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النيجر ..نقوش على الجبال ومقابر الديناصورات
دبي-البيان
احتفلت جمهورية النيجر بيومها الوطني في إكسبو  2020دبي
أمــس األول بـحـضــور مـحـمــد ب ــازوم ،رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،وأقـيـمــت
مراسم رفع العلم في ساحة الوصل األيقونيةُ ،
وقدّ مت عروض
مــوسـيـقـيــة واس ـت ـعــراض ـيــة بـمـخـتـلــف األن ـم ــاط ال ـتــي تـجـســد الـتـقــالـيــد
والجذور الثقافية لهذا البلد الواقع في غربي أفريقيا.
وك ــان فــي اسـتـقـبــال الــرئـيــس مـحـمــد ب ــازوم وف ــدٌ إمــاراتــي بــرئــاســة
سـ ـمـ ـ ّو ال ـش ـي ــخ أحـ ـم ــد بـ ــن س ـع ـي ــد آل م ـك ـت ــوم ،رئـ ـي ــس ه ـي ـئ ــة دب ــي
ل ـل ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي ،ال ــرئ ـي ــس األعـ ـل ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـط ـي ــران
اإلم ــارات والمجموعة ،رئـيــس اللجنة العليا إلكسبو  2020دبــي،
ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان ،وزير دولة ،ومعالي
ريم الهاشمي وزيــر دولــة لشؤون التعاون الدولي المديرة العامة
لمكتب إكسبو .2020
وال يقتصر ما يستعرضه جناح النيجر على الـثــروات المعدنية
الـمـهـمــة ال ـتــي تـمـتـلـكـهــا الـنـيـجــر ،فـهــو يـتـيــح أي ـضــاً ن ـظــرة عــامــة على
ع ــوام ــل ال ـج ــذب ال ـس ـي ــاح ــي ال ـف ــري ــدة ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد ،الـ ــذي يــزخــر
بـمــدن الـقــوافــل الـقــديـمــة عـلــى حــافــة ال ـص ـحــراء .وم ــن أه ــم عــوامــل
ال ـجــذب الـسـيــاحــي ت ـلــك ،ال ـفــن ال ـص ـخــري ال ــذي ي ـعــود إل ــى الـعـصــر
الحجري الحديث ،ويتجسد في النقوش على جبال آير ،ومقابر
الديناصورات الكامنة تحت الكثبان الرملية في صحراء تينيري.

» رئيس النيجر وأحمد بن سعيد خالل االحتفال | من المصدر

احتفلت

بيومها الوطني بعروض
موسيقية واستعراضية

دور محوري

وقال الرئيس محمد بازوم في ندوة بجناح النيجر« :ال أستغرب
مشاركة  192دولة في إكسبو  2020دبي بالنظر للسمعة الطيبة
التي تتمتع بها دولة اإلمارات ،ويمثل حضور الدول األفريقية في
ال ـحــدث الـعــالـمــي أم ــراً مـهـمــاً وذا دالل ــة رمــزيــة ،إذ يـعــد ه ــذا األمــر
دلـيـا ً على الــدور الـمـحــوري الــذي تــؤديــه دولــة اإلم ــارات فــي العالم
ال ـي ــوم» .وأضـ ــاف« :وقـعـنــا ع ــدداً مــن م ــذك ــرات الـتـفــاهــم مــع دولــة
اإلم ـ ــارات ،وبــاشــرنــا م ـشــروعــاً يـتـيــح لـنــا فــرصــة خ ــال ع ــدة سـنــوات
إلن ـش ــاء م ـح ـط ــات ك ـه ــروض ــوئ ـي ــة ت ـع ـمــل ب ــال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة .كـلــي

محمد بازوم:

الحضور األفريقي في الحدث
العالمي أمر مهم وذو داللة رمزية

مركز الشرطة الذكي خدمات
بال تدخل بشري على مدار الساعة

زار م ـح ـم ــد بـ ـ ــازوم رئ ـي ــس ج ـم ـه ــوري ــة ال ـن ـي ـج ــر ،مــركــز
ال ـش ــرط ــة الـ ــذكـ ــي  SPSال ـ ُـمـ ـق ــام فـ ــي مـ ـع ــرض إك ـس ـبــو
 ٢٠٢٠دب ــي ،يــراف ـقــه س ـمــو ال ـش ـيــخ أح ـمــد ب ــن سـعـيــد
آل مـ ـكـ ـتـ ــوم ،رئ ـ ـيـ ــس ه ـي ـئ ــة دبـ ـ ــي لـ ـلـ ـطـ ـي ــران ال ـم ــدن ــي
الرئيس األعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران اإلمــارات»
والـمـجـمــوعــة رئ ـيــس الـلـجـنــة الـعـلـيــا ل ــ«إك ـس ـبــو 2020
دبـ ــي» ،وم ـعــالــي ري ــم ب ـنــت إب ــراه ـي ــم ال ـهــاش ـمــي وزي ــرة

دولة لشؤون التعاون الدولي المديرة العامة لمكتب
إكـسـبــو  2020دب ــي .واط ـلــع رئـيــس جـمـهــوريــة النيجر
وم ــراف ـق ــوه ،ع ـلــى ال ـخ ــدم ــات ال ـشــرط ـيــة ال ـت ــي يـقــدمـهــا
الـمــركــز لـفـئــات المجتمع كــافــة وزوار إكـسـبــو بطريقة
ذكية ،ومن دون تدخل بشري ،وعلى مدار  24ساعة.
واس ـت ـم ــع رئ ـي ــس ال ـن ـي ـجــر وال ــوف ــد ال ـم ــراف ــق إل ــى شــرح
م ـف ـصــل ع ــن ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي ي ـقــدم ـهــا م ــرك ــز ال ـشــرطــة
الذكي  ،SPSوكذلك  3مراكز من نوع «ووك إن»
في إكسبو دبي ،للمتعاملين كافة.

مؤتمر دولي يناقش
التحديات مارس المقبل
دبي-البيان
ُتـنـ ّـظــم جــامـعــة اإلم ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة ،الـمــؤتـمــر الــدولــي
«إدارة واستدامة المياه :حلول للمناطق الجافة» خالل الفترة
من  24 - 22مارس  2022برعاية معالي سهيل المزروعي،
وزي ــر ال ـطــاقــة وال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة ،وه ــون دي ـف ـيــد س ـب ـيــرز ،وزي ــر
الـبـيـئــة وال ـم ـيــاه لـجـنــوب أس ـتــرال ـيــا بـمـشــاركــة مـتــوقـعــة ل ـ 400
باحث وعالم مختص من مختلف دول العالم.
وأكــد الــدكـتــور أحـمــد علي مــراد ،الـنــائــب الـمـشــارك للبحث
ال ـع ـل ـمــي ف ــي ال ـجــام ـعــة ورئ ـي ــس ال ـم ــؤت ـم ــر ،أن ه ــذا الـمــؤتـمــر
الــدولــي ُيـعـقــد بــالـشــراكــة مــع جـنــاح أسـتــرالـيــا وجـنــاح
جــامـعــة اإلم ــارات العربية
المتحدة

مشاركة

وقال« :يسرنا أن نحتفل بالنيجر ،ليس فقط مشاركاً ناجحاً في
إكـسـبــو  2020دب ــي ،ولـكــن أيـضــاً شــريـكــاً ثــابـتــاً وطــويــل األم ــد لــدولــة
اإلمارات».

عن أولوياتها االقتصادية والوطنية ،مدفوعة بــإرادة شعبها.
وي ـس ـل ــط ال ـج ـن ــاح ال ـض ــوء ع ـل ــى ال ـت ـق ــدم وال ـن ـم ــو الـ ــذي حـقـقـتــه
النيجر ،مثل هدفها المتمثل بالتركيز على تطوير تكنولوجيا
المعلومات واالتـصــاالت وسيلة لتحفيز التنمية االقتصادية،
فـ ـضـ ـا ً عـ ــن الـ ـط ــاق ــة الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة وال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة وال ـ ــزراع ـ ــة
والسياحة».
وب ـع ــد م ــراس ــم رف ــع ال ـع ـلــم وإل ـق ــاء ال ـخ ـط ــاب ــات ،ق ــدم الـمـغـنــي
بــوم ـب ـي ـنــو م ــن ال ـن ـي ـجــر أغ ـن ـي ــات بــال ـل ـغــة ال ـم ـح ـل ـيــة الق ــت اسـتـحـســان
الحاضرين وإعجابهم ،فيما أدى بومبينو أغنياته وهو يعزف على
الـغـيـتــار وم ـعــه فــرقــة صـغـيــرة أمـتـعــت الـجـمـهــور م ــن أب ـن ــاء الـنـيـجــر
وغيرهم في ساحة الوصل.

غامبيا دعوة لزيارة ساحل
المبتسم
أفريقيا ُ

» جناح غامبيا يركز على التراث والثقافة | من المصدر

» ٔرييس النيجر وأحمد بن سعيد وريم الهاشمي خالل زيارة مركز الشرطة الذكي | من المصدر

دبي-البيان

ثـقــة بــأن تـعــاونـنــا مــع دول ــة اإلم ــارات فــي هــذا الـقـطــاع االقـتـصــادي،
وف ــي غ ـيــره مــن الـقـطــاعــات األخـ ــرى ،كــالــزراعــة وال ـث ــروة الـحـيــوانـيــة
والزراعة ،سيتطور بشكل كبير .نعمل من أجل تحقيق ذلك».
ورحــب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان،
بــرئـيــس الـنـيـجــر ،وأثـنــى فــي كلمته أثـنــاء االحـتـفــال بـســاحــة الــوصــل
على مشاركة هذا البلد األفريقي في إكسبو  2020دبي ،وأشار إلى
العالقات التجارية المتميزة بين البلدين.

وأضـ ــاف« :إن م ـشــاركــة الـنـيـجــر ت ـبــرز تــراث ـهــا ال ـغ ـنــي ،فـضـا ً

دبي  -وام
زارت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة
دولــة ،جـنــاح غامبيا فــي منطقة التنقل فــي إكسبو 2020
دب ــي ،وال ــذي يـحـمــل شـعــار «دع ــوة لــزيــارة ســاحــل أفــريـقـيــا
ال ـ ُـم ـب ـت ـس ــم» .واط ـل ـع ــت ع ـل ــى أق ـس ــام ال ـج ـن ــاح الـمـخـتـلـفــة،
وتـعــرفــت على تــراث وثـقــافــة غامبيا الغنية وجـهــودهــم من
أج ــل ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ـيــه ،سـ ــواء ف ــي م ـج ــال الـمــوسـيـقــى
واآلالت الـشـعـبـيــة ال ـم ـع ــروض ــة ف ــي ال ـج ـن ــاح ،مـثــل

قيثارة «الكورا» ،أو المشغوالت التراثية والحرف اليدوية.
وتـعــرفــت مـيـثــاء الـشــامـســي عـلــى رؤي ــة غــامـبـيــا المستقبلية
وال ــرام ـي ــة إل ــى الـمـحــافـظــة ع ـلــى الـبـيـئــة واس ـتــدام ـت ـهــا وال ـتــي
ُتعنى بــإدخــال وتطوير تقنيات جــديــدة للري الــزراعــي التي
تـسـهــم ف ــي تــوف ـيــر ال ـم ـي ــاه وال ـح ــد م ــن اس ـت ـنــزاف ـهــا ،بـجــانــب
الـمـحــافـظــة ع ـلــى الـبـيـئــة ال ـح ـيــوان ـيــة ،ح ـيــث تـشـتـهــر غــامـبـيــا
ً
نوعا
بالتنوع البيولوجي للطيور ،إذ يستوطنها نحو 540
مـخـتـلـفـ ًـا ،ك ـمــا تـطـبــق غــامـبـيــا بــرنــام ـجـ ًـا لـلـطــاقــة الـمـتـجــددة
الذي يتركز على الطاقة الشمسية.

استدامة المياه
حلول للمناطق الجافة

فــي إكـسـبــو  2020دب ــي ،وذل ــك ضـمــانـ ًـا لـمـشــاركــة أوس ــع من
ال ـع ـل ـم ــاء والـ ـخـ ـب ــراء ،ك ـم ــا ي ـع ـقــد ال ـم ــؤت ـم ــر ت ــزام ـن ـ ًـا م ــع ال ـي ــوم
الـعــالـمــي لـلـمـيــاه ،والـ ــذي ي ـص ــادف  22م ــارس م ــن ك ــل ع ــام،
ً
عالميا ضمن
والذي سيساهم في تعزيز مشاركة الجامعة
دوره ــا ال ــري ــادي فــي نـشــر الـمـعــرفــة مــن خ ــال الـمـشــاركــة في
األيام الدولية.
وأوض ـ ـ ــح أن الـ ـمـ ـي ــاه هــي
الـحـيــاة ،حـيــث إن اسـتــدامــة
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـي ـ ـ ــاة ت ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ــق ب ـ ـتـ ــوفـ ــر
ال ـم ـي ــاه ،ك ـمــا أن ع ــدم تــوفــر

ال ـم ـيــاه ال ـعــذبــة بـكـمـيــات كــاف ـيــة ف ــي ال ـم ـنــاطــق ال ـجــافــة وشـبــه
ً
ً
رئيسا للتنمية المستدامة.
تحديا
الجافة يعتبر
وق ـ ـ ــال :إن ال ـن ـم ــو ال ـس ـك ــان ــي الـ ـس ــري ــع وارتـ ـ ـف ـ ــاع م ـس ـت ــوى
ال ـم ـع ـي ـشــة ل ـل ـف ــرد وزي ـ ــادة اس ـت ـه ــاك ال ـف ــرد ل ـل ـم ـي ــاه ،وال ـن ـمــو
الحضري والصناعي ،واألنـشـطــة الــزراعـيــة والتغير المناخي
ك ـل ـهــا م ـس ـب ـبــات ت ـض ـيــف ض ـغ ــوط ـ ًـا وت ـح ــدي ــات ع ـل ــى اس ـت ـخ ــدام
وإدارة الموارد المائية.
وأش ــار الــدك ـتــور أحـمــد م ــراد إل ــى أن تـنـظـيــم الـمــؤتـمــر يــأتــي
ضمن جهود الجامعة في إيجاد الحلول المبتكرة لتحديات
التنمية المستدامة والـتـحــديــات الطبيعية ،حيث سيناقش
الـمــؤتـمــر ت ـحــديــات ال ـم ـيــاه الـعــالـمـيــة الـحــالـيــة
والمستقبلية،

والـ ـ ــذي ي ـن ـظ ـمــه ال ـم ــرك ــز ال ــوط ـن ــي ل ـل ـم ـي ــاه وال ـط ــاق ــة ب ـجــام ـعــة
اإلم ـ ـ ــارات وم ـع ـه ــد ج ــوي ــدر ج ـن ــوب اس ـت ــرال ـي ــا ألب ـح ــاث ال ـم ـيــاه
م ــع وزارة ال ـب ـي ـئــة وال ـم ـي ــاه ب ـج ـن ــوب أس ـت ــرال ـي ــا ،الف ـت ـ ًـا إلـ ــى أن
المؤتمر تـ ّـم تصميمه ليكون منصة لمناقشة وعــرض الــرؤى
الجديدة والعلوم المتقدمة والتكنولوجيا المبتكرة وأفضل
الممارسات العالمية ،والتي ستساعد في تشكيل مستقبل
إدارة واس ـتــدامــة الـمـيــاه فــي الـمـنــاطــق الـجــافــة وشـبــه الـجــافــة
حول العالم.
وقـ ــال ال ــدك ـت ــور م ـح ـســن ش ــري ــف ،م ــدي ــر ال ـم ــرك ــز الــوط ـنــي
ل ـل ـم ـي ــاه وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ب ــال ـج ــام ـع ــة ورئ ـ ـي ـ ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـم ـي ــة
لـلـمــؤتـمــر ،إن الـمــؤتـمــر سـيـنــاقــش مــواضـيــع مختلفة وهــامــة
بـ ــوضـ ــع الـ ـمـ ـي ــاه ال ـع ــال ـم ــي وم ـس ـت ـق ـب ــل واس ـ ـتـ ــدامـ ــة م ـص ــادر
الـمـيــاه ،بــاإلضــافــة إلــى أن الـمــؤتـمــر سيستعرض مــن خــال
جـلـســاتــه الـمـخـتـلـفــة الـتـحــديــات الـحــالـيــة واألول ــوي ــات في
إدارة المياه المحدودة بكفاءة في المناطق الجافة
وشـبــه الـجــافــة مــن خــال هــدف رئـيـســي وهــو نشر
ال ـت ـبــادل الـعـلـمــي والـتـكـنــولــوجــي والـسـيــاســات في
إدارة مصادر المياه واالستدامة.
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«رأس السنة» ..مفاجآت وإيقاعات

دبي–غسانخروب

سـفــرهــا نـحــو ال ـن ـجــوم ،لـتـفــوز خ ــال مـسـيــرتـهــا ب ـعــدد م ــن جــوائــز
«فيلم فير» األشهر واألهم في بوليوود.
وبينما تدغدغ كانيكا كابور بصوتها حواس الجمهور،
س ـي ـطــل ع ـل ـي ـهــم م ـن ـســق األغ ــان ــي «س ـك ـي ــب» عـلــى
م ـســرح الـيــوبـيــل ،يــرافـقــه مـنـســق األغــانــي
أن ـيــاشــا ،وك ــذل ــك فـيـنــي فـيـســي ،وأي ـضــاً
زمـ ـي ــل م ـه ـن ـت ـه ـم ــا دي ـم ـي ـت ــري ف ـي ـغ ــاس،
وارمـ ـيـ ــن فـ ــان بـ ــوريـ ــن .م ـن ـط ـقــة م ـســرح
دبي ميلينيوم ستكون مليئة باالحتفاالت
وال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ،ح ـيــث س ـي ـقــف عـلــى
الخشبة منسق األغاني خالد ممدوح ،وزميله فات سام ،وأيضاً تاال
سـمــان ،وكــذلــك مـنـســق األغــانــي جـيــف ،والــذيــن سـيــأخــذون الجمهور
ف ــي رح ـل ــة مــوس ـي ـق ـيــة واس ـع ــة ال ـم ــدى ،ي ـط ــوف ــون خ ــال ـه ــا ب ـي ــن أروق ــة
الـمــوسـيـقــى الـشــرقـيــة ،عـلــى اخ ـتــاف إيـقــاعــاتـهــا وحــركــاتـهــا .فــي حـيــن،
سيقف منسقا األغاني فوز ومعهما هانا ايشيكو وكذلك داكس على
المجمع الرياضي في إكسبو  2020دبي ،واللذين سيقدما للجمهور
جانباً من أبرز األغاني والموسيقى السائدة في الفلبين وشرق آسيا.

ل ـي ـل ــة م ــن ال ـع ـم ــر ،س ـت ـع ـيــش ط ــويـ ـا ً ف ــي ال ـ ــذاك ـ ــرة ،الح ـت ـف ــاالت رأس
الـسـنــة الـمـيــاديــة فــي أح ـضــان إكـسـبــو  2020دب ــي ،خــالـهــا سيعيش
الــزوار لحظات جميلة ،مليئة بالكثير من الموسيقى ،سيغنون معاً
ويـتـمــايـلــون عـلــى وق ــع إيـقــاعــات عــديــدة ،اخـتـلـفــت فــي جـنـسـيــاتـهــا كما
إيقاعاتها .في رأس السنة ،ستبدو مسارح إكسبو  2020دبي عامرة
ب ـ ــاآلالت ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ،وم ــواه ــب اح ـت ــرف ــت م ـه ـنــة «خ ـل ــط األغ ـن ـي ــات»،
وإعـ ــادة تــوزيـعـهــا مــوسـيـقـيــاً بـطــريـقــة ج ــدي ــدة ،تـلــك الـحــرفــة جعلتهم
يـتـصــدرون قــائـمــة منسقي األغــانــي فــي المنطقة والـعــالــم ،حـيــث لكل
واح ـ ــد م ـن ـه ــم ت ــوج ـه ــات ــه ال ـخ ــاص ــة ورؤاه ف ــي هـ ــذا الـ ـشـ ــأن ،وس ـت ـك ــون
كافة أروقــة الحدث الــدولــي في ليلة رأس السنة الميالدية مشغولة
بالموسيقى واإليقاع ،بدءاً من بوابة االستدامة وحتى الفرص ،ومن
بوابة التنقل وحتى ساحة الوصل ،وما بينهما من مسارح ومناطق
خاصة ،ستعمر جميعها بألوان الموسيقى والفرح.

حسناء الهند

الـمـغـنـيــة ال ـه ـنــديــة كــانـيـكــا ك ــاب ــور ،س ـت ـكــون ف ــي لـيـلــة رأس
السنة سيدة مسرح اليوبيل ،تلك الحسناء التي عرفت
دروب الموسيقى والغناء منذ نعومة أظفارها ،حيث
تـعـلـمــت ال ـمــوس ـي ـقــى ع ـلــى ي ــد ب ــان ــدي ــت غــان ـتــش ب ــراس ــاد
مـ ـيـ ـش ــرا ،ل ـت ـس ـي ــر مـ ــن ب ـع ــده ــا فـ ــي دروب ب ــولـ ـي ــوود،
حـيــث الـتــزمــت كــوالـيـسـهــا ،فـكــان صــوتـهــا بـمـثــابــة جــواز

مفاجآت

مـفــاجــآت الـحــدث األروع عــالـمـيــاً فــي رأس الـسـنــة الـمـيــاديــة لــن تكون
ق ــاص ــرة ع ـلــى م ـج ـمــوعــة ال ـح ـف ــات ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ،وإن ـم ــا سـتـمـتــد أي ـضــاً
لتشمل ساحة الوصل التي سستشهد االحتفال الرئيسي بدخول
العالم عامه الجديد.

أرقم وهوساوي وجاسم ..عام جديد بنكهة خليجية
دبي-البيان
ي ـق ـي ــم إك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي ل ـ ـ ــزواره ح ـف ـاً م ــوس ـي ـق ـي ـ ًـا م ـجــان ـيـ ًـا
ف ــي ال ـي ــوم األول م ــن ع ــام  2022يـحـيـيــه ث ــاث ــة م ــن الـفـنــانـيــن
الـخـلـيـجـيـيــن الــذيــن حـقـقــوا شـعـبـيــة كـبـيــرة فــي اآلون ــة األخ ـيــرة
ب ـف ـض ــل أغ ـن ـي ــات ـه ــم الـ ـه ــادف ــة الـ ـت ــي ج ــذب ــت ج ـم ـه ــور ال ـش ـب ــاب
بـصــورة واسـعــة .ويـحـظــى محبو حـضــور الـحـفــات ب ــأداء فنان
م ــوس ـي ـق ــى الـ ـسـ ــول اإلم ـ ــارات ـ ــي أرقـ ـ ــم ،ح ـي ــن ي ـق ــدم م ـج ـمــوعــة
منتقاة مــن األغـنـيــات الـعــامــرة بــاألمــل والـمـغــزى فــي أول أيــام
العام الميالدي الجديد .وعبر موسيقاه التي تعالج األشياء
الـتــي يــؤمــن بـهــا ،مـثــل نـشــر الـمـحـبــة والـحـيــاة ،والــوصــول إلــى
الـهــدف ،يستعد الفنان لتقديم أمسية متميزة على مسرح
ال ـي ــوب ـي ــل .ويـ ـق ــول« :أش ـع ــر ب ــأن ال ـه ــدف ه ــو م ــا يــدف ـع ـنــي إلــى
صـنــع الـمــوسـيـقــى .الـهــدف هــو دافـعــي فــي مـحــاولـتــي فـعــل ما
أومن به».

إدماج

ويحب الموسي ِقي ،الذي يلعب على آلتي الكيبورد والغيتار،
إدم ــاج مــزيــج مــن الـمــوسـيـقــى الـمـعــاصــرة والـقــديـمــة وهــو من

» جاسم محمد

» حمزة هوساوي

مزيج موسيقي

في اليوم األول لـ2022

معجبي فرقة «بويز تو مِ ن» ،وموسيقى موتاون ،ونيوسول.
تبعث أغنيته «توغذر لِت غو» ،المقدمة بالتعاون مع شركة
اإلن ـتــاج الـفـنــي الـبــريـطــانـيــة «سـيـسـتــرز غــريــم» ،بــرســالــة قــويــة
عن المجتمع العالمي ،وهي رسالة سيقدمها إلى الجمهور
العالمي في حديقة اليوبيل.
ويقدم المغني السعودي حمزة هوساوي مساراً موسيقياً
خــاصـ ًـا لنفسه فــي الـحـفـلــة ،وذلــك عــن طــريــق مــزج موسيقى
آر آنـ ــد ب ــي بــال ـث ـقــافــة ال ـس ـع ــودي ــة .وقـ ــد عـ ــرف ال ـف ـن ــان طــريـقــه
إلــى الـشـهــرة أول مــرة عـبــر نـسـخــة بــرنــامــج «ذي إكــس فــاكـتــور
ً
نموذجا ُيحتذى
آرابيا» لعام  2013وأصبح منذ ذلك الحين
به للمطربين اآلخرين الصاعدين في منطقة الخليج .وكان
هــوســاوي ،فــي نشأته ،يحب االسـتـمــاع إلــى أغنيات
«بـ ــرنـ ــس» و«م ـ ــارف ـ ــن غ ـ ــاي» وم ــوس ـي ـق ــى آر
اآلن ــد بــي ال ـصــادرة فــي ثـمــانـيـنـيــات الـقــرن
الـ ـمـ ــاضـ ــي ،وقـ ـب ــل س ـ ـنـ ــوات ق ـل ـي ـل ــة ق ــدم
األداء االفـتـتــاحــي فــي حـفــل لـلـمـطــرب
ال ـك ـن ــدي ال ـش ـه ـي ــر ،جــاس ـت ـيــن
بـ ـ ـيـ ـ ـبـ ـ ــر .وب ـ ـي ـ ـن ـ ـم ـ ــا أثـ ـ ـ ــرت
ال ـم ــوس ـي ـق ــى ال ـغ ــرب ـي ــة

» الفنان اإلماراتي أرقم

ً
مخلصا لجذوره
في أسلوبه ،يعتقد أنه من المهم أن يظل
ً
ً
الـسـعــوديــة ولـلـتـعـبـيــر عــن نـفـســه بــوصـفــه رج ـا س ـعــوديــا عبر
كلمات أغنياته.

صناعة الموسيقى

وأمضى المغني اإلمــاراتــي وعــازف العود جاسم محمد أكثر
مــن  20عــامـ ًـا فــي م ـجــال صـنــاعــة الـمــوسـيـقــى ويـتـخـصــص في
مــوسـيـقــى األوبـ ــرا .ويـحـمــل جــاســم درج ــة ال ـب ـكــالــوريــوس من
الـمـعـهــد ال ـعــالــي لـلـفـنــون الـمــوسـيـقـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ودرج ــة
الـمــاجـسـتـيــر ف ــي ال ـغ ـنــاء ال ـعــربــي م ــن كـلـيــة ال ـف ــن والـتـصـمـيــم
فــي جامعة األردن ،فيما ظهر الفنان الكبير فــي العديد من
ال ـع ــروض الـمـســرحـيــة وال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة .وبـ ــرزت أع ـم ــال جــاســم
محمد الوطنية في مجموعة من المهرجانات الثقافية لدولة
اإلم ــارات ،وفــي االحـتـفــال باليوم الوطني ال ــ ،49ويتطلع إلى
تقديم أسـلــوبــه للموسيقى لباقي الـعــالــم فــي إكسبو 2020
دبـ ــي .وي ـق ــام ح ـفــل أرقـ ــم وح ـم ــزة ه ــوس ــاوي وج ــاس ــم مـحـمــد
ف ــي حــدي ـقــة ال ـيــوب ـيــل ف ــي ال ـتــاس ـعــة وال ـن ـص ــف م ـس ــاء الـسـبــت
ً
مجانا لجميع حاملي تــذاكــر إكسبو
المقبل .ويـتــاح الــدخــول
 2020دبي.
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ملحمة حضارية
بأبجدية الشمس

» جنسيات متعددة تتابع فعاليات إكسبو | البيان

وسامة معمارية وأناقة إبداعية ومسارات معبدة بالتحايا والترحاب
إنها لوحات إنسانية وثقافية وتراثية ثرية ،تعكس النسيج
الــوث ـيــق ب ـيــن الـطـبـيـعــة ال ـخــابــة وع ـب ـقــريــة اإلن ـس ــان ف ــي ابـتـكــار
تكنولوجيا االسـتــدامــة .ولـعــل جـنــاح اإلم ــارات المستوحى من
ال ـش ـك ــل االن ـس ـي ــاب ــي والـ ـق ــوي ل ـص ـقــر ي ـس ـت ـعــد ل ـل ـت ـح ـل ـيــق ،أب ـلــغ
تـعـبـيــر عــن ه ــذه الـعــاقــة وه ــذه الـعـبـقــريــة ،وأغ ـنــى ص ــورة عن
اإلنسان اإلماراتي بما يملكه من اإلرادة والعزيمة ،،واالعتزاز
بإرث الماضي ،ومد جسور الطموحات نحو المستقبل.
ال شـ ـ ــيء أج ـ ـمـ ــل م ـ ــن هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـشـ ـه ــدي ــة بـ ـكـ ــل ت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا
مـجـتـمـعــة ،وال ش ــيء أب ـه ــى م ــن هـيـبــة ال ـص ـقــر ب ـمــا يـمـلـكــه مــن
ً
إيقاعا
عزة وإباء وإرادة وانتماء ،فلصقر اإلمارات الذي يفرض
ً
خاصا على الوجود ،وقار خاص تفيض أمامه مشاعر اإلجالل
واالح ـت ــرام والـتـقــديــر بــأنــه مـلــك الـفـضــاء ذو الـمـعــدن األصـيــل،
والمعطاء ،يعكس صورة اإلنسان اإلماراتي المعتز بنفسه.

كتبمروانبرجاس
كــم يـبــدو الـفــرح جـمـيـاً عـنــدمــا يـكــون بحجم اإلنـســانـيــة ،وكــم
ي ـب ــدو ع ـظ ـي ـمـ ًـا ع ـنــدمــا ي ـح ـمــل م ـعــه روح ـن ــا ال ـم ـتــوه ـجــة بــالـحــب
ال ـب ـش ــري ف ــي ص ـي ـغ ـتــه ال ـج ـم ـع ـيــة ،ه ـك ــذا ال ـع ــال ــم ف ــي إكـسـبــو
 2020دب ــي؛ فـفــي رح ــاب هــذا األل ــق اإلنـســانــي ،يبتهج القلب
ل ـب ــواب ــات ال ـف ــرح ،وال ـم ـس ــارات ال ـم ـع ـبــدة بــال ـت ـحــايــا وال ـت ــرح ــاب
والموسيقى العابرة للقارات ،واألجواء االحتفالية التي تضج
حبا بالحياة ،ويمتلئ حبوراً
ً
بهدير آدمــي ينسكب ً
وإحساسا
ً
دافئا بغد واعد لكوكب األرض واألجيال القادمة.
كــل شــيء فــي هــذا الـعــرس األم ـمــي ،خـلـيــط مــن كــل أنـمــاط
الـ ــدهـ ـشـ ــة؛ ف ـف ــي ه ـ ــذه ال ـم ـل ـح ـم ــة الـ ـحـ ـضـ ــاريـ ــة ،تـ ــأسـ ــر الـ ــزائـ ــر
مـنــاخــات مـبـهـجــة تـتـنــاغــم فـيـهــا مــواطــن الـجـمــال مــع اإلنـســان،
والـتـكـنــولــوجـيــا مــع ال ـم ـكــان ..ه ـنــا ،تـعـيــش الـبـشــريــة حــالــة من
ال ـس ـمــو ف ــي ق ـلــب ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،فــأي ـن ـمــا ح ــل ال ــزائ ــر ،ال يـسـمــع
ســوى سـيـمـفــونـيــة الـحـضــارات الـتــي تـعــزف لـحــن األم ــل وتنشد
مــزايــا عــالــم جــديــد غـنــي بــألــوان إنـســانـيــة رائـعــة تـجـســد وجــدان
دبــي بما تملكه مــن األصــالــة والــروح العصرية ،لتكون نقطة
التقاء العالم في العبور إلى الغد األمثل.

غد أفضل

هنا يتحرر العالم من أصفاد األفكار التقليدية إلى فضاءات
االنـفـتــاح عـلــى االب ـت ـكــارات الـثـقــافـيــة والـفـنـيــة والـتـنـمــويــة؛ فمع
إش ــراق ــة ك ــل ص ـب ــاح ،ي ـن ـط ـلــق إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي ،مـتـسـلـحـ ًـا
بشغف اإلبداع ،في رحلة نحو حياة أجمل وغد أفضل ،حيث
يجتمع العالم ليروي حكاياته تحت قبة الوصل ،ذلك القلب
ال ـ ـفـ ــوالذي ال ـم ـم ـل ــوء ب ــال ـح ــب ،وال ـن ــاب ــض بـ ــاإلبـ ــداع اإلن ـس ــان ــي.
ليصير الحدث ملحمة حضارية منسوجة بأبجدية الشمس.
هـنــا تـتـبــاهــى الـتـنـمـيــة ف ــي ثــوبـهــا األخ ـض ــر ال ـخ ــاب كـعــروس
ت ـب ـت ـه ــج ب ــزف ــاف ـه ــا ،وت ـج ـم ــع ال ـع ــال ــم ألج ـل ـه ــا فـ ــي أعـ ـظ ــم ف ــرح
كوني ،فتغدو المأثرة التي تتناغم معها جماليات المعرض
وتـ ـص ــامـ ـي ــم أج ـن ـح ـت ــه بـ ـك ــل مـ ــا تـ ـجـ ـس ــده مـ ــن بـ ـهـ ــاء ال ـه ـن ــدس ــة
المعمارية ورونق الحياة اإلنسانية.
ففي مساحة هذا األفق من الجغرافيا الهندسية الرائعة،
تجتمع روعة الفكر مع لياقة المظهر بتوليفة ساحرة ،حيث
يتألق كل جناح في تشكيل فني غاية في الوسامة المعمارية،
واألنــاقــة اإلبــداعـيــة ،يطل من خالله في ثوبه الخاص كسفير
ً
ً
ومتزينا بأنقى
متوشحا بنضارة الطبيعة،
للتنمية الخضراء،
مـفــردات الـبـيـئــة ،وتـضــيء وجـهــه أشـكــال آســرة مــن إشـعــاعــات
الـحـضــارة الـتــي يمتزج فيها الـتــاريــخ مــع الـثـقــافــة ،والـتــراث مع
ال ـف ــن وال ـج ـم ــال ،ل ـي ـحــاكــي ت ـجــربــة مــدي ـنــة «ف ــاض ــل» غ ــاي ــة فــي
التقانة العصرية والرشاقة التنموية.

مشهدية فاتنة

ه ـن ــا فـ ــي رحـ ـ ــاب ه ـ ــذا الـ ـحـ ــدث الـ ـك ــون ــي ،ال حـ ـ ــدود ل ـل ـح ـمــاس
الـ ــذي ت ـت ــوزع ــه ح ـش ــود ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـ ــزوار ف ــي م ـش ـهــديــة فــاتـنــة
لــرؤيــة الـعــالــم فــي مـكــان واح ــد؛ إذ ال شــيء يـمـكــن عـبــوره في
هذا الحدث الثري بأبعاده اإلنسانية ومفاهيمه االجتماعية،
ودالالته الحضارية ،دون أن يستوقفك شغف المعرفة بأدق
التفاصيل؛ ففي جــولــة استكشافية ،على عــدد مــن األجنحة
سـتـلـتـقــط ال ـع ـيــن صـ ــوراً رائ ـع ــة وان ـط ـب ــاع ــات مــذه ـلــة ع ــن عــالــم
الـمـسـتـقـبــل؛ فـمـثـاً :أروع مــا فــي غــابــة الـســويــد ذل ــك الـمــزيــج
المتقن بين طبيعة الشمال الفاتنة وفــن العمارة اإلسالمية
الـ ـب ــديـ ـع ــة ،وأج ـ ـمـ ــل مـ ــا فـ ــي أسـ ـت ــرالـ ـي ــا الـ ـمـ ـس ــاح ــات الـ ــزاخـ ــرة
بــال ـم ـنــاظــر ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ال ـخ ــاب ــة ت ـح ــت س ـم ــاء م ـل ـي ـئــة بــالـسـحــب
الــركــامـيــة ،وأحـســن مــا فــي ســوريـنــام اكـتـشــاف حـيــوانــات نــادرة
تـعـيــش ف ــي غ ــاب ــات مـظـلـمــة ،وأبـ ــدع م ــا ف ــي هــول ـنــدا «م ـخــروط
الـطـعــام» الــذي ينغمر بنباتات لطيفة صالحة لــأكــل ،وأروع
ما في البرازيل قصيدة مياه األمــازون التي تشدو في صحراء

رؤية قيادة

توليفة ساحرة

من الجغرافيا الهندسية تجمع
روعة الفكر ولياقة المظهر

مناخات

مبهجة يتناغم فيها الجمال مع
اإلنسان والتكنولوجيا مع المكان

«أحدب نوتردام»

ينتصر على العزلة في جناح
«الضوء»

العقل المتيقظ

في روسيا يلتقي رمز األمل
المشرق في الصين

أصعب

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

مياه األمازون

قصيدة تشدو في صحراء دبي

جناح الصقر

صورة اإلمارات المشبعة
باألصالة والروح الحضارية

دبي ،وأبسط ما في أذربيجان أوراق الشجر المستوحاة من
الطبيعة ،وأصعب ما في سنغافورة اإلجابة عن سؤال :أين
تبدأ الطبيعة وتنتهي العمارة؟

لوحة بديعة

ك ـ ــل ص ـ ـ ـ ــورة م ـ ــن ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـصـ ـ ــور ،ه ـ ــي ق ـص ــة
بـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــة ،وقـ ـ ـصـ ـ ــة ط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ــة ،وق ـ ـصـ ــة
م ـن ـج ــزات دول ـ ــة ،وح ـض ــارة شـعــب.
كـ ـ ــل ص ـ ـ ـ ــورة مـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه ال ـ ـصـ ــور
ه ـ ــي ل ـ ــوح ـ ــة بـ ــديـ ـعـ ــة األلـ ـ ـ ــوان
وال ـ ـث ـ ـق ـ ــاف ـ ــات م ـ ــن ب ـ ــان ـ ــورام ـ ــا
إك ـ ـس ـ ـب ـ ــو ،يـ ـعـ ـيـ ــش ال ـ ــزائ ـ ــر
تـفــاصـيـلـهــا ع ـنــدمــا يـخــوض
تجربة التانغو األرجنتيني
كـجــزء مــن الـتــراث الثقافي
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي ،ويـ ـنـ ـتـ ـق ــل ع ـب ــر
مـ ـنـ ـطـ ــاد ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ل ـل ـق ــاء
«أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدب ن ـ ـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ـ ــردام» الـ ـ ـ ــذي
ان ـت ـص ــر ع ـل ــى ع ـت ـم ــة الـ ـع ــزل ــة فــي
ج ـن ــاح «ال ـ ـض ـ ــوء» ،وع ـن ــدم ــا ي ـشــاهــد
لـ ـقـ ــاء ال ـع ـق ــل ال ـم ـت ـي ـق ــظ فـ ــي روس ـ ـيـ ــا مــع
رمـ ــز األم ـ ــل ال ـم ـش ــرق ف ــي ال ـص ـي ــن ،ث ــم يـكـتـشــف
الطبيعة الجميلة ألندورا هذا البلد الجبلي الصغير ،وينبهر
بلؤلؤ مملكة البحرين ،ويقف في بوركينا فاسو نقطة تالقي
الفعاليات الثقافية والرياضات الكبرى في أفريقيا ،ثم يقدم
التحية والتقدير لتقاليد أنغوال األصيلة.

فـعـلــى ام ـت ــداد رم ــزي ــة ال ـص ـحــراء ف ــي ج ـنــاح ال ـص ـقــر ،ثـمــة ســرد
مــوحــد ومـتـقــن ،يـسـتــدعــي إلــى الــذاكــرة مــامــح وج ــوه انجبلت
ف ــي ق ـس ـمــات ـهــا ال ـع ــزي ـم ــة واإلرادة وال ـص ـب ــر وال ـت ـب ـص ــر ،لـتـكـتــب
رؤيــة قيادة حكيمة صنعت مجتمع «الالمستحيل» ال سماء
ل ـت ـط ـل ـعــاتــه ال ـط ـم ــوح ــة ،ك ـم ــا ص ـن ـعــت ت ـم ــام ـ ًـا م ـل ـح ـمــة ال ـع ـبــور
ال ـح ـضــاري ،مــن س ــاروق الـحــديــد قـبــل أرب ـعــة آالف ع ــام ،إلــى
أضخم حدث كوني في كوكبنا :إكسبو  2020دبي.
ومــن يسبر حكمة الـبـيــداء أكـثــر ،سيقرأ فــي ذاكــرة كــل حبة
رمل منثورة داخل جناح «الصقر» ،قصة إرادة ،ورواية وطن،
وحكاية إنسان ،يتعرف من خاللها إلى فلسفة الصحراء بما
تحمله من قيم نبيلة تربى عليها شعب السعادة ،وحقق في
ظالل «غافها» الرؤية والوحدة.
هكذا ..في كل تفصيل لجناح الصقر ،الممتد على مساحة
ألف فدان ،حكاية تروي تاريخ المبدعين األوائل الذين سطروا
ب ـح ـبــر ال ـق ـل ــب ق ـص ــة وطـ ــن م ـل ـهــم ب ـق ـي ـمــه اإلن ـس ــان ـي ــة األص ـي ـل ــة،
وحكاية مستقبل يفيض بطموحات علياء ال تحدها سماء.
وفــي بـيــاضــه الـمـتــوهــج بــالـصـفــاء ،يـنـتـمــي جـنــاح الـصـقــر إلــى
ك ــل األج ـن ـح ــة وكـ ــل األزم ـ ـنـ ــة؛ وكـ ــل ال ـع ــال ــم ،وي ـع ـك ــس رؤي ــة
ال ـب ـش ــري ــة ف ــي ص ـن ــاع ــة مـسـتـقـبــل واع ـ ــد ،ت ـم ــام ـ ًـا ،ك ـم ــا يـعـكــس
ح ـق ـي ـق ــة اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـم ـش ـب ـع ــة ب ــاألص ــال ــة وال ـ ـ ــروح ال ـح ـض ــاري ــة
واالنفتاح؛ ففي موطن الحلم واإلنـجــاز ،تتمازج التنمية مع
بناء اإلنسان ،ورائحة الماضي مع الحاضر لتنتشر برفق في
فضاء إكسبو.

لغة فريدة

بـيــن هــذا الـبـيــاض الـبــاهــر وتـلــك
الـ ـع ــوال ــم ال ــزاهـ ـي ــة ل ـل ـحــدث
األروع فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم،
ث ـم ــة ل ـغ ــة ف ـ ــري ـ ــدة ،فــي
إكـ ـسـ ـب ــو دب ـ ـ ــي ،ت ـت ـم ــرد
ف ــي إح ـس ــاس ـه ــا ،عـلــى
م ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــازات ال ـ ـت ـ ـع ـ ـب ـ ـي ـ ــر
ومـفــردات القواميس،
ل ـ ــذل ـ ــك ،ال ي ـك ـف ــي ح ـبــر
مفرداتنا لرسم مشاعرنا
في لوحة واحدة تستوعب
ج ـم ـيــع ال ـم ـش ــاه ــدات؛ ف ـهــذا
ال ـع ــرس األم ـم ــي الـ ــذي ول ــد مــن
رح ـ ــم ص ـ ـح ـ ــراء بـ ـكـ ــر ،ي ـف ـي ــض بـ ـم ــا ال
يـسـتـطـيــع م ــداد الـقـلــم اسـتـيـعــابــه فــي جــولــة
واح ــدة ،أمــا جــولـتـنــا ،فستبقى ج ــزءاً مــن تـجــربــة حياتية،
ومحاولة لقراءة دالالت هذا التفوق البشري الذي يوثق على
جدران القلب رسالة أمل رائعة أجمل ما فيها «أن نور اإلرادة
ً
مشرقا ولن ينطفئ في دبي».
اإلنسانية سيبقى

٠٥

 ٢٤جمــادى األو لــى  ٢٩ | 144٣ديســمبر  | ٢٠٢١العدد  | ١٥١٦٧األربعاء

ا
ل
م
ش
ت
ر
ك
ا
ل
ت
ا
ر
ي
خ
ي
.
.
ح
كايات ال

ت
ن
ق
ل
و
ا
ل
ت
و
ا
صل

» تاريخ الحضارة اإلنسانية نقطة ارتكاز شعوب العالم
في إكسبو  | 2020تصوير :إبراهيم صادق

» لوحة السيدة البيضاء ،ناميبيا ،براندبيرغ | أرشيفية

دبي-رشاعبدالمنعم

القاسية بوضوح ،على ثقافة الشعب ،الذي استحوذت فيه مهنة
ترويض الطيور الجارحة ،مثل النسور والصقور ،وصيد الثعالب
واألرانـ ــب وال ــذئ ــاب ،عـلــى ج ــزء كـبـيــر مــن هــويـتــه وت ــراث ــه .وه ــي من
المهارات التي اكتسبوها على يد المغول ،وكانت كل أسرة تملك
ط ــائ ــراً واح ـ ــداً ،م ــن أج ــل تــأم ـيــن غــذائ ـهــا واح ـت ـيــاجــات ـهــا ،أم ــا اآلن،
تحول ما كان ضرورة ملحة أو مهنة روتينية ،إلى هواية ورياضة،
تقام لها المسابقات والمهرجانات السنوية.

» نموذج مصغر لسفينة كانت تستخدم في المعارك البحرية والتجارة

نقلت فعاليات إكسبو دبي  ،2020وناشطتها اليومية تاريخ الدول
الـمـشــاركــة ،حـيــث اسـتـطــاع الــزائــر الـتـقــاط الـكـثـيــر مــن المتشابهات
ال ـتــاري ـخ ـيــة ،وال ـت ـقــال ـيــد ال ـم ـت ــوارث ــة ال ـت ــي ص ــاغ ــت عـ ــادات الـشـعــوب
وأن ـمــاط ـهــا االج ـت ـمــاع ـيــة ،وال ـت ــي تـنــاقـلــت الـكـثـيــر مـنـهــا ع ـبــر األس ـفــار
وقصص الــرحــالــة ،وضمنتها كتب المؤرخين والــرحــالــة ،وشكلت
إحدى أهم نقاط االرتكاز ضمن مسارات التقدم والمعاصرة.
وعـ ـب ــر شـ ـع ــار إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي «ت ـ ــواص ـ ــل الـ ـعـ ـق ــول وص ـن ــع
الـمـسـتـقـبــل» ،يـكـتـشــف الــزائــر الـعــديــد مــن الـمــامــح الـثـقــافـيــة ذات
األب ـع ــاد ال ـتــاري ـخ ـيــة واإلن ـس ــان ـي ــة ،ال ـت ــي تـطــرحـهــا ال ـ ــدول ،كــوسـيـلــة
ل ـل ـتــواصــل وب ــث ال ـم ـع ــرف ــة ،ب ـ ــدءاً م ــن ت ــاري ـخ ـه ــا ،الـ ــذي ه ــو إح ــدى
الوسائل التي يتوسل بها اإلنسان لفهم كينونته الحضارية.

سان مارينو

فيجي

ي ـق ــول س ــاك ـي ــو م ــات ــاك ــارورو م ـف ــوض ج ـن ــاح ج ـم ـه ــوري ــة ف ـي ـج ــي ،إن
ال ـ ـت ـ ــراث ي ـش ـك ــل ن ـق ـط ــة تـ ـح ــول فـ ــي تـ ــاريـ ــخ الـ ـت ــواص ــل ال ـح ـض ــاري،
واالشـ ـتـ ــراك ف ــي غ ــاي ــة األه ـم ـي ــة ب ـيــن أف ـ ــراد األمـ ــة الـ ــواحـ ــدة ،وأه ــم
عناصر التراث الثقافي واجبة الحماية في أي عصر من العصور،
وإذ سـمـعــت ي ــوم ــاً ف ـ ــرداً م ــن ش ـعــب فـيـجــي ي ـق ــول كـلـمــة «بـ ــوال»،
فــاعـلــم أن ــه يـقـصــد اسـتـحـضــار طــاقــة إيـجــابـيــة إل ــى ال ـم ـكــان ،تـجـمــع
الــود والـسـعــادة والـحــظ فــي مـكــان واح ــد .هــذه الـطــاقــة اإليـجــابـيــة،
وغـيــرهــا مــن مـعــانــي الـسـعــادة ،وقــد ُتـفــاجــؤون عـنــدمــا تـعــرفــون أن
هــذه األرض السعيدة المليئة بــالـثــروات واألشـخــاص اإليجابيين،
مـعــرضــة لـلـخـطــر ،بـسـبــب االحـتـبــاس ال ـح ــراري ،ال ــذي يـتـسـبــب في
ارتفاع مستوى سطح البحر ،ويهدد الشعاب المرجانية.
وتكونت أغلبية جــزر فيجي ،نتيجة لـثــورات بركانية قبل نحو
 150مـلـيــون س ـنــة ،وال ت ــزال بـعــض ال ـبــراك ـيــن نـشـطــة ف ــي جــزيــرتــي
فانوا لوفو وتافيوني .وأصبحت فيجي مأهولة بالسكان منذ القرن
الثاني قبل الـمـيــاد ،وتتكون فيجي مــن جــزر ،تضم  332جزيرة،
منها  110جزر مأهولة ،بينما تحيط بها نحو  500جزيرة صغيرة،
ويبلغ مجموع المساحة الكلي 18300 ،كم مربع .ويسكن أغلبية
ال ـس ـكــان  ،% 87وال ـبــالــغ ع ــدده ــم نـحــو  850أل ـف ــاً ،جــزيــرتــي فـيـتــي
لوفيو وفانوا ليفو.
ويضيف ساكيو :سكان فيجي األصليون بنو أجمل المراكب
فــي الـمـحـيــط ال ـه ــادي ،وكــانــت مـعـظــم صـنــاعــاتـهــم الـمـلـبــوســات
المصنوعة مــن لـحــاء الشجر وال ـهــراوات ،وكــانــوا يطلقون على
مــوط ـن ـهــم «ف ـي ـت ــي» ،بـيـنـمــا ي ـط ـلــق ال ـتــون ـغــا ع ـلــى مــوط ـن ـهــم اســم
«ف ـي ـســي» ،وأول م ــن أط ـلــق عـلـيـهــا اس ــم فـيـجــي ،ك ــان الـقـبـطــان
اإلنجليزي جيمس كوك .والتراث الثقافي للبالد ،يمثل سلسلة
من المزيج الفسيفسائي ،من الثقافات المتنوعة .وال يستثنى
من كل ذلك ،التأثير األوروبــي المباشر في السكان المحليين.
ويـتـحــدث لـغــة فـيـجــي ،وهــي مــن عــائـلــة لـغــة الـمــايــو 350 ،ألـفــاً
م ــن ال ـس ـك ــان ،إذ ت ـع ــد ل ـغ ـت ـهــم األول ـ ــى ،ف ـض ـا ً ع ــن اإلن ـج ـل ـيــزيــة
والهندية.

السيدة البيضاء

وتـقــول مفوضة جـنــاح ناميبيا ،هندرينا مـبــوتــي ،إن إكسبو دبــي،
ي ـجــدد ال ـش ـعــور بــاالك ـت ـشــاف وال ـت ــرح ــال الـحـقـيـقــي ،ف ــي ظ ــل تـقــدم
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،والـ ــرحـ ــات االف ـت ــراض ـي ــة ال ـت ــي قــد
تـمـنـحـنــا الـمـعـلــومــات والـثـقــافــة بـكــل تــأكـيــد ،ولـكـنـهــا تـفـتـقــر لعنصر
ال ـت ــواص ــل وطـ ــرح األس ـئ ـل ــة ،وال ـب ـح ــث ع ــن اإلج ــاب ــات ب ـص ــورة حـيــة

» إيالريا بريزي

» اليمارا باتيفا

» كلوي إبراهام

» ساكيو ماتاكارورو

» هندرينا مبوتي

« ابراهيم ناغلو

ـاق أرح ــب،
وال ـت ـف ــاع ــات ،ح ـيــث يـنـقـلـنــا ال ـم ـش ـهــد ال ـ ّـث ـق ــاف ــي إل ــى آف ـ ـ ٍ
جلي في إمداد هذا المشهد بباقات
وأبعاد مكان ّية أسهمت
بشكل ّ
ٍ
متنوعة من الروافد اإلنسانية.

 40قبيلة

ومـبــاشــرة ،حيث يمكن لمس وتفحص الـمـعــروضــات ،واكتساب
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،ولـ ـق ــاء أشـ ـخ ــاص م ــن دول أخ ـ ــرى ،ف ـن ـح ــن ،عـلــى
سـبـيــل ال ـم ـثــال ،فــي نــامـيـبـيــا ،نـتـبــاهــى ب ــواح ــدة مــن أك ـبــر مـجـمــوعــة
مــن الـلــوحــات الـصـخــريــة الـقــديـمــة لـلـعــالــم ،نـحـتــت مــن قـبــل قبائل
ســان بــوشـمــن ،مـنــذ آالف الـسـنـيــن ،كـمــا تــوجــد هـنــاك أكـثــر مــن 43
أل ــف ص ــورة فــرديــة ،كــل واح ــدة تـعـكــس الـحـيــاة الـبــريــة الـمـحـلـيــة،
وم ـشــاهــد ال ـص ـيــد واألس ــاط ـي ــر .وم ــن ال ـل ــوح ــات األك ـث ــر ش ـه ــرة ،هــي
لــوحــة السيدة البيضاء فــي بــرانــدبــرغ ،ويعتقد بــأن عمرها حوالي
 16ألف سنة.
وتـشـيــر إل ــى أن الـفـعــالـيــات الـثـقــافـيــة والـفـنـيــة فــي إكـسـبــو دبــي،
تـعــد أحــد اهــم الــركــائــز األســاسـيــة الـتــي تـشـكــل الـمـنـظــومــة الثقافية
بين الشعوب ،بهدف بناء جسور التواصل بين األمم والشعوب،
من خالل تهيئة األجواء المالئمة من قلب الحدث ،والتي تعتمد
على االبتكار والبحث الدؤوب عن آليات تثيري المشهد االبتداعي
ال ـقــائــم عـلــى ال ـت ــواص ــل وف ـهــم اآلخـ ــر ،فــالـعــالــم م ــن حــولـنــا يـعـيــش
ال ـي ــوم ف ـت ــرة ان ـت ـق ــال ح ـض ــاري ،حــاف ـلــة بــالـكـثـيــر م ــن ق ــوى الـتـغـيـيــر

وتـعـتـقــد ال ـي ـمــارا بــاتـيـفــا مـفــوضــة ج ـنــاح قـيــرغـيــزسـتــان ،أن الـجــانــب
التاريخي ،من أهــم النقاط التي يسعى الجناح ،لتسليط الضوء
ع ـل ــى ج ــوان ـب ـه ــا ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ــال ـث ـق ــاف ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة .وت ــوض ــحُ :س ـ ِك ـنــت
قـيــرغـيــزسـتــان م ـنــذ أك ـث ــر م ــن  3آالف ع ــام ،وح ـص ـلــت ع ـلــى اسـمـهــا
من أكبر مجموعاتها العرقية ،القرغيز ،وتعنى «نحن أربعون»،
نسبة إلى  40قبيلة من البدو الرحل ذوي األصول التركية ،الذين
توحدوا وشكلوا األمة القيرغيزية ،وهم في األصل مجموعة من
الـشـعــوب الـبــدويــة مــن سـهــوب سيبيريا الجنوبية ،هــاجــروا جنوباً
بين القرنين الحادي عشر والسادس عشر ،إلى مراكز آسيا بهدم
الدولة األيغورية ،وفرض سيطرتهم على المنطقة لمدة  6قرون،
لكن تغير قدرهم مع قــدوم جنكيز خــان ،وسيطرة المغول على
آسيا الوسطى عام  ،1207إذ انتهى بهم األمر إلى فقدان نفوذهم
وتنظيمهم السياسي ،ثم أعيد تأسيس كيانهم بعد سبعة قرون،
أي فــي الـعـصــر الـســوفـيـيـتــي ،ويـبـلــغ ال ـيــوم ع ــدد الـسـكــان أكـثــر من
 8م ــاي ـي ــن ،وه ــو ش ـعــب م ـت ـعــدد األع ـ ــراق ،ح ـيــث يـشـكــل الـقــرغـيــز
نـحــو  % 65منهم وال ــروس ،مــا يـقــارب  % 12و % 13مــن األوزبــك
واألقليات.
وت ـق ــول ال ـي ـم ــارا :تـجـمــع ب ـلــدنــا ب ـيــن ال ـج ـمــال ال ـب ــدي ــع ،واأله ـم ـيــة
االقتصادية ،والبيئة الضاربة في القدم ،فقد انعكست جغرافيتها

وفي ما يتعلق بأهمية التراث في إثراء المشهد الثقافي ،وتعزيز
التواصل الحضاري ،تقول إيــاريــا بريزي مديرة اإلعــام في جناح
س ــان مــاريـنــو :تـقــع س ــان مــاريـنــو عـلــى ال ـحــدود بـيــن إقـلـيـمــي مــاركــي
وإمـيـلـيــا رومــان ـيــا ،بــوســط إيـطــالـيــا ،وت ـعــد أي ـضــاً ثــالــث أص ـغــر دولــة
في أوروبا ،بعد إمارة موناكو ودولة الفاتيكان ،إلى جانب موقع
استثنائي على الـجــانــب الـشــرقــي مــن جـبــال «األبـيـنـيـنــي» ،بسلسلة
من الشوارع الضيقة المليئة بالمتاجر الحرفية ،واألبراج المطلة
على جبل تيتانو المهيب ،والزي الرسمي لحراسها عند المدخل،
باللونين األزرق الداكن والبرتقالي ،وسيوف الفرسان ،والقبعات
المزينة بالريش ،حيث ال تزال تشعر فيها بأجواء ملكية خاصة،
ويبلغ عدد سكان سان مارينو ،أكثر من  32ألف نسمة ،وتعرف
بــأقــدم دولــة ذات سـيــادة وجـمـهــوريــة دسـتــوريــة فــي الـعــالــم ،حيث
إن ـه ــا اس ـت ـم ــرار لـلـمـجـتـمــع ال ــره ـب ــان ــي ال ـم ــدن ــي ،الـ ــذي ت ــأس ــس ف ــي 3
سبتمبر من عام  301الميالدي ،على يد الحجار مارينوس.
وت ـق ــول ك ـل ــوي إب ــراه ــام م ـف ــوض ــة ج ـن ــاح ج ــزر م ــارش ــال :عــرفــت
جــزر مــارشــال أول مــرة مــن قـبــل المستكشفين األوروب ـي ـيــن ،بمن
فـيـهــم م ــاغ ــان ،فــي بــواكـيــر ال ـقــرن الـخــامــس عـشــر ،وي ـعــود سبب
ت ـس ـم ـيــة واك ـت ـش ــاف هـ ــذه الـ ـج ــزر ،إلـ ــى عـ ــام  1788م ،ح ـي ــث ك ــان
القبطان البريطاني جون مارشال ،أو المعروف أيضاً باسم ويليام
مارشال ،وبمساعدة القبطان طوماس غيلبرت ،الذي كان ينقل
المساجين إلى منطقة نيوساوث ويلز ،قد اكتشفا هذه الجزيرة،
وسميت نسبة إلى مارشال.

قيم

وعــن تمازج الثقافات وتأثيرها في التكوين الحضاري للشعوب،
قـ ــال إب ــراه ـي ــم ن ــاغ ـل ــو م ـف ــوض ج ـن ــاح تـ ـش ــاد :ث ـم ــة م ـج ـم ــوع ــة قـيــم
إنـســانـيــة أســاسـيــة مشتركة بـيــن كــل الـفـضــاءات الـثـقــافـيــة والدينية
فــي الـعــالــم ،ويـنـبـغــي اسـتـثـمــارهــا والـتــركـيــز عـلـيـهــا لـتـكــريــس وحــدة
اإلنسانية ووحدة «الجوهر اإلنساني» بروح مسؤولة متفتحة على
الـعــالــم ،تـحــت مظلة الـتـســامــح فــالـتـنــوع مـصــدر لــابـتـكــار ولتجديد
والمحافظة على هويتنا وتراثنا العائلي كشعوب وجاليات وجدت
اهـتـمــامــاً وتـقــديــراً أيـضــاً مــن دولــة اإلم ــارات الـتــي حــرصــت عـبــر إدارة
التعدد الثقافي على العديد من المبادرات العالمية ،التي تدعم
الـمـســؤولـيــة الـمـجـتـمـعـيــة وتـنـشــر ثـقــافـتـهــا فــي الـمـجـتـمــع الـمـحـلــي،
ف ـض ـا ً ع ــن أه ـم ـي ــة ال ـت ـب ــادل وال ـت ـق ــارب ال ـث ـق ــاف ــي ال ـ ــذي ي ـس ـهــم فــي
تعميق أواصر العالقات والروابط اإلنسانية ونشر التسامح ،وتقع
جـمـهــوريــة ت ـشــاد فــي وس ــط ال ـق ــارة اإلفــريـقـيــة تـقــريـبــاً ،ويـبـلــغ عــدد
سـكــانـهــا نـحــو  16مـلـيــون نـسـمــة ،تـتـمــدد عـلــى مـســاحـتـهــا الــواسـعــة
نـحــو ( )252قبيلة يـتـحــدث أفــرادهــا أكـثــر مــن ( )400لـغــة ولهجة،
والـعــربـيــة والـفــرنـسـيــة هـمــا الـلـغـتــان الــرسـمـيـتــان .وتـشـبــه ال ـســودان
بـشـكــل كـبـيــر فــي تركيبتها الــديـمــوغــرافـيــة واالجـتـمــاعـيــة ،إذ تسكن
أنحاءها الجنوبية قبائل أغلبها من المسيحيين ،أما في الشمال
فتسكنها قبائل من المسلمين ونسبة انتشار اإلسالم تفوق .%70
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سالمة الزوار
أوال
والعارضين ً

إجراءات احترازية ووقائية مشددة
لضمان سالمة الزوار والعارضين في
«إكسبو  2020دبي» | البيان

أكــد محمد األنـصــاري ،نائب الرئيس لالتصال والمتحدث الرسمي لـ«إكسبو
 2020دبــي» أن صحة جميع الــزوار والمشاركين والعاملين في إكسبو ،هي
عـلــى رأس األولــويــات ،قــائـاً« :مـنــذ انـطــاق فـعــالـيــات الـحــدث الـعــالـمــي نعمل
مــع الـجـمـيــع لـضـمــان تـقــديــم تـجــربــة اسـتـثـنــائـيــة نـجـمــع فـيـهــا الـعــالــم والـمــايـيــن
من الزوار بأمان وفق أعلى معايير السالمة ،وفي سبيل ذلك نطبق إجراءات
صارمة ودقيقة تتبنى توصيات الجهات الصحية المحلية والعالمية بما في
ذلك هيئة الصحة في دبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ومنظمة الصحة
العالمية».
وأضـ ــاف« :جــائـحــة «كــوفـيــد  »19تـفــرض تـحــديــات كـبـيــرة عـلــى الـجـمـيــع ،ولـكـنـنــا
على ثقة بأن اتباعنا أفضل الممارسات وتوصيات الجهات المختصة يجعلنا
ً
نموذجا في التعامل األمثل مع التحديات».
قادرين على أن نقدم للعالم
وتــم تــوفـيــر الـعــديــد مــن أجـهــزة تـعـقـيــم األي ــادي فــي مـخـتـلــف أرج ــاء إكـسـبــو من
م ـمــرات وشـ ــوارع عــامــة وف ــي األب ـن ـيــة ،إل ــى جــانــب تــوفـيــر الـتـعـقـيــم فــي مختلف
أجـنـحــة الــدولــة الـمـشــاركــة ،مــع الـتـشــديــد عـلــى االلـتــزام بــاإلجــراءات االحـتــرازيــة
كالتباعد االجتماعي ولبس الكمامات( .دبي  -وائل نعيم)

حصاد

90
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يوماً

صفقات وتعاون وتسامح واستدامة
اإلم ـ ــارات ،فــي  19أك ـتــوبــر ،عــن خـطــط مـشـتــركــة لـتـطــويــر أول
مرصد السلكي مصفوف في مدينة العين ،وذلــك من خالل
ال ـت ـع ــاون االس ـت ــرات ـي ـج ــي ال ـق ــائ ــم ب ـيــن أس ـت ــرال ـي ــا واإلمـ ـ ــارات فــي
مجالي البحث والتطوير.
وض ـم ــن ف ـع ــال ـي ــات أس ـب ــوع ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـح ـض ــري ــة وال ــري ـف ـي ــة،
الـ ـ ــذي ع ـق ــد فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن  31أكـ ـت ــوب ــر وحـ ـتـ ــى  6ن ــوف ـم ـب ــر،
كشف برنامج األمــم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل
األم ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة) ع ــن «خ ــري ـط ــة ط ــري ــق ال ـم ــرح ـل ــة األخـ ـي ــرة»؛
وهي مخطط يهدف إلى تحقيق نهج شامل ومتمركز لجعل
المستوطنات العشوائية آمنة ومستدامة.

دبي-البيان
ش ـ ـهـ ــدت األش ـ ـه ـ ــر الـ ـثـ ــاثـ ــة األولـ ـ ـ ــى م ـ ــن إكـ ـسـ ـب ــو  2020دب ــي
ع ـ ــدداً ه ــائ ـاً م ــن ف ـع ــال ـي ــات ت ــوط ـي ــد ال ـع ــاق ــات ب ـي ــن ال ـب ـل ــدان،
وال ـم ـن ـظ ـم ــات ،وال ـف ـن ــان ـي ــن ،ت ـن ــوع ــت م ــا ب ـي ــن إب ـ ــرام الـصـفـقــات
االستثمارية والفعاليات المعنية باألهداف المناخية ،ومن
التعاون عبر الحدود إلى المهرجانات متعددة الجنسيات،
م ــا ي ـج ـســد بـمـعـنــى ال ـك ـل ـمــة ش ـع ــار ال ـح ــدث ال ــدول ــي «ت ــواص ــل
العقول وصنع المستقبل».
وفي مطلع أكتوبر الماضي ،أبرمت أوغندا صفقات تجارية
بـقـيـمــة  650م ـل ـيــون دوالر ،بـيـنـمــا أب ــرم ــت مــال ـيــزيــا ات ـفــاق ـيــات
تـجــاوزت قيمتها  1.7مـلـيــار دوالر فــي األسـبــوعـيــن األ ّولـيــن من
إكسبو  2020دبــي ،كما شهد الشهر ذاتــه إعــان واليــة ساو
بــاولــو الـبــرازيـلـيــة إبــرام صفقات تـجــاريــة جــديــدة بلغت قيمتها
 1.1مليار دوالر ،كما وقعت اإلمارات وسان مارينو والبرازيل
مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي.
على صعيد آخر ،أثبتت احتفاالت اليوبيل الذهبي لدولة
اإلمـ ـ ـ ــارات أنـ ـه ــا ف ــرص ــة ذه ـب ـي ــة إلبـ ـ ــرام ال ـص ـف ـق ــات ،وف ـ ــي ه ــذا
ال ـس ـي ــاق ،زار ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون إكـسـبــو
 2020دبــي فــي  3ديـسـمـبــر ال ـجــاري ،والـتـقــى صــاحــب السمو
ال ـش ـيــخ مـحـمــد ب ــن زاي ــد آل ن ـه ـيــان ،ول ــي ع ـهــد أبــوظ ـبــي نــائــب
القائد األعلى للقوات المسلحة ،وشهدت الزيارة توقيع عدد
من االتفاقيات لمصلحة اإلمارات وفرنسا ،بينما جذبت والية
ماهاراشترا الهندية استثمارات بقيمة ملياري دوالر.
واس ـت ـمــر بــرنــامــج اإلن ـس ــان وك ــوك ــب األرض ف ــي إك ـس ـبــو فــي
ت ـن ـظ ـيــم لـ ـق ــاءات ت ـج ـمــع األطـ ـ ــراف ال ـم ـع ـن ـيــة م ــن ش ـت ــى أرجـ ــاء
العالم لإلسهام بالخبرات ،والمحتوى ،وأفضل الممارسات
التي من شأنها تشجيع التعاون الدولي لمواجهة التحديات.
ونظم البرنامج بالفعل فعاليات خمسة أسابيع ،أفضت إلى
إب ــرام مجموعة كـبـيــرة مــن االتـفــاقـيــات والـتـعـهــدات المدفوعة
بالتحرك الجاد.

تواصل العقول

وق ــال ــت ن ــادي ــة ف ـي ــرج ــي ،رئ ـي ـس ــة ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ،رئ ـي ـس ــة بــرنــامــج
الناس والكوكب في إكسبو  2020دبي :هدف إكسبو تواصل
ال ـع ـق ــول ل ـص ـنــع مـسـتـقـبــل أك ـث ــر إش ــراق ـ ًـا وه ــو ال ـه ــدف ال ـقــائــم
على اإليمان بأن الحلول االبتكارية والتقدم هما نتاج التقاء
األشخاص واألفكار.
ّ
وأضـ ــافـ ــت :ج ـم ــع إك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي ص ــن ــاع ال ـت ـغ ـي ـيــر مــن
ش ـتــى أرج ـ ــاء ال ـع ــال ــم ،أفـ ـ ــراداً وم ـن ـظ ـم ــات ،ي ـع ـم ـلــون يـ ــداً بـيـ ٍد
إلحــداث تأثير إيجابي .من دواعــي سرورنا رؤيــة إبــرام العديد
مــن االتفاقيات الملموسة ،ونتطلع إلــى المزيد مــن عالقات
ال ـت ـع ــاون ،وإب ـ ــرام ال ـص ـف ـقــات ،وإق ــام ــة ال ـت ـحــال ـفــات ف ــي ثــاثــة
األشهر التالية.
وضـمــن فـعــالـيــات أسـبــوع الـمـنــاخ والـتـنــوع الـحـيــوي ،الــذي
ع ـق ــد ف ــي ال ـف ـت ــرة م ــن  3وح ـت ــى  9أك ـت ــوب ــر ،أط ـل ـق ــت اإلم ـ ــارات
«ال ـم ـب ــادرة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـتـحـقـيــق ال ـح ـيــاد ال ـم ـنــاخــي بـحـلــول
 ،»2050الـتــي ستشهد اسـتـثـمــارات تـتـجــاوز  163مـلـيــار دوالر
ُي ـج ــرى ض ـخ ـهــا ف ــي م ـج ــاالت ال ـط ــاق ــة ال ـن ـظ ـي ـفــة وال ـم ـت ـج ــددة،
لتحقيق مستهدف الدولة بحلول منتصف القرن.
واس ـت ـك ـم ــاالً ل ـه ــذا الـ ـم ــوض ــوعّ ،
وقـ ـع ــت ك ــل م ــن ح ـك ــوم ــات
اإلمارات واألردن ،وإسرائيل ،يوم  22نوفمبر الفائت ،إعالناً
مـهـمـ ًـا ،تـلـتــزم فـيــه إن ـشــاء طــاقــة كـهــربــائـيــة م ـت ـجــددة ،وتـحـلـيــة
للمياه في المنطقة لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير
المناخي وندرة المياه.
وأشــاد جــون كـيــري ،المبعوث الــرئــاســي األمــريـكــي الخاص
لـلـمـنــاخ وال ــذي شـهــد الـتــوقـيــع ،بــاالتـفــاقـيــة ،إذ وصـفـهــا قــائـاً:
«إنـ ـهـ ــا نـ ـمـ ــوذج ي ـح ـت ــذى بـ ــه ُي ـظ ـه ــر ك ـي ــف ي ـم ـك ــن ل ـل ـت ـع ــاون أن
يسهم في تسريع نقل الطاقة ،وإنشاء مرونة أكثر للتصدي
لتأثيرات التغير المناخي».

شركاء

وضـمــن فـعــالـيــات أسـبــوع الـفـضــاء ،الــذي عـقــد فــي الـفـتــرة من
 17وح ـتــى  23أك ـتــوبــر ،ص ـ ّرحــت وكــالــة اإلمـ ــارات لـلـفـضــاء أنـهــا
سـتـعـمــل م ــع ال ـش ــرك ــاء االس ـتــرات ـي ـج ـي ـيــن لـتـطــويــر ب ــرام ــج تـتـيــح
الفرصة للقطاع الـخــاص لالستثمار فــي مجال الـفـضــاء .وفي
 20أكتوبرّ ،
وقعت وكالة اإلمارات للفضاء مع وكالة الفضاء
اإلسرائيلية مــذكــرة تفاهم ،قــد تشهد وضــع َ
علمي الدولتين
ع ـلــى ال ـق ـمــر ب ـح ـلــول ع ــام  ،2024وت ــوف ــر إط ـ ــاراً لـعـقــد شــراكــة
اسـتــراتـيـجـيــة نــافـعــة ومـتـبــادلــة لـتـعــزيــز الـجـهــود لـجـمــع بـيــانــات
الفضاء العلمية ،وتحليلها.
وعـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ك ـش ـف ــت ج ــامـ ـع ــة كـ ـي ــرت ــن وج ــام ـع ــة

أفكار الشعوب
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فــي نــوفـمـبــر الـمــاضــي ،أثـنــاء أسـبــوع الـتـســامــح والـتـعــايــش في
إك ـس ـب ــو  ،2020ت ـم ــت اس ـت ـض ــاف ــة م ـه ــرج ــان أف ـك ــار ال ـش ـعــوب
األصلية والقبلية «تي أراتيني» ،وهو األول من نوعه في تاريخ
م ـع ــارض إكـسـبــو ال ــدول ـي ــة .وش ـه ــدت الـفـعــالـيــة الـ ُـم ـقــامــة عـلــى
مــدى ثالثة أيــام التعاون بين أوتـيــارا نيوزيلندا وكــل من دولة
اإلمــارات ،وأستراليا ،وكندا ،والــواليــات المتحدة األمريكية،
ومــال ـيــزيــا ،وب ــاراغ ــواي ،وبـنـمــا لـبـنــاء ع ــاق ــات ج ــدي ــدة ،وعـقــد
شراكات لمعالجة القضايا التي تواجه عالمنا اليوم.
وش ـهــد إكـسـبــو  2020دب ــي أي ـض ـ ًـا اف ـت ـتــاح الـقـمــة الـعــالـمـيــة
المشتركة لألديان في جناح إيطاليا ،وجمعت علماء ورجال
دين ومفكرين لتعزيز الحوار بين مختلف األديان.
وشهد أحدث أسبوع من أسابيع الموضوعات في إكسبو
ُ
 2020دب ـ ــي ،وال ـ ــذي ركـ ــز ع ـل ــى ال ـم ـع ــرف ــة وال ـت ـع ـ ّـل ــم ،وأق ـي ــم
فــي الـفـتــرة مــن  12وحـتــى  18ديـسـمـبــر ،ع ــدداً مــن االتـفــاقـيــات
التعليمية .وجرى االتفاق في قمة «ريوارد» التي استضافتها
مؤسسة دبي العطاء يوم  14ديسمبر ،على تمويل التعليم
ف ـ ــي  37دول ـ ـ ــة م ـ ــن الـ ـ ـ ــدول األع ـ ـض ـ ــاء ف ـ ــي م ـن ـظ ـم ــة الـ ـتـ ـع ــاون
اإلس ـ ــام ـ ــي ،ب ـق ـي ـم ــة ن ـص ــف م ـل ـي ــار دوالر .ويـ ـهـ ــدف ال ـب ــرن ــام ــج
ُ
المسمى «مـبــادرة تمويل التعليم الــذكــي» إلــى مـســاعــدة 28
مليون طفل ال يذهبون إلى المدرسة.

منصة تعلم

مليون دوالر للمساعدة على
تعليم  28مليون طفل

عصف

ذهني عالمي في برنامج اإلنسان
وكوكب األرض

إطالق

مبادرة الحياد المناخي بحلول
2050
» تسليط األضواء على حقوق القبائل والشعوب األصلية

وأط ـل ـق ــت ك ــل م ــن ش ــرك ــة أك ـس ـن ـت ـشــر ،ش ــري ــك إك ـس ـبــو 2020
لـ ـلـ ـخ ــدم ــات الـ ــرقـ ـمـ ـيـ ــة ،ومـ ــؤسـ ـسـ ــة دبـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـطـ ــاء ،وش ــرك ــة
مايكروسفت ،ومنظمة األمــم المتحدة للطفولة «يونيسف»
يــوم  12ديسمبر منصة ّ
تعلم رقمية عالمية للشباب الذين
ت ـت ــراوح أع ـم ــاره ــم م ــن  15وح ـت ــى  24ع ــام ـ ًـا ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء
ً
ً
ً
وتدريبا للمهارات.
مجانيا ُمعتمداً،
تعليما
العالم ،إذ تقدم
ً
وش ـهــد إكـسـبــو  2020أي ـضــا مـجـمــوعــة مــن أوج ــه الـتـعــاون
الـفـنـيــة والـثـقــافـيــة ،ومــن بـيـنـهــا مـعــرض فـنــي عـبــر ال ـقــارات بين
مالطا ودولة اإلمارات ،وأسبوع الموضة ،الذي ّ
نظمه جناح
المكسيك وعــرض تصميمات مــن جميع أنـحــاء الـعــالــم على
مـمــرات الـعــرض فــي أجـنـحــة إســرائـيــل ،وســويـســرا ،وتــايــانــد،
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة ،ومـهــرجــان الـلـغــة الـبــرتـغــالـيــة
الذي جمع مؤ ّدين وفنانين من البرتغال ،وأنغوال ،والبرازيل،
وموزمبيق ،وساو تومي وبرينسيب ،وتيمور – ليشتي.
وم ـ ّـث ــل ال ـت ـع ــاون ب ـي ــن ال ـم ـخ ــرج ال ـم ـش ـه ــور ع ــال ـم ـي ـ ًـا شـيـخــار
كابور ،والموسيقار والملحن الحائز كالً من جائزتي أوسكار
وغـ ــرامـ ــي إي ـ ــه .آر .رحـ ـمـ ــان إلنـ ـشـ ــاء ال ـم ـس ــرح ـي ــة ال ـمــوس ـي ـق ـيــة
ل ـمــاذا؟ ،الـتــي سـتـعــرض الـمــرة األول ــى فــي ســاحــة الــوصــل في
يناير  ،2022واحداً من أهم أوجه التعاون ُ
المعلن عنها.
ويمثل إكسبو  2020دبي ،أكثر معارض إكسبو الدولية
ش ـم ــوالً وت ـنــوعـ ًـا عـلــى اإلطـ ــاق ،ويـسـتـمــر م ــدة سـتــة أشـهــر.
ومن المتوقع إقامة المزيد من أوجه التعاون ُ
المثمرة قبل
ان ـت ـه ــاء ف ـع ــال ـي ــات ال ـح ــدث ال ــدول ــي
يوم  31مارس .2022
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الباهاما ..سرديات فنية على صدف البحر
دبي-غسانخروب
لـلــوهـلــة األول ــى قــد تـظـنـهــا لــوحــات عــاديــة ،تـجـمــع فــي إطــارهــا ص ــوراً

لوحات توثق األعاصير والتغير المناخي

مـخـتـلـفــة جـ ّـل ـهــا ت ــأرج ــح ب ـيــن األب ـي ــض واألس ـ ــود ،ق ــد ال تـهـتــم ب ـهــا أو
تــرم ـق ـهــا ب ـن ـظــرة خ ــاط ـف ــة ،ول ـك ــن ف ــي ال ــواق ــع ت ـب ــدو خ ــاف ذلـ ــك ،إن
دق ـق ــت ال ـن ـظــر ف ـي ـهــا ،سـتـجــدهــا صـ ــوراً ق ــد خ ــرج ــت م ــن رح ــم ذاك ــرة
الناس الذين عاشوا في جزر الباهاما؛ عاشوا لحظات عصيبة من
الزمن ،ووقفوا أمام أعاصير ضربت تلك البالد مرات عديدة ،ولعل
أبرزها إعصار أباكو العظيم الــذي أطــل بكامل قوته في عــام .1932
تـلــك الـلــوحــات وعــددهــا ث ــاث ،زيـنــت ج ــدران جـنــاح ج ــزر الـبــاهــامــا،
حـمـلـتـهــا ل ـي ــان راس ـ ــل ،وزم ـي ـل ـت ـهــا فـ ــال ف ــاك ــس ب ـع ـن ــوان «ط ـب ـق ــات»
لتعكس من خاللها نوعية التأثيرات االقتصادية واالجتماعية التي
تخلفها الـكــوارث الطبيعية ،وكـيــف للشعوب الـتــي تتعرض لها أن
تـتـكـيــف مـعـهــا وم ــع ظ ــروف ـه ــا ال ـج ــدي ــدة .ف ــي ال ـل ــوح ــات ال ـث ــاث الـتــي
شـكـلـتـهــا أنــامــل لـيــان وف ــال ،أدت األعــاصـيــر دور الـبـطــولــة ،إذ تضم
صـ ــوراً إلع ـص ــار دوريـ ــان ال ــذي ض ــرب ج ــزي ــرة غــريــن تــرتــل ك ــاي وج ــزر
أبــاكــو ،والـتــي رافـقـتـهــا صــور أرشـيـفـيــة إلعـصــار أبــاكــو الـعـظـيــم ،فيها
تقدم ليان راسل من كثب لمحة خاصة عن تأثيرات هذه األعاصير،
وك ـي ــف اس ـت ـط ــاع ش ـعــب غ ــري ــن ت ــرت ــل ك ــاي ال ـت ـك ـيــف م ـع ـهــا ،مـسـلـطــة
الضوء على قدرة هذا الشعب على تجاوز التحديات وإعادة اإلعمار
والـبـنــاء والـتـخـطـيــط ،وق ــدرة تــوارثــوهــا عــن أجــدادهــم
الذين مروا على األرض ذاتها.

سرديات

فــي الـمـقــابــل ،ذهـبــت فــال
فالكس نحو استخدام
قـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــع
الـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ــي
ص ـي ــاغ ــة وت ـش ـك ـيــل
لوحاتها،
ل ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـك ـ ـ ــس م ـ ــن
خاللها مجموعة
مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ــردي ـ ــات
ال ـخــاصــة ،بـمــاضــي
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزر ال ـ ـ ـب ـ ـ ــاه ـ ـ ــام ـ ـ ــا
وح ــاض ــره ــا ،وس ـعــت
مــن خ ــال تـقـنـيـتـهــا هــذه
إلى تقديم روايتها الخاصة
ع ـ ــن ش ـ ـعـ ــب ال ـ ـبـ ــاهـ ــامـ ــا وكـ ـي ــف
ت ـم ـك ــن مـ ــن تـ ـجـ ــاوز ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي

إبداعات البحر والبر
في جناح جزر الباهاما
| تصوير :سالم خميس

تعرض لها على مر التاريخ ،ليقف على عتبات المستقبل.
مــا تـقــدمــه لــوحــات «طـبـقــات» يـكــاد يـمـثــل ج ــزءاً مــن حـكــايــة جــزر
الـبــاهــامــا ،الـتــي تتسع حــدودهــا لتضم أيـضــاً قـصـصــاً أخــرى ملهمة،
تـسـعــى ج ــزر ال ـبــاهــامــا إل ــى «حـمــايـتـهــا» م ــن تـقـلـبــات ال ــزم ــان ،ك ــي ال
تذهب أدراج األعاصير ،تسعى جاهدة إلى نقلها لألجيال القادمة،
وخ ــاص ــة تـلــك ال ـتــي تـتـعـلــق بــالـمـثــل وال ـع ــادات والـتـقــالـيــد ال ـتــي تـمـيــز
شعب تلك المنطقة مــن العالم .بين جنبات جناح جــزر الباهاما،
حكايات أخرى يمكن أن تستمع إليها ،وطقوس لك أن تتعرف إلى
مــامـحـهــا ،كـمــا «ط ـقــس خ ــروج أه ــل ج ــزي ــرة أن ـ ــدرزس ،ف ــي سـكــون
الـلـيــل م ــع ال ـمــاعــز وال ــدج ــاج وال ـك ــاب ،يـحـمـلــون بــأيــديـهــم مـشــاعــل
بينما تلهج ألسنتهم بترانيم معينة صيغت على إيقاع موسيقي له
طابع إفريقي ،يذرفون الدمع على أحبائهم الذين يعانون سكرات
الـمــوت» ،وكــذلــك طـقــوس أهــل جــزيــرة لــونــغ آيــانــد ،الــذيــن تـعــودوا
االلـتـفــاف حــول مــواقــد الــدخــان ،مــن أجــل طــرد الـنــامــوس ،حاملين
آلة األكورديون والدفوف ،بينما تردد النساء أهازيج شعبية قديمة
تنتمي إلى إيرلندا.

حكايات

في جناح جزر الباهاما ،حكايات أخرى ،تسردها الفنون وصدفات
الـلــؤلــؤ الـتــي نـحـتـتـهــا أي ــا ٍد حــرفـيــة عـلــى الـصـخــر ،لـتـشـكــل مــن خاللها
أعماالً فنية قادرة على أسر العيون وعشاق الفنون ،كتلك اللوحة
التي تشكلت من القواقع البحرية ،التي سارت على دروب المدرسة
الـفـنـيــة الـتـجــريــديــة ،إذ ج ــاءت هــذه الـلــوحــات ضـمــن مـشــروع حــرفــة
األعـمــال الفنية بالقواقع البحرية فــي جــزر الباهاما ،والـتــي تعكس
شغف شعبها بالفنون والتشكيل.

جزر سليمان ..جمال ملهم

» زوار يستمتعون بالتعرف إلى تراث جزر سليمان | البيان

دبي-سعيدالوشاحي
الجمال ليس مجرد لقطة ساكنة ،بل هو قادر على تحريك
الـنــاس ونـشــر الـبـهـجــة ،ودفـعـهــم إلــى الـفـهــم واالسـتـكـشــاف،
وحـفــزهــم عـلــى حـمــايـتــه إذا تـعــرض لـلـتـهــديــد .ذلــك مــا تهدف
دولــة جــزر سليمان إلــى إيصاله للعالم من خــال مشاركتها
فــي إكسبو  2020دبــي ،إذ تــؤمــن بــأن الـجـمــال أداة للتفاعل
م ــع ال ــزائ ــر وتـيـسـيــر اسـتـيـعــابــه ل ـف ـكــرة أن ــه لـلـحـفــاظ ع ـلــى هــذا
الجمال الــذي يحيط بنا فإننا بحاجة إلى أن نتخذ إجــراءات
حياله ،وأن الجمال في حد ذاته فرصة ال تعوض.

تعمير الجبال

تــروي جــزر سلميان عبر جناحها قصصاً عن الجمال وكيف

تستمد طــاقــة اإلب ــداع مــن الطبيعة وحــدهــا ،وكـيــف استطاع
ال ـب ـشــر ع ـلــى م ــر ال ـع ـصــور فـيـهــا ب ـنــاء ال ـم ــدن وتـعـمـيــر الـجـبــال
وإق ــام ــة إم ـبــراطــوريــات ،وأص ـبــح الـمـحـيــط ال ــذي يـحـيــط بـجــزر
سليمان يزخر بصنوف السفن والطائرات وحتى الغواصات
ال ـقــدي ـمــة ،وق ــد ان ــزرع ــت بـعــض قـيـعــانــه بـحـطــام تـشـهــد عـلــى
وي ــات الـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة ،وتـحــولــت اآلن إلــى شـعــاب
مرجانية اصطناعية رائعة متناغمة مع الحياة البحرية.
وي ـع ـك ــس ال ـج ـن ــاح ع ـل ــى جـ ــدرانـ ــه ال ـج ـم ــال ت ـح ــت ال ـم ــاء،

واألشـ ـك ــال واألنـ ـ ــواع ال ـت ــي ت ـض ـم ـهــا ال ـش ـع ــاب ال ـمــرجــان ـيــة مــن
أسماك ال مثيل لها في العالم ،وبين هذه الشعاب تنبعث
ال ـح ـيــاة م ــن أس ـم ــاك ال ـق ــادوح الـضـخـمــة إل ــى ب ــزاق ــة ال ـن ـيــون،
ومن المرجان المروحي ذي األلــوان المبهجة إلى السلسلة
الغذائية الكاملة من الكائنات التي تتضمن تجمعات هائلة
م ــن الــزع ـن ـف ـيــات والـ ـب ــاراك ــودا ،وصـ ــوالً إل ــى أسـ ــراب ال ـقــروش
الرمادية.

نسيم عليل

ويعرض الجناح بعضاً من صور أنواع الطيور والضفادع التي
تنفرد بها جزر سليمان ،فهناك ما يقارب  173نوعاً مختلفاً
على األقــل من الطيور ،ويمكن مشاهدة أطياف عديدة من
األل ـ ــوان ال ـمــده ـشــة ألنـ ــواع ال ـب ـب ـغ ــاوات وال ـح ـم ــام األح ـم ــر ،أو
النسر السليماني.
ً
وت ـع ــد جـ ــزر س ـل ـي ـمــان م ــن األم ــاك ــن ال ـم ـت ـم ـيــزة ع ــال ـم ـي ــا مــن
نــاحـيــة الـتـنــوع الـبـيـئــي والـتــوطـيــن ،إذ يـشـكــل األرخـبـيــل ج ــزءاً
من منطقة أثرى مناطق العالم بالتنوع الجغرافي ،وتشغل
غابات المانغروف وبستاتين جوز الهند الشريط الساحلي،
في حين تتشابك األجــزاء الداخلية من الجزر المرتفعة في
األدغ ــال الـمـمـتــدة مــن غــابــات األخ ـشــاب الـصـلـبــة المنخفضة
إلى الحشائش التي تنمو فوق القمم العالية.
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دبي-رحابحالوة
يستعرض جناح بنين في «إكسبو  2020دبي» ،أبرز القصص
التاريخية الـتــي تــؤكــد الــدور الــريــادي لـلـمــرأة فــي بـنــاء المجتمع
بمختلف الميادين ،ال سيما المجال العسكري ،هذا المجال
الـ ــذي ي ـعــد م ـج ــاالً ذك ــوري ــاً بــام ـت ـيــاز ،ل ـمــا يـتـطـلـبــه م ــن إم ـكــانــات
بدنية وجسدية ،تكون أكثر مناسبة للرجال ،ويع ّرف الجناح
بــال ـج ـيــش ال ـن ـســائــي ال ــوح ـي ــد ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـم ـل ـقــب ب ــ«م ـح ــارب ــات
األم ـ ــازون» ،وي ـســرد ال ـج ـنــاح لـ ــزواره ،وه ــو ال ــواق ــع فــي منطقة
االسـ ـت ــدام ــة ،ق ـص ــص ن ـج ــاح ــات الـ ـم ــرأة ف ــي ب ـن ـيــن ف ــي مـخـتـلــف
ال ـم ـج ــاالت .ك ـم ــا ت ـس ـلــط ب ـن ـيــن الـ ـض ــوء ،خـ ــال م ـشــارك ـت ـهــا فــي
«إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي» ،ع ـلــى دور الـ ـم ــرأة ،وت ـح ــدي ــداً صــابـتـهــا
وق ــدرت ـه ــا ع ـلــى ال ـق ـت ــال ،ح ـيــث م ـح ــارب ــات األم ـ ــازون ف ــي مـمـلـكــة
داهـ ــومـ ــي ال ـق ــدي ـم ــة (ب ـن ـي ــن ح ــالـ ـي ــاً) ،وق ــدرتـ ـه ــن ع ـل ــى االن ـت ـص ــار
وال ـت ـح ــرر م ــن ال ـع ـب ــودي ــة ،ل ـيــس ف ـق ــط ،وإن ـم ــا لـيـشـكـلــن جـيـشــاً
نسائياً باسال ً يُعتمد عليه.

ألوان

كما أبرز الجناح ،من خالل جدارية ضخمة ،أميرات القماش
األف ــري ـق ــي ال ـم ـل ـق ـبــات ب ـ «ن ــان ــا ب ـن ــز» ،ال ــات ــي نـجـحــن ف ــي تـحــويــل
ال ـح ــرف والـ ـمـ ـه ــارات ال ـت ـق ـل ـيــديــة ف ــي ب ـن ـي ــن ،إلـ ــى إم ـب ــراط ــوري ــات
تجارية ،وسردت الجدارية أنه في منتصف الخمسينيات حتى
الثمانينيات من القرن الماضي ،جمعت مجموعة من النساء
الملقبات بـ «نانا بنز» ،ثروتهن من النسيج المطبوع بالشمع،
ال ــذي يشتهر بــألــوانــه الـنــابـضــة بــالـحـيــاة ،وجــودتــه االسـتـثـنــائـيــة،
حيث إن للنسيج الملون والمزخرف مكانة خاصة في أفريقيا،
ولقد كانت نساء «نانا بنز» أول مليونيرات في الـقــارة ،وربما
حتى مليارديرات ،وكــان نجاحهن بمثابة بداية لتحرير المرأة
األفريقية.
َ
وأص ـب ـح ــن م ـع ــروف ــات ب ــاس ــم  ،Nana Benzألن ـه ــن ج ـن ـ ْيــن
الكثير من المال ،لدرجة أنهن كن األشخاص الوحيدين الذين
يستطيعون شراء سيارات مرسيدس بنز ،لدرجة أن الحكومة
اعتادت على استئجار سيارة مرسيدس بنز للضيوف المهمين
والدولة .وجــاءت عبارة «نانا بنز» ،لترمز إلى الحرية واإلبــداع
والفخر واإلنجاز والنجاح والشجاعة لهؤالء النساء .لم تصبح
المرأة نانا بنز ،من خالل الميراث أو اختيار المجتمع ،ولكن
من خالل البراعة والنضال.

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

«محاربات األمازون»
في بنين ..نجاحات تاريخية

قرار

بــدوره ،اتخذ ملك «داهــومــي» قــرار إلحاقهن بالجيش ،لسد
العجز في المحاربين ،بعد أن كادت تستنفدها تجارة العبيد
األوروبية ،وقد وطد انضمام «محاربات األمازون» إلى صفوف
ال ـج ـيــش ال ــرس ـم ــي لـ ـ «داهـ ــومـ ــي» ،دع ــائ ــم م ـب ــدأ ال ـث ـنــائ ـيــة ال ــذي
رس ـخ ـتــه ف ــي الـمـجـتـمــع دي ــان ــة ال ـف ــودو ،وه ــي إح ــدى الــديــانــات
الرسمية في بنين في الوقت الحالي.
ك ـم ــا أل ـق ــى ال ـج ـن ــاح الـ ـض ــوء ع ـل ــى وضـ ــع الـ ـمـ ــرأة ف ــي ب ـن ـيــن،
والـتــي ال يخلو ركــن فيه مــن صــورة أو رمــز لـلـمــرأة ،ليع ّبر عما
شـهــدتــه حـقــوق ال ـمــرأة فــي بـنـيــن ،مــن تـحـســن بـشـكــل مـلـحــوظ
منذ استعادة الديمقراطية ،والتصديق على الدستور ،وإقرار
قــانــون األس ــرة ،ومـســائــل األح ــوال الشخصية فــي عــام ،2004
اللذين تجاوزا مختلف العادات التقليدية ،التي تعامل المرأة
بصورة غير متكافئة مع الرجل.

بسالة

وتزينت جداريات الجناح ،بعرض ما قامت به المرأة األمازونية
ف ــي ت ــاري ــخ ب ـن ـيــن ،ت ـلــك ال ــدول ــة األف ــري ـق ـي ــة ال ـت ــي ت ـقــع ف ــي غــرب
أفــريـقـيــا ،ويـبـلــغ ع ــدد سـكــانـهــا حــوالــي  13مـلـيــون نـسـمــة ،ففي
الـقــرن ال ـ  ،18دافـعــت مـحــاربــات األم ــازون بـبـســالــة عــن مملكة
«داهومي» ،والتي ُتعرف في عصرنا الراهن بجمهورية بنين،
وي ـع ــرض ال ـج ـنــاح إرث ه ــؤالء ال ـم ـقــاتــات ال ـب ــاس ــات ،لـيـتـعــرف

العالم إلــى روح مقاتالت األم ــازون ،وقوتهن الـتــي تعيش في
صميم نساء بنين اليوم.
وتـعـتـبــر م ـحــاربــات األم ـ ــازون ف ــي ثـقــافــة ال ـش ـعــوب ،ه ــنّ مــن
َّ
سخر الحصان ألغراض القتال،
المقاتالت النساء ،وأول من
وكانت محاربات األمازون يقاتلن في الصفوف األمامية لجيش
مملكة «داهومي» ،وهي إمبراطورية قديمة في غرب أفريقيا،
تــأس ـســت ع ــام  ،1625واس ـت ـم ــرت ح ـتــى ع ــام  ،1894وال ت ــزال
أطاللها باقية في جمهورية بنين الحديثة ،التي تحتل شريطاً
ضـيـقــاً مــن الـســاحــل بـيــن نيجيريا وتــوغــو ،واشـتـهــرت مـحــاربــات
األمازون باإلقدام والبسالة الفائقة في المعارك التي خضنها،
سـ ــواء خـ ــال غ ــارات ـه ــن ع ـل ــى ال ـق ـب ــائ ــل الـ ـمـ ـج ــاورة ،أو نـضــالـهــن
ضد الـقــوات األوروبـيــة الغازية ،غير أن محاربات األمــازون لم
يلتحقن رسمياً بصفوف جيش «داهومي» ،إال في عهد الملك
غيزو ،الذي امتدت فترة واليته من عام  1818إلى عام .1858

» معروضات فنية تحظى باهتمام الزوار

قيرغيزستان 40 ..قبيلة تحدت الصعاب

» علم قيرغيزستان

» خيمة اليورت تتوسط الجناح | البيان

» آثار قيرغيزستان في جناحها بـ«إكسبو» | البيان

دبيـمرفتعبدالحميد
يتميز شـعــب الـجـمـهــوريــة الـقـيــرغـيــزيــة بـقــدرتــه االسـتـثـنــائـيــة على
م ــواج ـه ــة ال ـص ـع ــاب بـ ــروح ال ـت ـف ــاؤل وال ـص ـم ــود طـ ــوال مـسـيــرتــه
نحو النمو والتقدم ،بينما تتميز قبائلها بتعايشها مع بعضها
البعض في سالم وانسجام عبر التاريخ ،األمر الذي مكنها من
ال ـح ـفــاظ عـلــى مـجـتـمــع ق ــوي وم ـت ـمــاســك .وت ــرم ــز خ ـيــوط أشـعــة
الشمس الـ 40على علم قيرغيزستان الذي يستعرضه جناحها
ال ــواق ــع بـمـنـطـقــة ال ـفــرص فــي إكـسـبــو  2020دب ــي ،إل ــى الـقـبــائــل
القيرغيزية األربـعـيــن ،أمــا الــوســط فيمثل «الـتـنــدك» وهــو قمة
خيمة اليورت التقليدية ،التي تعتبر أحد الرموز المهمة لدى
ثـقــافــة أه ــل قـيــرغـيــزسـتــان ،فـهــي لـيـســت مـجــرد مـنــزل أو مــأوى
يعبر عن تراث البلد ،وإنما تعبر عن جمال الفنون.
وحـتــى اآلن مــازال شعب قيرغيزستان ينصب خـيــام الـيــورت
ال ـم ـت ـن ـق ـلــة ف ــي ال ـم ـن ــاس ـب ــات ال ـم ـه ـم ــة ك ـم ــا ي ـق ـضــي ف ـي ـهــا أوقـ ــات
الراحة ويعتبرونها أسلوب حياة وجــزءاً من ماضيهم يعتزون
ب ــه ك ـث ـيــراً ،السـيـمــا وأن ـه ــم ي ـحــرصــون دائ ـم ــاً عـلــى ال ـح ـفــاظ عـلــى
ثقافتهم عن طريق تناقل القصص والروايات عبر األجيال.
وي ـت ـج ـل ــى ح ـف ــاظ ـه ــا ع ـل ــى ع ــاداتـ ـه ــا وت ـق ــال ـي ــده ــا الـ ـب ــدوي ــة فــي
ج ـم ــال ج ـبــال ـهــا الـ ـع ــذراء وص ـف ــاء ب ـح ـيــرات ـهــا ال ـه ــادئ ــة وثـقــافـتـهــا

ال ـف ــري ــدة ،ك ـم ــا تـشـتـهــر
قيرغيزستان بأنسجتها
ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــدة ون ـ ـقـ ــوش ـ ـهـ ــا
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ـ ــزة ،ويـ ـ ـع ـ ــد
ال ـ ـل ـ ـب ـ ــاد مـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ــام ـ ــات
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة األص ـي ـل ــة ال ـت ــي
تــدخــل فــي صـنــاعــة األنـسـجــة
ال ـق ـي ــرغ ـي ــزي ــة ،ك ـم ــا ت ـن ـتــج أف ـضــل
أن ـ ـ ــواع الـ ـسـ ـج ــاد ال ـم ـص ـن ــوع يـ ــدويـ ــاً،
وت ـع ـت ـب ــر ص ـن ــاع ــة س ـج ــاج ـي ــد «الـ ـ ـش ـ ــرداق»،
حرفة مجتمعية تشتهر بزخارفها وألوانها الزاهية.

فرص

ق ـيــرغ ـيــزس ـتــان أرض ث ــري ــة ب ــال ـف ــرص ،إذ تـعـتـبــر ال ــزراع ــة إح ــدى
ال ــرك ــائ ــز األس ــاس ـي ــة الق ـت ـصــادهــا وي ـع ـمــل ب ـهــا ح ــوال ــي  %48مــن
األي ـ ــدي ال ـع ــام ـل ــة ،وت ـع ـت ـبــر أب ـ ــرز ص ــادرات ـه ــا ال ـب ـق ــول الـمـجـفـفــة
وال ـم ـك ـس ــرات وال ـت ـب ــغ ،فـيـمــا تـعـتـبــر ال ـم ـع ــادن الـنـفـيـســة ال ـخــام
هي ثاني أكبر صادراتها والتي تقدر بقيمة  161مليون دوالر،
ويسهم الذهب في أكبر من نصف صادراتها بقيمة  1.63مليار
دوالر .ويـعــود تــاريــخ الـتـعــديــن فــي جـمـهــوريــة قـيــرغـيــزسـتــان إلــى

القرن الثالث الميالدي،
وت ـ ـ ـش ـ ـ ـم ـ ـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ــادن
الـمـنـقـبــة ال ـحــديــد ال ـخــام
واألل ــوم ـن ـي ــوم وال ـن ـح ــاس
والذهب والفضة والزئبق.
وت ـع ـت ـب ــر أراضـ ـيـ ـهـ ــا ال ـب ـك ــر
مـ ــوط ـ ـنـ ــاً لـ ـلـ ـتـ ـن ــوع ال ـب ـي ــول ــوج ــي
ومجموعة واسعة من الغابات،
وت ـس ـت ـغــل  % 7م ــن إج ـم ــال ــي مـســاحــة
أراضيها لزراعة المحاصيل ،بينما تغطى %5
منها بالغابات ،وتصل صادراتها الزراعية إلى شتى دول
الـعــالــم مـثــل تــركـيــا وروس ـيــا والتـيـفـيــا وإيـطــالـيــا .كـمــا تـعـتـبــر ذات
طبيعة جبلية بنسبة  %94وال يتجاوز ارتـفــاع معظم أراضيها
 1500م ـتــر ع ــن س ـطــح ال ـب ـح ــر ،بـيـنـمــا ق ــد ي ـصــل ارت ـف ــاع قـمـمـهــا
الجبلية إلى نحو  7000متر فوق سطح البحر ،وتعتبر وجهة
مـثــالـيــة لـعـشــاق ال ـت ـنــزه وال ـت ـجــول بـيــن رح ــاب الـطـبـيـعــة ،حـيــث
تعتبر سلسلة جبال تيان شــان إحــدى أكبر السالسل الجبلية
في العالم والتي يمر عبرها طريق الحرير التاريخي وهو موقع
ذو أهـمـيــة تــاريـخـيــة ب ــارزة يــزهــو بـجـمــال طـبـيـعـتــه ال ـفــريــدة وهــو
مدرج على قائمة مواقع اليونيسكو للتراث العالمي.

احتفاالت

«ق ــوزدونـ ـم ــو» ه ــي م ـج ــوه ــرات ك ــان ــت ت ـع ـت ـبــر م ـك ــون ــاً م ـه ـم ــاً مــن
ع ـن ــاص ــر زي ـن ــة ن ـس ــاء ق ـيــرغ ـيــزس ـتــان ت ــرت ــدي ـه ــا ت ـع ـب ـي ــراً ع ــن حـســن

الـضـيــافــة إذا مــا حـضــر إلــى مـنــزلـهــن ضـيــوف ،كـمــا يــرتــديـنـهــا في
المناسبات واألعراس واالحتفاالت.
وتستمد الموسيقى القيرغيزية روعتها وفنونها من الطبيعة
والحياة في جبالها ،فيما تصف كلمات أغانيها الحياة اليومية
للبدو وحتى المقطوعات الموسيقية تعبر ألحانها عن الحالة
ال ـمــزاج ـيــة أله ــال ــي ال ـب ـلــد ب ـم ـهــارة الف ـت ــة ،ع ـبــر اس ـت ـخ ــدام بـعــض
اآلالت الـمــوسـيـقـيــة مـثــل اآلل ــة ذات األوت ــار الـثــاثــة والـتــي تشبه
لحد كبير الجيتار الصغير.
وت ـع ـت ـب ــر الـ ـخـ ـيـ ــول م ـ ــن ال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات ال ـم ـه ـم ــة ف ـ ــي ال ـث ـق ــاف ــة
القيرغيزية ،حيث استخدمت كوسيلة للتنقل كما لعبت دوراً
مـهـمــاً ف ــي ال ـح ــروب واس ـت ـخــدمــت لـحــومـهــا ف ــي بـعــض األط ـبــاق
الـتـقـلـيــديــة ك ـمــا اس ـت ـخ ــدم حـلـيـبـهــا ف ــي ص ـنــع شـ ــراب ال ـق ـمــارص
وال تـكـتـمــل مــراســم الــزفــاف إال بــوجــود الـخـيــل كـمــا اسـتـخــدمـهــا
أهــالــي الـبـلــد كـمـهــر أو طــريـقــة لـلــدفــع .وف ــي ع ــام  2021أطـلـقــت
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـق ـيــرغ ـيــزيــة م ـه ــرج ــان األل ـع ــاب ال ـب ــدوي ــة الـعــالـمــي
لتنقل للعالم إرث ثقافتها الـبــدويــة الـمـحـفــوظ ،حيث مــازالــت
تقاليد الضيافة تتوارثها األجيال على مر السنين.
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إيقاعات «أرض النار»
تراث النغم
دبي–غسانخروب

جميلة هي الموسيقى األذربيجانية ،من بين إيقاعاتها يتدفق
س ـح ــر خ ـ ــاص ،ب ـي ـن ـمــا ت ـس ـك ــن أوتـ ــارهـ ــا ن ـغ ـم ــات ت ــدخ ــل ال ـق ـلــب
مــن دون اسـتـئــذان ،تعشقها األذن كـثـيــراً ،وتـطــرب لـهــا ،فهي
خليط يعكس ما تحمله أذربيجان من إرث ثقافي وموسيقي،
ل ــه حــركــاتــه ال ـخــاصــة وإي ـق ــاع ــات ــه ال ـت ــي تـجـمــع ب ـيــن الـمــوسـيـقــى
ً
أيضا ،مضاف إليها النكهة األذرية
التركية والعربية واإليرانية
ال ـش ـع ـب ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـت ـج ـلــى روع ـت ـه ــا ف ــي األداء الـ ــراقـ ــص ،ال ــذي
ً
ً
وقصصا
بعضا من مالمح التاريخ األذري،
يحمل في حركاته
قــديـمــة ،تـلـعــب الـشـجــاعــة دور الـبـطــولــة فـيـهــا ،مــا جعلها تعد
أفضل تعبير عن «أرض النار».
الموسيقى في أذربيجان ثرية ،لها تاريخ ممتد وموغل في
الـقــدم ،كـلـمــا اقـتــربــت مـنــه تكتشف سـحــره ،وتــدمــن االسـتـمــاع
إلـيــه ،لــه مـقــام يـشـبــه كـثـيــراً «الـمـقــام الـشــرقــي» ،حـيــث الـفــارق
ً
حينا من الصوفية،
بينهما بسيط .تقترب الموسيقى األذريــة
ً
وفــي أحـيــان أخ ــرى يــرتـفــع إيـقــاعـهــا ،ليصبح أكـثــر عـلــوا وأســرع
إيـقــاعـ ًـا ،مــا يجعلها متميزة عــن غيرها مــن دول الـجــوار ،التي
تكاد تشاركها الثقافة الموسيقية نفسها.
على خشبة مسرح دبي ميلينيوم ،أطل الفرح مع إطاللة
الـعــرض الـفـنــي األذري ،ال ــذي قــدمــه جـنــاح أذربـيـجــان أول من
أمـ ــس ،والـ ــذي تـضـمــن رق ـص ــات ت ــراث ـي ــة ،،يـعــرفـهــا ك ــل م ــن زار
«أرض النار» ،تلك الرقصات مثلت لوحات فنية تزينت بألوان
زاه ـيــة تـعـكــس م ــدى الـجـمــال ال ــذي يـسـكــن الـطـبـيـعــة األذري ــة،

لــوحــات تـكـتـشــف عـمــق ال ـح ـضــارة وثـقــافــة ذل ــك الـبـلــد ،ومــدى
شغفه ناحية الفن والتراث.
فتيات تتمايل مع حركة اإليقاع ،يرافقهن شبان توسدوا
ال ـق ــوة ،أط ـلــوا بــرقـصــات تــراث ـيــة ،ارت ــدوا فـيـهــا ال ــزي األذري
القديم ،يقال إن تلك الرقصات كانت جــزءاً من طقوس
ً
طقسا للسالم.
الحرب وبعضها كان يمثل
فـ ــي الـ ـعـ ــرض ال ـف ـن ــي األذري ،لـ ــم ت ـح ـض ــر ال ــرق ـص ــات
وح ــده ــا م ــن دون مــوس ـي ـقــى «ال ـع ــاش ــق» ال ـقــدي ـمــة الـتــي
تـجـمــع بـيــن الـشـعــر والـقـصــص وال ــرق ــص واألغ ـن ـي ــات ،تلك
ال ـت ــي تــراف ـق ـهــا آل ــة س ــاز ال ـت ــي تـشـبــه ال ـع ــود ال ـش ــرق ــي ،ومـعـهــا
آلــة زرنــا والـمــزمــار وبــولــوبــان الـتــي تشبه الـنــاي فــي الموسيقى
العربية .حضرت الرقصات ومعها أطل «المقام» الذي يقوم
على كتفي الرست والبياتي والصبا ،ذات الجذور العربية،
ورافقتها آلة التار والــدف اإليقاعي ،لتشكل كلها لوحات
تعكس أصالة الفنون األذرية وعمقها الحضاري.
وأن ـ ــت ت ـت ــاب ــع م ــا ق ــدم ـت ــه ال ـف ــرق ــة ال ـف ـن ـي ــة األذريـ ـ ــة،
س ـت ـش ـع ــر ب ــأه ـم ـي ــة ال ــرقـ ـص ــات الـ ـت ــي ت ـج ـس ــدت عـلــى
خشبة «دبــي ميلينيوم» واق ـعـ ًـا ،وستكتشف مــدى
أه ـم ـيــة ال ـخ ـط ــوة ال ـت ــي م ـضــت ب ـهــا أذرب ـي ـج ــان قـبــل
س ـ ـنـ ــوات ،ن ـح ــو ت ـس ـج ـي ــل رق ـص ــات ـه ــا ال ـت ــراث ـي ــة فــي
قــائـمــة يــونـيـسـكــو ل ـل ـتــراث غـيــر ال ـم ــادي ،فـحـســب
ص ـف ـح ــات الـ ـت ــاري ــخ ،فـ ــإن ج ـل ـه ــا ي ــرج ــع ل ـم ـئــات
الـ ـسـ ـن ــوات ،م ــا ج ـع ـل ـهــا م ـت ـغ ـل ـغ ـلــة ف ــي ق ـلــوب
الناس وحياتهم اليومية.

» عرض راقص على اإليقاعات
األذرية | البيان

«االبتسامة» التايالندية ..طاقة إيجابية

» جانب من استعراضات الفرقة
التايالندية | البيان

دبي-وائلنعيم
ي ـن ـش ــر الـ ـجـ ـن ــاح الـ ـت ــاي ــان ــدي فـ ــي «إكـ ـسـ ـب ــو  2020دب ـ ـ ــي» ،ال ـف ــرح
وال ـطــاقــة اإليـجــابـيــة بـيــن زواره ،الــذيــن يـسـتـمـتـعــون بــالـمـعــزوفــات
واأللـ ـح ــان ال ـم ـب ـه ـجــة وال ـج ــاذب ــة ع ـل ــى مـ ــدار س ـت ــة أش ـه ــر ،ويـشـهــد
الحضور في الجناح كل مساء استعراضات الواجهات الجدارية
ال ـســاحــرة ،الـمـلـيـئــة بــالـعــروض الـمــذهـلــة وف ـنــون ال ـخــداع الـبـصــري
الرائعة ،والعروض التقليدية التي تع ّبر عن اإليقاع التايالندي،

ويستمتع ال ــزوار بــالـعــروض الـيــومـيــة ل ـ «فــرقــة االبـتـســامــة» ،ويتم
تقديم مجموعة مــن الـبــرامــج اليومية واألسـبــوعـيــة الـخــاصــة التي
تعكس الهوية التايالندية من خالل تنظيم العديد من العروض
واألنشطة إلسعاد الزوار من مختلف الفئات العمرية ،والتي تم
اختيارها خصيصاً لتسليط الضوء على الهوية الفريدة لتايالند.

تقاليد

وي ـع ـت ـب ــر ع ـ ــرض اإلي ـ ـق ـ ــاع الـ ـتـ ــايـ ــانـ ــدي أح ـ ــد ال ـ ـع ـ ــروض ال ـي ــوم ـي ــة

ف ــي ال ـج ـن ــاح ،وال ـ ــذي ي ـت ـكــون م ــن ت ـقــال ـيــد مـخـتـلـفــة م ــن الـثـقــافــة
الـتــايــانــديــة ،ويـعـكــس تـنــوع وتـنــوع الـبـلــد ،مــن تــايــانــد التقليدية
إل ــى الــرق ـم ـيــة ،وت ــدم ــج ال ـع ــروض األي ـقــون ـيــة ال ـتــايــانــديــة ع ــادات
ت ــاي ــان ــد ال ـســاب ـقــة وال ـح ــال ـي ــة ب ـطــري ـقــة م ــذه ـل ــة ،وي ـش ـمــل اإلي ـق ــاع
التايالندي الشكل الحيوي والبهلواني لمسرح الرقص والغناء
االرتجالي لجنوب تايالند ،ويعد هذا اإليقاع تقليداً وإبداعاً في
الـفـنــون المرئية والموسيقى والــرقــص ،مــع تقاليد مختلفة في
جميع أنحاء دولــة تايالند ،إذ يسلط اإليـقــاع التايالندي الضوء

على جمال الماضي واالبتكار الحالي
وت ــرك ــز م ـع ــارض وف ـع ــال ـي ــات وأن ـش ـط ــة ج ـن ــاح ت ــاي ــان ــد عـلــى
ث ــاث ــة أه ـ ــداف رئ ـي ـس ـيــة ه ــي :ت ـعــزيــز ال ــوع ــي ال ــدول ــي ب ــإن ـج ــازات
تايالند وإمكانياتها في االبتكار والتكنولوجيا الرقمية ،وتقوية
العالقات الدولية ،وتعزيز التعاون في التجارة واالستثمار،
ونـشــر الـسـيــاســات والـمـشــاريــع الــوطـنـيــة الرئيسية فــي تــايــانــد،
ودع ـ ــم اإلعـ ـ ــان عـ ــن ت ــاي ــان ــد ك ــوج ـه ــة آمـ ـن ــة وجـ ــذابـ ــة لـلـسـفــر
والسياحة.

«دي جي نوكليا» ..تنويعات هندية

دبي-البيان
أحـ ـي ــا ال ـ ـ «دي ج ـ ــي» وال ـم ـن ـس ــق ال ـم ــوس ـي ـق ــي «ن ــوك ـل ـي ــا» ح ـف ـاً
مــوسـيـقـيـ ًـا ،أم ــس ،عـلــى مـنـصــة الـيــوبـيــل بــإكـسـبــو  2020دب ــي،

وسـ ــط ح ـض ــور الفـ ــت م ــن م ـح ـبــي هـ ــذه ال ـم ــوس ـي ـق ــى ال ـت ــي تـلـقــى
إعجاب الكثيرين .وقــد قــدم «نوكليا» موسيقى «الهيب هوب»
و«ال ــدان ــس» و«اإللـكـتــرونـيــك» و«الــديـسـكــو» الـكــاسـيـكــي ليمتع
جـمـهــوره بــاألنـغــام الـمـتـنــوعــة الـتــي يـعـمــل عـلــى تــألـيـفـهــا ويـنـشــر

الـحـمــاس والـبـهـجــة فــي األجـ ــواء« .نــوكـلـيــا» ،ال ــذي يـعــرف أيـضـ ًـا
بــاســم «ع ــدي صـقــر» ،أع ــاد تـقــديــم أغــانــي بــولـيــوود الكالسيكية
ونجح في دمج موسيقى الشارع الهندي والموسيقى الشعبية
مع صوته ،كما دخل عالم األطفال من خالل تقديمه لبعض

األغــانــي الـخــاصــة بــاألطـفــال .ويـعــد دي جــي «نــوكـلـيــا» أحــد أهــم
محترفي الموسيقى ،واسـتـطــاع خــال مسيرته الفنية تحديث
أصــوات موسيقية عدة وابتكار معجمه الخاص من اإليقاعات
الهندية ليضع بصمة مميزة في عالم الفن.
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ليفاندوفسكي في قبة الوصل
تنظيم مبهر

دبيــأحمديحيى

وأض ــاف نـجــم ك ــرة ال ـقــدم الـبــولـنــدي أن تـتــويـجــه بـهــاتـيــن الـجــائــزتـيــن أمــر
يـعـتــز ب ــه ج ــداً ،خــاصــة أن بـيـنـهـمــا م ــن حـمـلــت اس ــم الـنـجــم األس ـط ــوري
م ــارادون ــا ،وال ــذي يـعـتـبــره مـثـا ً أعـلــى لــه فــي ك ــرة ال ـقــدم بـمــا يـمـلـكــه من
تاريخ عريض يجعله من أفضل من لعب كرة القدم على مدى تاريخه،
متمنياً أن يــواصــل مسيرته الـكــرويــة بشكل مميز مستقبالً ،فيما وجه
ليفاندوفسكي نصيحة لألطفال الذين يحلمون أن يمارسوا كرة القدم
و يكونوا نجوماً عالميين ،أن يتمسكوا بأحالمهم ويعملوا بجد وجهد
كبيرين للوصول إلى مرادهم .وخالل إجابته على أسئلة محاوره على
منصة ساحة الوصل اتسم النجم العالمي بحضور الفت وروح الدعابة
التي نالت استحسان الجمهور العريض ،الذي كان حماسياً في عكس
إعـجــابــه بـلـيـفــانــدوفـسـكــي ال ــذي وجــد تـشـجـيـعــاً كـبـيــراً مـنـهــم ،وكـمــا ظهر
في أجواء احتفالية مثيرة صاعداً من قلب مسرح ساحة الوصل ،ودع
النجم العالمي مشجعيه في مشهد مبهر ،حيث انخفض المسرح به
لألسفل ليختفي رويداً رويداً عن أنظار الجمهور.

ف ــي م ـش ـهــد اح ـت ـف ــال ــي ات ـس ــم ب ــاإلب ـه ــار وال ــدق ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ،اسـتـقـبـلــت
ســاحــة قـبــة الــوصــل ،قـلــب «إكـسـبــو  2020دب ــي» الـنــابــض ،أمــس وســط
إق ـبــال جـمــاهـيــري ض ـخــم ،نـجــم ك ــرة ال ـقــدم الـعــالـمــي الـبــولـنــدي روب ــرت
لـيـفــانــدوفـسـكــي ال ــذي تــوجـتــه الـنـسـخــة الـ ــ 12م ــن «دب ــي ج ـلــوب ســوكــر»
بجائزتي «أفـضــل العــب فــي الـعــالــم» مــن اخـتـيــار مشجعي منصة «تيك
ت ــوك» حــول الـعــالــم ،وجــائــزة «أحـســن ه ــدف» فــي  2021وهــي الـجــائــزة
الخاصة التي حملت اسم األسطورة مارادونا ،السفير الشرفي السابق
للرياضة في مجلس دبي الرياضي.

استقبال رائع

وك ــان ــت ق ـبــة س ــاح ــة ال ــوص ــل ال ـت ــي ش ـه ــدت ال ـع ــد ال ـت ـن ــازل ــي ل ــإع ــان عــن
ال ـن ـج ــوم ال ـف ــائــزي ــن ب ــال ـج ــوائــز أول م ــن أمـ ــس ،ام ـت ــأت ع ــن آخ ــره ــا قـبــل
ســاعــة وأكـثــر مــن وص ــول الـنـجــم الـعــالـمــي مـهــاجــم ن ــادي بــايــرن ميونيخ
األل ـم ــان ــي ،الـ ــذي ص ـعــد ع ـلــى م ـس ــرح ال ــوص ــل وه ــو ي ـح ـمــل ج ــائ ــزت ــه فــي
مشهد ُمـبـهــر تنظيمياً ووســط اسـتـقـبــال رائــع وصـيـحــات الـحـضــور الــذيــن
رحبوا بالنجم البولندي ،مطلقين هتافات اإلعجاب له ،فيما من جهته
بادلهم النجم العالمي عبارات اإلعجاب والشكر .وأبدى ليفاندوفسكي
سعادته بوجوده ضمن هذا الحدث العالمي الذي وصفه بالرائع الذي
يجمع العالم على أرض دبي ،معتبراً «إكسبو  2020دبي» منصة ذكية
ومتطورة بما تضمه من أجنحة دول العالم التي تتبارى لعرض أفضل
مــا لــديـهــا مــن تـكـنــولــوجـيــات وخـطــط اسـتـشــرافـيــة للمستقبل ،وذك ــر أنــه
فـخــور جــداً بحصوله على هــذه الـجــائــزة العالمية الـتــي يعتز بها كثيراً،
خــاصــة أنـهــا تـجـمــع نـجــوم ورم ــوز الــريــاضــة الـعــالـمـيــة فــي مـحـفــل ضخم
يحتفي بالمميزين منهم.

حدث عالمي

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

وس ـب ــق وصـ ــول ال ـن ـجــم ال ـعــال ـمــي ل ـم ـســرح ال ــوص ــل ف ـق ــرات تــرفـيـهـيــة فــي
ف ـن ــون ك ــرة ال ـق ــدم قــدمـتـهــا ف ــرق ــة اس ـت ـعــراض ـيــة ،ح ـيــث ظ ـه ــرت مــواهــب
اعضائها في لعب كرة القدم بشكل مبهر واستعراضي ،ما أثار حماس
الـجـمــاهـيــر الـتــي ظـلــت تـشـجــع بـقــوة عـلــى أن ـغــام الـمــوسـيـقــى الـمـصــاحـبــة
لهذا الحدث الفريد .من ناحيتها تكرم جوائز دبي جلوب سوكر الحدث
الرياضي الضخم الذي يقام كل عام في دبي منذ  2010أفضل الالعبين
والمدربين وجميع المحترفين الذين يعملون وراء الكواليس في عالم
كرة القدم الدولية.

ينظمها اتحاد اإلمارات لكرة القدم وإكسبو  8يناير

دبي تجمع أساطير الكرة العالمية في مباراة استعراضية
دبي-البيان
أعـلــن اتـحــاد اإلم ــارات لـكــرة الـقــدم بــالـشــراكــة مــع «إكـسـبــو 2020
دب ــي» ع ــن م ـب ــادرة ف ــري ــدة تـجـمــع أســاط ـيــر ك ــرة ال ـق ــدم الـعــالـمـيــة
فــي م ـب ــاراة اسـتـعــراضـيــة يـسـتـضـيـفـهــا إكـسـبــو شـهــر يـنــايــر الـمـقـبــل
بـمـشــاركــة أرب ـعــة مــن نـجــوم ك ــرة ال ـقــدم الـعــالـمـيــة وه ــم بــاتــريــس
إي ـفــرا ،ومـيـشـيــل سـلـغــادو ،وبــاكــاري ســانـيــا ،وسـمـيــر نـصــري في
التحدي.
وتـ ـقـ ــوم فـ ـك ــرة ال ـت ـح ــدي ع ـل ــى ت ـش ـك ـي ــل كـ ــل مـ ــن رمـ ـ ــوز ال ـك ــرة
العالمية األربـعــة فريقاً مــن نجوم العالم عبر وســائــل التواصل
االج ـت ـمــاعــي لـلـمـشــاركــة ف ــي ال ـم ـب ــاراة ،وس ـت ـكــون مـهـمــة ك ــل مــن
ال ـقــادة األرب ـعــة إع ــداد قــائـمــة تـشـمــل  15العـبــاً وه ــم :ثـمــانـيــة من
أســاطـيــر ونـجــوم ومـشــاهـيــر كــرة الـقــدم ،وثــاثــة ممثلين ألجنحة
إكسبو ،ونجمان صــاعــدان ،إضــافــة إلــى شخصين آخــريــن يمكن
أن يـكــونــا مــن الـجـمـهــور ،عـلــى أن تـضــم الـقــائـمــة  3الع ـبــات على
األقل.

حضور جماهيري

وأوضـ ــح االت ـح ــاد أن ال ـم ـب ــادرة ت ـه ــدف إل ــى تـسـلـيــط ال ـض ــوء عـلــى
أجـ ـنـ ــدة ك ـ ــرة الـ ـقـ ــدم اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة فـ ــي الـ ـعـ ــام الـ ـج ــدي ــد ،وإش ـ ــراك
مـجـمــوعــة مــن أب ــرز نـجــوم الـلـعـبــة والـمـشــاهـيــر فــي ال ـم ـبــاراة الـتــي
تقام في الرابعة من مساء يوم السبت  8يناير  2022في مركز
الرياضة واللياقة البدنية في إكسبو بحضور جماهيري من زوار
ال ـم ـعــرض ال ـعــال ـمــي الـكـبـيــر الـ ــذي ي ـضــم  192دولـ ــة م ــن مـخـتـلــف
أنحاء العالم.
وي ـت ـع ــاون ات ـح ــاد اإلمـ ـ ــارات ل ـك ــرة ال ـق ــدم وإك ـس ـب ــو ف ــي تـنـظـيــم
المبادرة مع دائرة االقتصاد والسياحة في دبي ،ومؤسسة دبي
العطاء ،ومنظمة «كرة القدم من أجل السالم» ،ومجلس دبي
الرياضي ،وشركة «أديداس» العالمية.
وجاء اختيار قادة الفرق األربعة في ضوء نجاحاتهم الكبيرة
ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم الـعــالـمـيــة وتـحـقـيـقـهــم ال ـعــديــد م ــن األل ـق ــاب مــع
أنــديـتـهــم فــي الـ ــدوري اإلنـجـلـيــزي واإلس ـبــانــي والـفــرنـســي ودوري
أبطال أوروبا ،باإلضافة إلى شغفهم الكبير بنشر اللعبة عالمياً.

فعاليات

وع ـ ّب ــر األم ـي ــن ال ـع ــام الت ـح ــاد اإلم ـ ــارات ل ـكــرة ال ـق ــدم مـحـمــد ه ــزام
الـظــاهــري عــن سـعــادتــه بــالـمـبــادرة الـتــي تـشـ ّـكــل بــاكــورة فـعــالـيــات
اتـحــاد اإلم ــارات كــرة الـقــدم فــي عــام  2022وإح ــدى ثـمــار اتفاقية
التعاون المشترك التي وقعها االتحاد مع «إكسبو  2020دبي»
ف ــي أك ـتــوبــر ال ـم ــاض ــي ،مـضـيـفــاً إن ح ـض ــور ه ــذا ال ـك ــم م ــن نـجــوم
اللعبة العالميين واالهتمام الجماهيري واإلعالمي الذي يصنعه
تــواجــدهــم تـحــت مـظـلــة ات ـحــاد اإلمـ ــارات لـكــرة ال ـقــدم فــي ملتقى
عالمي كإكسبو كفيل بتسليط األنظار إلى كرة اإلمارات.
وأوضـ ـ ــح الـ ـظ ــاه ــري أن االت ـ ـحـ ــاد ي ـس ـع ــى ب ــاس ـت ـم ــرار لـتـفـعـيــل
الشراكات مع مختلف الجهات المحلية والعالمية لتطوير كرة
اإلمارات تسويقياً وإعالمياً وفنياً كجزء من استراتيجية ،2038
ك ـمــا أن ه ــذه ال ـم ـب ــادرات ت ـل ـعــب دوراً ب ـن ــاءً ف ــي ت ـعــزيــز ال ـجــانــب
اإلنساني من كرة القدم ،وهو األمــر الــذي يوليه اتحاد اإلمــارات
لكرة القدم أهمية خاصة ،بالتعاون مع جهات رائدة كمؤسسة
دبي العطاء ومنظمة «كرة القدم من أجل السالم».

تعزيز التواصل

وأك ـ ـ ــد خـ ـلـ ـف ــان ج ـم ـع ــة بـ ـلـ ـهـ ــول ،رئـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
واالسـتـثـمــار فــي اتـحــاد اإلم ــارات لـكــرة ال ـقــدم ،أن اسـتـضــافــة هــذا
الـ ـح ــدث ال ـع ــال ـم ــي ال ـ ــذي ي ـج ـم ــع ن ـخ ـب ــة م ــن ال ـم ـش ــاه ـي ــر ون ـج ــوم
وأس ــاط ـي ــر ك ــرة ال ـق ــدم وال ـم ــواه ــب ال ــواع ــدة ف ــي «إك ـس ـب ــو 2020

النجوم

إيفرا وسلغادو وسانيا
ونصري يقودون التحدي

يشكل

كل من رموز الكرة األربعة
فريقاً عبر وسائل التواصل
االجتماعي

دبي» ،يسلط الدور على أهمية دور الرياضة في تعزيز التواصل
اإلي ـج ــاب ــي ب ـي ــن م ـخ ـت ـلــف ش ـع ــوب ال ـع ــال ــم ،وي ـج ـس ــد ري ـ ــادة دب ــي
ون ـج ــاح ـه ــا بــاس ـت ـضــافــة أهـ ــم ال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي مـخـتـلــف
المجاالت ،ونشر قيم التسامح والسالم والتعاون حول العالم.
وقال :إن هذه المباراة االستعراضية التي تمثل أولى فعاليات
اتحاد اإلمــارات لكرة القدم في عام  2022ستوفر الفرصة لزوار
«إكـسـبــو  2020دبــي» لـمـشــاهــدة نجومهم المفضلين فــي دبــي،
واالستمتاع بأجواء رياضية مميزة في تجربة فريدة تجمع بين
الـمـحـتــرفـيــن وال ـهــواة ومـحـبــي كــرة الـقــدم مــن الــرجــال والـنـســاء،
مـشـيــراً إل ــى أن دب ــي نـجـحــت خ ــال ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ب ــأن تـكــون
من أهم الوجهات العالمية للمشاهير ونجوم الرياضة العالمية
بشكل عام ،وكرة القدم على وجه الخصوص.

إلهام

وق ـ ــال ط ـ ــارق غ ــوش ــة ،ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لــأن ـش ـطــة الـتــرفـيـهـيــة
والـفـعــالـيــات فــي «إكـسـبــو  2020دب ــي»« :يـسـعــدنــا ال ـت ـعــاون مع
ات ـح ــاد اإلم ـ ــارات ل ـك ــرة ال ـق ــدم ،وم ـت ـشــوقــون الس ـت ـضــافــة فـعــالـيــة
ال ـن ـج ــوم ،ال ـت ــي يـ ـش ــارك ف ـي ـه ــا أس ــاط ـي ــر كـ ــرة الـ ـق ــدم ال ـعــال ـم ـيــة،
والمشاهير ،وكبار الشخصيات».
وأضاف« :تخاطب كرة القدم العالم بلغة يفهمها الجميع،
وهي تمتلك القدرة على إلهام الناس وتوحيدهم .لذلك ،تمثل
ه ــذه ال ـم ـب ــادرة إض ــاف ــة م ـثــال ـيــة إل ــى أن ـش ـط ــة إك ـس ـب ــو ال ــري ــاض ـي ــة،
الـتــي تسهم فــي تحقيق أهــداف «إكـسـبــو  2020دبــي» فــي تعزيز
التعاون الدولي نحو كوكب أكثر صحة وسعادة وأماناً.

وأكــد الــدكـتــور طــارق الـقــرق ،الرئيس التنفيذي ونــائــب رئيس
مـجـلــس إدارة «مــؤس ـســة دب ــي ال ـع ـط ــاء» ،الـعـضــو ف ــي م ـب ــادرات
محمد بــن راشــد آل مكتوم العالمية ،أن الــريــاضــة وكــرة القدم
على وجــه الـخـصــوص تحظى بشعبية ضخمة ومتابعة واسعة
النطاق في مختلف أنحاء العالم ،ما يمنحها القدرة على التأثير
اإليجابي ،إذ نسعى لتعزيز تلك الميزة وزيادة المردود اإليجابي
المنشود من ورائها».
وقــال« :كشركاء لهذه المبادرة التي ينظمها اتحاد اإلمــارات
لكرة القدم بالشراكة مع «إكسبو  2020دبي» ،نتطلع في دبي
العطاء إلى خلق فرص تعليمية وتدريبية باالستفادة من شبكة
عــاقــات ـنــا ال ــواس ـع ــة لـتـمـكـيــن األط ـف ــال وال ـش ـب ــاب ح ــول ال ـعــالــم،
خ ـص ــوص ــاً وأن إك ـس ـبــو ي ـس ـهــم ب ـص ــورة ك ـب ـيــرة ف ــي زي ـ ــادة الــوعــي
بــالـقـضــايــا الـمـهـمــة مـثــل الـتـعـلـيــم ،وال ـت ــي تـحـتــاج زي ــادة مـسـتــوى
تعاون الجميع سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
إلى ذلك ،أكد كاشف صديقي ،الشريك المؤسس لمنظمة
«ك ـ ــرة ال ـق ــدم م ــن أجـ ــل الـ ـس ــام» اعـ ـتـ ــزازه ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ات ـح ــاد
اإلم ـ ــارات ل ـكــرة ال ـق ــدم ف ــي إن ـج ــاح ه ــذه ال ـم ـب ــادرة وال ـم ـب ــاراة الـتــي
ستجمع عــدداً من أكبر نجوم الكرة العالمية ،بما للحدث من
قيمة في إبراز أهمية تمكين الشباب واالهتمام بتعليم الشباب،
م ـنــوهــاً ب ــأن الـمـنـظـمــة وش ــرك ــاءه ــا وم ــن أب ــرزه ــم «مــؤس ـســة دبــي
الـعـطــاء» يعملون على عــدد مــن الـمـبــادرات الــرامـيــة إلــى تحقيق
أه ــداف األم ــم الـمـتـحــدة لـلـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة ،وأن ال ــدور الــذي
تلعبه كرة القدم في رفع الوعي وتعليم الناشئين يزيد من قوة
تأثير هذه المبادرات في المنطقة وحول العالم.
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«إكسبو» منصة حضارية

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

فعاليات «إكسبو»

ع ـن ــد زيـ ــارتـ ــك إلك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي س ـي ـش ـ ُّـد ان ـت ـب ــاه ــك ال ـج ـن ــاح
اإلسـ ـب ــان ــي ،ذلـ ــك ال ـج ـن ــاح ال ـ ــذي أرادت ب ــه إس ـب ــان ـي ــا أن ي ـكــون
مـمـ ِّي ــزاً لـهــا ،وذلــك مــن خــال ربــط أجــزائــه بــإرث شعبها ،وقيم
حـضــارتـهــا ،وفـيــه أرادت أن تـبــر َز ذاتـهــا دول ـ ًـة رائ ـ ً
ـدة فــي مختلف
مجاالت العلوم والتكنولوجيا مروراً بالفن والتعليم.
ويقع الجناح في منطقة االستدامة ،فوق أرضية واسعة مقدار
مساحتها  6آالف متر مربع ،وقد تمّ بناؤه من مواد مستدامة
قابلة إلعــادة االسـتـخــدام ،كالخشب والـحــديــد والنسيج ،وقد
ـان م ـخــروط ـيــة ،وج ـع ـلــوا عـنــوانــه
ُص ــمِّ ــمَ ال ـج ـنــاحُ عـلــى شـكــل م ـب ـ ٍ
يأت
شعاراً له ،وهو «اإلبداع من أجل الحياة» وهذا الشعا ُر لم ِ
ركن من أركانه الثالثة يحمل هدفاً معيناً يشير
من فراغ ،فكل ٍ
إل ــى اإلبـ ــداع ،وال ـق ــدرة عـلــى االب ـت ـكــار ،واالل ـت ــزام بــالـحـفــاظ على
ج ــودة الـحـيــاة عـلــى كــوكــب األرض .ويـسـعــى الـجـنــاح ألن يـكــون
أنـمــوذجــاً لــإبــداع الــذكــي ،ال ـقــادر عـلــى تــوحـيــد الـشـعــوب حــول
م ـشــروعــات االس ـتــدامــة .ولــذلــك ج ــاء تـصـمـيــم الـجـنــاح لـيـتـجــاوز
كـ َ
ـون ـ ُه مـبـنــى ع ـ ــاد ّي ــاً ،إل ــى تــرسـيــخ ه ــدف كـبـيــر ،يـتـمـثــل ف ــي رفــع
الوعي بأهمية تعزيز الكفاءة ،وتوفير الطاقة ،وإدارة الموارد،
ـادة تـ ّ
حـيــث تـتـيــح هـيــاكــل الـجـنــاح الـمـخــروطـيــة زيـ ـ َ
ـدفــق ال ـهــواء،
وذل ـ ــك ال ـت ــدف ــق ي ـ ــؤدي إلـ ــى ت ـل ـ ّـط ــف ال ـج ــو واع ـت ــدال ــه ف ــي أن ـح ــاء
الجناح ،فيما يحتوي الجناح على غرفة ذكية موجودة تحت
أرضه ،فيها أشجا ٌر ُص ِنعت من مادة قادرة على امتصاص ثاني
أكسيد الكربون من الجو ،كما تحتوي على ابتكارات إسبانية
تتعلق بحماية البيئة ،والطبيعة ،وااللتزام بأهداف االستدامة.
وانـ ـط ــاق ــاً م ــن ش ـع ــار إك ـس ـب ــو دب ـ ــي «تـ ــواصـ ــل ال ـع ـق ــول وص ـن ــع
الـمـسـتـقـبــل» عـ َـكــف الـعــامـلــون فــي الـجـنــاح اإلس ـبــانــي عـلــى إب ــراز
أهمية لعبة الشطرنج ،وذلــك لما لها مــن قـ ُـدرات على تطوير
الذكاء ،وخلق الروابط االجتماعية ،عن طريق إطالق البطولة
العالمية في مدرسة الشطرنج عبر اإلنترنت.
ويحرص الجناح على استعراض قيم الشعب اإلسباني ،جنباً
إل ــى ج ـن ــب م ــع األشـ ـي ــاء ال ـت ــي ت ـج ـعــل م ــن إس ـب ــان ـي ــا ب ـل ــداً ج ــاذب ــاً
للسياح والمستثمرين ،حيث يجد الزائر روحَ الحضارة الضاربة
بجذورها في تاريخ الدولة ،التي مهدت للتقدم ،والنمو على
كــل الـمـسـتــويــات ،وق ــد ح ــرص الـقــائـمــون عـلــى الـجـنــاح عـلــى أن
يبرزوا الروابط التاريخية الوثيقة بين إسبانيا والعالم العربي.

قصة خبرية

فن الحكايات في «النقالي»
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غداً

ساحة الوصل

حلقة األنشطة
ساحة الوصل

منصة اليوبيل

المنصة

دبيـالبيان
ع ـل ــى وقـ ــع م ــوس ـي ـق ــى ع ـ ــازف اإليـ ـقـ ــاع «ع ـل ــي ن ـ ــاري»،
جـ ــذبـ ــت الـ ـ ــراويـ ـ ــة «بـ ـ ـه ـ ــارة ج ـ ـهـ ــانـ ــدوسـ ــت» ال ـح ـض ــور
بــأسـلــوبـهــا ال ـس ــردي ال ـم ـم ـيــز ،ح ـيــث روت ق ـصــة حــب
كــاسـيـكـيــة الل ـت ـقــاء شـخـصـيــن م ــن م ـمــالــك مـتـنــافـســة
طارحة أسئلة حول الحب وتحدياته.
ال ـ ـعـ ــرض هـ ــو ش ـك ــل ف ـن ــي قـ ــديـ ــم لـ ـسـ ــرد ال ـق ـص ــص
وال ـح ـك ــاي ــات واألداء ال ـمــوس ـي ـقــي م ــن إيـ ـ ــران ،ي ـعــرف
باسم «النقالي» ،تع ّرف إليه زوار إكسبو  2020دبي
في جناح ألف.
وقــالــت بـهــارة جـهــانــدوســت ،المخرجة المسرحية
وراوي ـ ـ ــة ال ـق ـص ــص وم ـق ــدم ــة ب ــرام ــج األط ـ ـفـ ــال« :ه ــذا

ال ـســرد الـقـصـصــي لــه تــاريــخ طــويــل فــي إي ــران ،فلدينا
أش ـك ــال مـخـتـلـفــة ل ـس ــرد ال ـق ـص ــص ،ول ـك ــن (ال ـن ـقــالــي)
ي ـع ــد أح ـ ــد أقـ ـ ــدم األش ـ ـك ـ ــال ،ك ـم ــا تـ ــم ت ـس ـج ـي ـل ــه فــي
اليونيسكو».
وش ــاع ــت روايـ ـ ــة ال ـق ـص ــص ق ـب ــل ال ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة
واإلنـتــرنــت ،وحـتــى قـبــل الـكـهــربــاء ،حـيــث كــان الـنــاس
يتجمعون فــي ســاحــات بلداتهم ويتناقلون القصص
الـمـلـحـمـيــة .وم ــن خ ــال ه ــذا ال ـف ــن ،تـ ــروى الـقـصــص
بــإيـمــاءات ومــوسـيـقــى مختلفة ،وبــاسـتـخــدام طبقات
الـصــوت العالية والمنخفضة ،وغــالـبــاً مــا يتم اختيار
القصص من الــروايــات الملحمية القديمة ،وقصص
الحب ،ومحاولة ربط الجمهور بأشكال فنية متنوعة
من الغناء ،والرقص واإليماءات وغيرها.

ً
مجسما
ابتكر منتجع شاطئ هيلتون رأس الخيمة،
مــن الـشــوكــوالتــة لقبة «الــوصــل» فــي مـعــرض إكسبو
.2020
وأراد ف ـ ــري ـ ــق الـ ـعـ ـمـ ــل ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـشـ ـيـ ــف ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـل ـم ـع ـج ـن ــات ع ـل ــي رضـ ـ ــا ،الـ ـ ــذي انـ ـض ــم ح ــديـ ـث ـ ًـا إل ــى
طــاقــم عـمــل الـفـنــدق ،ابـتـكــار نسختهم الـخــاصــة من
ال ـح ـل ــوي ــات ال ـت ــي ت ــرت ـب ــط ب ـم ــوس ــم األعـ ـيـ ــاد ،وت ـس ـلــط
الضوء على مهاراتهم اإلبداعية ودقتهم.
وتـ ـمـ ـيـ ــز الـ ـمـ ـجـ ـس ــم ب ـت ـج ـس ـي ــد الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ال ــدق ـي ـق ــة
لـتـصـمـيــم ق ـبــة ال ــوص ــل ،يـحـيــط ب ـهــا ت ــذك ــارات خــاصــة
بعيد الميالد المجيد من مختلف أنحاء العالم.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدم فـ ـ ــريـ ـ ــق ال ـ ـع ـ ـم ـ ــل  50كـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــوغ ـ ــرام ـ ـ ًـا م ــن
ً
كيلوغراما من السكر و5
الشوكوالتة البيضاء و20
ك ـي ـلــوغــرامــات م ــن عـجـيـنــة ال ـل ــوز الب ـت ـكــار ه ــذا الـعـمــل
الفني الرائع( .دبي  -البيان)

وجه من «إكسبو»

دالين ..نافذة العالمات التجارية اإلسبانية
دبي–وائلنعيم
بـعــزيـمــة مـنـقـطـعــة الـنـظـيــر تـقــوم أنــدريــا ف ــان دال ـيــن مـســؤولــة األنـشـطــة الـمــؤسـسـيــة في
الجناح اإلسباني ،بواجباتها وأعمالها على أكمل وجه ،مؤكدة أن جناح بالدها يعرض
قيم الشعب اإلسباني وشخصيته ،ويسلط الـضــوء على التضامن واإلبــداع واالبتكار
جـنـبـ ًـا إلــى جـنــب مــع األشـيــاء الـتــي تـجـعــل إسـبــانـيــا بـلــداً جــذابـ ًـا لـلـسـيــاح والمستثمرين،
ً
والتزاما بالشعار الرئيسي إلكسبو  2020دبي ،تم تصميم كل ركن من أركان الجناح،
ب ــدءاً مــن مــواد الــواجـهــة إلــى األث ــاث ،عــاوة عـلــى شـعــار أنشطته المختلفة ،بـمــا يعزز
فكرة الحوار بشأن المستقبل الذي نريد أن نعيش فيه وقدرتنا على التأثير فيه.
وتضيف :نحرص على إبراز العالمة التجارية اإلسبانية من خالل أحداث الشركات
واألعمال والمؤسسات ،ويتمثل عملنا في بناء وتنفيذ اجتماعات هدفها الرئيسي ربط

الـشــركــات اإلسـبــانـيــة الـمــوجــودة فــي دول ــة اإلم ــارات أو
خارجها مع نظيراتها المحلية في الجناح اإلسباني
وكــذلــك فــي أمــاكــن أخ ــرى فــي مــوقــع إكـسـبــو 2020
دبي.
وتتابع :نقوم بتنظيم فعاليات وأنشطة شركات
ال ـم ــارك ــات اإلس ـب ــان ـي ــة وال ـل ـج ــان ال ـمــؤس ـس ـيــة ورع ــاة
الجناح اإلسباني ،إضافة إلى ذلك ،نقوم بالترويج
للعالمة التجارية اإلسبانية من خالل اقتراح الخبراء
اإلسبان الذين يشاركون في فعاليات المجلس العالمي
التي ينظمها إكسبو  2020دبي.
وتشير إلى أن هناك العديد من الشركات اإلسبانية الناشئة

الـتــي تـشــارك فــي إكـسـبــو  2020دبــي وتــرغــب فــي تحقيق
تواجد لها داخل اإلمارات في قطاعات الطاقة والصحة
ل ـم ـس ــاع ــدة الـ ـشـ ــركـ ــات والـ ـمـ ــؤسـ ـسـ ــات ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق
أهدافها في التنمية المستدامة.
ويـهــدف جناح إسبانيا فــي إكسبو  2020دبــي إلى
تعريف الــزوار على الثقافة اإلسبانية وتنوع محتواها
م ــن خ ــال تـقــديــم تـجــربــة وع ــروض تـمـنــح ال ــزائ ــر فــرصــة
ال ـت ـع ــرف ع ــن قـ ــرب ع ـل ــى إس ـب ــان ـي ــا وش ـع ـب ـه ــا ،إذ ي ـعــرض
الـجـنــاح مـفـهــوم االسـتــدامــة بـطــريـقــة شـمــولـيــة مــع تطلعات
مـسـتـقـبـلـيــة ،كـمــا يـسـلــط ال ـضــوء عـلــى عــاقــة إسـبــانـيــا بــالـعــالــم
العربي.

