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يطلع على تجربة االستدامة في جناح البرازيل
العويس ّ
دبي-البيان
زار مـعــالــي عـبــدالــرحـمــن بــن محمد الـعــويــس ،وزيــر الصحة
ووق ــاي ــة الـمـجـتـمــع ،ج ـنــاح ج ـم ـهــوريــة ال ـب ــرازي ــل ف ــي مـنـطـقــة
«االسـ ـت ــدام ــة» ب ـم ـعــرض إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي ،الـ ــذي يـحـمــل
شعار «معاً من أجل التنمية المستدامة».
واطلع معاليه على التنوع الحيوي في البرازيل وأنهارها
وأش ـج ــار ال ـمــان ـجــروف وب ــرام ــج ال ـح ـفــاظ ع ـلــى الـبـيـئــة وال ـحــد
مــن الـتـغـيــر الـمـنــاخــي وخـطــط الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة لمنطقة
األمازون بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص واألطراف
المعنية لتعزيز التنمية وتطوير االقتصاد.

ملتقى عالمي

» عبدالرحمن العويس خالل جولة في جناح البرازيل | من المصدر

وأعرب معالي العويس عن إعجابه بالجناح الذي يعكس

الـثـقــافــة والـبـيـئــة فــي الـبــرازيــل ،مـشـيــراً إلــى أن إكـسـبــو 2020
دبــي يمثل ملتقى عــالـمـيــاً ويـقــدم فــرصــة نـمــوذجـيــة لــاطــاع
ع ـل ــى حـ ـضـ ــارات وتـ ـجـ ــارب وخـ ـبـ ــرات دول م ـت ـن ــوع ــة وي ـح ـقــق
الـتــواصــل بـيــن شـعــوب الـعــالــم وتـعــزيــز الـعــاقــات والــروابــط
ف ــي ال ـم ـج ــاالت وال ـق ـط ــاع ــات ك ــاف ــة وهـ ــو م ــا ي ـع ــد ان ـع ـك ــاس ــاً
ل ـل ــدور ال ـح ـض ــاري واإلن ـس ــان ــي الـ ــذي ت ـل ـتــزمــه دولـ ــة اإلم ـ ــارات
وق ـي ــادت ـه ــا ال ــرش ـي ــدة ب ـه ــدف اإلسـ ـهـ ــام ال ـف ــاع ــل وال ـم ــؤث ــر فــي
رســم مستقبل مـشــرق تنعم فيه الــدول والـشـعــوب بالخير
والرخاء واالزدهار.
وي ــرك ــز ال ـج ـنــاح ال ـبــرازي ـلــي عـلــى م ــوض ــوع االس ـت ــدام ــة عـبــر
طريقة تصميمه والـمــواد الـتــي يستخدمها والقابلة إلعــادة
تــدويــرهــا ومـحــاكــاة تصميم حــوض نـهــر األم ــازون الــذي يعد
األكبر بالعالم بمساعدة المؤثرات السمعية والبصرية في
تصميم هندسي متميز.

مفوض الجناح القبرصي:
«إكسبو»فرصة لشراكة استراتيجية قوية مع اإلمارات
اإلمارات

دبي  -وام
أكد الدكتور ستيليوس هيلموناس المفوض العام لجناح
قبرص في إكسبو  2020دبــي أن الحدث العالمي فرصة
فريدة لتعزيز وتنمية عالقات التعاون المشترك مع دولة
اإلمـ ــارات وتــأسـيــس شــراكــة اسـتــراتـيـجـيــة قــويــة وثـيـقــة بين
البلدين في مختلف المجاالت الحيوية.
ً
وقـ ـ ـ ــال إن دولـ ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات أظـ ـ ـه ـ ــرت الـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــا ط ــوي ــل
األم ــد بـتـعــزيــز ال ـت ـعــاون ال ــدول ــي فــي م ـجــال دع ــم الـتـعــافــي
االقـ ـتـ ـصـ ــادي وال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة ف ـي ـم ــا ي ـم ـث ــل إك ـس ـبــو
 2020مـنـصــة مـتـمـيــزة إلع ــداد وتـنـسـيــق الـجـهــود لمواجهة
التحديات العالمية بهدف بناء مستقبل أفضل للبشرية.
وأضــاف إن استضافة دولــة اإلمــارات العالم في مكان
واحـ ــد ال ـم ــرة األولـ ــى م ـنــذ جــائ ـحــة ك ــوف ـي ــد -19ت ـعــد إن ـج ــازاً
ك ـب ـي ــراً إذ ي ـت ـض ـمــن ال ـح ــدث أج ـن ــدة ث ــري ــة وم ـت ـحــدث ـيــن مــن
صـنــاع الـقــرار وممثلي الـصـنــاعــات مــن أنـحــاء الـعــالــم كافة
ما يجسد شعار الحدث الدولي «تواصل العقول وصنع
المستقبل» الذي يتحقق عبر مناقشة قضايا مختلفة في
محاور متعددة وال سيما االستدامة والتنقل والفرص.
وذكر أن بالده تشارك في إكسبو  2020دبي بفاعلية
وت ــدع ــم ال ـم ـن ــاق ـش ــات بـتـمـثـيــل ع ــال ــي ال ـم ـس ـت ــوى مــع
ال ـتــزام ـهــا م ـشــاركــة تـجــربـتـهــا واس ـت ـك ـشــاف فــرص
الشراكة بما يعود بالنفع على الجميع.
وأشار الدكتور ستيليوس هيلموناس
إل ــى أن دول ــة اإلم ـ ــارات بــذلــت ج ـهــوداً
م ـت ـم ـيــزة الس ـت ـضــافــة إك ـس ـبــو مـتـمـيــز
ونـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــح وال سـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي ظـ ــل
جــائ ـحــة عــال ـم ـيــة ،ف ـقــد شـيــدت
مــدي ـنــة إك ـس ـبــو الـمـتـمـيــزة مــن
ال ـص ـف ــر م ــع اع ـت ـم ــاد أج ـن ــدة
ثــريــة وفــاعـلــة وإط ــاق عــدد
ك ـ ـب ـ ـي ـ ــر م ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـفـ ــة وق ـ ـ ـ ــد ن ـج ــح
ال ـ ـح ـ ــدث الـ ـعـ ــالـ ـمـ ــي ف ــي
ال ـت ـك ـي ــف م ـ ــع الـ ـظـ ــروف

أظهرت التزاماً طويل األمد
بتعزيز التعاون الدولي لدعم
التعافي االقتصادي

الحدث العالمي

منصة لتنسيق الجهود
لمواجهة التحديات العالمية
وبناء مستقبل أفضل للبشرية

ال ـم ـص ــاح ـب ــة ل ـج ــائ ـح ــة ك ــوفـ ـي ــد -19ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى م ـب ــادرة
الـمـعــرض االفـتــراضــي لتسهيل الـتـفــاعــات والـتـجــارب عبر
شبكة اإلنترنت وكذلك إطالق حملة تطعيم قوية لضمان
تـحـصـيــن غــالـبـيــة ال ـس ـكــان وج ـم ـيــع الـعــامـلـيــن ف ــي ال ـحــدث
العالمي بالكامل.
وعن دور إكسبو  2020دبي في دعم الجهود الدولية
الس ـت ـئ ـنــاف ال ـن ـشــاط ال ــدول ــي ..ق ــال إن إك ـس ـبــو  2020دبــي
يـعــد الفعالية العالمية األول ــى بـهــذا الـحـجــم مـنــذ جائحة
«كــوف ـيــد  »19ونــأمــل أن يـمـثــل ذل ــك ب ــدء ع ــودة األنـشـطــة
االقـتـصــاديــة وأنـشـطــة األع ـمــال إذ ال يـمـكــن تـحـقـيــق الـنـمــو
من دون التعاون.
وأضاف« :سعدنا بمشاهدة استعدادات دولة اإلمارات
السـتـضــافــة إكـسـبــو  2020دبــي واسـتـقـبــال ال ــزوار والــوفــود
عالية المستوى فهي فرصتنا للتحاور والـتـعــاون وعــرض
ثـ ـق ــاف ــاتـ ـن ــا وت ـ ـجـ ــارب ـ ـنـ ــا ال ـم ـل ـه ـم ــة
ع ـبــر أج ـن ـحــة الـ ــدول

المختلفة».
وع ــن أه ــم م ـح ــاور م ـشــاركــة ق ـب ــرص ف ــي إك ـس ـبــو 2020
دب ــي ورســالـتـهــا إل ــى ال ـعــالــم ..ق ــال« :م ــن خ ــال مـشــاركـتـنــا
فــي إكـسـبــو  2020دب ــي ن ـعــرض مــزايــا ق ـبــرص وم ــا تـقــدمــه
من ناحية ممارسة األعمال التجارية والحياة في الجزيرة
إذ يـعـبــر ش ـعــار ال ـج ـنــاح «ق ـب ــرص ف ــي ال ـمــركــز» ع ــن إح ــدى
أب ــرز خـصــائــص ال ــدول ــة ون ـقــاط قــوتـهــا «مــوقـعـهــا» إذ تــدور
جميع محتويات الجناح في فكرة أن تكون قبرص ملتقى
للطرق العالمية مــا أتــاح تدفقاً مستمراً لــأفــراد واألفـكــار
والسلع على مر التاريخ وأدى إلى تكوين مجتمع متعدد
الثقافات ومنفتح وعلى استعداد الستضافة العالم .كما
نعرض جوانب متعددة في دولتنا مثل التعليم والفنون
والثقافة وفن الطهي والسياحة واألعمال واالستثمار مع
التركيز على تجارب متنوعة استثنائية».
وع ــن أه ــم ع ـنــاصــر ال ـج ــذب ف ــي ج ـن ــاح ق ـب ــرص بــإكـسـبــو
 2020دب ــي ..قــال الـمـفــوض الـعــام لـجـنــاح قـبــرص إن زوار
ال ـج ـن ــاح ي ـن ـط ـل ـق ــون فـ ــي رحـ ـل ــة م ـث ـي ــرة تـ ـب ــدأ مـ ــن أسـ ـط ــورة
أف ــرودي ــت وصـ ــوالً إل ــى ال ـي ــوم وال ـف ــرص ال ـتــي ال ن ـهــايــة لـهــا
ال ـم ـت ــاح ــة ع ـل ــى الـ ـجـ ــزيـ ــرة .إنـ ـه ــا ق ـص ــة قـ ـب ــرص ك ـم ــا روت ـه ــا
الـجــزيــرة نـفـسـهــا مــا يـتـيــح لـلـجـمـهــور فــرصــة الـتـعــرف إلــى
تاريخ الجزيرة وثقافتها وحاضرها ومستقبلها.
وأوضح أن أهم ما يميز الجناح
استخدام تقنيات الواقع المعزز
ل ـت ـج ــرب ــة ورؤي ـ ـ ــة ق ـص ــة ق ـب ــرص
م ـ ــن خـ ـ ــال مـ ـحـ ـت ــوى ال ـف ـي ــدي ــو
بـطــريـقــة تـفــاعـلـيــة وبــاس ـت ـخــدام
نـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــارات الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي
إذ ي ـت ــم ال ـت ــرح ـي ــب ب ــال ــزائ ــر مــن
خالل صورة ثالثية األبعاد
ألف ـ ــرودي ـ ــت و ُي ـط ـل ــب
مـنــه تـنــزيــل تطبيق
« »PixZarحيث
ت ـ ــوج ـ ــد وح ـ ـ ــدات
ع ــرض لـمـحـتــوى
ثالثي األبعاد.

» ستيليوس هيلموناس

جامعة الشارقة تتعاون
مع «التكنولوجيا»
و«الوطنية» الماليزيتين

» خالل توقيع إحدى مذكرتي التفاهم | من المصدر

ّ
وق ـ ـعـ ــت ج ــام ـع ــة الـ ـشـ ــارقـ ــة م ــذك ــرت ــي ت ـف ــاه ــم م ـن ـف ـص ـل ـت ـي ــن مـ ــع ج ــام ـع ــة
التكنولوجيا مارا ( )UiTMوالجامعة الوطنية الماليزية ( )UKMبهدف
تـعــزيــز وتـطــويــر أواص ــر ال ـت ـعــاون األكــادي ـمــي والـثـقــافــي والـبـحـثــي ،وذلــك
ب ـم ـق ــر ج ـن ــاح م ــال ـي ــزي ــا ف ــي إك ـس ـب ــو  2020دبـ ـ ــي .وقـ ــع ال ـم ــذك ــرت ـي ــن عــن
جــامـعــة ال ـشــارقــة الــدك ـتــور ع ـصــام عـجـمــي ،ال ـقــائــم بــأع ـمــال نــائــب مــديــر
الجامعة للشؤون األكاديمية ،وعن جامعة التكنولوجيا مارا ()UiTM
الدكتور محمد نزيب سوراتمان ،نائب رئيس الجامعة ،وعن الجامعة
الوطنية الماليزية ( )UKMالدكتور محمد إخوان توريمان ،نائب رئيس
الجامعة ،بحضور األستاذ الدكتور عبدالعزيز سفيان نائب مدير مكتب
ال ـعــاقــات ال ــدول ـي ــة ،وع ــدد م ــن الـمـســؤولـيــن ف ــي الـجــامـعـتـيــن .وتـقـضــي
ال ـم ــذك ــرت ــان ب ـس ـعــي ال ـش ــرك ــاء إل ــى ات ـخ ــاذ ال ـخ ـط ــوات ال ــازم ــة لـتـشـجـيــع
وتعزيز وتطوير المهارات األكاديمية والبحثية والمؤسسية في مجاالت
ال ـت ـع ـل ـيــم وال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي ،م ــن خـ ــال ال ـع ـم ــل ع ـل ــى م ـش ــاري ــع بـحـثـيــة
مشتركة ،وتـبــادل الـمــواد التعليمية والبحثية والـمـعـلــومــات العلمية،
والتعاون في البرامج التعليمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات
الـعـلـيــا م ــن خ ــال تـشـجـيــع أن ـش ـطــة ت ـب ــادل أع ـض ــاء الـهـيـئــة الـتــدريـسـيــة،
وت ـب ــادل طـلـبــة ال ـب ـك ــال ــوري ــوس ،وك ــذل ــك ت ـب ــادل طـلـبــة ال ــدراس ــات الـعـلـيــا
بهدف العمل على البحوث العلمية المشتركة( .الشارقة – البيان)

السياحة العالجية ..بوابة ماليزيا للتميز بالرعاية الصحية
دبي-البيان
تستعرض ماليزيا تميزها الخاص في مجال العناية الصحية
ب ـ ـ «إكـ ـسـ ـب ــو  2020دب ـ ـ ــي» ،ح ـي ــث س ـي ـت ــاح ل ـل ـم ـش ــارك ـي ــن فــي
ال ـم ـع ــرض خـ ــال ال ـف ـت ــرة م ــن  2ـ  8ي ـن ــاي ــر  2022زي ـ ــارة ج ـنــاح
ماليزيا الكـتـشــاف التميز الـمــالـيــزي الـفــريــد فــي كونها الوجهة
ال ــرئ ـي ـس ــة ل ـع ــاج ال ـع ـق ــم وأم ـ ــراض ال ـق ـل ــب ف ــي آس ـي ــا ،إض ــاف ــة
لتقديم العناية الفائقة في مجال السرطان واألورام ،ووجهة
التميز األولــى في عــاج مــرض التهاب الكبد الفيروسي سي،
وذل ــك ب ـح ـضــور مـجـمــوعــة م ــن ال ـش ــرك ــات ال ــرائ ــدة ف ــي تـقــديــم
الــرعــايــة الـصـحـيــة فــي مــالـيــزيــا ،بـمــا فـيـهــا مستشفى تــومـســون
كوتا دامنسارا ،ومؤسسة تي إم سي للخصوبة ومركز المرأة
ال ـخــاص إضــافــة لـشــركــة فــارمــانـيــاغــا ،أك ـبــر شــركــة لـلـصـنــاعــات
الدوائية في ماليزيا.
وس ـي ــوف ــر ج ـن ــاح م ــال ـي ــزي ــا ف ــرص ــة ل ـل ـت ــواص ــل وال ـت ـع ــاون مــع
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ــؤس ـس ــات ال ــرائ ــدة ف ــي ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة فــي
ماليزيا من مختلف قطاعات الرعاية الصحية ومجاالتها ،بما
في ذلك مقدمو الرعاية الصحية وشركات األدوية وشركات
التسهيالت والحلول التكنولوجية إضافة لصناع الـقــرار .كما
يمكن للمشاركين اكتشاف فرص لبناء التعاون مع الشركات
الرقمية الناشئة في ماليزيا والتي ستستعرض مشاريعها في
مساحة خاصة لالستثمار الرقمي في الرعاية الصحية.
وقـ ــال م ـح ـمــد داود ب ــن م ـح ـمــد عـ ــارف ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـم ـج ـلــس ال ـس ـي ــاح ــة ال ـع ــاج ـي ــة ال ـم ــال ـي ــزي «ن ـح ــن ن ـت ـط ـلــع إل ــى
إك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي ل ـع ــرض م ــا ي ـم ـكــن ل ـمــال ـيــزيــا ت ـقــدي ـمــه فــي
م ـجــال ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ،وم ــا تـتـمـتــع ب ــه م ــن ج ــودة عــالـمـيــة
ووصول سهل وتكاليف معقولة ومنافسة».
وأضـ ــاف «م ــن مــوقـعـهــا كــوجـهــة رائـ ــدة لـلـعـنــايــة الـصـحـيــة،
ف ــإن مــالـيــزيــا مـلـتــزمــة دائ ـم ــاً بــاالسـتـجــابــة لـلـحــاجــات الـمـتـغـيــرة
لـلـسـيــاحــة الـعــاجـيــة ،وهــدفـنــا تــوفـيــر راح ــة الـبــال لـلــزوار أثـنــاء
حصولهم على العالج في بيئة مريحة وآمنة وجديرة بالثقة».

» فعاليات متنوعة في جناح ماليزيا | من المصدر

ترويج

قطاع العناية الصحية الماليزي
في منطقة الشرق األوسط

وتهدف ماليزيا من خــال خطة قطاع السياحة العالجية
 2021ـ  2025لتعزيز مكانتها المتميزة كوجهة بــارزة للعديد
من الخدمات الصحية.
وعـلــى مـســرح إكسبو  2020دبــي سيوقع مجلس السياحة
العالجية الماليزي اتفاقيتين لتعزيز الترويج لقطاع السياحة
العالجية في ماليزيا في عدة أســواق مختلفة ،حيث سيوقع
مجلس السياحة العالجية الماليزي اتفاقية تفاهم مع شركة
 International AssitanceSdnBhdل ـل ـت ــروي ــج لـقـطــاع
العناية الصحية في ماليزيا وتعزيز العالمة التجارية الماليزية
في أسواق دول آسيان ،كما سيوقع المجلس اتفاقية تفاهم
مع شركة  HADIDللخدمات الدولية للترويج لقطاع العناية
الصحية الماليزي في منطقة الشرق األوسط.
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«إكسبو» يتخطى الـ 8ماليين زيارة

تصوير :إبراهيم صادق

دبي-عدنانالغربي
يواصل «إكسبو 2020دبي» جذب آالف الزوار من مختلف الجنسيات
مــن داخ ــل الــدولــة وخــارجـهــا ،مـحـقـقــاً  8مــايـيــن و 67ألـفــاً و 12زي ــارة،
منذ افتتاحه في األول من أكتوبر الماضي وحتى  26ديسمبر الجاري
وه ــي نـصــف م ــدة الـمـعــرض تـقــريـبــاً ال ــذي يـنـتـهــي فــي  31م ــارس .2022
وس ـجــل األس ـب ــوع األخ ـيــر  899أل ــف زيـ ــارة ،فـيـمــا وص ــل ع ــدد ال ــزي ــارات
االفتراضية ،عبر المنصات الرقمية للحدث العالمي  37مليون زيارة
للفترة نفسها ،واستمتع أكثر من ثالثة ماليين طفل من شتى بقاع
العالم في األيام العشرين األخيرة ،بمشاهدة سلسلة أفالم الرسوم
المتحركة للمدرسة االفتراضية ،المتاحة بست لغات.

تدابير صارمة

ووضع «إكسبو دبي» تدابير سالمة صارمة لمكافحة الجائحة ،بهدف
ح ـمــايــة ال ـ ــزوار وال ـعــام ـل ـيــن وال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي ال ـم ــوق ــع ،وت ـش ـمــل هــذه
التدابير إلزامية ارتــداء الكمامة في المساحات الداخلية والخارجية،
وإجــراء فحوصات دورية لكل الموظفين في األجنحة والعاملين في
الخطوط األمامية والعاملين في مجال الترفيه.
واح ـت ـفــل «إك ـس ـبــو دب ــي» بــأع ـيــاد ال ـم ـيــاد ،وشـ ــارك الـ ــزوار ف ــي هــذه
االحـتـفــاالت بــأمــان ،واسـتـفــاد الـكـثـيــرون مــن الـتــذكــرة االحـتـفــالـيــة ،التي
بلغت قيمتها  95درهماً ،ويسري مفعولها حتى  31ديسمبر الجاري.
وكشفت شونا ماكغي نائب رئيس االتصال في «إكسبو دبي» عن
غلق بعض األماكن في الموقع بشكل مؤقت للقيام بعمليات التعقيم
والـتـنـظـيــف ،وه ــو إجـ ــراء يــأتــي إث ــر رص ــد ح ــاالت إص ــاب ــة إي ـجــاب ـيــة ،عـبــر
بروتوكوالت فحص واسعة النطاق للقوى العاملة ،وكذلك للخضوع
لـلـصـيــانــة .وبـخـصــوص إمـكــانـيــة تـعــديــل مــواعـيــد بـعــض الـفـعــالـيــات بعد
تغيير نظام العمل األسبوعي للقطاع الحكومي االتحادي باإلمارات،
قالت شونا ماكغي :إن أسابيع الموضوعات ستحافظ على مواعيدها
مــن االثـنـيــن إلــى الـسـبــت ،ألن إع ــادة كــل الـتــرتـيـبــات سـيـكــون أم ــراً أكـثــر
تعقيدا ،مشيرة في الوقت نفسه إلى تغيير موعد اإلحاطة اإلعالمية،
ليكون الثالثاء واألربعاء والخميس بداية من األسبوع المقبل.

ثقة

وأكد محمد األنصاري ،المتحدث الرسمي ونائب رئيس االتصال في
«إكـسـبــو دبــي» أنــه سيتم الـكـشــف عــن أرق ــام وإح ـصــاءات مفصلة في
األسـبــوع المقبل عــن األشـهــر الـثــاثــة األولــى (المرحلة األولــى مــن عمر
إكـسـبــو) .وأوض ــح أن تسجيل أكـثــر مــن  8مــايـيــن زي ــارة فــي  87يــومــاً،
وم ــع اق ـت ــراب نـهــايــة ال ـجــزء األول مــن ال ـحــدث ال ــدول ــي ،وس ــط ظــروف
صحية صعبة يمر بها الـعــالــم يعتبر رقـمــاً جـيــداً ،وهــو يــدل على ثقة
ال ــزوار فــي اإلج ــراءات الـصـحـيــة ،الـتــي تعتمدها اإلم ــارات فــي مواجهة
الجائحة.

مسؤولية جماعية

وأبدى الزوار والمشاركون في الحدث الدولي تحلياً عالياً بالمسؤولية
الجماعية إزاء التدابير الصحية الدقيقة في الموقع ،وشكر الملحن
ال ـح ــائ ــز ج ــائ ــزة أوسـ ـك ــار وج ــائ ــزة غ ــرام ــي إي ـ ــه .آر .رحـ ـم ــان ،ف ــي حـفــل
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ماليين طفل استمتعوا بأفالم
الرسوم المتحركة االفتراضية
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شونا ماكغي ومحمد األنصاري خالل المؤتمر الصحافي | من المصدر

مليون زيارة افتراضية عبر
المنصات الرقمية
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ألف زيارة باألسبوع األخير

شونا ماكغي:

غلق بعض األماكن إجراء روتيني
للتعقيم والصيانة

محمد األنصاري:
األرقام تدل على ثقة الزوار
باإلجراءات الصحية

م ــوس ـي ـق ــي خـ ــاص أُق ـي ــم يـ ــوم  22دي ـس ـم ـب ــر ال ـ ـجـ ــاري ،ال ـج ـم ــاه ـي ــر عـلــى
ال ـتــزام ـهــم وح ــس ال ـم ـســؤول ـيــة ل ــدي ـه ــم ،وش ـج ــع الـج ـمـيــع ع ـلــى ارتـ ــداء
الكمامات ،وهــي رســالــة رددهــا فــي يــوم عيد الميالد كــل مــن الممثلة
والمغنية الـحــائــزة جــوائــز عــدة لـيــا ســالــونـغــا ،والـمـغـنــي وع ــازف البيانو
العالمي الشهرة جو ستيلغو.
وأقام «الكرسي الرسولي» يوم  24ديسمبر صالة من أجل اإلنسانية،
وق ــدم ــت الـمـغـنـيــة الـلـبـنــانـيــة ال ـح ــائ ــزة ع ـلــى ج ــوائ ــز ع ــدة تــان ـيــا قـسـيــس
ـورس» م ـج ـم ــوع ــة خ ــاص ــة م ــن األن ــاش ـي ــد ،فــي
وج ــوق ــة «ف ـس ـت ـي ـف ــال كـ ـ ـ ِ
حين أسـعــدت أوق ـ َ
ـات الجماهير أنـجــح جــوقــات اإلنـجـيــل فــي المملكة
الـمـتـحــدة« ،جــوقــة مـجـتـمــع إنـجـيــل ل ـن ــدن» ،وف ـنــان ال ـســول األمــريـكــي
نايا إيزومي.

احتفاالت رأس السنة

وتـ ِـعــد األيــام السبعة المقبلة بــإقــامــة مجموعة أخــرى مــن الفعاليات
الـمـهـ ّمــة ،لــإبـهــار والـتــرفـيــه والتثقيف ،مــع التركيز بشكل خــاص على
ليلة رأس السنة الميالدية ويوم رأس السنة.
وي ـح ـت ـف ــل ال ـ ـ ــزوار ب ـح ـل ــول ع ـ ــام  ،2022مـ ــع اث ـن ـي ــن مـ ــن أف ـض ــل
منسقي األغاني «دي جــي» في العالم ،وهما ديميتري فيغاس،
ّ

الــذي يـقــدم عــرضــاً فــي حــديـقــة الـيــوبـيــل ابـتــداء مــن الـســاعــة 10:30
مـســاء بـتــوقـيــت اإلمـ ــارات ،وأرم ـي ــن ف ــان ب ـي ــورن ،مـنـتــج الـمــوسـيـقــى
اإللـكـتــرونـيــة الـشـهـيــر ال ــذي سـيـبــدأ عــرضــه عـنــد الـســاعــة  01:30بعد
مـنـتـصــف الـلـيــل بـتــوقـيــت اإلمـ ــارات .وتـشـهــد أيـضــاً لـيـلــة رأس السنة
ً
ـان عــربـيــة ،وفـلـبـيـنـيــة ،وهـنــديــة،
ع ــروض ــا ع ــدة يـقــدمـهــا مـنـسـقــو أغ ـ ٍ
ويـتـخـلـلـهــا كــذلــك لـحـظــة «س ـقــوط ال ـكــرة الـعـمــاقــة» عـنــد منتصف
الليل في ساحة الــوصــل ،إضافة إلــى عرضين مُ نفصلين لأللعاب
ال ـن ــاري ــة ،أح ــده ـم ــا ف ــي م ـن ـت ـصــف ال ـل ـي ــل واآلخ ـ ــر ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة
 03:00بتوقيت اإلمارات.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن يـعـمــل م ـتــرو دب ــي ب ــدون ان ـق ـطــاع طـيـلــة لـيـلــة رأس
السنة ،وهــو مــا يضمن لــزوار إكسبو  2020دبــي االستمتاع بالتجارب
العالمية ،والعودة إلى منازلهم بأمان.
وتظل صحة الجميع وسالمتهم على رأس أولويات «إكسبو دبي»،
ويـبـقــى الـمـنـظـمــون مـلـتــزمــون بــالـعـمــل مــع الـمـشــاركـيــن عـلــى الـتــرحـيــب
بالزوار في نسخة آمنة واستثنائية من الحدث الدولي ،الذي تستمر
فعالياته حتى  31مارس  ،2022فيما يدعو هذا الحدث كل الشعوب
لالنضمام إلى احتفال عالمي ،يسهم في صنع مستقبل أفضل وأكثر
إشراقاً للجميع.
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مفاوضة شراكة اقتصادية
للجناح الكويتي
دبي-وائلنعيم
ك ـ ـش ـ ــف الـ ـ ــدكـ ـ ـتـ ـ ــور بـ ـ ـ ــدر ال ـ ـع ـ ـن ـ ــزي م ـ ــدي ـ ــر جـ ـ ـن ـ ــاح ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ف ــي
«إك ـس ـب ــو 2020دب ــي» ،ل ـ «ال ـب ـي ــان» ،أن ــه ت ــم إج ــراء أك ـثــر م ــن 40
ت ـف ــاه ـم ـ ًـا أو م ـف ــاوض ــة م ـب ــاش ــرة إلق ــام ــة ش ــراك ــات اق ـت ـص ــادي ــة بـيــن
ً
الفتا إلى
الكويت ودول أخرى ،منذ بداية «إكسبو» حتى اآلن،
أن توجه دولة الكويت وفق خطتها التنموية ،يتمثل في زيادة
االستثمار .وقــال :إن المعرض الــدولــي منصة عالمية ،وفرصة
الس ـت ـق ـطــاب االس ـت ـث ـم ــارات االق ـت ـص ــادي ــة ،وت ـع ــري ــف ال ـ ــزوار ب ــإرث
ً
ويوميا هناك زيارات للجناح من مستثمرين
الدولة الحضاري،
مــن مـخـتـلــف أرج ــاء الـعــالــم .وأض ــاف :إن أحــد أه ــداف مـشــاركــة
ال ـك ــوي ــت ف ــي إك ـس ـب ــو دب ـ ــي ،جـ ــذب االس ـت ـث ـم ــارات االق ـت ـص ــادي ــة،
والـتــرويــج للكويت كبيئة جــاذبــة لالستثمار ،عبر عــدة قوانين،
لعل أهمها إعطاء الملكية كاملة  % 100ألي مستثمر أجنبي،
ف ــال ـك ــوي ــت م ـع ــروف ــة ب ـع ــدم تـطـبـيــق ض ــرائ ــب ،وه ـي ـئ ــة االس ـت ـث ـمــار
الـمـبــاشــر الـكــويـتـيــة تــوجــد بـشـكــل مـتـكــرر فــي إكـسـبــو ،طـيـلــة فترة
انعقاد الحدث الدولي ،على مدار  6أشهر.

محتويات

وق ــال الــدكـتــور بــدر الـعـنــزي« :يـحـتــوي جـنــاح الـكــويــت عـلــى عــدة
أقـســام ،بــدءاً مــن القسم األول ،الــذي يضم القصة الرئيسة،
التي تسمى المأمن ،ومدتها  3دقائق و 20ثانية ،وهذه القصة
ت ــروي قـصــة ال ـك ــوي ــت ،ونـقـلـتـهــا عـبــر تــاري ـخ ـهــا ،وال ـت ــراث واآلث ــار
الموجودة في جزيرة فيلكا ،التي تعود ألكثر من  7آالف عام
تـقــريـبـ ًـا  4800سـنــة قـبــل الـمـيــاد ،وص ــوالً إلــى حـضــارة الـكــويــت
وتاريخها ،وحـضــارة البحر والبادية ،انتقاالً إلــى الحاضر ،عبر
اسـتـعــراض مــامــح ومـعــالــم دول ــة الـكــويــت ،واسـتـخــدامـهــا لكل
م ــا ه ــو م ـس ـت ــدام ،وف ـق ـ ًـا لــرؤي ـت ـهــا الـمـسـتـقـبـلـيــة  ،2035وك ــل مــا
يدعو إلى المحافظة أو دعم هذا التوجه ،إضافة إلى عدة
رســائــل ،مــن خــال هــذه الـقـصــة الـقـصـيــرة ،الـتــي ُتعنى
بــال ـن ـظــرة الـمـسـتـقـبـلـيــة ل ــدول ــة ال ـك ــوي ــت ،وف ــق رؤي ــة
 ،2035التي تختتم فــي مدينة الحرير ،المدينة
المستقبلية التكنولوجية».

نقلة

الكويت

تستعرض رحلة الماضي والحاضر
وصوال لرؤية 2035
ً

وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ال ـم ـح ـط ــة ال ـث ــان ـي ــة ب ـع ــد ه ــذا
الفيلم ،تنتقل بالعبور االفتراضي على جسر
الـشـيــخ جــابــر ،وه ــو راب ــع أط ــول جـســر بـحــري
فــي الـعــالــم ،بـطــول  49.9كــم ،وه ــذا الجسر
ي ـع ـت ـب ــر ال ـن ـق ـل ــة إل ـ ــى ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،ألن ـ ــه ي ـصــل
مــدي ـنــة ال ـك ــوي ــت ب ـمــدي ـنــة ال ـح ــري ــر الـمـسـتـقـبـلـيــة،
مــؤكــداً أنها مدينة تكنولوجية واقتصادية وتصور
م ـس ـت ـق ـب ـلــي ،وس ـم ـي ــت ب ـم ــدي ـن ــة ال ـح ــري ــر ،ن ـس ـب ــة إل ــى
طــريــق ال ـحــريــر ال ـش ـه ـيــر ،ال ــذي يــربــط ال ـش ــرق بــال ـغــرب،
ولذلك ،اعتبر مدينة الحرير باألساس ،ستكون مركزاً
ً
ماليا
وتـجــاريـ ًـا وإقـلـيـمـيـ ًـا للمنطقة بـشـكــل ع ــام ،يـكــون مــركــزهــا مدينة
ال ـح ــري ــر ،وه ــي م ــرك ــز ت ـج ــاري ل ـل ـكــويــت ،س ـي ـحــاكــي الـمـسـتـقـبــل.
وأوضــح العنزي أن مدينة الـحــريــر ،ستكون مــركــزاً مــالـيـ ًـا ،ليس
للكويت فقط ،بل لإلقليم بكامله ،وأن هذه المدينة ،ستكون
ج ــاه ــزة ف ــي خ ـطــة  ،2035م ـض ـي ـفـ ًـا« :ال نـ ــزال ح ــال ـي ـ ًـا ف ــي مــرحـلــة
الـ ــدراسـ ــات وال ـم ـخ ـط ـطــات األول ـي ــة ل ـل ـمــدي ـنــة ،ول ــم ي ـب ــدأ الـعـمــل
عليها على أرض الواقع بعد».

تاريخ النفط في الكويت وتصديره لغاية  ،2021كما حاولنا أن
نركز على االستدامة ،فالكويت منذ المهد ،كانت أقرت قانون
سنة  ،1973ينص هــذا الـقــانــون المحافظة برقابة مـشــددة على
البيئة من أي ملوثات نفطية».

أجهزة تفاعلية

وأردف« :وضعنا أجـهــزة تفاعلية مــع الجمهور ،لنشرح بشكل
مبسط عن خطة التنمية  ،2035بركائزها السبع الرئيسة ،من
خ ــال ه ــذا الـجـهــاز ،سـيـطـلــع الــزائــر عـلــى خـطــة الـتـنـمـيــة بـطــريـقــة
تـفــاعـلـيــة ،والــرســالــة مــن ه ــذا ال ـج ـهــاز ،ك ــان مـفــادهــا األســاســي،
ه ــو أن ال ـكــويــت ف ــي  ،2035ذاه ـب ــة إل ــى ك ــل م ــا ه ــو تـكـنــولــوجــي،
إلــى أتـمـتــة كــل أم ــور الـحـيــاة ..وبـعــد هــذا الـقـســم ،سـنـعـبــر أيـضـ ًـا
من خالل برج الماء الموجود ،الذي يتوسط هذا المبنى ،إلى
ً
ً
خاصا
قسما
الحياة الفطرية الكويتية ،وهـنــاك أيـضـ ًـا خصصنا
للحياة الفطرية ،بأقسامها الثالثة الرئيسة :البرية والبحرية،
ً
وأيضا حياة الطيور ،واستقدمنا محنطات قديمة من المتحف
العلمي الكويتي ،وهو أقدم متحف علمي في منطقة الخليج،
ووضـ ـعـ ـن ــاه ــا فـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح ..وع ـ ــززن ـ ــا ت ــوج ــه دولـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت فــي
ً
تقريبا ،بحسب توجهات
المحافظة على البيئة ،حيث إن % 15
ال ـح ـكــومــة ،ب ـي ـئــات مـحـمـيــة لـلـمـحــافـظــة ع ـلــى ال ـح ـي ــاة الـفـطــريــة،
بعدها ينتقل الزائر إلى قسم الثقافة واإلعالم» .وتابع الدكتور
ب ــدر ال ـع ـن ــزي« :م ـع ــروف أن ــه يــوجــد ف ــي ال ـك ــوي ــت ،أول تـلـفــزيــون
ب ـم ـن ـط ـق ــة ال ـخ ـل ـي ــج ،وخـ ــامـ ــس ت ـل ـف ــزي ــون فـ ــي الـ ــوطـ ــن ال ـع ــرب ــي،
والكويت فيها أول مسرح على مستوى دول الخليج العربي،
وهناك قسم خاص للموسيقى واإليقاعات الكويتية الخالصة
البحتة ،بطريقة تفاعلية ،عبر أعـمــدة ،بمجرد أن تقترب منها
دون لـمــس ،تـسـمــع نـغـمــة أو صــوتـ ًـا لـمــوسـيـقــى مـعـيـنــة كــويـتـيــة
خالصة ،إضافة للعديد من الفعاليات».

التاريخ والتراث

وتـ ــابـ ــع« :ب ـع ــد ه ـ ــذا ال ـج ـس ــر ،ت ـب ــدأ ال ــرح ـل ــة ع ـب ــر ق ـس ــم خـ ــاص،
قسم التاريخ والتراث ،وهذا القسم حاولنا أن يكون المحتوى
ً
سمعيا وبـصــريـ ًـا ،حتى يتيح للمرء العيش فــي عبق الماضي،
عـبــر خــط زمـنــي ،يـعــرض أب ــرز الـمــراحــل الـتــي مــرت بـهــا الـكــويــت،
وه ــذا الـخــط الــزمـنــي ،عــززنــاه بــآثــار جـلـبـنــاهــا مــن الـكــويــت بشكل
خ ــاص ،لـلـمـشــاركــة فــي ه ــذه الـفـعــالـيــة الـعــالـمـيــة ،وإضــافــة إلــى
الصور ،هناك مجسمات لهذه الحقب والعصور ،تم تعزيزها
بـفـيــديــو نـ ــادر ،لـتـعــزيــز ه ــذه اآلثـ ــار وال ـخ ــط الــزم ـنــي أث ـن ــاء عـمـلـيــة
الـتـنـقـيــب عـنـهــا ،بـعــدهــا نـنـتـقــل إل ــى م ــرور ســريــع ألب ــرز
مرحلة من مراحل منطقتنا في الخليج العربي ،وهي
ً
ً
زمنيا ألول مسح
خطا
اكتشاف النفط ،عرضنا
جيولوجي عــام  ،1913وأبــرز الـنـقــات في

تنوع

» الزوار يتابعون عرض «رحلة
الكويت» داخل الجناح
| تصوير :إبراهيم صادق

» بدر العنزي

وأش ــار الــدكـتــور بــدر الـعـنــزي ،إلــى أن الـتـنــوع الـمــوجــود بالجناح
ال ـكــوي ـتــي ،ه ــو أح ــد أس ـب ــاب األعـ ــداد الـكـبـيــرة م ــن زوار الـجـنــاح،
الــذيــن ت ـجــاوز عــددهــم مـلـيــونـ ًـا و 100أل ــف زائ ــر .وذك ــر أن تــوجــه
الـكــويــت لــزيــادة حـجــم االسـتـثـمــار ،ســاهــم مــن رف ــع ع ــدد ال ــزوار
من المتخصصين ،فهناك زائر عادي وزائر متخصص ،واألخير،
ً
ً
مهتما باالقتصاد والشراكات .حيث يستقبل
باحثا ،أو
قد يكون
ً
يوميا عشرات من الزوار المتخصصين.
الجناح

مجلس سيدات أعمال عجمان يبرم  3اتفاقيات تعاون
عجمان-البيان

موجهة لصاحبات المشاريع.
ووقع مجلس سيدات أعمال عجمان اتفاقية تعاون مع
برنامج المرأة في التجارة الدولية – الشرق األوسط وشمال
أفريقيا التابع لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات،
حيث وقــع االتفاقية في إكسبو  2020دبــي الدكتورة آمنة
خ ـل ـي ـفــة آل ع ـلــي رئ ـي ـســة م ـج ـلــس س ـي ــدات أع ـم ــال عـجـمــان
ومـحـمــد عـلــي الـكـمــالــي ،نــائــب الـمــديــر الـتـنـفـيــذي لمؤسسة
دبي لتنمية الصناعة والصادرات ومدير برنامج المرأة في
ال ـت ـجــارة الــدول ـيــة ال ـشــرق األوس ــط وش ـمــال أفــريـقـيــا .كــذلــك
وق ــع مـجـلــس س ـيــدات أع ـمــال عـجـمــان اتـفــاقـيــة ت ـعــاون مع
مــؤس ـســة رواد ل ــاس ـت ـش ــارات والـ ــدراسـ ــات اإلداريـ ـ ــة ،حـيــث
وقـ ــع االت ـف ــاق ـي ــة م ــن ج ــان ــب م ــؤس ـس ــة رواد ،س ــال ــم حـســن
الغافري رئيس مجلس إدارة المؤسسة .كما وقع مجلس
سـ ـي ــدات أعـ ـم ــال ع ـج ـم ــان ات ـف ــاق ـي ــة تـ ـع ــاون م ــع م ــرك ــز زري
العالمي لالستشارات في مملكة البحرين ،وقع االتفاقية
زهراء باقر رئيس مجلس إدارة المركز.

قـ ــام م ـج ـلــس س ـي ــدات أع ـم ــال ع ـج ـم ــان ب ـتــوق ـيــع عـ ــدد مــن
اتفاقيات التعاون لتنويع الشراكات مع مختلف الجهات
الحكومية والخاصة داخــل وخــارج الــدولــة ،بهدف توفير
خدمات نوعية متخصصة لدعم وتمكين سيدات ورائدات
األع ـم ــال وع ـض ــوات مـجـلــس س ـيــدات أع ـمــال والـحــاصــات
على رخصة بدايات.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة آم ـ ـنـ ــة خ ـل ـي ـف ــة آل ع ـ ـلـ ــي ،رئ ـي ـس ــة
مجلس سيدات أعمال عجمان ،أهمية خطة الشراكات
ال ـم ـع ـت ـمــدة ل ــدى ال ـم ـج ـلــس وال ــداع ـم ــة ل ـم ـشــاريــع س ـيــدات
األعـمــال واألنـشـطــة والـفـعــالـيــات الـتــي ينظمها المجلس،
مــوضـحــة أن االتـفــاقـيــات ومــذكــرات الـتـعــاون الـمـبــرمــة بين
ال ـم ـج ـلــس وش ــرك ــائ ــه ت ـه ــدف إل ــى ت ـكــامــل األدوار وتـمـكـيــن
س ـ ـيـ ــدات ورائـ ـ ـ ـ ــدات األع ـ ـم ـ ــال مـ ــن ن ـم ــو أع ـم ــال ـه ــن وت ـط ــور
م ـشــاري ـع ـهــن وت ــوف ـي ــر ب ــاق ــات خــدم ـيــة ذات ق ـي ـمــة مـضــافــة
» اتفاقية تعاون لسيدات أعمال عجمان مع مركز زري البحريني | البيان

٠٥
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جناح الشباب

يجمع الثقافتين اإلماراتية والسودانية

دبيــأحمديحيى

» الحضور خالل الجلسة | البيان

أطلق جناح الشباب في «إكسبو  2020دبــي» العديد من المبادرات التي تعكس
ه ــدف تــرسـيــخ ال ــرواب ــط الـثـقــافـيــة لـلـشـعــوب وتــأصـيــل ال ـعــاقــات بـيــن ال ـش ـبــاب ،وم ــن بـيـنـهــا م ـبــادرة
«العالقات الثقافية بين الشباب اإلماراتي والسوداني» ،التي بحثت في الروابط والمشتركات التي تجمع
بين البلدين .وانطالقاً من شبابية الجلسة فقد ركز المتحدثون فيها على هذا المعنى ،إذ تحدث خالد الشامسي
عضو فريق جناح الشباب ،عن اإلمــارات من حيث التاريخ والنشأة وصــوالً للتنوع الكبير في مجتمعها من حيث
العادات والتقاليد ،فضال ً عن التجانس اإليجابي بين كافة مكوناته في رسالة تؤكد على التعايش والسلم الذي
يميز الحياة في الدولة ،فيما تولى مهند عبدالله الطالب في جامعة عجمان الحديث عن السودان تاريخاً
قديماً وحــاضــراً ومــا بينهما مــن صفات تميز المجتمع الـســودانــي وتنقل أدق تفاصيله ليتعرف عليه
المشاركون في الجلسة .وأوضح الشامسي أن أهمية التبادل الثقافي بين الدول يأتي واحداً
مــن مستهدفات جـنــاح الـشـبــاب ،الــذي يعد منصة لكافة الـمـبــادرات والمشاريع

الـمــرتـبـطــة بــإشــراك وتـمـكـيــن الـشـبــاب فــي الـعــالــم واالحـتـفــاء
بمواهبهم وعرض تجاربهم وتسليط الضوء على مساهماتهم ،وذلك ضمن
الشعار الرئيسي إلكسبو  2020دبــي «تــواصــل العقول وصنع المستقبل» ،فيما تتيح مثل هذه
الـجـلـســات والـمـبــادرات الـفــرصــة أم ــام جـمـيــع الـشـبــاب مــن حــول الـعــالــم لـلـتـعــرف عـلــى أفـضــل الـنـمــاذج والـتـجــارب
والخدمات المقدمة للشباب.

تواصل

من جانبه ،أكد مهند عبدالله أن هذه المبادرات تعكس أهمية التواصل وتبادل الخبرات والثقافات بين الشعوب
وخاصة العربية ،حيث تجمعنا أواصر وروابط متينة جداً على كافة المستويات خاصة الشعبية منها من عادات
وتقاليد وغيرها الكثير ،وأن ما تم عرضه يؤكد على ذلك المعنى المهم ،حيث وجدنا أن كثيراً من العادات وخاصة
ما يتعلق بالطعام نشترك فيه مع العادات اإلماراتية من حيث المكونات والشكل ،فيما ينطبق ذلك على تفاصيل
أخرى كثيرة تؤكد على أهمية مثل هذه المبادرات التي تعرف بمجتمعاتنا للزائرين إلكسبو.

األمين العام للمجلس األعلى لآلثار لـ«

»:

«المتحف الكبير» هدية مصر للعالم
دبي-مرفتعبدالحميد

على سطح أرض مصر ال يتجاوز  %40من الموجودة في باطنها،
خـصــوصــاً وأن مـصــر تـمـتـلــك  39مـتـحـفــاً ت ـعــرض كـنــوزهــا فــي شتى
أنحاء الجمهورية.
وأض ــاف أنــه فــي  2021تــم اكـتـشــاف قـطــع أثــريــة غـنـيــة ومـتـنــوعــة
وكــم هــائــل مــن التوابيت الخشبية والحجرية والـجــرانـيــت الملونة
وب ــداخ ـل ـه ــا م ــوم ـي ــاوات ب ـح ــال ــة أك ـث ــر م ــن رائـ ـع ــة ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
م ـ ــرور أك ـث ــر م ــن  2600س ـن ــة ع ـل ـي ـه ــا إال أن ـه ــا م ــا زال ـ ــت مـحـتـفـظــة
بنقوشها وألوانها ،باإلضافة إلى العديد من المومياوات والمقابر
والتماثيل والتمائم.

أكد الدكتور مصطفى وزيري األمين العام للمجلس األعلى لآلثار،
أن المتحف المصري الكبير والــذي يعتبر أكبر متحف في العالم
سيكون جاهزاً لالفتتاح في النصف الثاني من  ،2022موضحاً أن
العمل جار حالياً على قدم وساق لتثبيت القطع األثرية وتجهيزها
للعرض فــي المتحف ،مبيناً أن االفـتـتــاح سيليق بسمعة ومكانة
مصر وسيكون هــذا المتحف الكبير هــديــة مصر إلــى الـعــالــم ،كما
أوضح أن المتحف اليوناني الروماني والذي سيتم افتتاحه خالل
أش ـهــر قـلـيـلــة ف ــي مــديـنــة اإلس ـك ـنــدريــة يـعـتـبــر الـمـتـحــف الــوح ـيــد فــي
ال ـعــالــم الـمـتـخـصــص ف ــي الـحـقـبــة ال ـيــونــان ـيــة ال ــروم ــان ـي ــة .وبــالـنـسـبــة
لـلـقـصــور عـلــى غ ــرار قـصــر «ال ـب ــارون» ال ــذي ت ــم افـتـتــاحــه ف ــي يــونـيــو
 ،2020بـعــد إع ــادة تــرمـيـمــه ،كــذلــك سـيـتــم افـتـتــاح «ق ـصــر محمد
عـلــي» فــي حــي شـبــرا بــالـعــاصـمــة الـمـصــريــة الـقــاهــرة ،خــال بضعة
أســاب ـيــع مـقـبـلــة ،وال ــذي اس ـت ـغــرق تـجـهـيــزه م ــدة أرب ــع س ـن ــوات مــن
أع ـم ــال ال ـتــرم ـيــم ال ـم ـع ـم ــاري وال ــدق ـي ــق ،وال ــان ــد ك ـس ـيــب ،وتـكـلــف
مئات الماليين.

إصرار

وأوضح أن مصر عكفت على مدار السنوات القليلة الماضية على
استعادة آثارها المنهوبة من عدة دول عبر إدارة اآلثار المستردة
الـتــابـعــة ل ــوزارة اآلث ــار ،والـتــي تـتــابــع كــافــة الـتـحــركــات غـيــر الشرعية
لــآثــار المصرية فــي الـعــالــم ،مشيراً إلــى أن هناك صحوة وإصــراراً
وعزيمة وتكاتفاً من وزارة الخارجية المصرية وسفرائنا في الخارج
ومكتب النائب العام وإدارة اآلثار المستردة إليقاف حركة تهريب
اآلثار واستعادتها للدولة مرة أخرى.
وأك ــد أهـمـيــة الـسـيــاحــة الـثـقــافـيــة فــي مـصــر الـتــي تـتـفــرد بــامـتــاك
مـقــومــات ال تـمـتـلـكـهــا دول ال ـعــالــم ،أال وه ــي اآلث ــار الـمـتـنــوعــة من
مـقــابــر ومـســات وتــوابـيــت ومــومـيــاوات ومـعــابــد بـعـضـهــا يـعــود إلــى
 4000ع ــام مـضــت وبـعـضـهــا ي ـعــود إل ــى أك ـثــر أو أق ــل وإل ــى عـصــور
م ــا ق ـبــل ال ـت ــاري ــخ ،وع ـص ــور األس ـ ــر ،وال ــدول ــة ال ـقــدي ـمــة والــوس ـطــى
والحديثة والعصر المتأخر والفترة اليونانية والرومانية واإلغريقية
والقبطية واإلســامـيــة ثــم الـعـصــر الـحــديــث ،وكـلـهــا تستدعي بقاء
السائح لسنوات في مصر لالستمتاع بكل هذه اآلثار الثقافية.

حضارة

كما ثمن وزيري ،التسهيالت التي قدمتها دولة اإلمارات للجناح
المصري في «إكسبو» ،مؤكداً أن مشاركة مصر في هذا الحدث
الضخم يمثل خير وسيلة لتعريف العالم بإنجازات مصر وكنوزها
الـثـمـيـنــة وحـضــارتـهــا ومـسـتـقـبـلـهــا ،ال سـيـمــا وأن هـنــاك الـعــديــد من
السياح الذين يرغبون بزيارة مصر والتعرف على حضارتها ورؤية
األماكن السياحية بها ومنعتهم جائحة كورونا ،لذلك فإن زيارة
ال ـج ـن ــاح ال ـم ـص ــري ف ــي إك ـس ـبــو دب ــي «ف ــات ــح ش ـه ـيــة» ل ــرؤي ــة الـمــزيــد
مــن الـمـنــاطــق السياحية واألثــريــة الـمــوجــودة فــي مـصــر ،كـمــا أشــاد
بــالــدعــم ال ــذي تـقــدمــه دول ــة اإلم ـ ــارات لـمـصــر ف ــي شـتــى الـمـجــاالت
وم ـن ـه ــا ال ــدع ــاي ــة ال ـك ـب ـي ــرة ال ـت ــي ت ـم ــت ل ـل ـج ـنــاح ال ـم ـص ــري ول ـل ـتــابــوت
ال ـم ـع ــروض ب ــه ،م ــوض ـح ــاً أن ه ــذا ه ــو م ــا ت ـع ــودن ــا عـلـيــه م ــن دول ــة
اإلمارات التي تعتبر داعماً قوياً للسياحة الثقافية في مصر.

تطوير

إنجازات

وأش ــار وزيـ ــري ،إل ــى أن مــن أه ــم اإلن ـج ــازات ال ـتــي تـمــت فــي مـجــال
اآلثـ ــار ه ــي إزالـ ــة الـتـكـلـســات ال ـم ــوج ــودة عـلــى أع ـم ــدة الـمـعــابــد مـنــذ
م ـئ ــات ال ـس ـن ــوات لـتـظـهــر ال ـن ـق ــوش واأللـ ـ ــوان ك ـم ــا ت ــرك ـه ــا ال ـم ـصــري
القديم ،مثل معبد دندرة الكائن بصعيد مصر ،وأضاف :نعكف
حــالـيــاً عـلــى تــرمـيــم بـعــض الـتـمــاثـيــل الـضـخـمــة ال ـمــوجــودة في
مـعــابــد ال ـكــرنــك وسـيـتــم اإلعـ ــان عـنـهــا قــري ـبــاً مـثــل تـمـثــال
ال ـم ـلــك تـحـتـمــس ،ك ـمــا س ـن ـبــدأ خ ــال ال ـش ـهــر الـمـقـبــل
بترميم تمثال الملك أمنحوت والــذي وجــد قطعاً
متكسرة منذ أكثر من ألف عام.
وأوضـ ــح األم ـي ــن ال ـع ــام لـلـمـجـلــس األع ـلــى
ل ــآث ــار ،أن الـبـعـثــات الـمـصــريــة تـعـكــف عـلــى
أعـمــال حـفــائــر واكـتـشــافــات بــأيــاد مصرية،
آلث ـ ــار ج ــدي ــدة س ـي ـت ــم ال ـك ـش ــف واإلع ـ ــان
عنها قريباً ،مؤكداً أن مصر تمتلك كماً
ه ــائ ـا ً م ــن االك ـت ـشــافــات األث ــري ــة ،الفـتــاً
إلى أن عدد القطع األثرية الموجودة

» زائر يطلع على النقوش
الفرعونية في الجناح
المصري بـ«إكسبو»
| تصوير :إبراهيم صادق

» مصطفى وزيري

وقال األمين العام للمجلس األعلى لآلثار إنه سيتم إنشاء منطقة
ت ـس ـمــى «ال ـت ــري ــض» ف ــي م ـن ـط ـقــة آثـ ــار األهـ ــرامـ ــات ،ب ـح ـيــث يـسـتـقــل
ال ـس ــائ ــح ح ــاف ـل ــة ك ـهــربــائ ـيــة ل ـل ــوص ــول إل ــى ه ــذه ال ـم ـن ـط ـقــة بـطــريـقــة
منظمة بـمــا يسمح لـلــزائــر بــاالسـتـمـتــاع مــن دون عـقـبــات ،كـمــا أنها
وسـيـلــة سـتــزيــد إق ـب ــال الـســائـحـيــن الــراغ ـب ـيــن ف ــي زيـ ــارة الـمـنـطـقــة
واالستمتاع بخدماتها.
كما تقدم أيضاً خدمات جديدة في طريق الكباش
بـمــديـنــة األق ـص ــر ،وف ــي قـلـعــة ص ــاح ال ــدي ــن ت ــم ال ـبــدء
بـمـشــروع لـتـطــويــر المنطقة وإنـشــاء مـطــاعــم وخــدمــات
عـلــى أعـلــى مـسـتــوى وسـيـتــم االنـتـهــاء مـنــه خ ــال بضعة
أشهر ،باإلضافة إلى إدخال خدمات في بعض المناطق
األث ـ ــري ـ ــة األخ ـ ـ ــرى م ـث ــل ال ـم ـت ـح ــف ال ـم ـص ــري
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدان الـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــر ومـ ـنـ ـطـ ـقـ ــة
س ـق ــارة ،ورك ــن فـ ــاروق ف ــي مــديـنــة
ح ـ ـل ـ ــوان ،وف ـ ــي ق ـص ــر ال ـ ـب ـ ــارون،
وقـ ـلـ ـعـ ــة قـ ــايـ ـتـ ـبـ ــاي ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
اإلسكندرية ،وسيتم االنتهاء
م ــن ب ـع ــض هـ ــذه ال ـم ـشــاريــع
خـ ــال أس ــاب ـي ــع وال ـب ـعــض
اآلخ ـ ـ ـ ــر خ ـ ـ ــال ب ـض ـع ــة
أشهر.
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«إكسبو»

فصال جديداً
يسطر
ً
في مسيرة نجاح دبي

يلعب إكسبو دوراً مهماً في تعزيز اقتصاد دبي ودعم التعافي العالمي | تصوير :غالم كاركر

دبي-ليلىبنهدنة

تعزيز اقتصاد الدولة وانتعاش قطاعات اقتصادية متنوعة فيها،
وذل ــك م ــن خ ــال اسـتـقـطــاب ال ـعــديــد م ــن االس ـت ـث ـمــارات األجـنـبـيــة
القادمة من جميع أنحاء العالم للتوسع واالستقرار في الدولة.
ح ـي ــث ي ـع ــد الـ ـحـ ــدث ال ـع ــال ـم ــي م ـن ـص ــة م ـث ــال ـي ــة الط ـ ــاع ال ـ ــزوار
وال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن وأصـ ـحـ ــاب رؤوس األمـ ـ ــوال ورواد األعـ ـمـ ــال فــي
جميع المجاالت على الفرص االستثمارية التي تتيحها اإلمــارات
وت ـع ــري ـف ـه ــم ب ــال ـت ـس ـه ـي ــات الـ ـت ــي ت ـق ــدم ـه ــا ل ــدع ــم ن ـم ــو أع ـم ــال ـه ــم
وات ـخ ــاذه ــم م ــن اإلم ـ ــارات م ــوط ـن ــاً لـلـعـمــل وال ـع ـي ــش واالس ـت ـق ــرار.
وتـشـيــر الـتــوقـعــات إل ــى أن اسـتـثـمــار اإلمـ ــارات فــي «إك ـس ـبــو 2020
دب ــي» سـيـســاهــم بـعــائــد اق ـت ـصــادي يـصــل إل ــى  122.6مـلـيــار درهــم
ع ـلــى ال ـم ــدى ال ـب ـع ـيــد ،وس ـي ـخ ـلــق آالف ف ــرص ال ـع ـمــل ال ـج ــدي ــدة،
فضال ً عن األثر االقتصادي الذي سيعود بالنفع على المؤسسات
الـصـغـيــرة والـكـبـيــرة عـلــى امـتــداد ع ــد ٍد مــن الـقـطــاعــات االقـتـصــاديــة
لسنوات طويلة.
وقــال مختصون إنــه مــن الـمـتــوقــع أن يلعب إكـسـبــو دبــي دوراً
مـحــوريــاً فــي إع ــادة الـثـقــة بــآفــاق نـمــو حــركــة االسـتـثـمــار فــي مرحلة
مــا بـعــد «كــوفـيــد  »19والـمـســاهـمــة فــي رســم اتـجــاهــات ومـجــاالت
االستثمار المستهدفة في المنطقة والعالم.
وأكــدوا أن الملتقى يشكل منصة هامة لجميع المستثمرين
ومتخذي القرار من القطاعين العام والخاص الستعراض الفرص
االستثمارية فــي مختلف الــدول ،بتأكيد أن هــذه الــدورة ستكون
استثنائية ،ألنها تتزامن مع طموحات دولة اإلمــارات للخمسين
عاماً المقبلة ،والتي يشكل االقتصاد أحد أبرز مالمحها وخططها
ألن تتبوأ موقع الصدارة على خارطة االستثمار العالمي.

ي ـس ـط ــر «إك ـس ـب ــو» ف ـص ـا ً جـ ــديـ ــداً ف ــي م ـس ـي ــرة ال ـن ـج ــاح ف ــي دب ــي،
وتجربة عالمية من شأنها أن ُتبرز ثقة اإلمــارة وأمانها وانفتاحها
على الــزوار كافة ،وأن تعزز قطاعَ ي السياحة الترفيهية وسياحة
األع ـ ـمـ ــال ،ح ـي ــث أس ـه ــم ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ف ــي ت ـع ــزي ــز اق ـت ـص ــاد دول ــة
اإلمارات ،وانتعاش قطاعات اقتصادية متنوعة فيها ،وذلك من
خــال اسـتـقـطــاب الـعــديــد مــن االسـتـثـمــارات األجـنـبـيــة الـقــادمــة من
جميع أنحاء العالم.
وأصـبـحــت دبــي فــي حــالــة نـشــاط دائ ــم ،لـخـلــق الـفــرص وتـحــدي
المستحيل ،والوصول إلى القمم في كل المجاالت ،وال شك أن
الدور الريادي لدولة اإلمارات في صناعة وبناء المستقبل ،مكنها
من تبني التوجهات والخطط المستقبلية ،فكان لها تأثير إيجابي
مباشر على مستقبل الدولة والعالم والشعوب.

مطار دبي

قفزت السعة المقعدية الدولية المجدولة في مطار دبي الدولي
خالل عام  2021بنسبة  ،%28.5لتصل  27مليون مقعد تقريباً،
مـقــارنــة مــع  21.1مـلـيــون مقعد فــي عــام  .2020وأش ــارت البيانات
الرسمية إلى أن ديسمبر سجل أعلى سعة مقعدية في مطار دبي
الدولي خالل عام  ،2021بنحو  3.54ماليين مقعد ،ويليه نوفمبر
بـنـحــو  3.07مــايـيــن مـقـعــد ،ثــم  2.73مـلـيــون مـقـعــد فــي أكـتــوبــر،
و 2.38مليون في يوليو ،و 2.3مليون مقعد في أغسطس.
وعـ ــاد م ـط ــار دب ــي ال ــدول ــي إل ــى م ــرك ــزه األول عــال ـم ـيــاً م ــن حـيــث
السعة المقعدية (الــدولـيــة) المجدولة خــال عــام  ،2021بعدما
تراجع بسبب تحديات وتأثيرات «كوفيد  ،»19وحقق قفزة كبيرة
في قائمة أكبر المطارات في العالم من حيث السعة المقعدية
ال ـم ـج ــدول ــة ع ـلــى ال ــرح ــات (ال ــدول ـي ــة وال ـم ـح ـل ـيــة) خ ــال ديـسـمـبــر
الـجــاري ،ليحل فــي الـمــركــز الـثــانــي عالمياً مـقــارنــة بالمركز الثامن
خالل نوفمبر .2021
وكشفت بيانات مؤسسة «أو إيه جي»
الـمـتـخـصـصــة ف ــي ب ـيــانــات ال ـط ـيــران،
تصدر مطار دبي الدولي قائمة
ال ـم ـط ــارات األك ـث ــر ازدح ــام ــاً
في عدد المقاعد ،حيث
سجل أعلى نسبة نمو
في السعة المقعدية
ال ـ ـم ـ ـج ـ ــدول ـ ــة خ ـ ــال
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر ب ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة
 %20.5بـ ـي ــن أك ـب ــر
 20مـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــاراً فـ ــي
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وت ـع ـك ــس
الـ ــزيـ ــادة ال ـم ـس ـت ـث ـمــرة
ف ـ ــي إج ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـس ـع ــة
ال ـم ـق ـع ــدي ــة ال ـم ـج ــدول ــة،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ــدد
ال ـم ـق ــاع ــد ع ـل ــى م ـت ــن ال ــرح ــات
الـ ـت ــي ت ـش ـغ ـل ـه ــا الـ ـن ــاق ــات ال ــوط ـن ـي ــة
واألج ـن ـب ـيــة ف ــي م ـطــار دب ــي ال ــدول ــي ،ع ــودة
نمو قطاع الطيران في دبي إلى الريادة العالمية.

انتعاش السياحة

أسهم إكسبو  2020دبي منذ انطالقته مطلع أكتوبر الماضي في
تسجيل قطاع السياحة والسفر قفزات قياسية ،حيث انتعشت
بها الحركة السياحية الوافدة إلى دبي ،األمر الذي يمهد الطريق
لعصر جديد لقطاع السياحة في دبي.
وأوضـحــت إحصائيات رسمية أن الـفـنــادق ،حتى غير القريبة
م ــن م ــوق ــع ال ـم ـعــرض ال ــدول ــي ،ش ـه ــدت ازدي ـ ــاداً بـنـسـبــة اإلش ـغ ــال
أيـ ـضـ ــاً ،وت ـخ ـط ــت ن ـس ـب ـتــه ال ـ ـ ــ ،90إذ إن الـ ـ ــزوار م ــن روسـ ـي ــا ك ــان ــوا
يـشـكـلــون الـنـسـبــة األعـلــى مــن بـيــن الـجـنـسـيــات الـتــي ت ــزور اإلم ــارات
لحضور المعرض ،فيما يــزداد عدد الــزوار من المملكة المتحدة
بشكل ملحوظ تدريجياً ،لتحل بريطانيا بالمرتبة الثانية من حيث
عدد الزوار الدوليين ،وتليهما الصين.
ويمهّد إكسبو  2020دبي الطريق لعصر جديد لقطاع السياحة
ف ــي دبـ ــي ،وي ــرس ــم م ـس ـت ـق ـب ـا ً ج ــدي ــداً ل ـل ـس ـيــاحــة وال ـف ـع ــال ـي ــات فــي
العالم ،سيترك المعرض أثراً عالمياً يدعم السياحة والفعاليات
والمهرجانات عالمياً ،في لفتة تعكس مدى الزخم الذي أحدثه
م ـع ــرض «إك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي» ودوره ال ـم ـه ــم ف ــي ت ـع ــاف ــي ق ـطــاع
السياحة العالمي ،إيذاناً بدخول عصر جديد للسياحة العالمية.

استثمارات

وســاهـمــت اسـتـضــافــة دب ــي إلكـسـبــو  2020دب ــي بـشـكــل كـبـيــر في

عقار

» إقبال كبير للزوار على فعاليات إكسبو وفق إجراءات احترازية | تصوير  :ابراهيم صادق

عاد

مطار دبي الدولي إلى مركزه
األول عالمياً من حيث السعة
المقعدية

تسجيل

قطاع السياحة والسفر قفزات
قياسية خالل الربع األخير من
2021

ارتفاع

الفت في عدد صفقات بيع
العقارات التي شهدتها دبي
خاصة خالل األشهر الـ 3األخيرة

شـهــد ال ـحــدث الـعــالـمــي مـعــرض سـيـتــي سـكـيــب ،حـيــث تــم عــرض
ف ــرص اسـتـثـمــاريــة ل ـل ــزوار ف ــي ال ـحــدث ـيــن ،سـيـتــي سـكـيــب وإكـسـبــو
 2020دبي ،من قبل المطورين الرئيسيين والفرعيين ،وتم ّيزت
ه ـ ــذه الـ ـفـ ــرص ب ــال ـت ـن ــوع وم ــائـ ـم ــة م ـخ ـت ـل ــف فـ ـئ ــات ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
والـمـهـتـمـيــن بــالـقـطــاع ال ـع ـقــاري واح ـت ـيــاجــات ـهــم ،س ــواء ك ــان ــوا مــن
المقيمين أو الزوار الدوليين على حدّ سواء.
وبـحـســب مــوقــع «زووم بــروبـيــرتــي إنـســايـتــس» فــإنــه مــع نـهــايــة
الــربــع الثالث مــن  ،2021تــم عقد  43299صفقة بقيمة إجمالية
 104.3مليارات درهــم .ومــن المتوقع أن يشهد الربع األخير من
 2021إقـبــاالً أفضل من سابقه بفضل إكسبو  2020الــذي يشهد
إقباالً هائالً ،بحسب الموقع.
وقــاد مجموعة المستثمرين األجــانــب ،مستثمرو شبه الـقــارة
الهندية ،حيث واصل الهنود والباكستانيون الذين يشكلون 20
إلــى  30فــي المائة مــن إجمالي المستثمرين فــي قطاع العقارات
في دبي ،واصلوا ضخ أموالهم في سوق المنطقة المتنامية.
وتـ ـط ــرق ت ـق ــري ــر ع ــن «ب ــروب ــرت ــي ف ــاي ـن ــدر» لـ ـل ــدراس ــات ال ـع ـقــاريــة
إل ــى ق ـطــاع ال ـع ـق ــارات ،بــاع ـت ـبــاره أح ــد أه ــم ال ـم ـحــركــات الــرئـيـسـيــة
التقليدية القتصاد دبي ،فذكر أن القطاع استفاد على نحو هائل
من ارتفاع معدالت التطعيم وتوافد المستثمرين على دبي ،وهو
ما انعكس في صورة ارتفاع الفت في عدد صفقات بيع العقارات
ال ـتــي شـهــدتـهــا دب ــي خــاصــة خ ــال نــوفـمـبــر ال ـمــاضــي ،وع ـلــى نـحــو
يفوق أياً من األشهر الثمانية الماضية ،وفقاً ألحدث البيانات.
من جهة أخــرى ،سلك قطاع دبي العقاري منحنى تصاعدياً
ف ــي س ــوق اإلي ـج ــارات ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــالــث م ــن ال ـع ــام  ،2021حـيــث
حـقــق زي ــادة بـنـسـبــة  % 14فــي اإلس ـكــان ذي األس ـعــار الـمـعـقــولــة،
وزي ـ ــادة بـلـغــت  % 30ف ــي م ـج ــال اإلس ـك ــان ال ـف ــاخ ــر ف ــي الـمـنــاطــق
المفضلة.

ابتكارات

وي ـع ــد إك ـس ـبــو مـنـطـلـقــاً ل ــاب ـت ـك ــارات ،ح ـيــث يـمـثــل ف ــرص ــة فــريــدة
لطرح االبتكارات ومناقشتها ،والتفكير في سبل تشجيع وتعزيز
االب ـت ـك ــار ف ــي ك ــاف ــة ال ـم ـج ــاالت م ــع ال ـج ـه ــات ال ـم ـح ـل ـيــة وال ــدول ـي ــة
الـمـشــاركــة فـيــه ،حـيــث كــانــت «س ـمــارت الب ــور» و«الـمــركــز الــدولــي
ل ـل ــزراع ــة الـمـلـحـيــة ( »)ICBAو«ف ـي ــرت ــو دي ـج ـي ـتــال م ـيــدي ـســن» هــي
الجهات المستفيدة مــن برنامج منح االبتكار المؤثر مــن إكسبو
حسن الحياة.
اليف ،حيث تدعم هذه الشركات المبادرات التي ُت ِّ
إكسبو اليــف برنامج ابتكار وشــراكــة أطلقه إكسبو  2020دبي
لتمويل الحلول اإلبداعية وتسريعها والترويج لها ،تلك الحلول
ال ـت ــي م ــن ش ــأن ـه ــا ت ـح ـس ـيــن ح ـي ــاة الـ ـن ــاس وال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى كــوكــب
األرض .فـمــن خ ــال مـنــح االبـتـكــار الـمــؤثــر ،يـقــدم الـبــرنــامــج مـنـحــاً
لدعم نمو المشاريع االجتماعية والمشاريع الناشئة والمشاريع
الـشـعـبـيــة ح ــول ال ـعــالــم .وتـتـبـنــى حـكــومــة اإلمـ ــارات اسـتــراتـيـجـيــات
وم ـ ـبـ ــادرات ح ـك ــوم ـي ــة ش ــام ـل ــة ت ـق ــوم ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز ث ـق ــاف ــة االب ـت ـك ــار
وتــرس ـي ـخــه م ـم ــارس ــة مـجـتـمـعـيــة ي ــوم ـي ــة ،ب ـمــا ي ـس ـهــم ف ــي إش ــراك
مجتمع دولة اإلمارات في تصميم وتطوير مشاريع تحولية كبرى
تدعم الرؤى المستقبلية.
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«إكسبو» ..تأثيرات اقتصادية مباشرة
إشغال فندقي
دبي  -وام
أكـ ــد عـ ــدد م ــن االق ـت ـص ــادي ـي ــن ال ـعــام ـل ـيــن ب ــال ـق ـط ــاع ال ـس ـيــاحــي
ب ــال ــدول ــة أن «إك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي» أحـ ــدث ت ــأث ـي ــرات مـبــاشــرة
مـتـنــوعــة وشــام ـلــة ،ف ــي مـقــدمـتـهــا ارت ـف ــاع م ـع ــدالت اإلش ـغــال
الـفـنــدقــي خــال الــربــع األخـيــر مــن الـعــام ال ـجــاري ،فـضـاً عن
ترسيخ الصورة الذهنية لإلمارات في العالم بأنها دولة فتية
ومـتـطــورة وق ــادرة عـلــى تـحـقـيــق اإلن ـج ــازات بـصــورة استثنائية
ومبهرة.
وأوض ـح ــوا أن م ـعــدل اإلش ـغ ــال الـفـنــدقــي ب ــدأ فــي االرت ـفــاع
قبيل انـطــاقــة إكـسـبــو بنحو  10أي ــام ،واسـتـمــر فــي التصاعد
ليستقر بين  85و %95وهو أعلى من معدالت اإلشغال منذ
 2019وقبل الجائحة.
وقــالــوا« :عــززت الفعاليات المصاحبة للحدث من ارتفاع
ً
ً
وعالميا ،فضالً عن تزامن سلسلة المؤتمرات
محليا
اإلقبال
واألحـ ــداث االقـتـصــاديــة والـثـقــافـيــة الـتــي أقـيـمــت خ ــال الـفـتــرة
المنقضية من إكسبو ،ومنها معرض دبــي للطيران ،2021
والقمة العالمية للصناعة والتصنيع وغيرها من المؤتمرات
والفعاليات التي شهدها إكسبو».

فعاليات عالمية

وق ـ ــال ال ــدك ـت ــور ن ـج ـي ــب ال ـش ــام ـس ــي ال ـم ـس ـت ـش ــار االق ـت ـص ــادي
وم ــدي ــر ع ــام مــركــز ال ـم ـســار ل ـل ــدراس ــات االق ـت ـصــاديــة« :يـشـكــل
ارت ـف ــاع م ـعــدل اإلش ـغ ــال الـفـنــدقــي ف ــي اإلم ـ ــارات خــاصــة دبــي
م ـظ ـه ــراً م ـب ــاش ــراً ل ـتــأث ـيــرات إك ـس ـبــو  2020والـ ــذي ي ـق ـتــرب مــن
انقضاء  %50من فترته الممتدة من األول من أكتوبر 2021
وحتى  31مارس .»2022
وأوض ــح أن ارت ـفــاع الـطـلــب عـلــى الـفـنــادق وال ـع ـقــارات يعد

انتعاش عقاري
ترسيخ

الصورة الذهنية لإلمارات أمام
دول العالم

% 95

اإلشغال الفندقي بالربع األخير
2021

التنظيم المبهر

حفز الكثيرين حول العالم لزيارة
اإلمارات

ثقة كبيرة

من سياح العالم في اإلجراءات
الوقائية

التأثيرات

طالت جميع القطاعات
االقتصادية

تعزيز االستثمار

نمو اإلنفاق

م ـظ ـه ــراً م ـب ــاش ــراً ل ـل ـت ــأث ـي ــرات ال ـف ــوري ــة إلك ـس ـب ــو  ،2020فـيـمــا
يـمـتــد األثـ ــر ب ـعــد ان ـت ـه ــاء ال ـح ــدث ل ـس ـن ــوات ك ـث ـيــرة ع ـبــر تـعــزيــز
ثقة المستثمرين بـقــدرة دبــي على تنظيم أفـضــل المعارض
والفعاليات العالمية.

بالدولة والدول األخرى وتكوين عالقات تجارية واقتصادية
مــع ال ــدول وال ـشــركــات ال ـعــارضــة ،وسـيـتــم اإلع ــان عــن هــذه
الـتأثيرات وقياسها بشكل دقيق عقب انقضاء المعرض.

تنظيم مبهر

ب ـ ـ ــدوره ،أش ـ ــار وض ـ ــاح الـ ـط ــه ع ـض ــو ال ـم ـج ـل ــس االس ـت ـش ــاري
الــوطـنــي لـمـعـهــد االسـتـثـمــار واألوراق الـمــالـيــة الـبــريـطــانــي في
اإلم ـ ــارات إل ــى أن الـتـنـظـيــم الـمـبـهــر إلكـسـبــو ع ــزز م ــن سـمـعــة
المعرض وحفز الكثيرين حول العالم للقدوم إلى اإلمارات،
مشيداً بالنتائج األولية إلكسبو ،من حيث معدالت اإلشغال
الفندقي وارتفاع اإلنفاق في القطاع االستهالكي.

تأثيرات مباشرة

مــن جهته ،قــال رضــا مسلم مــديــر عــام «تــروث لالستشارات
االق ـت ـصــاديــة واإلداري ـ ـ ــة» ،إن ت ــأث ـي ــرات «إك ـس ـبــو  2020دب ــي»
ع ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــوط ـن ــي ل ـي ـس ــت قـ ــاصـ ــرة ع ـل ــى ق ـط ــاع واحـ ــد
م ــن ق ـطــاعــات ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـم ــال ــي ،وإن ـم ــا ط ــال ــت كــل
القطاعات ،مشيراً إلى التأثيرات المباشرة ،والتي ظهرت في
قطاع السياحة والمعارض والسفر وتجارة الجملة والتجزئة
وتدفق العملة األجنبية على شرايين القطاع المصرفي من
خالل الزوار للمعرض من خارج الدولة.
وأوض ــح أن هـنــاك تــأث ـيــراً كـبـيــراً لـلـمـعــرض تـمـثــل فــي إعــاء
الـصــورة الــذهـنـيــة لــدولــة اإلم ــارات أم ــام دول الـعــالــم قــاطـبــة،
بــأن اإلم ــارات دولــة فتية مـتـقــدمــة تــوفــر جــودة حـيــاة لسكانها
وزائ ــري ـه ــا ،ال ت ـتــوفــر ف ــي أي م ـكــان آخ ــر بــال ـعــالــم ،ف ـض ـاً عــن
س ـل ـس ـل ــة ال ـم ــؤت ـم ــرات ال ـت ــي ج ـ ــرت ع ـل ــى ه ــام ــش ال ـم ـع ــرض،
وال ـت ــي ش ـك ـلــت ان ـع ـك ــاس ـ ًـا إي ـج ــاب ـي ـ ًـا ع ـل ــى ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـخــاصــة

ثقة السياح

مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال ح ـس ـن ــي عـ ـب ــدالـ ـه ــادي ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـف ـنــادق ك ــارل ـت ــون« :ب ــدأ اإلش ـغ ــال الـفـنــدقــي يـسـجــل تـصــاعــداً
ق ـب ـيــل  10أيـ ــام م ــن ان ـط ــاق إك ـس ـبــو  2020وت ـص ــاع ــد ب ـصــورة
ً
محققا تــأثـيــرات هائلة فــي صناعة الـقـطــاع والـعــوائــد
مفاجئة
ً
الفندقية» ،الفتا إلى أن معرض الطيران والمؤتمرات وقمة
ال ـص ـنــاعــة وال ـف ـعــال ـيــات ال ـك ـث ـيــرة ،ال ـت ــي أق ـي ـمــت بــال ـتــزامــن مــع
إك ـس ـبــو خ ــال ال ــرب ــع األخ ـي ــر م ــن ال ـع ــام عـ ــززت م ــن ال ـن ـشــاط
والحراك االقتصادي.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى ث ـق ــة الـ ـسـ ـي ــاح مـ ــن م ـخ ـت ـل ــف أنـ ـحـ ــاء ال ـع ــال ــم،
بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراءات ال ــوق ــائ ـي ــة واالح ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ،الـ ـت ــي ات ـخ ــذت ـه ــا دولـ ــة
اإلمـ ــارات ،لـمــواجـهــة ف ـيــروس كــورونــا مــع تــوفــر لـقــاح كــورونــا
وسـ ـه ــول ــة الـ ـح ــرك ــة والـ ـتـ ـنـ ـق ــل ،وك ـ ـثـ ــرة ال ـم ـط ــاع ــم واألمـ ــاكـ ــن
المفتوحة والمالئمة لمختلف الثقافات.

احتفاالت رأس السنة

وف ــي ذات ال ـس ـي ــاق ،أوضـ ــح ول ـي ــد ال ـع ــوا م ــدي ــر ع ــام فـنــدق
تـمــانــي مــاريـنــا أن نـســب اإلش ـغ ــال خ ــال الــربــع األخ ـيــر من
ال ـعــام تــراوحــت بـيــن  85إل ــى  %95وه ــي نـسـبــة عــالـيــة جــداً
ف ــاق ــت م ـع ــدالت اإلشـ ـغ ــال ال ـم ـس ـج ـلــة ف ــي ال ـع ــام ،2019
م ـ ـنـ ــوهـ ـ ًـا بـ ـ ــأن اح ـ ـت ـ ـف ـ ــاالت رأس الـ ـسـ ـنـ ــة الـ ـمـ ـيـ ــاديـ ــة ت ــدف ــع
بــال ـك ـث ـيــريــن ل ـل ـق ــدوم إلـ ــى اإلم ـ ـ ــارات لــاس ـت ـم ـتــاع بــالـطـقــس
واألج ــواء االحـتـفــالـيــة ،ومــراكــز الـتــرفـيــه والـتـســوق ،وغـيــرهــا
من أنماط الحياة العصرية.

طريق حرير جوي بين أبوظبي وهينان الصينية
أبوظبي-البيان
أعـلـنــت االتـحــاد لـلـطـيــران ،الـنــاقــل الــوطـنــي لــدولــة اإلم ــارات العربية
ال ـم ـت ـح ــدة ،وم ـج ـم ــوع ــة مـ ـط ــارات م ـقــاط ـعــة ه ـي ـن ــان ،ال ـش ــرك ــة األم
لـمـطــار تشنغتشو الــدولــي ،وال ــذي ُيـعــد مــركــز طـيــران محلياً مهماً
وب ــواب ـ ًـة إل ــى ال ـم ـن ـط ـقــة ال ــوس ـط ــى ف ــي ال ـص ـي ــن ،ع ــن تــوق ـيــع مــذكــرة
ت ـفــاهــم ت ـه ــدف إل ــى تــأس ـيــس ش ــراك ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـتـعــزيــز عــاقــات
الطيران بين اإلمــارات والصين .وجاء توقيع المذكرة رقمياً خالل
فعالية أسبوع تشنغتشو االفتراضية ،والتي انطلقت في الجناح
الصيني في إكسبو  2020دبي ابتداءً من أمس.
وتشمل مذكرة التفاهم خططاً تتيح لمجموعة االتحاد للطيران
إدارة خ ــدم ــات ش ـحــن دوري ـ ــة ب ـيــن م ـط ــار أب ــوظ ـب ــي ال ــدول ــي وم ـطــار
تـشـنـغـتـشــو ال ــدول ــي إلن ـش ــاء ط ــري ــق ال ـح ــري ــر ال ـج ــوي ب ـيــن مـقــاطـعــة
ه ـي ـن ــان وإم ـ ـ ــارة أب ــوظـ ـب ــي .وتـ ــوسـ ــع الـ ـم ــذك ــرة ن ـط ــاق الـ ـتـ ـع ــاون بـيــن
الطرفين ليشمل تحويل مطار تشنغتشو الدولي إلى مركز شحن
جوي في المنطقة ،وتنويع قنوات بيع المنتجات وتوزيع البضائع
ف ــي ال ـم ـط ــار .وق ـ ــال م ــارت ــن درو ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس األول لـلـمـبـيـعــات
والشحن في االتحاد للطيران« :نحن متحمسون لتوسيع أعمالنا
ف ــي ق ـط ــاع ال ـش ـح ــن وص ـ ــوالً إلـ ــى ال ـص ـي ــن ،وإنـ ـش ــاء ط ــري ــق ال ـحــريــر
الجوي بين أبوظبي ومناطق وسط الصين بالتعاون مع مجموعة
مـطــارات مقاطعة هـيـنــان ،مـمــا يــدعــم تـنــوع قـنــوات بـيــع المنتجات
وتوزيع البضائع بشكل كبير في هــذه المنطقة ،ويعزز العالقات
االقتصادية والتجارية بين اإلمارات والصين ،ويتيح المجال لمزيد
من التعاون مع بقية دول المنطقة».
وأض ـ ــاف« :ق ــام ــت االت ـح ــاد ل ـل ـط ـي ــران ،بـصـفـتـهــا ال ـن ــاق ــل الــوطـنــي
ل ــدول ــة اإلم ـ ـ ــارات ،بـ ــدور رئ ـي ـســي ف ــي ن ـقــل ال ـل ـق ــاح ــات واإلمـ ـ ــدادات

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

الـطـبـيــة داخ ــل اإلمـ ــارات وخــارج ـهــا ،اع ـت ـمــاداً عـلــى حـلــولـهــا الـطـبـيــة
الـلــوجـسـتـيــة الـمـتـطــورة ،حـيــث سـ ّيــرت االت ـحــاد لـلـشـحــن مـنــذ بــدايــة
ال ـج ــائ ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة  1,042رح ـل ـ ًـة ج ــوي ــة م ــن ش ـن ـغ ـهــاي وب ـك ـيــن،
بحمولة أكثر من  65ألف طن على متن طائرات الشحن والركاب
الخاصة بها من طــراز بوينج  ،777حيث تم تخصيص نصف هذه
ال ــرح ــات ل ـن ـقــل إمـ ـ ــدادات ط ـب ـيــة ل ــدع ــم اإلج ـ ـ ــراءات ال ـعــال ـم ـيــة فــي
مواجهة كوفيد  ،19وتــزويــد الـفــرق الطبية فــي الخطوط األمامية
بالمعدات الضرورية».
وق ــدم ــت االتـ ـح ــاد ل ـل ـش ـحــن أداءً م ـت ـم ـي ــزاً ف ــي ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي،
مــدفــوعـ ًـة بــالـطـلــب الـكـبـيــر عـلــى اإلم ـ ــدادات الـطـبـيــة ،حـيــث أع ــادت
ً
مقارنة بالفترة ذاتـهــا من
تشغيل رحالتها إلــى  %90مــن وجهاتها
عام  ،2019بينما زادت قدرتها االستيعابية بنسبة .%20
ب ــدوره ،قــال كــانــغ شينغ تـشــن ،رئـيــس مجلس إدارة مجموعة
م ـط ــارات م ـقــاط ـعــة ه ـي ـنــان «ي ـس ـعــدنــا تــوق ـيــع م ــذك ــرة ال ـت ـفــاهــم مــع
االتحاد للطيران والتي تتمتع بشبكة واسعة تغطي آسيا والشرق
األوسـ ــط وأوروب ـ ــا وأفــري ـق ـيــا ،السـتـكـشــاف ال ـعــديــد م ــن ال ـف ــرص فــي
إطــار مـبــادرة طريق الحرير الـجــوي المستوحاة مــن مـبــادرة الحزام
وال ـط ــري ــق ال ـت ــي أط ـل ـق ـت ـهــا ال ـص ـي ــن» .وأضـ ـ ــاف« :ت ـح ــول ــت الـمـنـطـقــة
االقتصادية لمطار تشنغتشو إلى أول تجمع حضري حول مطار،
والــوحـيــد حـتــى اآلن ،فــي الـصـيــن ،مــدفــوعـ ًـة بــالـنـمــو الـهــائــل لمطار
تشنغتشو الــدولــي فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة ،حـيــث تـلـبــي فــي الــوقــت
ذات ــه مـتـطـلـبــات األع ـمــال الـتـجــاريــة والـنـقــل الـبــري مـتـعــدد الــوســائــط
وال ـم ـت ـط ـل ـب ــات ال ـح ـض ــري ــة والـ ـخ ــاص ــة ب ــالـ ـمـ ـط ــارات ،ح ـي ــث ت ـحــولــت
ً
مستفيدة من دعم  51مساراً للشحن الجوي في مطار
المنطقة،
تـشـنـغـتـشــو ،إل ــى مــركـ ٍـز لـتـصــديــر الـمـنـتـجــات ،وأك ـبــر مـنـفــذٍ لــدخــول
اللحوم أجنبية المنشأ في وسط الصين».
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دبي-رحابحالوة
كشف جناح جمهورية تشاد المشارك في «إكسبو  2020دبي» عن
أســرار حملت تاريخاً يناهز عمر البشرية ،وقــدم موسوعة تاريخية
م ــن عـبـقـهــا ال ـت ــراث ــي ع ـبــر م ـج ـس ـمــات عـكـســت روح ودالالت الـحـيــاة
ف ــي ت ـش ــاد ،ب ـكــل م ــا تـحـمـلــه م ــن ت ــراث وطـبـيـعــة وع ـ ــادات وتـقــالـيــد،
وكـنــوز تــاريـخـيــة يـعــود تــاريـخـهــا لـبــدء الـخـلـيـقــة ،ومـسـتـقـبــل مـسـتــدام
يعكس رؤيتها في  .2030وحــل فك بشري في مقدمة الكنوز التي
استعرضها الجناح ،وهو ما يعرف باسم «الفك السفلي لقابيل»،
ال ــذي اكـتـشـفـتــه بـعـثــة اآلث ــار الـفــرنـسـيــة الـتـشــاديــة فــي  23يـنــايــر 1995
ف ــي ال ـك ـث ـبــان الــرم ـل ـيــة ف ــي ص ـح ــراء ج ــراب غ ــرب ال ـ ــوادي الـمـتـصــدع،
ويعود تاريخه إلى  3.5ماليين سنة ،حيث تم اكتشاف بقايا الفك
واألس ـن ــان م ــن قـبــل فــريــق فــرنـســي ت ـش ــادي ب ـق ـيــادة عــالــم الـحـفــريــات
مـيـشـيــل بــرونـيــه ،ال ــذي أطـلــق اس ــم صــديـقــه الـمـتــوفــي عـلــى الـقـطـعــة
األثرية وهو «قابيل».

تشاد

تستعرض «فك قابيل»
و«جمجمة توماي»

تنوع

وتضم تشاد عــدداً من أكثر المواقع األثرية تنوعاً في أفريقيا وهي

من أقــدم األماكن المأهولة على وجه األرض والتي اشتهرت باسم
مـهــد الـبـشــريــة نـظــراً لحجم االكـتـشــافــات الـتــي عـثــر عليها فيها حتى
فــي الـعـصــور الـحــديـثــة ،ومـنـهــا جـمـجـمــة قــاطـنــي الـســاحــل الـتـشــادي
«توماي» ،والتي اكتشفت في عام  2001في صحراء غراب شمال
ال ـت ـشــاد وس ــط أفــري ـق ـيــا ،وي ـع ــود تــاري ـخ ـهــا إل ــى  7مــاي ـيــن س ـنــة وهــي
أقــدم ســالــة بـشــريــة عــرفـهــا الـتــاريــخ ،والـتــي جعلت مــن تـشــاد مـهــداً
لإلنسانية ،وسميت أناسي الساحل التشادي في األلفية السابعة
قـبــل ال ـم ـيــاد ،وك ــان الـنـصــف الـشـمــالــي م ــن ت ـشــاد جـ ــزءاً م ــن نـطــاق
شــاســع م ــن ال ـيــاب ـســة ،ويـمـتــد م ــن نـهــر الـسـنــد ش ــرق ــاً حـتــى الـمـحـيــط
األطـلـنـطــي غ ــرب ــاً ،حـيــث س ــاع ــدت ال ـظ ــروف الـبـيـئـيــة عـلــى ظ ـهــور أول
استيطان بشري.

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

وتــرجــع تـلــك الـعـمــات إل ــى ح ـضــارة س ــاو فــي وس ــط أفــريـقـيــا منذ
القرن السادس عشر قبل الميالد حتى أواخر القرن السادس عشر
الميالدي ،ويعيش شعب ساو عند نهر شاري حول بحيرة تشاد،
وكانت تستخدم في كل مناحي الحياة.
ولـ ــم ي ـك ـتــف ج ـن ــاح ج ـم ـه ــوري ــة ت ـش ــاد ب ـع ــرض ت ـل ــك ال ـك ـن ــوز وإن ـم ــا
اسـتـعــرض قـطـعــة حـجــريــة مــن الـنـطــرون أو بـيـكــربــونــات الـصــوديــوم،
وال ــذي يـسـتـخــرج مــن بـحـيــرة ت ـشــاد،ويــدخــل فــي صـنــاعــة صـلـصــات
وحـفــظ لـحــوم اإلب ــل والـمــاشـيــة وت ـقــوم ش ــات بـتـصــديــر الـنـطــرون إلــى
مـخـتـلــف الـ ــدول ،كـمــا أنـهــا تــدخــل فــي الـعــديــد مــن الـصـنــاعــات مثل
صـنــاعــة الــزجــاج والـمـنـظـفــات الـمـنــزلـيــة ومـعــالـجــة ال ـصــرف الـصـنــاعــي
كما أنها تدخل في بعض الصناعات والمشروبات الغذائية.

عمالت

وعــرفــت تـشــاد مــن خــال جــداريــات تــزيــن أروقــة جناحها فــي إكسبو
بتاريخ الفن الصخري والذي يعود تاريخه إلى ما قبل  7آالف سنه
ق ـبــل ال ـم ـي ــاد ،وم ـن ـحــت ال ـ ــزوار رؤيـ ــة كــام ـلــة ع ــن ص ـن ــاع ــات الـعـصــر
الحجري ،وأحضرت نموذجاً لعمالت ساو القديمة المصنوعة من

استثمار

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

دبيــأحمديحيى
يطلق عليها عشاقها ومعجبوها «مملكة العجائب»؛ لما تجمعه
من تاريخ طويل اعتبره الكثيرون تراثاً إنسانياً ،كونه يعود للقرن
الـثــانــي عـشــر ،فـضـا ً عــن مـقــومــاتـهــا الـسـيــاحـيــة مــن شــواطــئ خــابــة
وطـبـيـعــة بِ ـ ْـك ــر ،وصـ ــوالً ل ـق ــدرات اق ـت ـصــاديــة زراع ـي ــة لـمــا تـمـلـكــه مــن
أراض خـصـبــة واس ـع ــة ،إن ـه ــا ك ـم ـبــوديــا ال ـت ــي جـعـلــت م ــن جـنــاحـهــا
ٍ
فــي «إكـسـبــو 2020دبــي» منصة لها تستعرض مــن خاللها قدراتها
وإمـكــانــاتـهــا لـتـسـتـقـطــب سـيــاحــاً مــن شـعــوب الـعــالــم كــافــة ،وص ــوالً
الستثمارات تستفيد مما لديها من ثروات.
وفـيـمــا يـتـعـلــق بــالـسـيــاحــة تـعـتـبــر كـمـبــوديــا إح ــدى أج ـمــل ال ــدول
اآلسيوية التي تتميز بجمال طبيعتها المتنوعة بين الجبال واألنهار
وال ـم ـس ــاح ــات ال ـخ ـض ــراء الـمـفـتــوحــة وال ـغ ــاب ــات ،ف ـض ـا ً ع ــن ال ـط ــراز
ال ـم ـع ـمــاري الـمـتـمـيــز لـمـعــابــدهــا ال ـتــاري ـخ ـيــة ،خ ـصــوصــاً أن ـه ــا تـحـمــل
تاريخاً ثــريــاً منذ الـقــدم وصــوالً للعصر الحديث ،خــال فترة حكم
الخمير الحمر ،وتضافرت كل هذه العوامل لتجعلها واحــدة من
أهم الوجهات السياحية في شرق آسيا ،فيما تقول المؤشرات إن
عدد سائحيها يراوح الـ  8ماليين سنوياً.

كمبوديا
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ي ـص ـعــب ال ــوص ــول إل ـي ـه ــا م ــن ال ـم ـع ــاب ــد ف ــي ك ـم ـب ــودي ــا ،ف ـي ـمــا تــأتــي
مــديـنــة كــراتــي وهــي مــديـنــة صـغـيــرة تـقــع عـلــى ضـفــاف نـهــر ميكونغ
ويوجد بها السوق المركزي الــذي يحيط بها ،فضال ً عن المباني
االسـتـعـمــاريــة الـفــرنـسـيــة الـقــديـمــة ،وتـشـتـهــر ه ــذه الـمــديـنــة بــإقـبــال
الـ ـ ــزوار ل ــرؤي ــة ال ــدالف ـي ــن إي ـ ـ ــراوادي الـ ـنـ ــادرة ال ـت ــي ت ـع ـيــش ف ــي نـهــر
ميكونغ ،وقــد شـيــدت معظم المعابد فــي كمبوديا بين القرنين
الـ  11و.12

جاذبية

وعن السياحة الشاطئية هناك أيضاً مدينة سيهانوكفيل المعروفة
أيـضــاً بــاســم كــامـبــونــغ س ــوم ،وهــي مــديـنــة ومـنـتـجــع شــاطــئ الميناء
عـلــى خـلـيــج ت ــاي ــان ــد ،وتـتـمـتــع بـجــاذبـيــة كـبـيــرة م ــن ال ـش ــواط ــئ ذات
الرمال البيضاء والعديد من الجزر االستوائية المتخلفة ،ويوجد
أيضاً معبد الفضة الذي يقع داخل مجمع القصر الملكي في بنوم
بنه ،ويضم العديد من الكنوز الوطنية مثل الذهب وتماثيل بوذا
المرصعة بالجواهر ،باإلضافة لذلك هناك تونلي ساب وهي أكبر
بـحـيــرة لـلـمـيــاه الـعــذبــة فــي جـنــوب شــرق آسـيــا ،وذات أهـمـيــة كبيرة
لكمبوديا ،وتـتــوســع البحيرة وتتقلص بشكل كبير مــع الـمــواســم،
مــن نوفمبر إلــى مــايــو فــي مــوســم الـجـفــاف فــي كـمـبــوديــا ،بــاإلضــافــة
إلى مصارف تونلي ساب التي تصب في نهر ميكونغ في بنوم بنه،
وعندما تبدأ األمـطــار الغزيرة في شهر يونيو ،فــإن البحيرة تتدفق
بكل االتجاهات لتتشكل بحيرة هائلة.

سياحة

وت ـض ــم ك ـم ـب ــودي ــا  10م ـ ــدن ك ـب ــرى ت ــأت ــي ف ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا ف ـن ــوم بـنــه
العاصمة ،وهــي المدينة االقتصادية األولــى ،تأتي بعدها المدينة
ال ـس ـي ــاح ـي ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة س ـي ــام ري ـ ــب ،والـ ـت ــي ت ـع ــد م ــن أهـ ــم ال ـم ــدن
السياحية التي يقصدها أغلب السياح لمشاهدة المعابد البوذية،
حيث إن هذه المعابد من أقدم المعابد البوذية في جنوب شرق
آسيا ،وتتميز كمبوديا بالعديد من مناطق الجذب السياحية ومن
أهمها متحف أنغكور وات الذي يعرف باسم مدينة المعبد ،وهو
أروع وأكـبــر مــن كــل مـعــابــد أنـغـكــور ذات الـجــذب الـسـيــاحــي الكبير
فــي كـمـبــوديــا ،حـيــث بـنــي فــي الـنـصــف األول مــن ال ـقــرن  ،12ويـعــد
المتحف من أروع المعالم األثرية في العالم.

اقتصاد

تاريخ

وتعتبر منطقة كــوه كير العاصمة إلمـبــراطــوريــة الخمير مــن عام
 ،928-944وف ــي ه ــذا الــوقــت الـقـصـيــر تــم تـشـيـيــد بـعــض الـمـبــانــي
الـمــذهـلــة والـتـمــاثـيــل الـهــائـلــة ،وتـعــد مــن الــوجـهــات الـبـعـيــدة الـتــي

وتـ ـحـ ــت شـ ـعـ ــار «ت ـ ـش ـ ــاد ال ـ ـ ــذي ن ـ ــري ـ ــد» ،يـ ــأخـ ــذ الـ ـجـ ـنـ ــاح ال ـ ـ ـ ــزوار فــي
رح ـل ــة ع ـب ــر ث ـق ــاف ــات ت ـش ــاد ال ـم ـت ـن ــوع ــة ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ت ـق ــال ـي ــد األدب
الـشـفـهــي والـمـســرح والـطـبـيـعــة وف ــرص االسـتـثـمــار فــي مـجـمــوعــة من
الـقـطــاعــات الـحـيــويــة بـمــا فــي ذلــك الـطــاقــة الـمـتـجــددة ،ورؤي ــة تـشــاد
 ،2030ح ـيــث تـعـتـبــر ت ـشــاد خــامــس أك ـبــر دول ــة أفــري ـق ـيــة م ــن حـيــث
ال ـم ـســاحــة ال ـج ـغــراف ـيــة ولــدي ـهــا ث ــاث ــة أقــال ـيــم مـنــاخـيــة ن ـبــات ـيــة ،وهــي
إحــدى الــدول الست األعـضــاء فــي المجموعة االقتصادية والنقدية
لــوســط أفــريـقـيــا ،وتــوفــر ت ـشــاد ال ـعــديــد مــن ال ـفــرص لـمـخـتـلــف أن ــواع
االستثمارات ومنها األعـمــال التجارية والــزراعـيــة والبناء والمعدات
الثقيلة والنقل البري والطاقة والتعدين والتقنية البيئة ومعالجة
األغــذيــة وتـقـنـيــات الــرعــايــة الـصـحـيــة وتـقـنـيــة الـمـعـلــومــات والـمـعــدات
والتوريدات الصناعية واالتصاالت.
ك ـمــا ع ــرف ــت ت ـش ــاد ب ـمــرت ـكــزات رؤي ـت ـهــا الـمـسـتـقـبـلـيــة  ،2030الـتــي
تجعل منها أحــد الـبـلــدان األفــريـقـيــة الـنــاهـضــة والـتــي تتضمن تعزيز
اقتصاد متنوع وسريع النمو ،وجذب االستثمار األجنبي في قطاعات
الزراعة والثروة الحيوانية ،والبتروكيماويات والتعدين واالتصاالت
وال ـخــدمــات الـلــوجـسـتـيــة بــاإلضــافــة إل ــى زي ــادة ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري مع
بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفتح أسواق جديدة.

» زوار يتفقدون جناح كمبوديا | البيان

وتــأتــي كـمـبــوديــا واح ــدة مــن أه ــم ال ــدول الــزراع ـيــة فــي الـعــالــم الـتــي
تمتلك تــربــة زراعـيــة خصبة فيما تشكل الــزراعــة حــوالــي  % 29من
ال ـنــاتــج الـمـحـلــي ويـبـلــغ نـسـبــة الـعــامـلـيــن ف ــي ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي أكـثــر
م ــن  %85بـيـنـمــا تـعـتـمــد ع ـلــى  %70م ــن ال ــزراع ــة ف ــي عـمـلـيــة الـنـمــو
االقـتـصــادي ،فيما تشتهر بــزراعــة األرز ولــذلــك فهي تنتج  7ماليين
طن سنوياً ،وتصدر أكثر من مليوني طن منه ،فضال ً عن العديد
م ــن الـمـحــاصـيــل ال ــزراع ـي ــة األخ ــرى الـمـهـمــة مـثــل الـقـطــن والـحـبــوب
وغـيــرهـمــا الـكـثـيــر ،وال ي ــزال هـنــاك الـكـثـيــر مــن الـمـســاحــات الــزراعـيــة
الـتــي لــم يـتــم اسـتـغــالـهــا حـتــى اآلن ،إلــى جــانــب ذلــك فــإنـهــا تمتلك
ثروة سمكية ضخمة بما تمتلكه من بحيرات وأنهار وشواطئ تمتد
آلالف األميال.
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أفغانستان

حكاية  1000عام

» تصوير  -إبراهيم صادق

ً
بعضا من تفاصيل هذا
بين جنبات جناح أفغانستان ،حكايات كثيرة ،وتحف ومقتنيات ،تروي
ً
بعضا من مالمح أفغانستان،
البلد ،حيث تقف وراء كل واحدة منها قصة ما ،تحمل بين ثناياها
وم ــا تـكـتـنــزه مــن ثـقــافــات م ـت ـعــددة ،تـشـتــرك فــي مــا بـيـنـهــا بــوحــدة ال ــدم واالس ــم األف ـغــانــي ،رغــم
اختالف موقعها الجغرافي .ما أن تلج بوابة الجناح ،حتى تطل عليك مجموعة من المجوهرات
وأوان فـخــاريــة ،ومـصــابـيــح ونـحــاسـيــات ،وبـعــض قـطــع مــن الفضة،
المتشابكة ،ومـعـهــا خـنــاجــر
ٍ
جميعها تـتـشــارك ظــال الـجـنــاح الــواقــع فــي مـنـطـقــة ال ـفــرص ،وجـمـيـعـهــا تـشـتــرك مـعـ ًـا فــي روايــة
الحكاية األفغانية،التي طرزت بألوان زاهية ،تشبه تلك التي تتزين بها األزياء األفغانية ،التي
خصصت لها مساحة جيدة في الجناح ،والتي تمثل مناطق متعددة في أفغانستان .الجناح
يــروي قصة األمــل ،ويمثل نافذة للعالم ،للتعرف إلى ثقافة وتاريخ أفغانستان ،الــذي يتمدد
على مدار حقبة زمنية تتجاوز األلف عام ،يدعو الجميع للتعرف إلى قصص الشباب األفغاني،
وكيف استطاع استغالل الفرص الصغيرة ،وتحويلها إلى أفكار ومشاريع يستفيد منها البلد،
وما لعبته هذه الصناعات والمشاريع من دور هام في توفير فرص عمل جديدة ،تمكن األفغان
من تحسين أوضاعهم ،وتساعدهم على توسيع نطاق التعليم في أرضهم ،فالبلد هناك غني
بثقافته وعطائه ،وتزخر أرضه بالفرص( .دبي  -غسان خروب)
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أسماء المنور

«شمس» تشرق
من المغرب
» أسماء المنور تألقت على مسرح اليوبيل | البيان

دبيـغسانخروب
لـ ـه ــا إطـ ــالـ ــة مـ ـمـ ـي ــزة عـ ـل ــى الـ ـخـ ـشـ ـب ــة ،يـ ـح ــب ال ـ ـنـ ــاس ص ــوت ـه ــا
وخــامـتــه ،يـجــدون فيه «رنــة» خــاصــة ،تدعوهم إلــى الـطــرب،
إن ـه ــا ال ـف ـن ــان ــة ال ـم ـغــرب ـيــة أس ـم ــاء ال ـم ـن ــور ،ال ـت ــي ع ـ ــادت لـتـكــرر
إطاللتها في «إكسبو  2020دبي» للمرة الثانية على التوالي،
ح ـيــث وق ـفــت ع ـلــى م ـســرح ال ـيــوب ـيــل م ـج ــدداً ،وذل ــك ب ـعــد أن
سـبــق لـهــا الـمـشــاركــة فــي «جـلـســات خـلـيـجـيــة» ،حـيــث أطـلــت
آن ــذاك مــع الـفـنــان أصـيــل أب ــو بـكــر ســالــم ،وس ــارت حـيـنـهــا في
دروب األغنية الخليجية.
إط ــال ــة أس ـم ــاء ال ـم ـن ــور هـ ــذه الـ ـم ــرة ،بـ ــدت م ـخ ـت ـل ـفــة ،حـيــث
جاءت احتفاء باليوم الوطني لبلدها ،وفيها توشحت بقفطان
مغربي تــزيــن بــألــوان زاهـيــة ،أطـلــت على جمهورها وغـنــت معه
لـمــدة ســاعـتـيــن ،خــالـهــا حـلـقــت عــالـيــاً و«سـلـطـنــت» عـلــى إيـقــاع
الموسيقى وكلمات أغنياتها ،فبدت أشبه بـ«مطلع الشمس»
عـلــى الـمـســرح ،ولـســانـهــا ي ــردد كـلـمــات «صــافــي» ،الـتــي أهــدتـهــا
ل ـج ـم ـهــورهــا ،ال ــذي اح ـت ـشــد أم ــام ـه ــا ،وص ـفــق ل ـهــا ط ــوي ـا ً وأث ـنــى
على إطاللتها.

السوبرانو حليمة
محمدي

والموسيقي مروان عبد الله..
ليلة كالسيكية هادئة

رقي

لــم يـكــن حـفــل أس ـمــاء الـمـنــور تـقـلـيــديــاً ،فـقــد حـضــرت فـيــه «ال ــروح
الــوطـنـيــة» ،الـتــي بــدت عالية ،عــانــق فيها الجمهور عـنــان السماء،
ف ـق ــد كـ ــان ال ـح ـف ــل «ل ـي ـل ــة م ـغ ــرب ـي ــة ب ــام ـت ـي ــاز» ،ح ـض ــر ف ـي ـه ــا ال ـع ـلــم
ال ـم ـغــربــي ،ال ــذي زي ــن ال ـشــاشــة عـلــى ات ـســاع ـهــا ،وهـيـمـنــت الـلـهـجــة
المغربية على األرض ،وعلى أغنيات المنور ،التي تفاعلت كثيراً
مــع جمهورها ،الــذي أحــب صوتها الـعــذب وإيـقــاعــات موسيقاها،
وأغنيتها الــراقـيــة .أسـمــاء المنور ،بــادرت إلــى تهنئة بــادهــا بيومها
الوطني ،متمنية أن يظللها الله باألمن واألمان ،وفي كلماتها لم
تغض الطرف عن اإلمارات ودبي ،حيث توجهت لها بالشكر على
اس ـت ـضــافــة م ـعــرض «إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي» .وق ــال ــت ع ـلــى الـخـشـبــة:
«أود أن أشكر اإلم ــارات ودبــي على تنظيم هــذا الـحــدث األكـثــر من
رائــع» ،واصفة إيــاه بـ«مفخرة لكل الـعــرب» .وأضــافــت« :المعرض
هو مفخرة لنا كعرب ،بــأن يتم تنظيمه ألول مــرة في بلد عربي،
وقد تزين بكل هذا الجمال والرقي وهذا االستقبال».
«ال ـل ــه عـلـيــك ي ــا بـ ــادي» ،أغـنـيــة رددت ـه ــا أس ـم ــاء ال ـم ـنــور بـصــوت
عــال ،أهــدتـهــا إلــى وطـنـهــا الـمـغــرب ،ومـعـهــا ردد الـجـمـهــور كلمات
األغنية التي تزرع فيها أسماء «التمر من نور الشمس» و«نحصد

«التشاينا سونديرا»

نجمة تأخذنا للقمة» ،وكذلك كانت أسماء التي أخذت جمهورها
نحو القمة ،ليردد معها «ماشي متل المغرب ماشي متل بالدي
بالدي» ،وعلى ذات النسق ،كانت «صافي» تلك األغنية الجميلة،
التي طالب بها الجمهور مرات عديدة ،لما تحمله بين طياتها من
أمل وتفاؤل.

كالسيك

لــم تكن أسـمــاء الـمـنــور الـصــوت المغربي الــوحـيــد ،الــذي حلق في
فضاء الحدث األروع عالمياً ،فقد قابله على الطرف اآلخر ،صوت
الـســوبــرانــو حليمة مـحـمــدي ،الـتــي أطـلــت رفـقــة الموسيقي مــروان
بن عبدالله على خشبة مسرح دبي ميلينيوم ،ليقدما معاً عرضاً
كالسيكياً آخ ــاذاً ،كشفا مــن خــالــه عــن نوعية الـكـنــوز الموسيقية
ال ـت ــي ت ـم ـت ـل ـك ـهــا ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـغ ــرب ـي ــة .ح ـل ـي ـمــة ال ـم ـح ـم ــدي وم ـ ــروان
اس ـت ـط ــاع ــا أن ي ـق ــدم ــا ل ـي ـلــة كــاس ـي ـك ـيــة ه ــادئ ــة ،ح ـل ــق ف ـي ـهــا ال ـع ـلــم
المغربي ،في وقت كانت ردهات جناح المغرب تعمر بالموسيقى
والـغـنــاء ،حـيــث اسـتـضــاف مـجـمــوعــة مــن الـفـنــانـيــن الــذيــن تــوســدوا
الـعــود وال ــدف ،وقــدمــوا جملة مــن األغـنـيــات الشعبية المغربية،
وسط تفاعل ملحوظ مع زوار الجناح الواقع في منطقة الفرص.

» «التشاينا سونديرا» ،قدمت عرضاً فنياً مبدعاً | البيان

خلطة إبداع موسيقية

دبي-البيان
قــدمــت فــرقــة «التـشــايـنــا ســونــديــرا» ،أمــس ،عــرضــاً فـنـيــاً مـبــدعــاً عـلــى مـســرح دبــي ميلينيوم فــي إكسبو
 2020دبي ،لتسحر الحضور بإيقاع موسيقي بديع جمع بين موسيقى الفانك ،والجاروتشو ،والجاز،
والروك ،وأطلقت الفرقة العنان إليقاعاتها الراقصة لتشعل الحماس على المسرح ،وانتقلت بحرية
من مقطوعة إلى أخرى في تناسق ممزوج باألصالة لتنقل معها الحضور إلى أجواء أمريكا الالتينية
بأجوائها الصاخبة والمفعمة بالحياة.
تنحدر الفرقة من واليــة أواكساكا في جنوب غــرب المكسيك ،حيث تتقاطع الطبيعة مع األلــوان
وال ـط ـعــام والـمــوسـيـقــى وال ـف ــن ،لـتـخــط مــامــح الـطــابــع الـثـقــافــي لـلـمــديـنــة ال ـتــي تـعــد انـعـكــاســاً لمجتمع
متعدد الثقافات ،ويبدو تأثيرها واضحاً على الموسيقى التي تقدمها الفرقة.

تيوكس و«شيكاغو»

سحر الجاز

دبي-البيان

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

أبهر الموسيقي ثاديوس تيوكس وفرقة شيكاغو
ف ـ ــري ـ ــدم إنـ ـسـ ــامـ ـبـ ــل ال ـ ـح ـ ـضـ ــور بـ ـجـ ـنـ ــاح ال ـ ــوالي ـ ــات
الـمـتـحــدة فــي إكـسـبــو  2020دب ــي ،مـســاء أمــس،
بعرض رائع ساحر لموسيقى الجاز .وتمتاز فرقة
شـيـكــاغــو فــريــدم إنـســامـبــل بــاسـتـخــدام الـمــوسـيـقــى
ل ـت ـح ـف ـي ــز ال ـت ـغ ـي ـي ــر اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي ف ـ ــي م ـج ـت ـم ـع ــات ـه ــا،
م ــن خ ــال إق ــام ــة ص ــات ب ـيــن األف ـ ــراد ومـنـظـمــات
الـمـجـتـمــع .وتــأس ـســت ال ـفــرقــة ف ــي شـ ــوارع مــديـنــة
ش ـي ـك ــاغ ــو األم ــري ـك ـي ــة ف ــي ص ـي ــف  ،2020ب ـع ــد أن
الـ ـتـ ـقـ ــى أع ـ ـض ـ ــاؤه ـ ــا خـ ـ ــال احـ ـتـ ـجـ ــاجـ ــات م ـط ــال ـب ــة
بتحقيق العدالة بالمدينة.

أم ــا ث ــادي ــوس ت ـيــوكــس ف ـهــو م ــؤل ــف لـمــوسـيـقــى
الجاز من شيكاغو أيضاً .وتخرج تيوكس من كلية
ويتني يانج العليا بجامعة نــورث وسـتــرن ،حيث
درس موسيقى الجاز وعزف البيانو ،والصحافة.

عودة

ال ـم ــوس ـي ـق ــي ثـ ــاديـ ــوس ت ـي ــوك ــس وفـ ــرقـ ــة ش ـي ـكــاغــو
فــريــدم إنسامبل سـيـعــودان إلــى الجناح األمريكي
غــداً بعرض في الرابعة عـصــراً ،ويليه عــرض آخر
عـلــى م ـســرح الـيــوبـيــل فــي ت ـمــام الـســاعــة الـســابـعــة
والـ ـنـ ـص ــف م ـ ـس ـ ــاءً  ،ف ـي ـم ــا ت ـخ ـت ـت ــم ال ـ ـع ـ ــروض فــي
ال ـج ـن ــاح األم ــري ـك ــي ب ـعــد غ ــد ع ـنــد ال ـس ــاع ــة الـثــالـثــة
عصراً.
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نجوم الرياضة تسطع في دبي
» نجوم البارالمبية يستمتعون في إكسبو  2020دبي | البيان

» ليونيل ميسي خالل زيارته المعرض العالمي | البيان

»نجم الرجبي اإلنجليزي جيمس
هاسكل سعيد بالتواجد في
«دار الحي» | البيان
» لويس فيغو
يحمل كأس
«تشامبيونزليغ»
| تصوير :ناصر
المنصوري

» غوارديوال متحدثاً
عن تجربة مانشستر
سيتي خالل زيارته
إكسبو | البيان

» أبطال العالم في
الشطرنج مانغوس
كارلسن وإيان
نيبومينياتشي خالل لقاء
القمة في دبي | البيان

» العداء الجامايكي يوسين بولت
في زيارته للحدث العالمي | البيان

دبي-البيان
ال يمكن لـلــزوار تـ ّ
ـوقــع مــن سـيـصــادفــون فــي «إكـسـبــو 2020
دب ــي» ،واآلن ومــع اقـتــراب الـحــدث الــدولــي األكـبــر مــن بلوغ
م ـن ـت ـصــف ال ـط ــري ــق ،ف ـق ــد اس ـت ـم ـتــع ع ـش ــاق ال ــري ــاض ــة ،عـلــى
وج ــه ال ـخ ـصــوص ،بـمـشــاهــدة ع ــدد كـبـيــر م ــن أه ــم نـجــومـهــا
على مستوى العالم ،كما أنهم سيكونون على موعد مع
الـمــزيــد مــن الـنـجــوم فــي مختلف الـمـجــاالت الــريــاضـيــة ،مع
قرب افتتاح منشأة رياضية جديدة في يناير  ،2022والتي
من المقرر أن تستقبل العديد من عمالقة الرياضة.
وكان العب كرة القدم األرجنتيني وسفير «إكسبو 2020
دبي» ،ليونيل ميسي ،الذي انتقل مؤخراً إلى فريق باريس
س ــان جـيــرمــان ون ــال أي ـضـ ًـا ك ــأس ال ـكــرة الــذهـبـيــة الـســابـعــة،
بـعــدمــا ت ـ ّـوج م ــرة أخ ــرى ب ـجــائــزة أف ـضــل الع ــب فــي الـعــالــم،
قـ ــد أخـ ـب ــرن ــا ،فـ ــي وق ـ ــت س ــاب ــق مـ ــن ه ـ ــذا ال ـش ـه ــر ،عـ ــن رأيـ ــه
ف ــي الـ ـح ــدث الـ ــدولـ ــي قـ ــائـ ـاً« :إن ـ ــه حـ ــدث اس ـت ـث ـن ــائ ــي ،فـكــل
ً
مضيفا:
جناح يتميز بشيء خاص به ،وبموقعه الخاص»،
«يـعــرض لــك كــل جناح ثقافته وأهــم مميزات بـلــده ،ويتيح
لك ذلك أن ترى وتتعلم من كل واحد منها ،كل شيء كبير
جداً ،ومدهش للغاية».
وتراوحت مشاركات كبار الالعبين في فعاليات «إكسبو
 2020دبي» ،بين زيارة واحد من أفضل العبي كرة القدم
في العالم لموقع الحدث ،إلى مشاركة العداء الجامايكي
ال ـم ـع ـتــزل ص ــاح ــب ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي ال ـعــال ـمــي ف ــي سـبــاقــات
الـعــدو لـمـســافــة  100مـتــر و 200مـتــر ،وسـبــاق الـتـتــابــع × 4
 100متر ،وصــاحــب لقب أســرع رجــل فــي العالم ،يوسين
بولت ،في سباق ودي وخيري.

إشادة

لـجـمــع ال ـنــاس م ـعـ ًـا ،وق ــال« :إن مـجــرد مـشــاهــدة االهـتـمــام
ب ــال ــري ــاض ــة ب ـش ـكــل عـ ــام ،ه ــو أمـ ــر اس ـت ـث ـنــائــي بــال ـن ـس ـبــة ل ــي،
وذلـ ــك بـصـفـتــي ش ـخ ـصـ ًـا ري ــاض ـي ـ ًـا» ،وأض ـ ــاف« :ع ـل ــى سـبـيــل
المثال فــي جامايكا ،فــي وقــت انعقاد األلـعــاب األولمبية،
ً
تماما ،كما يحرص الجميع على مشاهدة
تختفي الجريمة
نـهــائـيــات ك ــأس ال ـعــالــم ،ولــذلــك أش ـعــر أن الــريــاضــة تلعب
ً
معا».
دوراً كبيراً في المساعدة على تالقي كل الناس
ال يعاني «إكسبو  2020دبــي» من أي نــدرة فيما يخص
زي ــارات كـبــار الــاعـبـيــن الــريــاضـيـيــن فــي مـخـتـلــف الـمـجــاالت،
وخــاصــة مــع تــوفـيــره لمجموعة مــن أحــدث مــرافــق الــريــاضــة
وال ـل ـيــاقــة ال ـبــدن ـيــة وم ـ ــدارس ال ـت ــدري ــب ،ع ـلــى غـ ــرار إي ــه ســي
ميالن ومانشستر سيتي وراجستان رويالز ،حيث كان بيب
غــوارديــوال ،المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ،منبهراً
لـلـغــايــة خ ــال زي ــارت ــه لـمــوقــع ال ـحــدث ال ــدول ــي وق ــال« :إنـهــا
تجربة رائعة أن نشهد مقدار الطاقة التي تبثها كرة القدم
الشعبية هـنــا فــي أوس ــاط «إكـسـبــو  2020دب ــي» ،وأن نــرى
كيف يتواصل النادي مع الشعوب من شتى بقاع العالم،
كما أن الشغف والحماس الذي ُيظهره الجيل القادم من
الالعبين الطموحين تجاه اللعبة مذهل للغاية».

نجوم أولمبيون

كـمــا شـهــد الـحــدث الــدولــي زي ــارات مــن أع ــام الــريــاضــة من
األول ـم ـب ـي ـي ــن وال ـب ــارال ـم ـب ـي ـي ــن ،ودراجـ ـ ــي طـ ــواف ف ــرن ـس ــا «ت ــور
دو ف ــران ــس» ،وس ــائ ـق ــي ف ــورم ــوال  ،1وال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي،
س ـت ـي ـف ــان ــو دوم ـي ـن ـي ـك ــال ــي ،والعـ ـبـ ــي ك ـ ــرة الـ ـقـ ــدم فـ ــي ب ـطــولــة
ال ـ ــدوري اإلن ـج ـل ـي ــزي ال ـم ـم ـت ــاز ،وأس ــاط ـي ــر لـعـبــة
الـكــريـكــت ،وأبـطــال الـكــاراتـيــه ،فـضـاً عن
كبار العبي الشطرنج في العالم.
وقــال طــال الهاشمي ،المدير
الــوطـنــي والـتـنـفـيــذي لــأولـمـبـيــاد
ال ـخ ــاص اإلم ـ ــارات ـ ــيُ :
«س ــرع ــان
مــا تـحــول إكـسـبــو  2020دبــي
إلى منصة عالمية ترمي إلى
تفعيل الشمولية واالنــدمــاج
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـح ـ ـ ـي ـ ـ ــاة
ال ـيــوم ـيــة ،وال ـت ــأك ــد م ــن تـمـكـيــن
أصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـهـ ـمـ ــم تـ ـحـ ــت م ـظ ـل ــة
ش ـ ـعـ ــار ال ـ ـح ـ ــدث ال ـ ــدول ـ ــي (تـ ــواصـ ــل
العقول وصنع المستقبل)».
وق ـ ــدم ف ــري ــق كـ ــرة ال ـس ـل ــة االس ـت ـع ــراض ــي،
«هــارلــم غـلــوبـتــروتــرز» عــرضـ ًـا مـمـيــزاً أمـتــع ال ــزوار ،الــذيــن
تـمـكـنــوا أيـضـ ًـا مــن إلـقــاء نـظــرة عــن قــرب عـلــى كــأس الــدوري
اإلنجليزي الممتاز وكأس أوروبا.
ووص ــف جـيـمــس هــاسـكــل ،العــب اتـحــاد الــرغـبــي الـســابــق
في إنجلترا ،إكسبو  ،2020قــائـاً« :إنــه فرصة ال تتكرر إال
م ــرة واحـ ــدة ف ــي ال ـع ـمــر» ،ف ــي حـيــن انـبـهــر ن ـجــوم ريــاضـيــون
آخ ــرون لـلـغــايــة بــأجـنـحــة بـلــدانـهــم ،مـثـلـمــا حــدث مــع ســائــق

سـيــارات سـبــاق فـيــراري كــارلــوس ســايـنــز ،ال ــذي صــرح أثـنــاء
زي ــارت ــه ،ق ــائ ـاً« :بـصـفـتــي م ــواط ـن ـ ًـا إس ـب ــان ـي ـ ًـا ،أش ـع ــر بــالـفـخــر
الـشــديــد ،لـقــد أبـهــرتـنــي الـجــاهــزيــة الـكــامـلــة لـمــوقــع الـحــدث
ال ـ ــدول ـ ــي» .وت ــاب ــع قـ ــائـ ـاً« :لـ ــم ت ـس ـن ــح ل ــي ال ـف ــرص ــة ل ـق ـضــاء
وقــت كــاف فــي إسبانيا منذ فترة بسبب السفر ،فضالً عن
كوني مستقراً
ً
حاليا فــي إيطاليا ،لــذا كانت
هــذه فــرصــة جـيــدة لتذكر بـلــدي وكافة
األماكن الرائعة التي تزخر بها».

نجمات

كـ ـ ـمـ ـ ــا ت ـ ـس ـ ـه ـ ــم الـ ـ ــاعـ ـ ـبـ ـ ــات
الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـلـ ـ ــواتـ ـ ــي
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزرن إك ـ ـ ـس ـ ـ ـب ـ ـ ــو 2020
ع ـل ــى ت ـش ـج ـيــع ال ـم ـش ــارك ــة
وااله ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام ب ـ ــال ـ ــري ـ ــاض ـ ــات
» أصحاب الهمم في
النسائية ،حيث أبدت كيت
قلب «إكسبو 2020
ك ــروس ،الع ـبــة الـكــريـكــت في
دبي» | البيان
فريق النكشاير وفريق الكريكت
الـ ـنـ ـسـ ــائـ ــي اإلن ـ ـج ـ ـل ـ ـي ـ ــزي ،إعـ ـج ــابـ ـه ــا
الشديد بموقع الحدث الدولي ،وقالت:
«ل ــم أس ـت ـطــع ف ـهــم م ـس ـتــوى ض ـخــامــة ه ــذا ال ـحــدث
الــدولــي ،عليك أن تــراه بــأم عينيك حتى ُتـصــدق ذلــك» ،ثم
أض ــاف ــت« :ف ــي ج ـن ــاح ط ـي ــران اإلمـ ـ ــارات ،أوض ـح ــوا ل ــي كـيــف
سيبدو قطاع الطيران في غضون الخمسين عاما القادمة،
وكيف ستكون االستدامة جزءاً كبيراً
ً
ومهما منه ،وكل هذا
ً
حقا».
كان مثيراً لالهتمام
وم ــع اف ـت ـتــاح ُم ـن ـشــأة ريــاض ـيــة ضـخـمــة ف ــي مــوقــع إكـسـبــو
 2020في يناير المقبلَ ،م ْن مِ ن النجوم سيزور دبي؟

وك ـ ــان ي ــوس ـي ــن ب ــول ــت ق ــد أش ـ ــاد ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق وال ي ــزال
ب ــرس ــال ــة إك ـس ـبــو  2020الـمـتـمـثـلــة ف ــي اس ـت ـخ ــدام الــريــاضــة

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

مـنىبوسـمرة

حياكمـ
ّ
» إيمان المهيري

زاخر كماً ونوعاً
دب ــي وج ـه ــة ال ـعــالــم ال ـس ــاح ــرة ،بـمـعــالـمـهــا ال ــرائ ـع ــة ،ومـبـهــرة
ال ـنــاظــر ،بـضـخــامــة مـنـجــزاتـهــا ،وم ــرادف ــة الـسـيــاحــة واالقـتـصــاد
األول ـ ــى ،مــدي ـنــة لـيـســت ك ــأي مــدي ـنــة ،ح ــاك ــت ال ـحــاضــر بـنـظــرة
اس ـت ـب ــاق ـي ــة ،مـ ـس ــاي ــرة ل ــرك ــب ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ـم ـت ــاح ـق ــة ،وه ــي
ال ـي ــوم ت ـســابــق ال ــزم ــن ب ـخ ـطــوات م ـت ـســارعــة ،م ـع ــززة لـمـكــانـتـهــا
الريادية في مختلف الميادين ،رافعة لتنافسيتها االقتصادية
وال ـس ـي ــاح ـي ــة ،م ــن خ ــال م ـضــاع ـفــة م ـقــومــات ـهــا وق ــدرت ـه ــا عـلــى
تــول ـيــد ال ـف ــرص االسـتـثـنــائـيــة لـلـجـمـيــع ،م ــا يـضـمــن ل ـهــا ص ــدارة
المشهد بكل اقتدار .والدالئل على أرض الميدان ،يوماً بعد
ي ــوم ،تـبــرهــن ،مــن الـتـظــاهــرة الـعــالـمـيــة األكـبــر مـعــرض إكسبو
 2020دب ــي ،الـمـنـصــة األض ـخ ــم ع ـلــى اإلط ـ ــاق ،ل ـبــث ال ـفــرص
والـتـحــوالت فــي كــافــة الـمـجــاالت ،وتـحــديــداً مـجــال االسـتــدامــة
وحلولها ،والـتــي تعد هاجساً يــؤرق الـعــالــم ،لما تفرضه من
تـحــديــات على المنظمات والـكـيــانــات ،إليـجــاد آلـيــات وتقنيات
ناجعة ومبتكرة للطاقة والمياه ،وخفض البصمة الكربونية،
حـيــث يـشـكــل ج ـنــاح االس ـت ــدام ــة ف ــي ال ـم ـعــرض ،م ـصــدر إلـهــام
ل ــأج ـي ــال ال ـم ـق ـب ـل ــة ،بـتـصـمـيـمــه االس ـت ـث ـن ــائ ــي ال ـم ـس ـت ــدام ،مــن
قــدرتــه عـلــى تــولـيــد الـطــاقــة والـمـيــاه بـنـسـبــة  ،% 100مـسـتـمــداً
الطاقة الشمسية والمياه العذبة من الـهــواء .وتقدم منطقة
الـجـنــاح ،الـعــديــد مــن تـقـنـيــات االسـتــدامــة الـجــديــدة المبتكرة،
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـم ـس ــاح ــات ال ـخ ـض ــراء ،ال ـت ــي ت ـت ـنــاســب وال ـت ـن ــوع
البيولوجي الغني في المنطقة.
وت ــرم ــي مـنـطـقــة وج ـن ــاح االس ـت ــدام ــة ،لـلـمـســاهـمــة بـفـعــالـيــة فــي
التصدي للتأثيرات البيئية السلبية ،التي يتسبب بها البشر،
وذلك عبر تسليط الضوء على أبرز التحديات ،من خالل توفير
تجربة مصممة لتمكين الــزوار من فهم أعمق لحجم األضــرار
البشرية على البيئة ،والتشجيع على المساهمة في التغيير،
وه ــي فــرصــة قـيـمــة ل ـلــزائــريــن ،ل ـخــوض ه ــذه الـتـجــربــة الـغــامــرة
والـمـلـهـمــة ،ل ـلــوصــول إل ــى مـسـتـقـبــل أف ـضــل وأك ـث ــر اس ـتــدامــة،
عـبــر تـصــويــر الـعــاقــة بـيــن الـبـشــر والـطـبـيـعــة ،مــع وض ــع تـصــور
واضـ ــح لـلـمـشـكــات واأله ـ ــداف ال ـم ــرج ــوة ،وح ــث ال ـن ــاس عـلــى
المشاركة فــي رحـلــة التغيير ألنـمــاط حياتهم اليومية .وتصب
تـلــك الـجـهــود ،فــي تـعــزيــز الـمـكــانــة الــريــاديــة الـتــي تـتـبــوأهــا دولــة
اإلمارات عالمياً ،في مجال االستدامة البيئية.
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يـ ـتـ ـمـ ـي ــز «إك ـ ـس ـ ـب ـ ــو  2020دب ـ ـ ـ ــي» ب ـ ــوض ـ ـع ـ ــه الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر
المستقبلية لـتـقـنـيــات ال ـثــورة الـصـنــاعـيــة الــرابـعــة ،وعلى
رأسها الروبوتات والذكاء االصطناعي وخدمات تحديد
الموقع الجغرافي وأمــن وتحليل البيانات
والـ ـمـ ـعـ ـلـ ــومـ ــات وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،ودع ـ ــم
تـ ـجـ ــربـ ــة الـ ـ ــزائـ ـ ــر ف ـ ــي إك ـس ـب ــو
 2020بتلك التقنيات.
ومـ ـ ـ ـ ــع  192دولـ ـ ـ ــة
تـ ـ ـعـ ـ ــرض أفـ ـ ـضـ ـ ــل م ــا
لــديـهــا م ــن تـقـنـيــات،
ف ـه ـن ــال ــك ال ـع ـش ــرات
م ـ ـ ـ ــن االب ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــارات
ال ـت ـق ـن ـي ــة ال ـم ـت ـن ــوع ــة
في قطاع الروبوتات.
وي ـ ــرح ـ ــب ال ـ ــروب ـ ــوت
«أوبتي  »OPTIالبرتقالي
ال ــذي يـبـلــغ طــولــه م ـتــراً واح ــداً
بــزوار جـنــاح الـفــرص ،ويضفي علي
زيــارت ـهــم بـعــض الـبـهـجــة وال ـس ــرور م ــن خــال
تفاعله معهم وإجــابـتــه عــن أسئلتهم ،والــرقــص معهم
وحتى إلقاء النكات ،ويصل عدد هذه الربوتات إلى .50
ي ـس ــاع ــد «ط ـ ـلـ ــب-بـ ــوت» مـ ــن «طـ ـلـ ـبـ ــات» -الـ ـ ــذي ي ـتــم
ت ـقــدي ـمــه ألول م ــرة ف ــي ال ـح ــدث ال ـعــال ـمــي -ف ــي تــوصـيــل

الطعام لضيوف بسرعة ،ومن خالل  8أكشاك لطلبات
منتشرة في الموقع ،وتم تزويد هذه الروبوتات بخريطة
مـتـكــامـلــة وم ـبــرم ـجــة وم ــدم ـج ــة ل ـمــوقــع «إك ـس ـب ــو 2020
دبي» باالعتماد على أحدث التقنيات ،لمساعدتها على
التنقل فــي أرجــائــه بكل سهولة ويـســر .وسـجــل الكشك
بـجــوار حــديـقــة الـفــرســان أكـبــر عــدد زي ــارات من
روبوتات التوصيل خالل نوفمبر.
ويـنـتـشــر فــي م ـمــرات الـحــدث
ال ـ ــدول ـ ــي  150م ـ ــن روبـ ـ ــوت
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــوال
«ت ـيــرم ـي ـنــوس» ،ويـقــوم
ه ــذا ال ــروب ــوت ال ـمــزود
ب ـ ـك ـ ــام ـ ـي ـ ــرات ح ـ ــراري ـ ــة
وإم ـ ـ ـك ـ ـ ــان ـ ـ ــات ات ـ ـص ـ ــال
م ـ ـت ـ ـق ـ ــدم ـ ــة بـ ـشـ ـبـ ـكـ ــات
ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـخ ـ ـ ــام ـ ـ ــس
والـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــاء االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي
بمراقبة مواقع في المعرض
بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا م ـح ـط ــة الـ ـمـ ـتـ ــرو مــن
خالل التعرف على الوجه ،كما يتأكد
م ــن أن ال ـ ــزوار ي ـحــاف ـظــون ع ـلــى م ـســافــة الـتـبــاعــد
االجتماعي.
وفــي جـنــاح الـصـيــن ،يمكن لــروبــوت الـبــانــدا ال ــودود،
ال ـم ـس ـم ــى «ي ــوي ــو»  Youyouب ــال ـق ـي ــام ب ـب ـعــض ح ــرك ــات
رياضة «تاي تشي» ،بل رسم بعض األزهار بالقلم.

المنصة

نجوم «المستديرة»
يستعرضون مهاراتهم
في «الوصل»
يـجـمــع إك ـس ـبــو  2020دب ــي ،أب ــرز ن ـج ــوم ال ـعــالــم ف ــي شـتــى
الـ ـمـ ـجـ ــاالت ،وم ـ ــن ض ـم ـن ـه ــا ك ـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم ،ال ــري ــاض ــة األب ـ ــرز
ف ــي ال ـع ــال ــم واألكـ ـث ــر ش ـع ـب ـيــة ،ف ـي ــأت ــي ال ـن ـج ــوم لــاسـتـمـتــاع
باألجواء ،ولتفقد الحدث التاريخي على أرض دبي ،وهذه
الـمــرة لــن يـحـضــر نـجــوم عــاديــون ألرض إكـسـبــو ،وإنـمــا أبــرز
ال ـن ـج ــوم ف ــي ال ـع ــال ــم وال ـح ــاص ـل ـي ــن ال ـســاب ـق ـيــن ع ـل ــى «ال ـك ــرة
الذهبية».
فعشاق كرة القدم على موعد فريد ونادر لحضور فعالية
كروية ممتعة ستقام اليوم بحضور العبين حائزين جوائز
غلوب سوكر والعبي كرة القدم االستعراضية .وابتداء من
ال ـحــاديــة ع ـشــرة و 45دقـيـقــة بـتــوقـيــت اإلم ـ ــارات ،تـسـتـضـيــف
ساحة الوصل في موقع إكسبو  2020دبي ،نجوم والعبي
كرة القدم االستعراضية ،فيما ستصدح األجواء بإيقاعات
مـنـســق األغ ــان ــي (ال ــدي.ج ـي ــه) دان غــريـنـبـيــس .وتـعـقــد أيـضـ ًـا
جلسات حوارية بين عمالقة اللعبة وصحفيين ،حيث يدير
الفعالية كريس ماك هاردي( .دبي  -البيان)

وجه من «إكسبو»

إيمانويل فوكو ..تواصل أممي
دبي–وائلاللبابيدي
ب ـح ـم ــاس ك ـب ـي ــر والف ـ ــت ل ــأن ـظ ــار ي ـت ـح ــدث إي ـم ــان ــوي ــل ف ــوك ــو ،مـ ـس ــؤول االتـ ـصـ ــال فــي
ج ـن ــاح م ـل ـت ـقــى األم ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ،ع ــن ت ـج ــرب ــة ع ـم ـل ــه ف ــي إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي ،م ـن ــوه ـ ًـا
بشعار المعرض «تواصل العقول وصنع المستقبل» الذي يحث على أهمية التعاون
والشراكة والتفاعل والتي اختبر نجاحها بنفسه على أرض المعرض العالمي ،والتي
عـلـمـتــه أن ال ـم ـضــي ن ـحــو الـمـسـتـقـبــل م ــع الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي ال ـس ـب ـيــل األم ـث ــل لـتـحـقـيــق
الطموحات.
ويحمل إمانويل الجنسية السويدية وهو حاصل على إجازة في العالقات الدولية
م ــن ل ـن ــدن وي ـع ـمــل م ـنــذ ث ــاث ــة أش ـه ــر ف ــي أح ــد ال ـم ـكــاتــب ال ـتــاب ـعــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة فــي
اإلمارات.

وعمل إيمانويل في مكاتب تابعة لألمم المتحدة
ف ــي ال ـكــون ـغــو وال ـك ــام ـي ــرون م ــدة خـمـســة أع ـ ــوام قـبــل
ال ـ ـق ـ ــدوم إل ـ ــى اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات .وي ـ ـق ـ ــول« :ع ـم ـل ــت ض ـمــن
م ـخ ـي ـم ــات ال ــاج ـئ ـي ــن خ ـ ــال ع ـم ـل ــي فـ ــي ال ـك ــون ـغ ــو
والـ ـكـ ــامـ ـيـ ــرون فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات ت ـس ـل ـي ــم ال ـم ـس ــاع ــدات
الـمـخـتـلـفــة لــاج ـئ ـيــن ،وك ـن ــت دائ ـم ـ ًـا ك ـث ـيــر االه ـت ـمــام
ب ــاإلم ــارات فـهــي بــرأيــي تـمـثــل نـمــوذجـ ًـا فــريــداً للتنمية
والـتـقــدم والـنـمــو لـجـمـيــع دول الـعــالــم وعـلــى مـسـتــوى
مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات ،فـقــدومــي إل ــى اإلمـ ــارات ك ــان فــرصــة
بــال ـن ـس ـبــة ل ــي ألط ـل ــع م ــن ق ــرب ع ـل ــى ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـم ـشــاريــع
ال ـت ــي ت ـح ــدث ف ــي اإلم ـ ــارات ورؤيـ ــة ك ـيــف أن ال ـج ـهــود ال ـت ــي تـبــذلـهــا

اإلمارات تتماشى بشكل كبير مع أهداف األمم المتحدة
ف ــي ال ـت ـن ـم ـيــة واالسـ ـت ــدام ــة ،وخ ـص ــوص ـ ًـا ف ــي م ــا يـتـعـلــق
ب ـم ــواض ـي ــع االس ـ ـتـ ــدامـ ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـ ـش ـ ـبـ ــاب .وم ــن
ال ــواض ــح أن ال ـق ــرب ال ـج ـغ ــراف ــي ل ــإم ــارات م ــن ق ــارات
آسـيــا وأوروب ــا وأفريقيا يمثل فــرصــة رائـعــة لالحتكاك
وال ـت ـف ــاع ــل م ــع عـ ــدد أك ـب ــر م ــن ال ـج ـن ـس ـيــات بــال ـم ـقــارنــة
بـ ــدول أخ ـ ــرى .وهـ ــذا ي ـث ــري رص ـي ــد ال ـف ــرد م ــن ال ـم ـعــارف
والعلوم».
ويضيف إن ملتقى األمــم المتحدة سيعرض على مــدار
األشهر المتبقية من إكسبو  2020دبي مجموعة دينامية من
البرامج التي تسلط الضوء على األفكار والتجارب التي توحدنا.

