالء والموزعيـــن، وكمـــا نعلـــم جميعـــا أن 
ــدم  ــدة تقـ ــع رائـ ــركة تصنيـ ــر شـ ــوري تعتبـ كومـ
ــورة  ــات المطـ ــن المنتجـ ــة مـ ــة متنوعـ مجموعـ
تشـــتمل علـــى مـــا هـــو أكثـــر مـــن الطابعـــات 
التجاريـــة وطابعـــات األوفســـت التـــى تســـتخدم 
يف مجـــال التعبئـــة والتغليـــف، وذلك باإلضافة 
إىل طابعـــات الويـــب التـــي تتـــم تغذيتهـــا بلفـــة 
الرقميـــة  والطابعـــات  متصلـــة  واحـــدة  ورق 
وطابعـــات العمـــالت وكذلـــك معـــدات الطباعـــة 
األمنيـــة واإللكترونيـــات المطبوعـــة والحلـــول 
الخاصـــة بمرحلـــة مـــا بعـــد الطباعـــة. لذلـــك فـــإن 
كومـــوري أكثـــر مـــن مجـــرد شـــركة مصنعـــة 
للمعـــدات، فهـــي شـــريك تجـــاري مكـــرس كافـــة 

أدواتـــه إلضافـــة قيمـــة تخـــدم كافـــة العمـــالء”.
الجبـــايل  معـــز  أن  بالذكـــر،  الجديـــر  ومـــن 
للمبيعـــات  إقليمـــي  كَُمِديـــر  تعيينـــه  قبـــل 
ــا  ــى 20 عاًمـ ــد أمضـ ــوري، قـ ــركة كونـ لـــدي شـ
إحـــدى  المهنيـــة كمســـؤالً يف  مـــن مســـيرته 
العالـــم  مســـتوى  علـــى  الرائـــدة  الشـــركات 
وخدمـــات  معـــدات  توريـــد  يف  المتخصصـــة 
وصناعـــة  والتغليـــف  والتعبئـــة  الطباعـــة 

مـــن  الفتـــرة  هـــذه  وخـــالل  الملصقـــات. 
مســـيرته، كان مســـئول عـــن كافـــة العمليـــات 
التصنيـــع واإلنتـــاج المتعلقـــة بالكرتون القابل 
للطـــي وذلـــك علـــي مســـتوى الشـــرق األوســـط 
هـــذه  أن  المؤكـــد  ومـــن  وباكســـتان.  ومصـــر 
الخبـــرة الكبيـــرة يف تلـــك المجـــاالت المذكـــورة 
والتغليـــف  التعبئـــة  بأعمـــال  والمتعلقـــة 
ســـوف تكـــون أحـــد األصـــول القيمـــة والثمينـــة 
التـــي ســـتحظى بهـــا شـــركة كومـــوري، وذلـــك 

بالتزامـــن مـــع بدايـــة عـــام 2023.
إن هذا  الواضح  الجبايل قائال “من  وقد ذكر 
العام سوف يستمر يف تحدياته أمام العمالء 
النقص  ناحية  من  وذلك  والمتخصصين، 
الحاد يف حجم الطاقة والمواد الخام وسبل 
هناك  فإن،  ذلك  إىل  وباإلضافة  االنتصاف. 
التأثير  من  الحد  زيادة  على  متزايد  طلب 
السلبي على البيئة، كما أضاف معز الجبايل 
وهو  ومحورياً  أذكر شيئا هاماً  أن  أود  قائالً” 
التحديات  أن شركة كوموري تنظر إىل هذه 
التعامل  خالل  من  وذلك  فرص،  أنها  على 
مشاكل  لحل  محددة  آليات  بواسطة  معها 
عمالئها وذلك من خالل استخدام التقنيات 
يف  تهاون  أي  دون  المبتكرة  التكنولوجية 
الحقيقة، كان هذا هو النهج المتبع من قبل 
الطويل، ومع حلول  تاريخها  كوموري خالل 
ال  تتجاوز  بذلك  فهي   ،2023 الحايل  العم 
100 عام على تاريخ تأسيسها يف عام 1923

بســـرعة  يتغيـــر  العالـــم  أن  المؤكـــد  مـــن 
وذلـــك  الطباعـــة،  صناعـــة  وكذلـــك  مذهلـــة 
يف  المنافســـة  علـــى  قـــادرة  تكـــون  لكـــي 
األســـواق الدوليـــة واإلقليميـــة، ومـــن المؤكـــد 
أن شـــركات الطباعـــة تحتـــاج إىل أن تكـــون 
قـــدر  ومربحـــة  وموثوقـــة  فعالـــة  مخرجاتهـــا 
شـــركة  فـــإن  الوقـــت  ذلـــك  ويف  اإلمـــكان. 
كومـــوري باعتبارهـــا مـــزودا عمالقـــا لحلـــول 
للتميـــز  جاهـــدة  تســـعى  فإنهـــا  الطباعـــة 
واالســـتباقية يف كل مـــا تقدمـــه وذلـــك مـــن 
أن  كمـــا  عمالئهـــا.  توقعـــات  تجـــاوز  أجـــل 
شـــركة كومـــوري لديهـــا هـــدف مهـــم واعتقـــاد 
راســـخ يتمثـــل يف بنـــاء شـــراكات قويـــة مـــع 
عمالئهـــا وشـــركاء النجـــاح وذلـــك مـــن خـــالل 

وتوقعاتهـــم. طلباتهـــم  تجـــاوزه 

وقـــد التقـــت مجلـــة ME Printer مـــع معـــز 
حيـــث  قصيـــر،  صحفـــي  لقـــاء  يف  الجبـــايل 
تحـــدث رئيـــس المبيعـــات اإلقليمـــي الجديـــد 
المهنيـــة  تجربتـــه  حـــول  كومـــوري  لـــدى 
المســـتقئبلية  خططـــه  وعـــن  الســـابقة، 
كافـــة  وإليكـــم  الجديـــد،  المنصـــب  يف 
االستفســـارات مـــن خـــالل الســـطور القادمـــة:

يف البدايـــة نـــود أن نتعـــرف منـــك عـــن بدايـــة 
شـــركة  شـــغلته يف  منصـــب  وآخـــر  عملـــك 

بوبســـت السويســـرية؟
لمـــدة  السويســـرية  بويســـت  يف  عملـــت 
هـــو  يل  منصـــب  آخـــر  وكان  عاًمـــا،   20
والمســـؤول  اإلقليمـــي،  المبيعـــات  مديـــر 
بصناعـــة  الخاصـــة  التجاريـــة  األعمـــال  عـــن 
الكرتـــون القابـــل للطـــي يف الشـــرق األوســـط 

وباكســـتان. ومصـــر 
هـــل مـــن الممكـــن أن نتعـــرف علـــى خططـــك 
وتطلعاتـــك المســـتقبلية للمنصـــب الجديـــد 

بشـــركة كومـــوري؟
كومـــوري،  بشـــركة  الجديـــد  منصبـــي  يف 
الشـــرق  منطقـــة  عـــن  مســـؤوالً  ســـأكون 
فإنهـــا  وبالطبـــع  وأفريقيـــا.  وتركيـــا  األوســـط 
جديـــدة،  تحديـــات  تطـــرح  أكبـــر،  منطقـــة 
ولكنهـــا يف نفـــس الوقـــت تمتلـــك إمكانـــات 
أكبـــر وآفـــاق نمـــو أكثـــر. حيـــث تتمثـــل خطتـــي 
يف تقويـــة شـــبكة التوزيـــع وتقديـــم دعـــم أكثـــر 
تخصيًصـــا للعمـــالء والموزعيـــن. وذلـــك ألن 
أحـــد األهـــداف الرئيســـية للشـــركة هـــى تعزيـــز 
الســـوق  وعـــي  وزيـــادة  التجاريـــة  مكانتهـــا 
العتمـــاد  الفريـــدة  بالمزايـــا  كامـــل  بشـــكل 

كومـــوري. معـــدات  وتشـــغيل 
كبـــرى  هـــي شـــركة  كومـــوري  أن  حيـــن  يف 
فـــإن  األوفســـت،  طباعـــة  آالت  لتصنيـــع 
المعـــدات  تصنيـــع  شـــركة  هـــي  بوبســـت 
طباعـــة  ومعـــدات  التحويليـــة  الرئيســـية 
التغييـــر،  هـــذا  فمـــع  والتغليـــف.  التعبئـــة 
بعـــض  إىل  ســـتحتاج  أنـــك  تعتقـــد  هـــل 
الجديـــدة؟ البيئـــة  مـــع  للتكيـــف  الوقـــت 

كان  بويبســـت،  يف  الســـابق  عملـــي  خـــالل 
معظـــم عمـــاليئ يعملـــون يف مجـــال طباعـــة 
زيـــادة  يف  ذلـــك  ســـاعدين  وقـــد  األوفســـت، 
التكنولوجيـــا  بهـــذه  الشـــديد  اهتمامـــي 
ــا. وأنـــا اآلن متحمـــس  والمعـــدات الخاصـــة بهـ
فهـــي شـــركة  الجديـــد يف كومـــوري  لعملـــي 
األوفســـت.  طباعـــة  آالت  تصنيـــع  يف  رائـــدة 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن بعـــض التفاصيـــل الفنيـــة 
للمعـــدات جديـــدة بالنســـبة يل، إال أننـــي علـــى 

األوفســـت. ببيئـــة طباعـــة  درايـــة 
 عـــالوة علـــى ذلـــك، يســـعدين أننـــي ســـأبقى 
تربطنـــي  الذيـــن  بعمـــاليئ،  اتصـــال  علـــى 
بهـــم عالقـــة طويلـــة، وسيســـعدين أن أقـــدم 
ــة  لهـــم كل الدعـــم الممكـــن المتعلـــق بطباعـ
األوفســـت والحلـــول األخـــرى التـــي توفرهـــا 

كومـــوري. شـــركة 

األخبار

شركة كوموري لحلول الطباعة تعين معز الجبايل مديراً إقليمياً للمبيعات
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األعلى لإلعام وموسسة محمد بن راشد للمعرفة يوقعان مذكرة 
تفاهم للتعاون

االســـتدامة  عـــام  يوفـــر  حيـــث  مســـؤول، 
تثقيـــف  يف  للمشـــاركة  مواتيـــة  ظروفـــاً 
وتعزيـــز  االســـتدامة  حـــول  المســـتهلكين 
التـــي  المناســـبة  التدويـــر  إعـــادة  عـــادات 
يمكـــن أن تفيـــد صناعتنـــا فقـــط، حيـــث نتيـــح 
ــو. ــادات دائريـــة وتنمـ ــور اقتصـ ــال لظهـ المجـ

»ميتافيـــرس الغذاء«
»فـــود  فعاليـــة   »23 »جلفـــود  وشـــهد 
ميتافيـــرس« »Food Metaverse« التـــي 

تمهـــد الطريـــق لالبتـــكارات المســـتقبلية يف 
قطـــاع األغذيـــة والمشـــروبات القائمـــة علـــى 
مســـاحة  ضمـــن  تشـــين«  »البلـــوك  تقنيـــة 
الضـــوء  إلقـــاء  بهـــدف  بلـــس«  »جلفـــود 
علـــى الفـــرص الكبيـــرة التـــي تقدمهـــا هـــذه 
والمشـــروبات  األغذيـــة  لقطـــاع  التقنيـــات 
والتـــي تعتبـــر تقنيـــات ثوريـــة غيـــر مكتشـــفة 
حتـــى اآلن والتـــي ستســـهم يف نمـــو القطـــاع.
»فـــود  علـــى  »جلفـــود«  زوار  وتعـــرف 
ميتافيـــرس« الحديثـــة التـــي تعتمـــد علـــى 

اإلنترنـــت  مـــن  الثالـــث  الجيـــل  تقنيـــات 
البتـــكارات  تمهـــد  والتـــي   ،)3 )الويـــب 
األغذيـــة  قطـــاع  يف  كبيـــرة  مســـتقبلية 

. ت با و لمشـــر ا و
وألقـــت الفعاليـــة الضـــوء علـــى استشـــراف 
والمطاعـــم  األغذيـــة  شـــركات  مـــن  العديـــد 
عبـــر  »ميتافيـــرس«  لتقنيـــات  العالميـــة 
علـــى  للتعـــرف  افتراضيـــة  تجـــارب  إنشـــاء 
طلبهـــا  وإمكانيـــة  والمشـــروبات  األطعمـــة 
مـــن المطاعـــم وتوصيلهـــا إىل المنـــازل، مـــا 
توفـــر فرصـــاً اســـتثمارية للعامليـــن بالقطـــاع.

»الروبـــوت النادل«
 »experthubrobotics« وعرضـــت شـــركة
النـــادل«  »الروبـــوت  ديب  ومقرهـــا 
المســـتخدم يف توصيـــل طلبـــات المأكـــوالت 
المطاعـــم  يف  الزبائـــن  إىل  والمشـــروبات 
وســـرعة  بدقـــة  الطـــاوالت  إىل  والمقاهـــي 
علـــى  الزبائـــن  مـــع  التفاعـــل  ويســـتطيع 
الحفـــاظ  مـــع  كلـــل  ودون  الســـاعة  مـــدار 
كمـــا  أخطـــاء،  دون  ومـــن  الثبـــات  علـــى 
ــز بيـــن  يتمتـــع الروبـــوت بقـــدرة علـــى التمييـ
الطلبـــات. الطـــاوالت ومواقعهـــا وأصحـــاب 

وقـــع الكاتـــب الصحفـــي كـــرم جبـــر، رئيـــس 
ــال  ــالم، وجمـ ــم اإلعـ ــى لتنظيـ المجلـــس األعلـ
ســـة  بـــن حويـــرب، المديـــر التنفيـــذي لمؤسَّ
للمعرفـــة،  مكتـــوم  آل  راشـــد  بـــن  محمـــد 
المجـــال  يف  للتعـــاون  تفاهـــم  مذكـــرة 
اإلعالمـــي، بحضـــور الكاتـــب الصحفـــي صالـــح 
الصالحـــي وكيـــل المجلـــس واإلعالميـــة رانيـــا 

المجلـــس. عضـــو  هاشـــم 
انطالقـــاً  التفاهـــم،  مذكـــرة  توقيـــع  يـــأيت 
مـــن حـــرص الطرفيـــن علـــى دعـــم وتعزيـــز 
القائمـــة  االســـتراتيجية  الشـــراكة  عالقـــات 
توحيـــد  وبهـــدف  ـــال،  فعَّ بشـــكٍل  بينهمـــا 
الجهـــود لخدمـــة المتعامليـــن للفئـــات كافـــة؛ 
إيجـــايبٍّ وبّنـــاٍء  انعـــكاس  لمـــا يف ذلـــك مـــن 
واالجتماعـــي،  االقتصـــادي  الصعيـــد  علـــى 
حيـــث أنَّ الطرفيـــن يوليـــان اهتمامـــاً مطلقـــاً 
خـــالل  مـــن  المعرفيـــة؛  مواردهمـــا  إلدارة 
عقـــد الشـــراكات مـــع العديـــد مـــن الجهـــات 
وتنظيـــم  المبـــادرات،  إطـــالق  أجـــل  مـــن 
والمعرفيـــة  البحثيـــة  والجوائـــز  المنتديـــات 
ســـية  ثقافـــة مؤسَّ إيجـــاد  إىل  تهـــدف  التـــي 
ـــر  داعمـــة لتبـــادل وتشـــارك المعرفـــة، وتوفِّ
لالســـتفادة  فرصـــاً  والمتعامـــل  ـــف  للموظَّ
القيـــادات  مـــن  نخبـــة  خبـــرات  مـــن 
اإلداريـــة المتميـــزة، واالطـــالع علـــى بعـــض 

الفريـــدة. اإلداريـــة  الممارســـات 

وتهـــدف مذكـــرة التفاهـــم إىل وضـــع اإلطـــار 
بشـــأن  المشـــترك  والتصـــور  المرجعـــي 
التعـــاون  تفعيـــل  علـــى  الطرفيـــن  اتفـــاق 
األهـــداف  لتحقيـــق  البّنـــاءة  والشـــراكة 
االســـتراتيجية المشـــتركة للطرفيـــن بجميـــع 
الوســـائل الممكنـــة لديهـــا لتعزيـــز الشـــراكة 
بينهمـــا والعمـــل علـــى دعـــم كـــوادر وقـــدرات 
يف  المجلـــس  ومشـــاركة  العـــريب،  الشـــباب 
اليـــوم العالمـــي للغـــة العربيـــة، واإلشـــراف 
علـــى المســـابقة التـــي ُتعَقـــد الختيـــار أفضـــل 
األبحـــاث المقدمـــة باللغـــة العربيـــة للعامليـــن 

اإلعـــالم. مجـــال  يف 
الفعاليـــات  مجـــال  يف  التعـــاون  كذلـــك 
الشـــباب  بتمكيـــن  المرتبطـــة  المعرفيـــة 
المجـــاالت  يف  وخارجيـــاً  محليـــاً  العـــريب 
والترويـــج  الطرفيـــن،  مـــع  المتناســـبة 
ذات  والمبـــادرات  للفعاليـــات  المشـــترك 
العالقـــة بالنشـــاطات المشـــتركة مـــن ِقَبـــل 
التواصـــل  قنـــوات  طريـــق  عـــن  الطرفيـــن 
قنـــوات  وأي  بهمـــا،  الخاصـــة  االجتماعـــي 
طـــرف،  أيِّ  لـــدى  متاحـــة  أخـــرى  ترويـــج 
يتـــم  لمـــا  وفقـــاً  الفعاليـــات  يف  والمشـــاركة 

الطرفيـــن. بيـــن  فيمـــا  عليـــه  االتفـــاق 
الكاتـــب  بحـــث  التوقيـــع  هامـــش  وعلـــى 
الصحفـــي كـــرم جبـــر، و جمـــال بـــن حويـــرب، 
المنصـــات  لمواجهـــة  التعـــاون  ســـبل 

غيـــر مالئـــم  تبـــث محتـــوى  التـــي  األجنبيـــة 
العربيـــة،  والتقاليـــد  والعـــادات  للثقافـــة 
وكذلـــك شـــركات السوشـــيال ميديـــا الكبـــرى 

اإللكترونيـــة. واأللعـــاب 
 COP 28 كمـــا تطـــرق الحديـــث حـــول قمـــة
التـــي تســـتضيفها اإلمـــارات، وتـــم مناقشـــة 
يف  اإلمـــارايت  المصـــري  اإلعالمـــي  التعـــاون 
هـــذا الشـــأن مـــن خـــالل متابعـــة مـــا ســـيتم 
البيـــان  علـــى  بنـــاًء  خطـــوات  مـــن  اتخـــاذه 
الشـــيخ،  شـــرم  مؤتمـــر  مـــن  خـــرج  الـــذي 
والمشـــروعات التـــي ســـيتم تنفيذهـــا للـــدول 
للتمويـــل،  العـــادل  والتوزيـــع  األفريقيـــة 

وأن خصوًصـــا 
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والتغليـــف  التعبئـــة  صناعـــة  التـــزام 
مضمـــن إعـــان 2023 عامـــاً لاســـتدامة يف 

اإلمـــارات دولـــة 

حـــارب  بنـــت محمـــد ســـعيد  مريـــم  أكـــدت 
المهيـــري، وزيـــرة التغيـــر المناخـــي والبيئـــة 
خـــالل فعاليـــات »جلفـــود 2023«، ضـــرورة 
وأســـاس  مقدمـــة  يف  االبتـــكار  يكـــون  أن 
مـــن  االســـتفادة  إن  إذ  الغـــذايئ،  نظامنـــا 
وابتـــكار  حاليـــاً  القائمـــة  التكنولوجيـــا 
التقنيـــات الجديـــدة سيســـاهم بشـــكل كبيـــر 

الغـــذايئ. التحـــول  عمليـــة  تســـريع  يف 
يف  كلمتهـــا  خـــالل  المهيـــري  وأضافـــت 
 »2023 لـ»جلفـــود  المصاحـــب  المؤتمـــر 
البـــد مـــن بـــذل المزيـــد مـــن المســـاعي نحـــو 
مـــن  الغـــذايئ  اإلهـــدار  مســـتويات  تقليـــل 
جميـــع جوانـــب سالســـل التوريـــد، مشـــددة 
علـــى أن نصيـــب الفـــرد لدينـــا مـــن معـــدالت 

مرتفعـــاً. يـــزال  ال  الطعـــام  إهـــدار 

اإلمارات شـــريان عالمي
شـــركات  مســـؤولو  أكـــد  الســـياق  ويف 
دولـــة  أن   ،»2023 »جلفـــود  يف  مشـــاركة 
اإلمـــارات تواصـــل تصـــدر المنطقـــة وضمـــن 
األغذيـــة  قطـــاع  يف  العالـــم  مناطـــق  أهـــم 
والمشـــروبات وتمثـــل شـــرياناً مهّمـــاً للتجـــارة 
بسالســـل  القـــارات  مـــن  العديـــد  وتربـــط 
مكانتهـــا  الدولـــة  رســـخت  فيمـــا  التوريـــد، 
بالمضـــي قدمـــاً يف تحقيـــق األمـــن الغـــذايئ 

الحيويـــة. الصناعـــات  بهـــذه  واالســـتدامة 

»أغذية« تواصل التوســـع
 6 أجـــرت  التـــي  المجموعـــة  أن  وأكـــد، 
القليلـــة  الســـنوات  خـــالل  اســـتحواذات 
العـــب  إىل  التحـــول  تســـتهدف  الماضيـــة، 
األغذيـــة  قطـــاع  يف  رئيســـي  إقليمـــي 
والمشـــروبات، فيمـــا تواصـــل العمـــل يف هـــذا 
االتجـــاه مـــن خـــالل العمـــل علـــى توســـيع حجم 
أعمـــال الشـــركات الســـت التـــي اســـتحوذت 
عليهـــا كمـــا تعمـــل علـــى استكشـــاف الفـــرص 

المقبلـــة. الفتـــرة  يف  المناســـبة 

بعـــض  وجـــود  إىل  ســـميث  وأشـــار 
التحديـــات والتقلبـــات المتعلقـــة بسالســـل 
ال  كمـــا  كوفيـــد19-  جائحـــة  بعـــد  التوريـــد 
هـــذه  أحـــد  الجيوسياســـية  األوضـــاع  تـــزال 
والمشـــروبات  األغذيـــة  بقطـــاع  التحديـــات 
هـــذه  تتواصـــل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
التحديـــات، لكـــن »أغذيـــة« تتمتـــع بالمرونـــة 
ومصادرهـــا  محفظتهـــا  تنـــوع  بســـبب 

التوريـــد. وأســـواق 
عززت  اإلمارات  دولة  أن  سميث  وأوضح 
الغذايئ  لألمن  واستراتيجيتها  موقعها 
التجارة  لتسهيل  محورياً  مركزاً  لتكون 
عبر  والتجارة  التوريد  سالسل  وتمكين 
قدرات  من  يعزز  الذي  األمر  الحدود 
الصناعات  هذه  يف  اإلماراتية  الشركات 

االستراتيجية.

أســـعار تنافسية
مـــن جانبـــه أكـــد مبـــارك المنصـــوري الرئيـــس 
الخفيفـــة  الوجبـــات  لقطـــاع  التنفيـــذي 
مجموعـــة  يف  الحكوميـــة  والعالقـــات 
»أغذيـــة«: إن المجموعـــة تطـــرح منتجاتهـــا يف 
ســـوق اإلمـــارات بأســـعار تنافســـية وتتعـــاون 
يف  المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  كامـــل  بشـــكل 
الدولـــة لتحقيـــق األمـــن الغـــذايئ يف الدولـــة.
المجموعـــة  أن  علـــى  المنصـــوري  وشـــدد 
فيمـــا  واضحـــة  اســـتراتيجيات  لديهـــا 
يتعلـــق بتطبيـــق معاييـــر االســـتدامة التـــي 
فيمـــا  اإلمـــارات  دولـــة  توجهـــات  تواكـــب 

يتعلـــق بعمليـــات اإلنتـــاج وإعـــادة التدويـــر 
النظيفـــة. الطاقـــة  واســـتخدام 

وأوضـــح المنصـــوري أن منتجـــات »أغذيـــة« 
ــاً يف أكثـــر مـــن 45 دولـــة حـــول  تتواجـــد حاليـ
التـــي  العالمـــات  عـــدد  بلـــغ  فيمـــا  العالـــم، 
تنتجهـــا نحـــو 35 عالمـــة وتركـــز علـــى أســـواق 
المنطقـــة وشـــمال إفريقيـــا وباكســـتان، فيمـــا 
تنظـــر بصـــورة دائمـــة لتوســـيع انتشـــارها يف 

األســـواق الخارجيـــة.
اإلنتـــاج  خطـــوط  توســـيع  خطـــط  وحـــول 
المنصـــوري  ذكـــر  الحاليـــة  الفتـــرة  خـــالل 
أن جميـــع الشـــركات التـــي تـــم االســـتحواذ 
اإلنتـــاج،  لتوســـيع  خطـــط  لديهـــا  عليهـــا 
والوجبـــات  البروتيـــن  قطاعـــي  يف  الســـيما 

متزايـــد. بطلـــب  تحظـــى  التـــي  الخفيفـــة 

»إفكو« تواصل التوســـع
التنفيذي  المدير  أحمد  رضوان  قال  بدوره 
الرئيسي  ومقرها  »إفكو«  لمجموعة 
2023 يشكل مرحلة جديدة  إن  بالشارقة: 
لنمو وتوسع المجموعة عبر دولة اإلمارات 
على  سواء  الشركة،  فيها  تتواجد  حيث 
أو  القائمة  اإلنتاج  خطوط  تطوير  صعيد 
التوسع يف المنتجات الجديدة واالبتكارات 
تعمل  المجموعة  أن  مؤكداً  واالستدامة 
صعيد  على  للنمو  استراتيجية  خط  وفق 
األسواق؛  صعيد  على  وكذلك  العمليات 
تتوسع  المحلي  السوق  إىل  فباإلضافة 
تغطي  عدة  خارجية  أسواق  يف  المجموعة 

المنطقة العربية وآسيا وإفريقيا.

مـــواد  علـــى  كبيـــر  طلـــب  »تترابـــاك« 
لتغليـــف ا

وقـــال نيلـــز هوجـــارد، مدير»تترابـــاك«: يـــأيت 
والتغليـــف ضمـــن  التعبئـــة  التـــزام صناعـــة 
دولـــة  يف  لالســـتدامة  عامـــاً   2023 إعـــالن 
اإلمـــارات ويزودهـــا بـــاألدوات والدعـــم الـــالزم 
لمصنعـــي مـــواد تغليـــف األغذيـــة لالبتـــكار 

وإبـــراز كيفيـــة دورهـــا كصديقـــة للبيئـــة.
وأضـــاف هوجـــارد أن مبـــادرات االســـتدامة 
المجتمـــع  تشـــجع  األغذيـــة  قطـــاع  يف 
ســـلوك  تبنـــي  علـــى  بأكملـــه  اإلمـــارايت 

األخبار

»جلفود 2023«.. األمن الغذايئ واألستدامة والميتافيرس و»الروبوت النادل«
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العلمـــاء  مـــن  القـــادم  الجيـــل  لدعـــم  قطـــر، 
لمهندســـين. ا و

الصنـــدوق  كريشنمشـــاري:  بـــراكاالن  د. 
مســـتقبل  أمـــام  الطريـــق  لتمهيـــد  يســـعى 
مســـتدام مـــن خـــالل استكشـــاف إمكانيـــات 

األبعـــاد ثالثيـــة  الطباعـــة  محفـــزات 
بـــراكاالن  الدكتـــور  قـــال  ناحيتـــه،  مـــن 
الصنـــدوق  برنامـــج  مديـــر  كريشنمشـــاري 
إن  العلمـــي:  البحـــث  لرعايـــة  القطـــري 
الصنـــدوق باعتبـــاره جـــزءا مـــن مجلـــس قطـــر 
يف  يســـعى  واالبتـــكار  والتطويـــر  للبحـــوث 
بالشـــراكة  االبتـــكار،  وتبنـــي  التعـــاون  إطـــار 
مـــع جامعـــة الدوحـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا، 
مســـتقبل  أمـــام  الطريـــق  تمهيـــد  إىل 
مســـتدام مـــن خـــالل استكشـــاف إمكانيـــات 

األبعـــاد. ثالثيـــة  الطباعـــة  محفـــزات 
عـــدد  والنقـــاش  الحـــوار  يف  شـــارك  كمـــا 
مـــن المســـؤولين بجامعـــة الدوحـــة للعلـــوم 
والتكنولوجيـــا وخبـــراء الصناعـــة يف عـــدد مـــن 
الشـــركات المشـــاركة، حيـــث جـــرى تقديـــم 
التـــي  والتحديـــات  الفـــرص  حـــول  عـــروض 
تعرضهـــا تكنولوجيـــا الطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد 

حاليـــا،  الكيميائيـــة  المحفـــزات  تصنيـــع  يف 
واالتجاهـــات  التطـــورات  أحـــدث  ومناقشـــة 

المجـــال. بهـــذا  المرتبطـــة  المســـتقبلية 
مـــن  األكاديميـــون  المتخصصـــون  وقـــدم 
والتكنولوجيـــا  للعلـــوم  الدوحـــة  جامعـــة 
نتائـــج  إم”  أنـــد  “أي  تكســـاس  وجامعـــة 
بحـــث أويل حـــول موضـــوع الورشـــة، التـــي 
ــة  ــات فنيـ ــدة اجتماعـ ــد عـ ــا عقـ ــهدت أيضـ شـ
ومعـــرض ومجموعـــة عمـــل تقنيـــة تشـــكلت 

قطـــر. يف  القطـــاع  هـــذا  تطـــور  لمتابعـــة 
فعالـــة  منصـــة  الورشـــة  مثلـــت  وقـــد 
هيئـــة  وأعضـــاء  للطـــالب  فرصـــا  بتوفيرهـــا 
التدريـــس للتعلـــم مـــن قـــادة قطـــاع األعمـــال 
والصناعـــة، والتفاعـــل معهـــم، واكتســـابهم 
القـــادم  الجيـــل  لتزويـــد  قيمـــة،  فوائـــد 
يف  للنجـــاح  الالزمـــة  والمعرفـــة  بالمهـــارات 
المجـــال التكنولوجـــي الـــذي يشـــهد تطـــورا 
مســـتمرا، خاصـــة يف قطـــاع النفـــط والغـــاز.

ديب للثقافة تعزز ريادتها العالمية بحصولها على االيزو الدولية

ديب  يف  والفنـــون  الثقافـــة  هيئـــة  حصلـــت 
 ISO( ”ديب للثقافـــة” علـــى شـــهادة “األيـــزو“
والشـــمول  التنـــوع  يف   )30415:2021
 )  ISO 30406:2017( ”وشـــهادة “األيـــزو
يف التوظيـــف المســـتدام، لتكـــون بذلـــك أول 
جهـــة حكوميـــة علـــى المســـتوى اإلقليمـــي 
والعالمـــي تحقـــق هـــذا االنجـــاز، ويـــأيت ذلـــك 
أعلـــى  لتطبيـــق  الهيئـــة  ســـعي  إطـــار  يف 
الكـــوادر  تمكيـــن  يف  العالميـــة  المعاييـــر 
مـــن  يعـــزز  مـــا  البشـــرية  المـــوارد  وإدارة 
وقيـــادة  تفعيـــل  يف  وجهودهـــا  مكانتهـــا 

اإلمـــارة. يف  الثقـــايف  الحـــراك 
“األيـــزو”  للثقافـــة”  “ديب  هيئـــة  واســـتحقت 
بعـــد نجاحهـــا يف اجتيـــاز عمليـــات التدقيـــق 
شـــركة  أجرتهـــا  التـــي  الشـــاملة  الخارجـــي 

الشـــرق   – األلمانيـــة  راينالنـــد  يف  يـــو  “يت 
األوســـط”، حيـــث تمنـــح الشـــركة الشـــهادات 
العالميـــة للمؤسســـات التـــي تحقـــق أعلـــى 
أفضـــل  تطبيـــق  علـــى  الحـــرص  درجـــات 
المـــوارد  إدارة  يف  المتعلقـــة  الممارســـات 
التوظيـــف  جوهـــر  باعتبارهـــا  البشـــرية، 

اإلنتاجيـــة. والعمليـــة 
ويف هـــذا الســـياق، عبـــر محمـــد عبيـــد المـــري، 
اعتـــزاز  عـــن  البشـــرية  المـــوارد  ادارة  مديـــر 
الهيئـــة بتحقيقهـــا هـــذا اإلنجـــاز، معتبـــراً أنـــه 
فريـــق  بذلهـــا  التـــي  للجهـــود  تقديـــراً  يمثـــل 
المـــوارد  وتمكيـــن  إدارة  يف  للثقافـــة”  “ديب 
بالحصـــول  الهيئـــة  “تفـــرد  البشـــرية. وقـــال: 
علـــى شـــهادات “األيـــزو” يف مجـــاالت جديـــدة 
وحديثـــة مثـــل التنـــوع والشـــمول والتوظيـــف 

تقدمـــه  ومـــا  تميزهـــا  يعكـــس  المســـتدام، 
لتعزيـــز  البشـــرية  كوادرهـــا  إىل  دعـــم  مـــن 
إمكانياتهـــا وقدراتهـــا، وهـــو مـــا يتماشـــى مـــع 

ديب“. حكومـــة  يف  المطبقـــة  المعاييـــر 
هـــذه  علـــى  الهيئـــة  حصـــول  أن  وأكـــد 
التزاماتهـــا  إطـــار  يف  يـــأيت  الشـــهادات 
الممارســـات  أفضـــل  تطبيـــق  إىل  الهادفـــة 
والمعاييـــر اإلداريـــة المتبعـــة عالميـــاً لرفـــع 
المخرجـــات  وجـــودة  فيهـــا  األعمـــال  كفـــاءة 
وتطويـــر آلياتهـــا بشـــكل مســـتمر، مبينـــاً بـــأن 
امتـــالك  تؤكـــد  الدوليـــة  “األيـــزو”  شـــهادات 
داخلـــي  إداري  لنظـــام  للثقافـــة”  “ديب 
متكامـــل، يعتمـــد منهجيـــة واضحـــة يف إدارة 
المشـــاريع والبرامـــج والمبـــادرات المتنوعـــة 
األهـــداف  مـــن  بمجموعـــة  المرتبطـــة 
الوطنيـــة  واألجنـــدة  للهيئـــة،  االســـتراتيجية 
الممارســـات  مـــن  وعـــدد  اإلمـــارات،  لدولـــة 
أهـــداف  خـــالل  مـــن  العالميـــة،  واألنظمـــة 
المصممـــة   )SDGs( المســـتدامة  التنميـــة 
لتشـــكل خارطـــة طريـــق لتحقيـــق مســـتقبل 

البشـــرية. لكـــوادر  أفضـــل 
اســـتراتيجية  إطـــار  يف  اإلنجـــاز  هـــذا  ويـــأيت 
عمـــل  بيئـــة  تطويـــر  إىل  الراميـــة  الهيئـــة 
شـــمولية وجاذبـــة، وتعزيـــز قـــدرات مواردهـــا 
يف  بفعاليـــة  لتســـاهم  وتنميتهـــا  البشـــرية 
تجســـيد أهـــداف الهيئـــة الراميـــة إىل تطبيـــق 
الشـــفافية،  يضمـــن  متكامـــل  إداري  نظـــام 
ويســـاعد علـــى تحقيـــق نتائـــج إيجابيـــة علـــى 

المســـتويات. كافـــة 
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للعلـــوم  الدوحـــة  جامعـــة  اســـتضافت 
والتكنولوجيـــا، اليـــوم، بدعـــم مـــن الصنـــدوق 
ورشـــة  العلمـــي،  البحـــث  لرعايـــة  القطـــري 
تكنولوجيـــا  اســـتخدام  حـــول  دوليـــة  عمـــل 
تصنيـــع  يف  األبعـــاد  ثالثيـــة  الطباعـــة 

الكيميائيـــة. المحفـــزات 
عقدهـــا  تـــم  التـــي  الورشـــة،  يف  شـــارك 
“فيتـــو”  شـــركة  فـــرع  مـــع  بالتعـــاون 
األوســـط،  الشـــرق  بمنطقـــة  البلجيكيـــة 
الخاصـــة  التطبيقيـــة  البحـــوث  يف  الرائـــدة 
المســـتدامة،  التكنولوجيـــا  تطويـــر  بمجـــال 
مختصـــون  ودوليـــون  محليـــون  خبـــراء 
لتبـــادل معارفهـــم وخبراتهـــم، واستكشـــاف 
فـــرص جديـــدة للتعـــاون، كمـــا حضرهـــا طـــالب 
والتكنولوجيـــا،  للعلـــوم  الدوحـــة  جامعـــة 
يف  المشـــاركة  فرصـــة  لهـــم  أتيحـــت  حيـــث 
أول ورشـــة عمـــل مـــن هـــذا النـــوع تقـــام يف 
قطـــر، مـــا يبـــرز الـــدور الرائـــد الـــذي تقـــوم بـــه 
الجامعـــة يف إطـــار المبـــادرات التكنولوجيـــة.
الورشـــة  اســـتضافة  النعيمـــي:  ســـالم  د. 
تؤكـــد التـــزام جامعـــة الدوحـــة بتزويـــد طالبهـــا 

للمســـتقبل وإعدادهـــم  تعليـــم  بأفضـــل 
ناصـــر  بـــن  ســـالم  الدكتـــور  وأبـــرز 
الدوحـــة  جامعـــة  رئيـــس  النعيمـــي، 
المناســـبة،  بهـــذه  والتكنولوجيـــا،  للعلـــوم 
يؤكـــد  الورشـــة  هـــذه  اســـتضافة  أن 
بأفضـــل  طالبهـــا  بتزويـــد  الجامعـــة  التـــزام 
فضـــال  للمســـتقبل،  وإعدادهـــم  تعليـــم 
هيئـــة  أعضـــاء  إبقـــاء  يف  مســـاهمتها  عـــن 
التدريـــس بهـــا علـــى اطـــالع بأحـــدث األدوات 
إىل  الفتـــا  الهندســـة،  والتقنيـــات يف مجـــال 
أن جامعـــة الدوحـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا 
“فيتـــو”  مـــع  تعاونهـــا  إىل مواصلـــة  تتطلـــع 
وقـــادة الصناعـــة اآلخريـــن، لتزويـــد مجتمعهـــا 
التـــي  والمعرفـــة  بالمهـــارات  الجامعـــي 
إليهـــا للنجـــاح، حيـــث ال يقتصـــر  يحتاجـــون 
ذلـــك علـــى مجـــال محفـــزات الطباعـــة ثالثيـــة 
األبعـــاد، بـــل يشـــمل العديـــد مـــن التقنيـــات 

األخـــرى. الصناعيـــة 
ديـــرك  الدكتـــور  الورشـــة  يف  وتحـــدث 

األعمـــال  تطويـــر  مديـــر  فانجينوجديـــن 
والمـــواد المســـتدامة والكيميـــاء يف شـــركة 
جامعـــة  مـــع  التعـــاون  مثمنـــا  “فيتـــو”، 
عقـــد  يف  والتكنولوجيـــا  للعلـــوم  الدوحـــة 
هـــذه الورشـــة، التـــي اعتبرهـــا فرصـــة ممتـــازة 
الستكشـــاف إمكانيـــات جديـــدة، ومشـــاطرة 
الـــدروس المســـتفادة، وأفضـــل الممارســـات 
الشـــركة  تطلـــع  عـــن  معربـــا  والخبـــرات، 
ومـــع  الجامعـــة  مـــع  التعـــاون  لمواصلـــة 
العلمـــاء  مـــن  القـــادم  الجيـــل  لدعـــم  قطـــر، 

لمهندســـين. ا و
بـــراكاالن  الدكتـــور  قـــال  ناحيتـــه،  مـــن 
الصنـــدوق  برنامـــج  مديـــر  كريشنمشـــاري 
إن  العلمـــي:  البحـــث  لرعايـــة  القطـــري 
الصنـــدوق باعتبـــاره جـــزءا مـــن مجلـــس قطـــر 
يف  يســـعى  واالبتـــكار  والتطويـــر  للبحـــوث 
بالشـــراكة  االبتـــكار،  وتبنـــي  التعـــاون  إطـــار 
مـــع جامعـــة الدوحـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا، 
مســـتقبل  أمـــام  الطريـــق  تمهيـــد  إىل 
مســـتدام مـــن خـــالل استكشـــاف إمكانيـــات 

األبعـــاد. ثالثيـــة  الطباعـــة  محفـــزات 
عـــدد  والنقـــاش  الحـــوار  يف  شـــارك  كمـــا 
مـــن المســـؤولين بجامعـــة الدوحـــة للعلـــوم 
والتكنولوجيـــا وخبـــراء الصناعـــة يف عـــدد مـــن 
الشـــركات المشـــاركة، حيـــث جـــرى تقديـــم 
التـــي  والتحديـــات  الفـــرص  حـــول  عـــروض 
تعرضهـــا تكنولوجيـــا الطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد 
حاليـــا،  الكيميائيـــة  المحفـــزات  تصنيـــع  يف 
واالتجاهـــات  التطـــورات  أحـــدث  ومناقشـــة 

المجـــال. بهـــذا  المرتبطـــة  المســـتقبلية 
مـــن  األكاديميـــون  المتخصصـــون  وقـــدم 
والتكنولوجيـــا  للعلـــوم  الدوحـــة  جامعـــة 
نتائـــج  إم”  أنـــد  “أي  تكســـاس  وجامعـــة 
بحـــث أويل حـــول موضـــوع الورشـــة، التـــي 
ــة  ــات فنيـ ــدة اجتماعـ ــد عـ ــا عقـ ــهدت أيضـ شـ
ومعـــرض ومجموعـــة عمـــل تقنيـــة تشـــكلت 

قطـــر. يف  القطـــاع  هـــذا  تطـــور  لمتابعـــة 
فعالـــة  منصـــة  الورشـــة  مثلـــت  وقـــد 
هيئـــة  وأعضـــاء  للطـــالب  فرصـــا  بتوفيرهـــا 
التدريـــس للتعلـــم مـــن قـــادة قطـــاع األعمـــال 

والصناعـــة، والتفاعـــل معهـــم، واكتســـابهم 
القـــادم  الجيـــل  لتزويـــد  قيمـــة،  فوائـــد 
يف  للنجـــاح  الالزمـــة  والمعرفـــة  بالمهـــارات 
المجـــال التكنولوجـــي الـــذي يشـــهد تطـــورا 
مســـتمرا، خاصـــة يف قطـــاع النفـــط والغـــاز.
للعلـــوم  الدوحـــة  جامعـــة  اســـتضافت 
والتكنولوجيـــا، اليـــوم، بدعـــم مـــن الصنـــدوق 
ورشـــة  العلمـــي،  البحـــث  لرعايـــة  القطـــري 
تكنولوجيـــا  اســـتخدام  حـــول  دوليـــة  عمـــل 
تصنيـــع  يف  األبعـــاد  ثالثيـــة  الطباعـــة 

الكيميائيـــة. المحفـــزات 
عقدهـــا  تـــم  التـــي  الورشـــة،  يف  شـــارك 
“فيتـــو”  شـــركة  فـــرع  مـــع  بالتعـــاون 
األوســـط،  الشـــرق  بمنطقـــة  البلجيكيـــة 
الخاصـــة  التطبيقيـــة  البحـــوث  يف  الرائـــدة 
المســـتدامة،  التكنولوجيـــا  تطويـــر  بمجـــال 
مختصـــون  ودوليـــون  محليـــون  خبـــراء 
لتبـــادل معارفهـــم وخبراتهـــم، واستكشـــاف 
فـــرص جديـــدة للتعـــاون، كمـــا حضرهـــا طـــالب 
والتكنولوجيـــا،  للعلـــوم  الدوحـــة  جامعـــة 
يف  المشـــاركة  فرصـــة  لهـــم  أتيحـــت  حيـــث 
أول ورشـــة عمـــل مـــن هـــذا النـــوع تقـــام يف 
قطـــر، مـــا يبـــرز الـــدور الرائـــد الـــذي تقـــوم بـــه 
الجامعـــة يف إطـــار المبـــادرات التكنولوجيـــة.
الورشـــة  اســـتضافة  النعيمـــي:  ســـالم  د. 
تؤكـــد التـــزام جامعـــة الدوحـــة بتزويـــد طالبهـــا 

للمســـتقبل وإعدادهـــم  تعليـــم  بأفضـــل 
ناصـــر  بـــن  ســـالم  الدكتـــور  وأبـــرز 
الدوحـــة  جامعـــة  رئيـــس  النعيمـــي، 
المناســـبة،  بهـــذه  والتكنولوجيـــا،  للعلـــوم 
يؤكـــد  الورشـــة  هـــذه  اســـتضافة  أن 
بأفضـــل  طالبهـــا  بتزويـــد  الجامعـــة  التـــزام 
فضـــال  للمســـتقبل،  وإعدادهـــم  تعليـــم 
هيئـــة  أعضـــاء  إبقـــاء  يف  مســـاهمتها  عـــن 
التدريـــس بهـــا علـــى اطـــالع بأحـــدث األدوات 
إىل  الفتـــا  الهندســـة،  والتقنيـــات يف مجـــال 
أن جامعـــة الدوحـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا 
“فيتـــو”  مـــع  تعاونهـــا  إىل مواصلـــة  تتطلـــع 
وقـــادة الصناعـــة اآلخريـــن، لتزويـــد مجتمعهـــا 
التـــي  والمعرفـــة  بالمهـــارات  الجامعـــي 
إليهـــا للنجـــاح، حيـــث ال يقتصـــر  يحتاجـــون 
ذلـــك علـــى مجـــال محفـــزات الطباعـــة ثالثيـــة 
األبعـــاد، بـــل يشـــمل العديـــد مـــن التقنيـــات 

األخـــرى. الصناعيـــة 
ديـــرك  الدكتـــور  الورشـــة  يف  وتحـــدث 
األعمـــال  تطويـــر  مديـــر  فانجينوجديـــن 
والمـــواد المســـتدامة والكيميـــاء يف شـــركة 
جامعـــة  مـــع  التعـــاون  مثمنـــا  “فيتـــو”، 
عقـــد  يف  والتكنولوجيـــا  للعلـــوم  الدوحـــة 
هـــذه الورشـــة، التـــي اعتبرهـــا فرصـــة ممتـــازة 
الستكشـــاف إمكانيـــات جديـــدة، ومشـــاطرة 
الـــدروس المســـتفادة، وأفضـــل الممارســـات 
الشـــركة  تطلـــع  عـــن  معربـــا  والخبـــرات، 
ومـــع  الجامعـــة  مـــع  التعـــاون  لمواصلـــة 

األخبار

“جامعة الدوحة” تستضيف ورشة عمل دولية حول الطباعة ثاثية األبعاد
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بـــدأت الكثيـــر مـــن الشـــركات منـــذ بدايـــة شـــهر 
فبرايـــر الجـــاري، بالتســـجيل لحضـــور الـــدورة 
“دروبـــا”  العالمـــي  المعـــرض  مـــن  القادمـــة 
ذلـــك،  مـــن  واألهـــم   ،2024 القـــادم  للعـــام 
هـــو وجـــود اتجـــاه إيجـــايب تمثـــل يف تســـجيل 
الشـــركات العالميـــة والشـــركات المتخصصـــة 
الجديـــدة العاملـــة بسلســـلة القيمـــة الخاصـــة 
تـــأيت  حيـــث  والتغليـــف،  الطباعـــة  بصناعـــة 
مشـــاركة هـــذه المؤسســـات مـــن جانـــب 32 

دولـــة.
مـــن الجديـــر بالذكـــر، أن الـــدورة القادمـــة مـــن 
معـــرض دروبـــا نجحـــت يف جـــذب االهتمـــام 
قبـــل اقتـــراب موعـــد انطالقهـــا، باإلضافـــة إىل 
ذلـــك فـــإن كل المؤشـــرات تؤكـــد مـــن جديـــد 
علـــى مكانـــة هـــذا الحـــدث الضخـــم باعتبـــاره 
المعـــرض رقـــم 1 يف مجـــال تقنيـــات الطباعـــة. 
مـــن المقـــرر أن يتـــم انعقـــاد الـــدورة القادمـــة 
حيـــث  المســـتقبل”،  “نصنـــع  شـــعار  تحـــت 
ســـيكون معـــرض “دروبـــا” بمثابـــة نقطـــة التقـــاء 
الطباعـــة  صناعـــات  رؤى  تعـــرض  عالميـــة 
والتغليـــف. وســـوف تركـــز هـــذه النســـخة مـــن 
المعـــرض علـــى االتجاهـــات الضخمـــة الخاصـــة 
بتحقيـــق االســـتدامة والرقمنـــة باإلضافـــة إىل 
تأثيرهـــم المباشـــر علـــى العمليـــات اليوميـــة 
الخاصـــة بســـير العمـــل، والمنتجـــات الجديـــدة، 
ومســـتقبل  المســـتدامة،  األعمـــال  ونمـــاذج 

الصناعـــة.
ســـابين  تحدثـــت  الســـياق  هـــذا  إطـــار  ويف 
تقنيـــات  مشـــروع  مديـــرة  جيلديرمـــان، 
“إن  دوســـلدورف”:  “ميســـي  يف  الطباعـــة 
مســـتويات التســـجيل المتزايـــدة مـــن قبـــل 
وتعليقـــات  والمتخصصيـــن،  المهتميـــن 
التـــي  المنصـــة  مبـــادئ  حـــول  العارضيـــن 
أصبحـــت محـــل اهتمـــام، وإطـــالق المنتجـــات 
الحيـــة  التجريبيـــة  والعـــروض  المحـــددة 
الترويـــج  أهـــم عوامـــل  لـــآالت، تعتبـــر مـــن 
لنجـــاح المعـــرض المتوقـــع بيـــن المجتمـــع 
العالمـــي، كمـــا أنهـــا تعتبـــر ســـبب رئيســـي 
أضافـــت،  وقـــد  كبيـــر”  بشـــكل  لتفاؤلنـــا 
“لقـــد أثبتـــت الصناعـــة مـــن جديـــد أهميتهـــا 
واســـعة  تطبيقاتهـــا  خـــالل  مـــن  المحوريـــة 
النطـــاق يف العديـــد مـــن األســـواق الرأســـية، 

األزمـــات”. أوقـــات  يف  وخاصـــة 

شـــركة “KURZ” هـــي الشـــريك الباتينـــي 
لمعـــرض “دروبـــا 2024”

بعـــد أن عملـــت شـــركة “KURZ” كشـــريك 
تـــم  التـــي  بالتينـــي لنســـخة معـــرض دروبـــا 
إقامتهـــا بشـــكل افتراضـــي. فإنهـــا اآلن ترســـخ 
مكانتهـــا كشـــركة رائـــدة يف الســـوق العالميـــة 
األغشـــية  تكنولوجيـــة  مجـــال  يف  تعمـــل 
القـــوي  التزامهـــا  علـــى  وتؤكـــد  الرقيقـــة، 
ــا  بالعـــودة كشـــريك حصـــري لمعـــرض “دروبـ

.”2024
وقـــد وضـــح والتـــر كورتـــز، عضـــو مجلـــس إدارة 
 LEONHARD KURZ Stiftung شـــركة 
Co. KG & مـــن خـــالل تصريـــح لـــه، “يعتبـــر 
صلـــة  األكثـــر  التجـــاري  المعـــرض  دروبـــا 
أضـــاف  وقـــد  الجرافيـــك”،  فنـــون  بصناعـــة 
“ســـوف يجتمـــع يف دروبـــا جميـــع صانعـــي 
مـــزودي  وكذلـــك  والمبتكريـــن،  القـــرار 
وذلـــك  المبتكـــرة،  التقدميـــة  التقنيـــات 
ليقومـــوا بتقديـــم حلولهـــم ويشـــاهدوا كافـــة 
االتجاهـــات الجديـــدة التـــي ســـيتم عرضهـــا، 
ولذلـــك فأنـــه ال يمكـــن ألي ُمنتـــج موجـــود يف 
الســـوق تفويـــت هـــذا التاريـــخ. ونحـــن نتطلـــع 
إىل تقديـــم حلولنـــا المبتكـــرة يف عـــام 2024، 
وذلـــك مـــع التركيـــز علـــى مبـــادئ االســـتدامة 

وقبـــل كل شـــيء”. أوالً 
بالتســـجيل  المهتمـــة  للشـــركات  بالنســـبة 
“معـــرض  إدارة  تقـــدم  المعـــرض،  لحضـــور 
تشـــتمل  التـــي  الحصريـــة  باقاتهـــا  دروبـــا” 
علـــى باقـــات فرعيـــة تتمثـــل يف، “العارضـــون 
الالتينيـــون” التـــي تـــم بيعهـــا يشـــكل فعلـــي، 
جنًبـــا إىل جنـــب مـــع باقاتهـــا األخـــرى التـــي 
و  المذهبيـــون”  “العارضـــون  يف  تتمثـــل 
متـــاح  وذلـــك  الفضيـــون”،  “العارضـــون 
المزيـــد  علـــى  وللتعـــرف  محـــدودة.  بأعـــداد 
مـــن المعلومـــات، يمكـــن زيـــارة الرابـــط التـــايل 
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 “معرض دروبا” يعود بكامل قوته
التخطيـــط  يجـــري  الحـــايل،  الوقـــت  يف 
بـــدأ  حيـــث  وســـاق.  قـــدم  علـــى  للمعـــرض 
التســـويق  لمبـــادرات  العملـــي  التخطيـــط 
وأحـــداث  الخاصـــة  والمنتديـــات  العالميـــة 
التواصـــل بطريقـــة ديناميكيـــة. بالتزامـــن مـــع 
ذلـــك، فـــإن الشـــركاء الذيـــن يديـــرون نقـــاط 
االتصـــال والمنتـــدى الخـــاص بمعـــرض دروبـــا 
المحـــرك  يعتبـــر  الـــذي  القادمـــة،  للـــدورة 
التكنولوجـــي المبتكـــر لربـــط الوافديـــن الجـــدد 
يف الصناعـــة والمواهـــب الشـــابة والشـــركات 
والمؤسســـات  االستكشـــافية  الناشـــئة 
أفكارهـــم  بالفعـــل  قدمـــوا  قـــد  الراســـخة، 
مـــن  باعتبارهـــم  ومشـــاركتهم  المفاهيميـــة 

الشـــركاء. العارضيـــن 

تعزيـــز  “إن  جيلديرمـــان:  ســـابين  توضـــح 
مـــن  التـــايل  والجيـــل  الشـــابة  المواهـــب 
تماًمـــا  قلوبنـــا  علـــى  عزيـــز  أمـــر  الطباعـــة” 
لشـــركائنا  بالنســـبة  الحـــال  هـــو  كمـــا 
وعمالئنـــا “. وأضافـــت،” يف ظـــل هـــذا اإلطـــار، 
رائـــع  وريق  فنـــي  عمـــل  بتصميـــم  ســـنقوم 
مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك   ،“  drupa 2024“ لــــ
الموجـــودة  والتصميـــم  الموضـــة  أكاديميـــة 
جامعـــات  مـــع  وبالتعـــاون  بدوســـلدورف، 
لإلعـــالم  شـــتوتغارت  جامعـــة  مثـــل  أخـــرى 
 FHBK مثـــل  المهنـــي  التدريـــب  وكليـــات 
أهميـــة  ســـننقل  أننـــا  كامـــا   ،Dortmund
وســـحر هـــذه الصناعـــة بملفاتهـــا الوظيفيـــة 

الصناعـــات”. مقدمـــة  إىل  الجذابـــة 

مـــن المقـــرر أن يتـــم إطـــالق الـــدورة القادمـــة 
بيـــن  مـــا  الفتـــرة  يف  دروبـــا  معـــرض  مـــن 
يف  وذلـــك   ،2024 يونيـــو   7 إىل  مايـــو   28
إن  حيـــث  للمعـــارض.  دوســـلدورف  مركـــز 
التســـجيل متـــاح للعارضيـــن عبـــر اإلنترنـــت 
ــر الموقـــع اإللكتـــروين  ــر 2022 عبـ ــذ أكتوبـ منـ
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إهتمام غير مسبوق من قبل العارضين بالدورة القادمة من معرض 
"دروبا" الدويل للعام المقبل 2024
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تراجًعا ىف أسعار الورق المستورد ألول مرة بعد زيادة المعروض ىف 
االٔسواق العالمية

األخبار

تراجعـــت أســـعار الـــورق المســـتورد بنســـبة 
تتـــراوح بيـــن 10 و%15 مـــع بدايـــة الشـــهر 
الجـــارى، بعـــد زيـــادة المعـــروض ىف االٔســـواق 

العالميـــة.
قـــال عمـــرو خضـــر، رٔييـــس شـــعبة الطباعـــة 
إن  بالقاهـــرة،  التجاريـــة  بالغرفـــة  والـــورق 
تراجـــع أســـعار الـــورق المســـتورد مـــع بدايـــة 
المعـــروض  الجـــارى ســـيرفع حجـــم  الشـــهر 
ىف الســـوق مـــن الـــورق خـــالل الفتـــرة القادمـــة 

االٔســـعار. ويخفـــض 
مصانـع  أن  لـه  تصريـح  يف  وأضاف“خضـر” 
بنحـو  طـن  سـعر  خفضـت  العالميـة  الـورق 

200 دوالر بدايـة الشـهر، حيـث سـجل سـعره 
ألـف دوالر   1.1 ألـف دوالر، مقابـل   1.3 نحـو 

للطـن.
المحلـى  السـوق  اسـتهالك  إجمـاىل  وصـل 
سـنويا نحـو 450 ألـف طـن مـن ورق الكتابـة 
 300 نحـو  والطباعـة سـنوياً، ويسـتورد منهـا 
الكميـة  المحلـى  االٕنتـاج  ويلبـى  طـن،  ألـف 
خـالل  مـن  طـن،  ألـف   150 بواقـع  المتبقيـة 
للشـركة  التابعيـن  وإدفـو  قنـا  مصنعـى 
وتسـتورد  الكيماويـة،  للصناعـات  القابضـة 
مصـر %60 مـن خامـات الـورق مـن 6 دول 
والصيـن،  وإندونيسـيا،  البرتغـال،  أبرزهـا 

والنمسـا. وإيطاليـا  وألمانيـا، 
مـن المتوقـع أن تٔوثـر تلـك االنخفاضـات على 
أسـعار الـورق المحلـى بعـد زيـادة المعـروض 
مـن المسـتورد باالٔسـواق خـالل فتـرة تتـراوح 

بيـن 2 و3 أشـهر.
مصانـع  أسـعار  أن  اىٕل  “خضـر”  أشـار  كمـا 
الـورق العالميـة بـدأت االنخفـاض مـع بدايـة 
العـام، بعـد توجههـا اىٕل زيـادة االٔسـعار علـى 

الماضـى. العـام  مـدار 
ورفعـت شـركة“قنا للـورق”، أسـعار منتجاتها 
أسـعار  ارتفـاع  بعـد  الماضـى،  الشـهر 
الكتـب  ورق  إنتـاج  وتكاليـف  مسـتلزمات 
والطباعـة، ليتجـاوز سـعر طـن الـورق 41 ألف 

مـرة. الٔول  جنيـه 
يرجعارتفاع أسـعار منتجات شـركات تصنيع 
الـورق المحلـى اىٕل وجـود مخـزون لديهـا مـن 

لـب الخشـب اسـتوردته بأسـعار مرتفعـة.
توقـع أن يظهـر تأثيـر انخفـاض أسـعار الـورق 
المسـتورد علـى السـوق المحلـى خـالل شـهر 
أبريـل المقبـل، وأن يتـراوح سـعر الطـن بيـن 
ألـف جنيـه   55 ألـف جنيـه، مقابـل  42 و44 

للطـن حاليـاً.
منـذ  المتأخـرة  الـورق  أن شـحنات  اىٕل  لفـت 
أشـهر بالمـواينٔ تـم االٕفـراج عنهـا بالكامـل مـع 
أزمـة  قبـل  اىٕل معدالتهـا  لتعـود  العـام  بدايـة 
فبرايـر الماضـى، التـى نتجت عن قرار العمل 

المسـتندية. باالعتمـادات 

كهرباء ومياه ديب تسجل براءة اختراع جديدة يف الطباعة ثاثية األبعاد

سـجل مركـز البحـوث والتطويـر، التابـع لهيئـة 
كهربـاء وميـاه ديب، سـابع بـراءة اختـراع له عن 
األبعـاد،  ثالثيـة  الطباعـة  لتعزيـز  جهـاز الصـق 
مـن خـالل توزيـع المـادة الالصقـة أوتوماتيكياً 
بطريقـة  األبعـاد  ثالثيـة  الطباعـة  لوحـة  علـى 
األجـزاء  ثبـات  بمـا يضمـن  محكمـة ومالئمـة، 
المطبوعـة ثالثيـة األبعـاد علـى ألـواح الطباعـة 

وفـق المطلـوب.
العضـو  الطايـر،  محمـد  سـعيد  معـايل  وقـال 
كهربـاء  لهيئـة  التنفيـذي  الرئيـس  المنتـدب، 
يدعـم  اإلنجـاز  هـذا  إن  بيـان،  يف  ديب،  وميـاه 
وبرامـج  تحتيـة  بنـى  لتطويـر  الهيئـة  جهـود 
ثالثيـة  الطباعـة  يف  متخصصـة  متقدمـة 
األبعـاد و»التصنيـع باإلضافـة«، واسـتثمارها 

للتغلـب علـى التحديـات التـي يواجههـا قطاع 
الطاقـة. وتعتمـد الهيئـة علـى تقنيـة الطباعـة 
ثالثيـة األبعـاد كأحـد الحلـول االبتكاريـة لبنـاء 
لقطاعـات  الغيـار  قطـع  وتصنيـع  النمـاذج 
اإلنتـاج والنقـل والتوزيـع، ودعـم رقمنة قائمة 

ومعداتهـا. موجوداتهـا 
مركـز  »يسـهم  الطايـر:  معـايل  وأضـاف 
االبتـكار  عجلـة  دفـع  يف  والتطويـر  البحـوث 
والتشـغيل  اإلنتـاج  مجـاالت  مختلـف  يف 
التـي تحتاجهـا الهيئـة، وأصبـح المركـز منصـة 
عالميـة توفـر حلـوالً وتقنيـات مبتكـرة تسـهم 
يف تعزيـز العمليـات التشـغيلية والخدماتيـة 
لمختلف قطاعات المؤسسـات الخدماتية«.  
سـلمان،  بـن  وليـد  المهنـدس  قـال  بـدوره، 
تطويـر  لقطـاع  للرئيـس  التنفيـذي  النائـب 
جانـب  »إىل  الهيئـة:  يف  والتميـز  األعمـال 
بـراءات االختـراع السـبع التـي سـجلها المركـز 
 134 إطالقـه  منـذ  المركـز  نشـر  اآلن،  حتـى 
دوليـة  علميـة  مؤتمـرات  يف  بحثيـة  ورقـة 
ويضـم  عالميـة محكّمـة.  ودوريـات  ومجـالت 
المركـز 48 باحثـاً وباحثـة مـن بينهـم 31 مـن 

والماجسـتير«. الدكتـوراه  حملـة 
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األخبار

وكالة ترويج االستثمار يف قطر تصرح بوجود فرص استثمارية مجدية 
بمجال الطباعة ثاثية األبعاد

قطـــر تحظـــى بقيمـــة ســـوقية تبلـــغ 100 مليـــون 
األوســـط وشـــمال  الشـــرق  دوالر يف منطقـــة 

إفريقيـــا بمجـــال الطباعـــة الثاللثيـــة األبعـــاد
كشـــفت دراســـة قطاعيـــة حديثـــة، أجرتهـــا وكالـــة 
ترويـــج االســـتثمار يف قطـــر، عـــن وجـــود فـــرص 
مجزيـــة الســـتخدام تكنولوجيـــا الطباعـــة ثالثيـــة 
األبعـــاد يف العديـــد مـــن الصناعـــات يف دولـــة قطـــر.
اإلنشـــاء  مشـــاريع  إن  الدراســـة:  وقالـــت 
العمالقـــة يف الدولـــة والتـــي بلغـــت قيمتهـــا 
26 مليـــار دوالر هـــذا العـــام تســـاهم يف توفيـــر 
هـــذه  ســـتعززه  رقـــم  وهـــو  الفـــرص،  تلـــك 
مـــن  انطالقـــا  مطـــرد،  بشـــكل  التكنولوجيـــا 
احتضـــان قطـــر لتقنيـــات هـــذه الطباعـــة، التـــي 
والمســـاحات،  الوقـــت،  توفيـــر  شـــأنها  مـــن 
أعمـــال  نمـــوذج  تخيـــل  بإعـــادة  والســـماح 
الشـــركات، ممـــا يضفـــي الميـــزة التنافســـية 

األخـــرى. الميـــزات  إىل  إضافـــة 
الدولـــة  مـــن  القـــوي  الدعـــم  أن  وأوضحـــت 
بـــه قطـــاع  الـــذي يحظـــى  والبرامـــج الوطنيـــة 
أكســـب  المزدهـــر،  األبعـــاد  ثالثيـــة  الطباعـــة 
الدولـــة حصـــة ســـوقية تفـــوق 100 مليـــون دوالر 
يف منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، 
مشـــيرة إىل أن الصناعـــات التـــي توفـــر فرصـــا 
مميـــزة للطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد يف قطـــر، تتصـــل 
بــــ 4 مجـــاالت رئيســـة هـــي: الطيـــران، والرعايـــة 

الصحيـــة، واإلنشـــاءات، والبنيـــة التحتيـــة.
وذكرت أن قطر تعد وجهة تنافسية لالستثمار 

األجنبي المباشر، ال سيما يف مجال الطباعة 
الملكية  إمكانية  تتيح  حيث  األبعاد،  ثالثية 
األجنبية حتى 100 بالمئة يف كافة القطاعات، 
بما يعتبر األفضل على صعيد دول مجلس 
التعاون الخليجي، كما تفخر بوجود تشريعات 
والتصاميم  الفكرية  الملكية  لحماية  فعالة 
الصناعية، من شأنها التغلب على التحديات 

التنظيمية للعمل عبر الحدود.
تطــرح  الدولــة  أن  إىل  الدراســة  ولفتــت 
العديــد مــن برامــج التســريع التــي تدعــم رواد 
علــى  الطموحيــن،  والمســتثمرين  األعمــال 
غــرار صنــدوق تطويــر التكنولوجيــا الــذي يســد 
األوىل  المراحــل  خــالل  التمويليــة  الفجــوة 
البتــكار التقنيــات الواعــدة، بينمــا تدعــم حاضنــة 
األعمــال الرقميــة القــدرات االبتكاريــة يف مجــال 
تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات، ال ســيما 
الشــباب الــذي يواجــه صعوبــات يف المراحــل 

المختلفــة مــن إنشــاء شــركة تكنولوجيــة.
وكانـــت الطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد قـــد اجتذبـــت 
للطـــب،  نجـــح ســـدرة  األنظـــار محليـــا عندمـــا 
طـــب  يف  المتخصـــص  الرائـــد  المستشـــفى 
النســـاء واألطفـــال، يف إجـــراء أول جراحـــة لفصـــل 
تلـــك  لعبـــت  حيـــث  قطـــر،  تـــوأم ســـيامي يف 
ــاء  ــا الحديثـــة دورا أساســـيا يف إنشـ التكنولوجيـ
نمـــوذج التخطيـــط الحيـــوي مـــا قبـــل الجراحـــة.
ومـــع مضـــي أربعـــة عقـــود علـــى تطويـــر أوىل 
هـــذه  بـــدأت  األبعـــاد،  ثالثيـــة  الطباعـــة  آالت 

التكنولوجيـــا تدعـــم اإلنتـــاج علـــى نطـــاق واســـع، 
وتســـهل عمليـــة التصميـــم، وتمهـــد الطريـــق 
أقـــل.  بتكلفـــة  الطلـــب  حســـب  للمنتجـــات 
ــاليب  ــة باألسـ ــاج، مقارنـ ــة اإلنتـ وتخفـــض تكلفـ
المســـاحات  وتقلـــص  المتبعـــة،  التقليديـــة 
مـــع  والمخلفـــات،  للتخزيـــن  المخصصـــة 
غيـــر  البـــودرة  اســـتخدام  إعـــادة  إمكانيـــة 
المســـتعملة يف عمليـــات الطباعـــة الالحقـــة.
أو  باإلضافـــة”،  “التصنيـــع  يـــؤدي  أن  ويتوقـــع 
األبعـــاد،  ثالثيـــة  بالطباعـــة  عـــادة  يعـــرف  مـــا 
دورا متناميـــا يف الصناعـــات المختلفـــة، مـــن 
الطيـــران واإللكترونيـــات، وصـــوال إىل الخدمـــات 
اللوجســـتية وصناعـــة الســـيارات، لتبلـــغ القيمـــة 
العالميـــة لهـــذه الصناعـــة نحـــو 30.4 مليـــار دوالر 
بحلـــول عـــام 2028، ويعـــود ذلـــك إىل حيويـــة 
وتكامـــل عمليـــات الطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد، مـــن 

مرحلـــة إنشـــاء النمـــاذج وصـــوال إىل اإلنتـــاج.

بندر الخريف يلقي الضوء على سُبل ريادة المملكة عالمًيا يف مجال 
التصنيع المضاف

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة 
أن  الخريف  إبراهيم  بن  بندر  السعودية 
الوزارة تستهدف أن تصبح رائدة عالمًيا يف 
األبعاد”  ثالثية  “الطباعة  باإلضافة  التصنيع 
التصنيعية،  الخام  المواد  إنتاج  خالل  من 
وتطوير قدرات التصميم الهندسي، وتوطين 

خدمات التصنيع باإلضافة.
جاء ذلك خالل مشاركته يف فعاليات النسخة 
يف  الدويل،  التقني  مؤتمر”ليب”  من  الثانية 
جلسة حوارية بعنوان “التعامل مع العواقب 
االقتصادية غير المتوقعة للتقدم التكنولوجي 

للثورة الصناعية الرابعة”.
التقنيات  بمستوى  تفاؤله  الخريف،  وأبدى 
واالبتكارات التي شهدها مؤتمر “ليب”، قائاًل: 
“ُيعد هذا المؤتمر مثااًل واضًحا على اهتمام 
يف  الرئيسيين  الالعبين  بجذب  المملكة 
التقنيات والتكنولوجيا، كما هو الحال بالنسبة 
لمؤتمر التعدين الدويل يف قطاع التعدين، األمر 
الذي له أثر يف تعزيز مكانة المملكة بوصفها 

مركًزا إقليمًيا ودولًيا يف قطاعات مختلفة”.
وأضاف: “التقنيات المتعلقة بالثورة الصناعية 

الرابعة ضاعفت من مستوى اإلنتاجية، وقللت 
التكلفة والمخلفات واالنبعاثات الكربونية، كما 
أسهمت يف تحقيق االستدامة وتحسين جودة 

السلع والمنتجات.
الخريف خالل مشاركته يف فعاليات النسخة 

الثانية من مؤتمر”ليب” 
البحث  وتطوير  االبتكار  يف  االستثمار  أهمية 

العلمي
إىل  المعدنية  والثروة  الصناعة  وزير  ولفت   
البحث  وتطوير  االبتكار  يف  االستثمار  أهمية 
العلمي، وتشجيع القطاع الصناعي للتقنيات 

الناشئة.
أحد  ُيعد  الصناعي  القطاع  أن  إىل  وأشار 
أُطلقت  إذ   ،2030 المملكة  رؤية  مرتكزات 
لها  التي  للصناعة  الوطنية  االستراتيجية 
من  باالستثمار،  يتعلق  فيما  عالمية  أبعاد 
خالل خططها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة 
للمستثمرين تمكنهم من الحصول على فرص 
باستخدام  تنافسية  عوائد  ذات  استثمارية 

التقنيات الحديثة والفريدة.
وأوضح أن االستراتيجية ستحقق مزيًدا من 

الدخل،  مصادر  وتنويع  االقتصادي  التنوع 
الوطن،  وبنات  ألبناء  نوعية  وظائف  وتوفر 
وتحفزهم على تطوير مواهبهم ليسهموا يف 

بناء قطاع صناعي رائد ومستدام.
أن  المعدنية،  والثروة  الصناعة  وزير  وأوضح 
بموقعها  تتميز  السعودية  العربية  المملكة 
الهائلة،  ومواردها  العالم  دول  بين  الجغرايف 
باإلضافة إىل امتالكها المواهب التي تعد أحد 
مميز  بشكل  وتدريبهم  قيمة،  األشياء  أكثر 
واستثمارهم يف هذا القطاع، ودعم توجهات 

التحول التقني الناجح يف مجال الصناعات.ِ
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استناداً إىل التقرير الصادر عن البنك الدويل، والمعروف باسم "حالة ذهنية جديدة: 
تعزيــز الشــفافية والمســاءلة يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا"، فإنــه قــد نمــت 
منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا بشكل عام بنســبة 5.5 ٪ خالل عام 2022 
)وتلك هي أكبر نسبة نموا منذ عام 2016(. كما أنه من المتوقع أن تنمو المنطقة 
بنسبة 3.5 ٪ خالل عام 2023. ومن الجدير بالذكر، أن هذا النمو غير متوازن بالنسبة 
لمنطقة الشــرق األوســط وأفريقيا. حيث بلغ معدل النمو يف دول مجلس التعاون 
الخليجي خالل عام 2022 حوايل 6.9 ٪، وذلك نتيجة الرتفاع أسعار النفط، باإلضافة 

إىل تحقيق معدالت نمو مرتفعة يف القطاعات الغير النفطية.
من المالحظ، أن دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا تسير يف سبل نمو مختلفة، 
وذلــك خــالل المنــاخ العالمــي الجديــد. وهنا تجدر اإلشــارة إىل أن مجــال النفط يوفر 
للمصدرين العاملين بالمجال فرصا هائلة، وذلك ألن أسعار النفط والغاز الباهظة 
الثمــن تعتبــر مصــدرا رئيســيا لعائــدات التصديــر واإليــرادات الماليــة لــدول مجلس 

التعاون الخليجي والبلدان النامية المصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط.
يتضح لنا مما سبق أن األرقام الواردة تأيت يف صالح اقتصادات دول مجلس التعاون 
الخليجي. باإلضافة إىل أن صناعة فنون الجرافيك ترتبط ارتباطا وثيقاً باقتصاديات 
دول المنطقة، التي تشتمل على دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية 
السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى التي تحظى بمجموعة كبيرة من 
األحداث والفعاليات. حيث تم انطالق سلسلة من األحداث الخاصة بصناعة الطباعة 
 ™OpenText والتغليــف مثــل إطــالق زيروكس اإلمارات ألول حدث بالشــراكة مــع
لعــرض أحــدث الحلول الســحابية. وهنا نــود أن نذكر أن "زيروكــس اإلمارات" قامت 
بعقد شــراكة تكاملية مع شــركة OpenText™ القائمة باإلمارات العربية المتحدة 
 ™OpenText على مدار فترة طويلة امتدت ألكثر من 10 ســنوات. أما بالنســبة ل
فهــي تعتبــر شــركة رائــدة عالميــاَ يف مجال إدارة المعلومات، وتســاعد الشــركات يف 

القيام بجمع المعلومات وإدارتها وتبادلها بشكل آمن على النطاق العالمي.

 Hunkeler Innovationdays وعلى المستوى الدويل، فقد تم انعقاد الحدث الهام
يف سويسرا. وهو يعتبر حدثًا صناعًيا فريًدا ُيعقد كل عامين يعرض من خالله أحدث 
التطــورات بمجــال تكنولوجيــا الطباعة الرقميــة، ومعدات التشــطيب النهايئ. حيث 
أقيمت الدورة السابقة من المعرض يف الفترة ما بين 27 فبراير إىل 2 مارس 2023، 
وذلك يف مركز Messe Lucerne للمعارض والمؤتمرات بسويسرا. وقد استقطب 
الحــدث آالف الــزوار مــن جميــع أنحاء العالم، بما يف ذلك خبراء الصناعة والمنتجين 

ومقدمي الخدمات.
وقــد شــارك يف الحــدث أكثــر مــن 100 عــارض، قامــوا بتقديــم أحــدث منتجاتهــم 
وخدماتهم يف مجال الطباعة الرقمية والتشطيب النهايئ. كما أتيحت للزوار فرصة 
التعــرف علــى أحــدث االتجاهات والتطورات يف الصناعة، والتواصل مع المحترفين 

والخبراء المتخصصين يف هذا المجال.

يمكنكــم قــراءة هــذا العــدد الجديد من مجلــة ME Printer لالطــالع على المزيد من 
التفاصيــل المتعلقــة بموضوع المقال، باإلضافة إىل أحــدث التطورات واألخبار على 

مستوى الصناعة.
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ُطبعت يف مطبعة النسر للنشر

وّزعت من قبل شركة النسر للنشر

مجلة شهرية شاملة مختصة يف عالم 

الطباعة يف الشرق األوسط

يف هذا العدد الجديد من مجلة 
Meprinter  نلقي نظرة على 

استراتيجيات التسويق األساسية 
والالزمة لجذب المزيد من شرائح 

العمالء المختلفة. حيث إننا جميعا 
نعلم، أن التسويق هو الذي يلعب 

الدور األكثر أهمية يف مسألة إشراك 
العمالء، باإلضافة إىل زيادة نسبة 

المبيعات.
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ME Printer FZE LLC
ص.ب 502183

اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 3911210 4 971+

البريد اإللكتروين:
 info@meprinter.com

رئيس تحرير المجلة
أليكس جهانباين
البريد اإللكتروين:

alex@meprinter.com

محررة القسم العريب
فايزة إبراهيم

البريد اإللكتروين:
arabic@meprinter.com

محرر أخبار القسم اإلنجليزى
سانجيف فارما

البريد اإللكتروين:
sanjeev@meprinter.com

المحررون المساهمون 
فرانك رومانو

البريد اإللكتروين:
fxrppr@rit.edu

لوريل برونر - المملكة المتحدة
البريد اإللكتروين:

lb@digitaldots.org

دكتور نيكوالس هيلموث - اإلمارات العربية 
المتحدة

البريد اإللكتروين:
nhellmuth@flaar.org

مدير قسم التسويق واإلعالن
برابوال تشاندران
البريد اإللكتروين:

sales@meprinter.com

اإلعالنات المبوبة & االشتراكات
هاتف: 3911210 4 971+

البريد اإللكتروين:
info@meprinter.com

طبعت المجلة من قبل المتحدة للطباعة والنشر 
يتم إرسال جميع المراسالت والمواد اإلعالنية 

على البريد األلكتروىن:
sales@meprinter.com

مجلة ME Printer الشريك اإلعامي الرسمي

Face to Face vs Digital
The battle for customer engagement 
starts with marketing

Xerox Emirates and OpenText™ 
Host Cloud Solution Event in 
Dubai 

Komori Names Moez Jebali as 
Regional Sales Director

عـلى  الضـوء  يلقـي  الخريـف  بنـدر 
سـُبل ريـادة المملكـة عالمًيـا ـفي مجـال 

المضـاف التصنيـع 
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مالحظة المحرر

حالة ذهنية جديدة 
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المحتـويــات

األخبار

إعاين

تصــرح  قطــر  يف  االســتثمار  ترويــج  وكالــة 
بوجــود فــرص اســتثمارية مجديــة بمجــال 

الطباعة ثالثية األبعاد

ســُبل  علــى  الضــوء  يلقــي  الخريــف  بنــدر 
ريــادة المملكــة عالمًيــا يف مجــال التصنيــع 

المضاف

المســتورد ألول  الــورق  أســعار  تراجًعــا ىف 
االٔســواق  ىف  المعــروض  زيــادة  بعــد  مــرة 

العالمية

اختــراع  بــراءة  تســجل  ديب  وميــاه  كهربــاء 
جديدة يف الطباعة ثالثية األبعاد

إهتمــام غيــر مســبوق مــن قبــل العارضيــن 
بالدورة القادمة من معرض “دروبا” الدويل 

للعام المقبل 2024

“جامعــة الدوحــة” تســتضيف ورشــة عمــل 
دولية حول الطباعة ثالثية األبعاد

العالميــة  ريادتهــا  تعــزز  للثقافــة  ديب 
بحصولها على االيزو الدولية

»جلفود 2023«.. األمن الغذايئ واألستدامة 
والميتافيرس و»الروبوت النادل«

األعلــى لإلعالم وموسســة محمد بن راشــد 
للمعرفة يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون

شــركة كوموري لحلول الطباعة تعين معز 
الجبايل مديراً إقليمياً للمبيعات

وعد الشــمال الســعودية تشهد عقد إنشاء 
مصنع كرتون بقيمة 14 مليون ريال

عشــاق  تجتــذب  الشــارقة  مكتبــة  نفائــس 
المخطوطات والطبعات النادرة

الــورق  بيبــر ون شــو 2023 يدعــم صناعــة 
بقوة على مستوى الشرق األوسط

أكثر من 4200 شركة جديدة تتخذ من راكز 
مقراً لها يف عام 2022

يناقــش  لإلعــام  الســعودي  المنتــدى 
مستقبل القطاع الشهر الحا  يل

الســعودية: »هيئة األدب« تســتعد لتنظيم 
مهرجان »الُكّتاب والقّراء«

 
مشــاركتها  تعلــن  الســعودية  زيروكــس 
العربيــة  المملكــة  )إكتفــاء(  ببرنامــج 

السعودية

وجهــاً  التســويق  أم  الرقمــي،  التســويق 
لوجهه...؟

زيروكــس اإلمــارات تســتضيف أول حــدث 
بالشــراكة لعرض أحدث الحلول الســحابية 

™OpenText مع

4٦

4٦

4۵

4۵

44

4۳

4۲

4۱

4۰

۳۹

۳۸

۳۸

۳۷

۳٦

۳۵

۳۵

۳4

۳۳

۳۱

قصه الغاف



أوسكار صناعة الالفتات اإلعالنية المضيئة على المستوى العالمي

مدينة شنجهاي

 الصين في الفترة ما بين

 ٦:٤سبتمبر۲۰۲۳م
 ۸۰۰۰۰ زائر ۲۰۰ عارضمساحة عرض ٦۰۰۰۰ متر مربع

أكبر تجمع لصناعة الالفتات اإلشهارية المضيئة

التسجيل متاح مجانا لجميع الزائرين

www.SignChinaShow.com ،للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا

سلسلة الفعاليات:

معرض ساين شاينا ۲۰۲۳. مدينة شنجن/ ۱۷ يويو ۲۰۲۳

المعرض متكامل للغاية مع صناعة أضاءة الليد، ويركز على سوق الالفتات اإلعالنية في جنوب الصين 

حلول ومعدات الطباعة، 

واألحبار

لوحات الفنون القتالية، 

وركائز الطباعة

ماكينات الحفر 

والقطع بالليزر

شاشات العرض التجارية، 

وشاشات نقاط البيع

اللوحات اإلعالنية، 

LED  ونظام إضاءة

اإلعالنات الخارجية،

 والالفتات الرقمية



NEXT-GEN UVGEL PRINTER WITH
FLEXIBLE INKS AND MATTE/GLOSS
• ONE CLICK. TWO FINISHES. ONE PRINT.

• UNRIVALLED VERSATILITY
• BREAKTHROUGH PRODUCTIVITY

COLORADO 1650
The flexible choice

Contact us today and get FREE
consultation for your business.
Regional Sales Organization
Dubai Internet City
Canon Building
P.O. Box: 500 007
Dubai UAE
Tel: + 971 4 3915050
Fax: + 971 4 3916715

Email: info@canon-me.com
Website: www.canon-me.com




