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برعاية منصور بن زايد
13 يناير إعالن مشاريع منحة »بحوث علوم االستمطار«

أبوظبي - البيان 

أعــــلــــن الــــمــــركــــز الــــوطــــنــــي لـــــأرصـــــاد أمــــــس مــــوعــــد إقـــــامـــــة حــفــل 

اإلعالن عن المشاريع الحاصلة على منحة الدورة الرابعة 

من برنامج اإلمارات لبحوث علوم االستمطار والذي ينظم 

تــحــت رعـــايـــة ســمــو الــشــيــخ مــنــصــور بـــن زايــــد آل نــهــيــان نــائــب 

رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيـــــــر شـــــــؤون الــــرئــــاســــة، فــــي جــنــاح 

اإلمـــــارات بــمــعــرض »إكــســبــو 2020 دبـــي« يـــوم الخميس 13 

يناير 2022.

مكانة دولية 
وقـــــــال الــــدكــــتــــور عـــبـــدالـــلـــه الــــمــــنــــدوس الـــمـــديـــر الــــعــــام لــلــمــركــز 

الــوطــنــي لـــأرصـــاد: »إن إقــامــة حــفــل اإلعــــالن عــن المشاريع 

الــحــاصــلــة عــلــى مــنــحــة الـــــدورة الــرابــعــة مـــن بــرنــامــج اإلمـــــارات 

لــبــحــوث عـــلـــوم االســـتـــمـــطـــار ضــمــن حــــدث عــالــمــي مــهــم مثل 

مـــعـــرض إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي، تـــؤكـــد أهـــمـــيـــة الــبــرنــامــج 

ومكانته الدولية المرموقة التي اكتسبها على 

مــدى الــــدورات الــثــالث السابقة، وإنــجــازاتــه 

الـــتـــي تــمــثــلــت فـــي اســتــقــطــاب ودعـــــم األفـــكـــار 

والتقنيات الجديدة والمبتكرة في مجال 

االســـتـــمـــطـــار والـــقـــابـــلـــة لــلــتــبــنــي والــتــطــبــيــق 

فـــي الــمــنــاطــق الـــتـــي تــعــانــي ُشـــــّح الــمــيــاه. 

وبــفــضــل رؤيــــة الــقــيــادة الــرشــيــدة الــرامــيــة 

ــــمــــــي  ــــلــ ــــعــ إلـــــــــــــــــى دفـــــــــــــــــع جـــــــــــهـــــــــــود االبــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــار الــ

الدولة  التقني، فقد أسهمت  والتقدم 

ــــاعـــــي  ــــيـــــع وتـــــــعـــــــزيـــــــز الـــــمـــــسـ فـــــــــي تـــــشـــــجـ

ــــيـــــة إلـــــــى تــحــقــيــق  الـــعـــالـــمـــيـــة الـــــرامـ

االســــــــــــــتــــــــــــــدامــــــــــــــة الـــــــــمـــــــــائـــــــــيـــــــــة مــــــــــــــن خـــــــــالل 

ــــيــــــة  ــــمــ ــــلــ ــــعــ تـــــــــوظـــــــــيـــــــــف الــــــــــمــــــــــخــــــــــرجــــــــــات الــ

المجدية«.

 وكان المركز الوطني لأرصاد قد 

أعلن عن تحديد واختيار المشاريع 

الـــــبـــــحـــــثـــــيـــــة الــــــــتــــــــي ســـــتـــــحـــــصـــــل عــــلــــى 

ــــة  ــ ــــعـ ــ ــــرابـ ــ ــــة الــــــــــــــــــــــدورة الـ ــــنــــــحــ مــ

مــــن بـــرنـــامـــج اإلمـــــــارات 

لــــــــــــــــبــــــــــــــــحــــــــــــــــوث عــــــــــــلــــــــــــوم 

االستمطار في نوفمبر الماضي، وذلك عقب اجتماع لجنة 

المراجعة الفنية الدولية التابعة للبرنامج افتراضيًا والذي 

تم فيه دراسة واستعراض أفضل المشاريع البحثية التي 

وصلت لمرحلة التقييم النهائي. 

تقييم 
وشملت مرحلة تقييم البحوث النهائية التي امتدت شهراً 

المفاضلة بين 8 اقتراحات بحثية كاملة تقّدم بها 51 باحثًا 

وعــالــمــًا وخــبــيــراً ينتسبون لـــ26 مؤسسة بحثية توجد فــي 9 

دول. وتــــم الــتــقــيــيــم اعـــتـــمـــاداً عــلــى خــمــســة مــعــايــيــر أســاســيــة 

وهي: الخبرة العلمية والتقنية اإلجمالية وأهمية العرض 

واالبــتــكــار، ومـــدى أهــلــيــة مــقــدم الــعــرض )الــبــاحــث والــفــريــق( 

لتنفيذ الــمــشــروع، ومــنــهــجــيــة الــبــحــث، وتــكــامــل الــبــحــث مع 

بناء القدرات، والمصادر والميزانية.

تقدم كبير 
وقـــالـــت عــلــيــاء الــــمــــزروعــــي، مـــديـــرة بـــرنـــامـــج اإلمــــــــارات لــبــحــوث 

علوم االستمطار: »إن حفل اإلعالن عن المشاريع الحاصلة 

على منحة الــدورة الرابعة من البرنامج يسلط الضوء على 

الــتــقــدم الــكــبــيــر الـــذي حــقــقــنــاه عــلــى مـــدى الــســنــوات الماضية 

في استنباط حلول فّعالة لتعزيز األمن المائي العالمي من 

خــالل العلوم المتعلقة باالستمطار. ويسرنا أن يقام هذا 

الحفل ضمن معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يعد منصة 

مثالية الستعراض المشاريع الدولية المبتكرة ذات التأثير 

ــــمــــــوارد الــطــبــيــعــيــة  الـــمـــبـــاشـــر فــــي تـــعـــزيـــز وضــــمــــان أمــــــن أحــــــد الــ

الحيوية واألساسية في حياة الناس مثل المياه«.

وأضــافــت: »كــان للبرنامج بالفعل دور كبير فــي تشجيع 

التعاون والتنسيق بين كبار الباحثين الدوليين الملتزمين 

االســتــمــطــار، وترسيخ  المتعلقة بمجال  بالعلوم  النهوض 

مــــكــــانــــة اإلمـــــــــــــارات مــــــركــــــزاً عــــالــــمــــيــــًا لـــــهـــــذه الــــبــــحــــوث والــــعــــلــــوم، 

كــمــا نــتــطــلــع قـــدمـــًا إلــــى مـــواصـــلـــة هــــذه الـــجـــهـــود مـــع الــعــلــمــاء 

والــخــبــراء الــذيــن حــصــلــوا عــلــى مــنــحــة الــبــرنــامــج فــي الــــدورات 

الــســابــقــة، ونــنــظــر بــكــل تــفــاؤل لــلــمــشــاريــع البحثية الــجــديــدة 

الـــتـــي ســنــعــلــن عــنــهــا قـــريـــبـــًا والـــتـــي ســيــكــون لــهــا إســـهـــام مهم 

فـــــي دفــــــع عـــجـــلـــة تــــطــــور عــــلــــوم االســــتــــمــــطــــار مـــحـــلـــيـــًا وإقـــلـــيـــمـــيـــًا 

وعالميًا«.
 «  عبدالله المندوس  

»تحقيق أمنية« تسعد الطفل خالد بزيارة »إكسبو«
دبي - البيان 

أســـعـــدت مــؤســســة »تــحــقــيــق أمـــنـــيـــة« قــلــب الــطــفــل خـــالـــد بـــزيـــارة 

»إكـــــســـــبـــــو 2020 دبــــــــــي« والــــــحــــــصــــــول عــــلــــى جـــــهـــــاز آيـــــــبـــــــاد، وذلــــــك 

ــــنـــــاح دول مــجــلــس  الـــمـــجـــتـــمـــع، وجـ تـــنـــمـــيـــة  بــــالــــتــــعــــاون مـــــع وزارة 

التعاون لدول الخليج العربية في »إكسبو 2020 دبي«.

وتّم استقبال خالد وأفراد عائلته في قسم كبار الشخصيات 

فـــــي جــــنــــاح مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، وحــــــــرص فــــريــــق عــمــل 

»إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي« عـــلـــى اصـــطـــحـــابـــهـــم فــــي جـــولـــة فــــي مــوقــع 

ــــار، حــيــث  ــبــ ــ ــــكــ الــــــحــــــدث الـــــــدولـــــــي، الـــــــــذي بـــــــات حــــلــــمــــاً لـــلـــصـــغـــار والــ

زاروا األجنحة اإلماراتية والسعودية واأللمانية، وقاموا بعدها 

بزيارة شالالت إكسبو، التي ُتشّكل معلماً رائعاً من معالمه، 

واختتمت الزيارة بعشاء فاخر للطفل مع عائلته.

التنفيذي لمؤسسة »تحقيق  الرئيس  الزبيدي  وتــقــدم هاني 

تـــنـــمـــيـــة الـــمـــجـــتـــمـــع وإلــــــى  إلــــــــى وزارة  ــــتـــــقـــــديـــــر  بــــالــــشــــكــــر والـ ــــيـــــة«  ــــنـ أمـ

القائمين على جناح مجلس التعاون الخليجي على تعاونهم 

الدائم في تحقيق أمنيات األطفال المرضى وإدخال السعادة 

على قلوبهم مع عائالتهم.

دبـــــــــي« عــلــى  إدارة »إكــــســــبــــو 2020  إلـــــــى  بـــالـــشـــكـــر  تـــــوجـــــه  كــــمــــا 

جهودهم المبذولة في تحقيق األمنية عبر استقبالهم الحافل 

للطفل خالد مع عائلته وتكريمهم بمعاملة كبار الشخصيات 

الــفــاخــرة، والــتــي أسهمت فــي إضـــاءة شمعة األمــل والــفــرح في 

قـــلـــوبـــهـــم. ويــــأتــــي تــحــقــيــق أمـــنـــيـــة خـــالـــد ضـــمـــن ســلــســلــة فــعــالــيــات 

»تحقيق أمنيات«، التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون 

مـــــــع مـــــؤســـــســـــة تــــحــــقــــيــــق أمــــــنــــــيــــــة، ويــــســــتــــضــــيــــفــــهــــا جــــــنــــــاح مـــجـــلـــس 

ــــتـــــعـــــاون لــــــــدول الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــيــــة فـــــي »إكــــســــبــــو 2020 دبـــــــي«،  الـ

وصــــوالً لتحقيق أمــنــيــات 12 طــفــالً مــن مختلف الــجــنــســيــات في 

دولـــة اإلمـــــارات، بــواقــع طفلين كــل شــهــر، وعــلــى مـــدار 6 أشهر 

من أكتوبر 2021 حتى مارس 2022.

زار وفد من جامعة الشارقة، عــدداً من أجنحة الــدول بمنطقة الفرص 

في إكسبو 2020 دبي، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة 

والمؤسسات العلمية في هذه الدول.

ــــيـــــة، اســـتـــقـــبـــلـــه  وخــــــــــالل زيــــــــــــارة الــــــوفــــــد إلــــــــى جـــــنـــــاح جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الـــــعـــــربـ

األســـتـــاذ الـــدكـــتـــور أيــمــن عـــاشـــور نــائــب وزيــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، واألســـتـــاذ 

الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــشـــنـــاوي مــســتــشــار وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، والـــدكـــتـــور 

ــــبــــــدري الـــمـــلـــحـــق الـــثـــقـــافـــي بــــســــفــــارة جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة،  مـــحـــمـــد الــ

ونــاقــش الــوفــد فــرص التعاون العلمي واألكــاديــمــي، وتــبــادل الطلبة في 

زيـــــارات علمية وثــقــافــيــة وريــاضــيــة مــع الــجــامــعــات الــمــصــريــة، فــي سبيل 

االرتقاء بالمنظومة التعليمية.

كـــمـــا الـــتـــقـــى الــــوفــــد خـــــالل زيــــارتــــه لـــجـــنـــاح الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 

بدر بن محمد العاصمي القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية 

بــــاإلمــــارات، وخــــالل الـــلـــقـــاء، نــقــل الـــوفـــد تــحــيــات األســـتـــاذ الـــدكـــتـــور حميد 

مــــجــــول الـــنـــعـــيـــمـــي مــــديــــر جـــامـــعـــة الـــــشـــــارقـــــة، إلــــــى الـــمـــلـــحـــق الــــثــــقــــافــــي، ثــم 

ناقش الحضور أوضاع الطلبة السعوديين في الجامعة، وكذلك بحث 

الوفد، سبل تعزيز العالقات بين جامعة الشارقة وجامعات المملكة.

ثـــــم زار الـــــوفـــــد جــــنــــاح كـــولـــومـــبـــيـــا، حـــيـــث اســـتـــقـــبـــلـــه مـــوريـــســـيـــو بـــــــــرادا نـــائـــب 

المفوض، وبوالت دوات مدير الجناح، وتم اصطحاب الوفد في جولة 

لالطالع على مقتنيات الجناح. )دبي - البيان( 

جامعة الشارقة تبحث 
التعاون مع مؤسسات علمية

»سيدات أعمال الشارقة« يطلق »بيرل كويست«
الشارقة - البيان 

دعـــا مــجــلــس ســيــدات أعــمــال الــشــارقــة الــتــابــع لـــ»نــمــاء لــالرتــقــاء 

بالمرأة«، عضواته لالستفادة من فرصة توفير التمويل الالزم 

لــدعــم أفــكــارهــن الــريــاديــة الــمــبــتــكــرة، مــن خـــالل الــمــشــاركــة في 

مــنــافــســة »بــــيــــرل كـــويـــســـت«، إحــــــدى أكـــبـــر مـــســـابـــقـــات الــتــمــويــل 

المخصصة لرائدات األعمال والشركات الناشئة التي تمتلكها 

نساء في دولة اإلمارات.

ويــــنــــظــــم الــــمــــجــــلــــس مــــنــــافــــســــة »بــــــيــــــرل كـــــويـــــســـــت«، تـــجـــســـيـــداً 

اللـــتـــزامـــه تـــوفـــيـــر مــجــمــوعــة مــتــكــامــلــة مــــن الـــخـــدمـــات لــعــضــواتــه 

وتشمل: التدريب، واإلرشاد والتوجيه، والتمويل، باإلضافة 

إلـــى مــنــصــة لــعــرض أفـــكـــارهـــن، إذ تــتــطــلــب الــمــشــاركــة فـــي هــذه 

المنافسة التي ستقام على منصة المجلس في إكسبو 2020 

دبــــــــي، 8 فــــبــــرايــــر الــــمــــقــــبــــل، االنـــــضـــــمـــــام إلـــــــى »بـــــرنـــــامـــــج الــــتــــدريــــب 

لـــــــــرائـــــــــدات األعـــــــــمـــــــــال« الـــــــــــذي يــــنــــظــــمــــه الــــمــــجــــلــــس بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــع 

.»PwC أكاديمية«

تدريب 
ويــفــتــح »بــرنــامــج الــتــدريــب لـــرائـــدات األعـــمـــال« أبــوابــه لعضوات 

ــــال الــــــشــــــارقــــــة حــــــــصــــــــراً، إذ يــــتــــطــــلــــب مـــن  ــ ــــمـ ــ ــــــدات أعـ ــيـ ــ ــ مــــجــــلــــس سـ

إثــبــات عضويتهن فــي المجلس، فــي حين يمكن  المتقدمات 

ــــة الــــــتــــــقــــــدم بـــطـــلـــب  ــــاركــ ــــمــــــشــ ــــــوات الـــــــراغـــــــبـــــــات فـــــــي الــ ــــــضـ ــــعـ ــ لــــغــــيــــر الـ

الــحــصــول على الــعــضــويــة، وستحصل الــعــضــوات المسجالت 

في البرنامج على فرصة لعرض أفكارهن أمام لجنة التحكيم، 

وكبار المستثمرين.

وتــتــضــمــن شـــــروط الـــمـــشـــاركـــة فـــي الـــبـــرنـــامـــج أن يـــكـــون مقر 

ــــاركـــــة فــــــي دولــــــــــة اإلمــــــــــــــــــارات، وأن  ــــمـــــشـ الـــــشـــــركـــــة الــــنــــاشــــئــــة الـ

ستها رائــدة أعــمــال، وأاّل تقل فترة تأسيسها  تكون مؤسِّ

ومـــبـــاشـــرتـــهـــا لــعــمــلــيــاتــهــا عــــن عـــــام واحـــــــد، وســـيـــتـــم اخــتــيــار 

الفائزات في منافسة »بيرل كويست« بناًء على أصالة 

ــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد  الــــــفــــــكــــــرة، وأثــــــــرهــــــــا اإليــــــجــــــابــــــي الـــــمـــــســـــتـــــدام عـ

االجتماعي والبيئي، وسهولة التنفيذ واألداء، إذ سيتم تمويل 

األفكار الفائزة بالمراتب الثالث األولى.

وقـــالـــت مـــريـــم بـــن الـــشـــيـــخ، مـــديـــرة مــجــلــس ســـيـــدات أعــمــال 

الــــشــــارقــــة: »يــــــــؤدي الـــمـــجـــلـــس دوراً مــــحــــوريــــاً فــــي دعــــــم رائـــــــدات 

األعـــمـــال الــمــوهــوبــات فـــي دولــــة اإلمـــــــارات، ويـــواصـــل المجلس 

هــــــذا الـــــــــدور مـــــن خــــــالل الــــتــــزامــــه تـــمـــويـــل األفـــــكـــــار الـــمـــبـــتـــكـــرة عــبــر 

ــــا فــــــــــي مـــــعـــــرض  ــــهـ ــــمـ ــــنـــــظـ ــــنـ مــــــنــــــافــــــســــــة )بــــــــــيــــــــــرل كــــــــويــــــــســــــــت( الــــــــتــــــــي سـ

أهــــــــداف  مــــــع  الــــــحــــــدث  يــــتــــمــــاشــــى هــــــــذا  إكــــســــبــــو 2020 دبــــــــــي، إذ 

يمتلكن  الــلــواتــي  األعــمــال  رائــــدات  بتمكين  المتمثلة  المجلس 

شـــركـــات نــاشــئــة مـــن تــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــن وأهـــدافـــهـــن، وتنمية 

مــــشــــاريــــعــــهــــن ومــــســــاعــــدتــــهــــن عــــلــــى االســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي الــــقــــطــــاعــــات 

اإلبداعية والتكنولوجية«.

خدمات 
وأضــافــت: »نشجع رائــــدات األعــمــال على االســتــفــادة مــن هذه 

الــــفــــرصــــة والــــتــــســــجــــيــــل فــــــي عــــضــــويــــة الـــمـــجـــلـــس لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 

بــرنــامــج الــتــدريــب لــرائــدات األعــمــال الـــذي ننظمه بالتعاون مع 

أكـــاديـــمـــيـــة PwC، وســـتـــفـــتـــح هــــــذه الـــفـــرصـــة الـــذهـــبـــيـــة لــــرائــــدات 

األعمال سبل التفاعل والتواصل مع نظيراتهن الموهوبات، 

وعرض أعمالهن أمام كبار المستثمرين، باإلضافة إلى فرصة 

التعريف بأنفسهن من خالل المشاركة في هذه المنافسة«.

ــــابـــــعـــــت: »لـــــــن تـــقـــتـــصـــر خـــــدمـــــات الـــمـــجـــلـــس عــــلــــى مــنــافــســة  وتـ

)بــيــرل كــويــســت(، وإنــمــا ستوفر للعضوات مجموعة متنوعة 

مـــن األنـــشـــطـــة والـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــي تــتــمــاشــى مـــع رؤيـــــة الــمــجــلــس 

ــــتـــــه، ويـــتـــضـــمـــن مــنــهــجــنــا الــــشــــامــــل لـــمـــســـاعـــدة الـــشـــركـــات  ــــالـ ورسـ

الناشئة والمشاريع التجارية التي تمتلكها نساء سبل الدعم 

والــــمــــســــاعــــدة كــــافــــة خــــــالل عــمــلــيــة تـــأســـيـــس أعـــمـــالـــهـــن، وإبـــــــرام 

الـــــشـــــراكـــــات مـــــع مــــؤســــســــات الـــقـــطـــاعـــيـــن الــــحــــكــــومــــي والــــخــــاص 

فـــي دولــــة اإلمـــــــارات والــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم، فــضــالً عـــن تــعــزيــز 

ــــهــــــن وخــــــبــــــراتــــــهــــــن الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة، وفــــــــرصــــــــة الــــتــــعــــريــــف  ــــارفــ ــــعــ مــ

بأنفسهن في مختلف األحداث المحلية والعالمية«.

تمويل
 األفكار المبتكرة للرائدات 
وصاحبات الشركات الناشئة 

 «مريم بن الشيخ 

 «خالل أحد اللقاءات 
| من المصدر 

 « الطفل خالد خالل زيارة إكسبو | من المصدر 

 «  اإلمارات تولي أهمية كبيرة لبحوث علوم االستمطار | البيان 
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زار مــــعــــالــــي ســـهـــيـــل بـــــن مـــحـــمـــد فـــــــرج فـــــــــارس الــــــمــــــزروعــــــي، وزيـــــر 

الــطــاقــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، جـــنـــاح الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

فـــــي »إكــــســــبــــو 2020 دبــــــــــي«، الــــــــذي يـــتـــســـم بـــالـــتـــصـــمـــيـــم الــمــبــتــكــر 

ــــهـــــادة الــــــريــــــادة الـــبـــاتـــيـــنـــيـــة فــي  والــــمــــســــتــــدام، والــــحــــاصــــل عـــلـــى شـ

لــمــاضــي المملكة  تصميمات الــطــاقــة والــبــيــئــة، ويــمــثــل انــعــكــاســاً 

وحاضرها ومستقبلها.

واطــلــع مــعــالــيــه خـــال الـــزيـــارة عــلــى رؤيــــة الــســعــوديــة 2030، 

ومشروعاتها المبتكرة، التي تعكس طموح قيادتها الحكيمة، 

والـــفـــرصـــة الــمــســتــقــبــلــيــة االقـــتـــصـــاديـــة واالســـتـــثـــمـــاريـــة الــمــتــنــوعــة، 

ــــاعـــــات  ــــنـ ــــاقـــــة واالســــــــتــــــــدامــــــــة وصـ ــــالـــــطـ والــــــمــــــشــــــروعــــــات الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بـ

التعدين والنقل وغيرها، وجهود المملكة الكبيرة في الحفاظ 

على البيئة والموارد الطبيعية، والخطوات اإليجابية للتعامل 

مع التغير المناخي.

كــمــا تـــعـــرف مــعــالــيــه إلــــى مــحــتــوى الـــجـــنـــاح وركــــائــــزه وأهـــدافـــه 

وأقسامه، التي تتوزع على أربع ركائز رئيسة تشمل اإلنسان، 

والــــطــــبــــيــــعــــيــــة، والــــــــــتــــــــــراث، والـــــــــفـــــــــرص، وغـــــيـــــرهـــــا مـــــــن الـــــمـــــســـــارات 

الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــنـــهـــضـــة الـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة فـــــي الـــطـــاقـــة 

والعلوم والتقنية والمشروعات التنموية.

وفي نهاية الزيارة، شكر معالي وزير الطاقة والبنية التحتية 

الــقــائــمــيــن عــلــى الــجــنــاح مــن الــشــبــاب الــســعــوديــيــن، وأعــــرب عن 

ســـعـــادتـــه بــــزيــــارة جـــنـــاح الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، مــشــيــداً 

ــــالـــــعـــــاقـــــات األخـــــــويـــــــة الــــمــــتــــمــــيــــزة، الـــــتـــــي تــــجــــمــــع دولــــــــــة اإلمـــــــــــارات  بـ

الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، والـــشـــراكـــة 

المتينة القائمة بين البلدين على األخوة والتعاون، الذي يصل 

إلى حد التكامل.

وأشاد معاليه بالتقدم واالزدهار، الذي شهدته المملكة في 

عــهــد خـــادم الــحــرمــيــن الشريفين الــمــلــك ســلــمــان بــن عبدالعزيز 

آل سعود، واألمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

ولي العهد.

يـــذكـــر أن جـــنـــاح الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي »إكــســبــو 

2020 دبـــــــي«، يـــعـــد ثـــانـــي أكـــبـــر جـــنـــاح فــــي الـــمـــعـــرض الــعــالــمــي، 

بمساحة تبلغ 13.059 متراً مربعاً، ويقع في منطقة الفرص، 

ويــقــدم مــحــتــوى إبــداعــيــاً ثـــريـــاً، يــجــســد مــا وصــلــت إلــيــه المملكة 

من تقدم وازدهار.

سهيل المزروعي يّطلع على مشاريع »رؤية السعودية 2030«

 «  سهيل المزروعي خالل زيارته جناح السعودية | وام

هوية جديدة القتصاد 
المستقبل

المملكة تحتفل باليوم الوطني بحضور عزيز أخنوش وأحمد بن سعيد

دبي - البيان 

احتفلت المملكة المغربية بيومها الوطني في إكسبو 2020 

دبي، وذلك بحضور عزيز أخنوش رئيس حكومة المملكة، 

وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي 

للطيران المدني، الرئيس األعلى، الرئيس التنفيذي لطيران 

العليا إلكسبو 2020  اللجنة  اإلمــــارات والمجموعة، رئيس 

دبي.

بــــــدأ االحــــتــــفــــال بــــمــــراســــم رفــــــع عـــلـــمـــي الــــدولــــتــــيــــن، وتــخــلــلــتــه 

عــــــــــروض ثــــقــــافــــيــــة، جـــــســـــدت الـــــــتـــــــراث الــــمــــغــــربــــي األصـــــــيـــــــل، فــي 

ساحة الوصل، والجناح المغربي، وأماكن أخرى في موقع 

الحدث. شهد االحتفال أيضًا، معزوفات عدة، قدمها عازف 

البيانو المغربي الــبــارز، مـــروان بــن عبد الــلــه، بــاإلضــافــة إلى 

عـــــرض جـــــوي فــــي ســـمـــاء إكـــســـبـــو، قـــدمـــتـــه الـــــدوريـــــة الــمــغــربــيــة 

المسيرة الخضراء.

وقال عزيز أخنوش: »أقدم لكم خالص الشكر واالمتنان 

لــحــفــاوة االســتــقــبــال الــتــي خــصــصــت لــلــوفــد الــمــغــربــي، وأهــنــئ 

ــــلـــــى تـــنـــظـــيـــمـــهـــا الــــمــــحــــكــــم لــــهــــذا  دولـــــــــــة اإلمــــــــــــــــــارات الــــشــــقــــيــــقــــة، عـ

ــــبـــــو، يــــســــمــــح بــــالــــتــــعــــريــــف بـــتـــراثـــنـــا  ــــا فــــــي إكـــــسـ الـــــــحـــــــدث. حـــــضـــــورنـ

العريق، ومؤهالتنا السياحية والثقافية والعلمية«.

ـــاركــــة الــــمــــغــــرب فـــــي إكــــســــبــــو 2020  وأضـــــــــــاف: »تــــعــــبــــر مــــشـ

ــــتــــــزام الـــمـــمـــلـــكـــة بـــالـــمـــســـاهـــمـــة الـــفـــعـــالـــة بـــإغـــنـــاء  دبــــــــي، عـــــن الــ

الــــحــــوار الــــجــــاد عـــلـــى الــمــســتــويــيــن اإلقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، مــن 

ــــثــــــر أمــــــــانــــــــًا واســــــــتــــــــقــــــــراراً لــــلــــجــــمــــيــــع. ويـــــؤكـــــد  أجـــــــــل مـــســـتـــقـــبـــل أكــ

الـــمـــغـــرب عـــبـــر مـــشـــاركـــتـــه، عـــلـــى رغـــبـــتـــه فــــي الـــمـــســـاهـــمـــة فــي 

الــــجــــهــــود الــــمــــبــــذولــــة لـــمـــواجـــهـــة الــــتــــحــــديــــات الـــعـــالـــمـــيـــة، مــن 

خالل رؤية للتنمية المستدامة«.

وأضـــــــاف: »لـــقـــد جــعــلــت الــمــمــلــكــة الــمــغــربــيــة مـــن جــنــاحــهــا، 

مــنــصــة لـــإعـــالن عـــن هــويــتــهــا الــجــديــدة الــخــاصــة بــاالســتــثــمــار، 

إبـــــــــــــــراز مــــكــــانــــة  إلــــــــــى  ــــدف  ــــــهـــ تـ ــــتـــــــي  الـــ )الـــــــمـــــــغـــــــرب اآلن(،  وتــــــصــــــديــــــر 

الـــمـــغـــرب، كــمــنــصــة اســـتـــثـــمـــاريـــة وصـــنـــاعـــيـــة بـــالـــدرجـــة األولــــــى، 

وكوجهة أساسية لالستثمارات األجنبية«.

أطر مشتركة 
ورحب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة 

والــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــقــدمــة، بــعــزيــز أخـــنـــوش، والـــوفـــد الــمــرافــق 

لـــــــه، وقــــــــــال: »يــــربــــطــــنــــا بـــالـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــغـــربـــيـــة تـــــاريـــــخ مـــشـــتـــرك، 

وعـــالقـــات أخـــــوة وطـــيـــدة، وأُطـــــر مــشــتــركــة، ووجـــــود فـــاعـــل في 

الـــعـــالـــمـــيـــن الــــعــــربــــي واإلســـــــالمـــــــي. ونـــــــرى فـــــي كـــــل هــــــذا أســــاســــًا 

قــويــًا لبناء الــمــزيــد مــن الــشــراكــات، والــتــعــاون الــبــّنــاء لما فيه 

مــصــلــحــة شــعــبــيــنــا الــشــقــيــقــيــن، ومــــن هــــذا الــمــنــطــلــق، تــواصــل 

دولـــــــــة اإلمــــــــــــــارات الــــعــــمــــل عــــلــــى تــــعــــزيــــز عــــالقــــاتــــهــــا مـــــع الـــمـــغـــرب 

الشقيق في مختلف المجاالت«.

ــــى تـــعـــزيـــز تـــعـــاونـــهـــا مــع  وأضــــــــاف: »تــــهــــدف دولــــــة اإلمـــــــــارات إلـ

الــــــمــــــغــــــرب فــــــــي الــــــقــــــطــــــاعــــــات ذات االهـــــــتـــــــمـــــــام الــــــمــــــشــــــتــــــرك، بـــمـــا 

فـــــي ذلــــــك مـــــصـــــادر الــــطــــاقــــة الــــمــــتــــجــــددة، والـــــــزراعـــــــة والـــصـــنـــاعـــة 

والتعدين، والسياحة واألمن وغيرها«.

وعقب مراسم االحتفال في ساحة الــوصــل، توجه الوفد 

إلى جناح المغرب، قبل أن يتوجه إلى جناح دولة اإلمارات، 

حــيــث أجــــرى الـــوفـــد الــمــغــربــي جــولــة فـــي الــجــنــاح، بــرفــقــة وفــد 

إمـــــــاراتـــــــي رفــــيــــع الــــمــــســــتــــوى، تــــعــــرف خــــاللــــهــــا رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 

الـــمـــغـــربـــيـــة، عــــزيــــز أخـــــنـــــوش، عـــلـــى الــــجــــنــــاح، ووّقــــــــع فــــي دفــتــر 

كبار الزوار.

يـــعـــد جـــنـــاح الـــمـــغـــرب فــــي إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي، األكــــبــــر مــن 

نــوعــه، الـــذي يتم بــنــاؤه على مستوى الــمــشــاركــات المغربية 

في مختلف المعارض الدولية. ويحاكي تصميم الجناح من 

الــــداخــــل، أزقـــــة الــمــديــنــة الــقــديــمــة، ويـــضـــم مــشــاهــد مــتــمــيــزة، 

ــــنـــــظـــــومـــــة الــــبــــيــــئــــيــــة فـــي  تــــتــــيــــح لـــــــــلـــــــــزوار الـــــــــوقـــــــــوف عـــــلـــــى تــــــنــــــوع الـــــمـ

الـــمـــغـــرب. ويــــبــــدو الـــجـــنـــاح، مـــثـــل كـــيـــان حـــــي، حـــيـــث اســتــوحــي 

تصميمه من قرى المملكة.

المغرب اآلن

« عزيز أخنوش وأحمد بن سعيد خالل االحتفال باليوم الوطني للمغرب بحضور ريم الهاشمي وسلطان الجابر | البيان

« رئيس الحكومة المغربية وأحمد بن سعيد في الجناح المغربي | زافير ويلسون 

عزيز أخنوش: 
مشاركتنا تعبر عن التزامنا 
بالمساهمة في مستقبل أكثر 
أمانًا واستقرارًا للجميع

سلطان الجابر:
نرى أساسًا قويًا لبناء المزيد 
من الشراكات مع المغرب في 
مختلف المجاالت
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دبي- وائل اللبابيدي

نــــظــــم جـــــنـــــاح كــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة فــــــي إكــــســــبــــو 2020 دبــــــي، 

أمس، احتفاالً بمناسبة وصول عدد زواره إلى 500 ألف 

زائر، وذلك بعد 86 يوماً على انطالق الحدث العالمي. 

وعــــــّبــــــرت الـــطـــفـــلـــة شــــاتــــيــــل آنــــــــي، ذات الــــتــــســــع ســــنــــوات، 

وهـــي الـــزائـــر رقـــم 500 ألـــف لــجــنــاح كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، عن 

ســــعــــادتــــهــــا الــــــعــــــارمــــــة، بـــــــزيـــــــارة دبــــــــــي، وقــــــضــــــاء عــــطــــلــــة عــيــد 

الميالد مع عائلتها في إكسبو 2020 دبي. 

الواقع االفتراضي 
وتم منح شاتيل، التي تم اإلعالن عنها، باعتبارها الزائر 

رقم 500 ألف، جولة فردية خاصة في الجناح الكوري، 

تــــــاب S9FE«، وتــــذاكــــر  إلــــــى جــــهــــاز »غــــاالكــــســــي  بــــاإلضــــافــــة 

لـــحـــضـــور حـــفـــل مــوســيــقــي بـــمـــشـــاركـــة فـــــرق الــــبــــوب الـــكـــوري 

»كـــيـــه – بـــــوب«، خــــالل الـــيـــوم الــوطــنــي الــــكــــوري، الــمــقــرر 

االحتفال به يوم 16 يناير المقبل. 

وقــــــــال والــــــــد شــــاتــــيــــل آنــــــــي: »بــــــــدا الــــجــــنــــاح الــــكــــوري 

رائـــعـــاً، عــنــدمــا رأيـــنـــا لــلــمــرة األولـــــى عــلــى اإلنــتــرنــت. 

لــــــذلــــــك، أردنـــــــــــا زيـــــــارتـــــــه بـــــــشـــــــدة.. أنــــــــا ســـعـــيـــد جــــــداً 

بــتــلــقــي هـــديـــة عــيــد الــمــيــالد غــيــر الــمــتــوقــعــة من 

الـــجـــنـــاح الــــكــــوري.. عــنــدمــا زرت كـــوريـــا للعمل 

فــــــــــي الـــــــــمـــــــــاضـــــــــي، كـــــــنـــــــت مــــــمــــــتــــــنــــــاً لــــــلــــــغــــــايــــــة ألن 

الــــكــــوريــــيــــن رحـــــبـــــوا بـــــــي، وأنـــــــــا مـــمـــتـــن لـــلـــهـــدايـــا 

الرائعة، والترحيب الحار من الجناح الكوري«.

وقــــالــــت والـــــــدة شـــاتـــيـــل: »لـــقـــد ســــــررت كـــثـــيـــراً بــمــشــاهــدة 

السينما العمودية، واالطالع على الثقافة الخاصة لكوريا 

وK-POP، وكذلك تكنولوجيا التنقل الفريدة والمبتكرة. 

كــذلــك كــان مــذهــالً االطـــالع على كــوريــا المستقبلية، من 

خالل تجربة الواقع االفتراضي«. 

وأضــــــافــــــت: »كـــــــان رائـــــعـــــاً كــــذلــــك، االســـتـــمـــتـــاع بــالــمــنــاظــر 

الــبــانــورامــيــة لــمــوقــع إكــســبــو، مــن خـــالل الــوقــوف فــي قمة 

جناح كوريا الجنوبية«.

كوريا الذكية 
ــــيـــــة.. نــنــقــل  ويـــحـــمـــل الــــجــــنــــاح الـــــكـــــوري شــــعــــار »كـــــوريـــــا الـــــذكـ

لــك الــعــالــم«، وتــم تصميم الــجــنــاح، بحيث يمكن للزوار 

تـــجـــربـــة الـــتـــغـــيـــرات فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي عـــصـــر الــــثــــورة 

الصناعة الرابعة، باستخدام الواقع المعزز، وغيره من 

التقنيات المختلفة.

كـــــــــمـــــــــا يـــــــمـــــــكـــــــن لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــزوار، االســــــــــتــــــــــمــــــــــتــــــــــاع بـــــــــالـــــــــعـــــــــروض 

الــــتــــي تــــمــــزج بـــيـــن الـــثـــقـــافـــتـــيـــن الـــكـــوريـــتـــيـــن الــتــقــلــيــديــة 

ــــقــــــدم الــــمــــطــــاعــــم داخـــــــــل الــــجــــنــــاح،  ــــثـــــة، وتــ والـــــحـــــديـ

مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــــن األطـــــــبـــــــاق، بــــمــــا يــشــمــل 

األطــــــــعــــــــمــــــــة الــــــتــــــقــــــلــــــيــــــديــــــة، مـــــــثـــــــل »بـــــيـــــبـــــيـــــمـــــبـــــاب« 

و»غــالــبــي« و»بــولــغــوغــي«، وأطعمة »هاليو« 

ــــكـــــوريـــــة(، مـــثـــل »بــــولــــداك  )مــــوجــــة الـــثـــقـــافـــة الـ

بوكوم ميون«.

جناح كوريا الجنوبية يحتفي بالزائر رقم 500000

قدمها رائدا الفضاء المنصوري والنيادي
تذكارات »طموح زايد« ألجنحة عدد من الدول

دبي - البيان 

انضم رائدا الفضاء اإلماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي 

مــؤخــراً إلــى وفــد مــركــز محمد بــن راشـــد للفضاء، لــزيــارة »إكسبو 

2020 دبــــــي«، بــرئــاســة ســـالـــم حــمــيــد الـــمـــري، مـــديـــر عــــام الــمــركــز. 

وأثــــــنــــــاء الـــــــزيـــــــارة قــــــــّدم الـــــــرائـــــــدان عــــــــــدداً مـــــن األعـــــــــــام، الــــتــــي حــمــلــهــا 

المنصوري معه في رحلته التاريخية »طموح زايــد« إلى محطة 

الــفــضــاء الــدولــيــة فــي الــعــام 2019.  وشــهــدت الـــزيـــارة قــيــام فريق 

المركز أيضًا بافتتاح بوابة إكسبو في أجواء احتفالية، ومن ثم 

أكمل المنصوري والنيادي رحلتهما في إكسبو، وقدما األعام، 

ــــيـــــة،  الـــــتـــــي حـــمـــلـــهـــا الـــــمـــــنـــــصـــــوري مــــعــــه إلــــــــى مـــحـــطـــة الـــــفـــــضـــــاء الـــــدولـ

كــونــهــا هـــدايـــا تــذكــاريــة إلـــى أجــنــحــة عـــدد مـــن الـــــدول، مــثــل ســوريــا 

والـــســـودان والــكــويــت وقــطــر وجــــزر الــقــمــر وإســرائــيــل وكــازاخــســتــان 

وفلسطين وسلطنة عمان ومصر وتونس والصومال.

وقــال سالم حميد المري: »منذ افتتاح »إكسبو 2020 دبي« 

فـــــي مـــطـــلـــع أكــــتــــوبــــر الـــــمـــــاضـــــي، يـــقـــصـــد الــــمــــايــــيــــن مـــــن الـــــنـــــاس هــــذا 

الـــحـــدث الــــذي أصــبــح بــحــق مــنــصــة الكــتــشــاف الــثــقــافــات والــتــقــالــيــد 

واالبـــتـــكـــارات الــقــادمــة مــن شــتــى الـــــدول. ويــتــمــاشــى ذلـــك مــع روح 

االكتشاف التي ننطلق منها في المركز، وأخذ زمام المبادرة في 

جــهــود اســتــكــشــاف الــفــضــاء فــي الـــدولـــة. ويــســعــدنــا أن تــكــون هــذه 

الزيارة تعبيراً حقيقيًا عن دعمنا وتضامننا مع الدول األخرى«.

وأضــــــــاف الـــــمـــــري: »إن تــســلــيــم األعــــــــام لـــهـــذه الــــــــدول يــمــثــل رمـــــزاً 

لتطلعاتنا، وحرصنا على التواصل مع الدول، التي ال توجد لديها 

بــرامــج فــضــائــيــة، والــتــي تتطلع أيــضــًا لــانــضــمــام إلـــى نـــادي الفضاء 

الدولي لوجود إمكانات الستكشاف الفضاء، ال سيما أننا نسعى 

لخلق مستقبل مستدام ومبتكر لجميع البشر حول العالم«.

فريق 
مركز محمد بن راشد للفضاء يفتتح 
بوابة إكسبو

سالم المري: 
 نسعى لخلق مستقبل مستدام 
ومبتكر لجميع البشر حول العالم 

« سالم المري ورائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي خالل تقديم علم سلطنة عمان  | من المصدر 

« .. وعلم قطر « المري والمنصوري والنيادي خالل تقديم علم الكويت 

« .. وعلم تونس  « هزاع المنصوري وسلطان النيادي خالل تقديم علم مصر 

« خالل تسليم الهدية للطفلة 
شاتيل آني | من المصدر 
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دبي- بشار باغ 

كــشــف أحــمــد الــخــطــيــب، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للتطوير والتسليم 

الــعــقــاري بـــ»إكــســبــو 2020 دبـــي«، أن »دســتــركــت 2020«؛ وهي 

انــتــهــاء فعالياته، ستطرح  العالمي بعد  اإلرث للحدث  مرحلة 

تــــطــــويــــرهــــا  لــــيــــتــــم  ــــنـــــوعـــــة،  ــــتـ مـ بـــــمـــــســـــاحـــــات  قـــــطـــــع أراٍض  مــــســــتــــقــــبــــاً 

لــمــشــاريــع سكنية وفــنــدقــيــة وتــجــاريــة وخــدمــيــة مــن قــبــل شــركــات 

التطوير الــعــقــاري الــراغــبــة فــي االســتــفــادة مــن الــفــرص المتنوعة 

ــــركــــــت 2020 دبــــــــــي« بــــاعــــتــــبــــارهــــا مـــديـــنـــة  ـــتــ ــ الـــــتـــــي ســــتــــزخــــر بــــهــــا »دسـ

المستقبل المستدامة لـ 145 ألف نسمة.

وفـــي تــصــريــحــات لــــ»الـــبـــيـــان«، أشــــار الــخــطــيــب إلـــى أن األصــــداء 

ــــيـــــة الـــــــواســـــــعـــــــة الــــــتــــــي يــــحــــظــــى بـــــهـــــا إكـــــســـــبـــــو بـــــعـــــد 3 أشــــهــــر  ــــالـــــمـ الـــــعـ

مــــن انــــطــــاق فـــعـــالـــيـــاتـــه، والـــتـــفـــاعـــل الـــكـــبـــيـــر مــــن الــــحــــدث مــــن قــبــل 

ــــــزوار مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، انــعــكــســا على  الــمــشــاركــيــن والـ

تزايد االهتمام بمرحلة اإلرث »دستركت 2020« وارتفاع طلبات 

ــــتــــــي تــــوفــــرهــــا  ــــــرص الــــمــــتــــنــــوعــــة والـــــــــــواعـــــــــــدة، الــ ــــفـ ــ ــــــن الـ االســـــتـــــفـــــســـــار عـ

المدينة المستقبلية في موقع الحدث بعد انتهاء فعالياته.

استقطاب
وقــــــــال الــــخــــطــــيــــب: إن شــــركــــة ســـيـــمـــنـــس ســـتـــفـــتـــتـــح مــــكــــاتــــب مـــقـــرهـــا 

العالمية للمطارات والبضائع  اللوجستية  العالمي للعمليات 

فــيــمــا  أكــــتــــوبــــر 2022،  بــــحــــلــــول  فــــــي دســــتــــركــــت 2020  ــــمــــــوانــــــئ  والــ

سيتم استقبال أول سكان المدينة في يناير 2023، مشيراً إلى 

أن افــتــتــاح مــخــتــلــف مــبــانــي ومـــرافـــق »دســـتـــركـــت« أمـــــام الــشــركــات 

الــــمــــســــتــــأجــــرة والـــــســـــكـــــان ســـيـــتـــم بــــالــــتــــدريــــج، حــــيــــث تــــبــــدأ عــمــلــيــات 

إعـــــــادة تـــأهـــيـــل أبـــنـــيـــة مـــنـــاطـــق الـــمـــوضـــوعـــات وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى مــبــان 

ســكــنــيــة وتـــجـــاريـــة بـــعـــد انـــتـــهـــاء فـــعـــالـــيـــات »إكـــســـبـــو 2020 دبـــــي«، 

وذلــــك بــفــضــل مــرونــة تصميمها األســـاســـي إلتــاحــة تــحــويــلــهــا إلــى 

مـــنـــشـــآت مـــتـــنـــوعـــة وفــــقــــًا لــمــتــطــلــبــات واســــتــــخــــدامــــات الـــســـكـــان بــمــا 

يـــشـــمـــل إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى مــــشــــاف أو مــــــــدارس وغـــيـــرهـــا مــن 

المرافق الخدمية.

وأفــــاد بـــأن شــركــة »تــرمــيــنــوس تــكــنــولــوجــيــز« شــريــك الــروبــوتــات 

الــرســمــي إلكــســبــو 2020 ســتــؤســس أول مــقــر لــهــا خـــارج الصين 

في دستركت 2020، وستستمر أجنحة بعض المشاركين 

بـــالـــعـــمـــل فـــــي الـــمـــديـــنـــة بـــعـــد انــــتــــهــــاء فـــعـــالـــيـــات إكــســبــو 

دبـــــي، بــمــا يــشــمــل جـــنـــاح »دي بـــي ورلــــــد« وجــنــاح 

المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى 

ــــتـــــي أبـــــــــدت رغـــبـــتـــهـــا  الــــعــــديــــد مــــــن الــــــــــــدول، الـ

فــي اإلبــقــاء على أجنحتها لما بعد إكسبو 2020، ويــتــم حاليًا 

بحص التفاصيل ليتم اإلعان عنها الحقًا.

 مستقبل
وأضاف قائاً: ستشكل دستركت 2020 مدينة مستقبلية ذكية 

مـــــن الـــصـــعـــب مـــضـــاهـــاتـــهـــا، مـــــن حـــيـــث الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة 

ومعايير االستدامة، فهي أول مدينة بهذا الحجم يتم تغطيتها 

بالكامل بشبكة اتــصــاالت الجيل الخامس، كما تتمتع بشبكة 

ــــيـــــزات  طـــــــــرق مــــتــــمــــيــــزة ومـــــحـــــطـــــة مــــــتــــــرو خــــــاصــــــة بــــــهــــــا، وتـــــشـــــمـــــل الـــــمـ

الـــــذكـــــيـــــة لــــلــــمــــديــــنــــة عــــــــدة مـــــــجـــــــاالت، أبـــــــرزهـــــــا االســــــتــــــدامــــــة وكـــــفـــــاءة 

اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة وتـــرشـــيـــد االســـتـــهـــاك والــتــصــامــيــم الــهــنــدســيــة 

والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــتـــقـــنـــيـــة وغــــيــــرهــــا، فـــعـــلـــى ســبــيــل 

الــــمــــثــــال أســــهــــم تـــوظـــيـــف أحــــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات فـــــي الــــمــــوقــــع بــخــفــض 

استهاك الطاقة بنسبة 30 % مقارنة مع األماكن الثانية بذات 

المساحة، كما تزخر المدينة بالعديد من الخدمات والمرافق 

العصرية والحدائق والمطاعم.

ولــــفــــت إلــــــى أن الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة الــــفــــريــــدة لـــدســـتـــركـــت 

2020 ســتــلــعــب دوراً حــيــويــًا فـــي تــعــزيــز قــدرتــهــا عــلــى اســتــقــطــاب 

الــشــركــات الــنــاشــئــة ورواد األعـــمـــال الــمــتــخــصــصــيــن فـــي قــطــاعــات 

االقــتــصــاد الــجــديــدة عــلــى غـــرار تــقــنــيــات الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة 

والـ»بلوكتشين« والزراعة الرأسية والذكاء االصطناعي وغيرها.

وتابع: إن ساحة الوصل ستحافظ على دورها في دستركت 

والــــــــــعــــــــــروض  الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــي  األحــــــــــــــــــــــداث  كـــــــمـــــــركـــــــز الســـــــتـــــــضـــــــافـــــــة   2020

والفعاليات المتنوعة، فيما سيتحول »تيرا« إلى مركز للعلوم، 

التنقل والــفــرص، فيما يتم حاليًا  وسيتم اإلبــقــاء على جناحي 

بحث إمكانية نقل بــوابــات إكسبو إلــى أمــاكــن حيوية فــي دبــي، 

لــتــشــكــل مـــعـــالـــم تــــذكــــاريــــة مــــن الــــحــــدث أو اإلبـــــقـــــاء عـــلـــى بــعــضــهــا 

داخل دستركت 2020.

أسلوب
وتــــقــــدم دســـتـــركـــت 2020 لــلــمــســتــأجــريــن مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن 

الــمــمــيــزات، تــوفــر لهم أســلــوب حــيــاة مــتــوازن، حيث يــجــدون كل 

شيء على مقربة منهم، في عالم كامل متوّفر في مكان واحد، 

وهي مدينة تستغرق أقصى رحاتها 15 دقيقة، مع 

وجــــود أحــيــاء تــجــمــع بــيــن الــمــكــاتــب الــتــجــاريــة 

الـــــــــــمـــــــــــرنـــــــــــة، والــــــــــمــــــــــســــــــــاحــــــــــات الـــــســـــكـــــنـــــيـــــة 

الــعــصــريــة، والــحــدائــق الــخــضــراء 

ــــنـــــادق  ــــفـ ومـــــــواقـــــــع الــــفــــعــــالــــيــــات والـ

ــــنــــــصــــــات االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة واألكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة، ومــــــنــــــافــــــذ الــــــمــــــأكــــــوالت  ــــمــ والــ

والــمــشــروبــات والــتــجــزئــة، والـــمـــرافـــق المجتمعية )مــحــطــة وقـــود 

ــــاء وشـــــرطـــــة(،  ــــفــ الـــمـــســـتـــقـــبـــل مـــــن إيــــــنــــــوك، ومــــحــــطــــة إســـــعـــــاف وإطــ

ومحطة مترو مسار 2020، ومركز دبي للمعارض، إلى جانب 

وجـــهـــات إكــســبــو 2020 األيــقــونــيــة – كـــل ذلــــك عــلــى بــعــد مــســافــة 

قصيرة سيراً أو على الدراجة الهوائية. 

كـــــــمـــــــا يـــــــحـــــــتـــــــوي هــــــــــــــذا الــــــمــــــجــــــمــــــع عـــــــلـــــــى حـــــــــلـــــــــول الـــــــنـــــــقـــــــل الــــــذكــــــيــــــة 

ويــدعــمــهــا، مــثــل تشجيع االســتــخــدام الــجــمــاعــي لــوســائــل النقل 

الــــعــــامــــة والــــســــيــــر وركـــــــــــوب الــــــــدراجــــــــات والـــــســـــكـــــوتـــــرات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 

ومختلف وسائل النقل المرنة، التي تتيح للسكان والموظفين 

التحرك بين منزلهم وعملهم وأنشطتهم االجتماعية بسهولة، 

ويـــعـــد تــســهــيــل الـــتـــواصـــل واإلحــــســــاس بــاالنــتــمــاء لــلــمــجــتــمــع أكــثــر 

أهمية في عالم ما بعد الجائحة، وذلك يتضمن أقبية مواقف 

الـــســـيـــارات الـــتـــي تــســهــل الــــوصــــول إلــــى مــخــتــلــف الـــمـــرافـــق فـــي كل 

ــــّور، ســـتـــلـــبـــي دســـتـــركـــت  ــــتــــــطــ األحـــــــيـــــــاء. وبــــوصــــفــــه مــــجــــّمــــعــــًا دائـــــــــم الــ

2020 احتياجات قوى العمل المستقبلية، التي تسعى لبيئة 

عــمــل أكـــثـــر مـــرونـــة، حــيــث يــتــم دعــــم الــعــمــل عـــن بــعــد مـــن خــال 

المساحات المشتركة ومرافق العمل المشترك.

 فرص
بــــشــــكــــل حــــثــــيــــث إلـــــــــى إنـــــــشـــــــاء مـــنـــصـــة  ــــركــــــت 2020  ــــتــ وتـــــســـــعـــــى دســ

متكاملة مــتــعــددة األطــــراف تجمع عــــدداً مــن األطــــراف المتنوعة 

والــشــركــات الــدولــيــة مــن مختلف األحــجــام، مــع السعي إلطــاق 

فــــرص جـــديـــدة لــلــنــمــو وزيــــــادة الــتــنــافــســيــة، ويــتــضــمــن ذلــــك كــبــرى 

الــشــركــات الــعــالــمــيــة والــمــشــاريــع الــنــاشــئــة والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 

الــــــمــــــال  ورأس  األكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــة  والــــــــمــــــــؤســــــــســــــــات  والــــــمــــــتــــــوســــــطــــــة 

االستثماري إلى جانب المؤسسات الحكومية.

 فرص عقارية بمدينة المستقبل المستدامة
»دستركت 2020«

طرح أراٍض
 لمشاريع تجارية وسكنية بعد 
انتهاء الحدث العالمي

بحث نقل
 بوابات إكسبو إلى دبي كمعالم 
تذكارية من الحدث

المدينة 
الذكية تستقبل أول سكانها 
مطلع 2023 وتتسع لـ 145 ألف 
نسمة

« أحمد الخطيب

دبي - عبير يونس

فــــي جــــنــــاح بــــوتــــســــوانــــا، الـــــــذي يـــقـــع بــمــنــطــقــة الـــتـــنـــقـــل فــــي إكــســبــو 

2020 دبــــــــي، يـــمـــكـــن الــــتــــعــــرف إلــــــى كـــيـــفـــيـــة مــــســــاعــــدة الــــشــــراكــــات 

الذكية في اقتحام حدود جديدة، وتحقيق ما هو غير متوقع، 

وتــســريــع حــركــة الــســلــع واألفـــكـــار والـــثـــروة، بــاعــتــبــار أن بــوتــســوانــا 

الــــجــــنــــاح  يــــــدعــــــو  الــــــفــــــكــــــري، إذ  الـــــــمـــــــال  ثـــــــــــروة مـــــــن رأس  تــــحــــتــــضــــن 

زوراه إلــى تجربة اكتشاف بوتسوانا فــي مــجــاالت عــدة تبدأ من 

اكــتــشــاف الــبــراري وقــد ال تنتهي فــي اكــتــشــاف الــفــرص المتنوعة 

ــــنـــــاك دعـــــــــوة إلـــــــى االســــتــــثــــمــــار فــي  فـــــي هـــــــذا الــــبــــلــــد األفـــــريـــــقـــــي بـــــل هـ

الفرص المتنوعة التي تتوفر في بوتسوانا منها الفرص الفريدة 

التي تتوافر في غيرها من الدول.

 مغامرات 
ــــواقــــــع االفــــتــــراضــــي  كـــمـــا يـــمـــكـــن الــــتــــجــــول فـــــي الــــبــــريــــة عـــبـــر تـــــجـــــارب الــ

والتجارب رباعية األبعاد، وذلك بهدف تحفيز الزائر على الحفاظ 

عــلــى الـــتـــوازن، واســتــكــشــاف األنــظــمــة البيئية الــمــتــنــوعــة الــتــي تبدو 

متناقضة مع أتانغ. 

وتـــبـــيـــن الـــجـــولـــة أنـــــه ال يـــمـــكـــن االكــــتــــفــــاء بـــمـــشـــاهـــدة الـــمـــســـاحـــات 

الممتدة من الطبيعة شبه القاحلة لصحراء »كغاالغادي« وحتى 

للمرات المائية النقية لدلتا »اوكافانغو« ألنه دائماً من الممكن 

إيــــجــــاد مــــا يــــدعــــو لـــلـــمـــزيـــد مــــن الــــتــــأمــــل، إذ تـــعـــتـــزم دولـــــــة بـــوتـــســـوانـــا 

تــراثــيــاً آخــر مــن خــال بــرنــامــج تطوير المتاحف  حماية 20 مــوقــعــاً 

والموروثات التاريخية. 

كما يــدعــو الــجــنــاح إلــى إعـــادة اكــتــشــاف الــبــراري الشاسعة 

واقتحام البرية في رحلة سباق بقلب الصحراء، إذ ال تزال 

مـــحـــمـــيـــات الــــصــــيــــد عــــلــــى هـــيـــئـــتـــهـــا الــــفــــطــــريــــة. وروح الـــمـــغـــامـــرة 

تــاحــق الــزائــر فــي كــل شــبــر مــن تــلــك الــمــنــاطــق، مــنــذ أن يقرر 

أن يــخــوض تــلــك الــتــجــربــة الــتــي تــبــدو أنــهــا تــحــفــز عــلــى الــمــزيــد 

من التحدي.

 فرص 
ولـــــم يـــكـــتـــِف الـــجـــنـــاح بــــدعــــوة الــــزائــــر إلـــــى اســـتـــكـــشـــاف الــطــبــيــعــة، بــل 

دعاه في تجربة مختلفة إلى التعرف على أصول البشر واقتفاء 

100 ألف سنة من التاريخ مع »ماتا«، وكان قد تم إطاق اسم 

»مــتــحــف لــوفــر الـــصـــحـــراء« عــلــى مــوقــع »تــســوديــلــو« الــــذي ضـــم ما 

البيئية  يزيد على 4500 لوحة تصور أنشطة اإلنــســان والتغيرات 

عــلــى مـــر آالف الــســنــيــن وفـــقـــاً لــلــتــســلــســل الـــزمـــنـــي، ونـــظـــراً ألهــمــيــتــه 

البشري  لاستيطان  الفريد  الفريدة وتسجيله  والروحية  الدينية 

أدرجته منظمة اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي.

 رغبة 
ويــدعــو الــجــنــاح فــي أركــــان أخــــرى إلـــى الــمــشــاركــة فــي تــوفــيــر فــرص 

ذات نــفــع مــتــبــادل، وذلــــك عــبــر اســتــعــراضــه األطــــر الــتــقــلــيــديــة أمــام 

الــعــالــم الــمــعــاصــر.،مــن خــال مفهوم »الموتسيلو« وهــو مفهوم 

نــابــع مــن الــرغــبــة فــي تحسين أحــــوال الــفــرد والــجــمــاعــة، إذ يقوم 

»الـــمـــوتـــســـيـــلـــو« عـــلـــى أســــــاس نـــهـــج الـــشـــراكـــة بـــيـــن الــقــطــاعــيــن الـــعـــام 

والخاص، حيث تشهد الشراكة مع »دوبيرز« على ذلك، فهي ال 

تعود بالنفع على الطرفين فقط ولكنها أسهمت في رفع مستوى 

حياة كل مواطن في الدولة.

بوتسوانا

 «  منحوتة فنية في جناح بوتسوانا 
| تصوير - سالم خميس

 «  تمثال من خامة نباتية 

 ثروة أفكار وحدود جديدة
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 زوار يستكشفون الجناح الفنلندي | تصوير : سالم خميس

جناح فنلندا
السعادة 
المستقبلية

ــــنـــــدا إحــــــــــــدى الــــــــــدول  ــــلـ ــــنـ ُتــــــعــــــد فـ

الرائدة من ناحية االبتكار والخبرة التقنية، 

وتعد من الدول الرائدة في شتى المجاالت، وتقدم 

نموذجًا مستدامًا لمدن المستقبل، إذ تقدم العديد من 

التقنية الحديثة  االبــتــكــارات رفيعة المستوى والــقــائــمــة على 

وفــائــقــة الــتــطــور بــطــريــقــة إبـــداعـــيـــة مــذهــلــة مـــع الــتــركــيــز عــلــى أمــن 

وخــــصــــوصــــيــــة الــــبــــيــــانــــات. ويـــــقـــــدم الــــجــــنــــاح الـــفـــنـــلـــنـــدي فـــــي إكـــســـبـــو 

تقنيات نظيفة رائدة عالميًا، واقتصاداً دائريًا مع االستخدام 

ــــتــــــدامــــــة، والـــــحـــــلـــــول  ــــمــــــســ ــــتــــــدام لـــــــلـــــــمـــــــوارد، والـــــــطـــــــاقـــــــة الــ ــــمــــــســ الــ

الرقمية، واالتصاالت المتنقلة، واآلالت، والتعليم، 

والــــصــــحــــة، والــــرفــــاهــــيــــة، والــــســــفــــر، والــتــصــمــيــم 

الفنلندي.  )دبي - رحاب حالوة(
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دبي – مرفت عبد الحميد

فـــــــــي »إكـــــــســـــــبـــــــو 2020 دبــــــــــــــي« جـــلـــســـة  الـــــــمـــــــصـــــــري  الـــــــجـــــــنـــــــاح  عــــــقــــــد 

بـــعـــنـــوان »االكــــتــــشــــافــــات الـــحـــديـــثـــة ومــــشــــاريــــع الـــتـــرمـــيـــم الـــجـــديـــدة 

فـــــي مـــــصـــــر«، تــــهــــدف إلــــــى الـــتـــعـــريـــف بـــاكـــتـــشـــافـــات مـــصـــر الـــكـــثـــيـــرة 

خــــال الـــعـــام الـــمـــاضـــي، حــيــث تـــم اكـــتـــشـــاف الـــعـــديـــد مـــن الــكــنــوز 

نتيجة الحفريات بأياد مصرية، مثل المقابر التي تحتوي على 

مـــومـــيـــاوات وتــمــاثــيــل وتــوابــيــت وبــعــض األثـــــاث الــجــنــائــزي. حضر 

الـــجـــلـــســـة الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى وزيـــــــــري، األمــــيــــن الــــعــــام لــلــمــجــلــس 

ــــر الـــــــعـــــــام لــــــــدائــــــــرة اآلثـــــــــار  ــــمــــــديــ ــــيـــــد، الــ ــبـ ــ األعـــــــلـــــــى لــــــــآثــــــــار، وأحـــــــمـــــــد عـ

والــــمــــتــــاحــــف فـــــي رأس الـــخـــيـــمـــة، ومــــنــــى الــــمــــنــــصــــوري، مــصــمــمــة 

األزياء اإلماراتية.

أهم مدينة أثرية
من جانبه، شرح الدكتور مصطفى وزيري، آلية ترميم وإنقاذ 

التماثيل والمنحوتات والتوابيت والمومياوات وكيفية اكتشاف 

اآلثــــــــــــــار، ال ســــيــــمــــا فــــــي مـــنـــطـــقـــة ســـــــقـــــــارة، مـــــــؤكـــــــداً أن الـــمـــرمـــمـــيـــن 

واألثـــــريـــــيـــــن بـــــذلـــــوا مـــــجـــــهـــــوداً رائــــــعــــــاً فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســـــقـــــارة وطــــريــــق 

الكباش الذي تم افتتاحه مؤخراً. وتابع األمين العام للمجلس 

األعلى لآثار، أن األقصر أهم مدينة أثرية في العالم، وبها كم 

هائل من اآلثار تضم كافة الحقب التاريخية.

افتتاح
وحول افتتاح المتحف الكبير بمصر، أوضح أن العمل يجري 

عــلــى قـــدم وســــاق إلنــهــاء الــتــرتــيــبــات الــنــهــائــيــة اســـتـــعـــداداً الفــتــتــاح 

أكبر متحف في العالم، والذي يقع غرب القاهرة بالقرب من 

أهرامات الجيزة، وقد اختير هذا الموقع ليكون هذا المشروع 

ــــاضــــــي والـــــحـــــاضـــــر  ــــمــ الـــــضـــــخـــــم شــــــــاهــــــــداً عـــــلـــــى عــــظــــمــــة مـــــصـــــر فـــــــي الــ

ــــيـــــحـــــوي أكـــثـــر  والــــمــــســــتــــقــــبــــل، وتــــبــــلــــغ مــــســــاحــــتــــه 117 فــــــــدانــــــــاً، وسـ

مــن 100 ألـــف قــطــعــة أثــريــة مــن الــعــصــور الــفــرعــونــيــة والــيــونــانــيــة 

والــــــرومــــــانــــــيــــــة، ويـــــتـــــوقـــــع أن يــــــــــــزوره ســـــنـــــويـــــاً أكـــــثـــــر مــــــن 5 مـــايـــيـــن 

زائــــر، وســيــضــم الــمــتــحــف عــــدداً مــن الــمــبــانــي الــخــدمــيــة الــتــجــاريــة 

والترفيهية، ومركزاً لعلوم المواد القديمة والترميم، وحديقة 

متحفية ستزرع بها األشجار التي عرفها المصري القديم.

وجــــــاء انـــعـــقـــاد الــجــلــســة فــــي إطــــــار تـــعـــزيـــز ســـبـــل الـــتـــعـــاون بــيــن 

دولة اإلمــارات وجمهورية مصر العربية في مجال البحث عن 

اآلثــــــار وتــرمــيــمــهــا والـــتـــبـــادل الــمــعــرفــي وبـــحـــث ســبــل عــــرض اآلثــــار 

المصرية الفرعونية القديمة في معارض بالدولة.

جانب من 
الجلسة | البيان 

 كنوز مصر
اكتشافات مستمرة

شوارع نابضة بالحياة والرقصات

دبي – غسان خروب 

»كـــوبـــا مـــوطـــن لــلــمــواهــب وحـــاضـــنـــة لـــابـــتـــكـــار«، هـــكـــذا يــصــف أهــل 

كوبا بادهم، التي يمكن اكتشاف كنوزها، وشوارعها النابضة 

بالحياة، بمجرد أن تضع خطوتك األولى داخل الجناح الكوبي، 

الــذي تشعر بأنه يشبه تمامًا ذلك البلد، وبأنه يعد قطعة من 

ــــتـــــه يـــمـــكـــن اكـــتـــشـــاف طــبــيــعــة الـــتـــحـــوالت  كــــوبــــا الـــقـــديـــمـــة، فــــي أروقـ

ــــيــــــة وحــــــتــــــى الــــبــــيــــئــــيــــة الــــــتــــــي عـــــاشـــــهـــــا هـــــذا  ــــاعــ ــــمــ ــــتــ االقــــــتــــــصــــــاديــــــة واالجــ

الــبــلــد الـــواقـــع فـــي مــنــطــقــة الــكــاريــبــي، حــيــث يــجــســد حــريــة األفــكــار 

واإلبــــــــداع، بــوصــفــه بـــلـــداً يـــزخـــر بــالــحــلــول لــلــعــديــد مـــن الــمــشــكــات 

الـــمـــلـــحـــة فــــي الــــعــــالــــم، وعـــلـــى رأســــهــــا تـــلـــك الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــقــطــاع 

الطبي. فكوبا اليوم ليست فقط بلد السيجار الفاخر، بل موطنًا 

لابتكارات في شتى المجاالت. 

فــي كــوبــا، حــيــاة نــابــضــة بالموسيقى والــرقــصــات والــكــرنــفــاالت 

التي ولدت من رحم الثقافات التي تشكلت على أرض الجزيرة، 

التي فتحت عينها على االبتكار واالختراعات، وسعت إلى إيجاد 

موطئ قدم لها في عوالم الطب والتكنولوجيا الحيوية، إيمانًا 

بـــ »تأثير العلم« وقــدرتــه على تمهيد الطريق أمـــام العالم  منها 

أجــمــع، وهــو مــا يفسر ســر تحليق كوبا عاليًا فــي فضاء العلوم 

الحيوية واالبتكارات، بدءاً من التطورات الطبية، وليس انتهاء 

بعلوم الموسيقى التي تعكس مدى الفرح الذي يسكن قلوب 

الناس هناك، فكوبا تمتلك تاريخًا عريقًا في التعليم، ورصيداً 

مــن الجامعات والمعاهد ذات السمعة الطيبة عالميًا، ولعل 

ذلك ما قوى عودها في المجال الطبي، الذي مكن الجزيرة من 

تقديم مساهمات كبيرة للصحة، المتاكها نظامًا صحيًا عالميًا 

يمتاز بكونه مجانيًا.

تطور 
وأنــــت تــجــول فـــي أروقـــــة الــجــنــاح الـــواقـــع فـــي مــنــطــقــة االســتــدامــة، 

ــــوبــــــا، صــــنــــع مــنــهــا  قــــــد تــــفــــاجــــأ بـــــمـــــدى تـــــطـــــور الــــقــــطــــاع الــــطــــبــــي فــــــي كــ

وجـــــهـــــة ســـيـــاحـــيـــة طـــبـــيـــة بــــامــــتــــيــــاز، بـــفـــضـــل ارتــــــفــــــاع نـــســـبـــة االبــــتــــكــــار 

وبـــــــراءات االخــــتــــراع الـــتـــي تـــم تــســجــيــلــهــا لــصــالــح هــــذا الــبــلــد، الـــذي 

ــــتـــــج أيــــضــــًا  ــــرئــــــة فــــــي الـــــعـــــالـــــم، كــــمــــا أنـ ــــتـــــج أول لـــــقـــــاح لــــســــرطــــان الــ أنـ

»لـــقـــاح الـــتـــهـــاب الـــســـحـــايـــا«، فـــضـــاً عـــن إنـــتـــاجـــه لــخــمــس لــقــاحــات 

خاصة بـ »كوفيد – 19« ثاثة منها تم إجازتها رسميًا، بينما ال 

تــزال البقية تخضع للتجارب السريرية، وذلــك وفقًا لما قالته 

فــــيــــرونــــا كــــامــــبــــوس بــــيــــريــــز، الــــمــــســــؤول اإلعــــامــــي 

في جناح كوبا لـ»البيان«، والتي قالت: 

يــــمــــكــــن الــــــــقــــــــول بــــــــــأن كــــــوبــــــا أصــــبــــحــــت 

ــــابـــــة مــــــركــــــز لـــصـــنـــاعـــة  ــــثـ الــــــــيــــــــوم بـــــمـ

التكنولوجيا الحيوية، حيث 

نــمــتــلــك مــجــمــوعــة بــيــوكــوبــا 

فارما، والتي تضم تحت 

مـــــؤســـــســـــة   34 مـــــظـــــلـــــتـــــهـــــا 

الحيوية،  للتكنولوجيا 

والـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــمـــــــــــــلـــــــــــــت مــــــــع 

بعضها من أجل تطوير 

الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع الـــــــــطـــــــــبـــــــــي، مــــن 

خـــال اهــتــمــامــهــا بالبحث 

ــــــذي أفــــضــــى إلـــى  الـــعـــلـــمـــي الـ

اكـــــتـــــشـــــاف وتـــــطـــــويـــــر األجـــــســـــام 

المضادة والعديد من اللقاحات 

الــــمــــهــــمــــة، ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا لــــقــــاح الـــتـــهـــاب 

 CIMAvax-EGF السحايا، وكذلك لقاح

الـــــــــــــذي يـــــعـــــد أول لـــــــقـــــــاح فــــــــي الــــــعــــــالــــــم ضــــــــد ســـــرطـــــان 

ــــرئــــــة، إلــــــى جــــانــــب اكــــتــــشــــاف الـــجـــســـم الــــمــــضــــاد أحـــــــــادي الــمــنــشــأ  الــ

»نيموتوزوماب« والمعتمد حاليًا في 30 دولة، حيث يستخدم 

ــــنـــــكـــــريـــــاس  ــــبـ الــــــــــــــرأس والــــــعــــــنــــــق والــــــــــمــــــــــريء والـ مـــــعـــــالـــــجـــــة أورام  فـــــــي 

والـــدمـــاغ، مشيرة إلــى أن جسم »نــيــمــوتــوزومــاب« يخضع حاليًا 

لعدد من التجارب السريرية من أجل معرفة مدى فعاليته في 

عاج األورام األخرى. 

ابتكارات 
فــي ظــل انــتــشــار جــائــحــة »كــوفــيــد 19« لــم تــكــن كــوبــا خـــارج نطاق 

خـــريـــطـــة الـــــــــدول الــــتــــي عـــمـــلـــت عـــلـــى ابــــتــــكــــار وإنـــــتـــــاج لــــقــــاحــــات تــقــي 

مـــــن تـــــأثـــــيـــــرات فـــــيـــــروس »كـــــــورونـــــــا الــــمــــســــتــــجــــد«، وبــــحــــســــب فـــيـــرونـــا 

كامبوس، فقد أولــت كوبا اهتمامًا عاليًا بهذا الجانب. وقالت: 

ابـــتـــكـــار الـــلـــقـــاحـــات فــــي كـــوبـــا لـــيـــس قــــاصــــراً عـــلـــى الـــتـــهـــاب الــســحــايــا 

وعـــاج األورام، وإنــمــا عملت أيــضــًا على ابتكار خمسة لقاحات 

لمواجهة »كــوفــيــد 19«، ثــاثــة منها اجــتــازت الــتــجــارب السريرية 

ويــتــم استخدامها حــالــيــًا فــي كــوبــا، بينما البقية ال تـــزال تخضع 

لـــلـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة الخـــتـــبـــار فــاعــلــيــتــهــا، مــــؤكــــدة بـــــأن نـــحـــو %80 

من سكان كوبا تم إعطاؤهم جرعات اللقاح المصنوع محليًا، 

قائلة بأنها »أثبتت فاعليتها بجدارة، وقد تم تطويرها بواسطة 

علماء كوبيين«.

 تكنولوجيا 
االهـــتـــمـــام بــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــيـــويـــة، كــــان كــفــيــاً بــــأن يفتح 

الــــعــــيــــون عـــلـــى نــــظــــام الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فـــــي كـــــوبـــــا، والـــــــــذي قـــالـــت 

عــنــه فــيــرونــا كــامــبــوس: تــمــتــاز كــوبــا بــامــتــاكــهــا لــنــظــام رعـــايـــة طبي 

متطور، وهو مجاني لكافة السكان، والذين يمكنهم الحصول 

عــلــى الــعــاج مــجــانــًا بــغــض الــنــظــر عــن طبيعة الــمــرض ونوعيته، 

وفقط يتعين على المريض الدفع مقابل الـــدواء، والــذي يقدم 

مــقــابــل أســـعـــار رمـــزيـــة، ويــمــكــنــه الــحــصــول عــلــيــه مــجــانــًا أيـــضـــًا في 

حال عدم امتاكه القدرة المادية، ألي سبب كان.

مـــعـــرض »إكـــســـبـــو 2020 دبـــــي« بــــدا بــالــنــســبــة لــكــوبــا بــمــثــابــة 

»فــــرصــــة ثـــمـــيـــنـــة«، حـــيـــث تــســعــى الـــجـــزيـــرة إلـــــى تــــرويــــج نــفــســهــا 

كــوجــهــة لــلــســيــاحــة الــطــبــيــة، وبــحــســب فــيــرونــا كــامــبــوس، فــإن 

تـــــرويـــــج كــــوبــــا كـــوجـــهـــة ســـيـــاحـــيـــة طـــبـــيـــة، يـــعـــد واحـــــــــــداً مـــــن أبـــــرز 

أهـــــــداف الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــمـــعـــرض الـــــدولـــــي. وقــــالــــت: بــالــنــســبــة 

لنا المعرض الدولي فرصة جيدة لتعريف الــزوار ببلدنا وما 

يمتلكه من مميزات في معظم القطاعات، وتحديداً الطبية 

منها، إلــى جانب تعريفهم بطبيعة الثقافة المنتشرة لدينا 

في كوبا.

فــــي الـــجـــنـــاح الــــكــــوبــــي، لـــيـــســـت الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة وحـــدهـــا 

الــتــي تــحــتــل الــمــشــهــد الـــعـــام، فــقــد حــجــزت الــثــقــافــة والــمــوســيــقــى 

والــــرقــــصــــات مــــكــــانــــًا بــــــــــارزاً لـــهـــا فــــي أروقــــــــة الــــجــــنــــاح، الـــــــذي يـــدعـــوك 

لــتــخــيــل تـــجـــربـــة الــــقــــيــــادة فــــي شــــــــوارع كــــوبــــا، ويـــمـــكـــنـــك مــــن الــســيــر 

على خطى محترفي رقصات السلسا والرومبا والباليه، وكذلك 

الـــدانـــزون والــمــامــبــو، وغــيــرهــا مــن الــرقــصــات الــتــي يـــروي الشعب 

مـــن خــالــهــا حـــكـــايـــات تــتــصــل بـــالـــفـــرح والــمــوســيــقــى الـــتـــي تــتــأرجــح 

إيقاعاتها بين البونجو والتومبادورا وما بينهما من أنواع أخرى 

مثل الجيرو وماراكاس والعصا الموسيقية، حيث لكل واحدة 

مــنــهــا مـــدرســـتـــهـــا وإيـــقـــاعـــاتـــهـــا الــمــخــتــلــفــة. كـــذلـــك ال يــغــيــب حــضــور 

الــســيــارات الــكــاســيــكــيــة عــن الــمــشــهــد، وكــوبــا بــلــد يشتهر بــإعــادة 

تأهيل هذه السيارات.  

ثورة ابتكارات طبية 

 5
لقاحات 
ابتكرتها 
كوبا 
لمواجهة 
»كوفيد 19« 

التقدم 
في الرعاية الصحية جعلها 
وجهة سياحية طبية بامتياز

 استعراض صناعة السيجار الفاخر 
من أبرز معروضات جناح كوبا في 

»إكسبو« |    تصوير: سالم خميس

تصوير: غالم كاركر
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فيلمًا تروج 
لصناعة السينما 

الُعمانية

دبي - أحمد يحيى

الــتــرويــج لــاقــتــصــاد واالبــتــكــار ولــتــجــارب الــــدول الــتــنــمــويــة يعد 

هدفاً أصياً لـ»إكسبو 2020 دبي«، غير أن السينما أخذت نصيبها من 

هذه الدعاية والترويج الذي توفره منصة هذا الحدث العالمي، حيث 

تروج الجمعية العمانية للسينما والمسرح مبادرة »اصنع فيلمك في 

عــمــان«، فيما يتم عــرض 15 فيلماً فــي مــدرج تيرا حتى 28 ديسمبر، 

يمكن للجمهور مشاهدتها للتعرف على المجتمع الُعماني والفرص 

التي يتم توفيرها لصناعة السينما فيها.

محفل عالمي
ــــيـــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــانـــيـــة  ــــامـــــري رئـ مـــــن جــــهــــتــــه، أوضـــــــــح د. حـــمـــيـــد الـــــعـ

لـــ»الــبــيــان«، أن وجــودهــم ضمن فعاليات »إكسبو  للسينما والمسرح 

2020 دبــــــي« هـــــدف ســـعـــوا إلـــيـــه لـــتـــعـــزيـــز حـــضـــورهـــم فــــي هـــــذا الــمــحــفــل 

أن  العالمي للتعريف بعمان وثقافتها وتاريخها وحاضرها، موضحاً 

السينما أحد أهم المجاالت التي يمكنها ذلك والتي تستعرض سيرة 

الــشــعــوب وحــكــايــاتــهــا، مـــؤكـــداً أنــهــم وانــطــاقــاً مــن ذلـــك ارتـــــأوا الــتــرويــج 

لمبادرتهم »اصنع فيلمك في عمان« انطاقاً من إكسبو الذي يجمع 

شـــعـــوب الـــعـــالـــم، ومــــن ثـــم فــإنــهــم يـــــرون أن الـــفـــرصـــة مـــواتـــيـــة لتحقيق 

مستهدفاتهم من خال هذه المنصة العالمية.

بـــــــــدأت أول مــن  أيـــــــــام  ــــمـــــدة 3  لـ يــــتــــم عــــرضــــهــــا  فــــيــــلــــمــــاً  وأضـــــــــــاف إن 15 

أمـــــس، تــتــنــوع بــيــن الـــروائـــيـــة والــوثــائــقــيــة واألنــيــمــيــشــن، وذلـــــك لــتــقــديــم 

وجبة متكاملة للجمهور لكي يرى كل اإلبداعات السينمائية للفنانين 

أنــه مــن بينها مــن حــاز جــوائــز محلية وعالمية،  العمانيين، خصوصاً 

ما يعتبر أساساً النطاقة ونهضة قادمة يسعون لتعزيزها في مقبل 

األيـــــــام، الفـــتـــاً إلــــى أنـــهـــم فـــي الــجــمــعــيــة الــُعــمــانــيــة لــلــســيــنــمــا والـــمـــســـرح، 

العاملين  السينما، وتشجيع  الــوعــي لنشر صناعة  يستهدفون تعزيز 

ــــتـــــعـــــرف عــــلــــى الــــتــــجــــارب  فـــــي الــــمــــجــــال الـــســـيـــنـــمـــائـــي لـــــعـــــرض أفــــامــــهــــم والـ

السينمائية المختلفة.

اصنع فيلمك
وقال إنهم ومن خال مبادرة »اصنع فيلمك في عمان« أطلقوا توصية 

بــإنــشــاء مــديــنــة للسينما تــحــتــوي عــلــى اســتــوديــوهــات وكـــل عــنــاصــر هــذه 

الــصــنــاعــة الـــتـــي يــتــطــلــعــون لــتــرويــجــهــا وتــعــزيــزهــا خــــال الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، 

أن عــمــان تتمتع بتنوع جــغــرافــي كبير يجعل مــن تصوير األفــام  مبيناً 

فـــيـــهـــا مــــيــــزة كـــبـــيـــرة لــلــمــصــنــعــيــن والـــمـــنـــتـــجـــيـــن، حـــيـــث إن لـــديـــهـــم الـــبـــحـــار 

والــــجــــبــــال والـــــصـــــحـــــراء والــــمــــنــــاطــــق الـــــخـــــضـــــراء، وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــمـــقـــومـــات 

الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي تــجــعــلــهــم وجـــهـــة لـــصـــنـــاع األفــــــــام، وأنــــــه بــالــفــعــل كــانــت 

هــنــاك تــجــارب خارجية اســتــفــادت مــن ذلـــك، فيما لفت إلــى أنــهــم ومن 

خـــال ذلـــك يــســتــهــدفــون تــعــزيــز روافـــــد االقــتــصــاد الــعــمــانــي، واالســتــثــمــار 

في قطاعات واعدة تدر موارد مادية تفيد الباد. وتطرق العامري إلى 

المجهودات التي تبذلها عمان في مجال السينما، حيث إن مهرجان 

مـــســـقـــط الـــســـيـــنـــمـــائـــي انـــطـــلـــق فــــي الــــعــــام 2000، فـــيـــمـــا يـــحـــضـــرون حـــالـــيـــاً 

إلطــــاق الــنــســخــة الــحــاديــة عــشــرة مــنــه، وأنـــهـــم أطــلــقــوا قــبــل أيــــام قليلة 

مـــضـــت الــنــســخــة األولـــــــى مــــن مـــهـــرجـــان مــســقــط الــســيــنــمــائــي 

لألفام القصيرة، وأن لديهم العديد من األفام الروائية 

الـــتـــي كـــانـــت بـــدايـــاتـــهـــا فـــي الـــعـــام 2006، فــيــمــا تـــوالـــت بــعــدهــا 

إنتاج مختلف أصناف األفام السينمائية.

جهود كبيرة
وأشـــار إلــى أن الــفــتــرة المقبلة ستشهد زخــمــاً أكــبــر لتعزيز هــذا التوجه 

نــــحــــو صــــنــــاعــــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة عــــمــــانــــيــــة، خـــــصـــــوصـــــاً أنــــــــه يـــــوجـــــد فــــــي ســلــطــنــة 

عمان العديد من المسارح ودور السينما المجهزة بأحدث المعدات 

السمعية والبصرية وأجهزة العرض والتي تدعم مستهدفاتهم. 

ــــمــــــســــــرح تــــعــــمــــل عــلــى  وشــــــــــرح أن الــــجــــمــــعــــيــــة الــــعــــمــــانــــيــــة لـــلـــســـيـــنـــمـــا والــ

جـــمـــع الــمــشــتــغــلــيــن بـــصـــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا والــــمــــســــرح تـــحـــت مـــظـــلـــة واحــــــدة 

وتـــدعـــيـــم الـــجـــهـــود الــمــشــتــركــة فـــي إقـــامـــة صــنــاعــة ســيــنــمــائــيــة ومــســرحــيــة 

فـــاعـــلـــة، فـــضـــاً عـــن الــتــعــريــف بــالــســيــنــمــائــيــيــن والــمــســرحــيــيــن الــعــمــانــيــيــن 

إلــى تمثيلهم  ونــشــر إنتاجهم فــي المحافل العربية والــدولــيــة، وصـــوالً 

فـــي الـــمـــؤتـــمـــرات والـــمـــهـــرجـــانـــات والــتــجــمــعــات الــســيــنــمــائــيــة والــمــســرحــيــة 

ــــاً وعــــالــــمــــيــــاً، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن جــــهــــودهــــم تـــشـــمـــل كـــذلـــك  ــــيـ ــــربـ خـــلـــيـــجـــيـــاً وعـ

إقامة الــدورات التدريبية والتثقيفية وورش العمل في كل المجاالت 

والــتــخــصــصــات ذات الــعــاقــة بالسينما والــمــســرح للمساهمة فــي دعــم 

كـــفـــاءة الــمــشــتــغــلــيــن بــهــا فـــي الــســلــطــنــة، وذلــــك بــالــتــعــاون مـــع الــمــعــاهــد 

واألكــــاديــــمــــيــــات والـــهـــيـــئـــات الــمــتــخــصــصــة فــــي فـــنـــون الــســيــنــمــا والـــمـــســـرح 

داخل السلطنة وخارجها.

رئيس الجمعية 
العمانية 
للسينما:
 »إكسبو« أفضل مكان للترويج 
لمبادرة »اصنع فيلمك في 
عمان« كونه يجمع شعوب 
العالم

إعداد: فاتن صبح

مــــنــــذ انــــطــــاقــــتــــه فــــــي األول مــــــن أكـــــتـــــوبـــــر الـــــمـــــاضـــــي و»إكــــســــبــــو 

الـــحـــوارات وتحفز  2020 دبـــي« يشكل مــســاحــة تنطلق منها 

األجــــــيــــــال الــــطــــالــــعــــة. وقـــــــد ســــلــــط مـــــوقـــــع »مـــــيـــــد« الـــــضـــــوء عــلــى 

ــــيـــــث كـــــــل دولـــــــــــة ومـــــؤســـــســـــة مــــشــــاركــــة  الـــــــحـــــــدث الـــــعـــــالـــــمـــــي، حـ

ــــريـــــدة مـــــن نـــوعـــهـــا بــــهــــدف تــشــجــيــع  ــــالـــــة فـ جـــلـــبـــت إلــــــى دبــــــي رسـ

ــــابـــــي مـــــن خـــــــال الـــــمـــــعـــــرض. ويـــــأتـــــي مـــــن ضــمــن  الـــتـــغـــيـــيـــر اإليـــــجـ

تلك المساحات جناح المرأة الذي يركز بتعاونه مع ماركة 

»كارتييه« العالمية على الدور المركزي الذي تلعبه النساء 

في تحديد شكل المجتمعات عبر التاريخ وحتى يومنا هذا، 

ويضيء الجناح على المنجزين من النساء والرجال وقد تم 

تــصــمــيــمــه لــيــشــكــل مــســاحــة لــلــنــقــاشــات الــمــثــمــرة فــيــمــا يتعلق 

بتمكين النساء والمساواة بين الجنسين. 

األطفال والشباب
أما جناح دبي العطاء فيبرز المعارض التفاعلية وهو مصمم 

لــمــشــاركــة رســـالـــة الــتــعــلــم مـــن األطـــفـــال والــشــبــاب والــمــعــلــمــيــن، 

وتـــعـــكـــس مــخــتــلــف مــــســــاحــــات الــــجــــنــــاح هــــــذا الـــمـــفـــهـــوم بـــواســـطـــة 

ــــهــــــزة الــــرأســــيــــة لـــلـــتـــخـــاطـــب االفـــتـــراضـــي  الــــشــــاشــــات الـــرقـــمـــيـــة واألجــ

والنشاطات التفاعلية، كما يتم تشجيع الزوار على المشاركة 

في حركة دبي العطاء لمعرفة المزيد حول الطرق التي تحدث 

فـــارقـــاً. ويــشــكــل جــنــاح مــبــدعــون فــي الــخــيــر مــســاحــة الســتــعــراض 

صناع التغيير الذين تم اختيارهم تحت مظلة برنامج »إكسبو 

اليـــــــــف«، ويـــســـلـــط الــــجــــنــــاح الــــــــذي صـــمـــمـــه اإلمـــــــاراتـــــــي أحــــمــــد عــبــد 

الرحمن بوخش الضوء على عمل المبتكرين األساسيين بمنح 

تــصــل إلــــى 100 ألــــف دوالر. ويـــقـــدم جـــنـــاح دولـــــة إســتــونــيــا طــرقــاً 

رقمية لــازدهــار علماً أن حضورها في إكسبو 2020 دبــي يأتي 

لترويج التأثير اإليجابي للحلول اإللكترونية. وتأمل إستونيا من 

خال اإلضاءة على االبتكارات الجوهرية من المنزل أن تعرف 

الــزوار بالقوة التغييرية للتطور الرقمي من أجل خلق التفكير 

الــتــقــدمــي والــمــجــتــمــعــات الــشــمــولــيــة. ويـــحـــرص الــجــنــاح األلــمــانــي 

مــــــن جـــهـــتـــه عــــلــــى الـــتـــشـــجـــيـــع عــــلــــى الــــتــــوعــــيــــة بــــحــــلــــول الــــتــــحــــديــــات 

ــــمـــــدن مـــــن حــــــول الــــعــــالــــم. ويـــتـــضـــمـــن الــــجــــنــــاح 36  الــــتــــي تـــــواجـــــه الـ

المجتمعة ضمن  االســتــدامــة  بمفاهيم  متصاً  تفاعلياً  معرضاً 

»مختبرات« مخصصة لموضوعات تتمحور حول الطاقة ومدن 

الــمــســتــقــبــل والـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي. وصــمــمــت الــمــخــتــبــرات بــهــدف 

زيادة الوعي حول أهمية االستدامة للحاضر والمستقبل. 

حلول ابتكارية 
ويــــعــــتــــبــــر جــــــنــــــاح تــــــيــــــرا فـــــــي مــــنــــطــــقــــة االســـــــتـــــــدامـــــــة بــــإكــــســــبــــو أعــــجــــوبــــة 

تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة وهـــنـــدســـيـــة قـــائـــمـــة بــــذاتــــهــــا. ويــــضــــم الـــســـتـــار الـــحـــديـــدي 

الــبــالــغ عــرضــه 440 قــدمــاً 1000 لــوح شمسي قـــادر بــاإلضــافــة إلى 

أشجار الطاقة الـ 18 المحيطة حتى أربعة جيغاواط في الساعة 

من الطاقة البديلة سنوياً. وسيدخل جناح تيرا ضمن إرث إكسبو 

في »ديستريكت 2020« على شكل متحف للعلوم والتعلم. 

ــــنــــــاح هـــــولـــــنـــــدا فـــــــي مـــــحـــــاولـــــة الســــــتــــــعــــــراض الــــحــــلــــول  ويــــتــــمــــيــــز جــ

االبــتــكــاريــة فـــي قــطــاع الــطــاقــة والــتــكــنــولــوجــيــا والــــزراعــــة بــتــمــحــوره 

حـــول نــظــام مــنــاخــي دائــــــري. ويـــقـــوم الــتــركــيــب الـــمـــوازي لماكينة 

ــــيـــــط والـــــــطـــــــاقـــــــة مــــــــن الــــشــــمــــس  ــــمـــــحـ جـــــمـــــع الــــــمــــــيــــــاه مــــــــن الـــــــــهـــــــــواء الـ

ــــلـــــى الـــشـــكـــل  ــــفـــــطـــــر عـ بـــــاســـــتـــــخـــــدام األلـــــــــــــــواح الــــشــــمــــســــيــــة وتـــــربـــــيـــــة الـ

المخروطي. 

ويتمحور تصميم موانئ دبي العالمية حول مفهوم »تدفق 

الــــتــــجــــارة« ويـــتـــيـــح لـــــلـــــزوار اســـتـــكـــشـــاف حــــركــــة الــــتــــجــــارة مــــن حـــول 

الــعــالــم كــأســاس لــاقــتــصــاد الــعــالــمــي، كــمــا يــســلــط الــضــوء على 

الحلول التي من شأنها تحسين فعالية الشبكات اللوجستية 

ورشاقتها.

العالم يستلهم التغيير من قلب »إكسبو«

جناح االستدامة »تيرا« في إكسبو | تصوير : سالم خميس

حميد العامري يشارك في فعالية »اصنع فيلمك في عمان« |  تصوير : زافير ويلسون
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وضــعــت الـــدول المشاركة فــي »إكسبو 2020 

ــتــــــدامــــــة عــــلــــى رأس أولــــويــــاتــــهــــا،  ــ دبـــــــــي« مــــــوضــــــوع االســ

وعنواناً ألجنحتها، لتعرض خالل الحدث العالمي أحدث 

االبتكارات والتقنيات الخاصة باالستدامة والحفاظ على البيئة، 

وتعد جمهورية التفيا إحدى هذه الدول التي حرصت على أن تجمع 

بــيــن األخــضــر والــمــبــتــكــر، وتــحــصــل عــلــى مـــواد ومــنــتــجــات مصنوعة في 

مختلف المجاالت من إعادة تدوير مخلفات البيئة.

ــــام رجــــــــال أعــــمــــالــــهــــا بــــاخــــتــــراع  ــ وتـــــســـــرد التــــفــــيــــا فـــــي جــــنــــاحــــهــــا، كــــيــــف قـ

أشـــيـــاء رائـــعـــة ومـــراعـــيـــة لــلــبــيــئــة ومــســتــلــهــمــة مـــن الــطــبــيــعــة، مـــن خــالل 

دعمهم لألبحاث التي تساهم في االستفادة من مخلفات الطبيعة، 

وتحويلها إلى منتجات ومواد تدخل في الصناعات التحويلية والطب 

والمجاالت التجارية، ومن أبرز النتائج التي تم تحقيقها العمل على 

استنساخ خيوط العنكبوت الستعمالها في مجال طب األحياء، كما 

تم اختراع خيوط الكهرمان الستخدامها في المجال ذاته.

أبحاث 
ــــرة الــــبــــتــــوال  ــــلـــــى االســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن إفـــــــــــــــــرازات شــــــجــ ــــيـــــا عـ كـــــمـــــا حــــــرصــــــت التـــــفـ

واســتــخــدامــهــا كــبــديــل لــلــمــاء فـــي مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل، حــيــث أكــد 

الــعــلــمــاء الـــالتـــفـــيـــون بــعــد أبـــحـــاث أجــــروهــــا، أن إضـــافـــة شـــجـــرة الــبــتــوال 

للمستحضر تعمل على زيــادة خصائص مكافحة الشيخوخة، وهو 

مــا دفــع السكان والــشــركــات فــي بــدايــة فصل الربيع على جمع قرابة 

200 ألــف طن سنوياً من مياه األشــجــار التي تنتشر في غابات التفيا 

الــوطــنــيــة وحـــدهـــا، وهـــي مــيــاه غــنــيــة بــالــفــيــتــامــيــنــات والـــمـــعـــادن األخـــرى 

وتستعمل كشراب صحي أيضاً إلى جانب استخدامها كبديل الماء 

في مستحضرات التجميل.

منصة 
ــــرافــــــق االبــــــــتــــــــكــــــــارات مـــــــع االســـــتـــــعـــــمـــــال الــــــــواســــــــع لــــلــــمــــواد  ــتــ ــ كــــــذلــــــك تــ

التقليدية والــطــيــن والــكــتــان وشمع 

العسل وحرف األملود، ولكن أفخم 

هــــــــذه الـــــــمـــــــواد هــــنــــا هــــــو الــــخــــشــــب بــــــال شــــك، 

حـــيـــث إن الــمــصــمــمــيــن الـــحـــديـــثـــيـــن يــســتــخــدمــونــه 

في الساعات اليدوية وإطــارات النظارات والمصابيح 

ــــمـــــولـــــة واأللــــــــــعــــــــــاب وحــــــتــــــى إطــــــــــــارات  وأغــــــلــــــفــــــة الـــــــهـــــــواتـــــــف الـــــمـــــحـ

الدراجات.

ولم يقتصر األمر على ذلك بل حولت التفيا أرضها الخصبة 

ومــحــاصــيــلــهــا الـــزراعـــيـــة إلـــى مــنــصــة لــتــطــويــر األفـــكـــار، حــيــث سنت 

قوانين للمشاريع الناشئة والمعتمدة حديثاً، وتتضمن أدواتها 

شــبــكــة ضــريــبــيــة مــبــســطــة وطـــرقـــاً عـــديـــدة لــلــدعــم، تــشــمــل رخــصــة 

إقـــــامـــــة التــــفــــيــــة ألصـــــحـــــاب الــــمــــشــــاريــــع الــــنــــاشــــئــــة مـــــن دول الـــعـــالـــم 

الــقــصــوى لمن يحتاج لنظام  الــفــائــدة  الــثــالــث، ومصممة لتقدم 

الــــدفــــع الـــمـــقـــدم، ويـــشـــجـــع أصــــحــــاب الـــمـــشـــاريـــع الــنــاجــحــيــن عــلــى 

دعـــــم أصــــحــــاب الـــمـــشـــاريـــع الــــذيــــن ال يــــزالــــون فــــي بــــدايــــة الـــطـــريـــق، 

يتشاركون بخبرتهم ومعارفهم دون انتظار مقابل.

عطاء
وتكريماً لعطاء البيئة وحرصاً على الحفاظ عليها أطلقت التفيا 

العديد من المبادرات لحمايتها من التأثيرات البشرية، وأطلقت 

الــمــبــادرات المميزة  حملة كــبــيــرة للتنظيف، وهــنــاك الــعــديــد مــن 

ويهدف  الــعــام 2008،  منذ  وبيئتها  بطبيعتها  لالعتناء  الناشطة 

مـــشـــروع حــمــلــة الــتــنــظــيــف الــكــبــيــرة لــجــعــل التــفــيــا أكـــثـــر بــلــد خــضــرة 

ونـــظـــافـــة فــــي الـــعـــالـــم، حـــيـــث إنـــــه فــــي كــــل ســـنـــة عـــنـــد تــــاريــــخ مــعــيــن 

يجتمع آالف المتطوعين لتنظيف األراضي وجمع النفايات وزرع 

األشجار والنباتات األخرى وترميم الحدائق، كجزء من مشروع 

ــــيـــــا، كــــمــــا يــــتــــم ضــــمــــن مــــــشــــــروع مــــئــــويــــة التــــفــــيــــا إحــــصــــاء  مــــئــــويــــة التـــــفـ

األشــــجــــار الــعــظــيــمــة وهــــــذه األشــــجــــار هــــي أقــــــدم وأكــــبــــر عـــيـــنـــات مــن 

فصائلها، وهــي تشهد على عظمة وروعـــة عــالــم الطبيعة، ومن 

المعتقد أن في التفيا حوالي 3000 شجرة عظيمة.

موطن االبتكارات الخضراء

التفيا
االثنين   |   ١ ٥ ١ ٦ ٥ د  لعــد ا  |  ٢ ٠ ٢ ١ يســمبر  د   ٢ ٧  |  1 4 4 ٣ لى   و أل ا ى   د جمــا   ٢ ٢
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ــــيـــــة الـــقـــلـــيـــلـــة  ــــقـ ــــريـ ــــر األفـ ُتــــــعــــــّد دولــــــــــة مــــدغــــشــــقــــر مــــــن الــــــجــــــواهــ

الــمــتــبــقــيــة الـــتـــي لـــم يــكــتــشــفــهــا الــكــثــيــر حــتــى اآلن، ويــعــيــش 

عـــلـــى أرضــــهــــا ســـكـــان يـــنـــحـــدرون مــــن الـــعـــديـــد مــــن الـــطـــوائـــف 

واألعــــــــــراق، وكــــونــــت شـــعـــبـــاً يـــتـــألـــف مــــن 18 جـــمـــاعـــة عــرقــيــة 

ــــتـــــى أنـــــحـــــائـــــهـــــا، يــــعــــيــــشــــون فـــي  مــــخــــتــــلــــفــــة، مــــنــــتــــشــــرة فـــــــي شـ

ــــا بــيــنــهــم  تـــجـــانـــس وانــــســــجــــام وتـــــآلـــــف، حـــيـــث تــــــــذوب فـــــي مـ

الفروقات، شعب مدغشقر المنحدر من أصول أفريقية 

وإنـــدونـــيـــســـيـــة، مــتــشــابــهــون فــــي لــغــتــهــم، وفـــــي الــكــثــيــر مــن 

ـــــعــــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد الــــمــــوجــــودة فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا، زوارهـــــــا  الـ

الــكــثــر عــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ، تـــركـــوا بــصــمــتــهــم الـــتـــي نـــراهـــا اآلن 

واضــــحــــة ومــتــغــلــغــلــة فــــي ثــقــافــتــهــم إلـــــى األبــــــــد، بــــدايــــة مــن 

الرحالة العرب، وحتى المستعمرين الفرنسيين.

كما تؤمن مدغشقر، التي تقع في المحيط الهندي، 

بأن االعتزاز بماضي اإلنسان وأصله وتاريخه وثقافته، هو 

األساس لبناء أي مستقبل قوي، مشددة على أن نسيان 

التاريخ سيفضي حتماً إلى فقدان الهوية.

تنوع
مدغشقر، التي ارتبط اسمها بفيلم الرسوم المتحركة، 

الـــــــــذي يـــحـــمـــل االســـــــــم نــــفــــســــه، تـــــؤكـــــد مــــــن خــــــــالل جـــنـــاحـــهـــا 

الواقع بمنطقة االستدامة في »إكسبو 2020 دبي«، على 

تـــنـــوع الــخــلــفــيــات الــعــرقــيــة والـــديـــنـــيـــة، وأنـــهـــا تــعــتــبــر مــصــدر 

قـــــوة لــــلــــدول، ولـــيـــس ضـــعـــفـــاً، وأن تــــاريــــخ الـــــــدول يــتــشــكــل 

غــالــبــاً مــن خـــالل الــتــجــانــس الــعــرقــي والــعــنــصــري والــلــغــوي 

والــطــائــفــي والــديــنــي، حــيــث أصــبــحــت واحــــدة مــن وجــهــات 

الــســيــاحــة الــبــيــئــيــة األكـــثـــر تـــفـــرداً فـــي الـــعـــالـــم، حــيــث تــذخــر 

بــالــنــبــاتــات وأنـــــواع الــحــيــوانــات الــتــي ال تــوجــد فــي أي مكان 

آخر في العالم. 

عجائب
وتنقسم مهمة مدغشقر إلى 3 خطوات رئيسة 

ــلــــفــــة، وهــــــــــــي: تــــثــــقــــيــــف األشــــــخــــــاص  مــــخــــتــ

ــــيـــــة  ــــثـــــقـــــافـ الـ الـــــــهـــــــويـــــــة  فـــــــــقـــــــــدان  دون 

لــلــعــديــد مــن الــقــبــائــل المقيمة 

فـــيـــهـــا، وتـــحـــويـــل الــصــنــاعــات 

المميزة للبلد من الزراعة 

والــــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــديــــــــــــــــن وإنـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاج 

الــــفــــانــــيــــلــــيــــا والــــــمــــــالبــــــس، 

إلــــــــــــــــــــى صــــــــــــنــــــــــــاعــــــــــــات أكــــــــثــــــــر 

اســـــــــــتـــــــــــدامـــــــــــة، وأخــــــــــــيــــــــــــراً، 

حــــــــــــــــمــــــــــــــــايــــــــــــــــة الــــــــــــعــــــــــــجــــــــــــائــــــــــــب 

الطبيعية التي تفخر بها 

مــــدغــــشــــقــــر، الــــتــــي حــصــلــت 

عـــلـــى اســـتـــقـــاللـــهـــا عـــــن فــرنــســا 

في عــام 1960، وهــذا لن يتأتى 

إال بتضافر الجهود.

وغــــالــــبــــاً مـــــا يـــطـــلـــق عـــلـــى مـــدغـــشـــــــقـــر اســـم 

»الـــجـــزيـــرة الــــحــــمــــراء«، بــســبــب لــــون تــربــتــهــا، كــمــا تــعــرف 

أيضاً باسم »القارة الثامنة« في العالم، بسبب انفصالها 

عــــن أفـــريـــقـــيـــا، وهـــــي تــتــمــيــز بـــكـــونـــهـــا بــقــعــة شــــديــــدة الــتــنــوع 

البيولوجي، إذ إن 90 % من كائناتها البرية، ال تتوفر في 

أي مكان آخر في العالم.

مدغشقر
نكهة الـ 18 عرقًا

«معروضات داخل جناح 
مدغشقر في إكسبو | البيان

«  جانب من جناح التفيا في 
»إكسبو« | تصوير: إبراهيم صادق 
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عروض األسبوع البرازيلية 
محاكاة راقصة لنهر األمازون

دبي - البيان 

بــمــصــاحــبــة اإليـــقـــاعـــات الــبــرازيــلــيــة الــصــاخــبــة، واألنـــغـــام الــشــعــبــيــة الــتــي تــدعــو زوار إكسبو 

ــــــي لــــاحــــتــــفــــال، يــــقــــدم جــــنــــاح الـــــبـــــرازيـــــل عــــــروضــــــًا مــــنــــوعــــة لــــلــــرقــــص الــشــعــبــي  2020 دبـ

والــفــلــكــلــوري الــبــرازيــلــي، كــل يـــوم ســبــت، لــــزوار الــحــدث الـــدولـــي، الــذيــن يرغبون 

بــالــتــمــتــع بــــأجــــواء الـــبـــرازيـــل ومــوســيــقــاهــا وعـــروضـــهـــا الــنــابــضــة بـــالـــحـــيـــاة. تتميز 

الــمــوســيــقــى الـــبـــرازيـــلـــيـــة بــجــمــعــهــا بـــيـــن ألـــــــوان مــوســيــقــيــة مــخــتــلــفــة، نــتــيــجــة 

لـــتـــأثـــرهـــا بـــالـــمـــوســـيـــقـــى األفــــريــــقــــيــــة واألمــــريــــكــــيــــة واألوروبــــــــيــــــــة، كـــمـــا تــتــمــيــز 

ــــيـــــن الــــمــــوســــيــــقــــى والــــــــرقــــــــص واالســــــــتــــــــعــــــــراض، واألزيـــــــــــــاء  بـــجـــمـــعـــهـــا مـــــــا بـ

الزاهية األلوان، مثل تلك المستخدمة في العروض التي يقدمها 

الـــجـــنـــاح، والــــتــــي تــــم تــصــمــيــمــهــا وتــنــفــيــذهــا فــــي الــــبــــرازيــــل خــصــيــصــًا 

لــــهــــذه الــــــعــــــروض. تـــضـــم هــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة، مـــجـــمـــوعـــة مـــنـــوعـــة مــن 

الــعــروض الــتــي تــقــدم لـــلـــزوار، اإليــقــاعــات األشــهــر فــي الــبــرازيــل، 

مـــثـــل الــــســــامــــبــــا، ومـــوســـيـــقـــى الــــكــــرنــــفــــال، وســــيــــريــــا، وســــيــــريــــري، 

وباجي، وكاريمبو، وفانيراو، وماراكاتو وكوادريا، وتقدمها مجموعة من أشهر الفرق االستعراضية 

البرازيلية، على منصة تم نصبها فوق ساحة الماء، بالطابق األرضي من جناح البرازيل.

عن هذه العروض قال لوسيانو ليما مدير العروض والفعاليات والبرتوكول بجناح 

ــــبـــــرازيـــــل، وخـــاصـــة  ــــبـــــرازيـــــل: »لـــديـــنـــا عـــــــروض مـــوســـيـــقـــيـــة مــــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن الـ الـ

منطقة الجنوب الشرقي، كما نقدم كرنفاالً رائعًا من ريو دي جانيرو، وأصواتًا 

شــــهــــيــــرة مـــــن شـــــمـــــال شـــــرقـــــي الــــــبــــــرازيــــــل، ونـــــقـــــدم أيـــــضـــــًا عـــــرضـــــًا داخـــــــــل الـــــمـــــاء، 

لمحاكاة نهر األمــازون. كما تتنوع الرقصات واالستعراضات المقدمة، 

والــتــي قمنا بجلبها مــن مناطقها األصــلــيــة فــي الــبــرازيــل، وجميع تلك 

الـــــــعـــــــروض واالســــــتــــــعــــــراضــــــات، تـــشـــكـــل جـــــــــــزءاً ال يــــتــــجــــزأ مــــــن تـــقـــالـــيـــدنـــا 

وثــقــافــتــنــا وأســـلـــوب حــيــاتــنــا«. وأضـــــاف: »كــمــا حــرصــنــا عــلــى أن تظهر 

العروض المقدمة خال فترة األعياد، الطريقة التي نحتفل بها 

بعيد المياد المجيد في بادنا، ونخطط أيضًا لتنظيم عرض 

خـــــــاص، احــــتــــفــــاالً بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي لـــلـــبـــرازيـــل فــــي إكـــســـبـــو 2020 

دبي، وذلك في فبراير المقبل«.

« عرض راقص على المياه في الجناح البرازيلي | البيان 

جو ستيلجو 
وليا سالونغا:

ذكاء وأناقة 
موسيقية وغنائية

دبي- البيان 

تــجــمــع مــئــات الـــــزوار حـــول مــنــصــة الــيــوبــيــل، لــحــضــور األمــســيــة الموسيقية، 

الــــتــــي أحـــيـــتـــهـــا الـــمـــمـــثـــلـــة والـــمـــغـــنـــيـــة لـــيـــا ســـالـــونـــغـــا، والـــمـــغـــنـــي وعــــــــازف الــبــيــانــو 

الشهير عالمياً جو ستيلجو، احتفاالً بيوم عيد الميالد في »إكسبو 2020 

دبــــــي«. األمـــســـيـــة بـــــدأت بــــــأداء اســتــثــنــائــي لــلــمــغــنــي ومـــؤلـــف األغــــانــــي ستيلجو 

ــــاقــــــة، وتــبــعــتــه الــمــغــنــيــة الــفــلــبــيــنــيــة  لـــعـــرضـــه، الــــــذي يــجــمــع بـــيـــن الــــذكــــاء واألنــ

سالونغا، التي جعلت الجمهور يرقص ويغني مع األغــانــي األكثر شعبية 

في المسرح الموسيقي، المناسبة لفترة االحتفال بعيد الميالد المجيد، 

باإلضافة إلى أدائها بعضاً من أنجح األغاني على مستوى العالم.

وأرادت المغنية سالونغا خالل عرضها أن تشارك الجمهور فرحة عيد 

الميالد مــن خــالل أغنيات »أيتها الليلة«، و»هـــا هــو عيد الــمــيــالد« و»امــنــح 

نفسك ميالداً مجيداً صغيراً«، وغيرها من األغنيات المميزة.

يـــمـــثـــل الــــعــــرض أول حـــفـــل مـــوســـيـــقـــي لـــســـالـــونـــغـــا أمـــــــام جـــمـــهـــور حــــي مــنــذ 

مارس 2020، عندما غنت في دبي أوبرا، قبل أن توقف جائحة كوفيد 19 

الحفالت الموسيقية على مستوى العالم.

وقالت سالونغا: »آخر مرة قدمت فيها عرضاً أمام الجمهور كانت هنا 

في دبي! هل ذهب بعضكم إلى دبي أوبرا في مارس 2020؟ لقد كان وقت 

عدم اليقين، حسناً، ال يزال األمر كذلك، لكنني أعتقد أننا تمكنا جميعاً 

من معرفة كيفية المضي قدماً، فأنا أنظر إلى هذا الحشد وأنتم جميعاً 

ترتدون أقنعة الوجه الطبية، أنا فخورة جداً بكم«.

وأضــافــت فــي نهاية عرضها: »شــكــراً للجميع فــي »إكسبو 2020 دبــي«، 

إنها معجزة عيد الميالد التي قمنا بها بالفعل، إنه أمر مذهل، شكراً لكم 

جميعاً لوجودكم هنا وقضاء يوم عيد الميالد معنا«.

لــــدى ســالــونــغــا مــســيــرة فــنــيــة طــويــلــة تــتــضــمــن الــقــيــام بــشــخــصــيــة كــيــم في 

ِمس سايغون، وتقديم األداء الصوتي لشخصيتين من شخصيات أميرات 

ديـــزنـــي الــشــهــيــرة وهـــــن: األمـــيـــرة يــاســمــيــن، ومــــــوالن، كــمــا حــصــلــت ســالــونــغــا 

على جائزة تومي المرموقة والمعروفة على مستوى العالم.

« ليا سالونغا

« جو ستيلجو



االثنين   |   ١ ٥ ١ ٦ 5 د  لعــد ا  |  ٢ ٠ ٢ ١ يســمبر  د   2 7  |  1 4 4 ٣ لى   و أل ا ى   د جمــا   2 2

11

الخميس األخير في  2021

دبي - البيان

 يـــقـــدم ثـــاثـــة فــنــانــيــن مـــوهـــوبـــيـــن، إيـــقـــاعـــات أمـــريـــكـــا الــجــنــوبــيــة 

وأنــــغــــامــــهــــا الــــراقــــصــــة إلــــــى الــــعــــالــــم عـــبـــر مـــنـــصـــة إكـــســـبـــو 2020 

دبــــي، مــســاء الــخــمــيــس الــمــقــبــل، لــيــبــثــوا الــحــمــاس والــحــيــويــة 

الــــــــــدولــــــــــي، وســـــط  الــــــــحــــــــدث  ــــقـــــى مــــــــن زوار  ــيـ ــ ــــمـــــوسـ الـ فــــــــي هـــــــــــــواة 

االحـــتـــفـــاالت الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــنــظــمــهــا بــمــنــاســبــة األعــــيــــاد والــســنــة 

الـــجـــديـــدة، حــيــث ستنقل 

المغنية اللبنانية حنين 

أبــــــــــــــــــو شــــــــــــــقــــــــــــــرا، الـــــــتـــــــي 

تــــمــــزج الـــمـــوســـيـــقـــى 

العربية 

الكاسيكية 

ــــيـــــرات الــــكــــوبــــيــــة،  ــــأثـ ــــتـ ــــالـ بـ

الـــســـالـــســـا  مـــوســـيـــقـــى  روح 

إلـــى مــوقــع إكــســبــو 2020، 

تقدم )حنين وذا التينو باند( 

أداء حـــيـــويـــاً عـــلـــى مـــســـرح دبـــي 

ميلينيوم يضم موسيقى الجاز 

والـــــــــســـــــــالـــــــــســـــــــا والـــــــتـــــــانـــــــغـــــــو 

األرجـــــــــنـــــــــتـــــــــيـــــــــنـــــــــي وهــــــــــــــاي 

اليف من غانا، وأفروبيت غرب أفريقيا، والنويفو فامنكو 

ــــــو  اإلســـــبـــــانـــــي. كــــانــــت حـــنـــيـــن قـــــد أطــــلــــقــــت ألــــبــــومــــهــــا األول، آرابـ

كــوبــانــو، فـــي عـــام 2001. غــنــت الــفــنــانــة الــجــذابــة فـــي الــســابــق 

لـــعـــدد مـــن عــمــالــقــة الـــطـــرب الـــعـــربـــي الـــراحـــلـــيـــن مــنــهــم محمد 

عبدالوهاب، وأسمهان، وفريد األطرش وسيد درويش.

البوليرو 
أمـــــــا الـــمـــغـــنـــيـــة والـــــراقـــــصـــــة الــــكــــوبــــيــــة أومــــــــــــارا بـــــورتـــــوونـــــدو 

بيايث، وهي من أكبر المطربين في كوبا، فتقدم 

تــــركــــيــــبــــتــــهــــا الـــــخـــــاصـــــة مـــــــن لـــــــــون الـــــبـــــولـــــيـــــرو الــــغــــنــــائــــي 

الكوبي وموسيقى الجاز األمريكية على مسرح 

دبــي ميلينيوم. تحظى بورتووندو بتقدير كبير 

في بادها منذ عقود، وانطلقت إلــى مراتب 

ــــائـــــي الــــوحــــيــــد  ــــنـــــسـ ــــلــــــى بــــوصــــفــــهــــا الـــــعـــــضـــــو الـ أعــ

الــفــرقــة الكوبية الحاصلة على جائزة  فــي 

غرامي، »بوينا فيستا سوشال كلوب«.

حياة مهنية 
بــــــــيــــــــايــــــــث أيـــــــــــضـــــــــــاً عــــــــضــــــــو مـــــــــؤســـــــــس فــــي 

الفرقة الغنائية الشعبية »كوارتيتو 

دايــــــــــــدا« وتـــــعـــــاونـــــت مـــــع الــــعــــديــــد مــن 

الموسيقيين الكوبيين المهمين في حياتها المهنية الطويلة، 

بما في ذلك خوليو هوتيريث، وخوانيتو ماركيث وتشوتشو 

فالدي. تعتزم النجمة تقديم أغنيات مستوحاة من الحب 

والحياة واألشخاص والطبيعة، وال يسعها االنتظار للغناء 

في إكسبو 2020 دبي ألنه ببساطة يجمع »العالم كله تحت 

نفس السقف!«.

البوب والفالمنكو 
أما الملحن وكاتب األغاني التشيلي سيرهيو كاتاالن فيقدم 

على مسرح دبي ميلينيوم مجموعة ممتعة تضم موسيقى 

ــــانـــــك  ــــفـ الــــــــبــــــــوب، واألغـــــــنـــــــيـــــــات الـــــرومـــــانـــــســـــيـــــة الــــشــــعــــبــــيــــة، والـ

والــفــامــنــكــو، إذ تــجــمــع فــرقــتــه مــوســيــقــيــيــن مـــن مختلف 

ــــا والـــمـــمـــلـــكـــة  ــــوبــ ــــاء الــــعــــالــــم بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك شـــيـــلـــي وكــ أنــــــحــ

الــــمــــتــــحــــدة وكـــــازاخـــــســـــتـــــان ومــــــولــــــدوفــــــا، وَتــــــعــــــد الـــجـــمـــهـــور 

بـــمـــزيـــج مــــن إيــــقــــاعــــات أمـــريـــكـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وأوروبــــــــــــا. ووصــــف 

كاتاالن مشاعره عند اكتشافه أنه سيقدم حفاً في إكسبو 

2020 بـــالـــقـــول أنـــــه يــشــكــل »مــــفــــاجــــأة ســــعــــيــــدة«. يـــقـــام حــفــل 

ــــيـــــايـــــز، وســـيـــرهـــيـــو  ــــرا، وأومــــــــــــــارا بــــــورتــــــوونــــــدو بـ ــــقــ حـــنـــيـــن أبـــــــو شــ

كـــــــاتـــــــاالن عــــلــــى مـــــســـــرح دبــــــــي مـــيـــلـــيـــنـــيـــوم بــــــدايــــــة مــــــن الـــســـاعـــة 

الــتــاســعــة والـــنـــصـــف مـــن مـــســـاء يــــوم 30 ديــســمــبــر بــتــوقــيــت 

اإلمارات.

إيقاعات التينية تجمع العالم

دبي - البيان 

أبــهــر الــمــوســيــقــي الــفــنــان جــــاي أبــــو، الـــمـــعـــروف بـــأســـطـــورة مــوســيــقــى الــبــلــوز في 

الــمــشــهــد الـــمـــوســـيـــقـــي بــــدولــــة اإلمـــــــــــارات، جــمــاهــيــر إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي، بـــأدائـــه 

مــجــمــوعــة مــــن أشـــهـــر األغــــانــــي الـــعـــالـــمـــيـــة، وبـــعـــضـــًا مــــن أغـــانـــيـــه األصـــلـــيـــة، الــتــي 

يـــقـــدمـــهـــا لـــلـــمـــرة األولـــــــــــى، وذلــــــــك خــــــال الـــحـــفـــل الــــــــذي قــــدمــــه عـــلـــى مــــســــرح دبـــي 

ملينيوم في موقع الحدث الدولي.

قــــــدم الـــمـــوســـيـــقـــي الـــــشـــــاب الــــبــــالــــغ مـــــن الـــعـــمـــر 30 عـــــامـــــًا، أغـــنـــيـــة »انـــتـــظـــرنـــي« 

»Wait For Me«، وهي أغنيته األولى التي صدرت منذ حوالي 10 سنوات، 

 ،»All Night Long« بـــاســـم لــيــونــيــل ريــتــشــي  قــــدم أداًء خـــاصـــًا ألغــنــيــة  كــمــا 

والتي حققت نجاحًا كبيراً عام 1998، مضفيًا عليها أسلوبه الفريد في عزف 

موسيقى البلوز.

واستمتع الجمهور بأغنيات منوعة للمغني ومؤلف األغاني جاي أبو، وهي 

.»Buckle Up«و »Move« يعزف بعذوبة على غيتاره، ومنها أغنيتا

وقــــال الــمــوســيــقــي الــمــقــيــم فـــي اإلمـــــــارات، إنـــه يــريــد أداء أغــنــيــة عــيــد الــمــيــاد 

لـــلـــجـــمـــهـــور، مـــــع فــــرقــــتــــه، لــــاحــــتــــفــــال بــــالــــعــــيــــد، وشــــجــــع الــــجــــمــــهــــور عــــلــــى الـــغـــنـــاء 

بصحبته، وقـــال: »عــيــد مــيــاد مجيد للجميع. أعــلــم أن الكثير مــن الــنــاس قد 

انفصلوا عن عائاتهم، ولم يتسَن للجميع أن يسعدوا بالتواجد مع أسرهم. 

لذا، إذا كنت لم تكن كذلك، آمل أنك تقدر حقيقة أنك قريب من أحبائك«.

وأعرب جاي أبو في نهاية الحفل، عن شكره إلكسبو 2020 دبي، ولدولة 

اإلمــــــــارات ولـــلـــحـــضـــور، قــــائــــاً: »حـــضـــوركـــم حـــقـــًا يــعــنــي لــنــا الــكــثــيــر، نــحــن نعمل 

بجد لاستعداد لهذه العروض، وعندما نرى أن هناك أشخاصًا يشاهدوننا 

بالفعل ونحن نقوم بهذا العرض من أجلهم، فإن هذا يحدث فرقًا كبيراً«.

جــــــاي أبــــــو هــــو مـــوســـيـــقـــي مــــوهــــوب لـــلـــغـــايـــة، يـــســـافـــر إلــــــى الـــكـــثـــيـــر مــــن األمــــاكــــن 

لــتــقــديــم مــوهــبــتــه، ويــتــمــيــز بــالــطــريــقــة الـــتـــي يـــعـــزف بــهــا عــلــى الـــغـــيـــتـــار، بــعــذوبــة 

ــــــى فــي  وبــلــمــســة مــفــعــمــة بـــالـــحـــيـــويـــة، ووصــــــل مــــؤخــــراً إلـــــى الـــمـــراكـــز الـــثـــاثـــة األولـ

مسابقة »يــا ســـام« للمواهب الناشئة، ومــنــذ ذلــك الحين، ازدادت شعبيته 

بشكل كبير.

جاي أبو خالل 
الحفل على مسرح 

ميلينيوم | البيان 

سيرهيو كاتاالن

حنين أبو شقرا  أومارا بياليث

دبي - البيان 

يُعد تقليد »تيو دي نادال« إحدى أقدم العادات في أندورا وكاتالونيا؛ ويتميز بأن تكون قطعة مجوفة 

من الخشب مليئة بالحلوى أو الهدايا الصغيرة ومزينة بوجه يشبه وجه رجل الثلج له أربــع أرجــل من 

الخشب أيضاً. وتنص التقاليد على أن يعتني األطفال جيداً بالخشب في األيام التي تسبق عيد المياد، 

والـــحـــفـــاظ عــلــيــه دافـــئـــاً وإطـــعـــامـــه، حــتــى يــنــتــج الــحــلــوى أو الـــهـــدايـــا عــشــيــة عــيــد الـــمـــيـــاد. ويــكــتــشــف األطــفــال 

والكبار على حد سواء الطريقة الخاصة لاحتفال في جناح دولة أنــدورا في إكسبو 2020 دبي، والذي 

عرض لــزواره أمس تقليداً غير عــادي لاحتفال، هو »تيو دي نــادال«، أو »حطب عيد المياد«. وشارك 

زوار جناح أندورا في تقليد ضرب »حطب عيد المياد« بالعصا، على أنغام أنشودة خاصة قبل استعادة 

الـــحـــلـــوى الـــلـــذيـــذة مـــن حــطــب عــيــد الـــمـــيـــاد. ويـــبـــدأ هــــذا الــتــقــلــيــد مــطــلــع شــهــر ديــســمــبــر، حــيــث يـــقـــوم األهـــل 

بإطعام »تيو دي نــادال« عبر وضع قطع من المكسرات والحلوى الصلبة ثم تغطية القطعة الخشبية. 

وتظهر لوحات قديمة تصور هذا التقليد األطفال وهم ينهالون بالعصي على القطعة الخشبية لكي تفرج 

عــن الــهــدايــا، إال أن تقليد الــضــرب تــاشــى فــي الــعــصــر الــحــديــث، حــيــث يــقــوم األهـــل بفتح الــصــنــدوق أثــنــاء 

تحضير األطفال للعصي ليلة عيد المياد. 

حطب عيد 
 الميالد

 يفرج عن الهدايا بالعصي

 « »تيو دي نادال« في جناح أندورا    | البيان 

يبهر الجمهور بالعزف والغناءجاي أبو 



دبي - البيان 

ــــال الـــــكـــــازاخـــــســـــتـــــانـــــي الــــمــــشــــهــــور  ــبــ ــ شـــــــــــارك مــــتــــســــّلــــق الــــــجــ

عــالــمــيــاً وســفــيــر الـــنـــوايـــا الــحــســنــة مــاكــســوت زهــومــايــف 

في احتفاالت بالده باليوم الوطني في إكسبو 2020 

دبــــي، مــســتــفــيــداً مــن هـــذه الــمــنــاســبــة لتسليط الــضــوء 

عــلــى الــمــقــومــات الــســيــاحــيــة الـــرائـــعـــة الــتــي 

باعتبارها  بــهــا كــازاخــســتــان  تشتهر 

مــــــــــــــــــــــــن أفــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــوجــــــــــــــــهــــــــــــــــات 

العالمية لتسّلق الجبال. 

وكـــــــــــــــــــــــــــــان زهــــــــــــومــــــــــــايــــــــــــف 

قــــــــــــد قــــــــــــــــاد فــــــــــريــــــــــقــــــــــاً مــــن 

مـــــــتـــــــســـــــلـــــــقـــــــي الـــــــــجـــــــــبـــــــــال 

ليتسّلقوا  الـــعـــام  هـــذا 

قــــــــمــــــــة   30 بـــــــــــــــنـــــــــــــــجـــــــــــــــاح 

جـــــــــــــبـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــة احـــــــــــــــــتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاًء 

بالذكرى السنوية الـ 30 

على استقالل البالد. 

وبـــــــــهـــــــــذه الــــــمــــــنــــــاســــــبــــــة، قــــــال 

زهـــــومـــــايـــــف: »يـــــوفـــــر إكــــســــبــــو 2020 

دبـــــــي أفـــــضـــــل مـــنـــصـــة لــــلــــتــــرويــــج لــــبــــالدنــــا عــلــى 

الساحة العالمية، وتسليط الضوء على المجموعة 

الــمــتــنــوعــة مــن نــقــاط الــجــذب الــســيــاحــيــة عــبــر أراضــيــنــا. 

ويــتــمــثــل الــتــحــدي األكــثــر إثــــارة لــالهــتــمــام الــــذي تقدمه 

كــــازاخــــســــتــــان فـــــي جـــبـــالـــهـــا، الــــتــــي تــــِعــــد الــــــــــزوار بــتــجــربــة 

ــــيـــــويـــــة الــــــتــــــي ال تـــــنـــــســـــى. وعــــلــــى  ــــالـــــحـ مـــــذهـــــلـــــة مــــفــــعــــمــــة بـ

تــــشــــكــــل ســـــــــوى %10  الـــــقـــــمـــــم ال  الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن هـــــــــذه 

الطبيعية الساحرة، فقد أصبحت  البالد  من مناظر 

تتمتع بشهرة عالمية كبيرة وباتت مقصداً للحمالت 

االستكشافية من مختلف أنحاء العالم«. 

وأضـــاف: »كــل عــام تجتذب القمم الكازاخستانية 

عــــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الـــســـيـــاح مــــن جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 

الــــــــعــــــــالــــــــم. حــــــيــــــث تــــســــتــــقــــطــــب قـــمـــمـــنـــا 

المتسلقين الهواة والمحترفين 

على حــد ســـواء، وتجعلهم 

يــــــــــــــــــشــــــــــــــــــعــــــــــــــــــرون بـــــــــــــــرغـــــــــــــــبـــــــــــــــة ال 

تـــــقـــــاوم لـــتـــحـــدي واخـــتـــبـــار 

قدراتهم في جبال تيان 

شــــان أو دزنـــجـــر أالتـــــاو، 

حـــــــــــواف  عـــــــلـــــــى  حـــــــتـــــــى  أو 

جبال كاركارالينسكي«. 

ونجح زهومايف، قائد 

الفريق الوطني الذي يتحدر 

من مدينة »ألماتي«، في تسّلق 

القمم الـ 14 األعلى في العالم خالل 

ذلـــــك  فــــــــي  بـــــمـــــا  أيـــــــــــــــام،  فــــــتــــــرة 10 ســــــــنــــــــوات و10 

تــســّلــق قــمــة جــبــل ايـــفـــرســـت مـــرتـــيـــن، وذلـــــك مـــن دون 

الـــحـــاجـــة الســـتـــخـــدام أكــســجــيــن إضـــافـــي أو حــتــى دعــم 

مــــن مــــرشــــديــــن، لـــيـــرفـــع الـــعـــلـــم الـــوطـــنـــي لـــكـــازاخـــســـتـــان 

فوق أعلى قمة في العالم. 

رئيس التحرير المسؤول

 مـنى بو سـمرة

توثيق الفرح 
ألن لحظات السعادة والفرح ال تعوض ال بد من توثيق ذكراها خاصة إذا كانت ضمن أجواء »إكسبو 2020 دبي« | تصوير: إبراهيم صادق

ــــنــــــحــــــة فـــي  يــــســــعــــد جــــــنــــــاح تــــــايــــــانــــــد، كـــــــواحـــــــد مـــــــن أشــــــهــــــر األجــ

إكـــســـبـــو 2020 دبـــــــي، بــتــلــقــي الــــدعــــم الـــتـــرحـــيـــبـــي مــــن مــكــتــب 

.)TCEB( تاياند للمعارض والمؤتمرات

المسؤولة عن تطوير وتعزيز  الحكومية  الوكالة  وبصفته 

ودعــم األحــداث واسعة النطاق وقطاع تنظيم المؤتمرات 

ــــايـــــانـــــد، فـــــــإن مـــكـــتـــب تـــايـــانـــد  والــــــلــــــقــــــاءات والـــــمـــــعـــــارض فـــــي تـ

بـإكسبو  للمعارض والمؤتمرات )TCEB( يأمل االستعانة 

2020 دبــــــي لـــتـــعـــزيـــز الــــقــــطــــاع وتـــحـــســـيـــن االتـــــصـــــال الـــبـــشـــري 

والــــتــــنــــقــــل والـــتـــنـــمـــيـــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة فـــــي جــمــيــع 

أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. وإن الــهــيــئــة مــتــفــائــلــة أيـــضـــًا بــكــونــهــا ســتــكــون 

قادرة على استضافة أعداد قياسية من فعاليات الشركات 

واسعة النطاق في المستقبل القريب، من خال تسليط 

الــــــــضــــــــوء عـــــلـــــى الــــــــــمــــــــــوارد والــــــــمــــــــرافــــــــق والــــــمــــــعــــــالــــــم الــــســــيــــاحــــيــــة 

والمحافل العديدة والمذهلة في تاياند.  )دبي - البيان(

دبي - عدنان الغربي

تــــشــــارك بــــــاراغــــــواي فــــي »إكــــســــبــــو« بـــجـــنـــاح فــــي مــنــطــقــة الـــتـــنـــقـــل تـــحـــت شــــعــــار»ربــــط الـــمـــيـــاه 

والطاقة والتنقل«، وتستعرض من خاله إمكاناتها وثرواتها الطبيعية وإبراز صادراتها 

الرئيسية في الغذاء والطاقة الكهرومائية.

داخـــــــل الــــجــــنــــاح، تــــأخــــذ ســــانــــي فــــرغــــاس الــــــــــزوار فــــي جــــولــــة بـــيـــن مـــحـــتـــويـــاتـــه والـــتـــعـــريـــف 

بــالــتــنــوع الــثــقــافــي لــبــلــدهــا الــغــنــي فـــي عــــدد الــلــهــجــات الـــمـــوجـــودة الـــيـــوم فـــي الـــبـــاراغـــواي، 

ويعتبر هذا التنوع اللغوي كنزاً حقيقيًا نتج عن تراكم اللغات واللهجات األصلية التي 

كانت تتحدث بها 19 مجموعة مختلفة من السكان األصليين.

تــقــول ســانــي فــرغــاس، وهـــي إحـــدى مــوظــفــات الــجــنــاح، إن بـــاراغـــواي تتميز بتركيبتها 

الــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة الـــشـــبـــابـــيـــة وبــــمــــزايــــا نـــســـبـــيـــة أخــــــــرى مـــثـــل االســـــتـــــقـــــرار االقـــــتـــــصـــــادي الـــكـــلـــي، 

والــمــســؤولــيــة الــمــالــيــة والــتــضــخــم الــمــنــخــفــض والــمــنــاخ 

األفــــــضــــــل لــــأعــــمــــال فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، وأضـــــــافـــــــت: تــضــم 

بــــــاراغــــــواي طــبــيــعــة خــــابــــة، ومــــوطــــنــــًا ألكــــثــــر مــــن 700 

نــوع من الطيور المختلفة وتعتبر األراضـــي الرطبة 

مـــن الــمــنــاظــر الــســاحــرة وتــتــمــيــز بــتــنــوعــهــا الــبــيــولــوجــي 

المذهل، كما تعمل كخزانات للمياه وهي ضرورية 

لمستقبل مستدام.

بـــــــــــــــاراغـــــــــــــــواي دولــــــــــــــــة جـــــــاذبـــــــة  فــــــــــرغــــــــــاس أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 

لــــــلــــــمــــــســــــتــــــثــــــمــــــريــــــن عــــــــلــــــــى نــــــــحــــــــو مــــــــــتــــــــــزايــــــــــد بـــــــفـــــــضـــــــل مـــــوقـــــعـــــهـــــا 

الجغرافي في وسط أمريكا الجنوبية وحدودها مع البرازيل 

واألرجنتين وبوليفيا، وقالت: اقتصاد باراغواي يمتلك أداًء جيداً، 

ــــقـــــدم لـــرجـــال  ونـــــرحـــــب بـــكـــافـــة االســــتــــثــــمــــارات الــــخــــارجــــيــــة ونـ

األعمال بيئة اقتصادية واستثمارية آمنة ونهجًا مريحًا 

لــلــحــصــول عــلــى اإلقــــامــــة الـــدائـــمـــة. وأكــــــدت فـــرغـــاس أن 

بـــــاراغـــــواي مـــن أبـــــرز الـــمـــصـــدريـــن لــلــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة 

المــــتــــاكــــهــــا أحــــــــد الـــــمـــــواقـــــع الــــــــرائــــــــدة عــــالــــمــــيــــًا فــــــي تـــولـــيـــد 

الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث يعتبر سد »ايتايبو 

لــقــدرة اإلنــســان الهائلة بعد نجاحه  بيناسيونال« رمـــزاً 

فـــي الــســيــطــرة عــلــى تــاســع أكــبــر نــهــر فـــي الــعــالــم، وســمــي 

السد بايتايبو نسبة للجزيرة الصغيرة التي كانت موجودة 

فـــي الــمــوقــع قــبــل بــــدء الــعــمــل والـــبـــنـــاء بــالــســد، »ايــتــايــبــو« تعني 

»الضوضاء التي يصنعها الماء عند اصطدامه بالصخرة.

تايالند تستثمر في 
المستقبل من بوابة 

الحدث العالمي

ساني فرغاس.. دليل الزوار في جناح باراغواي

متسّلق أعلى 14 قمة بالعالم في »إكسبو«

وجه من »إكسبو«
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»إكسبو« وتكريس االنفتاح
ــــــي، نـــوعـــيـــة جــــديــــدة مــــن مـــعـــارض  رســـــخ إكـــســـبـــو 2020 دبـ

إكسبو الدولية، حيث جمع بين ثقافات األمم وماضيها 

وحــاضــرهــا ومــســتــقــبــلــهــا، مـــا مــنــحــه تـــفـــرداً كــبــيــراً، كــحــدث 

عــــالــــمــــي يــــجــــمــــع تــــحــــت ســــقــــف واحـــــــــــد، مـــــامـــــح مــــهــــمــــة مــن 

تاريخ الشعوب وتراثها اإلنساني، بكل ما يتسم به من 

تــنــوع، مــا يجنب األمـــم والــشــعــوب الـــصـــدام، الـــذي يقلل 

مــــن فـــاعـــلـــيـــة الـــقـــيـــم الـــحـــضـــاريـــة الــــتــــي تـــرتـــكـــز عـــلـــى األخـــــاق 

ــــيـــــة الــــــراقــــــيــــــة، والـــــســـــمـــــو بـــالـــثـــقـــافـــات  والـــــمـــــعـــــامـــــات اإلنـــــســـــانـ

اإلنسانية إلى أنواع من الحوار اإليجابي، إذ إن البشرية 

اآلن، في أشد الحاجة للتواصل الحضاري، الذي سارت 

عليه منذ فجر التاريخ، ولم تشذ عنه في أي حلقة من 

حلقات التطور.

 وال شـــــك أنـــــــه ال يـــمـــكـــن لــــحــــضــــارة بـــعـــيـــنـــهـــا، احــــتــــكــــار قــيــم 

الــــتــــقــــدم وأســــالــــيــــبــــه، ألن الــــتــــقــــدم اإلنــــســــانــــي هـــــو مــحــصــلــة 

حـــضـــارات مــتــنــوعــة، وتـــجـــارب مـــتـــعـــددة، لـــذلـــك، فــالــتــنــوع 

هــــو مـــصـــدر إثـــــــراء وعــــطــــاء لـــصـــالـــح تـــقـــدم اإلنـــــســـــان، بــغــض 

الـــنـــظـــر عــــن هـــويـــتـــه وثـــقـــافـــتـــه، وقـــــد نـــجـــح إكـــســـبـــو دبـــــي فــي 

تحقيق مكاسب رائدة على جبهات التواصل واالتصال، 

وفي مختلف مجاالت خدمة اإلنسان، بصورة لم يسبق 

لها مثيل، من خــال نشر اإليجابية، وتوطيد العاقات 

مع الشعوب، واالنفتاح على الثقافات األخرى، وتبادل 

المعارف والخبرات في ما بينها، ما يجسد قدرة العالم 

على تخطي التحديات، وتحويلها إلى فرص تنموية، عبر 

الشراكات والتحالفات التي تركز على االبتكار واإلبداع، 

ونشر األمل والطمأنينة.

وغـــنـــي عـــن الـــقـــول إن إكــســبــو 2020 دبـــــي، تــصــب دالالتــــه 

ونـــتـــائـــجـــه فـــــي صــــالــــح الــــبــــشــــريــــة، حـــيـــث أســــهــــم فـــــي إيـــجـــاد 

قنوات للتفاهم بين الشعوب، على اختاف مشاربهم، 

ــــلـــــي،  مـــــــــن خـــــــــــال تــــــوفــــــيــــــر الـــــبـــــيـــــئـــــة الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة لـــــــــحـــــــــوار تـــــفـــــاعـ

يــســتــعــرض قــضــايــا ثــقــافــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، تـــعـــزز مـــد جــســور 

التفاهم بين دول العالم في مختلف المجاالت، وقد تم 

تخصيص يوم وطني لكل دولة، للتعريف بثقافتها، بما 

يعزز التقارب والوئام اإلنساني، ونشر السام والمحبة 

والتسامح والتعاون بين بني البشر.

حّياكمـ

فعاليات »إكسبو«
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للثقافة الصينية

مركز دبي 
للمعارض

غدًا
طوال 

اليوم
Site Wideاحتفاالت »الكريسمس«

االحتفال باليوم الوطني 10:15
لجمهورية كيريباتي

ساحة الوصل

«  ليلى بن هدنة 

ماكسوت زهومايف

ساني فرغاس
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