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تعتبــر فرنســا  المعــرض الدولــي ٢٠٢٠ فرصــة uبراز رؤيتهــا الجريئة واuيجابيــة لعالم الغد. 
وعليــه فــإن جناح فرنســا ســوف يظهــر كيفية تقديم أنمــاط جديدة للتنقــل وإعطاء اLولوية 

لتنميــة المــدن واLقاليــم لجعلها  جذابة لســكانها.

يبقــى الجنــاح في خدمة كل الشــركات الفرنســية والمبتكرين وســوف يوفر أداًة ملموســة 
ومنصــة لتســريع وتيــرة التطويــر الدولــي لكل الفاعلين خاصة في إفريقيا والشــرق اLوســط 

وآســيا وســائر الــدول التي يأتــي منها زوار المعــرض. ولذلك فإن المشــروع المقترح من 

الشــركة الفرنســية للمعــارض COFREX، المشــغل المكّلــف بتصميم وتنفيذ مســاهمة 
فرنســا فــي معــرض دبي الدولي ٢٠٢٠، يجب أن يصبح مشــروع كل الفرنســيين.

وعليــه فإنــه مــن خــالل هذا الجنــاح أود أن أقّدم لكل الفاعلين الســبيَل uبــراز كل االبتكارات 
الفرنســية والتواصل فيمــا بينهم.

نتطلع إلى أن تقّدم مشــاركة فرنســا في إكســبو ٢٠٢٠ دبي والجناح الفرنســي صورة حماســية 
وجريئــة ومبتكــرة عــن فرنســا التي تتمتــع بكل اuمكانــات لتلمع وتبــرز كل قوامها التي 

تســمح لهــا بمواكبة الثــورة الرقمية.

 
ماكرون إمانويل 

الرئيس الفرنســي



                     إكسبو دبي ٢٠٢٠: فرصة اقتصادية رائعة           تجسيد االنتقال البيئي والتضامني

١٨ شــهراً  ــذ  ــة من ــوزراء، عمــدت الحكوم ــة ورئيــس ال بموجــب توجيهــات رئيــس الجمهوري
علــى بنــاء نمــوذج ازدهــار يدخــر فــي اســتهالك الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة. ويقــّدم التحــول 

ــد الوظائــف. ــكار واالســتثمار وتولي االقتصــادي هــذا فرصــًا رائعــة لالبت

٢٠١٧، ينعكــس طموحنــا فــي القــرارات اليوميــة التــي نتخذهــا والسياســات التــي  منــذ عــام 
ونطبقهــا.  نعتمدهــا 

ــات  ــر مــن رهان ــج القســط اLكب ــي تعال ــاخ الت أذكــر بشــكل خــاص فــي هــذا الصــدد خطــة المن
التنقــل. طبقــت الكثيــر مــن اuجــراءات فــي هــذا الصــدد مــن بينهــا وضــع حلــول نظيفــة وفــي 
لمفعــول  المســببة  الغــازات  تبعــث  مركبــات  بيــع  بوقــف  التعهــد  حتــى  أو  الجميــع  متنــاول 

.٢٠٤٠ الدفيئــة بحلــول عــام 

كمــا أذكــر التعهــد باعتمــاد االقتصــاد الدائــري فــي فرنســا فــي خطــوة حيويــة تأتــي فــي وقــت 
نحــن مطالبيــن فيــه بجعــل مدننــا أكثــر اســتدامة ومقاومــة.

ــة. وتشــكل  ــى رئيــس الجمهوري ــي رفعتهــا إل ــادرة «قمــة اLرض الواحــدة» الت ــا أيضــًا مب لدين
حكومييــن  وغيــر  حكومييــن  فاعليــن  بيــن  للجمــع  مســبوقة  غيــر  فرصــة  المبــادرة 
عالمــي  اقتصــاد  إلــى  االنتقــال  تســريع  علــى  قــادرة  ملموســة  حلــول  وضــع  فــي  للمشــاركة 

الكاربــون. منخفــض 

٢٠٢٠ يعكــس هــذه التعهــدات وغيرهــا. فهــو  وعليــه فــإن جنــاح فرنســا فــي المعــرض الدولــي 
رمــز لطمــوح فرنســا ومنصــة مفتوحــة علــى العالــم لعــرض سياســاتنا العامــة ومبادراتنــا 

الخاصــة.

يقــّدم جناحنــا عروضــًا مذهلــة وتطلعــات مســؤولة فيكــون منصــًة لتبــادل سياســي وفكــري 
واقتصــادي وثقافــي.

معــًا نبنــي حلــوًال مســتدامة ونضع الدراية الفرنســية في خدمة التقّدم والشــعوب.
 
 

بورسون، برون 
اAميــن العــام لدى وزير الدولــة لالنتقال البيئــي والتضامني

الرقميــة  الثــورة  فــي  النظــر  إعــادة  إلــى  المشــاركين   ٢٠٢٠ إكســبو  يدعــو  المســتقبل.  وصنــع  العقــول  تواصــل 
ــدة  ــى إيجــاد فــرص جدي ــًا. كمــا يســعى إل ١٥ عامــًا تقريب ــا فاعلــون فيهــا ونشــهدها منــذ  العريقــة التــي نحــن كلن

لتحويــل الحيــاة اليوميــة وصقــل مســتقبل مســتدام وجــذاب.

ــراز رؤيتهــا الجريئــة واuيجابيــة لعالــم الغــد. ونطمــح  ــى فرنســا فرصــة اســتثنائية uب ويشــكل ذلــك بالنســبة إل
إلــى أن نســلط الضــوء علــى قــدرة بالدنــا علــى تحويــل التحديــات إلــى فــرص بفضــل الحلــول التــي نطورهــا.  اســتناداً 
إلــى ذلــك، فــإن جنــاح فرنســا يجســد خبرتنــا ودرايتنــا خاصــة فــي التحــول الرقمــي للمــدن واLقاليــم. مــا يســمح 
ــة ولكــن أيضــًا أقاليــم أكثــر ترابطــًا فــي مــا بينهــا أو تمّكــن حتــى  ــدة ذكيــة تؤمــن حيــاة جذاب بظهــور مــدن جدي

مــن تقاســم أفضــل للمعــارف.

ــن والمســاهمة  ــا لخدمــة كل المواطني ــى قناعــة تامــة بتســخير التكنولوجي ــة إل ــرات والدراي تســتند هــذه الخب
ــا. فــي الوقــت نفســه فــي حمايــة كوكبن

ــة، اختــارت فرنســا أن تركــز فــي جناحهــا علــى محــور التنقــل. Lن تنقــل اLشــخاص والســلع  مســلحًة بهــذه الرؤي
بيــن اLقاليــم كمــا تنقــل اLفــكار والمعلومــات أساســي فــي مواكبــة التحــول التكنولوجــي والبيئــي واالقتصــادي. 
وعليــه فــإن جنــاح فرنســا ســوف ينظــر فــي وســائل نقــل جديــدة خدمــّة للمنفعــة العامــة. فلدينــا فاعليــن 
أساســيين فــي هــذه المجــاالت ونحتضــن مشــاريع جديــدة تعــزز مكانتنــا فــي الكثيــر مــن القطاعــات المتقدمــة. 
ولذلــك نتوقــع مــن هــذا المحفــل أن يكــون مســرعًا للنشــاطات ومنصــة حقيقــة للتطويــر علــى الســاحة الدوليــة.

تحقيقــًا لهــذا الغــرض يجــب أن نكــون قادريــن علــى جــذب الجمهــور بــكل أطيافــه مــن بيــن زوار اuكســبو وأيضــًا 
ــز  ــأن الضــوء هــو رم ــا ب ــًا من ــة. إيمان ــكارات العالمي ــى أحــدث االبت ــوا عل ــوا ليطلع ــن أت ــن الذي ــن المحترفي مــن بي
ــًا نابضــًا بالحيــاة  ــا جنــاح فرنســا ليقــّدم خبــرة ال تنســى لالنغمــاس والتعّلــم. ســوف يكــون مكان التنقــل، صممن
طموحنــا  مــع  وتماشــيًا  المتعــددة.  برامجــه  إيقــاع  علــى  يتحــرك  ينفــك  ال  العالــم  علــى  مفتــوح  تــالٍق  ونقطــة 

ــخ فرنســا. ــي اســتدامة فــي تاري ــر المبان ــاح أكث ــي، ســوف يكــون الجن البيئ

ــى  ــع عل ــه يق ــي الشــرق اLوســط ولكــن أيضــًا Lن ــرة ف ــر مســبوق بســبب تنظيمــه Lول م ــى إكســبو غي ــع إل نتطل
٢٥ مليــون زائــر. وuنجــاح مشــاركتنا،  تقاطــع قــارات ثالثــة، أوروبــا وإفريقيــا وآســيا، فيتوقــع أن يســتقطب حوالــي 
يجــب أن يكــون الجنــاح لــكل الفرنســيين. فهــو مشــروع حماســي وكاســح وجــريء يشــكل منصــة uشــعاع 

ــا مــن دون اســتثناء! ــكل مواهبن ــز ل متمّي
  

النكيه  إريك 
COFREXالمفــوض العــام لجناح فرنســا ورئيس الشــركة الفرنســية للمعارض
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                     جناح فرنسا: أداة إشعاع وتطوير وجاذبية

١.  فعاليــة عالميــة Lجل التقّدم 
 

ــك  ــذ ذل ــد ســاهمت من ــرن التاســع عشــر وق ــي منتصــف الق ــة ف ــارض الدولي ــدأت المع ب
الحيــن فــي إبــراز حلــول فــي مواجهــة أكبــر التحديــات العالميــة التــي بــرزت فــي كل عصــر. 
السياســية  المنتديــات  بيــن  يجمــع  عالمــي  وملتقــى  دوليــة  فعاليــة  اuكســبو  ويعتبــر 
والمعــارض المهنيــة والتجليــات الثقافيــة والعلميــة فيبــرز كل القــوى الحاليــة بتــآزر 
تــام مهمــا كانــت طبيعتهــا أكانــت فنيــة أو علميــة أو ُمُدنيــة أو تقنيــة أو سياســية أو 
ثقافيــة أو اقتصاديــة ... يفتــح اuكســبو أبوابــه أمــام الجميــع لخــوض تجــارب مختلفــة 
والمنظمــات  والشــركات  المشــاركة  للــدول  االبتــكارات  أحــدث  علــى  التعــّرف  فــي 
ــة. هكــذا  ــر الحكومي ــى المنظمــات غي ــة وحت متعــددة اLطــراف والمؤسســات التعليمي
ــأن يصبــح عامــَل تغييــر وتقــّدم ويســهم فــي إعــادة تصميــم  تتســنى الفرصــة للجميــع ب

النمــاذج الحاليــة وتخّيــل حلــول المســتقبل.

٢.  إكســبو دبــي ٢٠٢٠: الموضوع والرؤيــة والطموحات
 

التقــّدم  تأثيــر  إلــى  وتهــدف  تتبنــاه  معيــن  موضــوع  حــول  ل¢كســبو  دورة  كل  تتمحــور 
ــول  ــوان «تواصــل العق ٢٠٢٠ تحــت عن ــي  ــة مســتدامة وينظــم إكســبو دب البشــري بطريق

المســتقبل». وصنــع 

إضافــة   ،١٩٠ عددهــا  والبالــغ   ٢٠٢٠ دبــي  إكســبو  فــي  المشــاركة  والمنظمــات  الــدول  إن 
ــا  ــة بقضاي ــات المتعلق ــى دراســة الرهان ــع حضورهــم، تعمــد إل ــر متوق ــون زائ ٢٥ ملي ــى  إل

ــة هــي: ــك ضمــن محــاور ثالث ــاط وذل االرتب
 

فاعليــن  إلــى  للتحــول  والمجتمعــات  اLفــراد  لقــدرات  العنــان  إطــالق  الفــرص:   t
أفضــل  مســتقبل  صنــع  فــي  أساســيين 

t التنقــل:  الترويــج لتنقــل، فعلــي أكان أم افتراضــي، ل¤فــراد والســلع واLفــكار يكــون 
أكثــر ذكاًء وكفــاءًة 

لضمــان  واحترامــه  فيــه  نعيــش  الــذي  العالــم  مــع  بتناغــم  التقــّدم  االســتدامة:   t
متمثــال  مزدوجــًا  تحديــًا  اuنســانية  تواجــه  وقــت  فــي  جميعــًا  لنــا  مســتدام  مســتقبل 

المتاحــة. الطبيعيــة  المــوارد  وتراجــع  الســكان  أعــداد  بتزايــد 

Lول مــرة منــذ أكثــر مــن قــرن ونصــف مــن الزمــن ســوف تتمتــع كل دولــة بجناحهــا 
ــة ل¢كســبو حيــث  ــم ابتكاراتهــا. وســوف تقّســم حســب المحــاور الفرعي الخــاص لتقدي
يســتفيد كل محــور مــن جنــاح عــام خــاص بــه وتجــدر اuشــارة إلــى أن قســم التنقــل 

فوســتر. نورمــان  البريطانــي  المعمــاري  المهنــدس  تصميــم  مــن  يكــون  ســوف 
 

  موقع إكســبو دبي ٢٠٢٠

عالمــة فارقة على الســاحة الدولية
 

ا&لعــاب  بمثابــة  إكســبو  معــارض  تعتبــر 
ا&ولمبيــة أو كأس العالــم لكــرة القــدم وهــي 
فــي مقدمــة الفعاليــات الدوليــة الكبــرى. كمــا 
المعروفــة  الفعاليــات  أقــدم  ضمــن  تنــدرج 
العاصمــة  فــي  ا&ول  اOكســبو  نّظــم  حيــث 

.١٨٥١ عــام  لنــدن  البريطانيــة 

           تجسيد االنتقال البيئي والتضامني

t كســرت دبــي رقمهــا القياســي عــام ٢٠١٨ عندمــا اســتقبلت ١٦ مليــون ســائح مــا رفعهــا إلــى المرتبــة الرابعــة بيــن الــدول اLكثــر اســتقطابًا 
للــزوار فــي العالــم 

t تحتــل دبــي المرتبــة الثانية عالميًا لجهة عدد معــارض اLعمال بعد باريس 

t تأتي دورة اuكســبو هذه بعد إكســبو ميالنو ٢٠١٥ وســوف تدوم ٦ أشــهر من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠ إلى ١٠ أبريل ٢٠٢١.
t يتوقــع أن يســتقطب إكســبو دبــي ٢٠٢٠ أكثــر مــن ٢٥ مليــون زائــر يأتــي حوالــي ٧٠% منهــم مــن الخــارج، وهــي أعلــى نســبة مســجلة فــي 

تاريــخ المعــارض الدوليــة منــذ دورتهــا اLولــى عــام ١٨٥١.
t يتوقــع أن ٨٠% مــن الــزوار هم أفــراد مقابل ٢٠% من المهنييــن (مقابل ٥% في ميالنو عام ٢٠١٥)

t يســتضيف إكســبو دبي ١٩٠ دولة مشاركة 
t حوالــي ٨٠% مــن المبانــي ســوف تبعــث الحياة في حي «دســتركت ٢٠٢٠» الجديــد وهو كناية عن مدينة ذكية Lكثر من ١٠٠ ألف نســمة.

t يعتبــر إكســبو ٢٠٢٠ محــركًا هامــًا القتصــاد اuمــارات العربيــة المتحــدة وشــركات العالــم برمتــه. عــام ٢٠١٧، تــم إبــرام عقــود بنــاء 
١١١,٩ مليــار دوالر). ٤١١ مليــار درهــم (أي  ٢,٩ مليــار دوالر) وعقــود غيــر البنــاء بقيمــة  ١٠,٨ مليــار درهــم (أي  وتشــييد بقيمــة تفــوق 

t وصــل عــدد الشــركات المســجلة للعمــل مــع إكســبو دبــي٢٠٢٠ إلــى ٢٥ ألــف مــن ١٤٩ دوليــة. ومنــح اuكســبو حتــى ا¦ن ٤٥٠٠ عقــد، أكثــر 
مــن نصفهــا لمؤسســات صغيــرة ومتوســطة الحجــم.  
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                    ٣. راية ترفع عاليًا اسم فرنسا وابتكاراتها

٢٠٢٠ فرصــة ال تفــّوت uيجــاد فــرص جديــدة للتنميــة االقتصاديــة وتعزيــز  يعتبــر اuكســبو 
جاذبيــة اLراضــي الفرنســية وإطــالق رســميًا مشــاريع مبتكــرة ومســتدامة. وهكــذا يســمح 
أكبــر  بشــكل  اLرض  تحتــرم  جديــدة،  نقــل  لوســائل  رؤيتهــا  بعــرض  لفرنســا  اuكســبو 
التــي  القــوة  نقــاط  إحــدى  يشــكل  الموضــوع  هــذا  إن  والواقــع  المواطــن.  لخدمــة  وُتســّخر 
تمّيــز العــرض الفرنســي وخاصــة بفضــل القــدرة علــى تصــّور وبنــاء مشــاريع مترابطــة ووضــع 

نمــاذج ُمُدنيــة مكّيفــة مــع احتياجــات الــدول الناشــئة والمــدن قيــد اuنشــاء والتوّســع.

تســعى فرنســا مــن خــالل مشــاركتها إلــى جعــل مســألة تنقــل البشــر والســل بيــن اLقاليــم 
أكانــت  االنتقاليــة  المرحلــة  رهانــات  مــع  التعامــل  فــي  أساســية  والمعلومــات  واLفــكار 
تكنولوجيــة بطبيعتهــا أم بيئيــة أم اقتصاديــة. وتســتند فرنســا فــي كل هــذه المجــاالت 
ــدة  ــروز مــدن جدي ــوم مــن ب ــن الي ــا يمّك ــة منهــا م ــي تقدمهــا خاصــة الرقمي ــا الت ــى المزاي إل
ــم تبادلهــا بشــكل  ــارف يت ــى مع ــر ترابطــًا أو حت ــم أكث ــة للعيــش فيهــا وأقالي ــة وجذاب ذكي

أفضــل.

تقــّدم فرنســا مجموعــة فريــدة مــن الخدمــات والمشــغلين المدنييــن الذيــن تــم حشــدهم 
لبنــاء مــدن الغــد وتحديــث المــدن التاريخيــة الموروثــة. وال شــك إن الشــركات الفرنســية 
الكبــرى كمــا الشــركات الصغيــرة ومتوســطة الحجــم بفضــل عروضهــا المبتكــرة تقــّدم 
رؤيــة ومقترحــات عالميــة. وتتمثــل هــذه الرؤيــة بمدينــة جذابــة ليــس بفعــل التكنولوجيــات 

ــدة والمســتدامة التــي تقدمهــا. الموزعــة فيهــا بــل بفضــل الخدمــات الجدي

علــى  يركــزوا  باتــوا  الذيــن  الصناعــي  القطــاع  مــن  فاعليــن  بيــن  الفرنســي  العــرض  يجمــع 
أفضــل  بشــكل  ويكيفــوا  يبســطوا  الذيــن  الخدمــات  ومشــغلي  المنصــات  اســتراتيجيات 
الملمــة  التكنولوجيــا  وشــركات  الجماعــي)  النقــل  ذلــك  فــي  (بمــا  الخدمــات  إلــى  النفــاذ 
بمنطــق الخدمــات الكاملــة والشــاملة مــا يحــي مجموعــة وســائط النقــل المتعــددة. كمــا 
بشــكل  للعمــل  والخــاص  العــام  القطاعيــن  مــن  الفاعليــن  بيــن  جمــع  علــى  قــادرة  إنهــا 
البحــت  التنقــل  بيــن  بالجمــع  خاصــة  مبتكــرة  اقتصاديــة  نمــاذج  تطويــر  علــى  مســتدامة 

البيئــي. واLداء  الطاقــة  اســتهالك  وتحســين 

يبقــى الجنــاح الفرنســي فــي خدمــة كل المؤسســات الفرنســية، الكبيــرة منهــا والناشــئة 
واالبتــكار  للدرايــة  لهــا  مثيــل  ال  وواجهــة  ملموســة  أداًة  حقيقــًة  ليكــون  يبتكــر  مــن  وكل 
للعــرض  الدولــي  التطــور  لتســريع  منصــة  أيضــًا  وليكــون  الفرنســية  المؤسســات  لــدى 
الفرنســي. يجّســد الجنــاح الفرنســي أفضــل مــا تقدمــه فرنســا فــي عرضهــا وذلــك مــن خــالل 
ــز بحــث  ــة ومراك ــة ومؤسســات أكاديمي ــات إداري ــن مــن شــركات وتجمع شــركاء متنوعي

العامــة. المنفعــة  ومؤسســات 

ــر  ــي أكبي ــر اuمــارات العربيــة المتحــدة ثان تعتب
حيــث  الخليــج  فــي  لفرنســا  تجــاري  شــريك 
تصــل قيمــة الصــادرات الفرنســية إليهــا إلــى  

يــورو. مليــار   ١,٥٩

العربيــة  باuمــارات  فرنســا  تربــط 
ــى المســتوى  ــة عل ــات وثيق المتحــدة عالق
المؤسســي (آليانــس الفرنســية والمعهــد 
الفرنســي) واالقتصــادي (مجلــس اLعمــال 
الفرنســي، مجموعــة اLعمــال الفرنســية) 
وثقافــي  أبوظبــي)  (ســربون  وتعليمــي 

أبوظبــي). (لوفــر 

            أهم االبتكارات الصناعية والفنية والعلمية التي تم
           اoعالن عنها خالل دورات اoكسبو المختلقة 

دبي  -٢٠٢٠ 
تقنيــات هايبرلــوب للنقــل التــي يتوقــع أن تربــط جزءاً من الطريق المــؤدي من العاصمــة أبوظبي إلى دبي 

ميالن  - ٢٠١٥
تقنيــات هايبرلــوب للنقــل التــي يتوقــع أن تربــط جزءاً من الطريق المــؤدي من العاصمــة أبوظبي إلى دبي 

أوساكا  - ١٩٧٠ 
 إســدال الســتارة عــن أول هاتــف متحــرك وأول صالة ســينما Imax. كما تم تقديــم مجهر إلكترونــي فائق القدرة وأول

نموذج قطــار إلكتروني.

سياتل  - ١٩٦٢ 
تقديــم أول مســاعد صوتــي من IBM قــادر على التعــّرف على ١٦ كلمة.

نيويورك  - ١٩٣٩ 
أول بــث مباشــر علــى التلفزيون من موقع اuكســبو.

لياج  - ١٩٠٥ 
تقديــم الكرونوفــون مــن تصميــم ليون جومون، إحــدى أول أجهزة ضمان تزامــن الصوت والصورة.

باريس  -١٩٠٠ 
طــرح وتصويــر أول خــط مترو باريســي وأول ســاللم ميكانيكية من قبل اLخويــن لوميير 

 ١٨٧٦ - فيالدلفيــا
ألكســاندر جراهــام بــل يقّدم أول هاتف حصــري في العالم
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٤. مرحلــة التحــول البيئــي والتضامنــي باعتبارهــا محرك تقّدم 
 

ــي مــن خــالل عنوانــه ومحــاوره الفرعيــة لفرنســا فرصــة التعبيــر  ٢٠٢٠ دب يقــّدم إكســبو 
ــي الملــف  ــي ف ــف إن التضامــن الدول ــراز كي ــي وإب ــة والتضامن ــا للتحــول البيئ عــن تصوره
خــالل  مــن  وذلــك  الشــركات  لتطويــر  أداًة  أيضــًا  يكــون  بــأن  بســمح  والبيئــي  المناخــي 

حلــول ملموســة تعتمــد الرقمنــة كعامــل تســريع.

إن  شــك  وال  والدوليــة  الوطنيــة  سياســاتها  بيــن  اتســاقًا  تضمــن  أن  علــى  حريصــة  فرنســا 
٢٠٢٠ دبــي يقــّدم منصــة مثاليــة للقيــام بذلــك. إكســبو 

فــي ملــف االســتدامة، يعمــد الجنــاح الفرنســي إلــى نقــل السياســات العامــة لفرنســا الهادفــة 
إلــى دعــم االبتــكار والتنميــة المســتدامة. وهــو نمــوذج تــم اuفصــاح عنــه خــالل مؤتمــر 

التنقــل وينطــوي علــى أهــداف ســتة:
 

t تســريع االبتكار 
t الحــد من البصمــة البيئية 

t الحــد من االنقســامات االجتماعيــة والمناطقية 
t تحســين عرض النقل 

t إعــادة النظــر بالنمــاذج االقتصاديــة المعتمدة لدينــا وحوكمتها 
t ضبــط المخاطر  

فرنســا قــادرة علــى تقديــم كــٍم كبيــر مــن الحلــول للرهانــات الكبــرى التــي تواجههــا 
ــر جاذبيــة  القــارات، وعلــى إثبــات أن الترابــط المعــزز بيــن اAقاليــم والمــدن يجعلهــا أكث
ــاه  ــر الرف ــا تطوي ــرن الحــادي والعشــرين ومــن بينه ــات الق ــى مواجهــة تحدي ــادرة عل وق

الجماعــي وضمــان أفضــل توزيــع للمــوارد والوقايــة مــن المخاطــر.

مــن  ديســمبر  فــي   (One Planet Summit) الواحــد»  الكوكــب  «قمــة  إطــالق  جــرى 
ــل ماكــرون واLميــن العــام  ٢٠١٧ فــي باريــس مــن قبــل الرئيــس الفرنســي إيمانوي العــام 
ــر  ــم. وتعتب ــغ كي ــم يون ــي جي ــك الدول ــو غوتيريــس ورئيــس البن ل¤مــم المتحــدة أنطوني
«قمــة الكوكــب الواحــد» شــبكة دوليــة مكّرســة لتســريع االنتقــال العالمــي إلــى اقتصــاد 
ــر حلــول ملموســة مــن أجــل تنفيــذ  منخــض الكربــون. وتهــدف هــذه المبــادرة إلــى تطوي
«اتفــاق باريــس». ومــن هــذا المنطلــق، يســعى الجنــاح الفرنســي إلــى اuســهام فــي تنفيــذ 

أهــداف «قمــة الكوكــب الواحــد».

١. التنــّور، رمز مشــاركة اLفكار والدراية
 

ــداً داخــل  ــع تحدي ــع. وهــو يق ــم مرب ٤,٥ كل ــى  ــي إل ــى مســاحة تصــل حوال ــي عل ــوب دب ــع جن ــاح فرنســا فــي قلــب الموق ــى جن يبن
ــي  ــم أساســية ف ــا مفاهي ــب االســتدامة والفــرص. وال شــك إنه ــى جن ــي اuكســبو إل ــة ف ــاور الثالث ــدى المح ــل، إح ــة التنق منطق

إيجــاد حلــول Lكثــر التحديــات إلحاحــًا فــي عصرنــا.

ــار  ــة ومســاحة اختب ــات التجاري ــز العالق ــكان تعزي ــي اuكســبو وواجهــة وم ــزاً للمشــاركة الفرنســية ف ــاح فرنســا رم ــر جن يعتب
لــكل أطيــاف الجمهــور وبذلــك هــو يعّبــر عــن رؤيــة فرنســا الفريــدة مــن خــالل الجمــع بيــن العمــارة الطموحــة مــع بنــاء 

مشــهد ننغمــس فيــه تمامــًا. 

وال شــك إنــه اتحــاد يســعى إلــى تحقيــق هــدف مــزدوج وهــو االحتفــال بنمــوذج االبتــكار الفرنســي الــذي يجمــع بيــن التنميــة 
المســتدامة وتنافســية الشــركات دوليــًا وفــي الوقــت نفســه جعــل بالدنــا أكثــر جاذبيــة علــى المســتوى االقتصــادي والســياحي.

ــى اuنســانية  ــة إل ــة قوي ــور» بإحال ــور التن ــوان «ن ــه بعن ــك صممت أرادت فرنســا أن يكــون جناحهــا أفضــل تجســيد للتنقــل ولذل
ــة: ــى الحركــة – وال شــيء أســرع مــن الضــوء – عبــر أبعــاد ثالث الفرنســية وإشــارة واضحــة إل

�tالنــور فلســفة: النور أداة تضــيء وتبرز التقّدم 
�tالنــور مصــدر دفء وإبــداع: نور ملمــوس يوّلد الطاقــة ومصدر ابتكار 

�tالنــور عامــل ترابط: نــور يربط وينقل ويوصــل البيانات

مشــهد عــام للجناح الفرنســي مــن الجهة ا&مامية

روحية «قمة الكوكب الواحد»
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«ما من شــيء يتخــذ طابعــًا عالميًا أكثر من 
النــور. فقــد يالمس الغروب مشــاعرنا أينما 

كنــا على ســطح ا&رض ومهما كانــت ثقافتنا. 
اخترنــا أن يكــون النور ضابط إيقاع المشــهد 

داخــل الجنــاح وأن يكون نقطــة االنطالق لكل 
النوايــا اOبداعية في المشــروع. وعليه، ســردنا 

قصــة رحلــة على درب النور، وتجريد ا&حاســيس 
لتصــل إلى صور ملموســة لبالدنا والرســائل 
التــي تبعثهــا» جان ماري بريــول، المدير الفني 

لمجموعــة )Immersives( المســؤول عن 
تصميم المشــهد.

«ينــدرج جناح فرنســا ضمــن تاريخ كبريات 
ا&جنحــة وهــو في دبــي يرمز إلى تغلــب الجغرافيا 
علــى التاريخ. فــإن التصميــم المعماري ينخرط 

فــي المكان من خــالل بناء أنواره وظالله 
الخاصــة فيصنــع جاذبيتــه الصورية ويتحول 

رمــزاً. يبقى الجناح جســمًا في تجدد مســتمر 
يســتقطب الزائــر أكثر من مــرة فيبدو بحلة 

مختلفــة لــدى كل زيارة. شــكله يتغيــر من الفجر 
إلــى النجر، كل ســاعة وكل موســم، فيقّدم 

تجربــة غير مســبوقة» جان لــوك بيريز، مهندس 
معماري من ورشــة برادو

«يقــع الجناح علــى قطعة أرض مثاليــة محملة 
بقيــم فرنســا فيعكس درايتهــا الصناعية 

وديناميكيتهــا االقتصاديــة إضافــة إلى نمط 
الدرايــة على الطريقة الفرنســية»

جاكــوب ســيلنيكيه، مكتب ســيلنيكيه 
وجرابلي للهندســة.

« « « 

٢.  رمــز معمــاري وفني بين الســماء واLرض   
 

رمــز  إلــى  فيتحــول  النــور.  شــعاع  منهــا  ينبعــث  واحــة  بمثابــة  هــو  الــذي  فرنســا  جنــاح  تصميــم  فــي  الوحــي  قلــب  فــي  المــرآة  تقــع 
يتخطــى الجــدود العاديــة للمبنــى الــذي يجمــع بيــن المــادة والنــوع فــي هيــكل رائــع يرتقــي بالمحتويــات المختلفــة للمعــارض الدائمــة 

والمؤقتــة إلــى أعلــى المســتويات.

تكمــن فكــرة قويــة فــي صلــب المشــروع وهــي انطــالق رحلــة الزائــر مــن خــارج المبنــى وتســتمر مــن دون انقطــاع بعــد دخولــه فيتحــول 
وقــت االنتظــار إلــى لحظــة مشــاركة ومشــاعر جياشــة وســمفونية مــن اLحاســيس التــي تطلــق العنــان للحلــم. 

إنجــاز بفضــل قــدرات معماريــة اســتثنائية. تــم تصــور جنــاح فرنســا كشاشــة عموديــة وأفقيــة تســدل الســتارة عــن واجهتهــا الداخليــة 
١٨٠٠ متــر مربــع مــن الروعــة مــع أجســام متداخلــة منخفضــة للجمهــور وغيرهــا أعلــى للمحترفيــن. وبيــن المســتويين   ل¢فصــاح عــن 
ــى النمــط الفرنســي تحمــل  ــق عل ــع حدائ ــه أرب ــًا مــن الشــمس تنتشــر في ــع مظلــل محمــي تمام ــر مرب ١٠٠٠ مت ــى مســاحة  ــاء عل نجــد فن
الواجهــة  تشــكل  وهكــذا  م.   ٢٠ ارتفــاع  علــى  معلقــة  حديقــة  مــع  واليكــة)  والجلجــل  والليمــون  الزيتــون  المحليــة (أشــجار  الروائــح 

ــاح. ــى الجن ــة دعــوة للدخــول إل ــًال نهــاراً وهمــا بمثاب ــان لي ــة تتجلي والحديقــة المعلقــة شاشــة وســماء اصطناعي

ــزداد شــدة أنمــاط النــور والظــل مــا يولــد أحاســيس جمــة. وبفضــل أجهــزة االلتقــاط التــي تجعــل الزائــر يتفاعــل مــع  أمــا فــي الداخــل ت
المــكان نجــد أمواجــًا وتــرددات تنطلــق فــور اقترابــه وهــي تتأثــر با¦ثــار الصوتيــة فتتداخــل وتنتشــر مــن قاعــة إلــى أخــرى لمواكبــة 

ــه.  ــي رحلت الجمهــور ف

هكــذا فــإن تصميــم المشــهد فــي جنــاح فرنســا علــى عالقــة وثيقــة بتدفقــات الــزوار والبيئــة الداخليــة (المنــاخ ووتيــرة الحركــة) 
فتقــّدم تجــارب متعــددة بعــدد الزائريــن.

أمــا فــي الخــارج، لقــد كســي الســقف والواجهــة الخلفيــة للمبنــى بقرميــد ملــّون فلطائــي ضوئــي بتدرجــات ألــوان مذهلــة تذكــر بلوحــة 
Les Nymphéas . وتنــدرج هــذه المقاربــة ضمــن موضــوع المــادة والنــور المعتمــد فــي تصميــم الجنــاح. والواقــع إن  مونيــه الرائعــة 

كل لــوح شمســي هــو بمثابــة ضربــة ريشــة تعكــس ســماء فرنســا فــي دبــي.

ــاح فرنســا شــرف إصــدار  ــي المبتكــر، ســوف تعطــى عمــارة جن ٢٠٢٠ دب ــد وعالقتــه الوثيقــة بموضــوع إكســبو  علــى ضــوء طابعــه الفري
ــع خــالل معــرض باريــس فيلكــس  ــى أن يتــم إصــدار الطاب ٢٠٢٠ عل ــع الرســمي لعــام  ــًا بهــا فــي إطــار برنامــج الطواب ــدي تيمن ــع بري طاب

  .٢٠٢٠ فــي يونيــو 
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٣. اLبعــاد اLربعــة لتجربة الزائر  
 

يقــّدم جنــاح فرنســا تجربــة بأربعــة أبعــاد اســتناداً إلــى مجموعــة مــن المواضيــع تحــدد إيقــاع المعــرض علــى مــدى 
٢٤ أســبوعًا: 

t البعــد العاطفــي: االنغمــاس التــام لزيارة مؤثــرة ولجعل الجناح جذابــًا للغاية 
t البعــد التربــوي: تطويــر محتويــات تعّبــر عن الرؤية والمســاهمة بتنوير فرنســا وشــركاتها في مجــال التنقل

t البعــد التكنولوجــي: إجــراء التجــارب لعــرض حلــول التنقــل الملموســة المقترحــة مــن قبــل جهــات فرنســية 
تفاعليــة  بطريقــة 

t البعــد اuقليمــي:  مقاربــة جغرافيــة مــن اLقاليــم تبــرز كيــف إن التنقــل الجديــد يرســم المــدن الذكيــة واLماكــن 
المترابطــة الموجهــة للمســتخدم

الزائر درب 
 

ــى  ــًا. ويتقــدم إل ــاح فرنســا تدريجي ــة ل¤جنحــة فــي منطقــة التنقــل ليكتشــف جن ــق المحاذي ــر مــن الطري يصــل الزائ
جنــب المطعــم الفرنســي طــول المبنــى وســاحته أو حتــى المتجــر مــا ينــذر برائحــة الحيــاة فــي باريــس. يصــل بعدهــا 
إلــى الفنــاء اLمامــي حيــث يمكــن أن يتجــول فــي الحدائــق ويســتمتع بمظهــر النــور قبــل أن يدخــل قاعــة االســتقبال 

ويبــدأ باالستكشــاف. 

وعليــه فــإن الزائــر ينغمــس فــي المســاحة والوقــت حيــث تتداخــل اLنــوار واLصــوات والروائــح والمــواد. يمتــد 
٨٠٠ متــر مربــع وينقســم إلــى ثــالث مناطــق يكتشــفها واحــدة تلــو اLخــرى. الــدرب علــى 

 )Immersions(sمســاحة فــإن  هكــذا  اLحــالم،  مــن  عالــم  فــي  الزائــر  يغــرق  اLنــوار  مــن  مصنــوع  مشــهد 
(االنغمــاس) تدخــل فــي تفاعــل شــبه عضــوي مــع الجمهــور. هنــا، يتــم وجــود الزائــر يطلــق العنــان لبرنامــج إضــاءة 
. وتصــدر مئــات اLصــوات تخلــق بيئــة مختلفــة متباينــة مــع المســاحة  ــداً يظهــر مشــاهد خياليــة ويبنــي إقليمــًا جدي

ــواٍز. ــم م ــي عال ــة االنغمــاس ف ــى تجرب ــا يشــدد عل ــة م الخارجي

صالــة عــرض تتمحــور حــول منــارة بعنــوان Perceptions(s(  (منظــور)  تشــكل المرحلــة الثانيــة مــن رحلــة الزائــر 
وتبــرز اLوجــه المختلفــة للرؤيــة الفرنســية للتنقــل. هــي مســاحة قابلــة للتكّيــف تمامــًا تتجلــى فيهــا ســيناريوهات 
عــرض متعــددة مــن مشــاريع دائريــة إلــى مســطحات فريــدة وحتــى ترتيــب علــى شــكل أقســام مخصصــة للشــركاء 

فــي المعــرض. هــذا وتواكــب المؤثــرات الصوتيــة حركــة الجمهــور.

ــى المشــاهد الطبيعيــة الفرنســية. يســتعرض  ــر إل ــوا Reflexions(s(  (تأمــل) فتنقــل الزائ أمــا القاعــة اLخيــرة بعن
الزائــر صــوراً وأشــرطة ومســاهمات فنيــة وصــور ترافقهــا روائــح تنبعــث فــي كل المســاحة اعتبــاراً مــن قاعــة 
ــى لمــس  ــي العطــور الشــهير. وســعيًا إل ــون، أخصائ ــك روبي ــم دوميني ــاح الفرنســي مــن تصمي ــي الجن االســتقبال ف
كل حــواس الزائــر، تأتــي المقطوعــات الصوتيــة فــي القســم الثالــث واLخيــر مــن درب الزائــر لتعّبــر عــن لــب فرنســا 
ــى  ــر عل ــدي اLســماك ... وهكــذا يتعــّرق الزائ ــُدل المقاهــي وصائ ــة فــي اLســواق وُن فتنقــل أصــوات بالباعــة المتعالي

ــة.   ــة مــن المشــاهد الصوتي ــة متنوع مجموع

كمــا يتــم تقديــم معــارض مؤقتــة فــي الطابــق اLرضــي مــن المبنــى تكملهــا مجموعــة مــن البرامــج الثقافيــة 
٢٤ موضوعــًا. Lســبوع مــن الزمــن فيصــل عددهــا اuجمالــي إلــى 

1415



                     الجناح الفرنسي: مخطط الضوء
  خريطــة المســاحات الداخليــة والســاحات على النمط الفرنســي.

باAرقام  الجناح 
 

t عــرض ٥٥ م، ارتفــاع ٢٠ م، عمق ٦٣ م 

t مســاحة مبنيــة ٥١٠٠ متر مربع

 t حدائــق مقســمة إلى أربعة ســاحات علــى الطريقة الفرنســية تغطي

١١٦٠ متر مربع  مســاحة 
 t واجهــة مــن ١٨٠٠ متــر مربــع وفناء أمامي من ١٠٠٠ متــر مربع وفناء

١٥٠٠ متر مربع  داخلي مــن 
t ســقف وواجهــات مغطــاة بألــواح فلطيــة ضوئية تمتد علــى ٢٧٠٠ متر مربع 

t شــرفة من ٤٠ م 
t مطعم فرنســي ومتحر وســاحة ومسرح 
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 ٥. طابــق مكــّرس للمحترفين

 
عــرض  أماكــن  إلــى  إضافــة  المحترفيــن  متنــاول  فــي  عمــل  مســاحة  الجنــاح  مــن  اLول  الطابــق  فــي  وضــع  تــم 
ــة عــرض ومســرح ومــن حولهمــا  ــى صال ــًا بيــن ســماءين وينطــوي عل ــق هــذا معلق ومطاعــم وتالقــي. يقــف الطاب
ــداع والمكاتــب وقاعــات االجتماعــات. كمــا يســع المســرح لمئــة  تنتشــر مســاحات العمــل المشــترك ومخبــر اuب

المنظمــة. الفعاليــات  خــالل  الجمهــور  كمــا  المهنييــن  ويســتضيف  واقفــًا  شــخص  و٢٠٠  مقعــد 

٩ أمتــار تقــّدم  ٤٠ متــر وعمــق  فــي مقدمــة المبنــى، نجــد فنــاًء وباحــة اســترخاء وســاحة مطلــة علــى شــرفة بطــول 
مشــهداً خالبــًا Lفــق اuكســبو وبانورامــا فريــدة عــن جنــاح التنقــل مــن تصميــم نورمــان فوســتر.

 

 تــم تصــور الجنــاح علــى أســاس محــاور مناخيــة أحيائيــة  ثالثــة 
عــازل   غــالف  واقتــراح  الشمســية  بالخصائــص  التحّكــم  هــي 

اLحفوريــة.  الطاقــة   اســتخدام  مــن  المســتطاع  قــدر  والحــد 

االنتظــار  ومنطقــة  الفنــاء  تحمــي  معّلقــة  ســاحة  فــإن  هكــذا 
الداخليــة  المســاحات  حمايــة  يتــم  كمــا  الشــمس  أشــعة  مــن 
والخارجيــة فــي الطابــق اLرضــي مــن الطقــس المشــمس بفضــل 
تغليــف  وتــم  الخضــراء.  المســاحات  مــن  المحتمــل  التبّخــر 
القشــرة هــذه بقرميــد شمســي يســتغل الضــوء لينتــج الطاقــة 
بشــبه  تســمح  مزدوجــة  وظيفــة  وهــي  الكهربائيــة.  الضوئيــة 
تســريب  أي  جــذري  بشــكل  وتخفــف  الطاقــة  فــي  اســتقاللية 
للطاقــة. وهكــذا فــإن الطاقــة الشمســية ســوف توفــر أكثــر مــن 

للطاقــة. الفرنســي  الجنــاح  احتياجــات  مــن   ٪٨٠

للمشــروع  الفنيــة  الخصوصيــة  فــإن  اســتخدماه،  إلــى  إضافــة 
اســتخدامه.  وإعــادة  المبنــى  لتفكيــك  الطمــوح  فــي  تكمــن 
للعناصــر  المســبق  بالتصنيــع  يســمح  المعدنــي  فالهيــكل 
ــّد  ــاء ويح ــل مــن الوقــت الضــروري للبن ــا يقل ــى م ــة للمبن المكون
المبنــى  تجميــع  يتوقــع  المشــروع.  عــن  المولــدة  النفايــات  مــن 
بواســطة الحــزق لتســهيل تفكيكــه وإعــادة تجميعــه فــي مــكان 
آخــر. كمــا يمكــن إعــادة اســتخدام الوقايــة متعــددة الطبقــات 

رســم تعّرض الجناح الفرنســي Lشــعة الشمس. 

التــي تضمــن أداًء عاليــًا مــن العــزل الحــراري. وهــو حــل عالمــي 
يمنــع المزايــدة علــى المــواد ويقــّدم بصمــة كربونيــة مثاليــة 

للجنــاح.
ــى مــن خــالل نشــر  ــة للمبن ــز الجــودة الضمني ــم تعزي ــذا وت ه
الحــال  هــو  كمــا  عــاٍل.  أداء  لديهــا  مبتكــرة  فنيــة  آليــات 
بالنســبة إلــى نظــام التكييــف الطبيعــي الخــاص داخــل المبنــى 

.٪٢٠ بنســبة  االســتهالك  مــن  يقّلــص  الــذي 
ونذكــر مــن بيــن اLنظمــة اLخــرى الرفيقــة بالبيئــة، محطــة 
لتغذيــة  المســتخدمة  الميــاه  تدويــر  uعــادة  صغــرى  تنقيــة 
ــاح  ــم خفــض احتياجــات الجن ــاه فيت ــري ودورات المي نظــام ال

.٪٣٠ إلــى ميــاه الشــفة بنســبة 

بطبيعــة الحــال تقــّدم هــذه اLنظمــة أداًء عاليــًا وتــم تكّيفهــا 
تمامــًا مــع المنــاخ ودرجــات الحــرارة المحليــة. 

ــراً علــى  أمــا المشــاهد المصــورة، فهــي رقميــة ال تعتمــد كثي
المــواد الصلبــة التــي لديهــا أثــر علــى البيئــة. فيتــم التركيــز 
اســتهالك  مســتويات  ضمــان  مــع  واuســقاط  اuضــاءة  علــى 

منخفضــة.
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٦. الشــركات المكلفــة ببناء جناح فرنســا
 

ــى متخصصيــن فــي تصميــم المشــاهد مــروراً بمهندســي الصــوت  ١٠ شــركات مــن مكاتــب هندســة إل ــى مجموعــة مــن  تــم اللجــوء إل
٢٠١٩ مــع وضــع حجــر اLســاس فــي دبــي خــالل  والمقاوليــن كلفــوا ببنــاء جنــاح فرنســا. يتوقــع أن تبــدأ أعمــال البنــاء والتشــييد فــي مايــو 

.٢٠٢٠ ٢٠١٩ إلــى ســبتمبر  ١٧ شــهراً مــن مايــو  ٢٠١٩. تــدوم عمليــة البنــاء  الربــع الثانــي مــن 
 

مجموعــة شــركات التصميــم والتنفيذ: 
 

شــركة l’Atelier du Prado  للهندســة المعماريــة والتخطيــط المدني 
Celnikier & Grabli  للهندســة المعماريــة

BESIX  للبنــاء والتجهيز 
OTELIO للهندســة والتطوير المســتدام 

BEL ALTIA لآلثــار البصريــة والصوتية 

مجموعة شــركات تصميم المشــاهد
 

متحــف Manufactory / ANAMNESIA لتصميم المشــاهد 
SNAIK لتصميم المشــاهد 

DUCKS Scéno  لتصميم المشــاهد 
NUSSLï GROUP للتصنيــع 

           شركاء الجناح الفرنسي

خبراتهــا  لتتجلــى  ومواهبهــا  فرســنا  uبــراز  الفرنســي  الجنــاح  إلــى  انضمــت  التــي  للشــركات  رائعــة  فرصــة   ٢٠٢٠ دبــي  أكســبو  يعتبــر 
المســتدامة.  وابتكاراتهــا 

ال شــك إن التمّيــز التاريخــي للدرايــة الفرنســية مشــهور عالميــًا فــي مجــاالت عــدة مــن بينهــا الطيــران والفضــاء والطاقــة والبيئــة 
ــر وعليهــا طلــب هــام،  ــر كبي ــى المنتجــات الفاخــرة. وهــي تنــم عــن مواهــب تحظــى بتقدي ــوم والزراعــة والصحــة وحت والثقافــة والعل

. ــكاراً ــزداد ابت ــول ال تنفــك ت ــم حل ــة وتقدي ــع التطــورات التكنولوجي ــف م ــى التكّي ــا عل ــات قدرته ــع الوقــت مــن إثب ــت م فتمكن

ــًا فــي الشــرق اLوســط، فهــي المــكان اLمثــل للترويــج لــكل هــذه الدرايــة.  ــًا عالمي ــًا وقطب ــي، باعتبارهــا مركــزاً اقتصادي وال شــك إن دب
هــذا وتجــدر اuشــارة إلــى أن دول المنطقــة تعــرف معــدالت نمــو أعلــى بكثيــر مــن تلــك المســجلة فــي دول منظمــة التعــاون االقتصــادي 
٢٠٢٠ ال يقتصــر  ــر إكســبو  ــم. والواقــع إن نطــاق تأثي ــى فــي العال ــي لديهــا مســتويات فائــض تجــاري هــي مــن بيــن اLعل ــة وبالتال والتنمي
ــرة للشــركات  ــّدم فرصــًا كبي ــة تق ــّدم مشــاريع مســتقبلية جّم ــد ويق ــن والهن ــة الشــرق اLوســط والصي ــل يشــمل منطق ــي ب ــى دب عل
الفرنســية وتســمح بنقــل نمــوذج تطويــر الخدمــات المدنيــة المشــهود لهــا علــى الســاحة الدوليــة بفضــل مشــغلين هاميــن، رائديــن 

٦٠٠  شــركة فرنســية فــي دبــي مــع جاليــة فرنســية بأعــداد متناميــة. عالمييــن فــي مجالهــم. ثمــة أكثــر مــن 

فرنســا أيضــًا، بتنــوع أقاليمهــا، تتمتــع بمخــزون كبيــر مــن المواهــب الشــابة الذيــن يعملــون يوميــًا علــى تطويــر حلــول جديــة للتنقــل. 
أحيانــًا، قــد ال يكونــوا مشــهورين عالميــًا ويمكــن إبرازهــم فــي دبــي ليتعــرف عليهــم جمهــور أتــى مــن كل أقطــاب العالــم فيتضــح إن 
فرنســا متواجــدة حتــى فــي بعــض المجــاالت غيــر المتوقعــة. فرنســا اليــوم رائــدة فــي مجــاالت الــذكاء االصطناعــي ومعالجــة البيانــات 

واالبتــكار البيئــي.

ــرزوا كيــف  ــخ). يب ــدرب البصــري ال ــاح ومشــهده (قاعــات العــرض وال ــروا برنامــج الجن ــاح بخبراتهــم ومعارفهــم ليث ــي شــركاء الجن يأت
وســائل التنقــل الجديــدة يمكــن أن تواكــب التحــول البيئــي واالقتصــادي واالجتماعــي والســكاني الحالــي. لكــن، إذا كانــت التكنولوجيــات 
فــي قلــب الرهانــات الحاليــة، فــإن المقاربــة المعتمــدة تتمحــور أكثــر حــول المســتخدم ويبقــى الهــدف النهائــي هــو تحســين مســتوى 

العيــش والحفــاظ علــى كوكبنــا.

تتمتــع فرنســا بفرصــة فريــدة uبــراز كل إســهاماتها فــي القــرن الحــادي والعشــرين وهــي قــادرة علــى تعزيــز الثقــة بالمســتقبل وإبــراز 
ســمعتها علــى الســاحة الدوليــة وبيــن الفرنســيين علــى حــّد ســواء.
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ميــارا،  جيــروم  برئاســة  والمواهــب  والشــركات  اLقاليــم  �t
المجموعــة  تــدرس   .OBEA التنفيــذي  والمديــر  الرئيــس 
واLقاليــم  الشــركات  بيــن  والتنســيق  التعــاون  وفــرص  رهانــات 

واLجنبيــة. الفرنســية  المواهــب  الســتقطاب 

دو  أرنــو  مــن  كل  برئاســة  الوســائل  متعــدد  النقــل  منصــات  �t
الرئيــس  بــار  وكاروليــن  فاليــو  ديجيتــال  عــام  مديــر  بانــاس 
علــى  المجموعــة  هــذه  تعمــل  كار.  ليــوروب  التنفيــذي  والمديــر 
التنقــل الشــخصي للغــد وتعالــج موضــوع مراكــز النقــل متعــددة 
الوســائل. تنعكــس بشــكل خــاص علــى دراســة مســألة التعــاون 
االقتصاديــة  والنمــاذج  المنصــات،  وإدارّي  النقــل  مشــغلي  بيــن 
شــروط  تســتوفي  أن  يجــب  التــي  المنصــات،  لهــذه  والقانونيــة 
مــن  وغيرهــا  والشــمول  البيئــة  حمايــة  (مــن  العامــة  المنفعــة 

اLمــور...)   

رئيــس  بيجــو،  كريســتيان  برئاســة  ومرتبــط  مســتقل  تنقــل  �t
مــوالن  وجــاك   (CCFA) الفرنســية  الســيارات  مصنعــي  لجنــة 
IDATE. تســاهم هــذه المجموعــة بإبــراز العــرض  المديــر العــام لـــ
المســتقل  النقــل  مجــال  فــي  المتميــز  الفرنســي  التكنولوجــي 
والمرتبــط. تحــدد مســارات تعــاون وأفضــل الممارســات لمجمــل 
التنافســية  علــى  للحفــاظ  القطــاع  فــي  الفرنســيين  الفاعليــن 
فــي عالــم ال ينفــك يــزداد تنافســيًة. يمكــن أيضــًا أن تعمــد إلــى 
مراجعــة وضــع التكنولوجيــات المختلفــة للنقــل المرتبــط. أخيــراً، 
تضــع المجموعــة تصــوراً لكيفيــة انخــراط المركبــات المســتقبلة 
والمرتبطــة فــي نظــام المــدن واLقاليــم فــي المســتقبل القريــب 
خاصــة مــع تحديــد اuطــار التنظيمــي الضــروري لمثــل هــذا التطــّور 

ودمجــه لنظــام الخدمــات الجديــدة فــي المــدن. 

 �.�. فــي  شــريك  فيــالدان،  فرانســوا  برئاســة  الغــد،  متجــر  �t
Kearney. تــدرس المجموعــة اuمكانــات المســتقبلية لتوزيــع 
المســاحات  تصميــم  uعــادة  ملموســة  مقترحــات  وصياغــة 
خمســة  مواضيــع  حــول  فتتمحــور  المســتقل  Lجيــال  التجاريــة 
والمصنعيــن  التجاريــة  العالمــات  بيــن  الربــط  إشــكالية  لحــل 
وبنــاء عالقــات موســعة مــع المســتهلكين. والمحــاور الخمســة 
وتنويــع  معــززة  تجربــة  منــح  هــي  العمــل  المجموعــة  لعمــل 
والعمــل  جديــدة  اســتهالك  أنــواع  ووضــع  المقدمــة  اLشــكال 
ــاذج  ــن الجــدد ووضــع النم ــر والفاعلي ــث نظــام المتاج ــى تحدي عل

الجديــة. االقتصاديــة 

�tطــرق دفــع جديــدة كوســيلة تنقــل، برئاســة نيكــوال ليوالكيــس، 
الرئيــس  ريشــار،  وســتيفان  فرنســا    A.T. Kearney رئيــس 
فــي  هــذه  العمــل  مجموعــة  تنظــر  Lورانــج.  التنفيــذي  والمديــر 
إمكانــات نظــم الدفــع المســتقبلية وتصيــغ مقترحــات ملموســة 
حــول محــاور أربعــة ل¢جابــة عــن الســؤال: «كيــف تحــّول طــرق 
الدفــع الجديــدة التنقــل وبشــكل أوســع طــرق الحيــاة فــي المــدى 
الدفــع  طــرق  هــي  اLربعــة  والمحــاور  والطويــل؟»  المتوســط 
فــي  الجديــة  الدفــع  وطــرق  متجــددة،  تجربــة  كعامــل  الجديــدة 
الجديــدة  الدفــع  وطــرق  وضواحيهــا،  المــدن  فــي  التنقــل  خدمــة 
كحافــز  الجديــدة  الدفــع  وطــرق  أوروبــا،  فــي  للتنقــل  كمســرع 

االقتصاديــة.  للتنميــة 

العــام  المديــر  كامــو،  بيرترانــد  برئاســة  الدائــري،  االقتصــاد  �t
لمواكبــة  طريــق  ورقــة  وضــع  إلــى  المجموعــة  تعمــد  لســويز. 
وصياغــة  منفتــح  دائــري  اقتصــاد  إلــى  الفرنســي  االقتصــاد  تحــول 
النمــوذج  فــي  التحــوالت  هــذه  مثــل  عــن  المتأتيــة  العواقــب 
وتشــكيل  تنظيــم  إعــادة  كيفيــة  فــي  التأمــل  مثــل  االقتصــادي 
ومرتبطــة.  مســتدامة  أنظمــة  فــي  لترتيبــه  واLقاليــم  المــدن 

شــركة  لتكــون    ٢٠١٨ ينايــر  فــي   COFREX للمعــارض  الفرنســية  الشــركة  تأسســت 
مســاهمة مبســطة مملوكــة مــن الدولــة. وبذلــك تظهــر Lول مــرة مؤسســة خبــرة 

منــوط بهــا نقــل عالمــة فرنســا إلــى أكبــر المحافــل الدوليــة.

تكمــن رســالة الشــركة فــي إعــداد وتنظيــم وتنفيــذ مشــاركة فرنســا فــي المعــارض 
الفاعليــات  كل  ُتعــد  كمــا   .(BIE) للمعــارض  الدولــي  المكتــب  ينظمهــا  التــي  الدوليــة 
ــة والمتعلقــة  ــة والصناعي ــة والتجاري ــى بالمســائل المالي ــة وبشــكل العــام تعن المصاحب
غيــر  أو  مباشــرة  عالقــة  علــى  تكــون  قــد  التــي  المنقولــة  وغيــر  المنقولــة  باLمــالك 

تحقيقــه. تســهل  أن  يمكــن  أو  الهــدف  بهــذا  مباشــرة 

هيئــات  إشــراف  تحــت  الســابقة  الدوليــة  الفعاليــات  فــي  الفرنســية  المشــاركات  جــرت 
COFREX ينــدرج ضمــن  مختلفــة ومــن دون ضمــان Lيــة اســتمرارية وهكــذا فــإن إنشــاء 
ــرة المكتســبة مــن المشــاركات الســابقة  ــى الخب خطــة مســتدامة تســمح باالســتناد إل
فــي المعــارض لضمــان أفضــل تنظيــم بأقــل كلفــة فــي لفرنســا فــي دورات اuكســبو 
المقبلــة. ويأتــي ذلــك أيضــًا ضمــن الجهــود المبذولــة لبنــاء شــراكات بيــن القطاعيــن 

العــام والخاصــة لتعزيــز صــورة فرنســا وجاذبيتهــا. 

ــي لتســهيل تنظيــم مشــاركتها  ــًا لهــا فــي دب ٢٠١٨ فرع ــة  COFREX فــي نهاي افتتحــت 
٢٠٢٠ دبــي. فــي إكســبو 

www.cofrex.fr

والمــوارد  النفايــات  إدارة  إشــكاليات  علــى  خــاص  بشــكل  تركــز 
ووســائل النقــل الجديــدة  وحتــى تصميــم المســاحات فــي المــدن.

أوليفيــه  برئاســة  الغــد،  أقاليــم  فــي    ٠.� المتجــددة  الطاقــة  �t
ــر المؤسســي التجــاري فــي أمونــدي ل¤صــول الخاصــة  باكــي، المدي
االبتــكارات  إبــراز  إلــى  المجموعــة  هــذه  تســعى  والفعليــة. 
االســتخدامات  لجهــة  المتجــددة  الطاقــة  مجــال  فــي  الفرنســية 
فــي  الدمــج  وعمليــات  النهائــي  للمســتخدم  بالنســبة  كمــا 
وتعزيــز  والتخزيــن  اuنتــاج  وتكنولوجيــات  الحاليــة  الشــبكات 

اuمكانــات 

فــالك  إريــك  برئاســة  الخدمــات  أداء  درجــة:   ٣٦٠ مــن  مــدن  �t
تنظــر  وأفريقيــا.  لوكــس  وبينــي  فرنســا  بوينــت  بيرينــج  رئيــس 
مجــال  فــي  الفرنســي  العــرض  تمّيــز  فــي  المجموعــة  هــذه 
وآخــر  الفرنســية  للدرايــة  إبــراز  مــع  الذكيــة  واLقاليــم  المــدن 
تــدرس  الرقميــة.  التكنولوجيــات  اســتخدام  فــي  النزعــات 
تحّســن  كيــف  لمعرفــة  الرقميــة  التكنولوجيــات  المجموعــة 
نفســه  الوقــت  فــي  ضمــان  مــع  المــدن  فــي  الخدمــات  أداء  مــن 
احتــرام وحمايــة المســتخدمين فــي المــدن وبنــاء إطــار للحيــاة 

مة. لمســتدا ا

�tيقــع الشــباب فــي صلــب اهتمامــات عمــل مركــز البحــث هــذا 
فســوف يتــم اخضــاع كل موضــوع مــن هــذه المواضيــع إلــى عنايــة 
ــن ســن العشــرين والخامســة  وتأمــل مجموعــة مــن الشــباب بي

ــة. والعشــرين مــن أوســاط ومناطــق وجامعــات ومهــن مختلف

ــر ومنشــورات  ــي» بأشــكال مختلفــة مــن تقاري ــر دب ــي «دفات �tوتأت
خــالل  الفرنســي  الجنــاح  وبرامــج  محتــوى  لتثــري  وفيديوهــات 

اuكســبو.
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المالحق

نبذة 
أريك النكيه – المفوض العام 

COFREX جناح فرنسا في إكسبو ٢٠٢٠ دبي، رئيس

أريــك النكيــه، المفوض العام لجناح فرنســا في إكســبو ٢٠٢٠ دبي.

وهــو أيضــًا رئيــس الشــركة الفرنســية للمعارض COFREX التــي منوط بها تنظيم مشــاركة فرنســا في المعارض 
والمحافــل الدولية.

قبــل تبوئــه منصبــه الحالــي، كان إريــك المديــر التنفيذي Lكسنتشــور، الشــركة االستشــارية العالمية الرائدة. كان 
يديــر العالقــات مــع العمــالء فــي مجال الطاقــة والبيئــة والمرافق والقطاع العام في فرنســا وأوروبا وعمــد إلى تطوير 

نشــاطات متعلقــة باالبتــكار والرقمنة ومشــاريع التحّول. 
فــي رصيــده ١٥ عــاَم خبــرة في هــذه القطاعات. ولقد عمــل لدى إدارة عامــة مختلفة وكان مدير مشــاريع تهدف إلى 

التحــّول فــي الشــركات والمؤسســات مركزاً على االســتراتيجية والعمل التشــغيلي والمؤسســي. 

يــرأس مجلــس إدارة Aquavesc التــي تنتــج وتــوزع المياه إلى ٥٥٠ ألف عميل فــي منطقة باريــس. هو عضو في 
مجلــس إدارة وعضــو فــي اللجنــة االســتراتيجية لموناي دو باريس، أقدم شــركة فــي العالم في هــذا القطاع، تنتج 

وتبيــع قطعــًا معدنيــة وميداليــات ومنتجات فاخرة فــي العالم أجمع.

كمــا عمــل إريــك في شــركة الكهربــاء الفرنســية EDF، المجموعة الرائــدة عالميًا في مجــال الطاقة حيث كان 
مســؤوًال عــن المفاوضات علــى التعريفات الســتخدام الشــبكات النظاميــة واتفاقات االمتياز.

بــدأ إريــك النكيــه مســيرته المهنيــة مدققــًا في محكمة الحســابات. بعدهــا انضم إلــى وزارة المالية حيث كان 
مستشــاراً اقتصاديــًا لــدى الســفارة الفرنســية فــي أوتاوا (كنــدا) وكان ممثًال دائمًا لــدى منظمة التجــارة العالمية في 

جنيــف وكبــار المفاوضيــن الفرنســيين فــي االتفاقــات التجارية اLوروبيــة وأخيراً أمينًا عامــًا uدارة الخزينة. 

.ENA وهو خريج  Science Po إريــك النكيــه يحمــل شــهادة من
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مجموعة التصميم والتنفيذمجموعة التصميم والتنفيذ

مجموعة التصميم والتنفيذ

 L’Atelier du Prado

L’Atelier du Prado مكتــب استشــارات هندســة معمارية 
وتخطيــط مدني أسســه جان لــوك بيريز في مارســيليا عام ١٩٩٢ 

وبعدهــا فــي باريس عــام ٢٠٠٨. تغطي نشــاطات المكتب كل 
مجــاالت العمــارة ومجاالت أخــرى مثل أثر الصحــة والتعليم 

والســكن والبنــى التحتيــة في المــدن. يبحث المكتــب في عمله 
عــن الحداثــة مع اLخــذ باالعتبار ذاكرة اLماكــن والتجمعات 

السكانية.

L’Atelier du Prado يعنــى أيضــًا بقيمة االســتخدام فــي المباني 
التــي يصممها ويســعى إلى تحســين طرق المعيشــة في المســكن 

ومــكان العمــل والتعليم والمنشــآت العامــة مهما كان 
المســتخدمون المعنيون. 

يعتبــر L’Atelier du Prado  إن الثــورة المتأتيــة عــن التغير 
المناخــي تنــدرج في تاريــخ العمارة كما أهــم اLحداث في تاريخ 

البشــرية. وبالتالــي ال يمكــن التعامــل معه بشــكل عابر كأنه إحدى 
القيــود اuداريــة المفروضة بــل يجب أن تبثق عنــه خطوات تبدع 

أشــكاًال مبتكرة.

المشاريع المنفذة:

L’Atelier du Prado عمــل مــن بين أمور أخرى علــى منتجع 
Parc Relais SYTRAL  فــي ســان جوني الفــال ومبنى من ١٢٠ 

مســكن علــى نمــط Initial Prado والمرفأ البحري للســفن 
الســياحية ومركــز عالج الرضوح في مارســيليا.

مكتــب كلينيكيــه وجرابلــي لالستشــارات المعمارية 
Celnikier & Grabli Architectes

 Celnikier & Grabli Architectes تأســس مكتب
لالستشــارات المعماريــة عــام ٢٠٠٥ على يد الشــريكين جاكوب 

BESIX

مجموعــة BESIX هــي إحدى أهــم المجموعــة البلجيكية وأكبر 
شــركات البنــاء الخاصة في أوروبا ناشــطة فــي مجال البناء 

والتشــييد واالمتيــازات والتطوير العقاري.

تقــدم المجموعــة خدمــات متعددة وتنفذ مشــاريع بأحجام 
مختلفــة غالبــًا ضمــن عقود بالغــة التعقيد. 

يعــود تأســيس المجموعــة إلى عــام ١٩٠٩ وعرفت على مر 
الســنوات نمــواً هامــًا ومنتظمًا. أصبحــت متواجدة في ٢٥ دولة 

فــي القــارات الخمس وتوظف ١٥ ألف شــخص. عام ٢٠١٧، وصلت 
إيــرادات المجموعة إلــى ٢,٣ مليار يورو.

 المشــاريع المنفذة:

عملــت BESIX علــى تنفيذ عدد من المشــاريع في فرنســا 
مــن بينها مشــفى ســانتيبول دي موالن الجديد وأبراج دكســيا 

(CBX) وكاربــي ديــوم في حــي ال ديفانس بباريــس ومركز البحوث 

ALTIA

منــذ إنشــائها علــى يــد ريشــارد بينايــرو عام ١٩٩٦ تمّيزت شــركة ALTIA بأنها تجمــع مهارات متكاملة فــي الصوت وتصميم المشــاهد 
وبأنهــا تطبــق أحــدث مــا توصلــت إليه الدراســات البحثية في مجــاالت مختلفة مــن تصميم المؤثــرات الصوتية. تتكيــف خبرتهم 

الصوتيــة مــع كل المشــاريع مــن تنفيــذ تصــور صاحب المشــروع إلــى التصميــم والتنفيذ من اLلف إلــى الياء. تغطــي كل أبعاد التصّور 
الصوتــي فــي أماكــن االســتماع مــن توزيع الصــوت الداخلي وعزل اLصــوات والتذبذبات الصادرة عــن المعدات الفنيــة إلى عزل الصوت 

الداخلــي (بيــن القاعــات) والخارجــي (مــع البيئــة المحيطة). بعد مرور خمس ســنوات على تأسيســها وبفضــل تخصصها فــي تصور أماكن 
االســتماع أصبحــت ALTIA اليــوم تقــّدم فريقــًا مــن الخبراء يعملوا علــى كبريات المشــاريع المعقدة مثل المســارح واLماكــن الثقافية 

وعلــى أهم المشــاريع الفاتنة.

المشــاريع المنفذة: 

نذكــر مــن بيــن مشــاريع ALTIA اLبرز المســاعدة في جميع مراحــل تصميم وتنفيذ مســرح اLوركســترا الموســيقية في باريس وعدد 
مــن المشــاريع الســمعية للمســارح والمشــاهد الوطنيــة وعروض زنيث والكونســرفاتوار واLديــرة والكنائس وقاعــات الحفالت وتقوم 

بدراســات تحســين الصــوت ومــن بينهــا نظام قاعــة البرلمــان الدائرية أو حتى نظام صوت المســرح الكبير في الســوروبن...

كلينيكيــه وباســكال جرابلــي مع فريق هندســة معمارية يتســلح 
بــإرادة مشــتركة وجماعية بالــزواج بين العملي والشــاعري في 

المســاحات التــي نعيــش فيها بــدًال من أن تكونًا علــى تناقض تام.

همــا مســؤوالن عــن الكثير من المشــاريع العامة التــي غالبًا ما 
تكــون معقدة ومكرســة بشــكل كبير لخدمــة البحث والصحة 

والتعليــم العالــي فهمــا يبحثان دومًا عــن طرق لتحويــل التعقيد 
حيوية. إلى 

Celnikier & Grabli يضــم ١٣ مهندســًا يتقاســموا أكثر من 
ثقافــة عمــل، لديهم ثقافة مشــتركة لـ»صناعة» المشــاريع 

تجمــع بيــن المنهجيــة في العمل والحساســية.

المشاريع المنفذة:

Celnikier & Grabli Architectes  لديهــا فــي رصيدها 
مجموعــة من المشــاريع المنفذة ســلمت مؤخراً مــن بينها 
معهــد البحــث حــول المنــاخ والبيئة في قلــب المجمع الدولي 

في باريس ســاكالي ومســاكن مدرسة ليســيه ألكساندر 
دونــي الداخليــة في ســرني، منطقة إيل دو فرانــس. كما عملت 
علــى توســيع كليــة الطب فــي كريتيه Lغراض البحــوث الطبية 

اLحيائيــة. بــدأ المكتب االستشــاري ا¦ن بالعمــل على بناء 
مشــفى ســانت بيرين فــي باريس بالتعاون مــن مكتب الزو مور 
وينهــي معهــد علوم اLعصــاب بالتعاون مــع المهندس ديتمار 

فيشــتانجر، أيضــًا في موقع باريس ســاكالي.

والتطويــر الجديــد لشــركة كهرباء فرنســا EDF  في باريس 
ســاكالي. خارج أوروبا، اشــتهرت BESIX  بشــكل خاص لبنائها 

بــرج خليفــة فــي دبي، أعلى برج فــي العالم، والمتحــف الكبير في 
مصــر الواقــع بين أهرام جيزة واســتاد الوكرة المبني اســتعداداً 

الســتقبال قطــر كأس العالــم لكرة القدم عام ٢٠٢٢...

OTE  للهندســة  مكتب 
مجموعــة OTEO للهندســة لديهــا ٥٥ عامًا مــن الخبرة وهي 

اليــوم فــي متناول جناح فرنســا. تضم ٢٥٠ موظفــًا ولديها إيرادات 
بقيمــة ٤٠ مليــون يــورو وهي تعمــل، بالتعاون مع فرعها لهندســة 
التنميــة المســتدامة OTELIO علــى تطويــر أعمالها على الســاحة 
الوطنيــة (افتتحــت فروعــًا لها في بــوردو وتولوز عام ٢٠١٩) وعلى 

الســاحة العالميــة مع مشــاريع مســتهدفة بعناية كبيرة.

عرفــت مجموعــة  OTEO للهندســة بعملها على مشــاريع 
فيهــا مســتوى كبير مــن التعقيــدات الفنية وعليــه فهي معروفة 

بتاريخهــا ودرايتهــا في الخدمات االستشــارية وإدارة مشــاريع 
لمباٍن عريقة ومســتدامة.
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مجموعة تصميم المشاهدمجموعة تصميم المشاهد

Museum Manufactory / Anamnesia

Museum Manufactory شــركة فرنســية ألمانية تأسســت 
فــي ستراســبورغ وهي تواكب المشــرفين على المشــاريع من 

باريــس وألزاس وبــاد ورتامبرغ تنفيــذ المشــاريع الثقافية الدولية 
المبكــرة. يقــّدم فريقهــا أكثر مــن ٢٥ عامًا من الخبرة في فرنســا 

والســاحة الدوليــة. وهي تدير مشــاريع ثقافية فــي إطار اتفاقات 
تعــاون ثنائيــة مثًال المشــروع الحالــي للحكومــة اLلمانية في 

الهنــد. تنســق Museum Manufactory وتديــر الفرق التي تم 
حشــدها لتنفيذ جناح فرنســا في إكســبو ٢٠٢٠ دبي. 

المشــاريع المنفذة: 

عملــت Museum Manufactory مــن بين مشــاريع أخرى على 
إكســبو ٢٠١٠ شــانغهاي ومؤخراً ســاعدت في تنفيذ مشــروع لوفر 

أبوظبــي. كمــا صممت Museum Manufactory ونفذت 
ردهــة الزائريــن فــي مقر اLمم المتحــدة في جنيف ومقــر البرلمان 

اLوروبــي. مؤخــراً، كانت مســؤولة عن اuنتاج متعدد الوســائط 
والســمعي البصــري فــي المتحــف الملكي Lفريقيا الوســطى في 

. . بلجيكا.

SNAIK

SNAIK عبــارة عن ورشــة البتــداع النور تقــوم بتصميم قطع 
إضــاءة مذهلــة. تقوم SNAIK بتنفيذ مشــاهد لعمــارة مضيئة 

ومدنيــة خالبــة وأثاث مدنــي وقطع وأجســام مضيئة. ويعمد 
فريــق المهندســين المعمارييــن والمصمميــن والجرافيين 

فــي الشــركة، اعتباراً مــن التصور اLول، بتقريــب وجهات النظر 
الشــاعرية والصارمــة للنــور كمــا يتعاونوا بانتظام مــع الفنان يان 

كرســالي التجميلي. 

المشاريع المنفذة: 

عملــت SNAIK على مشــاريع جمــة من بينها إضــاءة متحف كاي 
برانلــي جــاك شــيراك باريس و MUCEM في مارســيليا وفيو بور 

فــي مارســيليا وفيال مدســيس في روما ومقــر آر باص في تولوز...

dUCKS scéno

منــذ إنشــائها عام ١٩٩١، تعاونــت dUCKS مع مهندســين موهوبين 
في مشــاريع عّدة.  تســعى dUCKS scéno  إلى تصمم المشــاهد 

وهــي متخصصــة في هندســة المشــاهد البصرية لكل المشــاريع 
العامــة مــن مســارح وقاعات أوبرا إلى صاالت موســيقية أو ســمفونية 

ومعــارض ومتاحف ومراكــز مؤتمرات ومســارح للمحاضرات 
والســاحات العامــة والمكتبــات وقاعات التدريس وحــرم الجامعات 

والمؤسسات...

تتحلــى dUCKS scéno  بفريــق عمــل يجمع خبــرات ومؤهالت تغطي 
مهمة تصميم المشــاهد بمعناها الواســع وتشــمل الهندســة 

المعماريــة والتصميم وهندســة المشــاهد والهندســة البصرية 
الســمعية وإضاءة المســارح الخ 

dUCKS scéno شــركة مغفلــة تعاونيــة تتخــذ فيلوربان وباريس 
مقــراً لهــا ولديها فرع في شــانغهاي.

المشاريع المنفذة:

عملــت dUCKS scéno  علــى مشــاريع مثل اLوركســترا في باريس 
ولوفــر أبوظبــي والمتحــف الوطني فــي قطر ومتحف الييك ومؤسســة 

لويــس فيتــون وفيال كارمينيــاك على جزيــرة بروكيريلوز والفايت 
أنتيسيباســيون فــي باريــس على ســبيل المثال ال الحصر ...

 NUSSLÏ مجموعة

تعتبــر NUSSLI إحــدى الرواد عالميــًا في توريد مــواد البناء المؤقت 
للفعاليــات الرياضيــة والثقافيــة والمهنيــة. منذ تأسيســها في 

سويســرا عــام ١٩٤١ و NUSSLI تطّور أنظمــة بناء بجــودة فنية عالية 
أثبتــت جدواهــا. وهي تضــع إطار الفعاليــات الثقافيــة والرياضية كما 

التجليــات المهنيــة بأنواعهــا وأحجامهــا كافــة. يعمل حوالي ٤٥٠ 
أخصائــي موزعيــن فــي ٢٢ موقعًا من حــول العالم يوميًا على مشــاريع 

متنوعــة بدرايــة موســعة وأفكار متجــددة ومرونة عالية.

المشــاريع المنفذة

نذكــر من بين المشــاريع التــي نفذتهــا مجموعة NUSSLI اLجنحة 
السويســرية واLلمانيــة والمصريــة في إكســبو ٢٠١٠ شــانغهاي وأجنحة 

الصيــن وبريطانيــا فــي إكســبو ٢٠١٥ ميالنو وأجنحة الواليــات المتحدة 
وإســبانيا وألمانيا في إكســبو أســتانا ٢٠١٧.
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