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Press  

  2018أكتوبر  22دبي في  

 

" قبل كسبوإسيمنس تُطلق كتيب قصص األطفال "مستكشفو 

 دبي 2020كسبو إعامين من 
 

  سنوات  10إلى  6الكتيب باللغتين العربية واإلنجليزية لألطفال في المرحلة العمرية من 

  من انطالق فعالياتهدبي قبل عامين  2020كسبو إكتيب القصص واألنشطة يحتفي بتنظيم 

  على مستوى العالم   الدولي كسبو إالكتيب يستعرض أهم وأشهر االختراعات التي تم إطالقها في الدورات السابقة من 

 

كسبو"، وهو إدبي، أطلقت سيمنس كتيب قصص األطفال "مستكشفو  2020 كسبوفعاليات إانطالق  علىقبل عامين 

ستعرض الكتيب سنوات. ي 10إلى  6كتيب مصور باللغتين العربية واإلنجليزية لألطفال في المرحلة العمرية من 

بلغة سهلة ومبسطة في رحلة الدولي كسبو إ منالدورات السابقة  مجموعة من أشهر االختراعات والمخترعين خالل

. يضم الكتاب أيضاً مجموعة من صفحات األنشطة والملصقات عن تاريخ هذا الحدث الدوليممتعة ومشوقة لألطفال 

 . وشهادة للطفل الذي يستكمل الكتيب، لمنحه شعوراً باإلنجاز وزيادة تفاعله مع محتوى الكتيب

 

موقع الوجهة  ، حيث تعمل على جعللبنية التحتية وخدمات التشغيل الذكيةل دبي 2020كسبو أول إلسيمنس هي شريك 

كسبو" في إطار إقامت سيمنس بنشر كتيب "مستكشفو و. في العالم اتصاالً وتطوراً أحد أكثر المواقع  العالمية المقبلة

سيتم توزيع الكتيب على األطفال واألسر في جميع أنحاء دولة ، وله ترويجالعالمي وال الحدثالوعي بهذا جهودها لزيادة 

. ُتعد سيمنس الشريك الرقمي العربية المتحدة وبعض دول الشرق األوسط، من خالل عدة أنشطة تفاعلية عامة تاإلمارا

   أكثر معارض العالم اتصاالً وتطوراً.    هللبنية التحتية لمعرض اكسبو، حيث تعمل على جعل

 

الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في منطقة  -يرسدورفرسطالق هذا الكتيب المشوق، يقول السيد/ديتمار إوتعليقاً على 

كسبو الذي قمنا بابتكاره ونشره يأتي في إطار إالشرق األوسط ودولة اإلمارات العربية المتحدة: "إّن كتيب مستكشفو 

. لقد صممنا هذا بفترة كافيةإقامته دبي قبل  2020كسبو إمع  ي والعربيجهودنا لزيادة تفاعل األطفال والمجتمع اإلمارات

بالدور الذي لعبه األطفال بين  للطفل، بهدف زيادة الوعي كافئبأسلوب مشوق وم االكتيب بحيث يتضمن محتوى تعليميً 

بين كافة دول  والتواصل االتصالاالبتكارات المتنوعة ودعم واستعراض براز إخالل دوراته السابقة في الدولي كسبو إ

 "     .العالم

 

بشكل  اً يأتي هذا الكتيب في إطار المساهمة المجتمعية لشركة سيمنس، وهو األمر الذي تتمكن سيمنس من قياسه كميً 

دور األعمال في تنمية المجتمعات". وتتضمن تلك المساهمات القابلة " ملموس من خالل دراستها السنوية تحت عنوان
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التعليم والتدريب وتنمية المهارات، وخلق الوظائف وحلول االستدامة  سيمنس في مجاالت برامج ومبادرات للقياس كافة

 البيئية وغيرها. 

  

بدعتها الفنانة اإلماراتية مروة هاشم، كما يتضمن أزين كتيب "مستكشفو اكسبو" مجموعة من الرسومات الملونة التي تُ 

العثور على إجابة لألسئلة التي نصوصاً باللغتين العربية واإلنجليزية تحكي قصة أخ وأخت صغيرين وهما يحاوالن 

              .  تفردهو ومدى أهميته وسبب تميزهالحدث هذا دبي، حول  2020كسبو إأبيهما الذي يعمل في على  طرحاها

 

الطفالن في رحلة افتراضية في الماضي يقابالن فيها  نطلق"نّظارة" خاصة يحصالن عليها من أبيهما، ي وعن طريق

يلتقي . الدولي كسبوإا في الدورات السابقة من أشهر المخترعين ويتعرفان على أهم االبتكارات التي تم الكشف عنه

فْل السوري اصانع الو-مؤسس شركة سيمنس، وارنست الحموي-سيمنسالطفالن خالل تلك الرحلة الشيقة مع فيرنر فون 

المهندس المعماري الفرنسي الذي قام ببناء برج ايفل. يقابل الطفالن -ومخترع بسكويت اآليس كريم، وجوستاف ايفل

لهما  يحكيأيضاً سائق الحوامة النفاثة )الهوفر كرافت( الذي يتحدث معهما عن المواصالت، وكذلك يلتقيان مع روبوت 

          لكترونية المتطورة. عن أهم األجهزة اإل

 

، في الوقت الذي يستمتع فيه الطفالن بدايةالوفي نهاية القصة، يجيب والد الطفلين على األسئلة التي تلقاها من طفليه في 

الدولية  كسبوإمعارض ّن كسبو الساحر. ويقول األب لنفسه: "إإباللعب مع أصدقاء جدد في ساحة اللعب الخاصة بعالم 

     " وتعلم أشياء جديدة ينمتميز ثمينة لمقابلة أشخاص تمنحنا فرصةألنها  رائعة

 

دبي بمبادرة كتاب "مستكشفو إكسبو" من  2020إكسبو  للمدارس، إكسبو برنامجإدارة  مديرورحبت علياء العلي، 

سيمنس قائلة "عمل إكسبو الدولي على إلهام األطفال والشباب من خالل االختراعات واالبتكارات التي ساهمت فيما بعد 

له والتعرف على ما يحم 2020بتشكيل مستقبلهم. يروي هذا الكتاب هذه القصة بأسلوب ممتع يشوقهم لزيارة إكسبو في 

 لهم". 

 

ستقوم سيمنس بتوفير باقة متكاملة من الحلول المبتكرة وأحدث دبي،  2020كسبو وفي إطار دورها كشريك رئيسي إل

. ومن خالل هذه الشراكة، ستقوم هوتشغيل تهقامإوإلكسبو تخطيط الالمنتجات والتطبيقات التكنولوجية للمساعدة في 

. ومن بين الحلول التي تقدمها الشركة نظام تشغيل في إكسبوموقع وعمليات اللعمليات التقنية سيمنس بتوفير حلول ذكية ل

 مايندسفير، الذي ُيعد نظاماً مفتوحاً يعتمد على الحوسبة السحابية إلنترنت األشياء. 

 

 

 لمزيد من المعلومات للسادة الصحفيين الرجاء التواصل مع:

 تمارا حمدان

   tamara.hamdan@siemens.com إلكتروني:؛ بريد  8100 511 56 971+هاتف: 

 

 www.twitter.com/siemens_press تابعونا على تويتر:
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)برلين وميونخ( هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبح اسمها مرادفاً  Siemens AGشركة سيمنس أيه جي 

عاماً. تمارس الشركة نشاطها عالمياً، حيث تركز  170للتميز الهندسي واالبتكار والجودة واالعتمادية والتميز العالمي ألكثر من 

ول الرقمي. في نفس الوقت، ُتعد سيمنس أحد أكبر منتجي التقنيات عالية على مجاالت توليد الطاقة الكهربائية والميكنة اآللية والتح

الكفاءة والموفرة للطاقة والموارد، إضافة إلى كونها أحد أكبر مزودي حلول توليد ونقل الطاقة وحلول البنية التحتية والميكنة اآللية 

سيمنس مورداً رائداً لمعدات التصوير الطبي، كأجهزة والقوى المحركة والحلول والبرامج الصناعية. وعالوة على ذلك، ُتعتبر 

التصوير المقطعي وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي، فضالً عن ريادتها في مجال أنظمة التشخيص المخبري وحلول تقنية 

إجمالي عائدات ، وصل 2017سبتمبر  30، والمنتهية في 2017المعلومات المستخدمة في الميدان الطبي. وخالل السنة المالية 

، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس 2017مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  6,2مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها  83,0الشركة إلى  

      ألف موظف في جميع أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 377نحو 

 

  


