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العويس يّطلع على تجربة االستدامة في جناح البرازيل
دبي - البيان 

زار مــعــالــي عــبــدالــرحــمــن بــن محمد الــعــويــس، وزيـــر الصحة 

ووقــــايــــة الـــمـــجـــتـــمـــع، جـــنـــاح جـــمـــهـــوريـــة الــــبــــرازيــــل فــــي مــنــطــقــة 

ــــتــــــدامــــــة« بـــمـــعـــرض إكـــســـبـــو 2020 دبـــــــي، الـــــــذي يــحــمــل  »االســ

شعار »معاً من أجل التنمية المستدامة«.

واطلع معاليه على التنوع الحيوي في البرازيل وأنهارها 

وأشــــجــــار الـــمـــانـــجـــروف وبــــرامــــج الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة والـــحـــد 

مـــن الــتــغــيــر الــمــنــاخــي وخــطــط الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة لمنطقة 

األمازون بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص واألطراف 

المعنية لتعزيز التنمية وتطوير االقتصاد.

ملتقى عالمي 
 وأعرب معالي العويس عن إعجابه بالجناح الذي يعكس 

الــثــقــافــة والــبــيــئــة فــي الــبــرازيــل، مــشــيــراً إلـــى أن إكــســبــو 2020 

دبـــي يمثل ملتقى عــالــمــيــاً ويــقــدم فــرصــة نــمــوذجــيــة لــاطــاع 

عــــلــــى حـــــــضـــــــارات وتـــــــجـــــــارب وخـــــــبـــــــرات دول مــــتــــنــــوعــــة ويـــحـــقـــق 

الـــتـــواصـــل بــيــن شــعــوب الــعــالــم وتــعــزيــز الـــعـــاقـــات والـــروابـــط 

ــــا يــــعــــد انــــعــــكــــاســــاً  ــــافـــــة وهـــــــو مــ ــــاعـــــات كـ ــــقـــــطـ فــــــي الـــــمـــــجـــــاالت والـ

لــــلــــدور الــــحــــضــــاري واإلنــــســــانــــي الـــــــذي تـــلـــتـــزمـــه دولـــــــة اإلمــــــــارات 

وقــــيــــادتــــهــــا الـــــرشـــــيـــــدة بـــــهـــــدف اإلســــــهــــــام الــــفــــاعــــل والـــــمـــــؤثـــــر فــي 

رســم مستقبل مــشــرق تنعم فيه الـــدول والــشــعــوب بالخير 

والرخاء واالزدهار.

 ويــــركــــز الـــجـــنـــاح الـــبـــرازيـــلـــي عـــلـــى مــــوضــــوع االســــتــــدامــــة عــبــر 

الــتــي يستخدمها والقابلة إلعــادة  طريقة تصميمه والــمــواد 

تــدويــرهــا ومــحــاكــاة تصميم حـــوض نــهــر األمـــــازون الـــذي يعد 

األكبر بالعالم بمساعدة المؤثرات السمعية والبصرية في 

تصميم هندسي متميز.
« عبدالرحمن العويس خالل جولة في جناح البرازيل | من المصدر 

جامعة الشارقة تتعاون 
مع »التكنولوجيا« 

و»الوطنية« الماليزيتين

وّقــــــــعــــــــت جـــــامـــــعـــــة الـــــــشـــــــارقـــــــة مــــــذكــــــرتــــــي تـــــفـــــاهـــــم مــــنــــفــــصــــلــــتــــيــــن مــــــــع جــــامــــعــــة 

التكنولوجيا مارا )UiTM( والجامعة الوطنية الماليزية )UKM( بهدف 

تــعــزيــز وتـــطـــويـــر أواصــــــر الـــتـــعـــاون األكـــاديـــمـــي والـــثـــقـــافـــي والـــبـــحـــثـــي، وذلـــك 

بــــمــــقــــر جـــــنـــــاح مــــالــــيــــزيــــا فــــــي إكــــســــبــــو 2020 دبــــــــــــي.  وقــــــــع الــــمــــذكــــرتــــيــــن عــن 

جـــامـــعـــة الـــشـــارقـــة الـــدكـــتـــور عـــصـــام عـــجـــمـــي، الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال نـــائـــب مــديــر 

 )UiTM( الجامعة للشؤون األكاديمية، وعن جامعة التكنولوجيا مارا

الدكتور محمد نزيب سوراتمان، نائب رئيس الجامعة، وعن الجامعة 

الوطنية الماليزية )UKM( الدكتور محمد إخوان توريمان، نائب رئيس 

الجامعة، بحضور األستاذ الدكتور عبدالعزيز سفيان نائب مدير مكتب 

الـــعـــاقـــات الــــدولــــيــــة، وعــــــدد مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي الــجــامــعــتــيــن. وتــقــضــي 

الــــمــــذكــــرتــــان بـــســـعـــي الــــشــــركــــاء إلــــــى اتـــــخـــــاذ الــــخــــطــــوات الــــــازمــــــة لــتــشــجــيــع 

وتعزيز وتطوير المهارات األكاديمية والبحثية والمؤسسية في مجاالت 

الـــتـــعـــلـــيـــم والــــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي، مـــــن خـــــــال الــــعــــمــــل عــــلــــى مــــشــــاريــــع بــحــثــيــة 

العلمية،  والــمــعــلــومــات  التعليمية والبحثية  الــمــواد  وتــبــادل  مشتركة، 

والتعاون في البرامج التعليمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات 

الـــعـــلـــيـــا مــــن خـــــال تــشــجــيــع أنـــشـــطـــة تــــبــــادل أعــــضــــاء الـــهـــيـــئـــة الـــتـــدريـــســـيـــة، 

وتـــــبـــــادل طـــلـــبـــة الــــبــــكــــالــــوريــــوس، وكــــذلــــك تــــبــــادل طـــلـــبـــة الــــــدراســــــات الــعــلــيــا 

بهدف العمل على البحوث العلمية المشتركة.  )الشارقة – البيان(

السياحة العالجية.. بوابة ماليزيا للتميز بالرعاية الصحية
دبي - البيان 

تستعرض ماليزيا تميزها الخاص في مجال العناية الصحية 

ــــيـــــن فـــي  ــــلـــــمـــــشـــــاركـ لـ بـــــــــ »إكــــــســــــبــــــو 2020 دبـــــــــــــــي«، حـــــيـــــث ســـــيـــــتـــــاح 

يــــنــــايــــر 2022 زيـــــــــــارة جـــنـــاح  ـ 8  الــــفــــتــــرة مــــــن 2  الــــمــــعــــرض خـــــــال 

الــفــريــد فــي كونها الوجهة  الــمــالــيــزي  ماليزيا الكــتــشــاف التميز 

الــــرئــــيــــســــة لــــعــــاج الــــعــــقــــم وأمـــــــــــراض الــــقــــلــــب فـــــي آســـــيـــــا، إضــــافــــة 

لتقديم العناية الفائقة في مجال السرطان واألورام، ووجهة 

التميز األولــى في عــاج مــرض التهاب الكبد الفيروسي سي، 

ــــــك بـــحـــضـــور مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــشــــركــــات الـــــرائـــــدة فــــي تــقــديــم  وذلـ

الــرعــايــة الــصــحــيــة فـــي مــالــيــزيــا، بــمــا فــيــهــا مستشفى تــومــســون 

كوتا دامنسارا، ومؤسسة تي إم سي للخصوبة ومركز المرأة 

الـــخـــاص إضـــافـــة لــشــركــة فـــارمـــانـــيـــاغـــا، أكـــبـــر شـــركـــة لــلــصــنــاعــات 

الدوائية في ماليزيا.

ــــعــــــاون مــع  ــــتــ ــــنـــــاح مــــالــــيــــزيــــا فـــــرصـــــة لــــلــــتــــواصــــل والــ وســــيــــوفــــر جـ

الــــعــــديــــد مـــــن الــــمــــؤســــســــات الــــــرائــــــدة فـــــي الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــي 

ماليزيا من مختلف قطاعات الرعاية الصحية ومجاالتها، بما 

في ذلك مقدمو الرعاية الصحية وشركات األدوية وشركات 

الــقــرار. كما  التكنولوجية إضافة لصناع  التسهيات والحلول 

يمكن للمشاركين اكتشاف فرص لبناء التعاون مع الشركات 

الرقمية الناشئة في ماليزيا والتي ستستعرض مشاريعها في 

مساحة خاصة لاستثمار الرقمي في الرعاية الصحية.

وقــــــــال مـــحـــمـــد داود بـــــن مـــحـــمـــد عــــــــارف الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

لـــمـــجـــلـــس الــــســــيــــاحــــة الــــعــــاجــــيــــة الــــمــــالــــيــــزي »نـــــحـــــن نـــتـــطـــلـــع إلــــى 

إكــــســــبــــو 2020 دبـــــــي لــــعــــرض مـــــا يـــمـــكـــن لـــمـــالـــيـــزيـــا تـــقـــديـــمـــه فــي 

مـــجـــال الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، ومـــــا تــتــمــتــع بــــه مــــن جــــــودة عــالــمــيــة 

ووصول سهل وتكاليف معقولة ومنافسة«.

وأضـــــــاف »مـــــن مــوقــعــهــا كـــوجـــهـــة رائـــــــدة لــلــعــنــايــة الــصــحــيــة، 

فــــإن مــالــيــزيــا مــلــتــزمــة دائــــمــــاً بــاالســتــجــابــة لــلــحــاجــات الــمــتــغــيــرة 

لــلــســيــاحــة الــعــاجــيــة، وهــدفــنــا تــوفــيــر راحــــة الــبــال لـــلـــزوار أثــنــاء 

حصولهم على العاج في بيئة مريحة وآمنة وجديرة بالثقة«. 

وتهدف ماليزيا من خــال خطة قطاع السياحة العاجية 

بــارزة للعديد  ـ 2025 لتعزيز مكانتها المتميزة كوجهة   2021

من الخدمات الصحية.

وعــلــى مــســرح إكسبو 2020 دبــي سيوقع مجلس السياحة 

العاجية الماليزي اتفاقيتين لتعزيز الترويج لقطاع السياحة 

العاجية في ماليزيا في عدة أســواق مختلفة، حيث سيوقع 

مجلس السياحة العاجية الماليزي اتفاقية تفاهم مع شركة 

لـــقـــطـــاع  لــــلــــتــــرويــــج   International AssitanceSdnBhd

العناية الصحية في ماليزيا وتعزيز العامة التجارية الماليزية 

في أسواق دول آسيان، كما سيوقع المجلس اتفاقية تفاهم 

مع شركة HADID للخدمات الدولية للترويج لقطاع العناية 

الصحية الماليزي في منطقة الشرق األوسط.

ترويج 
قطاع العناية الصحية الماليزي 
في منطقة الشرق األوسط

دبي - وام 

أكد الدكتور ستيليوس هيلموناس المفوض العام لجناح 

قبرص في إكسبو 2020 دبــي أن الحدث العالمي فرصة 

فريدة لتعزيز وتنمية عاقات التعاون المشترك مع دولة 

اإلمـــــــارات وتــأســيــس شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة قـــويـــة وثــيــقــة بين 

البلدين في مختلف المجاالت الحيوية.

طـــــويـــــل  الـــــــــتـــــــــزامـــــــــاً   وقـــــــــــــــال إن دولـــــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــــارات أظـــــــــهـــــــــرت 

األمـــــد بــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــــدولــــي فـــي مـــجـــال دعــــم الــتــعــافــي 

ــــتـــــدامـــــة فــــيــــمــــا يــــمــــثــــل إكـــســـبـــو  ــــادي والــــتــــنــــمــــيــــة الـــــمـــــسـ ــ ــــــصـ ــتـ ــ ــ االقـ

2020 مــنــصــة مــتــمــيــزة إلعــــداد وتــنــســيــق الــجــهــود لمواجهة 

التحديات العالمية بهدف بناء مستقبل أفضل للبشرية.

 وأضــاف إن استضافة دولــة اإلمـــارات العالم في مكان 

واحــــــد الــــمــــرة األولــــــــى مـــنـــذ جـــائـــحـــة كــــوفــــيــــد19- تـــعـــد إنــــجــــازاً 

كــــبــــيــــراً إذ يـــتـــضـــمـــن الـــــحـــــدث أجـــــنـــــدة ثــــريــــة ومـــتـــحـــدثـــيـــن مــن 

صــنــاع الــقــرار وممثلي الــصــنــاعــات مــن أنــحــاء الــعــالــم كافة 

ما يجسد شعار الحدث الدولي »تواصل العقول وصنع 

المستقبل« الذي يتحقق عبر مناقشة قضايا مختلفة في 

محاور متعددة وال سيما االستدامة والتنقل والفرص.

 وذكر أن باده تشارك في إكسبو 2020 دبي بفاعلية 

وتـــــدعـــــم الــــمــــنــــاقــــشــــات بـــتـــمـــثـــيـــل عــــالــــي الــــمــــســــتــــوى مــع 

الـــتـــزامـــهـــا مـــشـــاركـــة تــجــربــتــهــا واســـتـــكـــشـــاف فـــرص 

الشراكة بما يعود بالنفع على الجميع.

 وأشار الدكتور ستيليوس هيلموناس 

إلـــــى أن دولــــــة اإلمـــــــــارات بـــذلـــت جـــهـــوداً 

مـــتـــمـــيـــزة الســـتـــضـــافـــة إكـــســـبـــو مــتــمــيــز 

ظــــــل  فــــــــــــــــــي  ســــــــــيــــــــــمــــــــــا  وال  ونــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــح 

جـــائـــحـــة عـــالـــمـــيـــة، فـــقـــد شـــيـــدت 

مـــديـــنـــة إكـــســـبـــو الـــمـــتـــمـــيـــزة مــن 

الــــصــــفــــر مـــــع اعــــتــــمــــاد أجــــنــــدة 

ثــريــة وفــاعــلــة وإطــــاق عــدد 

كــــــــبــــــــيــــــــر مـــــــــــــــن الــــــــفــــــــعــــــــالــــــــيــــــــات 

الــــــمــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة وقــــــــــــــــد نــــجــــح 

الــــــــــحــــــــــدث الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــي فــــي 

الـــــتـــــكـــــيـــــف مــــــــع الـــــــظـــــــروف 

الــــمــــصــــاحــــبــــة لــــجــــائــــحــــة كــــــوفــــــيــــــد19- بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــــى مـــــبـــــادرة 

الــمــعــرض االفــتــراضــي لتسهيل الــتــفــاعــات والــتــجــارب عبر 

شبكة اإلنترنت وكذلك إطاق حملة تطعيم قوية لضمان 

تــحــصــيــن غــالــبــيــة الـــســـكـــان وجـــمـــيـــع الــعــامــلــيــن فــــي الـــحـــدث 

العالمي بالكامل.

وعن دور إكسبو 2020 دبي في دعم الجهود الدولية 

الســـتـــئـــنـــاف الـــنـــشـــاط الـــــدولـــــي.. قـــــال إن إكـــســـبـــو 2020 دبـــي 

يــعــد الفعالية العالمية األولــــى بــهــذا الــحــجــم مــنــذ جائحة 

»كـــوفـــيـــد 19« ونـــأمـــل أن يــمــثــل ذلــــك بــــدء عـــــودة األنــشــطــة 

االقــتــصــاديــة وأنــشــطــة األعـــمـــال إذ ال يــمــكــن تــحــقــيــق الــنــمــو 

من دون التعاون.

وأضاف: »سعدنا بمشاهدة استعدادات دولة اإلمارات 

الســتــضــافــة إكــســبــو 2020 دبـــي واســتــقــبــال الـــــزوار والــوفــود 

والــتــعــاون وعــرض  للتحاور  المستوى فهي فرصتنا  عالية 

ثــــــقــــــافــــــاتــــــنــــــا وتــــــــجــــــــاربــــــــنــــــــا الــــمــــلــــهــــمــــة 

عـــبـــر أجـــنـــحـــة الــــــدول 

المختلفة«.

وعــــــن أهــــــم مــــحــــاور مـــشـــاركـــة قــــبــــرص فــــي إكـــســـبـــو 2020 

دبــــي ورســالــتــهــا إلــــى الـــعـــالـــم.. قــــال: »مــــن خــــال مــشــاركــتــنــا 

فـــي إكــســبــو 2020 دبــــي نـــعـــرض مـــزايـــا قـــبـــرص ومــــا تــقــدمــه 

من ناحية ممارسة األعمال التجارية والحياة في الجزيرة 

إذ يــعــبــر شـــعـــار الـــجـــنـــاح »قــــبــــرص فــــي الـــمـــركـــز« عــــن إحــــدى 

أبـــــرز خــصــائــص الــــدولــــة ونـــقـــاط قــوتــهــا »مـــوقـــعـــهـــا« إذ تـــدور 

جميع محتويات الجناح في فكرة أن تكون قبرص ملتقى 

لــأفــراد واألفــكــار  للطرق العالمية مــا أتــاح تدفقاً مستمراً 

والسلع على مر التاريخ وأدى إلى تكوين مجتمع متعدد 

الثقافات ومنفتح وعلى استعداد الستضافة العالم. كما 

نعرض جوانب متعددة في دولتنا مثل التعليم والفنون 

والثقافة وفن الطهي والسياحة واألعمال واالستثمار مع 

التركيز على تجارب متنوعة استثنائية«.

وعــــــن أهــــــم عـــنـــاصـــر الــــجــــذب فــــي جــــنــــاح قــــبــــرص بــإكــســبــو 

2020 دبــــي.. قـــال الــمــفــوض الــعــام لــجــنــاح قــبــرص إن زوار 

الـــــجـــــنـــــاح يــــنــــطــــلــــقــــون فــــــي رحـــــلـــــة مــــثــــيــــرة تـــــبـــــدأ مــــــن أســـــطـــــورة 

أفـــــروديـــــت وصـــــــوالً إلـــــى الــــيــــوم والــــفــــرص الـــتـــي ال نـــهـــايـــة لــهــا 

ــــبــــــرص كـــــمـــــا روتـــــهـــــا  ــــا قـــــصـــــة قــ ــــهــ ــــرة. إنــ ــ ــــزيـ ــ ــــجـ ــ ــــلـــــى الـ ــــتـــــاحـــــة عـ الـــــمـ

الـــجـــزيـــرة نــفــســهــا مـــا يــتــيــح لــلــجــمــهــور فــرصــة الــتــعــرف إلــى 

تاريخ الجزيرة وثقافتها وحاضرها ومستقبلها.

وأوضح أن أهم ما يميز الجناح 

استخدام تقنيات الواقع المعزز 

لــــتــــجــــربــــة ورؤيـــــــــــــة قـــــصـــــة قــــبــــرص 

ــتــــــوى الــــفــــيــــديــــو  ــ ــــحــ مــــــــن خـــــــــــال مــ

بـــطـــريـــقـــة تــفــاعــلــيــة وبـــاســـتـــخـــدام 

نــــــــــــــظــــــــــــــارات الــــــــــــــواقــــــــــــــع االفـــــــــتـــــــــراضـــــــــي 

بــــــالــــــزائــــــر مـــن  ــــيـــــب  ــــتـــــرحـ ــــتـــــم الـ يـ إذ 

خال صورة ثاثية األبعاد 

ألفــــــــروديــــــــت وُيــــطــــلــــب 

تــنــزيــل تطبيق  مــنــه 

حيث   »PixZar«

تـــــــــوجـــــــــد وحـــــــــــــــدات 

عــــــرض لــمــحــتــوى 

ثاثي األبعاد.

مفوض الجناح القبرصي: 

اإلمارات
أظهرت التزامًا طويل األمد 
بتعزيز التعاون الدولي لدعم 
التعافي االقتصادي

الحدث العالمي
 منصة لتنسيق الجهود 
لمواجهة التحديات العالمية 
وبناء مستقبل أفضل للبشرية

»إكسبو«فرصة لشراكة استراتيجية قوية مع اإلمارات

«  ستيليوس هيلموناس 

« فعاليات متنوعة في جناح ماليزيا  | من المصدر 

«  خالل توقيع إحدى مذكرتي التفاهم | من المصدر 



دبي-عدنان الغربي

يواصل »إكسبو2020 دبي« جذب آالف الزوار من مختلف الجنسيات 

مــن داخــــل الـــدولـــة وخــارجــهــا، مــحــقــقــاً 8 مــايــيــن و67 ألــفــاً و12 زيــــارة، 

منذ افتتاحه في األول من أكتوبر الماضي وحتى 26 ديسمبر الجاري 

وهــــي نــصــف مــــدة الــمــعــرض تــقــريــبــاً الــــذي يــنــتــهــي فـــي 31 مــــارس 2022. 

وســـجـــل األســــبــــوع األخـــيـــر 899 ألــــف زيـــــــارة، فــيــمــا وصــــل عــــدد الــــزيــــارات 

االفتراضية، عبر المنصات الرقمية للحدث العالمي 37 مليون زيارة 

للفترة نفسها، واستمتع أكثر من ثاثة مايين طفل من شتى بقاع 

العالم في األيام العشرين األخيرة، بمشاهدة سلسلة أفام الرسوم 

المتحركة للمدرسة االفتراضية، المتاحة بست لغات.

تدابير صارمة 
ووضع »إكسبو دبي« تدابير سامة صارمة لمكافحة الجائحة، بهدف 

حـــمـــايـــة الـــــــــزوار والـــعـــامـــلـــيـــن والـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي الــــمــــوقــــع، وتـــشـــمـــل هـــذه 

التدابير إلزامية ارتــداء الكمامة في المساحات الداخلية والخارجية، 

وإجــراء فحوصات دورية لكل الموظفين في األجنحة والعاملين في 

الخطوط األمامية والعاملين في مجال الترفيه.

واحـــتـــفـــل »إكـــســـبـــو دبــــــي« بـــأعـــيـــاد الـــمـــيـــاد، وشـــــــارك الــــــــزوار فــــي هـــذه 

االحــتــفــاالت بــأمــان، واســتــفــاد الــكــثــيــرون مــن الــتــذكــرة االحــتــفــالــيــة، التي 

بلغت قيمتها 95 درهماً، ويسري مفعولها حتى 31 ديسمبر الجاري.

وكشفت شونا ماكغي نائب رئيس االتصال في »إكسبو دبي« عن 

غلق بعض األماكن في الموقع بشكل مؤقت للقيام بعمليات التعقيم 

ــــد حــــــاالت إصــــابــــة إيـــجـــابـــيـــة، عــبــر  والـــتـــنـــظـــيـــف، وهـــــو إجـــــــراء يـــأتـــي إثـــــر رصـ

بروتوكوالت فحص واسعة النطاق للقوى العاملة، وكذلك للخضوع 

لــلــصــيــانــة. وبــخــصــوص إمــكــانــيــة تــعــديــل مــواعــيــد بــعــض الــفــعــالــيــات بعد 

تغيير نظام العمل األسبوعي للقطاع الحكومي االتحادي باإلمارات، 

قالت شونا ماكغي: إن أسابيع الموضوعات ستحافظ على مواعيدها 

مـــن االثــنــيــن إلـــى الــســبــت، ألن إعـــــادة كـــل الــتــرتــيــبــات ســيــكــون أمـــــراً أكــثــر 

تعقيدا، مشيرة في الوقت نفسه إلى تغيير موعد اإلحاطة اإلعامية، 

ليكون الثاثاء واألربعاء والخميس بداية من األسبوع المقبل.

ثقة 
وأكد محمد األنصاري، المتحدث الرسمي ونائب رئيس االتصال في 

»إكــســبــو دبـــي« أنـــه سيتم الــكــشــف عــن أرقــــام وإحـــصـــاءات مفصلة في 

األســبــوع المقبل عــن األشــهــر الــثــاثــة األولـــى )المرحلة األولـــى مــن عمر 

إكــســبــو(. وأوضــــح أن تسجيل أكــثــر مــن 8 مــايــيــن زيــــارة فــي 87 يــومــاً، 

ومــــع اقــــتــــراب نــهــايــة الـــجـــزء األول مـــن الـــحـــدث الــــدولــــي، وســــط ظـــروف 

صحية صعبة يمر بها الــعــالــم يعتبر رقــمــاً جــيــداً، وهــو يــدل على ثقة 

ــــراءات الــصــحــيــة، الــتــي تعتمدها اإلمـــــارات فــي مواجهة  الـــــزوار فــي اإلجــ

الجائحة.

مسؤولية جماعية 
وأبدى الزوار والمشاركون في الحدث الدولي تحلياً عالياً بالمسؤولية 

الجماعية إزاء التدابير الصحية الدقيقة في الموقع، وشكر الملحن 

ــــائـــــز جــــــائــــــزة أوســـــــكـــــــار وجـــــــائـــــــزة غــــــرامــــــي إيـــــــــه. آر. رحـــــــمـــــــان، فــــــي حــفــل  الـــــحـ

مــــوســــيــــقــــي خــــــــاص أُقــــــيــــــم يــــــــوم 22 ديــــســــمــــبــــر الــــــــجــــــــاري، الــــجــــمــــاهــــيــــر عــلــى 

الـــتـــزامـــهـــم وحــــــس الـــمـــســـؤولـــيـــة لــــديــــهــــم، وشــــجــــع الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى ارتـــــــداء 

الكمامات، وهــي رســالــة رددهـــا فــي يــوم عيد المياد كــل مــن الممثلة 

والمغنية الــحــائــزة جــوائــز عـــدة لــيــا ســالــونــغــا، والــمــغــنــي وعــــازف البيانو 

العالمي الشهرة جو ستيلغو. 

وأقام »الكرسي الرسولي« يوم 24 ديسمبر صاة من أجل اإلنسانية، 

وقـــــدمـــــت الـــمـــغـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــحــــائــــزة عـــلـــى جـــــوائـــــز عــــــدة تـــانـــيـــا قــســيــس 

وجــــــوقــــــة »فــــســــتــــيــــفــــال كـــــــــــــوِرس« مــــجــــمــــوعــــة خـــــاصـــــة مــــــن األنــــــاشــــــيــــــد، فــي 

حين أســعــدت أوقــــاَت الجماهير أنــجــح جــوقــات اإلنــجــيــل فــي المملكة 

الـــمـــتـــحـــدة، »جـــوقـــة مــجــتــمــع إنــجــيــل لــــنــــدن«، وفـــنـــان الـــســـول األمــريــكــي 

نايا إيزومي.

 احتفاالت رأس السنة
بــإقــامــة مجموعة أخـــرى مــن الفعاليات  وتــِعــد األيـــام السبعة المقبلة 

الــمــهــّمــة، لــإبــهــار والــتــرفــيــه والتثقيف، مــع التركيز بشكل خــاص على 

ليلة رأس السنة الميادية ويوم رأس السنة. 

اثـــــنـــــيـــــن مـــــــن أفــــضــــل  بـــــحـــــلـــــول عـــــــــام 2022، مـــــــع  الــــــــــــــــزوار  ويــــحــــتــــفــــل 

منّسقي األغاني »دي جــي« في العالم، وهما ديميتري فيغاس، 

الـــذي يــقــدم عــرضــاً فــي حــديــقــة الــيــوبــيــل ابـــتـــداء مــن الــســاعــة 10:30 

مـــســـاء بــتــوقــيــت اإلمــــــــارات، وأرمــــيــــن فــــان بــــيــــورن، مــنــتــج الــمــوســيــقــى 

اإللــكــتــرونــيــة الــشــهــيــر الــــذي ســيــبــدأ عــرضــه عــنــد الــســاعــة 01:30 بعد 

مــنــتــصــف الــلــيــل بــتــوقــيــت اإلمـــــــارات. وتــشــهــد أيـــضـــاً لــيــلــة رأس السنة 

عــــروضــــاً عــــدة يــقــدمــهــا مــنــســقــو أغــــــاٍن عـــربـــيـــة، وفــلــبــيــنــيــة، وهــنــديــة، 

ويــتــخــلــلــهــا كـــذلـــك لــحــظــة »ســـقـــوط الـــكـــرة الـــعـــمـــاقـــة« عــنــد منتصف 

الليل في ساحة الــوصــل، إضافة إلــى عرضين ُمنفصلين لأللعاب 

الـــــنـــــاريـــــة، أحــــدهــــمــــا فـــــي مـــنـــتـــصـــف الــــلــــيــــل واآلخــــــــــر فـــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة 

03:00 بتوقيت اإلمارات.

ومـــــن الـــمـــقـــرر أن يــعــمــل مـــتـــرو دبـــــي بــــــدون انـــقـــطـــاع طــيــلــة لــيــلــة رأس 

السنة، وهــو مــا يضمن لـــزوار إكسبو 2020 دبــي االستمتاع بالتجارب 

العالمية، والعودة إلى منازلهم بأمان.

وتظل صحة الجميع وسامتهم على رأس أولويات »إكسبو دبي«، 

ويــبــقــى الــمــنــظــمــون مــلــتــزمــون بــالــعــمــل مـــع الــمــشــاركــيــن عــلــى الــتــرحــيــب 

بالزوار في نسخة آمنة واستثنائية من الحدث الدولي، الذي تستمر 

فعالياته حتى 31 مارس 2022، فيما يدعو هذا الحدث كل الشعوب 

لانضمام إلى احتفال عالمي، يسهم في صنع مستقبل أفضل وأكثر 

إشراقاً للجميع.
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»إكسبو« يتخطى الـ8 ماليين زيارة

 3
ماليين طفل استمتعوا بأفالم 
الرسوم المتحركة االفتراضية

 37
مليون زيارة افتراضية عبر 
المنصات الرقمية

 899
ألف زيارة باألسبوع  األخير

شونا ماكغي:  
غلق بعض األماكن إجراء روتيني 
للتعقيم والصيانة

 محمد األنصاري:
األرقام تدل على ثقة الزوار 
باإلجراءات الصحية 

 تصوير: إبراهيم صادق

شونا ماكغي ومحمد األنصاري خالل المؤتمر الصحافي | من المصدر 
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عجمان - البيان

قـــــــام مـــجـــلـــس ســـــيـــــدات أعـــــمـــــال عــــجــــمــــان بـــتـــوقـــيـــع عـــــــدد مــن 

اتفاقيات التعاون لتنويع الشراكات مع مختلف الجهات 

الحكومية والخاصة داخــل وخـــارج الــدولــة، بهدف توفير 

خدمات نوعية متخصصة لدعم وتمكين سيدات ورائدات 

األعــــمــــال وعــــضــــوات مــجــلــس ســـيـــدات أعـــمـــال والـــحـــاصـــات 

على رخصة بدايات.

وأكــــــــــــــــــدت الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة آمــــــــنــــــــة خـــــلـــــيـــــفـــــة آل عــــــــلــــــــي، رئــــيــــســــة 

مجلس سيدات أعمال عجمان، أهمية خطة الشراكات 

الـــمـــعـــتـــمـــدة لــــــدى الـــمـــجـــلـــس والـــــداعـــــمـــــة لـــمـــشـــاريـــع ســـيـــدات 

األعـــمـــال واألنــشــطــة والــفــعــالــيــات الــتــي ينظمها المجلس، 

مــوضــحــة أن االتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات الــتــعــاون الــمــبــرمــة بين 

تـــكـــامـــل األدوار وتــمــكــيــن  إلــــــى  تــــهــــدف  الـــمـــجـــلـــس وشــــركــــائــــه 

ســــــــيــــــــدات ورائـــــــــــــــــــدات األعـــــــــمـــــــــال مــــــــن نـــــمـــــو أعـــــمـــــالـــــهـــــن وتـــــطـــــور 

مـــشـــاريـــعـــهـــن وتــــوفــــيــــر بـــــاقـــــات خـــدمـــيـــة ذات قـــيـــمـــة مــضــافــة 

موجهة لصاحبات المشاريع.

ووقع مجلس سيدات أعمال عجمان اتفاقية تعاون مع 

برنامج المرأة في التجارة الدولية – الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا التابع لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، 

حيث وقــع االتفاقية في إكسبو 2020 دبــي الدكتورة آمنة 

ــــيـــــدات أعـــــمـــــال عــجــمــان  خـــلـــيـــفـــة آل عـــلـــي رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس سـ

ومــحــمــد عــلــي الــكــمــالــي، نــائــب الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لمؤسسة 

دبي لتنمية الصناعة والصادرات ومدير برنامج المرأة في 

الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة الـــشـــرق األوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا. كــذلــك 

وقــــع مــجــلــس ســـيـــدات أعـــمـــال عــجــمــان اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مع 

ــــــات اإلداريـــــــــــة، حــيــث  ــــــدراسـ مـــؤســـســـة رواد لــــاســــتــــشــــارات والـ

وقـــــــع االتــــفــــاقــــيــــة مـــــن جــــانــــب مــــؤســــســــة رواد، ســــالــــم حــســن 

الغافري رئيس مجلس إدارة المؤسسة. كما وقع مجلس 

ســــــيــــــدات أعــــــمــــــال عــــجــــمــــان اتــــفــــاقــــيــــة تــــــعــــــاون مــــــع مـــــركـــــز زري 

العالمي لاستشارات في مملكة البحرين، وقع االتفاقية 

زهراء باقر رئيس مجلس إدارة المركز.

مجلس سيدات أعمال عجمان  يبرم 3 اتفاقيات تعاون

مفاوضة شراكة اقتصادية 
للجناح الكويتي

دبي - وائل نعيم 

كـــــــــشـــــــــف الــــــــــــدكــــــــــــتــــــــــــور بــــــــــــــــــدر الــــــــــعــــــــــنــــــــــزي مـــــــــــديـــــــــــر جـــــــــــنـــــــــــاح الــــــــــكــــــــــويــــــــــت فـــــي 

ـــــراء أكـــثـــر مــــن 40  ـــــي«، لـــــ »الــــبــــيــــان«، أنـــــه تــــم إجــ »إكــــســــبــــو2020 دبــ

تــــفــــاهــــمــــًا أو مــــفــــاوضــــة مــــبــــاشــــرة إلقـــــامـــــة شــــــراكــــــات اقــــتــــصــــاديــــة بــيــن 

الكويت ودول أخرى، منذ بداية »إكسبو« حتى اآلن، الفتًا إلى 

أن توجه دولة الكويت وفق خطتها التنموية، يتمثل في زيادة 

االستثمار. وقـــال: إن المعرض الــدولــي منصة عالمية، وفرصة 

الســـتـــقـــطـــاب االســــتــــثــــمــــارات االقــــتــــصــــاديــــة، وتــــعــــريــــف الــــــــــزوار بــــإرث 

الدولة الحضاري، ويوميًا هناك زيارات للجناح من مستثمرين 

مـــن مــخــتــلــف أرجـــــاء الـــعـــالـــم.  وأضـــــاف: إن أحـــد أهـــــداف مــشــاركــة 

الــــكــــويــــت فـــــي إكــــســــبــــو دبـــــــــي، جـــــــذب االســـــتـــــثـــــمـــــارات االقــــتــــصــــاديــــة، 

والــتــرويــج للكويت كبيئة جــاذبــة لالستثمار، عبر عــدة قوانين، 

لعل أهمها إعطاء الملكية كاملة 100 % ألي مستثمر أجنبي، 

فــــالــــكــــويــــت مــــعــــروفــــة بــــعــــدم تـــطـــبـــيـــق ضــــــرائــــــب، وهــــيــــئــــة االســـتـــثـــمـــار 

الــمــبــاشــر الــكــويــتــيــة تــوجــد بــشــكــل مــتــكــرر فــي إكــســبــو، طــيــلــة فترة 

انعقاد الحدث الدولي، على مدار 6 أشهر. 

محتويات 
وقــــال الــدكــتــور بـــدر الــعــنــزي: »يــحــتــوي جــنــاح الــكــويــت عــلــى عــدة 

أقــســام، بـــدءاً مــن القسم األول، الــذي يضم القصة الرئيسة، 

التي تسمى المأمن، ومدتها 3 دقائق و20 ثانية، وهذه القصة 

تــــــروي قـــصـــة الــــكــــويــــت، ونــقــلــتــهــا عـــبـــر تـــاريـــخـــهـــا، والـــــتـــــراث واآلثــــــار 

الموجودة في جزيرة فيلكا، التي تعود ألكثر من 7 آالف عام 

تــقــريــبــًا 4800 ســنــة قــبــل الــمــيــالد، وصــــوالً إلـــى حــضــارة الــكــويــت 

إلــى الحاضر، عبر  وتاريخها، وحــضــارة البحر والبادية، انتقاالً 

اســتــعــراض مــالمــح ومــعــالــم دولــــة الــكــويــت، واســتــخــدامــهــا لكل 

مــــا هــــو مــــســــتــــدام، وفــــقــــًا لـــرؤيـــتـــهـــا الــمــســتــقــبــلــيــة 2035، وكـــــل مــا 

يدعو إلى المحافظة أو دعم هذا التوجه، إضافة إلى عدة 

رســـائـــل، مــن خـــالل هـــذه الــقــصــة الــقــصــيــرة، الــتــي ُتعنى 

بـــالـــنـــظـــرة الــمــســتــقــبــلــيــة لـــــدولـــــة الــــكــــويــــت، وفــــــق رؤيـــــة 

2035، التي تختتم فــي مدينة الحرير، المدينة 

المستقبلية التكنولوجية«. 

نقلة 
وأشــــــــــــــار إلـــــــــى أن الــــمــــحــــطــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة بـــــعـــــد هـــــذا 

الفيلم، تنتقل بالعبور االفتراضي على جسر 

الــشــيــخ جـــابـــر، وهــــو رابـــــع أطـــــول جــســر بــحــري 

فــي الــعــالــم، بــطــول 49.9 كـــم، وهــــذا الجسر 

ــــبـــــل، ألنـــــــــــه يـــصـــل  ــــقـ ــــتـ يــــعــــتــــبــــر الـــــنـــــقـــــلـــــة إلـــــــــــى الـــــمـــــسـ

مـــديـــنـــة الــــكــــويــــت بـــمـــديـــنـــة الــــحــــريــــر الــمــســتــقــبــلــيــة، 

تكنولوجية واقتصادية وتصور  أنها مدينة  مــؤكــداً 

مـــســـتـــقـــبـــلـــي، وســــمــــيــــت بــــمــــديــــنــــة الـــــحـــــريـــــر، نــــســــبــــة إلــــى 

طـــريـــق الـــحـــريـــر الـــشـــهـــيـــر، الــــــذي يـــربـــط الــــشــــرق بـــالـــغـــرب، 

ولذلك، اعتبر مدينة الحرير باألساس، ستكون مركزاً ماليًا 

وتـــجـــاريـــًا وإقــلــيــمــيــًا للمنطقة بــشــكــل عــــام، يــكــون مــركــزهــا مدينة 

الــــحــــريــــر، وهــــــي مــــركــــز تـــــجـــــاري لـــلـــكـــويـــت، ســـيـــحـــاكـــي الــمــســتــقــبــل. 

وأوضـــح العنزي أن مدينة الــحــريــر، ستكون مــركــزاً مــالــيــًا، ليس 

للكويت فقط، بل لإلقليم بكامله، وأن هذه المدينة، ستكون 

ــــاهـــــزة فـــــي خـــطـــة 2035، مـــضـــيـــفـــًا: »ال نــــــــزال حــــالــــيــــًا فـــــي مــرحــلــة  جـ

الـــــــدراســـــــات والـــمـــخـــطـــطـــات األولـــــيـــــة لـــلـــمـــديـــنـــة، ولــــــم يــــبــــدأ الــعــمــل 

عليها على أرض الواقع بعد«. 

التاريخ والتراث
ــــبـــــر قـــــســـــم خـــــــاص،  وتــــــــابــــــــع: »بــــــعــــــد هـــــــــذا الـــــجـــــســـــر، تــــــبــــــدأ الـــــرحـــــلـــــة عـ

قسم التاريخ والتراث، وهذا القسم حاولنا أن يكون المحتوى 

سمعيًا وبــصــريــًا، حتى يتيح للمرء العيش فــي عبق الماضي، 

عــبــر خـــط زمـــنـــي، يــعــرض أبــــرز الــمــراحــل الــتــي مـــرت بــهــا الــكــويــت، 

وهــــذا الــخــط الــزمــنــي، عـــززنـــاه بـــآثـــار جــلــبــنــاهــا مـــن الــكــويــت بشكل 

خـــــاص، لــلــمــشــاركــة فـــي هــــذه الــفــعــالــيــة الــعــالــمــيــة، وإضـــافـــة إلــى 

الصور، هناك مجسمات لهذه الحقب والعصور، تم تعزيزها 

بـــفـــيـــديـــو نـــــــادر، لـــتـــعـــزيـــز هـــــذه اآلثـــــــار والــــخــــط الـــزمـــنـــي أثــــنــــاء عــمــلــيــة 

الــتــنــقــيــب عـــنـــهـــا، بـــعـــدهـــا نــنــتــقــل إلـــــى مــــــرور ســـريـــع ألبــــرز 

مرحلة من مراحل منطقتنا في الخليج العربي، وهي 

اكتشاف النفط، عرضنا خطًا زمنيًا ألول مسح 

جيولوجي عــام 1913، وأبـــرز الــنــقــالت في 

تاريخ النفط في الكويت وتصديره لغاية 2021، كما حاولنا أن 

نركز على االستدامة، فالكويت منذ المهد، كانت أقرت قانون 

سنة 1973، ينص هــذا الــقــانــون المحافظة برقابة مــشــددة على 

البيئة من أي ملوثات نفطية«.

أجهزة تفاعلية 
وأردف: »وضعنا أجــهــزة تفاعلية مــع الجمهور، لنشرح بشكل 

مبسط عن خطة التنمية 2035، بركائزها السبع الرئيسة، من 

خــــالل هــــذا الـــجـــهـــاز، ســيــطــلــع الـــزائـــر عــلــى خــطــة الــتــنــمــيــة بــطــريــقــة 

تــفــاعــلــيــة، والـــرســـالـــة مـــن هــــذا الـــجـــهـــاز، كــــان مـــفـــادهـــا األســـاســـي، 

هــــو أن الـــكـــويـــت فــــي 2035، ذاهــــبــــة إلـــــى كــــل مــــا هــــو تــكــنــولــوجــي، 

إلـــى أتــمــتــة كـــل أمــــور الـــحـــيـــاة.. وبــعــد هـــذا الــقــســم، ســنــعــبــر أيــضــًا 

من خالل برج الماء الموجود، الذي يتوسط هذا المبنى، إلى 

أيــضــًا خصصنا قسمًا خاصًا  الحياة الفطرية الكويتية، وهــنــاك 

البرية والبحرية،  الرئيسة:  الثالثة  للحياة الفطرية، بأقسامها 

وأيضًا حياة الطيور، واستقدمنا محنطات قديمة من المتحف 

العلمي الكويتي، وهو أقدم متحف علمي في منطقة الخليج، 

ووضــــــعــــــنــــــاهــــــا فــــــــي الــــــــجــــــــنــــــــاح.. وعـــــــــززنـــــــــا تـــــــوجـــــــه دولـــــــــــــة الــــــكــــــويــــــت فـــي 

المحافظة على البيئة، حيث إن 15 % تقريبًا، بحسب توجهات 

الـــحـــكـــومـــة، بـــيـــئـــات مــحــمــيــة لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الــــحــــيــــاة الـــفـــطـــريـــة، 

بعدها ينتقل الزائر إلى قسم الثقافة واإلعالم«. وتابع الدكتور 

بـــــدر الــــعــــنــــزي: »مـــــعـــــروف أنـــــه يـــوجـــد فــــي الــــكــــويــــت، أول تــلــفــزيــون 

بــــمــــنــــطــــقــــة الـــــخـــــلـــــيـــــج، وخـــــــامـــــــس تـــــلـــــفـــــزيـــــون فـــــــي الـــــــوطـــــــن الـــــعـــــربـــــي، 

والكويت فيها أول مسرح على مستوى دول الخليج العربي، 

وهناك قسم خاص للموسيقى واإليقاعات الكويتية الخالصة 

البحتة، بطريقة تفاعلية، عبر أعــمــدة، بمجرد أن تقترب منها 

دون لـــمـــس، تــســمــع نــغــمــة أو صـــوتـــًا لــمــوســيــقــى مــعــيــنــة كــويــتــيــة 

خالصة، إضافة للعديد من الفعاليات«. 

تنوع 
وأشــــار الــدكــتــور بـــدر الــعــنــزي، إلـــى أن الــتــنــوع الــمــوجــود بالجناح 

الـــكـــويـــتـــي، هــــو أحـــــد أســــبــــاب األعــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة مــــن زوار الـــجـــنـــاح، 

الـــذيـــن تـــجـــاوز عـــددهـــم مــلــيــونــًا و100 ألــــف زائـــــــر.  وذكـــــر أن تــوجــه 

الــكــويــت لـــزيـــادة حــجــم االســـتـــثـــمـــار، ســـاهـــم مـــن رفــــع عــــدد الـــــزوار 

من المتخصصين، فهناك زائر عادي وزائر متخصص، واألخير، 

قد يكون باحثًا، أو مهتمًا باالقتصاد والشراكات. حيث يستقبل 

الجناح يوميًا عشرات من الزوار المتخصصين.

« اتفاقية تعاون لسيدات أعمال عجمان مع مركز زري البحريني | البيان

 الكويت 
 تستعرض رحلة الماضي والحاضر 
وصواًل لرؤية 2035 

«  الزوار يتابعون عرض »رحلة 
الكويت« داخل الجناح

 | تصوير: إبراهيم صادق 

«  بدر العنزي
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جناح الشباب
يجمع الثقافتين اإلماراتية والسودانية

ـ أحمد يحيى دبيـ 

أطلق جناح الشباب في »إكسبو 2020 دبــي« العديد من المبادرات التي تعكس 

هــــدف تــرســيــخ الــــروابــــط الــثــقــافــيــة لــلــشــعــوب وتـــأصـــيـــل الـــعـــاقـــات بــيــن الـــشـــبـــاب، ومــــن بــيــنــهــا مـــبـــادرة 

»العاقات الثقافية بين الشباب اإلماراتي والسوداني«، التي بحثت في الروابط والمشتركات التي تجمع 

بين البلدين. وانطاقاً من شبابية الجلسة فقد ركز المتحدثون فيها على هذا المعنى، إذ تحدث خالد الشامسي 

عضو فريق جناح الشباب، عن اإلمـــارات من حيث التاريخ والنشأة وصــوالً للتنوع الكبير في مجتمعها من حيث 

العادات والتقاليد، فضاً عن التجانس اإليجابي بين كافة مكوناته في رسالة تؤكد على التعايش والسلم الذي 

يميز الحياة في الدولة، فيما تولى مهند عبدالله الطالب في جامعة عجمان الحديث عن السودان تاريخاً 

قديماً وحــاضــراً ومــا بينهما مــن صفات تميز المجتمع الــســودانــي وتنقل أدق تفاصيله ليتعرف عليه 

المشاركون في الجلسة. وأوضح الشامسي أن أهمية التبادل الثقافي بين الدول يأتي واحداً 

مــن مستهدفات جــنــاح الــشــبــاب، الـــذي يعد منصة لكافة الــمــبــادرات والمشاريع 

الــمــرتــبــطــة بـــإشـــراك وتــمــكــيــن الــشــبــاب فـــي الــعــالــم واالحــتــفــاء 

بمواهبهم وعرض تجاربهم وتسليط الضوء على مساهماتهم، وذلك ضمن 

الشعار الرئيسي إلكسبو 2020 دبــي »تــواصــل العقول وصنع المستقبل«، فيما تتيح مثل هذه 

الــجــلــســات والـــمـــبـــادرات الــفــرصــة أمــــام جــمــيــع الــشــبــاب مــن حـــول الــعــالــم لــلــتــعــرف عــلــى أفــضــل الــنــمــاذج والــتــجــارب 

والخدمات المقدمة للشباب.

تواصل 
من جانبه، أكد مهند عبدالله أن هذه المبادرات تعكس أهمية التواصل وتبادل الخبرات والثقافات بين الشعوب 

وخاصة العربية، حيث تجمعنا أواصر وروابط متينة جداً على كافة المستويات خاصة الشعبية منها من عادات 

وتقاليد وغيرها الكثير، وأن ما تم عرضه يؤكد على ذلك المعنى المهم، حيث وجدنا أن كثيراً من العادات وخاصة 

ما يتعلق بالطعام نشترك فيه مع العادات اإلماراتية من حيث المكونات والشكل، فيما ينطبق ذلك على تفاصيل 

أخرى كثيرة تؤكد على أهمية مثل هذه المبادرات التي تعرف بمجتمعاتنا للزائرين إلكسبو. « الحضور خالل الجلسة | البيان 

األمين العام للمجلس األعلى لآلثار لـ»                            «:

»المتحف الكبير« هدية مصر للعالم
دبي - مرفت عبد الحميد

أكد الدكتور مصطفى وزيري األمين العام للمجلس األعلى لآلثار، 

أن المتحف المصري الكبير والــذي يعتبر أكبر متحف في العالم 

سيكون جاهزاً لافتتاح في النصف الثاني من 2022، موضحاً أن 

العمل جار حالياً على قدم وساق لتثبيت القطع األثرية وتجهيزها 

االفــتــتــاح سيليق بسمعة ومكانة  أن  المتحف، مبيناً  فــي  للعرض 

مصر وسيكون هــذا المتحف الكبير هــديــة مصر إلــى الــعــالــم، كما 

أوضح أن المتحف اليوناني الروماني والذي سيتم افتتاحه خال 

أشـــهـــر قــلــيــلــة فــــي مـــديـــنـــة اإلســـكـــنـــدريـــة يــعــتــبــر الــمــتــحــف الـــوحـــيـــد فــي 

الـــعـــالـــم الــمــتــخــصــص فــــي الـــحـــقـــبـــة الـــيـــونـــانـــيـــة الــــرومــــانــــيــــة. وبــالــنــســبــة 

لــلــقــصــور عـــلـــى غــــــرار قـــصـــر »الــــــبــــــارون« الــــــذي تــــم افـــتـــتـــاحـــه فــــي يــونــيــو 

2020، بــعــد إعــــــادة تــرمــيــمــه، كـــذلـــك ســيــتــم افـــتـــتـــاح »قـــصـــر محمد 

عــلــي« فـــي حـــي شــبــرا بــالــعــاصــمــة الــمــصــريــة الـــقـــاهـــرة، خـــال بضعة 

ــــــذي اســـتـــغـــرق تــجــهــيــزه مـــــدة أربــــــع ســــنــــوات مــن  أســـابـــيـــع مــقــبــلــة، والـ

ــــيـــــق، والـــــانـــــد كـــســـيـــب، وتــكــلــف  أعـــــمـــــال الـــتـــرمـــيـــم الــــمــــعــــمــــاري والـــــدقـ

مئات المايين.

حضارة
 كما ثمن وزيري، التسهيات التي قدمتها دولة اإلمارات للجناح 

المصري في »إكسبو«، مؤكداً أن مشاركة مصر في هذا الحدث 

الضخم يمثل خير وسيلة لتعريف العالم بإنجازات مصر وكنوزها 

الــثــمــيــنــة وحــضــارتــهــا ومــســتــقــبــلــهــا، ال ســيــمــا وأن هــنــاك الــعــديــد من 

السياح الذين يرغبون بزيارة مصر والتعرف على حضارتها ورؤية 

األماكن السياحية بها ومنعتهم جائحة كورونا، لذلك فإن زيارة 

ــــاتـــــح شـــهـــيـــة« لـــــرؤيـــــة الـــمـــزيـــد  الــــجــــنــــاح الــــمــــصــــري فـــــي إكـــســـبـــو دبــــــي »فـ

مــن الــمــنــاطــق السياحية واألثـــريـــة الــمــوجــودة فــي مــصــر، كــمــا أشــاد 

بـــالـــدعـــم الــــــذي تـــقـــدمـــه دولــــــة اإلمــــــــــارات لــمــصــر فــــي شـــتـــى الـــمـــجـــاالت 

ومــــنــــهــــا الـــــدعـــــايـــــة الــــكــــبــــيــــرة الــــتــــي تــــمــــت لـــلـــجـــنـــاح الــــمــــصــــري ولـــلـــتـــابـــوت 

الــــمــــعــــروض بــــــه، مــــوضــــحــــاً أن هــــــذا هــــو مــــا تــــعــــودنــــا عـــلـــيـــه مــــن دولــــة 

اإلمارات التي تعتبر داعماً قوياً للسياحة الثقافية في مصر.

إنجازات
وأشــــــار وزيـــــــري، إلــــى أن مـــن أهــــم اإلنـــــجـــــازات الـــتـــي تــمــت فـــي مــجــال 

اآلثـــــــار هــــي إزالـــــــة الــتــكــلــســات الــــمــــوجــــودة عـــلـــى أعــــمــــدة الـــمـــعـــابـــد مــنــذ 

ـــقــــوش واأللـــــــــــــوان كــــمــــا تــــركــــهــــا الـــمـــصـــري  ــــنـــــوات لـــتـــظـــهـــر الــــنـ مــــئــــات الـــــسـ

القديم، مثل معبد دندرة الكائن بصعيد مصر، وأضاف: نعكف 

حـــالـــيـــاً عــلــى تــرمــيــم بــعــض الــتــمــاثــيــل الــضــخــمــة الـــمـــوجـــودة في 

مـــعـــابـــد الـــكـــرنـــك وســـيـــتـــم اإلعـــــــان عــنــهــا قـــريـــبـــاً مـــثـــل تــمــثــال 

الـــمـــلـــك تـــحـــتـــمـــس، كـــمـــا ســـنـــبـــدأ خـــــال الـــشـــهـــر الــمــقــبــل 

بترميم تمثال الملك أمنحوت والــذي وجــد قطعاً 

متكسرة منذ أكثر من ألف عام.

 وأوضــــــــح األمــــيــــن الــــعــــام لــلــمــجــلــس األعـــلـــى 

لــــآلثــــار، أن الـــبـــعـــثـــات الـــمـــصـــريـــة تــعــكــف عــلــى 

أعــمــال حــفــائــر واكــتــشــافــات بــأيــاد مصرية، 

ــــــدة ســــيــــتــــم الـــــكـــــشـــــف واإلعـــــــــــان  ــــديـ ــ آلثـــــــــــار جـ

عنها قريباً، مؤكداً أن مصر تمتلك كماً 

ــــريـــــة، الفـــتـــاً  هــــائــــاً مــــن االكـــتـــشـــافـــات األثـ

إلى أن عدد القطع األثرية الموجودة 

على سطح أرض مصر ال يتجاوز 40% من الموجودة في باطنها، 

تـــعـــرض كـــنـــوزهـــا فـــي شتى  خـــصـــوصـــاً وأن مــصــر تــمــتــلــك 39 مــتــحــفــاً 

أنحاء الجمهورية.

وأضـــــاف أنـــه فـــي 2021 تـــم اكــتــشــاف قــطــع أثـــريـــة غــنــيــة ومــتــنــوعــة 

وكــم هــائــل مــن التوابيت الخشبية والحجرية والــجــرانــيــت الملونة 

ــــثـــــر مــــــن رائــــــعــــــة، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن  ــــاوات بــــحــــالــــة أكـ ــــيــ وبــــداخــــلــــهــــا مــــــومــ

ــــا مـــــــا زالـــــــــــت مـــحـــتـــفـــظـــة  ــــهــ أنــ ــــنـــــة عــــلــــيــــهــــا إال  ــــر مـــــــن 2600 سـ ــثــ ــ مـــــــــــرور أكــ

بنقوشها وألوانها، باإلضافة إلى العديد من المومياوات والمقابر 

والتماثيل والتمائم.

إصرار
وأوضح أن مصر عكفت على مدار السنوات القليلة الماضية على 

استعادة آثارها المنهوبة من عدة دول عبر إدارة اآلثار المستردة 

الــتــابــعــة لـــــوزارة اآلثـــــار، والــتــي تــتــابــع كــافــة الــتــحــركــات غــيــر الشرعية 

إلــى أن هناك صحوة وإصـــراراً  لــآلثــار المصرية فــي الــعــالــم، مشيراً 

وعزيمة وتكاتفاً من وزارة الخارجية المصرية وسفرائنا في الخارج 

ومكتب النائب العام وإدارة اآلثار المستردة إليقاف حركة تهريب 

اآلثار واستعادتها للدولة مرة أخرى.

وأكــــد أهــمــيــة الــســيــاحــة الــثــقــافــيــة فـــي مــصــر الــتــي تــتــفــرد بــامــتــاك 

مـــقـــومـــات ال تــمــتــلــكــهــا دول الـــعـــالـــم، أال وهــــي اآلثــــــار الــمــتــنــوعــة من 

مــقــابــر ومـــســـات وتــوابــيــت ومـــومـــيـــاوات ومــعــابــد بــعــضــهــا يــعــود إلــى 

4000 عـــــام مـــضـــت وبــعــضــهــا يـــعـــود إلـــــى أكـــثـــر أو أقـــــل وإلــــــى عــصــور 

مـــــا قـــبـــل الـــــتـــــاريـــــخ، وعـــــصـــــور األســـــــــر، والــــــدولــــــة الـــقـــديـــمـــة والـــوســـطـــى 

والحديثة والعصر المتأخر والفترة اليونانية والرومانية واإلغريقية 

والقبطية واإلســامــيــة ثــم الــعــصــر الــحــديــث، وكــلــهــا تستدعي بقاء 

السائح لسنوات في مصر لاستمتاع بكل هذه اآلثار الثقافية.

تطوير 
وقال األمين العام للمجلس األعلى لآلثار إنه سيتم إنشاء منطقة 

تـــســـمـــى »الـــــتـــــريـــــض« فـــــي مـــنـــطـــقـــة آثــــــــار األهــــــــرامــــــــات، بـــحـــيـــث يــســتــقــل 

ــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة بــطــريــقــة  ــــــى هـ الــــســــائــــح حــــافــــلــــة كـــهـــربـــائـــيـــة لــــلــــوصــــول إلـ

منظمة بــمــا يسمح لــلــزائــر بــاالســتــمــتــاع مــن دون عــقــبــات، كــمــا أنها 

وســـيـــلـــة ســـتـــزيـــد إقــــبــــال الـــســـائـــحـــيـــن الـــراغـــبـــيـــن فــــي زيـــــــارة الــمــنــطــقــة 

واالستمتاع بخدماتها.

كما تقدم أيضاً خدمات جديدة في طريق الكباش 

بـــمـــديـــنـــة األقـــــصـــــر، وفــــــي قـــلـــعـــة صــــــاح الــــديــــن تــــم الـــبـــدء 

بــمــشــروع لــتــطــويــر المنطقة وإنـــشـــاء مــطــاعــم وخــدمــات 

عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى وســيــتــم االنـــتـــهـــاء مــنــه خــــال بضعة 

أشهر، باإلضافة إلى إدخال خدمات في بعض المناطق 

ــتـــــحـــــف الـــــمـــــصـــــري  ــ ــــمـ األثـــــــــريـــــــــة األخـــــــــــــــرى مـــــثـــــل الـ

فـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــيـــــــــــــــــدان الــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــريــــــــــــر ومـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة 

ســــقــــارة، وركــــــن فـــــــاروق فــــي مــديــنــة 

حـــــــــلـــــــــوان، وفــــــــــي قـــــصـــــر الـــــــــبـــــــــارون، 

ــنـــــة  ــ وقـــــــلـــــــعـــــــة قـــــــايـــــــتـــــــبـــــــاي فــــــــــي مـــــديـ

االنتهاء  اإلسكندرية، وسيتم 

مـــــن بــــعــــض هـــــــذه الـــمـــشـــاريـــع 

ــــيـــــع والـــبـــعـــض  ــــابـ خــــــــال أسـ

اآلخـــــــــــــــــــر خـــــــــــــــال بــــضــــعــــة 

أشهر.
«  مصطفى وزيري 

«   زائر يطلع على النقوش 
الفرعونية في الجناح 

المصري بـ»إكسبو«
 | تصوير: إبراهيم صادق 
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دبي - ليلى بن هدنة

ــــنـــــجـــــاح فــــــي دبــــــي،  يــــســــطــــر »إكـــــســـــبـــــو« فـــــصـــــاً جـــــــديـــــــداً فــــــي مــــســــيــــرة الـ

وتجربة عالمية من شأنها أن ُتبرز ثقة اإلمــارة وأمانها وانفتاحها 

على الــزوار كافة، وأن تعزز قطاَعي السياحة الترفيهية وسياحة 

األعــــــــمــــــــال، حــــيــــث أســـــهـــــم بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر فــــــي تــــعــــزيــــز اقـــــتـــــصـــــاد دولــــــة 

اإلمارات، وانتعاش قطاعات اقتصادية متنوعة فيها، وذلك من 

خـــال اســتــقــطــاب الــعــديــد مــن االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة الــقــادمــة من 

جميع أنحاء العالم.

وأصــبــحــت دبـــي فــي حــالــة نــشــاط دائــــم، لــخــلــق الــفــرص وتــحــدي 

المستحيل، والوصول إلى القمم في كل المجاالت، وال شك أن 

الدور الريادي لدولة اإلمارات في صناعة وبناء المستقبل، مكنها 

من تبني التوجهات والخطط المستقبلية، فكان لها تأثير إيجابي 

مباشر على مستقبل الدولة والعالم والشعوب.

  مطار دبي
 قفزت السعة المقعدية الدولية المجدولة في مطار دبي الدولي 

خال عام 2021 بنسبة 28.5%، لتصل 27 مليون مقعد تقريباً، 

مــقــارنــة مــع 21.1 مــلــيــون مقعد فــي عـــام 2020. وأشــــارت البيانات 

الرسمية إلى أن ديسمبر سجل أعلى سعة مقعدية في مطار دبي 

الدولي خال عام 2021، بنحو 3.54 مايين مقعد، ويليه نوفمبر 

بــنــحــو 3.07 مــايــيــن مــقــعــد، ثـــم 2.73 مــلــيــون مــقــعــد فـــي أكــتــوبــر، 

و2.38 مليون في يوليو، و2.3 مليون مقعد في أغسطس.

وعـــــــاد مــــطــــار دبــــــي الـــــدولـــــي إلــــــى مــــركــــزه األول عـــالـــمـــيـــاً مــــن حــيــث 

السعة المقعدية )الــدولــيــة( المجدولة خــال عــام 2021، بعدما 

تراجع بسبب تحديات وتأثيرات »كوفيد 19«، وحقق قفزة كبيرة 

في قائمة أكبر المطارات في العالم من حيث السعة المقعدية 

ــيـــــة والـــمـــحـــلـــيـــة( خــــــال ديــســمــبــر  ــ الــــمــــجــــدولــــة عـــلـــى الــــــرحــــــات )الـــــدولـ

الــجــاري، ليحل فــي الــمــركــز الــثــانــي عالمياً مــقــارنــة بالمركز الثامن 

خال نوفمبر 2021.

 وكشفت بيانات مؤسسة »أو إيه جي« 

الــمــتــخــصــصــة فــــي بـــيـــانـــات الـــطـــيـــران، 

تصدر مطار دبي الدولي قائمة 

ــــاً  ــــامــ ــثـــــر ازدحــ ــ ــــارات األكـ ــــمـــــطـ الـ

في عدد المقاعد، حيث 

سجل أعلى نسبة نمو 

في السعة المقعدية 

الــــــــــمــــــــــجــــــــــدولــــــــــة خـــــــــال 

الــــــــــــــــشــــــــــــــــهــــــــــــــــر بــــــــنــــــــســــــــبــــــــة 

أكــــبــــر  ــيــــــن  ــ بــ  %20.5

فــــــــي  مـــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــاراً   20

الــــــــعــــــــالــــــــم، وتــــعــــكــــس 

الــــــــزيــــــــادة الـــمـــســـتـــثـــمـــرة 

فــــــــــي إجــــــــمــــــــالــــــــي الـــــســـــعـــــة 

الــــمــــقــــعــــديــــة الــــمــــجــــدولــــة، 

والــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــمــــــــــــــــــثــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــدد 

الــــمــــقــــاعــــد عــــلــــى مــــتــــن الـــــرحـــــات 

الــــــتــــــي تــــشــــغــــلــــهــــا الــــــنــــــاقــــــات الــــوطــــنــــيــــة 

واألجـــنـــبـــيـــة فــــي مـــطـــار دبـــــي الـــــدولـــــي، عــــودة 

نمو قطاع الطيران في دبي إلى الريادة العالمية.

 انتعاش السياحة 
 أسهم إكسبو 2020 دبي منذ انطاقته مطلع أكتوبر الماضي في 

تسجيل قطاع السياحة والسفر قفزات قياسية، حيث انتعشت 

بها الحركة السياحية الوافدة إلى دبي، األمر الذي يمهد الطريق 

لعصر جديد لقطاع السياحة في دبي.

الــفــنــادق، حتى غير القريبة   وأوضــحــت إحصائيات رسمية أن 

مــــن مــــوقــــع الـــمـــعـــرض الـــــدولـــــي، شــــهــــدت ازديـــــــــــاداً بــنــســبــة اإلشــــغــــال 

أيـــــــضـــــــاً، وتــــخــــطــــت نـــســـبـــتـــه الــــــــــــــ90، إذ إن الـــــــــــــزوار مــــــن روســــــيــــــا كــــانــــوا 

ــــارات  يــشــكــلــون الــنــســبــة األعـــلـــى مـــن بــيــن الــجــنــســيــات الــتــي تــــزور اإلمـ

لحضور المعرض، فيما يــزداد عدد الــزوار من المملكة المتحدة 

بشكل ملحوظ تدريجياً، لتحل بريطانيا بالمرتبة الثانية من حيث 

عدد الزوار الدوليين، وتليهما الصين.

ويمّهد إكسبو 2020 دبي الطريق لعصر جديد لقطاع السياحة 

ــــداً لـــلـــســـيـــاحـــة والــــفــــعــــالــــيــــات فــي  ــــديــ ــــرســـــم مـــســـتـــقـــبـــاً جــ فـــــي دبــــــــي، ويـ

العالم، سيترك المعرض أثراً عالمياً يدعم السياحة والفعاليات 

والمهرجانات عالمياً، في لفتة تعكس مدى الزخم الذي أحدثه 

قـــطـــاع  تــــعــــافــــي  فـــــي  الــــمــــهــــم  مــــعــــرض »إكــــســــبــــو 2020 دبــــــــي« ودوره 

السياحة العالمي، إيذاناً بدخول عصر جديد للسياحة العالمية.

استثمارات
 وســـاهـــمـــت اســتــضــافــة دبــــي إلكــســبــو 2020 دبــــي بــشــكــل كــبــيــر في 

تعزيز اقتصاد الدولة وانتعاش قطاعات اقتصادية متنوعة فيها، 

وذلــــــك مــــن خـــــال اســـتـــقـــطـــاب الـــعـــديـــد مــــن االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة 

القادمة من جميع أنحاء العالم للتوسع واالستقرار في الدولة.

ــــالـــــمـــــي مــــنــــصــــة مــــثــــالــــيــــة الطـــــــــــاع الـــــــــــزوار  ــــيـــــث يـــــعـــــد الـــــــحـــــــدث الـــــعـ حـ

فــي  األعـــــــمـــــــال  ورواد  األمـــــــــــــوال  رؤوس  وأصـــــــحـــــــاب  والــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن 

جميع المجاالت على الفرص االستثمارية التي تتيحها اإلمــارات 

ــــفـــــهـــــم بــــالــــتــــســــهــــيــــات الــــــتــــــي تـــــقـــــدمـــــهـــــا لــــــدعــــــم نـــــمـــــو أعــــمــــالــــهــــم  وتـــــعـــــريـ

واتــــخــــاذهــــم مــــن اإلمـــــــــــارات مــــوطــــنــــاً لــلــعــمــل والــــعــــيــــش واالســــتــــقــــرار. 

وتــشــيــر الـــتـــوقـــعـــات إلــــى أن اســتــثــمــار اإلمــــــــارات فـــي »إكـــســـبـــو 2020 

دبـــــي« ســيــســاهــم بــعــائــد اقـــتـــصـــادي يــصــل إلــــى 122.6 مــلــيــار درهـــم 

عـــلـــى الــــمــــدى الـــبـــعـــيـــد، وســـيـــخـــلـــق آالف فــــــرص الـــعـــمـــل الــــجــــديــــدة، 

فضاً عن األثر االقتصادي الذي سيعود بالنفع على المؤسسات 

الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة عــلــى امـــتـــداد عــــدٍد مــن الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 

لسنوات طويلة. 

وقـــال مختصون إنـــه مــن الــمــتــوقــع أن يلعب إكــســبــو دبـــي دوراً 

مــحــوريــاً فــي إعــــادة الــثــقــة بــآفــاق نــمــو حــركــة االســتــثــمــار فــي مرحلة 

مـــا بــعــد »كــوفــيــد 19« والــمــســاهــمــة فـــي رســـم اتــجــاهــات ومــجــاالت 

االستثمار المستهدفة في المنطقة والعالم.

 وأكـــدوا أن الملتقى يشكل منصة هامة لجميع المستثمرين 

ومتخذي القرار من القطاعين العام والخاص الستعراض الفرص 

االستثمارية فــي مختلف الـــدول، بتأكيد أن هــذه الـــدورة ستكون 

استثنائية، ألنها تتزامن مع طموحات دولة اإلمــارات للخمسين 

عاماً المقبلة، والتي يشكل االقتصاد أحد أبرز مامحها وخططها 

ألن تتبوأ موقع الصدارة على خارطة االستثمار العالمي.

عقار
شــهــد الـــحـــدث الــعــالــمــي مـــعـــرض ســيــتــي ســكــيــب، حــيــث تـــم عــرض 

فـــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة لــــلــــزوار فــــي الـــحـــدثـــيـــن، ســيــتــي ســكــيــب وإكــســبــو 

2020 دبي، من قبل المطورين الرئيسيين والفرعيين، وتمّيزت 

ــــمــــــة مــــخــــتــــلــــف فــــــئــــــات الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــــالـــــتـــــنـــــوع ومــــــائــ هـــــــــذه الـــــــفـــــــرص بـ

والــمــهــتــمــيــن بـــالـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم، ســــــواء كــــانــــوا مــن 

المقيمين أو الزوار الدوليين على حّد سواء.

وبــحــســب مـــوقـــع »زووم بـــروبـــيـــرتـــي إنـــســـايـــتـــس« فـــإنـــه مـــع نــهــايــة 

الــربــع الثالث مــن 2021، تــم عقد 43299 صفقة بقيمة إجمالية 

104.3 مليارات درهــم. ومــن المتوقع أن يشهد الربع األخير من 

2021 إقــبــاالً أفضل من سابقه بفضل إكسبو 2020 الــذي يشهد 

إقباالً هائاً، بحسب الموقع.

الــقــارة  المستثمرين األجــانــب، مستثمرو شبه  وقـــاد مجموعة 

الهندية، حيث واصل الهنود والباكستانيون الذين يشكلون 20 

إلــى 30 فــي المائة مــن إجمالي المستثمرين فــي قطاع العقارات 

في دبي، واصلوا ضخ أموالهم في سوق المنطقة المتنامية. 

ــــلــــــدراســــــات الـــعـــقـــاريـــة  ــــرتــــــي فـــــايـــــنـــــدر« لــ وتــــــطــــــرق تــــقــــريــــر عــــــن »بــــــروبــ

إلـــــى قـــطـــاع الــــعــــقــــارات، بـــاعـــتـــبـــاره أحـــــد أهـــــم الـــمـــحـــركـــات الــرئــيــســيــة 

التقليدية القتصاد دبي، فذكر أن القطاع استفاد على نحو هائل 

من ارتفاع معدالت التطعيم وتوافد المستثمرين على دبي، وهو 

ما انعكس في صورة ارتفاع الفت في عدد صفقات بيع العقارات 

الـــتـــي شــهــدتــهــا دبـــــي خـــاصـــة خـــــال نــوفــمــبــر الـــمـــاضـــي، وعـــلـــى نــحــو 

يفوق أياً من األشهر الثمانية الماضية، وفقاً ألحدث البيانات. 

 من جهة أخــرى، سلك قطاع دبي العقاري منحنى تصاعدياً 

فــــي ســـــوق اإليـــــجـــــارات فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الــــعــــام 2021، حــيــث 

حــقــق زيـــــادة بــنــســبــة 14 % فـــي اإلســـكـــان ذي األســـعـــار الــمــعــقــولــة، 

وزيــــــــــادة بـــلـــغـــت 30 % فــــي مــــجــــال اإلســـــكـــــان الــــفــــاخــــر فــــي الــمــنــاطــق 

المفضلة.

 ابتكارات 
 ويــــعــــد إكـــســـبـــو مـــنـــطـــلـــقـــاً لــــابــــتــــكــــارات، حـــيـــث يـــمـــثـــل فــــرصــــة فـــريـــدة 

لطرح االبتكارات ومناقشتها، والتفكير في سبل تشجيع وتعزيز 

ــــافـــــة الـــــمـــــجـــــاالت مــــــع الــــجــــهــــات الـــمـــحـــلـــيـــة والــــدولــــيــــة  االبـــــتـــــكـــــار فــــــي كـ

الــمــشــاركــة فــيــه، حــيــث كــانــت »ســـمـــارت البــــور« و»الــمــركــز الــدولــي 

الــمــلــحــيــة )ICBA(« و»فــــيــــرتــــو ديـــجـــيـــتـــال مـــيـــديـــســـن« هــي  لــــلــــزراعــــة 

الجهات المستفيدة مــن برنامج منح االبتكار المؤثر مــن إكسبو 

ن الحياة. اليف، حيث تدعم هذه الشركات المبادرات التي ُتحسِّ

إكسبو اليــف برنامج ابتكار وشــراكــة أطلقه إكسبو 2020 دبي 

لتمويل الحلول اإلبداعية وتسريعها والترويج لها، تلك الحلول 

ــــنــــــاس والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى كـــوكـــب  ــــاة الــ ــيـ ــ ــــتـــــي مــــــن شــــأنــــهــــا تـــحـــســـيـــن حـ الـ

األرض. فــمــن خــــال مــنــح االبـــتـــكـــار الـــمـــؤثـــر، يـــقـــدم الــبــرنــامــج مــنــحــاً 

لدعم نمو المشاريع االجتماعية والمشاريع الناشئة والمشاريع 

الــشــعــبــيــة حــــول الـــعـــالـــم. وتــتــبــنــى حــكــومــة اإلمـــــــارات اســتــراتــيــجــيــات 

ــــقـــــوم عــــلــــى تــــعــــزيــــز ثــــقــــافــــة االبــــتــــكــــار  ومــــــــبــــــــادرات حــــكــــومــــيــــة شــــامــــلــــة تـ

وتـــرســـيـــخـــه مــــمــــارســــة مــجــتــمــعــيــة يــــومــــيــــة، بـــمـــا يـــســـهـــم فـــــي إشــــــراك 

مجتمع دولة اإلمارات في تصميم وتطوير مشاريع تحولية كبرى 

تدعم الرؤى المستقبلية.

 يسطر فصاًل جديدًا 
في مسيرة نجاح دبي

عاد 
مطار دبي الدولي إلى مركزه 
األول عالميًا من حيث السعة 
المقعدية

تسجيل 
قطاع السياحة والسفر قفزات 
قياسية خالل الربع األخير من 
 2021

ارتفاع 
الفت في عدد صفقات بيع 
العقارات التي شهدتها دبي 
خاصة خالل األشهر الـ3 األخيرة
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« إقبال كبير للزوار على فعاليات إكسبو وفق إجراءات احترازية   | تصوير : ابراهيم صادق 
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أبوظبي - البيان 

أعــلــنــت االتــحــاد لــلــطــيــران، الــنــاقــل الــوطــنــي لــدولــة اإلمـــــارات العربية 

الــــمــــتــــحــــدة، ومــــجــــمــــوعــــة مــــــطــــــارات مـــقـــاطـــعـــة هــــيــــنــــان، الــــشــــركــــة األم 

لــمــطــار تشنغتشو الـــدولـــي، والــــذي ُيــعــد مــركــز طــيــران محلياً مهماً 

وبــــــوابــــــًة إلــــــى الـــمـــنـــطـــقـــة الــــوســــطــــى فـــــي الــــصــــيــــن، عـــــن تـــوقـــيـــع مـــذكـــرة 

تـــفـــاهـــم تــــهــــدف إلــــــى تـــأســـيـــس شــــراكــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز عـــاقـــات 

الطيران بين اإلمــارات والصين. وجاء توقيع المذكرة رقمياً خال 

فعالية أسبوع تشنغتشو االفتراضية، والتي انطلقت في الجناح 

الصيني في إكسبو 2020 دبي ابتداًء من أمس. 

وتشمل مذكرة التفاهم خططاً تتيح لمجموعة االتحاد للطيران 

إدارة خـــــدمـــــات شـــحـــن دوريـــــــــة بـــيـــن مــــطــــار أبــــوظــــبــــي الــــــدولــــــي ومـــطـــار 

تــشــنــغــتــشــو الـــــدولـــــي إلنـــــشـــــاء طــــريــــق الــــحــــريــــر الـــــجـــــوي بـــيـــن مــقــاطــعــة 

ــــاق الــــــتــــــعــــــاون بـــيـــن  ــــطــ ــــنـــــان وإمـــــــــــــــارة أبــــــوظــــــبــــــي. وتـــــــوســـــــع الــــــمــــــذكــــــرة نــ ــــيـ هـ

الطرفين ليشمل تحويل مطار تشنغتشو الدولي إلى مركز شحن 

جوي في المنطقة، وتنويع قنوات بيع المنتجات وتوزيع البضائع 

لـــلـــمـــبـــيـــعـــات  ــــيـــــس األول  ــــرئـ الـ نـــــائـــــب  مــــــارتــــــن درو  الـــــمـــــطـــــار. وقــــــــــال  فــــــي 

والشحن في االتحاد للطيران: »نحن متحمسون لتوسيع أعمالنا 

فـــــي قـــــطـــــاع الــــشــــحــــن وصــــــــــوالً إلـــــــى الــــصــــيــــن، وإنــــــشــــــاء طـــــريـــــق الـــحـــريـــر 

الجوي بين أبوظبي ومناطق وسط الصين بالتعاون مع مجموعة 

مــطــارات مقاطعة هــيــنــان، مــمــا يــدعــم تــنــوع قــنــوات بــيــع المنتجات 

وتوزيع البضائع بشكل كبير في هــذه المنطقة، ويعزز العاقات 

االقتصادية والتجارية بين اإلمارات والصين، ويتيح المجال لمزيد 

من التعاون مع بقية دول المنطقة«.

وأضــــــــــاف: »قـــــامـــــت االتـــــحـــــاد لــــلــــطــــيــــران، بــصــفــتــهــا الــــنــــاقــــل الـــوطـــنـــي 

لـــــدولـــــة اإلمــــــــــــــارات، بــــــــدور رئـــيـــســـي فـــــي نـــقـــل الــــلــــقــــاحــــات واإلمــــــــــــدادات 

الــطــبــيــة داخـــــل اإلمــــــــارات وخـــارجـــهـــا، اعـــتـــمـــاداً عــلــى حــلــولــهــا الــطــبــيــة 

الــلــوجــســتــيــة الــمــتــطــورة، حــيــث ســـّيـــرت االتـــحـــاد لــلــشــحــن مــنــذ بــدايــة 

ــــًة جـــــويـــــة مــــــن شـــنـــغـــهـــاي وبـــكـــيـــن،  ــــلــ الــــجــــائــــحــــة الــــعــــالــــمــــيــــة 1,042 رحــ

بحمولة أكثر من 65 ألف طن على متن طائرات الشحن والركاب 

الخاصة بها من طــراز بوينج 777، حيث تم تخصيص نصف هذه 

الــــــرحــــــات لـــنـــقـــل إمـــــــــــــدادات طـــبـــيـــة لــــدعــــم اإلجـــــــــــــــراءات الـــعـــالـــمـــيـــة فــي 

الــفــرق الطبية فــي الخطوط األمامية  مواجهة كوفيد 19، وتــزويــد 

بالمعدات الضرورية«. 

فـــــي الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي،  وقـــــدمـــــت االتــــــحــــــاد لـــلـــشـــحـــن أداًء مــــتــــمــــيــــزاً 

مـــدفـــوعـــًة بــالــطــلــب الــكــبــيــر عـــلـــى اإلمــــــــــدادات الـــطـــبـــيـــة، حـــيـــث أعـــــادت 

تشغيل رحاتها إلــى 90% مــن وجهاتها مقارنًة بالفترة ذاتــهــا من 

عام 2019، بينما زادت قدرتها االستيعابية بنسبة %20.

بــــدوره، قــال كــانــغ شينغ تــشــن، رئــيــس مجلس إدارة مجموعة 

مـــــطـــــارات مـــقـــاطـــعـــة هـــيـــنـــان »يـــســـعـــدنـــا تـــوقـــيـــع مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم مــع 

االتحاد للطيران والتي تتمتع بشبكة واسعة تغطي آسيا والشرق 

ــــــط وأوروبـــــــــا وأفـــريـــقـــيـــا، الســـتـــكـــشـــاف الـــعـــديـــد مــــن الــــفــــرص فــي  األوسـ

إطــار مــبــادرة طريق الحرير الــجــوي المستوحاة مــن مــبــادرة الحزام 

ــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا الـــــصـــــيـــــن«. وأضــــــــــــاف: »تــــحــــولــــت الـــمـــنـــطـــقـــة  والـــــطـــــريـــــق الـ

االقتصادية لمطار تشنغتشو إلى أول تجمع حضري حول مطار، 

والــوحــيــد حــتــى اآلن، فـــي الــصــيــن، مــدفــوعــًة بــالــنــمــو الــهــائــل لمطار 

تشنغتشو الـــدولـــي فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة، حــيــث تــلــبــي فـــي الــوقــت 

ذاتــــه مــتــطــلــبــات األعـــمـــال الــتــجــاريــة والــنــقــل الــبــري مــتــعــدد الــوســائــط 

ــــة بــــــالــــــمــــــطــــــارات، حــــيــــث تـــحـــولـــت  ــــاصــ ــــخــ والــــمــــتــــطــــلــــبــــات الــــحــــضــــريــــة والــ

المنطقة، مستفيدًة من دعم 51 مساراً للشحن الجوي في مطار 

تــشــنــغــتــشــو، إلــــى مـــركـــٍز لــتــصــديــر الــمــنــتــجــات، وأكـــبـــر مــنــفــٍذ لــدخــول 

اللحوم أجنبية المنشأ في وسط الصين«. 

طريق حرير جوي بين أبوظبي وهينان الصينية

« خالل توقيع مذكرة التفاهم بين االتحاد للطيران ومجموعة مطارات مقاطعة هينان | 
من المصدر 

دبي - وام 

أكـــــــد عـــــــدد مـــــن االقــــتــــصــــاديــــيــــن الـــعـــامـــلـــيـــن بــــالــــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــي 

تــــأثــــيــــرات مـــبـــاشـــرة  بــــالــــدولــــة أن »إكــــســــبــــو 2020 دبـــــــي« أحـــــــدث 

مــتــنــوعــة وشـــامـــلـــة، فــــي مــقــدمــتــهــا ارتــــفــــاع مــــعــــدالت اإلشـــغـــال 

الــفــنــدقــي خـــال الـــربـــع األخـــيـــر مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، فــضــاً عن 

ترسيخ الصورة الذهنية لإلمارات في العالم بأنها دولة فتية 

ــــادرة عــلــى تــحــقــيــق اإلنــــجــــازات بـــصـــورة استثنائية  ومــتــطــورة وقــ

ومبهرة.

وأوضــــحــــوا أن مـــعـــدل اإلشــــغــــال الــفــنــدقــي بــــدأ فـــي االرتـــفـــاع 

قبيل انــطــاقــة إكــســبــو بنحو 10 أيــــام، واســتــمــر فــي التصاعد 

ليستقر بين 85 و95% وهو أعلى من معدالت اإلشغال منذ 

2019 وقبل الجائحة.

وقــالــوا: »عــززت الفعاليات المصاحبة للحدث من ارتفاع 

اإلقبال محليًا وعالميًا، فضاً عن تزامن سلسلة المؤتمرات 

واألحـــــــداث االقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة الــتــي أقــيــمــت خــــال الــفــتــرة 

المنقضية من إكسبو، ومنها معرض دبــي للطيران 2021، 

والقمة العالمية للصناعة والتصنيع وغيرها من المؤتمرات 

والفعاليات التي شهدها إكسبو«.

فعاليات عالمية 
ــــتــــــور نــــجــــيــــب الــــشــــامــــســــي الــــمــــســــتــــشــــار االقـــــتـــــصـــــادي  وقــــــــــال الــــــدكــ

ومــــديــــر عـــــام مـــركـــز الـــمـــســـار لــــلــــدراســــات االقـــتـــصـــاديـــة: »يــشــكــل 

ارتــــفــــاع مـــعـــدل اإلشــــغــــال الـــفـــنـــدقـــي فــــي اإلمـــــــــارات خـــاصـــة دبـــي 

لـــتـــأثـــيـــرات إكـــســـبـــو 2020 والــــــــذي يـــقـــتـــرب مــن  مــــظــــهــــراً مــــبــــاشــــراً 

انقضاء 50% من فترته الممتدة من األول من أكتوبر 2021 

وحتى 31 مارس 2022«. 

وأوضــــــح أن ارتـــفـــاع الــطــلــب عــلــى الـــفـــنـــادق والـــعـــقـــارات يعد 

لــــلــــتــــأثــــيــــرات الـــــفـــــوريـــــة إلكــــســــبــــو 2020، فــيــمــا  مـــــبـــــاشـــــراً  مــــظــــهــــراً 

يـــمـــتـــد األثـــــــر بـــعـــد انــــتــــهــــاء الـــــحـــــدث لــــســــنــــوات كـــثـــيـــرة عـــبـــر تــعــزيــز 

بــقــدرة دبــي على تنظيم أفــضــل المعارض  ثقة المستثمرين 

والفعاليات العالمية.

تنظيم مبهر 
ــــتــــــشــــــاري  بــــــــــــــــدوره، أشـــــــــــار وضـــــــــــاح الــــــطــــــه عـــــضـــــو الــــمــــجــــلــــس االســ

الــوطــنــي لــمــعــهــد االســتــثــمــار واألوراق الــمــالــيــة الــبــريــطــانــي في 

اإلمـــــــــارات إلـــــى أن الــتــنــظــيــم الــمــبــهــر إلكـــســـبـــو عـــــزز مــــن ســمــعــة 

المعرض وحفز الكثيرين حول العالم للقدوم إلى اإلمارات، 

مشيداً بالنتائج األولية إلكسبو، من حيث معدالت اإلشغال 

الفندقي وارتفاع اإلنفاق في القطاع االستهاكي.

تأثيرات مباشرة 
مــن جهته، قــال رضــا مسلم مــديــر عــام »تـــروث لاستشارات 

تــــأثــــيــــرات »إكـــســـبـــو 2020 دبــــي«  االقـــتـــصـــاديـــة واإلداريــــــــــــــة«، إن 

ــــلـــــى قــــــطــــــاع واحـــــــد  ــــــرة عـ ــــاصـ ــ ــــلـــــى االقــــــتــــــصــــــاد الـــــوطـــــنـــــي لــــيــــســــت قـ عـ

مــــن قـــطـــاعـــات الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي اإلجــــمــــالــــي، وإنــــمــــا طــــالــــت كــل 

القطاعات، مشيراً إلى التأثيرات المباشرة، والتي ظهرت في 

قطاع السياحة والمعارض والسفر وتجارة الجملة والتجزئة 

وتدفق العملة األجنبية على شرايين القطاع المصرفي من 

خال الزوار للمعرض من خارج الدولة.

ـــــح أن هـــنـــاك تـــأثـــيـــراً كـــبـــيـــراً لــلــمــعــرض تــمــثــل فـــي إعـــاء  وأوضـ

الـــصـــورة الــذهــنــيــة لــدولــة اإلمـــــارات أمــــام دول الــعــالــم قــاطــبــة، 

بـــأن اإلمـــــارات دولـــة فتية مــتــقــدمــة تــوفــر جـــودة حــيــاة لسكانها 

وزائــــريــــهــــا، ال تـــتـــوفـــر فــــي أي مـــكـــان آخـــــر بـــالـــعـــالـــم، فـــضـــاً عــن 

ــــامــــــش الـــــمـــــعـــــرض،  ــــتــــــي جـــــــــرت عـــــلـــــى هــ ســــلــــســــلــــة الــــــمــــــؤتــــــمــــــرات الــ

والـــــتـــــي شـــكـــلـــت انــــعــــكــــاســــًا إيــــجــــابــــيــــًا عــــلــــى الـــمـــنـــتـــجـــات الـــخـــاصـــة 

بالدولة والدول األخرى وتكوين عاقات تجارية واقتصادية 

مـــع الــــــدول والـــشـــركـــات الـــعـــارضـــة، وســيــتــم اإلعــــــان عـــن هــذه 

الـتأثيرات وقياسها بشكل دقيق عقب انقضاء المعرض.

ثقة السياح 
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال حــــســــنــــي عــــــبــــــدالــــــهــــــادي الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 

لـــفـــنـــادق كــــارلــــتــــون: »بــــــدأ اإلشــــغــــال الـــفـــنـــدقـــي يــســجــل تـــصـــاعـــداً 

قـــبـــيـــل 10 أيـــــــام مـــــن انـــــطـــــاق إكـــســـبـــو 2020 وتــــصــــاعــــد بـــصـــورة 

مفاجئة محققًا تــأثــيــرات هائلة فــي صناعة الــقــطــاع والــعــوائــد 

الفندقية«، الفتًا إلى أن معرض الطيران والمؤتمرات وقمة 

الـــصـــنـــاعـــة والـــفـــعـــالـــيـــات الـــكـــثـــيـــرة، الــــتــــي أقـــيـــمـــت بـــالـــتـــزامـــن مــع 

إكـــســـبـــو خــــــال الـــــربـــــع األخـــــيـــــر مـــــن الـــــعـــــام عــــــــززت مـــــن الـــنـــشـــاط 

والحراك االقتصادي.

وأشــــــــــــــار إلــــــــــى ثـــــقـــــة الــــــســــــيــــــاح مـــــــن مــــخــــتــــلــــف أنـــــــحـــــــاء الـــــعـــــالـــــم، 

ــــيــــــة واالحـــــــــتـــــــــرازيـــــــــة، الــــــتــــــي اتـــــخـــــذتـــــهـــــا دولـــــــة  ــــائــ بــــــــــــاإلجــــــــــــراءات الــــــوقــ

اإلمــــــــارات، لــمــواجــهــة فـــيـــروس كـــورونـــا مـــع تــوفــر لــقــاح كــورونــا 

ــــاعــــــم واألمــــــــاكــــــــن  ــــمــــــطــ وســــــهــــــولــــــة الــــــحــــــركــــــة والــــــتــــــنــــــقــــــل، وكــــــــثــــــــرة الــ

المفتوحة والمائمة لمختلف الثقافات.

احتفاالت رأس السنة 
وفــــــي ذات الــــســــيــــاق، أوضـــــــح ولــــيــــد الــــعــــوا مــــديــــر عــــــام فــنــدق 

تــمــانــي مـــاريـــنـــا أن نــســب اإلشــــغــــال خــــال الـــربـــع األخـــيـــر من 

الـــعـــام تـــراوحـــت بــيــن 85 إلــــى 95% وهــــي نــســبــة عــالــيــة جـــداً 

فـــــاقـــــت مــــــعــــــدالت اإلشــــــغــــــال الـــمـــســـجـــلـــة فــــــي الــــــعــــــام 2019، 

تـــــدفـــــع  الـــــــمـــــــيـــــــاديـــــــة  ــــة  ــ ــنـ ــ ــ ــــــسـ الـ بـــــــــــــأن احـــــــــتـــــــــفـــــــــاالت رأس  مــــــــنــــــــوهــــــــًا 

بـــالـــكـــثـــيـــريـــن لــــلــــقــــدوم إلـــــــى اإلمــــــــــــــارات لـــاســـتـــمـــتـــاع بـــالـــطـــقـــس 

واألجـــــواء االحــتــفــالــيــة، ومـــراكـــز الــتــرفــيــه والــتــســوق، وغــيــرهــا 

من أنماط الحياة العصرية.

نمو اإلنفاقتعزيز االستثمار انتعاش عقاريإشغال فندقي
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»إكسبو«.. تأثيرات اقتصادية مباشرة



 دبي - رحاب حالوة

 كشف جناح جمهورية تشاد المشارك في »إكسبو 2020 دبي« عن 

يناهز عمر البشرية، وقــدم موسوعة تاريخية  أســرار حملت تاريخاً 

الـــحـــيـــاة  الــــتــــراثــــي عـــبـــر مـــجـــســـمـــات عـــكـــســـت روح ودالالت  مـــــن عـــبـــقـــهـــا 

فــــي تــــشــــاد، بـــكـــل مــــا تــحــمــلــه مــــن تــــــراث وطـــبـــيـــعـــة وعـــــــــادات وتـــقـــالـــيـــد، 

وكــنــوز تــاريــخــيــة يــعــود تــاريــخــهــا لــبــدء الــخــلــيــقــة، ومــســتــقــبــل مــســتــدام 

يعكس رؤيتها في 2030. وحــل فك بشري في مقدمة الكنوز التي 

استعرضها الجناح،  وهو ما يعرف باسم »الفك السفلي لقابيل«، 

 الــــذي اكــتــشــفــتــه بــعــثــة اآلثـــــار الــفــرنــســيــة الــتــشــاديــة فـــي 23 يــنــايــر 1995 

فــــي الـــكـــثـــبـــان الـــرمـــلـــيـــة فــــي صــــحــــراء جــــــراب غـــــرب الـــــــــوادي الـــمـــتـــصـــدع، 

ويعود تاريخه إلى 3.5 ماليين سنة، حيث تم اكتشاف بقايا الفك 

ــــنـــــان مــــن قـــبـــل فـــريـــق فـــرنـــســـي تــــشــــادي بـــقـــيـــادة عـــالـــم الــحــفــريــات  واألسـ

مــيــشــيــل بـــرونـــيـــه، الـــــذي أطـــلـــق اســــم صــديــقــه الــمــتــوفــي عــلــى الــقــطــعــة 

األثرية وهو »قابيل«.

تنوع
وتضم  تشاد عــدداً من أكثر المواقع األثرية تنوعاً في أفريقيا وهي 

من أقــدم األماكن المأهولة على وجه األرض والتي اشتهرت باسم 

مــهــد الــبــشــريــة نــظــراً لحجم االكــتــشــافــات الــتــي عــثــر عليها فيها حتى 

فـــي الــعــصــور الــحــديــثــة، ومــنــهــا جــمــجــمــة قــاطــنــي الــســاحــل الــتــشــادي 

»توماي«، والتي اكتشفت في عام 2001 في صحراء غراب شمال 

الـــتـــشـــاد وســـــط أفـــريـــقـــيـــا، ويــــعــــود تـــاريـــخـــهـــا إلـــــى 7 مـــاليـــيـــن ســـنـــة  وهـــي 

أقـــدم ســاللــة بــشــريــة عــرفــهــا الــتــاريــخ،  والــتــي جعلت مــن تــشــاد مــهــداً 

لإلنسانية، وسميت أناسي الساحل التشادي في األلفية السابعة 

قـــبـــل الـــمـــيـــالد، وكــــــان الـــنـــصـــف الـــشـــمـــالـــي مــــن تـــشـــاد جـــــــزءاً مــــن نــطــاق 

شـــاســـع مــــن الـــيـــابـــســـة، ويـــمـــتـــد مــــن نـــهـــر الـــســـنـــد شــــرقــــاً حـــتـــى الــمــحــيــط 

األطـــلـــنـــطـــي غــــربــــاً، حـــيـــث ســــاعــــدت الــــظــــروف الــبــيــئــيــة عـــلـــى ظـــهـــور أول 

استيطان بشري.

 عمالت
وعــرفــت تــشــاد مــن خــالل جــداريــات تــزيــن أروقـــة جناحها فــي إكسبو 

بتاريخ الفن الصخري والذي يعود تاريخه إلى ما قبل 7 آالف سنه 

قـــبـــل الــــمــــيــــالد، ومـــنـــحـــت الـــــــــــزوار رؤيــــــــة كـــامـــلـــة عـــــن صــــنــــاعــــات الــعــصــر 

الحجري، وأحضرت نموذجاً لعمالت ساو القديمة المصنوعة من 

الفخار والتي كانت تقدر قيمتها وفقاً لعدد النقاط على كل عملة. 

 وتـــرجـــع تــلــك الـــعـــمـــالت إلــــى حـــضـــارة ســــاو فـــي وســــط أفــريــقــيــا منذ 

القرن السادس عشر قبل الميالد حتى أواخر القرن السادس عشر 

الميالدي،  ويعيش شعب ساو عند نهر شاري حول بحيرة تشاد، 

وكانت تستخدم في كل مناحي الحياة.

ــــنـــــوز وإنــــمــــا  ــــاد بـــــعـــــرض تــــلــــك الـــــكـ ــنـــــاح جــــمــــهــــوريــــة تـــــشـ ــ ولـــــــم يـــكـــتـــف جـ

اســتــعــرض قــطــعــة حــجــريــة مــن الــنــطــرون أو بــيــكــربــونــات الــصــوديــوم، 

والــــــذي يــســتــخــرج مـــن بــحــيــرة تـــشـــاد،  ويـــدخـــل فـــي صــنــاعــة صــلــصــات 

وحــفــظ لــحــوم اإلبــــل والــمــاشــيــة وتـــقـــوم شــــات بــتــصــديــر الـــنـــطـــرون إلــى 

مــخــتــلــف الـــــــدول، كــمــا أنـــهـــا  تـــدخـــل فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــصـــنـــاعـــات مثل 

صــنــاعــة الـــزجـــاج والــمــنــظــفــات الــمــنــزلــيــة ومــعــالــجــة الـــصـــرف الــصــنــاعــي 

كما أنها تدخل في بعض الصناعات والمشروبات الغذائية.

استثمار
وتـــــــحـــــــت شـــــــعـــــــار »تـــــــــشـــــــــاد الــــــــــــــذي نــــــــــريــــــــــد«، يـــــــأخـــــــذ الـــــــجـــــــنـــــــاح الــــــــــــــــــــزوار فـــي 

ــــافـــــات تـــــشـــــاد الــــمــــتــــنــــوعــــة بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك تــــقــــالــــيــــد األدب  ــــقـ رحـــــلـــــة عــــبــــر ثـ

الــشــفــهــي والــمــســرح والــطــبــيــعــة وفــــرص االســتــثــمــار فــي مــجــمــوعــة من 

الــقــطــاعــات الــحــيــويــة بــمــا فـــي ذلـــك الــطــاقــة الــمــتــجــددة، ورؤيـــــة تــشــاد 

2030، حـــيـــث تــعــتــبــر تـــشـــاد خـــامـــس  أكـــبـــر دولــــــة أفـــريـــقـــيـــة مــــن حــيــث 

الـــمـــســـاحـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة ولـــديـــهـــا ثــــالثــــة أقـــالـــيـــم مـــنـــاخـــيـــة نـــبـــاتـــيـــة، وهـــي 

إحــدى الـــدول الست األعــضــاء فــي المجموعة االقتصادية والنقدية 

لـــوســـط أفـــريـــقـــيـــا، وتـــوفـــر تـــشـــاد الـــعـــديـــد مـــن الـــفـــرص لــمــخــتــلــف أنــــواع 

والــزراعــيــة والبناء  والمعدات  التجارية  األعــمــال  االستثمارات ومنها 

البيئة ومعالجة  الثقيلة والنقل البري والطاقة والتعدين والتقنية 

األغـــذيـــة وتــقــنــيــات الــرعــايــة الــصــحــيــة وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات والــمــعــدات 

والتوريدات الصناعية واالتصاالت.

كـــمـــا عــــرفــــت تــــشــــاد بـــمـــرتـــكـــزات رؤيـــتـــهـــا الــمــســتــقــبــلــيــة 2030، الــتــي 

تجعل منها أحـــد الــبــلــدان األفــريــقــيــة الــنــاهــضــة والــتــي تتضمن  تعزيز 

اقتصاد متنوع وسريع النمو، وجذب االستثمار األجنبي في قطاعات 

الزراعة والثروة الحيوانية، والبتروكيماويات والتعدين واالتصاالت 

والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة بـــاإلضـــافـــة إلــــى زيــــــادة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري مع 

بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفتح أسواق جديدة.
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ـ أحمد يحيى دبيـ 

يطلق عليها عشاقها ومعجبوها »مملكة العجائب«؛ لما تجمعه 

من تاريخ طويل اعتبره الكثيرون تراثاً إنسانياً، كونه يعود للقرن 

الـــثـــانـــي عـــشـــر، فـــضـــالً عـــن مــقــومــاتــهــا الــســيــاحــيــة مـــن شـــواطـــئ خــالبــة 

وطــبــيــعــة بِــــْكــــر، وصـــــــوالً لــــقــــدرات اقـــتـــصـــاديـــة زراعــــيــــة لـــمـــا تــمــلــكــه مــن 

أراٍض خـــصـــبـــة واســـــعـــــة، إنــــهــــا كـــمـــبـــوديـــا الــــتــــي جـــعـــلـــت مـــــن جــنــاحــهــا 

فــي »إكــســبــو2020 دبــي« منصة لها تستعرض مــن خاللها قدراتها 

وإمــكــانــاتــهــا لــتــســتــقــطــب ســيــاحــاً مـــن شـــعـــوب الــعــالــم كـــافـــة، وصــــوالً 

الستثمارات تستفيد مما لديها من ثروات.

وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــســيــاحــة تــعــتــبــر كـــمـــبـــوديـــا إحــــــدى أجـــمـــل الـــــدول 

اآلسيوية التي تتميز بجمال طبيعتها المتنوعة بين الجبال واألنهار 

ــــابـــــات، فــــضــــالً عــــن الــــطــــراز  والــــمــــســــاحــــات الــــخــــضــــراء الـــمـــفـــتـــوحـــة والـــــغـ

الـــمـــعـــمـــاري الـــمـــتـــمـــيـــز لـــمـــعـــابـــدهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، خـــصـــوصـــاً أنــــهــــا تــحــمــل 

ثــريــاً منذ الــقــدم وصـــوالً للعصر الحديث، خــالل فترة حكم  تاريخاً 

الخمير الحمر، وتضافرت كل هذه العوامل لتجعلها واحــدة من 

أهم الوجهات السياحية في شرق آسيا، فيما تقول المؤشرات إن 

عدد سائحيها يراوح الـ 8 ماليين سنوياً.

سياحة
ــنــــــوم بـــنـــه  ــ ــــأتــــــي فـــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا فــ ــبــــــرى تــ ــ ــــبـــــوديـــــا 10 مـــــــــدن كــ وتــــــضــــــم كـــــمـ

العاصمة، وهــي المدينة االقتصادية األولــى، تأتي بعدها المدينة 

الــــســــيــــاحــــيــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة ســـــيـــــام ريــــــــــب، والــــــتــــــي تــــعــــد مــــــن أهــــــــم الــــمــــدن 

السياحية التي يقصدها أغلب السياح لمشاهدة المعابد البوذية، 

حيث إن هذه المعابد من أقدم المعابد البوذية في جنوب شرق 

آسيا، وتتميز كمبوديا بالعديد من مناطق الجذب السياحية ومن 

أهمها متحف أنغكور وات الذي يعرف باسم مدينة المعبد، وهو 

أروع وأكـــبـــر مـــن كـــل مــعــابــد أنــغــكــور ذات الـــجـــذب الــســيــاحــي الكبير 

فـــي كــمــبــوديــا، حــيــث بــنــي فـــي الــنــصــف األول مـــن الـــقـــرن 12، ويــعــد 

المتحف من أروع المعالم األثرية في العالم.

تاريخ
وتعتبر منطقة كــوه كير العاصمة إلمــبــراطــوريــة الخمير مــن عام 

944-928، وفــــي هــــذا الـــوقـــت الــقــصــيــر تـــم تــشــيــيــد بــعــض الــمــبــانــي 

الــمــذهــلــة والــتــمــاثــيــل الــهــائــلــة، وتـــعـــد مـــن الـــوجـــهـــات الــبــعــيــدة الــتــي 

يـــصـــعـــب الــــــوصــــــول إلــــيــــهــــا مـــــن الــــمــــعــــابــــد فـــــي كــــمــــبــــوديــــا، فـــيـــمـــا تـــأتـــي 

مــديــنــة كــراتــي وهـــي مــديــنــة صــغــيــرة تــقــع عــلــى ضــفــاف نــهــر ميكونغ 

ويوجد بها السوق المركزي الــذي يحيط بها، فضالً عن المباني 

االســتــعــمــاريــة الــفــرنــســيــة الــقــديــمــة، وتــشــتــهــر هــــذه الــمــديــنــة بــإقــبــال 

ــــتـــــي تـــعـــيـــش فـــــي نــهــر  ــــيـــــن إيـــــــــــــــراوادي الـــــــنـــــــادرة الـ الــــــــــــزوار لـــــرؤيـــــة الـــــدالفـ

القرنين  المعابد فــي كمبوديا بين  ميكونغ، وقــد شــيــدت معظم 

الـ 11 و12.

جاذبية 
 وعن السياحة الشاطئية هناك أيضاً مدينة سيهانوكفيل المعروفة 

أيــضــاً بــاســم كــامــبــونــغ ســــوم، وهـــي مــديــنــة ومــنــتــجــع شــاطــئ الميناء 

عـــلـــى خــلــيــج تــــايــــالنــــد، وتـــتـــمـــتـــع بـــجـــاذبـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن الــــشــــواطــــئ ذات 

الرمال البيضاء والعديد من الجزر االستوائية المتخلفة، ويوجد 

أيضاً معبد الفضة الذي يقع داخل مجمع القصر الملكي في بنوم 

بنه، ويضم العديد من الكنوز الوطنية مثل الذهب وتماثيل بوذا 

المرصعة بالجواهر، باإلضافة لذلك هناك تونلي ساب وهي أكبر 

بــحــيــرة لــلــمــيــاه الــعــذبــة فــي جــنــوب شـــرق آســيــا، وذات أهــمــيــة كبيرة 

الــمــواســم،  البحيرة وتتقلص بشكل كبير مــع  وتــتــوســع  لكمبوديا، 

مــن نوفمبر إلـــى مــايــو فــي مــوســم الــجــفــاف فــي كــمــبــوديــا، بــاإلضــافــة 

إلى مصارف تونلي ساب التي تصب في نهر ميكونغ في بنوم بنه، 

وعندما تبدأ األمــطــار الغزيرة في شهر يونيو، فــإن البحيرة تتدفق 

بكل االتجاهات لتتشكل بحيرة هائلة.

اقتصاد 
وتـــأتـــي كــمــبــوديــا واحــــــدة مـــن أهــــم الــــــدول الـــزراعـــيـــة فـــي الـــعـــالـــم الــتــي 

تمتلك تــربــة زراعــيــة خصبة فيما تشكل الـــزراعـــة حــوالــي 29 % من 

الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي ويـــبـــلـــغ نــســبــة الــعــامــلــيــن فــــي الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي أكــثــر 

مــــن 85% بــيــنــمــا تــعــتــمــد عـــلـــى 70% مــــن الـــــزراعـــــة فــــي عــمــلــيــة الــنــمــو 

االقــتــصــادي، فيما تشتهر بــزراعــة األرز ولــذلــك فهي تنتج 7 ماليين 

طن سنوياً، وتصدر أكثر من مليوني طن منه، فضالً عن العديد 

مــــن الــمــحــاصــيــل الــــزراعــــيــــة األخـــــــرى الــمــهــمــة مـــثـــل الـــقـــطـــن والـــحـــبـــوب 

وغــيــرهــمــا الــكــثــيــر، وال يــــزال هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــمــســاحــات الــزراعــيــة 

الــتــي لـــم يــتــم اســتــغــاللــهــا حــتــى اآلن، إلـــى جــانــب ذلـــك فــإنــهــا تمتلك 

ثروة سمكية ضخمة بما تمتلكه من بحيرات وأنهار وشواطئ تمتد 

آلالف األميال.

كمبوديا
مملكة عجائب القرن 12

تشاد 
تستعرض »فك قابيل« 

و»جمجمة توماي«

«  من معروضات جناح تشاد في »إكسبو« | تصوير :  إبراهيم صادق 

«   زوار يتفقدون جناح كمبوديا | البيان 
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أفغانستان
 حكاية 1000 عام

«  تصوير - إبراهيم صادق 

بين جنبات جناح أفغانستان، حكايات كثيرة، وتحف ومقتنيات، تروي بعضًا من تفاصيل هذا 

البلد، حيث تقف وراء كل واحدة منها قصة ما، تحمل بين ثناياها بعضًا من مالمح أفغانستان، 

ومــــا تــكــتــنــزه مـــن ثـــقـــافـــات مـــتـــعـــددة، تــشــتــرك فـــي مـــا بــيــنــهــا بـــوحـــدة الـــــدم واالســــــم األفـــغـــانـــي، رغــم 

اختالف موقعها الجغرافي. ما أن تلج بوابة الجناح، حتى تطل عليك مجموعة من المجوهرات 

المتشابكة، ومــعــهــا خــنــاجــر وأواٍن فــخــاريــة، ومــصــابــيــح ونــحــاســيــات، وبــعــض قــطــع مــن الفضة، 

جميعها تــتــشــارك ظـــالل الــجــنــاح الـــواقـــع فـــي مــنــطــقــة الـــفـــرص، وجــمــيــعــهــا تــشــتــرك مــعــًا فـــي روايـــة 

الحكاية األفغانية،التي طرزت بألوان زاهية، تشبه تلك التي تتزين بها األزياء األفغانية، التي 

خصصت لها مساحة جيدة في الجناح، والتي تمثل مناطق متعددة في أفغانستان. الجناح 

يــروي قصة األمــل، ويمثل نافذة للعالم، للتعرف إلى ثقافة وتاريخ أفغانستان، الــذي يتمدد 

على مدار حقبة زمنية تتجاوز األلف عام، يدعو الجميع للتعرف إلى قصص الشباب األفغاني، 

وكيف استطاع استغالل الفرص الصغيرة، وتحويلها إلى أفكار ومشاريع يستفيد منها البلد، 

وما لعبته هذه الصناعات والمشاريع من دور هام في توفير فرص عمل جديدة، تمكن األفغان 

من تحسين أوضاعهم، وتساعدهم على توسيع نطاق التعليم في أرضهم، فالبلد هناك غني 

بثقافته وعطائه، وتزخر أرضه بالفرص.  )دبي - غسان خروب(
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ـ غسان خروب دبي 

لـــــهـــــا إطــــــــالــــــــة مـــــمـــــيـــــزة عـــــلـــــى الـــــخـــــشـــــبـــــة، يـــــحـــــب الــــــــنــــــــاس صــــوتــــهــــا 

وخــامــتــه، يــجــدون فيه »رنـــة« خــاصــة، تدعوهم إلــى الــطــرب، 

ــــنـــــور، الــــتــــي عــــــــادت لـــتـــكـــرر  إنــــهــــا الــــفــــنــــانــــة الـــمـــغـــربـــيـــة أســـــمـــــاء الـــــمـ

إطالتها في »إكسبو 2020 دبي« للمرة الثانية على التوالي، 

حـــيـــث وقـــفـــت عـــلـــى مـــســـرح الـــيـــوبـــيـــل مـــــجـــــدداً، وذلــــــك بـــعـــد أن 

ســبــق لــهــا الــمــشــاركــة فـــي »جـــلـــســـات خــلــيــجــيــة«، حــيــث أطــلــت 

آنـــــذاك مـــع الــفــنــان أصــيــل أبــــو بــكــر ســـالـــم، وســـــارت حــيــنــهــا في 

دروب األغنية الخليجية. 

ــــــدت مـــخـــتـــلـــفـــة، حــيــث  ــــــذه الــــــمــــــرة، بـ إطـــــالـــــة أســـــمـــــاء الــــمــــنــــور هـ

جاءت احتفاء باليوم الوطني لبلدها، وفيها توشحت بقفطان 

مغربي تــزيــن بــألــوان زاهــيــة، أطــلــت على جمهورها وغــنــت معه 

لـــمـــدة ســاعــتــيــن، خــالــهــا حــلــقــت عــالــيــاً و»ســلــطــنــت« عــلــى إيــقــاع 

بـ»مطلع الشمس«  أغنياتها، فبدت أشبه  الموسيقى وكلمات 

عــلــى الــمــســرح، ولــســانــهــا يــــردد كــلــمــات »صـــافـــي«، الــتــي أهــدتــهــا 

لـــجـــمـــهـــورهـــا، الــــــذي احـــتـــشـــد أمــــامــــهــــا، وصـــفـــق لـــهـــا طــــويــــاً وأثـــنـــى 

على إطالتها. 

رقي
لـــم يــكــن حــفــل أســـمـــاء الــمــنــور تــقــلــيــديــاً، فــقــد حـــضـــرت فــيــه »الـــــروح 

الــوطــنــيــة«، الــتــي بــدت عالية، عــانــق فيها الجمهور عــنــان السماء، 

فــــقــــد كــــــــان الــــحــــفــــل »لــــيــــلــــة مــــغــــربــــيــــة بـــــامـــــتـــــيـــــاز«، حــــضــــر فــــيــــهــــا الـــعـــلـــم 

الـــمـــغـــربـــي، الــــــذي زيـــــن الـــشـــاشـــة عـــلـــى اتـــســـاعـــهـــا، وهــيــمــنــت الــلــهــجــة 

التي تفاعلت كثيراً  المغربية على األرض، وعلى أغنيات المنور، 

مــع جمهورها، الــذي أحــب صوتها الــعــذب وإيــقــاعــات موسيقاها، 

وأغنيتها الــراقــيــة. أســمــاء المنور، بـــادرت إلــى تهنئة بــادهــا بيومها 

الوطني، متمنية أن يظللها الله باألمن واألمان، وفي كلماتها لم 

تغض الطرف عن اإلمارات ودبي، حيث توجهت لها بالشكر على 

اســـتـــضـــافـــة مـــعـــرض »إكـــســـبـــو 2020 دبـــــــي«. وقــــالــــت عـــلـــى الــخــشــبــة: 

»أود أن أشكر اإلمــــارات ودبــي على تنظيم هــذا الــحــدث األكــثــر من 

رائــع«، واصفة إيــاه بـ»مفخرة لكل الــعــرب«. وأضــافــت: »المعرض 

هو مفخرة لنا كعرب، بــأن يتم تنظيمه ألول مــرة في بلد عربي، 

وقد تزين بكل هذا الجمال والرقي وهذا االستقبال«. 

»الــــلــــه عــلــيــك يــــا بــــــــادي«، أغـــنـــيـــة رددتــــهــــا أســــمــــاء الـــمـــنـــور بــصــوت 

عـــال، أهــدتــهــا إلـــى وطــنــهــا الــمــغــرب، ومــعــهــا ردد الــجــمــهــور كلمات 

األغنية التي تزرع فيها أسماء »التمر من نور الشمس« و»نحصد 

نجمة تأخذنا للقمة«، وكذلك كانت أسماء التي أخذت جمهورها 

نحو القمة، ليردد معها »ماشي متل المغرب ماشي متل بادي 

بادي«، وعلى ذات النسق، كانت »صافي« تلك األغنية الجميلة، 

التي طالب بها الجمهور مرات عديدة، لما تحمله بين طياتها من 

أمل وتفاؤل. 

كالسيك
لــم تكن أســمــاء الــمــنــور الــصــوت المغربي الــوحــيــد، الـــذي حلق في 

فضاء الحدث األروع عالمياً، فقد قابله على الطرف اآلخر، صوت 

الــســوبــرانــو حليمة مــحــمــدي، الــتــي أطــلــت رفــقــة الموسيقي مـــروان 

بن عبدالله على خشبة مسرح دبي ميلينيوم، ليقدما معاً عرضاً 

آخــــاذاً، كشفا مــن خــالــه عــن نوعية الــكــنــوز الموسيقية  كاسيكياً 

الـــــتـــــي تـــمـــتـــلـــكـــهـــا الـــمـــمـــلـــكـــة الــــمــــغــــربــــيــــة. حـــلـــيـــمـــة الــــمــــحــــمــــدي ومـــــــــروان 

اســــتــــطــــاعــــا أن يــــقــــدمــــا لـــيـــلـــة كـــاســـيـــكـــيـــة هــــــادئــــــة، حــــلــــق فـــيـــهـــا الـــعـــلـــم 

المغربي، في وقت كانت ردهات جناح المغرب تعمر بالموسيقى 

والـــغـــنـــاء، حــيــث اســتــضــاف مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــيــن الـــذيـــن تــوســدوا 

الــعــود والــــدف، وقــدمــوا جملة مــن األغــنــيــات الشعبية المغربية، 

وسط تفاعل ملحوظ مع زوار الجناح الواقع في منطقة الفرص.

 خلطة إبداع موسيقية
دبي - البيان

 قــدمــت فــرقــة »التــشــايــنــا ســونــديــرا«، أمـــس، عــرضــاً فــنــيــاً مــبــدعــاً عــلــى مــســرح دبـــي ميلينيوم فــي إكسبو 

2020 دبي، لتسحر الحضور بإيقاع موسيقي بديع جمع بين موسيقى الفانك، والجاروتشو، والجاز، 

والروك، وأطلقت الفرقة العنان إليقاعاتها الراقصة لتشعل الحماس على المسرح، وانتقلت بحرية 

من مقطوعة إلى أخرى في تناسق ممزوج باألصالة لتنقل معها الحضور إلى أجواء أمريكا الاتينية 

بأجوائها الصاخبة والمفعمة بالحياة.

تنحدر الفرقة من واليــة أواكساكا في جنوب غــرب المكسيك، حيث تتقاطع الطبيعة مع األلــوان 

والـــطـــعـــام والــمــوســيــقــى والــــفــــن، لــتــخــط مـــامـــح الـــطـــابـــع الــثــقــافــي لــلــمــديــنــة الـــتـــي تــعــد انـــعـــكـــاســـاً لمجتمع 

متعدد الثقافات، ويبدو تأثيرها واضحاً على الموسيقى التي تقدمها الفرقة.

أسماء المنور 
 »شمس« تشرق 
من المغرب

تيوكس و»شيكاغو«
 سحر الجاز

»التشاينا سونديرا«

السوبرانو حليمة 
محمدي
 والموسيقي مروان عبد الله.. 
ليلة كالسيكية هادئة

« »التشاينا سونديرا«، قدمت عرضًا فنيًا مبدعًا | البيان 

« أسماء المنور تألقت على مسرح اليوبيل | البيان 

« ثاديوس تيوكس وفرقة شيكاغو.. إبداعات موسيقى الجاز | البيان 

دبي - البيان 

 أبهر الموسيقي ثاديوس تيوكس وفرقة شيكاغو 

فــــــــــريــــــــــدم إنـــــــســـــــامـــــــبـــــــل الــــــــحــــــــضــــــــور بـــــــجـــــــنـــــــاح الــــــــــواليــــــــــات 

الــمــتــحــدة فـــي إكــســبــو 2020 دبـــــي، مـــســـاء أمـــس، 

بعرض رائع ساحر لموسيقى الجاز. وتمتاز فرقة 

شــيــكــاغــو فـــريـــدم إنــســامــبــل بــاســتــخــدام الــمــوســيــقــى 

ــــر اإليــــــــجــــــــابــــــــي فـــــــــي مــــجــــتــــمــــعــــاتــــهــــا،  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــغـ ــتـ ــ لــــتــــحــــفــــيــــز الـ

مــــن خــــــال إقــــامــــة صــــــات بـــيـــن األفـــــــــراد ومــنــظــمــات 

الـــمـــجـــتـــمـــع. وتـــأســـســـت الـــفـــرقـــة فــــي شــــــــوارع مــديــنــة 

بــــعــــد أن  فــــــي صــــيــــف 2020،  ــــيـــــة  شــــيــــكــــاغــــو األمـــــريـــــكـ

ــــــى أعـــــــــضـــــــــاؤهـــــــــا خـــــــــــــال احـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات مــــطــــالــــبــــة  ــــقـ ــ ــتـ ــ ــ الـ

بتحقيق العدالة بالمدينة.

ــــاديــــــوس تـــيـــوكـــس فـــهـــو مــــؤلــــف لــمــوســيــقــى  أمــــــا ثــ

الجاز من شيكاغو أيضاً. وتخرج تيوكس من كلية 

ويتني يانج العليا بجامعة نــورث وســتــرن، حيث 

درس موسيقى الجاز وعزف البيانو، والصحافة.

عودة
ـــــة شـــيـــكـــاغـــو  ــــرقــ ــ ــــيـــــوكـــــس وفـ الــــمــــوســــيــــقــــي ثــــــــاديــــــــوس تـ

فــريــدم إنسامبل ســيــعــودان إلــى الجناح األمريكي 

غــداً بعرض في الرابعة عــصــراً، ويليه عــرض آخر 

عــلــى مـــســـرح الــيــوبــيــل فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الــســابــعــة 

ــــا تــــخــــتــــتــــم الـــــــــعـــــــــروض فـــي  ــــمـ ــــيـ والــــــنــــــصــــــف مـــــــــســـــــــاًء، فـ

الــــجــــنــــاح األمــــريــــكــــي بـــعـــد غـــــد عـــنـــد الــــســــاعــــة الـــثـــالـــثـــة 

عصراً.
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نجوم الرياضة تسطع في دبي

دبي - البيان 

ال يمكن لــلــزوار تــوّقــع مــن ســيــصــادفــون فــي »إكــســبــو 2020 

دبــــي«، واآلن ومـــع اقــتــراب الــحــدث الــدولــي األكــبــر مــن بلوغ 

ــــريـــــق، فــــقــــد اســـتـــمـــتـــع عـــــشـــــاق الـــــريـــــاضـــــة، عــلــى  مـــنـــتـــصـــف الـــــطـ

وجـــــه الـــخـــصـــوص، بـــمـــشـــاهـــدة عـــــدد كــبــيــر مــــن أهـــــم نــجــومــهــا 

على مستوى العالم، كما أنهم سيكونون على موعد مع 

الــمــزيــد مــن الــنــجــوم فــي مختلف الــمــجــاالت الــريــاضــيــة، مع 

قرب افتتاح منشأة رياضية جديدة في يناير 2022، والتي 

من المقرر أن تستقبل العديد من عمالقة الرياضة.

وكان العب كرة القدم األرجنتيني وسفير »إكسبو 2020 

دبي«، ليونيل ميسي، الذي انتقل مؤخراً إلى فريق باريس 

ســــان جـــيـــرمـــان ونـــــال أيـــضـــًا كــــأس الـــكـــرة الــذهــبــيــة الــســابــعــة، 

بــعــدمــا تـــــّوج مــــرة أخـــــرى بـــجـــائـــزة أفـــضـــل العــــب فـــي الــعــالــم، 

ــــه  ــ ــــــن رأيـ ــــــن هـــــــــذا الـــــشـــــهـــــر، عـ ــــابــــــق مـ ــــــي وقـــــــــت ســ ــــــد أخــــــبــــــرنــــــا، فـ قـ

فــــــي الــــــحــــــدث الـــــــدولـــــــي قـــــــائـــــــاً: »إنــــــــــه حــــــــدث اســــتــــثــــنــــائــــي، فــكــل 

جناح يتميز بشيء خاص به، وبموقعه الخاص«، مضيفًا: 

»يــعــرض لــك كــل جناح ثقافته وأهــم مميزات بــلــده، ويتيح 

لك ذلك أن ترى وتتعلم من كل واحد منها، كل شيء كبير 

جداً، ومدهش للغاية«.

وتراوحت مشاركات كبار الاعبين في فعاليات »إكسبو 

2020 دبي«، بين زيارة واحد من أفضل العبي كرة القدم 

في العالم لموقع الحدث، إلى مشاركة العداء الجامايكي 

الـــمـــعـــتـــزل صــــاحــــب الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي الـــعـــالـــمـــي فــــي ســـبـــاقـــات 

الــعــدو لــمــســافــة 100 مــتــر و200 مــتــر، وســبــاق الــتــتــابــع 4 × 

100 متر، وصــاحــب لقب أســرع رجــل فــي العالم، يوسين 

بولت، في سباق ودي وخيري.

 إشادة
وكــــــــــان يــــوســــيــــن بـــــولـــــت قــــــد أشــــــــــاد فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق وال يــــــزال 

بــــرســــالــــة إكـــســـبـــو 2020 الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي اســــتــــخــــدام الـــريـــاضـــة 

لــجــمــع الـــنـــاس مـــعـــًا، وقــــــال: »إن مـــجـــرد مــشــاهــدة االهــتــمــام 

بــــالــــريــــاضــــة بـــشـــكـــل عــــــــام، هـــــو أمـــــــر اســـتـــثـــنـــائـــي بـــالـــنـــســـبـــة لــــي، 

وذلــــــــك بـــصـــفـــتـــي شـــخـــصـــًا ريـــــاضـــــيـــــًا«، وأضـــــــــــاف: »عــــلــــى ســبــيــل 

المثال فــي جامايكا، فــي وقــت انعقاد األلــعــاب األولمبية، 

تختفي الجريمة تمامًا، كما يحرص الجميع على مشاهدة 

نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم، ولـــذلـــك أشـــعـــر أن الـــريـــاضـــة تلعب 

دوراً كبيراً في المساعدة على تاقي كل الناس معًا«.

ال يعاني »إكسبو 2020 دبــي« من أي نــدرة فيما يخص 

زيـــــارات كــبــار الــاعــبــيــن الــريــاضــيــيــن فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت، 

وخــاصــة مــع تــوفــيــره لمجموعة مــن أحـــدث مــرافــق الــريــاضــة 

والـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة ومـــــــــدارس الــــتــــدريــــب، عـــلـــى غـــــــرار إيــــــه ســي 

ميان ومانشستر سيتي وراجستان رويالز، حيث كان بيب 

الفني لفريق مانشستر سيتي، منبهراً  المدير  غـــوارديـــوال، 

لــلــغــايــة خــــال زيــــارتــــه لــمــوقــع الـــحـــدث الــــدولــــي وقــــــال: »إنــهــا 

تجربة رائعة أن نشهد مقدار الطاقة التي تبثها كرة القدم 

الشعبية هــنــا فــي أوســــاط »إكــســبــو 2020 دبــــي«، وأن نــرى 

كيف يتواصل النادي مع الشعوب من شتى بقاع العالم، 

كما أن الشغف والحماس الذي ُيظهره الجيل القادم من 

الاعبين الطموحين تجاه اللعبة مذهل للغاية«.

نجوم أولمبيون 
ــــارات مـــن أعــــام الــريــاضــة من  كــمــا شــهــد الـــحـــدث الـــدولـــي زيــ

األولــــمــــبــــيــــيــــن والــــبــــارالــــمــــبــــيــــيــــن، ودراجــــــــــــي طــــــــواف فــــرنــــســــا »تـــــور 

دو فــــــرانــــــس«، وســــائــــقــــي فـــــورمـــــوال 1، والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي، 

ــــالـــــي، والعـــــــبـــــــي كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم فـــــــي بـــطـــولـــة  ــــكـ ــــيـ ــــنـ ــــيـ ســــتــــيــــفــــانــــو دومـ

ــــيـــــر لــعــبــة  الـــــــــــدوري اإلنــــجــــلــــيــــزي الــــمــــمــــتــــاز، وأســـــاطـ

الــكــريــكــت، وأبـــطـــال الــكــاراتــيــه، فــضــاً عن 

كبار العبي الشطرنج في العالم.

وقــال طــال الهاشمي، المدير 

الــوطــنــي والــتــنــفــيــذي لــأولــمــبــيــاد 

الــــــخــــــاص اإلمـــــــــاراتـــــــــي: »ُســــــرعــــــان 

مــا تــحــول إكــســبــو 2020 دبــي 

إلى منصة عالمية ترمي إلى 

واالنــدمــاج  الشمولية  تفعيل 

فــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــحـــــــــــــــيـــــــــــــــاة 

الـــيـــومـــيـــة، والــــتــــأكــــد مــــن تــمــكــيــن 

أصـــــــــــحـــــــــــاب الـــــــهـــــــمـــــــم تـــــــحـــــــت مــــظــــلــــة 

شــــــــعــــــــار الـــــــــحـــــــــدث الــــــــــدولــــــــــي )تــــــــواصــــــــل 

العقول وصنع المستقبل(«.

وقـــــــــدم فـــــريـــــق كـــــــرة الــــســــلــــة االســــتــــعــــراضــــي، 

»هـــارلـــم غــلــوبــتــروتــرز« عــرضــًا مــمــيــزاً أمــتــع الــــــزوار، الــذيــن 

تــمــكــنــوا أيــضــًا مــن إلــقــاء نــظــرة عــن قـــرب عــلــى كـــأس الـــدوري 

اإلنجليزي الممتاز وكأس أوروبا.

ووصــــف جــيــمــس هــاســكــل، العـــب اتــحــاد الــرغــبــي الــســابــق 

في إنجلترا، إكسبو 2020، قــائــاً: »إنــه فرصة ال تتكرر إال 

مـــــرة واحـــــــدة فــــي الـــعـــمـــر«، فــــي حـــيـــن انـــبـــهـــر نـــجـــوم ريـــاضـــيـــون 

آخـــــرون لــلــغــايــة بــأجــنــحــة بــلــدانــهــم، مــثــلــمــا حـــدث مـــع ســائــق 

ســـيـــارات ســبــاق فـــيـــراري كـــارلـــوس ســايــنــز، الــــذي صـــرح أثــنــاء 

ــــائـــــاً: »بـــصـــفـــتـــي مــــواطــــنــــًا إســــبــــانــــيــــًا، أشــــعــــر بــالــفــخــر  زيـــــارتـــــه، قـ

الـــشـــديـــد، لــقــد أبــهــرتــنــي الــجــاهــزيــة الــكــامــلــة لــمــوقــع الــحــدث 

الـــــــــدولـــــــــي«. وتــــــابــــــع قـــــــائـــــــاً: »لــــــــم تــــســــنــــح لــــــي الـــــفـــــرصـــــة لـــقـــضـــاء 

وقــت كــاف فــي إسبانيا منذ فترة بسبب السفر، فضاً عن 

كوني مستقراً حاليًا فــي إيطاليا، لــذا كانت 

هــذه فــرصــة جــيــدة لتذكر بــلــدي وكافة 

األماكن الرائعة التي تزخر بها«.

نجمات 
كــــــــــــمــــــــــــا تــــــــــســــــــــهــــــــــم الــــــــــــاعــــــــــــبــــــــــــات 

الـــــــــــــــــريـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــيـــــــــــــــــات الـــــــــــــلـــــــــــــواتـــــــــــــي 

 2020 إكــــــــــــــســــــــــــــبــــــــــــــو  يــــــــــــــــــــــــــــــــــزرن 

عــــلــــى تـــشـــجـــيـــع الــــمــــشــــاركــــة 

واالهـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــام بـــــــــالـــــــــريـــــــــاضـــــــــات 

النسائية، حيث أبدت كيت 

كــــــروس، العـــبـــة الــكــريــكــت في 

فريق النكشاير وفريق الكريكت 

ــــا  ــــهــ ــــابــ الـــــــنـــــــســـــــائـــــــي اإلنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي، إعــــــجــ

الشديد بموقع الحدث الدولي، وقالت: 

»لـــــم أســـتـــطـــع فـــهـــم مـــســـتـــوى ضـــخـــامـــة هـــــذا الـــحـــدث 

الــدولــي، عليك أن تــراه بــأم عينيك حتى ُتــصــدق ذلـــك«، ثم 

أضـــــافـــــت: »فــــــي جــــنــــاح طــــيــــران اإلمــــــــــــارات، أوضـــــحـــــوا لــــي كــيــف 

سيبدو قطاع الطيران في غضون الخمسين عاما القادمة، 

وكيف ستكون االستدامة جزءاً كبيراً ومهمًا منه، وكل هذا 

كان مثيراً لاهتمام حقًا«.

ومـــــع افـــتـــتـــاح ُمـــنـــشـــأة ريـــاضـــيـــة ضــخــمــة فــــي مـــوقـــع إكــســبــو 

2020 في يناير المقبل، َمْن ِمن النجوم سيزور دبي؟

 «  نجوم البارالمبية يستمتعون في إكسبو 2020 دبي  |  البيان

 «  لويس فيغو 
يحمل كأس 

»تشامبيونزليغ«  
|  تصوير: ناصر 

المنصوري

 «نجم الرجبي اإلنجليزي جيمس 
هاسكل سعيد بالتواجد في 

»دار الحي«  |  البيان

 « غوارديوال متحدثًا 
عن تجربة مانشستر 

سيتي خالل زيارته 
إكسبو  |  البيان

 « أبطال العالم في 
الشطرنج مانغوس 

كارلسن وإيان 
نيبومينياتشي خالل لقاء 

القمة في دبي  |  البيان

 « من سباق الدراجات الشهير »جيرو إيطاليا« في دبي    | البيان

 « العداء الجامايكي يوسين بولت 
في زيارته للحدث العالمي   | البيان

 «  ليونيل ميسي خالل زيارته المعرض العالمي    | البيان

 «  أصحاب الهمم في 
قلب »إكسبو 2020 

دبي«  |  البيان



دبي – وائل اللبابيدي

الــــــمــــــعــــــايــــــيــــــر  بـــــــــوضـــــــــعـــــــــه  دبـــــــــــــــــــــي«   2020 »إكــــــــــســــــــــبــــــــــو  يـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز 

الــرابــعــة، وعلى  الــصــنــاعــيــة  الـــثـــورة  لــتــقــنــيــات  المستقبلية 

رأسها الروبوتات والذكاء االصطناعي وخدمات تحديد 

البيانات  وأمــن وتحليل  الجغرافي  الموقع 

والـــــــمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات وغــــــــيــــــــرهــــــــا، ودعـــــــــم 

تـــــــجـــــــربـــــــة الـــــــــــــزائـــــــــــــر فـــــــــــي إكـــــســـــبـــــو 

2020 بتلك التقنيات.

دولـــــــــــــــــة   192 ومــــــــــــــــــــــع 

تــــــــــــعــــــــــــرض أفــــــــــــضــــــــــــل مـــــا 

لـــديـــهـــا مــــن تــقــنــيــات، 

فــــهــــنــــالــــك الــــعــــشــــرات 

مــــــــــــــــــــن االبــــــــــــــــــتــــــــــــــــــكــــــــــــــــــارات 

ــــيـــــة الــــمــــتــــنــــوعــــة  ــنـ ــ ــــقـ ــتـ ــ الـ

في قطاع الروبوتات. 

ويــــــــــرحــــــــــب الــــــــــروبــــــــــوت 

البرتقالي   »OPTI أوبتي«

الـــــذي يــبــلــغ طـــولـــه مـــتـــراً واحـــــداً 

بـــزوار جــنــاح الــفــرص، ويضفي علي 

زيـــارتـــهـــم بـــعـــض الــبــهــجــة والـــــســـــرور مــــن خـــال 

تفاعله معهم وإجــابــتــه عــن أسئلتهم، والــرقــص معهم 

وحتى إلقاء النكات، ويصل عدد هذه الربوتات إلى 50.

يـــــســـــاعـــــد »طـــــــــلـــــــــب-بـــــــــوت« مــــــــن »طــــــــلــــــــبــــــــات«- الـــــــــــــذي يـــتـــم 

تـــقـــديـــمـــه ألول مــــــرة فــــي الــــحــــدث الـــعـــالـــمـــي- فــــي تــوصــيــل 

الطعام لضيوف بسرعة، ومن خال 8 أكشاك لطلبات 

منتشرة في الموقع، وتم تزويد هذه الروبوتات بخريطة 

مـــتـــكـــامـــلـــة ومـــبـــرمـــجـــة ومــــدمــــجــــة لـــمـــوقـــع »إكــــســــبــــو 2020 

دبي« باالعتماد على أحدث التقنيات، لمساعدتها على 

التنقل فــي أرجــائــه بكل سهولة ويــســر. وســجــل الكشك 

بــجــوار حــديــقــة الــفــرســان أكــبــر عـــدد زيــــارات من 

روبوتات التوصيل خال نوفمبر. 

ويــنــتــشــر فـــي مـــمـــرات الــحــدث 

روبـــــــــــــوت  مــــــــــن   150 الـــــــــــدولـــــــــــي 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــوال 

»تـــيـــرمـــيـــنـــوس«، ويـــقـــوم 

هـــــذا الـــــروبـــــوت الـــمـــزود 

بــــــــــكــــــــــامــــــــــيــــــــــرات حـــــــــــراريـــــــــــة 

وإمـــــــــــــــكـــــــــــــــانـــــــــــــــات اتــــــــــصــــــــــال 

مـــــــــتـــــــــقـــــــــدمـــــــــة بـــــــشـــــــبـــــــكـــــــات 

الــــــــــــــــــجــــــــــــــــــيــــــــــــــــــل الـــــــــــــــخـــــــــــــــامـــــــــــــــس 

والــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــاء االصــــــــطــــــــنــــــــاعــــــــي 

بمراقبة مواقع في المعرض 

بــــــمــــــا فـــــيـــــهـــــا مـــــحـــــطـــــة الـــــــمـــــــتـــــــرو مـــن 

خال التعرف على الوجه، كما يتأكد 

مـــــن أن الــــــــــزوار يـــحـــافـــظـــون عـــلـــى مـــســـافـــة الـــتـــبـــاعـــد 

االجتماعي.

وفـــي جــنــاح الــصــيــن، يمكن لــروبــوت الــبــانــدا الــــودود، 

بـــبـــعـــض حــــركــــات  بــــالــــقــــيــــام   Youyou »ــــــو ــــويـ ــ »يـ الــــمــــســــمــــى 

رياضة »تاي تشي«، بل رسم بعض األزهار بالقلم.

رئيس التحرير المسؤول

 مـنى بو سـمرة

فرحة والتزام
أطفال ملتزمون باإلجراءات االحترازية وسعداء بجواز إكسبو 2020 دبي  |  البيان

يـــجـــمـــع إكـــســـبـــو 2020 دبـــــــي، أبـــــــرز نــــجــــوم الـــعـــالـــم فــــي شــتــى 

الـــــــمـــــــجـــــــاالت، ومــــــــــن ضــــمــــنــــهــــا كــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم، الـــــــريـــــــاضـــــــة األبــــــــــرز 

فـــــي الــــعــــالــــم واألكــــــثــــــر شـــعـــبـــيـــة، فــــيــــأتــــي الــــنــــجــــوم لـــاســـتـــمـــتـــاع 

باألجواء، ولتفقد الحدث التاريخي على أرض دبي، وهذه 

الــمــرة لــن يــحــضــر نــجــوم عـــاديـــون ألرض إكــســبــو، وإنــمــا أبــرز 

الــــنــــجــــوم فـــــي الــــعــــالــــم والــــحــــاصــــلــــيــــن الـــســـابـــقـــيـــن عــــلــــى »الــــكــــرة 

الذهبية«.

فعشاق كرة القدم على موعد فريد ونادر لحضور فعالية 

كروية ممتعة ستقام اليوم بحضور العبين حائزين جوائز 

غلوب سوكر والعبي كرة القدم االستعراضية. وابتداء من 

الـــحـــاديـــة عـــشـــرة و45 دقـــيـــقـــة بــتــوقــيــت اإلمــــــــــارات، تــســتــضــيــف 

ساحة الوصل في موقع إكسبو 2020 دبي، نجوم والعبي 

كرة القدم االستعراضية، فيما ستصدح األجواء بإيقاعات 

مــنــســق األغــــانــــي )الــــدي.جــــيــــه( دان غــريــنــبــيــس. وتــعــقــد أيــضــًا 

جلسات حوارية بين عمالقة اللعبة وصحفيين، حيث يدير 

الفعالية كريس ماك هاردي.  )دبي - البيان(

دبي – وائل اللبابيدي

ــــانـــــويـــــل فــــــوكــــــو، مــــــســــــؤول االتـــــــصـــــــال فــي  ــــمـ بــــحــــمــــاس كــــبــــيــــر والفــــــــــت لـــــأنـــــظـــــار يــــتــــحــــدث إيـ

ــــتـــــحـــــدة، عــــــن تــــجــــربــــة عــــمــــلــــه فــــــي إكــــســــبــــو 2020 دبــــــــــي، مــــنــــوهــــًا  جـــــنـــــاح مـــلـــتـــقـــى األمــــــــــم الـــــمـ

بشعار المعرض »تواصل العقول وصنع المستقبل« الذي يحث على أهمية التعاون 

والشراكة والتفاعل والتي اختبر نجاحها بنفسه على أرض المعرض العالمي، والتي 

ــــثـــــل لــتــحــقــيــق  عـــلـــمـــتـــه أن الـــمـــضـــي نـــحـــو الـــمـــســـتـــقـــبـــل مـــــع الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي الـــســـبـــيـــل األمـ

الطموحات. 

ويحمل إمانويل الجنسية السويدية وهو حاصل على إجازة في العاقات الدولية 

مـــــن لــــنــــدن ويـــعـــمـــل مـــنـــذ ثــــاثــــة أشــــهــــر فـــــي أحــــــد الـــمـــكـــاتـــب الـــتـــابـــعـــة لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة فــي 

اإلمارات. 

وعمل إيمانويل في مكاتب تابعة لأمم المتحدة 

فـــــي الـــكـــونـــغـــو والــــكــــامــــيــــرون مــــــدة خـــمـــســـة أعـــــــــوام قــبــل 

الــــــــــقــــــــــدوم إلـــــــــــى اإلمـــــــــــــــــــــــــارات. ويــــــــــقــــــــــول: »عــــــمــــــلــــــت ضـــمـــن 

ــــلـــــي فــــــــي الــــكــــونــــغــــو  ــــيــــــن خـــــــــــال عـــــمـ ــــئــ مـــــخـــــيـــــمـــــات الــــــاجــ

ــــيـــــات تــــســــلــــيــــم الـــــمـــــســـــاعـــــدات  ــــلـ والـــــــكـــــــامـــــــيـــــــرون فــــــــي عـــــمـ

الـــمـــخـــتـــلـــفـــة لـــاجـــئـــيـــن، وكــــنــــت دائـــــمـــــًا كـــثـــيـــر االهـــتـــمـــام 

بــــاإلمــــارات فــهــي بـــرأيـــي تــمــثــل نـــمـــوذجـــًا فـــريـــداً للتنمية 

والـــتـــقـــدم والــنــمــو لــجــمــيــع دول الــعــالــم وعــلــى مــســتــوى 

مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، فـــقـــدومـــي إلــــى اإلمــــــــارات كــــان فــرصــة 

ــــــرب عــــلــــى الــــمــــزيــــد مـــــن الـــمـــشـــاريـــع  بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي ألطــــلــــع مـــــن قـ

الــــتــــي تــــحــــدث فــــي اإلمـــــــــــارات ورؤيــــــــة كـــيـــف أن الـــجـــهـــود الــــتــــي تــبــذلــهــا 

اإلمارات تتماشى بشكل كبير مع أهداف األمم المتحدة 

ـــــة، وخـــــصـــــوصـــــًا فـــــي مـــــا يــتــعــلــق  فـــــي الـــتـــنـــمـــيـــة واالســـــــتـــــــدامــ

بــــــمــــــواضــــــيــــــع االســــــــتــــــــدامــــــــة والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم والــــــــشــــــــبــــــــاب. ومــــــن 

ــــقـــــرب الــــجــــغــــرافــــي لــــــإمــــــارات مـــــن قــــــارات  الــــــواضــــــح أن الـ

آســيــا وأوروبــــا وأفريقيا يمثل فــرصــة رائــعــة لاحتكاك 

ــــبـــــر مـــــن الـــجـــنـــســـيـــات بـــالـــمـــقـــارنـــة  والــــتــــفــــاعــــل مـــــع عـــــــدد أكـ

ــــفـــــرد مـــــن الـــمـــعـــارف  بــــــــدول أخـــــــــرى. وهــــــــذا يــــثــــري رصــــيــــد الـ

والعلوم«.

ويضيف إن ملتقى األمـــم المتحدة سيعرض على مــدار 

األشهر المتبقية من إكسبو 2020 دبي مجموعة دينامية من 

البرامج التي تسلط الضوء على األفكار والتجارب التي توحدنا.

نجوم »المستديرة« 
يستعرضون مهاراتهم 

في »الوصل«

إيمانويل فوكو.. تواصل أممي 

الروبوتات.. سالمة وإرشاد

وجه من »إكسبو«
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زاخر كمًا ونوعًا
دبـــــي وجــــهــــة الـــعـــالـــم الــــســــاحــــرة، بــمــعــالــمــهــا الــــرائــــعــــة، ومـــبـــهـــرة 

الـــنـــاظـــر، بــضــخــامــة مــنــجــزاتــهــا، ومــــرادفــــة الــســيــاحــة واالقـــتـــصـــاد 

األولـــــــــى، مـــديـــنـــة لـــيـــســـت كــــــأي مـــديـــنـــة، حــــاكــــت الـــحـــاضـــر بــنــظــرة 

ــــــب الــــــــتــــــــطــــــــورات الـــــمـــــتـــــاحـــــقـــــة، وهـــــي  ــــركـ ــ اســـــتـــــبـــــاقـــــيـــــة، مــــــســــــايــــــرة لـ

الــــيــــوم تـــســـابـــق الــــزمــــن بـــخـــطـــوات مـــتـــســـارعـــة، مــــعــــززة لــمــكــانــتــهــا 

الريادية في مختلف الميادين، رافعة لتنافسيتها االقتصادية 

والــــســــيــــاحــــيــــة، مـــــن خــــــال مـــضـــاعـــفـــة مـــقـــومـــاتـــهـــا وقــــدرتــــهــــا عــلــى 

تـــولـــيـــد الــــفــــرص االســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــلــجــمــيــع، مــــا يـــضـــمـــن لـــهـــا صـــــدارة 

المشهد بكل اقتدار. والدالئل على أرض الميدان، يوماً بعد 

يــــوم، تــبــرهــن، مــن الــتــظــاهــرة الــعــالــمــيــة األكــبــر مــعــرض إكسبو 

2020 دبـــــــي، الـــمـــنـــصـــة األضــــخــــم عـــلـــى اإلطـــــــــاق، لـــبـــث الـــفـــرص 

والــتــحــوالت فــي كــافــة الــمــجــاالت، وتــحــديــداً مــجــال االســتــدامــة 

يــؤرق الــعــالــم، لما تفرضه من  وحلولها، والــتــي تعد هاجساً 

تــحــديــات على المنظمات والــكــيــانــات، إليــجــاد آلــيــات وتقنيات 

ناجعة ومبتكرة للطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية، 

حـــيـــث يــشــكــل جـــنـــاح االســــتــــدامــــة فــــي الـــمـــعـــرض، مـــصـــدر إلـــهـــام 

ــــتـــــدام، مــن  لــــأجــــيــــال الــــمــــقــــبــــلــــة، بـــتـــصـــمـــيـــمـــه االســــتــــثــــنــــائــــي الـــــمـــــسـ

قـــدرتـــه عــلــى تــولــيــد الــطــاقــة والـــمـــيـــاه بــنــســبــة 100 %، مــســتــمــداً 

الطاقة الشمسية والمياه العذبة من الــهــواء. وتقدم منطقة 

الــجــنــاح، الــعــديــد مــن تــقــنــيــات االســتــدامــة الــجــديــدة المبتكرة، 

ــــتـــــي تـــتـــنـــاســـب والــــتــــنــــوع  إضـــــافـــــة إلـــــــى الــــمــــســــاحــــات الـــــخـــــضـــــراء، الـ

البيولوجي الغني في المنطقة.

وتــــرمــــي مــنــطــقــة وجــــنــــاح االســــتــــدامــــة، لــلــمــســاهــمــة بــفــعــالــيــة فــي 

البشر،  بها  يتسبب  التي  السلبية،  البيئية  للتأثيرات  التصدي 

وذلك عبر تسليط الضوء على أبرز التحديات، من خال توفير 

تجربة مصممة لتمكين الــزوار من فهم أعمق لحجم األضــرار 

البشرية على البيئة، والتشجيع على المساهمة في التغيير، 

وهـــــي فـــرصـــة قــيــمــة لـــلـــزائـــريـــن، لـــخـــوض هـــــذه الـــتـــجـــربـــة الـــغـــامـــرة 

والـــمـــلـــهـــمـــة، لـــلـــوصـــول إلـــــى مــســتــقــبــل أفـــضـــل وأكــــثــــر اســـتـــدامـــة، 

عــبــر تــصــويــر الـــعـــاقـــة بــيــن الــبــشــر والــطــبــيــعــة، مـــع وضــــع تــصــور 

ــــنـــــاس عــلــى  واضـــــــح لـــلـــمـــشـــكـــات واألهـــــــــــداف الـــــمـــــرجـــــوة، وحــــــث الـ

المشاركة فــي رحــلــة التغيير ألنــمــاط حياتهم اليومية. وتصب 

تــلــك الــجــهــود، فــي تــعــزيــز الــمــكــانــة الــريــاديــة الــتــي تــتــبــوأهــا دولــة 

اإلمارات عالمياً، في مجال االستدامة البيئية.
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