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الإمارات ترحب بالعامل يف »مدينة امل�ستقبل«
»األمناء« قسم الرصد:

وعدت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف عــام 2013م العامل أن تقدم معرضا 
الذاكــرة ويظهر صورة  يبقى خالدا يف 
ويدعم  نعيشــه  الذي  الرسيــع  للعامل 
االبتكار، وهذا بالضبــط ما فعلت، فقد 

بنت مدينة للمستقبل.
الزوار  استقبال   ”2020 “إكسبو  بدأ 
من جميــع أنحاء العامل مدشــنا رحلة 
وصنع  العقول  “تواصل  شعارها  جديدة 
املســتقبل” فاتحة ذراعيها لبدء مرحلة 
جديــدة مــن العمل الــدويل الجامعي 
وتبني  املشــركة  التحديات  ملواجهــة 
األفــكار الخالقة والعقــول املبدعة من 
أجل ترسيخ مســتقبل مزدهر ومستدام 

للبرشية جمعاء.

مقومات النجاح
بتنظيم  فــازت  قد  اإلمارات  وكانت 
بعد  واســتحقاق  جــدارة  عن  املعرض 
منافســة قوية بينها وبــن مدن إزمري 
الركيــة، وســاو باولــو الربازيليــة، 
مدينة  أول  لتصبح  الروسية  وكاترينربغ 

يف الرشق األوسط تستضيف املعرض.
واعتــرب مراقبون حينهــا أن الفوز 
يعكس مكانة اإلمــارات العربية املتحدة 
ومايل  واقتصــادي  ثقــايف  كمركــز 
وسيايس دويل، وما متلكه من مقومات 

الدولة الناجحة.
دولة  لـــ192  ممثلن  وبحضــور 
مشاركة دشن “إكسبو 2020” انطالقته 
التاريخية واالستثنائية الجمعة األول من 
أكتوبر مــع “حفل القرن” الذي أقيم يف 
ســاحة الوصل التي تشكل قلب إكسبو 
“االستدامة  الثالثة  والرابط بن محاوره 
عالمة  الحفل  وشكل  والفرص”  والتنقل 
استثنائية يف تاريخ املعرض العاملي الذي 
انطلقــت أول دورة له قبل أكرث من 170 

عاما.
اإلماراتية  الدولــة  وزيــرة  وأكدت 
لشــؤون التعاون الدويل ريم الهاشمي 
أن إمــارة ديب أقامــت “مدينة جديدة” 
الستضافة إكسبو 2020 “ستبقى لفرة 
طويلة” بعد انتهاء املعرض الذي يستمر 

ملدة ستة أشهر.
وأقيم إكســبو ديب يف موقع عىل 
مليارات  سبعة  نحو  وكلّف  ديب  مشارف 
دوالر، ويضم املئــات من األجنحة لدول 
مشــاركة ومعــارض عىل مســاحات 

شاسعة.
أيضا  تشــغل  التي  الوزيرة،  وقالت 
إكســبو  ملكتب  العامة  املديــرة  منصب 
2020 ديب، إن “االســتثامر مل يكن أبدا 
كان  بل  إكســبو،  معرض  الســتضافة 
استثامرا لبناء مدينة جديدة عىل مسافة 
واحــدة بن ديب وأبوظبــي تكون حقا 

مدينة للمستقبل”.
وبحسب الهاشمي، يتجه االستثامر 
نحو “مدينة يف عام 2040 و2050 وما 
التزمنا بعــدم تفكيك كل  بعد ذلك. وقد 

املرافق املرتبطة بإكسبو”.
وأضافــت “كل مــا نقــوم ببنائه 
والغالبية العظمى منه، نحو 90 يف املئة 
أو أكرث، ســيبقى بالفعل من أجل املدينة 

املستقبلية”.
ويركز إكســبو عىل حلول مستدامة 
والغذاء.  والطاقــة  امليــاه  مجاالت  يف 
للمرة  العاملي  املعرض  وتســتضيف ديب 
األوىل يف الرشق األوسط، ومن املتوقع 
أن يكون الحــدث األكرب يف املنطقة مع 

زائر عىل  مليــون   25 تقديرات مبجيء 
مدى ستة أشهر.

وهــو أكرب حدث ينظــم يف العامل 
منذ بدء جائحة كوفيــد، إذ أقيم أوملبياد 
دون  مــن  املايض  الصيــف  طوكيــو 
متفرجــن يف املالعب لتفــادي انتقال 

الفايروس برسعة.
وســيطلب من زوار املعرض تقديم 
شــهادة تطعيم أو نتيجة فحص سلبية 
19. وكذلك ســيتعّن  لوباء كوفيــد – 

عليهم وضــع الكاممات وااللتزام 
بقواعد التباعد االجتامعي.

عــن  الهاشــمي  وتحدثــت 
اإلجراءات الوقائية من الفايروس، 
ممكن  هو  مــا  بكل  “نقوم  قائلة 
آثار كوفيد،  للتخفيف مــن  علميا 
وأيضــا ما هــو رضوري للميض 

قدما”.
واإلمارات من الدول التي قامت 
بحملــة تلقيح مكثفــة ورسيعة 
مليون  عرشيــن  مع  لســكانها، 
جرعــة، فيام يبلغ عدد الســكان 

عرشة مالين.

تكنولوجيا االستدامة
يربط خط للمــرو بن موقع 

إكسبو ومدينة ديب، ويقع عىل الطريق 
املؤدي إىل العاصمة أبوظبي.

الجيل  بتقنيــات  املوقــع  وجّهــز 
الخامــس لالتصال، األمر الذي ســيتم 
اســتثامره أيضا بعد نهاية املعرض يف 

الحادي والثالثن من مارس املقبل.
وقالــت الوزيــرة اإلماراتية “نظرا 
للركيز عىل التكنولوجيا واالســتدامة، 
الذين  نسعى لجذب الصناعات والسكان 

مييلون للعمل يف هذه املساحات”.
وأضافــت “نبحث عــن الصناعات 
املتعلقة باملناخ أو التكنولوجيا الخرضاء.

من  لالهتامم  مثرية  مجموعة  هناك 
التي ظهرت والتي  الجديــدة  القطاعات 

نأمل أن نتمكن من االســتفادة منها من 
خالل تنظيم هذا املعرض”.

وأقيم يف إكســبو جناح لالستدامة 
جناح  وهــو  )األرض(،  “تريا”  باســم 
ضخم مغطى بقرابة خمســة آالف لوح 
شــميس وتتم فيه معالجة املياه إلعادة 

استعاملها.
الكثري  تنظيم  املعرض  وسيتم خالل 
من الفعاليات املتعلقــة باملناخ والتنوع 
بدأ يكتسب زخام  البيئي، وهو موضوع 

بصيفها  املعروفة  الخليــج  منطقة  يف 
الحار، والتي يهــّدد االحتباس الحراري 

بجعل الحياة غري محتملة للبرش فيها.
وقالت الهاشــمي “كان هناك قرار 
واع وحقيقي عندمــا وضعنا برنامجنا 
للنــاس والكوكــب للنظر حــول كيف 
بشكل  املساهمة  إكسبو  ألنشطة  ميكن 

إيجايب”.
وبحسب الهاشــمي “يف العادة، ال 
باالعتبار  الكربى  العاملية  األحداث  تأخذ 

إجراءات تدوم عىل املدى الطويل”.
وتابعت “لكــن نظرا ألن هذا املوقع 
فإننا  قامئــا،  تقريبا  بأكمله  ســيبقى 
فخورون بأننا ســنتمكن من املساهمة 

يف برنامج أوسع مستدام”.
وقالــت هند البوم رئيســة تصميم 
فخورون  “إننــا  املحتــوى  وتطويــر 
املبهرة”،  املرحلــة  بالوصــول إىل هذه 
مشــرية إىل أن دولة اإلمــارات ترحب 
بالعامل اليوم عىل أرضها من أجل العمل 

معا لخدمة البرشية.
وأضافت أنه ســيتم تنظيم برنامج 
الحدث  خالل  األرض”  وكوكب  “اإلنسان 
العاملــي. والربنامج عبــارة عن جدول 
والتجارب  الفعاليات  من  مبتكر 
الفكرية  الريــادة  وحــوارات 
والنقاشــات العامة التي تهدف 
إىل إيجاد حلول لبعض تحديات 

العامل األكرث إلحاحا.
القيام  ســيتم  أنه  وذكرت 
بأكرث من 220 فعالية يف سياق 
الربنامج مثل املنتديات الضخمة 
جانب  إىل  الرسمية  واملؤمترات 
النــدوات وحلقات العمل وكذلك 
وهي  العاملي  املجلس  سلســلة 
منصــة مخصصــة لتواصــل 

العقول من إكسبو 2020 ديب.
كريِكنتزس  دميــري  وأكد 
األمــن العام للمكتــب الدويل 
ديب   2020 إكسبو  أن  للمعارض 
يجمعنــا تحت شــعار “تواصل العقول 
وصنع املســتقبل” عىل مدار 6 أشــهر 
أفضل  للمساهمة يف رسم مالمح عامل 
نتجاوز فيه تحدياتنــا ونتطلع معا إىل 
بناء مســتقبل مزدهر للجميع. وأضاف 
“هنــا يف إكســبو 2020 ديب يبقــى 
‘تواصل العقول’ ركيزة التعاون والرشاكة 
والتعاضد فتلك القيم التي يتبناها إكسبو 
‘صنع  أما  املشــركة  أولوياتنا  تشــكل 
املســتقبل’ فيهدف إىل املســاهمة يف 
وضع اسراتيجيات للتعاون الدويل نحو 

تحقيق التنمية املستدامة”.
وبحسب الهاشــمي “يف العادة، ال 
تأخذ األحــداث العاملية الكربى باالعتبار 

إجراءات تدوم عىل املدى الطويل”.
وتابعت “لكن نظــرا ألن هذا املوقع 
فإننا  قامئــا،  تقريبا  بأكمله  ســيبقى 
فخورون بأننا ســنتمكن من املساهمة 

يف برنامج أوسع مستدام”.
وقالــت هند البوم رئيســة تصميم 
فخورون  “إننــا  املحتــوى  وتطويــر 
املبهرة”،  املرحلــة  إىل هذه  بالوصــول 
أن دولة اإلمــارات ترحب  مشــرية إىل 
بالعامل اليوم عىل أرضها من أجل العمل 

معا لخدمة البرشية.
وأضافت أنه ســيتم تنظيم برنامج 
الحدث  خالل  األرض”  وكوكب  “اإلنسان 
العاملــي. والربنامج عبــارة عن جدول 
مبتكر من الفعاليات والتجارب وحوارات 
التي  العامة  والنقاشات  الفكرية  الريادة 
تهدف إىل إيجاد حلــول لبعض تحديات 

العامل األكرث إلحاحا.
وذكرت أنه ســيتم القيام بأكرث من 
220 فعاليــة يف ســياق الربنامج مثل 
الرسمية  واملؤمترات  الضخمة  املنتديات 
إىل جانب الندوات وحلقات العمل وكذلك 
سلســلة املجلس العاملــي وهي منصة 
إكســبو  العقول من  لتواصل  مخصصة 

2020 ديب.
وأكــد دميري كريِكنتــزس األمن 
العام للمكتب الدويل للمعارض أن إكسبو 
2020 ديب يجمعنا تحت شعار “تواصل 
 6 العقول وصنع املســتقبل” عىل مدار 
أشهر للمســاهمة يف رسم مالمح عامل 
أفضل نتجاوز فيه تحدياتنا ونتطلع معا 

إىل بناء مستقبل مزدهر للجميع.
وأضاف “هنا يف إكسبو 2020 ديب 
يبقــى ‘تواصل العقول’ ركيــزة التعاون 
والرشاكــة والتعاضد فتلــك القيم التي 
يتبناها إكسبو تشكل أولوياتنا املشركة 
أما ‘صنع املستقبل’ فيهدف إىل املساهمة 
الدويل  للتعاون  اسراتيجيات  وضع  يف 

نحو تحقيق التنمية املستدامة”.
ويصب التأجيل يف مصلحة اإلمارات 
التي تحتفل بعيدها الوطني الخمســن 

يف الثاين من ديسمرب املقبل.
سياســين  حضور  املتوقع  ومــن 
إىل  ورياضين  ومشاهري  أعامل  ورجال 
إكسبو. وتســتعرض الدول يف أجنحتها 
منتجات مختلفــة ومتنوعة من روبوت 
صيني عىل شــكل باندا إىل تابوت أثري 

فرعوين يف الجناح املرصي.
وســيتم أيضــا تنظيم “أســابيع 
املوضوعات” خالل إكســبو حيث سيتم 
الركيــز عىل أمور مختلفــة مثل املناخ 
والتنمية  والفضــاء  الحيــوي  والتنوع 

الريفية والحرضية وغريها.
ومتلك الصن أحد أكرب األجنحة يف 

املعرض مبساحة 4636 مرا مربعا.
وأقيمت يف الجناح الهولندي مزرعة 
هرمية الشكل تضم نباتات صالحة لألكل 
تــروى مبياه املطر املوّلــدة عرب الطاقة 
الشمسية إذ ســريكز إكسبو عىل حلول 
مســتدامة يف مجاالت امليــاه والطاقة 

والغذاء.
من  األوىل  الــدورة  تنظيــم  ومنذ 
املعــرض العاملي يف لندن عــام 1851، 
أصبح هذا الحــدث منربا لعرض األفكار 
والتكنولوجيــا الحديثــة باإلضافة إىل 
التجارية  العالمات  كونه وسيلة لرويج 

املحلية.
بعدا جديدا  اليــوم  اإلمارات تضيف 
لألحالم.  مدينة  إىل  وتحولــه  للمعرض 
وتدعونا جميعــا إىل أن ننحاز ألحالمنا. 

فمن قال إن األحالم ال تتحقق؟!

الها�سمي: ال�ستثمار مل يكن ل�ست�سافة معر�ض بل لبناء مدينة للم�ستقبل
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