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دبي - البيان 

ُتــنــّظــم جــامــعــة اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، الــمــؤتــمــر الــدولــي 

»إدارة واستدامة المياه: حلول للمناطق الجافة« خالل الفترة 

من 22 - 24 مارس 2022 برعاية معالي سهيل المزروعي، 

وزيــــــر الـــطـــاقـــة والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وهــــــون ديـــفـــيـــد ســـبـــيـــرز، وزيــــر 

الــبــيــئــة والـــمـــيـــاه لـــجـــنـــوب أســـتـــرالـــيـــا بـــمـــشـــاركـــة مــتــوقــعــة لـــــ 400 

باحث وعالم مختص من مختلف دول العالم. 

وأكـــد الــدكــتــور أحــمــد علي مـــراد، الــنــائــب الــمــشــارك للبحث 

ـــيـــــس الــــمــــؤتــــمــــر، أن هــــــذا الـــمـــؤتـــمـــر  الـــعـــلـــمـــي فـــــي الـــجـــامـــعـــة ورئــ

الـــدولـــي ُيــعــقــد بــالــشــراكــة مــع جــنــاح أســتــرالــيــا وجــنــاح 

جــامــعــة اإلمـــــارات العربية 

المتحدة 

فـــي إكــســبــو 2020 دبــــي، وذلــــك ضــمــانــًا لــمــشــاركــة أوســــع من 

ــــًا مـــــع الــــيــــوم  ــنـ ــ الــــعــــلــــمــــاء والــــــخــــــبــــــراء، كــــمــــا يـــعـــقـــد الــــمــــؤتــــمــــر تـــــزامـ

الـــعـــالـــمـــي لـــلـــمـــيـــاه، والـــــــذي يــــصــــادف 22 مــــــارس مــــن كــــل عــــام، 

والذي سيساهم في تعزيز مشاركة الجامعة عالميًا ضمن 

دورهـــــا الــــريــــادي فـــي نــشــر الــمــعــرفــة مـــن خــــالل الــمــشــاركــة في 

األيام الدولية. 

الــــــمــــــيــــــاه هـــي  وأوضـــــــــــــــح أن 

الـــحـــيـــاة، حــيــث إن اســتــدامــة 

الــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــاة تـــــــــتـــــــــحـــــــــقـــــــــق بــــــــتــــــــوفــــــــر 

الــــمــــيــــاه، كـــمـــا أن عـــــدم تــوفــر 

الـــمـــيـــاه الـــعـــذبـــة بــكــمــيــات كـــافـــيـــة فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــجـــافـــة وشــبــه 

الجافة يعتبر تحديًا رئيسًا للتنمية المستدامة. 

ــــانــــــي الــــــســــــريــــــع وارتـــــــــــفـــــــــــاع مــــســــتــــوى  ــــكــ ــــمــــــو الــــــســ ــــنــ وقــــــــــــــــال: إن الــ

الـــمـــعـــيـــشـــة لــــلــــفــــرد وزيـــــــــــادة اســــتــــهــــالك الـــــفـــــرد لــــلــــمــــيــــاه، والـــنـــمـــو 

الــزراعــيــة والتغير المناخي  الحضري والصناعي، واألنــشــطــة 

كـــلـــهـــا مـــســـبـــبـــات تـــضـــيـــف ضــــغــــوطــــًا وتـــــحـــــديـــــات عــــلــــى اســــتــــخــــدام 

وإدارة الموارد المائية. 

وأشــــــار الـــدكـــتـــور أحـــمـــد مـــــراد إلــــى أن تــنــظــيــم الــمــؤتــمــر يــأتــي 

ضمن جهود الجامعة في إيجاد الحلول المبتكرة لتحديات 

الطبيعية، حيث سيناقش  والــتــحــديــات  المستدامة  التنمية 

الـــمـــؤتـــمـــر تـــحـــديـــات الـــمـــيـــاه الــعــالــمــيــة الــحــالــيــة 

والمستقبلية، 

ــــنـــــي لــــلــــمــــيــــاه والـــــطـــــاقـــــة بـــجـــامـــعـــة  ــــز الـــــوطـ ــــمـــــركـ والــــــــــــذي يـــنـــظـــمـــه الـ

ــــنـــــوب اســــتــــرالــــيــــا ألبــــــحــــــاث الـــمـــيـــاه  اإلمــــــــــــــارات ومــــعــــهــــد جــــــويــــــدر جـ

ــــًا إلـــــــى أن  ــــتــ ــــيـــــا، الفــ ــــتـــــرالـ مــــــع وزارة الـــبـــيـــئـــة والـــــمـــــيـــــاه بــــجــــنــــوب أسـ

المؤتمر تــّم تصميمه ليكون منصة لمناقشة وعــرض الــرؤى 

الجديدة والعلوم المتقدمة والتكنولوجيا المبتكرة وأفضل 

الممارسات العالمية، والتي ستساعد في تشكيل مستقبل 

إدارة واســـتـــدامـــة الــمــيــاه فـــي الــمــنــاطــق الــجــافــة وشـــبـــه الــجــافــة 

حول العالم.

وقــــــــال الــــدكــــتــــور مـــحـــســـن شـــــريـــــف، مــــديــــر الــــمــــركــــز الـــوطـــنـــي 

لـــــلـــــمـــــيـــــاه والــــــــطــــــــاقــــــــة بـــــالـــــجـــــامـــــعـــــة ورئـــــــــيـــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــعــــلــــمــــيــــة 

لــلــمــؤتــمــر، إن الــمــؤتــمــر ســيــنــاقــش مــواضــيــع مختلفة وهــامــة 

ــــــع الــــــمــــــيــــــاه الـــــعـــــالـــــمـــــي ومــــســــتــــقــــبــــل واســــــــتــــــــدامــــــــة مـــــصـــــادر  ــــــوضـ بـ

الــمــيــاه، بــاإلضــافــة إلـــى أن الــمــؤتــمــر سيستعرض مــن خــالل 

جــلــســاتــه الــمــخــتــلــفــة الــتــحــديــات الــحــالــيــة واألولـــــويـــــات في 

إدارة المياه المحدودة بكفاءة في المناطق الجافة 

وشــبــه الــجــافــة مــن خـــالل هـــدف رئــيــســي وهـــو نشر 

الـــتـــبـــادل الــعــلــمــي والــتــكــنــولــوجــي والـــســـيـــاســـات في 

إدارة مصادر المياه واالستدامة. 

 غامبيا دعوة لزيارة ساحل
أفريقيا الُمبتسم

 مركز الشرطة الذكي خدمات
بال تدخل بشري على مدار الساعة

دبي - وام 

 زارت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة 

دولـــة، جــنــاح غامبيا فــي منطقة التنقل فــي إكسبو 2020 

دبــــي، والـــــذي يــحــمــل شــعــار »دعـــــوة لـــزيـــارة ســاحــل أفــريــقــيــا 

الــــُمــــبــــتــــســــم«. واطــــلــــعــــت عــــلــــى أقـــــســـــام الــــجــــنــــاح الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، 

وتــعــرفــت على تـــراث وثــقــافــة غامبيا الغنية وجــهــودهــم من 

أجــــــل الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــيـــه، ســــــــواء فـــــي مــــجــــال الـــمـــوســـيـــقـــى 

واآلالت الـــشـــعـــبـــيـــة الــــمــــعــــروضــــة فـــــي الــــجــــنــــاح، مــثــل 

قيثارة »الكورا«، أو المشغوالت التراثية والحرف اليدوية. 

وتــعــرفــت مــيــثــاء الــشــامــســي عــلــى رؤيــــة غــامــبــيــا المستقبلية 

والــــرامــــيــــة إلـــــى الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة واســـتـــدامـــتـــهـــا والـــتـــي 

ُتعنى بــإدخــال وتطوير تقنيات جــديــدة للري الــزراعــي التي 

تـــســـهـــم فــــي تـــوفـــيـــر الــــمــــيــــاه والــــحــــد مــــن اســـتـــنـــزافـــهـــا، بــجــانــب 

الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة الـــحـــيـــوانـــيـــة، حـــيـــث تــشــتــهــر غــامــبــيــا 

بالتنوع البيولوجي للطيور، إذ يستوطنها نحو 540 نوعًا 

مـــخـــتـــلـــفـــًا، كـــمـــا تــطــبــق غـــامـــبـــيـــا بـــرنـــامـــجـــًا لـــلـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة 

الذي يتركز على الطاقة الشمسية.

دبي - البيان 

زار مــــحــــمــــد بــــــــــــازوم رئـــــيـــــس جــــمــــهــــوريــــة الــــنــــيــــجــــر، مـــركـــز 

ــــعــــــرض إكـــســـبـــو  الـــــشـــــرطـــــة الـــــــذكـــــــي SPS الــــــُمــــــقــــــام فـــــــي مــ

2020 دبــــــي، يـــرافـــقـــه ســـمـــو الـــشـــيـــخ أحـــمـــد بــــن ســعــيــد 

آل مـــــــكـــــــتـــــــوم، رئــــــــيــــــــس هـــــيـــــئـــــة دبــــــــــــي لــــــلــــــطــــــيــــــران الـــــمـــــدنـــــي 

الرئيس األعلى الرئيس التنفيذي لـ»طيران اإلمــارات« 

والـــمـــجـــمـــوعـــة رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــــ»إكـــســـبـــو 2020 

دبـــــــي«، ومـــعـــالـــي ريـــــم بـــنـــت إبــــراهــــيــــم الـــهـــاشـــمـــي وزيـــــرة 

دولة لشؤون التعاون الدولي المديرة العامة لمكتب 

إكــســبــو 2020 دبــــي. واطـــلـــع رئــيــس جــمــهــوريــة النيجر 

ومـــــرافـــــقـــــوه، عـــلـــى الــــخــــدمــــات الـــشـــرطـــيـــة الــــتــــي يــقــدمــهــا 

الــمــركــز لــفــئــات المجتمع كــافــة وزوار إكــســبــو بطريقة 

ذكية، ومن دون تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة. 

واســــتــــمــــع رئــــيــــس الـــنـــيـــجـــر والـــــوفـــــد الــــمــــرافــــق إلــــــى شـــرح 

مـــفـــصـــل عـــــن الــــخــــدمــــات الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا مــــركــــز الـــشـــرطـــة 

الذكي SPS، وكذلك 3 مراكز من نوع »ووك إن« 

في إكسبو دبي، للمتعاملين كافة.

«   جناح غامبيا يركز على التراث والثقافة | من المصدر  « رٔييس النيجر وأحمد بن سعيد وريم الهاشمي خالل زيارة مركز الشرطة الذكي | من المصدر

دبي - البيان 

 احتفلت جمهورية النيجر بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي 

أمـــس األول بــحــضــور مــحــمــد بـــــازوم، رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وأقــيــمــت 

مراسم رفع العلم في ساحة الوصل األيقونية، وُقّدمت عروض 

مــوســيــقــيــة واســـتـــعـــراضـــيـــة بــمــخــتــلــف األنــــمــــاط الـــتـــي تــجــســد الــتــقــالــيــد 

والجذور الثقافية لهذا البلد الواقع في غربي أفريقيا.

وكــــان فـــي اســتــقــبــال الــرئــيــس مــحــمــد بـــــازوم وفــــٌد إمـــاراتـــي بــرئــاســة 

ــــتــــــوم، رئــــــيــــــس هــــيــــئــــة دبـــــي  ــــكــ ــــيـــــخ أحــــــمــــــد بـــــــن ســــعــــيــــد آل مــ ســــــمــــــّو الـــــشـ

ــــمــــــدنــــــي، الـــــرئـــــيـــــس األعــــــلــــــى الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــطــــيــــران  لــــلــــطــــيــــران الــ

اإلمــــارات والمجموعة، رئــيــس اللجنة العليا إلكسبو 2020 دبــي، 

ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي 

ريم الهاشمي وزيــر دولــة لشؤون التعاون الدولي المديرة العامة 

لمكتب إكسبو 2020.

وال يقتصر ما يستعرضه جناح النيجر على الــثــروات المعدنية 

الــمــهــمــة الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا الــنــيــجــر، فــهــو يــتــيــح أيـــضـــاً نـــظـــرة عـــامـــة على 

ــــفـــــريـــــدة فـــــي هـــــــذا الــــبــــلــــد، الــــــــذي يـــزخـــر  عـــــوامـــــل الـــــجـــــذب الــــســــيــــاحــــي الـ

بـــمـــدن الـــقـــوافـــل الــقــديــمــة عــلــى حـــافـــة الـــصـــحـــراء. ومــــن أهــــم عــوامــل 

الـــجـــذب الــســيــاحــي تـــلـــك، الـــفـــن الـــصـــخـــري الـــــذي يـــعـــود إلــــى الــعــصــر 

الحجري الحديث، ويتجسد في النقوش على جبال آير، ومقابر 

الديناصورات الكامنة تحت الكثبان الرملية في صحراء تينيري.

دور محوري 
 وقال الرئيس محمد بازوم في ندوة بجناح النيجر: »ال أستغرب 

مشاركة 192 دولة في إكسبو 2020 دبي بالنظر للسمعة الطيبة 

التي تتمتع بها دولة اإلمارات، ويمثل حضور الدول األفريقية في 

ــــراً مــهــمــاً وذا داللـــــة رمـــزيـــة، إذ يــعــد هــــذا األمـــر  الـــحـــدث الــعــالــمــي أمــ

دلــيــاً على الـــدور الــمــحــوري الـــذي تــؤديــه دولـــة اإلمــــارات فــي العالم 

ــــــاف: »وقـــعـــنـــا عــــــدداً مـــن مــــذكــــرات الــتــفــاهــم مـــع دولـــة  الــــيــــوم«.  وأضـ

اإلمـــــــــارات، وبـــاشـــرنـــا مـــشـــروعـــاً يــتــيــح لــنــا فـــرصـــة خــــال عــــدة ســنــوات 

إلنـــــشـــــاء مــــحــــطــــات كــــهــــروضــــوئــــيــــة تـــعـــمـــل بــــالــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة. كــلــي 

ثــقــة بـــأن تــعــاونــنــا مـــع دولــــة اإلمــــــارات فـــي هـــذا الــقــطــاع االقــتــصــادي، 

وفــــي غـــيـــره مـــن الـــقـــطـــاعـــات األخـــــــرى، كـــالـــزراعـــة والــــثــــروة الــحــيــوانــيــة 

والزراعة، سيتطور بشكل كبير. نعمل من أجل تحقيق ذلك«.

ورحــب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، 

بــرئــيــس الــنــيــجــر، وأثــنــى فــي كلمته أثــنــاء االحــتــفــال بــســاحــة الــوصــل 

على مشاركة هذا البلد األفريقي في إكسبو 2020 دبي، وأشار إلى 

العاقات التجارية المتميزة بين البلدين.

مشاركة
 وقال: »يسرنا أن نحتفل بالنيجر، ليس فقط مشاركاً ناجحاً في 

إكــســبــو 2020 دبــــي، ولــكــن أيــضــاً شــريــكــاً ثــابــتــاً وطــويــل األمــــد لــدولــة 

اإلمارات«.

 وأضــــــــاف: »إن مـــشـــاركـــة الــنــيــجــر تـــبـــرز تـــراثـــهـــا الـــغـــنـــي، فــضــاً 

بـــإرادة شعبها.  أولوياتها االقتصادية والوطنية، مدفوعة  عن 

ويــــســــلــــط الــــجــــنــــاح الـــــضـــــوء عــــلــــى الــــتــــقــــدم والــــنــــمــــو الــــــــذي حــقــقــتــه 

النيجر، مثل هدفها المتمثل بالتركيز على تطوير تكنولوجيا 

االقتصادية،  التنمية  لتحفيز  المعلومات واالتــصــاالت وسيلة 

فــــــضــــــاً عــــــــن الــــــطــــــاقــــــة الــــــمــــــتــــــجــــــددة والـــــبـــــنـــــيـــــة الــــتــــحــــتــــيــــة والـــــــــزراعـــــــــة 

والسياحة«.

 وبــــعــــد مـــــراســـــم رفــــــع الـــعـــلـــم وإلـــــقـــــاء الــــخــــطــــابــــات، قــــــدم الــمــغــنــي 

بـــومـــبـــيـــنـــو مـــــن الـــنـــيـــجـــر أغــــنــــيــــات بـــالـــلـــغـــة الـــمـــحـــلـــيـــة القــــــت اســـتـــحـــســـان 

الحاضرين وإعجابهم، فيما أدى بومبينو أغنياته وهو يعزف على 

الـــغـــيـــتـــار ومـــعـــه فـــرقـــة صـــغـــيـــرة أمـــتـــعـــت الـــجـــمـــهـــور مــــن أبــــنــــاء الــنــيــجــر 

وغيرهم في ساحة الوصل.

النيجر.. نقوش على الجبال ومقابر الديناصورات

«  رئيس النيجر وأحمد بن سعيد خالل االحتفال | من المصدر

احتفلت 
 بيومها الوطني بعروض 
موسيقية واستعراضية 

محمد بازوم: 
الحضور األفريقي في الحدث 
العالمي أمر مهم وذو داللة رمزية

 استدامة المياه
حلول للمناطق الجافة

 مؤتمر دولي يناقش 
التحديات مارس المقبل 
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دبي - البيان

مــــوســــيــــقــــيــــًا مـــجـــانـــيـــًا  يــــقــــيــــم إكــــســــبــــو 2020 دبــــــــي لــــــــــــــزواره حـــــفـــــاً 

ــــيـــــوم األول مـــــن عــــــام 2022 يـــحـــيـــيـــه ثــــاثــــة مـــــن الــفــنــانــيــن  فـــــي الـ

الــخــلــيــجــيــيــن الـــذيـــن حــقــقــوا شــعــبــيــة كــبــيــرة فـــي اآلونــــــة األخـــيـــرة 

ــــهـــــور الــــشــــبــــاب  ــــمـ بــــفــــضــــل أغــــنــــيــــاتــــهــــم الــــــهــــــادفــــــة الــــــتــــــي جــــــذبــــــت جـ

بــصــورة واســعــة. ويــحــظــى محبو حــضــور الــحــفــات بــــأداء فنان 

ــــقــــــدم مـــجـــمـــوعـــة  ــــيـــــن يــ مــــوســــيــــقــــى الـــــــســـــــول اإلمــــــــــاراتــــــــــي أرقـــــــــــــم، حـ

منتقاة مــن األغــنــيــات الــعــامــرة بــاألمــل والــمــغــزى فــي أول أيــام 

العام الميادي الجديد. وعبر موسيقاه التي تعالج األشياء 

الــتــي يــؤمــن بــهــا، مــثــل نــشــر الــمــحــبــة والـــحـــيـــاة، والـــوصـــول إلــى 

الفنان لتقديم أمسية متميزة على مسرح  الــهــدف، يستعد 

ــــقــــــول: »أشـــــعـــــر بــــــأن الـــــهـــــدف هـــــو مـــــا يـــدفـــعـــنـــي إلـــى  الــــيــــوبــــيــــل. ويــ

صــنــع الــمــوســيــقــى. الـــهـــدف هـــو دافـــعـــي فـــي مــحــاولــتــي فــعــل ما 

أومن به«.

إدماج
ويحب الموسيِقي، الذي يلعب على آلتي الكيبورد والغيتار، 

إدمـــــاج مــزيــج مـــن الــمــوســيــقــى الــمــعــاصــرة والــقــديــمــة وهـــو من 

معجبي فرقة »بويز تو ِمن«، وموسيقى موتاون، ونيوسول. 

تبعث أغنيته »توغذر ِلت غو«، المقدمة بالتعاون مع شركة 

اإلنـــتـــاج الــفــنــي الــبــريــطــانــيــة »ســيــســتــرز غـــريـــم«، بــرســالــة قــويــة 

عن المجتمع العالمي، وهي رسالة سيقدمها إلى الجمهور 

العالمي في حديقة اليوبيل.

ويقدم المغني السعودي حمزة هوساوي مساراً موسيقيًا 

خــاصــًا لنفسه فــي الــحــفــلــة، وذلـــك عــن طــريــق مـــزج موسيقى 

آر آنـــــــد بـــــي بـــالـــثـــقـــافـــة الــــســــعــــوديــــة. وقـــــــد عـــــــرف الــــفــــنــــان طـــريـــقـــه 

إلـــى الــشــهــرة أول مـــرة عــبــر نــســخــة بــرنــامــج »ذي إكـــس فــاكــتــور 

آرابيا« لعام 2013 وأصبح منذ ذلك الحين نموذجًا ُيحتذى 

به للمطربين اآلخرين الصاعدين في منطقة الخليج. وكان 

هــوســاوي، فــي نشأته، يحب االســتــمــاع إلــى أغنيات 

ــــيـــــقـــــى آر  »بــــــــرنــــــــس« و»مـــــــــارفـــــــــن غـــــــــــاي« ومـــــوسـ

اآلنــــد بـــي الـــصـــادرة فـــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 

الـــــــمـــــــاضـــــــي، وقــــــبــــــل ســــــــنــــــــوات قــــلــــيــــلــــة قـــــدم 

األداء االفــتــتــاحــي فـــي حــفــل لــلــمــطــرب 

ــــيـــــر، جـــاســـتـــيـــن  الـــــكـــــنـــــدي الـــــشـــــهـ

بــــــــــــيــــــــــــبــــــــــــر. وبــــــــــيــــــــــنــــــــــمــــــــــا أثـــــــــــــــــرت 

ــــيـــــقـــــى الــــغــــربــــيــــة  الـــــمـــــوسـ

في أسلوبه، يعتقد أنه من المهم أن يظل مخلصًا لجذوره 

الـــســـعـــوديـــة ولــلــتــعــبــيــر عـــن نــفــســه بــوصــفــه رجـــــاً ســـعـــوديـــًا عبر 

كلمات أغنياته.

صناعة الموسيقى
وأمضى المغني اإلمــاراتــي وعــازف العود جاسم محمد أكثر 

مـــن 20 عـــامـــًا فـــي مـــجـــال صــنــاعــة الــمــوســيــقــى ويــتــخــصــص في 

مــوســيــقــى األوبــــــــرا. ويــحــمــل جـــاســـم درجـــــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس من 

الـــمـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لـــلـــفـــنـــون الــمــوســيــقــيــة فــــي الــــكــــويــــت، ودرجـــــة 

الـــمـــاجـــســـتـــيـــر فــــي الـــغـــنـــاء الـــعـــربـــي مــــن كـــلـــيـــة الــــفــــن والــتــصــمــيــم 

فــي جامعة األردن، فيما ظهر الفنان الكبير فــي العديد من 

الـــــعـــــروض الـــمـــســـرحـــيـــة والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة. وبــــــــرزت أعــــمــــال جــاســم 

محمد الوطنية في مجموعة من المهرجانات الثقافية لدولة 

اإلمــــارات، وفــي االحــتــفــال باليوم الوطني الــــ49، ويتطلع إلى 

الــعــالــم فــي إكسبو 2020  تقديم أســلــوبــه للموسيقى لباقي 

دبـــــــي. ويـــــقـــــام حـــفـــل أرقـــــــم وحـــــمـــــزة هـــــوســـــاوي وجـــــاســـــم مــحــمــد 

فـــــي حـــديـــقـــة الـــيـــوبـــيـــل فـــــي الـــتـــاســـعـــة والــــنــــصــــف مــــســــاء الــســبــت 

المقبل. ويــتــاح الــدخــول مجانًا لجميع حاملي تــذاكــر إكسبو 

2020 دبي.

أرقم وهوساوي وجاسم.. عام جديد بنكهة خليجية

« الفنان اإلماراتي أرقم

« حمزة هوساوي« جاسم محمد

مزيج موسيقي 
في اليوم األول لـ2022

»رأس السنة«.. مفاجآت وإيقاعات

دبي – غسان خروب 

لــــيــــلــــة مــــــن الـــــعـــــمـــــر، ســـتـــعـــيـــش طــــــويــــــاً فــــــي الـــــــــذاكـــــــــرة، الحـــــتـــــفـــــاالت رأس 

الــســنــة الـــمـــيـــاديـــة فـــي أحـــضـــان إكــســبــو 2020 دبـــــي، خــالــهــا سيعيش 

الــزوار لحظات جميلة، مليئة بالكثير من الموسيقى، سيغنون معاً 

ويــتــمــايــلــون عــلــى وقــــع إيـــقـــاعـــات عـــديـــدة، اخــتــلــفــت فـــي جــنــســيــاتــهــا كما 

إيقاعاتها. في رأس السنة، ستبدو مسارح إكسبو 2020 دبي عامرة 

بـــــــــاآلالت الـــمـــوســـيـــقـــيـــة، ومـــــواهـــــب احــــتــــرفــــت مـــهـــنـــة »خــــلــــط األغــــنــــيــــات«، 

وإعـــــــادة تــوزيــعــهــا مــوســيــقــيــاً بــطــريــقــة جــــديــــدة، تــلــك الـــحـــرفـــة جعلتهم 

يــتــصــدرون قــائــمــة منسقي األغــانــي فــي المنطقة والــعــالــم، حــيــث لكل 

واحــــــــــد مــــنــــهــــم تــــوجــــهــــاتــــه الـــــخـــــاصـــــة ورؤاه فــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، وســــتــــكــــون 

كافة أروقــة الحدث الــدولــي في ليلة رأس السنة الميادية مشغولة 

بالموسيقى واإليقاع، بدءاً من بوابة االستدامة وحتى الفرص، ومن 

بوابة التنقل وحتى ساحة الوصل، وما بينهما من مسارح ومناطق 

خاصة، ستعمر جميعها بألوان الموسيقى والفرح. 

حسناء الهند
ــــابـــــور، ســـتـــكـــون فــــي لــيــلــة رأس  الــمــغــنــيــة الـــهـــنـــديـــة كـــانـــيـــكـــا كـ

السنة سيدة مسرح اليوبيل، تلك الحسناء التي عرفت 

دروب الموسيقى والغناء منذ نعومة أظفارها، حيث 

تـــعـــلـــمـــت الـــمـــوســـيـــقـــى عـــلـــى يـــــد بــــانــــديــــت غـــانـــتـــش بــــراســــاد 

ــــــوود،  ــيـ ــ ــ ــــولـ ــ بـ فــــــــي دروب  ــــا  ــــعــــــدهــ بــ مــــــــن  لــــتــــســــيــــر  ــــرا،  ــ ــــــشـ ــيـ ــ ــ مـ

حــيــث الــتــزمــت كــوالــيــســهــا، فــكــان صــوتــهــا بــمــثــابــة جــواز 

ســـفـــرهـــا نـــحـــو الـــنـــجـــوم، لـــتـــفـــوز خـــــال مــســيــرتــهــا بـــعـــدد مــــن جـــوائـــز 

»فيلم فير« األشهر واألهم في بوليوود.

 وبينما تدغدغ كانيكا كابور بصوتها حواس الجمهور، 

ــــيـــــب« عــلــى  ســـيـــطـــل عـــلـــيـــهـــم مـــنـــســـق األغـــــــانـــــــي »ســـــكـ

مـــســـرح الـــيـــوبـــيـــل، يـــرافـــقـــه مــنــســق األغـــانـــي 

أنـــيـــاشـــا، وكــــذلــــك فــيــنــي فـــيـــســـي، وأيـــضـــاً 

زمــــــيــــــل مــــهــــنــــتــــهــــمــــا ديـــــمـــــيـــــتـــــري فــــيــــغــــاس، 

وارمـــــــيـــــــن فــــــــان بــــــــوريــــــــن.  مـــنـــطـــقـــة مـــســـرح 

دبي ميلينيوم ستكون مليئة باالحتفاالت 

والــــفــــعــــالــــيــــات الـــمـــوســـيـــقـــيـــة، حـــيـــث ســـيـــقـــف عــلــى 

الخشبة منسق األغاني خالد ممدوح، وزميله فات سام، وأيضاً تاال 

ســمــان، وكــذلــك مــنــســق األغـــانـــي جــيــف، والـــذيـــن ســيــأخــذون الجمهور 

ــــــة  فـــــي رحــــلــــة مـــوســـيـــقـــيـــة واســـــعـــــة الــــــمــــــدى، يــــطــــوفــــون خــــالــــهــــا بــــيــــن أروقـ

الــمــوســيــقــى الــشــرقــيــة، عــلــى اخـــتـــاف إيــقــاعــاتــهــا وحـــركـــاتـــهـــا. فـــي حــيــن، 

سيقف منسقا األغاني فوز ومعهما هانا ايشيكو وكذلك داكس على 

المجمع الرياضي في إكسبو 2020 دبي، واللذين سيقدما للجمهور 

جانباً من أبرز األغاني والموسيقى السائدة في الفلبين وشرق آسيا. 

مفاجآت
مــفــاجــآت الــحــدث األروع عــالــمــيــاً فــي رأس الــســنــة الــمــيــاديــة لــن تكون 

قـــــاصـــــرة عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة الــــحــــفــــات الـــمـــوســـيـــقـــيـــة، وإنـــــمـــــا ســـتـــمـــتـــد أيـــضـــاً 

لتشمل ساحة الوصل التي سستشهد االحتفال الرئيسي بدخول 

العالم عامه الجديد.
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كتب مروان برجاس

كــم يــبــدو الــفــرح جــمــيــاً عــنــدمــا يــكــون بحجم اإلنــســانــيــة، وكــم 

ــــنـــــا الـــمـــتـــوهـــجـــة بــالــحــب  يــــبــــدو عـــظـــيـــمـــًا عـــنـــدمـــا يـــحـــمـــل مـــعـــه روحـ

الــــبــــشــــري فـــــي صـــيـــغـــتـــه الـــجـــمـــعـــيـــة، هـــــكـــــذا الــــعــــالــــم فـــــي إكـــســـبـــو 

2020 دبــــي؛ فــفــي رحــــاب هـــذا األلــــق اإلنــســانــي، يبتهج القلب 

ــــفــــــرح، والـــــمـــــســـــارات الـــمـــعـــبـــدة بـــالـــتـــحـــايـــا والــــتــــرحــــاب  لــــبــــوابــــات الــ

والموسيقى العابرة للقارات، واألجواء االحتفالية التي تضج 

بهدير آدمــي ينسكب حبًا بالحياة، ويمتلئ حبوراً وإحساسًا 

دافئًا بغد واعد لكوكب األرض واألجيال القادمة.

كـــل شـــيء فـــي هـــذا الـــعـــرس األمـــمـــي، خــلــيــط مـــن كـــل أنــمــاط 

الـــــــدهـــــــشـــــــة؛ فـــــفـــــي هــــــــــذه الــــمــــلــــحــــمــــة الـــــــحـــــــضـــــــاريـــــــة، تـــــــأســـــــر الـــــــزائـــــــر 

مــنــاخــات مــبــهــجــة تــتــنــاغــم فــيــهــا مـــواطـــن الــجــمــال مـــع اإلنـــســـان، 

والــتــكــنــولــوجــيــا مـــع الـــمـــكـــان.. هـــنـــا، تــعــيــش الــبــشــريــة حـــالـــة من 

الـــســـمـــو فـــــي قـــلـــب الـــمـــســـتـــقـــبـــل، فـــأيـــنـــمـــا حـــــل الــــــزائــــــر، ال يــســمــع 

ســـوى ســيــمــفــونــيــة الـــحـــضـــارات الــتــي تــعــزف لــحــن األمــــل وتنشد 

مـــزايـــا عــالــم جــديــد غــنــي بـــألـــوان إنــســانــيــة رائـــعـــة تــجــســد وجـــدان 

دبــي بما تملكه مــن األصــالــة والـــروح العصرية، لتكون نقطة 

التقاء العالم في العبور إلى الغد األمثل.

غد أفضل
هنا يتحرر العالم من أصفاد األفكار التقليدية إلى فضاءات 

االنـــفـــتـــاح عــلــى االبـــتـــكـــارات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة والــتــنــمــويــة؛ فمع 

ــــبــــــاح، يـــنـــطـــلـــق إكــــســــبــــو 2020 دبـــــــــي، مـــتـــســـلـــحـــًا  إشــــــراقــــــة كــــــل صــ

بشغف اإلبداع، في رحلة نحو حياة أجمل وغد أفضل، حيث 

يجتمع العالم ليروي حكاياته تحت قبة الوصل، ذلك القلب 

الــــــــفــــــــوالذي الــــمــــمــــلــــوء بـــــالـــــحـــــب، والـــــنـــــابـــــض بــــــــاإلبــــــــداع اإلنـــــســـــانـــــي. 

ليصير الحدث ملحمة حضارية منسوجة بأبجدية الشمس.

هـــنـــا تــتــبــاهــى الــتــنــمــيــة فــــي ثـــوبـــهـــا األخــــضــــر الــــخــــاب كـــعـــروس 

ــــالــــــم ألجـــــلـــــهـــــا فـــــــي أعــــــظــــــم فـــــرح  ــــعــ تــــبــــتــــهــــج بـــــزفـــــافـــــهـــــا، وتـــــجـــــمـــــع الــ

كوني، فتغدو المأثرة التي تتناغم معها جماليات المعرض 

وتــــــصــــــامــــــيــــــم أجـــــنـــــحـــــتـــــه بــــــكــــــل مــــــــا تــــــجــــــســــــده مــــــــن بـــــــهـــــــاء الــــهــــنــــدســــة 

المعمارية ورونق الحياة اإلنسانية.

ففي مساحة هذا األفق من الجغرافيا الهندسية الرائعة، 

تجتمع روعة الفكر مع لياقة المظهر بتوليفة ساحرة، حيث 

يتألق كل جناح في تشكيل فني غاية في الوسامة المعمارية، 

واألنــاقــة اإلبــداعــيــة، يطل من خاله في ثوبه الخاص كسفير 

للتنمية الخضراء، متوشحًا بنضارة الطبيعة، ومتزينًا بأنقى 

مــفــردات الــبــيــئــة، وتــضــيء وجــهــه أشــكــال آســـرة مــن إشــعــاعــات 

الــحــضــارة الــتــي يمتزج فيها الــتــاريــخ مــع الــثــقــافــة، والــتــراث مع 

ــــمـــــال، لـــيـــحـــاكـــي تـــجـــربـــة مـــديـــنـــة »فــــــاضــــــل« غــــايــــة فــي  الــــفــــن والـــــجـ

التقانة العصرية والرشاقة التنموية.

مشهدية فاتنة
هـــــنـــــا فـــــــي رحــــــــــــاب هـــــــــذا الـــــــحـــــــدث الــــــكــــــونــــــي، ال حــــــــــــدود لـــلـــحـــمـــاس 

الــــــــذي تــــتــــوزعــــه حــــشــــود كــــبــــيــــرة مـــــن الـــــــــــزوار فـــــي مـــشـــهـــديـــة فـــاتـــنـــة 

لـــرؤيـــة الــعــالــم فـــي مــكــان واحـــــد؛ إذ ال شـــيء يــمــكــن عـــبـــوره في 

هذا الحدث الثري بأبعاده اإلنسانية ومفاهيمه االجتماعية، 

ودالالته الحضارية، دون أن يستوقفك شغف المعرفة بأدق 

التفاصيل؛ ففي جــولــة استكشافية، على عــدد مــن األجنحة 

ســتــلــتــقــط الـــعـــيـــن صــــــــوراً رائــــعــــة وانــــطــــبــــاعــــات مـــذهـــلـــة عــــن عــالــم 

الــمــســتــقــبــل؛ فـــمـــثـــاً: أروع مـــا فـــي غـــابـــة الـــســـويـــد ذلــــك الــمــزيــج 

المتقن بين طبيعة الشمال الفاتنة وفــن العمارة اإلسامية 

الــــــبــــــديــــــعــــــة، وأجــــــــمــــــــل مــــــــا فــــــــي أســــــتــــــرالــــــيــــــا الــــــمــــــســــــاحــــــات الــــــــزاخــــــــرة 

بـــالـــمـــنـــاظـــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــخــــابــــة تــــحــــت ســــمــــاء مـــلـــيـــئـــة بــالــســحــب 

الــركــامــيــة، وأحــســن مــا فــي ســوريــنــام اكــتــشــاف حــيــوانــات نـــادرة 

تــعــيــش فــــي غــــابــــات مـــظـــلـــمـــة، وأبـــــــدع مــــا فــــي هـــولـــنـــدا »مـــخـــروط 

الــطــعــام« الــذي ينغمر بنباتات لطيفة صالحة لــأكــل، وأروع 

ما في البرازيل قصيدة مياه األمــازون التي تشدو في صحراء 

دبي، وأبسط ما في أذربيجان أوراق الشجر المستوحاة من 

الطبيعة، وأصعب ما في سنغافورة اإلجابة عن سؤال: أين 

تبدأ الطبيعة وتنتهي العمارة؟

لوحة بديعة
كـــــــــــل صـــــــــــــــــــورة مـــــــــــن هـــــــــــــــذه الـــــــــــــصـــــــــــــور، هـــــــــــي قــــصــــة 

بــــــــــــشــــــــــــريــــــــــــة، وقــــــــــــصــــــــــــة طـــــــــبـــــــــيـــــــــعـــــــــة، وقــــــــصــــــــة 

مــــنــــجــــزات دولـــــــــة، وحـــــضـــــارة شـــعـــب. 

كــــــــــــل صــــــــــــــــــــورة مــــــــــــن هــــــــــــــــذه الــــــــصــــــــور 

هــــــــــي لـــــــــوحـــــــــة بـــــــديـــــــعـــــــة األلـــــــــــــــــوان 

والـــــــــثـــــــــقـــــــــافـــــــــات مـــــــــــن بـــــــــانـــــــــورامـــــــــا 

إكــــــــــســــــــــبــــــــــو، يـــــــعـــــــيـــــــش الـــــــــــزائـــــــــــر 

تــفــاصــيــلــهــا عـــنـــدمـــا يــخــوض 

تجربة التانغو األرجنتيني 

كــجــزء مــن الــتــراث الثقافي 

اإلنـــــــــــســـــــــــانـــــــــــي، ويــــــنــــــتــــــقــــــل عــــبــــر 

ــــقـــــاء  ــــلـ مـــــــنـــــــطـــــــاد الـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل لـ

»أحــــــــــــــــــــــــــــــــــدب نـــــــــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــــــــردام« الـــــــــــــــــذي 

ــــتـــــمـــــة الــــــعــــــزلــــــة فـــي  ــــلــــــى عـ ــــر عــ ــــتــــــصــ انــ

ــــا يـــشـــاهـــد  ــــنـــــدمـ جـــــنـــــاح »الـــــــــضـــــــــوء«، وعـ

لـــــــقـــــــاء الـــــعـــــقـــــل الــــمــــتــــيــــقــــظ فــــــــي روســــــــيــــــــا مـــع 

ــــيـــــن، ثــــــم يــكــتــشــف  رمــــــــز األمـــــــــل الـــــمـــــشـــــرق فــــــي الـــــصـ

الطبيعة الجميلة ألندورا هذا البلد الجبلي الصغير، وينبهر 

بلؤلؤ مملكة البحرين، ويقف في بوركينا فاسو نقطة تاقي 

الفعاليات الثقافية والرياضات الكبرى في أفريقيا، ثم يقدم 

التحية والتقدير لتقاليد أنغوال األصيلة.

إنها لوحات إنسانية وثقافية وتراثية ثرية، تعكس النسيج 

الـــوثـــيـــق بـــيـــن الـــطـــبـــيـــعـــة الـــخـــابـــة وعـــبـــقـــريـــة اإلنـــــســـــان فــــي ابـــتـــكـــار 

تكنولوجيا االســتــدامــة. ولــعــل جــنــاح اإلمــــارات المستوحى من 

الــــشــــكــــل االنــــســــيــــابــــي والــــــقــــــوي لـــصـــقـــر يـــســـتـــعـــد لـــلـــتـــحـــلـــيـــق، أبـــلـــغ 

تــعــبــيــر عـــن هــــذه الـــعـــاقـــة وهـــــذه الــعــبــقــريــة، وأغـــنـــى صـــــورة عن 

اإلنسان اإلماراتي بما يملكه من اإلرادة والعزيمة،، واالعتزاز 

بإرث الماضي، ومد جسور الطموحات نحو المستقبل.

ال شـــــــــــــيء أجــــــــمــــــــل مــــــــــن هـــــــــــــذه الــــــمــــــشــــــهــــــديــــــة بـــــــكـــــــل تــــفــــاصــــيــــلــــهــــا 

مــجــتــمــعــة، وال شـــــيء أبــــهــــى مــــن هـــيـــبـــة الـــصـــقـــر بـــمـــا يــمــلــكــه مــن 

عزة وإباء وإرادة وانتماء، فلصقر اإلمارات الذي يفرض إيقاعًا 

خاصًا على الوجود، وقار خاص تفيض أمامه مشاعر اإلجال 

واالحــــتــــرام والــتــقــديــر بــأنــه مــلــك الــفــضــاء ذو الــمــعــدن األصــيــل، 

والمعطاء، يعكس صورة اإلنسان اإلماراتي المعتز بنفسه.

رؤية قيادة
فــعــلــى امــــتــــداد رمــــزيــــة الـــصـــحـــراء فــــي جـــنـــاح الـــصـــقـــر، ثـــمـــة ســـرد 

مــوحــد ومــتــقــن، يــســتــدعــي إلـــى الـــذاكـــرة مــامــح وجــــوه انجبلت 

لــتــكــتــب  الــــعــــزيــــمــــة واإلرادة والــــصــــبــــر والــــتــــبــــصــــر،  فـــــي قـــســـمـــاتـــهـــا 

رؤيــة قيادة حكيمة صنعت مجتمع »الامستحيل« ال سماء 

ــــًا مـــلـــحـــمـــة الـــعـــبـــور  لـــتـــطـــلـــعـــاتـــه الـــــطـــــمـــــوحـــــة، كــــمــــا صـــنـــعـــت تـــــمـــــامـ

الـــحـــضـــاري، مـــن ســــــاروق الــحــديــد قــبــل أربـــعـــة آالف عـــــام، إلــى 

أضخم حدث كوني في كوكبنا: إكسبو 2020 دبي.

ومــن يسبر حكمة الــبــيــداء أكــثــر، سيقرأ فــي ذاكـــرة كــل حبة 

رمل منثورة داخل جناح »الصقر«، قصة إرادة، ورواية وطن، 

وحكاية إنسان، يتعرف من خالها إلى فلسفة الصحراء بما 

تحمله من قيم نبيلة تربى عليها شعب السعادة، وحقق في 

ظال »غافها« الرؤية والوحدة.

هكذا.. في كل تفصيل لجناح الصقر، الممتد على مساحة 

ألف فدان، حكاية تروي تاريخ المبدعين األوائل الذين سطروا 

بـــحـــبـــر الــــقــــلــــب قــــصــــة وطـــــــن مـــلـــهـــم بـــقـــيـــمـــه اإلنــــســــانــــيــــة األصــــيــــلــــة، 

وحكاية مستقبل يفيض بطموحات علياء ال تحدها سماء.

وفـــي بــيــاضــه الــمــتــوهــج بــالــصــفــاء، يــنــتــمــي جــنــاح الــصــقــر إلــى 

ــــنـــــحـــــة وكــــــــل األزمــــــــنــــــــة؛ وكــــــــل الـــــعـــــالـــــم، ويــــعــــكــــس رؤيــــــة  كــــــل األجـ

ــــًا، كــــمــــا يــعــكــس  الــــبــــشــــريــــة فـــــي صــــنــــاعــــة مـــســـتـــقـــبـــل واعــــــــــد، تـــــمـــــامـ

حــــقــــيــــقــــة اإلمــــــــــــــــــارات الــــمــــشــــبــــعــــة بــــــاألصــــــالــــــة والــــــــــــــــروح الــــحــــضــــاريــــة 

واالنفتاح؛ ففي موطن الحلم واإلنــجــاز، تتمازج التنمية مع 

بناء اإلنسان، ورائحة الماضي مع الحاضر لتنتشر برفق في 

فضاء إكسبو.

لغة فريدة
بــيــن هـــذا الــبــيــاض الــبــاهــر وتــلــك 

الــــــعــــــوالــــــم الــــــزاهــــــيــــــة لـــلـــحـــدث 

الــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــم،  فـــــــــــــــــي  األروع 

ــــغــــــة فــــــــــريــــــــــدة، فـــي  ــــة لــ ــــمــ ثــ

إكــــــســــــبــــــو دبـــــــــــــــي، تــــتــــمــــرد 

فــــــي إحــــســــاســــهــــا، عــلــى 

مــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــازات الـــــــــتـــــــــعـــــــــبـــــــــيـــــــــر 

القواميس،  ومــفــردات 

يـــــكـــــفـــــي حـــبـــر  لـــــــــذلـــــــــك، ال 

مفرداتنا لرسم مشاعرنا 

في لوحة واحدة تستوعب 

ــــاهـــــدات؛ فـــهـــذا  جـــمـــيـــع الـــــمـــــشـ

الـــــعـــــرس األمـــــمـــــي الــــــــذي ولــــــد مــن 

رحـــــــــــم صـــــــــحـــــــــراء بـــــــكـــــــر، يـــــفـــــيـــــض بــــــمــــــا ال 

يــســتــطــيــع مــــداد الــقــلــم اســتــيــعــابــه فـــي جــولــة 

واحـــــدة، أمـــا جــولــتــنــا، فستبقى جــــزءاً مــن تــجــربــة حياتية، 

ومحاولة لقراءة دالالت هذا التفوق البشري الذي يوثق على 

جدران القلب رسالة أمل رائعة أجمل ما فيها »أن نور اإلرادة 

اإلنسانية سيبقى مشرقًا ولن ينطفئ في دبي«.

ملحمة حضارية بأبجدية الشمس

»إكسبو«

توليفة ساحرة
من الجغرافيا الهندسية تجمع 
روعة الفكر ولياقة المظهر

مناخات 
مبهجة يتناغم فيها الجمال مع 
اإلنسان والتكنولوجيا مع المكان

»أحدب نوتردام« 
ينتصر على العزلة في جناح 
»الضوء«

العقل المتيقظ 
في روسيا يلتقي رمز األمل 
المشرق في الصين

أصعب 
ما في سنغافورة اإلجابة عن 
سؤال: أين تبدأ الطبيعة وتنتهي 
العمارة؟

مياه األمازون 
قصيدة تشدو في صحراء دبي

جناح الصقر
صورة اإلمارات المشبعة 
باألصالة والروح الحضارية

ملحمة حضارية 
بأبجدية الشمس

وسامة معمارية وأناقة إبداعية ومسارات معبدة بالتحايا والترحاب

«  جنسيات متعددة تتابع فعاليات إكسبو | البيان 



األربعاء   |   ١ ٥ ١ ٦ ٧ د  لعد ا  |  ٢ ٠ ٢ ١ يســمبر  د   ٢ ٩  |  1 4 4 ٣ لــى   و أل ا ى   د جمــا   ٢ ٤

٠٥ 

دبي- رشا عبد المنعم 

نقلت فعاليات إكسبو دبي 2020، وناشطتها اليومية تاريخ الدول 

الــمــشــاركــة، حــيــث اســتــطــاع الـــزائـــر الــتــقــاط الــكــثــيــر مــن المتشابهات 

الـــتـــاريـــخـــيـــة، والـــتـــقـــالـــيـــد الــــمــــتــــوارثــــة الــــتــــي صــــاغــــت عــــــــادات الـــشـــعـــوب 

وأنـــمـــاطـــهـــا االجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــــتــــي تـــنـــاقـــلـــت الـــكـــثـــيـــر مــنــهــا عـــبـــر األســـفـــار 

الــرحــالــة، وضمنتها كتب المؤرخين والــرحــالــة، وشكلت  وقصص 

إحدى أهم نقاط االرتكاز ضمن مسارات التقدم والمعاصرة.

الــــــعــــــقــــــول وصــــنــــع  ــــبــــــو 2020 دبـــــــــــي »تـــــــــواصـــــــــل  وعـــــــبـــــــر شـــــــعـــــــار إكــــــســ

الــمــســتــقــبــل«، يــكــتــشــف الـــزائـــر الــعــديــد مـــن الــمــامــح الــثــقــافــيــة ذات 

األبـــــعـــــاد الـــتـــاريـــخـــيـــة واإلنــــســــانــــيــــة، الــــتــــي تـــطـــرحـــهـــا الــــــــــدول، كــوســيــلــة 

لـــلـــتـــواصـــل وبــــــث الــــمــــعــــرفــــة، بـــــــــدءاً مـــــن تــــاريــــخــــهــــا، الــــــــذي هـــــو إحـــــدى 

الوسائل التي يتوسل بها اإلنسان لفهم كينونته الحضارية.

فيجي
يــــقــــول ســــاكــــيــــو مــــــاتــــــاكــــــارورو مــــفــــوض جــــنــــاح جــــمــــهــــوريــــة فــــيــــجــــي، إن 

الـــــــــتـــــــــراث يــــشــــكــــل نــــقــــطــــة تــــــحــــــول فـــــــي تـــــــاريـــــــخ الـــــــتـــــــواصـــــــل الــــــحــــــضــــــاري، 

واالشـــــــتـــــــراك فـــــي غــــايــــة األهــــمــــيــــة بـــيـــن أفـــــــــراد األمــــــــة الـــــــواحـــــــدة، وأهـــــم 

عناصر التراث الثقافي واجبة الحماية في أي عصر من العصور، 

وإذ ســـمـــعـــت يـــــومـــــاً فـــــــــرداً مـــــن شـــعـــب فـــيـــجـــي يــــقــــول كـــلـــمـــة »بـــــــوال«، 

فـــاعـــلـــم أنـــــه يــقــصــد اســـتـــحـــضـــار طـــاقـــة إيـــجـــابـــيـــة إلـــــى الـــمـــكـــان، تــجــمــع 

الـــود والــســعــادة والــحــظ فــي مــكــان واحــــد. هـــذه الــطــاقــة اإليــجــابــيــة، 

وغــيــرهــا مــن مــعــانــي الــســعــادة، وقـــد ُتــفــاجــؤون عــنــدمــا تــعــرفــون أن 

بــالــثــروات واألشــخــاص اإليجابيين،  المليئة  هــذه األرض السعيدة 

مــعــرضــة لــلــخــطــر، بــســبــب االحـــتـــبـــاس الــــحــــراري، الـــــذي يــتــســبــب في 

ارتفاع مستوى سطح البحر، ويهدد الشعاب المرجانية.

 وتكونت أغلبية جــزر فيجي، نتيجة لــثــورات بركانية قبل نحو 

150 مـــلـــيـــون ســـنـــة، وال تــــــزال بـــعـــض الـــبـــراكـــيـــن نــشــطــة فــــي جــزيــرتــي 

فانوا لوفو وتافيوني. وأصبحت فيجي مأهولة بالسكان منذ القرن 

الثاني قبل الــمــيــاد، وتتكون فيجي مــن جــزر، تضم 332 جزيرة، 

منها 110 جزر مأهولة، بينما تحيط بها نحو 500 جزيرة صغيرة، 

ويبلغ مجموع المساحة الكلي، 18300 كم مربع. ويسكن أغلبية 

الـــســـكـــان 87 %، والـــبـــالـــغ عــــددهــــم نـــحـــو 850 ألــــفــــاً، جـــزيـــرتـــي فــيــتــي 

لوفيو وفانوا ليفو.

ويضيف ساكيو: سكان فيجي األصليون بنو أجمل المراكب 

فـــي الــمــحــيــط الــــهــــادي، وكـــانـــت مــعــظــم صــنــاعــاتــهــم الــمــلــبــوســات 

المصنوعة مــن لــحــاء الشجر والـــهـــراوات، وكــانــوا يطلقون على 

مـــوطـــنـــهـــم »فــــيــــتــــي«، بـــيـــنـــمـــا يـــطـــلـــق الـــتـــونـــغـــا عـــلـــى مـــوطـــنـــهـــم اســـم 

»فـــيـــســـي«، وأول مــــن أطـــلـــق عــلــيــهــا اســـــم فـــيـــجـــي، كـــــان الــقــبــطــان 

اإلنجليزي جيمس كوك. والتراث الثقافي للباد، يمثل سلسلة 

من المزيج الفسيفسائي، من الثقافات المتنوعة. وال يستثنى 

من كل ذلك، التأثير األوروبــي المباشر في السكان المحليين. 

ويــتــحــدث لــغــة فــيــجــي، وهـــي مــن عــائــلــة لــغــة الــمــايــو، 350 ألــفــاً 

مـــــن الـــــســـــكـــــان، إذ تــــعــــد لـــغـــتـــهـــم األولـــــــــــى، فــــضــــاً عـــــن اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة 

والهندية.

السيدة البيضاء
وتــقــول مفوضة جــنــاح ناميبيا، هندرينا مــبــوتــي، إن إكسبو دبــي، 

يـــجـــدد الـــشـــعـــور بـــاالكـــتـــشـــاف والــــتــــرحــــال الـــحـــقـــيـــقـــي، فــــي ظــــل تــقــدم 

ــــتـــــي قــد  ــــيـــــة الـ ــــتـــــراضـ ــــتـــــمـــــاعـــــي، والـــــــرحـــــــات االفـ وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل االجـ

تــمــنــحــنــا الــمــعــلــومــات والــثــقــافــة بــكــل تــأكــيــد، ولــكــنــهــا تــفــتــقــر لعنصر 

ــــات بـــــصـــــورة حــيــة  ــ ـــــابـ ــــلـــــة، والــــبــــحــــث عـــــن اإلجــ ــــئـ ــــتـــــواصـــــل وطــــــــرح األسـ الـ

الــمــعــروضــات، واكتساب  ومــبــاشــرة، حيث يمكن لمس وتفحص 

الــــمــــعــــلــــومــــات، ولــــــقــــــاء أشــــــخــــــاص مــــــن دول أخـــــــــــرى، فــــنــــحــــن، عــلــى 

ســبــيــل الـــمـــثـــال، فـــي نــامــيــبــيــا، نــتــبــاهــى بــــواحــــدة مـــن أكـــبـــر مــجــمــوعــة 

مــن الــلــوحــات الــصــخــريــة الــقــديــمــة لــلــعــالــم، نــحــتــت مــن قــبــل قبائل 

ســـان بــوشــمــن، مــنــذ آالف الــســنــيــن، كــمــا تــوجــد هــنــاك أكــثــر مــن 43 

ألــــف صـــــورة فـــرديـــة، كـــل واحــــــدة تــعــكــس الــحــيــاة الــبــريــة الــمــحــلــيــة، 

ــــيـــــر. ومـــــن الــــلــــوحــــات األكــــثــــر شــــهــــرة، هــي  ومـــشـــاهـــد الـــصـــيـــد واألســـــاطـ

لــوحــة السيدة البيضاء فــي بــرانــدبــرغ، ويعتقد بــأن عمرها حوالي 

16 ألف سنة. 

وتــشــيــر إلــــى أن الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة فـــي إكــســبــو دبـــي، 

تــعــد أحـــد اهـــم الــركــائــز األســاســيــة الــتــي تــشــكــل الــمــنــظــومــة الثقافية 

بين الشعوب، بهدف بناء جسور التواصل بين األمم والشعوب، 

من خال تهيئة األجواء المائمة من قلب الحدث، والتي تعتمد 

على االبتكار والبحث الدؤوب عن آليات تثيري المشهد االبتداعي 

الـــقـــائـــم عـــلـــى الــــتــــواصــــل وفـــهـــم اآلخـــــــر، فـــالـــعـــالـــم مــــن حـــولـــنـــا يــعــيــش 

ــــيـــــوم فــــتــــرة انــــتــــقــــال حــــــضــــــاري، حـــافـــلـــة بـــالـــكـــثـــيـــر مـــــن قــــــوى الــتــغــيــيــر  الـ

والــــتــــفــــاعــــات، حـــيـــث يــنــقــلــنــا الـــمـــشـــهـــد الــــّثــــقــــافــــي إلــــــى آفـــــــــاٍق أرحــــــب، 

وأبعاد مكانّية أسهمت بشكٍل جلّي في إمداد هذا المشهد بباقات 

متنوعة من الروافد اإلنسانية.

40 قبيلة
وتــعــتــقــد الـــيـــمـــارا بــاتــيــفــا مـــفـــوضـــة جـــنـــاح قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان، أن الــجــانــب 

التاريخي، من أهــم النقاط التي يسعى الجناح، لتسليط الضوء 

ـــــح: ُســـِكـــنـــت  ـــــوضــ عــــلــــى جــــوانــــبــــهــــا الــــمــــرتــــبــــطــــة بــــالــــثــــقــــافــــة الــــشــــعــــبــــيــــة. وتــ

قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن 3 آالف عـــــــام، وحـــصـــلـــت عـــلـــى اســمــهــا 

من أكبر مجموعاتها العرقية، القرغيز، وتعنى »نحن أربعون«، 

نسبة إلى 40 قبيلة من البدو الرحل ذوي األصول التركية، الذين 

توحدوا وشكلوا األمة القيرغيزية، وهم في األصل مجموعة من 

الــشــعــوب الــبــدويــة مــن ســهــوب سيبيريا الجنوبية، هــاجــروا جنوباً 

بين القرنين الحادي عشر والسادس عشر، إلى مراكز آسيا بهدم 

الدولة األيغورية، وفرض سيطرتهم على المنطقة لمدة 6 قرون، 

لكن تغير قدرهم مع قــدوم جنكيز خــان، وسيطرة المغول على 

آسيا الوسطى عام 1207، إذ انتهى بهم األمر إلى فقدان نفوذهم 

وتنظيمهم السياسي، ثم أعيد تأسيس كيانهم بعد سبعة قرون، 

أي فـــي الــعــصــر الــســوفــيــيــتــي، ويــبــلــغ الـــيـــوم عــــدد الـــســـكـــان أكـــثـــر من 

8 مــــايــــيــــن، وهــــــو شـــعـــب مـــتـــعـــدد األعـــــــــــراق، حـــيـــث يـــشـــكـــل الــقــرغــيــز 

نــحــو 65 % منهم والـــــروس، مــا يــقــارب 12 % و13 % مــن األوزبـــك 

واألقليات.

وتــــقــــول الــــيــــمــــارا: تـــجـــمـــع بـــلـــدنـــا بـــيـــن الـــجـــمـــال الــــبــــديــــع، واألهـــمـــيـــة 

االقتصادية، والبيئة الضاربة في القدم، فقد انعكست جغرافيتها 

القاسية بوضوح، على ثقافة الشعب، الذي استحوذت فيه مهنة 

ترويض الطيور الجارحة، مثل النسور والصقور، وصيد الثعالب 

واألرانـــــــب والــــذئــــاب، عــلــى جــــزء كــبــيــر مـــن هــويــتــه وتــــراثــــه. وهــــي من 

المهارات التي اكتسبوها على يد المغول، وكانت كل أسرة تملك 

ــــائـــــراً واحــــــــــداً، مــــن أجـــــل تـــأمـــيـــن غـــذائـــهـــا واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، أمـــــا اآلن،  طـ

تحول ما كان ضرورة ملحة أو مهنة روتينية، إلى هواية ورياضة، 

تقام لها المسابقات والمهرجانات السنوية.

سان مارينو
 وفي ما يتعلق بأهمية التراث في إثراء المشهد الثقافي، وتعزيز 

التواصل الحضاري، تقول إيــاريــا بريزي مديرة اإلعــام في جناح 

ســــان مـــاريـــنـــو: تــقــع ســــان مــاريــنــو عــلــى الـــحـــدود بــيــن إقــلــيــمــي مــاركــي 

وإمــيــلــيــا رومـــانـــيـــا، بـــوســـط إيـــطـــالـــيـــا، وتـــعـــد أيـــضـــاً ثـــالـــث أصـــغـــر دولـــة 

في أوروبا، بعد إمارة موناكو ودولة الفاتيكان، إلى جانب موقع 

استثنائي على الــجــانــب الــشــرقــي مــن جــبــال »األبــيــنــيــنــي«، بسلسلة 

من الشوارع الضيقة المليئة بالمتاجر الحرفية، واألبراج المطلة 

على جبل تيتانو المهيب، والزي الرسمي لحراسها عند المدخل، 

باللونين األزرق الداكن والبرتقالي، وسيوف الفرسان، والقبعات 

المزينة بالريش، حيث ال تزال تشعر فيها بأجواء ملكية خاصة، 

ويبلغ عدد سكان سان مارينو، أكثر من 32 ألف نسمة، وتعرف 

بــأقــدم دولـــة ذات ســيــادة وجــمــهــوريــة دســتــوريــة فــي الــعــالــم، حيث 

إنــــهــــا اســــتــــمــــرار لــلــمــجــتــمــع الــــرهــــبــــانــــي الــــمــــدنــــي، الـــــــذي تــــأســــس فـــــي 3 

سبتمبر من عام 301 الميادي، على يد الحجار مارينوس.

وتـــــقـــــول كــــلــــوي إبـــــــراهـــــــام مــــفــــوضــــة جــــنــــاح جـــــــزر مـــــــارشـــــــال: عـــرفـــت 

جـــزر مـــارشـــال أول مـــرة مـــن قــبــل المستكشفين األوروبـــيـــيـــن، بمن 

فــيــهــم مــــاغــــان، فـــي بـــواكـــيـــر الـــقـــرن الـــخـــامـــس عـــشـــر، ويـــعـــود سبب 

إلـــــــى عـــــــام 1788 م، حــــيــــث كــــان  الـــــــجـــــــزر،  تـــســـمـــيـــة واكـــــتـــــشـــــاف هـــــــذه 

القبطان البريطاني جون مارشال، أو المعروف أيضاً باسم ويليام 

مارشال، وبمساعدة القبطان طوماس غيلبرت، الذي كان ينقل 

المساجين إلى منطقة نيوساوث ويلز، قد اكتشفا هذه الجزيرة، 

وسميت نسبة إلى مارشال. 

قيم
التكوين الحضاري للشعوب،  الثقافات وتأثيرها في  وعــن تمازج 

ــــيــــــم نــــاغــــلــــو مـــــفـــــوض جـــــنـــــاح تــــــشــــــاد: ثــــمــــة مــــجــــمــــوعــــة قــيــم  ــــراهــ قــــــــال إبــ

إنــســانــيــة أســاســيــة مشتركة بــيــن كــل الــفــضــاءات الــثــقــافــيــة والدينية 

فـــي الـــعـــالـــم، ويــنــبــغــي اســتــثــمــارهــا والــتــركــيــز عــلــيــهــا لــتــكــريــس وحـــدة 

اإلنسانية ووحدة »الجوهر اإلنساني« بروح مسؤولة متفتحة على 

الــعــالــم، تــحــت مظلة الــتــســامــح فــالــتــنــوع مــصــدر لــابــتــكــار ولتجديد 

والمحافظة على هويتنا وتراثنا العائلي كشعوب وجاليات وجدت 

اهــتــمــامــاً وتــقــديــراً أيــضــاً مــن دولـــة اإلمـــــارات الــتــي حــرصــت عــبــر إدارة 

التعدد الثقافي على العديد من المبادرات العالمية، التي تدعم 

الــمــســؤولــيــة الــمــجــتــمــعــيــة وتــنــشــر ثــقــافــتــهــا فـــي الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي، 

ــــقــــــارب الــــثــــقــــافــــي الـــــــــذي يـــســـهـــم فــي  ــــتــ فـــــضـــــاً عــــــن أهــــمــــيــــة الـــــتـــــبـــــادل والــ

تعميق أواصر العاقات والروابط اإلنسانية ونشر التسامح، وتقع 

جــمــهــوريــة تـــشـــاد فـــي وســــط الــــقــــارة اإلفـــريـــقـــيـــة تـــقـــريـــبـــاً، ويــبــلــغ عــدد 

ســكــانــهــا نــحــو 16 مــلــيــون نــســمــة، تــتــمــدد عــلــى مــســاحــتــهــا الــواســعــة 

نــحــو )252( قبيلة يــتــحــدث أفـــرادهـــا أكــثــر مــن )400( لــغــة ولهجة، 

والـــعـــربـــيـــة والــفــرنــســيــة هــمــا الــلــغــتــان الــرســمــيــتــان. وتــشــبــه الـــســـودان 

بــشــكــل كــبــيــر فــي تركيبتها الــديــمــوغــرافــيــة واالجــتــمــاعــيــة، إذ تسكن 

أنحاءها الجنوبية قبائل أغلبها من المسيحيين، أما في الشمال 

فتسكنها قبائل من المسلمين ونسبة انتشار اإلسام تفوق %70.

المشترك التاريخي..  حكايات التنقل والتواصل

«  إيالريا بريزي

«  ساكيو ماتاكارورو « كلوي إبراهام 

» ابراهيم ناغلو « هندرينا مبوتي« اليمارا باتيفا

« لوحة السيدة البيضاء، ناميبيا، براندبيرغ | أرشيفية

« نموذج مصغر لسفينة كانت تستخدم في المعارك البحرية والتجارة  

« تاريخ الحضارة اإلنسانية نقطة ارتكاز شعوب العالم 
في إكسبو 2020 |  تصوير:  إبراهيم صادق
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سالمة الزوار 
 إجراءات احترازية ووقائية مشددة والعارضين أواًل

لضمان سالمة الزوار والعارضين في 
»إكسبو 2020 دبي« | البيان

أكــد محمد األنــصــاري، نائب الرئيس لالتصال والمتحدث الرسمي لـ»إكسبو 

2020 دبــي« أن صحة جميع الــزوار والمشاركين والعاملين في إكسبو، هي 

عــلــى رأس األولـــويـــات، قـــائـــالً: »مــنــذ انــطــالق فــعــالــيــات الــحــدث الــعــالــمــي نعمل 

مـــع الــجــمــيــع لــضــمــان تــقــديــم تــجــربــة اســتــثــنــائــيــة نــجــمــع فــيــهــا الــعــالــم والــمــاليــيــن 

من الزوار بأمان وفق أعلى معايير السالمة، وفي سبيل ذلك نطبق إجراءات 

صارمة ودقيقة تتبنى توصيات الجهات الصحية المحلية والعالمية بما في 

ذلك هيئة الصحة في دبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ومنظمة الصحة 

العالمية«. 

وأضـــــــاف: »جـــائـــحـــة »كـــوفـــيـــد 19« تـــفـــرض تـــحـــديـــات كــبــيــرة عــلــى الــجــمــيــع، ولــكــنــنــا 

على ثقة بأن اتباعنا أفضل الممارسات وتوصيات الجهات المختصة يجعلنا 

قادرين على أن نقدم للعالم نموذجًا في التعامل األمثل مع التحديات«.

وتـــم تــوفــيــر الــعــديــد مـــن أجـــهـــزة تــعــقــيــم األيـــــادي فـــي مــخــتــلــف أرجـــــاء إكــســبــو من 

مـــمـــرات وشـــــــوارع عـــامـــة وفــــي األبـــنـــيـــة، إلــــى جـــانـــب تــوفــيــر الــتــعــقــيــم فـــي مختلف 

أجــنــحــة الــدولــة الــمــشــاركــة، مــع الــتــشــديــد عــلــى االلـــتـــزام بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة 

كالتباعد االجتماعي ولبس الكمامات.  )دبي - وائل نعيم(
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دبي - البيان 

إكــــــســــــبــــــو 2020 دبــــــي  مـــــــــن  الـــــــثـــــــاثـــــــة األولــــــــــــــــــى  شــــــــهــــــــدت األشـــــــــهـــــــــر 

عــــــــــدداً هـــــائـــــاً مـــــن فــــعــــالــــيــــات تــــوطــــيــــد الـــــعـــــاقـــــات بــــيــــن الــــبــــلــــدان، 

والــــمــــنــــظــــمــــات، والــــفــــنــــانــــيــــن، تــــنــــوعــــت مـــــا بــــيــــن إبــــــــــرام الـــصـــفـــقـــات 

المناخية، ومن  االستثمارية والفعاليات المعنية باألهداف 

التعاون عبر الحدود إلى المهرجانات متعددة الجنسيات، 

مـــــا يـــجـــســـد بـــمـــعـــنـــى الـــكـــلـــمـــة شــــعــــار الـــــحـــــدث الــــــدولــــــي »تــــواصــــل 

العقول وصنع المستقبل«.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، أبرمت أوغندا صفقات تجارية 

اتـــفـــاقـــيـــات  مـــالـــيـــزيـــا  أبـــــرمـــــت  بـــيـــنـــمـــا  مـــلـــيـــون دوالر،  بـــقـــيـــمـــة 650 

تــجــاوزت قيمتها 1.7 مــلــيــار دوالر فــي األســبــوعــيــن األّولـــيـــن من 

إكسبو 2020 دبــي، كما شهد الشهر ذاتــه إعــان واليــة ساو 

بــاولــو الــبــرازيــلــيــة إبـــرام صفقات تــجــاريــة جــديــدة بلغت قيمتها 

1.1 مليار دوالر، كما وقعت اإلمارات وسان مارينو والبرازيل 

مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي. 

على صعيد آخر، أثبتت احتفاالت اليوبيل الذهبي لدولة 

ــــيـــــة إلبـــــــــــــرام الـــــصـــــفـــــقـــــات، وفـــــــــي هـــــذا  ــــبـ اإلمــــــــــــــــــارات أنــــــهــــــا فــــــرصــــــة ذهـ

ــــاكــــــرون إكــســبــو  الــــســــيــــاق، زار الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــ

2020 دبـــي فـــي 3 ديــســمــبــر الـــجـــاري، والــتــقــى صــاحــب السمو 

الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان، ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نــائــب 

القائد األعلى للقوات المسلحة، وشهدت الزيارة توقيع عدد 

من االتفاقيات لمصلحة اإلمارات وفرنسا، بينما جذبت والية 

ماهاراشترا الهندية استثمارات بقيمة ملياري دوالر.

واســـتـــمـــر بـــرنـــامـــج اإلنـــــســـــان وكــــوكــــب األرض فــــي إكـــســـبـــو فــي 

ــــاءات تـــجـــمـــع األطـــــــــــــراف الـــمـــعـــنـــيـــة مــــــن شــــتــــى أرجـــــــاء  ــ ــــقـ ــ تـــنـــظـــيـــم لـ

العالم لإلسهام بالخبرات، والمحتوى، وأفضل الممارسات 

التي من شأنها تشجيع التعاون الدولي لمواجهة التحديات. 

ونظم البرنامج بالفعل فعاليات خمسة أسابيع، أفضت إلى 

إبــــرام مجموعة كــبــيــرة مــن االتــفــاقــيــات والــتــعــهــدات المدفوعة 

بالتحرك الجاد. 

تواصل العقول
وقـــــالـــــت نـــــاديـــــة فــــيــــرجــــي، رئــــيــــســــة الــــمــــوظــــفــــيــــن، رئــــيــــســــة بـــرنـــامـــج 

الناس والكوكب في إكسبو 2020 دبي: هدف إكسبو تواصل 

ــــو الـــــهـــــدف الـــقـــائـــم  ــ ــــًا وهـ ــ ــــراقـ ــ الــــعــــقــــول لـــصـــنـــع مـــســـتـــقـــبـــل أكــــثــــر إشـ

على اإليمان بأن الحلول االبتكارية والتقدم هما نتاج التقاء 

األشخاص واألفكار.

ــّنــــــاع الـــتـــغـــيـــيـــر مــن  ــ وأضـــــــافـــــــت: جــــمــــع إكــــســــبــــو 2020 دبـــــــي صــ

شـــتـــى أرجـــــــــاء الــــعــــالــــم، أفــــــــــــراداً ومــــنــــظــــمــــات، يـــعـــمـــلـــون يــــــــداً بـــيـــٍد 

إلحــداث تأثير إيجابي. من دواعــي سرورنا رؤيــة إبــرام العديد 

مــن االتفاقيات الملموسة، ونتطلع إلــى المزيد مــن عاقات 

الــــتــــعــــاون، وإبــــــــــرام الـــصـــفـــقـــات، وإقـــــامـــــة الـــتـــحـــالـــفـــات فــــي ثــاثــة 

األشهر التالية.

وضــمــن فــعــالــيــات أســـبـــوع الــمــنــاخ والــتــنــوع الــحــيــوي، الـــذي 

ــــتـــــرة مــــــن 3 وحـــــتـــــى 9 أكـــــتـــــوبـــــر، أطــــلــــقــــت اإلمـــــــــــارات  ــــفـ عــــقــــد فــــــي الـ

ــــبـــــادرة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــتــحــقــيــق الـــحـــيـــاد الـــمـــنـــاخـــي بــحــلــول  »الـــــمـ

تــتــجــاوز 163 مــلــيــار دوالر  2050«، الــتــي ستشهد اســتــثــمــارات 

ُيـــــجـــــرى ضـــخـــهـــا فـــــي مـــــجـــــاالت الــــطــــاقــــة الـــنـــظـــيـــفـــة والــــمــــتــــجــــددة، 

لتحقيق مستهدف الدولة بحلول منتصف القرن.

واســـــتـــــكـــــمـــــاالً لـــــهـــــذا الــــــمــــــوضــــــوع، وّقــــــعــــــت كــــــل مــــــن حــــكــــومــــات 

اإلمارات واألردن، وإسرائيل، يوم 22 نوفمبر الفائت، إعانًا 

مـــهـــمـــًا، تــلــتــزم فــيــه إنـــشـــاء طـــاقـــة كــهــربــائــيــة مـــتـــجـــددة، وتــحــلــيــة 

للمياه في المنطقة لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير 

المناخي وندرة المياه. 

وأشـــاد جــون كــيــري، المبعوث الــرئــاســي األمــريــكــي الخاص 

لــلــمــنــاخ والــــذي شــهــد الــتــوقــيــع، بــاالتــفــاقــيــة، إذ وصــفــهــا قــائــاً: 

ــــتـــــعـــــاون أن  ــــلـ ــــيـــــف يــــمــــكــــن لـ ــــهـــــر كـ ــــتـــــذى بـــــــه ُيـــــظـ »إنـــــــهـــــــا نـــــــمـــــــوذج يـــــحـ

يسهم في تسريع نقل الطاقة، وإنشاء مرونة أكثر للتصدي 

لتأثيرات التغير المناخي«.

شركاء 
وضــمــن فــعــالــيــات أســبــوع الــفــضــاء، الـــذي عــقــد فــي الــفــتــرة من 

17 وحـــتـــى 23 أكـــتـــوبـــر، صـــرّحـــت وكـــالـــة اإلمــــــــارات لــلــفــضــاء أنــهــا 

ســتــعــمــل مــــع الــــشــــركــــاء االســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن لـــتـــطـــويـــر بــــرامــــج تــتــيــح 

الفرصة للقطاع الــخــاص لاستثمار فــي مجال الــفــضــاء. وفي 

20 أكتوبر، وّقعت وكالة اإلمارات للفضاء مع وكالة الفضاء 

اإلسرائيلية مــذكــرة تفاهم، قــد تشهد وضــع علَمي الدولتين 

عـــلـــى الـــقـــمـــر بـــحـــلـــول عــــــام 2024، وتـــــوفـــــر إطــــــــــاراً لـــعـــقـــد شـــراكـــة 

اســتــراتــيــجــيــة نــافــعــة ومــتــبــادلــة لــتــعــزيــز الــجــهــود لــجــمــع بــيــانــات 

الفضاء العلمية، وتحليلها. 

وعــــــــــــــــــاوة عــــــلــــــى ذلـــــــــــــــك، كـــــشـــــفـــــت جــــــامــــــعــــــة كــــــيــــــرتــــــن وجـــــامـــــعـــــة 

اإلمـــــــــارات، فـــي 19 أكـــتـــوبـــر، عـــن خــطــط مــشــتــركــة لــتــطــويــر أول 

مرصد السلكي مصفوف في مدينة العين، وذلــك من خال 

الــــتــــعــــاون االســــتــــراتــــيــــجــــي الــــقــــائــــم بـــيـــن أســــتــــرالــــيــــا واإلمـــــــــــــارات فــي 

مجالي البحث والتطوير. 

وضـــــمـــــن فــــعــــالــــيــــات أســـــبـــــوع الـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــضــــريــــة والــــريــــفــــيــــة، 

ــــقــــــد فــــــــي الــــــفــــــتــــــرة مــــــــن 31 أكــــــتــــــوبــــــر وحـــــــتـــــــى 6 نــــوفــــمــــبــــر،  الـــــــــــــذي عــ

كشف برنامج األمــم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل 

األمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة( عــــــن »خــــريــــطــــة طـــــريـــــق الــــمــــرحــــلــــة األخــــــيــــــرة«؛ 

وهي مخطط يهدف إلى تحقيق نهج شامل ومتمركز لجعل 

المستوطنات العشوائية آمنة ومستدامة. 

 أفكار الشعوب 
فــي نــوفــمــبــر الــمــاضــي، أثــنــاء أســبــوع الــتــســامــح والــتــعــايــش في 

ــــار الـــشـــعـــوب  ــــكــ تــــمــــت اســــتــــضــــافــــة مـــــهـــــرجـــــان أفــ إكــــســــبــــو 2020، 

األصلية والقبلية »تي أراتيني«، وهو األول من نوعه في تاريخ 

مــــعــــارض إكـــســـبـــو الــــدولــــيــــة. وشــــهــــدت الــفــعــالــيــة الـــُمـــقـــامـــة عــلــى 

مــدى ثاثة أيــام التعاون بين أوتــيــارا نيوزيلندا وكــل من دولة 

اإلمـــارات، وأستراليا، وكندا، والــواليــات المتحدة األمريكية، 

ومـــالـــيـــزيـــا، وبـــــــاراغـــــــواي، وبـــنـــمـــا لـــبـــنـــاء عــــاقــــات جــــديــــدة، وعــقــد 

شراكات لمعالجة القضايا التي تواجه عالمنا اليوم. 

وشـــهـــد إكـــســـبـــو 2020 دبـــــي أيــــضــــًا افـــتـــتـــاح الـــقـــمـــة الــعــالــمــيــة 

المشتركة لألديان في جناح إيطاليا، وجمعت علماء ورجال 

دين ومفكرين لتعزيز الحوار بين مختلف األديان.

وشهد أحدث أسبوع من أسابيع الموضوعات في إكسبو 

2020 دبـــــــــي، والـــــــــــذي ركــــــــز عــــلــــى الــــمــــعــــرفــــة والـــــتـــــعـــــّلـــــم، وأُقـــــيـــــم 

فــي الــفــتــرة مــن 12 وحــتــى 18 ديــســمــبــر، عــــدداً مــن االتــفــاقــيــات 

التعليمية. وجرى االتفاق في قمة »ريوارد« التي استضافتها 

مؤسسة دبي العطاء يوم 14 ديسمبر، على تمويل التعليم 

ــــنـــــظـــــمـــــة الــــــتــــــعــــــاون  فـــــــــي 37 دولــــــــــــــة مـــــــــن الـــــــــــــــــدول األعــــــــــضــــــــــاء فـــــــــي مـ

الــــبــــرنــــامــــج  ــــار دوالر. ويـــــــهـــــــدف  ــــيـ ــلـ ــ مـ نـــــصـــــف  بــــقــــيــــمــــة  اإلســـــــــامـــــــــي، 

الُمسمى »مــبــادرة تمويل التعليم الــذكــي« إلــى مــســاعــدة 28 

مليون طفل ال يذهبون إلى المدرسة. 

منصة تعلم 
وأطــــلــــقــــت كـــــل مـــــن شــــركــــة أكـــســـنـــتـــشـــر، شــــريــــك إكـــســـبـــو 2020 

لــــــلــــــخــــــدمــــــات الـــــــرقـــــــمـــــــيـــــــة، ومـــــــؤســـــــســـــــة دبــــــــــــي الــــــــعــــــــطــــــــاء، وشــــــركــــــة 

مايكروسفت، ومنظمة األمــم المتحدة للطفولة »يونيسف« 

الذين  يــوم 12 ديسمبر منصة تعّلم رقمية عالمية للشباب 

تـــــتـــــراوح أعــــمــــارهــــم مــــن 15 وحــــتــــى 24 عــــامــــًا فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 

العالم، إذ تقدم تعليمًا مجانيًا ُمعتمداً، وتدريبًا للمهارات. 

وشـــهـــد إكــســبــو 2020 أيـــضـــًا مــجــمــوعــة مـــن أوجـــــه الــتــعــاون 

الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة، ومـــن بــيــنــهــا مــعــرض فــنــي عــبــر الـــقـــارات بين 

مالطا ودولة اإلمارات، وأسبوع الموضة، الذي نّظمه جناح 

المكسيك وعـــرض تصميمات مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم على 

مــمــرات الــعــرض فــي أجــنــحــة إســرائــيــل، وســويــســرا، وتــايــانــد، 

والــــواليــــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، ومــهــرجــان الــلــغــة الــبــرتــغــالــيــة 

الذي جمع مؤّدين وفنانين من البرتغال، وأنغوال، والبرازيل، 

وموزمبيق، وساو تومي وبرينسيب، وتيمور – ليشتي.

ــّثــــــل الـــــتـــــعـــــاون بــــيــــن الــــمــــخــــرج الــــمــــشــــهــــور عــــالــــمــــيــــًا شـــيـــخـــار  ــ ومــ

كابور، والموسيقار والملحن الحائز كاً من جائزتي أوسكار 

وغــــــــرامــــــــي إيـــــــــــه. آر. رحـــــــمـــــــان إلنـــــــشـــــــاء الــــمــــســــرحــــيــــة الـــمـــوســـيـــقـــيـــة 

لـــمـــاذا؟، الــتــي ســتــعــرض الـــمـــرة األولـــــى فـــي ســاحــة الـــوصـــل في 

يناير 2022، واحداً من أهم أوجه التعاون الُمعلن عنها. 

ويمثل إكسبو 2020 دبي، أكثر معارض إكسبو الدولية 

شــــمــــوالً وتـــنـــوعـــًا عـــلـــى اإلطــــــــاق، ويــســتــمــر مـــــدة ســـتـــة أشـــهـــر. 

ومن المتوقع إقامة المزيد من أوجه التعاون الُمثمرة قبل 

انــــتــــهــــاء فــــعــــالــــيــــات الـــــحـــــدث الــــدولــــي 

يوم 31 مارس 2022.
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جزر سليمان.. جمال ملهم 

دبي - سعيد الوشاحي

الجمال ليس مجرد لقطة ساكنة، بل هو قادر على تحريك 

الــنــاس ونــشــر الــبــهــجــة، ودفــعــهــم إلـــى الــفــهــم واالســتــكــشــاف، 

وحــفــزهــم عــلــى حــمــايــتــه إذا تــعــرض لــلــتــهــديــد. ذلـــك مــا تهدف 

دولــة جــزر سليمان إلــى إيصاله للعالم من خــال مشاركتها 

فــي إكسبو 2020 دبـــي، إذ تــؤمــن بــأن الــجــمــال أداة للتفاعل 

مــــع الــــزائــــر وتــيــســيــر اســتــيــعــابــه لـــفـــكـــرة أنـــــه لــلــحــفــاظ عـــلـــى هـــذا 

الجمال الــذي يحيط بنا فإننا بحاجة إلى أن نتخذ إجــراءات 

حياله، وأن الجمال في حد ذاته فرصة ال تعوض.

تعمير الجبال
تــروي جــزر سلميان عبر جناحها قصصاً عن الجمال وكيف 

تستمد طــاقــة اإلبــــداع مــن الطبيعة وحــدهــا، وكــيــف استطاع 

الـــبـــشـــر عـــلـــى مــــر الـــعـــصـــور فــيــهــا بـــنـــاء الــــمــــدن وتـــعـــمـــيـــر الــجــبــال 

وإقــــامــــة إمـــبـــراطـــوريـــات، وأصـــبـــح الــمــحــيــط الـــــذي يــحــيــط بــجــزر 

سليمان يزخر بصنوف السفن والطائرات وحتى الغواصات 

الـــقـــديـــمـــة، وقـــــد انــــزرعــــت بـــعـــض قــيــعــانــه بـــحـــطـــام تــشــهــد عــلــى 

ويــــات الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وتــحــولــت اآلن إلـــى شــعــاب 

مرجانية اصطناعية رائعة متناغمة مع الحياة البحرية.

ويــــعــــكــــس الـــــجـــــنـــــاح عــــلــــى جـــــــدرانـــــــه الـــــجـــــمـــــال تــــحــــت الـــــمـــــاء، 

واألشــــــكــــــال واألنــــــــــــواع الــــتــــي تـــضـــمـــهـــا الــــشــــعــــاب الـــمـــرجـــانـــيـــة مــن 

أسماك ال مثيل لها في العالم، وبين هذه الشعاب تنبعث 

الـــحـــيـــاة مــــن أســــمــــاك الـــــقـــــادوح الـــضـــخـــمـــة إلـــــى بــــزاقــــة الـــنـــيـــون، 

ومن المرجان المروحي ذي األلــوان المبهجة إلى السلسلة 

الغذائية الكاملة من الكائنات التي تتضمن تجمعات هائلة 

ــــاراكــــــودا، وصــــــــوالً إلـــــى أســــــــراب الـــقـــروش  ــبــ ــ مــــن الـــزعـــنـــفـــيـــات والــ

الرمادية.

نسيم عليل
ويعرض الجناح بعضاً من صور أنواع الطيور والضفادع التي 

تنفرد بها جزر سليمان، فهناك ما يقارب 173 نوعاً مختلفاً 

على األقــل من الطيور، ويمكن مشاهدة أطياف عديدة من 

األلـــــــــوان الـــمـــدهـــشـــة ألنــــــــواع الــــبــــبــــغــــاوات والــــحــــمــــام األحـــــمـــــر، أو 

النسر السليماني.

وتــــعــــد جـــــــزر ســـلـــيـــمـــان مـــــن األمــــــاكــــــن الـــمـــتـــمـــيـــزة عــــالــــمــــيــــاً مــن 

نــاحــيــة الــتــنــوع الــبــيــئــي والـــتـــوطـــيـــن، إذ يــشــكــل األرخـــبـــيـــل جــــزءاً 

من منطقة أثرى مناطق العالم بالتنوع الجغرافي، وتشغل 

غابات المانغروف وبستاتين جوز الهند الشريط الساحلي، 

في حين تتشابك األجــزاء الداخلية من الجزر المرتفعة في 

األدغـــــال الــمــمــتــدة مـــن غـــابـــات األخـــشـــاب الــصــلــبــة المنخفضة 

إلى الحشائش التي تنمو فوق القمم العالية.

الباهاما.. سرديات فنية على صدف البحر
دبي - غسان خروب 

لــلــوهــلــة األولـــــى قـــد تــظــنــهــا لـــوحـــات عـــاديـــة، تــجــمــع فـــي إطـــارهـــا صــــوراً 

مــخــتــلــفــة جـــّلـــهـــا تــــأرجــــح بـــيـــن األبــــيــــض واألســــــــــود، قــــد ال تـــهـــتـــم بـــهـــا أو 

تـــرمـــقـــهـــا بـــنـــظـــرة خــــاطــــفــــة، ولــــكــــن فــــي الـــــواقـــــع تــــبــــدو خــــــاف ذلـــــــك، إن 

دقــــقــــت الـــنـــظـــر فـــيـــهـــا، ســـتـــجـــدهـــا صــــــــوراً قــــد خــــرجــــت مــــن رحــــــم ذاكــــــرة 

الناس الذين عاشوا في جزر الباهاما؛ عاشوا لحظات عصيبة من 

الزمن، ووقفوا أمام أعاصير ضربت تلك الباد مرات عديدة، ولعل 

أبرزها إعصار أباكو العظيم الــذي أطــل بكامل قوته في عــام 1932. 

تــلــك الـــلـــوحـــات وعـــددهـــا ثــــاث، زيــنــت جـــــدران جــنــاح جــــزر الــبــاهــامــا، 

ــــيـــــان راســــــــــل، وزمـــيـــلـــتـــهـــا فـــــــال فـــــاكـــــس بــــعــــنــــوان »طــــبــــقــــات«  حـــمـــلـــتـــهـــا لـ

لتعكس من خالها نوعية التأثيرات االقتصادية واالجتماعية التي 

الــتــي تتعرض لها أن  الــكــوارث الطبيعية، وكــيــف للشعوب  تخلفها 

تــتــكــيــف مـــعـــهـــا ومــــــع ظــــروفــــهــــا الــــجــــديــــدة. فــــي الــــلــــوحــــات الــــثــــاث الــتــي 

شــكــلــتــهــا أنـــامـــل لــيــان وفـــــال، أدت األعـــاصـــيـــر دور الــبــطــولــة، إذ تضم 

صـــــــوراً إلعــــصــــار دوريــــــــان الــــــذي ضـــــرب جــــزيــــرة غـــريـــن تـــرتـــل كـــــاي وجــــزر 

أبـــاكـــو، والـــتـــي رافــقــتــهــا صـــور أرشــيــفــيــة إلعـــصـــار أبـــاكـــو الــعــظــيــم، فيها 

تقدم ليان راسل من كثب لمحة خاصة عن تأثيرات هذه األعاصير، 

وكــــيــــف اســــتــــطــــاع شـــعـــب غــــريــــن تــــرتــــل كــــــاي الـــتـــكـــيـــف مـــعـــهـــا، مــســلــطــة 

الضوء على قدرة هذا الشعب على تجاوز التحديات وإعادة اإلعمار 

والــبــنــاء والــتــخــطــيــط، وقــــدرة تــوارثــوهــا عــن أجــدادهــم 

الذين مروا على األرض ذاتها.

سرديات
فـــي الــمــقــابــل، ذهـــبـــت فــال 

فاكس نحو استخدام 

قـــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــمــــــــــــــــــع 

الـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــاخـــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــي 

ــــيـــــاغـــــة وتـــشـــكـــيـــل  صـ

لوحاتها، 

لــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــكــــــــــــــس مـــــــــن 

خالها مجموعة 

مــــــــــــن الــــــــــســــــــــرديــــــــــات 

الـــخـــاصـــة، بــمــاضــي 

جـــــــــــــــــــــــــــــــــزر الـــــــــــــــبـــــــــــــــاهـــــــــــــــامـــــــــــــــا 

وحــــــاضــــــرهــــــا، وســـعـــت 

مـــن خــــال تــقــنــيــتــهــا هــذه 

إلى تقديم روايتها الخاصة 

عـــــــــــن شــــــــعــــــــب الــــــــبــــــــاهــــــــامــــــــا وكــــــيــــــف 

تــــمــــكــــن مـــــــن تـــــــجـــــــاوز الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــتــــي 

تعرض لها على مر التاريخ، ليقف على عتبات المستقبل.

مـــا تــقــدمــه لـــوحـــات »طـــبـــقـــات« يـــكـــاد يــمــثــل جـــــزءاً مـــن حــكــايــة جــزر 

الــبــاهــامــا، الــتــي تتسع حــدودهــا لتضم أيــضــاً قــصــصــاً أخـــرى ملهمة، 

تــســعــى جـــــزر الـــبـــاهـــامـــا إلـــــى »حـــمـــايـــتـــهـــا« مــــن تــقــلــبــات الـــــزمـــــان، كــــي ال 

تذهب أدراج األعاصير، تسعى جاهدة إلى نقلها لألجيال القادمة، 

وخــــاصــــة تـــلـــك الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــمــثــل والـــــعـــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد الـــتـــي تــمــيــز 

شعب تلك المنطقة مــن العالم. بين جنبات جناح جــزر الباهاما، 

حكايات أخرى يمكن أن تستمع إليها، وطقوس لك أن تتعرف إلى 

مـــامـــحـــهـــا، كـــمـــا »طـــقـــس خــــــروج أهـــــل جــــزيــــرة أنـــــــــدرزس، فــــي ســكــون 

الـــلـــيـــل مــــع الـــمـــاعـــز والـــــدجـــــاج والـــــكـــــاب، يــحــمــلــون بـــأيـــديـــهـــم مــشــاعــل 

بينما تلهج ألسنتهم بترانيم معينة صيغت على إيقاع موسيقي له 

طابع إفريقي، يذرفون الدمع على أحبائهم الذين يعانون سكرات 

الــمــوت«، وكــذلــك طــقــوس أهــل جــزيــرة لــونــغ آيــانــد، الــذيــن تــعــودوا 

االلــتــفــاف حـــول مــواقــد الـــدخـــان، مــن أجـــل طـــرد الــنــامــوس، حاملين 

آلة األكورديون والدفوف، بينما تردد النساء أهازيج شعبية قديمة 

تنتمي إلى إيرلندا.

حكايات
في جناح جزر الباهاما، حكايات أخرى، تسردها الفنون وصدفات 

الــلــؤلــؤ الــتــي نــحــتــتــهــا أيـــــاٍد حــرفــيــة عــلــى الــصــخــر، لــتــشــكــل مـــن خالها 

أعماالً فنية قادرة على أسر العيون وعشاق الفنون، كتلك اللوحة 

التي تشكلت من القواقع البحرية، التي سارت على دروب المدرسة 

الــفــنــيــة الــتــجــريــديــة، إذ جــــاءت هـــذه الــلــوحــات ضــمــن مـــشـــروع حــرفــة 

األعــمــال الفنية بالقواقع البحرية فــي جــزر الباهاما، والــتــي تعكس 

شغف شعبها بالفنون والتشكيل.

لوحات توثق األعاصير والتغير المناخي 

 إبداعات البحر والبر 
 في جناح جزر الباهاما

  |  تصوير: سالم خميس

« زوار يستمتعون بالتعرف إلى تراث جزر سليمان  |  البيان



دبي - رحاب حالوة 

يستعرض جناح بنين في »إكسبو 2020 دبي«، أبرز القصص 

التاريخية الــتــي تــؤكــد الـــدور الــريــادي لــلــمــرأة فــي بــنــاء المجتمع 

بمختلف الميادين، ال سيما المجال العسكري، هذا المجال 

الـــــــذي يـــعـــد مــــجــــاالً ذكـــــوريـــــاً بـــامـــتـــيـــاز، لـــمـــا يــتــطــلــبــه مــــن إمـــكـــانـــات 

بدنية وجسدية، تكون أكثر مناسبة للرجال، ويعّرف الجناح 

بـــالـــجـــيـــش الـــنـــســـائـــي الــــوحــــيــــد فـــــي الــــعــــالــــم الـــمـــلـــقـــب بـــــ»مــــحــــاربــــات 

األمــــــــــازون«، ويـــســـرد الـــجـــنـــاح لــــــــزواره، وهــــو الــــواقــــع فـــي منطقة 

ـــــدامــــــة، قــــصــــص نــــجــــاحــــات الــــــمــــــرأة فـــــي بـــنـــيـــن فـــــي مــخــتــلــف  االســــــتـ

الـــــمـــــجـــــاالت. كــــمــــا تـــســـلـــط بـــنـــيـــن الــــــضــــــوء، خـــــــال مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 

ــــمــــــرأة، وتــــحــــديــــداً صــابــتــهــا  الــ »إكـــســـبـــو 2020 دبــــــــي«، عـــلـــى دور 

وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى الــــقــــتــــال، حـــيـــث مــــحــــاربــــات األمــــــــــازون فــــي مــمــلــكــة 

داهـــــــومـــــــي الــــقــــديــــمــــة )بــــنــــيــــن حــــــالــــــيــــــاً(، وقـــــدرتـــــهـــــن عــــلــــى االنــــتــــصــــار 

والــــتــــحــــرر مــــن الــــعــــبــــوديــــة، لـــيـــس فــــقــــط، وإنــــمــــا لــيــشــكــلــن جــيــشــاً 

نسائياً باساً ُيعتمد عليه. 

ألوان
 كما أبرز الجناح، من خال جدارية ضخمة، أميرات القماش 

األفــــريــــقــــي الـــمـــلـــقـــبـــات بـــــ »نــــانــــا بــــنــــز«، الــــاتــــي نـــجـــحـــن فــــي تــحــويــل 

ــــارات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فـــــي بــــنــــيــــن، إلـــــــى إمــــبــــراطــــوريــــات  ــــهــ ــــمــ الـــــحـــــرف والــ

تجارية، وسردت الجدارية أنه في منتصف الخمسينيات حتى 

الثمانينيات من القرن الماضي، جمعت مجموعة من النساء 

الملقبات بـ »نانا بنز«، ثروتهن من النسيج المطبوع بالشمع، 

الــــذي يشتهر بــألــوانــه الــنــابــضــة بــالــحــيــاة، وجـــودتـــه االســتــثــنــائــيــة، 

حيث إن للنسيج الملون والمزخرف مكانة خاصة في أفريقيا، 

ولقد كانت نساء »نانا بنز« أول مليونيرات في الــقــارة، وربما 

حتى مليارديرات، وكــان نجاحهن بمثابة بداية لتحرير المرأة 

األفريقية. 

بــــاســــم Nana Benz، ألنــــهــــن جـــَنـــْيـــن  مــــعــــروفــــات  وأصــــبــــحــــن 

الكثير من المال، لدرجة أنهن كن األشخاص الوحيدين الذين 

يستطيعون شراء سيارات مرسيدس بنز، لدرجة أن الحكومة 

اعتادت على استئجار سيارة مرسيدس بنز للضيوف المهمين 

والدولة. وجــاءت عبارة »نانا بنز«، لترمز إلى الحرية واإلبــداع 

والفخر واإلنجاز والنجاح والشجاعة لهؤالء النساء. لم تصبح 

المرأة نانا بنز، من خال الميراث أو اختيار المجتمع، ولكن 

من خال البراعة والنضال. 

بسالة
وتزينت جداريات الجناح، بعرض ما قامت به المرأة األمازونية 

فـــــي تـــــاريـــــخ بـــنـــيـــن، تـــلـــك الـــــدولـــــة األفــــريــــقــــيــــة الــــتــــي تـــقـــع فـــــي غـــرب 

أفــريــقــيــا، ويــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا حـــوالـــي 13 مــلــيــون نــســمــة، ففي 

الــقــرن الــــ 18، دافــعــت مــحــاربــات األمــــــازون بــبــســالــة عــن مملكة 

»داهومي«، والتي ُتعرف في عصرنا الراهن بجمهورية بنين، 

ويــــعــــرض الـــجـــنـــاح إرث هــــــؤالء الـــمـــقـــاتـــات الــــبــــاســــات، لــيــتــعــرف 

العالم إلــى روح مقاتات األمــــازون، وقوتهن الــتــي تعيش في 

صميم نساء بنين اليوم. 

وتــعــتــبــر مـــحـــاربـــات األمـــــــــازون فــــي ثـــقـــافـــة الـــشـــعـــوب، هـــــّن مــن 

ر الحصان ألغراض القتال،  المقاتات النساء، وأول من سَخّ

وكانت محاربات األمازون يقاتلن في الصفوف األمامية لجيش 

مملكة »داهومي«، وهي إمبراطورية قديمة في غرب أفريقيا، 

تــــزال  ــــام 1894، وال  عــ ــــام 1625، واســــتــــمــــرت حـــتـــى  عــ تـــأســـســـت 

أطالها باقية في جمهورية بنين الحديثة، التي تحتل شريطاً 

ضــيــقــاً مــن الــســاحــل بــيــن نيجيريا وتــوغــو، واشــتــهــرت مــحــاربــات 

األمازون باإلقدام والبسالة الفائقة في المعارك التي خضنها، 

ــــمــــــجــــــاورة، أو نــضــالــهــن  ــــــال غـــــاراتـــــهـــــن عــــلــــى الــــقــــبــــائــــل الــ ســــــــواء خـ

ضد الــقــوات األوروبــيــة الغازية، غير أن محاربات األمـــازون لم 

يلتحقن رسمياً بصفوف جيش »داهومي«، إال في عهد الملك 

غيزو، الذي امتدت فترة واليته من عام 1818 إلى عام 1858.

قرار 
 بــدوره، اتخذ ملك »داهــومــي« قــرار إلحاقهن بالجيش، لسد 

العجز في المحاربين، بعد أن كادت تستنفدها تجارة العبيد 

األوروبية، وقد وطد انضمام »محاربات األمازون« إلى صفوف 

ــــائـــــم مــــبــــدأ الـــثـــنـــائـــيـــة الـــــذي  ـــــ »داهـــــــومـــــــي«، دعـ الـــجـــيـــش الــــرســــمــــي لـ

رســـخـــتـــه فــــي الــمــجــتــمــع ديــــانــــة الـــــفـــــودو، وهـــــي إحــــــدى الـــديـــانـــات 

الرسمية في بنين في الوقت الحالي.

كــــمــــا ألـــــقـــــى الـــــجـــــنـــــاح الــــــضــــــوء عــــلــــى وضــــــــع الـــــــمـــــــرأة فــــــي بـــنـــيـــن، 

والــتــي ال يخلو ركــن فيه مــن صـــورة أو رمــز لــلــمــرأة، ليعّبر عما 

شــهــدتــه حــقــوق الـــمـــرأة فـــي بــنــيــن، مـــن تــحــســن بــشــكــل مــلــحــوظ 

منذ استعادة الديمقراطية، والتصديق على الدستور، وإقرار 

قــانــون األســـــرة، ومــســائــل األحـــــوال الشخصية فــي عـــام 2004، 

اللذين تجاوزا مختلف العادات التقليدية، التي تعامل المرأة 

بصورة غير متكافئة مع الرجل.

قيرغيزستان.. 40 قبيلة تحدت الصعاب

ـ مرفت عبد الحميد دبي 

يتميز شــعــب الــجــمــهــوريــة الــقــيــرغــيــزيــة بــقــدرتــه االســتــثــنــائــيــة على 

ــــتـــــفـــــاؤل والـــــصـــــمـــــود طــــــــوال مــســيــرتــه  مــــواجــــهــــة الــــصــــعــــاب بــــــــروح الـ

نحو النمو والتقدم، بينما تتميز قبائلها بتعايشها مع بعضها 

البعض في سام وانسجام عبر التاريخ، األمر الذي مكنها من 

الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــجــتــمــع قـــــوي ومـــتـــمـــاســـك. وتــــرمــــز خـــيـــوط أشــعــة 

الشمس الـ40 على علم قيرغيزستان الذي يستعرضه جناحها 

الــــواقــــع بــمــنــطــقــة الـــفـــرص فـــي إكــســبــو 2020 دبـــــي، إلــــى الــقــبــائــل 

القيرغيزية األربــعــيــن، أمــا الــوســط فيمثل »الــتــنــدك« وهــو قمة 

خيمة اليورت التقليدية، التي تعتبر أحد الرموز المهمة لدى 

ثــقــافــة أهــــل قــيــرغــيــزســتــان، فــهــي لــيــســت مـــجـــرد مـــنـــزل أو مـــأوى 

يعبر عن تراث البلد، وإنما تعبر عن جمال الفنون.

وحــتــى اآلن مـــازال شعب قيرغيزستان ينصب خــيــام الــيــورت 

الـــمـــتـــنـــقـــلـــة فــــــي الــــمــــنــــاســــبــــات الــــمــــهــــمــــة كــــمــــا يـــقـــضـــي فـــيـــهـــا أوقــــــــات 

الراحة ويعتبرونها أسلوب حياة وجــزءاً من ماضيهم يعتزون 

بــــه كـــثـــيـــراً، الســـيـــمـــا وأنــــهــــم يـــحـــرصـــون دائــــمــــاً عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 

ثقافتهم عن طريق تناقل القصص والروايات عبر األجيال.

ــــا الــــــبــــــدويــــــة فـــي  ــــيـــــدهـ ــــالـ ــــلـــــى عــــــاداتــــــهــــــا وتـــــقـ ويــــتــــجــــلــــى حــــفــــاظــــهــــا عـ

ــــاء بـــحـــيـــراتـــهـــا الــــهــــادئــــة وثـــقـــافـــتـــهـــا  ــــفـ جــــمــــال جـــبـــالـــهـــا الــــــعــــــذراء وصـ

الـــــفـــــريـــــدة، كــــمــــا تــشــتــهــر 

قيرغيزستان بأنسجتها 

الـــــــــــــفـــــــــــــريـــــــــــــدة ونــــــــقــــــــوشــــــــهــــــــا 

الـــــــــــــــمـــــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــزة، ويـــــــــــعـــــــــــد 

الــــــــــلــــــــــبــــــــــاد مـــــــــــــن الـــــــــخـــــــــامـــــــــات 

الــــتــــقــــلــــيــــديــــة األصـــــيـــــلـــــة الــــتــــي 

تـــدخـــل فـــي صــنــاعــة األنــســجــة 

الــــقــــيــــرغــــيــــزيــــة، كــــمــــا تـــنـــتـــج أفـــضـــل 

ــــنــــــوع يــــــــدويــــــــاً،  ــــمــــــصــ أنــــــــــــــــواع الــــــســــــجــــــاد الــ

وتــــعــــتــــبــــر صـــــنـــــاعـــــة ســــجــــاجــــيــــد »الـــــــــــشـــــــــــرداق«، 

حرفة مجتمعية تشتهر بزخارفها وألوانها الزاهية.

فرص
بــــالــــفــــرص، إذ تـــعـــتـــبـــر الــــــزراعــــــة إحـــــدى  ثــــريــــة  قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان أرض 

الــــركــــائــــز األســــاســــيــــة القـــتـــصـــادهـــا ويـــعـــمـــل بـــهـــا حــــوالــــي 48% مــن 

األيــــــــــدي الــــعــــامــــلــــة، وتـــعـــتـــبـــر أبـــــــــرز صـــــادراتـــــهـــــا الــــبــــقــــول الــمــجــفــفــة 

والــــمــــكــــســــرات والــــتــــبــــغ، فـــيـــمـــا تـــعـــتـــبـــر الــــمــــعــــادن الـــنـــفـــيـــســـة الـــخـــام 

هي ثاني أكبر صادراتها والتي تقدر بقيمة 161 مليون دوالر، 

ويسهم الذهب في أكبر من نصف صادراتها بقيمة 1.63 مليار 

دوالر. ويــعــود تــاريــخ الــتــعــديــن فــي جــمــهــوريــة قــيــرغــيــزســتــان إلــى 

القرن الثالث الميادي، 

وتـــــــــــــــشـــــــــــــــمـــــــــــــــل الـــــــــــــــمـــــــــــــــعـــــــــــــــادن 

الــمــنــقــبــة الـــحـــديـــد الـــخـــام 

واأللـــــومـــــنـــــيـــــوم والــــنــــحــــاس 

والذهب والفضة والزئبق.

وتـــــعـــــتـــــبـــــر أراضـــــــيـــــــهـــــــا الــــبــــكــــر 

مــــــــوطــــــــنــــــــاً لــــــلــــــتــــــنــــــوع الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــي 

الغابات،  ومجموعة واسعة من 

وتـــســـتـــغـــل 7 % مـــــن إجــــمــــالــــي مـــســـاحـــة 

أراضيها لزراعة المحاصيل، بينما تغطى %5 

منها بالغابات، وتصل صادراتها الزراعية إلى شتى دول 

الــعــالــم مــثــل تــركــيــا وروســـيـــا والتــيــفــيــا وإيــطــالــيــا. كــمــا تــعــتــبــر ذات 

ارتــفــاع معظم أراضيها  طبيعة جبلية بنسبة 94% وال يتجاوز 

1500 مـــتـــر عــــن ســـطـــح الــــبــــحــــر، بــيــنــمــا قــــد يـــصـــل ارتـــــفـــــاع قــمــمــهــا 

الجبلية إلى نحو 7000 متر فوق سطح البحر، وتعتبر وجهة 

مــثــالــيــة لـــعـــشـــاق الـــتـــنـــزه والـــتـــجـــول بـــيـــن رحــــــاب الــطــبــيــعــة، حــيــث 

تعتبر سلسلة جبال تيان شــان إحــدى أكبر الساسل الجبلية 

في العالم والتي يمر عبرها طريق الحرير التاريخي وهو موقع 

ــــارزة يـــزهـــو بــجــمــال طــبــيــعــتــه الـــفـــريـــدة وهــو  ذو أهــمــيــة تــاريــخــيــة بــ

مدرج على قائمة مواقع اليونيسكو للتراث العالمي.

احتفاالت
»قــــــوزدونــــــمــــــو« هـــــي مـــــجـــــوهـــــرات كــــانــــت تـــعـــتـــبـــر مــــكــــونــــاً مــــهــــمــــاً مــن 

ــــنـــــة نـــــســـــاء قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان تــــرتــــديــــهــــا تــــعــــبــــيــــراً عـــــن حــســن  عــــنــــاصــــر زيـ

الــضــيــافــة إذا مـــا حــضــر إلـــى مــنــزلــهــن ضـــيـــوف، كــمــا يــرتــديــنــهــا في 

المناسبات واألعراس واالحتفاالت.

وتستمد الموسيقى القيرغيزية روعتها وفنونها من الطبيعة 

والحياة في جبالها، فيما تصف كلمات أغانيها الحياة اليومية 

للبدو وحتى المقطوعات الموسيقية تعبر ألحانها عن الحالة 

الـــمـــزاجـــيـــة ألهــــالــــي الـــبـــلـــد بـــمـــهـــارة الفــــتــــة، عـــبـــر اســــتــــخــــدام بــعــض 

ــــار الــثــاثــة والـــتـــي تشبه  اآلالت الــمــوســيــقــيــة مــثــل اآللــــة ذات األوتــ

لحد كبير الجيتار الصغير.

ــــافـــــة  ــــقـ ــثـ ــ ــــمــــــة فـــــــــي الـ ــــهــ ــــمــ ــــر الـــــــخـــــــيـــــــول مـــــــــن الــــــــحــــــــيــــــــوانــــــــات الــ ــــبــ ــتــ ــ ــــعــ وتــ

القيرغيزية، حيث استخدمت كوسيلة للتنقل كما لعبت دوراً 

مـــهـــمـــاً فــــي الــــحــــروب واســـتـــخـــدمـــت لــحــومــهــا فــــي بـــعـــض األطـــبـــاق 

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة كـــمـــا اســــتــــخــــدم حــلــيــبــهــا فـــــي صـــنـــع شـــــــراب الـــقـــمـــارص 

وال تــكــتــمــل مـــراســـم الـــزفـــاف إال بـــوجـــود الــخــيــل كــمــا اســتــخــدمــهــا 

أهـــالـــي الــبــلــد كــمــهــر أو طــريــقــة لــلــدفــع. وفــــي عــــام 2021 أطــلــقــت 

الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــيـــرغـــيـــزيـــة مــــهــــرجــــان األلـــــعـــــاب الــــبــــدويــــة الــعــالــمــي 

الــمــحــفــوظ، حيث مــازالــت  الــبــدويــة  لتنقل للعالم إرث ثقافتها 

تقاليد الضيافة تتوارثها األجيال على مر السنين.

«   جدارية »محاربات األمازون« في جناح بنين بـ»إكسبو« | تصوير: إبراهيم صادق
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 »محاربات األمازون« 
في بنين.. نجاحات تاريخية

«   علم قيرغيزستان

«   خيمة اليورت تتوسط الجناح | البيان «   آثار قيرغيزستان في جناحها بـ»إكسبو« | البيان

«   معروضات فنية تحظى باهتمام الزوار 
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»دي جي نوكليا«.. تنويعات هندية

دبي – غسان خروب 

جميلة هي الموسيقى األذربيجانية، من بين إيقاعاتها يتدفق 

ســــحــــر خــــــــــاص، بـــيـــنـــمـــا تــــســــكــــن أوتــــــــارهــــــــا نــــغــــمــــات تـــــدخـــــل الـــقـــلـــب 

مــن دون اســتــئــذان، تعشقها األذن كــثــيــراً، وتــطــرب لــهــا، فهي 

خليط يعكس ما تحمله أذربيجان من إرث ثقافي وموسيقي، 

لــــه حـــركـــاتـــه الـــخـــاصـــة وإيــــقــــاعــــاتــــه الــــتــــي تـــجـــمـــع بـــيـــن الــمــوســيــقــى 

التركية والعربية واإليرانية أيضًا، مضاف إليها النكهة األذرية 

ــــتـــــي تـــتـــجـــلـــى روعــــتــــهــــا فــــــي األداء الـــــــراقـــــــص، الــــــذي  الــــشــــعــــبــــيــــة، الـ

يحمل في حركاته بعضًا من مالمح التاريخ األذري، وقصصًا 

قــديــمــة، تــلــعــب الــشــجــاعــة دور الــبــطــولــة فــيــهــا، مــا جعلها تعد 

أفضل تعبير عن »أرض النار«. 

الموسيقى في أذربيجان ثرية، لها تاريخ ممتد وموغل في 

الـــقـــدم، كــلــمــا اقــتــربــت مــنــه تكتشف ســحــره، وتــدمــن االســتــمــاع 

إلـــيـــه، لـــه مــقــام يــشــبــه كــثــيــراً »الــمــقــام الـــشـــرقـــي«، حــيــث الــفــارق 

بينهما بسيط. تقترب الموسيقى األذريــة حينًا من الصوفية، 

وفـــي أحــيــان أخــــرى يــرتــفــع إيــقــاعــهــا، ليصبح أكــثــر عــلــواً وأســـرع 

إيــقــاعــًا، مــا يجعلها متميزة عــن غيرها مــن دول الــجــوار، التي 

تكاد تشاركها الثقافة الموسيقية نفسها.

على خشبة مسرح دبي ميلينيوم، أطل الفرح مع إطاللة 

الــعــرض الــفــنــي األذري، الــــذي قــدمــه جــنــاح أذربــيــجــان أول من 

أمـــــــس، والــــــــذي تـــضـــمـــن رقــــصــــات تــــراثــــيــــة،، يـــعـــرفـــهـــا كــــل مــــن زار 

»أرض النار«، تلك الرقصات مثلت لوحات فنية تزينت بألوان 

زاهـــيـــة تــعــكــس مــــدى الـــجـــمـــال الـــــذي يــســكــن الــطــبــيــعــة األذريــــــة، 

لـــوحـــات تــكــتــشــف عــمــق الـــحـــضـــارة وثـــقـــافـــة ذلــــك الـــبـــلـــد، ومـــدى 

شغفه ناحية الفن والتراث.

فتيات تتمايل مع حركة اإليقاع، يرافقهن شبان توسدوا 

الــــقــــوة، أطـــلـــوا بـــرقـــصـــات تـــراثـــيـــة، ارتـــــــدوا فــيــهــا الـــــزي األذري 

القديم، يقال إن تلك الرقصات كانت جــزءاً من طقوس 

الحرب وبعضها كان يمثل طقسًا للسالم. 

الـــــرقـــــصـــــات  تــــحــــضــــر  لـــــــم  الـــــفـــــنـــــي األذري،  الـــــــعـــــــرض  فـــــــي 

ــــا مـــــن دون مـــوســـيـــقـــى »الـــــعـــــاشـــــق« الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي  وحـــــدهـ

تــجــمــع بــيــن الــشــعــر والـــقـــصـــص والــــرقــــص واألغــــنــــيــــات، تلك 

الــــتــــي تـــرافـــقـــهـــا آلـــــة ســـــاز الــــتــــي تـــشـــبـــه الــــعــــود الــــشــــرقــــي، ومــعــهــا 

آلـــة زرنـــا والــمــزمــار وبــولــوبــان الــتــي تشبه الــنــاي فــي الموسيقى 

العربية. حضرت الرقصات ومعها أطل »المقام« الذي يقوم 

على كتفي الرست والبياتي والصبا، ذات الجذور العربية، 

ورافقتها آلة التار والــدف اإليقاعي، لتشكل كلها لوحات 

تعكس أصالة الفنون األذرية وعمقها الحضاري. 

وأنــــــــــت تــــتــــابــــع مــــــا قــــدمــــتــــه الـــــفـــــرقـــــة الــــفــــنــــيــــة األذريــــــــــــة، 

ســــتــــشــــعــــر بــــأهــــمــــيــــة الــــــرقــــــصــــــات الــــــتــــــي تـــــجـــــســـــدت عـــلـــى 

خشبة »دبـــي ميلينيوم« واقـــعـــًا، وستكتشف مــدى 

أهـــمـــيـــة الــــخــــطــــوة الــــتــــي مـــضـــت بـــهـــا أذربـــــيـــــجـــــان قــبــل 

ــــا الـــــتـــــراثـــــيـــــة فـــي  ــــهـ ــــاتـ ســــــــنــــــــوات، نـــــحـــــو تــــســــجــــيــــل رقـــــصـ

قـــائـــمـــة يــونــيــســكــو لـــلـــتـــراث غـــيـــر الـــــمـــــادي، فــحــســب 

صــــفــــحــــات الــــــتــــــاريــــــخ، فــــــــإن جــــلــــهــــا يـــــرجـــــع لـــمـــئـــات 

ــــا جـــعـــلـــهـــا مـــتـــغـــلـــغـــلـــة فــــــي قـــلـــوب  ــــنــــــوات، مــ الــــــســ

الناس وحياتهم اليومية.

إيقاعات »أرض النار« 
تراث النغم

»االبتسامة« التايالندية.. طاقة إيجابية

دبي - وائل نعيم 

الـــــفـــــرح  الــــــتــــــايــــــانــــــدي فـــــــي »إكــــــســــــبــــــو 2020 دبــــــــــــــي«،  الــــــجــــــنــــــاح  يــــنــــشــــر 

والـــطـــاقـــة اإليـــجـــابـــيـــة بــيــن زواره، الـــذيـــن يــســتــمــتــعــون بــالــمــعــزوفــات 

واأللـــــــحـــــــان الـــمـــبـــهـــجـــة والـــــجـــــاذبـــــة عــــلــــى مــــــــدار ســــتــــة أشـــــهـــــر، ويـــشـــهـــد 

الحضور في الجناح كل مساء استعراضات الواجهات الجدارية 

الـــســـاحـــرة، الــمــلــيــئــة بـــالـــعـــروض الــمــذهــلــة وفـــنـــون الـــخـــداع الــبــصــري 

الرائعة، والعروض التقليدية التي تعّبر عن اإليقاع التاياندي، 

ويستمتع الــــزوار بــالــعــروض الــيــومــيــة لـــ »فــرقــة االبــتــســامــة«، ويتم 

تقديم مجموعة مــن الــبــرامــج اليومية واألســبــوعــيــة الــخــاصــة التي 

تعكس الهوية التاياندية من خال تنظيم العديد من العروض 

واألنشطة إلسعاد الزوار من مختلف الفئات العمرية، والتي تم 

اختيارها خصيصاً لتسليط الضوء على الهوية الفريدة لتاياند.

تقاليد
ويـــــعـــــتـــــبـــــر عـــــــــــرض اإليــــــــــقــــــــــاع الـــــــتـــــــايـــــــانـــــــدي أحـــــــــــد الــــــــــعــــــــــروض الــــيــــومــــيــــة 

فـــــي الــــجــــنــــاح، والـــــــــذي يـــتـــكـــون مـــــن تـــقـــالـــيـــد مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الـــثـــقـــافـــة 

الــتــايــانــديــة، ويــعــكــس تــنــوع وتــنــوع الــبــلــد، مــن تــايــانــد التقليدية 

ــــادات  إلــــــى الـــرقـــمـــيـــة، وتــــدمــــج الـــــعـــــروض األيـــقـــونـــيـــة الـــتـــايـــانـــديـــة عــ

تــــايــــانــــد الـــســـابـــقـــة والــــحــــالــــيــــة بـــطـــريـــقـــة مــــذهــــلــــة، ويـــشـــمـــل اإليــــقــــاع 

الرقص والغناء  الحيوي والبهلواني لمسرح  التاياندي الشكل 

االرتجالي لجنوب تاياند، ويعد هذا اإليقاع تقليداً وإبداعاً في 

المرئية والموسيقى والــرقــص، مــع تقاليد مختلفة في  الــفــنــون 

جميع أنحاء دولــة تاياند، إذ يسلط اإليــقــاع التاياندي الضوء 

على جمال الماضي واالبتكار الحالي

ــــنـــــاح تــــايــــانــــد عــلــى  ــــز مــــــعــــــارض وفــــعــــالــــيــــات وأنــــشــــطــــة جـ وتــــــركــ

ثــــاثــــة أهـــــــــداف رئـــيـــســـيـــة هــــــي: تـــعـــزيـــز الـــــوعـــــي الـــــدولـــــي بــــإنــــجــــازات 

تاياند وإمكانياتها في االبتكار والتكنولوجيا الرقمية، وتقوية 

التجارة واالستثمار،  التعاون في  الدولية، وتعزيز  العاقات 

ونــشــر الــســيــاســات والــمــشــاريــع الــوطــنــيــة الرئيسية فــي تــايــانــد، 

ودعـــــــــــم اإلعـــــــــــــان عـــــــن تـــــايـــــانـــــد كـــــوجـــــهـــــة آمــــــنــــــة وجــــــــذابــــــــة لـــلـــســـفـــر 

والسياحة.

دبي - البيان

ــــنـــــســـــق الــــمــــوســــيــــقــــي »نـــــوكـــــلـــــيـــــا« حــــفــــالً   أحــــــيــــــا الــــــــــ »دي جـــــــــي« والـــــمـ

مـــوســـيـــقـــيـــًا، أمــــــس، عـــلـــى مــنــصــة الـــيـــوبـــيـــل بــإكــســبــو 2020 دبــــي، 

ــــتـــــي تــلــقــى  وســـــــط حـــــضـــــور الفـــــــت مــــــن مـــحـــبـــي هـــــــذه الــــمــــوســــيــــقــــى الـ

إعجاب الكثيرين. وقــد قــدم »نوكليا« موسيقى »الهيب هوب« 

و»الــــدانــــس« و»اإللــكــتــرونــيــك« و»الــديــســكــو« الــكــالســيــكــي ليمتع 

جــمــهــوره بـــاألنـــغـــام الــمــتــنــوعــة الـــتـــي يــعــمــل عــلــى تــألــيــفــهــا ويــنــشــر 

الــحــمــاس والــبــهــجــة فـــي األجـــــــواء. »نــوكــلــيــا«، الــــذي يــعــرف أيــضــًا 

بــاســم »عــــدي صــقــر«، أعــــاد تــقــديــم أغــانــي بــولــيــوود الكالسيكية 

ونجح في دمج موسيقى الشارع الهندي والموسيقى الشعبية 

مع صوته، كما دخل عالم األطفال من خالل تقديمه لبعض 

األغــانــي الــخــاصــة بــاألطــفــال. ويــعــد دي جــي »نــوكــلــيــا« أحـــد أهــم 

الفنية تحديث  محترفي الموسيقى، واســتــطــاع خــالل مسيرته 

أصــوات موسيقية عدة وابتكار معجمه الخاص من اإليقاعات 

الهندية ليضع بصمة مميزة في عالم الفن.

« جانب من استعراضات الفرقة 
التايالندية  |  البيان

« عرض راقص على اإليقاعات 
األذرية  | البيان



ـ أحمد يحيى دبيـ 

فــــــي مـــشـــهـــد احــــتــــفــــالــــي اتـــــســـــم بـــــاإلبـــــهـــــار والـــــــدقـــــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، اســـتـــقـــبـــلـــت 

ســاحــة قــبــة الـــوصـــل، قــلــب »إكــســبــو 2020 دبــــي« الــنــابــض، أمـــس وســط 

إقـــبـــال جــمــاهــيــري ضـــخـــم، نــجــم كــــرة الـــقـــدم الــعــالــمــي الـــبـــولـــنـــدي روبــــرت 

لــيــفــانــدوفــســكــي الــــــذي تـــوجـــتـــه الــنــســخــة الــــــــ12 مــــن »دبــــــي جـــلـــوب ســـوكـــر« 

بجائزتي »أفــضــل العــب فــي الــعــالــم« مــن اخــتــيــار مشجعي منصة »تيك 

تــــوك« حـــول الــعــالــم، وجـــائـــزة »أحـــســـن هــــدف« فـــي 2021 وهـــي الــجــائــزة 

الخاصة التي حملت اسم األسطورة مارادونا، السفير الشرفي السابق 

للرياضة في مجلس دبي الرياضي.

استقبال رائع
ــــانـــــت قـــبـــة ســــاحــــة الـــــوصـــــل الــــتــــي شــــهــــدت الــــعــــد الــــتــــنــــازلــــي لـــــإعـــــان عــن  وكـ

ــــتـــــأت عـــــن آخـــــرهـــــا قــبــل  الــــنــــجــــوم الــــفــــائــــزيــــن بــــالــــجــــوائــــز أول مـــــن أمـــــــس، امـ

ســاعــة وأكـــثـــر مـــن وصــــول الــنــجــم الــعــالــمــي مــهــاجــم نــــادي بـــايـــرن ميونيخ 

األلـــــمـــــانـــــي، الــــــــذي صـــعـــد عـــلـــى مــــســــرح الـــــوصـــــل وهــــــو يـــحـــمـــل جــــائــــزتــــه فــي 

مشهد ُمــبــهــر تنظيمياً ووســـط اســتــقــبــال رائـــع وصــيــحــات الــحــضــور الــذيــن 

رحبوا بالنجم البولندي، مطلقين هتافات اإلعجاب له، فيما من جهته 

بادلهم النجم العالمي عبارات اإلعجاب والشكر. وأبدى ليفاندوفسكي 

سعادته بوجوده ضمن هذا الحدث العالمي الذي وصفه بالرائع الذي 

يجمع العالم على أرض دبي، معتبراً »إكسبو 2020 دبي« منصة ذكية 

ومتطورة بما تضمه من أجنحة دول العالم التي تتبارى لعرض أفضل 

مــا لــديــهــا مــن تــكــنــولــوجــيــات وخــطــط اســتــشــرافــيــة للمستقبل، وذكــــر أنــه 

فــخــور جـــداً بحصوله على هــذه الــجــائــزة العالمية الــتــي يعتز بها كثيراً، 

خـــاصـــة أنـــهـــا تــجــمــع نـــجـــوم ورمـــــوز الـــريـــاضـــة الــعــالــمــيــة فـــي مــحــفــل ضخم 

يحتفي بالمميزين منهم.

تنظيم مبهر
وأضــــــاف نــجــم كــــرة الـــقـــدم الـــبـــولـــنـــدي أن تــتــويــجــه بــهــاتــيــن الــجــائــزتــيــن أمــر 

يــعــتــز بــــه جـــــــداً، خـــاصـــة أن بــيــنــهــمــا مــــن حــمــلــت اســـــم الـــنـــجـــم األســــطــــوري 

مــــارادونــــا، والـــــذي يــعــتــبــره مــثــاً أعــلــى لـــه فـــي كــــرة الـــقـــدم بــمــا يــمــلــكــه من 

تاريخ عريض يجعله من أفضل من لعب كرة القدم على مدى تاريخه، 

الــكــرويــة بشكل مميز مستقباً، فيما وجه  يــواصــل مسيرته  أن  متمنياً 

ليفاندوفسكي نصيحة لأطفال الذين يحلمون أن يمارسوا كرة القدم 

و يكونوا نجوماً عالميين، أن يتمسكوا بأحامهم ويعملوا بجد وجهد 

كبيرين للوصول إلى مرادهم. وخال إجابته على أسئلة محاوره على 

منصة ساحة الوصل اتسم النجم العالمي بحضور الفت وروح الدعابة 

التي نالت استحسان الجمهور العريض، الذي كان حماسياً في عكس 

إعــجــابــه بــلــيــفــانــدوفــســكــي الــــذي وجـــد تــشــجــيــعــاً كــبــيــراً مــنــهــم، وكــمــا ظهر 

في أجواء احتفالية مثيرة صاعداً من قلب مسرح ساحة الوصل، ودع 

النجم العالمي مشجعيه في مشهد مبهر، حيث انخفض المسرح به 

لأسفل ليختفي رويداً رويداً عن أنظار الجمهور.

حدث عالمي
وســــبــــق وصـــــــول الـــنـــجـــم الـــعـــالـــمـــي لـــمـــســـرح الــــوصــــل فــــقــــرات تـــرفـــيـــهـــيـــة فــي 

ــــرة الــــقــــدم قـــدمـــتـــهـــا فــــرقــــة اســـتـــعـــراضـــيـــة، حـــيـــث ظــــهــــرت مـــواهـــب  فــــنــــون كــ

اعضائها في لعب كرة القدم بشكل مبهر واستعراضي، ما أثار حماس 

الــجــمــاهــيــر الـــتـــي ظــلــت تــشــجــع بـــقـــوة عــلــى أنـــغـــام الــمــوســيــقــى الــمــصــاحــبــة 

لهذا الحدث الفريد. من ناحيتها تكرم جوائز دبي جلوب سوكر الحدث 

الرياضي الضخم الذي يقام كل عام في دبي منذ 2010 أفضل الاعبين 

والمدربين وجميع المحترفين الذين يعملون وراء الكواليس في عالم 

كرة القدم الدولية.

 ليفاندوفسكي في قبة الوصل
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دبي تجمع أساطير الكرة العالمية في مباراة استعراضية
دبي - البيان 

أعــلــن اتــحــاد اإلمـــــارات لــكــرة الــقــدم بــالــشــراكــة مــع »إكــســبــو 2020 

دبــــــي« عــــن مــــبــــادرة فــــريــــدة تــجــمــع أســـاطـــيـــر كـــــرة الــــقــــدم الــعــالــمــيــة 

فـــي مــــبــــاراة اســتــعــراضــيــة يــســتــضــيــفــهــا إكــســبــو شــهــر يــنــايــر الــمــقــبــل 

بــمــشــاركــة أربـــعـــة مـــن نـــجـــوم كــــرة الـــقـــدم الــعــالــمــيــة وهــــم بــاتــريــس 

إيـــفـــرا، ومــيــشــيــل ســلــغــادو، وبـــاكـــاري ســانــيــا، وســمــيــر نــصــري في 

التحدي. 

وتـــــــقـــــــوم فــــــكــــــرة الــــــتــــــحــــــدي عـــــلـــــى تــــشــــكــــيــــل كـــــــل مـــــــن رمــــــــــــوز الـــــكـــــرة 

العالمية األربــعــة فريقاً مــن نجوم العالم عبر وســائــل التواصل 

ــــبـــــاراة، وســـتـــكـــون مـــهـــمـــة كــــل مــن  االجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــــمـ

الـــقـــادة األربـــعـــة إعـــــداد قــائــمــة تــشــمــل 15 العـــبـــاً وهــــم: ثــمــانــيــة من 

أســاطــيــر ونــجــوم ومــشــاهــيــر كـــرة الــقــدم، وثــاثــة ممثلين ألجنحة 

إكسبو، ونجمان صــاعــدان، إضــافــة إلــى شخصين آخــريــن يمكن 

أن يــكــونــا مـــن الـــجـــمـــهـــور، عــلــى أن تــضــم الــقــائــمــة 3 العـــبـــات على 

األقل.

حضور جماهيري 
وأوضــــــــح االتـــــحـــــاد أن الــــمــــبــــادرة تــــهــــدف إلــــــى تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 

أجـــــــنـــــــدة كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم اإلمــــــــاراتــــــــيــــــــة فـــــــي الـــــــعـــــــام الــــــجــــــديــــــد، وإشـــــــــــراك 

مــجــمــوعــة مـــن أبـــــرز نـــجـــوم الــلــعــبــة والــمــشــاهــيــر فـــي الـــمـــبـــاراة الــتــي 

تقام في الرابعة من مساء يوم السبت 8 يناير 2022 في مركز 

الرياضة واللياقة البدنية في إكسبو بحضور جماهيري من زوار 

الـــمـــعـــرض الـــعـــالـــمـــي الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يـــضـــم 192 دولـــــــة مــــن مــخــتــلــف 

أنحاء العالم. 

ــــقـــــدم وإكــــســــبــــو فـــــي تــنــظــيــم  ــــاد اإلمــــــــــــارات لــــكــــرة الـ ويــــتــــعــــاون اتـــــحـ

المبادرة مع دائرة االقتصاد والسياحة في دبي، ومؤسسة دبي 

العطاء، ومنظمة »كرة القدم من أجل السام«، ومجلس دبي 

الرياضي، وشركة »أديداس« العالمية.

وجاء اختيار قادة الفرق األربعة في ضوء نجاحاتهم الكبيرة 

فــــي كـــــرة الــــقــــدم الـــعـــالـــمـــيـــة وتــحــقــيــقــهــم الـــعـــديـــد مــــن األلــــقــــاب مــع 

أنــديــتــهــم فـــي الـــــــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي واإلســـبـــانـــي والـــفـــرنـــســـي ودوري 

أبطال أوروبا، باإلضافة إلى شغفهم الكبير بنشر اللعبة عالمياً. 

فعاليات
ــّبــــر األمــــيــــن الــــعــــام التــــحــــاد اإلمـــــــــارات لـــكـــرة الــــقــــدم مــحــمــد هــــزام  وعــ

الـــظـــاهـــري عـــن ســعــادتــه بــالــمــبــادرة الــتــي تــشــّكــل بـــاكـــورة فــعــالــيــات 

ــــارات كـــرة الــقــدم فــي عـــام 2022 وإحــــدى ثــمــار اتفاقية  اتــحــاد اإلمـ

التعاون المشترك التي وقعها االتحاد مع »إكسبو 2020 دبي« 

فــــي أكـــتـــوبـــر الــــمــــاضــــي، مـــضـــيـــفـــاً إن حــــضــــور هـــــذا الــــكــــم مــــن نــجــوم 

اللعبة العالميين واالهتمام الجماهيري واإلعامي الذي يصنعه 

تـــواجـــدهـــم تــحــت مــظــلــة اتـــحـــاد اإلمــــــــارات لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي ملتقى 

عالمي كإكسبو كفيل بتسليط األنظار إلى كرة اإلمارات. 

وأوضـــــــــــــح الــــــظــــــاهــــــري أن االتــــــــحــــــــاد يــــســــعــــى بـــــاســـــتـــــمـــــرار لـــتـــفـــعـــيـــل 

الشراكات مع مختلف الجهات المحلية والعالمية لتطوير كرة 

اإلمارات تسويقياً وإعامياً وفنياً كجزء من استراتيجية 2038، 

تـــعـــزيـــز الـــجـــانـــب  بـــــنـــــاًء فـــــي  تـــلـــعـــب دوراً  كـــمـــا أن هــــــذه الـــــمـــــبـــــادرات 

اإلنساني من كرة القدم، وهو األمــر الــذي يوليه اتحاد اإلمــارات 

لكرة القدم أهمية خاصة، بالتعاون مع جهات رائدة كمؤسسة 

دبي العطاء ومنظمة »كرة القدم من أجل السام«.

تعزيز التواصل
وأكــــــــــــــد خــــــلــــــفــــــان جـــــمـــــعـــــة بـــــــلـــــــهـــــــول، رئـــــــيـــــــس لـــــجـــــنـــــة االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 

واالســتــثــمــار فــي اتــحــاد اإلمــــــارات لــكــرة الـــقـــدم، أن اســتــضــافــة هــذا 

الــــــحــــــدث الــــعــــالــــمــــي الــــــــــذي يــــجــــمــــع نــــخــــبــــة مــــــن الــــمــــشــــاهــــيــــر ونــــجــــوم 

ــــمـــــواهـــــب الــــــواعــــــدة فـــــي »إكــــســــبــــو 2020  ــــقـــــدم والـ وأســــاطــــيــــر كــــــرة الـ

دبي«، يسلط الدور على أهمية دور الرياضة في تعزيز التواصل 

ــــالـــــم، ويــــجــــســــد ريــــــــــادة دبــــي  ــــعـ ــــابـــــي بــــيــــن مـــخـــتـــلـــف شـــــعـــــوب الـ اإليـــــجـ

ونــــجــــاحــــهــــا بـــاســـتـــضـــافـــة أهـــــــم الــــفــــعــــالــــيــــات الـــعـــالـــمـــيـــة فـــــي مــخــتــلــف 

المجاالت، ونشر قيم التسامح والسام والتعاون حول العالم.

وقال: إن هذه المباراة االستعراضية التي تمثل أولى فعاليات 

اتحاد اإلمــارات لكرة القدم في عام 2022 ستوفر الفرصة لزوار 

»إكــســبــو 2020 دبـــي« لــمــشــاهــدة نجومهم المفضلين فــي دبــي، 

واالستمتاع بأجواء رياضية مميزة في تجربة فريدة تجمع بين 

الــمــحــتــرفــيــن والـــهـــواة ومــحــبــي كـــرة الـــقـــدم مـــن الـــرجـــال والــنــســاء، 

مـــشـــيـــراً إلــــى أن دبــــي نــجــحــت خــــال الـــســـنـــوات األخــــيــــرة بــــأن تــكــون 

من أهم الوجهات العالمية للمشاهير ونجوم الرياضة العالمية 

بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص. 

إلهام
وقـــــــــال طـــــــــارق غـــــوشـــــة، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــأنـــشـــطـــة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة 

والـــفـــعـــالـــيـــات فـــي »إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي«: »يــســعــدنــا الـــتـــعـــاون مع 

ــــقـــــدم، ومـــتـــشـــوقـــون الســـتـــضـــافـــة فــعــالــيــة  اتــــحــــاد اإلمــــــــــارات لــــكــــرة الـ

ــيـــــر كــــــــرة الــــــقــــــدم الـــعـــالـــمـــيـــة،  ــ ــــاطـ الـــــنـــــجـــــوم، الـــــتـــــي يــــــشــــــارك فــــيــــهــــا أسـ

والمشاهير، وكبار الشخصيات«. 

 وأضاف: »تخاطب كرة القدم العالم بلغة يفهمها الجميع، 

وهي تمتلك القدرة على إلهام الناس وتوحيدهم. لذلك، تمثل 

هـــــــذه الـــــمـــــبـــــادرة إضـــــافـــــة مـــثـــالـــيـــة إلـــــــى أنــــشــــطــــة إكــــســــبــــو الــــريــــاضــــيــــة، 

الــتــي تسهم فــي تحقيق أهـــداف »إكــســبــو 2020 دبـــي« فــي تعزيز 

التعاون الدولي نحو كوكب أكثر صحة وسعادة وأماناً.

وأكـــد الــدكــتــور طـــارق الــقــرق، الرئيس التنفيذي ونــائــب رئيس 

مــجــلــس إدارة »مـــؤســـســـة دبـــــي الــــعــــطــــاء«، الـــعـــضـــو فــــي مــــبــــادرات 

محمد بــن راشـــد آل مكتوم العالمية، أن الــريــاضــة وكـــرة القدم 

الــخــصــوص تحظى بشعبية ضخمة ومتابعة واسعة  على وجــه 

النطاق في مختلف أنحاء العالم، ما يمنحها القدرة على التأثير 

اإليجابي، إذ نسعى لتعزيز تلك الميزة وزيادة المردود اإليجابي 

المنشود من ورائها«. 

وقــال: »كشركاء لهذه المبادرة التي ينظمها اتحاد اإلمــارات 

لكرة القدم بالشراكة مع »إكسبو 2020 دبي«، نتطلع في دبي 

العطاء إلى خلق فرص تعليمية وتدريبية باالستفادة من شبكة 

عـــاقـــاتـــنـــا الــــواســــعــــة لــتــمــكــيــن األطـــــفـــــال والــــشــــبــــاب حــــــول الـــعـــالـــم، 

خــــصــــوصــــاً وأن إكـــســـبـــو يـــســـهـــم بـــــصـــــورة كـــبـــيـــرة فـــــي زيـــــــــادة الـــوعـــي 

ــــادة مــســتــوى  ــ بــالــقــضــايــا الــمــهــمــة مـــثـــل الــتــعــلــيــم، والــــتــــي تـــحـــتـــاج زيـ

تعاون الجميع سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة«.

إلى ذلك، أكد كاشف صديقي، الشريك المؤسس لمنظمة 

»كـــــــــرة الـــــقـــــدم مـــــن أجـــــــل الــــــســــــام« اعـــــــتـــــــزازه بــــالــــتــــعــــاون مـــــع اتــــحــــاد 

اإلمـــــــــارات لـــكـــرة الــــقــــدم فــــي إنــــجــــاح هـــــذه الــــمــــبــــادرة والــــمــــبــــاراة الــتــي 

ستجمع عــدداً من أكبر نجوم الكرة العالمية، بما للحدث من 

قيمة في إبراز أهمية تمكين الشباب واالهتمام بتعليم الشباب، 

مـــنـــوهـــاً بـــــأن الــمــنــظــمــة وشــــركــــاءهــــا ومـــــن أبـــــرزهـــــم »مـــؤســـســـة دبـــي 

الــعــطــاء« يعملون على عــدد مــن الــمــبــادرات الــرامــيــة إلــى تحقيق 

أهــــــداف األمـــــم الــمــتــحــدة لــلــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة، وأن الــــــدور الـــذي 

تلعبه كرة القدم في رفع الوعي وتعليم الناشئين يزيد من قوة 

تأثير هذه المبادرات في المنطقة وحول العالم.

« ليفاندوفسكي خالل اللقاء بالجماهير في ساحة الوصل  |  تصوير: سالم خميس

النجوم
إيفرا وسلغادو  وسانيا 
ونصري  يقودون التحدي 

يشكل
كل من رموز الكرة األربعة 
فريقًا عبر وسائل التواصل 
االجتماعي 

ينظمها اتحاد اإلمارات لكرة القدم وإكسبو 8 يناير



ـ البيان دبي 

عــــلــــى وقــــــــع مــــوســــيــــقــــى عــــــــــازف اإليـــــــقـــــــاع »عـــــلـــــي نــــــــــاري«، 

جــــــــذبــــــــت الــــــــــــراويــــــــــــة »بـــــــــــهـــــــــــارة جــــــــهــــــــانــــــــدوســــــــت« الـــــحـــــضـــــور 

بـــأســـلـــوبـــهـــا الـــــســـــردي الـــمـــمـــيـــز، حـــيـــث روت قـــصـــة حــب 

كــاســيــكــيــة اللـــتـــقـــاء شــخــصــيــن مــــن مـــمـــالـــك مــتــنــافــســة 

طارحة أسئلة حول الحب وتحدياته.

الــــــــعــــــــرض هــــــــو شـــــكـــــل فـــــنـــــي قـــــــديـــــــم لـــــــســـــــرد الــــقــــصــــص 

يـــعـــرف  إيــــــــــــران،  مـــــن  الـــمـــوســـيـــقـــي  والـــــحـــــكـــــايـــــات واألداء 

باسم »النقالي«، تعّرف إليه زوار إكسبو 2020 دبي 

في جناح ألف.

وقــالــت بــهــارة جــهــانــدوســت، المخرجة المسرحية 

وراويــــــــــــــة الــــقــــصــــص ومـــــقـــــدمـــــة بــــــرامــــــج األطــــــــفــــــــال: »هــــــذا 

الـــســـرد الــقــصــصــي لـــه تـــاريـــخ طــويــل فـــي إيــــــران، فلدينا 

أشـــــكـــــال مــخــتــلــفــة لــــســــرد الــــقــــصــــص، ولــــكــــن )الـــنـــقـــالـــي( 

يـــــعـــــد أحــــــــــد أقـــــــــــــدم األشــــــــــكــــــــــال، كـــــمـــــا تــــــــم تــــســــجــــيــــلــــه فـــي 

اليونيسكو«.

ــــواتــــــف الــــذكــــيــــة  ــــهــ وشــــــاعــــــت روايــــــــــــة الــــقــــصــــص قــــبــــل الــ

واإلنــتــرنــت، وحــتــى قــبــل الــكــهــربــاء، حــيــث كـــان الــنــاس 

يتجمعون فــي ســاحــات بلداتهم ويتناقلون القصص 

الـــمـــلـــحـــمـــيـــة. ومــــــن خــــــال هــــــذا الــــفــــن، تـــــــروى الــقــصــص 

بــإيــمــاءات ومــوســيــقــى مختلفة، وبــاســتــخــدام طبقات 

مــا يتم اختيار  الــصــوت العالية والمنخفضة، وغــالــبــاً 

القصص من الــروايــات الملحمية القديمة، وقصص 

الحب، ومحاولة ربط الجمهور بأشكال فنية متنوعة 

من الغناء، والرقص واإليماءات وغيرها.

رئيس التحرير المسؤول

 مـنى بو سـمرة

أجواء مسلية
يوفر إكسبو 2020 مساحات واسعة لألطفال الذين يحضرون مع عائالتهم إلى الحدث األضخم لضمان االستمتاع بتجارب مفيدة مسلية وممتعة | تصوير : زافيير ويلسون

ابتكر منتجع شاطئ هيلتون رأس الخيمة، مجسمًا 

مــن الــشــوكــوالتــة لقبة »الــوصــل« فــي مــعــرض إكسبو 

 .2020

الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي  الـــــــشـــــــيـــــــف  بــــــــقــــــــيــــــــادة  الـــــــعـــــــمـــــــل  فــــــــريــــــــق  وأراد 

لــــلــــمــــعــــجــــنــــات عـــــلـــــي رضــــــــــــا، الــــــــــــذي انــــــضــــــم حــــــديــــــثــــــًا إلـــــى 

طــاقــم عــمــل الــفــنــدق، ابــتــكــار نسختهم الــخــاصــة من 

ــــتـــــي تــــرتــــبــــط بــــمــــوســــم األعـــــــيـــــــاد، وتـــســـلـــط  الــــحــــلــــويــــات الـ

الضوء على مهاراتهم اإلبداعية ودقتهم. 

ــــيـــــد الــــــتــــــفــــــاصــــــيــــــل الـــــدقـــــيـــــقـــــة  ــــتـــــجـــــسـ وتـــــــمـــــــيـــــــز الــــــمــــــجــــــســــــم بـ

لــتــصــمــيــم قـــبـــة الــــوصــــل، يــحــيــط بـــهـــا تـــــذكـــــارات خــاصــة 

بعيد الميالد المجيد من مختلف أنحاء العالم.

مــــن  كـــــــــيـــــــــلـــــــــوغـــــــــرامـــــــــًا  الــــــــعــــــــمــــــــل 50  فــــــــــريــــــــــق  واســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدم 

الشوكوالتة البيضاء و20 كيلوغرامًا من السكر و5 

كـــيـــلـــوغـــرامـــات مــــن عــجــيــنــة الــــلــــوز البـــتـــكـــار هـــــذا الــعــمــل 

الفني الرائع.  )دبي - البيان(

دبي – وائل نعيم 

بــعــزيــمــة مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر تـــقـــوم أنـــدريـــا فــــان دالـــيـــن مــســؤولــة األنــشــطــة الــمــؤســســيــة في 

الجناح اإلسباني، بواجباتها وأعمالها على أكمل وجه، مؤكدة أن جناح بالدها يعرض 

قيم الشعب اإلسباني وشخصيته، ويسلط الــضــوء على التضامن واإلبـــداع واالبتكار 

جــنــبــًا إلـــى جــنــب مــع األشـــيـــاء الــتــي تــجــعــل إســبــانــيــا بــلــداً جـــذابـــًا لــلــســيــاح والمستثمرين، 

والتزامًا بالشعار الرئيسي إلكسبو 2020 دبي، تم تصميم كل ركن من أركان الجناح، 

بــــدءاً مــن مـــواد الــواجــهــة إلـــى األثــــاث، عـــالوة عــلــى شــعــار أنشطته المختلفة، بــمــا يعزز 

فكرة الحوار بشأن المستقبل الذي نريد أن نعيش فيه وقدرتنا على التأثير فيه.

وتضيف: نحرص على إبراز العالمة التجارية اإلسبانية من خالل أحداث الشركات 

واألعمال والمؤسسات، ويتمثل عملنا في بناء وتنفيذ اجتماعات هدفها الرئيسي ربط 

ــــارات أو  الــشــركــات اإلســبــانــيــة الــمــوجــودة فــي دولــــة اإلمــ

خارجها مع نظيراتها المحلية في الجناح اإلسباني 

وكـــذلـــك فـــي أمـــاكـــن أخـــــرى فـــي مـــوقـــع إكــســبــو 2020 

دبي. 

وتتابع: نقوم بتنظيم فعاليات وأنشطة شركات 

ــــاركـــــات اإلســــبــــانــــيــــة والــــلــــجــــان الـــمـــؤســـســـيـــة ورعــــــاة  ــــمـ الـ

الجناح اإلسباني، إضافة إلى ذلك، نقوم بالترويج 

للعالمة التجارية اإلسبانية من خالل اقتراح الخبراء 

اإلسبان الذين يشاركون في فعاليات المجلس العالمي 

التي ينظمها إكسبو 2020 دبي.

 وتشير إلى أن هناك العديد من الشركات اإلسبانية الناشئة 

الــتــي تــشــارك فــي إكــســبــو 2020 دبـــي وتــرغــب فــي تحقيق 

تواجد لها داخل اإلمارات في قطاعات الطاقة والصحة 

لــــــمــــــســــــاعــــــدة الــــــــشــــــــركــــــــات والـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات عــــــلــــــى تـــحـــقـــيـــق 

أهدافها في التنمية المستدامة.

ويــهــدف جناح إسبانيا فــي إكسبو 2020 دبــي إلى 

تعريف الــزوار على الثقافة اإلسبانية وتنوع محتواها 

مــــن خـــــالل تـــقـــديـــم تـــجـــربـــة وعـــــــروض تــمــنــح الــــزائــــر فــرصــة 

ـــبــــهــــا، إذ يـــعـــرض  ـــانــــيــــا وشــــعـ ــبـ ــــتـــــعـــــرف عــــــن قــــــــرب عــــلــــى إســ الـ

الــجــنــاح مــفــهــوم االســتــدامــة بــطــريــقــة شــمــولــيــة مــع تطلعات 

مــســتــقــبــلــيــة، كــمــا يــســلــط الـــضـــوء عــلــى عـــالقـــة إســبــانــيــا بــالــعــالــم 

العربي.

»الوصل«.. 50 
كيلوغرامًا شوكوالتة

دالين.. نافذة العالمات التجارية اإلسبانية

فن الحكايات في »النقالي«

وجه من »إكسبو«
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»إكسبو« منصة حضارية
ــــاهـــــك الــــجــــنــــاح  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــدُّ انـ ــــيـــــشـ ــــبـــــو 2020 دبـــــــــي سـ ــــنـــــد زيــــــــارتــــــــك إلكـــــسـ عـ

يـــكـــون  بــــــه إســــبــــانــــيــــا أن  أرادت  الــــــــــذي  الـــــجـــــنـــــاح  اإلســــــبــــــانــــــي، ذلــــــــك 

ـــــزاً لــهــا، وذلـــك مــن خـــال ربـــط أجــزائــه بـــإرث شعبها، وقيم  مــمــيِّ

حــضــارتــهــا، وفــيــه أرادت أن تــبــرَز ذاتــهــا دولــــًة رائــــدًة فــي مختلف 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا مروراً بالفن والتعليم.

ويقع الجناح في منطقة االستدامة، فوق أرضية واسعة مقدار 

مساحتها 6 آالف متر مربع، وقد تّم بناؤه من مواد مستدامة 

قابلة إلعـــادة االســتــخــدام، كالخشب والــحــديــد والنسيج، وقد 

ــــَم الـــجـــنـــاُح عـــلـــى شـــكـــل مــــبــــاٍن مـــخـــروطـــيـــة، وجـــعـــلـــوا عــنــوانــه  ُصــــمِّ

شعاراً له، وهو »اإلبداع من أجل الحياة« وهذا الشعاُر لم يأِت 

من فراغ، فكل ركٍن من أركانه الثاثة يحمل هدفاً معيناً يشير 

ــــتـــــزام بــالــحــفــاظ على  إلــــى اإلبــــــــداع، والــــقــــدرة عــلــى االبـــتـــكـــار، وااللـ

جــــودة الــحــيــاة عــلــى كــوكــب األرض. ويــســعــى الــجــنــاح ألن يــكــون 

أنـــمـــوذجـــاً لـــإبـــداع الـــذكـــي، الـــقـــادر عــلــى تــوحــيــد الــشــعــوب حــول 

مـــشـــروعـــات االســـتـــدامـــة. ولـــذلـــك جــــاء تــصــمــيــم الـــجـــنـــاح لــيــتــجــاوز 

كــــوَنــــُه مــبــنــى عـــــــــادّيــــاً، إلـــــى تـــرســـيـــخ هـــــدف كـــبـــيـــر، يــتــمــثــل فــــي رفـــع 

الوعي بأهمية تعزيز الكفاءة، وتوفير الطاقة، وإدارة الموارد، 

حــيــث تــتــيــح هــيــاكــل الـــجـــنـــاح الــمــخــروطــيــة زيـــــــادَة تـــدّفـــق الـــهـــواء، 

ــــتـــــدفـــــق يـــــــــؤدي إلــــــــى تــــلــــّطــــف الـــــجـــــو واعــــــتــــــدالــــــه فــــــي أنــــحــــاء  وذلـــــــــك الـ

الجناح، فيما يحتوي الجناح على غرفة ذكية موجودة تحت 

أرضه، فيها أشجاٌر ُصِنعت من مادة قادرة على امتصاص ثاني 

أكسيد الكربون من الجو، كما تحتوي على ابتكارات إسبانية 

تتعلق بحماية البيئة، والطبيعة، وااللتزام بأهداف االستدامة.

ــــبـــــو دبـــــــــي »تــــــــواصــــــــل الـــــعـــــقـــــول وصــــنــــع  ــــار إكـــــسـ ــــعــ وانـــــــطـــــــاقـــــــاً مـــــــن شــ

الــمــســتــقــبــل« عـــَكـــف الـــعـــامـــلـــون فـــي الـــجـــنـــاح اإلســـبـــانـــي عــلــى إبــــراز 

أهمية لعبة الشطرنج، وذلــك لما لها مــن قـــُدرات على تطوير 

الذكاء، وخلق الروابط االجتماعية، عن طريق إطاق البطولة 

العالمية في مدرسة الشطرنج عبر اإلنترنت.

ويحرص الجناح على استعراض قيم الشعب اإلسباني، جنباً 

إلـــــــى جــــنــــب مـــــع األشــــــيــــــاء الــــتــــي تـــجـــعـــل مـــــن إســــبــــانــــيــــا بـــــلـــــداً جــــاذبــــاً 

للسياح والمستثمرين، حيث يجد الزائر روَح الحضارة الضاربة 

بجذورها في تاريخ الدولة، التي مهدت للتقدم، والنمو على 

كـــل الــمــســتــويــات، وقــــد حــــرص الــقــائــمــون عــلــى الــجــنــاح عــلــى أن 

يبرزوا الروابط التاريخية الوثيقة بين إسبانيا والعالم العربي.

حّياكمـ

فعاليات »إكسبو«

المكان العرضالوقت
اليوم
منصة البحرباليه باراغواي16:00
ساحة الوصلحفل كاتي ميالو16:45
منصة الشمسمزيج الموسيقى17:30
حلقة األنشطةاأللحان الناشئة19:00
إكسبو اليفمعرض الخط اإلسالمي19:00
ساحة الوصلاألجراس الفضية19:30

منصة اليوبيلحفل ميريام فارس20:30
دبي ميلينيومحفل الموسيقى الجورجية21:30

المنصةعرض  أن بلجد22:00
غدًا

ساحة الوصلاليوم الوطني لجورجيا10:15

«  أ.د. محمد أحمد عبد الرحمن

قصة خبرية
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