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صياغة مستقبل
أفضل لـ«العربية»

دبي-البيان
ّ
نظم مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة
ف ــي أب ــوظ ـب ــي ،خ ـل ــوة ث ـقــاف ـيــة ب ـع ـن ــوان «ال ـعــرب ـيــة ل ـغــة ح ـي ــاة»،
ف ــي إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي ،ب ـح ـض ــور م ـع ــال ــي ن ـ ــورة ب ـن ــت مـحـمــد
الكعبي ،وزيرة الثقافة والشباب؛ وحسن ناظم ،وزير الثقافة
وال ـس ـي ــاح ــة واآلثـ ـ ــار ف ــي ال ـ ـعـ ــراق؛ وال ــدكـ ـت ــور ع ـل ــي ب ــن ت ـم ـيــم،
رئيس مركز أبوظبي للغة العربية؛ والــدكـتــور أمحمد صافي
المستغانمي ،األمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة؛
والدكتور معجب الــزهــرانــي ،مدير عــام معهد العالم العربي
فــي بــاريــس؛ وسـعـيــد ح ـمــدان ،الـمــديــر الـتـنـفـيــذي بــاإلنــابــة في
مركز أبوظبي للغة العربية.

دعم

ّ
وسلطت الخلوة الضوء على تجربة المركز وبرامجه ومشروعاته
ال ـتــي أطـلـقـهــا لـلـنـهــوض بــالـلـغــة ال ـعــرب ـيــة ،وف ـت ـحــت آف ــاق الـنـقــاش
والحوار؛ للمساهمة في وضع آليات عمل مستقبلية تدعم جيل
الشباب ،وتنسجم في الوقت ذاته مع تطلعات المركز وأهدافه.
وأدارت الفعالية اإلعالمية والشاعرة الدكتورة نادين األسعد،
وال ـت ــي ج ـم ـعــت ع ـ ــدداً م ــن ال ـم ـث ـق ـف ـيــن وال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن ف ــي الـلـغــة
الـعــربـيــة وهــم الــدكـتــورة هـنــادا طــه ،أسـتــاذ كــرســي الـلـغــة الـعــربـيــة
بـجــامـعــة زايـ ــد؛ وال ــدك ـت ــور خـلـيــل ال ـش ـيــخ ،عـضــو الـهـيـئــة الـعـلـمـيــة
لجائزة الشيخ زايد للكتاب؛ والدكتور محمد عايش ،رئيس قسم
االت ـصــال الـجـمــاهـيــري بــالـجــامـعــة األمــريـكـيــة بــالـشــارقــة؛ والــدكـتــور
ب ــال األرفـ ــه ل ــي ،أس ـت ــاذ كــرســي الـشـيــخ زاي ــد ل ـل ــدراس ــات الـعــربـ ّيــة
واإلس ــامـ ـ ّي ــة ورئ ـي ــس دائ ـ ــرة ال ـع ــرب ـ ّي ــة ول ـغ ــات ال ـش ــرق األدن ـ ــى فــي
الجامعة األمريك ّية في بيروت.
ونــاق ـشــت ال ـخ ـلـ ُ
ـوة ع ــاق ـ َـة الـلـغــة الـعــربـيــة بــالـقـطــاعــات الــرئـيـســة
ف ــي ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ،وم ــن ذلـ ــك :ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا وت ـق ـن ـيــات ال ـتــواصــل
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ،إل ـ ــى جـ ــانـ ــب صـ ـن ــاع ــة الـ ـمـ ـحـ ـت ــوى والـ ـنـ ـشـ ــر واإلع ـ ـ ــام
وال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،وسـ ـب ــل إنـ ـتـ ــاج م ـح ـت ــوى ع ــرب ــي ي ــدع ــم تـ ـطـ ـوُّر ه ــذه
القطاعات وتنم َيتها .كما تضمنت الخلوة جلسات عصف ذهني
لجميع المشاركين والحضور.

توصية

بإطالق مبادرات لتبسيط
«العربية» وربطها بمهارات مابعد
عام الخمسين

» نورة الكعبي لدى وصولها لحضور
الخلوة الثقافية | من المصدر

توصيات

وخـ ــرجـ ــت الـ ـخـ ـل ــوة ب ـم ـج ـم ــوع ــة ق ـ ّي ـم ــة مـ ــن ال ـت ــوص ـي ــات ب ـم ـخ ـت ـلــف
المجاالت المتعلقة باللغة العربية والتعليم ،وضرورة االهتمام
بالقضايا اللغوية التطبيقية المتصلة بالتعليم ،ووضع دراسات
ألساليب تدريس اللغة العربية إلــى جانب أهمية إنجاز دراســات
وم ـشــروعــات بـحـثـيــة عــن الـلـغــة الـعــربـيــة وإعـ ــداد الـمـعـلــم ،وخـلــق
ب ـي ـئــات ل ـغــويــة عــرب ـيــة اف ـتــراض ـيــة يـمـكــن لـجـيــل األط ـف ــال والـنــاشـئــة
االس ـت ـف ــادة م ـن ـهــا ،م ــع تـطـبـيــق اخ ـت ـبــار «س ـم ــة» وتــوس ـيــع ال ـشــرائــح

التي يتم تطبيقه عليها ،ليكون له حضور فاعل في تعزيز حضور
اللغة العربية.
وف ــي م ـح ــور ال ـعــرب ـيــة وال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،أكـ ــدت ال ـت ــوص ـي ــات أهـمـيــة
اعـتـمــاد مـقــاربـ ٍة مـعـيــار ّيــة لـلـغــة الـعــربـ ّيــة مــع الـلـغــات األخ ــرى ،مع
إطـ ــاق مـ ـب ــادرات لـتـبـسـيــط ال ـع ــرب ـ ّي ــة وتـسـهـيـلـهــا ورب ـط ـه ــا ب ـم ـهــارات
مــا بـعــد ع ــام الـخـمـسـيــن .إل ــى جــانــب تـعــزيــز ال ـم ـبــادرات الـتــي تـ ّ
ـوثــق
ّ
ومتلقيها من الشباب ووظيف ّية اللغة وتعدّ د
العالقة بين العرب ّية
استعماالتها.
وفـيـمــا يـخــص الـلـغــة الـعــربـيــة واإلعـ ــام ،فـقــد أك ــدت مـخــرجــات
الـخـلــوة عـلــى دور تـعــزيــز مـخــرجــات التعليم الـعــالــي فــي الصحافة
واإلعالم في مهارات اللغة العربية إلعداد أجيال من اإلعالميين
الـقــادريــن على أداء مهامهم اللغوية المكتوبة والصوتية بشكل
يـلـبــي احـتـيــاجــات س ــوق ال ـع ـمــل .كـمــا سـلـطــت ال ـضــوء عـلــى أهـمـيــة
ت ـعــزيــز ح ـض ــور ال ـب ــرام ــج ال ـف ـكــريــة وال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي خ ــرائ ــط ال ـبــرامــج
اإلذاع ـي ــة والـتـلـفــزيــونـيــة وال ـق ـنــوات اإلعــامـيــة الـصـحــافـيــة والــرقـمـيــة
بـهــدف تــوفـيــر مـحـتــوى إعــامــي رصـيــن بــالـلـغــة الـعــربــي مــع ض ــرورة
دعــم المبادرات اإلعالمية الشبابية باللغة العربية بهدف تقديم
نـمــاذج بـنــاءة يـقـتــدى بـهــا فــي تــوظـيــف الـلـغــة الـعــربـيــة الـحــديـثــة في
األنشطة اإلعالمية.
وركزت توصيات الخلوة بمجال التكنولوجيا وتقنيات التواصل
عـلــى ضـ ــرورة دع ــم ال ـم ـب ــادرات وال ـم ـشــاريــع غـيــر االح ـت ـكــاريــة لـبـنــاء
تقنيات وموارد عربية مُ مَ ِّكنة مفتوحة المصدر لتشييد بنية تحتية
مُ ـشـ ِـج ـعــة لـلـعـمــل ع ـلــى تـقـنـيــات ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ،وت ـعــزيــز الـعـمــل
ـاع ــدة بــال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة،
ع ـلــى م ـش ــاري ــع الـتـطـبـيـقــات ال ــذك ـي ــة ال ــمُ ـس ـ ِ
م ــع ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى أه ـم ـيــة م ـخــاط ـبــة ال ـش ــرائ ــح ال ـع ـمــريــة الـمـخـتـلـفــة
ب ـط ــرق م ـن ــاس ـب ــة وبـ ـنـ ــاءة وجـ ــذابـ ــة ،ودع ـ ــم ال ـم ـش ــاري ــع ال ـم ـش ـتــركــة
بين الـشــركــات الربحية ومــراكــز بـحــوث تكنولوجيا الـتــواصــل لبناء
تطبيقات باللغة العربية.
وتـنــاولــت تــوصـيــات مـجــال الـعــربـيــة وصـنــاعــة الـمـحـتــوى والـنـشــر،
فكرة إطالق ودعم مبادرات نشر مدروسة تستهدف التواصل مع
الـفـئــات األش ــد تــأثــراً كــاألطـفــال والـيــافـعـيــن وال ـش ـبــاب ،بـمــا يـنــاســب
تطلعاتهم ،ويضمن منافسة المتاح لهم من منتجات جذابة ،من
دون التخلي عن المعايير والقيم المتعلقة باللغة والمضمون.

دومينيكا وساو تومي وبرينسيب ..استدامة ومهارات حرفية
ال يزال إلى هذا اليوم ،يعيش ويتواصل مع العالم بكل حب
وتقبل من أرض دومينيكا الثرية بتنوعها واختالفها.
كـمــا زارت مـعــالــي شـمــا ال ـمــزروعــي ،جـنــاح جـمـهــوريــة ســاو
تــومــي وبــريـنـسـيــب  -ه ــذه الـجـمـهــوريــة ال ـجــزريــة ال ـتــي تـقــع في
خـلـيــج غـيـنـيــا ،حـيــث ي ـعــرض ال ـج ـنــاح م ــا تــزخــر ب ــه ه ــذه الــدولــة
مــن مـنــاظــر جـغــرافـيــة خــابــة ،بـتـجــربــة ريـفـيــة تتميز بــالـشــواطــئ
ال ـم ـلـيـئــة ب ــأش ـج ــار ال ـن ـخ ـيــل وال ـت ـن ــوع ال ـح ـي ــوي ال ـم ــذه ــل ،ال ــذي
ً
فرصا استثمارية عديدة في قطاعات مثل السياحة
يستقطب
والـمـجــال الـبـحــري ،واالت ـص ــاالت وتـقـنـيــة الـمـعـلــومــات والـبـنـيــة
الـتـحـتـيــة ،حـيــث اس ـت ـعــرض ج ــوزي أنـطــونـيــو مــديــر ج ـنــاح ســاو
تومي وبرينسيب ،في الجولة ،المهارات التقليدية والحرفية
الـمـسـتــدامــة الـتــي يشتهر بـهــا سـكــان هــذه الــدولــة ،بــاسـتـخــدام
المواد العضوية والطبيعية.
وقالت معالي شما المزروعي« :رأينا في جناح جمهورية
س ــاو تــومــي وبــريـنـسـيــب ،تـجــربــة عـمــل ه ــذا الـبـلــد عـلــى تحقيق
ال ـت ـن ـم ـي ــة واالزده ـ ـ ـ ـ ــار االجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ــي واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ال ـم ـس ـت ــدام
لشعبها ،وتعمل على حماية بيئتها وتقاليدها ،وتستقطب
ال ـم ـه ـت ـم ـي ــن ب ـم ـج ــاالت م ـخ ـت ـل ـف ــة ،ك ــال ـس ـي ــاح ــة وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
واالت ـ ـص ـ ــاالت ،وت ـع ــرض ل ـه ــم ت ــاري ـخ ـ ًـا ب ــأس ـل ــوب ي ـج ــذب ال ــزائ ــر
لالستماع لكافة تفاصيل تاريخ هذه األرض والشعب».

دبي-البيان
زارت مـعــالــي شـمــا بـنــت سـهـيــل ف ــارس الـمــزروعــي وزي ــرة دولــة
لـشــؤون الـشـبــاب ،نــائــب رئـيــس مــركــز الـشـبــاب الـعــربــي ،جناح
دولــة دومينيكا فــي إكـسـبــو  2020دبــي ،واطـلـعــت عـلــى الــدور
الــذي تلعبه دومينيكا فــي خفض االنـبـعــاثــات على أرضـهــا من
ث ــان ــي أك ـس ـيــد ال ـك ــرب ــون ب ـم ـعــدل ال ـن ـصــف ت ـقــري ـبـ ًـا ،ب ـح ـلــول عــام
.2030
واطـلـعــت مـعــالــي ال ـمــزروعــي عـلــى ثـقــافــة شـعــب كــالـيـنــاغــو،
وتقاليده التي تدفع الناس والسياح للقدوم إلــى دومينيكا،
مــن مـخـتـلــف أنـحــاء الـعــالــم ،لـلـتـعــرف عـلــى ه ــذا اإلقـلـيــم الــذي
ي ـع ـيــش أف ـ ــراده ع ـلــى إي ـق ــاع ال ـح ـي ــاة االس ـت ــوائ ـي ــة ،ك ـمــا يـحــرص
شـعــب كــالـيـنــاغــو ،عـلــى أن يـعــامــل ضـيــوفــه بـمـبــدأ الـعـيــش بما
توفره األرض والبحر والسماء.
وقالت شما المزروعي :إكسبو  2020دبي ،يجمع العالم
لتواصل العقول وصنع المستقبل ،وهــذا مــا جسدته تجربة
جناح دومينيكا ،التي تعمل على تعريف زوارهــا بجهود هذا
ال ـب ـلــد ف ــي ال ـح ــد م ــن االن ـب ـع ــاث ــات ال ـك ــرب ــون ـي ــة ،ألج ــل مـسـتـقـبــل
أفـضــل ،وكــذلــك عــرض التنوع الثقافي لهذا البلد ،باحتضانه
إحدى فئات شعوب العالم القديمة ،شعب كاليناغو ،الذي

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

«إرسيكا» لـ «

» :نحتاج مدارس متخصصة تعزز حضور الخط

األجانب يتعلمون الخط العربي

دبيـرحابحالوة
اس ـت ـعــرض م ــرك ــز األب ـح ــاث ل ـل ـتــاريــخ وال ـف ـن ــون وال ـث ـقــافــة اإلســام ـيــة
«إرسـيـكــا» ،الـتــابــع لمنظمة الـتـعــاون اإلســامــي ،فــي إكـسـبــو 2020
دبي ،مجموعة مختارة من لوحات الخط بواقع  250لوحة فائزة
في مسابقات فن الخط الدولية التي تنظمتها مجموعة «إرسيكا»
كل ثالث سنوات ،وفازت فيها  450لوحة خط من  57دولة.
وكـشــف سـعـيــد قــاســم أغـلــو م ـســؤول قـســم الـخــط فــي الـمــركــز،
عن جهود مجموعة «إرسيكا» في تعزيز انتشار فن الخط ،مؤكداً
أهـمـيــة ال ــدور ال ــذي تـلـعـبــه جــوائــز
مسابقات فــن الـخــط الــدولـيــة في
توسيع أعداد المشاركين.
وأوضــح أن مشاركة «إرسيكا»
ف ــي إك ـس ـبــو ت ـعــد ف ــرص ــة لــارت ـقــاء
بمفهوم الخط والتعريف به بين
 192دول ــة مــن ال ــدول الـمـشــاركــة
فـ ـي ــه ،وفـ ـت ــح ال ـم ـج ــال ل ـل ـت ـعــريــف
» سعيد قاسم أغلو
ب ــأن ــواع ــه ال ـت ــي ت ـب ـلــغ  14ن ــوع ــاً مــن
أن ــواع ال ـخــط ،وس ــرد قـصــص عن
مـمــارسـيــه ،وخـصــوصــاً أن هـنــاك إقـبــاالً كـبـيــراً عـلــى تعلمه مــن قبل
األجانب ،وأعطي مثاالً على ذلك أن تعلم الخط أسهم في إشهار
إحــدى الممارسات اإلسبانيات للخط فــي تركيا إسالمها ،وعــادت
إلى دولتها تحمل شهادة إيجازه لممارسة المهنة وباتت من أشهر
الخطاطين في إسبانيا.
واعـتـبــر أن الـخــط فــن مـمـيــز تـنـصـهــر فـيــه الـمــوهـبــة واإلبـ ــداع إلظـهــار

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

الرسائل المكتوبة بشكل جمالي ،ويعرف الخط المكتوب بالرسم
ال ـع ــرب ــي ع ـل ــى أنـ ــه خ ــط إس ــام ــي اك ـت ـس ــب ال ـك ـل ـمــة ال ـم ـك ـتــوبــة وف ــن
الـكـتــابــة م ــن ال ـق ــرآن ال ـكــريــم ،وأث ـن ــاء ال ـتــوســع ال ـج ـغــرافــي لــإســام
اسـتـنـســخ ال ـق ــرآن ال ـكــريــم وال ـحــديــث ال ـن ـبــوي ال ـشــريــف م ــن كـتــابــات
الــرســم الـعــربــي الـتــي تــأتــي ضـمــن مـصـنـفــات ديـنـيــة ون ـصــوص أدبـيــة
ومراسالت ووثائق رسمية باستنساخ متنوع ومزخرف.

ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن م ـج ـم ــوع ــة «إرسـ ـيـ ـكـ ــا» ح ــرص ــت ع ـل ــى إطـ ــاق
حزمة مبادرات وتنفيذ ورش تدريبية تسهم بدورها في إعداد
خـطــاطـيــن مــن مـخـتـلــف الـ ــدول ،ويـتـسـلــم كــل خ ـطــاط «إجـ ــازة»
عـمــل بمثابة رخـصــة لـمــزاولــة مهنة الـخــط ،وتـســاعــده مستقبال ً
على االرتقاء بذاته ومن ثم تحقيق دخل وإيراد من لوحته في
المستقبل.

وذك ــر أن الـخــط الـعــربــي يـحـتــاج إل ــى أن يــرتـبــط بــالــدخــل الـمــادي
حتى يكون عليه إقبال وهذا ما تحقق بعدما تم تنفيذ العديد من
الورش التدريبية ،وأصبحت اللوحة الفنية للخطاطين تباع بقيمة
تتراوح بين  10و 15ألف دوالر ،في حين سابقاً كان الخط العربي
ال يدر دخال ً على مزاوليه.
وطــالــب بــإنـشــاء م ــدارس خــاصــة بــالـخــط الـعــربــي ت ـعــزز حـضــوره
بين اللغات األجنبية ،وللمحافظة على مكانته الخاصة في الحياة
الثقافية للشعوب اإلســامـيــة ليستمر فــي إبـهــار الفنانين وعـشــاق
ال ـفــن فــي جـمـيــع ال ـث ـقــافــات ،مـفـيــداً ب ــأن «إرس ـي ـكــا» يــواصــل تنظيم
الـفـعــالـيــات واألنـشـطــة للحفاظ عـلــى فــن الـخــط اإلســامــي وتـعــزيــزه
وفقاً لقواعد التقاليد وأصوله.
يــذكــر أن مــركــز األبـحــاث لـلـتــاريــخ والـفـنــون والـثـقــافــة «إرسـيـكــا»،
أنـشــئ ع ــام  1979فــي تــركـيــا بـهــدف الـحـفــاظ عـلــى ال ـتــراث اإلنـســانــي
والثقافي ،والحفاظ على األرشـيــف الحالي الموجود في المركز،
وال ـ ــذي ي ـت ـض ـمــن وث ــائ ــق ن ـ ــادرة وصـ ـ ــوراً أرش ـي ـف ـي ــة ن ـ ــادرة ت ـع ــود إل ــى
أواخــر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ،باإلضافة إلى
تحويل المطبوعات النادرة إلى نسخة إلكترونية متاحة للباحثين
والمهتمين في كل أنحاء العالم ،كما يتح الفرصة للتعاون بين
الـمــؤرخـيــن وكـتــاب المسلمين ونـشــر األبـحــاث اإلســامـيــة بمختلف
اللغات ،والعمل على تصحيح األخطاء الواردة في بعض مناهج
التعليم ببعض بلدان العالم اإلسالمي توحيداً للتاريخ اإلسالمي،
إلــى جــانــب وضــع خطة لتبادل الــدراســات والمخطوطات الخاصة
بــال ـفــن وال ـت ــاري ــخ وال ـث ـقــافــة اإلس ــام ـي ــة ب ـيــن ال ـم ــؤس ـس ــات ،وتـنـظـيــم
ال ـمــؤت ـمــرات وال ـن ــدوات بــإحــدى ال ــدول األع ـض ــاء بـمـنـظـمــة الـتـعــاون
اإلسالمي ،باإلضافة إلى دعم الخط بجميع أنواعه.

٠٣
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«أرض الال مستحيل» في «ليتس توك»
دبي-البيان

كل دولة في العالم.

ش ـه ــد م ـع ــال ــي ال ـف ــري ــق ع ـب ــدال ـل ــه خ ـل ـي ـفــة الـ ـم ــري ،ال ـق ــائ ــد ال ـع ــام
لشرطة دبي ،في مسرح جناح  DP worldفي «إكسبو 2020
دب ـ ــي» ،ث ــال ــث ج ـل ـس ــات م ـب ــادرة «ل ـي ـت ــس ت ـ ــوك» ،ب ـع ـن ــوان «أرض
ال ــا مـسـتـحـيــل» ،قــدمـهــا مـحـمــد ال ـع ـبــار ،مــؤســس شــركــة إعـمــار
الـعـقــاريــة ،ون ــون دوت ك ــوم ،بـحـضــور مـســاعــدي الـقــائــد الـعــام،
ومديري اإلدارات العامة ومراكز الشرطة ،وموظفي شرطة دبي
وجمهور مشارك ،وأدار الجلسة اإلعالمي مروان الحل.
ورحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري بمحمد العبار،
ً
مثمنا مشاركته في مبادرة «ليتس توك» ،التي أطلقتها شرطة
دبــي تــزامـنـ ًـا مــع الـحــدث الـعــالـمــي الـكـبـيــر «إكـسـبــو  2020دبــي»،
بـهــدف نـشــر الـمـعــرفــة وتــواصــل الـعـقــول ،مــن خ ــال اسـتـعــراضــه
لتجربته الشخصية ،ومسيرته الملهمة والحافلة بالنجاحات.

تحديات

إنجازات

وأك ـ ــد م ـع ــال ــي الـ ـمـ ــري أن دول ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات هـ ــي ف ـع ـاً أرض ال ــا
مستحيل ،وأن إنجازاتها العالمية ،التي تحققت خير برهان،
ُ
وتـ ـت ــرج ــم ب ـش ـك ــل واض ـ ــح وج ـل ــي م ــا وص ـل ــت إل ـي ــه ال ـ ــدول ـ ــة ،وم ــا
ت ـس ـع ــى لـ ــه ،ف ـه ــي أرض الـ ـف ــرص وال ـم ـس ـت ـق ـب ــل الـ ــواعـ ــد ،وف ـي ـهــا
تتحقق األحــام والطموحات سواء على مستوى الحكومات أو
الـشــركــات والـمــؤسـســات الـخــاصــة أو األش ـخ ــاص ،فـمـنـهــا وفـيـهــا
انـطـلـقــت وتــأس ـســت الـكـثـيــر م ــن ال ـم ـشــاريــع واألع ـم ــال الـضـخـمــة
والعالمية.
وأضـ ــاف م ـعــال ـيــه :ن ـحــن ف ــي ش ــرط ــة دب ــي لــدي ـنــا ت ـع ــاون كـبـيــر،
وتنسيق دائــم فــي الفعاليات الكبيرة ،التي تؤمنها شرطة دبي
وشــركــاؤهــا فــي الـلـجـنــة األمـنـيــة فــي مختلف الـمــواقــع ال ـبــارزة في
دبي ،والتابعة إلعمار وغيرها من الشركات.

أمن وأمان

مــن جــانـبــه ،عـبــر محمد الـعـبــار عــن سـعــادتــه بـهــذه االسـتـضــافــة،
م ـت ـق ــدم ـ ًـا ب ــال ـش ـك ــر ل ـم ـع ــال ــي ال ـق ــائ ــد ال ـع ــام ل ـش ــرط ــة دبـ ــي وف ــري ــق
عمله ،ومؤكداً في حديثه أن األمن واألمان هما ركيزة االقتصاد
والـتـجــارة واالسـتـثـمــار ،وبــدونـهـمــا ال يـمـكــن لـهــذه الـقـطــاعــات أن
ت ـن ـمــو ،م ـن ــوه ـ ًـا ب ــأن ش ــرط ــة دب ــي مــؤس ـســة شــرط ـيــة ضـخـمــة ذات
سمعة عالمية ،حصدتها من العمل الجاد ،وحرفية موظفيها
وكفاءة مواردها المتعددة.

نجاح

واس ـت ـع ــرض م ـح ـمــد ال ـع ـب ــار ت ـجــرب ـتــه ال ـش ـخ ـص ـيــة م ـن ــذ ال ـب ــداي ــات
وق ـ ــال :إن ال ـن ـج ــاح الـ ــذي حـقـقـتــه أت ــى م ــن م ـب ــدأي ــن أســاس ـي ـيــن،
أولهما أن التوفيق والنجاح هو من الله رب العالمين ،وثانيهما

» عبدالله المري مكرماً محمد العبار | من المصدر

عبدالله المري:

اإلمارات أرض الفرص والمستقبل
الواعد وفيها تتحقق األحالم

محمد العبار:

المنافسة أمر صعب لكنه جيد
ويحتاج إلى إدارة ذكية وجيدة

أصعب

مهمة في العمل هي اختيار
أفضل الموظفين

أعظم

تغير تجاري يجري في العالم هو
المشاريع الصغيرة بالمنازل

أن الـنـجــاح ال يـتـحـقــق إال عـنــدمــا يـكــون اإلن ـس ــان صــاحــب شغف
ورغبة ،ومجتهداً ومثابراً ،وينطلق ويحاول من دون تردد.
وتابع :الرغبة الداخلية موجودة لدى كل إنسان ،ولكن هناك
مــن يـقــرر أن يـجــرب ويـسـتـمــر مـهـمــا كــانــت ال ـظ ــروف ،وإن سقط
وفشل فعليه أن ينهض ،ويعمل بجد ويستمر بالمحاولة من
دون كـلــل أو مـلــل ،وأن يتبع اإلنـســان األمــر الــذي يـحـبــه ،ويجد
نفسه وشغفه فيه.

قائد استثنائي

وأض ــاف الـعـبــار :لـقــد أكــرمـنــا الـلــه بـقـيــادة مـبــاركــة أسـســت وبـنــت
ً
ً
رائعا ،واستثمرت مواردها الطبيعية مثل النفط من أجل
وطنا
مـنـفـعــة ال ـن ــاس ،والـتـعـلـيــم وب ـنــاء اإلن ـس ــان ال ـق ــادر عـلــى الـعـطــاء
والـبــذل لنفسه ولــوطـنــه ولـلـعــالــم ،وقــد أكــرمـنــا الـلــه أيـضـ ًـا بقائد
اس ـت ـث ـن ــائ ــي وش ـج ــاع ومـ ـقـ ــدام وداعـ ـ ــم ،ومـ ــدرسـ ــة ح ـق ـي ـق ـيــة «ف ــي
العمل الجاد والدؤوب والمستمر الذي يوصلك للنجاح» ،وهو
صاحب السمو الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله.

بدايات

وت ـح ــدث ال ـع ـب ــار ع ــن ب ــداي ــات ــه ك ـم ــوظ ــف ،م ـش ـي ــراً إل ــى أن عــوامــل
مـثــل التعليم واألصــدقــاء والـمــوظـفـيــن حــول الـشـخــص لـهــا تأثير
عـلــى شخصية اإلن ـســان ،وأن هـنــاك شـخـصـيــات لـهــا أثــر إيـجــابــي
وفـضــل فــي دفـعــه لــأمــام فــي الـعـمــل ،وإن انـتـقــالــه لـلـعـمــل في
س ـن ـغــافــورة وال ـت ـعــرف عـلــى ال ـق ـطــاع ال ـع ـقــاري أك ـث ــر ،وح ـبــه لـهــذا
المجال خلق فيه الرغبة لتأسيس مؤسسة عقارية ضخمة في
ً
مهما وبــدرجــة عالية في
دولــة اإلم ــارات ،كــون القطاع الـعـقــاري

وح ــول الـتـحــديــات الـتــي واجـهـتــه بـ ّيــن الـعـبــار أن الـمـنــافـســة الـتــي
ح ــدث ــت ب ـعــد ف ـتــح ال ـح ـكــومــة ش ــرك ــات مـنــافـســة دف ـع ـتــه لـتـحــويــل
ال ـت ـح ــدي إل ــى ف ــرص ــة ل ـل ـتــوســع ن ـحــو األف ـض ــل م ـح ـل ـيـ ًـا وخ ــارج ـي ـ ًـا،
وأن ال ـم ـن ــاف ـس ــة أمـ ــر ص ـع ــب ل ـك ـن ــه ج ـي ــد ،وي ـح ـت ــاج إدارة ذك ـيــة
وجيدة ،وهو ما عملوا عليه في إعمار ،من خالل التنفيذ الجيد
وال ـنــوع ـيــة ال ـم ـم ـتــازة ف ــي ال ـب ـنــاء وال ـت ـطــويــر ،وال ـخ ــدم ــات الـنــوعـيــة
ل ـل ـع ـمــاء ،فــال ـت ـحــديــات مـسـتـمــرة ف ــي ح ـيــاة ك ــل ش ـخــص ،ولـكــن
عليه االستمرار بجد واجتهاد لتحقيق النجاحات.
وق ـ ــال :ف ــي ي ــوم م ــن األي ـ ــام ق ــال ل ــي ص ــاح ــب ال ـس ـمــو الـشـيــخ
م ـح ـم ــد ب ـ ــن راش ـ ـ ــد آل مـ ـكـ ـت ــوم  ،رع ـ ـ ــاه ال ـ ـل ـ ــه« ،إن االقـ ـتـ ـص ــاد
وال ـع ـم ــل م ـث ــل ال ـل ـي ــل وال ـن ـه ــار وم ـث ــل ال ـص ـي ــف والـ ـشـ ـت ــاء ،فـكــن
دائ ـم ـ ًـا حــري ـصـ ًـا وج ــاه ــزاً ل ـت ـحــوالت االق ـت ـص ــاد» ،فـكـنــا ف ــي إع ـمــار
مـسـتـعــديــن وج ــاه ــزي ــن بـشـكــل ج ـي ــد ،فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال فــي
األزمــة االقتصادية الكبيرة لم نكن مقترضين كثيراً ،وهــذا كان
جـيــداً بالنسبة لسياسة إعـمــار ،و ِفــي األزمــة الصحية العالمية
األخ ـيــرة فــي  ،2020واإلغ ــاق ــات الـتــي حــدثــت وانـخـفــاض الـقــوة
الـشــرائـيــة وع ــدم ق ــدرة بـعــض الـمـسـتــأجــريــن عـلــى دفــع اإليـجــار،
تعاملنا معهم ومع الوضع بمرونة دون أن نمارس ضغوطات
ع ـل ـي ـهــم ،ف ـكــانــت الـ ـقـ ــرارات ال ـت ــي ات ـخ ــذن ــاه ــا ت ـصــب ف ــي مـصـلـحــة
اإلنسان والعمل.
وأك ــد أن الـشـخــص الـنــاجــح يـعـمــل بــأسـلــوب مـخـتـلــف ،وعـلــى
أه ـ ـ ــداف الـ ـش ــرك ــة أن تـ ـك ــون غ ـي ــر ع ـ ــادي ـ ــة ،ح ـت ــى تـ ـك ــون ال ـن ـت ــائ ــج
واإلن ـج ــازات فــريــدة ونــوعـيــة ،وأن أصـعــب مـهـمــة فــي الـعـمــل هي
اختيار أفضل الموظفين ،مشيراً إلى أن الموظف يجب أن يكون
مـثــابــراً ومـجـتـهــداً دون تــوقــف ،وأن إعـمــار تفخر بــأن لــديـهــا نخبة
من الـمــوارد البشرية المتميزة ،التي يتم تقديرهم ومكافأتهم
بشكل كبير.
وأوض ــح أن شــركــة «ن ــون» تـنـمــو بـشـكــل كـبـيــر وهــائــل ،وتحقق
إن ـج ــازات ك ـب ـيــرة وأص ـب ـحــت مـتـقــدمــة ف ــي ك ــل م ــن دول ــة اإلمـ ــارات
ً
مبينا أن قرارات
والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر،
الـحـكــومــة فــي تـحــويــل الـعــديــد مــن الـمــؤسـســات إل ــى مــؤسـســات
وشركات مساهمة ،سوف يكون له نتائج جيدة ،كون الشفافية
في العمل جيدة ،وأن «نون» ربما بعد  4سنوات سوف تتحول
إلى شركة مساهمة.
وع ـ ّب ــر ال ـع ـب ــار ع ــن ان ـب ـه ــاره وإع ـج ــاب ــه بـ ــاألرقـ ــام وال ـن ـج ــاح ــات،
ال ـتــي يـحـقـقـهــا أص ـح ــاب ال ـم ـشــاريــع ال ـص ـغ ـيــرة ال ـم ـنــزل ـيــة ،مــؤكــداً
أن ه ــذا دلـيــل عـلــى الــرغـبــة والـشـغــف الـحـقـيـقــي ألصـحــابـهــا ،وأن
ال ـم ـحــاوالت الـمـتـكــررة تـخـلــق ال ـن ـجــاح ،وأن أع ـظــم تـغـيــر تـجــاري
يجري في العالم هو المشاريع الصغيرة في المنازل.

«بي سي آر» شرطاً لدخول المركز اإلعالمي
إجراءات

دبي-وائلنعيم
أعلن محمد األنصاري نائب الرئيس لالتصال والمتحدث الرسمي
إلكـسـبــو  2020دب ــي ،أن ــه اع ـت ـبــاراً مــن ال ـي ــوم ،سـيـتـطـلــب الــدخــول
إلــى الـمــركــز اإلعــامــي فــي إكـسـبــو ،إظـهــار نتيجة فـحــص «بــي سي
آر» سـلـبـيــة لـجـمـيــع م ــرت ــادي ال ـمــركــز ،الف ـتــاً إل ــى أن م ــدة صــاحـيــة
الفحص  48ساعة.
وقـ ــال خ ــال اإلح ــاط ــة اإلع ــام ـي ــة ،إن ــه س ـي ـك ــون ه ـن ــاك م ــراف ــق
ل ـل ـف ـحــص ال ـم ـج ــان ــي ل ــإع ــام ـي ــن ف ــي م ــرك ــزي ال ـف ـح ــص األول فــي
مواقف العالمي ،والثاني في قرية إكسبو ،ويتطلب إظهار إثبات
بطاقة إكسبو الخاصة باإلعالم.

أولوية

وأض ـ ــاف« :إن ص ـح ــة ج ـم ـيــع ال ـ ــزوار وال ـم ـش ــارك ـي ــن وال ـعــام ـل ـيــن
فــي إكسبو ،تتصدر أولــويــاتـنــا ،ومـنــذ انـطــاق فعاليات الحدث

» محمد األنصاري خالل اإلحاطة | البيان

العالمي ،نعمل مع الجميع لضمان تقديم تجربة استثنائية،
نـجـمــع فـيـهــا ال ـعــالــم وال ـمــاي ـيــن م ــن الـ ــزوار ب ــأم ــان ،وف ــق أعـلــى
مـعــايـيــر ال ـس ــام ــة ،ون ـط ـبــق إج ـ ــراءات ص ــارم ــة ودق ـي ـق ــة ،تـتـبـنــى

تــوصـيــات الـجـهــات الصحية المحلية والـعــالـمـيــة ،بـمــا فــي ذلــك
ه ـي ـئــة ال ـص ـح ــة ف ــي دبـ ــي ،ووزارة ال ـص ـح ــة ووق ــاي ــة الـمـجـتـمــع،
ومنظمة الصحة العالمية».

وتابع« :بالنسبة لليلة رأس السنة ،سيتم اتخاذ جميع اإلجراءات
ال ـتــي تـضـمــن صـحــة وس ــام ــة ال ـ ــزوار ،ودخ ــول ـه ــم وخ ــروج ـه ــم مــن
وإلى موقع الحدث بسالسة ،بما يضمن الحافظ عليهم ،وذلك
بــالـتـنـسـيــق مــع شــركــائـنــا مــن مـخـتـلــف الـجـهــات ذات الـعــاقــة ،مع
تـشــديــد االل ـت ــزام عـلــى الـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي ،ولـبــس الـكـمــامــات من
قبل الجميع في إكسبو».
واستعرض األنصاري ،األحداث والفعاليات حتى نهاية العام
الجاري ،وقال إنه سيكون هناك الكثير من العروض والفعاليات
الـتــرفـيـهـيــة لـلـعــائــات ،الف ـتــاً إل ــى أن ه ـنــاك الـعــديــد مــن ال ـعــروض
الخاصة فــي مجال الطعام والـمـشــروبــات ،حيث يوجد أكثر من
 70مطعماً متوفراً في ليلة رأس السنة.
وأشـ ــار إل ــى أن ــه خ ــال اإلح ــاط ــة اإلع ــام ـي ــة ،ال ـث ــاث ــاء الـمـقـبــل،
ي ـس ـت ـض ـي ـف ــون م ـت ـح ــدث ــاً ح ـ ــول أسـ ـبـ ــوع ال ـس ـف ــر واالت ـ ـص ـ ــال ،الـ ــذي
سينطلق في  9يناير المقبل.

مجرة المستقبل
تخيل لغد أفضل
دبيـوائلنعيم
ي ـبــرز ال ـج ـنــاح ال ـفــرن ـســي ف ــي إك ـس ـبــو  2020دب ــي ال ـتــزام
فــرنـســا بـبـنــاء عــالــم الـغــد مــن خ ــال م ـب ــادرات وأنـشـطــة
عـ ــدة ت ـح ــت ش ـع ــار «الـ ـضـ ــوء م ـص ــدر اإلل ـ ـهـ ــام» وي ــدع ــو
الزائرين إلى استكشاف الضوء بصفته مصدراً لإللهام
والـمـعــرفــة واإلب ــداع ،ويـسـعــى جـنــاح فــرنـســا إلــى إعــادة
ال ـن ـظ ــر ف ــي ك ـي ـف ـيــة ال ـت ـق ــدم ،وإلـ ــى ت ـح ــري ــك ال ـم ـشــاعــر،
وبناء العالقات ،وإطالق العنان ألفكار جديدة إلعادة
تشكيل عالمنا.
ويعرض الجناح مجسماً لمجرة المستقبل ،وهي
دعوة للتخيل معاً مجرة عالم الغد وما هي الكواكب
ال ــرائ ــدة فــي مـجــال الـتـقــدم الـتــي ن ــود زيــارت ـهــا والـعـيــش
فيها والـمـجــاالت ذات األولــويــة الـتــي يستوجب الــدفــاع
عـنـهــا وت ـطــويــرهــا لـلـسـمــاح لــأج ـيــال الـحــالـيــة والـمـقـبـلــة
بــالـتـطـلــع إل ــى الـمـسـتـقـبــل ،وتـتـجـســد ف ــي ه ــذا الـفـضــاء

 3ن ـج ــوم ،ك ــوك ــب ال ـع ــال ــم وك ــوك ــب ال ـت ـع ـل ـيــم وك ــوك ــب
ال ـفــن ال ـتــي يـمـثــل ك ــل واح ــد مـنـهــا مـفـهــوم ال ـت ـقــدم مــن
خـ ــال م ـش ــاري ــع مـ ـح ــددة .وي ـت ـم ـثــل ك ــوك ــب ال ـع ـل ــم فــي
ال ـم ــرك ــز ال ــوط ـن ــي ل ـل ـب ـحــث ال ـع ـل ـم ــي ال ـ ــذي ي ــأخ ــذن ــا إل ــى
الـ ـق ــارة ال ـق ـط ـب ـيــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة ح ـي ــث ال ـت ـن ــوع ال ـب ـيــولــوجــي
الـبـحــري الــذي يعتبر األكـثــر كثافة على هــذا الكوكب،
وي ــدرس الـعـلـمــاء ال ـكــون وتـطــويــر األرض عـبــر مــاضـيـهــا
الـمـتـضـمــن فــي الـقـمــم الـجـلـيــديــة الـقـطـبـيــة ،أم ــا كــوكــب
التعليم فتم تمثيله فــي مــركــز البحوث والتخصصات
المتعددة «سي أر اي» الذي يسهم في إنشاء وتطوير
حلول مبتكرة وتعاونية في مجاالت التعلم والتعليم
والـبـحــوث الـمــوائـمــة لـلـتـحــديــات الـمـجـتـمـعـيــة ،ويتمثل
كوكب الفن في مؤسسة «أرت اكسبلورا» التي تعمل
على تحديات سبل وصول الجمهور إلى الفن في عالم
أع ـيــد تـشـكـيـلــه مــن خ ــال الـتـنـقــل الـجــديــد واالب ـت ـكــارات
التكنولوجية.

» جناح فرنسا يعرض مجسماً لمجرة المستقبل | من المصدر
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عشريات
إكسبو

أ
ح ـ ـ ــذر أح ـ ـم ـ ــد أبـ ــو
ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــط ،األمـ ـ ـي ـ ــن
الـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــام لـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة
الـ ـعـ ــربـ ـيـ ــة ،م ـ ــن وج ـ ـ ــود ق ــوى
إقليمية «تطل» على دول الجامعة ،ترغب بتضييق الخناق
عـلــى الـجــامـعــة الـعــربـيــة ،بــالـعـمــل عـلــى إحــالـهــا بمنظمات
إقليمية أو شرق أوسطية يكون للعرب يد «صغيرة» فيها،
فيما العرب هم أسياد اإلقليم العربي والجامعة تمثلهم.

 100كتاب

«العشرة التاسعة»

صرخة األمم
دبي-عليشدهان

ما الذي يدفع كياناً دولياً بحجم وشهرة األمم المتحدة ،إلى الكشف صراحة
وليس تلميحاً عن أن ماليين من األطفال ال يحصلون على وجبات تغذية
مدرسية؟ ،سوى أن هناك مشكلة حقيقية فرضت إطالق صرخة مدوية من
المنظمة الراعية لحقوق الناس ،والساهرة على ضمان حياة آمنة لعموم أبناء
البشرية ،صرخة تردد صداها عالياً خالل «العشرة التاسعة» من أيام معرض
إكسبو  2020دبي.
 73مليوناً

بـ ـ ـحـ ـ ـثـ ـ ــت ج ـ ـل ـ ـسـ ــة
بعنوان « 100كتاب
وك ـ ـ ـت ـ ـ ــاب» فـ ـ ــي مـ ـع ــرض
إكـسـبــو  2020دب ــي ،مـشــروع
«إن ـت ــاج ك ـتــاب» ب ـم ـبــادرة مــن مــركــز أبــوظ ـبــي لـلـغــة الـعــربـيــة،
يضم قوائم موثوقة للكتب العربية التي ّ
أثــرت في الثقافة
العالميةّ ،
ومثلت إضافة إلى المعرفة اإلنسانية ،في إطار
السعي الحثيث لتطوير وإعادة الريادة للغة العربية.

ق

افلة ال

هج ن

وم ـ ــا يـ ــرفـ ــع م ـ ــن مـ ـسـ ـت ــوى دوي صـ ــرخـ ــة األم ـ ــم
المتحدة ،أنها جاءت على لسان موظفة كبيرة
تعمل في دائرة المنظمة الدولية ،هي كارمن
ب ــرب ــان ــو ،رئ ـي ـســة ق ـســم ال ـت ـغــذيــة ال ـمــدرس ـيــة فــي
برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة،
بكشفها النقاب عن أن  73مليون طفل ال يتلقون
وجبات غذائية مدرسية!

أطفال أفريقيا

ول ــم يـتــوقــف رف ــع مـسـتــوى دوي صــرخــة األم ــم الـمـتـحــدة
ع ـن ــد حـ ــد ال ـك ـش ــف عـ ــن ع ـ ــدد األط ـ ـفـ ــال «ال ـم ـح ــروم ـي ــن»
م ــن الــوج ـبــات ال ـغــذائ ـيــة ال ـمــدرس ـيــة فـحـســب ،ب ــل زادت
عـلـيــه كــارمــن بــربــانــو بـتـحــديــد الــرقـعــة الـجـغــرافـيــة لـهــؤالء
األطـ ـف ــال ،وه ــي أفــري ـق ـيــا ،ال ـق ــارة ال ـت ــي غــال ـبـ ًـا م ــا يـعــانــي
سكانها مــن ظــروف ونـكـبــات وأوض ــاع معيشية قاسية،
ً
خصوصا على صعيد فئة األطفال ،سواء قبل أو خالل
أو بـعــد انـتـشــار وب ــاء «ك ــورون ــا» ال ــذي زاد طـيــن أطـفــال
القارة السمراء ،بلة!

القلوب الرحيمة

شـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـعـ ـ ــرض
إكـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــو 2020
دب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أط ـ ـ ـ ـ ـ ــول رح ـ ـل ـ ــة
لـ ـ ـق ـ ــافـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــن ب ـ ـع ـ ــدم ـ ــا
قطعت أكـثــر مــن  640كيلومتراً خــال  13يــومـ ًـا فــي صحراء
اإلم ـ ــارات ،بـمـشــاركــة  30شـخـصـ ًـا مــن  21دول ــة عـلــى ظـهــور
ً
انطالقا من صحراء ليوا ،وتحديداً من الربع الخالي
الهجن
في المنطقة الغربية من العاصمة أبوظبي.

ورغ ـ ـ ــم ضـ ـخ ــام ــة ال ـ ـ ـ  73مـ ـلـ ـي ــون طـ ـفـ ــل ،وم ــا
ً
خصوصا لذوي القلوب
يشكله من صدمة،
«ال ـ ــرحـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة» ،ف ـ ـ ــإن ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــة األمـ ـمـ ـيـ ــة،
زادت «وت ـي ــرة» ال ـصــدمــة ،بـتــأكـيــدهــا ع ـلــى أن
ال ـم ــاي ـي ــن ال ـ ـ  ،73م ــرش ـح ــة لـ ـل ــزي ــادة ف ــي ظــل
مــواص ـلــة ح ـل ـقــات مـسـلـســل «كـ ــورونـ ــا» ،وظ ـهــور
م ـت ـح ــوره ال ـج ــدي ــد ال ـم ـع ــروف بـ ـ «أومـ ـيـ ـكـ ــرون» فــي
أفريقيا بــالــذات ،مــا أدى إلــى أن يفقد أطـفــال الـقــارة
السمراء ،ليس الوجبات الغذائية المدرسية فقط،
بل ضياع فرصة البقاء في المدرسة ،وبالتالي عدم
اكتساب التعليم المطلوب!

دعم الشركاء

كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز
ال ــوطـ ـن ــي لـ ــأرصـ ــاد،
النقاب عن موعد إقامة
ح ـفــل اإلعـ ــان ع ــن الـمـشــاريــع
الـحــاصـلــة عـلــى مـنـحــة الـ ــدورة الــراب ـعــة مــن بــرنــامــج اإلم ــارات
ل ـب ـحــوث ع ـلــوم االس ـت ـم ـطــار ،وذل ــك ف ــي ج ـنــاح اإلم ـ ــارات فــي
«إكسبو  2020دبي» 13 ،يناير المقبل ،حيث تعكس إقامة
الحفل في الحدث العالمي ،األهمية البالغة للبرنامج.

استدامة الحلول

وال ش ــك ف ــي أن األمـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ،ال ت ــري ــد «دي ـم ــوم ــة»
إلطـ ـ ــاق ص ــرخ ــات ـه ــا الـ ـم ــدوي ــة ح ـ ــول ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن مــآســي
الـبـشــريــة ،بـقــدر مــا أنـهــا تــرغــب فــي «اس ـتــدامــة» حـلــولـهــا
الـ ـت ــي ت ـ ــرى أنـ ـه ــا ت ـش ـك ــل عـ ــاجـ ـ ًـا ش ــافـ ـي ـ ًـا ل ـت ـل ــك األوجـ ـ ــاع
وال ـمــآســي ،ومـنـهــا ع ــدم تـلـقــي  73مـلـيــون طـفــل أفــريـقــي
وجبات تغذية مدرسية خالل انتشار وباء «كورونا»،
وذلــك بــالـبـحــث ،ومــن ثــم االتـفــاق مــع شــركــاء جــدد
بـمـقــدورهــم جـعــل مـهـمــة تـمــويــل وج ـبــات تـغــذيــة
مـ ــدرس ـ ـيـ ــة ألط ـ ـف ـ ــال الـ ـ ـق ـ ــارة ال ـ ـس ـ ـم ـ ــراء ،م ـه ـم ــة
«م ـس ـت ــدام ــة» ال ت ـتــوقــف ع ـنــد حـ ــدوث طـ ــارئ أو
ظرف مستجد كما الحال مع «كورونا».

سحر الشالال

صلة مباشرة

ورغم دوي صرخة األمم المتحدة بشأن عدم تلقي
 73مـلـيــون طـفــل أفــريـقــي ،وجـبــات تـغــذيــة مــدرسـيــة،
إال أن «ال ـع ـش ــرة ال ـت ــاس ـع ــة» م ــن أي ـ ــام م ـع ــرض إك ـس ـبــو
 2020دبــي ،زخــرت بالعديد مــن األنشطة والفعاليات
والبرامج في مختلف صنوف الحياة البشرية ،االقتصاد
وال ـث ـقــافــة وال ــري ــاض ــة وال ـف ـنــون وال ـس ـيــاحــة ،وغ ـيــرهــا مــن
ال ـق ـطــاعــات ذات ال ـص ـلــة ال ـم ـبــاشــرة ب ـح ـيــاة س ـك ــان ال ـكــرة
األرضية.

ت

س ـل ـط ــت ص ـح ـي ـفــة
«سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوث ت ـ ـشـ ــاي ـ ـنـ ــا
مـ ـ ـ ــورنـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــغ بـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــت»
الـ ـ ـصـ ـ ــادرة ف ـ ــي هـ ــونـ ــغ ك ــون ــغ،
الـضــوء عـلــى سـحــر ش ــاالت إكـسـبــو  2020دب ــي ،وذل ــك من
خــال مجموعة من الصور المميزة ألشخاص يستمتعون
في تلك الشالالت ،وهم في حالة بهجة عارمة ،من خالل
مقدرتها في الجمع بين عناصر الماء واألرض والنار.

ينة المس
ت
ق
د
بل

فن

م

شـ ـهـ ــد «إكـ ـسـ ـبـ ــو»
عـ ـ ـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـا ش ـ ـي ـ ـقـ ــة
لـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــون ريـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ـ ــة
«جـ ــوجـ ــوريـ ــو» ال ـق ـت ــال ـي ــة ذات
األصول اليابانية العريقة .و«الجوجوريو» نوع من الفنون
ال ـق ـت ــال ـي ــة ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـل ـع ـبــة الـ ـك ــاراتـ ـي ــه ،ن ـش ــأت ف ــي ال ـق ــرن
التاسع عشر في جزيرة أوكيناوا اليابانية ،حيث تم اختيار
الحدث العالمي باعتباره أفضل مكان لتعليم فنون الدفاع
عن النفس.

عـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــت مـ ـجـ ـلـ ــة
الـ ـع ــرب ــي ال ـك ــوي ـت ـي ــة
الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة ،جـ ــانـ ـبـ ـ ًـا مــن
ن ـه ـض ــة اإلمـ ـ ـ ـ ــارات مـ ــن خ ــال
صــور خــاصــة بــالـمـجـلــة ،ت ــروي مــراحــل مــن تــاريــخ اإلم ــارات،
وذلك في معرض نظمه الجناح الكويتي في إكسبو 2020
دبي ،بعنوان «اإلمارات بعيون العربي».

وم االست
م
ل
طار

وح ـت ــى ال ي ـك ــون بـصـيــص األمـ ــل م ـف ـق ــوداً تـمــامـ ًـا
ف ــي إم ـك ــان ـي ــة ت ــوف ـي ــر وجـ ـب ــات ت ـغ ــذي ــة م ــدرس ـي ــة
ألطـ ـف ــال أف ــري ـق ـي ــا ،فـ ــإن ال ـم ـس ــؤول ــة األم ـم ـي ــة،
كــارمــن بــربــانــو ،فتحت نــافــذة «اسـتـعــادة» دعم
شــركــاء سابقين لبرنامج األغــذيــة العالمي بعد
انـقـطــاع دام عــامـيــن بـفـعــل انـتـشــار «ك ــورون ــا» ،مع
الـبـحــث عــن شــركــاء ج ــدد ،وذل ــك عـبــر مـنـصــة إكسبو
 2020دب ــي ،مــن خ ــال الـمـشــاركــة فــي قـمــة «ري ــواي ــرد»
التي احتضنها الحدث العالمي.

ن « جوج و
ر
ي
و
و»

عيون العر
ب
ي

وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـا ل ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــة
األرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،فـ ـ ـ ـ ــإن
إكـ ـ ـسـ ـ ـبـ ـ ــو  2020دبـ ـ ــي
ح ـق ــق م ـك ــاس ــب ه ــائ ـل ــة م ـن ـهــا،
بـلــوغ حــاجــز ال ـ  8مــايـيــن زي ــارة قـبــل انـتـهــاء الـشـهــر الـثــالــث،
ً
ً
وملكا لزيارة الحدث ،وحصول  120مبنى
رئيسا
وتوافد 30
م ــن الـمـبــانــي الــدائ ـمــة عـلــى ش ـه ــادات «ل ـي ـيــد» م ــن الـمـجـلــس
األمريكي لألبنية الخضراء ،وغيرها من األرقام المبهرة.

ع

سياد اإلقليم

أل
لغة ا رقام

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــت أحـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد
ال ـخ ـط ـي ــب ،الــرئ ـيــس
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـ ــذي لـ ـلـ ـتـ ـطـ ــويـ ــر
وال ـ ـت ـ ـس ـ ـل ـ ـي ـ ــم ال ـ ـ ـع ـ ـ ـق ـ ـ ــاري ف ــي
إك ـس ـب ــو  2020دبـ ـ ــي ،إل ـ ــى ال ـت ـخ ـط ـي ــط ن ـح ــو ط ـ ــرح أراض،
لتطويرها لمشاريع سكنية وفندقية وتجارية وخدمية من
قـبــل شــركــات الـتـطــويــر ال ـع ـقــاري الــراغ ـبــة بــاسـتـثـمــار الـفــرص
ال ـتــي تــزخــر بـهــا «دس ـتــركــت  2020دبـ ــي» ،بــاعـتـبــارهــا مــديـنــة
المستقبل.

نغام برازي
أ
لية

أسعدت
البرازيل،
زوار م ـ ـع ـ ــرض
إك ـس ـب ــو  2020دب ــي،
بــأنـغــام وإي ـقــاعــات ،األم ــر ال ــذي جـعــل جـمــوع الــزائــريــن ،يـجــدون في
أنـغــام بــاد الـســامـبــا ،مــزيـجـ ًـا بثقافات أخــرى كاألفريقية واألمريكية
واألوروبية ،وغيرها من الفنون التراثية.

حفيز األج
ت
يال

شـ ـ ـكـ ـ ــل إك ـ ـس ـ ـب ـ ــو،
بـ ـ ـ ـ ـ ــوابـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـت ـ ـح ـ ـف ـ ـي ـ ــز
األج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـطـ ـلـ ـع ــة
إل ــى ح ـيــاة واعـ ــدة ،ومـسـتـقـبــل
ي ـس ــوده ال ـس ــام واألمـ ـ ــان ،وب ـم ــا ج ـع ــل ال ـح ــدث ال ـعــال ـمــي،
مـصــدراً إلرســال رســائــل غاية فــي اإليجابية فــي جــوانــب ذات
مساس بحياة سكان الكرة األرضية.

٠٥
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إبداع
العقول

«الشهر الثالث»

إعجاز ياباني
دبي-عليشدهان
خطت اليابان ،خطوة كبرى في مشوار خدمة البشرية،
ب ـص ـن ــاع ــة إعـ ـجـ ــاز ع ـل ـم ــي بـ ــاهـ ــر ،ت ـم ـث ــل فـ ــي  6اخ ـت ــراع ــات
أبدعتها عقول اليابانيين ،في  4قطاعات حياتية مؤثرة
ف ــي م ـســار اإلن ـســان ـيــة ،ت ــم اإلف ـص ــاح عـنـهــا خ ــال الـشـهــر
ال ـثــالــث م ــن إكـسـبــو  2020دب ــي ،والـ ــذي يـشـكــل ،ط ــوال
ع ـم ــره ال ـم ـم ـتــد إلـ ــى  170ع ــام ـ ًـا ،م ـي ــدان ـ ًـا رح ـب ـ ًـا لـلـتـنــافــس
ال ـم ـش ــروع ب ـيــن األمـ ــم وال ـش ـع ــوب ف ــي م ـج ــاالت ال ـع ـلــوم
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا واالخـ ـتـ ــراعـ ــات ،ال ـس ــاع ـي ــة بـمـجـمـلـهــا إل ــى
تجويد الحياة ،ورسم مستقبل واعد لعموم البشر.

ماركة دولية

وف ــي بـ ــادرة مــذه ـلــة ،كـشـفــت ال ـي ــاب ــان ال ـن ـقــاب م ــن خــال
إكسبو ،عن آخر ما توصلت إليه في مجال االختراعات
العلمية ،الـتــي زادت مــن مـسـتــوى قـنــاعــة الـبـشــريــة ،بــأن
البلد اآلسـيــوي الـعــريــق ،بــات أحــد أبــرز أعـمــدة منظومة
ال ـت ـطــور ال ـت ـك ـنــولــوجــي ف ــي ال ـع ــال ــم ،ب ــل ه ــو ال ـم ـت ـفــرد فــي

الـكـثـيــر مــن االخ ـت ــراع ــات ،الـتــي جـعـلــت مــن اسـمــه مــاركــة
ً
غالبا مــا تقترن بــالـجــودة والمتانة ،والثقة شبه
دولـيــة،
المطلقة بكل ما هو ياباني.

 6اختراعات

وتـمـثـلــت االخ ـت ــراع ــات ال ـيــابــان ـيــة الـ ـ  6ف ــي ،األول ،تـقـنـيــة
ألـيــاف النانو ،الثاني ،نظام الطب التجديدي ،الثالث،
آلـ ـي ــة ت ــول ـي ــد ال ـط ــاق ــة ال ـم ـغ ـن ــاط ـي ـس ـي ــة ،ال ـ ــراب ـ ــع ،ص ـنــاعــة
الــزيــوت مــن نـفــايــات اإلط ــارات ،الـخــامــس ،فــاتــر الـتـقــاط
ال ـغ ـبــار وال ـف ـي ــروس ــات ،وال ـس ــادس ،تـقـنـيــة إن ـت ــاج الـمـيــاه
المعدنية مــن الـهــواء ،فــي  4قطاعات ،تمثلت بالزراعة
والصناعة والصحة والطاقة.

مرور الهواء

وي ـت ـل ـخــص اخ ـت ــراع أل ـي ــاف ال ـن ــان ــو ،ف ــي تـقـنـيــة «MAGIC
 ،»FIBERل ــزراع ــة ال ـن ـب ــات ــات ،وإن ـت ــاج األغ ــذي ــة بـكـمـيــات
كـ ـبـ ـي ــرة ،ع ـب ــر ج ـع ــل ت ـل ــك األل ـ ـي ـ ــاف ،وسـ ـي ــط ن ـم ــو بـ ــدون
اسـتـخــدام الـتــربــة ،وتـمــريــر الـهــواء مــن دون الـمــاء ،وبما

ألمانيا

ثالجة شمسية

بــرعــت ألـمــانـيــا بـتـقــديــم اخ ـت ــراع «ثــاجــة شـمـسـيــة» ،تعمل
ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـق ــل ع ـ ــن ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ،اع ـ ـت ـ ـم ـ ــاداً عـ ـل ــى ت ـق ـن ـيــة
«ال ـت ـب ـخ ـي ــر» ال ـق ــائ ــم ع ـل ــى ث ـنــائ ـيــة ال ـم ــاء وال ـش ـم ــس بـنـسـبــة
 ،% 100ليكون االخـتــراع ،مــن بين أميز االخـتــراعــات التي
ت ــم ال ـك ـشــف ع ـن ـهــا ف ــي ال ـش ـهــر ال ـث ــال ــث م ــن إك ـس ـب ــو ،كــونــه
ُيـسـهــم فــي تمكين الـمـنــاطــق الـنــائـيــة الـمـفـتـقــدة إلــى شبكة
الكهرباء ،من تخزين األدوية واللقاحات دون تلف.

اختراعات
في  4قطاعات

ُي ـس ـهــم ف ــي ح ــل م ـع ـضــات ن ـقــص األغ ــذي ــة ف ــي ال ـعــالــم،
إض ــاف ــة إل ــى اس ـت ـخــدام اخ ـت ــراع أل ـي ــاف ال ـنــانــو ف ــي صـنــاعــة
ال ـ ـم ـ ــاب ـ ــس ال ـ ـع ـ ــازل ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــرارة ،ب ـ ــاس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام ال ـ ـصـ ــوف
الزجاجي ،وألياف السليلوز ،وتقديم مالبس «نانوية»
تـمـتــاز بـمـقــاومــة ال ـمــاء ،والـتـخـلــص مــن رطــوبــة الـجـســم،
وال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى م ـن ــاس ــب م ــن الـ ـحـ ــرارة ،إل ــى
جــانــب اس ـت ـخــدام اخ ـتــراع أل ـيــاف الـنــانــو فــي صـنــاعــة آالت
امتصاص الصوت.

التقاط الغبار

أم ــا اخ ـتــراع فــاتــر الـتـقــاط الـغـبــار وال ـف ـيــروســات ،فيتمثل
في آلية صحية ،تعمل على التقاط الجسيمات والغبار
ً
نقيا بشكل
والفيروسات ،ما يجعل الهواء المستنشق،
تــام ،فيما اشتمل اخـتــراع نظام الطب التجديدي ،على
تقنية زراع ــة الـخــايــا الـجــذعـيــة ،بــاسـتـخــدام ســائــل عالي
الـجــودةُ ،يستخلص خــال عملية زراعــة الـخــايــا ،بينما
يتعلق اختراع الطاقة المغناطيسية ،بآلية جديدة تهدف
إلــى تــولـيــد الـطــاقــة لــأجـيــال الـقــادمــة مــن عـمــر البشرية،

السعودية
دلة إلكترونية

أفصح مكتب براءات االختراع التابع لمجلس التعاون لدول الخليج
الـعــربـيــة ال ـم ـشــارك ف ــي إك ـس ـبــو ،ع ــن اخ ـت ــراع س ـع ــودي غـيــر مـسـبــوق،
عـبــارة عــن لوحة إلكترونية ذكـيــة ،على شكل دلــة تتحكم فــي مراحل
إعـ ــداد ال ـق ـهــوة تـقـنـيـ ًـا ،وتـقــديـمـهــا لـلـضـيــوف بــأس ـلــوب ع ـص ــري ،يــراعــي
ال ـط ــري ـق ــة ال ـم ـع ــروف ــة ل ـت ـقــديــم ال ـق ـه ــوة ال ـع ــرب ـي ــة ،م ــا ي ـس ـهــم ف ــي حــل
ً
غالبا ما تشهدها الطريقة التقليدية.
اإلشكاالت ،التي

بـ ــاسـ ـتـ ـخـ ــدام ن ـ ـظـ ــام ت ـض ـخ ـي ــم ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوران ال ـم ـغ ـن ــاط ـي ـس ــي
ً
حاليا ،حيث يمتاز
المستقل عن الوقود المتعارف عليه
النظام الجديد بالتكلفة المنخفضة ،وسهولة التركيب،
واإلسهام في حل معوقات الطاقة في بلدان عدة ،وبما
ُيسهم في تعزيز التنمية المستدامة للمجتمع الدولي.

مياه الشرب

ويـتـلـخــص اخ ـتــراع تـقـنـيــة الـمـيــاه الـمـعــدنـيــة مــن ال ـهــواء،
ف ــي إنـ ـت ــاج ال ـم ـي ــاه ال ـم ـع ــدن ـي ــة م ــن ال ـ ـهـ ــواء ،ع ـب ــر تـنـقـيــة
مـيــاه األنـهــار واالسـتـحـمــام ،وتحويلها إلــى مـيــاه صحية
صــال ـحــة ل ـل ـش ــرب ،واإلسـ ـه ــام ف ــي م ـعــال ـجــة إش ـكــال ـيــات
ن ـق ــص الـ ـمـ ـي ــاه ،وتـ ــأخـ ــر وصـ ـ ــول اإلمـ ـ ـ ـ ــدادات فـ ــي حـ ــاالت
الكوارث واألزمــات ،فيما يتمثل اختراع صناعة الزيوت
مــن نـفــايــات اإلطـ ــارات ،فــي تـحــويــل الـنـفــايــات الـبـتــرولـيــة
إلى غاز عبر االنحالل الحراري ،من خالل تبريد الغاز،
وبـمــا يـقــود إلــى الـتـخـلــص وإع ــادة اسـتـخــدام المنتجات
ال ـب ـت ــرول ـي ــة وال ـب ــاس ـت ـي ـك ـي ــة ،وم ـن ـه ــا إط ـ ـ ــارات ال ـس ـي ــارات
المستعملة.

الكاميرون

نظام «ميكروسكوب»

كشفت الكاميرون في إكسبو ،النقاب عن اختراع عالمي غير مسبوق،
بــاســم «ج ــي آي ســي م ـيــد» ،ع ـبــارة عــن ن ـظــام «م ـي ـكــروس ـكــوب» رقـمــي،
ي ـم ـكــن اس ـت ـخ ــدام ــه ع ـل ــى ال ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة ،ل ــإس ـه ــام ب ـق ــوة ل ـل ـحــد مــن
مـ ـعـ ــدالت ال ــوفـ ـي ــات ال ـن ــات ـج ــة عـ ــن سـ ــرطـ ــان الـ ـثـ ــدي وعـ ـن ــق الـ ــرحـ ــم ل ــدى
النساء ،في البلدان التي تفتقر إلــى الخدمات الصحية المطلوبة في
هذا المجال اإلنساني الحيوي.
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«دي بي وورلد»
حاضر مشرق
ومستقبل مبهر

جانب من جناح موانئ دبي العالمية في «إكسبو» | تصوير :إبراهيم صادق

بوصفها جزءاً من إرث دستركت  ،2020تحول موانئ دبي العالمية «دي بي
وورلد» ،جناحها ،إلى كلية دائمة مخصصة للتميز اللوجستي ،كونها مركزاً
ً
عالميا جديداً للتعليم واالبتكار ،يحفظ تدفق التجارة.

يتكون المبني من خمسة طوابق بزوايا مستديرة ،ويتزين بقطع من الزجاج
وال ـم ـعــادن الـمــوضــوعــة بـشـكــل طــولــي ،وتـضـفــي ه ــذه الـقـطــع الـمـلــونــة األحـمــر
واألخضر واألبيض ،حيوية على الواجهة.
يستعرض الجناح تاريخ دبي واإلمارات في قطاع الشحن ،ومستقبل القطاع،
والتأثير الــذي تتركه حــركــة البضائع على حياتنا اليومية ،بــدءاً مــن حفر خور
دبي في خمسينيات القرن الماضي ،إلى بناء ميناء جبل علي.
وخ ــارج ال ـج ـنــاح ،يـسـتـقـبــل ال ـن ـمــوذج األول ــي لـجـهــاز «هــايـبــرلــوب كــارغــو سـبـيــد»
ال ـ ــزوار ،وف ــي ال ــداخ ــل ،ي ــذه ــب ال ـ ــزوار ف ــي رح ـل ــة إل ــى مـسـتـقـبــل ع ــال ــم ال ـت ـجــارة
الـعــالـمـيــة ،عـبــر مـجـمــوعــة مــن الـتـجــارب والـمـعــارض الـتـفــاعـلـيــة ،مـقــدمـ ًـا تجربة
رائـعــةُ ،تـظـهــر ق ــدرة الـبـيــانــات عـلــى إح ــداث نـقـلــة فــي حـيــاة الـنــاس ،كـمــا يسلط
ال ـج ـنــاح ال ـض ــوء عـلــى مـنـظــومــة م ــوان ــئ دب ــي ،ال ـتــي تـضــم  190وح ــدة تـجــاريــة،
موزعة على  68دولة في  6قارات ،وتبلغ استثماراتها  14.7مليار درهم في
التكنولوجيا الرقمية( .دبي -رشا عبد المنعم)
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«سي إن إن»:

تصميم جناح اإلمارات ضمن األكثر إبهاراً
دبي-سيدصالح
وص ـف ــت ش ـب ـكــة «س ــي إن إن» ال ـج ـن ــاح اإلمـ ــاراتـ ــي ف ــي «إك ـس ـبــو
 2020دب ــي» بــأنــه يمتلك تـصـمـيـمـ ًـا ضـمــن األكـثــر إب ـهــاراً وجــذبـ ًـا
لالنتباه في حدث زاخر بالتحف المعمارية ،ونشرت الشبكة
تقريراً عن جناح اإلمارات بعنوان «جناح اإلمارات الساحر في
«إكسبو» تعلوه أجنحة «صقر» .كما استعرض التقرير وصف
الـجـنــاح مــن ال ـخ ــارج وأي ـض ـ ًـا خـصــائـصــه الـمـعـمــاريــة ومـكــونــاتــه
من الداخل ،وذكر أن مبنى الجناح المكون من أربعة طوابق
ُمـغـطــاة بـعــدد  28جـنــاحـ ًـا مــن األلـيــاف الـكــربــونـيــة ،الـتــي يمكن

فـتـحـهــا فــي غ ـضــون ث ــاث دقــائــق فـقــط إلظ ـهــار أل ــواح شمسية
مـبـنـيــة داخ ـل ـه ــا ،وأف ـ ــاد ال ـت ـقــريــر بــأن
ه ــذه األل ـ ــواح ع ـنــدمــا ال ت ـكــون فــي
وضــع االسـتـخــدام تبقى متمتعة
ب ــال ـح ـم ــاي ــة مـ ــن الـ ـعـ ــوامـ ــل ال ـم ـن ــاخ ـي ــة
كالعواصف الرملية.

وأوض ــح الـتـقــريــر أن أجـنـحــة الـصـقــر الـتــي تـعـلــو جـنــاح اإلم ــارات
تـسـتـطـيــع تـغـيـيــر أوضــاعـهــا فــي نـطــاق ي ـتــراوح بـيــن زاوي ـتــي 110
و 125درجــة ،وذلــك كــي تتمكن مــن امتصاص ضــوء الشمس
ع ـلــى ن ـحــو أف ـض ــل ،وأي ـض ـ ًـا ت ــوزي ــع ال ـك ـهــربــاء ال ـتــي تـنـتـجـهــا إلــى
شبكة الكهرباء الرئيسية في الموقع.
وأضاف أن ضخامة حجم ووزن األجنحة تقتضي
ف ـت ـح ـه ــا ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـمـ ـت ــول ــدة م ـ ــن ث ــاث
أس ـطــوانــات هـيــدرولـيـكـيــة ،وال ـتــي يـتـعـيــن أن تـتـحــرك
على نحو متزامن في دقة متناهية لتالفي أي تحرك عشوائي
ً
تشققا في هيكل األجنحة نفسها .وقال كاالترافا:
قد يسبب
«تـطـلــب ه ــذا ال ـجــانــب م ــن الـتـصـمـيــم الـهـنــدســي لـسـطــح مـبـنــى
ً
انتباها شديداً».
الجناح اإلماراتي

مشاركة

طـبـيـعـيــة ،خـلــق ظ ــال تـقـلــل ال ـح ــرارة الـمـنـعـكـســة ،وإت ــاح ــة حـيــز
يحمي الزوار من التعرض المباشر للحرارة».

وت ـط ــرق ال ـت ـق ــري ــر إل ــى ال ـت ـص ـم ـيــم ال ـخ ــارج ــي ل ـل ـج ـن ــاح ،ف ــذك ــر أن ــه
ُم ـص ـم ــم ع ـل ــى ش ـك ــل خ ـي ـم ــة ب ــدوي ــة ت ـق ـل ـي ــدي ــة ت ـق ــع ف ــي مـنـتـصــف
مسرح ُمد ّر ج كروي الشكل ،وتحيط بها ُ
المسطحات الخضراء
والنباتات من كل جانب وتعلوها مباشرة فتحة
عمالقة لإلضاءة ،وأضاف :إن مساحة الجناح
هــي األكـبــر بين كــافــة أجنحة الــدول ُ
المشاركة
فـ ــي «إكـ ـسـ ـب ــو  2020دبـ ـ ــي» ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق إذ
تبلغ  161.000قــدم ُمــربـعــة «نـحــو  150,000مـتــر مــربــع» .وقــال
كاالترافا« :بما أن موقع الحدث في منطقة شديدة الحرارة ،كان
مــن األهـمـيــة الـشــديــدة بـمـكــان إنـشــاء بيئة ب ــاردة وهــادئــة لتزويد
الـ ــز ّوار بــالــراحــة بـعـيــداً عــن ح ــرارة ال ـش ـمــس» ،وأضـ ــاف« :نـجـحـنــا
في تحقيق ذلــك بالمزج بين حمامات سباحة كبيرة
وأشـ ـ ـج ـ ــار ل ـت ـب ــري ــد الـ ـ ـه ـ ــواء بـ ـص ــورة

تجارب

ث ــم ت ـح ــدث ال ـت ـقــريــر ع ــن الـتـصـمـيــم ال ــداخ ـل ــي لـلـجـنــاح ف ــذك ــر أنــه
يتيح ل ــزواره ســت تـجــارب تفاعلية فــي ســت مـنــاطــق ،تجسد كل
منها فـصـاً فــي تــاريــخ اإلم ــارات .وأفــاد بــأن إحــدى هــذه التجارب
ُتـسـمــى ُ
«مـلـتـقــى ال ـط ــرق» وتـتـضـمــن  70قـطـعــة م ـعــروضــة جــرى
ت ــداول ـه ــا ت ــاري ـخ ـي ـ ًـا ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط ك ـح ـب ــوب ال ـب ــن،
زجاجات العطور ،الآللئ ،وغيرها ،وذلك ُبغية تسليط الضوء
عـلــى الـمــوقــع الـجـغــرافــي ل ــإم ــارات ،وال ــذي جـعــل مـنـهــا ُ
«مـلـتـقــى
لطرق» التجارة التاريخية منذ
آالف السنين .وأكــد كــاالتــرافــا
أن ال ـم ـب ــادئ ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،ال ـتــي
الـ ـت ــزم ب ـه ــا ع ـن ــد وض ـ ــع ال ـت ـص ـم ـيــم
الـ ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ــي ل ـ ـج ـ ـن ـ ــاح اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ت ـ ـت ـ ـفـ ــق م ــع
م ــوض ــوع ،ض ـم ــن ال ـم ــواض ـي ــع ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ال ـث ــاث ــة فــي
«إك ـس ـبــو  2020دب ــي» ،وه ــو «االس ـت ــدام ــة» ،وق ــال كــاالتــرافــا:
«أردت م ـ ــن ال ـت ـص ـم ـي ــم
الـ ــداخـ ـلـ ــي ل ـل ـج ـن ــاح
أن أت ـ ـي ـ ــح الـ ـفـ ــرصـ ــة
لــزواره ،الكتشاف التاريخ
ال ـث ــري ل ـل ـم ـن ـط ـقــة ،ب ــاإلض ــاف ــة
إل ـ ــى ابـ ـتـ ـك ــاراتـ ـه ــا ال ــراه ـن ــة
وآفاقها المستقبلية».

إلهام

وتضمن التقرير مقابلة مع المعماري اإلسباني -السويسري
األش ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،سـ ـ ــانـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ــاغـ ـ ــو
كـ ـ ــاالتـ ـ ــرافـ ـ ــا ،والـ ـ ـ ـ ــذي ص ـم ــم
جـ ـنـ ــاح اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات .وق ـ ـ ــال كـ ــاالتـ ــرافـ ــا:
«ي ـس ـت ـن ــد اإلطـ ـ ــار ال ـم ـف ــاه ـي ـم ــي لـتـصـمـيــم
الجناح إلى اإللهام ُ
المستمد من
ُ
رشاقة وقوة الصقر ،والذي يعد
الطائر الوطني فــي اإلم ــارات»،

موقع بريطاني :إكسبو ُيحفز السياحة في اإلمارات
استثمارات

دبي-سيدصالح
ذك ــر م ــوق ــع «ان ـت ــرج ـي ــم» ال ـش ـب ـكــي ال ـبــري ـطــانــي ،أن «إك ـس ـب ــو 2020
دب ــي» ،يــدعــم ال ـن ـشــاط الـسـيــاحــي فــي دب ــي ،وف ــي اإلمـ ــارات بصفة
عامة ،مُ تحدياً المتحور «أو -ميكرون» ،أحدث السالالت المتحورة
عــن جائحة «كوفيد  ،»19والــذي يتفشى حالياً على نطاق واســع
في مختلف دول العالم .ونشر الموقع تقريراً عن «إكسبو 2020
دب ـ ــي» ،ب ـع ـن ــوان «إك ـس ـب ــو ُي ـح ـ ّـف ــز ال ـس ـي ــاح ــة ف ــي اإلم ـ ـ ــارات» .وأفـ ــاد
الـتـقــريــر بــأن الـحــدث مــن جـهــة ،و«مـهــرجــان دبــي لـلـتـســوق» ،الــذي
تنعقد دورته لعام  2021حالياً ،احتفاالت العام الجديد ،وحملة
«وجهات دبي» السياحية ،من جهة أخرى ،يسهمون جميعاً في
استقطاب أعداد هائلة من السياح إلى اإلمارة.
واستشهد التقرير بتصريحات لمسؤولين تنفيذيين فــي قطاع
الـسـيــاحــة والـضـيــافــة بــدبــي ،تـفـيــد ب ــأن ال ـم ـصــادر الــرئـيـســة لـلـسـيــاح
ال ـقــادم ـيــن إل ــى دب ــي ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن ،تـشـمــل روس ـي ــا ،الـهـنــد،
باكستان ،المملكة العربية السعودية ،وأوروبا.

دبي-مرفتعبدالحميد
نظمت وزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزية مؤتمراً صحافياً

فــي الجناح الماليزي بإكسبو  2020دبــي ،بهدف الترويج لماليزيا
كــوج ـهــة مـسـتـقـبـلـيــة لـلـسـيــاحــة الـبـيـئـيــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،وذلـ ــك ضـمــن
أسـبــوع السياحة البيئية فــي جناح ماليزيا الــذي يستمر فــي الفترة
مــن  26إلــى  31مــن ديسمبر الـجــاري ،ويستلهم األسـبــوع فعالياته
من سياسة السياحة الوطنية الماليزية  2030 - 2020والتي تسلط
الضوء على ممارسة السياحة المستدامة والمسؤولة.
ومــن ناحيتها أوضـحــت داتــو ســري حــاجــة نــانـســي شـكــري وزيــرة
الـسـيــاحــة وال ـف ـنــون والـثـقــافــة الـمــالـيــزيــة خ ــال الـمــؤتـمــر أن مــالـيــزيــا
ان ـض ـم ــت إلـ ــى  16م ـن ـظ ـمــة ،ت ـت ـك ــون م ــن خ ـم ـســة م ـج ــال ــس سـيــاحــة
حكومية ،وثالث جمعيات ،وسلسلة فنادق واحدة ،ومالك منتج
واحد ،وستة منظمي رحالت ،وأكدت على سياسة الوزارة الرامية
إلى تعزيز وتنشيط السياحة إلى ماليزيا ال سيما من مواطني دولة
اإلم ـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة وم ــن مــواط ـنــي دول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي والشرق األوسط بشكل عام.

تعريف

ويـ ـجـ ــري خ ـ ــال أسـ ـبـ ــوع ال ـس ـي ــاح ــة ال ـب ـي ـئ ـي ــة فـ ــي م ــال ـي ــزي ــا ت ـعــريــف
ال ـم ـشــارك ـيــن ال ـمــزيــد ح ــول وج ـه ــات ال ـن ـظــر الـمـخـتـلـفــة لـلـسـيــاحــة
البيئية في ماليزيا من قبل المتحدثين الماليزيين المشهورين
ف ــي ورش ال ـع ـمــل ال ـت ــي يـنـظـمـهــا ال ـج ـنــاح ع ـلــى ه ــام ــش أس ـبــوع

وأوض ــح الـتـقــريــر أن ــه فــي ظــل الـسـمـعــة الـعــالـمـيــة الـطـيـبــة ،الـتــي
اك ـت ـس ـب ـت ـه ــا اإلمـ ـ ـ ــارات فـ ــي مـ ـج ــال ت ـط ـع ـي ــم س ـك ــان ـه ــا ب ــال ـل ـق ــاح ــات
المُ ضادة لجائحة «كوفيد  ،»19باعتبارها واحدة من أعلى دول
العالم فــي مـعــدالت التطعيم ،فــإن االسـتـثـمــارات الـتــي رصدتها
ال ــدول ــة ،لــاس ـت ـفــادة سـيــاحـيــاً م ــن «إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي» ،تــؤتــي
ثـمــارهــا الـمــرجــوة .وذك ــر الـتـقــريــر أن إي ــرادات قـطــاع الـضـيــافــة في
دبــي ،خــال ديسمبر الـجــاري ،أعـلــى بنسبة  ،% 170بالمقارنة
م ــع إي ــرادات ــه ف ــي دي ـس ـم ـبــر  .2020وأضـ ــاف ال ـت ـقــريــر أن الـس ـيــاح
الـمــوجــوديــن فــي دبــي حــالـيــاً ،يـبــدو أنـهــم يـعـتــزمــون الـبـقــاء فيها
ل ـف ـتــرات أطـ ــول .وأوضـ ــح ال ـت ـقــريــر أن «إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي» ،لــه
دور هام في تحفيز السياح للبقاء في دبي لمدة أطول ،وذلك
بحُ كم مساحته الهائلة ،وعدد األجنحة التي يتضمنها ،إذ يتفق
غالبيتهم أن موقع «إكسبو  2020دبــي» ،يحتاج لـلــزيــارة لمدة
 3أيــام على األقــل ،كــي يتمكنوا مــن زيــارة أكـبــر عــدد ممكن من
األجنحة.

» زوار في إكسبو 2020دبي | تصوير :إبراهيم صادق

«زوروا ماليزيا»
مستقبل سياحة البيئة

السياحة البيئية في ماليزيا ،واحتفلت الوزيرة بهذه المناسبة في
الجناح الماليزي بإكسبو دبــي ،وأدارت إطــاق «تريشا» التقليدية
الماليزية ،أو المعروفة محل ًيا باسم «بيكا» ،باإلضافة إلى العديد
مــن الـبــاقــات الماليزية الـتــي تسلط الـضــوء على منتجات السياحة
البيئية الجديدة في وجهات مختلفة في ماليزيا.

سيالنجور

وتـسـتـهــدف والي ــة سـيــانـجــور الـمــالـيــزيــة ال ـع ــودة السـتـقـبــال الـسـيــاح
األجـ ــانـ ــب م ــع ب ــداي ــة ف ـب ــراي ــر ال ـم ـق ـب ــل ،م ــع ت ــوق ــع س ـي ــاح ــة ال ــوالي ــة
اس ـت ـه ــداف الـ ـعـ ــودة لـ ــأرقـ ــام ال ـم ـس ـج ـلــة ق ـب ــل (كـ ــوفـ ـيـ ــد ،)19حـيــث
اسـتـقـبـلــت مــالـيــزيــا نـحــو  32ألــف ســائــح مــن اإلمـ ــارات .وانـطــاقــاً من
إكـسـبــو  2020دب ــي أطـلـقــت سـيــاحــة سـيــانـجــور الـحـمـلــة الـتــرويـجـيــة
لـلـسـيــاحــة ف ــي ال ــوالي ــة أث ـن ــاء ت ـظــاهــرة األس ـب ــوع ال ـس ـيــاحــة الـمــالـيــزي
الـ ــذي ان ـط ـل ـقــت ف ـعــال ـيــاتــه ف ــي ج ـن ــاح م ــال ـي ــزي ــا .وقـ ــال ي .تـ ــوان هــي
لــوي سـيــان رئـيــس الـلـجـنــة الــدائـمــة للسياحة والـبـيـئــة والتكنولوجيا
الخضراء وشؤون السكان المحليين األصليين في والية سيالنجور
الماليزية ،إن إكسبو  2020دبي هو المحطة المثالية بالنسبة لنا
إلع ــان ال ـعــودة السـتـقـبــال الـسـيــاح األجــانــب خ ــال الـعــام الـمـقـبــل،
مـضـيـفــاً «ن ـتــوقــع ع ــودة اس ـت ـق ـبــال ال ـس ـيــاح األج ــان ــب خ ــال فـبــرايــر
المقبل ،وحالياً توجد السياحة األجنبية لكن بأعداد قليلة ،إذ
يمكن لـلـســائــح األجـنـبــي الـقــدوم والـخـضــوع ألسـبــوع كــامــل من
الحجر الصحي فــي جــزيــرة لـنـكــاوي وبـعــد نهاية فـتــرة الحجر
يمكنه السفر ألي منطقة في ماليزيا».

» جانب من المؤتمر الصحافي
| تصوير :زافير ويلسون
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»  7509أطفال شاركوا في مخيم
«إكسبو» الشتوي منذ انطالقه | البيان

دبي-رحابحالوة

وخصص إكسبو ثالث مناطق للتسجيل في المخيم موزعين
على جناح تيرا الواقع بمنطقة االستدامة وعند مدخل منطقتي
التنقل والفرص ،ويتضمن المخيم زيارة لدولتين مشاركتين في
إكسبو باإلضافة إلى جولة في القطار
تـجــوب بهم أروقــة إكـسـبــو ،ويـتــم تنفيذ معسكر للمشاركين
ك ــل ســاع ـت ـيــن اع ـت ـب ــاراً م ــن ال ـس ــاع ــة  11ص ـب ــاح ــاً ح ـت ــى ال ـس ــاع ــة 6
ونـصــف م ـســاءً  .وح ــرص إكـسـبــو عـلــى تــوفـيــر أعـلــى مـعــايـيــر األمــن
والـســامــة فــي جــوالت األطـفــال ابـتــداءً مــن تــوفـيــر اس ــوارة تحمل
م ـع ـلــومــات تـعــريـفـيــة ع ــن ال ـط ـفــل وت ـح ــوي أرق ــام ــاً ل ـل ـتــواصــل مــع
المشرف على الجولة ،حيث يتم توفير اثنين من المشرفين مع
األطفال خالل الجولة ،ويتكون كل جروب من  24طفالً ،فضال ً
عن اتباع كل اإلرشادات التي تضمن السالمة الصحية لألطفال.
وي ـتــولــى ال ـم ـشــرفــون عـلــى ال ـج ــروب تـعــريــف األط ـف ــال بـطـبـيـعــة
ال ـج ــول ــة ،وكـيـفـيــة ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـت ـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي وغ ـي ــره مــن
اإلج ـ ــراءات ،ف ـض ـا ً عــن تـعــريـفـهــم بـمـحـتــويــات األج ـن ـحــة وم ــا هي
ثقافة الدولة التي يتم زيارتها.

لم يغفل الحدث العالمي إكسبو  2020دبي ،عن توفير المتعة
والرفاهية لألطفال في أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط خالل
فـتــرة إجــازة الـشـتــاء ،إذ أطـلــق إكسبو المخيم الشتوي لألطفال
للمساهمة في إضفاء أجواء من الرفاهية على إجازتهم الشتوية،
ويضمن المخيم جولة ألطـفــال مــن زوار إكسبو المسجلين في
الـمـخـيــم الـشـتــوي ال ــذي ج ــاء كـتـجــربــة مـجــانـيــة مــدتـهــا  3ســاعــات
خ ــال ال ـجــولــة ال ــواح ــدة ويـسـتـهــدف األع ـم ــار ال ـتــي ت ـت ــراوح بـيــن 6
و 12عاماً ليتعرفوا خالل المخيم على أجنحة الدول المختلفة
والمشاركة في إكسبو ويمارسوا العديد من األنشطة الممتعة
ليكتشفوا من خاللها ثقافات وعجائب إكسبو.
ومن جانبه أوضح مصعب األفندي مسؤول المخيم الشتوي
في منطقة االستدامة ،أن المخيم شارك فيه نحو  7آالف و509
أطفال منذ انطالقته في  12ديسمبر حتى اليوم ،على أن تختتم
فعاليات المخيم في  30من الشهر ذاته.

هنغاريا

اندماج في الطبيعة
من القطرة األولى

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

دبي–رشاعبدالمنعم
تعرف المجر أو هنغاريا باسم أرض المياه فهي موطن أكثر
مــن  1400نـبــع مـيــاه يقصدها الـسـكــان مــن أجــل االسـتــرخــاء
وال ـع ــاج .ويـحـتـفــي ج ـنــاح هـنـغــاريــا فــي إكـسـبــو  2020دبــي
وتحت شعار جــذور المياه المجرية بهذا التقليد العريق،
إذ تـقـبــع الـمـبــانــي الـتــاريـخـيــة الـتــراثـيــة عـلــى امـتــداد
ض ـ ـف ـ ــاف ن ـ ـهـ ــر ال ـ ـ ــدان ـ ـ ــوب حـ ــول
ث ـ ـقـ ــافـ ــة االسـ ـتـ ـحـ ـمـ ــام
واالستشفاء

بالمياه المعدنية عبر الغوص في طبيعة المياه الحرارية،
كون أن رسالتها إلى العالم هي االندماج في الطبيعة من
أول قطرة من ينابيعها.

أشجار ذكية

يـتـكــون جـنــاح هـنـغــاريــا مــن مـبـنــى خــرســانــي أسـطــوانــي مزين
بـقـطــع خـشـبـيــة طــوي ـلــة ،وع ـلــى الـجــانـبـيــن ع ـم ــودان مــربـعــان
ً
ً
نسيجا
أيضا بقطع خشبية متداخلة ُتشكل
كبيران مزينان
جذابا من تقاليد الحرف الهنغارية المتوارثة مشيداً
ً
ً
خشبيا
ب ــاس ـت ـخ ــدام ت ـق ـن ـيــة ال ـب ـن ــاء الـ ـجـ ــاف ،إذ ت ــم ت ـق ـل ـيــل ال ـح ــاج ــة
إلـ ــى ال ـم ــاء ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر .وال ـ ــذي ي ـت ــراف ــق م ــع غ ــاب ــة صـغـيــرة
م ــن األشـ ـج ــار ال ــذك ـي ــة ال ـت ــي ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى ش ــاش ــات رق ـم ـيــة
وأس ـق ــف ب ـي ـضــاء ت ـش ـبــه ال ـم ـظ ــات ،إذ يـخــوض

ال ـ ـ ــزوار م ـغ ــام ــرة ش ـي ـق ــة ع ـب ــر ت ـت ـب ــع م ـس ــار أزرق م ـض ــيء فــي
رح ـلــة عـبــر يـنــابـيــع ح ــراري ــة ف ــري ــدة ،وم ــن بـيـنـهــا يـنــابـيــع كـهــف
ميشكولتستابولك األخاذة.

ينابيع حارة

ويتضمن الجناح معلومات عن أشهر المنتجعات الصحية
ال ـك ـب ـي ــرة فـ ــي ب ــودابـ ـس ــت ع ــاص ـم ــة ال ـم ـج ــر (هـ ـنـ ـغ ــاري ــا) ال ـت ــي
ت ـس ـت ـخــدم ي ـنــاب ـيــع ال ـم ـي ــاه ال ـح ــراري ــة كــون ـهــا م ــن الـ ــدول الـتــي
ً
سنويا ،وتتدفق
تشتهر بذلك وتنتج  90مليون متر مكعب
المياه إلى السطح من خالل أكثر من 1000
بئر مسجلة ومعتمدة (منها  280بئراً مصنفة
ً
ً
مياها عالجية) .وتوجد
مياها معدنية ،و270
المياه الجوفية الحرارية والمعدنية في ما ال

يـقــل عــن  %80مــن أراض ــي هـنـغــاريــا .ويـسـتـخــدم االحتياطي
الكبير من هذه المياه بالدرجة األولى في الشرب والعالج،
فـهــي صــاحـبــة أكـبــر ع ــدد مــن يـنــابـيــع الـمـيــاه ال ـح ــارة فــي قــارة
أوروبــا بما يزيد على  1300ينبوع طبيعي للمياه الساخنة
موزعة في مختلف أنحائها .وفي السياق تشتهر بودابست
منذ عام  1934بلقب مدينة منتجعات المياه المعدنية فيها
الـيــوم  118يـنـبــوعـ ًـا وبـئــراً مـحـفــورة تنتج  30ألــف مـتــر مكعب
ً
يوميا من المياه المعدنية والساخنة بدرجات تتراوح بين
 21و 76درجـ ــة م ـئــويــة ،ت ـغ ــذي  24ح ـمــامـ ًـا م ـعــدن ـيـ ًـا ســاخـنـ ًـا
ً
ً
ومسبحا ،وبينها  10تعد مراكز
وحماما للعالج الطبيعي
لـلـعــاج الـطـبـيـعــي .وتـقـســم الـمـيــاه الـجــوفـيــة الـمـعــدنـيــة في
هـ ــذه ال ـم ــدي ـن ــة ال ـع ــري ـق ــة إل ــى
خمس مناطق جيولوجية.
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«إكسبو» يفتح أبوابه حتى الخامسة فجراً

«رأس السنة» احتفاالت لن تتكرر
دبي-غسانخروب
ال ت ـتــوقــف م ـف ــاج ــآت إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي ،ف ـفــي ك ــل ي ــوم يـقــدم
بــرنــامـجـ ًـا جــديــداً ل ــزواره ،وفــي ليلة رأس السنة الـمـيــاديــة يبدو
أن فـعــالـيــاتــه سـتـكــون أك ـثــر إب ـه ــاراً وأل ـق ـ ًـا ،حـيــث تـمــت صـيــاغـتـهــا
بطريقة تــدخــل البهجة فــي قـلــوب الـنــاس وزوار الـحــدث األروع
عــالـمـيـ ًـا ،فـعــالـيــاتــه سـتـبــدأ مــن الـثــالـثــة عـصــراً وسـتـبـقــى مستمرة
«عـلــى نفس واحــد» حتى الخامسة فـجــراً ،حيث ستظل أبــوابــه
م ـف ـتــوحــة ع ـلــى ال ـ ــدوام أمـ ــام ال ـج ـم ـيــع ،وع ـل ــى ال ـم ـن ــوال نـفـســه
ت ـس ـيــر أج ـن ـح ــة الـ ـ ــدول ،ال ـت ــي س ـت ـب ـقــي ب ــواب ــات ـه ــا م ـف ـت ــوح ــة حـتــى
ً
عالقا في الذاكرة
الرابعة فجراً ،في مشهد أسطوري ،سيظل
اإلنسانية طويالً.

محطة رئيسة

في ليلة رأس السنة الميالدية ،ستكون شوارع إكسبو وأروقته
وك ـ ــل زواي ـ ـ ــاه م ـش ـغ ــول ــة ب ــاس ـت ـق ـب ــال الـ ـع ــام الـ ـج ــدي ــد ،ف ــي وق ــت
سـتـعـمــر بــاح ـت ـفــاالت م ـت ـنــوعــة ،بـيـنـمــا س ـت ـكــون س ــاح ــة ال ــوص ــل،
ح ـيــث ق ـلــب إك ـس ـبــو  2020دب ــي ،ه ــي الـمـحـطــة الــرئـيـسـيــة الـتــي
تـحـتـضــن كــافــة الـفـعــالـيــات الـمـبـهــرة ،والـعــد الـتـنــازلــي السـتـقـبــال
الـعــام الـجــديــد ،حيث ستشهد القبة المفتوحة على الفضاء،
ً
إيذانا بميالد
سقوط كرة عمالقة من السماء أمام أعين الزوار
ع ــام ج ــدي ــد ،ف ــي وق ــت س ـت ـض ــاء ف ـي ــه س ـم ــاء ال ـم ـك ــان ب ــاألل ـع ــاب
النارية المذهلة ،التي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة فجراً.
فــي مـعــرض إكـسـبــو  2020دبــي ،لــن يـكــون االحـتـفــال بميالد
ال ـع ــام ال ـجــديــد ع ــادي ـ ًـا ،ف ـهــو ل ــن يـشـبــه غ ـيــره م ــن األم ـك ـنــة حــول

خالد ممدوح

ً
عالميا ،في
العالم ،حيث الفرادة تلف جنبات الحدث األروع
وقت لن يغض فيه المعرض الطرف عن اإلجــراءات االحترازية
الـمـتـبـعــة ،مــن أج ــل ضـمــان ســامــة اإلع ــداد الـضـخـمــة الـمـتــوقــع
وصولها إلــى أرض الـحــدث العالمي ،لمتابعة احـتـفــاالت رأس
الـسـنــة ال ـم ـيــاديــة ،حـيــث ت ـقــوم إدارة ال ـم ـعــرض بــالـتـنـسـيــق مــع
كــافــة الـجـهــات الـمـعـنـيــة فــي دب ــي ،مــن أج ــل تــأمـيــن االحـتـفــاالت
وال ـ ــزوار عـلــى ح ــد سـ ــواء ،وض ـم ــان قـضــائـهــم أوق ــات ـ ًـا جـمـيـلــة فــي
حـضــرة الـحــدث األروع عــالـمـيـ ًـا ،والــذي وعــد زواره بتقديم باقة
تتضمن أروع اإليـقــاعــات الموسيقية والـحـفــات الغنائية التي
تم جمعها من كافة أنحاء العالم ،لتمثل تجسيداً لإلنسانية
بكل جمالياتها وثقافاتها على اختالف منابتها وألسنتها ،وذلك
وسـ ــط إجـ ـ ــراءات وق ــائ ـي ــة واح ـت ــرازي ــة ل ـض ـم ــان س ــام ــة ال ـج ـم ـيــع.
ويُـ ـطـ ـل ــب مـ ــن ج ـم ـي ــع زوار إك ـس ـب ــو  2020دبـ ـ ــي ،الـ ــذيـ ــن ت ـب ـلــغ
أعـمــارهــم  18عــامـ ًـا فـمــا ف ــوق ،إب ــراز مــا يـثـبــت تلقيهم التطعيم
أو نـتـيـجــة سـلـبـيــة ل ـف ـحــص «ب ــي س ــي آر» ال ت ـت ـج ــاوز م ــدت ـه ــا 72
ساعة من موعد الزيارة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن موقع الحدث
ال ــدول ــي م ــزود بـمـحـطــات تـعـقـيــم م ـت ـطــورة ،ويـطـلــب م ــن ال ــزوار
تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.
المشهد الموسيقي في جنبات إكسبو  2020دبــي مزدهر،
وال يـكــاد يـتــوقــف ول ــو لـلـحـظــة ،لـكــن يـبــدو أن ــه سـيـكــون لــه نكهة
أخ ـ ــرى فـ ــي رأس ال ـس ـن ــة الـ ـمـ ـي ــادي ــة ،ح ـي ــث ي ـج ـم ــع ال ـم ـع ــرض
الــدولــي تـحــت سـقـفــه ،ع ــدداً كـبـيــراً مــن منسقي األغــانــي ،الــذيــن
س ـبــق ل ـهــم أن ت ــرك ــوا بـصـمــة الف ـت ــة ف ــي ذاكـ ــرة ال ـع ــال ــم وع ـشــاق
اإلي ـ ـق ـ ــاع ،ح ـي ــث س ـي ـت ــوزع ه ـ ــؤالء فـ ــي ك ــاف ــة ج ـن ـب ــات ال ـم ـع ــرض
الــدولــي ،بــدءاً مــن مسرح اليوبيل الــذي سيستضيف يــوم غد،

ديمتري فيغاس

آرمين فان

تذكرة  95درهماً
صالحة حتى  7يناير
ب ــادر إكـسـبــو  2020دب ــي ،بـتـمــديــد صــاحـيــة الـتــذكــرة
االحتفالية ،التي تتيح دخــوالً متعدداً إلــى الحدث،
وت ـب ـل ــغ ق ـي ـم ـت ـهــا  95دره ـ ـم ـ ـ ًـا ،وذل ـ ــك ل ـغ ــاي ــة ال ـس ــاب ــع
مــن شـهــر يـنــايــر  ،2022فـيـمــا كــانــت الـتــذكــرة صــالـحــة
ســاب ـقـ ًـا ،حـتــى نـهــايــة شـهــر ديـسـمـبــر ال ـج ــاري .ويــزخــر
إكـسـبــو  2020دب ــي ،بـفـعــالـيــات احـتـفــالـيــة مـتـنــوعــة،
ب ـم ـن ــاس ـب ــة ع ـي ــد الـ ـمـ ـي ــاد ورأس ال ـس ـن ــة ال ـم ـي ــادي ــة.
وي ـح ــرص إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي ،أض ـخــم ح ــدث دول ــي
ُيقام منذ بداية الجائحة ،على تطبيق تدابير الوقاية
مــن كــوفـيــد  ،19وفــق أحــدث الـمـسـتـجــدات ،وتشمل
اإلج ــراءات االحـتــرازيــة الـحــالـيــة ،زي ــادة عــدد الـمــرافــق
إلج ـ ــراء اخ ـت ـب ــار ال ـ ـ «بـ ــي س ــي آر» ف ــي م ــوق ــع ال ـح ــدث
ال ــدول ــي ،لـيـصــل عــددهــا إل ــى أرب ــع ن ـقــاط ،ف ـض ـاً عن
ت ــوف ـي ــر االخـ ـتـ ـبـ ــار ب ـش ـك ــل مـ ـج ــان ــي ،ل ـج ـم ـي ــع م ــوظ ـف ــي
أجنحة الدول( .دبي  -بشار باغ)
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اآلالت العربية ..نغم األصالة
دبي-البيان
تـ ــزيّـ ــن م ـس ــرح دب ـ ــي م ـي ـل ـي ـن ـي ــوم فـ ــي إك ـس ـب ــو  2020دب ــي
بــأمـسـيــة مــوسـيـقـيــة عــرب ـيــة ،أط ــرب ــت الـجـمـهــور عـبــر رحـلــة
موسيقية حملت عـنــوان «مــوجــات عــربـيــة» ،تــألـقــت فيها
نـغـمــات اآلالت الـمــوسـيـقـيــة ،بــأيــدي أســاتــذة فــي الـعــزف
والموسيقى العربية األصيلة .وخالل األمسية ،استمتع
الـجـمـهــور بــأن ـغــام ث ــاث آالت مــوسـيـقـيــة عــربـيــة شـهـيــرة،
هــي الـعــود والـنــاي والـطـبـلــة ،ولـكــل آلــة مــوسـيـقـيــة وقتها
خالل األمسية ،مصحوبة أنغامها بالغناء العربي.

زخارف الموسيقى..

تراث حضارة
السند

وخ ــرج ــت األل ـح ــان ال ـعــذبــة م ــن آل ــة ال ـع ــود الــوتــريــة
ال ـعــرب ـيــة األص ـي ـل ــة ،وال ـت ــي اس ـت ـخــدم ـهــا ال ـع ــازف ــون فــي
الـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط آلالف ال ـس ـن ـي ــن ،وت ــرت ـب ــط ب ــال ـت ــراث
الـ ـعـ ــربـ ــي مـ ــن قـ ــديـ ــم األزل ،ب ـي ـن ـم ــا يـ ـع ــد ال ـ ـنـ ــاي أح ــد
أق ــدم اآلالت الـمــوسـيـقـيــة فــي الـتــاريــخ ،والـتــي ال تــزال
م ـس ـت ـخ ــدم ــة ح ـت ــى ي ــوم ـن ــا ه ـ ــذا ،ودائ ـ ـمـ ـ ًـا م ــا ت ـع ـب ــر عــن
الشجون واألحاسيس العربية الصادقة.
وث ــال ــث اآلالت وآخـ ــرهـ ــا ال ـط ـب ـل ــة الـ ـي ــدوي ــة ،وال ـت ــي
يـعـتـقــد أن أص ــول نـشــأتـهــا فــي مـصــر وتــركـيــا وأرمـيـنـيــا،
وت ـعــد أك ـثــر اآلالت اإليـقــاعـيــة ال ـشــرق أوسـطـيــة شـهــرة
في موسيقى المنطقة.

الموسيقى
رمز بارز في
حضارة السند
| البيان
أمسية موسيقية عربية أطربت الجمهور | البيان

كل من طي جي سكيب ،والمغنية الهندية كانيكا كابور ،ودي
جــي أن ـيــاســا ،بــاإلضــافــة إل ــى فـيـنــي فـيـشــي ،ديـمـيـتــري فـيـغــاس،
آرمـيــن فــان بـيــورن ،أمــا خشبة مـســرح دبــي ميلينيوم فستكون
عــامــرة بــ«الـمـكــس» الموسيقي الــذي سيقدمه كــل مــن دي جي
ت ــاال س ـم ــان ،ودي ج ــي ج ـي ــف ،وال ــرق ــص ال ـك ـهــربــائــي الـمـغــربــي
ودي جي خالد مـمــدوح ،إلــى جانب دي جي فــات ســام ،بينما
يستضيف مركز الرياضة واللياقة البدنية والعافية كالً من دي
جي داكس ،ودي دي فاز ،ود .هانا إشيكو.
م ــا سـيـقــدمــه مـنـسـقــو األغ ــان ــي م ــن وج ـبــة مــوسـيـقـيــة دسـمــة،
ل ــن ت ـك ــون ك ــاف ـي ــة ل ـ ــزوار الـ ـح ــدث األروع ع ــال ـم ـي ـ ًـا ،لـ ــذا سـتـفـتــح
أج ـن ـح ــة ال ـط ــول أب ــواب ـه ــا أم ـ ــام الـ ـ ــزوار ل ــاس ـت ـم ـت ــاع بــاح ـت ـفــاالت ـهــا
الخاصة باستقبال العام الجديد ،كما الجناح البرتغالي الذي
سيستضيف مجموعة من الفعاليات الموسيقية والفنية التي
تـعـكــس تـقــالـيــد الـشـعــب ف ــي اسـتـقـبــال ال ـع ــام ال ـج ــدي ــد ،وأي ـضـ ًـا
ال ـج ـن ــاح اإلي ـط ــال ــي ال ـ ــذي ي ـس ـت ـض ـيــف أك ـب ــر م ـه ــرج ــان مــوس ـي ـقــي
ف ــي إي ـطــال ـيــا ،مـخـصــص لـمــوسـيـقــى ســالـيـنـتــو الـتـقـلـيــديــة ،بـيـنـمــا
يدعو جناح الــدنـمــارك زواره لالستمتاع بالتقاليد الدنماركية،
وفـعــالـيــة قـفــز ال ـض ـيــوف م ــن عـلــى ال ـك ــراس ــي ف ــي مـنـتـصــف الـلـيــل
للقفز إلــى الـسـنــة الـجــديــدة .لـيـلــة رأس الـسـنــة ،سـتـكــون جعبة
األجنحة مليئة بالمفاجآت ،حيث سيقيم كل جناح احتفالية
خــاصــة ،السـتـقـبــال الـعــام الـجــديــد ،وفــق الـطــرق الـتــي تتناسب
م ــع ع ـ ــادات وت ـق ــال ـي ــد ش ـع ــوب ـه ــم ،األم ـ ــر ال ـ ــذي س ـي ـع ـكــس م ــدى
التنوع الــذي يــزخــر بــه العالم أجـمــع ،حيث سيوفر ذلــك فرصة
ل ــزوار ال ـحــدث األروع عــالـمـيـ ًـا لـلـتـعــرف عـلــى الـثـقــافــات األخ ــرى،
وقضاء أوقات ثرية معها.

ب ـل ـب ــاس ـه ــم الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي وأدواتـ ـ ـه ـ ــم
الموسيقية التراثية المزخرفة ،أحيت
فـ ــرقـ ــة تـ ـض ــم م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ـي ــن ،حـ ـفـ ـاً م ــوس ـي ـق ـي ـ ًـا ض ـمــن
أسبوع الموسيقى الشعبية بالجناح الباكستاني
فــي إكـسـبــو  2020دب ــي .قــدم الـفـنــانــون الـمـنـحــدرون مــن إقليم
ال ـس ـن ــد فـ ــي ب ــاك ـس ـت ــان وص ـ ــات م ــوس ـي ـق ـي ــة م ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن آالت
مــوسـيـقـيــة بـسـيـطــة م ـثــل آل ــة ال ـن ـفــخ وال ــرب ــاب ــة ،اس ـت ـطــاعــوا مــن
خــالـهــا تـقــديــم أل ـح ــان مـثـيــرة ذات إي ـقــاعــات مـحـلـيــة تـعـكــس
الـتــراث الـعــريــق لــواليــة الـسـنــد مــن خــال األسـلــوب الفريد
في العزف .وغنت «تاج ماستاني» ،التي تعتبر المغنية
ال ــوح ـي ــدة ف ــي إق ـل ـي ــم ال ـس ـن ــد ،م ـج ـم ــوع ــة م ــن األغ ــان ــي
الشعبية طغى عليها الطابع الصوفي ،واستطاعت
بصوتها الدافئ وزيها التراثي تلخيص حضارة وادي
السند العريقة( .دبي  -البيان)

١٠
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شوارع «إكسبو» ..مشهد يضج باإليقاع الموسيقي
دبي-غسانخروب
تأخذنا الموسيقى نحو عوالم أخرى ،تمكننا من اكتشاف اآلخر،
والتفاعل مع أحاسيسه ومعتقداته وأفكاره ،فهي تكاد اللغة التي
تــوحــد الـعــالــم أج ـمــع ،لـســانـهــا ال يـعــرف ال ـح ــروف ،بـقــدر مــا يـتــرنــم
بــالـنـغــم واإلي ـق ــاع ال ــذي يـثـيــر ال ـف ــرح ف ــي ال ـن ـفــس ،وه ــا ه ــو «إكـسـبــو
 2020دبي» يعد العالم أجمع بمشهد موسيقي متجدد عبر برامج
تضج بالطاقة والحيوية واإليقاعات الموسيقية التي تمثل معظم
ثـقــافــات الــدنـيــا ،الـتــي يجمعها تـحــت سـمــاء دبــي ،الـتــي تـعــودت أن
تفتح أبوابها وقلبها أمــام الجميع لتسقيهم من مــاء المحبة التي
تنبع من أرضها.

شغف

عازفة اإليقاع السورية إيناس حالل ،كانت واحدة من الموسيقيين
الذين توزعوا بين جنبات الحدث األجمل عالمياً ،قالت لـ «البيان»:
«ت ـج ــرب ــة الـ ـع ــزف ف ــي شـ ـ ــوارع وزواي ـ ـ ــا م ـع ــرض إك ـس ـب ــو  2020دب ــي
بــال ـن ـس ـبــة ل ــي ث ــري ــة ،أجـ ــد ف ـي ـهــا ش ـغ ـف ــاً خ ــاص ــاً ،ك ــون ـه ــا تـمـكـنـنــا مــن
ت ـقــديــم إب ــداع ــات ـن ــا أمـ ــام ال ـن ــاس ،ال ــذي ــن ي ـق ـفــون أم ــام ـن ــا ويـجـلـســون
بــالـقــرب مـنــا ويـتـفــاعـلــون مـعـنــا ،وه ــو مــا يــؤكــد أن لـغــة الـمــوسـيـقــى
عــالـمـيــة ،يمكن أن تـصــل معانيها ألي شـخــص فــي الــدنـيــا مــن دون
أن نضطر إلــى معرفة وإتـقــان لغته» ،وأضــافــت« :أعتقد أن توزيع
الموسيقيين في أرجاء المعرض الدولي فيه نظرة خاصة ،تسهم
فــي تعريف الـنــاس بــأنــواع الموسيقى المختلفة مــن حــول العالم،
وتمنحهم الفرصة لالستماع واالستمتاع بأكثر من آلة موسيقية،
بـعـضـهــا ن ـحــب إي ـقــاعــات ـهــا وأص ــوات ـه ــا وأخـ ــرى تــذكــرنــا بـبـلــدانـنــا
األص ـل ـيــة وثــال ـثــة ق ــد تـثـيــر نـفــوسـنــا شـغـفــاً أو ذك ــرى
لموقف معين ،وهناك آالت تثير في النفس
ال ـفــرح والـبـهـجــة ،وه ـنــا بـتـقــديــري تكمن
روعــة الموسيقى وسـحــرهــا الـخــاص،
ب ــأنـ ـه ــا قـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى صـ ـن ــع ال ـ ـفـ ــارق
ف ـ ــي الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة وت ـ ـعـ ــديـ ــل ال ـ ـمـ ــزاج
ال ـ ـب ـ ـشـ ــري» .إيـ ـنـ ــاس أكـ ـ ــدت فــي
حديثها أن تــواجــد الموسيقيين
عـ ـ ـلـ ـ ــى اخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاف جـ ـنـ ـسـ ـيـ ــاتـ ـهـ ــم
وألـ ـ ــوانـ ـ ـهـ ـ ــم وإم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــم ف ــي
ال ـم ـك ــان ف ـيــه تـعـبـيــر ع ــن انـسـجــام
اإلن ـس ــان ـي ــة .وق ــال ــت« :ت ـح ــت سـقــف
إكسبو  2020دبي ،اجتمعت ثقافات

إيناس حالل

عــدة ،لكل واحــدة منها توجهاتها وألسنتها وموسيقاها الخاصة،
وأعـتـقــد أن الـمـعــرض الــدولــي قــد ســاعــدنــا جميعاً فــي الـتـعــرف على
تفاصيل هذه الثقافات واالستماع إليها».

ثقافات

أمـ ــا م ـح ـمــد ش ـم ــدي ــن ،م ــن ف ــرق ــة م ـي ــان ب ــان ــد ،ف ـق ــال :الـمــوسـيـقــى
تمنحنا جميعاً حياة أخرى ،ذلك ما شعرت به وأنا أعزف في زوايا
إكـسـبــو  2020دب ــي ،حـيــث الـجـمـيــع يـلـتـفــت إل ــى نــوعـيــة الـمــوسـيـقــى
واإليقاع الذي نقدمه لهم ،لكونه شرقي الطابع ،فيما بعضهم لم
يسبق لهم أن استمعوا لمثل هــذه الموسيقى بسبب بعدهم عن
المنطقة الـعــربـيــة ،وأعـتـقــد أن الـجـمــال يكمن فــي هــذا الـشــيء بــأن
نعرف اآلخــر بنوعية الموسيقى واآلالت التي نعزف عليها .وتابع:
ل ـقــد أس ـه ــم م ـع ــرض إك ـس ـبــو  2020دب ــي ف ــي ف ـتــح األب ـ ــواب أمــام ـنــا
جـمـيـعــاً لنلتقي مــع ثـقــافــات أخ ــرى ،نـتـعــرف عليها ونـتـفــاعــل معها
ونـنـسـجــم مـعـهــا مــوسـيـقـيــاً وإن ـســان ـيــاً ،وه ــو م ــا يـجـعـلـنــا نـقـتــرب مــن
بعضنا البعض أكثر ،إيماناً بأن اإلنسانية والموسيقى هما القاسم
المشترك الذي يجمعنا معاً ،ويضعنا على خط واحد .محمد أكد
أن العزف في شــوارع إكسبو فيه شغف خــاص ،ليس للموسيقي
فقط وإنما للزوار أيضاً.

الموسيقى تصدح في
أرجاء «إكسبو  2020دبي» |
تصوير :سالم خميس

محمد شمدين

فرقة «الخوان» ...سحر موسيقى البوب
روني سركيس..

أنغام غيتار وقرع طبول

دبي-البيان
أض ـف ــت ف ــرق ــة «الـ ـخـ ــوان» ،the juans ،أج ـ ــواء الـبـهـجــة
ع ـل ــى مـ ـس ــرح ال ـي ــوب ـي ــل فـ ــي إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي ،أمـ ــس،
حيث مــزجــت أداءه ــا الغنائي المميز مــع موسيقى البوب
روك ال ـم ـش ـهــورة .وع ـلــى م ــدى أك ـثــر م ــن ســاعـتـيــن ،تـفــاعــل
الجمهور مع عزف وغناء الفرقة المتنوع ،وعاشوا أجواء
روم ــان ـس ـي ــة ،ح ـي ــث ت ـش ـت ـهــر ال ـف ــرق ــة ب ــأغ ــان ــي الـ ـح ــب ،ال ـتــي
حصدت شهرة كبيرة.

قدم المغني وكاتب الكلمات ،روني سركيس ،أمس،
مـجـمــوعــة كـبـيــرة مــن أغـنـيــاتــه لـجـمـهــور إكـسـبــو 2020
دبــي فــي حفل أقـيــم وســط حـضــور واســع على مسرح
دبــي ميلينيوم .وعلى أنـغــام الغيتار وقــرع طـبــول ،أدى
سركيس المقيم في دبي ،أغنياته باللغة اإلنجليزية للجمهور
فــي الـمـســرح الـمـمـيــز ،بـيـنـمــا ع ــرض اس ـمــه عـلــى شــاشــة عـمــاقــة
خلفه ،بينما قابل الحضور في المسرح أغنياته بتصفيق حاد.
ويعد سركيس من المغنيين ذائعي الصيت في دولة اإلمارات،
وي ـق ــدم أغـنـيــاتــه بــإي ـقــاعــات ه ــادئ ــة ،وه ــي تـتـنــوع بـيــن الـمــوسـيـقــى
الـشـعـبـيــة ومــوس ـي ـقــى الـ ــروك وال ـب ـل ــوز .وت ـم ـثــل الـمــوسـيـقــى ج ــزءاً
ً
أساسيا من فعاليات إكسبو  2020دبي ،باعتبارها لغة عالمية
تجمع الناس والثقافات( .دبي  -البيان)

ً
حاليا من
والفرقة التي تأخذ من الفلبين مقراً لها ،تتألف
المطرب الرئيس والعازف كارل جيفارا ،والمغني وعازف
ال ـج ـي ـتــار ال ــرئ ـي ــس ،ج ــاب ــس م ـي ـن ــدوزا ،وال ـم ـغ ـنــي ال ـفــرعــي،
وعــازف الجيتار تشيل أدريــانــو ،وعــازف الجيتار الصوتي،
وع ـ ــازف ال ـج ـي ـت ــار آر ج ــي ك ـ ــروز ،وع ـ ــازف الـ ــدرامـ ــز ج ــوش ــوا
كورونيل .وكان قد تم تصنيف «الخوان» في البداية ،على
أنـهــا فــرقــة «فـتـيــة» ،لـيـعـيــد فــريــق اإلدارة ،إع ــادة تصنيفها
كفرقة تقليدية ،ومن أشهر أغاني الفرقة Hindi Tayo
 Pwedeو Hatidو Duloوغيرها.

«روبوستا» ..قهوة في كتاب
دبي-محمدعبدالرشيد
شـ ـهـ ــدت فـ ـع ــالـ ـي ــات «إكـ ـسـ ـبـ ــو  2020دب ـ ـ ــي» إصـ ـ ـ ــدار ال ـك ـت ــاب
الجديد «ذا كوين أوف كينج كوفي» لمؤلفته سيدة األعمال
الفيتنامية لــي هــوانــغ ديــب ثــاو المؤسس والــرئـيــس التنفيذي
ل ـل ـع ــام ــة ال ـت ـج ــاري ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة «ك ـي ـن ــج كـ ــوفـ ــي» ،وال ـم ــؤس ــس
ال ـم ـش ــارك ل ـشــركــة ال ـق ـه ــوة ت ــرون ــج ن ـجــويــن و G7الـفـيـتـنــامـيــة،
والكتاب يعد أول سيرة ذاتية تجارية كبرى لرائد أعمال ،تم
إصداره باإلنجليزية أو الفيتنامية لمسيرة قهوة الـ«روبوستا»
الفيتنامية الشهيرة ،ويقدم للقراء حول العالم رؤى ثاقبة في
ً
ودروسا في بناء األعمال التجارية،
صناعة القهوة في فيتنام
كما يرسم صــورة للثقافة الفيتنامية بعد الحرب ضد خلفية
تجارة البن العالمية .عالوة على ذلك ،سيثير الكتاب فضول
القراء لتجربة مذاق قهوة روبوستا الفيتنامية ،ووقعت ديب
ثــاو مــذكــرة تـفــاهــم مــع شــركــة «كـ ّـتــاب لـلـنـشــر» الـمـحـلـيــة خــال
الحفل إلصدار الكتاب باللغة العربية في العام المقبل.

استراتيجية

وقالت ديــب ثــاو خــال إطالقها الكتاب في الجناح الفيتنامي

بــإكـسـبــو :أعـتـقــد أن الــوقــت قــد ح ــان اآلن لـفـيـتـنــام ،لـتــؤكــد أن
القهوة صناعة اقتصادية استراتيجية مهمة لبلدنا ،وأن تفكر
فــي كـيـفـيــة تـصـنـيــف قـهــوتـنــا وال ـتــرويــج لـهــا عـلــى أنـهــا فـيـتـنــامـيــة
بـفـخــر ،مـشـيــرة إل ــى أن مـعـظــم شــاربــي الـقـهــوة عـلــى مـسـتــوى
العالم ال يدركون أنهم يستهلكون المنتجات الفيتنامية على
الرغم من هيمنتها في السوق العالمية.
تشتهر رائدة األعمال بتأييدها لجودة روبوستا الفيتنامية
وجهودها «لتغيير اللعبة» في صناعة القهوة الدولية ،حيث
تـهـيـمــن ق ـه ــوة روب ــوس ـت ــا ع ـلــى ال ـت ـج ــارة ال ـعــال ـم ـيــة ع ـلــى الــرغــم
مــن الـتــركـيــز الـســائــد عـلــى حـبــوب قـهــوة أرابـيـكــا بـيــن مستهلكي
الـ ـقـ ـه ــوة ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة ،ك ــرس ــت دي ـ ــب ث ـ ــاو ل ـت ـش ـج ـي ــع ال ــوع ــي
الدولي األوسع بالنكهات الغنية لروبوستا.

تاريخ

ً
نجاحا متخصصين في مجال
«بصفتها منشئ أكثر شركتين
القهوة فــي تــاريــخ القهوة الفيتنامية ،ولديها تطلعات كبيرة
لـتــأكـيــد مـكــانــة قـهــوة روبــوس ـتــا الـفـيـتـنــامـيــة ،تـمـتـلــك لــي هــوانــغ
ديــب ثــاو ،قصة غير عادية لديها الـقــدرة على تحريك وإلهام
وإبهار القراء من جميع أنحاء العالم» ،الحظ مايكل أرنولد

المحرر التنفيذي لمجلة «ذا كوين أوف كينج كوفي» ،الذي
أنتجت وكالته «مترو رايترز» الكتاب في فيتنام .يفتح الكتاب
رحـلـتـهــا ف ــي م ـجــال األع ـم ــال الـتـجــاريــة وي ـضــع أس ــس الـتـغـيـيــر
ال ـثــوري فــي صـنــاعــة الـقـهــوة ،ويـتــوج عـمـلـهــا بــ«كـيـنــج كــوفــي»،
ح ـي ــث ي ـح ـك ــي ق ـص ــة ص ـع ــود ال ـع ــام ــة ال ـت ـج ــاري ــة األول ـ ــى ال ـتــي
نشأت من كشك قهوة ريفي في أواخر التسعينيات ،لتصبح
إم ـب ــراط ــوري ــة ع ــال ـم ـي ــة ،ت ـق ــوم ب ـت ـص ــدي ــر روب ــوس ـت ــا ال ـف ـي ـت ـنــام ـيــة
اللذيذة إلى أكثر من  120دولة حول العالم.

نجاح

وأض ـ ــاف ـ ــت« :ت ـ ـشـ ــارك «ذا ك ــوي ــن أوف ك ـي ـن ــج كـ ــوفـ ــي» خ ـب ــرات
السيدة ديب ثاو في إدارة األعمال الواقعية كمؤسس ومدير
ت ـن ـف ـيــذي ل ـك ـي ـنــج ك ــوف ــي ،وهـ ــو م ـص ــدر إل ـه ــام ل ـج ـم ـيــع ال ـن ـســاء
ورجـ ــال األع ـم ــال ال ـش ـبــاب ال ــذي ــن يـحـلـمــون بـنـجــاح ف ــي مـجــال
األعمال التجارية».
ً
وقـ ــالـ ــت :أك ـش ــف أيـ ـض ــا ع ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ومـ ـبـ ــادئ إدارة
األع ـم ــال ال ـت ـج ــاري ــة ال ـخ ــاص ــة ب ــي ،وأش ـ ــارك األم ـث ـل ــة ،وأش ــرح
ج ـم ـيــع الـ ـقـ ــرارات ال ـم ـه ـم ــة ،ال ـت ــي ج ـل ـبــت ل ــي ال ـن ـج ــاح وع ــززت
عزمي».
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أك ــد ألـكـسـنــدر تـشـيـفــريــن رئ ـيــس االت ـح ــاد األوروب ـ ــي لـكــرة
القدم (يويفا) خالل جولته في إكسبو  2020دبي ،أمس ،أن
جــودة التنظيم فــي هــذه النسخة مــن إكسبو الـحــدث الــدولــي فاق
الـتــوقـعــات ،وأض ــاف :هنا تــرى الـعــالــم فــي مـكــان واحــد ،وهــذا أمر
ليس بالسهل .لذا يجب أن أقــدم التهنئة لدولة اإلمــارات ومدينة
دب ــي عـلــى ه ــذا الـتـنـظـيــم الـجـيــد والـفـعــالـيــات الـمـتـمـيــزة ،كــل شــيء
هنا تم إعداده على أفضل وجه .ولو لم يكن هذا العدو المسمى
كوفيد ،لكان األمر أفضل ،لكن ما رأيته رائع.

 :تنظيم إكسب

و فا

بداية

وأضاف تشيفرين ،دبي مدينة مفتوحة ترحب بالسياح وبالضيوف
لــدي أصدقاء رائعون هنا وهــذا ما يجعل األمــر أسهل ،لكن دبي
مـكــان لطيف للغاية لـلــزيــارة بــرفـقــة الـعــائـلــة .إنـهــا مـكــان مبهر بكل
بساطة ،وحول ارتفاع عدد إصابات كورونا مجدداً حول العالم،
قال :دعني أقول في البداية إن القلق ال يساعد أحــداً ،بل عليك
أن تـصــل لـحــل لـلـمـشـكـلــة ،نـحــن ال ن ــزال مـتـفــائـلـيــن ب ــأن كــل شــيء
سيكون على مــا يــرام .كــان الموقف أســوأ فــي الـعــام الماضي ألننا
لــم نـكــن نـعــرف الـكـثـيــر عــن ال ـف ـيــروس ،ك ــان األم ــر أص ـعــب ،لكنني
متفائل.

» ألكسندر تشيفرين خالل زيارته
إكسبو  2020دبي | البيان

ق

ا
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قعات
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مونديال

وع ــن إق ــام ــة ال ـب ـط ــوالت ال ـك ـبــرى ك ـمــا ه ــو مـخـطــط
لـ ـهـ ــا ،وه ـ ــل س ـي ـك ــون بـ ــوسـ ــع ال ـج ـم ـه ــور الـ ـحـ ـض ــور فــي
االس ـت ــادات ،أوض ــح رئـيــس االت ـحــاد األوروب ــي لـكــرة ال ـقــدم :لم
نـتـحــدث فــي ه ــذا ،ول ــم نـنــاقـشــه حـتــى اآلن .لـكــن لــم ال دعــونــا نــرى
مــا ال ــذي يـمـكــن أن يـحــدث فــي الـمـسـتـقـبــل ،مــوضـحــاً أن مـعــارضــة
االتـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم م ـق ـت ــرح االتـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ب ــإق ــام ــة
م ــون ــدي ــال ك ــأس ال ـع ــال ــم ك ــل عــام ـيــن بـ ــدالً م ــن ك ــل أرب ـع ــة أعـ ــوام،
ليس هو الجهة الوحيدة التي تعارض هذا المقترح ،فهناك أيضاً
أمــريـكــا الـجـنــوبـيــة ،وهــي وأوروب ــا الـقــارتــان الــوحـيــدتــان الـلـتــان خــرج
منهما بـطــل لـكــأس الـعــالــم حـتــى اآلن ،الـفـكــرة فــي إقــامــة نهائيات
كــأس العالم كل أربــع سنوات هي اإلثــارة التي تحيط بها .وثانياً،
إق ــام ــة الـبـطــولــة ك ــل عــامـيــن سـيـطـغــى عـلــى ك ــرة ال ـق ــدم الـنـســائـيــة،
وسيتعارض مع بطوالت أخرى ومع األلعاب األولمبية .إنها فكرة
سيئة ،ببساطة ألنها فكرة سيئة ،وليس ألننا نقف ضدها.
وأضـ ـ ـ ــاف :إذا ك ـ ــان األمـ ـ ــر ك ــذل ــك ل ـل ـت ـش ــوي ــق ول ـم ـن ــح ال ـف ــرص ــة
للجمهور لمتابعة كثير من المباريات ،فلم ال تقام النهائيات كل
ستة أشهر أو كل شهر؟ األلعاب األولمبية تقام كل أربع سنوات،
والسبب هو أنها حدث كبير يجب أن تتطلع إليه وتنتظره وتترقبه
وتستمتع بــه .كــأس العالم هــي أكـبــر بطولة فــي عــالــم كــرة الـقــدم.
األمر بهذا الوضوح.

شمال مقدونيا

دبيـرشاعبدالمنعم
«منزل في كل منعطف» هو شعار جناح دولة شمال مقدونيا
فــي إكـسـبــو دب ــي  ،2020وال ــذي يـحـمــل مـجـمــوعــة مــن الــرســائــل
اإلنـســانـيــة والمجتمعية الحـتــرام اآلخــر أينما كــان وكيفما كــان،
كــون ـهــا م ـث ــاالً ح ـي ــاً ع ـلــى ت ـم ــازج ال ـث ـق ــاف ــات واألعـ ـ ــراق ع ـبــر تــراث ـهــا
اليوناني والروماني والعثماني والذي كان بمثابة بوتقة انصهار
الشعوب تحت مظلة االزده ــار واسـتـشــراف المستقبل بطموح
واعد بالتقدم والرخاء.

منزل في كل منعطف

هوية متجددة

وف ــي الـسـيــاق كــانــت شـمــال مـقــدونـيــا هــي األس ــاس ال ــذي قــامــت
علية دولــة يوغسالفيا الـســابـقــة ،وتــم إعــان اسـتـقــال مقدونيا
في عام  1991م بعد سقوط يوغسالفيا ،كما أصبحت عضوة
ف ــي األم ــم الـمـتـحــدة ع ــام 1993م ولـحـســم ال ـص ــراع بـيـنـهــا وبـيــن
اليونان تم االعتراف بها رسمياً باسم جمهورية شمال مقدونيا
«اليوغسالفية السابقة» وهي في األساس دولة ليست ساحلية
وتقع وسط مجموعة من الــدول هي اليونان والتي تحدها من
جـهــة ال ـج ـنــوب وكــوســوفــو وت ـحــدهــا م ــن جـهــة ال ـش ـمــال الـغــربــي
وم ــن ال ـش ـمــال ت ـحــدهــا صــرب ـيــا أم ــا م ــن ال ـش ــرق فـلـهــا ح ــدود مــع
بلغاريا ومن الغرب مع ألبانيا.
تـعـتـبــر دول ــة ش ـمــال مـقــدونـيــا إح ــدى ث ــروات ال ـت ــراث الـثـقــافــي
ال ـعــريــق ،حـيــث تـضــم ع ــدداً مــن الـمـعــالــم الـثـقــافـيــة والـتــاريـخـيــة
كــالـكـنــائــس واألدي ـ ــرة ،وال ــرم ــوز ،وال ـم ــواق ــع األث ــري ــة والـمـســاجــد
والكتب القديمة ،والمصنوعات اليدوية األخرى ،وتقام العديد
مــن الفعاليات المعترف بها دولـيــاً فــي مختلف مدنها أشهرها
م ـه ــرج ــان أوه ــري ــد ال ـص ـي ـفــي ،ول ـي ــال ــي س ـن ـتــروغــا ال ـش ـع ــري ــة ،إلــى
جانب مهرجان البلقان ،ومهرجان الفولكلور الوطني والفنون
وال ـحــرف الـتـقـلـيــديــة ،واألزيـ ــاء الــوطـنـيــة الـمـطــرزة بــدقــة ،ويـشـيــر
الجناح إلى أن العديد من المحالت التجارية والحرف القديمة
التي تم عصرنتها لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على التقاليد.

سياحة بيئية

كما يسلط الجناح الـضــوء على إرث شمال مقدونيا الطبيعي
كونها تحوي أعلى القمم وأجمل الجبال ،وأعمق البحيرات،
والكهوف المميزة ،وأيضاً تحتوي على مجموعة من الغابات
ال ـك ـث ـي ـف ــة واألش ـ ـجـ ــار ال ـم ـت ـن ــوع ــة ،ك ـم ــا أن ل ــأم ــاك ــن ال ـط ـب ـي ـع ـيــة
ف ـي ـهــا ن ـص ـي ـبــاً ك ـب ـي ــراً م ــن أراض ـي ـه ــا ،وت ـت ـم ـثــل ف ــي غ ــاب ــات ج ـبــال»
ال ـب ـي ـن ــدوس« ،وغ ــاب ــات ال ـب ـل ـقــان ،وغ ــاب ــات جـ ـب ــال»ال ــرودوب«،
ومـنـطـقــة بـحــر إي ـجــة ،كـمــا تـبــرز شــاشــات ال ـعــرض الـمــرفـقــة في
الجناح أهــم األشـجــار في شمال مقدونيا وفــي مقدمتها شجر
الصنوبر ،ولكثرة البحيرات فــإن سمك السلمون وحــده يمثل
ك ـنــزاً مــن كـنــوز األن ـهــار الـتــابـعــة لـهــا ،ع ــدا عــن الـلــؤلــؤ والـجــواهــر
ال ـت ــي تـكـثــر ف ـي ـهــا ،أم ــا ال ـك ـنــز األك ـب ــر الـ ــذي يـبـحــث ال ـج ـم ـيــع عـنــه
فـ ــي م ـق ــدون ـي ــا ف ـه ــو الـ ـمـ ـعـ ــادن ،ف ـط ـب ـي ـع ــة م ـق ــدون ـي ــا ال ـح ـج ــري ــة
وال ـج ـب ـل ـي ــة ،وت ـن ــوع ال ـم ـظ ــاه ــر ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ف ـي ـهــا م ــا ب ـي ــن وديـ ــان،
وجـبــال ،وبـحـيــرات جعلها صاحبة أكـبــر مـخــزونــات الـعــالــم من
الـمـعــادن الـثـقـيـلــة وال ـم ـعــادن الـنـفـيـســة الـتــي دعـمــت اقـتـصــادهــا
بالكثير من القوة.

» زائرة تشاهد جدارية
في جناح شمال
مقدونيا | تصوير:
إبراهيم صادق

معالم حضارية

ووفـ ـقـ ــاً ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ــرف ـق ــة فــي
ال ـج ـن ــاح ت ـت ـك ــون الـ ـبـ ــاد مـ ــن  10م ـ ــدن رئ ـي ـس ـي ــة وه ـ ــي س ـكــوب ـيــه
العاصمة ،ومينتي بيتوال ،وبريليب ،إلى جانب مدينة تيتوفو،
وكذلك مدينة أوهريد ،فيليبس،باإلضافة إلى مدينة ستيب،
و غوستيفار ،وكــل مــن مدينة كــوكــانــي ،و كــومــانــوفــو ،وضمن
هــذه الـمــدن تــوجــد الـعــديــد مــن الـمـعــالــم الـحـضــاريــة والـتــاريـخـيــة
المهمة ،ومن أشهرها :قلعة صامويل فهي شاهد على الحكم
ال ـب ـل ـغ ــاري األول ل ـم ـقــدون ـيــا ،وديـ ــر صــوف ـيــا األث ـ ــري الـ ــذي يـعـتـبــر
ش ــاه ــداً عـلــى الـحـقـبــة الـثــانـيــة فــي عـصــر مـقــدونـيــا ،وم ــن أه ــم ما
يبرز السحر الخفي لمقدونيا هو أنها دولة ليس لها حدود على
البحار الكبرى ،غير أنها تمتلك ضمن حدود دولتها ما يتجاوز
الخمسين بحيرة.

صناعة السينما

وفيما تعلق بالفنون والثقافة في شمال مقدونيا أبــرز الجناح
الـعــديــد مــن المعلومات المهمة حــول صناعة األفــام فــي تلك
البقعة من العالم والذي يعود تاريخاً إلى أكثر من  110أعوام.
أول فـيـلــم ت ــم إن ـتــاجــه ف ــي ع ــام  1895بــواس ـطــة صــانـعــي األف ــام
جاناكي وميلتون ماناكي في مدينة «بيتوال» التي كانت بمثابة
عاصمة بــدايــة صناعة أفــام التقليد فــي المنطقة الــذي يستمر
حتى يومنا هــذا .وطــوال القرن الماضي ،وثقت صناعة األفالم
ال ـت ــاري ــخ وال ـث ـق ــاف ــة وال ـح ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة لـلـشـعــب ال ـم ـق ــدون ــي وف ــاز
العديد من هذه األفالم بجوائز مرموقة .أشهر مخرج مقدوني
ه ــو مـيـلـشــو مــانـتـشـيـفـسـكــي ،ال ــذي ُرش ــح فـيـلـمــه ال ـطــويــل األول
«قبل المطر» Before the Rainلجائزة األوسكار.

قائمة اليونيسكو

ال ـجــديــر بــالــذكــر أن مــديـنــة أوه ــري ــد تـمـثــل أك ـثــر الـمـنــاطــق جـمــاالً

تراث ثقافي

كما تزخر شمال مقدونيا بعدد كبير مــن الـمـســارح االحترافية
يـصــل عــددهــا إل ــى  13مـســرحــاً وف ــي مـقــدمـتـهــا الـمـســرح الــوطـنــي
ال ـم ـق ــدون ــي «إل ـ ــى ج ــان ــب م ـس ــرح الـ ــدرامـ ــا ومـ ـس ــرح ال ـق ــوم ـي ــات

بمشاركة حوالي  870ممثال ً ومغنياً وراقصات باليه ومخرجين
وك ـت ــاب م ـســرح ـي ـيــن وم ـم ـث ـل ـيــن م ـح ـتــرف ـيــن .وم ـص ـم ـمــي األزي ـ ــاء،
إلــخ .يــوجــد أيـضــاً مـســرح مـحـتــرف لــأطـفــال و 3مـســارح لـلـهــواة،
ك ـم ــا ت ـت ـم ـتــع بـ ـت ــراث ث ـق ــاف ــي غ ـن ــي ف ــي ال ـف ــن والـ ـعـ ـم ــارة وال ـش ـعــر
وال ـم ــوس ـي ـق ــى .ل ــدي ـه ــا ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ــواق ــع ال ــدي ـن ـي ــة ال ـقــدي ـمــة
ال ـم ـح ـم ـي ــة .ت ـق ــام م ـه ــرج ــان ــات ال ـش ـع ــر وال ـس ـي ـن ـم ــا وال ـم ــوس ـي ـق ــى
سنوياً .تطورت أنماط الموسيقى المقدونية تحت التأثير القوي
لموسيقى الكنيسة البيزنطية .يوجد في مقدونيا عدد كبير من
اللوحات الجدارية البيزنطية المحفوظة ،خاصة من الفترة ما
بين القرنين الحادي عشر والسادس عشر.

» أزياء تراثية تم عرضها
خالل الفعالية | البيان

فــي مـقــدونـيــا ،وال ـتــي تـحـتــوي عـلــى أكـبــر الـتـحــف األث ــري ــة مــا بين
ال ـب ـح ـي ــرات ،وال ـم ـت ــاح ــف ،وال ـك ـن ــائ ــس ،وال ـج ـس ــور ،وال ـك ـه ــوف،
األم ــر ال ــذي دف ــع مـنـظـمــة الـيــونـيـسـكــو لــوضــع ال ـمــدي ـنــة بــأكـمـلـهــا
ضمن الئحة التراث العالمي.
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رئيس التحرير المسؤول

مـنىبوسـمرة

حياكمـ
ّ
» عادل المرزوقي

عتبات عام جديد
ع ـلــى أع ـت ــاب ع ــام ج ــدي ــد ن ـق ــف ،وق ـلــوب ـنــا ت ـع ـمــر ب ــاإلي ـم ــان،
وألـسـنـتـنــا تـلـهــج بــالــدعــاء ،ب ــأن يـحـمــل لـنــا الـخـيــر والـبــركــة،
وأي ــام ــاً جـمـيـلــة ،ت ــداوي تـلــك ال ـجــراح الـتــي مــررنــا بـهــا خــال
الـفـتــرات الـمــاضـيــة ،نقف على أعـتــاب عــام جــديــد ،وعيوننا
تــرنــو نـحــو الـمـسـتـقـبــل ،ال ــذي نـتـلـمــس أطـيــافــه بـيــن جـنـبــات
«إكـ ـسـ ـب ــو  2020دب ـ ـ ــي» ،ح ـي ــث الـ ـع ــال ــم أج ـ ـمـ ــع ،ي ـح ـت ـفــل
بـلـحـظــات جـمـيـلــة عـلــى أرض ـنــا ،وتـحــت سـمــائـنــا ،ونــدعــو له
بالخير والسالم ،وأن تتراكم عليه سحب المحبة.
لم يكن العام الماضي ثقيالً علينا ،كما الذي قبله ،وإنما
كان جميالً ،فيه أكملت دولتنا عقدها الخامس ،واحتفى
العالم أجمع بإنجازاتها ،وفيه شرع الحدث الدولي أبوابه
الـضـخـمــة عـلــى أرضـنــا ،وفـتـحـنــا أب ــواب بــادنــا وقـلــوبـنــا أمــام
اإلنسانية جمعاء ،لتسكن أرضنا ،ولو لفترة من الزمن،
فـكــان ال ـحــدث األروع عــالـمـيــاً ،أفـضــل تـعـبـيــر عــن الـتـســامــح
ال ـ ــذي ي ـس ـك ــن أف ـئ ــدت ـن ــا ج ـم ـي ـع ــاً ،م ـك ـن ـنــا م ــن االق ـ ـتـ ــراب مــن
اآلخــر ،والتعرف إليه ،واكتشاف ثقافات جــديــدة ،وألــوان
أخرى من الموسيقى والترفيه ،وفتح عيوننا على ابتكارات
جديدة ،وشهدنا توقيع اتفاقيات ،وعقد صفقات جديدة
ب ـيــن ال ـ ــدول ،تـعـيــد إح ـي ــاء األمـ ــل ف ــي ق ـلــوب ـنــا ،ب ــأن يـتـمـكــن
العالم من ترك التحديات التي مر بها خلف ظهره.
العام الجديد ،يطل حامالً معه أمالً بأن «القادم أفضل»،
وبــا شــك أن الـمـسـتـقـبــل يــزدهــر عـلــى أرض ـنــا ،وفــي بــادنــا،
ال ـت ــي أوج ـ ــدت ل ــه أرضـ ـي ــة خ ـص ـب ــة ،ل ـت ـس ــاع ــده ع ـل ــى ال ـن ـمــو
واالزدهـ ـ ـ ــار ،وهـ ــا ه ــو «إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي» ،ي ـس ـقــي ه ــذا
األمــل بماء المحبة واإلنسانية ،حيث يطل علينا كل يوم
بابتكار جديد ،وبأفكار نوعية ،وبجلسات فكرية ،تساعدنا
جميعاً على بناء عالم أفضل لنا ولألجيال المقبلة.
ع ـل ــى ع ـت ـب ــات  2022ن ـق ــف ،ن ـس ـت ـعــد ألي ـ ــام م ـل ـي ـئــة بــالـعـمــل
والجهد ،نسعى فيها ألن نظل على عهدنا الــذي قطعناه
ل ـل ـعــالــم ،ب ــأن ن ـحــافــظ ع ـلــى مـسـتـقـبـلــه وم ـ ــوارده ،وصـحـتــه
العامة أيضاً ،فااللتزام باإلجراءات الوقائية ،أصبح ضرورة
هذه األيــام ،لنتمكن من مواجهة التحديات التي يفرضها
«كوفيد  »19ومتحوراته علينا ،حيث يصبح االلتزام مهماً،
حتى ال نعود إلى المربع األول.

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

فعاليات «إكسبو»

قصة خبرية
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حفل التقاليد الدنماركية
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مدرج دبي ميلينيوم

جناح الدنمارك
كل األماكن
اليوبيل
دبي ميلينيوم
الوصل بالزا

دبي-البيان
يـسـتـضـيــف ن ــادي الــريــاضــة والـلـيــاقــة الـبــدنـيــة فــي إكـسـبــو
 2020دبي ،أسبوعاً حافال ً لعشاق رياضة «التيكبول»،
بــرعــايــة الـجـنــاح ال ـم ـجــري ،ال ــذي يـسـعــى لـلـتـعــريــف أكـثــر
بهذه اللعبة ،التي أصبحت تلقى رواجــاً حــول العالم،
ال س ـي ـم ــا م ـ ــع تـ ــوجـ ــه الـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن نـ ـجـ ــوم ك ـ ــرة الـ ـق ــدم
الح ـتــراف ـهــا ،مـثــل الـنـجــم ال ـبــرازي ـلــي رونــالــدي ـن ـيــو ،ونـيـمــار
وكارلوس بويول ،وغيرهم.
وقالت إيميشا شاوكا دي سابو ،مسؤولة االتصاالت
فــي الـجـنــاح الـمـجــري« :يـحــرص الـجـنــاح الـمـجــري ،على
إظ ـهــار الـتـنــوع الـثـقــافــي ل ـلــدولــة ،وم ــن ضـمـنـهــا األنـشـطــة
الرياضية ،التي تتمتع بشعبية كبيرة ،ال سيما رياضة

فتيات «صقور»
القوى في إكسبو
الـتـيـكـبــول (ك ــرة ال ـطــاولــة) ،الـتــي بــدأتـهــا الـمـجــر ،لتصبح
م ــع ال ــوق ــت م ــن ال ــري ــاض ــات ال ــراس ـخ ــة ،وت ـح ـظــى بــإقـبــال
كبير حول العالم».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت« :يـ ـعـ ـتـ ـب ــر إكـ ـسـ ـبـ ــو  2020دب ـ ـ ــي ،م ـن ـص ــة
م ـث ــال ـي ــة ل ـل ـت ـع ــري ــف أكـ ـث ــر بـ ـه ــذه الـ ــريـ ــاضـ ــة ،وي ـت ـي ــح مــن
خــال الـفـعــالـيــات الـمـخـتـلـفــة ،الـتــي يـحـتـضـنـهــا ،الـفــرصــة
لوصولها إلى شريحة كبيرة من األشخاص».
وتـعـتـبــر ريــاضــة الـتـيـكـبــول حــديـثــة نـسـبـيــاً ،وهــي مزيج
م ــن كـ ــرة ال ـق ــدم وت ـن ــس ال ـط ــاول ــة ،ح ـي ــث ت ـم ــارس عـلــى
طــاولــة شبيهة بالتي تـمــارس عليها لعبة التنس ،ولكن
باستخدام كرة القدم .وتتشابه قواعدها مع قواعد كرة
الـقــدم ،حيث يستطيع الــاعـبــون لمس الـكــرة بــأي جزء
من أجسادهم ،باستثناء أذرعهم وأياديهم.

جناح الدنمارك

نظمت إدارة نادي اإلمــارات رحلة ترفيهية لفريق العبات
ال ـق ــوى ب ــال ـن ــادي إل ــى إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي ،ت ـحــت إش ــراف
فــريــق سـفـيــرات الـنــادي تـقــديــراً إلنـجــازاتـهــن فــي الـبـطــوالت
األخ ـيــرة ،وهــدفــت الــرحـلــة اليـجــاد بـيـئــة تــرفـيـهـيــة لــاعـبــات
تخلق لهم جواً
ً
مليئا بالكثير من المرح والمتعة وإتاحة
ً
ال ـم ـج ــال أم ــام ـه ــن ل ـق ـض ــاء أوق ـ ــات اج ـت ـمــاع ـيــة ب ـع ـي ــدا عــن
الرياضة اليومية والبطوالت.تأتي المبادرة ضمن أهداف
«ال ـص ـق ــور» االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ــاع ـب ــات ال ـه ــادف ــة إلـ ــى دع ــم
الفعاليات المجتمعية في الدولة ،وتوفير بيئة محفزة،
بالتعرف على مختلف ثقافات الشعوب غربية وأجنبية،
ومـ ـشـ ــاهـ ــدة الـ ـفـ ـن ــون ال ـم ـت ـن ــوع ــة ،وبـ ــالـ ـتـ ــالـ ــي ،ل ـت ـن ـع ـكــس
إي ـجــابـ ًـا عـلــى نـفـسـيــاتـهــم ،ف ــي سـبـيــل ال ـع ــودة لـلـتــدريـبــات
والبطوالت بكل حماس( .رأس الخيمة  -البيان)

وجه من «إكسبو»

كارلوس ماريا ..حامل األفكار
دبي-رحابحالوة
يعد المعرض الدولي إكسبو  2020دبــي ،النسخة الثالثة من معارض إكسبو،
الـتــي يـشــارك فـيـهــا كــارلــوس مــاريــا مــاراديــاغــا ،الـمــوظــف فــي وزارة الـخــارجـيــة لــدولــة
هـنــدوراس .كــارلــوس أكــد أنــه سيرحل بنهاية الـحــدث العالمي حــامـاً األفـكــار التي
استلهمها من أرض دبي.
الهندوراسي الذي جاء إلى دبي منذ أربع سنوات بعد اإلعالن عن فوز اإلمارات
ب ـت ـن ـظ ـيــم إك ـس ـب ــو ،مـ ــن أج ـ ــل ال ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـ ـحـ ــدث ،وك ـ ــان إك ـس ـب ــو فـ ــي مــرح ـلــة
التشييد ،وجــاء بعد ذلــك إلــى اإلمــارات قبل انطالقة الحدث وجــد ما لم يشاهده
في أي نسخة أخرى من المعارض التي حضرها من قبل.
ً
وخصوصا أن مساحته
وأوضح أن مراحل تشييد هذا الصرح تبهر كل من تابعه،

 4.38ك ـي ـلــوم ـتــرات مــرب ـعــة ،وي ـح ــوي ك ــل م ــا يـشـغــل
تـفـكـيــر اإلن ـس ــان لـمـسـتـقـبــل م ـس ـت ــدام وأم ـ ــن ،ولــم
يـغـفــل ع ــن ش ــيء س ــواء م ــن حـيــث ع ــرض األف ـكــار
واإلم ـكــانــات والـتـكـنــولــوجـيــا الــداعـمــة ،مـعــربـ ًـا عن
س ـع ــادت ــه ل ـم ـش ــارك ــة دولـ ـتـ ــه ف ـي ــه ،ح ـي ــث جـ ــاءت
تـلــك الـمـشــاركــة لـتـتــرجــم إيـمــانـهــا الـعـمـيــق بــالــدور
المهم الذي يؤديه االبتكار لبناء أسس مستقبل
أف ـض ــل ل ـل ـب ـشــريــة ج ـم ـع ــاء ،وت ــرس ـي ــخ ق ـي ــم اإلب ـ ــداع
واالبتكار من خالل االطالع على كافة المجاالت التي
يستعرضها إكسبو.
وقــال إنــه عندما يعود إلــى دولته عقب انتهاء فترة الحدث

س ـي ـح ـمــل م ـع ــه ث ـق ــاف ــات م ـت ـنــوعــة وأف ـ ـكـ ــاراً مـسـتـقـبـلـيــة
س ـت ـس ـه ــم فـ ــي بـ ـنـ ــاء م ـس ـت ـق ـب ــل مـ ـسـ ـتـ ــدام ،ك ـم ــا أن ــه
سـيــدعــو أصــدقــاءه لــزيــارة مـنـطـقــة الـشــرق وتـحــديــداً
دب ــي ،لـيـكـتـشـفــوا ويـتـعــرفــوا عـلــى ثـقــافــات مختلفة
وحضارات متنوعة.
وتابع أن جناح دولته يمنح الزوار رحلة في التراث
والفرص ،ويعرض المدن والشواطئ والطبيعة كما
يـمـنـحـهــم ف ــرص ــة ل ـخ ــوض ال ـم ـغ ــام ــرات ال ـت ــي ي ــزخ ــر بـهــا
بلده ،بدءاً باكتشاف التراث الثقافي الغني ووصوالً إلى
الـمـعــالــم الـسـيــاحـيــة الـمـتـنــوعــة ،واسـتـكـشــاف مــا يجعل من
هندوراس وجهة مفضلة للزوار.

