
أجندة

مؤ�ر صحفي، ٤ أبريل

متحف موقع قلعة البحرين، ١١:٠٠ صباحاً

خلفية

تشارك مملكة البحرين يف إكسبو ميالنو ٢٠١٥ املنعقد تحت شعار 

"تغذية الكوكب، طاقة من أجل الحياة" بجناٍح تم بناؤه ذاتياً. يفتتح 

اإلكسبو يف غضون أقل من شهر يف ١ مايو ويستمر ملدة ستة أشهر. 

يخمل الجناح الوطني البالغة مساحته ٢٠٠٠ مرت مربع اسم "اآلثار 

الخرضاء"، وهو يجّسد الرتاث الزراعي واألثري الفريد الذي تتميز به 

البالد.

سيستقبل اإلكسبو أك¼ من ٢٠ مليون زائر، ويتضمن ١٤٧ مشاركاً 

رسمياً Áا يف ذلك البحرين, وقد تم تصميمه لرفع مستوى الوعي 

بالتغذية واالستدامة فضالً عن أهمية حÃية املوارد الطبيعية 

لكوكب األرض. وستسلط األجنحة الوطنية املشاركة الضوء عىل 

الخضائص الثقافية املتنوعة لبلدان العاÈ، مÃ يسمح للزوار بتجربة 

املأكوالت التقليدية ومعرفة املزيد عن السÃت الثقافية والرتاث 

الزراعي ملختلف الدول. 

وتتمحور فكرة الجناح الوطني للبحرين حول تقديم مشهٍد طبيعٍي 

مستمٍر مكوٍن من حدائق فاكهة، كل منها تحتوي شجرة فاكهٍة 

معينٍة أصليٍة يف البحرين. وتتقاطع هذه الحدائق مع سلسلٍة من 

املساحات املغلقة التي تحتوي بدورها عىل منطقة االستقبال 

ومساحات املعرض ومقهًى يقّدم املأكوالت البحرينية املحلية. 

وتطّل هذا املساحات عىل الحدائق وتسّورها، والتي تشّكل مكّون 

املعرض الرئييس للجناح Áا يربز الرتاث الزراعي الغني للدولة.

وتعمل هيئة البحرين للثقافة واآلثار عىل ضÃن أن مشاركة اململكة 

من خالل جناحها الوطني ينرش الوعي بالرتاث الوطني الفريد للبالد 

بØ زوار املعرض وعىل الصعيد الدويل، هذا إىل جانب إطالقة الهيئة 

سلسلًة من املبادرات الوطنية لضÃن وجود مشاركٍة شعبيٍة واسعٍة 

وفاعلٍة يف هذه الجهود، ووضع برنامٍج حافٍل من الفعاليات الثقافية 

التي تستعرض الصفات والخصائص الفريدة للبالد يف ميالنو.

١. كلمة ترحيبية وإطالع الحضور عىل آخر مستجدات جناح  "اآلثار 

الخرضاء" تلقيها الشيخة مي آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة 

واآلثار واملفّوض العام للجناح.

٢. التعريف بسفراء الجناح من قبل نائب املفوض العام للجناح 

نورة السايح.

٣. املساهÃت البحرينية يف جناح ”اآلثار الخرضاء“ - برنامج 

الفعاليات، املتطوعØ، تصميم األزياء، املأكوالت.

٤. التعريف ملختارات من املطبخ البحريني املستوحاة من حدائق 

الفاكهة البحرينية يف جناح ”اآلثار الخرضاء.“

٥. فقرة لطرح األسئلة بإرشاف نائب املفوض العام نورة السايح.

٦. زيارة ملزرعة يف كّرانة.



معلومات مهمة

اآلثار الخرضاء:

الجناح الوطني ململكة البحرين
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١ مايو إىل ٣١ أكتوبر (١٨٤ يوم) الفرتة   

١٤٨ دولة ومنظمة دولية الرشكاء الرسميون  
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بيان صحفي

البحرين يف إيطاليا: العد التنازيل إلكسبو 

ميالنو ٢٠١٥

املنامة، ٤ أبريل ٢٠١٥ — يستعرض الجناح الوطني ململكة البحرين 

يف إكسبو ميالنو ٢٠١٥ الرتاث الزراعي للدولة من خالل حدائق 

الفاكهة ومعرض اآلثار الذي يحتويه فضالً عن برنامج حافل 

بالفعاليات. ويحمل الجناح الذي تم بناؤه ذاتياً اسم "اآلثار 

الخرضاء"، وسيبقى طيلة فرتة إقامة اإلكسبو الذي ينطلق يف ١ مايو 

ويستمر لستة أشهر.

ومن املقرر أن تشارك يف اإلكسبو أك¼ من ١٤٠ دولة ومنظمة، 

وتتمحور فكرة اإلكسبو حول التصدي للتحديات التي تقف أمام 

تحقيق االستدامة واالكتفاء واألمن يف الِغذاء، باإلضافة إىل منح 

الزوار فرصة التعّرف عىل مختلف البلدان من خالل تجربة تشكيلة 

واسعة من املأكوالت العاملية.

ويف هذا الصدد، رصحت نائب املفوض العام للجناح نورة آل 

السايح: "ستكون البحرين حارضًة وبقوة يف معرض إكسبو ميالنو 

٢٠١٥، ونحن نتوقع أن نشهد مشاركة فاعلة من قبل سفرائنا من 

خالل برنامج الفعاليات الحافل الذي أعددناه لهذا الحدث البارز."

وستكون البحرين الدولة الوحيدة التي تشارك بكتاب طبخ يحيي 

وصفات املأكوالت الشعبية والذكريات املتعلقة بها، فضالً عن 

تكليف مصممة األزياء البحرينية هند مطر بتصميم أزياء خاصة 

وحرصية لهذا الحدث، األمر الذي يجّسد سعى جناح "اآلثار 

الخرضاء" الستعراض التقليد واالبتكار معا. ويشار إىل أن محتوى 

 (crowdsourcing) كتاب الطبخ تم عن طريق حشد املضادر

ترشف عليه هيئة البحرين للثقافة واآلثار، حيث �ت دعوة عامة 

الجمهور للمساهمة يف الكتاب. وبالتوازي مع ذلك، سيباع يف مقهى 

الجناح مجموعة مختارة من املأكوالت البحرينية ابتكرتها الطاهية 

البحرينية وإحدى سفراء الجناح ناريس قمرب.

وسيكون بإمكان زوار اإلكسبو طيلة فرتة إقامته معاينة ورشاء كتاب 

متها مصممة األزياء البحرينية هند  الطبخ فضالً عن املالبس التي ُصمِّ

مطر خصيصاً بهذه املناسبة، والتي تتناغم تصاميمها مع األشكال 

والخصائص املعÃرية للجناح، مثل إمكانية نزع بعض أجزاء املالبس 

يف إشارة إىل تصميم الجناح الذي يسمح بتفكيكه وإعادة تركيبه من 

جديد، وقد تم صنع هذه املالبس من قÃش الجاكار، وقد صممت 

لتكون صورًة تجريديًة ألصناف الفاكهة البحرينية املوجودة يف 

الجناح، كÃ تحاó املاليس بنسيجها الفاخر وألوانها النابضة بالحياة، 

وميزاتها الفريدة وتركيبتها الدقيقة النسيج التاريخي الغني الذي 

تتمتع به البحرين.

وقد أسست هند مطر عالمة ”MATAR“ لألزياء النسائية الفاخرة، 

وهي تتخذ من لندن مقراً لها، وهي تعترب من األسÃء املعروفة يف 

عاÈ األزياء نظراً لتصاميمها امللفتة واملميزة التي تعكس õط حياة 

املرأة العرصية، وهي ترسم من خالل تركيباتها الرائعة التي تدمج 

القÃش والخطوط والزخارف آفاقاً جديدة لألنوثة.

وباإلضافة إىل ذلك، سيكون بإمكان الزوار يف ٤ سبتمرب، وهو اليوم 

الوطني الخاص بجناح البحرين والذي اختاره منظمو اإلكسبو، 

االستمتاع بتجربة الضيافة والثقافة البحرينية األصيلة، والتي تشمل 

القهوة البحرينية والرسم التقليدي بالحناء، فضالً عن عروٍض حيٍة 

 Ãلحياكة السالل وصناعة الصناديق الخشبية التقليدية. ك

سيستضيف جناح ”اآلثار الخرضاء“ أيضاً فرقة قاليل الشعبية يف أداء 

مميز من موسيقى الِفْجري، والتي تستحرض تراث صيد اللؤلؤ يف 

البحرين وعرٍض أزياء للمالبس البحرينية التقليدية.

وبالتزامن مع منتدى القهوة العاملي املنعقد من 28 سبتمرب إىل 1 

أكتوبر، سيكون بإمكان الزوار االستمتاع بالذوق البحريني يف القهوة 

واملوسيقى يف كوٍخ معمول بطريقة مستدامة من أشجار النخيل 

املحلية تحاó أجواؤه العريش التقليدي، وستكمل هذه األجواء 

الحاملة ألحان فن الصوت العذبة التي تؤديها فرقة محمد بن فارس 

للفنون الشعبية.



فعاليات خاصة

٣٠ إبريل ٢٠١٥

أمسية ما قبل االفتتاح

يقدم اثنان من سفراء اإلكسبو املشهورين عاملياً عروضاً خاصة 

لجمهور اإلكسبو وضيوفه. حيث يحتفل مصمم األزياء العاملي و 

”سفý خاص“ جورجيو أرماè عرض أزياٍء يف ميالنو Áناسبة مرور ٤٠ 

عاماً عىل إطالق عالمته التجارية الشهýة، يتبع ذلك حفٌل موسيقٌي 

ملغني األوبرا املعروف و ”سفý اإلكسبو فوق العادة“ أندريا 

بوتشييل يؤدي فيها أغنية اإلكسبو الرسمية ”ال فورزا ديل سوريسو“ 

.È(قوة االبتسامة)، والتي سيتم بثها يف جميع أنحاء العا

١ مايو ٢٠١٥

مراسم االفتتاح

سيكون كبار ممثيل الحكومة اإليطالية واملنظÃت الدولية حارضين 

يف حفل التدشØ الحرصي إلسبو ميالنو ٢٠١٥. وستدوي يف سÃء 

املدينة أجراس كاتدرائية ميالنو وأبرشية أمربوز يف حفل موسيقي 

مدهش، وستفتتح فرقة مرسح ”ال سكاال“ لألوبرا موسم اإلكسبو 

بعرض رائعة جاكومو بوتشيني ”توراندوت“. 

١ مايو إىل ٣١ أكتوبر ٢٠١٥

من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً إىل ١١:٠٠ مساء، تستقبل أرض اإلكسبو 

 ،Èمن مختلف أنحاء العا Øيومياً وملدة ستة أشهر الزوار القادم

حيث سيتم تعريفهم بكيف {كن لهم أن يعيشوا يف عاÈٍ أك¼ 

صحٍة وأك¼ استدامة.



بيان صحفي

املطبخ البحريني حارض بقوة يف إيطاليا

املنامة، ٤ أبريل ٢٠١٥ — سوف يشتمل الجناح الوطني ململكة 

البحرين، والذي يحمل اسم ”اآلثار الخرضاء“، يف مشاركته بإكسبو 

ميالنو ٢٠١٥ عىل مقــهى يقدم أطيب املأكوالت املحــلية تم 

إعدادها خصيصاً من قبل رائدة األعÃل البحرينية والطاهية 

املعروفة ناريس قمرب. 

وقد استوحت قمرب قا}ة املأكوالت التي سيقدمها مقهى الجناح من 

أصتاف الفواكه املوجودة يف الحدائق التي يحتويها الجناح، حيث 

قامت بدمجها يف الوصفات البحرينية التقليدية املتوارثة عرب مئات 

السنØ لتصنع وجباٍت خفيفٍة ذات ملسٍة عرصية، وتتميز القا}ة بأنها 

موسمية، حيث تغيý أصنافها بالتزامن مع مواسم طرح أشجار 

الفاكهة لثÃرها.

وقد كانت قمرب حارضة مع هيئة البحرين للثقافة واآلثار يف متحف 

موقع قلعة البحرين، حيث قامت بوصفها رئيس الطهاة واملدير 

اإلبداعي للغذاء لجناح مملكة البحرين الوطني يعرض عينة من 

األطباق التي ستقدم يف إكسبو ميالنو، شملت مجموعة متنوعة من 

العصائر وسلطات الفواكه واألطباق الرئيسية والحلويات اللذيذة.

ومن بØ هذه األطباق سلطة البوميل والربتقال، وسلطة البابايا 

والباذنجان وسلطة الجرجý، باإلضاىف إىل أكلة املرضوبة البحرينية 

املعروفة، وكرات اللحم املكسوة باألرز املحرض عىل الفحم، وقطغ 

الدجاج بثمرة األترج (أو الكبّاد)، آيس كريم بطعم الورد، وكعك 

التمر، إضافة إىل عدة أصناف من املرشوبات مثل عصý املانجو 

والبابايا، الحليب املخفوق بالقهوة والتمر، والشاي املحرض Áاء 

النخيل، ومرشوب التمر هندي.

هذا ويجري حالياً تدريب عدٍد من الطهاة اإليطاليØ عىل يد قمرب 

لتحضý قا}ة الطعام التي ستقدم يف الجناح، سيتم خالل ذلك 

تعريفهم بامليزات والنكهات األساسية باملطبخ املحيل مقارنة 

باملطبخ اإليطايل. وتجدر اإلشارة إىل أنه سبق لقمرب، وهي صاحبة 

مخبز جينا ومفهى زعفران، التعاون مع وزارة الثقافة يف عام 2012 

عندما أسست أول مطعٍم لها يف سوق القيرصية العريق يف املحرق.

قا}ة األطباق التي أعدتها قمرب وطريقة تقد{ها هي شاهٌد عىل 

املزيج الغني الذي يتميز به املطبخ البحريني والتي ترك املطبخ 

العراقي والهندي والفاريس بصمة واضحة عليه، وقد دمجت فيها 

 Øهارة العديد من أنواع الفواكه التي تتوافر يف البحرين مثل التÁ

والرمان والليمون والبابايا وغýها. ويرجع هذا التنوع الكبý إىل 

موقع البحرين كميناء تجاري بارز وسوق تجارية نشطة منذ القدم، 

ما سمخ لها باالحتكاك مع مختلف الثقافات عرب العصور.



بيان صحفي

متطوعو جناح البحرين الوطني يف إكسبو 

ميالنو يبدأون برنامجهم التدريبي 

املنامة، ٤ أبريل ٢٠١٥ —  بعد عملية تقييٍم صارمة، تم اختيار 24 

متطوعاً من بØ أك¼ من ٢٠٠ مرشح تقدموا ليمثلوا البحرين يف إطار 

مشاركتها يف إكسبو ميالنو ٢٠١٥.

وسيخضع املتطوعون الذين تم اختيارهم لدوراٍت تدريبيٍة مكثفٍة 

ترشف عليها هيئة البحرين للثقافة واآلثار بالتعاون مع مجلس 

التنمية االقتصادية، يسافرون بعدها إىل ميالنو يف ست مجموعات 

متتابعة ستميض كٌل منها شهراً كامالً يف ميالنو.

وقد تم انتقاء املتطوعØ من الشباب املتميزين، كل عىل طريقته 

الخاصة، حيث تضم املجموعة األوىل الشابة البحرينية أمل الصّفار 

التي أصبحت يف العام ٢٠١٣ أول امرأة بحرينية تصل إىل القارة 

القطبية الجنوبية، أتبعتها Áغامرة ثانية وهي تسلق قمة جبل 

كليمنجارو للتوعية برضورة حÃية املواقع البيئية عىل األرض، وهذه 

اإلنجازات تجسد قيم املواطن العاملي.

وتقول الصّفار يف هذا الصدد: ”إن إكسبو ميالنو 2015 فرصة لتمثيل 

وطني يف املحافل الدولية وإبراز تراثنا العريق للعاÈ بأرسه. ويف 

الوقت ذاته، {ّكنني من نرش القيم البيئية التي أؤمن بها واملهارات 

متعددة الثقافات التي أتحّىل بها، والتي تثبت للعاÈ أن الشباب 

البحريني واملرأة البحرينية عىل وجه الخصوص البحريني عنرص هام 

وفاعل يف املجتمع.“

يرافق املجموعة األوىل من املتطوعØ أيضاً خريج تقنية املعلومات 

واالتصاالت من جامعة بوليتكنك البحرين عيل طالحي الذي يشغل 

منصب املنسق الوطني لحركة الشباب العر@ ألجل املناخ، وله نطاق 

واسع من االهتÃمات واملهارات، Áا يف ذلك تصميم الجرافيك 

والتصوير. 

ويقول طالحي تعليقاً عىل مشاركته: ”إن أتطلع لتسليط الضوء عىل 

موضوع األمن الغذا? خالل إكسبو ميالنو ألن معظم الغذاء يف هذا 

الجزء من العاÈ، سيÃ البحرين، يتم استýاده من الخارج. وسيكون 

اإلكسبو نقطة لقاء مثالية للدخول يف حوارات مثمرة حول األمن 

الغذا? وتأثý تغý املناخ، وكيف {كن لنا كأفراد وجÃعات أن 

نساهم يف تخفيف أو التكيف مع هذه القضية.“

تجدر اإلشارة إىل أن املتطوعØ سيمثلون رؤية البحرين يف الحفاظ 

 Øعىل الرتاث واألمن الغذا? واالستدامة، وقد تم اختيارهم من ب

مجموعة من املتقدمØ بناء عىل اهتÃماتهم التي تتقاطع مع 

األهداف األساسية للجناح، ومهاراتهم اللغوية وحÃسهم 

ومستواهم املعريف املتقدم يف هذه املجاالت، وسوف يقومون 

Áســاندة أعÃل موظفي الجناح واستقبال الزوار ومرافقتهم يف 

جولتهــم حـول مرافق الجنــــاح لنرش الوعــــي واملعرفة بتاريخ 

اململكة وتراثها.



مالحظات املحرر

اآلثار الخرضاء

 ýالجناح الوطني ململكة البحرين يف ”إكسبو ميالنو“ ٢٠١٥ هو تفس

شاعري للرتاث الثقايف الزراعي للدولة، وهو تراث عريق �تد 

جذوره إىل حضارة دملون الضاربة يف التاريخ. 

يتكون الجناح من عرشة حدائق فاكهة، يف كل واحدة منها شجرة 

فاكهة ستثمر يف أوقات مختلفة بالتزامن مع فرتة إقامة اإلكسبو 

الذي سيستمر ملدة ستة أشهر. كÃ سيحتوي الجناح عىل قطع 

وتحف أثرية تستحرض التقاليد الزراعية التي تعود لعدة آالف من 

السنØ، إضافة إىل األساطý العديدة التي كانت تتداول حول 

البحرين، من بينها االعتقاد الشائع بكونها موقع جنة عدن ووضفها 

بأرض املليون نخلة.

استخدمت يف بناء الجناح ألواح خرسانية بيضاء مسبقة الصنع، 

وستنقل هذه األلواح إىل البحرين بعد انتهاء املعرض ليعاد تشييد 

الجناح ليصبح حديقة نباتية بديعة. وتجدر اإلشارة إىل أن األلواح 

مسبقة الصنع التي يتألف منها مبنى الجناح، والتي تظهر من خالل 

الوصالت التي تربطها ببعضها البعض، هي إشارة إىل األشكال 

الهندسية املتأصلة واملتميزة يف آثار البحرين.



السفراء

سفراؤنا يف إكسبو ميالنو ٢٠١٥ هم املتحدثون الرسميون لجناح 

”اآلثار الخرضاء“ ومشاركة البحرين يف اإلكسبو، وهم مجموعة 

متنوعة من البحرينيØ الذين {ثلون نطاقاً واسعاً من الصناعات 

والتخصصات، تشمل التغذية، الفن الهندسة املعÃرية، التصميم، 

والدفاع عن البيئة، وكلها مجاالت ذات صلة بشعار اإلكسبو 

الرئييس، وهو ”تغذية الكوكب، طاقة من أجل الحياة“.

ويحمل هؤالء السفراء رسالة موحدة منبثقة عن اهتÃمهم بالرتاث 

الزراعي، التغذية والطاقة، الثقافة، والتنمية املستدامة، وسيعملون 

عىل زيادة الوعي باألهداف األساسية لجناح ”اآلثار الخرضاء“ يف 

البحرين وخارجها عىل حد سواء.

علياء املؤيد

علياء املؤيد معالجة غذائية تدير عيادة استشارية معروفة يف مملكة 

البحرين، تقدم من خاللها التوجيه واإلرشاد ملنطقة الرشق األوسط 

وخارجها، ولها مقاالت عديدة عن الصحة يف مختلف املنشورات. 

كÃ تدير الربامج التلفزيونية واإلذاعية عن الصحة والتغذية وتعطي 

املحارضات والندوات حول هذا املوضوع، كÃ ترشف عىل رحالت 

نقاهة سنوية وترأس عدداً من برامج فقدان الوزن. ألفت علياء 

املؤيد كتاباً بعنوان ”أريد أطفاالً أصحاء“ عن كيفية تربية األطفال 

بطريقة صحية، و ”خطة األكل للجسم املثايل“ وهو دليل لفقدان 

الوزن، و ”أريد حمالً صحياً“ عن كيفية التمتع بحمٍل ووالدة 

 Øطبيعيان، وهي أيضا مؤلف مشارك يف كتاب ”١٠١ طريقة لتحس

صحتك“، وهي مؤسس ومقدمة برنامج ”رشايها علياء“ الحائز عىل 

عدة جوائز، إضافة إىل ختم ”Alia Approved“ املعتمد يف 

املنتجات الصحية. 

خالد املحرقي

 ولد ونشأ خالد املحرقي يف البحرين، وهو مؤسس والرئيس 

اإلبداعي ملؤسسة ”استوديوهات املحرقي“، وهو مختص يف تصميم 

التصورات املعÃرية ثالثية األبعادوالرسوم املتحركة واملؤثرات 

البرصية واملواد اإلعالنية، وقد نال العديد من الجوائز الدولية لقاء 

أعÃله، Áا يف ذلك العديد جوائز ”3D World“ و ”CG Society“ و 

”3D Total“. ويف عام ٢٠١٠، قدم خالد املحرقي يف مؤ�ر ”ذي 

سýكل“ يف مهرجان أبو ظبي السينÃ? عن اإلسرتيوغرافيا والتقنيات 

ثالثية األبعاد يف صناعة األفالم. تشمل أعÃله التصورية مركز 

البحرين العاملي للتجارة  ومنتجع درة البحرين واملرىس املصاحب له 

واالستاد لنهائيات كأس العاÈ ٢٠٢٢ لكرة القدم يف قطرـ أما عمله يف 

الرسوم املتحركة فيشمل بناء البيئة والعاÈ لربنامج تلفزيوè مشهور 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والعديد من املشاريع الشخصية. 

وهو أيضاً يعشق الرسم والنحت. ومع كل هذه األعÃل 

واملسؤوليات، يحرص عىل تخصيص بعض الوقت لركوب دراجته 

النارية ومÃرسة رياضة الجيو جيتسو الربازيلية.

ناريس قمرب

ناريس قمرب رائدة أعÃل بحرينية تعشق فنون الطبخ وابتكار 

األكالت.خلق األطباق، وهي صاحبة مطعم ”زعفران“ و“مخرب 

جينا“، والتي تحظى بشعبية كبýة، وهي صاحبة الفضل يف تنامي 

التوجه لتقديم الطعام البحريني يف املطاعم املحلية. حاز مطعم 

"زعفران" عىل جائزة أفضل مطعم يف البحرين يف عام 2014 من 

مجلة "تايم أوت" باعتباره مطعم متميز بديكوره الحديث 

ومأكوالته التقليدية. تتميز ناريس قمرب بإبداعها وذوقها املتفرد، 

ولها إطالالت كثýة يف برامج الطبخ التلفزيونية باإلضافة إىل تدريب 

السياح واملغرتبØ عىل تحضý املأكوالت البحرينية، وقد رشحت 

تقديراً لتميزها لجائزة أفضل رائدة أعÃل شابة من مؤسسة ”رشاكة 

دوفيل“ للدول العربية يف عام ٢٠١٣.



السفراء

ريم املعّال

ريم املعّال متخصصة يف علم األحياء البحرية وحÃية البيئة. شاركت 

يف العديد من املشاريع يف كل من البحرين وإندونيسيا ومدغشقر 

 Èوجنوب أفريقيا، ويشمل طرح القضايا البيئية يف جميع أنحاء العا

عند األمم املتحدة من خالل مشاركتها يف مختلف املنصات مثل 

اتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة 

لتغý املناخ وجدول أعÃل التنمية بعد عام ٢٠١٥. أما عىل الصعيد 

املحيل، نشطت ريم املعّال يف الجوانب االجتÃعية واالقتصادية 

والبيولوجية ملكامن املحار (الهýات) يف املنطقة الشÃلية، وهي 

حاصلة عىل جائزة ”أيبل إ{راي“، ألفت كتاب ”تقسيم املوارد يف 

املحيطØ الهندي والهادئ“، وهي مؤسس مشارك ملنظمة 

”Re:man“ وحركة الشباب العر@ ألجل املناخ، وهي تهدف من 

خالل عملها إىل املساهمة يف إحداث التحول الالزم يف املنطقة 

لحÃية البيئة واملحـــــافظة عليها وإدراجها عىل ســــلم األولويات 

.Èحول العا

أحمد طالب

أحمد طالب مختص يف التخطيط والتطوير الحرضي واألمالك 

العقاريية وتكوين العالمات التجارية، ويحمل درجة املاجستý يف 

 èمجال التطوير األمالك العقارية من جامعة نيو ساوث ويلز يف سيد

بأسرتاليا وله خربة تزيد عىل أك¼ من ١١ عاماً يف هذا املجال. وهو 

يعمل حالياً مع عدد من املطّورين يف مشاريع مختلفة يف البحرين 

ودول مجلس التعاون الخليجي واململكة املتحدة، فضالً عن إدارة 

العمليات التجارية يف مكتب استشارات العÃرة والهندسة يف 

البحرين. وإىل جانب اهتÃمه بالتخطيط الحرضي والهندسة 

املعÃرية واملساحات واألماكن العامة، أسس مبادرة ”خوش حوش“، 

وهي مبادرة شعبية نسعى لتبني حواٍر بّناء حول البيئة املبنيّة 

ونوعية الحياة يف البحرين)، وبعمل بالتعاون مؤسسات الفن 

والثقافة عىل مشاريع مختلفة، إضافة إىل العمل مع رشكة 

”إنرتستايت كريياتيف بارت/ز“ االستشارية يف العالمات التجارية 

واإلبداع ومقرها لندن.



عن االكسبو

إكسبو ميالنو ٢٠١٥

إكسبو ميالنو ٢٠١٥ هو معرض عاملي غý تجاري ذو ميزات مبتكرة 

وفريدة من نوعها. وهو يتعدى كونه مجرد معرض، وإõا هو يف 

الحقيقة منظومة فاعلة وقا}ة بحد ذاتها يشارك فيها عدد كبý من 

األطراف تحت شعار "تغذية الكوكب، طاقة من أجل الحياة". يعترب 

املعرض حدثاً مستداماً وتكنولوجياً استثائياً، وهو مبني عىل مواضيع 

ومفاهيم محددة موجهة لزواره ومرتاديه. وسيشارك يف اإلكسبو 

الذي سيقام من ١ مايو إىل ٣١ أكتوبر ٢٠١٥ أك¼ من ١٤٠ مشارك، 

وتغطي رقعة األرض العمالقة التي سيقام عليها نحو مليون مرت 

مربع، ومن املتوقع أن يستقبل عىل مدى أيامه الـ١٨٤ أك¼ من ٢٠ 

مليون زائر.

وسيحظى زوار اإلكسبو بتجربة رحلة فريدة من نوعها تتمحور حول 

موضوع معقد هو التغذية، يجوبون فيها بلدان العاÈ يتذوقون فيها 

مختلف أنواع األطعمة ويطلعون عىل التقاليد املطبخية لشعوب 

العاÈ. وسيكون ”إكسبو ميالنو“ ٢٠١٥ أول معرض يف التاريخ يتذكره 

الناس ألك¼ من مجرد منتجاته، وإõا أيضاً ملساهمته القيمة والفاعلة 

يف نرش الوعي واملعرفة حول الغذاء واملوارد الثمينة لكوكب األرض.

للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـــ

s.matar@moiraicommunications.com سهى مطر 


