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دبي - البيان 

نّظم مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة 

فــــي أبــــوظــــبــــي، خــــلــــوة ثـــقـــافـــيـــة بــــعــــنــــوان »الـــعـــربـــيـــة لـــغـــة حــــيــــاة«، 

فــــــي إكــــســــبــــو 2020 دبـــــــــي، بــــحــــضــــور مــــعــــالــــي نـــــــــورة بــــنــــت مــحــمــد 

الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب؛ وحسن ناظم، وزير الثقافة 

والــــســــيــــاحــــة واآلثـــــــــــــار فــــــي الــــــــعــــــــراق؛ والــــــدكــــــتــــــور عــــلــــي بــــــن تـــمـــيـــم، 

رئيس مركز أبوظبي للغة العربية؛ والــدكــتــور أمحمد صافي 

المستغانمي، األمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة؛ 

والدكتور معجب الــزهــرانــي، مدير عــام معهد العالم العربي 

فـــي بـــاريـــس؛ وســعــيــد حـــمـــدان، الــمــديــر الــتــنــفــيــذي بـــاإلنـــابـــة في 

مركز أبوظبي للغة العربية.

دعم 
وسّلطت الخلوة الضوء على تجربة المركز وبرامجه ومشروعاته 

الـــتـــي أطــلــقــهــا لــلــنــهــوض بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، وفـــتـــحـــت آفــــــاق الــنــقــاش 

والحوار؛ للمساهمة في وضع آليات عمل مستقبلية تدعم جيل 

الشباب، وتنسجم في الوقت ذاته مع تطلعات المركز وأهدافه. 

وأدارت الفعالية اإلعالمية والشاعرة الدكتورة نادين األسعد، 

والـــــتـــــي جـــمـــعـــت عـــــــــدداً مـــــن الـــمـــثـــقـــفـــيـــن والـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن فـــــي الــلــغــة 

الــعــربــيــة وهـــم الـــدكـــتـــورة هـــنـــادا طـــه، أســـتـــاذ كــرســي الــلــغــة الــعــربــيــة 

بــجــامــعــة زايـــــــد؛ والــــدكــــتــــور خــلــيــل الـــشـــيـــخ، عـــضـــو الــهــيــئــة الــعــلــمــيــة 

لجائزة الشيخ زايد للكتاب؛ والدكتور محمد عايش، رئيس قسم 

االتـــصـــال الــجــمــاهــيــري بــالــجــامــعــة األمــريــكــيــة بـــالـــشـــارقـــة؛ والــدكــتــور 

بـــــالل األرفـــــــه لـــــي، أســــتــــاذ كـــرســـي الـــشـــيـــخ زايــــــد لــــلــــدراســــات الــعــربــّيــة 

واإلســــــالمــــــّيــــــة ورئـــــيـــــس دائــــــــــرة الــــعــــربــــّيــــة ولـــــغـــــات الـــــشـــــرق األدنــــــــــى فــي 

الجامعة األمريكّية في بيروت.

ونـــاقـــشـــت الـــخـــلـــوُة عــــالقــــَة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بـــالـــقـــطـــاعـــات الــرئــيــســة 

فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات، ومــــــن ذلـــــــك: الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وتـــقـــنـــيـــات الـــتـــواصـــل 

والــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم، إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب صــــــنــــــاعــــــة الــــــمــــــحــــــتــــــوى والـــــــنـــــــشـــــــر واإلعــــــــــــــالم 

ر هـــــذه  ــتـــــوى عــــــربــــــي يــــــدعــــــم تـــــــطـــــــوُّ ــ ــــبـــــل، وســــــبــــــل إنـــــــتـــــــاج مـــــحـ ــــتـــــقـ والـــــمـــــسـ

الخلوة جلسات عصف ذهني  القطاعات وتنمَيتها. كما تضمنت 

لجميع المشاركين والحضور.

توصيات 
ــــيــــــات بـــمـــخـــتـــلـــف  ــــتــــــوصــ ـــــوة بــــمــــجــــمــــوعــــة قـــــّيـــــمـــــة مـــــــن الــ ــلـ ــ وخـــــــرجـــــــت الــــــخــ

المجاالت المتعلقة باللغة العربية والتعليم، وضرورة االهتمام 

بالقضايا اللغوية التطبيقية المتصلة بالتعليم، ووضع دراسات 

ألساليب تدريس اللغة العربية إلــى جانب أهمية إنجاز دراســات 

ومـــشـــروعـــات بــحــثــيــة عـــن الــلــغــة الــعــربــيــة وإعـــــــداد الــمــعــلــم، وخــلــق 

ــــفـــــال والـــنـــاشـــئـــة  بـــيـــئـــات لـــغـــويـــة عـــربـــيـــة افـــتـــراضـــيـــة يـــمـــكـــن لـــجـــيـــل األطـ

االســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا، مــــع تــطــبــيــق اخـــتـــبـــار »ســــمــــة« وتـــوســـيـــع الـــشـــرائـــح 

التي يتم تطبيقه عليها، ليكون له حضور فاعل في تعزيز حضور 

اللغة العربية.

وفــــــي مــــحــــور الـــعـــربـــيـــة والـــمـــســـتـــقـــبـــل، أكـــــــدت الــــتــــوصــــيــــات أهــمــيــة 

اعــتــمــاد مــقــاربــٍة مــعــيــارّيــة لــلــغــة الــعــربــّيــة مـــع الــلــغــات األخـــــرى، مع 

إطـــــــالق مــــــبــــــادرات لــتــبــســيــط الــــعــــربــــّيــــة وتـــســـهـــيـــلـــهـــا وربــــطــــهــــا بـــمـــهـــارات 

مـــا بــعــد عــــام الــخــمــســيــن. إلــــى جـــانـــب تــعــزيــز الـــمـــبـــادرات الـــتـــي تــوّثــق 

العالقة بين العربّية ومتلّقيها من الشباب ووظيفّية اللغة وتعّدد 

استعماالتها.

وفــيــمــا يــخــص الــلــغــة الــعــربــيــة واإلعـــــــالم، فــقــد أكــــدت مــخــرجــات 

الــخــلــوة عــلــى دور تــعــزيــز مــخــرجــات التعليم الــعــالــي فــي الصحافة 

واإلعالم في مهارات اللغة العربية إلعداد أجيال من اإلعالميين 

والصوتية بشكل  المكتوبة  اللغوية  أداء مهامهم  الــقــادريــن على 

يــلــبــي احـــتـــيـــاجـــات ســــوق الـــعـــمـــل. كــمــا ســلــطــت الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة 

تـــعـــزيـــز حــــضــــور الــــبــــرامــــج الـــفـــكـــريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة فـــــي خـــــرائـــــط الـــبـــرامـــج 

اإلذاعــــيــــة والــتــلــفــزيــونــيــة والـــقـــنـــوات اإلعـــالمـــيـــة الــصــحــافــيــة والــرقــمــيــة 

بــهــدف تــوفــيــر مــحــتــوى إعـــالمـــي رصــيــن بــالــلــغــة الــعــربــي مـــع ضــــرورة 

دعــم المبادرات اإلعالمية الشبابية باللغة العربية بهدف تقديم 

نــمــاذج بــنــاءة يــقــتــدى بــهــا فــي تــوظــيــف الــلــغــة الــعــربــيــة الــحــديــثــة في 

األنشطة اإلعالمية.

وركزت توصيات الخلوة بمجال التكنولوجيا وتقنيات التواصل 

عـــلـــى ضـــــــرورة دعـــــم الــــمــــبــــادرات والـــمـــشـــاريـــع غـــيـــر االحـــتـــكـــاريـــة لــبــنــاء 

نة مفتوحة المصدر لتشييد بنية تحتية  تقنيات وموارد عربية ُمَمكِّ

ُمـــشـــِجـــعـــة لــلــعــمــل عـــلـــى تـــقـــنـــيـــات الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الــعــمــل 

عـــلـــى مــــشــــاريــــع الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــــذكــــيــــة الــــُمــــســــاِعــــدة بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، 

مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــخـــاطـــبـــة الــــشــــرائــــح الـــعـــمـــريـــة الــمــخــتــلــفــة 

ــــاءة وجـــــــذابـــــــة، ودعـــــــــم الــــمــــشــــاريــــع الـــمـــشـــتـــركـــة  ــ ــنـ ــ ــ بـــــطـــــرق مــــنــــاســــبــــة وبـ

الــتــواصــل لبناء  بين الــشــركــات الربحية ومــراكــز بــحــوث تكنولوجيا 

تطبيقات باللغة العربية.

وتــنــاولــت تــوصــيــات مــجــال الــعــربــيــة وصــنــاعــة الــمــحــتــوى والــنــشــر، 

فكرة إطالق ودعم مبادرات نشر مدروسة تستهدف التواصل مع 

الــفــئــات األشـــــد تـــأثـــراً كـــاألطـــفـــال والــيــافــعــيــن والـــشـــبـــاب، بــمــا يــنــاســب 

تطلعاتهم، ويضمن منافسة المتاح لهم من منتجات جذابة، من 

دون التخلي عن المعايير والقيم المتعلقة باللغة والمضمون.

«   نورة الكعبي لدى وصولها لحضور 
الخلوة الثقافية | من المصدر 
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ـ رحاب حالوة دبي 

اســـتـــعـــرض مــــركــــز األبـــــحـــــاث لـــلـــتـــاريـــخ والــــفــــنــــون والـــثـــقـــافـــة اإلســـالمـــيـــة 

»إرســيــكــا«، الــتــابــع لمنظمة الــتــعــاون اإلســـالمـــي، فــي إكــســبــو 2020 

دبي، مجموعة مختارة من لوحات الخط بواقع 250 لوحة فائزة 

في مسابقات فن الخط الدولية التي تنظمتها مجموعة »إرسيكا« 

كل ثالث سنوات، وفازت فيها 450 لوحة خط من 57 دولة.

وكــشــف ســعــيــد قــاســم أغــلــو مـــســـؤول قــســم الــخــط فـــي الــمــركــز، 

عن جهود مجموعة »إرسيكا« في تعزيز انتشار فن الخط، مؤكداً 

أهــمــيــة الــــــدور الـــــذي تــلــعــبــه جــوائــز 

مسابقات فــن الــخــط الــدولــيــة في 

توسيع أعداد المشاركين.

وأوضــح أن مشاركة »إرسيكا« 

فــــي إكـــســـبـــو تـــعـــد فــــرصــــة لـــالرتـــقـــاء 

بمفهوم الخط والتعريف به بين 

192 دولـــــة مـــن الــــــدول الــمــشــاركــة 

فــــــيــــــه، وفــــــتــــــح الـــــمـــــجـــــال لـــلـــتـــعـــريـــف 

ــــاً مــن  بــــأنــــواعــــه الــــتــــي تـــبـــلـــغ 14 نـــــوعـ

أنــــــواع الـــخـــط، وســـــرد قــصــص عن 

مــمــارســيــه، وخــصــوصــاً أن هــنــاك إقــبــاالً كــبــيــراً عــلــى تعلمه مــن قبل 

األجانب، وأعطي مثاالً على ذلك أن تعلم الخط أسهم في إشهار 

إحــدى الممارسات اإلسبانيات للخط فــي تركيا إسالمها، وعــادت 

إلى دولتها تحمل شهادة إيجازه لممارسة المهنة وباتت من أشهر 

الخطاطين في إسبانيا.

واعــتــبــر أن الــخــط فـــن مــمــيــز تــنــصــهــر فــيــه الــمــوهــبــة واإلبـــــــداع إلظــهــار 

الرسائل المكتوبة بشكل جمالي، ويعرف الخط المكتوب بالرسم 

الــــعــــربــــي عــــلــــى أنـــــــه خـــــط إســـــالمـــــي اكــــتــــســــب الـــكـــلـــمـــة الـــمـــكـــتـــوبـــة وفــــن 

الـــكـــتـــابـــة مــــن الــــقــــرآن الـــكـــريـــم، وأثــــنــــاء الـــتـــوســـع الـــجـــغـــرافـــي لـــإســـالم 

اســتــنــســخ الــــقــــرآن الـــكـــريـــم والـــحـــديـــث الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف مــــن كــتــابــات 

الـــرســـم الــعــربــي الـــتـــي تـــأتـــي ضــمــن مــصــنــفــات ديــنــيــة ونـــصـــوص أدبــيــة 

ومراسالت ووثائق رسمية باستنساخ متنوع ومزخرف.

ــــلـــــى إطـــــــالق  ولــــــفــــــت إلـــــــــى أن مــــجــــمــــوعــــة »إرســـــــيـــــــكـــــــا« حــــــرصــــــت عـ

حزمة مبادرات وتنفيذ ورش تدريبية تسهم بدورها في إعداد 

خــطــاطــيــن مـــن مــخــتــلــف الـــــــدول، ويــتــســلــم كـــل خـــطـــاط »إجــــــازة« 

عــمــل بمثابة رخــصــة لــمــزاولــة مهنة الــخــط، وتــســاعــده مستقبالً 

على االرتقاء بذاته ومن ثم تحقيق دخل وإيراد من لوحته في 

المستقبل.

وذكــــر أن الــخــط الــعــربــي يــحــتــاج إلــــى أن يــرتــبــط بــالــدخــل الــمــادي 

حتى يكون عليه إقبال وهذا ما تحقق بعدما تم تنفيذ العديد من 

الورش التدريبية، وأصبحت اللوحة الفنية للخطاطين تباع بقيمة 

تتراوح بين 10 و15 ألف دوالر، في حين سابقاً كان الخط العربي 

ال يدر دخالً على مزاوليه.

وطـــالـــب بـــإنـــشـــاء مــــــدارس خـــاصـــة بــالــخــط الـــعـــربـــي تـــعـــزز حــضــوره 

بين اللغات األجنبية، وللمحافظة على مكانته الخاصة في الحياة 

الفنانين وعــشــاق  إبــهــار  فــي  الثقافية للشعوب اإلســالمــيــة ليستمر 

الـــفـــن فـــي جــمــيــع الـــثـــقـــافـــات، مـــفـــيـــداً بــــأن »إرســـيـــكـــا« يـــواصـــل تنظيم 

الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة للحفاظ عــلــى فــن الــخــط اإلســالمــي وتــعــزيــزه 

وفقاً لقواعد التقاليد وأصوله. 

يــذكــر أن مــركــز األبـــحـــاث لــلــتــاريــخ والــفــنــون والــثــقــافــة »إرســيــكــا«، 

أنـــشـــئ عــــام 1979 فـــي تــركــيــا بـــهـــدف الــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث اإلنــســانــي 

والثقافي، والحفاظ على األرشــيــف الحالي الموجود في المركز، 

والــــــــــذي يـــتـــضـــمـــن وثـــــائـــــق نــــــــــادرة وصــــــــــــوراً أرشــــيــــفــــيــــة نــــــــــادرة تـــــعـــــود إلــــى 

أواخــر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، باإلضافة إلى 

تحويل المطبوعات النادرة إلى نسخة إلكترونية متاحة للباحثين 

والمهتمين في كل أنحاء العالم، كما يتح الفرصة للتعاون بين 

الــمــؤرخــيــن وكــتــاب المسلمين ونــشــر األبــحــاث اإلســالمــيــة بمختلف 

اللغات، والعمل على تصحيح األخطاء الواردة في بعض مناهج 

التعليم ببعض بلدان العالم اإلسالمي توحيداً للتاريخ اإلسالمي، 

إلــى جــانــب وضــع خطة لتبادل الــدراســات والمخطوطات الخاصة 

بـــالـــفـــن والــــتــــاريــــخ والـــثـــقـــافـــة اإلســــالمــــيــــة بـــيـــن الــــمــــؤســــســــات، وتــنــظــيــم 

ــــنـــــدوات بـــإحـــدى الــــــدول األعــــضــــاء بــمــنــظــمــة الــتــعــاون  الـــمـــؤتـــمـــرات والـ

اإلسالمي، باإلضافة إلى دعم الخط بجميع أنواعه. 

األجانب يتعلمون الخط العربي

« كلمة »إكسبو« مكتوبة بخط الديواني الجلي | تصوير: إبراهيم صادق

»إرسيكا« لـ »                              «: نحتاج مدارس متخصصة تعزز حضور الخط 

 صياغة مستقبل 
أفضل لـ»العربية«

« سعيد قاسم أغلو

دبي - البيان 

زارت مــعــالــي شــمــا بــنــت ســهــيــل فــــارس الـــمـــزروعـــي وزيـــــرة دولـــة 

لــشــؤون الــشــبــاب، نــائــب رئــيــس مــركــز الــشــبــاب الــعــربــي، جناح 

دولـــة دومينيكا فــي إكــســبــو 2020 دبـــي، واطــلــعــت عــلــى الـــدور 

الـــذي تلعبه دومينيكا فــي خفض االنــبــعــاثــات على أرضــهــا من 

ثــــانــــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون بـــمـــعـــدل الـــنـــصـــف تـــقـــريـــبـــًا، بـــحـــلـــول عـــام 
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واطــلــعــت مــعــالــي الـــمـــزروعـــي عــلــى ثــقــافــة شــعــب كــالــيــنــاغــو، 

إلــى دومينيكا،  وتقاليده التي تدفع الناس والسياح للقدوم 

مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، لــلــتــعــرف عــلــى هــــذا اإلقــلــيــم الـــذي 

ــــقـــــاع الــــحــــيــــاة االســــتــــوائــــيــــة، كـــمـــا يـــحـــرص  يـــعـــيـــش أفــــــــــراده عـــلـــى إيـ

شــعــب كــالــيــنــاغــو، عــلــى أن يــعــامــل ضــيــوفــه بــمــبــدأ الــعــيــش بما 

توفره األرض والبحر والسماء.

 وقالت شما المزروعي: إكسبو 2020 دبي، يجمع العالم 

لتواصل العقول وصنع المستقبل، وهــذا مــا جسدته تجربة 

جناح دومينيكا، التي تعمل على تعريف زوارهــا بجهود هذا 

الـــبـــلـــد فـــــي الــــحــــد مـــــن االنــــبــــعــــاثــــات الــــكــــربــــونــــيــــة، ألجــــــل مــســتــقــبــل 

أفــضــل، وكــذلــك عــرض التنوع الثقافي لهذا البلد، باحتضانه 

إحدى فئات شعوب العالم القديمة، شعب كاليناغو، الذي 

ال يزال إلى هذا اليوم، يعيش ويتواصل مع العالم بكل حب 

وتقبل من أرض دومينيكا الثرية بتنوعها واختالفها.

كــمــا زارت مــعــالــي شــمــا الـــمـــزروعـــي، جـــنـــاح جــمــهــوريــة ســاو 

تـــومـــي وبــريــنــســيــب - هــــذه الــجــمــهــوريــة الـــجـــزريـــة الـــتـــي تــقــع في 

خــلــيــج غــيــنــيــا، حـــيـــث يـــعـــرض الـــجـــنـــاح مــــا تـــزخـــر بــــه هـــــذه الـــدولـــة 

مــن مــنــاظــر جــغــرافــيــة خــالبــة، بــتــجــربــة ريــفــيــة تتميز بــالــشــواطــئ 

الـــمـــلـــيـــئـــة بــــأشــــجــــار الـــنـــخـــيـــل والــــتــــنــــوع الــــحــــيــــوي الــــمــــذهــــل، الـــــذي 

يستقطب فرصًا استثمارية عديدة في قطاعات مثل السياحة 

والـــمـــجـــال الـــبـــحـــري، واالتــــصــــاالت وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات والــبــنــيــة 

الــتــحــتــيــة، حـــيـــث اســـتـــعـــرض جــــــوزي أنـــطـــونـــيـــو مـــديـــر جـــنـــاح ســـاو 

تومي وبرينسيب، في الجولة، المهارات التقليدية والحرفية 

الــمــســتــدامــة الــتــي يشتهر بــهــا ســكــان هـــذه الـــدولـــة، بــاســتــخــدام 

المواد العضوية والطبيعية.

وقالت معالي شما المزروعي: »رأينا في جناح جمهورية 

ســــاو تـــومـــي وبــريــنــســيــب، تــجــربــة عــمــل هــــذا الــبــلــد عــلــى تحقيق 

ــــتــــــدام  ــــمــــــســ الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة واالزدهــــــــــــــــــــــــــار االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي واالقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي الــ

وتستقطب  وتقاليدها،  بيئتها  وتعمل على حماية  لشعبها، 

الــــمــــهــــتــــمــــيــــن بـــــمـــــجـــــاالت مــــخــــتــــلــــفــــة، كــــالــــســــيــــاحــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 

ـــًا بــــأســــلــــوب يـــــجـــــذب الـــــزائـــــر  واالتـــــــــصـــــــــاالت، وتـــــعـــــرض لــــهــــم تـــــاريـــــخــ

لالستماع لكافة تفاصيل تاريخ هذه األرض والشعب«.

دومينيكا وساو تومي وبرينسيب.. استدامة ومهارات حرفية

«  شما المزروعي خالل زيارتها جناح ساو 
تومي وبرينسيب  | من المصدر 

 توصية
 بإطالق مبادرات لتبسيط 
»العربية« وربطها بمهارات مابعد 
عام الخمسين



دبي- البيان 

ــــــري، الـــــقـــــائـــــد الــــعــــام  ــــمـ ــ شــــهــــد مــــعــــالــــي الـــــفـــــريـــــق عــــبــــدالــــلــــه خـــلـــيـــفـــة الـ

لشرطة دبي، في مسرح جناح DP world في »إكسبو 2020 

دبــــــــــي«، ثــــالــــث جــــلــــســــات مــــــبــــــادرة »لــــيــــتــــس تــــــــــوك«، بــــعــــنــــوان »أرض 

الــــا مــســتــحــيــل«، قــدمــهــا مــحــمــد الـــعـــبـــار، مـــؤســـس شـــركـــة إعــمــار 

الــعــقــاريــة، ونــــون دوت كــــوم، بــحــضــور مــســاعــدي الــقــائــد الــعــام، 

ومديري اإلدارات العامة ومراكز الشرطة، وموظفي شرطة دبي 

وجمهور مشارك، وأدار الجلسة اإلعامي مروان الحل.

ورحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري بمحمد العبار، 

مثمنًا مشاركته في مبادرة »ليتس توك«، التي أطلقتها شرطة 

دبـــي تــزامــنــًا مـــع الـــحـــدث الــعــالــمــي الــكــبــيــر »إكــســبــو 2020 دبـــي«، 

بـــهـــدف نــشــر الــمــعــرفــة وتـــواصـــل الـــعـــقـــول، مـــن خــــال اســتــعــراضــه 

لتجربته الشخصية، ومسيرته الملهمة والحافلة بالنجاحات.

إنجازات 
ــــالـــــي الـــــــمـــــــري أن دولـــــــــــة اإلمـــــــــــــــــارات هـــــــي فــــــعــــــاً أرض الـــــا  وأكـــــــــــد مـــــعـ

برهان،  التي تحققت خير  العالمية،  إنجازاتها  مستحيل، وأن 

ــــه الـــــــــدولـــــــــة، ومـــــا  ــــيــ ــــلــــــت إلــ ــــلــــــي مـــــــا وصــ وُتــــــتــــــرجــــــم بــــشــــكــــل واضـــــــــــح وجــ

تــــســــعــــى لــــــــه، فــــهــــي أرض الــــــفــــــرص والــــمــــســــتــــقــــبــــل الــــــــواعــــــــد، وفـــيـــهـــا 

تتحقق األحــام والطموحات سواء على مستوى الحكومات أو 

الـــشـــركـــات والـــمـــؤســـســـات الــخــاصــة أو األشــــخــــاص، فــمــنــهــا وفــيــهــا 

انـــطـــلـــقـــت وتـــأســـســـت الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــشـــاريـــع واألعـــــمـــــال الــضــخــمــة 

والعالمية.

وأضــــــــاف مـــعـــالـــيـــه: نـــحـــن فــــي شــــرطــــة دبـــــي لـــديـــنـــا تــــعــــاون كــبــيــر، 

وتنسيق دائــم فــي الفعاليات الكبيرة، التي تؤمنها شرطة دبي 

وشــركــاؤهــا فــي الــلــجــنــة األمــنــيــة فــي مختلف الــمــواقــع الـــبـــارزة في 

دبي، والتابعة إلعمار وغيرها من الشركات. 

أمن وأمان 
مــن جــانــبــه، عــبــر محمد الــعــبــار عــن ســعــادتــه بــهــذه االســتــضــافــة، 

ــــام لــــشــــرطــــة دبـــــــي وفــــريــــق  ــــعــ مــــتــــقــــدمــــًا بــــالــــشــــكــــر لــــمــــعــــالــــي الـــــقـــــائـــــد الــ

عمله، ومؤكداً في حديثه أن األمن واألمان هما ركيزة االقتصاد 

والـــتـــجـــارة واالســـتـــثـــمـــار، وبــدونــهــمــا ال يــمــكــن لــهــذه الــقــطــاعــات أن 

تـــنـــمـــو، مــــنــــوهــــًا بــــــأن شــــرطــــة دبــــــي مـــؤســـســـة شـــرطـــيـــة ضـــخـــمـــة ذات 

سمعة عالمية، حصدتها من العمل الجاد، وحرفية موظفيها 

وكفاءة مواردها المتعددة. 

نجاح
ـــتـــــعـــــرض مـــحـــمـــد الــــعــــبــــار تـــجـــربـــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة مــــنــــذ الــــبــــدايــــات  واســ

ــــــى مـــــن مــــبــــدأيــــن أســـاســـيـــيـــن،  وقــــــــــال: إن الــــنــــجــــاح الــــــــذي حـــقـــقـــتـــه أتـ

أولهما أن التوفيق والنجاح هو من الله رب العالمين، وثانيهما 

أن الـــنـــجـــاح ال يــتــحــقــق إال عــنــدمــا يـــكـــون اإلنــــســــان صـــاحـــب شغف 

ورغبة، ومجتهداً ومثابراً، وينطلق ويحاول من دون تردد. 

وتابع: الرغبة الداخلية موجودة لدى كل إنسان، ولكن هناك 

مـــن يـــقـــرر أن يـــجـــرب ويــســتــمــر مــهــمــا كـــانـــت الــــظــــروف، وإن سقط 

وفشل فعليه أن ينهض، ويعمل بجد ويستمر بالمحاولة من 

دون كــلــل أو مــلــل، وأن يتبع اإلنـــســـان األمـــر الـــذي يــحــبــه، ويجد 

نفسه وشغفه فيه. 

قائد استثنائي
وأضــــــاف الـــعـــبـــار: لــقــد أكـــرمـــنـــا الـــلـــه بـــقـــيـــادة مـــبـــاركـــة أســـســـت وبــنــت 

وطنًا رائعًا، واستثمرت مواردها الطبيعية مثل النفط من أجل 

مــنــفــعــة الــــنــــاس، والــتــعــلــيــم وبـــنـــاء اإلنــــســــان الــــقــــادر عــلــى الــعــطــاء 

والـــبـــذل لنفسه ولــوطــنــه ولــلــعــالــم، وقـــد أكــرمــنــا الــلــه أيــضــًا بقائد 

اســــتــــثــــنــــائــــي وشــــــجــــــاع ومـــــــقـــــــدام وداعـــــــــــــم، ومـــــــدرســـــــة حـــقـــيـــقـــيـــة »فــــي 

العمل الجاد والدؤوب والمستمر الذي يوصلك للنجاح«، وهو 

صاحب السمو الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. 

بدايات
وتـــــحـــــدث الــــعــــبــــار عـــــن بــــدايــــاتــــه كــــمــــوظــــف، مــــشــــيــــراً إلــــــى أن عـــوامـــل 

مــثــل التعليم واألصـــدقـــاء والــمــوظــفــيــن حـــول الــشــخــص لــهــا تأثير 

عــلــى شخصية اإلنـــســـان، وأن هــنــاك شــخــصــيــات لــهــا أثـــر إيــجــابــي 

وفـــضـــل فـــي دفـــعـــه لـــأمـــام فـــي الـــعـــمـــل، وإن انــتــقــالــه لــلــعــمــل في 

ســـنـــغـــافـــورة والـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري أكــــثــــر، وحـــبـــه لــهــذا 

المجال خلق فيه الرغبة لتأسيس مؤسسة عقارية ضخمة في 

دولــة اإلمــــارات، كــون القطاع الــعــقــاري مهمًا وبــدرجــة عالية في 

كل دولة في العالم.

تحديات
وحـــــول الــتــحــديــات الـــتـــي واجـــهـــتـــه بـــّيـــن الـــعـــبـــار أن الــمــنــافــســة الــتــي 

حــــدثــــت بـــعـــد فـــتـــح الـــحـــكـــومـــة شــــركــــات مـــنـــافـــســـة دفـــعـــتـــه لــتــحــويــل 

الــــتــــحــــدي إلــــــى فــــرصــــة لـــلـــتـــوســـع نـــحـــو األفـــــضـــــل مـــحـــلـــيـــًا وخــــارجــــيــــًا، 

إدارة ذكـــيـــة  لــــكــــنــــه جـــــيـــــد، ويـــــحـــــتـــــاج  أمــــــــر صــــعــــب  الــــمــــنــــافــــســــة  وأن 

وجيدة، وهو ما عملوا عليه في إعمار، من خال التنفيذ الجيد 

والـــنـــوعـــيـــة الـــمـــمـــتـــازة فــــي الـــبـــنـــاء والـــتـــطـــويـــر، والــــخــــدمــــات الــنــوعــيــة 

لـــلـــعـــمـــاء، فـــالـــتـــحـــديـــات مـــســـتـــمـــرة فــــي حـــيـــاة كــــل شـــخـــص، ولــكــن 

عليه االستمرار بجد واجتهاد لتحقيق النجاحات.

وقـــــــــال: فـــــي يــــــوم مـــــن األيـــــــــام قــــــال لـــــي صــــاحــــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 

االقــــــتــــــصــــــاد  »إن  الـــــــــلـــــــــه،  رعـــــــــــــــاه   ، مــــــكــــــتــــــوم  راشـــــــــــــــد آل  بـــــــــن  مـــــحـــــمـــــد 

ــــار ومـــــثـــــل الــــصــــيــــف والــــــشــــــتــــــاء، فــكــن  ــــهــ ــنــ ــ والـــــعـــــمـــــل مــــثــــل الــــلــــيــــل والــ

ــــتـــــصـــــاد«، فـــكـــنـــا فــــي إعـــمـــار  ــــًا حـــريـــصـــًا وجـــــاهـــــزاً لـــتـــحـــوالت االقـ دائـــــمـ

مـــســـتـــعـــديـــن وجــــاهــــزيــــن بـــشـــكـــل جــــيــــد، فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال فــي 

األزمــة االقتصادية الكبيرة لم نكن مقترضين كثيراً، وهــذا كان 

جــيــداً بالنسبة لسياسة إعــمــار، وِفــي األزمـــة الصحية العالمية 

األخـــيـــرة فـــي 2020، واإلغــــاقــــات الــتــي حــدثــت وانـــخـــفـــاض الــقــوة 

الــشــرائــيــة وعــــدم قــــدرة بــعــض الــمــســتــأجــريــن عــلــى دفـــع اإليـــجـــار، 

تعاملنا معهم ومع الوضع بمرونة دون أن نمارس ضغوطات 

عـــلـــيـــهـــم، فـــكـــانـــت الـــــــقـــــــرارات الــــتــــي اتــــخــــذنــــاهــــا تـــصـــب فـــــي مــصــلــحــة 

اإلنسان والعمل. 

وأكـــــد أن الــشــخــص الـــنـــاجـــح يــعــمــل بـــأســـلـــوب مــخــتــلــف، وعــلــى 

ـــائــــج  أهـــــــــــــــداف الــــــشــــــركــــــة أن تــــــكــــــون غـــــيـــــر عـــــــــاديـــــــــة، حـــــتـــــى تــــــكــــــون الــــنــــتـ

واإلنــــجــــازات فــريــدة ونــوعــيــة، وأن أصــعــب مــهــمــة فــي الــعــمــل هي 

اختيار أفضل الموظفين، مشيراً إلى أن الموظف يجب أن يكون 

مــثــابــراً ومــجــتــهــداً دون تــوقــف، وأن إعــمــار تفخر بـــأن لــديــهــا نخبة 

من الــمــوارد البشرية المتميزة، التي يتم تقديرهم ومكافأتهم 

بشكل كبير. 

وأوضـــــح أن شــركــة »نـــــون« تــنــمــو بــشــكــل كــبــيــر وهـــائـــل، وتحقق 

ــــــة اإلمــــــــارات  إنـــــجـــــازات كـــبـــيـــرة وأصـــبـــحـــت مـــتـــقـــدمـــة فــــي كــــل مــــن دولـ

والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر، مبينًا أن قرارات 

الــحــكــومــة فـــي تــحــويــل الــعــديــد مـــن الــمــؤســســات إلــــى مــؤســســات 

وشركات مساهمة، سوف يكون له نتائج جيدة، كون الشفافية 

في العمل جيدة، وأن »نون« ربما بعد 4 سنوات سوف تتحول 

إلى شركة مساهمة.

ــــبـــــار عــــــن انـــــبـــــهـــــاره وإعـــــجـــــابـــــه بــــــــاألرقــــــــام والــــنــــجــــاحــــات،  وعــــــّبــــــر الـــــعـ

الـــتـــي يــحــقــقــهــا أصــــحــــاب الـــمـــشـــاريـــع الـــصـــغـــيـــرة الـــمـــنـــزلـــيـــة، مـــؤكـــداً 

أن هــــذا دلـــيـــل عــلــى الــرغــبــة والــشــغــف الــحــقــيــقــي ألصــحــابــهــا، وأن 

الـــمـــحـــاوالت الـــمـــتـــكـــررة تــخــلــق الـــنـــجـــاح، وأن أعـــظـــم تــغــيــر تــجــاري 

يجري في العالم هو المشاريع الصغيرة في المنازل. 
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»أرض الال مستحيل« في »ليتس توك«

عبدالله المري: 
اإلمارات أرض الفرص والمستقبل 
الواعد وفيها تتحقق األحالم 

محمد العبار: 
المنافسة أمر صعب لكنه جيد 
ويحتاج إلى إدارة ذكية وجيدة

أصعب 
مهمة في العمل هي اختيار 
أفضل الموظفين

أعظم 
تغير تجاري يجري في العالم هو 
المشاريع الصغيرة بالمنازل

»بي سي آر« شرطًا لدخول المركز اإلعالمي
دبي - وائل نعيم 

أعلن محمد األنصاري نائب الرئيس لالتصال والمتحدث الرسمي 

إلكــســبــو 2020 دبـــــي، أنــــه اعـــتـــبـــاراً مـــن الــــيــــوم، ســيــتــطــلــب الـــدخـــول 

إلـــى الــمــركــز اإلعـــالمـــي فــي إكــســبــو، إظــهــار نتيجة فــحــص »بـــي سي 

آر« ســلــبــيــة لــجــمــيــع مــــرتــــادي الـــمـــركـــز، الفـــتـــاً إلــــى أن مــــدة صــالحــيــة 

الفحص 48 ساعة.

وقــــــــال خـــــــالل اإلحــــــاطــــــة اإلعـــــالمـــــيـــــة، إنـــــــه ســــيــــكــــون هــــنــــاك مــــرافــــق 

لـــلـــفـــحـــص الــــمــــجــــانــــي لــــإعــــالمــــيــــن فــــــي مــــــركــــــزي الــــفــــحــــص األول فــي 

مواقف العالمي، والثاني في قرية إكسبو، ويتطلب إظهار إثبات 

بطاقة إكسبو الخاصة باإلعالم.

أولوية
وأضـــــــــــاف: »إن صــــحــــة جـــمـــيـــع الـــــــــــزوار والــــمــــشــــاركــــيــــن والـــعـــامـــلـــيـــن 

فــي إكسبو، تتصدر أولــويــاتــنــا، ومــنــذ انــطــالق فعاليات الحدث 

العالمي، نعمل مع الجميع لضمان تقديم تجربة استثنائية، 

نــجــمــع فــيــهــا الـــعـــالـــم والـــمـــاليـــيـــن مــــن الــــــــزوار بــــأمــــان، وفـــــق أعــلــى 

مـــعـــايـــيـــر الــــســــالمــــة، ونـــطـــبـــق إجــــــــــراءات صــــارمــــة ودقــــيــــقــــة، تــتــبــنــى 

تــوصــيــات الــجــهــات الصحية المحلية والــعــالــمــيــة، بــمــا فــي ذلــك 

هـــيـــئـــة الــــصــــحــــة فـــــي دبــــــــي، ووزارة الــــصــــحــــة ووقــــــايــــــة الـــمـــجـــتـــمـــع، 

ومنظمة الصحة العالمية«. 

إجراءات
وتابع: »بالنسبة لليلة رأس السنة، سيتم اتخاذ جميع اإلجراءات 

الـــتـــي تــضــمــن صـــحـــة وســــالمــــة الــــــــــزوار، ودخــــولــــهــــم وخــــروجــــهــــم مــن 

وإلى موقع الحدث بسالسة، بما يضمن الحافظ عليهم، وذلك 

بــالــتــنــســيــق مـــع شــركــائــنــا مـــن مــخــتــلــف الــجــهــات ذات الـــعـــالقـــة، مع 

تــشــديــد االلــــتــــزام عــلــى الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، ولــبــس الــكــمــامــات من 

قبل الجميع في إكسبو«.

واستعرض األنصاري، األحداث والفعاليات حتى نهاية العام 

الجاري، وقال إنه سيكون هناك الكثير من العروض والفعاليات 

الــتــرفــيــهــيــة لـــلـــعـــائـــالت، الفـــتـــاً إلــــى أن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الـــعـــروض 

الخاصة فــي مجال الطعام والــمــشــروبــات، حيث يوجد أكثر من 

70 مطعماً متوفراً في ليلة رأس السنة. 

وأشــــــــار إلــــــى أنــــــه خــــــالل اإلحـــــاطـــــة اإلعــــالمــــيــــة، الــــثــــالثــــاء الــمــقــبــل، 

ـــاً حـــــــــول أســـــــبـــــــوع الـــــســـــفـــــر واالتــــــــــصــــــــــال، الـــــــذي  ـــدثــ ـــتـــــحــ يــــســــتــــضــــيــــفــــون مــ

سينطلق في 9 يناير المقبل.

« محمد األنصاري خالل اإلحاطة | البيان

« عبدالله المري مكرمًا محمد العبار  | من المصدر 

مجرة المستقبل 
تخيل لغد أفضل

ـ وائل نعيم دبي 

يـــبـــرز الـــجـــنـــاح الـــفـــرنـــســـي فــــي إكـــســـبـــو 2020 دبـــــي الـــتـــزام 

فــرنــســا بــبــنــاء عــالــم الــغــد مـــن خــــالل مــــبــــادرات وأنــشــطــة 

عــــــــدة تــــحــــت شـــــعـــــار »الـــــــضـــــــوء مـــــصـــــدر اإللــــــــهــــــــام« ويــــدعــــو 

الزائرين إلى استكشاف الضوء بصفته مصدراً لإلهام 

والــمــعــرفــة واإلبـــــداع، ويــســعــى جــنــاح فــرنــســا إلـــى إعـــادة 

ــــتـــــقـــــدم، وإلــــــــى تــــحــــريــــك الـــمـــشـــاعـــر،  الــــنــــظــــر فـــــي كـــيـــفـــيـــة الـ

وبناء العالقات، وإطالق العنان ألفكار جديدة إلعادة 

تشكيل عالمنا. 

المستقبل، وهي  لمجرة  الجناح مجسماً  ويعرض 

دعوة للتخيل معاً مجرة عالم الغد وما هي الكواكب 

الــــرائــــدة فـــي مـــجـــال الـــتـــقـــدم الـــتـــي نــــود زيـــارتـــهـــا والــعــيــش 

فيها والــمــجــاالت ذات األولــويــة الــتــي يستوجب الــدفــاع 

عــنــهــا وتـــطـــويـــرهـــا لــلــســمــاح لـــأجـــيـــال الـــحـــالـــيـــة والــمــقــبــلــة 

بــالــتــطــلــع إلـــــى الــمــســتــقــبــل، وتــتــجــســد فــــي هـــــذا الــفــضــاء 

3 نـــــجـــــوم، كــــوكــــب الــــعــــالــــم وكـــــوكـــــب الـــتـــعـــلـــيـــم وكــــوكــــب 

الـــفـــن الـــتـــي يــمــثــل كــــل واحــــــد مــنــهــا مـــفـــهـــوم الـــتـــقـــدم مــن 

خـــــــالل مــــشــــاريــــع مــــــحــــــددة. ويـــتـــمـــثـــل كــــوكــــب الــــعــــلــــم فــي 

ــــا إلــــى  ــــأخـــــذنـ ــنـــــي لـــلـــبـــحـــث الــــعــــلــــمــــي الــــــــــذي يـ ــ ــــز الـــــوطـ ــــمـــــركـ الـ

الــــــقــــــارة الـــقـــطـــبـــيـــة الــــجــــنــــوبــــيــــة حــــيــــث الــــتــــنــــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي 

الــبــحــري الـــذي يعتبر األكــثــر كثافة على هــذا الكوكب، 

ويــــــدرس الــعــلــمــاء الـــكـــون وتـــطـــويـــر األرض عــبــر مــاضــيــهــا 

الــمــتــضــمــن فـــي الــقــمــم الــجــلــيــديــة الــقــطــبــيــة، أمــــا كــوكــب 

البحوث والتخصصات  التعليم فتم تمثيله فــي مــركــز 

المتعددة »سي أر اي« الذي يسهم في إنشاء وتطوير 

حلول مبتكرة وتعاونية في مجاالت التعلم والتعليم 

والــبــحــوث الــمــوائــمــة لــلــتــحــديــات الــمــجــتــمــعــيــة، ويتمثل 

كوكب الفن في مؤسسة »أرت اكسبلورا« التي تعمل 

على تحديات سبل وصول الجمهور إلى الفن في عالم 

أعـــيـــد تــشــكــيــلــه مـــن خــــالل الــتــنــقــل الـــجـــديـــد واالبـــتـــكـــارات 

«  جناح فرنسا يعرض مجسمًا لمجرة المستقبل | من المصدر التكنولوجية.



عشريات 
إكسبو

»العشرة التاسعة«

صرخة األمم
دبي - علي شدهان

ما الذي يدفع كيانًا دوليًا بحجم وشهرة األمم المتحدة، إلى الكشف صراحة 
وليس تلميحًا عن أن ماليين من األطفال ال يحصلون على وجبات تغذية 

مدرسية؟، سوى أن هناك مشكلة حقيقية فرضت إطالق صرخة مدوية من 
المنظمة الراعية لحقوق الناس، والساهرة على ضمان حياة آمنة لعموم أبناء 

البشرية، صرخة تردد صداها عاليًا خالل »العشرة التاسعة« من أيام معرض 
إكسبو 2020 دبي.

73 مليونًا
يـــــــرفـــــــع مـــــــــن مــــــســــــتــــــوى دوي صـــــــرخـــــــة األمـــــــــم  ومـــــــــــا 

المتحدة، أنها جاءت على لسان موظفة كبيرة 

تعمل في دائرة المنظمة الدولية، هي كارمن 

بــــربــــانــــو، رئـــيـــســـة قـــســـم الـــتـــغـــذيـــة الـــمـــدرســـيـــة فــي 

برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة، 

بكشفها النقاب عن أن 73 مليون طفل ال يتلقون 

وجبات غذائية مدرسية!

أطفال أفريقيا
ولــــم يــتــوقــف رفــــع مــســتــوى دوي صــرخــة األمــــم الــمــتــحــدة 

عـــــنـــــد حـــــــد الـــــكـــــشـــــف عـــــــن عـــــــــدد األطــــــــفــــــــال »الـــــمـــــحـــــرومـــــيـــــن« 

مــــن الـــوجـــبـــات الـــغـــذائـــيـــة الـــمـــدرســـيـــة فـــحـــســـب، بــــل زادت 

عــلــيــه كـــارمـــن بــربــانــو بــتــحــديــد الــرقــعــة الــجــغــرافــيــة لــهــؤالء 

ــــارة الــــتــــي غـــالـــبـــًا مــــا يــعــانــي  ــــقـ ــــفــــــال، وهــــــي أفـــريـــقـــيـــا، الـ األطــ

سكانها مــن ظـــروف ونــكــبــات وأوضــــاع معيشية قاسية، 

خصوصًا على صعيد فئة األطفال، سواء قبل أو خالل 

أو بــعــد انــتــشــار وبــــاء »كــــورونــــا« الــــذي زاد طــيــن أطــفــال 

القارة السمراء، بلة!

القلوب الرحيمة
ــــا  ــــيــــــون طـــــــفـــــــل، ومــ ــلــ ــ ــــامــــــة الــــــــــــ 73 مــ ورغـــــــــــــم ضــــــخــ

يشكله من صدمة، خصوصًا لذوي القلوب 

»الـــــــــرحـــــــــيـــــــــمـــــــــة«، فــــــــــــــإن الــــــــمــــــــســــــــؤولــــــــة األمـــــــمـــــــيـــــــة، 

ــــيـــــرة« الـــصـــدمـــة، بــتــأكــيــدهــا عـــلـــى أن  زادت »وتـ

الــــمــــاليــــيــــن الـــــــــ 73، مــــرشــــحــــة لـــــلـــــزيـــــادة فــــــي ظــل 

مـــواصـــلـــة حـــلـــقـــات مــســلــســل »كــــــورونــــــا«، وظـــهـــور 

ــــتـــــحـــــوره الـــــجـــــديـــــد الـــــمـــــعـــــروف بـــــــ »أومـــــــيـــــــكـــــــرون« فــي  مـ

أفريقيا بــالــذات، مــا أدى إلــى أن يفقد أطــفــال الــقــارة 

السمراء، ليس الوجبات الغذائية المدرسية فقط، 

بل ضياع فرصة البقاء في المدرسة، وبالتالي عدم 

اكتساب التعليم المطلوب!

دعم الشركاء
وحــــتــــى ال يــــكــــون بـــصـــيـــص األمـــــــل مــــفــــقــــوداً تـــمـــامـــًا 

فــــــي إمــــكــــانــــيــــة تــــوفــــيــــر وجــــــبــــــات تــــغــــذيــــة مــــدرســــيــــة 

ــــيـــــا، فــــــــإن الـــــمـــــســـــؤولـــــة األمــــمــــيــــة،  ألطــــــفــــــال أفـــــريـــــقـ

كــارمــن بــربــانــو، فتحت نــافــذة »اســتــعــادة« دعم 

شــركــاء سابقين لبرنامج األغــذيــة العالمي بعد 

انــقــطــاع دام عــامــيــن بــفــعــل انــتــشــار »كـــــورونـــــا«، مع 

الــبــحــث عـــن شـــركـــاء جــــدد، وذلــــك عــبــر مــنــصــة إكسبو 

2020 دبـــــي، مـــن خــــالل الـــمـــشـــاركـــة فـــي قــمــة »ريــــوايــــرد« 

التي احتضنها الحدث العالمي.

استدامة الحلول
تــــريــــد »ديــــمــــومــــة«  وال شـــــك فـــــي أن األمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة، ال 

ـــــمــــــدويــــــة حــــــــول الــــكــــثــــيــــر مــــــن مـــآســـي  إلطــــــــــالق صــــرخــــاتــــهــــا الـ

الــبــشــريــة، بـــقـــدر مـــا أنـــهـــا تـــرغـــب فـــي »اســـتـــدامـــة« حــلــولــهــا 

الــــــتــــــي تــــــــــرى أنــــــهــــــا تــــشــــكــــل عـــــــالجـــــــًا شــــــافــــــيــــــًا لــــتــــلــــك األوجــــــــــــاع 

والـــمـــآســـي، ومــنــهــا عــــدم تــلــقــي 73 مــلــيــون طــفــل أفــريــقــي 

وجبات تغذية مدرسية خالل انتشار وباء »كورونا«، 

وذلـــك بــالــبــحــث، ومـــن ثــم االتــفــاق مــع شــركــاء جــدد 

بــمــقــدورهــم جــعــل مــهــمــة تــمــويــل وجـــبـــات تــغــذيــة 

مــــــــدرســــــــيــــــــة ألطــــــــــفــــــــــال الـــــــــــقـــــــــــارة الــــــــــســــــــــمــــــــــراء، مــــهــــمــــة 

»مــــســــتــــدامــــة« ال تـــتـــوقـــف عـــنـــد حـــــــدوث طـــــــارئ أو 

ظرف مستجد كما الحال مع »كورونا«.

صلة مباشرة
ورغم دوي صرخة األمم المتحدة بشأن عدم تلقي 

73 مــلــيــون طــفــل أفــريــقــي، وجــبــات تــغــذيــة مــدرســيــة، 

إال أن »الـــــعـــــشـــــرة الــــتــــاســــعــــة« مــــــن أيـــــــــام مـــــعـــــرض إكـــســـبـــو 

2020 دبـــي، زخـــرت بالعديد مــن األنشطة والفعاليات 

والبرامج في مختلف صنوف الحياة البشرية، االقتصاد 

والـــثـــقـــافـــة والــــريــــاضــــة والـــفـــنـــون والـــســـيـــاحـــة، وغـــيـــرهـــا مــن 

الـــقـــطـــاعـــات ذات الـــصـــلـــة الـــمـــبـــاشـــرة بـــحـــيـــاة ســــكــــان الـــكـــرة 

األرضية.

حـــــــــــــــذر أحـــــــــمـــــــــد أبــــــــو 

الـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــط، األمـــــــــــيـــــــــــن 

الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــام لـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــامـــــــــــعـــــــــــة 

الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة، مـــــــــن وجـــــــــــــــود قــــــوى 

إقليمية »تطل« على دول الجامعة، ترغب بتضييق الخناق 

عــلــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، بــالــعــمــل عــلــى إحــاللــهــا بمنظمات 

إقليمية أو شرق أوسطية يكون للعرب يد »صغيرة« فيها، 

فيما العرب هم أسياد اإلقليم العربي والجامعة تمثلهم.

أسياد اإلقليم

وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا لـــــــــــــلـــــــــــــغـــــــــــــة 

األرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام، فــــــــــــــــــــــإن 

دبــــــــــــي   2020 إكــــــــــــســــــــــــبــــــــــــو 

حــــقــــق مــــكــــاســــب هــــائــــلــــة مـــنـــهـــا، 

بـــلـــوغ حـــاجـــز الـــــ 8 مــايــيــن زيـــــارة قــبــل انــتــهــاء الــشــهــر الــثــالــث، 

وتوافد 30 رئيسًا وملكًا لزيارة الحدث، وحصول 120 مبنى 

مــــن الـــمـــبـــانـــي الـــدائـــمـــة عـــلـــى شــــهــــادات »لـــيـــيـــد« مــــن الــمــجــلــس 

األمريكي لألبنية الخضراء، وغيرها من األرقام المبهرة.

لغة األرقام

بــــــــــــحــــــــــــثــــــــــــت جــــــــلــــــــســــــــة 

بعنوان »100 كتاب 

وكــــــــــــــتــــــــــــــاب« فــــــــــــي مــــــعــــــرض 

إكــســبــو 2020 دبــــي، مــشــروع 

»إنــــتــــاج كـــتـــاب« بـــمـــبـــادرة مـــن مـــركـــز أبـــوظـــبـــي لــلــغــة الــعــربــيــة، 

يضم قوائم موثوقة للكتب العربية التي أّثــرت في الثقافة 

العالمية، ومّثلت إضافة إلى المعرفة اإلنسانية، في إطار 

السعي الحثيث لتطوير وإعادة الريادة للغة العربية.

100 كتاب

كــــــــــــــــشــــــــــــــــف الـــــــــــــمـــــــــــــركـــــــــــــز 

ــــــي لــــــــألرصــــــــاد،  ــــنـ ــ ــــــوطـ الـ

النقاب عن موعد إقامة 

حـــفـــل اإلعــــــــان عــــن الـــمـــشـــاريـــع 

الــحــاصــلــة عــلــى مــنــحــة الـــــــدورة الـــرابـــعـــة مـــن بـــرنـــامـــج اإلمــــــارات 

لـــبـــحـــوث عـــلـــوم االســـتـــمـــطـــار، وذلــــــك فــــي جـــنـــاح اإلمــــــــــارات فــي 

»إكسبو 2020 دبي«، 13 يناير المقبل، حيث تعكس إقامة 

الحفل في الحدث العالمي، األهمية البالغة للبرنامج.

علوم االستمطار

شـــــــــــــــــهـــــــــــــــــد مـــــــــــــعـــــــــــــرض 

 2020 إكـــــــــــــــــســـــــــــــــــبـــــــــــــــــو 

دبــــــــــــــــــــــــــــــي، أطــــــــــــــــــــــــــــــول رحـــــــــلـــــــــة 

لـــــــــــقـــــــــــافـــــــــــلـــــــــــة الـــــــــــــهـــــــــــــجـــــــــــــن بـــــــــعـــــــــدمـــــــــا 

قطعت أكــثــر مــن 640 كيلومتراً خــال 13 يــومــًا فــي صحراء 

اإلمـــــــــارات، بــمــشــاركــة 30 شــخــصــًا مـــن 21 دولـــــة عــلــى ظــهــور 

الهجن انطاقًا من صحراء ليوا، وتحديداً من الربع الخالي 

في المنطقة الغربية من العاصمة أبوظبي.

قافلة الهجن

ســـــلـــــطـــــت صـــحـــيـــفـــة 

»ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوث تــــــــشــــــــايــــــــنــــــــا 

مـــــــــــــــــورنـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــغ بـــــــــــــــــوســـــــــــــــــت« 

الــــــــــــصــــــــــــادرة فـــــــــي هــــــــونــــــــغ كــــــونــــــغ، 

الــضــوء عــلــى ســحــر شــــاالت إكــســبــو 2020 دبــــي، وذلــــك من 

خــال مجموعة من الصور المميزة ألشخاص يستمتعون 

في تلك الشاالت، وهم في حالة بهجة عارمة، من خال 

مقدرتها في الجمع بين عناصر الماء واألرض والنار.

سحر الشالالت
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شـــــــهـــــــد »إكـــــــســـــــبـــــــو« 

عــــــــــــــــــــــــــــروضــــــــــــــــــــــــــــًا شــــــــيــــــــقــــــــة 

لـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــون ريـــــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــة 

الــــقــــتــــالــــيــــة ذات  »جــــــــوجــــــــوريــــــــو« 

األصول اليابانية العريقة. و»الجوجوريو« نوع من الفنون 

الــــقــــتــــالــــيــــة الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــلـــعـــبـــة الــــــكــــــاراتــــــيــــــه، نـــــشـــــأت فــــــي الــــقــــرن 

التاسع عشر في جزيرة أوكيناوا اليابانية، حيث تم اختيار 

الحدث العالمي باعتباره أفضل مكان لتعليم فنون الدفاع 

عن النفس.

فنون »جوجوريو«

لـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــت أحــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــد 

الــــخــــطــــيــــب، الـــرئـــيـــس 

الــــــــــتــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذي لـــــــلـــــــتـــــــطـــــــويـــــــر 

والــــــــــتــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــم الــــــــــــــعــــــــــــــقــــــــــــــاري فــــــي 

أراض،  طــــــــــرح  نـــــحـــــو  الــــتــــخــــطــــيــــط  إلــــــــــى  دبــــــــــــي،  إكـــــســـــبـــــو 2020 

لتطويرها لمشاريع سكنية وفندقية وتجارية وخدمية من 

قــبــل شـــركـــات الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري الـــراغـــبـــة بــاســتــثــمــار الــفــرص 

الـــتـــي تـــزخـــر بـــهـــا »دســـتـــركـــت 2020 دبـــــــي«، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــديــنــة 

المستقبل.

مدينة المستقبل

عـــــــــــــــــرضـــــــــــــــــت مـــــــجـــــــلـــــــة 

الــــــعــــــربــــــي الــــكــــويــــتــــيــــة 

الــــــشــــــهــــــيــــــرة، جـــــــانـــــــبـــــــًا مـــن 

ـــــال  ــــهـــــضـــــة اإلمــــــــــــــــــــــارات مــــــــن خـ نـ

صـــور خــاصــة بــالــمــجــلــة، تــــروي مـــراحـــل مـــن تـــاريـــخ اإلمــــــارات، 

وذلك في معرض نظمه الجناح الكويتي في إكسبو 2020 

دبي، بعنوان »اإلمارات بعيون العربي«.

عيون العربي

أسعدت 

البرازيل، 

مــــــــــعــــــــــرض  زوار 

ــــــي،  دبـ  2020 إكـــــســـــبـــــو 

بــأنــغــام وإيـــقـــاعـــات، األمــــر الــــذي جــعــل جــمــوع الـــزائـــريـــن، يـــجـــدون في 

أنــغــام بــاد الــســامــبــا، مــزيــجــًا بثقافات أخـــرى كاألفريقية واألمريكية 

واألوروبية، وغيرها من الفنون التراثية.

أنغام برازيلية

شــــــــــــكــــــــــــل إكــــــــــســــــــــبــــــــــو، 

بـــــــــــــــــــــــــــوابـــــــــــــــــــــــــــة لـــــــــتـــــــــحـــــــــفـــــــــيـــــــــز 

األجــــــــــــــــــيــــــــــــــــــال الــــــمــــــتــــــطــــــلــــــعــــــة 

إلـــــى حـــيـــاة واعــــــــدة، ومــســتــقــبــل 

يـــــســـــوده الـــــســـــام واألمـــــــــــــان، وبــــمــــا جــــعــــل الـــــحـــــدث الـــعـــالـــمـــي، 

مــصــدراً إلرســـال رســائــل غاية فــي اإليجابية فــي جــوانــب ذات 

مساس بحياة سكان الكرة األرضية.

تحفيز األجيال



»الشهر الثالث«

إبداع 
العقول
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دبي- علي شدهان

خطت اليابان، خطوة كبرى في مشوار خدمة البشرية، 

ــــــي 6 اخـــــتـــــراعـــــات  ــــــر، تــــمــــثــــل فـ ــــاهـ ــ ــــاز عــــلــــمــــي بـ ــ ــــــجـ بــــصــــنــــاعــــة إعـ

أبدعتها عقول اليابانيين، في 4 قطاعات حياتية مؤثرة 

فــــي مـــســـار اإلنـــســـانـــيـــة، تــــم اإلفـــــصـــــاح عــنــهــا خـــــال الــشــهــر 

الـــثـــالـــث مــــن إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي، والـــــــذي يـــشـــكـــل، طــــوال 

ــــًا رحـــــبـــــًا لــلــتــنــافــس  ــــيـــــدانـ عـــــمـــــره الـــمـــمـــتـــد إلـــــــى 170 عــــــامــــــًا، مـ

الــــمــــشــــروع بـــيـــن األمـــــــم والــــشــــعــــوب فـــــي مـــــجـــــاالت الـــعـــلـــوم 

والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا واالخـــــــتـــــــراعـــــــات، الــــســــاعــــيــــة بـــمـــجـــمـــلـــهـــا إلــــى 

تجويد الحياة، ورسم مستقبل واعد لعموم البشر.

ماركة دولية
وفـــــي بــــــــادرة مـــذهـــلـــة، كـــشـــفـــت الــــيــــابــــان الـــنـــقـــاب مــــن خـــال 

إكسبو، عن آخر ما توصلت إليه في مجال االختراعات 

العلمية، الــتــي زادت مــن مــســتــوى قــنــاعــة الــبــشــريــة، بــأن 

البلد اآلســيــوي الــعــريــق، بــات أحــد أبـــرز أعــمــدة منظومة 

الـــتـــطـــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي فــــي الــــعــــالــــم، بــــل هــــو الـــمـــتـــفـــرد فــي 

الــكــثــيــر مـــن االخــــتــــراعــــات، الـــتـــي جــعــلــت مـــن اســـمـــه مــاركــة 

دولــيــة، غالبًا مــا تقترن بــالــجــودة والمتانة، والثقة شبه 

المطلقة بكل ما هو ياباني.

6 اختراعات
ــــتـــــراعـــــات الـــيـــابـــانـــيـــة الــــــ 6 فـــــي، األول، تــقــنــيــة  وتـــمـــثـــلـــت االخـ

الثالث،  التجديدي،  الثاني، نظام الطب  النانو،  ألــيــاف 

ــــيـــــد الـــــطـــــاقـــــة الــــمــــغــــنــــاطــــيــــســــيــــة، الـــــــــرابـــــــــع، صـــنـــاعـــة  ــــيــــــة تـــــولـ آلــ

الـــزيـــوت مــن نــفــايــات اإلطــــــارات، الــخــامــس، فــاتــر الــتــقــاط 

الـــغـــبـــار والــــفــــيــــروســــات، والـــــســـــادس، تــقــنــيــة إنــــتــــاج الــمــيــاه 

المعدنية مــن الــهــواء، فــي 4 قطاعات، تمثلت بالزراعة 

والصناعة والصحة والطاقة.

مرور الهواء
 MAGIC« ــــيـــــاف الــــنــــانــــو، فـــــي تـــقـــنـــيـــة ويـــتـــلـــخـــص اخـــــتـــــراع ألـ

بــكــمــيــات  ــــتـــــاج األغـــــذيـــــة  الــــنــــبــــاتــــات، وإنـ لـــــزراعـــــة   ،»FIBER

كــــــبــــــيــــــرة، عـــــبـــــر جـــــعـــــل تـــــلـــــك األلــــــــــيــــــــــاف، وســــــيــــــط نـــــمـــــو بــــــــدون 

اســتــخــدام الــتــربــة، وتــمــريــر الـــهـــواء مــن دون الـــمـــاء، وبما 

ُيـــســـهـــم فــــي حــــل مـــعـــضـــات نـــقـــص األغـــــذيـــــة فــــي الـــعـــالـــم، 

إضــــافــــة إلـــــى اســـتـــخـــدام اخــــتــــراع ألــــيــــاف الـــنـــانـــو فــــي صــنــاعــة 

الـــــــــمـــــــــابـــــــــس الــــــــــعــــــــــازلــــــــــة لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــرارة، بـــــــــاســـــــــتـــــــــخـــــــــدام الــــــــصــــــــوف 

الزجاجي، وألياف السليلوز، وتقديم مابس »نانوية« 

تــمــتــاز بــمــقــاومــة الـــمـــاء، والــتــخــلــص مـــن رطـــوبـــة الــجــســم، 

والــــمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى مــــنــــاســــب مـــــن الـــــــحـــــــرارة، إلــــى 

جـــانـــب اســـتـــخـــدام اخـــتـــراع ألـــيـــاف الــنــانــو فـــي صــنــاعــة آالت 

امتصاص الصوت.

التقاط الغبار
أمــــا اخـــتـــراع فــاتــر الــتــقــاط الــغــبــار والـــفـــيـــروســـات، فيتمثل 

في آلية صحية، تعمل على التقاط الجسيمات والغبار 

والفيروسات، ما يجعل الهواء المستنشق، نقيًا بشكل 

تــام، فيما اشتمل اخــتــراع نظام الطب التجديدي، على 

تقنية زراعــــة الــخــايــا الــجــذعــيــة، بــاســتــخــدام ســائــل عالي 

الــجــودة، ُيستخلص خــال عملية زراعـــة الــخــايــا، بينما 

يتعلق اختراع الطاقة المغناطيسية، بآلية جديدة تهدف 

إلـــى تــولــيــد الــطــاقــة لــأجــيــال الــقــادمــة مــن عــمــر البشرية، 

بـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام نــــــــظــــــــام تـــــضـــــخـــــيـــــم الــــــــــــــــــــــــدوران الــــمــــغــــنــــاطــــيــــســــي 

المستقل عن الوقود المتعارف عليه حاليًا، حيث يمتاز 

النظام الجديد بالتكلفة المنخفضة، وسهولة التركيب، 

واإلسهام في حل معوقات الطاقة في بلدان عدة، وبما 

ُيسهم في تعزيز التنمية المستدامة للمجتمع الدولي.

مياه الشرب
ويــتــلــخــص اخـــتـــراع تــقــنــيــة الــمــيــاه الــمــعــدنــيــة مـــن الـــهـــواء، 

فــــــي إنــــــتــــــاج الـــــمـــــيـــــاه الــــمــــعــــدنــــيــــة مــــــن الــــــــهــــــــواء، عــــبــــر تــنــقــيــة 

مــيــاه األنــهــار واالســتــحــمــام، وتحويلها إلــى مــيــاه صحية 

صـــالـــحـــة لــــلــــشــــرب، واإلســــــهــــــام فـــــي مـــعـــالـــجـــة إشـــكـــالـــيـــات 

نــــقــــص الــــــمــــــيــــــاه، وتــــــأخــــــر وصــــــــــول اإلمــــــــــــــــــدادات فــــــي حــــــاالت 

الكوارث واألزمــات، فيما يتمثل اختراع صناعة الزيوت 

مـــن نــفــايــات اإلطــــــــارات، فـــي تــحــويــل الــنــفــايــات الــبــتــرولــيــة 

إلى غاز عبر االنحال الحراري، من خال تبريد الغاز، 

وبــمــا يــقــود إلـــى الــتــخــلــص وإعـــــادة اســتــخــدام المنتجات 

ــــيـــــارات  الــــبــــتــــرولــــيــــة والــــبــــاســــتــــيــــكــــيــــة، ومــــنــــهــــا إطــــــــــــــارات الـــــسـ

المستعملة.

كشفت الكاميرون في إكسبو، النقاب عن اختراع عالمي غير مسبوق، 

بـــاســـم »جــــي آي ســـي مـــيـــد«، عـــبـــارة عـــن نـــظـــام »مـــيـــكـــروســـكـــوب« رقــمــي، 

ــــيـــــة، لــــإســــهــــام بــــقــــوة لـــلـــحـــد مــن  يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدامــــه عــــلــــى الـــــهـــــواتـــــف الـــــذكـ

ــــنــــــق الـــــــرحـــــــم لـــــدى  ــــاتـــــجـــــة عـــــــن ســـــــرطـــــــان الـــــــثـــــــدي وعــ ــــنـ مـــــــعـــــــدالت الــــــوفــــــيــــــات الـ

النساء، في البلدان التي تفتقر إلــى الخدمات الصحية المطلوبة في 

هذا المجال اإلنساني الحيوي.

الكاميرون
 نظام »ميكروسكوب«

أفصح مكتب براءات االختراع التابع لمجلس التعاون لدول الخليج 

الـــعـــربـــيـــة الـــمـــشـــارك فــــي إكـــســـبـــو، عــــن اخــــتــــراع ســــعــــودي غـــيـــر مــســبــوق، 

عــبــارة عــن لوحة إلكترونية ذكــيــة، على شكل دلــة تتحكم فــي مراحل 

إعـــــــداد الـــقـــهـــوة تـــقـــنـــيـــًا، وتـــقـــديـــمـــهـــا لــلــضــيــوف بـــأســـلـــوب عــــصــــري، يـــراعـــي 

ــــا يـــســـهـــم فــــــي حــل  الــــطــــريــــقــــة الــــمــــعــــروفــــة لـــتـــقـــديـــم الــــقــــهــــوة الــــعــــربــــيــــة، مــ

اإلشكاالت، التي غالبًا ما تشهدها الطريقة التقليدية.

 السعودية
دلة إلكترونية

بـــرعـــت ألــمــانــيــا بــتــقــديــم اخــــتــــراع »ثـــاجـــة شــمــســيــة«، تعمل 
ــــقـــــل عـــــــــن الــــــــكــــــــهــــــــربــــــــاء، اعـــــــــتـــــــــمـــــــــاداً عــــــلــــــى تـــقـــنـــيـــة  ــتـ ــ بـــــشـــــكـــــل مـــــسـ
»الــــتــــبــــخــــيــــر« الــــقــــائــــم عــــلــــى ثـــنـــائـــيـــة الـــــمـــــاء والــــشــــمــــس بــنــســبــة 
100 %، ليكون االخــتــراع، مــن بين أميز االخــتــراعــات التي 
تـــــم الـــكـــشـــف عـــنـــهـــا فـــــي الـــشـــهـــر الــــثــــالــــث مـــــن إكــــســــبــــو، كـــونـــه 
ُيــســهــم فــي تمكين الــمــنــاطــق الــنــائــيــة الــمــفــتــقــدة إلـــى شبكة 

الكهرباء، من تخزين األدوية واللقاحات دون تلف.

ألمانيا
ثالجة شمسية

  اختراعات إعجاز ياباني 
في 4 قطاعات
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بوصفها جزءاً من إرث دستركت 2020، تحول موانئ دبي العالمية »دي بي 

وورلد«، جناحها، إلى كلية دائمة مخصصة للتميز اللوجستي، كونها مركزاً 

عالميًا جديداً للتعليم واالبتكار، يحفظ تدفق التجارة.

يتكون المبني من خمسة طوابق بزوايا مستديرة، ويتزين بقطع من الزجاج 

والـــمـــعـــادن الـــمـــوضـــوعـــة بــشــكــل طـــولـــي، وتــضــفــي هــــذه الــقــطــع الــمــلــونــة األحــمــر 

واألخضر واألبيض، حيوية على الواجهة.

يستعرض الجناح تاريخ دبي واإلمارات في قطاع الشحن، ومستقبل القطاع، 

بـــدءاً مــن حفر خور  والتأثير الـــذي تتركه حــركــة البضائع على حياتنا اليومية، 

دبي في خمسينيات القرن الماضي، إلى بناء ميناء جبل علي. 

وخــــــارج الـــجـــنـــاح، يــســتــقــبــل الـــنـــمـــوذج األولــــــي لــجــهــاز »هـــايـــبـــرلـــوب كـــارغـــو ســبــيــد« 

الـــــــــــزوار، وفــــــي الــــــداخــــــل، يــــذهــــب الـــــــــزوار فــــي رحــــلــــة إلــــــى مــســتــقــبــل عــــالــــم الـــتـــجـــارة 

الــعــالــمــيــة، عــبــر مــجــمــوعــة مــن الــتــجــارب والــمــعــارض الــتــفــاعــلــيــة، مــقــدمــًا تجربة 

رائـــعـــة، ُتــظــهــر قــــدرة الــبــيــانــات عــلــى إحــــداث نــقــلــة فــي حــيــاة الـــنـــاس، كــمــا يسلط 

الـــجـــنـــاح الــــضــــوء عـــلـــى مــنــظــومــة مــــوانــــئ دبــــــي، الـــتـــي تـــضـــم 190 وحــــــدة تـــجـــاريـــة، 

موزعة على 68 دولة في 6 قارات، وتبلغ استثماراتها 14.7 مليار درهم في 

التكنولوجيا الرقمية. )دبي- رشا عبد المنعم(

»دي بي وورلد«
 حاضر مشرق 
ومستقبل مبهر



دبي - مرفت عبد الحميد

نظمت وزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزية مؤتمراً صحافياً 

فــي الجناح الماليزي بإكسبو 2020 دبــي، بهدف الترويج لماليزيا 

كـــوجـــهـــة مــســتــقــبــلــيــة لـــلـــســـيـــاحـــة الـــبـــيـــئـــيـــة فـــــي الــــعــــالــــم، وذلـــــــك ضــمــن 

أســبــوع السياحة البيئية فــي جناح ماليزيا الــذي يستمر فــي الفترة 

مــن 26 إلــى 31 مــن ديسمبر الــجــاري، ويستلهم األســبــوع فعالياته 

من سياسة السياحة الوطنية الماليزية 2020 - 2030 والتي تسلط 

الضوء على ممارسة السياحة المستدامة والمسؤولة. 

ومـــن ناحيتها أوضــحــت داتـــو ســـري حــاجــة نــانــســي شــكــري وزيـــرة 

الــســيــاحــة والـــفـــنـــون والـــثـــقـــافـــة الــمــالــيــزيــة خــــال الــمــؤتــمــر أن مــالــيــزيــا 

انــــضــــمــــت إلـــــــى 16 مـــنـــظـــمـــة، تــــتــــكــــون مــــــن خـــمـــســـة مــــجــــالــــس ســـيـــاحـــة 

حكومية، وثاث جمعيات، وسلسلة فنادق واحدة، ومالك منتج 

واحد، وستة منظمي رحات، وأكدت على سياسة الوزارة الرامية 

إلى تعزيز وتنشيط السياحة إلى ماليزيا ال سيما من مواطني دولة 

اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة ومـــــن مـــواطـــنـــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون 

الخليجي والشرق األوسط بشكل عام.

تعريف
ويـــــــجـــــــري خـــــــــال أســـــــبـــــــوع الـــــســـــيـــــاحـــــة الــــبــــيــــئــــيــــة فـــــــي مـــــالـــــيـــــزيـــــا تـــعـــريـــف 

الـــمـــشـــاركـــيـــن الـــمـــزيـــد حـــــول وجــــهــــات الـــنـــظـــر الــمــخــتــلــفــة لــلــســيــاحــة 

البيئية في ماليزيا من قبل المتحدثين الماليزيين المشهورين 

فــــي ورش الـــعـــمـــل الــــتــــي يــنــظــمــهــا الـــجـــنـــاح عـــلـــى هــــامــــش أســـبـــوع 

السياحة البيئية في ماليزيا، واحتفلت الوزيرة بهذه المناسبة في 

التقليدية  الماليزي بإكسبو دبــي، وأدارت إطــاق »تريشا«  الجناح 

الماليزية، أو المعروفة محلًيا باسم »بيكا«، باإلضافة إلى العديد 

الــضــوء على منتجات السياحة  الــتــي تسلط  الــبــاقــات الماليزية  مــن 

البيئية الجديدة في وجهات مختلفة في ماليزيا.

سيالنجور 
وتــســتــهــدف واليـــــة ســيــانــجــور الــمــالــيــزيــة الــــعــــودة الســتــقــبــال الــســيــاح 

األجـــــــانـــــــب مــــــع بــــــدايــــــة فـــــبـــــرايـــــر الــــمــــقــــبــــل، مــــــع تـــــوقـــــع ســــيــــاحــــة الـــــواليـــــة 

اســـــتـــــهـــــداف الـــــــعـــــــودة لـــــــأرقـــــــام الـــمـــســـجـــلـــة قــــبــــل )كـــــــوفـــــــيـــــــد19(، حــيــث 

اســتــقــبــلــت مــالــيــزيــا نــحــو 32 ألـــف ســائــح مـــن اإلمـــــــارات. وانـــطـــاقـــاً من 

إكــســبــو 2020 دبــــي أطــلــقــت ســيــاحــة ســيــانــجــور الــحــمــلــة الــتــرويــجــيــة 

ــــبـــــوع الـــســـيـــاحـــة الـــمـــالـــيـــزي  لــلــســيــاحــة فــــي الـــــواليـــــة أثــــنــــاء تـــظـــاهـــرة األسـ

الــــــــذي انـــطـــلـــقـــت فـــعـــالـــيـــاتـــه فـــــي جــــنــــاح مــــالــــيــــزيــــا. وقــــــــال ي. تــــــــوان هــي 

لـــوي ســيــان رئــيــس الــلــجــنــة الــدائــمــة للسياحة والــبــيــئــة والتكنولوجيا 

الخضراء وشؤون السكان المحليين األصليين في والية سيانجور 

الماليزية، إن إكسبو 2020 دبي هو المحطة المثالية بالنسبة لنا 

إلعــــان الـــعـــودة الســتــقــبــال الــســيــاح األجـــانـــب خــــال الـــعـــام الــمــقــبــل، 

ــــانـــــب خـــــال فـــبـــرايـــر  مـــضـــيـــفـــاً »نـــتـــوقـــع عـــــــودة اســـتـــقـــبـــال الـــســـيـــاح األجـ

المقبل، وحالياً توجد السياحة األجنبية لكن بأعداد قليلة، إذ 

يمكن لــلــســائــح األجــنــبــي الـــقـــدوم والــخــضــوع ألســبــوع كــامــل من 

الحجر الصحي فــي جــزيــرة لــنــكــاوي وبــعــد نهاية فــتــرة الحجر 

يمكنه السفر ألي منطقة في ماليزيا«.

دبي- سيد صالح

ذكــــــر مــــوقــــع »انــــتــــرجــــيــــم« الـــشـــبـــكـــي الـــبـــريـــطـــانـــي، أن »إكــــســــبــــو 2020 

دبــــــي«، يـــدعـــم الـــنـــشـــاط الــســيــاحــي فـــي دبـــــي، وفــــي اإلمــــــــارات بصفة 

عامة، ُمتحدياً المتحور »أو- ميكرون«، أحدث السالالت المتحورة 

عــن جائحة »كوفيد 19«، والـــذي يتفشى حالياً على نطاق واســع 

في مختلف دول العالم. ونشر الموقع تقريراً عن »إكسبو 2020 

ــــاد  ــ ــّفــــز الــــســــيــــاحــــة فـــــي اإلمــــــــــــــــارات«. وأفـ دبــــــــــي«، بــــعــــنــــوان »إكــــســــبــــو ُيــــحــ

الــتــقــريــر بـــأن الــحــدث مــن جــهــة، و»مــهــرجــان دبـــي لــلــتــســوق«، الــذي 

تنعقد دورته لعام 2021 حالياً، احتفاالت العام الجديد، وحملة 

»وجهات دبي« السياحية، من جهة أخرى، يسهمون جميعاً في 

استقطاب أعداد هائلة من السياح إلى اإلمارة.

قطاع  فــي  تنفيذيين  لمسؤولين  بتصريحات  التقرير  واستشهد 

الــســيــاحــة والـــضـــيـــافـــة بـــدبـــي، تــفــيــد بــــأن الـــمـــصـــادر الــرئــيــســة لــلــســيــاح 

ــــا، الـــهـــنـــد،  ــيـ ــ الـــقـــادمـــيـــن إلـــــى دبـــــي فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، تـــشـــمـــل روسـ

باكستان، المملكة العربية السعودية، وأوروبا. 

استثمارات
وأوضــــــح الــتــقــريــر أنــــه فـــي ظـــل الــســمــعــة الــعــالــمــيــة الــطــيــبــة، الــتــي 

ــــال تــــطــــعــــيــــم ســــكــــانــــهــــا بــــالــــلــــقــــاحــــات  اكــــتــــســــبــــتــــهــــا اإلمـــــــــــــــــارات فـــــــي مــــــجــ

الُمضادة لجائحة »كوفيد 19«، باعتبارها واحدة من أعلى دول 

العالم فــي مــعــدالت التطعيم، فــإن االســتــثــمــارات الــتــي رصدتها 

الـــــدولـــــة، لـــالســـتـــفـــادة ســـيـــاحـــيـــاً مــــن »إكـــســـبـــو 2020 دبـــــــي«، تــؤتــي 

ــــرادات قــطــاع الــضــيــافــة في  ثــمــارهــا الــمــرجــوة. وذكــــر الــتــقــريــر أن إيــ

دبـــي، خــالل ديسمبر الــجــاري، أعــلــى بنسبة 170 %، بالمقارنة 

مــــع إيــــــراداتــــــه فــــي ديـــســـمـــبـــر 2020. وأضــــــــاف الـــتـــقـــريـــر أن الـــســـيـــاح 

الــمــوجــوديــن فـــي دبـــي حــالــيــاً، يــبــدو أنــهــم يــعــتــزمــون الــبــقــاء فيها 

لـــفـــتـــرات أطـــــــول. وأوضـــــــح الـــتـــقـــريـــر أن »إكـــســـبـــو 2020 دبـــــــي«، لــه 

دور هام في تحفيز السياح للبقاء في دبي لمدة أطول، وذلك 

بُحكم مساحته الهائلة، وعدد األجنحة التي يتضمنها، إذ يتفق 

لــلــزيــارة لمدة  غالبيتهم أن موقع »إكسبو 2020 دبـــي«، يحتاج 

3 أيـــام على األقـــل، كــي يتمكنوا مــن زيـــارة أكــبــر عــدد ممكن من 

األجنحة.
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تصميم جناح اإلمارات ضمن األكثر إبهارًا

موقع بريطاني:  إكسبو ُيحفز السياحة في اإلمارات

« زوار في إكسبو2020 دبي |  تصوير: إبراهيم صادق

دبي- سيد صالح

وصــــفــــت شـــبـــكـــة »ســــــي إن إن« الــــجــــنــــاح اإلمـــــــاراتـــــــي فـــــي »إكـــســـبـــو 

2020 دبــــي« بــأنــه يمتلك تــصــمــيــمــًا ضــمــن األكــثــر إبـــهـــاراً وجــذبــًا 

لالنتباه في حدث زاخر بالتحف المعمارية، ونشرت الشبكة 

تقريراً عن جناح اإلمارات بعنوان »جناح اإلمارات الساحر في 

»إكسبو« تعلوه أجنحة »صقر«. كما استعرض التقرير وصف 

الـــجـــنـــاح مـــن الــــخــــارج وأيــــضــــًا خــصــائــصــه الــمــعــمــاريــة ومــكــونــاتــه 

من الداخل، وذكر أن مبنى الجناح المكون من أربعة طوابق 

ُمــغــطــاة بــعــدد 28 جــنــاحــًا مــن األلـــيـــاف الــكــربــونــيــة، الــتــي يمكن 

فــتــحــهــا فـــي غـــضـــون ثــــالث دقـــائـــق فــقــط إلظـــهـــار ألــــــواح شمسية 

مـــبـــنـــيـــة داخــــلــــهــــا، وأفـــــــــاد الـــتـــقـــريـــر بـــأن 

هـــــذه األلـــــــــواح عـــنـــدمـــا ال تـــكـــون فــي 

وضـــع االســتــخــدام تبقى متمتعة 

بـــــالـــــحـــــمـــــايـــــة مــــــــن الـــــــعـــــــوامـــــــل الــــمــــنــــاخــــيــــة 

كالعواصف الرملية.

إلهام
وتضمن التقرير مقابلة مع المعماري اإلسباني- السويسري 

األشــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــر، ســــــــــــانــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــاغــــــــــــو 

كـــــــــــــاالتـــــــــــــرافـــــــــــــا، والــــــــــــــــــــــذي صــــمــــم 

جـــــــنـــــــاح اإلمــــــــــــــــــــــــارات. وقــــــــــــــال كـــــــاالتـــــــرافـــــــا: 

»يــــســــتــــنــــد اإلطــــــــــــار الــــمــــفــــاهــــيــــمــــي لــتــصــمــيــم 

الجناح إلى اإللهام الُمستمد من 

رشاقة وقوة الصقر، والذي ُيعد 

الطائر الوطني فــي اإلمــــارات«، 

وأوضــــح الــتــقــريــر أن أجــنــحــة الــصــقــر الــتــي تــعــلــو جــنــاح اإلمــــارات 

تــســتــطــيــع تــغــيــيــر أوضـــاعـــهـــا فـــي نـــطـــاق يـــتـــراوح بــيــن زاويـــتـــي 110 

و125 درجـــة، وذلــك كــي تتمكن مــن امتصاص ضــوء الشمس 

ــــًا تــــوزيــــع الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي تــنــتــجــهــا إلـــى  عـــلـــى نـــحـــو أفــــضــــل، وأيـــــضـ

شبكة الكهرباء الرئيسية في الموقع. 

وأضاف أن ضخامة حجم ووزن األجنحة تقتضي 

ــــــدة مـــــــــن ثــــــالث  ــــولـ ــ ــتـ ــ ــ ــــمـ ــ ــــــدام الـــــــطـــــــاقـــــــة الـ ــــــخـ ــــتـ ــ ــــاسـ ــ ــــتـــــحـــــهـــــا بـ فـ

أســـطـــوانـــات هــيــدرولــيــكــيــة، والـــتـــي يــتــعــيــن أن تــتــحــرك 

على نحو متزامن في دقة متناهية لتالفي أي تحرك عشوائي 

قد يسبب تشققًا في هيكل األجنحة نفسها.  وقال كاالترافا: 

»تـــطـــلـــب هـــــذا الـــجـــانـــب مــــن الــتــصــمــيــم الـــهـــنـــدســـي لــســطــح مــبــنــى 

الجناح اإلماراتي انتباهًا شديداً«.

مشاركة
ــــــى الـــتـــصـــمـــيـــم الـــــخـــــارجـــــي لــــلــــجــــنــــاح، فــــذكــــر أنــــه  وتـــــطـــــرق الــــتــــقــــريــــر إلـ

ُمــــصــــمــــم عــــلــــى شــــكــــل خــــيــــمــــة بــــــدويــــــة تــــقــــلــــيــــديــــة تــــقــــع فــــــي مــنــتــصــف 

مسرح ُمدّرج كروي الشكل، وتحيط بها الُمسطحات الخضراء 

والنباتات من كل جانب وتعلوها مباشرة فتحة 

عمالقة لإلضاءة، وأضاف: إن مساحة الجناح 

هــي األكــبــر بين كــافــة أجنحة الـــدول الُمشاركة 

عـــــلـــــى اإلطـــــــــــــــالق إذ  فــــــــي »إكــــــســــــبــــــو 2020 دبــــــــــــي« 

تبلغ 161.000 قـــدم ُمــربــعــة »نــحــو 150,000 مــتــر مــربــع«. وقــال 

كاالترافا: »بما أن موقع الحدث في منطقة شديدة الحرارة، كان 

مــن األهــمــيــة الــشــديــدة بــمــكــان إنــشــاء بيئة بــــاردة وهـــادئـــة لتزويد 

الــــــــزّوار بـــالـــراحـــة بـــعـــيـــداً عـــن حــــــرارة الـــشـــمـــس«، وأضـــــــاف: »نــجــحــنــا 

في تحقيق ذلــك بالمزج بين حمامات سباحة كبيرة 

وأشـــــــــــجـــــــــــار لــــــتــــــبــــــريــــــد الـــــــــــهـــــــــــواء بـــــــصـــــــورة 

طــبــيــعــيــة، خـــلـــق ظـــــالل تــقــلــل الـــــحـــــرارة الــمــنــعــكــســة، وإتــــاحــــة حــيــز 

يحمي الزوار من التعرض المباشر للحرارة«.

تجارب
ثــــم تــــحــــدث الـــتـــقـــريـــر عــــن الـــتـــصـــمـــيـــم الــــداخــــلــــي لـــلـــجـــنـــاح فــــذكــــر أنـــه 

يتيح لــــزواره ســت تــجــارب تفاعلية فــي ســت مــنــاطــق، تجسد كل 

منها فــصــالً فــي تــاريــخ اإلمـــــارات. وأفـــاد بــأن إحـــدى هــذه التجارب 

ُتـــســـمـــى »ُمـــلـــتـــقـــى الــــطــــرق« وتــتــضــمــن 70 قــطــعــة مـــعـــروضـــة جـــرى 

تـــــداولـــــهـــــا تــــاريــــخــــيــــًا فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق األوســــــــــط كــــحــــبــــوب الــــبــــن، 

زجاجات العطور، الآللئ، وغيرها، وذلك ُبغية تسليط الضوء 

لــــإلمــــارات، والـــــذي جــعــل مــنــهــا »ُمــلــتــقــى عــلــى الــمــوقــع الــجــغــرافــي 

لطرق« التجارة التاريخية منذ 

آالف السنين. وأكـــد كــاالتــرافــا 

أن الـــــمـــــبـــــادئ الــــرئــــيــــســــيــــة، الـــتـــي 

ــــنـــــد وضـــــــــع الـــتـــصـــمـــيـــم  ـــــزم بـــــهـــــا عـ الـــــــتــ

الــــــــــــداخــــــــــــلــــــــــــي لـــــــــجـــــــــنـــــــــاح اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات تــــــــتــــــــفــــــــق مـــــع 

مــــــوضــــــوع، ضــــمــــن الــــمــــواضــــيــــع الــــرئــــيــــســــيــــة الــــثــــالثــــة فــي 

ــــتـــــدامـــــة«، وقــــــال كـــاالتـــرافـــا:  »إكـــســـبـــو 2020 دبـــــــي«، وهـــــو »االسـ

الــــتــــصــــمــــيــــم  مــــــــــن  »أردت 

الـــــــداخـــــــلـــــــي لــــلــــجــــنــــاح 

الـــــــفـــــــرصـــــــة  أتــــــــــيــــــــــح  أن 

لــزواره، الكتشاف التاريخ 

الـــــثـــــري لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، بــــاإلضــــافــــة 

ــــة  ــنــ ــ ــــراهــ إلـــــــــــى ابــــــتــــــكــــــاراتــــــهــــــا الــ

وآفاقها المستقبلية«.

 »زوروا ماليزيا«
مستقبل سياحة البيئة

« جانب من المؤتمر الصحافي  
|  تصوير: زافير ويلسون 

»سي إن إن«: 
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دبي - رحاب حالوة 

لم يغفل الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، عن توفير المتعة 

والرفاهية لألطفال في أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط خالل 

فــتــرة إجـــازة الــشــتــاء، إذ أطــلــق إكسبو المخيم الشتوي لألطفال 

للمساهمة في إضفاء أجواء من الرفاهية على إجازتهم الشتوية، 

ويضمن المخيم جولة ألطــفــال مــن زوار إكسبو المسجلين في 

الــمــخــيــم الــشــتــوي الـــــذي جــــاء كــتــجــربــة مــجــانــيــة مــدتــهــا 3 ســاعــات 

خـــــالل الـــجـــولـــة الـــــواحـــــدة ويـــســـتـــهـــدف األعــــمــــار الـــتـــي تــــتــــراوح بـــيـــن 6 

و12 عاماً ليتعرفوا خالل المخيم على أجنحة الدول المختلفة 

والمشاركة في إكسبو ويمارسوا العديد من األنشطة الممتعة 

ليكتشفوا من خاللها ثقافات وعجائب إكسبو.

ومن جانبه أوضح مصعب األفندي مسؤول المخيم الشتوي 

في منطقة االستدامة، أن المخيم شارك فيه نحو 7 آالف و509 

أطفال منذ انطالقته في 12 ديسمبر حتى اليوم، على أن تختتم 

فعاليات المخيم في 30 من الشهر ذاته.

وخصص إكسبو ثالث مناطق للتسجيل في المخيم موزعين 

على جناح تيرا الواقع بمنطقة االستدامة وعند مدخل منطقتي 

التنقل والفرص، ويتضمن المخيم زيارة لدولتين مشاركتين في 

إكسبو باإلضافة إلى جولة في القطار 

تــجــوب بهم أروقـــة إكــســبــو، ويــتــم تنفيذ معسكر للمشاركين 

كـــــل ســـاعـــتـــيـــن اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن الــــســــاعــــة 11 صــــبــــاحــــاً حــــتــــى الــــســــاعــــة 6 

ونـــصـــف مـــســـاًء. وحـــــرص إكــســبــو عــلــى تــوفــيــر أعـــلـــى مــعــايــيــر األمـــن 

والــســالمــة فــي جـــوالت األطــفــال ابـــتـــداًء مــن تــوفــيــر اســــوارة تحمل 

مـــعـــلـــومـــات تـــعـــريـــفـــيـــة عــــن الـــطـــفـــل وتــــحــــوي أرقــــــامــــــاً لـــلـــتـــواصـــل مــع 

المشرف على الجولة، حيث يتم توفير اثنين من المشرفين مع 

األطفال خالل الجولة، ويتكون كل جروب من 24 طفالً، فضالً 

عن اتباع كل اإلرشادات التي تضمن السالمة الصحية لألطفال.

ويـــتـــولـــى الـــمـــشـــرفـــون عـــلـــى الــــجــــروب تـــعـــريـــف األطــــفــــال بــطــبــيــعــة 

الــــجــــولــــة، وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي وغــــيــــره مــن 

اإلجــــــــــراءات، فـــضـــالً عـــن تــعــريــفــهــم بــمــحــتــويــات األجـــنـــحـــة ومــــا هي 

ثقافة الدولة التي يتم زيارتها.

دبي – رشا عبدالمنعم 

تعرف المجر أو هنغاريا باسم أرض المياه فهي موطن أكثر 

مــن 1400 نــبــع مــيــاه يقصدها الــســكــان مــن أجـــل االســتــرخــاء 

والــــعــــاج. ويــحــتــفــي جـــنـــاح هــنــغــاريــا فـــي إكــســبــو 2020 دبــي 

وتحت شعار جــذور المياه المجرية بهذا التقليد العريق، 

إذ تــقــبــع الــمــبــانــي الــتــاريــخــيــة الــتــراثــيــة عــلــى امــتــداد 

ضــــــــــفــــــــــاف نــــــــهــــــــر الــــــــــــــــدانــــــــــــــــوب حــــــــول 

ثــــــــقــــــــافــــــــة االســـــــتـــــــحـــــــمـــــــام 

واالستشفاء 

بالمياه المعدنية عبر الغوص في طبيعة المياه الحرارية، 

كون أن رسالتها إلى العالم هي االندماج في الطبيعة من 

أول قطرة من ينابيعها.

أشجار ذكية 
يــتــكــون جــنــاح هــنــغــاريــا مــن مــبــنــى خــرســانــي أســطــوانــي مزين 

بــقــطــع خــشــبــيــة طـــويـــلـــة، وعـــلـــى الــجــانــبــيــن عــــمــــودان مــربــعــان 

كبيران مزينان أيضًا بقطع خشبية متداخلة ُتشكل نسيجًا 

خشبيًا جذابًا من تقاليد الحرف الهنغارية المتوارثة مشيداً 

ــــتـــــخـــــدام تـــقـــنـــيـــة الـــــبـــــنـــــاء الـــــــجـــــــاف، إذ تــــــم تـــقـــلـــيـــل الــــحــــاجــــة  بـــــاسـ

إلـــــــى الـــــمـــــاء بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر. والــــــــــذي يــــتــــرافــــق مـــــع غــــابــــة صـــغـــيـــرة 

ــــيـــــة الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــــلــــى شــــــاشــــــات رقـــمـــيـــة  مــــــن األشـــــــجـــــــار الـــــذكـ

ــــقـــــف بـــيـــضـــاء تـــشـــبـــه الــــمــــظــــات، إذ يـــخـــوض  وأسـ

ــــامـــــرة شــــيــــقــــة عــــبــــر تــــتــــبــــع مـــــســـــار أزرق مـــــضـــــيء فــي  الــــــــــــــزوار مـــــغـ

رحـــلـــة عـــبـــر يــنــابــيــع حــــراريــــة فــــريــــدة، ومـــــن بــيــنــهــا يــنــابــيــع كــهــف 

ميشكولتستابولك األخاذة.

ينابيع حارة 
ويتضمن الجناح معلومات عن أشهر المنتجعات الصحية 

ــــــت عـــــاصـــــمـــــة الـــــمـــــجـــــر )هــــــنــــــغــــــاريــــــا( الــــتــــي  ــــــسـ ــــــودابـ الـــــكـــــبـــــيـــــرة فـــــــي بـ

تـــســـتـــخـــدم يـــنـــابـــيـــع الــــمــــيــــاه الــــحــــراريــــة كـــونـــهـــا مــــن الــــــــدول الــتــي 

تشتهر بذلك وتنتج 90 مليون متر مكعب سنويًا، وتتدفق 

المياه إلى السطح من خال أكثر من 1000 

بئر مسجلة ومعتمدة )منها 280 بئراً مصنفة 

مياهًا معدنية، و270 مياهًا عاجية(. وتوجد 

المياه الجوفية الحرارية والمعدنية في ما ال 

يــقــل عــن 80% مــن أراضــــي هــنــغــاريــا. ويــســتــخــدم االحتياطي 

الكبير من هذه المياه بالدرجة األولى في الشرب والعاج، 

فــهــي صــاحــبــة أكـــبـــر عــــدد مـــن يــنــابــيــع الـــمـــيـــاه الــــحــــارة فـــي قـــارة 

أوروبــا بما يزيد على 1300 ينبوع طبيعي للمياه الساخنة 

موزعة في مختلف أنحائها. وفي السياق تشتهر بودابست 

منذ عام 1934 بلقب مدينة منتجعات المياه المعدنية فيها 

الــيــوم 118 يــنــبــوعــًا وبــئــراً مــحــفــورة تنتج 30 ألـــف مــتــر مكعب 

يوميًا من المياه المعدنية والساخنة بدرجات تتراوح بين 

21 و76 درجـــــــة مـــئـــويـــة، تــــغــــذي 24 حـــمـــامـــًا مـــعـــدنـــيـــًا ســـاخـــنـــًا 

وحمامًا للعاج الطبيعي ومسبحًا، وبينها 10 تعد مراكز 

لــلــعــاج الــطــبــيــعــي. وتــقــســم الـــمـــيـــاه الــجــوفــيــة الــمــعــدنــيــة في 

هــــــــذه الــــمــــديــــنــــة الــــعــــريــــقــــة إلــــى 

خمس مناطق جيولوجية.

المخيم الشتوي لألطفال.. رفاهية ومتعة وتعليم

«  7509 أطفال شاركوا في مخيم 
»إكسبو« الشتوي منذ انطالقه | البيان

 اندماج في الطبيعة هنغاريا   
من القطرة األولى

«  جناح هنغاريا يتكون من مبنى خرساني أسطواني مزين بقطع خشبية طويلة | تصوير: إبراهيم صادق 



الخميس   |   ١ ٥ ١ ٦ 8 د  لعــد ا  |  ٢ ٠ ٢ ١ يســمبر  د   3 0  |  1 4 4 ٣ لى   و أل ا ى   د جمــا   2 5

09

»إكسبو« يفتح أبوابه حتى الخامسة فجرًا

دبي - البيان 

ــــبـــــو 2020 دبـــــي  تـــــــزيّـــــــن مــــــســــــرح دبـــــــــي مــــيــــلــــيــــنــــيــــوم فـــــــي إكـــــسـ

بــأمــســيــة مــوســيــقــيــة عـــربـــيـــة، أطــــربــــت الـــجـــمـــهـــور عـــبـــر رحــلــة 

موسيقية حملت عــنــوان »مـــوجـــات عــربــيــة«، تــألــقــت فيها 

نــغــمــات اآلالت الــمــوســيــقــيــة، بـــأيـــدي أســـاتـــذة فـــي الــعــزف 

والموسيقى العربية األصيلة.  وخالل األمسية، استمتع 

الــجــمــهــور بـــأنـــغـــام ثــــالث آالت مــوســيــقــيــة عــربــيــة شــهــيــرة، 

هــي الــعــود والـــنـــاي والــطــبــلــة، ولــكــل آلـــة مــوســيــقــيــة وقتها 

خالل األمسية، مصحوبة أنغامها بالغناء العربي.

وخــــرجــــت األلــــحــــان الـــعـــذبـــة مــــن آلـــــة الــــعــــود الـــوتـــريـــة 

الـــعـــربـــيـــة األصــــيــــلــــة، والــــتــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا الــــعــــازفــــون فــي 

ــــتـــــراث  ــــالـ بـ ــــبــــــط  ــــرتــ ــــيـــــن، وتــ ــــنـ الـــــــشـــــــرق األوســـــــــــــط آلالف الـــــسـ

الــــــــنــــــــاي أحــــــد  يــــــعــــــد  بــــيــــنــــمــــا  قـــــــديـــــــم األزل،  مــــــــن  الـــــــعـــــــربـــــــي 

أقــــدم اآلالت الــمــوســيــقــيــة فـــي الـــتـــاريـــخ، والـــتـــي ال تـــزال 

مــــســــتــــخــــدمــــة حــــتــــى يــــومــــنــــا هــــــــــذا، ودائــــــــمــــــــًا مــــــا تــــعــــبــــر عــن 

الشجون واألحاسيس العربية الصادقة.

الــــــيــــــدويــــــة، والــــتــــي  الــــطــــبــــلــــة  وثــــــالــــــث اآلالت وآخـــــــرهـــــــا 

يــعــتــقــد أن أصـــــول نــشــأتــهــا فـــي مــصــر وتـــركـــيـــا وأرمــيــنــيــا، 

وتـــعـــد أكـــثـــر اآلالت اإليـــقـــاعـــيـــة الـــشـــرق أوســـطـــيـــة شــهــرة 

في موسيقى المنطقة.

دبي - غسان خروب 

ال تـــتـــوقـــف مــــفــــاجــــآت إكـــســـبـــو 2020 دبـــــــي، فـــفـــي كـــــل يــــــوم يـــقـــدم 

لــــزواره، وفــي ليلة رأس السنة الــمــيــالديــة يبدو  بــرنــامــجــًا جــديــداً 

أن فــعــالــيــاتــه ســتــكــون أكـــثـــر إبــــهــــاراً وألــــقــــًا، حــيــث تــمــت صــيــاغــتــهــا 

بطريقة تــدخــل البهجة فــي قــلــوب الــنــاس وزوار الــحــدث األروع 

عــالــمــيــًا، فــعــالــيــاتــه ســتــبــدأ مــن الــثــالــثــة عــصــراً وســتــبــقــى مستمرة 

»عــلــى نفس واحـــد« حتى الخامسة فــجــراً، حيث ستظل أبــوابــه 

ــــلـــــى  الــــمــــنــــوال نــفــســه  مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى الـــــــــــدوام أمــــــــام الـــجـــمـــيـــع، وعـ

تـــســـيـــر أجــــنــــحــــة الـــــــــــــدول، الـــــتـــــي ســـتـــبـــقـــي بـــــوابـــــاتـــــهـــــا مــــفــــتــــوحــــة حــتــى 

الرابعة فجراً، في مشهد أسطوري، سيظل عالقًا في الذاكرة 

اإلنسانية طويالً. 

محطة رئيسة
في ليلة رأس السنة الميالدية، ستكون شوارع إكسبو وأروقته 

ــــــي وقـــــت  ــــام الــــــجــــــديــــــد، فـ ــ ــــعـ ــ وكـــــــــل زوايـــــــــــــــاه مــــشــــغــــولــــة بــــاســــتــــقــــبــــال الـ

ســتــعــمــر بـــاحـــتـــفـــاالت مـــتـــنـــوعـــة، بــيــنــمــا ســـتـــكـــون ســــاحــــة الــــوصــــل، 

حـــيـــث قـــلـــب إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي، هــــي الـــمـــحـــطـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي 

تــحــتــضــن كــافــة الــفــعــالــيــات الــمــبــهــرة، والـــعـــد الــتــنــازلــي الســتــقــبــال 

الــجــديــد، حيث ستشهد القبة المفتوحة على الفضاء،  الــعــام 

سقوط كرة عمالقة من السماء أمام أعين الزوار إيذانًا بميالد 

ــــــت ســــتــــضــــاء فــــيــــه ســــمــــاء الــــمــــكــــان بــــاأللــــعــــاب  ــــام جـــــديـــــد، فـــــي وقـ ــ عـ

النارية المذهلة، التي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة فجراً. 

فــي مــعــرض إكــســبــو 2020 دبـــي، لــن يــكــون االحــتــفــال بميالد 

الــــعــــام الـــجـــديـــد عـــــاديـــــًا، فـــهـــو لــــن يــشــبــه غـــيـــره مــــن األمـــكـــنـــة حـــول 

العالم، حيث الفرادة تلف جنبات الحدث األروع عالميًا، في 

وقت لن يغض فيه المعرض الطرف عن اإلجــراءات االحترازية 

الــمــتــبــعــة، مـــن أجــــل ضــمــان ســالمــة اإلعــــــداد الــضــخــمــة الــمــتــوقــع 

وصولها إلــى أرض الــحــدث العالمي، لمتابعة احــتــفــاالت رأس 

الـــســـنـــة الـــمـــيـــالديـــة، حـــيـــث تـــقـــوم إدارة الـــمـــعـــرض بــالــتــنــســيــق مــع 

كـــافـــة الــجــهــات الــمــعــنــيــة فـــي دبـــــي، مـــن أجــــل تــأمــيــن االحــتــفــاالت 

ــــًا جــمــيــلــة فــي  ــــاتـ والـــــــــزوار عـــلـــى حــــد ســـــــواء، وضــــمــــان قــضــائــهــم أوقـ

حــضــرة الــحــدث األروع عــالــمــيــًا، والـــذي وعــد زواره بتقديم باقة 

التي  الغنائية  والــحــفــالت  الموسيقية  اإليــقــاعــات  أروع  تتضمن 

تم جمعها من كافة أنحاء العالم، لتمثل تجسيداً لإلنسانية 

بكل جمالياتها وثقافاتها على اختالف منابتها وألسنتها، وذلك 

وســـــــط إجـــــــــــــراءات وقــــائــــيــــة واحــــــتــــــرازيــــــة لــــضــــمــــان ســــالمــــة الـــجـــمـــيـــع. 

تـــبـــلـــغ  الــــــــذيــــــــن  دبــــــــــــي،  إكـــــســـــبـــــو 2020  زوار  جــــمــــيــــع  مــــــــن  ويُــــــطــــــلــــــب 

أعــمــارهــم 18 عـــامـــًا فــمــا فــــوق، إبـــــراز مـــا يــثــبــت تلقيهم التطعيم 

تــــتــــجــــاوز مــــدتــــهــــا 72  ـــــي ســـــي آر« ال  أو نـــتـــيـــجـــة ســـلـــبـــيـــة لـــفـــحـــص »بــ

ساعة من موعد الزيارة. باإلضافة إلى ذلك، فإن موقع الحدث 

الــــدولــــي مــــــزود بــمــحــطــات تــعــقــيــم مـــتـــطـــورة، ويـــطـــلـــب مــــن الــــــزوار 

تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.

المشهد الموسيقي في جنبات إكسبو 2020 دبــي مزدهر، 

وال يـــكـــاد يــتــوقــف ولــــو لــلــحــظــة، لــكــن يـــبـــدو أنــــه ســيــكــون لـــه نكهة 

ــــيـــــث يــــجــــمــــع الــــمــــعــــرض  ــــنـــــة الــــــمــــــيــــــالديــــــة، حـ أخـــــــــــرى فـــــــي رأس الـــــسـ

الــدولــي تــحــت ســقــفــه، عــــدداً كــبــيــراً مــن منسقي األغـــانـــي، الــذيــن 

ســـبـــق لـــهـــم أن تــــركــــوا بـــصـــمـــة الفــــتــــة فــــي ذاكــــــــرة الــــعــــالــــم وعـــشـــاق 

ــــبـــــات الــــمــــعــــرض  ــــنـ ــــيـــــث ســـــيـــــتـــــوزع هـــــــــــؤالء فـــــــي كــــــافــــــة جـ اإليـــــــــقـــــــــاع، حـ

الــدولــي، بـــدءاً مــن مسرح اليوبيل الــذي سيستضيف يــوم غد، 

كل من طي جي سكيب، والمغنية الهندية كانيكا كابور، ودي 

جـــي أنـــيـــاســـا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى فــيــنــي فــيــشــي، ديــمــيــتــري فــيــغــاس، 

آرمــيــن فــان بــيــورن، أمــا خشبة مــســرح دبــي ميلينيوم فستكون 

عــامــرة بـــ»الــمــكــس« الموسيقي الـــذي سيقدمه كــل مــن دي جي 

ــــرقــــــص الـــكـــهـــربـــائـــي الـــمـــغـــربـــي  تــــــاال ســـــمـــــان، ودي جـــــي جــــيــــف، والــ

ودي جي خالد مــمــدوح، إلــى جانب دي جي فــات ســام، بينما 

يستضيف مركز الرياضة واللياقة البدنية والعافية كالً من دي 

جي داكس، ودي دي فاز، ود. هانا إشيكو. 

مــــا ســيــقــدمــه مــنــســقــو األغــــانــــي مــــن وجـــبـــة مــوســيــقــيــة دســـمـــة، 

ــــيـــــًا، لــــــــذا ســتــفــتــح  لــــــن تـــــكـــــون كــــافــــيــــة لـــــــــــزوار الــــــحــــــدث األروع عـــــالـــــمـ

أجــــنــــحــــة الــــــطــــــول أبـــــوابـــــهـــــا أمـــــــــام الــــــــــــزوار لــــالســــتــــمــــتــــاع بـــاحـــتـــفـــاالتـــهـــا 

الخاصة باستقبال العام الجديد، كما الجناح البرتغالي الذي 

سيستضيف مجموعة من الفعاليات الموسيقية والفنية التي 

تــعــكــس تــقــالــيــد الـــشـــعـــب فــــي اســـتـــقـــبـــال الــــعــــام الــــجــــديــــد، وأيـــضـــًا 

ــــالــــــي الــــــــــذي يـــســـتـــضـــيـــف أكـــــبـــــر مـــــهـــــرجـــــان مـــوســـيـــقـــي  الـــــجـــــنـــــاح اإليــــــطــ

فــــي إيـــطـــالـــيـــا، مــخــصــص لــمــوســيــقــى ســالــيــنــتــو الــتــقــلــيــديــة، بــيــنــمــا 

الدنماركية،  بالتقاليد  زواره لالستمتاع  الــدنــمــارك  يدعو جناح 

وفـــعـــالـــيـــة قـــفـــز الـــضـــيـــوف مــــن عـــلـــى الــــكــــراســــي فــــي مــنــتــصــف الــلــيــل 

للقفز إلـــى الــســنــة الــجــديــدة. لــيــلــة رأس الــســنــة، ســتــكــون جعبة 

األجنحة مليئة بالمفاجآت، حيث سيقيم كل جناح احتفالية 

خـــاصـــة، الســتــقــبــال الـــعـــام الــجــديــد، وفـــق الـــطـــرق الــتــي تتناسب 

مــــــع عـــــــــــادات وتــــقــــالــــيــــد شــــعــــوبــــهــــم، األمــــــــــر الــــــــــذي ســـيـــعـــكـــس مــــدى 

التنوع الـــذي يــزخــر بــه العالم أجــمــع، حيث سيوفر ذلــك فرصة 

لـــــزوار الـــحـــدث األروع عــالــمــيــًا لــلــتــعــرف عــلــى الــثــقــافــات األخــــرى، 

وقضاء أوقات ثرية معها.

احتفاالت لن تتكرر »رأس السنة«
بـــــادر إكــســبــو 2020 دبـــــي، بــتــمــديــد صــالحــيــة الــتــذكــرة 

إلــى الحدث،  االحتفالية، التي تتيح دخـــوالً متعدداً 

ــــايـــــة الــــســــابــــع  ــــلـــــغ قـــيـــمـــتـــهـــا 95 درهـــــــــمـــــــــًا، وذلـــــــــــك لـــــغـ ــــبـ وتـ

مـــن شــهــر يــنــايــر 2022، فــيــمــا كـــانـــت الـــتـــذكـــرة صــالــحــة 

ســـابـــقـــًا، حـــتـــى نـــهـــايـــة شـــهـــر ديــســمــبــر الـــــجـــــاري. ويـــزخـــر 

إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي، بــفــعــالــيــات احــتــفــالــيــة مــتــنــوعــة، 

ـــيـــــالديـــــة.  ـــمــ الــ ـــة  ـــنــ الـــــســ ــــيــــــالد ورأس  ــــمــ الــ ــيـــــد  ــ عـ بــــمــــنــــاســــبــــة 

ويــــحــــرص إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي، أضـــخـــم حـــــدث دولــــي 

ُيقام منذ بداية الجائحة، على تطبيق تدابير الوقاية 

مــن كــوفــيــد 19، وفـــق أحـــدث الــمــســتــجــدات، وتشمل 

اإلجــــــراءات االحــتــرازيــة الــحــالــيــة، زيــــادة عـــدد الــمــرافــق 

ــــبـــــار الــــــــ »بـــــــي ســــــي آر« فــــــي مـــــوقـــــع الــــحــــدث  ــــتـ إلجـــــــــــراء اخـ

الــــدولــــي، لــيــصــل عـــددهـــا إلــــى أربـــــع نـــقـــاط، فـــضـــالً عن 

ــــار بــــشــــكــــل مــــــجــــــانــــــي، لــــجــــمــــيــــع مــــوظــــفــــي  ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـــــوفـــــيـــــر االخـ

أجنحة الدول. )دبي - بشار باغ( 

تذكرة 95 درهمًا 
صالحة حتى 7 يناير

اآلالت العربية.. نغم األصالة

ديمتري فيغاسآرمين فان خالد ممدوح 

أمسية موسيقية عربية أطربت الجمهور | البيان

من عرض لأللعاب النارية في »إكسبو« | تصوير: سالم خميس

 زخارف الموسيقى.. 
 تراث حضارة 
السند
بـــــلـــــبـــــاســـــهـــــم الــــــتــــــقــــــلــــــيــــــدي وأدواتـــــــــــهـــــــــــم 

الموسيقية التراثية المزخرفة، أحيت 

ــــيـــــن  ــــنـــــانـ ــــمــــــوعــــــة مـــــــــن الـــــفـ فــــــــرقــــــــة تــــــضــــــم مــــــجــ

الـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــيـــــيـــــن، حـــــــفـــــــالً مـــــوســـــيـــــقـــــيـــــًا ضـــمـــن 

أسبوع الموسيقى الشعبية بالجناح الباكستاني 

فــي إكــســبــو 2020 دبــــي.  قـــدم الــفــنــانــون الــمــنــحــدرون مــن إقليم 

ــــتـــــان وصـــــــــــالت مــــوســــيــــقــــيــــة مــــســــتــــخــــدمــــيــــن آالت  ــــنـــــد فـــــــي بـــــاكـــــسـ الـــــسـ

ــــابـــــة، اســـتـــطـــاعـــوا مــن  مــوســيــقــيــة بــســيــطــة مـــثـــل آلـــــة الـــنـــفـــخ والـــــربـ

خـــاللـــهـــا تـــقـــديـــم ألــــحــــان مـــثـــيـــرة ذات إيـــقـــاعـــات مــحــلــيــة تــعــكــس 

الـــتـــراث الــعــريــق لــواليــة الــســنــد مــن خـــالل األســـلـــوب الفريد 

في العزف. وغنت »تاج ماستاني«، التي تعتبر المغنية 

ــــنـــــد، مــــجــــمــــوعــــة مــــــن األغـــــانـــــي  الـــــوحـــــيـــــدة فــــــي إقــــلــــيــــم الـــــسـ

الشعبية طغى عليها الطابع الصوفي، واستطاعت 

بصوتها الدافئ وزيها التراثي تلخيص حضارة وادي 

السند العريقة. )دبي - البيان( 

الموسيقى 
رمز بارز في 

حضارة السند 
| البيان
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فرقة »الخوان«... سحر موسيقى البوب

روني سركيس.. 
 أنغام غيتار وقرع طبول

دبي - البيان

الــبــهــجــة  فــــرقــــة »الـــــــخـــــــوان«، the juans، أجـــــــــواء   أضــــفــــت 

ــــبـــــو 2020 دبـــــــــــي، أمـــــــس،  ــــيـــــل فـــــــي إكـــــسـ ــــيـــــوبـ ــــلـــــى مــــــســــــرح الـ عـ

حيث مــزجــت أداءهــــا الغنائي المميز مــع موسيقى البوب 

روك الـــمـــشـــهـــورة. وعـــلـــى مـــــدى أكـــثـــر مــــن ســـاعـــتـــيـــن، تــفــاعــل 

الجمهور مع عزف وغناء الفرقة المتنوع، وعاشوا أجواء 

ــــانـــــي الــــــحــــــب، الـــتـــي  ــــفـــــرقـــــة بـــــأغـ رومـــــانـــــســـــيـــــة، حــــيــــث تـــشـــتـــهـــر الـ

حصدت شهرة كبيرة.

 والفرقة التي تأخذ من الفلبين مقراً لها، تتألف حاليًا من 

المطرب الرئيس والعازف كارل جيفارا، والمغني وعازف 

ــــنـــــدوزا، والـــمـــغـــنـــي الـــفـــرعـــي،  ــــيـ الـــجـــيـــتـــار الــــرئــــيــــس، جــــابــــس مـ

وعـــازف الجيتار تشيل أدريــانــو، وعـــازف الجيتار الصوتي، 

وعـــــــــــازف الــــجــــيــــتــــار آر جــــــي كـــــــــــروز، وعـــــــــــازف الـــــــدرامـــــــز جــــوشــــوا 

كورونيل. وكان قد تم تصنيف »الخوان« في البداية، على 

أنــهــا فــرقــة »فــتــيــة«، لــيــعــيــد فــريــق اإلدارة، إعـــــادة تصنيفها 

 Hindi Tayo كفرقة تقليدية، ومن أشهر أغاني الفرقة

Pwede وHatid وDulo وغيرها.

قدم المغني وكاتب الكلمات، روني سركيس، أمس، 

مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن أغــنــيــاتــه لــجــمــهــور إكــســبــو 2020 

دبــي فــي حفل أقــيــم وســط حــضــور واســـع على مسرح 

دبــي ميلينيوم. وعلى أنــغــام الغيتار وقــرع طــبــول، أدى 

سركيس المقيم في دبي، أغنياته باللغة اإلنجليزية للجمهور 

فـــي الـــمـــســـرح الــمــمــيــز، بــيــنــمــا عــــرض اســـمـــه عــلــى شـــاشـــة عــمــاقــة 

خلفه، بينما قابل الحضور في المسرح أغنياته بتصفيق حاد. 

ويعد سركيس من المغنيين ذائعي الصيت في دولة اإلمارات، 

ويــــقــــدم أغـــنـــيـــاتـــه بـــإيـــقـــاعـــات هــــادئــــة، وهـــــي تـــتـــنـــوع بـــيـــن الــمــوســيــقــى 

الــشــعــبــيــة ومـــوســـيـــقـــى الــــــــروك والــــبــــلــــوز. وتـــمـــثـــل الـــمـــوســـيـــقـــى جـــــزءاً 

أساسيًا من فعاليات إكسبو 2020 دبي، باعتبارها لغة عالمية 

تجمع الناس والثقافات. )دبي - البيان(

شوارع »إكسبو«.. مشهد يضج باإليقاع الموسيقي
دبي - غسان خروب

 تأخذنا الموسيقى نحو عوالم أخرى، تمكننا من اكتشاف اآلخر، 

والتفاعل مع أحاسيسه ومعتقداته وأفكاره، فهي تكاد اللغة التي 

تـــوحـــد الـــعـــالـــم أجـــمـــع، لــســانــهــا ال يـــعـــرف الــــحــــروف، بـــقـــدر مـــا يــتــرنــم 

بــالــنــغــم واإليـــــقـــــاع الــــــذي يــثــيــر الــــفــــرح فــــي الـــنـــفـــس، وهـــــا هــــو »إكــســبــو 

2020 دبي« يعد العالم أجمع بمشهد موسيقي متجدد عبر برامج 

تضج بالطاقة والحيوية واإليقاعات الموسيقية التي تمثل معظم 

ثــقــافــات الــدنــيــا، الــتــي يجمعها تــحــت ســمــاء دبـــي، الــتــي تــعــودت أن 

تفتح أبوابها وقلبها أمــام الجميع لتسقيهم من مــاء المحبة التي 

تنبع من أرضها. 

شغف
عازفة اإليقاع السورية إيناس حالل، كانت واحدة من الموسيقيين 

الذين توزعوا بين جنبات الحدث األجمل عالمياً، قالت لـ »البيان«: 

ــــربـــــة الــــــعــــــزف فــــــي شــــــــــــوارع وزوايــــــــــــــا مـــــعـــــرض إكــــســــبــــو 2020 دبــــي  »تـــــجـ

بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي ثـــــريـــــة، أجـــــــد فـــيـــهـــا شــــغــــفــــاً خــــــاصــــــاً، كــــونــــهــــا تـــمـــكـــنـــنـــا مــن 

تـــقـــديـــم إبــــداعــــاتــــنــــا أمـــــــام الـــــنـــــاس، الـــــذيـــــن يـــقـــفـــون أمــــامــــنــــا ويـــجـــلـــســـون 

بـــالـــقـــرب مــنــا ويــتــفــاعــلــون مــعــنــا، وهــــو مـــا يـــؤكـــد أن لــغــة الــمــوســيــقــى 

عــالــمــيــة، يمكن أن تــصــل معانيها ألي شــخــص فــي الــدنــيــا مــن دون 

أن نضطر إلــى معرفة وإتــقــان لغته«، وأضــافــت: »أعتقد أن توزيع 

الموسيقيين في أرجاء المعرض الدولي فيه نظرة خاصة، تسهم 

فــي تعريف الــنــاس بــأنــواع الموسيقى المختلفة مــن حــول العالم، 

وتمنحهم الفرصة لالستماع واالستمتاع بأكثر من آلة موسيقية، 

بــعــضــهــا نـــحـــب إيـــقـــاعـــاتـــهـــا وأصــــواتــــهــــا وأخــــــــرى تـــذكـــرنـــا بــبــلــدانــنــا 

األصـــلـــيـــة وثـــالـــثـــة قــــد تــثــيــر نــفــوســنــا شـــغـــفـــاً أو ذكــــرى 

لموقف معين، وهناك آالت تثير في النفس 

الـــفـــرح والـــبـــهـــجـــة، وهـــنـــا بــتــقــديــري تكمن 

روعـــة الموسيقى وســحــرهــا الــخــاص، 

بــــــأنــــــهــــــا قــــــــــــــــــادرة عــــــلــــــى صــــــنــــــع الــــــــفــــــــارق 

فــــــــــي الــــــلــــــحــــــظــــــة وتــــــــعــــــــديــــــــل الــــــــمــــــــزاج 

الــــــــبــــــــشــــــــري«.  إيـــــــنـــــــاس أكــــــــــــدت فـــي 

الموسيقيين  تــواجــد  حديثها أن 

عــــــــــــلــــــــــــى اخــــــــــــــــــتــــــــــــــــــالف جـــــــنـــــــســـــــيـــــــاتـــــــهـــــــم 

وألــــــــــــوانــــــــــــهــــــــــــم وإمــــــــكــــــــانــــــــيــــــــاتــــــــهــــــــم فــــي 

الــــمــــكــــان فـــيـــه تــعــبــيــر عــــن انـــســـجـــام 

اإلنــــســــانــــيــــة. وقـــــالـــــت: »تــــحــــت ســقــف 

إكسبو 2020 دبي، اجتمعت ثقافات 

عــدة، لكل واحــدة منها توجهاتها وألسنتها وموسيقاها الخاصة، 

وأعــتــقــد أن الــمــعــرض الــدولــي قــد ســاعــدنــا جميعاً فــي الــتــعــرف على 

تفاصيل هذه الثقافات واالستماع إليها«.

ثقافات 
أمـــــــا مـــحـــمـــد شــــمــــديــــن، مـــــن فــــرقــــة مــــيــــالن بـــــانـــــد، فـــــقـــــال: الـــمـــوســـيـــقـــى 

تمنحنا جميعاً حياة أخرى، ذلك ما شعرت به وأنا أعزف في زوايا 

إكــســبــو 2020 دبـــــي، حــيــث الــجــمــيــع يــلــتــفــت إلــــى نــوعــيــة الــمــوســيــقــى 

واإليقاع الذي نقدمه لهم، لكونه شرقي الطابع، فيما بعضهم لم 

يسبق لهم أن استمعوا لمثل هــذه الموسيقى بسبب بعدهم عن 

المنطقة الــعــربــيــة، وأعــتــقــد أن الــجــمــال يكمن فــي هـــذا الــشــيء بــأن 

التي نعزف عليها. وتابع:  الموسيقى واآلالت  بنوعية  نعرف اآلخــر 

لـــقـــد أســــهــــم مــــعــــرض إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي فـــــي فـــتـــح األبـــــــــــواب أمـــامـــنـــا 

جــمــيــعــاً لنلتقي مــع ثــقــافــات أخــــرى، نــتــعــرف عليها ونــتــفــاعــل معها 

ونــنــســجــم مــعــهــا مــوســيــقــيــاً وإنـــســـانـــيـــاً، وهـــــو مــــا يــجــعــلــنــا نـــقـــتـــرب مــن 

بعضنا البعض أكثر، إيماناً بأن اإلنسانية والموسيقى هما القاسم 

المشترك الذي يجمعنا معاً، ويضعنا على خط واحد. محمد أكد 

أن العزف في شــوارع إكسبو فيه شغف خــاص، ليس للموسيقي 

فقط وإنما للزوار أيضاً.

»روبوستا«.. قهوة في كتاب
دبي- محمد عبد الرشيد 

الـــــكـــــتـــــاب  فــــــعــــــالــــــيــــــات »إكـــــــســـــــبـــــــو 2020 دبــــــــــــــي« إصـــــــــــــــــدار  شـــــــهـــــــدت 

الجديد »ذا كوين أوف كينج كوفي« لمؤلفته سيدة األعمال 

الفيتنامية لــي هــوانــغ ديــب ثــاو المؤسس والــرئــيــس التنفيذي 

ــــتـــــجـــــاريـــــة الــــعــــالــــمــــيــــة »كــــيــــنــــج كـــــــوفـــــــي«، والــــمــــؤســــس  لــــلــــعــــامــــة الـ

الــــمــــشــــارك لـــشـــركـــة الــــقــــهــــوة تـــــرونـــــج نـــجـــويـــن وG7 الــفــيــتــنــامــيــة، 

والكتاب يعد أول سيرة ذاتية تجارية كبرى لرائد أعمال، تم 

إصداره باإلنجليزية أو الفيتنامية لمسيرة قهوة الـ»روبوستا« 

الفيتنامية الشهيرة، ويقدم للقراء حول العالم رؤى ثاقبة في 

صناعة القهوة في فيتنام ودروسًا في بناء األعمال التجارية، 

كما يرسم صــورة للثقافة الفيتنامية بعد الحرب ضد خلفية 

تجارة البن العالمية. عاوة على ذلك، سيثير الكتاب فضول 

القراء لتجربة مذاق قهوة روبوستا الفيتنامية، ووقعت ديب 

ــّتـــاب لــلــنــشــر« الــمــحــلــيــة خــال  ثـــاو مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع شــركــة »كـ

الحفل إلصدار الكتاب باللغة العربية في العام المقبل. 

استراتيجية
وقالت ديــب ثــاو خــال إطاقها الكتاب في الجناح الفيتنامي 

بــإكــســبــو: أعــتــقــد أن الـــوقـــت قـــد حــــان اآلن لــفــيــتــنــام، لــتــؤكــد أن 

القهوة صناعة اقتصادية استراتيجية مهمة لبلدنا، وأن تفكر 

فـــي كــيــفــيــة تــصــنــيــف قــهــوتــنــا والـــتـــرويـــج لــهــا عــلــى أنـــهـــا فــيــتــنــامــيــة 

بــفــخــر، مــشــيــرة إلــــى أن مــعــظــم شـــاربـــي الـــقـــهـــوة عــلــى مــســتــوى 

العالم ال يدركون أنهم يستهلكون المنتجات الفيتنامية على 

الرغم من هيمنتها في السوق العالمية.

تشتهر رائدة األعمال بتأييدها لجودة روبوستا الفيتنامية 

وجهودها »لتغيير اللعبة« في صناعة القهوة الدولية، حيث 

تــهــيــمــن قــــهــــوة روبــــوســــتــــا عـــلـــى الــــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة عـــلـــى الـــرغـــم 

مــن الــتــركــيــز الــســائــد عــلــى حــبــوب قــهــوة أرابــيــكــا بــيــن مستهلكي 

الــــــقــــــهــــــوة الــــمــــتــــخــــصــــصــــة، كــــــرســــــت ديــــــــــب ثــــــــــاو لــــتــــشــــجــــيــــع الـــــوعـــــي 

الدولي األوسع بالنكهات الغنية لروبوستا.

تاريخ
»بصفتها منشئ أكثر شركتين نجاحًا متخصصين في مجال 

الفيتنامية، ولديها تطلعات كبيرة  القهوة  تــاريــخ  فــي  القهوة 

لــتــأكــيــد مــكــانــة قـــهـــوة روبـــوســـتـــا الــفــيــتــنــامــيــة، تــمــتــلــك لـــي هــوانــغ 

ديــب ثــاو، قصة غير عادية لديها الــقــدرة على تحريك وإلهام 

وإبهار القراء من جميع أنحاء العالم«، الحظ مايكل أرنولد 

المحرر التنفيذي لمجلة »ذا كوين أوف كينج كوفي«، الذي 

أنتجت وكالته »مترو رايترز« الكتاب في فيتنام. يفتح الكتاب 

رحــلــتــهــا فــــي مـــجـــال األعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة ويـــضـــع أســـــس الــتــغــيــيــر 

الـــثـــوري فـــي صــنــاعــة الـــقـــهـــوة، ويـــتـــوج عــمــلــهــا بـــ»كــيــنــج كــوفــي«، 

ــــتـــــجـــــاريـــــة األولـــــــــــى الـــتـــي  حــــيــــث يــــحــــكــــي قــــصــــة صـــــعـــــود الـــــعـــــامـــــة الـ

نشأت من كشك قهوة ريفي في أواخر التسعينيات، لتصبح 

إمـــــبـــــراطـــــوريـــــة عــــالــــمــــيــــة، تـــــقـــــوم بــــتــــصــــديــــر روبـــــوســـــتـــــا الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة 

اللذيذة إلى أكثر من 120 دولة حول العالم.

نجاح
ــــبـــــرات  كـــــــوفـــــــي« خـ كــــيــــنــــج  ــــويــــــن أوف  كــ »تــــــــشــــــــارك »ذا  وأضـــــــــافـــــــــت: 

السيدة ديب ثاو في إدارة األعمال الواقعية كمؤسس ومدير 

تـــنـــفـــيـــذي لـــكـــيـــنـــج كـــــوفـــــي، وهـــــــو مـــــصـــــدر إلـــــهـــــام لـــجـــمـــيـــع الـــنـــســـاء 

ورجـــــــال األعــــمــــال الـــشـــبـــاب الــــذيــــن يــحــلــمــون بـــنـــجـــاح فــــي مــجــال 

األعمال التجارية«.

وقـــــــالـــــــت: أكـــــشـــــف أيــــــضــــــاً عــــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات ومـــــــبـــــــادئ إدارة 

األعـــــمـــــال الــــتــــجــــاريــــة الــــخــــاصــــة بــــــي، وأشــــــــــارك األمــــثــــلــــة، وأشــــــرح 

ــــــززت  جـــمـــيـــع الـــــــقـــــــرارات الــــمــــهــــمــــة، الــــتــــي جـــلـــبـــت لـــــي الــــنــــجــــاح وعـ

عزمي«.

  الموسيقى تصدح في 
أرجاء »إكسبو 2020 دبي« |    

تصوير: سالم خميس

إيناس حالل

محمد شمدين 



دبي - البيان

أكـــــد ألـــكـــســـنـــدر تــشــيــفــريــن رئـــيـــس االتــــحــــاد األوروبـــــــــي لــكــرة 

القدم )يويفا( خالل جولته في إكسبو 2020 دبي، أمس، أن 

جــودة التنظيم فــي هــذه النسخة مــن إكسبو الــحــدث الــدولــي فاق 

الــتــوقــعــات، وأضــــاف: هنا تــرى الــعــالــم فــي مــكــان واحـــد، وهـــذا أمر 

ليس بالسهل. لذا يجب أن أقــدم التهنئة لدولة اإلمــارات ومدينة 

دبــــي عــلــى هــــذا الــتــنــظــيــم الــجــيــد والــفــعــالــيــات الــمــتــمــيــزة، كـــل شــيء 

هنا تم إعداده على أفضل وجه. ولو لم يكن هذا العدو المسمى 

كوفيد، لكان األمر أفضل، لكن ما رأيته رائع.

بداية 
وأضاف تشيفرين، دبي مدينة مفتوحة ترحب بالسياح وبالضيوف 

لــدي أصدقاء رائعون هنا وهــذا ما يجعل األمــر أسهل، لكن دبي 

مــكــان لطيف للغاية لــلــزيــارة بــرفــقــة الــعــائــلــة. إنــهــا مــكــان مبهر بكل 

بساطة، وحول ارتفاع عدد إصابات كورونا مجدداً حول العالم، 

قال: دعني أقول في البداية إن القلق ال يساعد أحــداً، بل عليك 

أن تــصــل لــحــل لــلــمــشــكــلــة، نــحــن ال نـــــزال مــتــفــائــلــيــن بــــأن كـــل شــيء 

سيكون على مــا يـــرام. كــان الموقف أســـوأ فــي الــعــام الماضي ألننا 

لـــم نــكــن نــعــرف الــكــثــيــر عـــن الـــفـــيـــروس، كــــان األمــــر أصـــعـــب، لكنني 

متفائل.

 

مونديال 
وعـــــن إقــــامــــة الــــبــــطــــوالت الـــكـــبـــرى كـــمـــا هــــو مــخــطــط 

ــــهــــــور الــــــحــــــضــــــور فـــي  ــــمــ ــــكــــــون بـــــــوســـــــع الــــــجــ ــيــ ــ لـــــــهـــــــا، وهـــــــــــل ســ

االســــتــــادات، أوضــــح رئــيــس االتـــحـــاد األوروبــــــي لــكــرة الـــقـــدم: لم 

نــتــحــدث فـــي هــــذا، ولــــم نــنــاقــشــه حــتــى اآلن. لــكــن لـــم ال دعـــونـــا نــرى 

مـــا الـــــذي يــمــكــن أن يـــحـــدث فـــي الــمــســتــقــبــل، مـــوضـــحـــاً أن مــعــارضــة 

االتـــــــحـــــــاد األوروبـــــــــــــــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم مــــقــــتــــرح االتـــــــحـــــــاد الـــــــدولـــــــي بــــإقــــامــــة 

مــــونــــديــــال كــــــأس الــــعــــالــــم كـــــل عـــامـــيـــن بـــــــدالً مـــــن كـــــل أربـــــعـــــة أعـــــــوام، 

ليس هو الجهة الوحيدة التي تعارض هذا المقترح، فهناك أيضاً 

أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة، وهـــي وأوروبــــــا الــقــارتــان الــوحــيــدتــان الــلــتــان خــرج 

منهما بــطــل لــكــأس الــعــالــم حــتــى اآلن، الــفــكــرة فــي إقــامــة نهائيات 

كــأس العالم كل أربــع سنوات هي اإلثـــارة التي تحيط بها. وثانياً، 

إقــــامــــة الـــبـــطـــولـــة كــــل عـــامـــيـــن ســيــطــغــى عـــلـــى كـــــرة الــــقــــدم الــنــســائــيــة، 

وسيتعارض مع بطوالت أخرى ومع األلعاب األولمبية. إنها فكرة 

سيئة، ببساطة ألنها فكرة سيئة، وليس ألننا نقف ضدها.

لــــلــــتــــشــــويــــق ولـــــمـــــنـــــح الــــفــــرصــــة   وأضـــــــــــــــــاف: إذا كــــــــــان األمــــــــــــر كــــــذلــــــك 

للجمهور لمتابعة كثير من المباريات، فلم ال تقام النهائيات كل 

ستة أشهر أو كل شهر؟ األلعاب األولمبية تقام كل أربع سنوات، 

والسبب هو أنها حدث كبير يجب أن تتطلع إليه وتنتظره وتترقبه 

وتستمتع بــه. كــأس العالم هــي أكــبــر بطولة فــي عــالــم كــرة الــقــدم. 

األمر بهذا الوضوح. 
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ت
س »يويفا«: تنظيم إكسبو فاق التوقعا

رئي
« ألكسندر تشيفرين خالل زيارته 

إكسبو 2020 دبي  | البيان 

ـ رشا عبد المنعم  دبي 

»منزل في كل منعطف« هو شعار جناح دولة شمال مقدونيا 

فـــي إكــســبــو دبــــي 2020، والـــــذي يــحــمــل مــجــمــوعــة مـــن الــرســائــل 

اإلنــســانــيــة والمجتمعية الحــتــرام اآلخـــر أينما كــان وكيفما كــان، 

كـــونـــهـــا مـــــثـــــاالً حــــيــــاً عـــلـــى تـــــمـــــازج الــــثــــقــــافــــات واألعــــــــــــراق عـــبـــر تـــراثـــهـــا 

اليوناني والروماني والعثماني والذي كان بمثابة بوتقة انصهار 

الشعوب تحت مظلة االزدهــــار واســتــشــراف المستقبل بطموح 

واعد بالتقدم والرخاء.

هوية متجددة 
وفــــي الـــســـيـــاق كـــانـــت شـــمـــال مــقــدونــيــا هـــي األســــــاس الـــــذي قــامــت 

علية دولـــة يوغسالفيا الــســابــقــة، وتــم إعـــالن اســتــقــالل مقدونيا 

في عام 1991 م بعد سقوط يوغسالفيا، كما أصبحت عضوة 

فــــي األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة عـــــام 1993م ولـــحـــســـم الــــصــــراع بــيــنــهــا وبــيــن 

اليونان تم االعتراف بها رسمياً باسم جمهورية شمال مقدونيا 

»اليوغسالفية السابقة« وهي في األساس دولة ليست ساحلية 

وتقع وسط مجموعة من الــدول هي اليونان والتي تحدها من 

جـــهـــة الـــجـــنـــوب وكـــوســـوفـــو وتـــحـــدهـــا مــــن جـــهـــة الـــشـــمـــال الــغــربــي 

ومـــــن الـــشـــمـــال تـــحـــدهـــا صـــربـــيـــا أمـــــا مــــن الــــشــــرق فــلــهــا حــــــدود مــع 

بلغاريا ومن الغرب مع ألبانيا.

ــــــروات الــــتــــراث الــثــقــافــي  تــعــتــبــر دولــــــة شـــمـــال مـــقـــدونـــيـــا إحــــــدى ثـ

الـــعـــريـــق، حــيــث تــضــم عــــــدداً مـــن الــمــعــالــم الــثــقــافــيــة والــتــاريــخــيــة 

كــالــكــنــائــس واألديــــــــــرة، والـــــرمـــــوز، والــــمــــواقــــع األثــــريــــة والــمــســاجــد 

والكتب القديمة، والمصنوعات اليدوية األخرى، وتقام العديد 

فــي مختلف مدنها أشهرها  مــن الفعاليات المعترف بها دولــيــاً 

مــــهــــرجــــان أوهـــــريـــــد الـــصـــيـــفـــي، ولــــيــــالــــي ســـنـــتـــروغـــا الــــشــــعــــريــــة، إلـــى 

جانب مهرجان البلقان، ومهرجان الفولكلور الوطني والفنون 

ــــاء الــوطــنــيــة الـــمـــطـــرزة بـــدقـــة، ويــشــيــر  ــ والـــحـــرف الــتــقــلــيــديــة، واألزيـ

الجناح إلى أن العديد من المحالت التجارية والحرف القديمة 

التي تم عصرنتها لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على التقاليد.

صناعة السينما 
أبــرز الجناح  وفيما تعلق بالفنون والثقافة في شمال مقدونيا 

الــعــديــد مــن المعلومات المهمة حــول صناعة األفـــالم فــي تلك 

البقعة من العالم والذي يعود تاريخاً إلى أكثر من 110 أعوام. 

أول فــيــلــم تــــم إنـــتـــاجـــه فــــي عـــــام 1895 بـــواســـطـــة صـــانـــعـــي األفـــــالم 

جاناكي وميلتون ماناكي في مدينة »بيتوال« التي كانت بمثابة 

الـــذي يستمر  عاصمة بــدايــة صناعة أفـــالم التقليد فــي المنطقة 

حتى يومنا هــذا. وطــوال القرن الماضي، وثقت صناعة األفالم 

الــــتــــاريــــخ والــــثــــقــــافــــة والــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة لـــلـــشـــعـــب الــــمــــقــــدونــــي وفـــــاز 

العديد من هذه األفالم بجوائز مرموقة. أشهر مخرج مقدوني 

هــــو مــيــلــشــو مــانــتــشــيــفــســكــي، الــــــذي رُشــــــح فــيــلــمــه الـــطـــويـــل األول 

»قبل المطر«Before the Rain لجائزة األوسكار. 

تراث ثقافي 
الــمــســارح االحترافية  كما تزخر شمال مقدونيا بعدد كبير مــن 

يــصــل عـــددهـــا إلــــى 13 مــســرحــاً وفــــي مــقــدمــتــهــا الــمــســرح الــوطــنــي 

الـــــمـــــقـــــدونـــــي »إلــــــــــى جـــــانـــــب مـــــســـــرح الــــــــدرامــــــــا ومــــــســــــرح الــــقــــومــــيــــات 

بمشاركة حوالي 870 ممثالً ومغنياً وراقصات باليه ومخرجين 

وكـــــتـــــاب مـــســـرحـــيـــيـــن ومـــمـــثـــلـــيـــن مـــحـــتـــرفـــيـــن. ومـــصـــمـــمـــي األزيــــــــــاء، 

إلـــخ. يــوجــد أيــضــاً مــســرح مــحــتــرف لــأطــفــال و3 مــســارح لــلــهــواة، 

كــــمــــا تـــتـــمـــتـــع بــــــتــــــراث ثــــقــــافــــي غــــنــــي فــــــي الـــــفـــــن والــــــعــــــمــــــارة والـــشـــعـــر 

ــــمــــــواقــــــع الــــديــــنــــيــــة الـــقـــديـــمـــة  ــــعـــــديـــــد مــــــن الــ ــــيـــــقـــــى. لــــديــــهــــا الـ والـــــمـــــوسـ

ـــا والــــمــــوســــيــــقــــى  ـــنــــمـ الــــمــــحــــمــــيــــة. تـــــقـــــام مـــــهـــــرجـــــانـــــات الــــشــــعــــر والــــســــيـ

سنوياً. تطورت أنماط الموسيقى المقدونية تحت التأثير القوي 

لموسيقى الكنيسة البيزنطية. يوجد في مقدونيا عدد كبير من 

اللوحات الجدارية البيزنطية المحفوظة، خاصة من الفترة ما 

بين القرنين الحادي عشر والسادس عشر.

سياحة بيئية
الــضــوء على إرث شمال مقدونيا الطبيعي  كما يسلط الجناح 

كونها تحوي أعلى القمم وأجمل الجبال، وأعمق البحيرات، 

والكهوف المميزة، وأيضاً تحتوي على مجموعة من الغابات 

الــــكــــثــــيــــفــــة واألشــــــــجــــــــار الــــمــــتــــنــــوعــــة، كــــمــــا أن لـــــأمـــــاكـــــن الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 

ــــابـــــات جـــبـــال«  ــــيـــــهـــــا، وتـــتـــمـــثـــل فـــــي غـ فـــيـــهـــا نـــصـــيـــبـــاً كــــبــــيــــراً مـــــن أراضـ

ــــابـــــات جــــــبــــــال«الــــــرودوب»،  ــــابـــــات الـــبـــلـــقـــان، وغـ الــــبــــيــــنــــدوس»، وغـ

ومــنــطــقــة بــحــر إيـــجـــة، كــمــا تـــبـــرز شـــاشـــات الـــعـــرض الــمــرفــقــة في 

الجناح أهــم األشــجــار في شمال مقدونيا وفــي مقدمتها شجر 

البحيرات فــإن سمك السلمون وحــده يمثل  الصنوبر، ولكثرة 

كـــنـــزاً مـــن كـــنـــوز األنـــهـــار الــتــابــعــة لـــهـــا، عــــدا عـــن الــلــؤلــؤ والــجــواهــر 

ــــا الـــكـــنـــز األكــــبــــر الـــــــذي يـــبـــحـــث الـــجـــمـــيـــع عــنــه  الــــتــــي تـــكـــثـــر فـــيـــهـــا، أمــ

ــــا الــــحــــجــــريــــة  ــيـ ــ ــــقـــــدونـ ــــهـــــو الـــــــمـــــــعـــــــادن، فــــطــــبــــيــــعــــة مـ ــــا فـ ــيـ ــ ــــقـــــدونـ فـــــــي مـ

والــــجــــبــــلــــيــــة، وتـــــنـــــوع الــــمــــظــــاهــــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فـــيـــهـــا مـــــا بــــيــــن وديــــــــان، 

وجــبــال، وبــحــيــرات جعلها صاحبة أكــبــر مــخــزونــات الــعــالــم من 

الـــمـــعـــادن الــثــقــيــلــة والـــمـــعـــادن الــنــفــيــســة الـــتـــي دعـــمـــت اقــتــصــادهــا 

بالكثير من القوة. 

 معالم حضارية 
ــــاديــــــة الــــمــــرفــــقــــة فــي  ــــتــــــصــ ووفـــــــقـــــــاً لــــلــــمــــعــــلــــومــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة واالقــ

ــــكـــــون الـــــــبـــــــالد مـــــــن 10 مـــــــــدن رئــــيــــســــيــــة وهـــــــــي ســـكـــوبـــيـــه  ــتـ ــ ــــاح تـ ــنــ ــ ــــجــ الــ

العاصمة، ومينتي بيتوال، وبريليب، إلى جانب مدينة تيتوفو، 

وكذلك مدينة أوهريد، فيليبس،باإلضافة إلى مدينة ستيب، 

و غوستيفار، وكــل مــن مدينة كــوكــانــي، و كــومــانــوفــو، وضمن 

هـــذه الــمــدن تــوجــد الــعــديــد مــن الــمــعــالــم الــحــضــاريــة والــتــاريــخــيــة 

المهمة، ومن أشهرها: قلعة صامويل فهي شاهد على الحكم 

الــــبــــلــــغــــاري األول لـــمـــقـــدونـــيـــا، وديـــــــر صـــوفـــيـــا األثـــــــــري الـــــــذي يــعــتــبــر 

شــــاهــــداً عــلــى الــحــقــبــة الــثــانــيــة فـــي عــصــر مــقــدونــيــا، ومــــن أهــــم ما 

يبرز السحر الخفي لمقدونيا هو أنها دولة ليس لها حدود على 

البحار الكبرى، غير أنها تمتلك ضمن حدود دولتها ما يتجاوز 

الخمسين بحيرة.

قائمة اليونيسكو 
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مـــديـــنـــة أوهــــريــــد تــمــثــل أكـــثـــر الـــمـــنـــاطـــق جـــمـــاالً 

فـــي مــقــدونــيــا، والـــتـــي تــحــتــوي عــلــى أكـــبـــر الــتــحــف األثــــريــــة مـــا بين 

الــــبــــحــــيــــرات، والــــمــــتــــاحــــف، والــــكــــنــــائــــس، والــــجــــســــور، والــــكــــهــــوف، 

األمــــــر الــــــذي دفـــــع مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو لـــوضـــع الـــمـــديـــنـــة بــأكــمــلــهــا 

ضمن الئحة التراث العالمي.

شمال مقدونيا 
 منزل في كل منعطف

« زائرة تشاهد جدارية 
في جناح شمال 

مقدونيا | تصوير: 
إبراهيم صادق

« أزياء تراثية تم عرضها 
خالل الفعالية | البيان



دبي - البيان 

يــســتــضــيــف نـــــادي الـــريـــاضـــة والـــلـــيـــاقـــة الــبــدنــيــة فـــي إكــســبــو 

2020 دبي، أسبوعاً حافالً لعشاق رياضة »التيكبول«، 

بـــرعـــايـــة الـــجـــنـــاح الـــمـــجـــري، الـــــذي يــســعــى لــلــتــعــريــف أكــثــر 

بهذه اللعبة، التي أصبحت تلقى رواجــاً حــول العالم، 

ال ســـــيـــــمـــــا مـــــــــع تـــــــوجـــــــه الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن نـــــــجـــــــوم كـــــــــــرة الــــــقــــــدم 

الحـــتـــرافـــهـــا، مـــثـــل الـــنـــجـــم الـــبـــرازيـــلـــي رونـــالـــديـــنـــيـــو، ونــيــمــار 

وكارلوس بويول، وغيرهم.

وقالت إيميشا شاوكا دي سابو، مسؤولة االتصاالت 

فـــي الــجــنــاح الــمــجــري: »يـــحـــرص الــجــنــاح الــمــجــري، على 

إظـــهـــار الـــتـــنـــوع الــثــقــافــي لـــلـــدولـــة، ومــــن ضــمــنــهــا األنــشــطــة 

التي تتمتع بشعبية كبيرة، ال سيما رياضة  الرياضية، 

الــتــيــكــبــول )كــــرة الـــطـــاولـــة(، الــتــي بــدأتــهــا الــمــجــر، لتصبح 

مــــع الــــوقــــت مــــن الــــريــــاضــــات الــــراســــخــــة، وتـــحـــظـــى بـــإقـــبـــال 

كبير حول العالم«. 

مــــنــــصــــة  دبــــــــــــــــي،  إكـــــــســـــــبـــــــو 2020  »يــــــعــــــتــــــبــــــر  وأضـــــــــــــافـــــــــــــت: 

ــيـــــة لــــلــــتــــعــــريــــف أكـــــــثـــــــر بـــــــهـــــــذه الــــــــريــــــــاضــــــــة، ويـــــتـــــيـــــح مـــن  ــ ــــالـ ــثـ ــ مـ

خـــالل الــفــعــالــيــات الــمــخــتــلــفــة، الــتــي يــحــتــضــنــهــا، الــفــرصــة 

لوصولها إلى شريحة كبيرة من األشخاص«.

وتــعــتــبــر ريــاضــة الــتــيــكــبــول حــديــثــة نــســبــيــاً، وهـــي مزيج 

ــــمــــــارس عــلــى  ــــاولــــــة، حــــيــــث تــ ــــطــ ــــنـــــس الــ ــــقــــــدم وتـ مــــــن كـــــــرة الــ

طــاولــة شبيهة بالتي تــمــارس عليها لعبة التنس، ولكن 

باستخدام كرة القدم. وتتشابه قواعدها مع قواعد كرة 

الــقــدم، حيث يستطيع الــالعــبــون لمس الــكــرة بــأي جزء 

من أجسادهم، باستثناء أذرعهم وأياديهم.

رئيس التحرير المسؤول

 مـنى بو سـمرة

رقصة
الموسيقى واإليقاعات والرقصات التراثية سمة بارزة في احتفاالت جورجيا بعيدها الوطني في إكسبو | تصوير: زافير ويلسون

نظمت إدارة نادي اإلمــارات رحلة ترفيهية لفريق العبات 

الــــقــــوى بــــالــــنــــادي إلـــــى إكـــســـبـــو 2020 دبـــــــي، تـــحـــت إشـــــراف 

فــريــق ســفــيــرات الـــنـــادي تــقــديــراً إلنــجــازاتــهــن فــي الــبــطــوالت 

األخـــيـــرة، وهـــدفـــت الــرحــلــة اليـــجـــاد بــيــئــة تــرفــيــهــيــة لــاعــبــات 

تخلق لهم جواً مليئًا بالكثير من المرح والمتعة وإتاحة 

الــــمــــجــــال أمــــامــــهــــن لــــقــــضــــاء أوقــــــــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــعــــيــــداً عــن 

الرياضة اليومية والبطوالت.تأتي المبادرة ضمن أهداف 

ــــقــــــور« االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــــاعــــبــــات الـــــهـــــادفـــــة إلـــــــى دعــــم  »الــــــصــ

الفعاليات المجتمعية في الدولة، وتوفير بيئة محفزة، 

بالتعرف على مختلف ثقافات الشعوب غربية وأجنبية، 

ومـــــــشـــــــاهـــــــدة الــــــفــــــنــــــون الـــــمـــــتـــــنـــــوعـــــة، وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي، لـــتـــنـــعـــكـــس 

إيـــجـــابـــًا عـــلـــى نــفــســيــاتــهــم، فــــي ســبــيــل الــــعــــودة لــلــتــدريــبــات 

والبطوالت بكل حماس. )رأس الخيمة - البيان(

دبي - رحاب حالوة

 يعد المعرض الدولي إكسبو 2020 دبــي، النسخة الثالثة من معارض إكسبو، 

الــتــي يــشــارك فــيــهــا كـــارلـــوس مــاريــا مـــاراديـــاغـــا، الــمــوظــف فــي وزارة الــخــارجــيــة لــدولــة 

هــنــدوراس. كــارلــوس أكــد أنــه سيرحل بنهاية الــحــدث العالمي حــامــاً األفــكــار التي 

استلهمها من أرض دبي.

الهندوراسي الذي جاء إلى دبي منذ أربع سنوات بعد اإلعان عن فوز اإلمارات 

ــــــي مـــرحـــلـــة  ــــبـــــو فـ ـــــي الــــــــحــــــــدث، وكـــــــــــان إكـــــسـ بـــتـــنـــظـــيـــم إكـــــســـــبـــــو، مـــــــن أجـــــــــل الـــــمـــــشـــــاركـــــة فــ

التشييد، وجــاء بعد ذلــك إلــى اإلمـــارات قبل انطاقة الحدث وجــد ما لم يشاهده 

في أي نسخة أخرى من المعارض التي حضرها من قبل. 

وأوضح أن مراحل تشييد هذا الصرح تبهر كل من تابعه، وخصوصًا أن مساحته 

4.38 كـــيـــلـــومـــتـــرات مـــربـــعـــة، ويــــحــــوي كــــل مــــا يــشــغــل 

تـــفـــكـــيـــر اإلنـــــســـــان لــمــســتــقــبــل مــــســــتــــدام وأمـــــــــن، ولـــم 

يــغــفــل عــــن شـــــيء ســــــواء مــــن حـــيـــث عـــــرض األفـــكـــار 

واإلمـــكـــانـــات والــتــكــنــولــوجــيــا الـــداعـــمـــة، مــعــربــًا عن 

ــــــاءت  ــــيــــــه، حـــــيـــــث جـ ــــه فــ ــ ــتـ ــ ــ ســـــعـــــادتـــــه لـــــمـــــشـــــاركـــــة دولـ

تــلــك الــمــشــاركــة لــتــتــرجــم إيــمــانــهــا الــعــمــيــق بــالــدور 

المهم الذي يؤديه االبتكار لبناء أسس مستقبل 

ــــيـــــخ قــــيــــم اإلبــــــــــداع  أفـــــضـــــل لـــلـــبـــشـــريـــة جـــــمـــــعـــــاء، وتـــــرسـ

واالبتكار من خال االطاع على كافة المجاالت التي 

يستعرضها إكسبو.

وقــال إنــه عندما يعود إلــى دولته عقب انتهاء فترة الحدث 

ســـيـــحـــمـــل مــــعــــه ثــــقــــافــــات مـــتـــنـــوعـــة وأفــــــــكــــــــاراً مــســتــقــبــلــيــة 

ــــا أنــــــه  ــــمــ ســــتــــســــهــــم فــــــــي بـــــــنـــــــاء مــــســــتــــقــــبــــل مـــــــســـــــتـــــــدام، كــ

ســيــدعــو أصـــدقـــاءه لـــزيـــارة مــنــطــقــة الـــشـــرق وتــحــديــداً 

دبـــــي، لــيــكــتــشــفــوا ويـــتـــعـــرفـــوا عــلــى ثـــقـــافـــات مختلفة 

وحضارات متنوعة.

وتابع أن جناح دولته يمنح الزوار رحلة في التراث 

والفرص، ويعرض المدن والشواطئ والطبيعة كما 

يــمــنــحــهــم فــــرصــــة لــــخــــوض الــــمــــغــــامــــرات الــــتــــي يــــزخــــر بــهــا 

بلده، بدءاً باكتشاف التراث الثقافي الغني ووصوالً إلى 

الــمــعــالــم الــســيــاحــيــة الــمــتــنــوعــة، واســتــكــشــاف مــا يجعل من 

هندوراس وجهة مفضلة للزوار.

فتيات »صقور« 
القوى في إكسبو

كارلوس ماريا.. حامل األفكار

»التيكبول«.. مزيج مجري يجذب الزوار

وجه من »إكسبو«
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عتبات عام جديد
ــــتـــــاب عــــــام جــــديــــد نــــقــــف، وقـــلـــوبـــنـــا تـــعـــمـــر بــــاإليــــمــــان،  عـــلـــى أعـ

وألــســنــتــنــا تــلــهــج بـــالـــدعـــاء، بــــأن يــحــمــل لــنــا الــخــيــر والـــبـــركـــة، 

وأيــــامــــاً جــمــيــلــة، تـــــداوي تــلــك الـــجـــراح الــتــي مـــررنـــا بــهــا خــال 

الــفــتــرات الــمــاضــيــة، نقف على أعــتــاب عــام جــديــد، وعيوننا 

تـــرنـــو نــحــو الــمــســتــقــبــل، الـــــذي نــتــلــمــس أطـــيـــافـــه بــيــن جــنــبــات 

يـــحـــتـــفـــل  الــــــعــــــالــــــم أجــــــــمــــــــع،  »إكــــــســــــبــــــو 2020 دبـــــــــــــــي«، حـــــيـــــث 

بــلــحــظــات جــمــيــلــة عــلــى أرضـــنـــا، وتــحــت ســمــائــنــا، ونـــدعـــو له 

بالخير والسام، وأن تتراكم عليه سحب المحبة. 

لم يكن العام الماضي ثقياً علينا، كما الذي قبله، وإنما 

كان جمياً، فيه أكملت دولتنا عقدها الخامس، واحتفى 

العالم أجمع بإنجازاتها، وفيه شرع الحدث الدولي أبوابه 

الــضــخــمــة عــلــى أرضـــنـــا، وفــتــحــنــا أبــــواب بــادنــا وقــلــوبــنــا أمــام 

اإلنسانية جمعاء، لتسكن أرضنا، ولو لفترة من الزمن، 

فــكــان الـــحـــدث األروع عــالــمــيــاً، أفــضــل تــعــبــيــر عـــن الــتــســامــح 

الــــــــــذي يــــســــكــــن أفــــئــــدتــــنــــا جــــمــــيــــعــــاً، مـــكـــنـــنـــا مــــــن االقــــــــتــــــــراب مــن 

اآلخــر، والتعرف إليه، واكتشاف ثقافات جــديــدة، وألــوان 

أخرى من الموسيقى والترفيه، وفتح عيوننا على ابتكارات 

جديدة، وشهدنا توقيع اتفاقيات، وعقد صفقات جديدة 

ــــأن يــتــمــكــن  بـــيـــن الــــــــــدول، تـــعـــيـــد إحــــيــــاء األمـــــــل فــــي قـــلـــوبـــنـــا، بــ

العالم من ترك التحديات التي مر بها خلف ظهره. 

العام الجديد، يطل حاماً معه أماً بأن »القادم أفضل«، 

وبـــا شـــك أن الــمــســتــقــبــل يـــزدهـــر عــلــى أرضـــنـــا، وفـــي بــادنــا، 

الـــــتـــــي أوجـــــــــــدت لــــــه أرضــــــيــــــة خــــصــــبــــة، لــــتــــســــاعــــده عــــلــــى الـــنـــمـــو 

ــــبـــــو 2020 دبـــــــــــي«، يـــســـقـــي هــــذا  واالزدهــــــــــــــــــار، وهـــــــا هــــــو »إكـــــسـ

األمــل بماء المحبة واإلنسانية، حيث يطل علينا كل يوم 

بابتكار جديد، وبأفكار نوعية، وبجلسات فكرية، تساعدنا 

جميعاً على بناء عالم أفضل لنا ولألجيال المقبلة. 

عــــلــــى عــــتــــبــــات 2022 نـــــقـــــف، نـــســـتـــعـــد أليـــــــــام مـــلـــيـــئـــة بـــالـــعـــمـــل 

والجهد، نسعى فيها ألن نظل على عهدنا الــذي قطعناه 

لـــلـــعـــالـــم، بـــــأن نـــحـــافـــظ عـــلـــى مــســتــقــبــلــه ومـــــــــــوارده، وصــحــتــه 

العامة أيضاً، فااللتزام باإلجراءات الوقائية، أصبح ضرورة 

هذه األيــام، لنتمكن من مواجهة التحديات التي يفرضها 

»كوفيد 19« ومتحوراته علينا، حيث يصبح االلتزام مهماً، 

حتى ال نعود إلى المربع األول. 

حّياكمـ

فعاليات »إكسبو«

المكان العرضالوقت
اليوم
ساحة الوصلاليوم الوطني لفيتنام10:15

حلقة األنشطةسرار سالمةمساء
مدرج دبي ميلينيومموسيقى السعودية19:39

طوال 
اليوم

مركز دبي للمعارضمعرض االبتكار الدولي

دبي ميلينيومدي جي فيني فيشي15:30

جناح الدنماركحفل التقاليد الدنماركية22:00

غدًا
كل األماكناحتفاالت رأس السنة17:00

اليوبيلعروض دي جي19:00

دبي ميلينيومدي جي فيني فيشي15:30

الوصل بالزاال نوتي ديال تارانتا15:45

جناح الدنماركحفل التقاليد الدنماركية22:00

«  عادل المرزوقي

قصة خبرية
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