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ـ أحمد يحيى دبيـ 

لــطــالــمــا عــكــس الــفــن اإلســـامـــي عــلــى كــافــة مــســتــويــاتــه وتــفــرعــاتــه، 

ــــيـــــة تــــأخــــذ الـــمـــطـــلـــعـــيـــن عـــلـــيـــهـــا آلفـــــاق  جـــمـــالـــيـــات تــصــمــيــمــيــة وإبـــــداعـ

واســعــة مــن المتعة الــحــســيــة، فيما خــصــص مــهــرجــان »الـــُبـــردة« 

في »إكسبو 2020 دبــي«، جــزءاً من معرضه المصاحب إللقاء 

الــــــضــــــوء عــــلــــى األزيــــــــــــــاء الـــمـــحـــتـــشـــمـــة وآخــــــــــر إبـــــداعـــــاتـــــهـــــا وتــــطــــوراتــــهــــا 

التصميمية، خاصة أنها تحمل لمسات إبداعية تصميمية ترتقي 

لـــمـــســـتـــوى الــــجــــمــــال األخــــــــــاذ، فـــيـــمـــا يــــأتــــي ذلــــــك مــــواكــــبــــاً لــانــطــاقــة 

ــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا ســـــــوق هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن األزيــــــــــــاء عـــالـــمـــيـــاً،  الــــكــــبــــيــــرة الـ

حيث من المتوقع أن يرتفع إنفاق المجتمعات اإلسامية على 

الــمــابــس واألحـــذيـــة إلـــى 402 مــلــيــار دوالر بــحــلــول 2024. ولــذلــك 

كــان مــن األهــمــيــة بمكان وجـــود مــعــرض لــهــذه األزيــــاء خــال هذا 

الــحــدث، لتسليط الــضــوء على العديد مــن مصممي األزيـــاء في 

الــمــنــطــقــة مـــمـــن يــنــتــهــجــون الـــطـــابـــع الــمــحــتــشــم فــــي تــصــامــيــمــهــم، 

خــاصــة أن أبـــرز الــعــامــات الــتــجــاريــة لــأزيــاء المحتشمة وأكــثــرهــا 

شعبية بين المشاهير منشأها الشرق األوسط.

اهتمام
وبــدأ خــال الــســنــوات القليلة الماضية تنامي االهــتــمــام التجاري 

بـــيـــن مـــصـــمـــمـــي األزيــــــــــاء والـــــعـــــامـــــات الــــتــــجــــاريــــة الـــعـــالـــمـــيـــة لــتــوجــيــه 

مــجــهــوداتــهــم نــحــو هـــذا األمــــر، خــاصــة أن اإلقـــبـــال عــلــى الــمــابــس 

إبــداعــيــة تصميمية كبير جـــداً،  لــمــســات  الــتــي تحمل  المحتشمة 

فــــيــــمــــا اتـــــضـــــحـــــت مــــــامــــــح هـــــــــذه االنــــــطــــــاقــــــة فـــــــي الـــــــعـــــــام 2015 مـــن 

خـــال شــركــة »يــونــيــكــلــو« لبيع الــمــابــس فــي المملكة المتحدة، 

حـــيـــث تـــعـــاونـــت مــــع مــصــمــمــي األزيــــــــاء إلطــــــاق مــجــمــوعــة مــابــس 

مــحــتــشــمــة، فــيــمــا شـــهـــد الــــعــــام 2017 وتــــحــــديــــداً فــــي شـــهـــر مــــارس 

إطــــــــــاق مـــــوقـــــع »ذا مــــــوديــــــســــــت« الــــمــــتــــخــــصــــص فــــــي هــــــــذا الـــــشـــــأن، 

ــــاء مــحــجــبــة على  بــيــنــمــا شــهــد الــشــهــر ذاتـــــه ظـــهـــور أول عـــارضـــة أزيــ

مـــنـــصـــات عــــــرض األزيــــــــــــاء، كـــمـــا أنــــــه واســــــتــــــمــــــراراً لـــلـــزخـــم الـــحـــاصـــل 

لأزياء المحتشمة عالمياً، فقد نشرت مجلة »فوغ« األمريكية 

مقاالً حول موقع »ذا موديست«.

مهرجان
من جهتها أطلقت العامة التجارية الرياضية العالمية »نايكي« 

حــمــلــة واســــعــــة لـــلـــتـــرويـــج لـــهـــذا الــــنــــوع مــــن األزيـــــــــاء أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا 

»حــمــلــة نــايــكــي لــلــحــجــاب«، ومــــع خـــتـــام الـــعـــام 2017 اســتــضــافــت 

لـــنـــدن أول مـــهـــرجـــان لــــأزيــــاء الــمــحــتــشــمــة، فــيــمــا ظــهــر فـــي مـــارس 

العام 2018 الحجاب على غاف مجلة »فوغ« البريطانية، بينما 

تبعه في 2019 ظهور الروبوت »صوفيا« وهي تجلس في الصف 

األمامي في أسبوع الموضة المحتشمة في دبي.

تــــــم اخـــــتـــــيـــــار مـــــوقـــــع »ذا  فــــــي فـــــبـــــرايـــــر  وخــــــــــال 2020 وتــــــحــــــديــــــداً 

موديست« ألكثر الحمات ابتكاراً في العالم وذلك ضمن قائمة 

شركة فاست العالمية، فيما لحقها في مــارس إطــاق العامة 

ــــيـــــرة»مـــــاركـــــس آنـــــــد ســــبــــنــــســــر« مــــجــــمــــوعــــة مـــتـــمـــيـــزة  الــــتــــجــــاريــــة الـــــشـــــهـ

وكــبــيــرة مـــن األزيــــــاء الــمــحــتــشــمــة ضــمــن مــوديــاتــهــا الــتــي تبيعها، 

وهـــو األمــــر الــــذي يــعــكــس تــنــامــيــاً فـــي الــطــلــب عــلــى هـــذا الـــنـــوع من 

األزيـــــــاء. ومــــع حــلــول ســبــتــمــبــر 2020 أدخـــلـــت أكــاديــمــيــة الــمــوضــة 

الــدولــيــة مــقــرر الــمــوضــة المحتشمة ومــنــهــاج دراســــة الماجستير 

فـــــي هــــــذا الـــتـــخـــصـــص الــــنــــوعــــي، بـــيـــنـــمـــا ظــــهــــرت أول عـــــارضـــــة أزيــــــاء 

مــحــجــبــة فـــي حــمــلــة الــعــامــة الــتــجــاريــة الــشــهــيــرة »بــــربــــري« خــال 

موسم األعياد والذي كان في شهر نوفمبر من العام ذاته.

دبي – وائل نعيم 

اســـتـــعـــرضـــت مــجــلــة الـــعـــربـــي الــكــويــتــيــة مــســيــرة 

نـــــهـــــضـــــة دولــــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــارات مـــــــــن خـــــــــــال لــــقــــطــــات 

مصورة خاصة بالمجلة، تروي مراحل عدة 

فــي تــاريــخ اإلمـــــارات مــن بينها يـــوم تأسيس 

االتـــــــحـــــــاد والــــنــــهــــضــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 

ــــاراتــــــي والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة،  والـــــتـــــراث اإلمــ

وكـــذلـــك اكــتــشــاف الــنــفــط ومــيــنــاء الــشــارقــة 

وغـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــجـــاالت األخــــــــرى، وذلــــك 

خـــــال مـــعـــرض تــــم تــنــظــيــمــه فــــي الــجــنــاح 

الـــــــــكـــــــــويـــــــــتـــــــــي، تــــــــحــــــــت شــــــــــعــــــــــار »اإلمــــــــــــــــــــــــــارات 

بــــعــــيــــون الــــــعــــــربــــــي«، احـــــتـــــفـــــاًء بـــالـــيـــوبـــيـــل 

الــــذهــــبــــي لـــــدولـــــة اإلمـــــــــــــــارات. وأكـــــــــد بــــدر 

الـــعـــنـــزي مـــديـــر الـــجـــنـــاح الـــكـــويـــتـــي، أن 

الـــــــمـــــــعـــــــرض جــــــــــــاء انــــــــطــــــــاقــــــــًا مـــــــــن دور 

الــمــجــلــة الــمــهــنــي فـــي تــوثــيــق الــتــرابــط 

الخليجي والعربي. 

كــمــا قـــال إبــراهــيــم الــمــلــيــفــي رئــيــس تــحــريــر مــجــلــة الــعــربــي، إن 

المعرض يتضمن صوراً أرشيفية نادرة لحقبة بداية النهضة 

اإلمــــــاراتــــــيــــــة الـــتـــقـــطـــهـــا مـــــصـــــورو الــــمــــجــــلــــة، تـــســـلـــط الـــــضـــــوء عــلــى 

مـــجـــاالت عـــدة تـــم تــوثــيــقــهــا فـــي مــجــلــة الــعــربــي، والـــيـــوم ننظم 

هـــذا الــمــعــرض بــهــدف تــعــريــف زوار الــجــنــاح الــكــويــتــي بــمــراحــل 

مــهــمــة فـــي مــشــهــد مــســيــرة اإلمــــــــارات الــتــنــمــويــة الـــتـــي نــعــتــز بها 

جميعًا.  

وأضـــــــــــــــــــــــاف: حـــــــــرصـــــــــت الــــــمــــــجــــــلــــــة عـــــــلـــــــى تـــــنـــــظـــــيـــــم هــــــــــــــذا الــــــمــــــعــــــرض 

والـــمـــشـــاركـــة بـــالـــتـــزامـــن مـــع االحـــتـــفـــال بــالــلــغــة الــعــربــيــة وإقـــامـــة 

ــــــة والــــــفــــــعــــــالــــــيــــــات  ــــيـ ــ ــــربـ ــ ــــعـ ــ ــــة الـ ــ ــــغـ ــ ــلـ ــ ــ ــــة الـ ــ ــــمـ ــ ـــــخــــــة األولـــــــــــــــــــى مــــــــــن قـ ـــنــــــسـ ــ الـ

المصاحبة لها.  وتعتبر مجلة »العربي«، التي تأسست في 

عــام 1958 وأصدرتها وزارة اإلعــام الكويتية، مجلة شهرية 

ثــقــافــيــة عــربــيــة تــهــتــم بـــطـــرح مــخــتــلــف الـــمـــوضـــوعـــات المتعلقة 

بـــالـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة والـــعـــالـــمـــيـــة والــــحــــضــــارات والـــفـــكـــر والــــتــــراث 

واإلبــــــداع والــفــنــون واآلداب والــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة، ورمـــــزاً عــربــيــًا 

ثقافيًا متميزاً.

»الُبردة«

اإلمارات بعيون »العربي« 
«  صورة تاريخية تصدرت المعرض تجمع المغفور لهما الشيخ زايد والشيخ راشد خالل مشاركتهما في إحدى 

المناسبات بحضور مكتوم بن راشد وحمدان بن راشد »رحمهما الله« وأحمد خليفة السويدي ومهدي التاجر 

 «  األزياء ذات الطابع المحتشم 
تتمتع بشعبية كبيرة في المجتمعات 

المسلمة   | تصوير: زافير ويلسون 

« الكويت دعمت التعليم في 
اإلمارات من قبل إعالن االتحاد

 إبداعات في تصاميم األزياء
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٠٣

باكستان وزامبيا.. سعي لحماية البيئةتوغو.. التكنولوجيا الرقمية أولوية

دبي - البيان 

احتفلت جمهورية توغو الواقعة في غرب أفريقيا، بعيدها 

الــــوطــــنــــي فـــــي إكـــســـبـــو 2020 دبــــــــي، أمــــــــس، بـــحـــضـــور مــعــالــي 

الــشــيــخ شــخــبــوط بــن نــهــيــان آل نــهــيــان، وزيـــر دولــــة، ورئيسة 

تــــومــــيــــغــــا داغـــــــبـــــــي، وبــــانــــكــــا  فــــيــــكــــتــــوار  تـــــوغـــــو  وزراء جــــمــــهــــوريــــة 

جونسون، المفوض العام لجناح توغو.

وقــال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير 

دولـــــة: »اســـتـــوحـــي جـــنـــاح تـــوغـــو مـــن الـــرؤيـــة الــثــاقــبــة لــلــدولــة، 

والـــتـــي تــهــدف لــلــجــمــع مـــا بــيــن الــتــقــالــيــد االجــتــمــاعــيــة الــعــريــقــة 

والــــحــــيــــاة الـــعـــصـــريـــة مــــن خـــــال الـــتـــقـــنـــيـــات الـــرقـــمـــيـــة وتــقــنــيــات 

االتـــصـــال والــمــعــلــومــات، كــمــا يــســرد الــجــنــاح، عــبــر التقنيات 

الـــرقـــمـــيـــة، أفـــضـــل مـــمـــارســـات تـــوغـــو عـــلـــى صــعــيــد االســـتـــدامـــة 

ومرونتها االقتصادية واالجتماعية، ويسلط الجناح الضوء 

ــلـــــدولـــــة فــــــي مــــجــــاالت  ــ أيــــــضــــــاً عــــلــــى الـــــــرؤيـــــــة الــــبــــعــــيــــدة الــــــمــــــدى لـ

التنمية من خال استخدام المساحات الذكية«.

ــــو فــــــــي إكـــــســـــبـــــو 2020  ــ ــــوغـ ــ وأضـــــــــــــــــاف: »تـــــجـــــســـــد مــــــشــــــاركــــــة تـ

الــــتــــزامــــهــــا بــــــأن تـــصـــبـــح رافـــــــــــداً رئـــيـــســـيـــاً لـــتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات فــي 

ــــر الـــتـــقـــنـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة فــي  مـــنـــطـــقـــة غــــــرب أفــــريــــقــــيــــا، وبـــــــأن ُتــــســــخِّ

ــــاً عـــبـــر هـــذه  خــــدمــــة شـــعـــبـــهـــا ورفــــاهــــيــــتــــه، وتـــتـــطـــلـــع تــــوغــــو أيـــــضـ

الـــمـــشـــاركـــة إلـــــى الـــبـــنـــاء عـــلـــى الــــشــــراكــــات الـــقـــائـــمـــة بـــيـــن بــلــديــنــا 

بالفعل في مختلف القطاعات ذات االهتمام المشترك «.

ــيــــنــــا الوســـــــــــــــــون، وزيــــــــــــــرة االقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــرقــــمــــي  وتــــــحــــــدثــــــت تــــشــ

والــتــحــول الــرقــمــي فـــي تــوغــو عـــن أهـــم الــمــشــاريــع المشتركة 

الــبــلــديــن قــائــلــة: »إن إنــشــاء محطة للطاقة الشمسية،  بــيــن 

وهــــــي مــــن أكــــبــــر الـــمـــحـــطـــات غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا، وبـــنـــتـــهـــا الـــشـــركـــة 

ــــاور«، أمـــر مــهــم لــلــغــايــة مـــن حــيــث صلته  اإلمـــاراتـــيـــة »أيــمــيــا بــ

بالطاقة المتجددة«.

دبي - البيان

اطلع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير 

الــطــاقــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، خـــال زيـــارتـــه جــنــاحــي جمهوريتي 

باكستان وزامبيا في إكسبو 2020 دبي، على أبرز إنجازات 

البلدين في مختلف المجاالت، السيما المرتبطة بقطاعات 

الــطــاقــة والــبــنــيــة التحتية والــنــقــل، كــمــا نــاقــش مــع مسؤولي 

الجناحين جهودهما النوعية من أجل البيئة والحفاظ على 

اســـتـــدامـــة الـــمـــنـــاخ، وكـــذلـــك تـــجـــارب الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن في 

مجال التكنولوجيا والتنمية المستدامة. 

يذكر أن جناح باكستان يمثل فرصة للتعرف إلى موطن 

واحدة من أقدم الحضارات، فيما يصطحب الجناح المقام 

بمنطقة الــفــرص تــحــت شــعــار »بــاكــســتــان.. الــكــنــز الــمــخــفــي«. 

وينقسم الجناح الباكستاني، إلى ثمانية أقسام رئيسية، 

حيث يمكن للزوار اختبار أفضل الكنوز المخفية في الباد 

بـــــــــدءاً مـــــن الـــــِحـــــرف الــــيــــدويــــة إلــــــى مـــــشـــــروع الــــعــــشــــرة مـــلـــيـــارات 

شـــجـــرة والـــــمـــــأكـــــوالت.. حـــيـــث يــمــتــد عـــلـــى مـــســـاحـــة تـــصـــل إلـــى 

35000 قــدم مربعة، ويــعــرض الكنوز الهائلة فــي السياحة 

ــنـــــاح جـــمـــهـــوريـــة  ــ ــــار.  وبــــــــــــــدوره، يـــــأخـــــذ جـ ــــمــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــــارة واالســ ــــجــ ــتــ ــ والــ

زامــبــيــا فــي إكــســبــو 2020 دبـــي زواره فــي رحــلــة تعريفية عن 

بــالــزراعــة  الــتــي تشتهر  الــدولــة ذات األرض الخصبة والغنية 

واستخراج النحاس، وتعكس زامبيا عبر جناحها مقوماتها 

الــواعــدة فــي أفريقيا،  السياحية باعتبارها إحــدى الوجهات 

والتي توفر مناطق عديدة من الثروات الطبيعية.

ــتـــــام زيـــــــارتـــــــه، أكـــــــد مــــعــــالــــي وزيـــــــــر الـــــطـــــاقـــــة والـــبـــنـــيـــة  ــ وفـــــــي خـ

التحتية، أهمية إكسبو 2020 دبي كملتقى عالمي تجتمع 

فيه الــرؤى المستقبلية واإلبــداعــات، واإلنــجــازات واألنشطة 

االقتصادية المتنامية، ومسيرة تقدم الشعوب.

ـ خلود حوكل دبي 

يستقبلك جناح أنغوال في منطقة التنقل في إكسبو 2020 بفن 

هندسي المستلهم من لغة )السونا( وهي لغة قديمة تعود لـ500 

ســـنـــة مــــضــــت، تـــكـــتـــب عـــلـــى الـــــرمـــــال عـــلـــى شـــكـــل خــــطــــوط هــنــدســيــة، 

وحرصت أنغوال على أن تعرف األجيال القادمة من شعبها وأيضاً 

التكنولوجية  التقنيات  أحـــدث  اللغة واتــخــذت  بــهــذه  زوار جناحها 

للتعريف بها، حفظاً لها من الضياع، فرغم أن أنغوال لم تعتمد 

لغة أبجدية خاصة بها إال أن لغة السونا كانت معتمدة. 

وكجزء من االعتزاز بلغة السونا في أنغوال الدولة الفتية، 

حيث يمثل الشباب الفئة األكبر مقارنة بكبار السن واألطفال، 

اتخذت أحرفها معاني وأشــكــاالً هندسية، توجد النجمة التي 

تــأخــذ شــكــل غــابــة عــنــد الــنــظــر لــهــا مــن أعــلــى، كــأنــهــا تــخــبــرك بــأن 

ال تضيع أثــنــاء تجولك فــي الغابة وتضل طريق الــعــودة، وهي 

ــــالـــــة أخــــــــرى تـــحـــث كـــــل مـــــن تـــــغـــــّرب عـــــن مـــوطـــنـــه أن ال يــنــســى  رسـ

جذوره حتى لو غير وطنه وجنسيته. تشتهر أنغوال بالموسيقى 

وتــــقــــام الـــــعـــــروض الـــمـــتـــنـــوعـــة عـــلـــى مـــــــدار الـــــيـــــوم، فــــقــــرع الـــطـــبـــول 

والبيانو والجيتار كل هذه الموسيقى حاضرة تحتفل بالثقافة 

األنغولية، وتشارك ثقافات الــدول المجاورة للجناح في هذه 

الــــعــــروض لــتــؤكــد أن الــمــوســيــقــى لــغــة خـــطـــاب تــجــمــع الــثــقــافــات 

بتنوعها مهما اختلفت لغات التواصل، وتبدو مداخل الجناح 

المفتوحة في عدة اتجاهات كأسلوب ترحيب وتأكيد على أن 

هــذا الشعب األنغولي مضياف ومنفتح على اآلخــر فليس من 

المهم من أين تدخل فالضيف دائماً مرحب به. 

اختراع
مــشــاركــة أنــغــوال فــي إكــســبــو 2020 وهـــي جـــزء مــن الــقــارة الــســمــراء 

ــــبـــــت الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي، أســـــــوة بـــــالـــــدول األخـــــــرى،  أفـــريـــقـــيـــا الــــتــــي واكـ

وهـــــــــي تــــتــــطــــلــــع لــــتــــلــــبــــيــــة احـــــتـــــيـــــاجـــــات أفــــــــــــــراد مـــجـــتـــمـــعـــهـــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، 

وتـــدعـــم مــشــاريــعــهــم، وشــعــارهــا خـــال إكــســبــو هـــو »مـــن التقليدية 

ــــتـــــراع«، وتـــتـــشـــارك أنـــغـــوال مـــع زوارهــــــا رؤيــتــهــا المستقبلية  إلــــى االخـ

ــــهـــــا، وتــــعــــرفــــهــــم أيــــــضــــــاً بــــأصــــولــــهــــم مــــــن خــــال  ــــاريـــــعـ وخــــطــــطــــهــــا ومـــــشـ

شــاشــات عــرض توجد فــي أروقـــة الجناح، وبــاإلمــكــان التعرف على 

ثــقــافــتــهــم مـــن خــــال مـــا يـــقـــدم مـــن أطــعــمــة فـــي الــمــقــهــى والــمــطــعــم 

الموجود، والذي يوفر المأكوالت التقليدية للشعب األنغولي في 

تجربة تذوق جديدة. وتستهدف أنغوال من مشاركتها في »إكسبو 

2020 دبي« إعادة إحياء الفن المندثر المتمثل في سرد القصص 

الجناح تنسيقات استثنائية  الرملية. كما يعكس  الــرســومــات  عبر 

من وحي الحياة النباتية في أنغوال، وأعمال فنية من إبداع فنانين 

ــــنـــــاح أنـــــغـــــوال فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــتــــنــــقــــل، ويــســتــكــشــف  مـــحـــلـــيـــيـــن.ويـــقـــع جـ

بــالــتــراث الثقافي األصــيــل لشعب   تــاريــخ الــدولــة األفريقية المرتبط 

»تشوكوي« . وحافظ سكان »تشوكوي« األصليون على جذورهم 

الـــثـــقـــافـــيـــة، مــــن خــــــال الــــرســــومــــات الـــمـــصـــنـــوعـــة مــــن حــــبــــات الــــرمــــال 

ــــتـــــكـــــررة بــــــصــــــورة خــــــابــــــة، والــــتــــي  ــلــــقــــات مـ الــــمــــرســــومــــة عــــلــــى شــــكــــل حــ

تجسد رمــوزهــم الــكــتــابــيــة  »إيـــدوغـــرام «، الــلــغــة الــخــاصــة بــأنــغــوال، 

باستخدام حبوب الرمال، التي توارثوها عبر األجيال.

أنغوال
تعّرف الزائر بلغة السونا

 لطيفة بنت محمد تبحث مع عمدة فلورنسا
سبل تعزيز التعاون الثقافي واإلبداعي

دبي - البيان 

بـــحـــثـــت ســــمــــو الــــشــــيــــخــــة لـــطـــيـــفـــة بــــنــــت مـــحـــمـــد بــــــن راشــــــد 

ــــنـــــون فـــــي دبــــي  ــــفـ آل مــــكــــتــــوم، رئــــيــــســــة هـــيـــئـــة الــــثــــقــــافــــة والـ

)دبــي للثقافة( عضو مجلس دبــي، مــع داريـــو نــارديــا، 

عــمــدة مــديــنــة فــلــورنــســا، ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون الثقافي 

واإلبــــــداعــــــي بـــيـــن دبــــــي وفــــلــــورنــــســــا، فــــي ضــــــوء الـــعـــاقـــات 

الثنائية الوثيقة والمتنامية بين دولة اإلمارات العربية 

المتحدة وإيطاليا. 

جاء ذلك خال اللقاء الذي جرى على هامش زيارة 

ســمــوهــا إلـــى جــنــاح إيــطــالــيــا فـــي مــعــرض إكــســبــو 2020 

دبـــــــــي، بــــحــــضــــور هـــــالـــــة بـــــــــــدري، الـــــمـــــديـــــرة الـــــعـــــامـــــة لــهــيــئــة 

ــــاكــــــي، نـــائـــب  الــــثــــقــــافــــة والـــــفـــــنـــــون فــــــي دبـــــــــي؛ وتــــــومــــــاس ســ

عمدة مدينة فلورنسا للثقافة واألزياء والتصميم.

وقــــــــــد اســـــتـــــعـــــرضـــــت ســـــمـــــو رئـــــيـــــســـــة دبــــــــــي لــــلــــثــــقــــافــــة مـــع 

عـــمـــدة مـــديـــنـــة فـــلـــورنـــســـا الـــبـــرامـــج والـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي مــن 

الممكن أن يتعاون الجانبان إلطاقها في إطار الرغبة 

المشتركة في تعزيز أوجه التبادل المعرفي والثقافي 

بـــــيـــــن الـــــجـــــانـــــبـــــيـــــن، احــــــتــــــفــــــاًء بــــــــــــدور الـــــقـــــطـــــاعـــــات الــــثــــقــــافــــيــــة 

واإلبداعية وتأكيداً لقيمتها وأثرها في المجتمع.

وفـــــي هـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، قـــالـــت ســـمـــو الــشــيــخــة لــطــيــفــة 

بــنــت مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم: »يــشــكــل هــــذا الــلــقــاء 

الــخــطــوة األولــــى ضــمــن جــهــود مــشــتــركــة هــدفــهــا تحقيق 

مـــزيـــد مـــن الـــتـــعـــاون الــمــثــمــر الـــــذي ســيــعــود بــالــنــفــع على 

تــطــويــر ودعـــــم الــقــطــاعــات اإلبـــداعـــيـــة والــثــقــافــيــة فـــي كل 

من دبي وفلورنسا، وبما يمهد لتعزيز أشكال التبادل 

الــمــعــرفــي وتــأســيــس آفـــاق أوســـع مــن الــفــرص الــجــديــدة 

أمــــام الـــكـــوادر الــمــبــدعــة ضــمــن هــذيــن الــقــطــاعــيــن، نحن 

نــتــطــلــع لـــمـــواصـــلـــة هـــــذه الـــنـــقـــاشـــات الـــمـــثـــمـــرة مــســتــقــبــاً، 

لـــرســـم خــــارطــــة طـــريـــق واضــــحــــة لـــهـــذه الــــشــــراكــــة، والـــتـــي 

ـــهــــا قـــــــريـــــــبـــــــًا، إذ ســـــتـــــكـــــون بـــمـــثـــابـــة  ـــلـ ـــيـ ســــنــــعــــلــــن عــــــــن تــــفــــاصـ

إضافة نوعية إلى مسيرة نمو وازدهــار المشهد الفني 

والثقافي في دبي«.

ــــنـــــة  مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، قـــــــــــــال داريـــــــــــــــــــو نـــــــــــــارديـــــــــــــا، عــــــــمــــــــدة مـــــديـ

فلورنسا: »نحن فخورون ببدء هذه الشراكة التاريخية 

بــــيــــن دبــــــــي وفـــــلـــــورنـــــســـــا، ونـــــثـــــّمـــــن عـــــالـــــيـــــًا الــــــحــــــرص الـــكـــبـــيـــر 

ــــنـــــت مــــحــــمــــد عـــلـــى  ــــانــــــب ســـــمـــــو الــــشــــيــــخــــة لــــطــــيــــفــــة بـ مـــــــن جــ

مـــواصـــلـــة تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاعـــات اإلبــــداعــــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة. إنــنــا 

ندرك األهمية الكبيرة لهذا التعاون الذي ينسجم مع 

مــســاعــيــنــا واســتــثــمــاراتــنــا الــمــشــتــركــة الـــرامـــيـــة إلــــى إطـــاق 

مــــــبــــــادرات ومــــشــــاريــــع هـــــادفـــــة فـــــي شـــتـــى الــــمــــجــــاالت بــيــن 

الــمــديــنــتــيــن، بــمــا فـــي ذلــــك قــطــاعــات الــمــوســيــقــى والــفــن 

واألدب والــشــعــر والــتــعــلــيــم واألزيـــــاء والـــحـــرف الــيــدويــة. 

وإنــــــه مــــن دواعـــــــي ســــرورنــــا أن نــلــتــقــي مــــجــــدداً مــــع ســمــو 

ــــلـــــقـــــاء األول الــــــذي  رئــــيــــســــة هـــيـــئـــة دبـــــــي لـــلـــثـــقـــافـــة عــــقــــب الـ

تشرفنا بــه فــي جــنــاح دولـــة اإلمــــارات فــي إكسبو 2020 

دبي، كما يسعدنا وضع أسس اتفاقية مشتركة نأمل 

أن تدخل في إطارها الرسمي خال أقرب وقت«.

جناح أنغوال في إكسبو 2020.
| تصوير: إبراهيم صادق
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دبي - وام 

اختتمت الــدورة االفتتاحية لقمة اللغة العربية، والتي أقيمت 

ــــايـــــة كــــريــــمــــة مــــــن صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــــــن راشــــــد  بـــــرعـ

آل مــكــتــوم، نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء حــاكــم 

دبـــــــــي، رعـــــــــاه الـــــلـــــه، تــــحــــت شـــــعـــــار »حــــــــــوار الـــمـــجـــتـــمـــعـــات وتـــــواصـــــل 

الحضارات« ونظمتها وزارة الثقافة والشباب بالشراكة مع مركز 

أبوظبي للغة العربية. 

وجـــــــــاءت الـــقـــمـــة انــــســــجــــامــــًا مـــــع الـــمـــســـتـــهـــدفـــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

لــــــلــــــوزارة، وإســــهــــامــــًا فــــي تـــرجـــمـــة رســــالــــة إكـــســـبـــو 2020 دبـــــي فــي 

»تـــــواصـــــل الـــعـــقـــول وصــــنــــع الـــمـــســـتـــقـــبـــل«، وبــــالــــتــــزامــــن مــــع انـــعـــقـــاد 

الـــــــــــدورة الــــثــــانــــيــــة والــــعــــشــــريــــن لـــمـــؤتـــمـــر الـــــــــــــوزراء الــــمــــســــؤولــــيــــن عــن 

الشؤون الثقافية في الوطن العربي.

رؤى ومشاريع 
وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، 

إن القمة مثلت منصة تفاعل وحــوار، بهدف الوصول إلى رؤى 

ومـــشـــاريـــع وتـــطـــلـــعـــات مــبــتــكــرة ورصـــيـــنـــة وجـــــــادة لـــضـــمـــان تــســهــيــل 

انــــتــــشــــار الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وتــــعــــزيــــز اســـتـــخـــدامـــهـــا مـــــن قـــبـــل مــخــتــلــف 

األطـــيـــاف فـــي الــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة كـــافـــة، والـــتـــي تــضــمــنــت أهــم 

مخرجاتها، إعالن اإلمارات للغة العربية، الذي أقر المشاركون 

في قمة اللغة العربية مبادئه تفعيالً للعمل العربي المشترك 

فـــي تــمــكــيــن لــغــتــنــا وثــقــافــتــنــا وهـــويـــتـــنـــا، مـــن خــــالل تــأكــيــد اإلعــــالن 

على مكانة اللغة العربية كهوية مميزة للمجتمعات العربية، 

وأهـــمـــيـــة تـــأســـيـــس تـــوجـــه فـــعـــال ورؤيـــــــة جــــديــــدة فــــي طـــــرق تــعــلــيــم 

إعــداد معلميها وتعزيز  اللغة العربية وتعُلمها وتطوير برامج 

مــعــارفــهــم وقــدراتــهــم، وأهــمــيــة تحسين الــمــحــتــوى الــعــربــي على 

اإلنترنت كمًا ونوعًا.

وأضـــافـــت معاليها أن دولـــة اإلمـــــارات ســعــت إلـــى وضـــع األطــر 

ــــيـــــة والــــــمــــــواثــــــيــــــق الــــــتــــــي تــــنــــظــــم عــــــالقــــــة الـــــــفـــــــرد فـــــــي مـــجـــتـــمـــع  ــــانـــــونـ ــــقـ الـ

اإلمــــــارات بــالــلــغــة الــعــربــيــة، واعــتــبــارهــا عــنــصــراً رئــيــســًا مــن عناصر 

الــــهــــويــــة الــــوطــــنــــيــــة، حـــيـــث شـــكـــلـــت رؤيـــــــة صــــاحــــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 

خــلــيــفــة بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان رئـــيـــس الـــــدولـــــة، حــفــظــه الــــلــــه، جــوهــر 

الــمــبــادرات والــجــهــود الحثيثة التي تبذلها اإلمــــارات حفاظًا على 

اللغة العربية، وجعلها في المكانة التي تليق بها بين اللغات 

العالمية.

وأكــــــــــــدت مـــعـــالـــيـــهـــا أن قــــمــــة الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة لــــديــــهــــا تــــوصــــيــــات 

علمية جــادة تشكل تكليفًا بالعمل على تحقيق مستهدفاتها، 

ومتابعة مخرجاتها، وتشريفًا لنا جميعًا بخدمة لغة ماضينا 

وحــاضــرنــا ومستقبلنا، عــلــمــًا ومـــعـــارف، فــنــونــًا وثــقــافــًة واقــتــصــاداً 

وتـــــواصـــــالً واتــــــصــــــاالً، وهـــــي لـــغـــة األجـــــــــداد واألحــــــفــــــاد، الـــلـــغـــة الــتــي 

ألجــلــهــا تــبــنــت قــمــة الــلــغــة الــعــربــيــة طــيــفــًا كـــبـــيـــراً مـــن الــتــوصــيــات، 

ُيــعــمــل بــهــا تــبــعــًا لــظــرف كــل طـــرف بــمــا يرتئيه ومـــا يــنــاســبــه، وبما 

يخدم توجهاته الوطنية.

حزمة توصيات
ــــتـــــام أعــــمــــالــــهــــا حـــــزمـــــة مــن  وأصــــــــــــدرت قــــمــــة الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة فــــــي خـ

الـــــتـــــوصـــــيـــــات شــــمــــلــــت اقــــــــتــــــــراح وضـــــــــع ســـــيـــــاســـــات لـــــغـــــويـــــة وتـــعـــيـــيـــن 

مؤسسات مرجعية تضع التشريعات والقوانين وتطوير آليات 

عـــمـــل مـــجـــامـــع الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الـــتـــنـــســـيـــق بـــيـــن الـــجـــوائـــز 

العربية المختلفة.

 كما أوصت بقرار ميثاق إعالمي عربي مشترك يعنى باللغة 

العربية في اإلعالم وتأسيس وحدة حكومية لتعزيز المحتوى 

اإلعــالمــي الــعــربــي وإنــشــاء لــجــان اســتــشــارات تخصصية: لغوية 

إعالمية اقتصادية تعليمية.

 وأوصــت القمة بتفعيل الشراكة 

ــــبـــــحـــــث  بـــــــيـــــــن اإلعــــــــــــــــــــالم ومــــــــــــراكــــــــــــز الـ

الــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــي مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف 

الـــتـــخـــصـــصـــات اإلنـــســـانـــيـــة 

والـــــــلـــــــغـــــــويـــــــة والـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة وإقــــــــــــــــــــرار مـــــــقـــــــرر لـــــلـــــغـــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة بــــكــــلــــيــــات 

اإلعـــــــالم وأقـــســـامـــهـــا فــــي الـــجـــامـــعـــات الـــعـــربـــيـــة وتــفــعــيــل الــقــوانــيــن 

والتشريعات المتعلقة باستعمال العربية في الفضاء العام.

ــــربـــــي لــــلــــكــــتــــاب، والــــــحــــــد مــن  ــــاء مـــــرصـــــد عـ ــــى إنــــــشــ ـــ ـــــت إلـ ــ  كــــمــــا دعـ

ــــقـــــوق الـــمـــلـــكـــيـــة  ــــاهــــــرة قــــرصــــنــــة الــــكــــتــــب والــــتــــوعــــيــــة بــــانــــتــــهــــاكــــات حـ ظــ

الفكرية وصياغة قانون عربي مشترك النتقال الكتب والمعرفة 

بين الدول العربية.

ــًا بـــتـــشـــجـــيـــع االســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــنـــشـــر اإللـــكـــتـــرونـــي  ــ وأوصـــــــــت أيـــــضـ

وتطويره، والكتابة اإلبداعية عبر المنصات اإللكترونية وتطوير 

قواعد موحدة لكتابة المحكية في الحوارات الروائية وتنشيط 

اســـتـــخـــدامـــات الـــــذكـــــاء االصـــطـــنـــاعـــي فــــي حـــوســـبـــة الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 

ومحركات البحث ورصد المحتوى الرقمي باإلضافة إلى رقمنة 

المعاجم، والمخطوطات، والموسوعات العربية، والمكتبات 

وتنظيم جهود الترجمة وتقوية مرجعياتها.

ــــة مــــــع األطــــــــــــــراف الـــعـــالـــمـــيـــة  ـــــراكــ وأوصــــــــــــت الــــقــــمــــة بـــتـــفـــعـــيـــل الــــــشـ

لتحقيق انتشار المحتوى العربي وإنــشــاء بنك عربي للمعرفة 

ذي سيادة استراتيجية وإنشاء مؤسسة لتعريب العلوم إضافة 

إلــــــــى وضــــــــع رؤى اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــــتــــطــــويــــر مــــنــــاهــــج تــــــدريــــــس الـــلـــغـــة 

الــعــربــيــة وتــطــويــر اخـــتـــبـــارات قــيــاس الـــمـــهـــارات الــلــغــويــة بالعربية 

وإعداد متخصصين في تعليم العربية كلغة أجنبية.

13 جلسة
ــــلـــــســـــة، عـــــــــــــدداً مـــن  ــــيـــــة خـــــــــالل 13 جـ ــــربـ ــــلـــــغـــــة الـــــعـ ونـــــاقـــــشـــــت قـــــمـــــة الـ

ــــلـــــغـــــة والــــثــــقــــافــــة  ـــمـــــوضـــــوعـــــات الــــمــــهــــمــــة، إذ ســـلـــطـــت جـــلـــســـة »الـ الــ

ومسارات المستقبل« الضوء على واقع اللغة والثقافة العربية 

ــــالـــــم مـــتـــغـــيـــر، يــــتــــســــارع فــــيــــه الــــتــــحــــول الـــــرقـــــمـــــي، وتـــتـــعـــاظـــم  فــــــي عـ

التحديات التي تواجهها لغتنا وثقافتنا، وناقشت أهم الجهود 

ــــتـــــي يــــجــــب اتـــــخـــــاذهـــــا مـــــن أجـــــــل تـــصـــمـــيـــم مــســتــقــبــل  والـــــخـــــطـــــوات الـ

جديد للغة العربية، وآليات التعاون بين الجهات المسؤولة 

فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــــــــدول مـــــن أجـــــــل رســـــــم مــــــســــــارات مـــســـتـــقـــبـــل الـــلـــغـــة 

العربية.

فــيــمــا ســلــطــت جــلــســة »الـــســـيـــاســـات الـــوطـــنـــيـــة لــلــغــة الــعــربــيــة« 

ــــيـــــة مـــن  ــــلـــــغـــــة الـــــعـــــربـ ــــلـــــى ضـــــــــــــرورة تـــــجـــــديـــــد تـــــشـــــريـــــعـــــات الـ الـــــــضـــــــوء عـ

سياسات وقوانين، واستقراء مدى تأثير التشريعات المعمول 

بــهــا ونــتــائــجــهــا وأفـــضـــل مــمــارســاتــهــا عــربــيــًا، ســعــيــًا لــتــطــويــر البنى 

ــــيـــــة لــــتــــشــــمــــل جــــمــــيــــع مـــــجـــــاالت  ــــانـــــونـ ــــقـ الــــتــــشــــريــــعــــيــــة والــــــنــــــصــــــوص الـ

استخدامات اللغة وتطبيقاتها، في مواكبة مستجدات التقنية 

والـــــتـــــحـــــول الـــــرقـــــمـــــي، وصـــــــــــوالً إلــــــــى بــــــلــــــورة الــــتــــشــــريــــعــــات الــــداعــــمــــة 

لــلــغــة الــعــربــيــة بــوصــفــهــا لــغــة مـــعـــارف وعـــلـــوم حــديــثــة ومــتــطــورة، 

ونــاقــشــت جلسة »الــتــرجــمــة جسر للتواصل الــحــضــاري« مواطن 

الـــقـــوة والـــفـــرص الـــتـــي تــمــنــحــهــا فــــرص الــتــعــمــق فـــي دراســــــة األدب 

العربي وفنون اللغة وجمالياتها، إلى جانب الحديث عن الدور 

الكبير الذي ُتؤديه الترجمة في تواصل الحضارات والثقافات.

حال اللغة
أما جلسة »اللغة العربية والتعليم« ناقشت تقرير حال اللغة 

العربية ومستقبلها والمقاربات الجديدة التي رصدها لتطوير 

مناهج اللغة العربية وسبل تعزيز هــذه المقاربات وترسيخها 

عــبــر مــــبــــادرات جـــديـــدة لــتــطــويــر مــنــاهــج الــعــربــيــة فـــي كـــافـــة أنــحــاء 

واهتماماتهم،  المتعلمين  باحتياجات  وربطها  العربي  الــوطــن 

ــــيـــــن ســـــعـــــيـــــًا لــــلــــتــــأســــيــــس لـــــواقـــــع  ــــلـــــمـ وتـــــــــدريـــــــــب الـــــمـــــعـــــلـــــمـــــات والـــــمـــــعـ

مــســتــقــبــلــي يــــعــــزز مـــكـــانـــة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بـــوصـــفـــهـــا لـــغـــة حــاضــنــة 

للهوية والثقافة والعلوم.

وتــنــاولــت جــلــســة »الــلــغــة الــعــربــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا« أهـــم قضايا 

ــــتـــــخـــــدام وتـــعـــلـــيـــم الــــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــــي مـــــجـــــاالت اسـ

وبــرمــجــتــهــا، مــتــنــاولــًة رقــمــنــة الــمــحــتــوى الــعــربــي كــقــضــيــة رئيسية 

وانشغال يومي، في ظل تحدي تنافسية المحتوى في الفضاء 

الــرقــمــي خـــاصـــًة، كــمــا طـــرحـــت الــجــلــســة رؤى الــمــتــخــصــصــيــن في 

االســـتـــخـــدام األجـــــدى لــلــغــة فـــي الــتــواصــل االجــتــمــاعــي واإلعـــالمـــي 

وصـــنـــاعـــة الـــمـــحـــتـــوى، بــيــنــمــا تـــنـــاولـــت جــلــســة »الـــمـــحـــتـــوى الــعــربــي 

على اإلنــتــرنــت: الــتــحــديــات والــفــرص« الــفــضــاء الــرقــمــي، الوسيط 

األكثر تأثيراً واألسرع وصوالً لألفراد في مختلف المجتمعات، 

الهائلة  التقنية  العربية من اإلمكانات  اللغة  ومثلما استفادت 

التي تتيحها شبكة اإلنترنت بدرجة معينة في تعزيز مكانتها، 

فـــإنـــهـــا تـــــواجـــــه حــــزمــــة مـــــن الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــحـــد مـــــن اســـتـــفـــادتـــهـــا 

الــــــقــــــصــــــوى مــــــــن قــــــــواعــــــــد الــــــبــــــيــــــانــــــات الـــــمـــــفـــــتـــــوحـــــة ووســـــــــائـــــــــط الــــنــــشــــر 

اإللــكــتــرونــيــة واألنـــمـــاط التفاعلية. والــجــلــســة تسلط الــضــوء على 

الــتــحــديــات والــفــرص الكامنة فــي حــضــور المحتوى الــعــربــي على 

شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت وفــعــالــيــتــه، وكــيــفــيــة اســتــغــاللــهــا لــتــعــزيــز انــتــشــار 

اللغة العربية وتمكينها.

وأشارت جلسة »عالقة الشباب باللغة العربية« إلى ضعف 

عالقة الشباب العربي باللغة العربية، وسلطت هذه الجلسة 

الـــضـــوء عــلــى الـــعـــالقـــة بــيــن الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي ولــغــتــهــم األم، من 

حيث مناقشة واقـــع هــذه الــعــالقــة فــي سبيل التأسيس لعالقة 

جــديــدة فــي المستقبل. واســتــضــافــت الــقــمــة جلسة إطـــالق 100 

كتاب وكتاب لمركز أبوظبي للغة العربية، ونقاش التوأمة بين 

الــلــغــة الــعــربــيــة والـــفـــنـــون، وحـــضـــور الــعــربــيــة فـــي أصــــول مــعــاجــم 

عديد اللغات العالمية.
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شراكات عالمية لنشر   »
المحتوى العربي 

تطوير مناهج تدريس اللغة   »
العربية

رقمنة المعرفة
تعزز عالمية »الضاد«

ميثاق إعالمي وبنك معرفة ومرجعية موحدة ومرصد للكتاب
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اللغة العربية.. صعوبات وطموحات
دبي - رحاب حالوة

تـــحـــديـــات كــثــيــرة تـــواجـــه الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي تــعــتــبــر مـــن أثـــرى 

الـــلـــغـــات فـــي الـــعـــالـــم، والـــتـــي تــحــتــوي عــلــى 12 مــلــيــون مـــفـــردة، 

ــــتـــــرفـــــت بــــهــــا هـــيـــئـــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو كـــلـــغـــة عــــالــــمــــيــــة، يــــتــــحــــدث بــهــا  اعـ

مــــايــــيــــن الـــــبـــــشـــــر.. لــــغــــة تــــحــــاكــــي فــــــي مـــضـــمـــونـــهـــا لـــــغـــــات الـــعـــالـــم 

الـــمـــنـــتـــشـــرة، وهـــــي هــويــتــنــا الـــعـــربـــيـــة واإلســــامــــيــــة، لـــغـــة الـــقـــرآن 

الـــكـــريـــم، ذات إعــــجــــاز الـــبـــاغـــة والــــمــــتــــرادفــــات.. لـــغـــة تـــفـــوق فــي 

مــضــمــونــهــا اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة، الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى 600 ألـــــف مـــفـــردة 

فــقــط، والــفــرنــســيــة الــتــي ال تــزيــد عـــدد مــفــرداتــهــا عــلــى 150 ألــف 

مفردة.. اللغة األكثر تأثيراً وإثراًء..

وحـــــــّذر الـــتـــربـــويـــون مــــن غـــربـــة الـــلـــغـــة بـــيـــن أبـــنـــائـــهـــا، مــطــالــبــيــن 

بــتــضــافــر الــــجــــهــــود، قـــبـــل اســـتـــفـــحـــال غـــربـــة الــــضــــاد بـــيـــن أبــنــائــهــا، 

مؤكدين على أهمية االبتكار واإلبداع في طرائق التدريس. 

هوية المجتمع
مـــن جــهــتــه، قــــال الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الـــذهـــب، مــعــلــم لــغــة عــربــيــة، 

إن اللغة العربية هي هوية المجتمع العربي، وأحــد أسباب 

وجــوده وبقائه، ومن ثّم فهي وعــاء حضارته، ودراســة اللغة 

العربية وإتقانها، من ضرورات الحفاظ على الهوية وصيانتها.

وقــــــــد أولــــــــــت مــــنــــاهــــج الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة فــــــي الــــــــدولــــــــة، اهــــتــــمــــامــــًا 

كــبــيــراً بــتــنــّوع طـــرق الــتــدريــس، واخــتــيــار الــنــصــوص الــهــادفــة، ما 

يــنــعــكــس عــلــى تــعــّلــم الــلــغــة وتـــذوقـــهـــا وإتــقــانــهــا، إال أّن دراســــة 

اللغة العربية تواجهه عقبات، َتُحول دون إتمام مرادها، من 

أهــّمــهــا تـــيـــاران، أحــدهــمــا تــقــلــيــدي، واآلخــــر طــــارئ، مــوضــحــًا أن 

التقليدي هو انتشار الوسائل الحديثة المعتمدة على اللغات 

األجنبية، التي بات استخدامها ضمن يومّيات أبنائنا.

واألمـــر اآلخـــر، وهــو طـــارئ، لكنه عّمق الــهــوة وزاد الفجوة، 

الــــــتــــــي وقــــــعــــــت تـــــحـــــت تـــــأثـــــيـــــر جـــــائـــــحـــــة »كــــــــــــورونــــــــــــا«، حـــــيـــــث تـــقـــلـــص 

اســتــخــدام إحـــدى أهــم مــهــارات اللغة العربية، وهــي الكتابة، 

فــبــاتــت االخــــتــــبــــارات عـــن طـــريـــق اســـتـــخـــدام أزرار الـــحـــاســـوب في 

االختيار من متعدد، في أغلبها، ما وضع حجبًا بين الطالب 

واستخدام لغته، وتذّوق مفرداتها.

وتـــــــابـــــــع قــــــــائــــــــاً: »مـــــــــا نــــطــــمــــح إلــــــيــــــه مـــــــن وســـــــائـــــــل عـــــــــــودة الـــثـــقـــل 

إلــى دراســـة اللغة الــعــربــيــة، الــدراســة النافعة الــرصــيــنــة، فهي 

بــحــاجــة إلـــى تكثيف الــجــهــود لــلــوصــول إلـــى وســائــل تجمع بين 

الدراسة الهادفة، واستخدام التكنولوجيا«.

ومن جانبه، وصف ماجد أمين القاضي معلم لغة عربية، 

اللغة، بالغريبة بين أهلها، قائاً »ليس خافيًا على أحد، ما 

تعانيه لغُتنا العربيُة اليوم، يتمثل في نفوِر الكثير من الطلبة 

العرب من دراسة اللغة العربية، وتفضيلهم قراءَة الكتب من 

لغاٍت أخرى على الكتب العربية«.

وأوضــــــح أن الـــبـــيـــئـــاُت تـــتـــرك أثــــَرهــــا عــلــى إقـــبـــال الـــنـــاشـــئـــِة على 

م العربية، وأهم هذه البيئات، األسرة والمدرسة، حيث 
ّ
تعُل

يبدأ الطفل تعلم اللغة على أيدي أسرته، وبا شك، يتعلُم 

الطفل اللغة التي يخاطبونِه بها، ويميُل إلى مشاهدِة برامج 

ــاطــقــة بــهــذه الــلــغــة، وهـــذا مــا ينعكس إيــجــابــًا على  األطــفــال الــَنّ

تعلم الفرِد اللغَة بمستوياتها العليا الحقًا.

تواكب التطورات 
ـــــــانـــــــي، الــــــــــذي يـــتـــعـــلـــم مــــنــــه الـــــــفـــــــرُد الـــــلـــــغـــــة، هــو  أمــــــــا الـــــمـــــصـــــدر الـــــــَثّ

الــمــدرســة، والكثيُر مــن الــمــدارس فــي المرحلِة األساسية من 

التعليم، تميُل إلى التركيز على الَلّعب واألنشطة التي تقوم 

ور الــمــهــَمّ للقلم،  ــــَدّ عــلــى الـــَرّســـِم والـــقـــِصّ والــلــصــق، وُتــغــفــُل الـ

في تحسين الخط وتطوير مهارة الَتّعبير.

وتـــحـــدث عـــن الــمــنــاهــج، مــوضــحــًا أنــهــا تــحــتــوي عــلــى الــعــديــد 

من الموضوعات التي تثير اهتمام الطلبة، وتواكُب التطوراِت 

ــــارِة  الـــمـــتـــســـارعـــَة فــــي الـــعـــالـــم، وســـيـــكـــوُن لــــه عـــظـــيـــُم األثـــــــِر فــــي إثــ

ـــلـــبـــة لــتــعــلــم الـــلـــغـــة. وقـــــال إن مـــعـــانـــاة الـــطـــاب من  دافـــعـــيـــة الـــَطّ

ــــيـــــوم، بــــاتــــت أمــــــــراً واقـــــعـــــًا، ومـــشـــكـــلـــة كـــبـــيـــرة،  دراســــــــة الـــعـــربـــيـــة الـ

يجب تضافر الجهود للقضاء عليها قبل استفحالها.

وقــالــت مــهــرة الــمــطــيــوعــي مــديــر الــمــركــز اإلقــلــيــمــي للتخطيط 

التربوي، إن اللغة العربية ُتعد من أكثر اللغات تحدثًا ضمن 

مجموعة اللغات السامية، وإحــدى أكثر اللغات انتشاراً في 

الــعــالــم، حــيــث يــتــحــدث بــهــا مــا يــقــرب مــن نــصــف مــلــيــار شخص 

حــــول الـــعـــالـــم. وتـــحـــدثـــت عـــن دور الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي الــحــفــاظ 

على الهوية الوطنية، قائلة: »المحافظة على الهوية واللغة، 

ال يعني االنــغــاق، بل يتطلب فتح النوافذ الستقبال التقدم 

الــحــضــاري الــعــالــمــي، وهــــذا يــتــطــلــب مـــن الــنــظــم والــمــؤســســات 

ــــيـــــة والــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة الــــــرســــــمــــــيــــــة واألهـــــــــلـــــــــيـــــــــة، الــــــعــــــمــــــل عـــلـــى  ــــيـــــمـ ــــلـ ــــتـــــعـ الـ

الــمــحــافــظــة عـــلـــى هـــويـــة األمــــــة ولـــغـــتـــهـــا، فـــضـــاً عــــن الــمــحــافــظــة 

عــلــى قــوتــهــا وانــتــفــاعــهــا، ونـــوصـــي بــتــطــويــر ســبــل تـــدريـــس اللغة 

الـــعـــربـــيـــة، وتـــشـــجـــيـــع طـــــاب جــمــيــع الــــمــــراحــــل الــــدراســــيــــة، عــلــى 

إجــــراء بــحــوث بــالــعــربــيــة، مــع الــتــركــيــز عــلــى تــأثــيــر الــعــولــمــة على 

الــــهــــويــــة والــــلــــغــــة مـــــعـــــًا، بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى إنـــــشـــــاء مــــعــــاهــــد إلعـــــــداد 

مــتــخــصــصــيــن فــــي تــعــلــيــم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــنــاطــقــيــن بــغــيــرهــا، 

على غرار اللغة اإلنجليزية، والسعي لدى الهيئات المعنية، 

إللــــــزام الـــمـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة والـــمـــطـــاعـــم والـــمـــؤســـســـات الــعــامــة 

والخاصة، باستعمال اللغة العربية«.

وأوضحت أن اإلمارات سباقة ومتميزة في النهوض باللغة 

العربية، وذلك سعيًا لتحقيق »رؤية اإلمارات 2021«، والتي 

تهدف إلى جعل اإلمارات، مقر امتياز في اللغة العربية.

ــــيــــــد، إن أكــــبــــر  وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، قـــــــــال الــــــتــــــربــــــوي هـــــــــــادي عــ

التحديات التي تواجه اللغة العربية، هي التكنولوجيا، وهذا 

يتطلب جــهــداً مــضــاعــفــًا، لجعل اللغة العربية جـــزءاً ال يتجزأ 

من المنظومة المتطورة، التي باتت تحاكي التطور التقني.

وأفــــــــــــــــــــاد بــــــــــــــأن تـــــصـــــحـــــيـــــح وضــــــــــــــع الـــــــلـــــــغـــــــة الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة، يـــــــــبـــــــــدأ مــــن 

الــمــؤســســات التعليمية، ســـواء مــن خـــال تمكين الطلبة من 

مهارات التحدث، أو تصحيح األخطاء اللغوية األكثر شيوعًا 

بــــيــــن الــــطــــلــــبــــة، وااللـــــــــتـــــــــزام بـــمـــعـــايـــيـــر الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة الـــفـــصـــحـــي 

فــــــي الــــــتــــــدريــــــس، وتـــــطـــــويـــــر الــــــمــــــهــــــارات الــــتــــدريــــســــيــــة بــــاســــتــــخــــدام 

التكنولوجيا.

«  اللغة العربية تمثل هويتنا 
وتاريخنا 

| تصوير: سالم خميس

« أحمد الذهب«مهرة المطيوعي « ماجد أمين القاضي« هادي عيد 

»كاملشينو« منتجات غذائية بنكهة تراث اإلمارات
دبي - رحاب حالوة

أضـــــاف كــافــيــه الــمــجــلــس نــكــهــة  بـــدويـــة إمـــاراتـــيـــة عــلــى الــمــشــروبــات 

والـــمـــأكـــوالت الــحــديــثــة،  وعــرضــهــا لــلــعــالــم مـــن الـــحـــدث األبــــــرز في 

الــعــالــم إكــســبــو 2020 دبـــــي، مــســتــخــدمــاً حــلــيــب ولـــحـــم اإلبـــــل في 

الــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة لــيــكــون مــحــط أنــظــار الــــدول ويــحــيــي التقاليد 

البدوية األصيلة.

وقال بدر البدري مدير كافيه المجلس في إكسبو 2020 دبي: 

»وجودنا في إكسبو إضافة كبيرة للتعريف بالثقافة اإلماراتية، 

مــــن خـــــال الـــكـــشـــف عــــن الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــنـــتـــجـــات الـــمـــتـــنـــوعـــة الــتــي 

يقدمها »المجلس« التابع لمصنع اإلمارات لحليب النوق، الذي 

يــعــتــبــر مــــن أكـــبـــر الـــمـــصـــانـــع فــــي الـــعـــالـــم ويـــتـــبـــع لــــه مــــزرعــــة مــجــهــزة 

بأحدث التقنيات وتحوي 10 آالف ناقة«.

وتابع: إّن »المجلس« يقدم مجموعة متنوعة من المشروبات 

ــــا )الـــــكـــــامـــــلـــــشـــــيـــــنـــــو والـــــــكـــــــامـــــــاتـــــــيـــــــة( والــــــعــــــصــــــائــــــر والــــــشــــــوكــــــوالتــــــة  ــنـــــهـ ــ مـ

ــــبـــــرجـــــر والـــــــهـــــــوت دوج والـــــكـــــبـــــاب وجـــمـــيـــعـــهـــا  ــــــوالت مــــنــــهــــا الـ ــــأكـ ــ ــــمـ ــ والـ

مصنوعة من لحوم اإلبــل، باإلضافة إلى تقديم الحلويات مثل 

أم علي والعصيدة اإلماراتية.

وذكــــــــــــر أّن هــــــنــــــاك إقـــــــــبـــــــــاالً كــــــبــــــيــــــراً مــــــــن قـــــبـــــل الـــــشـــــعـــــب األلـــــمـــــانـــــي 

والـــبـــريـــطـــانـــي والـــصـــيـــنـــي عـــلـــى مـــنـــتـــجـــات الــــنــــوق وتــــحــــديــــداً الــحــلــيــب 

المجفف والشوكوالتة واآليــس كريم، حيث القى حليب النوق 

رواجــــاً كــبــيــراً عند الــزبــائــن خــصــوصــاً الــذيــن يــعــانــون مــن حساسية 

تــجــاه الــاكــتــوز، كــمــا أنـــه يــحــتــوي عــلــى 50% دهــونــاً أقـــل ويساعد 

عـــلـــى تــخــفــيــض الـــكـــولـــيـــســـتـــرول، ويـــحـــتـــوي عـــلـــى نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــن 

المعادن والفيتامينات أهمها فيتامين سي، وغني بالكالسيوم 

الذي ال غنى عنه لنمو األطفال ومفيد للحوامل ألنه يمنع 

ــــافـــــة لـــكـــل هــــــذه الــــفــــوائــــد الـــغـــذائـــيـــة  تــــرقــــق الــــعــــظــــام، إضـ

الصحية، فإن حليب النوق يحتوي على خصائص 

طــبــيــعــيــة مـــضـــادة لــلــشــيــخــوخــة وعـــامـــات الــتــقــدم 

ــــاتـــــه قــــريــــبــــة مــــــن مــــكــــونــــات  ــــونـ فــــــي الــــــســــــن، ومـــــكـ

لــــــذا فــــإنــــه األفـــــضـــــل واألنــــســــب  حـــلـــيـــب األم، 

لألطفال والرضع.

10 نكهات 
مـــن  كـــــــثـــــــيـــــــراً  الــــــــــــبــــــــــــدري، أن  وأوضــــــــــــــــــح 

ــــلــــــى اآليــــــــس  األجـــــــــانـــــــــب يـــــتـــــهـــــافـــــتـــــون عــ

كـــــــــــــريـــــــــــــم الــــــــــمــــــــــصــــــــــنــــــــــوع مـــــــــــــــن حـــــلـــــيـــــب 

الـــــــنـــــــوق، والـــــطـــــريـــــف فــــــي األمــــــــــر أن 

ــــنـــــاك بــــعــــض األشــــــخــــــاص الــــذيــــن  هـ

يتذوقون ألول مرة اآليس كريم 

فـــي »إكــســبــو 2020 دبــــي« ألنــهــم 

يــــعــــانــــون مـــــن حـــســـاســـيـــة تــــجــــاه الـــحـــلـــيـــب لــــمــــا يـــحـــمـــلـــه مـــــن الكــــتــــوز 

وعــــنــــاصــــر تـــســـبـــب الـــحـــســـاســـيـــة، وإنــــمــــا اآليـــــــس كــــريــــم الــــمــــقــــدم فــي 

كــافــيــه الــمــجــلــس الــمــصــنــوع مــن حــلــيــب الــنــوق خــــاٍل مــن الــاكــتــوز 

ويــجــمــع بــيــن الــصــحــة الــجــيــدة والـــمـــذاق الــطــيــب، وذلـــك ألنـــه غني 

بفيتامين سي واألحماض الدهنية غير المشبعة، ويعتبر منتجاً 

مذهاً ينتج من إحدى عجائب الطبيعة، ويتوفر بعشر نكهات 

وهــــــي )الـــــزعـــــفـــــران والـــــهـــــال والــــتــــمــــر والـــزنـــجـــبـــيـــل والــــقــــرفــــة والـــبـــنـــدق 

والفستق والشوكوالتة والفانيليا والفروالة(. 

وقــــــال، إن مــصــنــع اإلمــــــــارات لــحــلــيــب الـــنـــوق »كــامــيــلــيــشــيــس«، 

يحرص دائماً على المساهمة الفّعالة في المشاركة في مسيرة 

االبتكار، التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة لتحويل دولة اإلمارات 

العربية المتحدة عــمــومــاً وإمــــارة دبــي على وجــه الــخــصــوص إلى 

مـــنـــصـــة عـــالـــمـــيـــة لــــابــــتــــكــــار فـــــي جـــمـــيـــع الـــــمـــــجـــــاالت، ومــــنــــهــــا مـــجـــال 

الصناعات الغذائية، التي تلعب دوراً مهماً وحيوياً في الصحة 

ــــفـــــرد والـــمـــجـــتـــمـــع، كـــمـــا نــــحــــرص عــلــى  الــــعــــامــــة، ورفــــــــع إنـــتـــاجـــيـــة الـ

ترسيخ ريادة المصنع في الصناعات الغذائية عموماً، وصناعة 

مــنــتــجــات حــلــيــب اإلبـــــل عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص. وقـــــال، إن حليب 

اإلبــــل جـــزء ال يــتــجــزأ مـــن الــثــقــافــتــيــن الــعــربــيــة واإلســـامـــيـــة عــمــومــاً 

والثقافة والتراث لدولة اإلمارات العربية على وجه الخصوص، 

ويـــشـــكـــل إحـــــــدى الــــركــــائــــز األســــاســــيــــة لــلــقــيــم والــــــعــــــادات والــتــقــالــيــد 

اإلماراتية األصيلة، التي تتوارثها األجيال، ويحتوي حليب اإلبل 

كــذلــك عــلــى نسبة عــالــيــة مــن )فيتامين ج(، الـــذي يــعــّد مــن أهــّم 

الفيتامينات للحفاظ على صّحة وقّوة الجهاز المناعي للجسم، 

حيث يقي من االلتهابات بأنواعها المختلفة، ويكافح العدوى 

الــنــاجــمــة عـــن الــفــيــروســات والــجــراثــيــم والـــعـــدوى الــبــكــتــيــرّيــة، 

ويــوجــد بــه مــعــادن بنسبة أكبر مــن تلك المتواجدة في 

حــلــيــب الـــضـــأن أو الــمــاعــز، وكـــذلـــك األبـــقـــار ويــحــتــوي 

على نسبة عالية جداً من مركب اللينوليك، وهو 

أحــــد األحــــمــــاض الــدهــنــيــة الــمــغــذيــة لــألطــفــال، 

ــــلـــــى مــــجــــمــــوعــــة مـــن  ــــة إلـــــــــى احــــــتــــــوائــــــه عـ ــ ــــافـ ــ إضـ

ــــر أن  األحــــمــــاض األمـــيـــنـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة. وذكــ

الــــــدراســــــات الـــحـــديـــثـــة أكــــــدت أن حــلــيــب 

اإلبـــــــــل لـــــه آثـــــــــار إيــــجــــابــــيــــة عــــلــــى مـــرضـــى 

السكري من النوع الثاني والتهاب 

الــكــبــد وأمـــــراض الــمــنــاعــة الــذاتــيــة، 

الـــــــعـــــــالـــــــي  الـــــــــمـــــــــحـــــــــتـــــــــوى  إن  حـــــــــيـــــــــث 

مــــــــــن األحـــــــــــمـــــــــــاض الـــــــدهـــــــنـــــــيـــــــة غــــيــــر 

المشبعة والانولين والمعادن 

مثل الكالسيوم يجعل حليب 

اإلبل منتجاً للصحة والجمال 

في حد ذاته.

«  أصناف من المشروبات واألطعمة 
المصنعة من حليب اإلبل | تصوير: غالم كاركر 



دبي - رحاب حالوة

وصــــلــــت أطــــــــول رحــــلــــة لـــقـــافـــلـــة الــــهــــجــــن إلـــــــى »إكــــســــبــــو 2020 

دبـــــــي«، قـــاطـــعـــة مـــســـافـــة 640 كــيــلــو مــــتــــراً فــــي صــــحــــراء دولــــة 

اإلمـــارات، حيث انطلقت الرحلة بمشاركة 30 مشاركًا من 

21 دولـــــة عــلــى ظـــهـــور الــهــجــن مـــن صـــحـــراء لـــيـــوا، وتـــحـــديـــداً، 

من الربع الخالي في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي.

وانـــطـــلـــقـــت الـــرحـــلـــة األطــــــــول لــلــهــجــن مـــنـــذ 13 يــــومــــًا ضــمــن 

فــعــالــيــات الــنــســخــة الــثــامــنــة لــرحــلــة الـــجـــمـــال، الـــتـــي ينظمها 

مــركــز حــمــدان بــن محمد لــلــتــراث، بــقــيــادة عبد الــلــه حمدان 

بـــــن دلـــــمـــــوك الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــلــــمــــركــــز، وحـــــطـــــت رحـــالـــهـــا 

فــي حديقة الــفــرســان بإكسبو، فــي بـــادرة لتسليط األضـــواء 

عـــلـــى تــــــراث اإلمـــــــــارات وارتــــبــــاطــــه بــــاإلبــــل والـــتـــعـــريـــف بــعــاداتــهــا 

وتقاليدها، وخصوصًا أن دولة اإلمارات تعد أول دولة في 

الـــتـــاريـــخ الــحــديــث تــقــيــم ســبــاقــات لــلــهــجــن الــعــربــيــة األصــيــلــة 

وتولي اهتمامًا كبيراً بالهجن، ورياضاتها وتربيتها.

طريق
وســـلـــكـــت الـــقـــافـــلـــة طــــريــــقــــًا مــــجــــهــــزاً، واســـتـــمـــتـــع الـــمـــشـــاركـــون 

بـــمـــحـــطـــات تــخــيــيــم وســــــط الــــصــــحــــراء، وحـــــــرص الـــمـــركـــز عــلــى 

تــزويــد الــمــشــاركــيــن بجميع المتطلبات الـــازمـــة خـــال مــدة 

الرحلة، من الخيام الفردية وغيرها.

وارتــــــــــدى الــــمــــشــــاركــــون الــــــــزي اإلمـــــــاراتـــــــي واســـتـــقـــبـــلـــهـــم زوار 

ــــفــــــاوة بــــــالــــــدخــــــون والــــــــزعــــــــفــــــــران الـــــــــــذي تـــــــم وضــــعــــه  ــــبـــــو بــــــحــ إكـــــسـ

ــــهـــــم، وتـــــم تـــكـــريـــم الـــفـــريـــق الـــمـــشـــارك فــــي جــنــاح  عـــلـــى رؤوسـ

الــتــصــمــيــم بـــإكـــســـبـــو، كـــمـــا زاروا الـــجـــنـــاح اإلســــبــــانــــي وتـــعـــرف 

المشاركون على الثقافة اإلسبانية وغيرها.

ومـــن جــهــتــه، قـــال عــبــد الــلــه حــمــدان بــن دلــمــوك الــرئــيــس 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــركـــز، إن الـــمـــشـــاركـــيـــن خـــضـــعـــوا إلــــــى تـــدريـــب 

مسبق قبل أشهر من الرحلة، وساهم ذلك في إنجاحها، 

وخــال فترة الــتــدريــب، طــّور المشاركون مستوى لياقتهم 

البدنية واالستعداد لرحلة الصحراء، إذ تم تدريبهم على 

ركوب الجمال وكيفية السفر في الصحراء في قافلة، حتى 

أصبحوا على دراية كاملة بالحياة في الصحراء.

ــــيـــــارهـــــم مــــــن بــــيــــن 298  ــــتـ وأوضــــــــــــح أن الــــمــــشــــاركــــيــــن تــــــم اخـ

شــخــصــًا ســجــلــوا فـــي بــرنــامــج الــتــدريــب الــمــكــثــف عــلــى ركـــوب 

الجمال الذي نظمته إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن 

محمد للتراث، ومّثلوا 21 دولــة مــن بينهم 4 مــن اإلمـــارات 

وواحد من السعودية.

وأشـــــار إلــــى أن »رحـــلـــة الــهــجــن هــــذا الـــعـــام مــمــيــزة لــلــغــايــة 

مــع استضافة دبــي إلكسبو 2020، والـــذي يعتبر الساحة 

األكبر للثقافات في العالم، حيث جمعت اإلمارات العالم 

في هذا المحفل، وجــاءت الفرصة لعرض التراث الثقافي 

لدولة اإلمارات وسط العالم«. 

ولــــفــــت بـــــن دلـــــمـــــوك إلــــــى أن هــــنــــاك الــــعــــديــــد مـــــن الـــرســـائـــل 

والـــــــــدروس الـــتـــي تـــأتـــي فــــي إطــــــار هـــــذه الـــرحـــلـــة الـــصـــحـــراويـــة، 

بــمــا فـــي ذلــــك الــتــســامــح والــتــعــايــش الــمــتــنــاغــم والــــحــــوار بين 

ــــنــــــاء جـــــســـــور الـــــتـــــعـــــاون بــــيــــن الــــنــــاس  الــــثــــقــــافــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وبــ

بـــطـــريـــقـــة عـــمـــلـــيـــة وبـــنـــهـــج تـــقـــلـــيـــدي، مــــشــــيــــراً إلــــــى أن الـــقـــافـــلـــة 

تجمع سنويًا أشخاصًا من خلفيات ثقافية مختلفة لتجربة 

مباشرة الكتشاف بيئة صحراوية أصيلة.

سعادة
وعــّبــر المشاركون فيها عــن سعادتهم الختيارهم لخوض 

هذه التجربة االستثنائية الفريدة من نوعها، التي عاشوا 

القديمة وتعرفوا خالها على حياة الصحراء  الحياة  فيها 

وطــريــقــة الــســفــر الــقــديــمــة وحـــيـــاه الـــبـــدو فـــي الـــصـــحـــراء أثــنــاء 

االنـــتـــقـــال مـــن مـــكـــان إلــــى آخـــــر. وأكـــــــدوا أن الـــمـــركـــز وّفـــــر لهم 

كل وسائل الدعم والرفاهية خــال فترة الرحلة واكتسبوا 

خالها معلومات متنوعة عن حياه الصحراء.

وأوضحوا أن هذه التجربة تحدث مرة واحدة في العمر 

وستكون من الذكريات الذهبية التي ال تنسى، إذ انضموا 

إلــــــى رحــــلــــة قـــافـــلـــة الـــهـــجـــن الهـــتـــمـــامـــهـــم بـــالـــثـــقـــافـــة اإلمــــاراتــــيــــة 

وتكوين صداقات مع مشاركين آخرين أثناء الرحلة.

وشـــارك فــي الرحلة أعــمــار مختلفة وشخصيات مرموقة 

مــــنــــهــــا هــــــــــــوارد لـــــيـــــدهـــــام طــــــّيــــــار ســـــابـــــق فــــــي الــــبــــحــــريــــة الـــمـــلـــكـــيـــة 

وضابط في القوات الخاصة في المملكة المتحدة، وشغل 

مناصب قيادية عدة في قطاعات المال والطيران واألمن، 

والدكتورة اإلماراتية بتول غيث وغيرهما من الشخصيات.

وعرفت اإلبل باسم »سفينة الصحراء« لتحملها طبيعة 

الــصــحــراء ومــنــحــهــا رب الــعــالــمــيــن الــعــديــد مـــن الــمــزايــا الــتــي 

ساعدتها على أن تحمل هذا اللقب منها تحملها العطش 

الشديد وقدرتها على تحمل العطش لمدة تقارب الشهر، 

باإلضافة إلى جلدها السميك الذي يغطي جسمها، الذي 

يــســاعــد عــلــى عـــدم امــتــصــاص حـــــرارة الــشــمــس، كــمــا يمتلك 

الجمل »خفًا«، ويقصد به القدم يساعدها على السير في 

الصحراء من دون صعوبة.

وتــحــتــل الــجــمــال أو اإلبـــل مــكــانــة مــمــيــزة فــي تــاريــخ وتـــراث 

الــعــرب، وهــي مكانة تعود إلــى آالف السنين، حيث اعتبر 

ــــبـــــدوي فــــي حـــيـــاتـــه وحـــلـــه وتــــرحــــالــــه، وتـــعـــود  الـــجـــمـــل رفـــيـــق الـ

عاقة الجمل باإلنسان إلى ما يقرب من 1800 سنة، فهو 

مـــن أقــــدم الــحــيــوانــات الــتــي اســتــأنــســهــا اإلنـــســـان، واســتــطــاع 

أن يسخره لخدمته في حمل األثقال ونقلها من مكان إلى 

مــكــان، وكوسيلة مــواصــات، فالجمل يستطيع أن يحمل 

مــن 250 إلـــى 300 كــيــلــوغــرام، وأن ينهض مــن مــكــانــه وهــو 

يحمل هذه الحمولة.

من ليوا إلى »إكسبو«
رحلة من ذهب

«  فريق الرحالة عقب وصولهم إلى إكسبو | تصوير: سالم خميس

 30 مشاركًا من 21 دولة قطعوا 640 كيلو مترًا 
في قافلة سفن الصحراء  

 التسامح والتعايش والحوار رسائل عملية
بنهج تقليدي
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٠٧

سانت لوسيا.. زمردة الكاريبي
دبي - سعيد الوشاحي

إبـــــــــــــــــراز وجـــــــــهـــــــــات ســــيــــاحــــيــــة  فـــــــــي  ســــــــاهــــــــم »إكـــــــســـــــبـــــــو 2020 دبـــــــــــــــي« 

جديدة، تعرف عليها الزوار عن كثب من خالل أجنحة الدول 

المشاركة، شــاهــدوا فيها جمال الطبيعة وسحرها مــن خالل 

الــــصــــور ومـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو، كـــمـــا هــــو الــــحــــال مــــع جــــزيــــرة ســانــت 

لــوســيــا الـــتـــي تـــزخـــر بــجــمــالــهــا الـــســـاحـــر فـــي كـــافـــة أرجـــائـــهـــا وتــؤســر 

كل من تطأ قدمه سواحلها، وهي دائماً مثيرة إلعجاب زائريها 

وتــــرحــــب بـــهـــم بـــأمـــواجـــهـــا الـــهـــادئـــة وشـــواطـــئـــهـــا الـــدافـــئـــة وشــعــبــهــا 

المضياف.

جزيرة غنية
يـــكـــتـــظ جــــنــــاح الـــــجـــــزيـــــرة بــــالــــعــــديــــد مـــــن الــــمــــنــــاظــــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 

حــيــث تــتــعــانــق فـــي ســانــت لــوســيــا قــمــمــهــا الــجــبــلــيــة الــســاحــرة 

ــــاه الـــتـــي  ــيـ ــ ــــمـ ــــابـــــات الــــمــــطــــيــــرة، والـ ــــغـ مـــــع الــــســــحــــاب وجـــــمـــــال الـ

يختلط لونها األزرق باألخضر على شواطئ البحر الكاريبي، 

حـــيـــث تـــتـــآلـــف الـــمـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة فــــي الــــجــــزيــــرة مــــع طــبــيــعــة 

األشـــخـــاص الــمــقــيــمــيــن عــلــيــهــا وعـــاداتـــهـــا وأطــبــاقــهــا الــشــهــيــة، 

لـــتـــخـــلـــق أجــــــــــواء مـــثـــالـــيـــة لــــقــــضــــاء عـــطـــلـــة ال تــــنــــســــى، وتـــلـــتـــقـــي 

عــلــى الـــجـــزيـــرة الــثــقــافــات الــكــاريــبــيــة واألفــريــقــيــة واإلنــجــلــيــزيــة 

والموسيقى  مــن األطعمة  رائــعــاً  لتخلق مزيجاً  والفرنسية 

والعادات والتقاليد.

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــســـاحـــاتـــهـــا الـــتـــي التـــصـــل إلـــــى 66 كــيــلــو مـــتـــراً 

مربعاً فإن جزيرة سانت لوسيا )زمردة الكاريبي(غنية بالحيوانات 

والــنــبــاتــات فــهــي مــوطــن أكــثــر مـــن 2000 نــــوع مـــن األنــــــواع األصــلــيــة 

منها نــحــو 200 نـــوع ال تــوجــد فــي أي مــكــان آخـــر فــي الــعــالــم، كما 

أن 76% منها زواحف برية، وجزيرة سانت لوسيا هي دولة ذات 

سيادة.

نباتات صحية
 تتجسد في الجزيرة المغامرة واإللهام، وال يرغب زوارها في 

مغادرتها أبـــداً ويتوقون إلــى الــعــودة إليها دائــمــاً، فهي بجمال 

ــــراً لــمــنــشــئــهــا الــــبــــركــــانــــي، وبـــفـــضـــل غــنــاهــا  ال يـــضـــاهـــيـــه جــــمــــال نـــــظـ

النباتات الصحية حتى أن الجزيرة  بالمعادن فــإن تربتها تنتج 

تـــبـــدو كـــأنـــهـــا تــحــفــة فــنــيــة مــــرســــومــــة، وكــــذلــــك نـــتـــج عــــن الــــثــــورات 

البركانية التي حدثت قبل مئات السنين تجمعات طينية فائرة 

النهاية عجائب  وينابيع كبريتية، وكــانــت نتيجة كــل ذلــك فــي 

طبيعية تجذب اآلخرين إلى الجزيرة.

«  جانب من جناح سانت لوسيا في إكسبو | البيان 

دبي - البيان

افتتح معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس 

الـــمـــديـــريـــن فــــي هــيــئــة الــــطــــرق والــــمــــواصــــالت، فــعــالــيــة )هـــاكـــاثـــون 

هــيــئــة الــــطــــرق والــــمــــواصــــالت فــــي إكـــســـبـــو(، بـــمـــشـــاركـــة 25 خــبــيــراً 

ومــتــخــصــصــاً مــــن األجـــنـــحـــة الـــمـــشـــاركـــة فــــي إكـــســـبـــو 2020 دبــــي، 

وفـــــريـــــق الـــــــــــرواد فـــــي الــــهــــيــــئــــة، ســــلــــط خــــاللــــهــــا الـــــضـــــوء عــــلــــى ثـــالثـــة 

ــــنـــــمـــــو االقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي، وســـــــعـــــــادة  ــــالـ مــــــواضــــــيــــــع رئـــــيـــــســـــة مــــتــــعــــلــــقــــة: بـ

المجتمع، واستشراف المستقبل.

حرص
وأكـــد الــطــايــر، فــي مستهل الــلــقــاء، حـــرص الهيئة عــلــى ترجمة 

توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 

نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، رعـــاه 

ــــاً لـــلـــتـــخـــطـــيـــط لـــبـــنـــاء  ــــيـ ــــاً مـــــؤســـــسـ ــــهـــــجـ الـــــــلـــــــه، فـــــــي جـــــعـــــل االبــــــتــــــكــــــار نـ

مــســتــقــبــل مــــســــتــــدام لــــأجــــيــــال الـــمـــقـــبـــلـــة، وتـــنـــفـــيـــذ رؤيـــــــة الـــقـــيـــادة 

بتحويل دبــي إلــى المدينة األكــثــر ابــتــكــاراً فــي الــعــالــم، ومواكبة 

التنقل،  التي يشهدها مجال مستقبل  المتسارعة  المتغيرات 

وتوظيفها في تحقيق السعادة والرفاهية وتعزيز جودة الحياة 

للسكان والزوار في إمارة دبي.

توجيهات
ونـــاقـــش الــهــاكــاثــون أبــــرز األفـــكـــار والــتــوجــهــات الــتــي تــدعــم الــنــمــو 

االقــــــتــــــصــــــادي بــــاســــتــــثــــمــــار خــــــدمــــــات الــــهــــيــــئــــة واالســــــتــــــغــــــالل األمــــثــــل 

ألصــولــهــا. كــمــا رّكـــز عــلــى تــعــزيــز تــكــامــل الــخــدمــات الــمــقــدمــة من 

الهيئة، واالرتقاء بمستوى اإلمارة لتكون مركزاً رئيساً للبحوث 

والــــــدراســــــات الــتــكــنــولــوجــيــة والـــمـــبـــتـــكـــرة، كـــمـــا نـــاقـــش احــتــيــاجــات 

األجـــــيـــــال الــــقــــادمــــة، وجــــــــودة الـــحـــيـــاة لـــكـــافـــة شــــرائــــح الــمــجــتــمــع، 

ومــســتــقــبــل الــتــنــقــل والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ومــتــطــلــبــات المستخدمين 

في المستقبل.

وشــهــد الــهــاكــاثــون تقديم عــدد كبير مــن الــمــبــادرات واألفــكــار 

الخاصة بالمواضيع الرئيسية بالحدث، وبما يدعم االستدامة 

البيئية، واالستغالل األمثل للتقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء 

االصطناعي والتعلم اآللي والبيانات الضخمة.

دبي - البيان

ــــاه دبـــــــي لـــتـــمـــكـــيـــن الــــــمــــــرأة اإلمـــــاراتـــــيـــــة  ــيــ ــ ــــهـــــود هـــيـــئـــة كــــهــــربــــاء ومــ ــــفــــــرت جـ أســ

وزيــــادة تمثيلها فــي قــطــاع الــطــاقــة، عــن رفـــع مساهمة مــوظــفــات الهيئة 

اإلماراتيات في تحقيق أهــداف الهيئة، وتعزيز دورهــا الريادي العالمي 

فــي قــطــاع الــمــؤســســات الــخــدمــاتــيــة. وفـــي رحــلــة اســتــضــافــة إكــســبــو 2020 

دبي، أنجزت الهيئة عدداً من المشاريع العمالقة، وبذلت المهندسات 

اإلمــــاراتــــيــــات فـــي الــهــيــئــة جــــهــــوداً مــخــلــصــة وبــــّنــــاءة لـــدعـــم مــســاعــي الــهــيــئــة 

الــهــادفــة إلـــى تــحــقــيــق رؤيــــة الــقــيــادة الــرشــيــدة لــجــعــل إكــســبــو 2020 دبــي 

أفــــضــــل نـــســـخـــة يـــمـــكـــن أن يـــشـــهـــدهـــا الــــعــــالــــم عـــلـــى اإلطــــــــــالق. وأدى تــوفــيــر 

الــهــيــئــة لــبــيــئــة تــنــافــســيــة تــقــوم عــلــى الــكــفــاءة والــتــمــيــز وتــقــديــر الــتــفــانــي في 

العمل إلى ترسيخ دورهــن في سرعة إنجاز مشروعات الهيئة الداعمة 

لــتــوفــيــر الـــطـــاقـــة الـــمـــســـتـــدامـــة لـــمـــرافـــق هـــــذا الــــحــــدث الـــعـــالـــمـــي وفـــــق أعــلــى 

مــعــايــيــر الــتــوافــريــة واالعـــتـــمـــاديـــة والـــكـــفـــاءة. وأثـــنـــى مــعــالــي ســعــيــد محمد 

التنفيذي لهيئة كهرباء ومــيــاه دبــي،  الرئيس  المنتدب  الطاير، العضو 

على جهود موظفات الهيئة اإلمــاراتــيــات اللواتي تركن بصمات راسخة 

فــــي إنــــشــــاء مـــحـــطـــات الـــتـــحـــويـــل الـــرئـــيـــســـيـــة الــــثــــالث فــــي مـــوقـــع الـــمـــعـــرض، 

وكافة المشاريع التي خصصتها الهيئة.  وقــال: »باتت إنــجــازات المرأة 

اإلماراتية نموذجاً مضيئاً يحتذى به عالمياً في العمل الوطني الفعال، 

ونموذجاً ملهماً لأجيال الحالية والمستقبلية. ومــا كــان هــذا ليتحقق 

ـــمــــــرأة الــــتــــي أرســــــــى دعــــائــــمــــهــــا الــــمــــغــــفــــور لـــــه الــــوالــــد  ــــــوال مــــســــيــــرة تـــمـــكـــيـــن الـــ لـ

المؤسس الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثــراه، وتدعمها 

توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الــدولــة، حفظه الــلــه، وســيــدي صــاحــب السمو الشيخ محمد بــن راشــد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 

الـــلـــه، لــتــمــكــيــن الــــمــــرأة فـــي جــمــيــع الــمــســتــويــات، وتـــوفـــيـــر فــــرص مــتــكــافــئــة 

ــــرأة. ونـــعـــتـــمـــد فــــي الـــهـــيـــئـــة ســـيـــاســـات عـــــادلـــــة، وبـــيـــئـــة دامـــجـــة  ــــمــ لـــلـــرجـــل والــ

لكل من النساء والرجال على حٍد سواء. ووصل عدد موظفات الهيئة 

إلــــــى 1943 مـــوظـــفـــة يـــعـــمـــلـــن فـــــي جـــمـــيـــع إداراتــــــــهــــــــا، ويـــشـــمـــل هــــــذا الـــعـــدد 

720 مــوظــفــة فـــي الــقــطــاع الــهــنــدســي والــفــنــي، فــيــمــا تــشــغــل 311 موظفة 

مــنــاصــب قــيــاديــة فـــي الــهــيــئــة. وتــشــكــل الــنــســاء اإلمـــاراتـــيـــات نــســبــة %81.5 

من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، كما تبلغ نسبة النساء 

اإلماراتيات في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة 34.2% حاصالت 

على مؤهالت عليا في المجاالت العلمية والهندسية«.

 محاور تتصدر هاكاثون 
هيئة الطرق والمواصالت

المهندسات اإلماراتيات..      
بصمات كفاءة في »إكسبو« 

« مطر الطاير  يتوسط المشاركين في الهاكاثون    |  البيان

دبي - البيان

أعــلــنــت كــلــيــات الــتــقــنــيــة الــعــلــيــا مـــن مــوقــع إكــســبــو 2020 إنــجــازاتــهــا 

ــــلـــــى  وعـ واإلداري  األكـــــــــاديـــــــــمـــــــــي  ــــيــــــن  ــبــ ــ ــــانــ الــــــجــ عــــــلــــــى  الـــــــمـــــــاضـــــــي  لــــــلــــــعــــــام 

الــــمــــســــتــــويــــيــــن الــــمــــحــــلــــي والـــــعـــــالـــــمـــــي، وشــــمــــلــــت اإلنـــــــــجـــــــــازات أبــــــــــرز مــا 

تحقق مــن نــتــائــج وفـــق األهــــداف االســتــراتــيــجــيــة الموضوعة 

الـــــتـــــي تــــســــتــــهــــدف إعـــــــــــداد كـــــــفـــــــاءات كــــــقــــــادة فـــنـــيـــيـــن فــي 

ــــاتـــــهـــــم بــــــمــــــا يـــــتـــــمـــــتـــــعـــــون بـــــــــه مـــــــــن مــــــــهــــــــارات  تـــــخـــــصـــــصـ

الــمــســتــقــبــل، وتــمــكــيــن الــطــلــبــة مــن أن يصبحوا 

ـــمــــال وأصـــــحـــــاب شــــركــــات نـــاشـــئـــة بــمــا  رواد أعـ

ــــاعـــــة فـــرصـــهـــم  ــنـ ــ ــــلـــــى صـ يــــجــــعــــلــــهــــم قــــــــادريــــــــن عـ

الـــــوظـــــيـــــفـــــيـــــة ال انـــــــتـــــــظـــــــارهـــــــا، بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلــــــى 

الهدف الرامي للعب دور فعال في مجال 

بالقطاعات  الــمــرتــبــطــة  التطبيقية  الــبــحــوث 

الحيوية واحتياجاتها من حلول وابتكارات 

ــــهـــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات وتــــحــــقــــيــــق الــــتــــطــــويــــر  لـــــمـــــواجـ

والجودة في األداء.

وجاء إعالن اإلنجازات عبر فيديو بعنوان »تحدي الدقيقتين« 

الــذي تطلقه الكليات للعام الثالث على التوالي يعلن من خالله 

الــبــروفــيــســور عــبــدالــلــطــيــف الــشــامــســي مــديــر مــجــمــع كــلــيــات التقنية 

الــعــلــيــا أبــــــرز مــــا حــقــقــتــه الـــكـــلـــيـــات خـــــالل الــــعــــام 2021 واالســـتـــعـــداد 

لدخول العام 2022.

وأضــــــــاف أن الـــكـــلـــيـــات بـــجـــهـــود فـــريـــق عــمــلــهــا تــمــكــنــت مــــن تــحــقــيــق 

عــــــدة إنــــــجــــــازات الـــــعـــــام 2021 أبـــــرزهـــــا أن الـــكـــلـــيـــات كــــانــــت ســـبـــاقـــة فــي 

االحتفاء بخريج دفعة العام 2021 »صناع المستقبل« من موقع 

إكـــســـبـــو2020 والـــبـــالـــغ عـــددهـــم 4 آالف خــريــج وخــريــجــة وذلــــك على 

مــدار أربــعــة أيــام فــي احــتــفــاالت أقيمت صباحاً ومــســاًء واستقطبت 

ــــاً مـــــن أولـــــيـــــاء األمـــــــــور وحـــــــــازت زخـــــمـــــاً مــجــتــمــعــيــاً  أكــــثــــر مـــــن 20 ألـــــفـ

وإعـــالمـــيـــاً كــبــيــريــن. وأشــــــار الـــبـــروفـــيـــســـور الــشــامــســي إلــى 

أن الــكــلــيــات عــمــلــت ضــمــن الــمــنــاطــق االقــتــصــاديــة 

ــــر  ــــويــ اإلبــــــــــداعــــــــــيــــــــــة الــــــــــحــــــــــرة وعــــــــبــــــــر بــــــــرنــــــــامــــــــج »تــــــطــ

الناشئة« على تحويل مشاريع  الــشــركــات 

وأفــــــكــــــار الـــطـــلـــبـــة الــــمــــبــــتــــكــــرة إلـــــــى شــــركــــات 

ناشئة ونجحت في تخريج 138 شركة 

نــاشــئــة، 36 مــنــهــا حــصــلــت عــلــى رخــص 

ــــتـــــجـــــاري فــي  تــــجــــاريــــة تــــــــــزاول نـــشـــاطـــهـــا الـ

ــــاً  ــبــ ــ ــــالــ طــ بــــــــــــــــــــــإدارة 520  الــــــــعــــــــمــــــــل،  ســـــــــــــوق 

وطالبة.

وأفــــاد بـــأن الــكــلــيــات اعــتــمــدت الــعــام 

الـــدراســـي الـــجـــاري تــمــويــل 62 مــشــروعــاً 

بــحــثــيــاً بــالــتــعــاون مــع مــؤســســات صــنــاعــيــة فــي مــجــاالت حيوية 

بقيمة، إجمالية تجاوزت ثالثة ماليين درهم، وذلك في مجاالت 

بــحــثــيــة عـــــدة، هـــي 13 مـــشـــروعـــاً بــحــثــيــة فـــي مـــجـــال الـــصـــحـــة، وســتــة 

مشاريع فــي مجال الطاقة المتجددة، وثــالثــة مشاريع فــي مجال 

المياه، و11 مشروعاً في مجال تقنية المعلومات، ومشروع في 

مجال النقل والمواصالت، و28 مشروعاً في مجال التعليم.

دبي - البيان

منذ ساعات الصباح الباكر، تجده يقف بالقرب من »حراس 

الــــعــــلــــم«، ُمــــرشــــحــــي أكــــاديــــمــــيــــة شــــرطــــة دبــــــي الـــذيـــن 

يـــــــتـــــــولـــــــون مـــــــهـــــــام رفـــــــــــع الــــــعــــــلــــــم فــــــــي الــــــمــــــراســــــم 

الـــرســـمـــيـــة بـــإكـــســـبـــو 2020 دبــــــي، يــتــفــقــد 

زيهم العسكري، وُيقدم التعليمات 

والــــــتــــــوجــــــيــــــهــــــات الــــــمــــــبــــــاشــــــرة لــــهــــم، 

ويقف عند كل تفصيلة دقيقة 

مــــــــــنــــــــــذ لــــــــحــــــــظــــــــة الــــــــــــــــوصــــــــــــــــول إلــــــــــى 

ســــــاحــــــة الـــــــوصـــــــل لــــــرفــــــع الـــعـــلـــم 

إلى لحظة المغادرة.

كــــــــــل حـــــــــركـــــــــة وانـــــــــتـــــــــقـــــــــال مــــن 

وإلــــــــــى ســــــاريــــــة الــــعــــلــــم يــــجــــب أن 

تـــكـــون بـــدقـــة مــتــنــاهــيــة وال مــجــال 

لـــــأخـــــطـــــاء، واالنــــــضــــــبــــــاط والــــمــــشــــي 

العسكري يجب أن يكونا على أعلى 

مــســتــوى مـــن الـــتـــنـــاســـق، فـــحـــراس الــعــلــم 

فــــــي مــــهــــمــــة خـــــاصـــــة لـــتـــمـــثـــيـــل وطــــنــــهــــم وتـــمـــثـــيـــل 

القيادة العامة لشرطة دبي.

هــــذه الـــمـــهـــام الــدقــيــقــة يـــتـــوالهـــا الــعــقــيــد عــبــد الـــعـــزيـــز مــحــمــد أمــيــن 

العبد الله، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة 

دبــــي، الــــذي ُيــمــكــن وصــفــه بــالـــ»مــايــســتــرو« الــُمــشــرف عــلــى مــراســم رفــع 

العلم في األيام الوطنية في إكسبو 2020 دبي.

يـــحـــرص الــعــقــيــد عــبــد الـــعـــزيـــز الــعــبــد الـــلـــه عــلــى أن يـــكـــون دقـــيـــقـــاً في 

لــبــســه وهـــنـــدامـــه الــشــخــصــي قـــبـــل الـــحـــضـــور إلـــــى فــعــالــيــات 

ــــــع الــــعــــلــــم، فـــيـــجـــب أن يــــكــــون مـــــثـــــاالً يـــحـــتـــذى  رفـ

لــــفــــريــــق عــــمــــلــــه، يــــــقــــــول: »قـــــبـــــل أن أدقــــــق 

عــــلــــى بـــــاقـــــي أعـــــضـــــاء فــــريــــقــــي أحـــــرص 

عـــــلـــــى أن أكــــــــــــون مـــــثـــــاالً  ــــاً  ــــيـ شـــــخـــــصـ

يــــــحــــــتــــــذى لــــــهــــــم فـــــــــي االنــــــضــــــبــــــاط 

الـــــــعـــــــســـــــكـــــــري«. وعـــــــــــن كـــيـــفـــيـــة 

تــحــضــيــر »حـــــــراس الـــعـــلـــم«، 

يــــؤكــــد الـــعـــقـــيـــد الــــعــــبــــد الـــلـــه 

أنـــــــه قــــبــــل الـــــمـــــراســـــم ُيــــجــــري 

تــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــش دقــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــق لــــــــكــــــــل 

الـــمـــرشـــحـــيـــن لـــلـــتـــحـــقـــيـــق مــن 

ــــامــــــل الــــــــهــــــــنــــــــدام. وأضـــــــــــــاف:  ــــكــ تــ

ــثــــانــــيــــة تـــتـــمـــثـــل فــي  »الـــــخـــــطـــــوة الــ

التأكد من العلم عبر التحقق من 

أنــه هــو العلم الصحيح لــلــدولــة التي 

يـــتـــم االحـــتـــفـــاء بــيــومــهــا الـــوطـــنـــي، وطــريــقــة 

طـــــّيـــــه لـــحـــمـــلـــه مــــــن الــــمــــرشــــحــــيــــن بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح، 

ويـــتـــم ذلـــــك مــــن خـــــالل أداء الـــبـــروفـــة الـــيـــومـــيـــة قـــبـــل ســـاعـــة مــن 

مراسم رفــع العلم، إلــى جانب التأكد من أن الحبل الُمستخدم في 

سارية رفع العلم سليم جداً حتى ال ينقطع أثناء المراسم«.

»التقنية العليا«.. حصيلة عام 
دراسي في »دقيقتين«

 عبد العزيز العبد الله.. 
تجسيد لمعنى االنضباط التام

عبد العزيز أمين العبد الله مايسترو 
مراسم رفع العلم | البيان 

٣
« سعيد  الطاير
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األكشاك..
متعة الشراء
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ال تقف جماليات وإبـــداعـــات فعاليات »إكــســبــو 2020 دبـــي« عند حــد معين، وهــي الــتــي وعـــدت زوارهــــا بمفاجآت 

تحملها إلــيــهــم كــل يـــوم خـــال جــولــتــهــم ضــمــن أجــنــحــتــه ومــواقــعــه وطــرقــاتــه، والكــتــمــال هـــذه الــرحــلــة الــمــمــتــعــة في 

تفاصيلها، لــزم معها توفير بعض التفاصيل التي تعزز تجربة زوار الــحــدث العالمي، ومــن بينها تلك األكشاك 

والمحات الصغيرة المنتشرة على جنبات طرق »إكسبو«، والتي تتنوع فيما تقدمه بين التسالي والمشروبات 

والتذكارات وغيرها، بما يخدم الزوار ويضفي على تجاربهم المزيد من المتعة.

تجذب تصميمات تلك الــوجــهــات االستهاكية، كافة أفـــراد األســـرة، ابــتــداًء مــن األطــفــال الــذيــن يستمتعون كثيراً 

بأصناف الحلوى والمثلجات واأللــعــاب والــتــذكــارات الخاصة بهذا الحدث العالمي، والتي يمثل اقتناؤها تذكاراً 

أثيراً على القلوب، بينما البالغون ال يمكنهم تفويت االستمتاع بأفضل لحظاتهم، وهم يرتشفون مشروباتهم 

المفضلة الساخنة أو الباردة، بينما يتابعون الفرق االستعراضية ويشاهدون الفعاليات التي تمتلئ بها طرقات 

إكسبو، ذلك اإلبهار البصري الذي يكمل حالة السعادة التي تمتلك أحاسيس الزوار.   )دبي ــ أحمد يحيى(

األكشاك في إكسبو تحظى بإقبال الزوار | تصوير | زافير ويلسون



»تفاهم« لتحمل تكاليف عالج السرطان والتصلب المتعدد»
دبي- مرفت عبد الحميد

يحرص إكسبو 2020 دبي على التكفل بالجانب اإلنساني، 

حيث وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمـع مذكرة تفاهم 

ــــــركـــتـــي »مـــــيـــــرك ســــيــــروتــــو الـــــشـــــرق األوســـــــــــط« و»مــــنــــزل  مـــــــع شـ

لــخــدمــات الــرعــايــة الــصــحــيــة«، أمــــس، فــي الــجــنــاح األلــمــانــي 

بإكسبو 2020 دبـــي، وذلـــك بــهــدف توفير الــعـــــاج للمرضى 

مــــــن الـــمـــقـــيـــمـــيـــن فــــــي دولــــــــــة اإلمــــــــــــــــارات الــــمــــصــــابــــيــــن بــــســــرطــــان 

الــرأس والعنق، وسرطان  القولون والمستقيم، وسرطان 

الظهارة البولية، والتصلب المتعـدد، ممـن ال يستطيعون 

تحمل تكاليف هـذه األدوية سـواء مـن المشمولين بضمان 

ــــاً عـــلـــى  ــــيـ ــــزئــــــي أو الـــــــذيـــــــن ال يــــمــــلــــكــــون ضـــــمـــــانـــــاً صـــــحـ صـــــحـــــي جــ

اإلطاق.

ــــاهـــــم، والـــــتـــــــــــي تـــــــعـــــــد جـــــــــــــــزءاً مـــــــــن مــــبـــــــــادرة  ــــفـ ــتـ ــ ووقــــــــــع مــــــذكــــــرة الـ

وزارة  وكــــيــــل  األمـــــيـــــــــــري،  ــــــيـــن  ـــــــن حـــسـ بــ أمـــــــيـــــــن  ــــتـــــور  الـــــدكـ »روان«، 

الصحي؛  التنظيم  لقطاع  المساعد  المجتمع  ووقــايــة  الصحة 

ورمـــــزي مـــــراد نــائــب الــرئــيــس اإلقــلــيــمــي ألعــمـــــال »مــيـــــرك« بمجال 

الــرعــايــة الــصــحــيــة فــي منطقة الــشــرق األوســـــــط وأفــريــقــيــا وتــركــيــا 

ــــة الـــــــــــدول الـــمـــســـتـــقـــلـــة؛ ويـــــاســـــر قـــريـــشـــي،  ـــ وروســـــيـــــا وبـــــلـــــدان رابــــطــ

الـــعـــضـــو الـــمـــنـــتـــدب لـــشـــركـــة مــــنــــزل لـــخـــدمـــات الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة، 

وإرنـــســـت بــيــتـــــر فــيــشــر، ســفــيــر جــمــهــوريــة ألــمــانــيــا االتـــحـــاديـــة لــدى 

ــــارات، والــبــروفــيــســور فــرانــك ستانجينبيرج هــافــركــاه،  دولـــة اإلمــ

فــي شــركــة »إي  العـائلي  التنفيذي والمجلس  المجلس  رئــيــس 

ميرك كاي جي«.

 دعم المرضى 
وتركـز مـبـادرة »روان« على دعـم المرضى المصابين بالتصلب 

المتعدد، وهـو اضطراب عصبي شـائع يعـاني منـه أكثـر مـن 2.3 

مليون شخص حـول الـعـالم، وكذلك السرطان، وهو السبب 

الــرئــيــس لــلــوفـــــاة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، حــيــث تسبب بــوفــاة 10 

مايين شخص تقريبـاً فـي عـام 2021.

وشــهــد قــطــاع األدويـــــة تـــــطـــــوراً كــبــيــراً فــي دولـــة اإلمــــارات خال 

الـــســـنـــوات الــعــشــر الــمــاضــيــة بــفــضـــــل الـــــدعـــــم الــحــكــومــي الــهــائــل، 

وتوجيهات القيادة اإلماراتية الرشيدة لتقديم خدمات صحية 

ــــــة 2021، وتـــفـــخـــــــر شـــــركــة  عـــالـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــوى انـــســـجـــامـــاً مــــع رؤيـ

»مــــــيــــــرك« بـــمـــســـاهـــمـــتـــهـــا فــــــي هـــــــذا الــــنــــمــــو مـــنـــــــذ بـــــــدء نـــشـــاطـــهـــا فــي 

اإلمارات عام 2007.

وقـــــال الـــدكـــتـــور أمـــيـــن بـــن حــســيــن األمــــيــــري: »تــتــمــثـــــل رســالــتــنــا 

الــرعــايــة الصحية للمجتمع اإلمــاراتــي،  فــي توفير أعــلــى معايير 

وفــي إطــار هــذه الــرســالــة، وتماشياً مــع األجــنــدة الوطنية لدولة 

اإلمارات، ال تدخر الوزارة جهداً لمعالجـة السـرطان واألمراض 

المستعصية األخـرى لضمان حياة أطول وأكثر سعادة وصحة 

للجميع«.

وأضاف: »إن التعاون مع مبادرة »روان« يتيح توفير أحدث 

ــــــاء مــجــتــمــعــنــا، وتــحــســيــن مـــســـتـــوى الـــرعـــايـــة  األدويــــــــة لــجــمــيــع أبـــنـ

الــصــحــيــة فـــي دولـــــة اإلمـــــــــارات، مـــشـــيـــراً إلــــى أن الـــمـــبـــادرة تشمل 

جميع المرضى المقيمين على أرض دولة اإلمارات«.

 تطوير األدوية 
ــــــــزي مـــــــــــراد: »تـــتـــمـــثـــل أولــــويــــتــــنــــا الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي اكـــتـــشـــاف  ــ ــــــــال رمـ ــ وقـ

وتــــطــــويــــر األدويــــــــــة الـــمـــبـــتـــكـــرة، وتــــوســــيــــع نــــطــــاق وصـــــــــول الـــمـــرضـــى 

إليها، وبالتالي تحسين حياتهم، وتتماشى مبادرة »روان« مع 

هذه المهمة وكذلك مع رسالة وزارة الصحة ووقاية المجتمع 

التي تركز بالدرجة األولـــى على تعزيز معايير رعــايــة المرضى، 

وتوفير البيئة المواتية لابتكار، وتوفير أعلى مستويات الرعاية 

الصحية للجميع«.

وكجزء من االتفاقية، سيتم توريد األدويـة عنـد الطلـب 

لـــلـــمـــرضـــى الــــذيــــن ال يــســتــطــيــعــون تـــحـــّمـــــــل تـــكـــالـــيـــفـــهـــا، وذلــــك 

ــتـــــعـــــاون بــــيــــن »مــــــيــــــرك« والــــجــــمــــعــــيــــات الـــخـــيـــريـــة  ــ مـــــن خـــــــال الـ

المختلفـة.

االتفاقية 
 جزء من مبادرة »روان« 
 وتضم وزارة الصحة 
و»ميرك« و»منزل«

»ألف«
 نتاج تعاون العديد من المبدعين 
والكفاءات المحلية والعالمية

ركزنا 
على دور العالم العربي 
واإلسالمي في تقدم البشرية

« خالل توقيع االتفاقية في الجناح األلماني   |   تصوير: زافير ويلسون

دبي – وائل اللبابيدي

قالت َمرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر 

في إكسبو 2020 دبي إن التنقل هو سبيل المجتمعات 

نحو المعرفة والخطوة األولى في بناء حضارة الشعوب 

وأساس التقدم البشري. 

وأكـــــــــــدت فـــــريـــــدونـــــي أن مــــفــــهــــوم الــــتــــنــــقــــل فــــــي إكــــســــبــــو ال 

إنــمــا يمتد  الــتــصــور التقليدي بمعنى السفر  يقتصر على 

ليشمل تنقل األشخاص واألفكار والسلع والبضائع عبر 

الــــحــــدود والــــــــدول، فــهــو يــشــمــل الــســفــر والـــنـــقـــل والـــتـــجـــارة 

ونــقــل الــمــعــارف والــثــقــافــات والــبــيــانــات والــمــعــلــومــات وهــو 

أحــــد أهــــم أســــس االتـــصـــال الــتــي تــحــفــز الــتــقــدم الــبــشــري، 

وهــــو الــمــســاهــم األكـــبـــر فـــي تــواصــلــنــا مـــع الـــنـــاس، وفهمنا 

للثقافات المختلفة، فضالً عن تبادلنا المعارف واألفكار. 

وأضــــافــــت فـــي تــصــريــحــات لــــ»الـــبـــيـــان« أن الــتــنــقــل يعمل 

عـــــــلـــــــى ربـــــــــــــط الــــــــــــنــــــــــــاس، وإتــــــــــــاحــــــــــــة الــــــــــفــــــــــرص لـــــــهـــــــم لـــــلـــــتـــــعـــــارف 

والـــتـــفـــاهـــم ومـــمـــارســـة األعــــمــــال والــــتــــعــــاون والـــــوصـــــول إلـــى 

الـــمـــعـــرفـــة واالبــــتــــكــــار والــــحــــلــــول الــــتــــي تـــمـــكـــن الــمــجــتــمــعــات 

التنمية والتطور وصنع  المحلية والعالمية مــن تحقيق 

المستقبل. 

 تصميم 
ــــف ـ جــــنــــاح الـــتـــنـــقـــل«، قــــالــــت فـــريـــدونـــي:  وعـــــن تــصــمــيــم »ألـــ

ــــتـــــاج تـــــعـــــاون بــــيــــن الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــبـــدعـــيـــن  ــــنـــــاح هـــــو نـ »الـــــجـ

ــــيــــــة لــــــلــــــخــــــروج بـــتـــصـــمـــيـــم  ــــمــ ــــالــ ــــيـــــة والــــــعــ ــــلـ والـــــــــكـــــــــفـــــــــاءات الـــــمـــــحـ

ومــحــتــوى يــتــمــاشــى مــع رؤيـــة إكــســبــو ورغــبــتــه بتحقيق أثــر 

إيجابي هادف وخاصة على الشباب وأجيال المستقبل. 

فــــالــــجــــنــــاح يــــجــــّســــد قــــصــــة الـــتـــنـــقـــل بـــطـــريـــقـــة تـــفـــاعـــلـــيـــة تـــزخـــر 

بــالــتــشــويــق، ويــحــتــفــل بــالــمــنــطــقــة الــعــربــيــة بــصــفــتــهــا مــنــارة 

رائدة في مجال التنقل عبر العصور«. 

وتــــابــــعــــت قــــائــــلــــًة: الـــتـــنـــقـــل هـــــو أمــــــر فـــــي غــــايــــة األهــــمــــيــــة ألنـــه 

أســاس التقدم البشري فكما تعلم أطلقنا اســم »ألــف« 

– الــــحــــرف األول فــــي األبـــجـــديـــة – كــــداللــــة عـــلـــى أن الــتــنــقــل 

هــــــو الـــــخـــــطـــــوة األولـــــــــــى فــــــي بـــــنـــــاء حــــــضــــــارة الـــــشـــــعـــــوب، وأمــــــا 

رســـالـــتـــي الـــتـــي أحـــــب أن أنــقــلــهــا مــــن خـــــالل »الــــبــــيــــان« فــهــي 

دعوة الزوار لعيش تجربة »ألف ـ جناح التنقل« والتفكير 

فـــــي مـــســـتـــقـــبـــل الـــتـــنـــقـــل الــــــــذي يـــــرونـــــه أنــــســــب لـــهـــم وأفـــضـــل 

ــــتـــــواصـــــل  ــــلـــــة الـ ــــيـ لـــلـــمـــجـــتـــمـــع واإلنــــــســــــانــــــيــــــة، الــــتــــنــــقــــل هـــــــو وسـ

الـــحـــضـــاريـــة مــــع الـــعـــالـــم مـــنـــذ األزل وســتــســتــمــر فــــي لــعــب 

دورها المحوري.

وأردفــــت: »مــا يميز جــنــاح التنقل هــو أنــنــا ركــزنــا على 

دور العالم العربي واإلسالمي في تقدم البشرية عبر 

إســهــامــات الــعــرب قــديــمــًا وحــديــثــًا فــي التنقل وجسدنا 

ذلك في رحلة عبر الزمان والمكان فنزور بيت الحكمة 

في بغداد ونقابل عمالقة التنقل عبر العصور لنعرف 

الـــعـــالـــم بــمــســاهــمــة هــــذه الــشــخــصــيــات فـــي دفــــع عجلة 

التنقل العالمي على مدى قرون عدة، ونوظف قصص 

ــــكـــــشـــــاف مـــفـــهـــوم  ــتـ ــ ــــيـــــيـــــن السـ ــــتـــــاريـــــخـ هــــــــــــؤالء الــــعــــمــــالــــقــــة الـ

التنقل، وقوته وأثره واسع النطاق. ونحاول أن نروي 

قــصــتــهــم بــطــريــقــة شــيــقــة ومــمــتــعــة بــحــيــث يـــكـــون الـــزائـــر 

جـــــزءاً مـــن الــحــكــايــة.. بــعــدهــا يــمــضــي الـــزائـــر عــبــر الــزمــن 

إلى القرن الحادي والعشرين، ليتعرف على 

جــــــهــــــود اســـــتـــــكـــــشـــــاف الــــفــــضــــاء 

افتراضيًا  ويــدخــل عالمًا 

بالبيانات، قبل  عامراً 

يـــنـــتـــقـــل إلـــــــى مــــدن  أن 

الـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل، حـــيـــث 

يحصل على لمحة عن التطور المحتمل للتنقل. 

االستدامة 
وأشارت فريدوني إلى أن االستدامة كانت ركيزة أساسية 

في تصميم الجناح الذي يحقق معيار LEED الذهبي، 

ويـــحـــقـــق ذلــــــك بــتــضــمــيــن عـــنـــاصـــر الـــتـــظـــلـــيـــل فـــــي الــتــصــمــيــم 

لتقليل الحاجة للتكييف، كما وتعكس كسوته المعدنية 

الــحــرارة وتستفيد األلـــواح الكهروضوئية الــمــوجــودة على 

السطح من الطاقة الشمسية.

600 ألف
وقـــــالـــــت َمـــــرجـــــان فـــــريـــــدونـــــي: اســـتـــقـــبـــل جــــنــــاح الـــتـــنـــقـــل حــتــى 

ــــتـــــوقـــــع زيـــــــــــادة األعـــــــــداد  ــــوالــــــي 600 ألــــــــف زائـــــــــــر، ويـ ــــيــــــوم حــ الــ

خالل األيــام المقبلة. وكــان إكسبو أطلق مؤخراً »مخيم 

الــشــتــاء« فــي ثــالثــة مــواقــع فــي إكــســبــو 2020 دبـــي، حيث 

يـــمـــكـــن لــــأهــــل تـــــرك أطـــفـــالـــهـــم مــــن أعــــمــــار خـــمـــس ســـنـــوات 

لــالنــضــمــام إلــــى مــجــمــوعــات مــكــونــة مـــن حـــوالـــي 20 طــفــالً 

وتــحــت إشــــراف مــخــتــصــيــن، والــقــيــام بــرحــالت الستكشاف 

المعرض. 

عمالقة
وأضــــافــــت: تـــم وضــــع نــصــب عــمــالقــة لـــــ3 شــخــصــيــات عــربــيــة 

رئيسية في جناح التنقل أسهمت بتشكيل تاريخ التنقل 

وهـــــي: »الـــبـــكـــري« وهــــو جـــغـــرافـــي ومـــوســـوعـــي وأديــــــب عــربــي 

أنــــدلــــســــي أشــــهــــر كـــتـــبـــه »الــــمــــســــالــــك والــــمــــمــــالــــك«، وأطـــلـــقـــت 

ــــلـــــى فــــــوهــــــة مـــن  ــــمــــــه عـ ــــا اســ وكـــــــالـــــــة الـــــفـــــضـــــاء األمـــــريـــــكـــــيـــــة نــــــاســ

ــــيـــــزة فـــــــي حـــقـــل  ــــتـــــمـ ــــاتــــــه الـــــمـ ــــامــ ــــهــ ـــرا إلســ ــ ــــديـ ــــقــ فـــــــوهـــــــات الـــــقـــــمـــــر تــ

الــجــغــرافــيــا. و»ابـــــن بــطــوطــة« الـــرحـــالـــة والــجــغــرافــي الشهير 

صاحب الكتاب الشهير »تحفة النظار في غرائب األمصار 

وعــجــائــب األســــفــــار« الـــــذي قــطــع مــســافــات لـــم يــدانــيــه فيها 

ــــائــــــل الــــنــــقــــل الــــحــــديــــثــــة، كـــــذلـــــك »ابــــــن  ــــهـــــور وســ أحـــــــد حــــتــــى ظـ

مــــــــاجــــــــد« وهــــــــــو مــــــــــالح وجـــــــغـــــــرافـــــــي عــــــربــــــي مــــــــن جـــــلـــــفـــــار )رأس 

ــــنـــــد«، ألـــــــف الــــعــــديــــد مــن  الــــخــــيــــمــــة(، لــــقــــب »مــــعــــلــــم بــــحــــر الـــــهـ

المراجع المالحية.

التنقل الخطوة األولى لبناء الحضارات
الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في إكسبو لـ»                         «

« مرجان فريدوني
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ـ وائل نعيم  دبي 

أكـــــد ريــــحــــان أســــــد، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــبـــرامـــج الـــفـــعـــالـــيـــات فــــي إكــســبــو 

بـــــن راشــــــــد آل مــكــتــوم  2020 دبــــــي أن صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد 

ــــاه الـــلـــه،  نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء حـــاكـــم دبــــــي، رعــ

عــنــدمــا قــدمــت دبـــي الســتــضــافــة إكــســبــو وعـــد ســمــوه بـــأن إكــســبــو 2020 

دبي سيقدم التجربة الرقمية األكثر تقدماً في تاريخ معارض إكسبو 

الــــدولــــيــــة، ويــــوفــــر إكـــســـبـــو االفــــتــــراضــــي تـــمـــثـــيـــاً شـــيـــقـــاً لـــلـــحـــدث الــفــعــلــي، 

يـــمـــكـــن لــــــلــــــزوار الــــــوصــــــول إلــــيــــه والــــتــــفــــاعــــل مــــعــــه بـــســـهـــولـــة خــــــــارج حـــــدود 

الموقع الفعلي، وهذا ما تحول إلى حقيقة واقعية، حيث منذ بداية 

إكــســبــو حــتــى اآلن بــلــغ عـــدد الــــزيــــارات االفــتــراضــيــة أكــثــر مـــن 30 مليون 

زيــارة منها 60 % منها للحفات و30 % لألجنحة و10 % للفعاليات 

الخاصة باألطفال، مبيناً أن ثمة منظومة معلوماتية تقنية متكاملة 

فــــي عــــــرض الـــمـــحـــتـــوى الــــثــــري لـــفـــعـــالـــيـــات وأحـــــــــداث وأنـــشـــطـــة الـــمـــعـــرض 

العالمي.

زيارات افتراضية 
وقـــال ريــحــان خــال اإلحــاطــة اإلعــامــيــة رداً على ســـؤال »الــبــيــان«: دبي 

مدينة متقدمة عالمياً في مجال التقنية وفي إكسبو نستخدم تقنية 

التابعة  الذكاء االصطناعي في الموقع اإللكتروني وجميع المنصات 

إلكــســبــو، بــهــدف تــلــبــيــة رغـــبـــات الــجــمــهــور وجــعــل الــــزيــــارات االفــتــراضــيــة 

ــــنـــــصـــــات لــــجــــعــــل الــــجــــمــــهــــور  ــنــــا بـــتـــصـــمـــيـــم الـــــمـ ــــيـــــث قــــمــ أقـــــــــــرب لــــــلــــــواقــــــع، حـ

يـــشـــعـــرون بـــالـــدهـــشـــة والـــمـــتـــعـــة خـــــال الـــــزيـــــارات االفـــتـــراضـــيـــة وأقـــــــرب مــا 

تكون للواقع، وكانت النتائج مبهرة إذ تعكس عدد هذه الزيارات التي 

حققت رقماً غير مسبوق من أكثر من 180 بلداً حول العالم حقيقة 

أن هذه النسخة من إكسبو هي النسخة األكثر تقدماً رقمياً.

تلبية التطلعات
ــتــــنــــوعــــة فــــــي إكــــســــبــــو دبــــــــي عــلــى  وتـــــــابـــــــع: نـــــقـــــوم بـــــعـــــرض الــــفــــعــــالــــيــــات الــــمــ

جـــمـــيـــع الــــمــــنــــصــــات والــــتــــطــــبــــيــــقــــات الـــــخـــــاصـــــة بـــــالـــــحـــــدث الــــعــــالــــمــــي، ويـــتـــم 

إدارة الــمــحــتــوى بــتــقــنــيــات الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي لــتــلــبــيــة رغـــبـــات الــزائــريــن 

وفقاً للسلوكيات االفتراضية لديهم، بحيث نلبي شغف الجميع با 

استثناء باختيار المنصات المفضلة لديهم في مشاهدة الفعاليات، 

الفتاً إلى أنه في بداية إكسبو كانت الزيارات االفتراضية 65 % للذكور 

و35 % لإلناث وقبل حوالي أسبوع بات 50 % لكل من الذكور وكذلك 

لإلناث.

6 ماليين 
وأشار إلى أن أكثر من 6 مايين شخص شاهدوا حفل افتتاح إكسبو 

ــــــي عـــــن بــــعــــد، و4.1 مــــايــــيــــن زيــــــــــارة افــــتــــراضــــيــــة لـــحـــفـــل الــــفــــنــــان كـــاظـــم  دبـ

الــمــغــنــيــة  لـــحـــفـــل  افــــتــــراضــــيــــة  زيــــــــــارة  الــــســــاهــــر حــــتــــى اآلن، و3.9 مــــايــــيــــن 

العالمية المعروفة، إليشيا كيز، الذي أقيم مؤخراً في إكسبو دبي، 

كما بلغ عــدد الــذيــن حملوا تطبيق إكسبو مــن الــمــوقــع حــوالــي نصف 

بــالــواقــع االفتراضي  مليون شــخــص، ويمكن مشاهدة أحـــداث إكسبو 

بتقنية ثاثية األبعاد. 

وأوضح ريحان أسد أن 85 % من المشاهدات االفتراضية تأتي من 

خال الهواتف الذكية و10 % عبر الحواسيب و5 % من خال األلواح 

الذكية، مشيراً إلى أنه يتم تحليل هذه البيانات للوقوف على معرفة 

ماذا يرغب الجمهور وتعزيز المحتوى بحسب التطلعات.

قائمة
وأشــــــــــــــار أســــــــــد إلــــــــــى أن قـــــائـــــمـــــة الــــــــــــــدول الـــــعـــــشـــــر الــــــتــــــي تـــــتـــــصـــــدر الــــــــزيــــــــارات 

االفــــتــــراضــــيــــة، هــــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي: اإلمــــــــــارات، الـــهـــنـــد، الــفــلــبــيــن، مــصــر، 

الــــســــعــــوديــــة، الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة األمــــريــــكــــيــــة، إنـــدونـــيـــســـيـــا، الــــبــــرازيــــل، 

المكسيك، بنغاديش.

متابعة يومية 
وأكدت شونا ماكغي نائب رئيس االتصال في إكسبو 2020 دبي، أن 

سامة الجميع فــي المعرض العالمي مــن عارضين وزوار وموظفين 

ــــنـــــاك عـــمـــل يــــومــــي ومـــتـــابـــعـــة عـــــن كـــثـــب مـــــع الـــجـــهـــات  يـــعـــتـــبـــر أولـــــويـــــة وهـ

الــصــحــيــة لــتــحــقــيــق هــــذه الـــغـــايـــة، والـــتـــشـــديـــد عــلــى اإلجـــــــــراءات الــصــحــيــة 

ولــبــس الــكــمــامــات، والـــحـــرص عــلــى تــعــقــيــم جــمــيــع األمــــاكــــن، حــيــث إن 

مــوقــع الــحــدث الــدولــي مـــزود بمحطات تعقيم مــتــطــورة، ويــطــلــب من 

الزوار تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.

وذكرت أنه تم تعليق بعض الفعاليات مؤقتاً التي تتطلب التقارب 

أو االتصال المباشر بين العاملين مثل االستعراضات والفنون األدائية 

للفنانين المتجولين، وذلك كإجراء وقائي قصير األجل، مشيرة إلى 

أن إكسبو 2020 دبي، يحرص منذ بداية الجائحة، على تطبيق جميع 

اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية الوقاية من »كوفيد 19«.

ألربعاء ا   |   ١ ٥ ١ ٦ ٠ د  لعد ا   |   ٢ ٠ ٢ ١ يســمبر  د   ٢ ٢  |  1 4 4 ٣ لــى   و أل ا ى  د جمــا   ١ ٧

١١

ريحان أسد:

 % 85
من المشاهدات االفتراضية عبر 

الهواتف الذكية 

 % 60
من الزيارات عن بعد للحفالت

 % 30
لألجنحة

 % 10
لفعاليات األطفال

»الكليات والمراكز البحثية« جديد »جامعة المستقبل«
العين - البيان

تــنــظــم جــامــعــة اإلمـــــــارات مـــعـــرض »الــكــلــيــات والـــمـــراكـــز الــبــحــثــيــة«، 

بــجــنــاحــهــا - جــامــعــة المستقبل - فــي الــفــتــرة مــن ديــســمــبــر 2021 

وحتى مــارس 2022 إلبــراز برامجها وأنشطتها خــال مشاركتها 

في الحدث الدولي.

وأفـــــــاد الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى الـــمـــعـــرض أنـــــه يــعــتــبــر واجــــهــــة الــجــامــعــة 

أمــام المجتمع المحلي، والـــذي ُيــعــزز مــن دورهـــا كمركز إلنتاج 

الــمــعــرفــة مـــن خــــال الــبــحــث الــعــلــمــي والـــبـــرامـــج األكــاديــمــيــة الــتــي 

ــــنـــــاء  ــــتـــــكـــــار وبـ ــــكــــــون مــــــــركــــــــزاً لـــــابـ تــــــدعــــــم طـــــمـــــوحـــــات الـــــجـــــامـــــعـــــة بـــــــــأن تــ

المعرفة العلمية، حيث يتم من خاله إبراز الجهود واألنشطة 

الــبــحــثــيــة لــلــبــاحــثــيــن والـــطـــلـــبـــة عـــبـــر عــــــروض تــقــنــيــة وتـــــجـــــارب حــيــة. 

ويتم في جناح جامعة اإلمـــارات في إكسبو 2020 دبــي تنظيم 

ــــا الـــبـــحـــثـــيـــة  مــــــعــــــارض مــــؤقــــتــــة لـــجـــمـــيـــع كــــلــــيــــات الــــجــــامــــعــــة ومــــــراكــــــزهــ

لــعــرض اإلنـــجـــازات واالبـــتـــكـــارات أمــــام زوار الــجــنــاح، حــيــث سيتم 

ــــيـــــن هـــــــــذه الــــــمــــــعــــــارض بـــــــدايـــــــة بـــــمـــــعـــــرض الـــــعـــــلـــــوم لـــــإنـــــجـــــازات  تـــــدشـ

الـــبـــحـــثـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــــــــذي تـــنـــظـــمـــه كـــلـــيـــة الــــعــــلــــوم فـــــي جـــامـــعـــة 

ــــيـــــن وأعــــــــضــــــــاء هـــيـــئـــة  ــــثـ ــــبـــــاحـ اإلمــــــــــــــــــارات بـــــمـــــشـــــاركـــــة طــــلــــبــــة الــــكــــلــــيــــة والـ

التدريس.

رؤى
وستعرض هــذه المعارض المتنوعة رؤى وطموحات الجامعة، 

إليجاد الحلول العلمية للتحديات المجتمعية، من خال بحوث 

علمية نوعية متصلة باألولويات االستراتيجية الوطنية. كما ُتعد 

هـــــذه الــــمــــعــــارض فـــرصـــة أمــــــام الـــبـــاحـــثـــيـــن وأعــــضــــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس 

لـــبـــنـــاء شـــــراكـــــات مــجــتــمــعــيــة فـــعـــالـــة مــــن خـــــال الــــتــــواصــــل والـــنـــقـــاش 

اإليـــــجـــــابـــــي مـــــع زّوار جــــنــــاح الــــجــــامــــعــــة فـــــي مــــعــــرض إكــــســــبــــو، حــيــث 

سيقوم الباحثون وأعضاء التدريس باإلضافة إلى طلبة التعليم 

الــــعــــالــــي والـــــــدراســـــــات الـــعـــلـــيـــا بــــعــــرض نـــــمـــــاذج مـــــن اإلنـــــتـــــاج الــبــحــثــي 

داخل القاعة الُمتصلة بالجناح والتي ُتبّين كيفية عمل كل منتج.

تعزيز
ــــهــــــدف جــــامــــعــــة اإلمــــــــــــــارات مــــــن هـــــــذه الـــــمـــــعـــــارض الــــمــــتــــنــــوعــــة إلــــى  وتــ

تــعــزيــز ســمــعــتــهــا الــعــالــمــيــة الــــرائــــدة فـــي مـــجـــال الــبــحــث الــعــلــمــي، 

وإبــراز دورهــا وأنشطتها الرائدة والمتميزة أمــام ضيوف معرض 

إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي الـــعـــالـــمـــيـــيـــن مـــــن األكــــاديــــمــــيــــيــــن والـــبـــاحـــثـــيـــن، 

إضـــافـــة إلــــى الــطــلــبــة الــبــاحــثــيــن عـــن أفـــضـــل أمـــاكـــن الــــدراســــة الــتــي 

تــســهــم فـــي دعــــم مــســيــرتــهــم الــعــلــمــيــة الــمــســتــقــبــلــيــة داخـــــل ســوق 

العمل العالمية.

الدرون والروبوت.. من المطعم لمائدتك
دبي - البيان

أكد أونور إلجون، نائب الرئيس للشؤون االستراتيجية في »طلبات«، أن قطاع 

توصيل الطعام قد حقق نمواً كبيراً إثر أزمة )كوفيد19(، معتبراً أن عمال 

تطبيقات التوصيل كانوا من أبطال فترة األزمة.

ــــارات الـــــعـــــديـــــدة الـــــتـــــي تــــــم إنـــــجـــــازهـــــا خــلــف  ــ ــــكـ ــ ــتـ ــ ــ وأشـــــــــــار إلــــــــى أن االبـ

الــكــوالــيــس خـــال األشــهــر الــثــمــانــيــة عــشــر الــمــاضــيــة أســهــمــت في 

تغيير مستقبل قطاع توصيل الطعام، مؤكداً أنه تم إنجاز 

الـــكـــثـــيـــر مـــــن هـــــــذه االبــــــتــــــكــــــارات فـــــي دول مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 

الــخــلــيــجــي، وأن الـــهـــدف هـــو تــقــلــيــل الـــوقـــت الــمــســتــهــلــك 

إلــى حــالــة »مــن المطعم  فــي عملية التوصيل وصـــوالً 

لمائدتك«. وقال إلجون: »شّكل إكسبو 2020 دبي 

منصة مهمة استطعنا من خالها عرض ابتكاراتنا 

الــطــعــام، كما  الرسمي لتوصيل  الشريك  بصفتنا 

مــّثــل الــحــدث فــرصــة لــعــرض رؤيــتــنــا عــن مستقبل 

الـــــطـــــعـــــام«. وواصــــــــــل إلــــــجــــــون: »يــــشــــّكــــل الـــتـــوصـــيـــل 

بــــاســــتــــخــــدام طـــــائـــــرات الــــــــــدرون جـــــــــزءاً مـــــن الــــحــــّل، 

لـــمـــا يـــمـــتـــاز بــــه مــــن ســـرعـــة وانـــخـــفـــاض الــتــكــالــيــف، 

إكسبو 2020 تجريب  استطعنا خــال فعاليات 

تقنية أخرى وهي استخدام الروبوتات لتوصيل الطعام على نطاق واسع«.

الوقت الضائع 
واعـــتـــبـــر أن الــتــكــنــولــوجــيــا تــقــلــل مـــن الـــوقـــت الـــضـــائـــع، مـــوضـــحـــاً: »كــثــيــر من 

وحدات السكن مرتفعة الطوابق، وعند استعراض الخطوات الازمة 

لــخــدمــة تــوصــيــل الــطــعــام نــجــد أن عــامــل الــتــوصــيــل يــجــب أن يصل 

إلــى الوجهة، ثم يتحّدث مع أمــن المبنى، وينتظر المصعد، 

ويـــجـــد الـــشـــقـــة، تــســتــطــيــع الــــروبــــوتــــات الــــيــــوم الـــمـــســـاعـــدة فــي 

تنفيذ بعض الخطوات من تلك العملية، حيث سيكون 

هـــنـــاك روبــــوتــــات عــنــد مـــدخـــل كـــل بـــــرج، ويــمــكــن لــعــامــل 

التوصيل الــوقــوف ومسح رمــز االستجابة، ثــم يتولى 

الروبوت بقية الخطوات«.

مستقبل هجين 
وأكد أن »طلبات« تسعى لتحقيق نموذج هجين 

فــــي الــمــســتــقــبــل، ال تـــحـــل فـــيـــه الــــروبــــوتــــات مــحــل 

الــعــنــصــر الــــبــــشــــري، بــــل تــتــضــافــر جـــهـــودهـــمـــا مــعــاً 

وتـــتـــكـــامـــل لـــلـــقـــيـــام بـــخـــدمـــة تـــوصـــيـــل الــــطــــعــــام إلـــى 

العميل بكفاءة.

»إكسبو«.. شغف الرقمنة 

« جامعة اإلمارات تعرض الرؤى 
والطموحات في إكسبو | البيان 
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« تصوير: ناصر المنصوري، سالم خميس، أحمد عبيد، غالم كاركر، زافير ويلسون، إبراهيم صادق، أحمد بدوان والوكاالت

دبي - البيان 

ــــبـــــو2020 إلبــــــــراز إمـــكـــانـــاتـــهـــا وإرثــــهــــا  اســـتـــثـــمـــرت إيـــطـــالـــيـــا يـــومـــهـــا الـــوطـــنـــي فــــي إكـــــسـ

الرياضي، والتأكيد على دور الرياضة في تنمية العالقات بين الشعوب 

وتـــغـــيـــيـــر حــــيــــاة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات لــــأفــــضــــل، حــــيــــث اســــتــــضــــاف الـــجـــنـــاح 

اإليطالي فعاليات »يوم الرياضة اإليطالية«.

وشهدت الفعاليات مشاركة عدة شخصيات سياسية 

وريــــاضــــيــــة إيـــطـــالـــيـــة يــتــقــدمــهــم لـــويـــجـــي دي مــــايــــو وزيــــر 

الخارجية اإليطالي

الـــــــــذي شـــــــدد عــــلــــى دور الـــــريـــــاضـــــة فــــــي تــنــمــيــة 

الـــعـــالقـــات بــيــن الـــشـــعـــوب، واعــتــبــرهــا ســفــارة 

شعبية متحركة تجوب كل أنحاء العالم 

الــمــشــاركــة فــي مختلف المناسبات  عبر 

والمنافسات.

استقبال
كما استقبلت إيطاليا في جناحها 

فـــــي »إكــــســــبــــو 2020 دبــــــــي« عـــــــدداً 

مـــــــــــــن أبـــــــــطـــــــــالـــــــــهـــــــــا الــــــــمــــــــتــــــــوجــــــــيــــــــن فـــــي 

ــــيـــــو2020، بــهــدف  أولـــمـــبـــيـــاد طـــــوكـ

تـــثـــمـــيـــن إنــــجــــازاتــــهــــم واســــتــــعــــراض 

تجربتهم لزوار الحدث الدولي.

 وضمت قائمة األبطال ماركو 

دي كوستانزو صاحب الميدالية 

ــــنـــــافـــــســـــات ســــبــــاق  ــــة فـــــــي مـ ــــزيــ ــــرونــ ــبــ ــ الــ

التجديف بــزورق رباعي »دون موجه الدفة« للرجال وأبــراهــام دي خيسوس كونيدو صاحب 

الـــمـــيـــدالـــيـــة الــــبــــرونــــزيــــة فــــي الـــمـــصـــارعـــة وزن 97 كــــلــــغ، وجـــيـــورجـــيـــا بــــورديــــنــــيــــون صــاحــبــة 

برونزية رفع األثقال وزن تحت 64 كلغ. 

حوار مفتوح
وتـــحـــدث األبـــطـــال فـــي حــــوار مــفــتــوح عـــن مــســيــرتــهــم الــريــاضــيــة 

الــرائــعــة في  والتحديات التي واجهتهم ورحــلــة نجاحهم 

أولــــمــــبــــيــــاد طــــوكــــيــــو 2020، كــــمــــا شـــــــاركـــــــوا فــــــي جــلــســة 

تــدريــبــيــة لـــأطـــفـــال الـــذيـــن تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بــيــن 4 

و14 عـــامـــاً بـــهـــدف إلــهــامــهــم وحــثــهــم عــلــى إتــبــاع 

نمط حياة صحي.

قيمة
وكـــــانـــــت إيــــطــــالــــيــــا حـــقـــقـــت 40 مـــيـــدالـــيـــة 

ملونة في األلعاب األولمبية بطوكيو 

بواقع 10 ميداليات ذهبية ومثلها 

بــــــرونــــــزيــــــة،  ــــيــــــة  ــــيــــــدالــ مــ و20  ــــيـــــة  فـــــضـ

وحلت في المركز العاشر عالمياً 

على صعيد ترتيب الميداليات.

وأكـــــــــــــــــد األبــــــــــــطــــــــــــال عـــــــلـــــــى قــــيــــمــــة 

تمثيل الرياضة في هذا الحدث 

االســــــــتــــــــثــــــــنــــــــائــــــــي كــــــــقــــــــنــــــــاة لــــــلــــــتــــــبــــــادل 

الثقافي وأداة للدبلوماسية غير 

الرسمية.

إيطاليا.. تعزيز العالقات بين الشعوب

دبي - عدنان الغربي 

تحتل الرياضة مكانة متميزة ضمن أجندة الفعاليات المتنّوعة التي 

يستضيفها »إكــســبــو 2020 دبــــي« عــلــى مــــدار 6 أشـــهـــر، نـــظـــراً لــدورهــا 

الفّعال بالمساهمة في تحقيق أهدافها السامية لخدمة اإلنسانية، 

ومــنــهــا تــقــريــب الـــشـــعـــوب وتـــعـــزيـــز أهــــــداف الـــســـالم والــتــنــمــيــة والــتــقــدم 

ــــبـــــاب وأصــــــحــــــاب الــــهــــمــــم وصـــنـــاعـــة  االجــــتــــمــــاعــــي وتـــمـــكـــيـــن الــــــمــــــرأة والـــــشـ

مستقبل أفضل للمجتمعات، بانية جسور التواصل بين الشعوب 

بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن االخــــتــــالفــــات الـــثـــقـــافـــيـــة أو الـــمـــعـــتـــقـــدات الـــديـــنـــيـــة أو 

االنتماءات السياسية. تاريخياً، قامت الرياضة، بدور مهم لترسيخ 

ثقافة السالم بين المجتمعات وتقديم النماذج الملهمة للشعوب، 

فالرياضة ستظل، إحدى أكثر األدوات فعالية لتغيير حياة الناس، 

بأقل تكلفة، وبتنوع كبير للترويج لقيم إكسبو 2020 دبي، وتحقيق 

أهدافه ومبادئه. 

أحــــد أبـــــرز هــــذه الـــمـــبـــادئ األســـاســـيـــة والــقــيــم الــمــســتــدامــة، الـــتـــوازن 

بين الجنسين، الذي شكل أحد المحاور الرئيسية لفعاليات إكسبو 

ــــريـــــاضـــــة تـــــرســـــخ هــــــــذه الــــقــــيــــم الــــنــــبــــيــــلــــة، ويــــمــــكــــن مــن  ــــالـ 2020 دبــــــــــي، فـ

خاللها تمكين المرأة واالستفادة من أثرها اإليجابي على المجتمع، 

كــمــا تــغــرس الــريــاضــة لـــدى األطـــفـــال خـــيـــارات أســالــيــب حــيــاة صحية، 

وتــســاعــد عــلــى الــحــفــاظ الــصــحــة والـــبـــقـــاء نــشــيــطــيــن، وتــجــنــب اإلصــابــة 

بــالــعــديــد مـــن األمـــــــراض، كــمــا تــســاعــد الـــريـــاضـــة أصـــحـــاب الــهــمــم على 

االنــــــدمــــــاج فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، لــــذلــــك كــــانــــت الــــريــــاضــــة مـــــحـــــوراً رئــــيــــســــاً فــي 

الحدث الدولي.

في القلب
وعـــلـــى مــــــدار الـــشـــهـــور الـــمـــاضـــيـــة، شـــهـــدت الـــفـــعـــالـــيـــات الـــريـــاضـــيـــة الــتــي 

نظمها »إكسبو 2020 دبي« مشاركة مجتمعية واسعة، حيث وصل 

عدد المشاركين في سباق إكسبو للجري ألكثر من 10 آالف مشارك 

مــــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات واألعـــــمـــــار، كـــمـــا اســـتـــضـــاف الــــحــــدث الـــدولـــي 

نجوماً وأبطاالً ملهمين، مثل اإليــفــواري ديديه دروغبا واألرجنتيني 

ليونيل ميسي واألسطورة الكاميرونية روجيه ميال وغيرهم.

وكــانــت األلــعــاب الحكومية إحـــدى أبـــرز الفعاليات الــريــاضــيــة على 

أجـــنـــدة الـــحـــدث الــــدولــــي، وهــــي نـــمـــوذج مــبــتــكــر لــتــرســيــخ روح الــعــمــل 

كفريق، والتعاون، واالنضباط، وهذه المهارات أساسية للمشاركة 

الــمــســتــقــبــلــيــة فـــي األنــشــطــة الــجــمــاعــيــة ولــلــحــيــاة الــمــهــنــيــة، ويــمــكــن أن 

تحفز التماسك االجتماعي داخل المجتمع.

ــــّث الــــقــــوة  ــ ــــــالل الـــــريـــــاضـــــة يـــــواصـــــل »إكــــســــبــــو 2020 دبــــــــي« بـ ــــــن خـ ومـ

اإليــــجــــابــــيــــة الــــهــــائــــلــــة لـــلـــعـــالـــم لـــيـــظـــل الــــشــــغــــف الـــكـــبـــيـــر بــــهــــا يـــــوحـــــد بــيــن 

الـــنـــاس، ويــجــعــل الــعــالــم أكــثــر شـــمـــوالً لــلــجــمــيــع، وأكـــثـــر ســلــمــيــة من 

ــــا تـــتـــســـم بــــــه الـــــريـــــاضـــــة مــــــن قــــيــــم ومـــــــبـــــــادئ. ويــــمــــثــــل أصــــحــــاب  خـــــــالل مــ

الــهــمــم، ركــيــزة أســاســيــة مــن الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة والمجتمعية في 

»إكــســبــو 2020 دبــــي«، حــيــث يــعــّد تمكين أصــحــاب الــهــمــم، وتعزيز 

آليات دمجهم في المجتمع، من األهداف السامية التي يتطلع لها 

الحدث الدولي.

وتعد فعالية الجري العائلي، التي نظمها »إكسبو 2020 دبي«، 

لفائدة أصحاب الهمم، بمشاركة أسطورة الجري الجمايكي يوسين 

بولت، من أجمل وأبــرز الفعاليات، ضمن برنامج الحدث الدولي، 

لــدعــم هـــذه الــفــئــة، مــن أجـــل بــنــاء مستقبل أكــثــر إشـــراقـــاً. كــمــا حقق 

»إكــــســــبــــو 2020 دبـــــــــي«، حـــلـــم الـــبـــطـــلـــة األولــــمــــبــــيــــة اإلمـــــاراتـــــيـــــة، حـــمـــدة 

الــــحــــوســــنــــي، عــــــــــــّداءة األولــــمــــبــــيــــاد الــــــخــــــاص، بــــالــــحــــديــــث وااللـــــتـــــقـــــاء مــع 

ملهمها يوسين بولت، للمرة األولى، تكريماً لها على إنجازاتها.

الرياضة سفيرة الشعوب في الجناح اإليطالي | البيان

تمكين المرأة وأصحاب الهمم 
وصناعة المستقبل

« طالل الهاشمي ومحمد الهاشمي خالل توقيع 
اتفاقية إكسبو - األولمبياد الخاص« | البيان

2-2 الرياضة في »إكسبو«.. هوية الشعوب  

«  لويس فيغو يحمل كأس الشامبيونز ليغ  في إكسبو  |  تصوير: ناصر المنصوري

« جانب من تكريم فاطمة سمورا 
السكرتير العام لـ»فيفا« |  البيان

«  حمدة الحوسني تحقق حلمها 
بلقاء يوسين بولت  |  البيان
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دبي - البيان

أكــــــد عـــمـــر شـــــحـــــادة، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــشـــاركـــات الـــدولـــيـــة 

فــــي »إكـــســـبـــو 2020 دبـــــــي«، أن الــــريــــاضــــة تـــرســـخ الـــمـــوضـــوعـــات 

الــــثــــالثــــة الــــمــــحــــوريــــة لــــلــــحــــدث الـــــــدولـــــــي، وهـــــــي الـــــفـــــرص والـــتـــنـــقـــل 

إلى أن هذه الموضوعات الثالثة، ترتبط  واالستدامة، مشيراً 

بـــغـــالـــبـــيـــة تــــحــــديــــات عــــصــــرنــــا الــــمــــلــــّحــــة، فـــــي إطــــــــار هـــــــدف رئــــيــــس، 

يتمثل فــي شــعــار إكــســبــو 2020 دبـــي »تـــواصـــل الــعــقــول وصنع 

المستقبل«، موضحاً أن تنوع الفعاليات الرياضية وتعددها، 

وتـــنـــوع أهـــدافـــهـــا لــخــدمــة اإلنــســانــيــة، يــجــعــل هــــذه الــنــســخــة من 

إكــســبــو الـــدولـــي، نسخة استثنائية بــكــل مــا تحمل الــكــلــمــة من 

معاٍن، ويكسبها أهمية أكبر من أي وقت مضى، فالتطورات 

ــــاتـــــت تـــســـتـــوجـــب  ــــتـــــي فــــرضــــهــــا الــــــواقــــــع الــــجــــديــــد فــــــي الـــــعـــــالـــــم، بـ الـ

عـــلـــيـــنـــا أن نـــتـــحـــد لــــنــــواجــــه الــــتــــحــــديــــات الـــــجـــــديـــــدة، عـــبـــر الـــتـــعـــاون 

وتــواصــل العقول، مــن أجــل ُصنع مستقبل جــديــد، وهــذا هو 

جـــوهـــر إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي، الــــــذي يــتــجــســد فــــي شــــعــــاره أيـــضـــاً. 

وقـــال شــحــادة: نجحنا خــالل فــي وقــت قصير، فــي استقطاب 

أفــــضــــل العــــبــــيــــن فـــــي الــــعــــالــــم فـــــي لـــعـــبـــة الــــشــــطــــرنــــج، الـــنـــرويـــجـــي 

ماغنوس كارلسن، والــروســي إيــان نيبومنياتشي، بالرغم من 

ــــهــــــرت اإلمـــــــــارات  كـــــل الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا الــــجــــائــــحــــة، وأظــ

قــدرتــهــا عــلــى تنظيم هـــذا الــحــدث الــشــطــرنــجــي الــعــالــمــي، الــذي 

حظي بمتابعة الماليين حول العالم.

أهداف مجتمعية
ــــريـــــاضـــــة، نـــــظـــــراً ألهــمــيــتــهــا  وأضـــــــــــاف: يــــركــــز إكـــســـبـــو 2020، عـــلـــى الـ

ودورهـــــــا فـــي تــحــقــيــق أهــــدافــــه الــمــجــتــمــعــيــة، وقـــدرتـــهـــا عــلــى تغيير 

حـــيـــاة الــــنــــاس لـــأفـــضـــل، فـــهـــي أيــــضــــاً أداة نـــاجـــعـــة لــتــمــكــيــن الـــمـــرأة 

والشباب وأصحاب الهمم، وتحقيق الصحة والسعادة. وأوضح 

عمر شحادة، أن تعدد الفعاليات الرياضية في إكسبو 2020، 

يــأتــي كــذلــك ضــمــن رؤيــــة دبـــي لــجــعــل الــريــاضــة أســـلـــوب حــيــاة في 

ــــراً لــــمــــا يـــشـــكـــلـــه الــــحــــفــــاظ عــــلــــى مــــمــــارســــة الـــنـــشـــاط  الــــمــــجــــتــــمــــع، نــــــظــ

الـــبـــدنـــي، مـــن أهــمــيــة فـــي الــحــفــاظ عــلــى مــجــتــمــع صــحــي وحـــيـــوي، 

وقـــادر على الــعــطــاء.  وأضـــاف: حرصنا على تنظيم فعاليات في 

مختلف الرياضات، لتلبية مختلف األذواق، في الشطرنج وكرة 

الـــســـلـــة والـــبـــولـــيـــنـــغ وكـــــــرة الـــــقـــــدم، والـــــجـــــري والـــــــدراجـــــــات الـــهـــوائـــيـــة 

وغــيــرهــا، بهدف تثقيف العالم حــول أهمية الــريــاضــة، باإلضافة 

إلى إبراز اإلرث الرياضي للدول المشاركة، وهذه فرصة لأجيال 

ــــال، عــــــن أول  ــثــ ــ ــــمــ الـــــحـــــالـــــيـــــة، لــــلــــتــــعــــرف عــــــن قــــــــــرب، عــــلــــى ســــبــــيــــل الــ

ــــاهـــــمـــــت فـــي  كـــــــــرة قـــــــــدم فـــــــي بـــــطـــــولـــــة كـــــــــأس الــــــعــــــالــــــم، وأســــــاطــــــيــــــر سـ

ــــــورة الــــشــــطــــرنــــج الــــجــــورجــــيــــة نـــونـــا  ــــطـ ــ ــيـــــة، مــــثــــل أسـ ــ ــــريـــــاضـ الـــــحـــــركـــــة الـ

جابرينداشفيلي، أول امــرأة تحصل على لقب »األســتــاذ الكبير« 

فـــي عــــام 1978. وتـــابـــع: أهــمــيــة إكــســبــو 2020، أنــــه شـــامـــل، نحن 

بــــصــــدد الـــتـــعـــريـــف بــــحــــضــــارات، والــــريــــاضــــة والـــثـــقـــافـــة والـــمـــوســـيـــقـــى 

جزء منها، وكأنك فتحت موسوعة ويكيبيديا الكتشاف الدول، 

والتعرف إلى حضارتها وإرثها.

عمر شحادة: تغيير حياة الناس لألفضل

«  األطفال وبطل العالم للشطرنج في لقطة جماعية  |  البيان

رئيسة »األولمبية الفرنسية«: 
إكسبو يبرز اإلرث الرياضي للدول

دبي - البيان 

تــفــخــر فــرنــســا بـــإرثـــهـــا الـــريـــاضـــي، الـــــذي يـــبـــرز مــكــانــتــهــا الــتــاريــخــيــة 

وإسهاماتها في الحركة الرياضية العالمية وفي أوروبا بشكل 

خــــــاّص، وخـــــال مــشــاركــتــهــا الــحــالــيــة فـــي »إكـــســـبـــو 2020 دبـــي« 

حــرصــت فــرنــســا أن تــســتــعــرض نــجــاحــاتــهــا الــريــاضــيــة حــتــى تكون 

نماذج ملهمة للعالم، وتأكيداً للدور الذي تلعبه الرياضة في 

تمكين المرأة والشباب والتنمية.

»البيان« التقت بريجيت إنريكيس، رئيسة اللجنة األولمبية 

الفرنسية وتــحــدثــت معها حـــول دور »إكــســبــو 2020 دبـــي« في 

إبـــــراز اإلرث الـــريـــاضـــي لـــلـــدول الــمــشــاركــة وأهــمــيــة الــريــاضــة 

فــي تمكين الــمــرأة والــشــبــاب وتحقيق أهـــداف التنمية 

الـــــــمـــــــســـــــتـــــــدامـــــــة، حـــــــيـــــــث أكــــــــــــــــدت أنـــــــريـــــــكـــــــيـــــــس أن 

لـــــديـــــهـــــا اعـــــــتـــــــقـــــــاداً راســــــــخــــــــًا أن الــــــريــــــاضــــــة تـــلـــعـــب 

فــــي الــتــعــلــيــم  ــــاعـــــاً  دوراً اجـــتـــمـــاعـــيـــًا رئـــيـــســـيـــًا وفـ

والــــــــتــــــــمــــــــاســــــــك االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي وكـــــــــــذلـــــــــــك الـــــصـــــحـــــة 

والتنمية المستدامة.

 2020 ــــــو  ــــبـ ــ ــــــسـ »إكـ أن  ــــيــــــس  ــــكــ ــــريــ إنــ وأوضــــــــــحــــــــــت 

ــــافـــــذة مـــهـــمـــة عـــلـــى الــــعــــالــــم لـــلـــدول  دبــــــــي« يـــعـــتـــبـــر نـ

والـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات الــــــمــــــشــــــاركــــــة فـــــــيـــــــه، ومــــنــــهــــا 

قطاع الرياضة، موضحة أن غالبية 

الدول تحرص على تسليط الضوء 

على إرثــهــا الــريــاضــي وإنــجــازاتــهــا، 

ــــالــــــت إنـــــــه مــــــن الــــمــــهــــم لـــفـــرنـــســـا  وقــ

الــــــــتــــــــواجــــــــد فـــــــــي الـــــــــحـــــــــدث الـــــــدولـــــــي 

الســــتــــعــــراض تـــجـــربـــتـــهـــا لـــلـــعـــالـــم أوالً، والــــكــــشــــف عـــمـــا يـــمـــكـــن أن 

تقدمه مــن فــرص جــديــدة، مشيرة إلــى أن فرنسا حــرصــت على 

الـــمـــشـــاركـــة فــــي »إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي« ألهــمــيــتــه ودوره كــنــقــطــة 

الــتــقــاء وتـــواصـــل مـــع الــعــالــم خــصــوصــًا أنـــهـــا تــعــد مــحــطــة مهمة 

في تاريخ الرياضة.

وصــرحــت إنريكيس أن الــمــشــاركــة فــي »إكــســبــو 2020 دبــي« 

باريس  للترويج الستضافة  االستراتيجية  الخطة  تــأتــي ضمن 

الـــذي يعد حــدثــًا استثنائيًا، ألنــه يتزامن مع  ألولمبياد 2024، 

الـــــذكـــــرى الـــمـــئـــويـــة عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة فـــرنـــســـا لــــألــــعــــاب األولـــمـــبـــيـــة 

لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة عـــــام 1924، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن الــــريــــاضــــة تـــعـــد إرثـــــًا 

ثــقــافــيــًا لــكــل دولـــــة وأن فــرنــســا تــتــطــلــع مـــن خــــال الـــتـــواجـــد في 

ــــــن إدارتــــــــهــــــــا  ــــــسـ إكـــــســـــبـــــو دبــــــــــي لـــــلـــــتـــــرويـــــج إلمـــــكـــــانـــــاتـــــهـــــا وحـ

لأحداث الرياضية.

ــــيـــــة أن  ــــيــــــة الـــــفـــــرنـــــسـ ــــبــ ــــمــ وأكــــــــــــــدت رئـــــيـــــســـــة الــــلــــجــــنــــة األولــ

»إكسبو 2020 دبـــي« يــعــزز الــشــراكــات والــتــعــاون بين 

الدول، وقالت: بكل تأكيد الرياضة مرادفة للتقدم، 

المجتمع الــريــاضــي مجتمع صحي وواثـــق، الرياضة 

هــــي أداة لــلــتــنــمــيــة، نـــحـــرص عـــلـــى تـــوفـــيـــر بــيــئــة ريــاضــيــة 

للطفل في سن مبكرة، هذا يسهم في نجاح الطاب 

ــــتــــــخــــــاب بـــريـــجـــيـــت  ــــؤ الــــــــفــــــــرص. تـــــــم انــ ــــافــ ــــكــ وتــ

إنــــريــــكــــيــــس رئــــيــــســــة لـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 

األولـــــمـــــبـــــيـــــة والـــــريـــــاضـــــيـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 

فـــي يــونــيــو الــمــاضــي، لــتــصــبــح أول 

امـــــــــــرأة تــــتــــولــــى هـــــــذا الـــمـــنـــصـــب فــي 

تاريخها.

دبي - البيان 

أكد باتريك آتشي رئيس وزراء كوت ديفوار في تصريح لـ»البيان« 

خــال زيــارتــه إلكسبو 2020 دبـــي، بمناسبة احــتــفــال بـــاده بيومها 

ــــقــــــطــــــاع الــــــريــــــاضــــــي فـــــــي تــــحــــقــــيــــق أهـــــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة  ــــيـــــة الــ ــــنــــــي أهـــــمـ الــــــوطــ

ــــنـــــاعـــــة، وأحــــــد  ــــيـــــراً إلــــــــى أن الـــــريـــــاضـــــة أصــــبــــحــــت صـ الــــمــــســــتــــدامــــة، مـــــشـ

المقومات الرئيسية فــي اقــتــصــادات الـــدول، ومــشــدداً على ضــرورة 

اســــتــــثــــمــــار نــــجــــوم الـــــريـــــاضـــــة لــــلــــتــــرويــــج لـــلـــقـــضـــايـــا اإلنــــســــانــــيــــة وتــحــقــيــق 

األهـــــــــداف الـــنـــبـــيـــلـــة، وأضـــــــــاف: نــــجــــوم الــــريــــاضــــة هــــم ســــفــــراء لــمــنــظــمــة 

ــــفـــــراء لـــلـــثـــقـــافـــة والـــــســـــام والــــنــــوايــــا  ــــًا سـ الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، هـــــم أيـــــضـ

الحسنة بشكل عــام، هــم أشــخــاص ملهمون يملكون الــقــدرة على 

الــــتــــواصــــل مـــــع الـــجـــمـــهـــور مـــــن جـــنـــســـيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، لـــديـــهـــم شــعــبــيــة 

ــــار العـــبـــنـــا  ــــيــ ــــتــ واســـــــعـــــــة حـــــــــول الــــــعــــــالــــــم، وعــــــلــــــى هـــــــــذا األســـــــــــــاس تـــــــم اخــ

األســطــوري ديــديــه دروغــبــا ضمن الــوفــد الــرســمــي لــبــادنــا للتعريف 

بــكــنــوز الـــكـــوت ديـــفـــوار الــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة ومــــا نــقــدمــه لــلــعــالــم من 

فــرص واعـــدة فــي االستثمار. وأوضـــح رئيس وزراء الــكــوت ديفوار 

أن نجوم الرياضة وخاصة العبي كــرة القدم لعبوا دوراً مهمًا 

في التعريف بالكوت ديفوار للعالم وقدموا أفضل صورة عنها 

وعـــن قــدرتــهــا فـــي صــنــاعــة الــمــواهــب الــريــاضــيــة، وأضـــــاف: نــجــوم 

كرة القدم نماذج ملهمة للشباب.

رئيس وزراء كوت ديفوار:
الرياضة مكّون أساسي للتنمية

« ريم الهاشمي وباتريك آتشي وديديه دروغبا خالل زيارة الجناح اإليفواري | البيان

تألق
وتــألــقــت حــمــدة الحوسني فــي المشهد الــريــاضــي ألصحاب 

الــهــمــم، حــاصــلــة عــلــى 17 مــيــدالــيــة فــي األولــمــبــيــاد الــخــاص، 

مــتــحــديــة الـــصـــعـــاب، وحــــاصــــدة لــــإنــــجــــازات. وعــــــزز »إكــســبــو 

بـــعـــقـــد  الــــــــخــــــــاص،  ــــاد  ــيــ ــ ــبــ ــ ــــمــ 2020 دبـــــــــــــي«، شـــــراكـــــتـــــه مـــــــع األولــ

اتــفــاقــيــة تــعــاون لــدمــج أصــحــاب الــهــمــم فــي الــمــجــتــمــع، عبر 

ــــبـــــاع نـــمـــط الــــحــــيــــاة الــصــحــي  الـــــريـــــاضـــــة، وتـــشـــجـــيـــعـــهـــم عـــلـــى اتـ

الـــمـــتـــوازن، ودعــــم صــحــتــهــم الــجــســديــة والــنــفــســيــة، وتنمية 

وتعزيز  الجماعي،  والعمل  بالتواصل  المرتبطة  مهاراتهم 

ثقتهم. وتتيح االتفاقية ألصحاب الهمم من ذوي اإلعاقات 

الـــذهـــنـــيـــة أو الـــنـــمـــائـــيـــة، تـــســـهـــيـــل اســــتــــخــــدام مــــركــــز الـــريـــاضـــة 

واللياقة والعافية إكسبو 2020 دبي. وتتضمن االتفاقية، 

تــــمــــكــــيــــن أصــــــــحــــــــاب الـــــهـــــمـــــم مــــــــن جـــــــــــــوالت بــــــــــالــــــــــدراجــــــــــات، مـــع 

مــرشــديــن مــتــخــصــصــيــن، لـــزيـــارة أجــنــحــة الـــــدول المختلفة، 

ومنصة اللياقة البدنية.

وأكد طالل الهاشمي، المدير الوطني لأولمبياد الخاص 

أكـــبـــر ألصـــحـــاب  اإلمــــــاراتــــــي، أن إكـــســـبـــو 2020، قـــــدم فــــرصــــاً 

الـــــهـــــمـــــم، لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الــــــحــــــدث الــــعــــالــــمــــي، واالســـــتـــــفـــــادة 

مـــــن الــــفــــعــــالــــيــــات كـــــافـــــة، وهـــــــي تــــرجــــمــــة الســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دولـــــة 

اإلمارات، في دعم وتمكين أصحاب الهمم.

وأوضــــــــــــــح الـــــهـــــاشـــــمـــــي أن االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــــتــــــي وضـــعـــتـــهـــا 

الــيــوم،  اإلمــــارات لفائدة أصــحــاب الهمم، يقطفون ثمارها 

من خالل وجودهم في كافة المجاالت.

تحقيق التوازن بين 1
الجنسين

تمكين أصحاب الهمم ٢
ودمجهم في المجتمع

األبطال مصدر إلهام ٣
للشباب

ترسيخ الرياضة أسلوب ٤
حياة في المجتمع

تعزيز أهداف التنمية ٥
المستدامة

بناء جسور التواصل بين ٦
الشعوب

إبراز اإلرث واإلنجازات٧

غرس روح التعاون وعمل ٨
الفريق الواحد

صنع مستقبل أفضل ٩
للمجتمعات

نجوم وأساطير الرياضة ١٠
عوامل جذب للزوار
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أساطير الهند.. موسيقى من زمن آخر اليوم
دبي - البيان 

يحيي الموسيقار إيه. آر. رحمان، الحاصل على جائزة غرامي 

وجــــائــــزة األوســــكــــار حـــفـــاً خـــاصـــًا مـــع كــوكــبــة مـــن ألـــمـــع أســاطــيــر 

ــــيــــــوم، حـــيـــث يــــقــــام الـــعـــرض  ونـــــجـــــوم الـــمـــوســـيـــقـــى فـــــي الــــهــــنــــد، الــ

الـــمـــوســـيـــقـــي فـــــي حــــديــــقــــة الــــيــــوبــــيــــل فـــــي تـــــمـــــام الــــســــاعــــة الـــثـــامـــنـــة 

مــســاًء بتوقيت اإلمــــــارات، وهـــي الــمــرة األولــــى الــتــي يحيي فيها 

إيه. آر. رحمان حفاً حيًا منذ حوالي سنتين، ويجمع الحفل 

الــفــريــد بــيــن الــمــايــســتــرو الــمــوســيــقــي مــع األســـطـــورة هــاريــهــاران 

الــــذي قــــدم عــــدة أعـــمـــال مــوســيــقــيــة نــاجــحــة مــتــتــالــيــة مـــن تــألــيــف 

الــــمــــوســــيــــقــــي حـــــائـــــز جــــــائــــــزة األوســـــــــكـــــــــار. الــــحــــفــــل ســــتــــقــــدم خـــالـــه 

مــوســيــقــى مـــن زمــــن آخــــر وغـــيـــر مــعــتــاد ســمــاعــهــا إال مـــن أفــضــل 

الموسيقيين العالميين.

شهرة
 كما يضم الحفل كذلك المخرج الموسيقي رانجيت باروت، 

والـــمـــمـــثـــل والـــمـــوســـيـــقـــي الـــهـــنـــدي أنـــــدريـــــا جـــيـــريـــمـــيـــا، مــــع بــعــض 

مؤدي األصــوات الغنائية في األفام المشهورين وهم: بيني 

دايال، وجونيتا غاندي، وهاريشاران، وجافيد علي، وشويتا 

موهان، وراكشيتا سوريش، باإلشتراك مع مؤدي الراب بايز 

المالياالمية  المؤلفات  الحفل بعض  كما سيضم  وشيفانغ. 

والــــتــــامــــيــــلــــيــــة الــــمــــحــــبــــوبــــة لـــلـــمـــوســـيـــقـــار إيـــــــــه. آر. رحــــــمــــــان، والــــتــــي 

يقدمها مع كامل أعضاء الفرقة.

 شعور 
وقال إيه. آر. رحمان: »إنه شعور خاص حًقا أن أعود لانطاق 

مـــجـــدداً وأقــــدم حــفــاً فــي إكــســبــو 2020 مــع بــعــض المطربين 

وعازفي اآلالت المفضلين لدي، لنقدم ذخيرة ثاثة عقود من 

مؤلفاتي الموسيقية! سنقدم العرض األول ألكبر مشاريعنا 

الموسيقية من أجلكم، هل أنتم مستعدون؟«.

نهاية أسبوع مليئة بالمفاجآت  
دبي – غسان خروب 

لياٍل عربية مطرزة بالدفء وأغنيات الشباب، يقدمها 

مـــعـــرض إكــســبــو 2020 دبــــي لــــــــزواره، واعـــــــداً إيـــاهـــم من 

خالها بأجواء باهرة وعروض مليئة بالشغف واإليقاع 

الــــــشــــــرقــــــي، الــــــــــــذي يـــــطـــــل عـــــلـــــى الـــــجـــــمـــــهـــــور وســـــــــط أجـــــــــواء 

مـــــن الـــــفـــــرح الــــتــــي يـــنـــثـــرهـــا الـــــحـــــدث األروع عــــالــــمــــيــــًا عــلــى 

رؤوس رواده عــلــى اخـــتـــاف ألــســنــتــهــم ومــنــابــتــهــم. إلــى 

جـــانـــب مـــا يــقــدمــه الــمــعــرض الـــدولـــي يــومــيــًا مـــن عـــروض 

مــوســيــقــيــة، يـــبـــدو أن نـــهـــايـــة األســــبــــوع الــــجــــاري ســتــكــون 

مــلــيــئــة بـــالـــمـــفـــاجـــآت، حـــيـــث يــســتــعــد الســـتـــقـــبـــال الـــفـــنـــان 

المصري تامر حسني، الذي سيطل على جمهوره من 

على خشبة اليوبيل، حاماً في جعبته برنامجًا غنائيًا 

يحمل الكثير من التنوع واإلبــهــار. خــال الحفل 

ـــوقـــــع أن يــــســــتــــقــــطــــب أعــــــــــــــــــداداً كــــبــــيــــرة،  ــتــ ــ الــــــــــــذي يـ

ــــيـــــقـــــدم  ــــنــــــي أرشــــــــيــــــــفــــــــه لـ وســــــيــــــفــــــتــــــح تــــــــامــــــــر حــــــســ

مـــجـــمـــوعـــة مــــن أغـــنـــيـــاتـــه الــــتــــي ســـبـــق لـــهـــا أن 

حلقت عــالــيــًا فــي الــفــضــاء اإللــكــتــرونــي بعد 

تحقيقها لمايين المشاهدات، وكان تامر 

حسني قد أعرب، عبر حساباته على مواقع 

الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، عــــن حـــمـــاســـه لــلــوقــوف 

عـــــلـــــى خــــشــــبــــة الـــــيـــــوبـــــيـــــل فـــــــي مــــــعــــــرض إكــــســــبــــو 

2020 دبـــي، حيث كــتــب: الــوقــوف أمــام 

مــــعــــجــــبــــيــــن مـــــــن جــــمــــيــــع أنـــــحـــــاء 

الــعــالــم، هــو هــدف لكل 

فنان يسعى للوصول 

إلــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــة، 

يـــــنـــــشـــــر  أن  مــــــــتــــــــمــــــــنــــــــيــــــــًا 

ــــالـــــة حـــــب وتـــقـــديـــر  رسـ

لـــــــــــــجـــــــــــــمـــــــــــــهـــــــــــــوره الــــــــــــــــــــذي 

وصفه بـ »الرائع«.

طرب
غــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر بـــــــــــــــعـــــــــــــــيـــــــــــــــد عـــــــــن 

ســـــــــــــــاحـــــــــــــــة الــــــــــيــــــــــوبــــــــــيــــــــــل، 

وتــحــديــداً عــلــى مسرح 

دبــــي مــيــلــيــنــيــوم، الـــواقـــع 

بــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــاحـــــــــــــة 

ــــتـــــقـــــف الــــفــــنــــانــــة  الــــــــفــــــــرســــــــان، سـ

األردنية ديانا كرزون، والتي 

ســـــــتـــــــطـــــــل عــــــــلــــــــى جــــــمــــــهــــــورهــــــا 

فــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــلــــــــــــــة ذاتــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا، 

لتقدم»تنويعات« 

طــربــيــة مـــن أغــنــيــاتــهــا، كــمــا ســتــقــدم أيـــضـــًا وصــلــة »طـــرب 

شـــامـــيـــة«، إلــــى جــانــب »مـــيـــدلـــي« ألشــهــر أغــنــيــات الــدبــكــة 

الــمــعــروفــة فـــي فــلــســطــيــن واألردن. ديـــانـــا الـــتـــي احــتــفــلــت 

أخيراً بوصول عدد مشتركي قناتها على اليوتيوب إلى 

100 ألف مشترك، ستقدم في حفلتها المقبلة، أغنية 

ــــتـــــي كــــتــــب كـــلـــمـــاتـــهـــا عــــمــــر ســـــــــــاري، ولـــحـــنـــهـــا  »لــــفــــلــــفــــنــــي« الـ

محمد بشار بينما تولى خالد مصطفى مهمة توزيعها 

موسيقيًا، حيث كانت الفنانة ديانا كرزون قد قدمتها 

ألول مرة خال مشاركتها الصيف الماضي في مهرجان 

جرش للثقافة والفنون، وال تزال األغنية تحقق أصداء 

جماهيرية عالية. 

رشاقة 
مفاجآت معرض إكسبو 2020 دبي، لن تكون 

ــــلــــــى حــــفــــلــــتــــي الــــــفــــــنــــــان تـــــــامـــــــر حـــســـنـــي  مــــــقــــــصــــــورة عــ

وزميلته ديانا كـــرزون، حيث يستعد المعرض 

الـــدولـــي الســتــضــافــة الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة 

مــــيــــريــــام فــــــــارس، الــــتــــي عــــرفــــت عــلــى 

الــــــســــــاحــــــة بــــرشــــاقــــتــــهــــا وأغــــنــــيــــاتــــهــــا 

الـــــــمـــــــتـــــــنـــــــوعـــــــة، الـــــــــتـــــــــي نــــجــــحــــت 

فـــــــــي تـــــقـــــديـــــمـــــهـــــا بــــلــــهــــجــــات 

وعلى  مختلفة  عربية 

رأســــــــهــــــــا الـــلـــهـــجـــتـــيـــن 

الخليجية 

والمغربية. 

مـــــــــــــيـــــــــــــريـــــــــــــام فـــــــــــــــــارس 

ســـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى 

جــمــهــورهــا فـــي 29 الـــجـــاري، لتقف 

عـــــــلـــــــى خــــــشــــــبــــــة الــــــــيــــــــوبــــــــيــــــــل، ويــــــتــــــوقــــــع 

أن يـــســـتـــقـــطـــب حــــفــــل مــــيــــريــــام فـــــارس 

الـــكـــثـــيـــر مـــــن عــــشــــاق األغــــنــــيــــة الـــعـــربـــيـــة. 

ومع اقتراب حفلها في معرض إكسبو 

فـــــــــارس  مـــــــيـــــــريـــــــام  بـــــــــــدت  دبــــــــــــــي،   2020

ــــًا الفــــــــتــــــــًا، حـــيـــث  ــــيـ ــــنـ ــــًا فـ ــــاطــ تــــعــــيــــش نــــــشــ

ــــراً مــــــن الــــمــــشــــاركــــة فــي  ــ ــيـ ــ ــ انــــتــــهــــت أخـ

مــــهــــرجــــان ســـــاونـــــدســـــتـــــورم، الـــــذي 

أقيم فــي العاصمة السعودية 

الــريــاض، ونجحت فــي تقديم 

حـــفـــل جـــمـــاهـــيـــري رفــــــع شـــعـــار 

»كــامــل الــعــدد« بعد وقوفها 

أمام ما يزيد على 200 ألف 

شخص.

«  إيه. آر. رحمان
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دبي- البيان 

ــــادي وزيــــــــــــر الــــتــــربــــيــــة  ـــمـــ ــ ـــــحــ شـــــهـــــد مـــــعـــــالـــــي حــــســــيــــن بـــــــن إبـــــــراهـــــــيـــــــم الــ

والـــتـــعـــلـــيـــم، والــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد الـــمـــعـــا وكــــيــــل الـــــــــــوزارة لـــلـــشـــؤون 

ــــنـــــة الــــضــــحــــاك الــــشــــامــــســــي الـــوكـــيـــل  األكـــــاديـــــمـــــيـــــة، والــــــدكــــــتــــــورة آمـ

الــمــســاعــد لــقــطــاع الـــرعـــايـــة وبـــنـــاء الــــقــــدرات، وعـــــدد مـــن قـــيـــادات 

الوزارة؛ الفيلم الوثائقي »العيالة«، الذي تم عرضه في قاعة 

»تـــيـــرا« بــمــعــرض إكــســبــو 2020 ضــمــن فــعــالــيــات أســبــوع التعلم 

والمعرفة. 

وتــفــقــد مــعــالــي الـــوزيـــر مــعــرض الـــصـــور الــتــراثــيــة الــــذي يجسد 

قيمة اإلبداع والمواهب لدى الطلبة، كما حضر عرض العيالة 

وأهازيجهم التراثية المعبرة عن الفن واإلبـــداع، ويمثل فيلم 

العيالة ثمار مبادرة رحلة اكتشاف المواهب التي أطلقتها وزارة 

التربية والتعليم، لتطوير وصقل مواهب وقــدرات الطلبة في 

مـــجـــاالت الــمــوســيــقــى والـــمـــســـرح والـــفـــنـــون الــبــصــريــة والــتــراثــيــة 

ــــتـــــويـــــات وعــــلــــى  والــــســــيــــنــــمــــا والــــــشــــــعــــــر، وفـــــــــق أرقـــــــــــى الـــــمـــــسـ

يــــد نـــخـــبـــة مــــن الــمــتــخــصــصــيــن والــــمــــدربــــيــــن الســتــنــهــاض 

الطاقات اإلبداعية لدى الطلبة عبر مسارات صممت 

بـــعـــنـــايـــة لـــتـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر مــــواهــــب الـــطـــلـــبـــة ومـــهـــاراتـــهـــم 

األدبــيــة والفنية بما يتسق مــع رســالــة الـــوزارة التربوية 

ورؤيتها ألجيال اإلمارات. 

فن
وحــــظــــي الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي انـــتـــجـــه طـــاب 

ــتــــــه األســــــــتــــــــاذة نـــائـــلـــة  ــ ــــرجــ بـــــرنـــــامـــــج »روائــــــــــــــــع« وأخــ

الــخــاجــة، الــتــي تعتبر أول مــخــرجــة إمــاراتــيــة، 

بـــالـــتـــقـــديـــر واإلعـــــجـــــاب مــــن الـــحـــاضـــريـــن، حــيــث 

تــعــد »الــعــيــالــة« مــن الــفــنــون الشعبية 

اإلمـــاراتـــيـــة الــعــربــيــة األصــيــلــة، وهــي 

عــــبــــارة عــــن فــــن جـــمـــاعـــي يــتــضــمــن غــــنــــاًء جـــمـــاعـــيـــاً يــــــؤدى فــي 

كل المناسبات االجتماعية والوطنية، كما أن فن العيالة 

بــــات فـــي الــقــائــمــة الــتــمــثــيــلــيــة لـــلـــتـــراث الــثــقــافــي غــيــر الـــمـــادي 

لمنظمة اليونيسكو، ضمن الجهود الرامية لصون التراث 

المعنوي. 

وأوضـــــحـــــت الــــدكــــتــــورة آمــــنــــة الـــضـــحـــاك الـــشـــامـــســـي، أن فــيــلــم 

الطلبة وأهمية تطويرها  لــدى  الــمــواهــب  »العيالة« يؤكد قيمة 

واالهتمام بها، حيث إن نجاحهم في تنفيذ الفكرة وتحويلها 

إلــــى فــيــلــم يــتــم عـــرضـــه فـــي مـــعـــرض إكــســبــو الــــدولــــي يـــعـــزز قيمة 

هــذا العمل خــاصــة أن العيالة مــن الــفــنــون الشعبية اإلمــاراتــيــة 

الـــعـــريـــقـــة والـــجـــمـــيـــلـــة، والــــتــــي تـــبـــرز إبــــــــداع الـــفـــنـــان فــــي الـــمـــجـــاالت 

الــمــخــتــلــفــة، كــمــا أنــنــا يــجــب أن نــفــتــخــر بــمــثــل هــــذه األعـــمـــال من 

الطلبة ألن هذه الفنون تم تأسيس قواعدها بيد األجداد الذين 

يمثلون العراقة واألصالة. 

تطوير
وأضــافــت: القيمة المهمة من مثل هــذا الفيلم المستوحى 

مــــن الــــــمــــــوروث الـــشـــعـــبـــي الـــمـــحـــلـــي، يــــؤكــــد أهـــمـــيـــة تـــبـــنـــي مــثــل 

هــــــــذه الـــــفـــــنـــــون لــــلــــفــــت نــــظــــر الــــجــــيــــل الـــــحـــــالـــــي لــــهــــا حــــتــــى تــمــثــل 

إضافة لمعارفهم، ومن خالها يستطيعون تطوير قدراتهم 

ومواهبهم وتشجيعهم عليها ألن العيالة تمثل جانباً مهماً 

من الهوية، وترتكز على أصالة ابن اإلمارات، مبينة أن وزارة 

الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم تــضــطــلــع بــــــدور مـــؤثـــر ومـــهـــم فــــي اكــتــشــاف 

المواهب واإلمكانات والطاقات الكامنة، وتعمل على دعمها 

وتــنــمــيــتــهــا، بــمــا يــنــعــكــس عــلــى شــخــصــيــات الــطــلــبــة وقــدراتــهــم 

اإليجابية لتمكينهم من اإلبــداع والتجديد واالبتكار في كل 

المجاالت، وذلك عبر خطط وبرامج مدروسة يتم تنفيذها 

عـــلـــى مــــــدار الــــعــــام لـــبـــلـــوغ أقـــصـــى مــــؤشــــرات ودرجــــــــات اإلبــــــداع 

والنجاح.

 ///
/////////
////////
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« آمنة الشامسي

دبي – غسان خروب 

هــــــم ثــــلــــة مــــــن األطـــــــفـــــــال لــــهــــم عــــمــــر الــــــــــــــورد، عــــشــــقــــوا الـــمـــوســـيـــقـــى 

وتــمــددوا على أوتــار آالتهم، وعلموا أصابعهم حرفية العزف، 

بينما أعينهم تقرأ حركات السلم الموسيقي التي تأرجحت بين 

برنامج »فيرتوسوس  مــواهــب  إنهم  الموسيقية،  النوتة  سطور 

في فور بلس« الذين أطلوا على خشبة اليوبيل، ليقدموا بعضاً 

من روائع الموسيقى الكاسيكية، والمقطوعات الخالدة، التي 

تربوا على جمالياتها بعد أن عشقوا أصواتها وتسلقوا سلمها 

الموسيقي.

لــيــلــة مـــواهـــب »فـــيـــرتـــوســـوس« فـــي الـــمـــعـــرض الــــدولــــي، ارتــــدت 

ثـــوب األعـــيـــاد وتــزيــنــت بــالــفــرح والـــحـــب، وهـــم الـــذيـــن أطـــلـــوا بكل 

رشـــاقـــتـــهـــم وشـــغـــفـــهـــم، لـــيـــرافـــقـــوا أســـافـــهـــم الـــعـــظـــمـــاء بــيــتــهــوفــن 

وفــيــفــالــدي ومــــــــوزارت، حــيــث اخــــتــــاروا مـــن أرشــيــفــهــم جــمــلــة من 

أبرز المقطوعات الموسيقية التي تنطق بفرح األعياد ومواسم 

الجمال، وهــو مــا تجسد أيــضــاً فــي سلسلة الــصــور التي رافقت 

عروض مواهب »فيرتوسوس«. التي تؤمن بأن الموسيقى تمثل 

»لــــغــــة عـــالـــمـــيـــة« يــفــهــمــهــا الـــجـــمـــيـــع، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مــنــابــتــهــم 

وألسنتهم.

حصاد
عـــلـــى الـــخـــشـــبـــة، حــــضــــرت مـــقـــطـــوعـــة »الــــفــــصــــول األربــــــعــــــة«، الــتــي 

تــمــثــل واحــــــدة مـــن أبـــــرز إبــــداعــــات الــمــوســيــقــار اإليـــطـــالـــي أنــطــونــيــو 

لـــوتـــشـــيـــو فــــيــــفــــالــــدي، والـــــتـــــي مـــــا أن تـــســـمـــعـــهـــا حـــتـــى تــــــدق األرض 

بــقــدمــيــك، وتــقــع فــي غـــرام الــمــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة، لــمــا تتمتع 

ــــهـــــا وحــــركــــاتــــهــــا  ــــاتـ ــــقـــــاعـ ــــة فـــــــي إيـ بـــــــه مـــــــن انــــســــيــــابــــيــــه وعــــــــذوبــــــــة خــــــاصــ

الـــمـــوســـيـــقـــيـــة، الــــتــــي حـــمـــلـــهـــا فـــيـــفـــالـــيـــدي كـــــل أحــــاســــيــــســــه، حــيــث 

ــــبـــــطء تـــــــارة والــــســــرعــــة تـــــــارة أخــــــرى،  تــــأرجــــحــــت مـــوســـيـــقـــاهـــا بـــيـــن الـ

لــتــعــبــر عــــن الـــشـــتـــاء وردائــــــــه األبــــيــــض وعـــواصـــفـــه وغـــيـــثـــه، وأزهــــــار 

الـــــربـــــيـــــع الـــمـــتـــفـــتـــحـــة وحــــــــــــــرارة شــــمــــس الــــصــــيــــف الـــــــاذعـــــــة ورائـــــحـــــة 

الصنوبر واحتفال الفاحين بلحظات الحصاد.

فيفالدي لم يكن يتيماً على الخشبة، فقد حضر إلى جانبه 

مــــوزارت، وتــحــديــداً فــي مقطوعته »ســونــاتــا بيانو رقــم 11« التي 

تـــحـــظـــى بـــشـــعـــبـــيـــة الفــــتــــة بــــيــــن عــــشــــاق الـــمـــوســـيـــقـــى الـــكـــاســـيـــكـــيـــة، 

والذين يعرفونها باسم »الحركة الثالثة«، كونها تستفز اإليقاع 

بـــنـــوعـــيـــتـــهـــا، لـــــــذا يـــشـــعـــر مـــســـتـــمـــعـــهـــا بــــأنــــهــــا قــــريــــبــــة مـــــن مـــوســـيـــقـــى 

ــــــن لـــيـــلـــة  ــيــــقــــي عـــــــــــــاٍل. عـ ــــــن وقـــــــــع مــــوســ الـــــــمـــــــارشـــــــال، لـــــمـــــا تــــحــــمــــلــــه مـ

مـــــواهـــــب »فــــيــــرتــــوســــوس« لـــــم يـــغـــب بـــيـــتـــهـــوفـــن، الـــــــذي حـــضـــر هــو 

اآلخر عبر مجموعة من مقطوعاته الموسيقية التي جسد من 

خــالــهــا عبقريته، ال سيما تــلــك الــتــي تــجــســدت فــي »كونشيرتو 

تــلــك   ،)Piano Concerto No. 5 Emperor( اإلمــــبــــراطــــور« 

الــكــاســيــكــيــة الـــتـــي يــعــتــقــد أنـــهـــا آخـــــر كـــونـــشـــيـــرتـــو مـــوســـيـــقـــى بــيــانــو 

قدمه بيتهوفن للعالم.

ذاكرة
مـــــــواهـــــــب »فــــــيــــــرتــــــوســــــوس« لـــــــم تــــبــــخــــل فـــــــي مــــوســــيــــقــــاهــــا وأنــــاقــــتــــهــــا 

الــتــي أطــلــت بــهــا عــلــى الـــحـــضـــور، فــقــد ســعــت إلــــى تــقــديــم أفــضــل 

ــــقـــــاعـــــات، لـــيـــجـــســـدوا مــــن خـــالـــهـــا مــا  مــــا تــمــتــلــكــه مــــن مـــعـــرفـــة وإيـ

دأب عــبــقــري الـــجـــاز ديــــوك الــيــنــغــتــون عــلــى تـــرديـــده بــأنــه »إذا لم 

تــؤرجــحــك الموسيقى فــهــي ليست مــوســيــقــى«، وقـــد استطاعوا 

مـــن خــــال عــرضــهــم أرجـــحـــة الــجــمــهــور بــيــن مــقــطــوعــات خــالــدة، 

ال تزال ترن في فضاء الذاكرة اإلنسانية، وهو ما تعودت هذه 

المواهب الصغيرة على صنعه دائماً في كل عرض يطلون به، 

تـــحـــت قــــيــــادة مــــاريــــان بـــيـــلـــر، الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي تـــأســـيـــس الــفــريــق 

المبدع الذي يقوم على أكتاف الصغار، ليجسد العرض الذي 

استضافه الحدث األروع عالمياً، ذلك الشعار الذي رفعه على 

ســـدة الــمــســرح »نــحــن نــعــرض كــيــف يــمــكــن لعبقرية أطــفــالــنــا أن 

تكون«.

قدموا على 
اليوبيل 

مقطوعات 
الموسيقى 

الخالدة 

أطفال »فيرتوسوس«
عبقرية األداء 

الموسيقي

 »العيالة«.. وثائقي يجّسد إبداع 
المواهب اإلماراتية 

«  مواهب شابة تألقت في الحفل  |  تصوير: ابراهيم صادق



رئيس التحرير المسؤول

 مـنى بو سـمرة

احتفاالت
زائران يرتديان زيًا مميزًا في »إكسبو 2020 دبي« في إطار موسم االحتفاالت بأعياد الميالد ورأس السنة   | تصوير : سالم خميس

احـــتـــفـــلـــت واليـــــــة فـــيـــكـــتـــوريـــا األســــتــــرالــــيــــة بـــــإعـــــادة فـــتـــح الــــحــــدود 

وعــــــــودة الــــطــــاب الـــدولـــيـــيـــن إلـــــى مـــؤســـســـاتـــهـــا الــتــعــلــيــمــيــة فــي 

فعالية خاصة أقامتها في إكسبو 2020 دبي.

واســتــقــبــل أفــــــراد مـــن حــكــومــة فــيــكــتــوريــا، الـــشـــريـــك الــبــاتــيــنــي 

للجناح األسترالي في إكسبو 2020 دبي، أكثر من 50 ضيفًا 

مــن الجامعات اإلمــاراتــيــة وخــريــجــي المؤسسات التعليمية 

فـــي فــيــكــتــوريــا والــــطــــاب اإلمـــاراتـــيـــيـــن الـــذيـــن يــســتــعــدون لــبــدء 

رحلتهم الجامعية. وأتاحت الفعالية فرصة مميزة للجهات 

الــمــعــنــيــة فــــي قـــطـــاع الــتــعــلــيــم اإلمـــــاراتـــــي لــلــتــعــرف عـــلـــى نــظــام 

التعليم  ، بــاإلضــافــة إلـــى اإلعــــان عــن الــفــرص الــتــي تتيحها 

للطاب الراغبين بالدراسة فيها. 

قــالــت فــيــونــا لــيــتــوس، مــديــر التعليم الـــدولـــي فــي وكــالــة 

ــّكــــــل الـــــــطـــــــاب الـــــــدولـــــــيـــــــون مـــن  ــ ـــتـــــوريـــــا: »يــــــشــ ــــوبــــــال فـــــيـــــكــ ــــلــ جــ

منطقة الشرق األوسط وأفريقيا جزءاً مهمًا من نسيج 

فيكتوريا الغني بثقافاٍت متعددة. فهم يعززون التنوع 

األكــاديــمــي  ويــســاعــدون الــطــاب المحليين على تنمية 

مهاراتهم«.  )دبي - البيان(

دبي – مرفت عبد الحميد

يــاســر عــبــد الــصــبــور مــوســى شـــاب طــمــوح لــم يــتــردد فــي الــمــشــاركــة فــي »إكــســبــو 2020 

دبــي«، من خال الجناح المصري الواقع بأرض الفرص، معتبراً إياها فرصة عظيمة 

إلظــــهــــار قــــدراتــــه ومــــهــــاراتــــه فــــي اســـتـــضـــافـــة زوار الــــحــــدث وإظــــهــــار كـــــرم الـــضـــيـــافـــة وحــســن 

استقبال الضيف والترحاب الذي يتميز به الشعب المصري.

لـــــم يــــمــــض عــــلــــى قـــــدومـــــه مـــــن مــــصــــر الـــشـــقـــيـــقـــة إلـــــــى دولـــــــــة اإلمــــــــــــــارات والـــــمـــــشـــــاركـــــة فــي 

إكسبو2020 دبي سوى 4 شهور كانت كافية ليتعلم فيها الكثير، وكيف ال وهو يطلع 

على العالم في قلب دولة، ووجوده في إكسبو في حد ذاته وتعامله اليومي مع زوار 

الحدث األبرز أكسبه الكثير من التجارب والمعارف فضاً عن تعلم اللغات المختلفة 

للشعوب المتواجدة على أرض الحدث.

ــــارات أدرك لــمــاذا  ــ حــيــنــمــا وطــــأت قـــدمـــاه أرض اإلمـ

يــــعــــتــــبــــرهــــا الـــــشـــــبـــــاب الـــــعـــــربـــــي بـــيـــئـــــــــــة آمــــنـــــــــة ومــــحــــفــــزة 

أبــهــره التطوير الافت  للعيـش واألعــمـــــال، حيث 

في جميع المجاالت الذي تحرص عليه اإلمارات 

والـــــــــفـــــــــرص الـــــمـــــتـــــســـــاويـــــة فــــــــي إيــــــــجــــــــاد فــــــرصــــــة عـــمـــل 

مناسبة فضاً عن التسامح واحترام القانون في 

مجتمع اإلمارات.

ويــرى ياسر أن توفير عناصر العدالة المعيشية 

والــوظــيــفــيــة والـــمـــســـاواة فـــي الــحــقــوق مـــن أهــــم مــعــايــيــر 

الــعــيــش الـــكـــريـــم والـــعـــمـــل، وهــــو نــهــج ســـائـــد فـــي اإلمــــــارات 

التي تبدأ من حيث ينتهي اآلخرون.

ــــيـــــر وفـــــرحـــــة  ــــبـ بـــــــارتـــــــيـــــــاح كـ الــــــــيــــــــوم األول شـــــعـــــر  ــنـــــــذ  ــ ومـــ

بـــاإلقـــامـــة فــــي اإلمــــــــــارات، ويــــــرى أن إكـــســـبـــو دبـــــي مــن 

أنــــــــجــــــــح الــــــــمــــــــعــــــــارض فـــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم حــــــيــــــث إنــــــــــــه مـــبـــهـــر 

بالتنظيم الـــرائـــع إضــافــة إلـــى اســتــضــافــة مــا يــقــارب 

200 دولة تحت قبة واحدة، مشيراً إلى أن التنوع 

الكبير في الجنسيات والوظائف ساهم في رغبته 

في تطوير ذاتــه وتضخيم طموحاته، حيث يطمح 

إلى أن يصبح صاحب سلسلة مطاعم شهيرة تقدم 

ــــارات نــمــوذج فريد  األفــضــل لـــروادهـــا، الفــتــًا إلـــى أن اإلمــ

في العديد من األمــور أهمها توفير فــرص متنوعة للعمل 

والتدريب والتطوير.

فيكتوريا..عودة 
الطالب الدوليين

ياسر..تجربة ثرية في »إكسبو«

خوسيه غارسيا.. إبداع متفرد

وجه من »إكسبو«

إعداد: فاتن صبح 

فــن يــذكــر الــشــعــوب بــكــّم الــجــمــال والـــروابـــط الــتــي تجمع 

فــــي مــــا بـــيـــنـــهـــم، هـــكـــذا وصـــــف الـــفـــنـــان اإلســــبــــانــــي خــوســيــه 

ــــا، الــــــــــــذي اســــــتــــــعــــــرض خـــــال  ــ ــيـ ــ ــ ــــارسـ ــ كــــــــارلــــــــوس فـــــيـــــاريـــــخـــــو غـ

مــهــرجــان جـــائـــزة الـــبـــردة، ضــمــن فــعــالــيــات إكــســبــو 2020 

دبـــي، إنــجــازاتــه الــمــتــفــردة فــي مــجــال الــفــنــون اإلســامــيــة. 

ولفت موقع »آراب نيوز«، إلى مدى تأثر غارسيا 

بالفنانين السعوديين، ومساهمتهم في 

تطوير رؤيته لهذا الفن، حيث حلت 

الــــمــــمــــلــــكــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، 

ضــــيــــف شــــــــرف عــــلــــى الــــمــــهــــرجــــان، 

تكريماً لدعمها الفنون والثقافة 

اإلســـامـــيـــة، ومــســاعــيــهــا إلدراج 

الـــــــــــخـــــــــــط الــــــــــعــــــــــربــــــــــي عـــــــــلـــــــــى قــــــائــــــمــــــة 

غير  العالمي  لــلــتــراث  اليونيسكو 

المادي. وأشار غارسيا في اإلطار، 

ــــائـــــاً: »أعــــشــــق تــقــنــيــة غـــوادامـــيـــتـــشـــي،  قـ

وهذا الشكل من أشكال الفنون، حيث إني 

حــيــن كــنــت أدرس الــتــاريــخ، ومختلف تقنيات الــفــنــون، 

ــــتـــــشـــــفـــــت هــــــــــذا الـــــــفـــــــن، ووقـــــــعـــــــت فـــــــي حـــــبـــــه مـــــنـــــذ بـــــدايـــــة  اكـ

مشواري الفني«.

ويعتبر غــوادامــيــتــشــي شــكــاً مــن أشــكــال الــفــن، الــذي 

يــــتــــيــــح اصــــــطــــــفــــــافــــــات مــــــــن األلـــــــــــــــــوان واألنــــــــــمــــــــــاط الــــهــــنــــدســــيــــة 

ــــكـــــررة عــــلــــى جـــــلـــــود األغــــــــنــــــــام. وأتــــــــــــاح شــــغــــف غــــارســــيــــا  ــــتـ الـــــمـ

بـــالـــفـــنـــون اإلســــامــــيــــة، دمــــــج كــــافــــة الــــــروابــــــط الــــتــــي تــجــمــع 

الثقافة اإلســامــيــة وثقافته الــخــاصــة، األمـــر الـــذي أسفر 

عـــن تــحــف فــنــيــة فـــريـــدة مـــن نـــوعـــهـــا. ولـــفـــت كـــذلـــك أوجـــه 

الــــتــــشــــابــــه الــــتــــي تـــجـــمـــع بــــيــــن الــــعــــالــــم الـــــســـــامـــــي، ومـــديـــنـــة 

قرطبة اإلسبانية، وما شكلته من حافز، دفعه لتطوير 

رؤيــــتــــه الـــخـــاصـــة فــــي إطــــــار فـــنـــي. وتــــجــــدر اإلشــــــــارة إلـــــى أنـــه 

يــمــكــن لــقــطــعــة فــنــيــة واحــــــــدة، أن تــســتــغــرق عــــامــــاً كـــامـــاً 

إلنجازها.

 ويشتهر مهرجان البردة بالزخرفة 

اإلســــــــــــامــــــــــــيــــــــــــة والــــــــــــــخــــــــــــــط الــــــــعــــــــربــــــــي 

ــنــــبــــطــــي والــــفــــصــــيــــح  والـــــشـــــعـــــر الــ

وفــــــــنــــــــون الـــــتـــــصـــــمـــــيـــــم، حـــيـــث 

حــــــــرص عــــلــــى إبـــــــــــراز الــــفــــنــــون 

اإلســــــــــــــــامــــــــــــــــيــــــــــــــــة، والــــــــــتــــــــــأكــــــــــيــــــــــد 

عــــــــــلــــــــــى أهــــــــــمــــــــــيــــــــــة الــــــــــحــــــــــضــــــــــارة 

اإلســــامــــيــــة الـــتـــي ُتـــعـــظـــم مــن 

قـــــــيـــــــم الــــــــتــــــــســــــــامــــــــح، والــــــتــــــفــــــاعــــــل 

اإلنـــســـانـــي، والـــحـــضـــاري عــبــر هــذه 

الــفــنــون الــتــي تعد تــراثــاً غنياً ســـواء من 

الناحية اإلنسانية، أو الحضارية.

أقيمت ضمن المهرجان عروض أدائية وأخرى ألفام 

مستوحاة من العالم اإلسامي، تحكي قصصاً ُملهمة 

وُمــتــجــذرة فــي تــاريــخ المنطقة، وتستهدف جماهير من 

مــخــتــلــف االهـــتـــمـــامـــات والـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة بـــمـــن فــــي ذلـــك 

األطفال، وتتضمن مجموعة من الرسوم المتحركة. 
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إكسبو والسفر عبر الزمن
الــــزائــــر لــمــعــرض إكــســبــو 2020 دبــــي ســيــكــون فـــي غــايــة 

االنبهار عندما يــزور جناح التنقل »ألـــف« هــذا الجناح 

الــــذي يــمــنــح الـــزائـــر تــجــربــة افــتــراضــيــة آســـــرة، عــْبــر رحــلــة 

اســتــثــنــائــيــة فــي تــاريــخ الــتــقــدم الــبــشــري، تــربــط الــمــاضــي 

بــالــمــســتــقــبــل، مـــن خـــال الــتــعــرف عــلــى أحــــدث تقنيات 

ــــقــــــل الــــبــــضــــائــــع  ــــر فــــــــي نــ ــــبــــــشــ ــــاعــــــل الــ ــــفــ ــــقــــــل، وطــــــــــــــرق تــ ــنــ ــ ــتــ ــ الــ

واألفــكــار والبيانات، التي أصبحت الــيــوَم أكثر تعقيداً 

من أي وقت مضى، وتشرح الرحلة خبايا الَكون، وما 

يخفيه المستقبل في مجال النقل. 

وفـــــي هـــــذا الـــجـــنـــاح يـــتـــّم اصـــطـــحـــاُب الــــزائــــريــــن فــــي رحــلــة 

عـــــبـــــر الــــــــزمــــــــان والـــــــمـــــــكـــــــان، لــــيــــســــتــــكــــشــــفــــوا طــــــــــــرَق الـــتـــنـــقـــل 

ووســـائـــلـــه ومـــراحـــل تــطــور الـــمـــواصـــات لــــدى الــبــشــريــة، 

مــــنــــذ الـــــعـــــصـــــور الــــقــــديــــمــــة حــــتــــى الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الــــمــــريــــخ 

بــكــل تــفــاصــيــلــهــا، ومـــن أبــــرز ذلـــك رحــلــة مــســبــار األمـــل، 

الذي أطلقته دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 

2020م، ووصـــل إلـــى مــــداره حـــول كــوكــب الــمــريــخ في 

فبراير 2021م.

يظهر هـــذا الــجــنــاح مـــدى الــتــقــدم الـــذي أحــــرزه اإلنــســان 

فـــــي الــــمــــجــــاالت الــــمــــاديــــة والــــرقــــمــــيــــة، ويـــــعـــــرض مـــعـــالـــَم 

تـــاريـــخـــيـــة تـــخـــص الــتــنــقــل فــــي الــــتــــاريــــخ الــــبــــشــــري، وذلــــك 

على جدار متعرج بطول 63 متراً، وفي الجناح يمكن 

لــلــزائــر أن يـــمـــارس الــصــعــود إْن رغــــب فـــي أكــبــر مصعد 

للركاب في العالم، هذا المصعد الذي ينقل أكثر من 

160 شخصاً في وقت واحد.

تــبــدأ الــرحــلــة داخــــل الــمــعــرض فـــي الــجــنــاح المخصص 

لــلــتــنــقــل عـــبـــر الــــمــــكــــان والـــــــزمـــــــان، الــــــــذي يـــخـــتـــصـــر أربـــعـــة 

آالف وخـــمـــســـمـــئـــة عـــــــام، فــــي مــنــطــقــة ســــــــاروق الـــحـــديـــد 

األثــــــــريــــــــة، وصـــــــــــوالً إلــــــــى يــــومــــنــــا هـــــــــذا، مــــمــــا يـــــوفـــــر لـــــلـــــزوار 

فرصة للتعرف على التقدم الهائل الذي أحرزته دولة 

اإلمارات العربية المتحدة في السنوات الماضية، في 

الــمــجــاالت الــمــتــعــلــقــة بــالــتــنــقــل، مـــع مـــراعـــاة التسلسل 

في العرض والوصف، مما يوفر مادة علمية وتاريخية 

شــيــقــة لـــكـــل مــــن لـــديـــه الـــرغـــبـــة فــــي مـــعـــرفـــة الـــمـــزيـــد عــن 

تاريخ وسائل التنقل وتطورها.

حّياكمـ
«  أ.د. محمد أحمد عبد الرحمن

فعاليات »إكسبو«

المكان العرضالوقت
اليوم
اليوم الوطني 10:15 

لطاجيكستان
ساحة الوصل

تدويل التعليم العالي في 13:00
مصر: التحديات والفرص

جناح مصر

مهرجان بوتسوانا 14:00
الموسيقي

مدرج تيّرا

ساحة الوصلاليوم الوطني ألنغوال16:15

غدًا
١٤:٠٠

 
مركز الرياضة واللياقة 

البدنية والعافية
أوسي بارك

 فرقة باليه كازاخستان ١٦:٠٠
الوطنية

مسرح دبي 
ميلينيوم

المخيمات الشتوية 16:15
لألطفال

مخيم مانشستر 
سيتي لألطفال

 ليلة العيد األردنية – ديانا ١٩:٣٠
كرزون

مسرح دبي 
ميلينيوم

منصة اليوبيل تامر حسني في إكسبو٢٠:٣٠

قصة خبرية
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