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

دول .وت ــم الـتـقـيـيــم اع ـت ـمــاداً عـلــى خـمـســة مـعــايـيــر أســاسـيــة
وهي :الخبرة العلمية والتقنية اإلجمالية وأهمية العرض
واالبـتـكــار ،ومــدى أهـلـيــة مـقــدم الـعــرض (الـبــاحــث والـفــريــق)
لتنفيذ الـمـشــروع ،ومـنـهـجـيــة الـبـحــث ،وتـكــامــل الـبـحــث مع
بناء القدرات ،والمصادر والميزانية.

أبوظبي-البيان
أع ـل ــن ال ـم ــرك ــز ال ــوط ـن ــي ل ــأرص ــاد أم ــس م ــوع ــد إق ــام ــة حـفــل
اإلعالن عن المشاريع الحاصلة على منحة الدورة الرابعة
من برنامج اإلمارات لبحوث علوم االستمطار والذي ينظم
تـحــت رعــايــة سـمــو الـشـيــخ مـنـصــور بــن زاي ــد آل نـهـيــان نــائــب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ــوزراء وزيـ ــر شـ ــؤون ال ــرئ ــاس ــة ،ف ــي جـنــاح
اإلم ــارات بـمـعــرض «إكـسـبــو  2020دبــي» يــوم الخميس 13
يناير .2022

تقدم كبير

مكانة دولية

وقـ ــال ال ــدك ـت ــور ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـن ــدوس ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـمــركــز
الــوطـنــي لــأرصــاد« :إن إقــامــة حـفــل اإلع ــان عــن المشاريع
الـحــاصـلــة عـلــى مـنـحــة ال ــدورة الــرابـعــة مــن بــرنــامــج اإلم ــارات
لـبـحــوث ع ـلــوم االسـتـمـطــار ضـمــن ح ــدث عــالـمــي مـهــم مثل
م ـعــرض إكـسـبــو  2020دب ــي ،تــؤكــد أهـمـيــة الـبــرنــامــج
ومكانته الدولية المرموقة التي اكتسبها على
مــدى ال ــدورات الـثــاث السابقة ،وإنـجــازاتــه
الـتــي تـمـثـلــت فــي اسـتـقـطــاب ودع ــم األفـكــار
والتقنيات الجديدة والمبتكرة في مجال
االس ـت ـم ـطــار وال ـقــاب ـلــة لـلـتـبـنــي والـتـطـبـيــق
فــي الـمـنــاطــق ال ـتــي تـعــانــي ُش ـ ّـح الـمـيــاه.
وبـفـضــل رؤي ــة الـقـيــادة الــرشـيــدة الــرامـيــة
إلـ ـ ـ ــى دفـ ـ ـ ــع جـ ـ ـه ـ ــود االبـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ــار الـ ـعـ ـلـ ـم ــي
والتقدم التقني ،فقد أسهمت الدولة
ف ـ ــي ت ـش ـج ـي ــع وتـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـم ـس ــاع ــي
ال ـعــال ـم ـيــة ال ــرام ـي ــة إلـ ــى تـحـقـيــق

» اإلمارات تولي أهمية كبيرة لبحوث علوم االستمطار | البيان

االس ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ــائ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ــن خ ـ ــال
ت ـ ــوظ ـ ـي ـ ــف ال ـ ـم ـ ـخ ـ ــرج ـ ــات الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة
المجدية».
وكان المركز الوطني لألرصاد قد
أعلن عن تحديد واختيار المشاريع
ال ـب ـح ـث ـي ــة ال ـ ـتـ ــي س ـت ـح ـص ــل ع ـل ــى
مـ ـنـ ـح ــة الـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ــرابـ ـعـ ــة
م ــن بــرنــامــج اإلمـ ــارات
لـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوث عـ ـ ـلـ ـ ــوم

» عبدالله المندوس

االستمطار في نوفمبر الماضي ،وذلك عقب اجتماع لجنة
ً
افتراضيا والذي
المراجعة الفنية الدولية التابعة للبرنامج
تم فيه دراسة واستعراض أفضل المشاريع البحثية التي
وصلت لمرحلة التقييم النهائي.

تقييم

وشملت مرحلة تقييم البحوث النهائية التي امتدت شهراً
ً
المفاضلة بين  8اقتراحات بحثية كاملة ّ
باحثا
تقدم بها 51
وعــالـمـ ًـا وخـبـيــراً ينتسبون لــ 26مؤسسة بحثية توجد فــي 9

وقــالــت عـلـيــاء ال ـم ــزروع ــي ،مــديــرة بــرنــامــج اإلمـ ــارات لـبـحــوث
علوم االستمطار« :إن حفل اإلعالن عن المشاريع الحاصلة
على منحة الــدورة الرابعة من البرنامج يسلط الضوء على
الـتـقــدم الـكـبـيــر الــذي حـقـقـنــاه عـلــى مــدى الـسـنــوات الماضية
في استنباط حلول ّ
فعالة لتعزيز األمن المائي العالمي من
خــال العلوم المتعلقة باالستمطار .ويسرنا أن يقام هذا
الحفل ضمن معرض إكسبو  2020دبي ،الذي يعد منصة
مثالية الستعراض المشاريع الدولية المبتكرة ذات التأثير
ال ـم ـبــاشــر ف ــي ت ـعــزيــز وض ـم ــان أم ــن أح ــد ال ـم ــوارد الـطـبـيـعـيــة
الحيوية واألساسية في حياة الناس مثل المياه».
وأضــافــت« :كــان للبرنامج بالفعل دور كبير فــي تشجيع
التعاون والتنسيق بين كبار الباحثين الدوليين الملتزمين
النهوض بالعلوم المتعلقة بمجال االسـتـمـطــار ،وترسيخ
م ـك ــان ــة اإلمـ ـ ــارات م ــرك ــزاً ع ــال ـم ـي ـ ًـا ل ـه ــذه ال ـب ـح ــوث وال ـع ـل ــوم،
كـمــا نـتـطـلــع قــدمـ ًـا إل ــى مــواصـلــة ه ــذه الـجـهــود مــع الـعـلـمــاء
والـخـبــراء الــذيــن حـصـلــوا عـلــى مـنـحــة الـبــرنــامــج فــي ال ــدورات
الـســابـقــة ،ونـنـظــر بـكــل تـفــاؤل لـلـمـشــاريــع البحثية الـجــديــدة
ال ـتــي سـنـعـلــن عـنـهــا قــريـبـ ًـا وال ـتــي سـيـكــون لـهــا إس ـهــام مهم
ف ــي دف ــع ع ـج ـلــة ت ـط ــور ع ـل ــوم االس ـت ـم ـط ــار م ـح ـل ـيـ ًـا وإقـلـيـمـيـ ًـا
ً
وعالميا».

«تحقيق أمنية» تسعد الطفل خالد بزيارة «إكسبو»
دبي-البيان
أس ـعــدت مــؤسـســة «تـحـقـيــق أمـنـيــة» قـلــب الـطـفــل خــالــد بــزيــارة
«إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي» والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ج ـه ــاز آيـ ـبـ ــاد ،وذل ــك
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وزارة تـنـمـيــة ال ـم ـج ـت ـمــع ،وج ـن ــاح دول مـجـلــس
التعاون لدول الخليج العربية في «إكسبو  2020دبي».
وتمّ استقبال خالد وأفراد عائلته في قسم كبار الشخصيات
ف ــي ج ـن ــاح م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،وحـ ــرص ف ــري ــق عـمــل
«إك ـس ـبــو  2020دب ــي» ع ـلــى اصـطـحــابـهــم ف ــي جــولــة ف ــي مــوقــع
ال ـح ــدث الـ ــدولـ ــي ،ال ـ ــذي بـ ــات ح ـل ـم ــاً ل ـل ـص ـغــار وال ـك ـب ــار ،حـيــث
زاروا األجنحة اإلماراتية والسعودية واأللمانية ،وقاموا بعدها
بزيارة شالالت إكسبو ،التي ُت ّ
شكل معلماً رائعاً من معالمه،
واختتمت الزيارة بعشاء فاخر للطفل مع عائلته.
وتـقــدم هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق
أم ـن ـي ــة» ب ــال ـش ـك ــر وال ـت ـق ــدي ــر إلـ ــى وزارة ت ـن ـم ـيــة ال ـم ـج ـت ـمــع وإل ــى
القائمين على جناح مجلس التعاون الخليجي على تعاونهم
الدائم في تحقيق أمنيات األطفال المرضى وإدخال السعادة
على قلوبهم مع عائالتهم.
ك ـم ــا ت ــوج ــه بــال ـش ـكــر إلـ ــى إدارة «إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي» عـلــى

» الطفل خالد خالل زيارة إكسبو | من المصدر

جهودهم المبذولة في تحقيق األمنية عبر استقبالهم الحافل
للطفل خالد مع عائلته وتكريمهم بمعاملة كبار الشخصيات
الـفــاخــرة ،والـتــي أسهمت فــي إضــاءة شمعة األمــل والـفــرح في
قـلــوبـهــم .وي ــأت ــي تـحـقـيــق أمـنـيــة خــالــد ضـمــن سـلـسـلــة فـعــالـيــات
«تحقيق أمنيات» ،التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون

جامعة الشارقة تبحث
التعاون مع مؤسسات علمية

»خالل أحد اللقاءات
| من المصدر

زار وفد من جامعة الشارقة ،عــدداً من أجنحة الــدول بمنطقة الفرص
في إكسبو  2020دبي ،بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة
والمؤسسات العلمية في هذه الدول.
وخ ـ ــال زيـ ـ ــارة ال ــوف ــد إلـ ــى ج ـن ــاح ج ـم ـه ــوري ــة م ـص ــر ال ـع ــرب ـي ــة ،اسـتـقـبـلــه
األس ـتــاذ الــدكـتــور أيـمــن عــاشــور نــائــب وزي ــر الـتـعـلـيــم الـعــالــي ،واألس ـتــاذ
الــدك ـتــور مـحـمــد ال ـش ـنــاوي مـسـتـشــار وزي ــر الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ،والــدك ـتــور
م ـح ـمــد ال ـب ــدري ال ـم ـل ـحــق ال ـث ـقــافــي ب ـس ـف ــارة ج ـم ـهــوريــة م ـصــر ال ـعــرب ـيــة،
ونــاقــش الــوفــد فــرص التعاون العلمي واألكــاديـمــي ،وتـبــادل الطلبة في
زي ــارات علمية وثـقــافـيــة وريــاضـيــة مــع الـجــامـعــات الـمـصــريــة ،فــي سبيل
االرتقاء بالمنظومة التعليمية.
كـمــا الـتـقــى ال ــوف ــد خ ــال زي ــارت ــه لـجـنــاح الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة،
بدر بن محمد العاصمي القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية
ب ــاإلم ــارات ،وخ ــال الـلـقــاء ،نـقــل الــوفــد تـحـيــات األس ـتــاذ الــدكـتــور حميد
م ـج ــول الـنـعـيـمــي م ــدي ــر جــام ـعــة ال ـش ــارق ــة ،إل ــى ال ـم ـل ـحــق ال ـث ـق ــاف ــي ،ثــم
ناقش الحضور أوضاع الطلبة السعوديين في الجامعة ،وكذلك بحث
الوفد ،سبل تعزيز العالقات بين جامعة الشارقة وجامعات المملكة.
ث ــم زار ال ــوف ــد ج ـن ــاح كــولــوم ـب ـيــا ،ح ـيــث اسـتـقـبـلــه مــوري ـس ـيــو ب ـ ــرادا نــائــب
المفوض ،وبوالت دوات مدير الجناح ،وتم اصطحاب الوفد في جولة
لالطالع على مقتنيات الجناح( .دبي  -البيان)

مـ ــع م ــؤس ـس ــة ت ـح ـق ـي ــق أمـ ـنـ ـي ــة ،وي ـس ـت ـض ـي ـف ـه ــا جـ ـن ــاح م ـج ـلــس
ال ـت ـع ــاون لـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي «إك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي»،
وص ــوالً لتحقيق أمـنـيــات  12طـفـا ً مــن مختلف الـجـنـسـيــات في
دولــة اإلم ــارات ،بــواقــع طفلين كــل شـهــر ،وعـلــى مــدار  6أشهر
من أكتوبر  2021حتى مارس .2022

«سيدات أعمال الشارقة» يطلق «بيرل كويست»
الشارقة-البيان
دعــا مـجـلــس سـيــدات أعـمــال الـشــارقــة الـتــابــع لــ«نـمــاء لــارتـقــاء
بالمرأة» ،عضواته لالستفادة من فرصة توفير التمويل الالزم
لــدعــم أفـكــارهــن الــريــاديــة الـمـبـتـكــرة ،مــن خــال الـمـشــاركــة في
مـنــافـســة «ب ـي ــرل كــوي ـســت» ،إح ــدى أك ـبــر مـســابـقــات الـتـمــويــل
المخصصة لرائدات األعمال والشركات الناشئة التي تمتلكها
نساء في دولة اإلمارات.
وي ـن ـظ ــم ال ـم ـج ـل ــس م ـن ــاف ـس ــة «بـ ـي ــرل ك ــوي ـس ــت» ،ت ـج ـس ـيــداً
الل ـتــزامــه تــوفـيــر مـجـمــوعــة مـتـكــامـلــة م ــن ال ـخــدمــات لـعـضــواتــه
وتشمل :التدريب ،واإلرشاد والتوجيه ،والتمويل ،باإلضافة
إلــى مـنـصــة لـعــرض أفـكــارهــن ،إذ تـتـطـلــب الـمـشــاركــة فــي هــذه
المنافسة التي ستقام على منصة المجلس في إكسبو 2020
دبـ ــي 8 ،ف ـب ــراي ــر ال ـم ـق ـب ــل ،االن ـض ـم ــام إلـ ــى «ب ــرن ــام ــج ال ـت ــدري ــب
ل ـ ــرائ ـ ــدات األع ـ ـم ـ ــال» ال ـ ــذي ي ـن ـظ ـم ــه ال ـم ـج ـل ــس ب ــال ـت ـع ــاون مــع
«أكاديمية .»PwC

تمويل

األفكار المبتكرة للرائدات
وصاحبات الشركات الناشئة

خدمات

تدريب

ويـفـتــح «بــرنــامــج الـتــدريــب لــرائــدات األعـمــال» أبــوابــه لعضوات
م ـج ـل ــس سـ ـي ــدات أعـ ـم ــال الـ ـش ــارق ــة ح ـ ـصـ ــراً ،إذ ي ـت ـط ـل ــب مــن
المتقدمات إثـبــات عضويتهن فــي المجلس ،فــي حين يمكن
ل ـغ ـي ــر الـ ـعـ ـض ــوات الـ ــراغـ ـبـ ــات فـ ــي ال ـم ـش ــارك ــة الـ ـتـ ـق ــدم بـطـلــب
الـحـصــول على الـعـضــويــة ،وستحصل الـعـضــوات المسجالت
في البرنامج على فرصة لعرض أفكارهن أمام لجنة التحكيم،
وكبار المستثمرين.
وتـتـضـمــن ش ــروط الـمـشــاركــة فــي الـبــرنــامــج أن ي ـكــون مقر
ال ـش ــرك ــة ال ـن ــاش ـئ ــة ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي دول ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات ،وأن
مؤسستها رائــدة أعـمــالّ ،
وأل تقل فترة تأسيسها
تكون
ِّ
ومـبــاشــرتـهــا لـعـمـلـيــاتـهــا ع ــن ع ــام واحـ ــد ،وسـيـتــم اخـتـيــار
الفائزات في منافسة «بيرل كويست» بناءً على أصالة
الـ ـفـ ـك ــرة ،وأثـ ــرهـ ــا اإليـ ـج ــاب ــي ال ـم ـس ـت ــدام ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد

االجتماعي والبيئي ،وسهولة التنفيذ واألداء ،إذ سيتم تمويل
األفكار الفائزة بالمراتب الثالث األولى.
وقــالــت مــريــم بــن الـشـيــخ ،مــديــرة مـجـلــس س ـيــدات أعـمــال
ال ـش ــارق ــة« :يـ ــؤدي الـمـجـلــس دوراً م ـح ــوري ــاً ف ــي دع ــم رائـ ــدات
األع ـمــال الـمــوهــوبــات فــي دول ــة اإلمـ ــارات ،ويــواصــل المجلس
ه ــذا ال ـ ــدور م ــن خ ــال ال ـت ــزام ــه ت ـمــويــل األف ـك ــار ال ـم ـب ـت ـكــرة عـبــر
مـ ـن ــافـ ـس ــة (ب ـ ـي ـ ــرل كـ ــوي ـ ـسـ ــت) ال ـ ـتـ ــي س ـن ـن ـظ ـم ـه ــا ف ـ ــي م ـع ــرض
إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي ،إذ ي ـت ـم ــاش ــى هـ ــذا الـ ـح ــدث م ــع أهـ ــداف
المجلس المتمثلة بتمكين رائ ــدات األعـمــال الـلــواتــي يمتلكن
شــركــات نــاشـئــة مــن تـحـقـيــق طـمــوحــاتـهــن وأهــداف ـهــن ،وتنمية
م ـش ــاري ـع ـه ــن وم ـس ــاع ــدت ـه ــن ع ـل ــى االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـق ـط ــاع ــات
اإلبداعية والتكنولوجية».

»مريم بن الشيخ

وأضــافــت« :نشجع رائ ــدات األعـمــال على االسـتـفــادة مــن هذه
ال ـف ــرص ــة وال ـت ـس ـج ـي ــل ف ــي ع ـض ــوي ــة ال ـم ـج ـلــس ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
بــرنــامــج الـتــدريــب لــرائــدات األعـمــال الــذي ننظمه بالتعاون مع
أكــادي ـم ـيــة  ،PwCوسـتـفـتــح ه ــذه ال ـفــرصــة الــذه ـب ـيــة ل ــرائ ــدات
األعمال سبل التفاعل والتواصل مع نظيراتهن الموهوبات،
وعرض أعمالهن أمام كبار المستثمرين ،باإلضافة إلى فرصة
التعريف بأنفسهن من خالل المشاركة في هذه المنافسة».
وت ــاب ـع ــت« :لـ ــن ت ـق ـت ـصــر خ ــدم ــات ال ـم ـج ـلــس ع ـل ــى مـنــافـســة
(بـيــرل كــويـســت) ،وإنـمــا ستوفر للعضوات مجموعة متنوعة
مــن األنـشـطــة والـفـعــالـيــات ال ـتــي تـتـمــاشــى مــع رؤي ــة الـمـجـلــس
ورس ــال ـت ــه ،وي ـت ـض ـمــن مـنـهـجـنــا ال ـش ــام ــل ل ـم ـســاعــدة ال ـشــركــات
الناشئة والمشاريع التجارية التي تمتلكها نساء سبل الدعم
وال ـم ـس ــاع ــدة ك ــاف ــة خ ــال عـمـلـيــة تــأس ـيــس أع ـمــال ـهــن ،وإبـ ــرام
ال ـش ــراك ــات م ــع م ــؤس ـس ــات ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـح ـك ــوم ــي وال ـخ ــاص
فــي دول ــة اإلم ــارات والـمـنـطـقــة والـعــالــم ،فـضـا ً عــن تـعــزيــز
م ـع ــارف ـه ــن وخـ ـب ــراتـ ـه ــن الـ ـتـ ـجـ ــاريـ ــة ،وفـ ــرصـ ــة ال ـت ـع ــري ــف
بأنفسهن في مختلف األحداث المحلية والعالمية».
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المملكة تحتفل باليوم الوطني بحضور عزيز أخنوش وأحمد بن سعيد

المغرب اآلن

هوية جديدة القتصاد
المستقبل

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

دبي-البيان
احتفلت المملكة المغربية بيومها الوطني في إكسبو 2020
دبي ،وذلك بحضور عزيز أخنوش رئيس حكومة المملكة،
وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي
للطيران المدني ،الرئيس األعلى ،الرئيس التنفيذي لطيران
اإلم ــارات والمجموعة ،رئيس اللجنة العليا إلكسبو 2020
دبي.
ب ــدأ االح ـت ـف ــال ب ـم ــراس ــم رف ــع ع ـل ـمــي ال ــدول ـت ـي ــن ،وتـخـلـلـتــه
ع ـ ــروض ث ـق ــاف ـي ــة ،ج ـس ــدت الـ ـتـ ــراث ال ـم ـغ ــرب ــي األصـ ـيـ ــل ،فــي
ساحة الوصل ،والجناح المغربي ،وأماكن أخرى في موقع
ً
أيضا ،معزوفات عدة ،قدمها عازف
الحدث .شهد االحتفال
البيانو المغربي الـبــارز ،مــروان بــن عبد الـلــه ،بــاإلضــافــة إلى
ع ــرض ج ــوي ف ــي س ـمــاء إك ـس ـبــو ،قــدمـتــه ال ــدوري ــة الـمـغــربـيــة
المسيرة الخضراء.
وقال عزيز أخنوش« :أقدم لكم خالص الشكر واالمتنان
لـحـفــاوة االسـتـقـبــال الـتــي خـصـصــت لـلــوفــد الـمـغــربــي ،وأهـنــئ
دول ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـش ـق ـي ـق ــة ،ع ـل ــى ت ـن ـظ ـي ـم ـهــا ال ـم ـح ـك ــم ل ـه ــذا
الـ ـحـ ــدث .ح ـض ــورن ــا ف ــي إك ـس ـب ــو ،ي ـس ـم ــح ب ــال ـت ـع ــري ــف ب ـتــراث ـنــا
العريق ،ومؤهالتنا السياحية والثقافية والعلمية».

عزيز أخنوش:

مشاركتنا تعبر عن التزامنا
بالمساهمة في مستقبل أكثر
أماناً واستقراراً للجميع

سلطان الجابر:

نرى أساساً قوياً لبناء المزيد
من الشراكات مع المغرب في
مختلف المجاالت

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

وأض ـ ــاف« :ت ـع ـب ــر م ـش ــارك ــة ال ـم ـغ ــرب ف ــي إك ـس ـب ــو 2020
دبـ ــي ،ع ــن الـ ـت ــزام ال ـم ـم ـل ـكــة بــال ـم ـســاه ـمــة ال ـف ـعــالــة بــإغ ـنــاء
ال ـح ــوار ال ـج ــاد عـلــى الـمـسـتــويـيــن اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي ،مــن
أج ـ ــل م ـس ـت ـق ـبــل أكـ ـث ــر أمـ ــانـ ـ ًـا واس ـ ـت ـ ـقـ ــراراً ل ـل ـج ـم ـي ــع .وي ــؤك ــد
ال ـم ـغــرب ع ـبــر م ـشــارك ـتــه ،ع ـلــى رغ ـب ـتــه ف ــي الـمـســاهـمــة فــي
ال ـج ـه ــود ال ـم ـب ــذول ــة ل ـمــواج ـهــة ال ـت ـح ــدي ــات ال ـعــال ـم ـيــة ،مــن
خالل رؤية للتنمية المستدامة».
وأضـ ــاف« :ل ـقــد جـعـلــت الـمـمـلـكــة الـمـغــربـيــة مــن جـنــاحـهــا،
مـنـصــة لــإعــان عــن هــويـتـهــا الـجــديــدة الـخــاصــة بــاالسـتـثـمــار،
وتـ ـص ــدي ــر (الـ ـمـ ـغـ ــرب اآلن) ،الـ ـتـ ــي تـ ـهـ ــدف إل ـ ــى إب ـ ـ ــراز م ـك ــان ــة
ال ـم ـغــرب ،كـمـنـصــة اسـتـثـمــاريــة وصـنــاعـيــة بــالــدرجــة األول ــى،
وكوجهة أساسية لالستثمارات األجنبية».

أطر مشتركة

ورحب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة
والـتـكـنــولــوجـيــا الـمـتـقــدمــة ،بـعــزيــز أخ ـنــوش ،والــوفــد الـمــرافــق
لـ ــه ،وق ـ ــال« :ي ــرب ـط ـن ــا بــال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـغــرب ـيــة ت ــاري ــخ م ـش ـتــرك،
ُ
وعــاقــات أخ ــوة وط ـيــدة ،وأط ــر مـشـتــركــة ،ووج ــود فــاعــل في
ال ـعــال ـم ـيــن ال ـع ــرب ــي واإلسـ ــامـ ــي .ونـ ــرى ف ــي ك ــل ه ــذا أس ــاس ـ ًـا
قــويـ ًـا لبناء الـمــزيــد مــن الـشــراكــات ،والـتـعــاون الـبـ ّـنــاء لما فيه

مـصـلـحــة شـعـبـيـنــا الـشـقـيـقـيــن ،وم ــن ه ــذا الـمـنـطـلــق ،تــواصــل
دول ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز ع ــاق ــات ـه ــا م ــع ال ـم ـغــرب
الشقيق في مختلف المجاالت».
وأضـ ــاف« :ت ـه ــدف دول ــة اإلم ـ ــارات إل ــى تـعــزيــز تـعــاونـهــا مــع
الـ ـمـ ـغ ــرب فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــات ذات االهـ ـتـ ـمـ ــام الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ،ب ـمــا
ف ــي ذل ــك م ـص ــادر ال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة ،والـ ــزراعـ ــة وال ـص ـنــاعــة
والتعدين ،والسياحة واألمن وغيرها».
وعقب مراسم االحتفال في ساحة الــوصــل ،توجه الوفد
إلى جناح المغرب ،قبل أن يتوجه إلى جناح دولة اإلمارات،
حـيــث أج ــرى الــوفــد الـمـغــربــي جــولــة فــي الـجـنــاح ،بــرفـقــة وفــد
إمـ ــاراتـ ــي رف ـي ــع ال ـم ـس ـت ــوى ،ت ـع ــرف خ ــال ـه ــا رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
ال ـم ـغــرب ـيــة ،ع ــزي ــز أخ ـن ــوش ،ع ـلــى ال ـج ـن ــاحّ ،
ووقـ ــع ف ــي دفـتــر
كبار الزوار.
يـعــد ج ـنــاح ال ـم ـغــرب ف ــي إكـسـبــو  2020دب ــي ،األك ـب ــر مــن
نــوعــه ،الــذي يتم بـنــاؤه على مستوى الـمـشــاركــات المغربية
في مختلف المعارض الدولية .ويحاكي تصميم الجناح من
ال ــداخ ــل ،أزق ــة الـمــديـنــة الـقــديـمــة ،ويـضــم مـشــاهــد مـتـمـيــزة،
ت ـت ـي ــح ل ـ ـل ـ ــزوار ال ـ ــوق ـ ــوف ع ـل ــى تـ ـن ــوع ال ـم ـن ـظ ــوم ــة ال ـب ـي ـئ ـي ــة فــي
ال ـم ـغــرب .وي ـب ــدو ال ـج ـنــاح ،مـثــل ك ـيــان ح ــي ،حـيــث اسـتــوحــي
تصميمه من قرى المملكة.

يطلع على مشاريع «رؤية السعودية »2030
سهيل المزروعي ّ
دبي-وام

ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـن ـه ـضــة ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي ال ـطــاقــة
والعلوم والتقنية والمشروعات التنموية.
وفي نهاية الزيارة ،شكر معالي وزير الطاقة والبنية التحتية
الـقــائـمـيــن عـلــى الـجـنــاح مــن الـشـبــاب الـسـعــوديـيــن ،وأع ــرب عن
س ـعــادتــه ب ــزي ــارة ج ـنــاح الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ،مـشـيــداً
ب ــال ـع ــاق ــات األخـ ــويـ ــة ال ـم ـت ـم ـي ــزة ،ال ـت ــي ت ـج ـم ــع دول ـ ــة اإلم ـ ــارات
الـعــربـيــة الـمـتـحــدة بــالـمـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ،وال ـشــراكــة
المتينة القائمة بين البلدين على األخوة والتعاون ،الذي يصل
إلى حد التكامل.
وأشاد معاليه بالتقدم واالزدهار ،الذي شهدته المملكة في
عـهــد خــادم الـحــرمـيــن الشريفين الـمـلــك سـلـمــان بــن عبدالعزيز
آل سعود ،واألمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد.
يــذكــر أن ج ـنــاح الـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة ف ــي «إكـسـبــو
 2020دبـ ــي» ،ي ـعــد ثــانــي أك ـبــر ج ـنــاح ف ــي ال ـم ـعــرض الـعــالـمــي،
بمساحة تبلغ  13.059متراً مربعاً ،ويقع في منطقة الفرص،
ويـقــدم مـحـتــوى إبــداعـيــاً ثــريــاً ،يـجـســد مــا وصـلــت إلـيــه المملكة
من تقدم وازدهار.

زار م ـع ــال ــي س ـه ـيــل ب ــن م ـح ـمــد فـ ــرج ف ـ ــارس الـ ـم ــزروع ــي ،وزي ــر
الـطــاقــة والـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ،جـنــاح الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة
ف ــي «إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي» ،الـ ــذي ي ـت ـســم بــال ـت ـص ـم ـيــم الـمـبـتـكــر
وال ـم ـس ـت ــدام ،وال ـح ــاص ــل ع ـلــى ش ـه ــادة ال ــري ــادة ال ـبــات ـي ـن ـيــة فــي
تصميمات الـطــاقــة والـبـيـئــة ،ويـمـثــل انـعـكــاســاً لـمــاضــي المملكة
وحاضرها ومستقبلها.
واطـلــع مـعــالـيــه خــال الــزيــارة عـلــى رؤي ــة الـسـعــوديــة ،2030
ومشروعاتها المبتكرة ،التي تعكس طموح قيادتها الحكيمة،
وال ـفــرصــة الـمـسـتـقـبـلـيــة االق ـت ـصــاديــة واالس ـت ـث ـمــاريــة الـمـتـنــوعــة،
والـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ــال ـط ــاق ــة واالس ـ ـتـ ــدامـ ــة وص ـن ــاع ــات
التعدين والنقل وغيرها ،وجهود المملكة الكبيرة في الحفاظ
على البيئة والموارد الطبيعية ،والخطوات اإليجابية للتعامل
مع التغير المناخي.
كـمــا ت ـعــرف مـعــالـيــه إل ــى مـحـتــوى الـجـنــاح ورك ــائ ــزه وأهــدافــه
وأقسامه ،التي تتوزع على أربع ركائز رئيسة تشمل اإلنسان،
وال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ،وال ـ ـت ـ ــراث ،وال ـ ـف ـ ــرص ،وغ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـم ـس ــارات
» سهيل المزروعي خالل زيارته جناح السعودية | وام
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قدمها رائدا الفضاء المنصوري والنيادي

تذكارات «طموح زايد» ألجنحة عدد من الدول
سالم المري:

فريق

نسعى لخلق مستقبل مستدام
ومبتكر لجميع البشر حول العالم

مركز محمد بن راشد للفضاء يفتتح
بوابة إكسبو
دبي-البيان
انضم رائدا الفضاء اإلماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي
مــؤخــراً إلــى وفــد مــركــز محمد بــن راشــد للفضاء ،لــزيــارة «إكسبو
 2020دب ــي» ،بــرئــاســة ســالــم حـمـيــد ال ـمــري ،مــديــر ع ــام الـمــركــز.
وأث ـن ــاء ال ــزي ــارة قـ ـ ّـدم الـ ــرائـ ــدان ع ـ ــدداً م ــن األع ـ ــام ،ال ـت ــي حـمـلـهــا
المنصوري معه في رحلته التاريخية «طموح زايــد» إلى محطة
الـفـضــاء الــدولـيــة فــي الـعــام  .2019وشـهــدت الــزيــارة قـيــام فريق
ً
أيضا بافتتاح بوابة إكسبو في أجواء احتفالية ،ومن ثم
المركز
أكمل المنصوري والنيادي رحلتهما في إكسبو ،وقدما األعالم،
ال ـت ــي ح ـم ـل ـهــا ال ـم ـن ـص ــوري م ـع ــه إلـ ــى م ـح ـطــة ال ـف ـض ــاء ال ــدول ـي ــة،
كــونـهــا هــدايــا تــذكــاريــة إلــى أجـنـحــة عــدد مــن ال ــدول ،مـثــل ســوريــا
وال ـســودان والـكــويــت وقـطــر وج ــزر الـقـمــر وإســرائـيــل وكــازاخـسـتــان

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

» المري والمنصوري والنيادي خالل تقديم علم الكويت

وفلسطين وسلطنة عمان ومصر وتونس والصومال.
وقــال سالم حميد المري« :منذ افتتاح «إكسبو  2020دبي»
ف ــي م ـط ـلــع أك ـت ــوب ــر ال ـم ــاض ــي ،ي ـق ـصــد ال ـم ــاي ـي ــن م ــن ال ـن ــاس ه ــذا
الـحــدث ال ــذي أصـبــح بـحــق مـنـصــة الكـتـشــاف الـثـقــافــات والـتـقــالـيــد
واالب ـت ـكــارات الـقــادمــة مــن شـتــى ال ــدول .ويـتـمــاشــى ذلــك مــع روح
االكتشاف التي ننطلق منها في المركز ،وأخذ زمام المبادرة في
جـهــود اسـتـكـشــاف الـفـضــاء فــي الــدولــة .ويـسـعــدنــا أن تـكــون هــذه
الزيارة تعبيراً
ً
حقيقيا عن دعمنا وتضامننا مع الدول األخرى».
وأضـ ــاف ال ـم ــري« :إن تـسـلـيــم األعـ ــام ل ـهــذه الـ ــدول يـمـثــل رم ــزاً
لتطلعاتنا ،وحرصنا على التواصل مع الدول ،التي ال توجد لديها
بــرامــج فـضــائـيــة ،والـتــي تتطلع أيـضـ ًـا لــانـضـمــام إلــى نــادي الفضاء
الدولي لوجود إمكانات الستكشاف الفضاء ،ال سيما أننا نسعى
لخلق مستقبل مستدام ومبتكر لجميع البشر حول العالم».

»  ..وعلم قطر

»  ..وعلم تونس

» هزاع المنصوري وسلطان النيادي خالل تقديم علم مصر

جناح كوريا الجنوبية يحتفي بالزائر رقم 500000
دبي-وائلاللبابيدي
ن ـظ ــم ج ـن ــاح ك ــوري ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ف ــي إك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي،
أمس ،احتفاالً بمناسبة وصول عدد زواره إلى  500ألف
زائر ،وذلك بعد  86يوماً على انطالق الحدث العالمي.
وعـ ـ ّب ــرت ال ـط ـف ـلــة ش ــات ـي ــل آنـ ــي ،ذات ال ـت ـس ــع س ـن ــوات،
وهــي الــزائــر رقــم  500ألــف لـجـنــاح كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،عن
س ـع ــادت ـه ــا الـ ـع ــارم ــة ،بـ ــزيـ ــارة دب ـ ــي ،وقـ ـض ــاء ع ـط ـل ــة عـيــد
الميالد مع عائلتها في إكسبو  2020دبي.

الواقع االفتراضي

وتم منح شاتيل ،التي تم اإلعالن عنها ،باعتبارها الزائر
رقم  500ألف ،جولة فردية خاصة في الجناح الكوري،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ج ـه ــاز «غ ــاالك ـس ــي ت ــاب  ،»S9FEوت ــذاك ــر
ل ـح ـضــور ح ـفــل مــوسـيـقــي ب ـم ـشــاركــة ف ــرق ال ـب ــوب ال ـكــوري
«كـيــه – ب ــوب» ،خ ــال ال ـيــوم الــوطـنــي ال ـك ــوري ،الـمـقــرر
االحتفال به يوم  16يناير المقبل.
وق ـ ــال وال ـ ــد ش ــات ـي ــل آن ـ ــي« :ب ـ ــدا ال ـج ـن ــاح ال ـك ــوري
رائ ـعــاً ،عـنــدمــا رأي ـنــا لـلـمــرة األول ــى عـلــى اإلنـتــرنــت.
ل ــذل ــك ،أردنـ ـ ــا زيـ ــارتـ ــه بـ ـشـ ــدة ..أنـ ــا س ـع ـيــد ج ــداً
بـتـلـقــي هــديــة عـيــد الـمـيــاد غـيــر الـمـتــوقـعــة من
الـجـنــاح ال ـك ــوري ..عـنــدمــا زرت كــوريــا للعمل
فـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،كـ ـنـ ــت مـ ـمـ ـتـ ـن ــاً لـ ـلـ ـغ ــاي ــة ألن
ال ـك ــوري ـي ــن رحـ ـب ــوا بـ ــي ،وأن ـ ــا م ـم ـتــن ل ـل ـهــدايــا
» خالل تسليم الهدية للطفلة
شاتيل آني | من المصدر

الرائعة ،والترحيب الحار من الجناح الكوري».
وق ــال ــت والـ ــدة شــات ـيــل« :ل ـقــد س ــررت ك ـث ـيــراً بـمـشــاهــدة
السينما العمودية ،واالطالع على الثقافة الخاصة لكوريا
و ،K-POPوكذلك تكنولوجيا التنقل الفريدة والمبتكرة.
كــذلــك كــان مــذهـا ً االطــاع على كــوريــا المستقبلية ،من
خالل تجربة الواقع االفتراضي».
وأض ــاف ــت« :كـ ــان رائ ـع ــاً ك ــذل ــك ،االس ـت ـم ـتــاع بــالـمـنــاظــر
الـبــانــورامـيــة لـمــوقــع إكـسـبــو ،مــن خــال الــوقــوف فــي قمة
جناح كوريا الجنوبية».

كوريا الذكية

وي ـح ـمــل ال ـج ـن ــاح ال ـك ــوري ش ـع ــار «ك ــوري ــا ال ــذك ـي ــة ..نـنـقــل
لــك الـعــالــم» ،وتــم تصميم الـجـنــاح ،بحيث يمكن للزوار
ت ـجــربــة ال ـت ـغ ـيــرات ف ــي ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ف ــي ع ـصــر ال ـث ــورة
الصناعة الرابعة ،باستخدام الواقع المعزز ،وغيره من
التقنيات المختلفة.
ك ـ ـم ـ ــا ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــزوار ،االس ـ ـت ـ ـم ـ ـت ـ ــاع ب ـ ــال ـ ـع ـ ــروض
ال ـت ــي ت ـم ــزج ب ـيــن ال ـث ـقــاف ـت ـيــن ال ـكــوري ـت ـيــن الـتـقـلـيــديــة
وال ـح ــدي ـث ــة ،وتـ ـق ــدم ال ـم ـط ــاع ــم داخ ـ ــل ال ـج ـن ــاح،
م ـج ـمــوعــة م ـت ـنــوعــة م ــن األط ـ ـبـ ــاق ،ب ـم ــا يـشـمــل
األط ـ ـع ـ ـمـ ــة الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـيـ ــديـ ــة ،مـ ـثـ ــل «ب ـي ـب ـي ـم ـب ــاب»
و«غــالـبــي» و«بــولـغــوغــي» ،وأطعمة «هاليو»
(م ــوج ــة ال ـث ـقــافــة ال ـك ــوري ــة) ،م ـثــل «ب ــول ــداك
بوكوم ميون».
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«دستركت »2020

فرص عقارية بمدينة المستقبل المستدامة
أراض
طرح ٍ

دبي-بشارباغ
كـشــف أحـمــد الـخـطـيــب ،الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي للتطوير والتسليم
الـعـقــاري بــ«إكـسـبــو  2020دبــي» ،أن «دسـتــركــت »2020؛ وهي
مرحلة اإلرث للحدث العالمي بعد انـتـهــاء فعالياته ،ستطرح
أراض ب ـم ـس ــاح ــات م ـت ـن ــوع ــة ،ل ـي ـت ــم ت ـط ــوي ــره ــا
م ـس ـت ـق ـب ـاً ق ـط ــع
ٍ
لـمـشــاريــع سكنية وفـنــدقـيــة وتـجــاريــة وخــدمـيــة مــن قـبــل شــركــات
التطوير الـعـقــاري الــراغـبــة فــي االسـتـفــادة مــن الـفــرص المتنوعة
ال ـت ــي س ـت ــزخ ــر ب ـه ــا «دس ـت ــرك ــت  2020دب ـ ــي» ب ــاع ـت ـب ــاره ــا مــدي ـنــة
المستقبل المستدامة لـ  145ألف نسمة.
وفــي تـصــريـحــات لــ«الـبـيــان» ،أش ــار الـخـطـيــب إلــى أن األص ــداء
ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ــواسـ ـع ــة الـ ـت ــي ي ـح ـظ ــى ب ـه ــا إك ـس ـب ــو ب ـع ــد  3أش ـه ــر
م ــن ان ـط ــاق فـعــالـيــاتــه ،وال ـت ـفــاعــل الـكـبـيــر م ــن ال ـح ــدث م ــن قـبــل
الـمـشــاركـيــن وال ــزوار مــن مـخـتـلــف أنـحــاء الـعــالــم ،انـعـكـســا على
تزايد االهتمام بمرحلة اإلرث «دستركت  »2020وارتفاع طلبات
االس ـت ـف ـس ــار ع ــن الـ ـف ــرص ال ـم ـت ـن ــوع ــة وال ـ ــواع ـ ــدة ،ال ـت ــي ت ــوف ــره ــا
المدينة المستقبلية في موقع الحدث بعد انتهاء فعالياته.

استقطاب

وقـ ــال ال ـخ ـط ـي ــب :إن ش ــرك ــة سـيـمـنــس سـتـفـتـتــح م ـك ــات ــب مـقــرهــا
العالمي للعمليات اللوجستية العالمية للمطارات والبضائع
وال ـم ــوان ــئ ف ــي دس ـت ــرك ــت  2020ب ـح ـل ــول أك ـت ــوب ــر  ،2022فـيـمــا
سيتم استقبال أول سكان المدينة في يناير  ،2023مشيراً إلى
أن افـتـتــاح مـخـتـلــف مـبــانــي ومــرافــق «دس ـتــركــت» أم ــام الـشــركــات
ال ـم ـس ـت ــأج ــرة وال ـس ـك ــان س ـي ـتــم ب ــال ـت ــدري ــج ،ح ـي ــث ت ـب ــدأ عـمـلـيــات
إعـ ــادة تــأهـيــل أبـنـيــة مـنــاطــق ال ـمــوضــوعــات وتـحــويـلـهــا إل ــى مـبــان
سـكـنـيــة وت ـجــاريــة بـعــد ان ـت ـهــاء فـعــالـيــات «إك ـس ـبــو  2020دب ــي»،
وذل ــك بـفـضــل مــرونــة تصميمها األســاســي إلتــاحــة تـحــويـلـهــا إلــى
مـنـشــآت مـتـنــوعــة وف ـق ـ ًـا لـمـتـطـلـبــات واس ـت ـخ ــدام ــات ال ـس ـكــان بـمــا
يـشـمــل إم ـكــان ـيــة تـحــويـلـهــا إل ــى م ـش ــاف أو مـ ــدارس وغ ـيــرهــا مــن
المرافق الخدمية.
وأف ــاد بــأن شــركــة «تــرمـيـنــوس تـكـنــولــوجـيــز» شــريــك الــروبــوتــات
الــرسـمــي إلكـسـبــو  2020سـتــؤســس أول مـقــر لـهــا خــارج الصين
في دستركت  ،2020وستستمر أجنحة بعض المشاركين
بــال ـع ـمــل ف ــي ال ـمــدي ـنــة ب ـعــد ان ـت ـه ــاء ف ـعــال ـيــات إكـسـبــو
دب ــي ،بـمــا يـشـمــل جـنــاح «دي بــي ورل ــد» وجـنــاح
المملكة العربية السعودية ،باإلضافة إلى
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـ ــدول ،ال ـت ــي أب ـ ــدت رغـبـتـهــا

لمشاريع تجارية وسكنية بعد
انتهاء الحدث العالمي

بحث نقل

بوابات إكسبو إلى دبي كمعالم
تذكارية من الحدث

المدينة

الذكية تستقبل أول سكانها
مطلع  2023وتتسع لـ  145ألف
نسمة

ً
حاليا
فــي اإلبـقــاء على أجنحتها لما بعد إكسبو  ،2020ويـتــم
ً
الحقا.
بحص التفاصيل ليتم اإلعالن عنها

مستقبل

وأضاف قائالً :ستشكل دستركت  2020مدينة مستقبلية ذكية
م ــن ال ـص ـعــب م ـضــاهــات ـهــا ،م ــن ح ـيــث ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة والـتـقـنـيــة
ومعايير االستدامة ،فهي أول مدينة بهذا الحجم يتم تغطيتها
بالكامل بشبكة اتـصــاالت الجيل الخامس ،كما تتمتع بشبكة
ط ـ ــرق م ـت ـم ـي ــزة وم ـح ـط ــة م ـت ــرو خ ــاص ــة ب ـه ــا ،وت ـش ـم ــل ال ـم ـي ــزات
ال ــذك ـي ــة ل ـل ـم ــدي ـن ــة عـ ــدة مـ ـجـ ــاالت ،أبـ ــرزهـ ــا االسـ ـت ــدام ــة وك ـف ــاءة
اس ـت ـخــدام الـطــاقــة وتــرشـيــد االس ـت ـهــاك والـتـصــامـيــم الـهـنــدسـيــة
وال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة وال ـت ـط ـب ـي ـقــات الـتـقـنـيــة وغ ـي ــره ــا ،فـعـلــى سـبـيــل
ال ـم ـث ــال أس ـه ــم تــوظ ـيــف أحـ ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات ف ــي ال ـم ــوق ــع بـخـفــض
استهالك الطاقة بنسبة  % 30مقارنة مع األماكن الثانية بذات
المساحة ،كما تزخر المدينة بالعديد من الخدمات والمرافق
العصرية والحدائق والمطاعم.
ول ـف ــت إل ــى أن ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ال ـت ـق ـن ـيــة ال ـف ــري ــدة لــدسـتــركــت
 2020سـتـلـعــب دوراً حـيــويـ ًـا فــي تـعــزيــز قــدرتـهــا عـلــى اسـتـقـطــاب
الـشــركــات الـنــاشـئــة ورواد األع ـمــال الـمـتـخـصـصـيــن فــي قـطــاعــات
االقـتـصــاد الـجــديــدة عـلــى غــرار تـقـنـيــات الـثــورة الـصـنــاعـيــة الــرابـعــة
والـ«بلوكتشين» والزراعة الرأسية والذكاء االصطناعي وغيرها.
وتابع :إن ساحة الوصل ستحافظ على دورها في دستركت
 2020كـ ـم ــرك ــز السـ ـتـ ـض ــاف ــة األحـ ـ ـ ـ ــداث ال ــرئـ ـيـ ـس ــي وال ـ ـع ـ ــروض
والفعاليات المتنوعة ،فيما سيتحول «تيرا» إلى مركز للعلوم،
ً
حاليا
وسيتم اإلبـقــاء على جناحي التنقل والـفــرص ،فيما يتم
بحث إمكانية نقل بــوابــات إكسبو إلــى أمــاكــن حيوية فــي دبــي،
لـتـشـكــل م ـعــالــم ت ــذك ــاري ــة م ــن ال ـح ــدث أو اإلب ـق ــاء ع ـلــى بـعـضـهــا
داخل دستركت .2020

وال ـم ـن ـص ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة واألكـ ــاديـ ـمـ ـيـ ــة ،وم ـن ــاف ــذ ال ـم ــأك ــوالت
والـمـشــروبــات والـتـجــزئــة ،والـمــرافــق المجتمعية (مـحـطــة وقــود
الـمـسـتـقـبــل م ــن إي ـن ــوك ،وم ـح ـط ــة إس ـع ــاف وإط ـف ــاء وش ــرط ــة)،
ومحطة مترو مسار  ،2020ومركز دبي للمعارض ،إلى جانب
وج ـهــات إكـسـبــو  2020األيـقــونـيــة – كــل ذل ــك عـلــى بـعــد مـســافــة
قصيرة سيراً أو على الدراجة الهوائية.
كـ ـمـ ــا يـ ـحـ ـتـ ــوي ه ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـجـ ـم ــع عـ ـلـ ــى ح ـ ـل ـ ــول الـ ـنـ ـقـ ــل ال ــذكـ ـي ــة
ويــدعـمـهــا ،مـثــل تشجيع االسـتـخــدام الـجـمــاعــي لــوســائــل النقل
ال ـع ــام ــة وال ـس ـي ــر ورك ـ ــوب الـ ــدراجـ ــات وال ـس ـك ــوت ــرات ال ـك ـهــربــائ ـيــة
ومختلف وسائل النقل المرنة ،التي تتيح للسكان والموظفين
التحرك بين منزلهم وعملهم وأنشطتهم االجتماعية بسهولة،
ويـعــد تـسـهـيــل الـتــواصــل واإلح ـس ــاس بــاالنـتـمــاء لـلـمـجـتـمــع أكـثــر
أهمية في عالم ما بعد الجائحة ،وذلك يتضمن أقبية مواقف
ال ـس ـيــارات ال ـتــي تـسـهــل ال ــوص ــول إل ــى مـخـتـلــف ال ـمــرافــق فــي كل
األحـ ـيـ ــاء .وب ــوص ـف ــه م ـج ـ ّـم ـع ـ ًـا دائ ـ ــم ال ـت ـط ـ ّـور ،س ـت ـل ـبــي دس ـتــركــت
 2020احتياجات قوى العمل المستقبلية ،التي تسعى لبيئة
عـمــل أكـثــر مــرونــة ،حـيــث يـتــم دع ــم الـعـمــل عــن بـعــد مــن خــال
المساحات المشتركة ومرافق العمل المشترك.

فرص

وت ـس ـع ــى دس ـت ــرك ــت  2020ب ـش ـك ــل ح ـث ـي ــث إل ـ ــى إنـ ـشـ ــاء مـنـصــة
متكاملة مـتـعــددة األط ــراف تجمع ع ــدداً مــن األط ــراف المتنوعة
والـشــركــات الــدولـيــة مــن مختلف األحـجــام ،مــع السعي إلطــاق
ف ــرص جــديــدة لـلـنـمــو وزي ــادة الـتـنــافـسـيــة ،ويـتـضـمــن ذل ــك كـبــرى
الـشــركــات الـعــالـمـيــة والـمـشــاريــع الـنــاشـئــة والـشــركــات الـصـغـيــرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ورأس الـ ـم ــال
االستثماري إلى جانب المؤسسات الحكومية.

أسلوب

وت ـق ــدم دس ـتــركــت  2020لـلـمـسـتــأجــريــن مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة مــن
الـمـمـيــزات ،تــوفــر لهم أسـلــوب حـيــاة مـتــوازن ،حيث يـجــدون كل
ّ
متوفر في مكان واحد،
شيء على مقربة منهم ،في عالم كامل
وهي مدينة تستغرق أقصى رحالتها  15دقيقة ،مع
وج ــود أحـيــاء تـجـمــع بـيــن الـمـكــاتــب الـتـجــاريــة
الـ ـ ـم ـ ــرن ـ ــة ،وال ـ ـم ـ ـس ـ ــاح ـ ــات ال ـس ـك ـن ـي ــة
الـعـصــريــة ،والـحــدائــق الـخـضــراء
ومـ ــواقـ ــع ال ـف ـع ــال ـي ــات وال ـف ـن ــادق

» أحمد الخطيب

بوتسوانا

ثروة أفكار وحدود جديدة
دبي-عبيريونس
ف ــي ج ـن ــاح ب ــوت ـس ــوان ــا ،الـ ــذي ي ـقــع بـمـنـطـقــة الـتـنـقــل ف ــي إكـسـبــو
 2020دبـ ــي ،ي ـم ـكــن ال ـت ـع ــرف إل ــى كـيـفـيــة م ـس ــاع ــدة ال ـش ــراك ــات
الذكية في اقتحام حدود جديدة ،وتحقيق ما هو غير متوقع،
وتـســريــع حــركــة الـسـلــع واألف ـكــار وال ـثــروة ،بــاعـتـبــار أن بــوتـســوانــا
ت ـح ـت ـض ــن ث ـ ــروة مـ ــن رأس الـ ـمـ ــال الـ ـفـ ـك ــري ،إذ ي ــدع ــو ال ـج ـن ــاح
زوراه إلــى تجربة اكتشاف بوتسوانا فــي مـجــاالت عــدة تبدأ من
اكـتـشــاف الـبــراري وقــد ال تنتهي فــي اكـتـشــاف الـفــرص المتنوعة
ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد األف ــري ـق ــي ب ــل ه ـن ــاك دع ـ ــوة إلـ ــى االس ـت ـث ـم ــار فــي
الفرص المتنوعة التي تتوفر في بوتسوانا منها الفرص الفريدة
التي تتوافر في غيرها من الدول.

مغامرات

» منحوتة فنية في جناح بوتسوانا
| تصوير  -سالم خميس

ك ـمــا ي ـم ـكــن ال ـت ـج ــول ف ــي ال ـب ــري ــة ع ـبــر ت ـج ــارب ال ــواق ــع االف ـت ــراض ــي
والتجارب رباعية األبعاد ،وذلك بهدف تحفيز الزائر على الحفاظ
عـلــى ال ـتــوازن ،واسـتـكـشــاف األنـظـمــة البيئية الـمـتـنــوعــة الـتــي تبدو
متناقضة مع أتانغ.
وت ـب ـيــن ال ـجــولــة أن ــه ال يـمـكــن االك ـت ـف ــاء ب ـم ـشــاهــدة الـمـســاحــات
الممتدة من الطبيعة شبه القاحلة لصحراء «كغاالغادي» وحتى
للمرات المائية النقية لدلتا «اوكافانغو» ألنه دائماً من الممكن
إي ـج ــاد م ــا ي ــدع ــو لـلـمــزيــد م ــن ال ـت ــأم ــل ،إذ ت ـع ـتــزم دولـ ــة بــوتـســوانــا
حماية  20مــوقـعــاً تــراثـيــاً آخــر مــن خــال بــرنــامــج تطوير المتاحف
والموروثات التاريخية.
كما يــدعــو الـجـنــاح إلــى إعــادة اكـتـشــاف الـبــراري الشاسعة

واقتحام البرية في رحلة سباق بقلب الصحراء ،إذ ال تزال
م ـح ـم ـيــات ال ـص ـي ــد ع ـل ــى ه ـي ـئ ـت ـهــا ال ـف ـط ــري ــة .وروح ال ـم ـغــامــرة
تــاحــق الــزائــر فــي كــل شـبــر مــن تـلــك الـمـنــاطــق ،مـنــذ أن يقرر
أن يـخــوض تـلــك الـتـجــربــة الـتــي تـبــدو أنـهــا تـحـفــز عـلــى الـمــزيــد
من التحدي.

فرص

ـف ال ـج ـنــاح ب ــدع ــوة ال ــزائ ــر إل ــى اسـتـكـشــاف الـطـبـيـعــة ،بــل
ول ــم يـكـتـ ِ
دعاه في تجربة مختلفة إلى التعرف على أصول البشر واقتفاء
 100ألف سنة من التاريخ مع «ماتال» ،وكان قد تم إطالق اسم
«مـتـحــف لــوفــر الـصـحــراء» عـلــى مــوقــع «تـســوديـلــو» ال ــذي ضــم ما
يزيد على  4500لوحة تصور أنشطة اإلنـســان والتغيرات البيئية
عـلــى مــر آالف الـسـنـيــن وف ـقــاً لـلـتـسـلـســل الــزمـنــي ،ون ـظــراً ألهـمـيـتــه
الدينية والروحية الفريدة وتسجيله الفريد لالستيطان البشري
أدرجته منظمة اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي.

رغبة

ويــدعــو الـجـنــاح فــي أرك ــان أخ ــرى إلــى الـمـشــاركــة فــي تــوفـيــر فــرص
ذات نـفــع مـتـبــادل ،وذل ــك عـبــر اسـتـعــراضــه األط ــر الـتـقـلـيــديــة أمــام
الـعــالــم الـمـعــاصــر،.مــن خــال مفهوم «الموتسيلو» وهــو مفهوم
نــابــع مــن الــرغـبــة فــي تحسين أح ــوال الـفــرد والـجـمــاعــة ،إذ يقوم
«الـمــوتـسـيـلــو» عـلــى أس ــاس نـهــج ال ـشــراكــة بـيــن الـقـطــاعـيــن الـعــام
والخاص ،حيث تشهد الشراكة مع «دوبيرز» على ذلك ،فهي ال
تعود بالنفع على الطرفين فقط ولكنها أسهمت في رفع مستوى
حياة كل مواطن في الدولة.

» تمثال من خامة نباتية
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جناح فنلندا
السعادة
المستقبلية

زوار يستكشفون الجناح الفنلندي | تصوير  :سالم خميس

ُتـ ـع ــد ف ـن ـل ـن ــدا إحـ ـ ــدى ال ـ ــدول
الرائدة من ناحية االبتكار والخبرة التقنية،
وتعد من الدول الرائدة في شتى المجاالت ،وتقدم
ً
ً
مستداما لمدن المستقبل ،إذ تقدم العديد من
نموذجا
االبـتـكــارات رفيعة المستوى والـقــائـمــة على التقنية الحديثة
وفــائـقــة الـتـطــور بـطــريـقــة إبــداعـيــة مــذهـلــة مــع الـتــركـيــز عـلــى أمــن
وخ ـص ــوص ـي ــة ال ـب ـي ــان ــات .وي ـق ــدم ال ـج ـن ــاح ال ـف ـن ـل ـنــدي ف ــي إكـسـبــو
عالميا ،واقتصاداً
ً
ً
دائريا مع االستخدام
تقنيات نظيفة رائدة
ال ـم ـس ـت ــدام لـ ـلـ ـمـ ــوارد ،والـ ـط ــاق ــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة ،وال ـح ـل ــول
الرقمية ،واالتصاالت المتنقلة ،واآلالت ،والتعليم،
وال ـص ـح ــة ،وال ــرف ــاه ـي ــة ،وال ـس ـف ــر ،والـتـصـمـيــم
الفنلندي( .دبي  -رحاب حالوة)

07

 22جمــادى األولى  27 | 144٣ديســمبر  | ٢٠٢١العــدد  | ١٥١٦5االثنين

دبي–مرفتعبدالحميد
عـ ـق ــد الـ ـجـ ـنـ ــاح الـ ـمـ ـصـ ــري ف ـ ــي «إكـ ـسـ ـبـ ــو  2020دب ـ ـ ــي» ج ـل ـســة
ب ـع ـنــوان «االك ـت ـش ــاف ــات ال ـحــدي ـثــة وم ـش ــاري ــع ال ـتــرم ـيــم ال ـجــديــدة
ف ــي م ـص ــر» ،ت ـه ــدف إل ــى ال ـت ـعــريــف بــاك ـت ـشــافــات م ـصــر الـكـثـيــرة
خ ــال ال ـعــام ال ـمــاضــي ،حـيــث تــم اكـتـشــاف الـعــديــد مــن الـكـنــوز
نتيجة الحفريات بأياد مصرية ،مثل المقابر التي تحتوي على
مــومـيــاوات وتـمــاثـيــل وتــوابـيــت وبـعــض األث ــاث الـجـنــائــزي .حضر
الـجـلـســة ال ــدك ـت ــور مـصـطـفــى وزي ـ ــري ،األم ـي ــن ال ـع ــام لـلـمـجـلــس
األعـ ـلـ ــى لـ ــآثـ ــار ،وأحـ ـمـ ــد ع ـب ـي ــد ،ال ـم ــدي ــر الـ ـعـ ــام لـ ــدائـ ــرة اآلث ـ ــار
وال ـم ـت ــاح ــف ف ــي رأس ال ـخ ـي ـمــة ،وم ـن ــى ال ـم ـن ـص ــوري ،مـصـمـمــة
األزياء اإلماراتية.

كنوز مصر
اكتشافات مستمرة

أهم مدينة أثرية

من جانبه ،شرح الدكتور مصطفى وزيري ،آلية ترميم وإنقاذ
التماثيل والمنحوتات والتوابيت والمومياوات وكيفية اكتشاف
اآلث ـ ـ ــار ،ال س ـي ـم ــا ف ــي م ـن ـط ـقــة سـ ـقـ ــارة ،مـ ــؤكـ ــداً أن ال ـمــرم ـم ـيــن
واألث ــري ـي ــن ب ــذل ــوا م ـج ـه ــوداً رائـ ـع ــاً ف ــي م ـن ـط ـقــة س ـق ــارة وط ــري ــق
الكباش الذي تم افتتاحه مؤخراً .وتابع األمين العام للمجلس

جانب من
الجلسة | البيان

األعلى لآلثار ،أن األقصر أهم مدينة أثرية في العالم ،وبها كم
هائل من اآلثار تضم كافة الحقب التاريخية.

افتتاح

وحول افتتاح المتحف الكبير بمصر ،أوضح أن العمل يجري
عـلــى قــدم وس ــاق إلنـهــاء الـتــرتـيـبــات الـنـهــائـيــة اسـتـعــداداً الفـتـتــاح
أكبر متحف في العالم ،والذي يقع غرب القاهرة بالقرب من
أهرامات الجيزة ،وقد اختير هذا الموقع ليكون هذا المشروع
ال ـض ـخ ــم شـ ــاهـ ــداً ع ـل ــى ع ـظ ـم ــة م ـص ــر فـ ــي الـ ـم ــاض ــي وال ـح ــاض ــر
وال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،وت ـب ـل ــغ م ـس ــاح ـت ــه  117فـ ــدانـ ــاً ،وس ـي ـح ــوي أك ـثــر
مــن  100ألــف قـطـعــة أثــريــة مــن الـعـصــور الـفــرعــونـيــة والـيــونــانـيــة
وال ــروم ــانـ ـي ــة ،وي ـت ــوق ــع أن يـ ـ ــزوره س ـن ــوي ــاً أك ـث ــر م ــن  5مــاي ـيــن
زائ ــر ،وسـيـضــم الـمـتـحــف ع ــدداً مــن الـمـبــانــي الـخــدمـيــة الـتـجــاريــة
والترفيهية ،ومركزاً لعلوم المواد القديمة والترميم ،وحديقة
متحفية ستزرع بها األشجار التي عرفها المصري القديم.
وج ــاء ان ـع ـقــاد الـجـلـســة ف ــي إط ــار تـعــزيــز سـبــل ال ـت ـعــاون بـيــن
دولة اإلمــارات وجمهورية مصر العربية في مجال البحث عن
اآلث ــار وتــرمـيـمـهــا وال ـت ـبــادل الـمـعــرفــي وب ـحــث سـبــل ع ــرض اآلث ــار
المصرية الفرعونية القديمة في معارض بالدولة.

شوارع نابضة بالحياة والرقصات

ثورة ابتكارات طبية
دبي–غسانخروب
«كــوبــا مــوطــن لـلـمــواهــب وحــاض ـنــة لــاب ـت ـكــار» ،ه ـكــذا يـصــف أهــل
كوبا بالدهم ،التي يمكن اكتشاف كنوزها ،وشوارعها النابضة
بالحياة ،بمجرد أن تضع خطوتك األولى داخل الجناح الكوبي،
ً
تماما ذلك البلد ،وبأنه يعد قطعة من
الــذي تشعر بأنه يشبه
ك ــوب ــا ال ـقــدي ـمــة ،ف ــي أروق ـت ــه يـمـكــن اك ـت ـشــاف طـبـيـعــة ال ـت ـحــوالت
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وحـ ـت ــى ال ـب ـي ـئ ـي ــة الـ ـت ــي ع ــاش ـه ــا ه ــذا
الـبـلــد الــواقــع فــي مـنـطـقــة الـكــاريـبــي ،حـيــث يـجـســد حــريــة األفـكــار
واإلبـ ــداع ،بــوصـفــه ب ـلــداً يــزخــر بــالـحـلــول لـلـعــديــد مــن الـمـشـكــات
الـمـلـحــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،وع ـلــى رأس ـه ــا ت ـلــك ال ـتــي تـتـعـلــق بــالـقـطــاع
ً
موطنا
الطبي .فكوبا اليوم ليست فقط بلد السيجار الفاخر ،بل
لالبتكارات في شتى المجاالت.
فــي كــوبــا ،حـيــاة نــابـضــة بالموسيقى والــرقـصــات والـكــرنـفــاالت
التي ولدت من رحم الثقافات التي تشكلت على أرض الجزيرة،
التي فتحت عينها على االبتكار واالختراعات ،وسعت إلى إيجاد
ً
إيمانا
موطئ قدم لها في عوالم الطب والتكنولوجيا الحيوية،
منها بـ «تأثير العلم» وقــدرتــه على تمهيد الطريق أمــام العالم
ً
عاليا فــي فضاء العلوم
أجـمــع ،وهــو مــا يفسر ســر تحليق كوبا
الحيوية واالبتكارات ،بدءاً من التطورات الطبية ،وليس انتهاء
بعلوم الموسيقى التي تعكس مدى الفرح الذي يسكن قلوب
عريقا في التعليم ،ورصيداً
ً
ً
تاريخا
الناس هناك ،فكوبا تمتلك
ً
مــن الجامعات والمعاهد ذات السمعة الطيبة عالميا ،ولعل
ذلك ما قوى عودها في المجال الطبي ،الذي مكن الجزيرة من
ً
ً
ً
عالميا
صحيا
نظاما
تقديم مساهمات كبيرة للصحة ،المتالكها
ً
مجانيا.
يمتاز بكونه

استعراض صناعة السيجار الفاخر
من أبرز معروضات جناح كوبا في
«إكسبو» | تصوير :سالم خميس
تصوير :غالم كاركر

تطور

وأن ــت تـجــول فــي أروق ــة الـجـنــاح الــواقــع فــي مـنـطـقــة االسـتــدامــة،
ق ــد ت ـف ــاج ــأ ب ـم ــدى ت ـط ــور ال ـق ـط ــاع ال ـط ـب ــي ف ــي ك ــوب ــا ،ص ـن ــع مـنـهــا
وج ـه ــة س ـيــاح ـيــة ط ـب ـيــة ب ــام ـت ـي ــاز ،ب ـف ـضــل ارتـ ـف ــاع ن ـس ـبــة االب ـت ـك ــار
وبـ ــراءات االخ ـت ــراع الـتــي تــم تـسـجـيـلـهــا لـصــالــح ه ــذا الـبـلــد ،الــذي
أن ـت ــج أول ل ـق ــاح ل ـس ــرط ــان ال ــرئ ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،ك ـم ــا أن ـت ــج أي ـض ـ ًـا
«ل ـقــاح الـتـهــاب الـسـحــايــا» ،فـضـاً عــن إنـتــاجــه لـخـمــس لـقــاحــات
ً
رسميا ،بينما ال
خاصة بـ «كوفيد –  »19ثالثة منها تم إجازتها
ً
وفقا لما قالته
تــزال البقية تخضع للتجارب السريرية ،وذلــك
ف ـي ــرون ــا ك ــام ـب ــوس ب ـي ــري ــز ،ال ـم ـس ــؤول اإلع ــام ــي
في جناح كوبا لـ«البيان» ،والتي قالت:
ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول ب ـ ــأن ك ــوب ــا أص ـب ـح ــت
الـ ـيـ ــوم ب ـم ـث ــاب ــة م ــرك ــز ل ـص ـنــاعــة
التكنولوجيا الحيوية ،حيث
نـمـتـلــك مـجـمــوعــة بـيــوكــوبــا
فارما ،والتي تضم تحت
م ـظ ـل ـت ـه ــا  34م ــؤس ـس ــة
للتكنولوجيا الحيوية،
وال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــت مـ ــع
بعضها من أجل تطوير
ال ـ ـق ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـط ـ ـب ـ ــي ،م ــن
خــال اهـتـمــامـهــا بالبحث
الـعـلـمــي ال ــذي أف ـض ــى إلــى
اك ـت ـش ــاف وت ـط ــوي ــر األج ـس ــام
المضادة والعديد من اللقاحات
ال ـم ـه ـم ــة ،وم ــن ب ـي ـنـهــا ل ـق ــاح ال ـت ـهــاب
السحايا ،وكذلك لقاح CIMAvax-EGF
الـ ـ ــذي ي ـع ــد أول لـ ـق ــاح فـ ــي الـ ـع ــال ــم ضـ ــد س ــرط ــان
ال ــرئ ــة ،إل ــى ج ــان ــب اك ـت ـش ــاف ال ـج ـســم ال ـم ـض ــاد أح ـ ــادي الـمـنـشــأ
ً
حاليا في  30دولة ،حيث يستخدم
«نيموتوزوماب» والمعتمد
فـ ــي م ـع ــال ـج ــة أورام ال ـ ـ ــرأس وال ـع ـن ــق وال ـ ـم ـ ــريء وال ـب ـن ـك ــري ــاس
ً
حاليا
والــدمــاغ ،مشيرة إلــى أن جسم «نـيـمــوتــوزومــاب» يخضع
لعدد من التجارب السريرية من أجل معرفة مدى فعاليته في
عالج األورام األخرى.

ابتكارات

فــي ظــل انـتـشــار جــائـحــة «كــوفـيــد  »19لــم تـكــن كــوبــا خــارج نطاق
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لقاحات
ابتكرتها
كوبا
لمواجهة
«كوفيد »19

التقدم

في الرعاية الصحية جعلها
وجهة سياحية طبية بامتياز

خــري ـطــة ال ـ ــدول ال ـت ــي ع ـم ـلــت ع ـلــى اب ـت ـك ــار وإن ـت ــاج ل ـق ــاح ــات تـقــي
م ــن ت ــأث ـي ــرات ف ـي ــروس «كـ ــورونـ ــا ال ـم ـس ـت ـج ــد» ،وب ـح ـس ــب ف ـيــرونــا
ً
ً
عاليا بهذا الجانب .وقالت:
اهتماما
كامبوس ،فقد أولــت كوبا
ً
اب ـت ـكــار ال ـل ـقــاحــات ف ــي كــوبــا لـيــس ق ــاص ــرا عـلــى ال ـت ـهــاب الـسـحــايــا
وعــاج األورام ،وإنـمــا عملت أيـضـ ًـا على ابتكار خمسة لقاحات
لمواجهة «كــوفـيــد  ،»19ثــاثــة منها اجـتــازت الـتـجــارب السريرية
ويـتــم استخدامها حــالـيـ ًـا فــي كــوبــا ،بينما البقية ال تــزال تخضع
لـلـتـجــارب ال ـســريــريــة الخ ـت ـبــار فــاعـلـيـتـهــا ،م ــؤك ــدة ب ــأن نـحــو %80
ً
محليا،
من سكان كوبا تم إعطاؤهم جرعات اللقاح المصنوع
قائلة بأنها «أثبتت فاعليتها بجدارة ،وقد تم تطويرها بواسطة
علماء كوبيين».

تكنولوجيا

االه ـت ـمــام بـتـطــويــر الـتـكـنــولــوجـيــا الـحـيــويــة ،ك ــان كـفـيـاً ب ــأن يفتح

ال ـع ـي ــون ع ـلــى ن ـظ ــام ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ف ــي ك ــوب ــا ،وال ـ ــذي قــالــت
عـنــه فـيــرونــا كــامـبــوس :تـمـتــاز كــوبــا بــامـتــاكـهــا لـنـظــام رعــايــة طبي
متطور ،وهو مجاني لكافة السكان ،والذين يمكنهم الحصول
عـلــى الـعــاج مـجــانـ ًـا بـغــض الـنـظــر عــن طبيعة الـمــرض ونوعيته،
وفقط يتعين على المريض الدفع مقابل الــدواء ،والــذي يقدم
مـقــابــل أسـعــار رمــزيــة ،ويـمـكـنــه الـحـصــول عـلـيــه مـجــانـ ًـا أيـضـ ًـا في
حال عدم امتالكه القدرة المادية ،ألي سبب كان.

م ـعــرض «إكـسـبــو  2020دب ــي» ب ــدا بــالـنـسـبــة لـكــوبــا بـمـثــابــة
«ف ــرص ــة ثـمـيـنــة» ،حـيــث تـسـعــى ال ـجــزيــرة إل ــى ت ــروي ــج نـفـسـهــا
كــوجـهــة لـلـسـيــاحــة الـطـبـيــة ،وبـحـســب فـيــرونــا كــامـبــوس ،فــإن
ت ــروي ــج ك ــوب ــا كــوج ـهــة س ـيــاح ـيــة ط ـب ـيــة ،ي ـعــد واح ـ ــداً م ــن أب ــرز
أهـ ــداف ال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـم ـعــرض ال ــدول ــي .وق ــال ــت :بــالـنـسـبــة
لنا المعرض الدولي فرصة جيدة لتعريف الــزوار ببلدنا وما
يمتلكه من مميزات في معظم القطاعات ،وتحديداً الطبية
منها ،إلــى جانب تعريفهم بطبيعة الثقافة المنتشرة لدينا
في كوبا.
ف ــي ال ـج ـنــاح ال ـك ــوب ــي ،لـيـســت الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـح ـيــويــة وحــدهــا
الـتــي تـحـتــل الـمـشـهــد ال ـعــام ،فـقــد حـجــزت الـثـقــافــة والـمــوسـيـقــى
وال ــرق ـص ــات م ـك ــان ـ ًـا ب ـ ــارزاً ل ـهــا ف ــي أروقـ ــة ال ـج ـن ــاح ،الـ ــذي يــدعــوك
لـتـخـيــل ت ـجــربــة ال ـق ـي ــادة ف ــي شـ ــوارع ك ــوب ــا ،ويـمـكـنــك م ــن الـسـيــر
على خطى محترفي رقصات السلسا والرومبا والباليه ،وكذلك
الــدانــزون والـمــامـبــو ،وغـيــرهــا مــن الــرقـصــات الـتــي يــروي الشعب
مــن خــالـهــا حـكــايــات تـتـصــل بــالـفــرح والـمــوسـيـقــى ال ـتــي تـتــأرجــح
إيقاعاتها بين البونجو والتومبادورا وما بينهما من أنواع أخرى
مثل الجيرو وماراكاس والعصا الموسيقية ،حيث لكل واحدة
مـنـهــا مــدرسـتـهــا وإيـقــاعــاتـهــا الـمـخـتـلـفــة .كــذلــك ال يـغـيــب حـضــور
الـسـيــارات الـكــاسـيـكـيــة عــن الـمـشـهــد ،وكــوبــا بـلــد يشتهر بــإعــادة
تأهيل هذه السيارات.
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فيلماً تروج
لصناعة السينما
العمانية
ُ

حميد العامري يشارك في فعالية «اصنع فيلمك في عمان» | تصوير  :زافير ويلسون

دبي-أحمديحيى
الـتــرويــج لــاقـتـصــاد واالبـتـكــار ولـتـجــارب ال ــدول الـتـنـمــويــة يعد
هدفاً أصيال ً لـ«إكسبو  2020دبي» ،غير أن السينما أخذت نصيبها من
هذه الدعاية والترويج الذي توفره منصة هذا الحدث العالمي ،حيث
تروج الجمعية العمانية للسينما والمسرح مبادرة «اصنع فيلمك في
عـمــان» ،فيما يتم عــرض  15فيلماً فــي مــدرج تيرا حتى  28ديسمبر،
يمكن للجمهور مشاهدتها للتعرف على المجتمع العُ ماني والفرص
التي يتم توفيرها لصناعة السينما فيها.

محفل عالمي

م ــن ج ـه ـت ــه ،أوض ـ ــح د .ح ـم ـيــد ال ـع ــام ــري رئ ـي ــس ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــانـيــة
للسينما والمسرح لــ«الـبـيــان» ،أن وجــودهــم ضمن فعاليات «إكسبو
 2020دب ــي» ه ــدف س ـعــوا إل ـيــه لـتـعــزيــز ح ـضــورهــم ف ــي ه ــذا الـمـحـفــل
العالمي للتعريف بعمان وثقافتها وتاريخها وحاضرها ،موضحاً أن
السينما أحد أهم المجاالت التي يمكنها ذلك والتي تستعرض سيرة
الـشـعــوب وحـكــايــاتـهــا ،مــؤكــداً أنـهــم وانـطــاقــاً مــن ذلــك ارت ــأوا الـتــرويــج
لمبادرتهم «اصنع فيلمك في عمان» انطالقاً من إكسبو الذي يجمع
ش ـعــوب ال ـعــالــم ،وم ــن ثــم فــإنـهــم ي ــرون أن الـفــرصــة مــواتـيــة لتحقيق
مستهدفاتهم من خالل هذه المنصة العالمية.
وأض ـ ــاف إن  15ف ـي ـل ـم ــاً ي ـت ــم ع ــرض ـه ــا ل ـم ــدة  3أي ـ ــام ب ـ ــدأت أول مــن
أم ــس ،تـتـنــوع بـيــن الــروائ ـيــة والــوثــائـقـيــة واألنـيـمـيـشــن ،وذل ــك لـتـقــديــم

وجبة متكاملة للجمهور لكي يرى كل اإلبداعات السينمائية للفنانين
العمانيين ،خصوصاً أنــه مــن بينها مــن حــاز جــوائــز محلية وعالمية،
ما يعتبر أساساً النطالقة ونهضة قادمة يسعون لتعزيزها في مقبل
األيـ ــام ،الف ـتــاً إل ــى أنـهــم فــي الـجـمـعـيــة الــعُ ـمــانـيــة لـلـسـيـنـمــا والـمـســرح،
يستهدفون تعزيز الــوعــي لنشر صناعة السينما ،وتشجيع العاملين
ف ــي ال ـم ـج ــال ال ـس ـي ـن ـمــائــي ل ـع ــرض أف ــام ـه ــم وال ـت ـع ــرف ع ـل ــى ال ـت ـج ــارب
السينمائية المختلفة.

اصنع فيلمك

وقال إنهم ومن خالل مبادرة «اصنع فيلمك في عمان» أطلقوا توصية
بــإنـشــاء مــديـنــة للسينما تـحـتــوي عـلــى اسـتــوديــوهــات وكــل عـنــاصــر هــذه
الـصـنــاعــة الـتــي يـتـطـلـعــون لـتــرويـجـهــا وتـعــزيــزهــا خ ــال الـفـتــرة الـمـقـبـلــة،
مبيناً أن عـمــان تتمتع بتنوع جـغــرافــي كبير يجعل مــن تصوير األفــام
فـيـهــا م ـي ــزة ك ـب ـيــرة لـلـمـصـنـعـيــن وال ـم ـن ـت ـج ـيــن ،ح ـيــث إن لــدي ـهــم الـبـحــار
وال ـج ـب ــال وال ـص ـح ــراء وال ـم ـن ــاط ــق ال ـخ ـض ــراء ،وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـم ـقــومــات
الـطـبـيـعـيــة ال ـتــي تـجـعـلـهــم وج ـهــة لـصـنــاع األفـ ــام ،وأن ــه بــالـفـعــل كــانــت
هـنــاك تـجــارب خارجية اسـتـفــادت مــن ذلــك ،فيما لفت إلــى أنـهــم ومن
خــال ذلــك يـسـتـهــدفــون تـعــزيــز رواف ــد االقـتـصــاد الـعـمــانــي ،واالسـتـثـمــار
في قطاعات واعدة تدر موارد مادية تفيد البالد .وتطرق العامري إلى
المجهودات التي تبذلها عمان في مجال السينما ،حيث إن مهرجان
مـسـقــط الـسـيـنـمــائــي ان ـط ـلــق ف ــي ال ـع ــام  ،2000فـيـمــا ي ـح ـضــرون حــالـيــاً
إلط ــاق الـنـسـخــة الـحــاديــة عـشــرة مـنــه ،وأنـهــم أطـلـقــوا قـبــل أي ــام قليلة

رئيس الجمعية
العمانية
للسينما:

«إكسبو» أفضل مكان للترويج
لمبادرة «اصنع فيلمك في
عمان» كونه يجمع شعوب
العالم

مـضــت الـنـسـخــة األولـ ــى م ــن م ـهــرجــان مـسـقــط الـسـيـنـمــائــي
لألفالم القصيرة ،وأن لديهم العديد من األفالم الروائية
ال ـتــي كــانــت بــدايــاتـهــا فــي ال ـعــام  ،2006فـيـمــا تــوالــت بـعــدهــا
إنتاج مختلف أصناف األفالم السينمائية.

جهود كبيرة

وأشــار إلــى أن الـفـتــرة المقبلة ستشهد زخـمــاً أكـبــر لتعزيز هــذا التوجه
ن ـح ــو ص ـن ــاع ــة س ـي ـن ـمــائ ـيــة ع ـم ــان ـي ــة ،خ ـص ــوص ــاً أنـ ــه ي ــوج ــد ف ــي سـلـطـنــة

عمان العديد من المسارح ودور السينما المجهزة بأحدث المعدات
السمعية والبصرية وأجهزة العرض والتي تدعم مستهدفاتهم.
وش ـ ــرح أن ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــان ـي ــة ل ـل ـس ـي ـن ـمــا وال ـم ـس ــرح ت ـع ـم ــل عـلــى
ج ـمــع الـمـشـتـغـلـيــن بـصـنــاعــة الـسـيـنـمــا وال ـم ـس ــرح ت ـحــت مـظـلــة واح ــدة
وتــدعـيــم الـجـهــود الـمـشـتــركــة فــي إقــامــة صـنــاعــة سـيـنـمــائـيــة ومـســرحـيــة
فــاعـلــة ،ف ـض ـا ً عــن الـتـعــريــف بــالـسـيـنـمــائـيـيــن والـمـســرحـيـيــن الـعـمــانـيـيــن
ونـشــر إنتاجهم فــي المحافل العربية والــدولـيــة ،وصــوالً إلــى تمثيلهم
فــي ال ـمــؤت ـمــرات والـمـهــرجــانــات والـتـجـمـعــات الـسـيـنـمــائـيــة والـمـســرحـيــة
خ ـل ـي ـج ـيــاً وع ــرب ـي ــاً وع ــال ـم ـي ــاً ،م ـش ـي ــراً إلـ ــى أن ج ـه ــوده ــم ت ـش ـمــل كــذلــك
إقامة الــدورات التدريبية والتثقيفية وورش العمل في كل المجاالت
والـتـخـصـصــات ذات الـعــاقــة بالسينما والـمـســرح للمساهمة فــي دعــم
كـفــاءة الـمـشـتـغـلـيــن بـهــا فــي الـسـلـطـنــة ،وذل ــك بــالـتـعــاون مــع الـمـعــاهــد
واألك ــادي ـم ـي ــات وال ـه ـي ـئــات الـمـتـخـصـصــة ف ــي ف ـنــون الـسـيـنـمــا وال ـم ـســرح
داخل السلطنة وخارجها.

العالم يستلهم التغيير من قلب «إكسبو»

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

إعداد:فاتنصبح
م ـن ــذ ان ـط ــاق ـت ــه ف ــي األول م ــن أك ـت ــوب ــر ال ـم ــاض ــي و«إك ـس ـب ــو
 2020دبــي» يشكل مـســاحــة تنطلق منها ال ـحــوارات وتحفز
األجـ ـي ــال ال ـط ــال ـع ــة .وقـ ــد س ـل ــط م ــوق ــع «م ـي ــد» ال ـض ــوء عـلــى
الـ ـحـ ــدث ال ـع ــال ـم ــي ،ح ـي ــث كـ ــل دول ـ ــة وم ــؤس ـس ــة م ـش ــارك ــة
ج ـل ـبــت إل ــى دب ــي رس ــال ــة ف ــري ــدة م ــن نــوع ـهــا ب ـه ــدف تـشـجـيــع
ال ـت ـغ ـي ـيــر اإلي ـج ــاب ــي م ــن خـ ــال ال ـم ـع ــرض .وي ــأت ــي م ــن ضـمــن
تلك المساحات جناح المرأة الذي يركز بتعاونه مع ماركة
«كارتييه» العالمية على الدور المركزي الذي تلعبه النساء
في تحديد شكل المجتمعات عبر التاريخ وحتى يومنا هذا،
ويضيء الجناح على المنجزين من النساء والرجال وقد تم
تـصـمـيـمــه لـيـشـكــل مـســاحــة لـلـنـقــاشــات الـمـثـمــرة فـيـمــا يتعلق
بتمكين النساء والمساواة بين الجنسين.

األطفال والشباب

أما جناح دبي العطاء فيبرز المعارض التفاعلية وهو مصمم
لـمـشــاركــة رســالــة الـتـعـلــم مــن األط ـفــال والـشـبــاب والـمـعـلـمـيــن،
وت ـع ـكــس مـخـتـلــف م ـس ــاح ــات ال ـج ـن ــاح ه ــذا ال ـم ـف ـهــوم بــواسـطــة
ال ـش ــاش ــات الــرق ـم ـيــة واألج ـه ــزة ال ــرأس ـي ــة لـلـتـخــاطــب االف ـتــراضــي
والنشاطات التفاعلية ،كما يتم تشجيع الزوار على المشاركة
في حركة دبي العطاء لمعرفة المزيد حول الطرق التي تحدث
فــارقــاً .ويـشـكــل جـنــاح مـبــدعــون فــي الـخـيــر مـســاحــة السـتـعــراض
صناع التغيير الذين تم اختيارهم تحت مظلة برنامج «إكسبو
الي ـ ــف» ،وي ـس ـلــط ال ـج ـن ــاح الـ ــذي ص ـم ـمــه اإلمـ ــاراتـ ــي أح ـم ــد عـبــد
الرحمن بوخش الضوء على عمل المبتكرين األساسيين بمنح
تـصــل إل ــى  100أل ــف دوالر .وي ـقــدم جـنــاح دول ــة إسـتــونـيــا طــرقــاً
رقمية لــازدهــار علماً أن حضورها في إكسبو  2020دبــي يأتي
لترويج التأثير اإليجابي للحلول اإللكترونية .وتأمل إستونيا من

خالل اإلضاءة على االبتكارات الجوهرية من المنزل أن تعرف
الــزوار بالقوة التغييرية للتطور الرقمي من أجل خلق التفكير
الـتـقــدمــي والـمـجـتـمـعــات الـشـمــولـيــة .ويـحــرص الـجـنــاح األلـمــانــي
م ــن ج ـه ـتــه ع ـل ــى ال ـت ـش ـج ـيــع ع ـل ــى ال ـت ــوع ـي ــة ب ـح ـل ــول ال ـت ـح ــدي ــات
ال ـت ــي ت ــواج ــه ال ـم ــدن م ــن ح ــول ال ـع ــال ــم .وي ـت ـض ـمــن ال ـج ـن ــاح 36
معرضاً تفاعلياً متصال ً بمفاهيم االسـتــدامــة المجتمعة ضمن
«مختبرات» مخصصة لموضوعات تتمحور حول الطاقة ومدن
الـمـسـتـقـبــل وال ـت ـنــوع الـبـيــولــوجــي .وصـمـمــت الـمـخـتـبــرات بـهــدف
زيادة الوعي حول أهمية االستدامة للحاضر والمستقبل.

حلول ابتكارية

وي ـع ـت ـب ــر جـ ـن ــاح تـ ـي ــرا فـ ــي م ـن ـط ـق ــة االسـ ـتـ ــدامـ ــة ب ــإك ـس ـب ــو أع ـج ــوب ــة
تـكـنــولــوجـيــة وه ـنــدس ـيــة قــائ ـمــة ب ــذات ـه ــا .وي ـض ــم ال ـس ـتــار ال ـحــديــدي
الـبــالــغ عــرضــه  440قــدمــاً  1000لــوح شمسي قــادر بــاإلضــافــة إلى

أشجار الطاقة الـ  18المحيطة حتى أربعة جيغاواط في الساعة
من الطاقة البديلة سنوياً .وسيدخل جناح تيرا ضمن إرث إكسبو
في «ديستريكت  »2020على شكل متحف للعلوم والتعلم.
وي ـت ـم ـي ــز ج ـن ــاح ه ــول ـن ــدا فـ ــي م ـح ــاول ــة السـ ـتـ ـع ــراض ال ـح ـل ــول
االبـتـكــاريــة فــي قـطــاع الـطــاقــة والـتـكـنــولــوجـيــا وال ــزراع ــة بـتـمـحــوره
حــول نـظــام مـنــاخــي دائ ــري .ويـقــوم الـتــركـيــب ال ـمــوازي لماكينة
ج ـم ــع الـ ـمـ ـي ــاه مـ ــن ال ـ ـه ـ ــواء ال ـم ـح ـي ــط والـ ـطـ ــاقـ ــة مـ ــن ال ـش ـم ــس
ب ــاس ـت ـخ ــدام األل ـ ـ ــواح ال ـش ـم ـس ـي ــة وت ــرب ـي ــة ال ـف ـط ــر ع ـل ــى ال ـش ـكــل
المخروطي.
ويتمحور تصميم موانئ دبي العالمية حول مفهوم «تدفق
ال ـت ـج ــارة» وي ـت ـيــح ل ـل ــزوار اس ـت ـك ـشــاف ح ــرك ــة ال ـت ـج ــارة م ــن حــول
الـعــالــم كــأســاس لــاقـتـصــاد الـعــالـمــي ،كـمــا يـسـلــط الـضــوء على
الحلول التي من شأنها تحسين فعالية الشبكات اللوجستية
ورشاقتها.

التفيا
دبي-سعيدالوشاحي

 ٢٢جمــادى األولى  ٢٧ | 144٣ديســمبر  | ٢٠٢١العــدد  | ١٥١٦٥االثنين

م
و
طن االبتكارات ال

وضـعــت الــدول المشاركة فــي «إكسبو 2020
دب ـ ــي» م ــوض ــوع االس ـت ــدام ــة ع ـل ــى رأس أول ــوي ــات ـه ــا،
وعنواناً ألجنحتها ،لتعرض خالل الحدث العالمي أحدث
االبتكارات والتقنيات الخاصة باالستدامة والحفاظ على البيئة،
وتعد جمهورية التفيا إحدى هذه الدول التي حرصت على أن تجمع
بـيــن األخـضــر والـمـبـتـكــر ،وتـحـصــل عـلــى مــواد ومـنـتـجــات مصنوعة في
مختلف المجاالت من إعادة تدوير مخلفات البيئة.
وت ـس ــرد الت ـف ـي ــا ف ــي ج ـن ــاح ـه ــا ،ك ـي ــف ق ــام رجـ ــال أع ـم ــال ـه ــا ب ــاخ ـت ــراع
أش ـيــاء رائ ـعــة ومــراع ـيــة لـلـبـيـئــة ومـسـتـلـهـمــة مــن الـطـبـيـعــة ،مــن خــال
دعمهم لألبحاث التي تساهم في االستفادة من مخلفات الطبيعة،
وتحويلها إلى منتجات ومواد تدخل في الصناعات التحويلية والطب
والمجاالت التجارية ،ومن أبرز النتائج التي تم تحقيقها العمل على
استنساخ خيوط العنكبوت الستعمالها في مجال طب األحياء ،كما
تم اختراع خيوط الكهرمان الستخدامها في المجال ذاته.

» جانب من جناح التفيا في
«إكسبو» | تصوير :إبراهيم صادق
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راء
خض

أبحاث

عطاء

وتكريماً لعطاء البيئة وحرصاً على الحفاظ عليها أطلقت التفيا

ك ـم ــا ح ــرص ــت الت ـف ـي ــا ع ـل ــى االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن إفـ ـ ـ ــرازات ش ـج ــرة ال ـب ـت ــوال
واسـتـخــدامـهــا كـبــديــل لـلـمــاء فــي مـسـتـحـضــرات الـتـجـمـيــل ،حـيــث أكــد
الـعـلـمــاء الــاتـفـيــون بـعــد أب ـحــاث أج ــروه ــا ،أن إضــافــة ش ـجــرة الـبـتــوال
للمستحضر تعمل على زيــادة خصائص مكافحة الشيخوخة ،وهو
مــا دفــع السكان والـشــركــات فــي بــدايــة فصل الربيع على جمع قرابة
 200ألــف طن سنوياً من مياه األشـجــار التي تنتشر في غابات التفيا
الــوطـنـيــة وحــدهــا ،وهــي مـيــاه غـنـيــة بــالـفـيـتــامـيـنــات والـمـعــادن األخــرى
وتستعمل كشراب صحي أيضاً إلى جانب استخدامها كبديل الماء
في مستحضرات التجميل.

العديد من المبادرات لحمايتها من التأثيرات البشرية ،وأطلقت
حملة كـبـيــرة للتنظيف ،وهـنــاك الـعــديــد مــن الـمـبــادرات المميزة
الناشطة لالعتناء بطبيعتها وبيئتها منذ الـعــام  ،2008ويهدف
م ـشــروع حـمـلــة الـتـنـظـيــف الـكـبـيــرة لـجـعــل التـفـيــا أكـثــر بـلــد خـضــرة
ون ـظــافــة ف ــي ال ـعــالــم ،حـيــث إن ــه ف ــي ك ــل سـنــة عـنــد ت ــاري ــخ مـعـيــن
يجتمع آالف المتطوعين لتنظيف األراضي وجمع النفايات وزرع
األشجار والنباتات األخرى وترميم الحدائق ،كجزء من مشروع
م ـئ ــوي ــة الت ـف ـي ــا ،ك ـم ــا ي ـت ــم ض ـم ــن مـ ـش ــروع م ـئ ــوي ــة الت ـف ـي ــا إح ـص ــاء
األش ـج ــار الـعـظـيـمــة وه ــذه األش ـج ــار ه ــي أق ــدم وأك ـب ــر عـيـنــات مــن
فصائلها ،وهــي تشهد على عظمة وروعــة عــالــم الطبيعة ،ومن
المعتقد أن في التفيا حوالي  3000شجرة عظيمة.

منصة

ك ــذل ــك تـ ـت ــراف ــق االب ـ ـت ـ ـكـ ــارات مـ ــع االس ـت ـع ـم ــال الـ ــواسـ ــع ل ـل ـم ــواد

دبي–مرفتعبدالحميد
ُتـ ـع ــدّ دولـ ـ ــة م ــدغ ـش ـق ــر م ــن الـ ـج ــواه ــر األف ــري ـق ـي ــة ال ـق ـل ـي ـلــة
الـمـتـبـقـيــة ال ـتــي لــم يـكـتـشـفـهــا الـكـثـيــر حـتــى اآلن ،ويـعـيــش
عـلــى أرض ـه ــا س ـكــان ي ـن ـحــدرون م ــن ال ـعــديــد م ــن الـطــوائــف
واألع ـ ــراق ،وك ــون ــت شـعـبــاً يـتــألــف م ــن  18جـمــاعــة عــرقـيــة
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،م ـن ـت ـش ــرة فـ ــي ش ـت ــى أنـ ـح ــائـ ـه ــا ،ي ـع ـي ـش ــون فــي
ت ـجــانــس وان ـس ـج ــام وت ــآل ــف ،ح ـيــث تـ ــذوب ف ــي م ــا بـيـنـهــم
الفروقات ،شعب مدغشقر المنحدر من أصول أفريقية
وإنــدون ـي ـس ـيــة ،مـتـشــابـهــون ف ــي لـغـتـهــم ،وف ــي الـكـثـيــر مــن
الـ ـع ــادات وال ـت ـقــال ـيــد ال ـم ــوج ــودة ف ــي إنــدون ـي ـس ـيــا ،زوارهـ ــا
الـكـثــر عـلــى مــر ال ـتــاريــخ ،تــركــوا بـصـمـتـهــم ال ـتــي نــراهــا اآلن
واض ـح ــة ومـتـغـلـغـلــة ف ــي ثـقــافـتـهــم إل ــى األبـ ــد ،ب ــداي ــة مــن
الرحالة العرب ،وحتى المستعمرين الفرنسيين.
كما تؤمن مدغشقر ،التي تقع في المحيط الهندي،
بأن االعتزاز بماضي اإلنسان وأصله وتاريخه وثقافته ،هو
األساس لبناء أي مستقبل قوي ،مشددة على أن نسيان
التاريخ سيفضي حتماً إلى فقدان الهوية.

مدغشقر
نكهة الـ  18عرقاً

تنوع

مدغشقر ،التي ارتبط اسمها بفيلم الرسوم المتحركة،
ال ـ ــذي ي ـح ـمــل االس ـ ــم ن ـف ـس ــه ،ت ــؤك ــد م ــن خـ ــال ج ـنــاح ـهــا
الواقع بمنطقة االستدامة في «إكسبو  2020دبي» ،على
ت ـنــوع الـخـلـفـيــات الـعــرقـيــة والــدي ـن ـيــة ،وأن ـهــا تـعـتـبــر مـصــدر
ق ــوة ل ـل ــدول ،ول ـيــس ض ـع ـفــاً ،وأن ت ــاري ــخ الـ ــدول يـتـشـكــل
غــالـبــاً مــن خــال الـتـجــانــس الـعــرقــي والـعـنـصــري والـلـغــوي
والـطــائـفــي والــديـنــي ،حـيــث أصـبـحــت واح ــدة مــن وجـهــات

التقليدية والـطـيــن والـكـتــان وشمع
العسل وحرف األملود ،ولكن أفخم
هـ ــذه الـ ـمـ ــواد ه ـن ــا ه ــو ال ـخ ـش ــب ب ــا ش ــك،
ح ـيــث إن الـمـصـمـمـيــن الـحــديـثـيــن يـسـتـخــدمــونــه
في الساعات اليدوية وإطــارات النظارات والمصابيح
وأغـ ـلـ ـف ــة الـ ـهـ ــواتـ ــف ال ـم ـح ـم ــول ــة واألل ـ ـع ـ ــاب وحـ ـت ــى إطـ ـ ــارات
الدراجات.
ولم يقتصر األمر على ذلك بل حولت التفيا أرضها الخصبة
ومـحــاصـيـلـهــا الــزراعـيــة إلــى مـنـصــة لـتـطــويــر األف ـكــار ،حـيــث سنت
قوانين للمشاريع الناشئة والمعتمدة حديثاً ،وتتضمن أدواتها
شـبـكــة ضــريـبـيــة مـبـسـطــة وطــرقــاً عــديــدة لـلــدعــم ،تـشـمــل رخـصــة
إق ــام ــة الت ـف ـي ــة ألص ـح ــاب ال ـم ـش ــاري ــع ال ـن ــاش ـئ ــة م ــن دول ال ـعــالــم
الـثــالــث ،ومصممة لتقدم الـفــائــدة الـقـصــوى لمن يحتاج لنظام
ال ــدف ــع ال ـم ـقــدم ،ويـشـجــع أص ـح ــاب ال ـم ـشــاريــع الـنــاجـحـيــن عـلــى
دع ــم أص ـح ــاب ال ـم ـشــاريــع ال ــذي ــن ال ي ــزال ــون ف ــي ب ــداي ــة الـطــريــق،
يتشاركون بخبرتهم ومعارفهم دون انتظار مقابل.

»معروضات داخل جناح
مدغشقر في إكسبو | البيان

الـسـيــاحــة الـبـيـئـيــة األك ـثــر ت ـفــرداً فــي الـعــالــم ،حـيــث تــذخــر
بــالـنـبــاتــات وأن ــواع الـحـيــوانــات الـتــي ال تــوجــد فــي أي مكان
آخر في العالم.

عجائب

وتنقسم مهمة مدغشقر إلى  3خطوات رئيسة
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،وهـ ـ ــي :ت ـث ـق ـي ــف األشـ ـخ ــاص
دون فـ ـ ـق ـ ــدان ال ـ ـهـ ــويـ ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة
لـلـعــديــد مــن الـقـبــائــل المقيمة
فـيـهــا ،وت ـحــويــل الـصـنــاعــات
المميزة للبلد من الزراعة
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــن وإنـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاج
ال ـف ــان ـي ـل ـي ــا والـ ـم ــاب ــس،
إل ـ ـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـن ـ ـ ــاع ـ ـ ــات أك ـ ـثـ ــر
اسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة ،وأخ ـ ـ ـي ـ ـ ــراً،
ح ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـع ـ ـ ـج ـ ـ ــائ ـ ـ ــب
الطبيعية التي تفخر بها
م ــدغ ـش ـق ــر ،ال ـت ــي حـصـلــت
ع ـلــى اس ـت ـقــال ـهــا ع ــن فــرنـســا
في عــام  ،1960وهــذا لن يتأتى
إال بتضافر الجهود.
وغ ــال ـب ــاً م ــا ي ـط ـلــق ع ـلــى مــدغ ـشـ ـقــر اســم
«ال ـجــزيــرة ال ـح ـم ــراء» ،بـسـبــب ل ــون تــربـتـهــا ،كـمــا تـعــرف
أيضاً باسم «القارة الثامنة» في العالم ،بسبب انفصالها
ع ــن أفــري ـق ـيــا ،وه ــي تـتـمـيــز بـكــونـهــا بـقـعــة ش ــدي ــدة الـتـنــوع
البيولوجي ،إذ إن  % 90من كائناتها البرية ،ال تتوفر في
أي مكان آخر في العالم.
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عروض األسبوع البرازيلية
محاكاة راقصة لنهر األمازون

» عرض راقص على المياه في الجناح البرازيلي | البيان

وباجي ،وكاريمبو ،وفانيراو ،وماراكاتو وكوادريال ،وتقدمها مجموعة من أشهر الفرق االستعراضية
البرازيلية ،على منصة تم نصبها فوق ساحة الماء ،بالطابق األرضي من جناح البرازيل.
عن هذه العروض قال لوسيانو ليما مدير العروض والفعاليات والبرتوكول بجناح
ال ـب ــرازي ــل« :لــدي ـنــا عـ ــروض مــوسـيـقـيــة م ــن م ـنــاطــق مـخـتـلـفــة م ــن ال ـب ــرازي ــل ،وخــاصــة
ً
ً
منطقة الجنوب الشرقي ،كما نقدم كرنفاالً
وأصواتا
رائعا من ريو دي جانيرو،
ً
ً
ش ـه ـي ــرة م ــن ش ـم ــال ش ــرق ــي الـ ـب ــرازي ــل ،ون ـق ــدم أي ـض ــا ع ــرض ــا داخ ـ ــل ال ـم ــاء،
لمحاكاة نهر األمــازون .كما تتنوع الرقصات واالستعراضات المقدمة،
والـتــي قمنا بجلبها مــن مناطقها األصـلـيــة فــي الـبــرازيــل ،وجميع تلك
الـ ـع ــروض واالسـ ـتـ ـع ــراض ــات ،ت ـش ـكــل ج ـ ــزءاً ال ي ـت ـج ــزأ م ــن ت ـقــال ـيــدنــا
وثـقــافـتـنــا وأسـلــوب حـيــاتـنــا» .وأض ــاف« :كـمــا حــرصـنــا عـلــى أن تظهر
العروض المقدمة خالل فترة األعياد ،الطريقة التي نحتفل بها
ً
أيضا لتنظيم عرض
بعيد الميالد المجيد في بالدنا ،ونخطط
خـ ــاص ،اح ـت ـف ــاالً بــال ـيــوم الــوط ـنــي ل ـل ـبــرازيــل ف ــي إك ـس ـبــو 2020
دبي ،وذلك في فبراير المقبل».

دبي-البيان
بـمـصــاحـبــة اإليـقــاعــات الـبــرازيـلـيــة الـصــاخـبــة ،واألن ـغــام الـشـعـبـيــة الـتــي تــدعــو زوار إكسبو
 2020دب ــي ل ــاح ـت ـف ــال ،ي ـق ــدم ج ـن ــاح ال ـب ــرازي ــل ع ــروض ـ ًـا م ـن ــوع ــة ل ـل ــرق ــص الـشـعـبــي
والـفـلـكـلــوري الـبــرازيـلــي ،كــل يــوم سـبــت ،ل ــزوار الـحــدث الــدولــي ،الــذيــن يرغبون
بــالـتـمـتــع ب ــأج ــواء ال ـبــرازيــل ومــوسـيـقــاهــا وعــروض ـهــا الـنــابـضــة بــالـحـيــاة .تتميز
الـمــوسـيـقــى ال ـبــرازي ـل ـيــة بـجـمـعـهــا بـيــن ألـ ــوان مــوسـيـقـيــة مـخـتـلـفــة ،نـتـيـجــة
ل ـتــأثــرهــا بــالـمــوسـيـقــى األف ــري ـق ـي ــة واألم ــري ـك ـي ــة واألوروب ـ ـيـ ــة ،ك ـمــا تـتـمـيــز
ب ـج ـم ـع ـهــا مـ ــا ب ـي ــن ال ـم ــوس ـي ـق ــى والـ ــرقـ ــص واالس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ،واألزيـ ـ ــاء
الزاهية األلوان ،مثل تلك المستخدمة في العروض التي يقدمها
ال ـج ـنــاح ،وال ـت ــي ت ــم تـصـمـيـمـهــا وتـنـفـيــذهــا ف ــي ال ـب ــرازي ــل خـصـيـصـ ًـا
ل ـه ــذه الـ ـع ــروض .ت ـضــم ه ــذه ال ـف ـعــال ـيــة ،م ـج ـمــوعــة م ـنــوعــة مــن
الـعــروض الـتــي تـقــدم لـلــزوار ،اإليـقــاعــات األشـهــر فــي الـبــرازيــل،
م ـثــل ال ـس ــام ـب ــا ،ومــوس ـي ـقــى ال ـك ــرن ـف ــال ،وس ـي ــري ــا ،وس ـي ــري ــري،

جو ستيلجو
وليا سالونغا:
ذكاء وأناقة
موسيقية وغنائية
» ليا سالونغا

» جو ستيلجو

دبي-البيان
تـجـمــع مـئــات ال ــزوار حــول مـنـصــة الـيــوبـيــل ،لـحـضــور األمـسـيــة الموسيقية،
ال ـت ــي أحـيـتـهــا الـمـمـثـلــة وال ـم ـغ ـن ـيــة ل ـيــا ســالــون ـغــا ،وال ـم ـغ ـنــي وعـ ــازف الـبـيــانــو
الشهير عالمياً جو ستيلجو ،احتفاالً بيوم عيد الميالد في «إكسبو 2020
دب ــي» .األمـسـيــة ب ــدأت ب ــأداء اسـتـثـنــائــي لـلـمـغـنــي ومــؤلــف األغ ــان ــي ستيلجو
ل ـعــرضــه ،ال ــذي يـجـمــع بـيــن ال ــذك ــاء واألن ــاق ــة ،وتـبـعـتــه الـمـغـنـيــة الـفـلـبـيـنـيــة
سالونغا ،التي جعلت الجمهور يرقص ويغني مع األغــانــي األكثر شعبية
في المسرح الموسيقي ،المناسبة لفترة االحتفال بعيد الميالد المجيد،
باإلضافة إلى أدائها بعضاً من أنجح األغاني على مستوى العالم.
وأرادت المغنية سالونغا خالل عرضها أن تشارك الجمهور فرحة عيد
الميالد مــن خــال أغنيات «أيتها الليلة» ،و«هــا هــو عيد الـمـيــاد» و«امـنــح
نفسك ميالداً مجيداً صغيراً» ،وغيرها من األغنيات المميزة.
يـمـثــل ال ـع ــرض أول ح ـفــل مــوسـيـقــي لـســالــونـغــا أمـ ــام ج ـم ـهــور ح ــي مـنــذ

مارس  ،2020عندما غنت في دبي أوبرا ،قبل أن توقف جائحة كوفيد 19
الحفالت الموسيقية على مستوى العالم.
وقالت سالونغا« :آخر مرة قدمت فيها عرضاً أمام الجمهور كانت هنا
في دبي! هل ذهب بعضكم إلى دبي أوبرا في مارس 2020؟ لقد كان وقت
عدم اليقين ،حسناً ،ال يزال األمر كذلك ،لكنني أعتقد أننا تمكنا جميعاً
من معرفة كيفية المضي قدماً ،فأنا أنظر إلى هذا الحشد وأنتم جميعاً
ترتدون أقنعة الوجه الطبية ،أنا فخورة جداً بكم».
وأضــافــت فــي نهاية عرضها« :شـكــراً للجميع فــي «إكسبو  2020دبــي»،
إنها معجزة عيد الميالد التي قمنا بها بالفعل ،إنه أمر مذهل ،شكراً لكم
جميعاً لوجودكم هنا وقضاء يوم عيد الميالد معنا».
ل ــدى ســالــونـغــا مـسـيــرة فـنـيــة طــويـلــة تـتـضـمــن الـقـيــام بـشـخـصـيــة كـيــم في
مِس سايغون ،وتقديم األداء الصوتي لشخصيتين من شخصيات أميرات
ديــزنــي الـشـهـيــرة وه ــن :األم ـيــرة يــاسـمـيــن ،وم ــوالن ،كـمــا حـصـلــت ســالــونـغــا
على جائزة تومي المرموقة والمعروفة على مستوى العالم.
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الخميس األخير في 2021

إيقاعات التينية تجمع العالم
دبي-البيان
ي ـقــدم ثــاثــة فـنــانـيــن مــوهــوب ـيــن ،إي ـقــاعــات أمــري ـكــا الـجـنــوبـيــة
وأن ـغ ــام ـه ــا ال ــراق ـص ــة إلـ ــى ال ـع ــال ــم ع ـبــر م ـن ـصــة إك ـس ـبــو 2020
دب ــي ،مـســاء الـخـمـيــس الـمـقـبــل ،لـيـبـثــوا الـحـمــاس والـحـيــويــة
فـ ــي هـ ـ ــواة ال ـم ــوس ـي ـق ــى مـ ــن زوار ال ـ ـحـ ــدث الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،وس ــط
االح ـت ـفــاالت الـكـبــرى ال ـتــي يـنـظـمـهــا بـمـنــاسـبــة األع ـي ــاد والـسـنــة
ال ـجــديــدة ،حـيــث ستنقل
المغنية اللبنانية حنين
أبـ ـ ـ ـ ــو شـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرا ،ال ـ ـتـ ــي
ت ـم ــزج الـمــوسـيـقــى
العربية
الكالسيكية
ب ــال ـت ــأث ـي ــرات ال ـك ــوب ـي ــة،
روح مــوس ـي ـقــى ال ـســال ـســا
إلــى مــوقــع إكـسـبــو ،2020
تقدم (حنين وذا التينو باند)
أداء ح ـيــويــاً عـلــى م ـســرح دبــي
ميلينيوم يضم موسيقى الجاز
وال ـ ـس ـ ــال ـ ـس ـ ــا والـ ـتـ ــانـ ـغـ ــو
األرجـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي وهـ ـ ـ ــاي

اليف من غانا ،وأفروبيت غرب أفريقيا ،والنويفو فالمنكو
اإلس ـب ــان ــي .ك ــان ــت ح ـن ـيــن ق ــد أط ـل ـق ــت أل ـب ــوم ـه ــا األول ،آرابـ ــو
كــوبــانــو ،فــي عــام  .2001غـنــت الـفـنــانــة الـجــذابــة فــي الـســابــق
ل ـعــدد مــن عـمــالـقــة ال ـطــرب ال ـعــربــي الــراح ـل ـيــن مـنـهــم محمد
عبدالوهاب ،وأسمهان ،وفريد األطرش وسيد درويش.

الموسيقيين الكوبيين المهمين في حياتها المهنية الطويلة،
بما في ذلك خوليو هوتيريث ،وخوانيتو ماركيث وتشوتشو
فالدي .تعتزم النجمة تقديم أغنيات مستوحاة من الحب
والحياة واألشخاص والطبيعة ،وال يسعها االنتظار للغناء
في إكسبو  2020دبي ألنه ببساطة يجمع «العالم كله تحت
نفس السقف!».

أمـ ــا ال ـم ـغ ـن ـيــة وال ــراقـ ـص ــة ال ـك ــوب ـي ــة أوم ـ ـ ــارا ب ــورت ــوون ــدو
بياليث ،وهي من أكبر المطربين في كوبا ،فتقدم
ت ــرك ـي ـب ـت ـه ــا الـ ـخ ــاص ــة مـ ــن ل ـ ــون ال ـب ــول ـي ــرو ال ـغ ـن ــائ ــي
الكوبي وموسيقى الجاز األمريكية على مسرح
دبــي ميلينيوم .تحظى بورتووندو بتقدير كبير
في بالدها منذ عقود ،وانطلقت إلــى مراتب
أعـ ـل ــى ب ــوص ـف ـه ــا ال ـع ـض ــو ال ـن ـس ــائ ــي ال ــوح ـي ــد
فــي الـفــرقــة الكوبية الحاصلة على جائزة
غرامي« ،بوينا فيستا سوشال كلوب».

البوب والفالمنكو

البوليرو

حياة مهنية

ب ـ ـيـ ــايـ ــث أي ـ ـ ـضـ ـ ــاً ع ـ ـضـ ــو م ـ ــؤس ـ ــس ف ــي
الفرقة الغنائية الشعبية «كوارتيتو
دايـ ـ ــدا» وت ـع ــاون ــت م ــع ال ـع ــدي ــد مــن

جاي أبو

أومارا بياليث

حنين أبو شقرا

أما الملحن وكاتب األغاني التشيلي سيرهيو كاتاالن فيقدم
على مسرح دبي ميلينيوم مجموعة ممتعة تضم موسيقى
ال ـ ـب ـ ــوب ،واألغـ ـنـ ـيـ ــات ال ــروم ــانـ ـسـ ـي ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة ،وال ـف ــان ــك
والـفــامـنـكــو ،إذ تـجـمــع فــرقـتــه مــوسـيـقـيـيــن مــن مختلف
أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ش ـي ـلــي وك ــوب ــا وال ـم ـم ـل ـكــة
ال ـم ـت ـح ــدة وك ــازاخـ ـسـ ـت ــان ومـ ــولـ ــدوفـ ــاَ ،
وتـ ـع ــد ال ـج ـم ـهــور
ب ـمــزيــج م ــن إي ـق ــاع ــات أمــري ـكــا ال ـج ـنــوب ـيــة وأوروبـ ـ ــا .ووص ــف
كاتاالن مشاعره عند اكتشافه أنه سيقدم حفال ً في إكسبو
 2020بــال ـقــول أن ــه يـشـكــل «م ـف ــاج ــأة س ـع ـي ــدة» .ي ـقــام حـفــل
ح ـن ـيــن أبـ ــو شـ ـق ــرا ،وأومـ ـ ـ ــارا بـ ــورتـ ــوونـ ــدو ب ـي ــاي ــز ،وس ـيــره ـيــو
كـ ــاتـ ــاالن ع ـل ــى م ـس ــرح دبـ ــي م ـي ـل ـي ـن ـيــوم ب ــداي ــة م ــن ال ـســاعــة
الـتــاسـعــة والـنـصــف مــن م ـســاء ي ــوم  30ديـسـمـبــر بـتــوقـيــت
اإلمارات.

سيرهيو كاتاالن

دبي-البيان

يبهر الجمهور بالعزف والغناء

أبـهــر الـمــوسـيـقــي الـفـنــان ج ــاي أب ــو ،الـمـعــروف بــأسـطــورة مــوسـيـقــى الـبـلــوز في
الـمـشـهــد الـمــوسـيـقــي ب ــدول ــة اإلم ـ ــارات ،جـمــاهـيــر إك ـس ـبــو  2020دب ــي ،بــأدائــه
مـجـمــوعــة م ــن أش ـهــر األغ ــان ــي الـعــالـمـيــة ،وب ـع ـضـ ًـا م ــن أغــان ـيــه األص ـل ـيــة ،الـتــي
ي ـقــدم ـهــا ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ،وذلـ ــك خ ــال ال ـح ـفــل الـ ــذي ق ــدم ــه ع ـلــى م ـس ــرح دبــي
ملينيوم في موقع الحدث الدولي.
ق ــدم ال ـمــوس ـي ـقــي ال ـش ــاب ال ـب ــال ــغ م ــن ال ـع ـمــر  30ع ــام ـ ًـا ،أغ ـن ـيــة «ان ـت ـظــرنــي»
« ،»Wait For Meوهي أغنيته األولى التي صدرت منذ حوالي  10سنوات،
ً
أداء خــاصـ ًـا ألغـنـيــة لـيــونـيــل ريـتـشــي بــاســم «،»All Night Long
كـمــا ق ــدم
ً
ً
ً
والتي حققت نجاحا كبيرا عام  ،1998مضفيا عليها أسلوبه الفريد في عزف
موسيقى البلوز.
واستمتع الجمهور بأغنيات منوعة للمغني ومؤلف األغاني جاي أبو ،وهي
يعزف بعذوبة على غيتاره ،ومنها أغنيتا « »Moveو«.»Buckle Up
وق ــال الـمــوسـيـقــي الـمـقـيــم فــي اإلمـ ــارات ،إنــه يــريــد أداء أغـنـيــة عـيــد الـمـيــاد
ل ـل ـج ـم ـهــور ،م ــع ف ــرق ـت ــه ،ل ــاح ـت ـف ــال ب ــال ـع ـي ــد ،وش ـج ــع ال ـج ـم ـه ــور ع ـل ــى ال ـغ ـنــاء
بصحبته ،وقــال« :عـيــد مـيــاد مجيد للجميع .أعـلــم أن الكثير مــن الـنــاس قد
َ
يتسن للجميع أن يسعدوا بالتواجد مع أسرهم.
انفصلوا عن عائالتهم ،ولم
لذا ،إذا كنت لم تكن كذلك ،آمل أنك تقدر حقيقة أنك قريب من أحبائك».
وأعرب جاي أبو في نهاية الحفل ،عن شكره إلكسبو  2020دبي ،ولدولة
اإلمـ ــارات ول ـل ـح ـضــور ،ق ــائ ـاً« :ح ـضــوركــم ح ـقـ ًـا يـعـنــي لـنــا الـكـثـيــر ،نـحــن نعمل
ً
أشخاصا يشاهدوننا
بجد لالستعداد لهذه العروض ،وعندما نرى أن هناك
ً
ً
بالفعل ونحن نقوم بهذا العرض من أجلهم ،فإن هذا يحدث فرقا كبيرا».
ج ــاي أب ــو ه ــو مــوس ـي ـقــي م ــوه ــوب ل ـل ـغــايــة ،ي ـســافــر إل ــى ال ـك ـث ـيــر م ــن األم ــاك ــن
لـتـقــديــم مــوهـبـتــه ،ويـتـمـيــز بــالـطــريـقــة ال ـتــي ي ـعــزف بـهــا عـلــى الـغـيـتــار ،بـعــذوبــة
وبـلـمـســة مـفـعـمــة بــالـحـيــويــة ،ووص ــل م ــؤخ ــراً إل ــى ال ـمــراكــز ال ـثــاثــة األولـ ــى فــي
مسابقة «يــا ســام» للمواهب الناشئة ،ومـنــذ ذلــك الحين ،ازدادت شعبيته
بشكل كبير.

جاي أبو خالل
الحفل على مسرح
ميلينيوم | البيان

حطب عيد
الميالد

يفرج عن الهدايا بالعصي

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

من الخشب مليئة بالحلوى أو الهدايا الصغيرة ومزينة بوجه يشبه وجه رجل الثلج له أربــع أرجــل من
الخشب أيضاً .وتنص التقاليد على أن يعتني األطفال جيداً بالخشب في األيام التي تسبق عيد الميالد،
والـحـفــاظ عـلـيــه داف ـئــاً وإط ـعــامــه ،حـتــى يـنـتــج الـحـلــوى أو الـهــدايــا عـشـيــة عـيــد الـمـيــاد .ويـكـتـشــف األطـفــال

والكبار على حد سواء الطريقة الخاصة لالحتفال في جناح دولة أنــدورا في إكسبو  2020دبي ،والذي
عرض لــزواره أمس تقليداً غير عــادي لالحتفال ،هو «تيو دي نــادال» ،أو «حطب عيد الميالد» .وشارك

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

الـحـلــوى ال ـلــذيــذة مــن حـطــب عـيــد ال ـم ـيــاد .وي ـبــدأ ه ــذا الـتـقـلـيــد مـطـلــع شـهــر ديـسـمـبــر ،حـيــث ي ـقــوم األهــل
بإطعام «تيو دي نــادال» عبر وضع قطع من المكسرات والحلوى الصلبة ثم تغطية القطعة الخشبية.
وتظهر لوحات قديمة تصور هذا التقليد األطفال وهم ينهالون بالعصي على القطعة الخشبية لكي تفرج

» «تيو دي نادال» في جناح أندورا | البيان

عــن الـهــدايــا ،إال أن تقليد الـضــرب تــاشــى فــي الـعـصــر الـحــديــث ،حـيــث يـقــوم األهــل بفتح الـصـنــدوق أثـنــاء

تحضير األطفال للعصي ليلة عيد الميالد.
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رئيس التحرير المسؤول

مـنىبوسـمرة

حياكمـ
ّ
» ليلى بن هدنة

«إكسبو» وتكريس االنفتاح
رس ــخ إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي ،نــوع ـيــة ج ــدي ــدة م ــن م ـعــارض
إكسبو الدولية ،حيث جمع بين ثقافات األمم وماضيها
وحــاضــرهــا ومـسـتـقـبـلـهــا ،مــا مـنـحــه ت ـفــرداً كـبـيــراً ،كـحــدث
ع ــال ـم ــي ي ـج ـم ــع ت ـح ــت س ـق ــف واح ـ ــد ،م ــام ــح م ـه ـم ــة مــن
تاريخ الشعوب وتراثها اإلنساني ،بكل ما يتسم به من
تـنــوع ،مــا يجنب األمــم والـشـعــوب الـصــدام ،الــذي يقلل
م ــن فــاعـلـيــة ال ـق ـيــم ال ـح ـضــاريــة ال ـت ــي تــرت ـكــز ع ـلــى األخ ــاق
وال ـم ـع ــام ــات اإلن ـس ــان ـي ــة ال ــراقـ ـي ــة ،وال ـس ـم ــو بــال ـث ـقــافــات
اإلنسانية إلى أنواع من الحوار اإليجابي ،إذ إن البشرية
اآلن ،في أشد الحاجة للتواصل الحضاري ،الذي سارت
عليه منذ فجر التاريخ ،ولم تشذ عنه في أي حلقة من
حلقات التطور.
وال ش ــك أنـ ــه ال ي ـم ـكــن ل ـح ـض ــارة ب ـع ـي ـن ـهــا ،اح ـت ـك ــار قـيــم
ال ـت ـق ــدم وأس ــال ـي ـب ــه ،ألن ال ـت ـق ــدم اإلن ـس ــان ــي ه ــو مـحـصـلــة
ح ـضــارات مـتـنــوعــة ،وت ـجــارب مـتـعــددة ،لــذلــك ،فــالـتـنــوع
ه ــو م ـصــدر إثـ ــراء وع ـط ــاء لـصــالــح ت ـقــدم اإلن ـس ــان ،بـغــض
ال ـن ـظــر ع ــن هــوي ـتــه وث ـقــاف ـتــه ،وق ــد ن ـجــح إك ـس ـبــو دب ــي فــي
تحقيق مكاسب رائدة على جبهات التواصل واالتصال،
وفي مختلف مجاالت خدمة اإلنسان ،بصورة لم يسبق
لها مثيل ،من خــال نشر اإليجابية ،وتوطيد العالقات
مع الشعوب ،واالنفتاح على الثقافات األخرى ،وتبادل
المعارف والخبرات في ما بينها ،ما يجسد قدرة العالم
على تخطي التحديات ،وتحويلها إلى فرص تنموية ،عبر
الشراكات والتحالفات التي تركز على االبتكار واإلبداع،
ونشر األمل والطمأنينة.
وغـنــي عــن ال ـقــول إن إكـسـبــو  2020دب ــي ،تـصــب دالالت ــه
ون ـتــائ ـجــه ف ــي ص ــال ــح ال ـب ـش ــري ــة ،ح ـيــث أس ـه ــم ف ــي إي ـجــاد
قنوات للتفاهم بين الشعوب ،على اختالف مشاربهم،
م ـ ــن خ ـ ــال ت ــوفـ ـي ــر ال ـب ـي ـئ ــة ال ـم ـن ــاس ـب ــة ل ـ ـح ـ ــوار ت ـف ــاع ـل ــي،
يـسـتـعــرض قـضــايــا ثـقــافـيــة واق ـتـصــاديــة ،تـعــزز مــد جـســور
التفاهم بين دول العالم في مختلف المجاالت ،وقد تم
تخصيص يوم وطني لكل دولة ،للتعريف بثقافتها ،بما
يعزز التقارب والوئام اإلنساني ،ونشر السالم والمحبة
والتسامح والتعاون بين بني البشر.

توثيق الفرح
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االحتفال باليوم الوطني
لجمهورية كيريباتي

ساحة الوصل

م ــذه ـل ــة م ـف ـع ـم ــة ب ــال ـح ـي ــوي ــة الـ ـت ــي ال ت ـن ـس ــى .وع ـل ــى
دبي-البيان
الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن ه ـ ــذه ال ـق ـم ــم ال ت ـش ـك ــل س ـ ــوى %10
من مناظر البالد الطبيعية الساحرة ،فقد أصبحت
ش ـ ــارك م ـت ـس ـ ّـل ــق ال ـج ـب ــال ال ـك ــازاخ ـس ـت ــان ــي ال ـم ـش ـه ــور
ً
تتمتع بشهرة عالمية كبيرة وباتت مقصدا للحمالت
عــالـمـيــاً وسـفـيــر الـنــوايــا الـحـسـنــة مــاكـســوت زهــومــايــف
االستكشافية من مختلف أنحاء العالم».
في احتفاالت بالده باليوم الوطني في إكسبو 2020
وأضــاف« :كــل عــام تجتذب القمم الكازاخستانية
دب ــي ،مـسـتـفـيــداً مــن هــذه الـمـنــاسـبــة لتسليط الـضــوء
ً
ً
عـ ــددا ك ـب ـيــرا م ــن ال ـس ـيــاح م ــن جـمـيــع أن ـحــاء
عـلــى الـمـقــومــات الـسـيــاحـيــة الــرائ ـعــة الـتــي
ال ـ ـعـ ــالـ ــم .حـ ـي ــث ت ـس ـت ـق ـط ــب ق ـم ـم ـنــا
تشتهر بـهــا كــازاخـسـتــان باعتبارها
المتسلقين الهواة والمحترفين
م ـ ـ ـ ـ ــن أف ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات
ّ
على حــد ســواء ،وتجعلهم
لتسلق الجبال.
العالمية
ي ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرون ب ـ ـ ــرغ ـ ـ ـب ـ ـ ــة ال
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان زهـ ـ ــومـ ـ ــايـ ـ ــف
ت ـق ــاوم ل ـت ـحــدي واخ ـت ـبــار
قـ ـ ــد ق ـ ـ ــاد ف ـ ــري ـ ـق ـ ــاً م ــن
قدراتهم في جبال تيان
مـ ـتـ ـسـ ـلـ ـقـ ــي ال ـ ـج ـ ـب ـ ــال
ّ
ش ــان أو دزن ـجــر أالت ــاو،
ليتسلقوا
هــذا الـعــام
أو حـ ـتـ ــى عـ ـلـ ــى ح ـ ــواف
ب ـ ـ ـن ـ ـ ـج ـ ـ ــاح  30ق ـ ـمـ ــة
جبال كاركارالينسكي».
ج ـ ـ ـب ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة احـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاءً
ونجح زهومايف ،قائد
بالذكرى السنوية الـ 30
الفريق الوطني الذي يتحدر
على استقالل البالد.
من مدينة «ألماتي» ،في ّ
تسلق
وب ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ق ــال
ماكسوت زهومايف
القمم الـ  14األعلى في العالم خالل
زه ــوم ــاي ــف« :ي ــوف ــر إك ـس ـب ــو 2020
فـ ـت ــرة  10س ـ ـنـ ــوات و 10أي ـ ـ ــام ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ــك
دبـ ــي أف ـض ــل م ـن ـصــة ل ـل ـت ــروي ــج ل ـب ــادن ــا عـلــى
تـسـ ّـلــق قـمــة جـبــل ايـفــرســت مــرتـيــن ،وذل ــك مــن دون
الساحة العالمية ،وتسليط الضوء على المجموعة
الـحــاجــة الس ـت ـخــدام أكـسـجـيــن إضــافــي أو حـتــى دعــم
الـمـتـنــوعــة مــن نـقــاط الـجــذب الـسـيــاحـيــة عـبــر أراضـيـنــا.
م ــن م ــرش ــدي ــن ،ل ـيــرفــع ال ـع ـلــم الــوط ـنــي ل ـكــازاخ ـس ـتــان
ويـتـمـثــل الـتـحــدي األكـثــر إث ــارة لــاهـتـمــام ال ــذي تقدمه
فوق أعلى قمة في العالم.
ك ــازاخ ـس ـت ــان ف ــي ج ـبــال ـهــا ،ال ـت ــي ت ـ ِـع ــد ال ـ ــزوار بـتـجــربــة

تايالند تستثمر في
المستقبل من بوابة
الحدث العالمي
ي ـس ـع ــد جـ ـن ــاح ت ــاي ــان ــد ،كـ ــواحـ ــد مـ ــن أشـ ـه ــر األج ـن ـح ــة فــي
إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي ،بـتـلـقــي ال ــدع ــم ال ـتــرح ـي ـبــي م ــن مـكـتــب
تايالند للمعارض والمؤتمرات (.)TCEB
وبصفته الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطوير وتعزيز
ودعــم األحــداث واسعة النطاق وقطاع تنظيم المؤتمرات
والـ ـلـ ـق ــاءات وال ـم ـع ــارض ف ــي ت ــاي ــان ــد ،فـ ــإن م ـك ـتــب تــايــانــد
للمعارض والمؤتمرات ( )TCEBيأمل االستعانة بـإكسبو
 2020دب ــي ل ـت ـعــزيــز ال ـق ـط ــاع وت ـح ـس ـيــن االت ـص ــال الـبـشــري
وال ـت ـن ـق ــل وال ـت ـن ـم ـيــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة ف ــي جـمـيــع
أن ـحــاء الـعــالــم .وإن الـهـيـئــة مـتـفــائـلــة أي ـضـ ًـا بـكــونـهــا سـتـكــون
قادرة على استضافة أعداد قياسية من فعاليات الشركات
واسعة النطاق في المستقبل القريب ،من خالل تسليط
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى ال ـ ـم ـ ــوارد وال ـ ـمـ ــرافـ ــق والـ ـمـ ـع ــال ــم ال ـس ـي ــاح ـي ــة
والمحافل العديدة والمذهلة في تايالند( .دبي  -البيان)

وجه من «إكسبو»

ساني فرغاس ..دليل الزوار في جناح باراغواي
دبي-عدنانالغربي
ت ـش ــارك ب ــاراغ ــواي ف ــي «إك ـس ـب ــو» ب ـج ـنــاح ف ــي مـنـطـقــة ال ـت ـن ـقــل ت ـحــت ش ـع ــار«رب ــط الـمـيــاه
والطاقة والتنقل» ،وتستعرض من خالله إمكاناتها وثرواتها الطبيعية وإبراز صادراتها
الرئيسية في الغذاء والطاقة الكهرومائية.
داخـ ــل ال ـج ـن ــاح ،ت ــأخ ــذ س ــان ــي ف ــرغ ــاس ال ـ ــزوار ف ــي ج ــول ــة ب ـيــن م ـح ـتــويــاتــه والـتـعــريــف
بــالـتـنــوع الـثـقــافــي لـبـلــدهــا الـغـنــي فــي ع ــدد الـلـهـجــات ال ـمــوجــودة ال ـيــوم فــي ال ـبــاراغــواي،
ويعتبر هذا التنوع اللغوي كنزاً
ً
حقيقيا نتج عن تراكم اللغات واللهجات األصلية التي
كانت تتحدث بها  19مجموعة مختلفة من السكان األصليين.
تـقــول ســانــي فــرغــاس ،وهــي إحــدى مــوظـفــات الـجـنــاح ،إن بــاراغــواي تتميز بتركيبتها
ال ــدي ـم ــوغ ــراف ـي ــة ال ـش ـبــاب ـيــة وب ـم ــزاي ــا نـسـبـيــة أخـ ــرى م ـثــل االس ـت ـق ــرار االق ـت ـص ــادي ال ـك ـلــي،

والـمـســؤولـيــة الـمــالـيــة والـتـضـخــم الـمـنـخـفــض والـمـنــاخ
األف ـض ــل ل ــأع ـم ــال ف ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وأضـ ــافـ ــت :تـضــم
ب ــاراغ ــواي طـبـيـعــة خ ــاب ــة ،وم ــوط ـن ـ ًـا ألك ـث ــر م ــن 700
نــوع من الطيور المختلفة وتعتبر األراضــي الرطبة
مــن الـمـنــاظــر الـســاحــرة وتـتـمـيــز بـتـنــوعـهــا الـبـيــولــوجــي
المذهل ،كما تعمل كخزانات للمياه وهي ضرورية
لمستقبل مستدام.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ف ـ ــرغ ـ ــاس أن ب ـ ـ ــاراغ ـ ـ ــواي دول ـ ـ ــة ج ــاذب ــة
لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـحـ ــو م ـ ـت ـ ــزاي ـ ــد بـ ـفـ ـضـ ــل م ــوق ـع ـه ــا
الجغرافي في وسط أمريكا الجنوبية وحدودها مع البرازيل
واألرجنتين وبوليفيا ،وقالت :اقتصاد باراغواي يمتلك أدا ًء جيداً،

ساني فرغاس

ون ــرح ــب ب ـكــافــة االس ـت ـث ـم ــارات ال ـخ ــارج ـي ــة ون ـق ــدم لــرجــال
ً
ً
مريحا
ونهجا
األعمال بيئة اقتصادية واستثمارية آمنة
لـلـحـصــول عـلــى اإلق ــام ــة الــدائ ـمــة .وأك ــدت فــرغــاس أن
ب ــاراغ ــواي مــن أب ــرز الـمـصــدريــن لـلـطــاقــة الـكـهــرومــائـيــة
الم ـت ــاك ـه ــا أحـ ــد ال ـم ــواق ــع الـ ــرائـ ــدة ع ــال ـم ـي ـ ًـا ف ــي تــول ـيــد
الطاقة النظيفة والمتجددة ،حيث يعتبر سد «ايتايبو
بيناسيونال» رمــزاً لـقــدرة اإلنـســان الهائلة بعد نجاحه
فــي الـسـيـطــرة عـلــى تــاســع أكـبــر نـهــر فــي الـعــالــم ،وسـمــي
السد بايتايبو نسبة للجزيرة الصغيرة التي كانت موجودة
فــي الـمــوقــع قـبــل ب ــدء الـعـمــل والـبـنــاء بــالـســد« ،ايـتــايـبــو» تعني
«الضوضاء التي يصنعها الماء عند اصطدامه بالصخرة.

