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غرفة عمليات مشتركة لمواجهة جرائم غسل األموال
دبي - البيان 

شـــهـــد مـــعـــالـــي أحـــمـــد بــــن عـــلـــي الـــصـــايـــغ وزيــــــر دولـــــــة، ومـــعـــالـــي الــفــريــق 

عــبــد الــلــه خليفة الــمــري، الــقــائــد الــعــام لــشــرطــة دبـــي، تــوقــيــع مــذكــرة 

تفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية 

لدولة اإلمارات، في مبنى الشركاء في »إكسبو 2020 دبي«، بهدف 

ــب األصـــول  الــتــعــاون فــي مــجــال مــواجــهــة جــرائــم غــســل األمــــوال وتــعــقُّ

وعــــوائــــد الــجــريــمــة بـــكـــفـــاءة عـــالـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى إنـــشـــاء غـــرفـــة عــمــلــيــات 

مـــشـــتـــركـــة لـــمـــكـــافـــحـــة جـــــرائـــــم غــــســــل األمـــــــــــــوال، بــــمــــا يـــلـــبـــي الـــمـــتـــطـــلـــبـــات 

التشغيلية إلنفاذ القانون.

وّقـــع الــمــذكــرة مــن جــانــب شــرطــة دبـــي، الــلــواء خبير خليل إبراهيم 

الــمــنــصــوري، مساعد قــائــد عــام شــرطــة دبــي لــشــؤون البحث الجنائي، 

ومن جانب وحدة المعلومات المالية للدولة، علي فيصل باعلوي، 

رئيس وحدة المعلومات المالية، بحضور حامد الزعابي، مدير عام 

المكتب التنفيذي لمواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والعميد 

جــــمــــال ســــالــــم الـــــجـــــاف، مــــديــــر اإلدارة الــــعــــامــــة لـــلـــتـــحـــريـــات والـــمـــبـــاحـــث 

الــجــنــائــيــة، وعــــدد مــن كــبــار الــضــبــاط والــمــســؤولــيــن مــن الــجــانــبــيــن. وفــي 

هـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، قـــــال مـــعـــالـــي أحـــمـــد بــــن عـــلـــي الــــصــــايــــغ: »بــــذلــــت دولــــة 

اإلمـــــــــارات جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة غـــســـل األمــــــــوال وال تــــزال 

مستمرة في ذلك. وضمن هذا اإلطار، تضافرت جهود جميع الجهات 

الحكومية المعنية، على مدار الساعة، من أجل توطيد قدراتها على 

القيادة  التفاهم بين  المالية. ويمثل توقيع مــذكــرة  الجرائم  مكافحة 

العامة لشرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية نقلة نوعية وخطوة 

إلى األمام ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قدرات مكافحة هذا النوع 

مــن الــجــرائــم، فمن خــال العمل معاً بشكل وثــيــق، يمكننا أن نكون 

أكثر فاعلية في حماية وسامة النظام المالي في الدولة«.

وأضــــــــــاف مــــعــــالــــيــــه: »تـــــأتـــــي هـــــــذه الـــــمـــــذكـــــرة فـــــي إطــــــــار تــــعــــزيــــز الـــجـــهـــود 

الــمــشــتــركــة بــيــن الــجــانــبــيــن لــمــزيــد مـــن تـــبـــادل الـــخـــبـــرات وبـــنـــاء الـــقـــدرات 

فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الــــجــــريــــمــــة الــــمــــالــــيــــة، وبــــــنــــــاء فــــهــــم مـــــوحـــــد وشــــــامــــــل لـــهـــذه 

الجريمة ولألفراد المتورطين فيها، وشبكات الجريمة المنظمة على 

الـــصـــعـــيـــديـــن الـــمـــحـــلـــي والــــــدولــــــي، وســـيـــعـــمـــل هـــــذا الــــتــــعــــاون عـــلـــى إنـــشـــاء 

غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات مـــشـــتـــركـــة لـــمـــكـــافـــحـــة جــــرائــــم غـــســـل األمـــــــــــوال، ومـــقـــرهـــا 

ــــامـــــة لــــشــــرطــــة دبــــــــــي، وتـــــطـــــويـــــر مــــنــــظــــومــــة مــــشــــتــــركــــة تــعــمــل  الـــــقـــــيـــــادة الـــــعـ

بــفــعــالــيــة وبـــكـــفـــاءة عــالــيــة لــخــدمــة أهــــــداف الــــدولــــة فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة 

جريمة غسل األموال«. 

من جهته أوضح معالي الفريق عبد الله خليفة المري، أن التعاون 

ـــــة  يـــأتـــي انـــطـــاقـــاً مــــن رؤيــــــة الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة والـــتـــوجـــهـــات االســتــراتــيــجــيـــ

لــدولــة اإلمـــــارات، فــي تفعيل آلــيــات الــتــعــاون المشترك إليــجــاد أدوات 

ومـــمـــكـــنـــات تـــعـــزز تــــبــــادل الـــمـــعـــلـــومـــات حـــــول الــــحــــاالت الــمــشــبــوهــة ذات 

الـــصـــلـــة بـــجـــرائـــم غـــســـل األمــــــــــوال، وبـــمـــا يــحــقــق األهـــــــــداف االســتــراتــيــجــيــة 

لـــلـــطـــرفـــيـــن، مـــــؤكـــــداً حــــــرص شــــرطــــة دبــــــي عـــلـــى تـــوطـــيـــد أواصـــــــــر الـــتـــعـــاون 

والتنسيق مع وحدة المعلومات المالية للدولة.

ــبـــــه، قــــــــال حـــــامـــــد الـــــزعـــــابـــــي مـــــديـــــر عــــــــام الــــمــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــ ــــانـ مــــــن جـ

لمكافحة غسل األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب »CTF  / AML« إن مذكرة 

الــتــفــاهــم تــعــزز أواصــــر الــتــعــاون بــشــكــل فـــّعـــال، وتــخــلــق شــراكــة متميزة 

فــي مــجــاالت الــعــمــل الــمــشــتــركــة، وفـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات المشتركة 

ـــــز مـــــالـــــيـــــة وســــلــــعــــيــــة دولـــــــيـــــــة مـــــــن خـــــــــال االســـــــتـــــــمـــــــرار فـــــــي الـــعـــمـــل  ــــراكـ ـــمــ كـــ

والــتــعــاون الوثيق بما يــعــزز فاعلية جــهــود دولـــة اإلمــــارات فــي مواجهة 

المالية غير  الفساد والجريمة المنظمة وتمويل اإلرهـــاب والتدفقات 

المشروعة على الصعيدين اإلقليمي والدولي. 

تبحث تعزيز الشراكات اإلمارات
مع »الطاقة الذرية« و»اآلسيان«

دبي- وام 

اســــتــــقــــبــــل ســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ عـــــبـــــدالـــــلـــــه بـــــــن زايــــــــــــد آل نـــــهـــــيـــــان وزيـــــــر 

الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي فــــي مـــقـــر إكـــســـبـــو 2020 دبــــي، 

كــــاً مـــن رافـــايـــل مـــاريـــانـــو غـــروســـي مــديــر عــــام الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 

للطاقة الــذريــة، وداتــو ليم جــوك هــوي األمين العام لرابطة 

دول جنوب شرق آسيا »اآلسيان«.

وفــــي لـــقـــاء ســـمـــوه مـــع مـــديـــر عــــام الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 

الـــــذريـــــة، بـــحـــث الـــجـــانـــبـــان خـــــال الـــلـــقـــاء الـــعـــاقـــة الـــقـــويـــة بــيــن 

دولـــــة اإلمــــــــارات والـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة والـــتـــعـــاون 

المتميز بين الجانبين والذي كان من ثماره تطوير البرنامج 

النووي السلمي اإلماراتي وفق أعلى معايير السامة واألمن 

النووي وحظر االنتشار.

واســـتـــعـــرض الـــجـــانـــبـــان دور إكــســبــو 2020 دبــــي فـــي تــعــزيــز 

التعاون الدولي وبناء شراكات فعالة ومثمرة بين الدول في 

مختلف القطاعات.

ورحــــــــب ســـمـــو الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــلـــه بـــــن زايــــــــد آل نـــهـــيـــان بــــزيــــارة 

رافـــــــــايـــــــــل مـــــــاريـــــــانـــــــو غــــــــــروســــــــــي.. مـــــــــؤكـــــــــداً حــــــــــرص دولــــــــــــة اإلمــــــــــــــارات 

عــلــى تــعــزيــز تــعــاونــهــا الــمــشــتــرك مـــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 

الذرية في مختلف المجاالت ومنها التدريب وبناء القدرات 

ــــتـــــدامـــــة الـــبـــرنـــامـــج  الــــوطــــنــــيــــة وذلــــــــك بــــمــــا يـــســـهـــم فـــــي ضــــمــــان اسـ

النووي السلمي للدولة.

مــــن جـــانـــبـــه أكـــــد رافــــايــــل مـــاريـــانـــو غــــروســــي أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون 

المثمر والــبــنــاء بين دولــة اإلمــــارات والــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 

الـــذريـــة.. مــشــيــداً بــالــبــرنــامــج الـــنـــووي الــســلــمــي اإلمـــاراتـــي الــذي 

يعد نموذجًا يحتذى على مستوى العالم.

حضر الــلــقــاء حمد علي الكعبي الــمــنــدوب الــدائــم للدولة 

لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، داتو 

ليم جوك هوي األمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا 

»اآلسيان«. جرى خال اللقاء بحث العاقات المتميزة بين 

ــــيـــــان والـــــفـــــرص الــــواعــــدة  دولــــــة اإلمــــــــــارات ومـــجـــمـــوعـــة دول اآلسـ

المتاحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجاالت كافة.

كما استعرض الجانبان تنظيم الدولة إلكسبو 2020 دبي 

ودور هــــذا الـــحـــدث الــعــالــمــي الــــبــــارز فـــي تــطــويــر أطــــر الــتــعــاون 

الــمــشــتــرك بــيــن دولـــــة اإلمـــــــارات ومــجــمــوعــة دول اآلســــيــــان في 

المجاالت كافة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة داتو 

ليم جوك هوي.. مؤكداً على العاقات المتميزة التي تجمع 

بين دولة اإلمارات ودول رابطة اآلسيان والحرص على تعزيز 

آفــــاق الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك وبـــنـــاء شـــراكـــات مــثــمــرة فـــي الــعــديــد 

من القطاعات االستراتيجية ذات االهتمام المشترك.

عبدالله بن زايد يستقبل رافايل غروسي و داتو ليم جوك هوي

« سموه ملتقيًا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية | وام «   عبدالله بن زايد خالل لقائه األمين العام لرابطة »اآلسيان« | وام 

عبدالله بن زايد:
اإلمارات حريصة على تعزيز 
تعاونها مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية 

عالقات متميزة 
تجمع بين اإلمارات و اآلسيان

ـ البيان دبي 

شــاركــت مــديــنــة دبـــي الــمــاحــيــة، الــتــجــّمــع الــبــحــري المتخصص 

والتابع لـــ»دي بي ورلــد«، في معرض ومؤتمر سيتريد الشرق 

األوســـــط الــــذي أقــيــم فـــي مــركــز دبــــي لــلــمــعــارض ـ إكــســبــو 2020 

دبـــــي، وذلـــــك ضــمــن فــعــالــيــات أســـبـــوع اإلمــــــــارات الـــبـــحـــري تحت 

الــــتــــحــــتــــيــــة فــــــي دولــــــــــة اإلمــــــــــــــارات،  ــــاقـــــة والــــبــــنــــيــــة  الـــــطـ رعــــــايــــــة وزارة 

وتحقيقاً لهدفها االستراتيجي بتعزيز مكانة دبي كمركز بحري 

عالمي.

وقــــــــال أحــــمــــد الـــــحـــــمـــــادي، الــــمــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــعـــمـــلـــيـــات فــي 

مدينة دبي الماحية: »تتبوأ إمارة دبي بقدراتها البحرية مكانة 

بارزة في المؤشرات العالمية، إذ تتصدر المرتبة الخامسة بين 

المراكز البحرية األكثر تنافسية وجاذبية في العالم. من أجل 

ذلــك نسعى جاهدين لــارتــقــاء بهذه المكانة مــن خــال مدينة 

دبـــــي الـــمـــاحـــيـــة، الـــتـــي تــــطــــورت ونـــمـــت لــتــصــبــح وجـــهـــة مــرمــوقــة 

لـــاســـتـــثـــمـــارات الـــبـــحـــريـــة الــــدولــــيــــة. ولـــتـــعـــزيـــز دورهــــــــا الـــرئـــيـــس فــي 

تشكيل مستقبل القطاع البحري، قمنا بإطاق هوية مؤسسية 

جــديــدة تــعــكــس رحــلــتــنــا فــي خــدمــة عــمــائــنــا، وتــبــرز مهمتنا في 

جعل دبي مركزاً تجارياً بحرياً رائداً على مستوى العالم«.

والــتــزامــاً منها بدعم عمائها، أتــاحــت مدينة دبــي الماحية 

المجال للشركات العاملة فيها بعرض خدماتها عبر المنصة 

الـــخـــاصـــة بـــهـــا فــــي مــــعــــرض ومـــؤتـــمـــر ســـيـــتـــريـــد الــــشــــرق األوســـــــط؛ 

ومـــــــن أبــــــرزهــــــا شـــــركـــــة »أم أي كــــــي الــــــشــــــرق األوســــــــــــــط«، وشــــركــــة 

فولكان كوبلينج التي تمثلها شركة رينتجيس الشرق األوسط، 

ــــلـــــشـــــحـــــن«، وشـــــركـــــة  لـ الــــعــــالــــمــــيــــة  أيـــــــــه  »تـــــــــي أم أس إي  وشـــــــركـــــــة 

أمــيــت للخدمات الــبــحــريــة، إضــافــة إلــى شــركــة السهيل لصيانة 

الــســفــن، وشـــركـــة تــــوب ســـتـــار لــخــدمــات صــيــانــة الــســفــن، والــتــي 

شاركت مع شركة يونايتد للخدمات البحرية، وعدد آخر من 

الشركات البحرية.

من جهته قال إن أم بانيكار، المدير العام لشركة السهيل 

لصيانة السفن: »بــدأت أعمالنا في الشركة عام 1978 بإنشاء 

ورشة صغيرة إلصاح السفن في الجداف، ومنذ ذلك الحين 

ونحن نشارك بشكل فاعل في هذا المجال، وعندما تم افتتاح 

مدينة دبي الماحية عام 2007، كنا من أوائل الشركات التي 

أســســت أعمالها فــي الــمــديــنــة، لما تمتلكه مــن مــرافــق مميزة، 

وموقع استراتيجي مهم. لنصبح من الشركاء الموثوقين لهذا 

التجمع الــبــحــري المتميز؛ الـــذي يــقــدم لنا كــل مــا نحتاجه من 

الخدمات والمرافق المساندة لتطوير أعمالنا«.

»دبي المالحية« تعزز قدرتها التنافسية في »سيتريد الشرق األوسط«

«   أحمد الصايغ و عبدالله المري خالل حضورهما التوقيع على مذكرة التفاهم | البيان 

الغرفة 
ثمرة مذكرة تفاهم بين شرطة 
دبي ووحدة المعلومات المالية

«    جانب من فعاليات »أسبوع اإلمارات البحري« 



دبي - وام 

وجـــه مــعــالــي الــشــيــخ نــهــيــان بــن مــبــارك آل نــهــيــان وزيـــر التسامح 

والـــتـــعـــايـــش الــتــهــنــئــة إلـــــى الـــحـــكـــومـــة الــبــاكــســتــانــيــة عـــلـــى جــنــاحــهــا 

المشارك في إكسبو 2020 دبي الذي يسلط الضوء على ثقافة 

باكستان وقيمها وتطلعاتها المستقبلية.

وقال معاليه - خالل مؤتمر السند لالستثمار الذي عقد في 

فندق موفنبيك دبي كجزء من مشاركة باكستان في معرض 

إكسبو 2020 دبــي - إن باكستان واإلمــــارات تربطهما شــراكــات 

وعـــــالقـــــات تــــجــــاريــــة قــــويــــة ونـــســـعـــى لــــتــــبــــادل الــــمــــعــــارف وتــحــســيــن 

الــمــســتــوى االقـــتـــصـــادي والـــســـعـــي لــتــعــزيــز الـــتـــجـــارة واالســـتـــثـــمـــار.. 

مــشــيــراً إلــى أن اإلمــــارات وبــاكــســتــان تعمالن مــعــاً لضمان األمــن 

اإلقـــلـــيـــمـــي والـــتـــنـــمـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة، ألن نــــجــــاح االقــــتــــصــــاد عــنــصــر 

أساسي من عناصر النمو اإلقليمي.حضر المؤتمر - الذي تضمن 

حــلــقــات نـــقـــاش تـــنـــاولـــت الــــــدور الـــنـــاشـــئ لـــلـــشـــراكـــات بــيــن الــقــطــاعــيــن 

الـــــعـــــام والــــــخــــــاص وفــــــــرص االســــتــــثــــمــــار فـــــي إقــــلــــيــــم الــــســــنــــد - بــــيــــالوال 

بـــوتـــو رئـــيـــس حــــزب الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي، ومــــــراد عــلــي شــــاه رئــيــس 

وزراء حكومة إقليم السند - باكستان، ومعالي الدكتور ثاني بن 

أحــمــد الــزيــودي وزيـــر دولـــة للتجارة الــخــارجــيــة، والــشــيــخ أحــمــد بن 

دلــمــوك آل مكتوم وأفــضــال محمود مــيــرزا سلطان محمود سفير 

ــــيـــــة لـــــــدى الـــــــدولـــــــة، وأحـــــمـــــد شــيــخــانــي  جــــمــــهــــوريــــة بــــاكــــســــتــــان اإلســـــالمـ

ــــمـــــال الـــبـــاكـــســـتـــانـــي بــــدبــــي إلـــــى جــــانــــب مــجــمــوعــة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس األعـ

مــن كــبــار قـــادة األعــمــال فــي بــاكــســتــان. وقـــال مـــراد علي شــاه رئيس 

وزراء حكومة إقليم السند: إلقليم السند تطلعات ال تنتهي للنمو 

والــتــوســع، والــهــدف الرئيسي مــن االجــتــمــاع هــو استكشاف المزيد 

مــــن فـــــرص األعــــمــــال بـــيـــن الـــشـــركـــات فــــي اإلقـــلـــيـــم ودولـــــــة اإلمــــــــارات، 

ودعوة المستثمرين وجذب االستثمار األجنبي المباشر إلى جانب 

عرض قدرات وإمكانات اإلقليم السياحية الفريدة.

وأوضــــح أن إقــلــيــم الــســنــد األكــثــر اكــتــظــاظــاً بــالــســكــان، وكــراتــشــي 

عــاصــمــتــهــا الـــتـــي تــعــتــبــر بــمــثــابــة مـــركـــز األعــــمــــال األكــــثــــر ازدحـــــامـــــاً فــي 

جمهورية باكستان اإلسالمية، مع الميناء البحري العميق الذي 

يــربــطــهــا بــبــحــر الــــعــــرب.. مـــشـــيـــراً إلــــى أن اإلمــــــــارات تــعــد أكـــبـــر شــريــك 

تجاري لباكستان في الشرق األوسط ومصدراً رئيسياً لالستثمارات 

ــــتـــــحـــــويـــــالت الــــمــــالــــيــــة، حــــيــــث بــــلــــغ حــــجــــم الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري بــيــن  والـ

الــبــلــديــن نــحــو 8.19 مــلــيــارات دوالر أمــريــكــي )30 مــلــيــار درهــــم( عــام 

2019. وقــــال بـــيـــالوال بــوتــو، رئــيــس حـــزب الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي إن 

باكستان، وخاصة إقليم السند، تفتح أبوابها أمــام المستثمرين 

ــــكـــــل خـــــــــــاص عـــن  ــبـــــحـــــث بـــــشـ ــ ــيـــــع أنــــــــحــــــــاء الــــــــعــــــــالــــــــم، ونـــــــحـــــــن نـ ــ ــــمـ مــــــــن جـ

االســـتـــثـــمـــار فــــي تـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة فــــي مـــديـــنـــة كــــراتــــشــــي، أكــبــر 

مدينة في باكستان.

ــــافـــــذة واحـــــــــدة لـــتـــخـــلـــيـــص جــمــيــع  ــــا نـ وأضـــــــــاف بــــــيــــــالوال: لـــقـــد طـــــورنـ

الــعــمــلــيــات لــلــمــســتــثــمــريــن وقــدمــنــا األعـــمـــال الــمــعــفــاة مـــن الــضــرائــب 

لــــمــــدة 10 ســــنــــوات فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــــحــــرة الــــخــــاصــــة.. مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 

حكومة السند وضــعــت مجموعة كبيرة مــن خطط األعــمــال التي 

ــــام والـــــــخـــــــاص. وفـــــــي نـــهـــايـــة  ــــعــ تـــتـــعـــلـــق بــــالــــشــــراكــــة بــــيــــن الــــقــــطــــاعــــيــــن الــ

المؤتمر، تم التوقيع على ست مذكرات تفاهم تشمل القطاعين 

العام والــخــاص في جمهورية باكستان لتعزيز األنشطة التجارية 

والتعاون ودعم النظام البيئي للشركات الناشئة في باكستان.
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قيرغيزستان تحتفي بالبداوة والجبل
دبي - البيان 

الــوطــنــي فــي »إكــســبــو 2020  احتفلت قيرغيزستان بيومها 

دبــــــــي«، عـــبـــر مـــجـــمـــوعـــة مـــبـــِهـــرة مــــن الـــــعـــــروض، أقـــيـــمـــت فــي 

ساحة الوصل، من ضمنها عرض راقــص عامر بموسيقى 

المجتمعات الجبلية وتــقــالــيــدهــا، فــضــاً عــن مــراســم رفــع 

العلم.

واســتــقــبــل مــعــالــي الــشــيــخ نــهــيــان بـــن مـــبـــارك آل نــهــيــان، 

ــــفـــــوَّض الـــــعـــــام لــــ»إكـــســـبـــو  وزيــــــــر الــــتــــســــامــــح والــــتــــعــــايــــش، الـــــمـ

2020 دبي« أقيلبيك جباروف، رئيس مجلس الوزراء في 

جمهورية قيرغيزستان.

ج  وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: »يروِّ

جـــنـــاح قــيــرغــيــزســتــان لــلــبــاد بــوصــفــهــا مـــكـــانـــًا يـــزخـــر بــالــتــاريــخ 

الــغــنــي والـــتـــنـــوع الـــثـــقـــافـــي، وبـــجـــمـــال الــطــبــيــعــة الـــــذي تتميز 

به الباد.

الــــتــــقــــالــــيــــد  عـــــبـــــق  فــــــــي  لـــــانـــــغـــــمـــــاس  الــــــجــــــنــــــاح زواره  يــــــدعــــــو 

والـــــعـــــادات الـــبـــدويـــة الــغــنــيــة الـــتـــي تــتــمــيــز بـــهـــا قــرغــيــزســتــان، 

والــمــرتــكــزة منذ قــديــم الــزمــان على القيم الــتــي طالما اعتز 

بــــهــــا الــــشــــعــــب الــــقــــيــــرغــــيــــزســــتــــانــــي، وهــــــــي الــــفــــخــــر واإلحــــــســــــان 

ــــنـــــاح الــــــضــــــوء عــلــى  ــّلـــــط الـــــجـ ــ والــــتــــمــــاســــك الـــمـــجـــتـــمـــعـــي. ويـــــسـ

قــيــرغــيــزســتــان الـــتـــي تــســتــشــرف الــمــســتــقــبــل، والــــتــــي تــمــكــنــت 

من تحقيق الكثير من اإلنــجــازات في ما يتعلق باالبتكار، 

ــــة، والــــتــــنــــمــــيــــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة واالقــــــتــــــصــــــاديــــــة، الـــتـــي  ــــرفـ ـــمـــــعـ والــ

تتشاركها مع العالم عبر منصة »إكسبو 2020 دبي«.

وقــــــــال أقـــيـــلـــبـــيـــك جـــــــبـــــــاروف، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء فــي 

جــمــهــوريــة قــيــرغــيــزســتــان: تــزخــر دولــتــنــا بــتــاريــخ مـــن الــثــقــافــة 

البدوية الفريدة يمتد أللــف سنة، وبتقاليد تعود لقرون 

من الزمن. 

ــــريـــــق الـــــحـــــريـــــر بــــأراضــــيــــنــــا،  ــــر طـ فــــــي الـــــعـــــصـــــور الــــقــــديــــمــــة، مــ

ــــاً بـــلـــغـــات ومــــعــــتــــقــــدات مـــخـــتـــلـــفـــة. عـــمـــل طـــريـــق  ــــاســ فـــــوّحـــــد أنــ

الحرير على نقل المعارف، واألفكار والثقافات التي أثرت 

بشكل كبير في تاريخ حضارات الدول األوراسية ونموها، 

ــــانــــــت الـــــمـــــعـــــرفـــــة والــــــعــــــلــــــوم مـــــحـــــركـــــًا لـــلـــتـــغـــيـــيـــرات  فــــلــــطــــالــــمــــا كــ

السريعة. 

وأضـــــــــــاف: فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي بـــــــات مـــــن الــــمــــهــــم عـــالـــمـــيـــًا 

تــــــطــــــويــــــر االقــــــــتــــــــصــــــــاد الـــــــقـــــــائـــــــم عــــــلــــــى الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــة، والــــمــــســــتــــنــــد 

إلـــــى األفـــــكـــــار اإلبــــداعــــيــــة الــــضــــروريــــة فــــي ظــــل اقـــتـــصـــاد عــالــي 

الــتــنــافــســيــة وســـريـــع الــتــغــيــر. ويــظــهــر ذلـــك جــلــيــًا فـــي إكسبو 

2020، الذي جمع معًا مشروعات ابتكارية وتقنية الفتة 

من أكثر من 190 دولة في العالم.

ــــاركــــــان«  ــــبــ ــــمــ ــــمــــــات، انـــــضـــــمـــــت فــــــرقــــــة »كــ ــــلــ ــــكــ وبــــــعــــــد إلـــــــقـــــــاء الــ

ــــــة مـــــــن مـــــديـــــنـــــة تــــوكــــتــــوغــــول  ــــادمـ ــ ــــقـ ــ الــــشــــعــــبــــيــــة الــــــمــــــرمــــــوقــــــة، الـ

والــــــحــــــائــــــزة جــــــوائــــــز عــــــــــدة، إلــــــــى فـــــرقـــــة »أك مــــــــــــرال« الــــراقــــصــــة 

لتقديم عــرض ثقافي. وعــزف الفنانون ألحانًا وطنية على 

آالت مــوســيــقــيــة تـــقـــلـــيـــديـــة، مــســتــعــرضــيــن بــــذلــــك مــوســيــقــى 

منطقة عاء تو الجبلية.

الشباب ثروة الوطن»رحلة االتحاد« 
دبي- وام 

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح 

والتعايش، أن شباب اإلمــــارات هــم ثــروة الــوطــن الحقيقية، 

وبناة المستقبل، وسفراء اإلمارات في نقل مبادئها الراسخة 

فــــي الـــتـــســـامـــح والـــــســـــام والـــتـــعـــايـــش واألخـــــــــوة اإلنـــســـانـــيـــة إلـــى 

العالم أجمع.

جاء ذلك، خال لقاء معاليه في إكسبو 2020 دبي، مع 

الطلبة المتفوقين المشاركين في »رحلة االتحاد«، المبادرة 

التي أطلقتها جمعية »البيت متوحد«، وذلك تقديراً ألدائهم 

األكاديمي المتميز، ومهاراتهم العلمية والرياضية الواعدة، 

وإنجازاتهم الثقافية، وطموحاتهم العالية.

وقـــــال مــعــالــيــه إن اإلمـــــــــارات، بــتــوجــيــهــات صـــاحـــب الــســمــو 

الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان رئــــيــــس الـــــدولـــــة »حــفــظــه 

الـــلـــه«، تــولــي شــبــاب وشـــابـــات الــوطــن جــل اهــتــمــامــهــا، لبناء 

أجــــيــــال قــــــــادرة عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال مـــســـيـــرة الـــــدولـــــة الـــحـــضـــاريـــة، 

لتواصل اإلمـــارات ريادتها العالمية فــي مختلف المجاالت 

والقطاعات.

وأكد معاليه، حرص القيادة الرشيدة على تمكين وإشراك 

الــــشــــبــــاب، وتـــفـــعـــيـــل دورهـــــــــم فـــــي تـــعـــزيـــز مـــســـيـــرة الــخــمــســيــن، 

ــــاء فـــــي تـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة  ــــركــ كـــونـــهـــم الــــمــــحــــرك األســــــاســــــي، وشــ

ــــهـــــم  ــــاتـ ــــاعــــــة الــــمــــســــتــــقــــبــــل، مـــــــن خـــــــــال إبـــــداعـ ــــنــ ــــتـــــدامـــــة وصــ الـــــمـــــسـ

وابــتــكــاراتــهــم وأفــكــارهــم الــمــلــهــمــة، لــيــقــدمــوا لــلــعــالــم نــمــوذجــًا 

استثنائيًا في الطموح والعمل واإلرادة والتفوق العلمي.

وخــــــــــال الــــــلــــــقــــــاء.. تــــــبــــــادل مــــعــــالــــيــــه مــــــع الــــطــــلــــبــــة والــــطــــالــــبــــات 

الــــمــــشــــاركــــيــــن فــــــي »رحــــــلــــــة االتـــــــــحـــــــــاد«، أطــــــــــــراف الـــــحـــــديـــــث حــــول 

ــــيـــــة والـــــريـــــاديـــــة،  رحـــلـــتـــهـــم الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وإنـــــجـــــازاتـــــهـــــم األكـــــاديـــــمـ

وطموحاتهم المهنية والمستقبلية.

وتهدف مبادرة »رحلة االتحاد«، إلى تعزيز الوعي بمسيرة 

التقدم التي قادتها دولة اإلمارات، واإلنجازات التي حققتها 

خـــــال الــخــمــســيــن عــــامــــًا الـــمـــاضـــيـــة، وتـــنـــمـــيـــة الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 

والــــقــــيــــم اإلمـــــاراتـــــيـــــة األصــــيــــلــــة فـــــي نــــفــــوس جـــيـــل الــــشــــبــــاب، مــن 

خـــال الــتــركــيــز عــلــى الــمــوضــوعــات الــفــرعــيــة الــثــاثــة لــــ »إكــســبــو 

2020 دبــي«، المتمثلة في »االستدامة والتنقل والــفــرص«.. 

ومــن الــمــقــرر أن تــعــود »رحــلــة االتــحــاد« فــي دورتــهــا الخامسة 

عام 2023.

نهيان بن مبارك:
 الشباب المحرك األساسي في 
تحقيق التنمية المستدامة 
وصناعة المستقبل 

«  نهيان بن مبارك ملتقيًا الطلبة 
المتفوقين المشاركين في »رحلة 

االتحاد« | وام 

»السند لالستثمار« مشاريع مشتركة بين اإلمارات وباكستان

«   نهيان بن مبارك متحدثًا خالل المؤتمر  | وام 

«  نهيان بن مبارك وأقيلبيك جباروف على هامش االحتفال باليوم الوطني لقيرغيزستان | البيان 

جباروف:
 دولتنا تزخر بتاريخ من الثقافة 
البدوية الفريدة يمتد أللف سنة
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ـ أحمد يحيى دبيـ 

كــشــفــت مــنــظــمــة »األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة« ومـــؤســـســـة »هـــــاك فــــور إيــــرث« 

السويدية في »إكسبو 2020 دبي« أمس، اسم الفريق الفائز من 

بين 7 مرشحين بمسابقة »هاكاثون ألجل األرض« التي تستهدف 

إيـــجـــاد حــلــول ألهـــــداف األمــــم الــمــتــحــدة الــــــ17 للتنمية الــمــســتــدامــة، 

ابــتــكــاره  الـــذي يسعى   »VarunaBlue«  تــمــت تسمية فــريــق حــيــث 

إلنتاج البالستيك الحيوي من األعشاب البحرية المستزرعة قبالة 

سواحل الهند.

دعم كبير
وستتم دعوة الفائزين إلى مدينة ستوكهولم في السويد للتعرف 

عــلــى نــظــام االبــتــكــار وتــطــويــر األفــكــارهــنــاك، وتــقــديــم الــدعــم الكامل 

للفرق الفائزة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية، ومن خالل 

هذا البرنامج يتم تقديم المساعدة والدعم فيما يتعلق بالتواصل 

مـــع الــمــنــظــمــات واألشـــخـــاص والــمــســتــثــمــريــن الــمــنــاســبــيــن مـــن خــالل 

شركاء مؤسسة »هاك فور ايرث« العالميين.

وبــــــدأت مــؤســســة »هـــــاك فــــور ايــــــرث« فـــي إيـــجـــاد حـــلـــول حقيقية 

ألهداف التنمية المستدامة الـ 17، من خالل مسابقة الهاكاثون، 

والـــتـــي تــعــكــس روح »إكــســبــو 2020 دبــــي« تـــواصـــل الــعــقــول وصــنــع 

المستقبل مــن خـــالل هـــذه الــمــســابــقــة الــعــالــمــيــة، فيما استهدفت 

الــمــســابــقــة مــشــاركــة أكــثــر مـــن 10000 مــتــســابــق لـــالشـــتـــراك إليــجــاد 

حلول مستدامة من أجــل عالم ومستقبل أفضل، بهدف تطوير 

الــحــلــول وتــحــويــلــهــا إلـــى حــقــيــقــة، فــيــمــا ســـوف تــتــم عـــن طــريــق عــدد 

من الخطوات تشمل »احلم من أجل األرض«، حيث تم استقبال 

مــــــــن 60 دولــــــــة  أكـــــــثـــــــر  فــــــــي  مــــــواطــــــنــــــيــــــن  مــــــــن  مــــــــن 1000 حــــــلــــــم  أكـــــــثـــــــر 

حول العالم على الموقع »dreamforearth.com«، فيما يتم 

عـــرضـــهـــا عـــلـــى شـــــاشـــــات تـــفـــاعـــلـــيـــة فـــــي الــــجــــنــــاح الـــــســـــويـــــدي، وتــعــتــبــر 

هـــذه الــخــطــوة مهمة إلشــــراك الــنــاس فــي ابــتــكــار وصــنــع المستقبل 

تــكــون كحجر  التنمية المستدامة، فيما ســوف  بــأهــداف  المرتبطة 

األساس في صياغة تحديات مسابقة الهاكاثون.

أفكار االبتكارات
وتــضــمــنــت أفــــكــــار الــــفــــرق الــســبــعــة الـــتـــي تـــرشـــحـــت لـــالخـــتـــيـــار الــنــهــائــي 

إنــتــاج البالستيك  مــبــادرة فريق  »VarunaBlue« والــتــي تستهدف 

الحيوي مــن األعــشــاب البحرية المستزرعة قبالة ســواحــل الهند، 

بهدف الحفاظ على المياه آمنة وخالية من البالستيك مع توفير 

فرص عمل جديدة ودعم المزارعات المحليات هناك.

واســتــهــدف االبــتــكــار الــثــانــي لــفــريــق  »Luminous Teen« وهــي 

مؤسسة اجتماعية، الترويج للتوظيف الذاتي للمراهقين وضمان 

ــتــــــواصــــــل مــع  ــ ــــقــــــالل الـــــمـــــالـــــي مــــــن خــــــــالل الــ ــتــ ــ درجــــــــــة مـــعـــيـــنـــة مــــــن االســ

الـــــمـــــدارس الـــثـــانـــويـــة، واالتـــــصـــــال الـــمـــؤســـســـي والــــتــــدريــــب الـــداخـــلـــي، 

لــتــســريــع الـــتـــوظـــيـــف فــــي ســــن مـــبـــكـــرة، مــــع رؤيـــتـــهـــم لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 

الــقــضــاء عــلــى عــمــالــة األطـــفـــال بــحــلــول عـــام 2025، فــيــمــا يــمــيــز هــذا 

االبتكار أن لديه نهجاً تعاونياً لحل أهداف التنمية المستدامة من 

خالل تمكين الشباب الذي يكون مبتكًرا ومستداًما.

وهـــو   »Sustainability Insights«  الـــثـــالـــث االبــــتــــكــــار  وعـــــــزز 

عــبــارة عــن تطبيق إلــكــتــرونــي، مــن أهــــداف االســتــدامــة عــبــر التثقيف 

الــتــأثــيــر  الـــبـــيـــانـــات مـــن مـــشـــروع »Upright«، وتـــحـــديـــد  بـــاســـتـــخـــدام 

البيئي للمنتجات ذات العالمات التجارية والتعريف بكيفية تأثير 

ذلــك على البيئة وتحسين استخدامات األشــيــاء إلفــادة البيئة في 

المستقبل.

توفير وظائف
وتــســاعــد فــكــرة االبــتــكــار الــرابــع »NITTIV« الماليين الــذيــن فقدوا 

وظــــائــــفــــهــــم بـــســـبـــب الــــــوبــــــاء الــــعــــالــــمــــي خــــاصــــة أن مــــاليــــيــــن الــــعــــائــــالت 

ــــمــــــدرة لــــلــــدخــــل، تـــحـــديـــدا  تـــتـــضـــور جــــوعــــا بـــســـبـــب نـــقـــص األنــــشــــطــــة الــ

الــذيــن ليس لديهم  الريفية  بالمناطق  المهمشة  المجتمعات  فــي 

فرصة، فيما اهتمت الفكرة الخامسة لفريق  »DMoLL« بأهمية 

حـــقـــوق اإلنــــســــان لــلــبــشــر وأنــــــه يـــجـــب أن يـــكـــون لـــنـــا نـــفـــس الـــحـــق فــي 

الــحــيــاة، مــثــل الــحــق فـــي الـــغـــذاء والــتــعــلــيــم والــمــعــلــومــات والــعــمــل 

والصحة.

 ويستهدف االبتكار السادس  »Recy-Block« تقديم حلول 

مــبــتــكــرة لـــمـــواد الـــبـــنـــاء وقـــطـــاع اإلســــكــــان الـــتـــي تـــعـــزز الــمــمــارســات 

الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة والـــتـــقـــنـــيـــات الـــخـــضـــراء فــــي مــنــتــجــاتــهــا وتــجــعــل 

الــــمــــســــاكــــن مــــيــــســــورة الـــتـــكـــلـــفـــة ومــــتــــاحــــة لـــلـــجـــمـــيـــع، حــــيــــث يـــقـــوم 

ــــة الــــمــــعــــدات  ــــاصــ االبـــــتـــــكـــــار بــــتــــحــــويــــل الــــنــــفــــايــــات الـــبـــالســـتـــيـــكـــيـــة وخــ

ــــنـــــاء صــــديــــقــــة لــلــبــيــئــة،  الـــمـــصـــنـــوعـــة مـــــن الـــبـــالســـتـــيـــك إلـــــــى مـــــــــواد بـ

وتقديم حل مستدام إلعادة تدوير النفايات البالستيكية، فيما 

يوفر االبتكار السابع  »UN-EduPass« وهو منصة تعليمية، 

ــــــالل اخـــــتـــــبـــــارات الـــــمـــــهـــــارات الــتــحــلــيــلــيــة  تـــــدريـــــب الـــــمـــــهـــــارات مـــــن خـ

وحاالت حل المشكالت.

إعالن الفائز بمسابقة 
»هاكاثون ألجل األرض«

 »VarunaBlue«  فريق
ينتج البالستيك الحيوي من 
األعشاب البحرية لحماية المياه

»التربية«: خطة متكاملة للتعليم 
الدامج من الطفولة حتى الجامعة

دبي- رحاب حالوة 

كـــشـــفـــت وزارة الــــتــــربــــيــــة والــــتــــعــــلــــيــــم، خـــــــال مـــلـــتـــقـــى الــــمــــمــــارســــات 

الــتــعــلــيــمــيــة الــــــرائــــــدة فـــــي إكـــســـبـــو 2020 دبـــــــي، عـــــن إعـــــــــداد خــطــة 

مــتــكــامــلــة لــلــتــعــلــيــم الــــدامــــج مــــن مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة الـــمـــبـــكـــرة حــتــى 

التعليم الجامعي.

الــــوزارة، الملتقى، ضمن فعاليات أســبــوع المعرفة  وتنظم 

الــدامــج، والــوقــوف على الخطط  التعليم  والتعليم، لمناقشة 

والـــتـــوجـــهـــات الــمــســتــقــبــلــيــة، لــتــعــلــيــم الــطــلــبــة مــــن مــخــتــلــف فــئــات 

أصحاب الهمم، بحضور معالي حسين الحمادي وزير التربية 

والتعليم، وعدد من مسؤولي التعليم في الدولة.

تجارب 
ــــتـــــور مـــحـــمـــد الــــمــــعــــا وكــــيــــل وزارة الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم  وقــــــــال الـــــدكـ

لـــــلـــــشـــــؤون األكــــــاديــــــمــــــيــــــة، إن الـــــــدولـــــــة تـــســـتـــعـــد لـــــانـــــطـــــاق لـــرحـــلـــة 

الــــخــــمــــســــيــــن الــــــجــــــديــــــدة، والــــــتــــــي مــــــن خــــالــــهــــا تــــضــــع قــــــيــــــادة دولــــــة 

اإلمــارات وشعبها، أهدافًا تتماشى مع طموح الدولة، لذلك، 

حرصت الــوزارة على االجتماع مع الخبراء في مجال التعليم، 

لتبادل الرؤى والتجارب المتميزة في مجال تعليم الطلبة من 

أصــــحــــاب الـــهـــمـــم، مــــن أجـــــل تـــوفـــيـــر فـــــرص الــتــعــلــيــم الــــــذي يـــؤّمـــن 

مستقبلهم، أسوة بأقرانهم.

وأضــــاف أن »االهــتــمــام بــهــذه الــفــئــات، يــأتــي ضــمــن األولـــويـــات 

ــــيـــــث قــــــدمــــــت الــــــــدولــــــــة الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــــيـــــة لــــــــــإمــــــــــارات، حـ ــــيـــــجـ ــــتـــــراتـ االسـ

المبادرات في هذا المجال، وتم دمجهم في كافة مؤسساتنا 

الــتــعــلــيــمــيــة الـــعـــامـــة والـــعـــلـــيـــا، وقـــــد تــــم تـــوفـــيـــر كــــافــــة الــمــتــطــلــبــات 

الــــتــــي تـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى الـــتـــعـــلـــم، أســـــــوة بــــأقــــرانــــهــــم، وقــــــد ظــهــرت 

إنــجــازاتــهــم فـــي الــمــجــاالت كـــافـــة، وفـــاقـــت أقـــرانـــهـــم، وهــــذا تأكيد 

على ما يمتلكونه من مهارات وإرادة«.

وأكــــــــــــد أن مــــلــــتــــقــــى الــــــمــــــمــــــارســــــات الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة الـــــــــــرائـــــــــــدة، يــــأتــــي 

ضــمــن سلسلة فــعــالــيــات ســنــويــة، وضعتها الـــــوزارة فــي خطتها 

االستراتيجية، للتركيز في كل عام على مجال معين، نرى فيه 

الحاجة أكبر لتبادل الخبرات.

تمكين 
نـــــــــورة الــــــمــــــري مــــــديــــــرة إدارة أصــــــحــــــاب الـــهـــمـــم  بــــــــدورهــــــــا، تــــحــــدثــــت 

فـــي وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، عـــن تــمــكــيــن الــطــلــبــة مـــن أصــحــاب 

الهمم في اإلمارات، وفق رؤية استراتيجية وخطط مستقبلية، 

مــوضــحــة أن »نــســبــة الــــمــــدارس الـــتـــي تـــوجـــد بــهــا خـــدمـــات تعليم 

دامــــج تــابــعــة لــــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، ارتــفــعــت إلــــى 83.03 % 

في عام 2020«.

فـــي  دمــــــجــــــهــــــم  تـــــــــم  طــــــــالــــــــبــــــــًا،   11460 »هـــــــــنـــــــــاك  أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 

الـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة عــــــام 2020، فـــيـــمـــا بـــلـــغ عــــــدد مــعــلــمــي 

أصــحــاب الهمم 1645 معلمًا، و26 فصاً خــاصــًا، و728 غرفة 

لمصادر التعليم، استفاد منها 96.61 % من أصحاب الهمم«.

مهام 
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال عـــبـــد الــــلــــه الـــكـــمـــالـــي الـــمـــديـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــقــطــاع 

أصـــــحـــــاب الــــهــــمــــم فـــــي مــــؤســــســــة زايــــــــد الـــعـــلـــيـــا ألصـــــحـــــاب الـــهـــمـــم: 

إن الــمــؤســســة وضــعــت 15 ألـــف هـــدف داعــــم ألصـــحـــاب الــهــمــم، 

تشمل كافة الفئات، حيث شارك 930 طالبًا في برنامج التعلم 

نــــفــــذت الـــمـــؤســـســـة 115.138 حـــصـــة ألصـــحـــاب  بــــعــــد، فـــيـــمـــا  عـــــن 

الهمم، خال برنامج التعلم عن بعد«.

وأضــــــاف: »بــلــغــت نــســبــة حـــضـــور الــطــلــبــة مـــن أصـــحـــاب الــهــمــم 

للحصص 85 %، وتم وضع 5 مهام ألولياء األمور، خال فترة 

الــتــعــلــم عــن بــعــد، تتضمن تــوفــيــر بــيــئــة هــادئــة للتعلم، وتقليل 

المشتتات، والمساعدة في وضع الروتين والجداول وااللتزام 

بها، ودعــم الطفل ليكون جــاهــزاً للتعلم، بما في ذلــك ضمان 

تــوفــيــر المستلزمات الــضــروريــة، واالنـــخـــراط فــي حــــوارات هــادفــة 

حــول التعليم، باإلضافة إلــى التواصل المستمر مع المعلم، 

إذا كان الطفل بحاجة إلى دعم إضافي«.

واســـتـــعـــرض الــكــمــالــي 7 تـــحـــديـــات تـــواجـــه أولــــيــــاء األمــــــور خــال 

التعلم عن بعد، تتمثل في صعوبة إيجاد  مرافق للطالب في 

حــالــة عمل األهـــل، وتــضــارب توقيت الجلسات بين األخــــوة، أو 

صـــعـــوبـــة الــتــنــســيــق فــــي مــــا بــيــنــهــم، والـــتـــعـــب الـــجـــســـدي لــلــطــالــب 

ـــــزة اإللــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة، ورفـــــــض  ــــــهــ والــــــــمــــــــرافــــــــق، وتـــــعـــــلـــــق الـــــطـــــفـــــل بـــــــاألجـ

تركها بعد انــتــهــاء الجلسة، بــاإلضــافــة إلــى عــدم امــتــثــال الطفل 

ــــنـــــاء الـــجـــلـــســـة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، والـــقـــيـــام  لـــلـــتـــعـــلـــيـــمـــات، والــــجــــلــــوس أثـ

ــــيـــــن واآلخـــــــــــــــر، فــــــضــــــاً عـــــــن ضـــعـــف  ــــيـــــن الـــــحـ بــــســــلــــوكــــيــــات مـــــزعـــــجـــــة بـ

اإلنترنت، وانقطاعه بشكل مفاجئ أحيانًا، وعدم تفهم جهات 

عمل ولي األمر، التعاون لمواقيت الجلسات.

جهود 
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قـــالـــت عــائــشــة عــبــيــد الــمــهــيــري خــبــيــر مــنــاهــج 

في وزارة التربية والتعليم، ورئيس قسم المنظمات الدولية، 

والــمــكــلــفــة بــلــجــنــة الـــتـــربـــيـــة لــلــيــونــيــســكــو، إن مــلــتــقــى الـــمـــمـــارســـات 

التعليمية الـــرائـــدة، يــأتــي ضــمــن إطــــار الــســيــاســة الــوطــنــيــة لــدولــة 

اإلمارات لتمكين أصحاب الهمم، وتطبيقًا لشعار الدولة »لكل 

طــفــل الــحــق فــي الــتــعــلــيــم«، حــيــث تــبــذل وزارة الــتــربــيــة والتعليم 

جــــــهــــــوداً واضــــــحــــــة، إلتـــــاحـــــة الــــفــــرصــــة الــــكــــامــــلــــة ألصـــــحـــــاب الـــهـــمـــم، 

لـــتـــعـــزيـــز وتــــأمــــيــــن حـــقـــوقـــهـــم، وإمــــكــــانــــيــــة حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى الـــفـــرص 

ــــا الــــمــــتــــوافــــرة لـــلـــطـــلـــبـــة اآلخــــــريــــــن، وتــــوفــــيــــر أفـــضـــل  ــــهـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة ذاتـ

الـــحـــلـــول والــــمــــمــــارســــات الــتــعــلــيــمــيــة. مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت فــاطــمــة 

أهالي  السر لجمعية  أمين  النفسية،  االختصاصية  السجواني 

ذوي اإلعاقة في اإلمارات، إن الجمعية تسعي بكل ما تستطيع 

ــــــن أجـــــــــل خــــــدمــــــة قــــضــــيــــة أســـــــــــرة أصـــــحـــــاب  ــــــن الـــــجـــــهـــــد وإصـــــــــــــــــرار، مـ مـ

الــــهــــمــــم، إيــــمــــانــــًا مـــنـــهـــا بـــحـــقـــوقـــهـــم، وبـــقـــضـــيـــة وعــــــي األســــــــرة تــجــاه 

مـــعـــانـــاتـــهـــا، فـــحـــشـــدت الــجــمــعــيــة كــــل إمـــكـــانـــاتـــهـــا مــــن أجـــــل خــدمــة 

قضايا اإلعاقة، ووضعت في أولوياتها، توفير البيئة االجتماعية 

والنفسية المناسبة ألسرة أصحاب الهمم، والعمل على خلق 

أفكار إيجابية نحو قضية اإلعاقة، وتثقيفهم وتوعيتهم.

83 % من مدارس اإلمارات تتضمن خدمات ألصحاب الهمم

«   خالل حفل تتويج الفائزين | البيان 

«   مشاركون بالملتقى في لقطة جماعية«   حسين الحمادي خالل حضوره ملتقى الممارسات التعليمية الرائدة | من المصدر 
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ـ نهى حّوا إعداد 

ــــــادت مــجــلــة »تـــرافـــيـــل بـــلـــس« األمـــريـــكـــيـــة، أنـــــه فــــي وقـــــت يــتــيــح  أفـ

مــعــرض »إكــســبــو 2020 دبــــي« ألصـــحـــاب الــهــمــم فـــي بـــلـــدان من 

أنــــحــــاء الـــعـــالـــم عـــــرض إبـــداعـــاتـــهـــم وابـــتـــكـــاراتـــهـــم، يـــعـــد الــمــعــرض 

نفسه مبدعاً ومبتكراً أيضاً في مقاربته لتيسير وصول مختلف 

الفئات إلى أرجائه. 

دمج 
ــــيـــــل بــــلــــس« عـــــن ديــــنــــا ســــــتــــــوري، مـــــديـــــرة عــمــلــيــات   ونــــقــــلــــت »تـــــرافـ

االســتــدامــة فــي إكــســبــو 2020 دبــــي، قــولــهــا: »إن دمـــج أصــحــاب 

الهمم يتصدر األهمية في دولة اإلمــارات، وكان من الضروري 

الــتــأكــد مــن أن الــفــريــق الــــذي يــقــف وراء إكــســبــو مــتــنــوع ومتقبل 

ومــــكــــرس نــفــســه لــمــهــمــة تـــقـــديـــم حـــــدث اســتــثــنــائــي لـــلـــعـــالـــم. وأن 

أصحاب الهمم لعبوا دوراً مهماً في التحضير للحدث العالمي 

وتسليمه«.

وأضــــافــــت ســـتـــوري إن إكــســبــو 2020 دبــــي عــمــل عــلــى تــكــويــن 

فهم شامل لرحلة أصحاب الهمم من خالل االنخراط المنتظم 

مـــــع الـــمـــجـــتـــمـــع وأصــــــحــــــاب الـــمـــصـــلـــحـــة الـــمـــعـــنـــيـــيـــن، وهــــــــذا شــمــل 

سلسلة من المنتديات التي قادت إكسبو 2020 دبي إلى تأمين 

عدد من االحتياجات لهم.

ــيـــــزات  ــ ــــمـ ــــيـــــقـــــي لـ ــــقـ ــــجــــــم الـــــحـ ــــحــ وأشـــــــــــــــــــارت الـــــمـــــجـــــلـــــة إلـــــــــــى أن الــ

تــيــســيــر وصــــــول أصــــحــــاب الــهــمــم 

يـــــعـــــد  دبـــــــــــــــــي   2020 إكـــــــــســـــــــبـــــــــو  فـــــــــــــي 

ــــيـــــب  مــــــــــــذهــــــــــــالً. وبـــــــــعـــــــــيـــــــــداً عــــــــــن تـــــركـ

ــــــم ومــــــصــــــاعــــــد لــــلــــكــــراســــي  ــــــاللـ سـ

الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــركـــــــة عــــــــنــــــــد الـــــــحـــــــاجـــــــة 

ــــيـــــة الـــــــوصـــــــول إلــــيــــهــــا،  ــــانـ وإمـــــكـ

يــذهــب الــمــعــرض أبــعــد من 

لـــضـــمـــان  أي حــــــــدث ســـــابـــــق 

يـــســـتـــمـــتـــع أي  أن  إمــــكــــانــــيــــة 

زائــــــــــــــــــر بــــــــــــــه. وتـــــــشـــــــمـــــــل بــــعــــض 

أمــــاكــــن اإلقـــــامـــــة الـــمـــبـــتـــكـــرة، 

ــــاعــــــد  ـــــقــ وحـــــــــــمـــــــــــامـــــــــــات مــــــــــــع مـ

قــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــة لــــــــــــــلــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــديــــــــــــــل، 

وإمــــكــــانــــيــــة الـــــوصـــــول دون 

درجـــــــــــــــــــــــــــــــات لـــــــــــكـــــــــــل جــــــــنــــــــاح 

داخــــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــرض، 

وحـــــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــات الــــــــــحــــــــــث 

الــســمــعــي أو أنــظــمــة 

تـــــــحـــــــســـــــيـــــــن الــــــســــــمــــــع 

لـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــان قـــــــــــــــــدرة 

األفــــــــــــــــــــراد الــــــذيــــــن 

يستخدمون 

الــمــعــيــنــات الــســمــعــيــة االســـتـــمـــتـــاع بـــالـــصـــوت داخـــــل األجــنــحــة، 

كذلك لــوحــات الخرائط اللمسية وبطريقة بــرايــل، وواقــيــات 

األذن والـــــنـــــظـــــارات الـــشـــمـــســـيـــة، والـــــغـــــرف الــــهــــادئــــة فــــي مـــراكـــز 

الــــــــــــــــــزوار، وبــــــطــــــاقــــــات الــــتــــقــــيــــيــــم الــــحــــســــيــــة لـــــكـــــل جــــــنــــــاح يــــعــــرض 

إلــى الــحــواس الست لألفراد  التأثير الحسي للجناح اســتــنــاداً 

المتباينين عصبياً أو أولئك الذين يعانون من صعوبات في 

المعالجة الحسية. 

دعم 
ــــاً لــــســــتــــوري، فـــقـــد عـــمـــل فـــريـــقـــهـــا عـــلـــى تـــطـــويـــر تــطــبــيــق  ــــقـ ووفـ

بـــالـــتـــعـــاون مــــع »إس إيـــــه بـــــي« مــصــمــم لـــمـــســـاعـــدة أصـــحـــاب 

الـــهـــمـــم عـــلـــى الـــتـــنـــقـــل فـــــي الــــــحــــــدث، مـــشـــيـــرة إلــــــى »تــصــمــيــم 

ــــيـــــاجـــــات الــــتــــنــــقــــل أو الـــــرؤيـــــة  ــــتـ لـــــدعـــــم احـ الـــتـــطـــبـــيـــق خــــصــــيــــصــــاً 

تـــحـــديـــد  خــــــــالل  مــــــن  الــــــــحــــــــواس،  أو  اإلدراك  أو  الــــســــمــــع  أو 

ــيــــهــــا، والــــمــــتــــوفــــرة فـــــي كــل  الـــــمـــــزايـــــا الــــتــــي يـــمـــكـــن الــــــوصــــــول إلــ

جـــنـــاح والــــخــــدمــــات الـــتـــي يــمــكــن الــــوصــــول إلـــيـــهـــا، وتــضــمــيــنــه 

الـــردود والتنقل المدعوم وتعقب سبل  رحلة قائمة على 

المساعدة ألصحاب الهمم«. 

ــــعــــــرض يــــــقــــــدم دخــــــــــــــوالً مــــجــــانــــيــــاً  ــــمــ ويـــــــضـــــــاف إلـــــــــى ذلـــــــــك فـــــــــإن الــ

ألصـــــــحـــــــاب الـــــهـــــمـــــم ونــــــصــــــف ســـــعـــــر الـــــــتـــــــذكـــــــرة الـــــــعـــــــاديـــــــة لــــمــــرافــــق 

إضــافــيــة، فــضــالً عــن أن مــوضــوع إمكانية الــوصــول يعد مــحــوراً 

رئيسياً أيضاً ضمن أسابيع موضوعات إكسبو.

تطوير 
تطبيق لمساعدتهم 

على التنقل في 
الحدث

»كشافة اإلمارات« 
تطلق 25 مبادرة لدمج وتمكين أصحاب الهمم

دبي - رحاب حالوة 

ــــنـــــي لـــدمـــج  انــــطــــلــــقــــت أمـــــــس فــــعــــالــــيــــات الـــمـــلـــتـــقـــى الــــكــــشــــفــــي الـــــوطـ

وتـــمـــكـــيـــن أصـــــحـــــاب الــــهــــمــــم مـــــن مـــنـــصـــة SAP مـــــن أمـــــــــام ســـاحـــة 

الوصل، وذلك بمشاركة 150 من أصحاب الهمم من مؤسسة 

زايـــــــد الـــعـــلـــيـــا ألصــــحــــاب الـــهـــمـــم ونــــــــادي دبــــــي ألصــــحــــاب الـــهـــمـــم، 

ومــديــنــة الـــشـــارقـــة لــلــخــدمــات اإلنـــســـانـــيـــة، ونــــــادي رأس الــخــيــمــة 

ألصـــــحـــــاب الــــهــــمــــم، ويـــــأتـــــي هـــــــذا الـــمـــلـــتـــقـــى فـــــي إطــــــــار إســــهــــامــــات 

الـــدولـــة فـــي رعـــايـــة أصـــحـــاب الــهــمــم فـــي كـــافـــة الـــمـــجـــاالت وعــلــى 

جــمــيــع األصـــــعـــــدة، حـــيـــث تــســعــى الــــدولــــة لــتــمــكــيــنــهــم ودعــمــهــم 

مــــن خـــــال خــــدمــــات وتـــســـهـــيـــات فــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم والــصــحــة 

والــــوظــــائــــف وغــــيــــرهــــا،  وأطــــلــــقــــت جــمــعــيــة كـــشـــافـــة اإلمـــــــــــارات 25 

مبادرة لدمج وتمكين أصحاب الهمم تسعى لتطبيقها خال 

األعوام الخمسة المقبلة.

ــــيـــــر عــــــــــن الــــــــرؤيــــــــة  ــــبـ ــــتـــــعـ ــــلـ ويــــــعــــــتــــــبــــــر الـــــمـــــلـــــتـــــقـــــى فــــــــرصــــــــة مــــــتــــــمــــــيــــــزة لـ

الــمــســتــقــبــلــيــة لـــســـيـــاســـات الـــــدمـــــج والـــتـــمـــكـــيـــن ألصـــــحـــــاب الــهــمــم 

مـــن مــنــظــور الــحــركــة الــكــشــفــيــة الــوطــنــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة 

وآلـــيـــة تــوفــيــر بــيــئــة داعـــمـــة ومــيــســرة ألصـــحـــاب الــهــمــم لــانــخــراط 

فــــــي الـــــحـــــركـــــة الـــكـــشـــفـــيـــة بــــالــــشــــكــــل الـــــــــذي يـــــعـــــود عـــلـــيـــهـــم بـــالـــنـــفـــع 

والمساهمة في أن يكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع.

وأقــيــمــت فــعــالــيــات الــمــلــتــقــى بــحــضــور أحــمــد الـــهـــنـــداوي األمــيــن 

الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة لــلــحــركــة الــكــشــفــيــة، وعــــمــــرو حــمــدي 

األمـــيـــن الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة الــكــشــفــيــة الـــعـــربـــيـــة، ومـــاجـــد الــعــصــيــمــي 

عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الـــبـــارالـــمـــبـــيـــة الــــدولــــيــــة ورئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــبـــارالـــمـــبـــيـــة 

اآلسيوية والمدير التنفيذي لنادي دبي ألصحاب الهمم، مريم 

البلوشي رئيس قسم المراكز الحكومية بوزارة تنمية المجتمع.

7 محاور 
وتــــــــضــــــــمــــــــن الـــــــمـــــــلـــــــتـــــــقـــــــى 7 مــــــــــــحــــــــــــاور رئـــــــيـــــــســـــــيـــــــة تــــــمــــــثــــــلــــــت فــــــــــــي رؤيــــــــــــة 

الــــحــــركــــة الـــكـــشـــفـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة فــــي تــحــقــيــق الــــتــــنــــوع واالنــــــدمــــــاج، 

والــمــوســوعــة الكشفية العربية للغة اإلشـــارة وفـــرص تطبيقها 

فــــي الــمــجــتــمــع اإلمــــــاراتــــــي، ومـــعـــايـــيـــر ومــتــطــلــبــات تــحــقــيــق جــــودة 

الـــخـــدمـــات ألصـــحـــاب الــهــمــم فـــي األنـــشـــطـــة الــكــشــفــيــة فـــي ضــوء 

دلــيــل معايير جـــودة خــدمــات أصــحــاب الهمم فــي المؤسسات 

الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة، واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــشـــافـــة اإلمــــــــــارات لــدمــج 

وتــمــكــيــن أصــحــاب الــهــمــم، وفــــرص الــتــعــاون والـــشـــراكـــات لدمج 

وتمكين أصــحــاب الهمم كشفيًا فــي المجتمع، والتكنولوجيا 

وتطبيقاتها في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، وطاقات 

إبداعية ألصحاب الهمم.

وضمن فعاليات الملتقى أطلق خليل رحمة األمين العام 

لـــجـــمـــعـــيـــة كـــشـــافـــة اإلمـــــــــــــارات، اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــمـــعـــيـــة )-2021

2025( لدمج وتمكين أصحاب الهمم والتي استهدفت جعل 

كشافة اإلمارات بمثابة مجتمع كشفي دامج ألصحاب الهمم 

ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع، من خال كسر جميع 

الحواجز التي تعيق وصولهم إلى ممارسة األنشطة الكشفية 

وحصولهم على الخدمات والفرص المنصفة داخل الجمعية 

ومــفــوضــيــاتــهــا، ودعـــم شــامــل ألصــحــاب الهمم 

بــاعــتــبــارهــم جــــــزءاً ال يــتــجــزأ مـــن نسيج 

المجتمع اإلماراتي.

ــــافــــــة  كــــــشــ رؤيــــــــــــــــــــة  إن  وقــــــــــــــــــــال 

اإلمارات أن تكون »بحلول 

جــــــمــــــعــــــيــــــة   2025 عـــــــــــــــــــــــام 

كـــــــــــــــــشـــــــــــــــــافـــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

مـــــــــــــــــؤســـــــــــــــــســـــــــــــــــة دامـــــــــــــــــجـــــــــــــــــة 

ألصـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــاب الـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــم 

مــــن   %20 بـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة 

الــمــســجــلــيــن فــــي مـــراكـــز 

أصـــــــــــــــحـــــــــــــــاب الــــــــــهــــــــــمــــــــــم فـــــي 

الـــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــة فــــــــــــــــي األنـــــــــشـــــــــطـــــــــة 

الـــــكـــــشـــــفـــــيـــــة وتـــــمـــــكـــــيـــــنـــــهـــــم مــــن 

فــــاعــــلــــيــــن  مــــــواطــــــنــــــيــــــن  يـــــــكـــــــونـــــــوا  أن 

فـــي الــمــجــتــمــع وقــــادريــــن عــلــى تمثيل 

الدولة في المحافل الكشفية العالمية«.

وأوضــح أن الملتقى يهدف إلى تعزيز رؤية مشتركة لدمج 

وتــمــكــيــن أصـــحـــاب الــهــمــم فـــي األنــشــطــة الــكــشــفــيــة فـــي الـــدولـــة، 

والــــتــــعــــرف عـــلـــى مـــعـــايـــيـــر ومـــتـــطـــلـــبـــات تـــحـــقـــيـــق جــــــــودة الـــخـــدمـــات 

ألصحاب الهمم في األنشطة الكشفية في ضوء دليل معايير 

جـــــــودة خــــدمــــات أصــــحــــاب الـــهـــمـــم فــــي الـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 

ــــة الـــعـــالـــمـــيـــة لــلــحــركــة  ــــرؤيــ والـــــخـــــاصـــــة، والــــــوقــــــوف عـــلـــى أبـــــعـــــاد الــ

الـــكـــشـــفـــيـــة فـــــي الــــتــــنــــوع واإلنــــــــدمــــــــاج ألصـــــحـــــاب الــــهــــمــــم، وكــــذلــــك 

الــــتــــعــــرف عـــلـــى مــــرتــــكــــزات الــــمــــوســــوعــــة الـــكـــشـــفـــيـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــغــة 

اإلشــــــارة وفـــرصـــة تــعــزيــزهــا وتــطــبــيــقــهــا فـــي الــمــجــتــمــع اإلمــــاراتــــي، 

ـــتـــــعـــــرف عــــلــــى مـــــامـــــح اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة كــــشــــافــــة اإلمــــــــــــــارات لـــدمـــج  والــ

وتـــــمـــــكـــــيـــــن أصـــــــحـــــــاب الــــــهــــــمــــــم، والـــــــتـــــــعـــــــرف عـــــلـــــى فــــــــــرص الـــــتـــــعـــــاون 

والــــــــــشــــــــــراكــــــــــات لـــــــدمـــــــج وتـــــمـــــكـــــيـــــن أصـــــــــحـــــــــاب الــــــهــــــمــــــم كـــــشـــــفـــــيـــــًا فـــي 

الـــمـــجـــتـــمـــع، والــــــوقــــــوف عـــلـــى دور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــــي تـــوفـــيـــر بــيــئــة 

مـــيـــســـرة ألصــــحــــاب الـــهـــمـــم إلدمـــاجـــهـــم وتـــعـــزيـــز مـــشـــاركـــتـــهـــم فــي 

المجتمع، والــتــعــرف على الــطــاقــات اإلبــداعــيــة والــمــواهــب لدى 

أصــــحــــاب الـــهـــمـــم. vوتـــــابـــــع أن اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــحـــالـــيـــة تــتــضــمــن 

ســتــة أولــــويــــات وهــــي تــنــمــيــة عــضــويــة أصـــحـــاب الـــهـــمـــم، تمكين 

أصـــــحـــــاب الــــهــــمــــم، بـــــرامـــــج كـــشـــفـــيـــة دامــــــجــــــة، الـــتـــنـــمـــيـــة الـــقـــيـــاديـــة 

ألصـــحـــاب الـــهـــمـــم، الـــشـــراكـــة مـــع مـــؤســـســـات أصـــحـــاب الــهــمــم، 

مــجــمــوعــات كشفية دامـــجـــة، وكـــل مــن تــلــك األولـــويـــات ينطوي 

على مجموعة من المبادرات والتي تشكل في مجموعها 

لــــتــــطــــبــــيــــقــــهــــا فـــي  الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة  تـــــســـــعـــــى  25 مـــــــــــبـــــــــــادرة 

الخمس سنوات المقبلة.

رؤية جديدة 
ــــبـــــد الــــلــــه  ــــبـــــه أكـــــــــد مــــحــــمــــد عـ مـــــــن جـــــانـ

إدارة  مــــــــــجــــــــــلــــــــــس  عـــــــــــضـــــــــــو  الـــــــــــــــــرضـــــــــــــــــا 

الـــــــــــــجـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــة ورئـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــس لــــــــجــــــــنــــــــة 

ــــيــــــات ولـــجـــنـــة  ــــبـــــاط واألخــــــاقــ االنـــــضـ

الحماية من األذى أن الجمعية 

تــهــدف لــدمــج وتمكين أبنائنا من 

أصـــــــــحـــــــــاب الــــــهــــــمــــــم بــــــشــــــكــــــٍل شـــــامـــــل 

وليس مجرد إشراكهم في أنشطتنا 

ــــتـــــي  الـــــكـــــشـــــفـــــيـــــة، فــــــرؤيــــــتــــــنــــــا الــــــــجــــــــديــــــــدة الـ

نعمل عــلــى تطبيقها هــي أن يــكــون أبــنــاؤنــا 

ــــيـــــا مـــــن تـــكـــويـــن  مـــــن أصـــــحـــــاب الــــهــــمــــم جـــــــــزءا أصـ

الــحــركــة الكشفية فــي دولـــة اإلمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 

وعــلــى كــافــة الــمــســتــويــات، فــمــن مــنــطــلــق أن الــحــركــة الكشفية 

حركة تربية غير سياسية مفتوحة للجميع دون تمييز، قامت 

رؤية جمعية كشافة اإلمارات )2025-2021(، تلك الرؤية التي 

التي  التنفيذية  والخطط  المستقبلي  الجمعية  توجه  تعكس 

تعمل على تطبيقها خال السنوات الخمس القادمة.

ونظمت جمعية كشافة اإلمــارات مسيرة كشفية بمشاركة 

150 مــــن أصــــحــــاب الـــهـــمـــم الــمــنــتــســبــيــن لــمــؤســســة زايــــــد الــعــلــيــا 

ألصحاب الهمم ونادي دبي ألصحاب الهمم ومدينة الشارقة 

لـــلـــخـــدمـــات االنـــســـانـــيـــة ونــــــــادي رأس الـــخـــيـــمـــة ألصــــحــــاب الــهــمــم 

يتقدمهم الموسيقى النحاسية لكشافة اإلمارات والتي عزفت 

مقطوعات وطنية.

»ترافيل بلس«: 
إكسبو دبي أتاح ألصحاب الــــــــــــــــــــــــهمم عرض إبداعاتهم

150
 من أصحاب الهمم يشاركون في 
مسيرة كشفية 

تعزيز 
رؤية مشتركة لتمكينهم في 
األنشطة الكشفية بالدولة

مناقشة 
دور التكنولوجيا في توفير 
بيئة ميسرة ألصحاب الهمم 
إلدماجهم في المجتمع 

 

 

 

»الملتقى الكشفي الوطني« يستعرض توفير بيئة داعمة 
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دبي - رحاب حالوة 

أطــلــقــت وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم »مــجــلــس جــــودة الــحــيــاة في 

ــبــــــوع الــــمــــعــــرفــــة والــــتــــعــــلــــم فــي  ــ الــــتــــعــــلــــيــــم« خـــــــال فــــعــــالــــيــــات أســ

إكسبو 2020 دبي، ونظمت الوزارة جلسة حوارية بمشاركة 

أعضاء المجلس من طلبة وأولياء أمورهم وكوادر تربوية.

ــــتــــــورة فــــاطــــمــــة كـــلـــبـــت مــــــديــــــرة  إدارة اإلرشـــــــــاد  الــــــدكــ وعــــــرفــــــت 

وجـــــودة الــحــيــاة فـــي وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بــمــجــلــس جـــودة 

الحياة فــي التعليم،  موضحة أنــه مجلس استشاري يهدف 

إلــــــــى إشــــــــــــراك الــــطــــلــــبــــة وأولــــــــيــــــــاء أمـــــــورهـــــــم والـــــــــكـــــــــوادر الــــتــــربــــويــــة 

التجارب  الــقــرار، ويستلهم  والخبراء والمجتمع في صناعة 

المميزة واألفكار الجديدة لتسليط الضوء عليها، باإلضافة 

إلـــــــــى أنـــــــــه يــــحــــشــــد األفــــــــكــــــــار والــــــــمــــــــهــــــــارات لــــلــــتــــوصــــل إلـــــــــى حــــلــــول 

تطويرية لمشاريع وسياسيات تربوية، فضاً عن تقييمه لرد 

فعل الــطــاب وأولــيــاء أمــورهــم إزاء المشاريع أو السياسات 

المقبلة،  ويضم في عضويته مجموعة من الطلبة من كافة 

الفئات وأولياء أمورهم والكوادر التربوية ويتيح لهم فرصة 

التعبير عن آرائهم وانطباعاتهم حول تطلعاتهم وتحدياتهم 

وذلـــــــــك بــــمــــشــــاركــــة الــــجــــهــــات والـــــمـــــؤســـــســـــات الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة مــن 

ــتــــأثــــيــــر  ــــــي الـــــمـــــشـــــاركـــــة والــ ــــيـــــة فـ ــــتـــــمـــــاعـ ــــيـــــة االجـ مــــنــــطــــلــــق الـــــمـــــســـــؤولـ

اإليــجــابــي، وذلـــك عبر تنظيم عــدد مــن الجلسات التشاورية 

ــــار لــلــمــنــاقــشــة  ــــكــ ــــتــــــراح الـــحـــلـــول واألفــ وطـــــــرح  الــــمــــوضــــوعــــات واقــ

العملية.

ويــــضــــم الـــمـــجـــلـــس 26 عـــــضـــــواً وتـــعـــمـــل الـــــــــــوزارة عـــلـــى زيــــــادة 

األعــــضــــاء، ويــعــتــبــر الــمــجــلــس مــنــصــة حــــواريــــة لــمــنــاقــشــة أهــم 

الموضوعات ذات العاقة بالتعليم وجودة الحياة وتطلعات 

ــــأفـــــضـــــل الــــتــــوصــــيــــات  الــــــــدولــــــــة فـــــــي الــــتــــعــــلــــيــــم بــــــهــــــدف الــــــــخــــــــروج بـ

والحلول العملية واألفكار المبتكرة.

اإلطار الوطني لإلرشاد
ــــيـــــاق ذاتــــــــــه تـــضـــمـــنـــت الــــجــــلــــســــة الــــكــــشــــف عــــــن  اإلطــــــــار  وفــــــــي الـــــسـ

الــوطــنــي لــإرشــاد والــتــوجــيــه  الــتــي تعمل الـــــوزارة عــلــى تطويره 

لــــلــــخــــروج بــــه واإلعــــــــــان عـــنـــه خــــــال الــــفــــتــــرة الـــمـــقـــبـــلـــة،  ويــعــتــبــر 

اإلطـــــار مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة لـــإرشـــاد وجـــــودة الــحــيــاة فـــي دولـــة 

اإلمارات لجميع أفراد المجتمع من الطفولة المبكرة وطلبة 

بالتعليم الــعــالــي ومــدى  التعليم الــحــكــومــي والــخــاص مــــروراً 

واالجتماعية  النفسية  الشخصية  االحتياجات  لتلبية  الحياة 

واألكــاديــمــيــة والــمــهــنــيــة لـــأفـــراد ولــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم وتنمية 

االستقالية الذاتية والتنافسية العلمية.

وحــــــــدد اإلطــــــــــار عــــمــــر الــــطــــفــــولــــة الــــمــــبــــكــــرة مـــــن صــــفــــر حــــتــــى 5 

ــــا الـــحـــلـــقـــة األولــــــــى مــــن 6 إلــــــى 9 ســــنــــوات والــحــلــقــة  ســــنــــوات أمــ

الثانية مــن 10 حتى 14 سنة، أمــا ســن طلبة الحلقة الثالثة 

من عمر 15 حتى 17 سنة وأطلق عليها مرحلة اليافعين، أما 

مرحلة التعليم العالي وهــي مرحلة الشباب حددها اإلطــار 

مــن ســن 18 حــتــى 25 ســنــة أمـــا التعليم مـــدى الــحــيــاة سيبدأ 

بعد 25 سنة.

دعم مستمر 
وقـــالـــت كــلــبــت إن  اإلطــــــار يـــهـــدف إلــــى تـــزويـــد الـــطـــاب بــالــدعــم 

الـــــازم والــمــســتــمــر لــتــمــكــنــهــم مـــن الــتــعــرف عــلــى نـــقـــاط قــوتــهــم 

ومهاراتهم واهتماماتهم التي ستمكنهم من اتخاذ القرارات 

الــمــتــعــلــقــة فــــي مــســتــقــبــلــهــم الـــمـــهـــنـــي، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 

دعــــــم تـــطـــويـــر مـــحـــتـــوى تــعــلــيــمــي مــــوحــــد لــــإرشــــاد 

والــــــــتــــــــوجــــــــيــــــــه لــــــــــلــــــــــمــــــــــدارس يـــــــــتـــــــــوافـــــــــق مـــــــــــع أفــــــضــــــل 

ــــيـــــة إلـــــــــى جــــــانــــــب تـــشـــجـــيـــع  الــــــمــــــمــــــارســــــات الـــــعـــــالـــــمـ

ــــلـــــى االلـــــــــتـــــــــزام بــــمــــعــــايــــيــــر اإلرشـــــــــــاد  الـــــمـــــرشـــــديـــــن عـ

والـــتـــوجـــيـــه فـــي دولـــــة اإلمــــــــارات والـــحـــفـــاظ عليها 

وممارستها وتوفير الدعم إلعداد أدلة إرشادية 

والــمــعــلــمــيــن  لـــلـــمـــرشـــديـــن  تــقــيــيــمــيــة  وأدوات 

ــــــى الــــمــــجــــاالت  ــــاء األمــــــــــور تـــســـتـــنـــد إلـ ــ ــيـ ــ ــ وأولـ

الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــيـــــــة لـــــــــــإطـــــــــــار وهـــــــــــــــي اإلرشــــــــــــــــــاد 

األكـــــاديـــــمـــــي  والـــمـــهـــنـــي 

وجـــــــــــــــــــــــــــودة الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة، 

بــــــــــــــــــاإلضــــــــــــــــــافــــــــــــــــــة إلـــــــــــــى 

ــــــات  ــــعـ ــ ــــامـ ــ ــــجـ ــ دعــــــــــــــم الـ

والـــــــــكـــــــــلـــــــــيـــــــــات لـــــتـــــطـــــويـــــر 

بــــــــــــــرامــــــــــــــج ومـــــــــــنـــــــــــاهـــــــــــج دراســــــــــــيــــــــــــة 

مـــــــــــحـــــــــــددة لــــــــــــإرشــــــــــــاد والــــــتــــــوجــــــيــــــه 

إلــى المجاالت الرئيسية  تستند 

لـــــــــإطـــــــــار وتــــــــتــــــــوافــــــــق مـــــــــع أفـــــضـــــل 

الـــمـــمـــارســـات الـــعـــالـــمـــيـــة، فــضــاً 

عــــــــــــن الـــــــمـــــــســـــــاهـــــــمـــــــة فــــــــــــي تـــــعـــــزيـــــز 

الـــقـــدرات الــبــشــريــة والــتــوطــيــن فـــي الـــدولـــة فـــي مــجــال اإلرشــــاد 

بــغــرض توحيد  المرشدين  نــظــام ترخيص  والتوجيه وتطبيق 

الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي مـــجـــال اإلرشـــــــاد مـــن خــــال الـــتـــعـــاون مع 

إدارة التراخيص.

استراتيجيات وخطط 
وتـــــابـــــعـــــت:  أن اإلطــــــــــار شــــمــــل اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات وخــــطــــط حـــكـــومـــة 

اإلمارات، ومنها  االستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، 

وسياسة اكتشاف ورعاية الموهوبين وقانون حماية الطفل 

واالســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــأمــومــة والــطــفــولــة، بــاإلضــافــة إلــى 

أجـــنـــدة اإلمــــــارات لــلــعــلــوم الــمــتــقــدمــة واســتــراتــيــجــيــة الــمــهــارات 

ــــيـــــة لــــلــــشــــبــــاب والــــســــيــــاســــة  ــــنـ الــــمــــتــــقــــدمــــة واالســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الـــــوطـ

الـــوطـــنـــيـــة لــتــمــكــيــن أصــــحــــاب الـــهـــمـــم واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة 

لابتكار واستراتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي، باإلضافة 

إلـــــى مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم فــــي الــــدولــــة واألهـــــــــداف االســتــراتــيــجــيــة 

إلـــــى  تــمــكــيــن ورعــــايــــة وإرشــــــــاد كــافــة  بـــاإلضـــافـــة  ـ 2026،   2023

الــطــلــبــة والـــمـــوهـــوبـــيـــن لــتــحــفــيــز اإلنــــتــــاج الــمــعــرفــي والــتــنــافــســيــة 

العالمية. 

محاور 
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه تـــحـــدثـــت مـــريـــم الـــســـعـــدي تــنــفــيــذي إرشـــــاد 

مــهــنــي فــــي وزارة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، عــــن الــــمــــحــــاور الــرئــيــســة 

لإطار، حيث يشمل محور جودة الحياة واإلرشاد األكاديمي 

واإلرشـــــــــــاد الـــمـــهـــنـــي، ويـــغـــطـــي الـــمـــحـــور األول خـــمـــســـة مـــحـــاور 

فــرعــيــة وهـــي جــــودة الــحــيــاة الــعــاطــفــيــة  وتـــم تضمنها بالعديد 

مـــن مــــؤشــــرات األداء الـــتـــي تــســاعــد الــطــلــبــة  عــلــى الــتــحــكــم في 

مشاعرهم وعــواطــفــهــم، وهـــذا يــعــود عليه بالنفع فــي اتخاذ 

القرارات، باإلضافة  إلى الوعي بالحياة االجتماعية في البيئة 

المدرسية أو العائلية، أما المحور الثالث يعمل على تطوير 

 الـــشـــخـــصـــيـــة والــــمــــواطــــنــــة اإليــــجــــابــــيــــة لـــــــدى الــــطــــلــــبــــة، والــــمــــحــــور 

الـــــرابـــــع يــــتــــنــــاول أنـــــمـــــاط حــــيــــاة الـــطـــفـــل الـــصـــحـــيـــة، أمــــــا الـــمـــحـــور 

األخير فهو جودة الحياة الرقمية وهذا يعزز من تعاملنا في 

البيئات االفتراضية.

أمـــا الــمــحــور الــرئــيــســي الــثــانــي الــخــاص بـــاإلرشـــاد األكــاديــمــي 

وهــــــــو عــــــبــــــارة عــــــن مــــــراحــــــل حــــيــــث نـــــبـــــدأ بـــعـــمـــلـــيـــة الــــــوعــــــي ويـــتـــم 

التعريف بالمسارات األكاديمية ومــن ثــم وضــع الطالب في 

مرحلة البحث واالستكشاف للفرص المطروحة، وبعد ذلك 

يتم نقل الطالب إلى مرحلة اتخاذ القرار في اختيار المسار 

الـــــدراســـــي ومـــــن ثــــم يــتــجــه إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ، أمـــــا الــمــحــور 

الــــثــــالــــث لـــــإطـــــار وهـــــــو اإلرشــــــــــــاد الـــمـــهـــنـــي فــــتــــم تـــضـــمـــيـــن اخـــتـــبـــار 

الــقــيــاس الــمــهــنــي فــيــه لــيــســاعــد الــطــلــبــة فـــي الــتــعــرف بميولهم 

المهنية، باإلضافة إلى انخراط الطلبة في مبادرات تدريبية 

مــهــنــيــة مــيــدانــيــة لــلــتــعــرف عــلــى مـــهـــارات الــوظــائــف الــمــطــروحــة 

ليتم إعدادهم مهنياً.

المجلس 
يضم 26 عضوًا و»التربية« 

تعمل على زيادة العدد 

إشراك الطلبة
 وأولياء أمورهم والكوادر 

التربوية والخبراء 
والمجتمع في صناعة 

القرار

 تطوير 
اإلطار الوطني 

لإلرشاد 
والتوجيه 

واإلعالن عنه 
خالل الفترة 

المقبلة

أفراد المجتمع يرسمون مستقبل التعليم

« فاطمة كلبت متحدثة خالل الجلسة | من المصدر 

 « حصة بوحميد والحضور خالل اجتماع مجلس جودة الحياة | من المصدر  

مريم السعدي 

رؤية وطنية استشرافية لتحقيق أفضل جودة للحياة
دبي - البيان 

تـــــــرأســـــــت مـــــعـــــالـــــي حـــــصـــــة بـــــنـــــت عــــيــــســــى بـــــوحـــــمـــــيـــــد، وزيــــــــــــــرة تـــنـــمـــيـــة 

الـــمـــجـــتـــمـــع، رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس جــــــــودة الــــحــــيــــاة، االجــــتــــمــــاع الـــثـــالـــث 

لــــلــــمــــجــــلــــس لـــــلـــــعـــــام الــــــــــجــــــــــاري، الــــــــــــذي عــــــقــــــده الــــــبــــــرنــــــامــــــج الــــوطــــنــــي 

لـــلـــســـعـــادة وجـــــــــودة الــــحــــيــــاة الــــتــــابــــع لـــــــلـــــــوزارة، فـــــي إكـــســـبـــو 2020 

دبــي، لمناقشة ملفات جــودة الحياة والمستجدات الحكومية 

والتنموية، وعدد من المقترحات والمبادرات انطالقًا من رؤية 

اســـتـــشـــرافـــيـــة لــتــحــقــيــق أفـــضـــل جــــــودة لــلــحــيــاة لــــأعــــوام الــمــقــبــلــة، 

ــــئـــــة الـــــــــظـــــــــروف والـــــمـــــعـــــطـــــيـــــات عـــــلـــــى أرض الـــــــــواقـــــــــع لـــتـــجـــســـيـــد  ــــيـ وتـــــهـ

األهداف الوطنية والتطلعات الحكومية في هذا الشأن.

ــــاء مـــجـــلـــس جـــــــــودة الــــحــــيــــاة مــــــن وكــــــالء  حــــضــــر االجـــــتـــــمـــــاع أعــــــضــ

الـــــــــــــــــــــــــــــــوزارات ومــــــــــســــــــــؤولــــــــــي الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــات والـــــــــمـــــــــؤســـــــــســـــــــات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة 

والـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي الـــمـــجـــالـــس الــتــنــفــيــذيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى إمــــــارات 

الدولة، إضافة إلى القائمين على ملف جودة الحياة في وزارة 

تنمية المجتمع.

وفــي كلمة لها خــالل االجتماع، أكــدت معالي حصة بنت 

عيسى بوحميد أهمية وداللة كلمات صاحب السمو الشيخ 

ـــــة، رئـــيـــس  مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم، نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــدولــ

مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء حــــاكــــم دبـــــــي، رعـــــــاه الــــلــــه: »إن مــــا حــــــدث فــي 

دولة اإلمارات خالل العام الحالي 2021 كان مذهالً في كل 

شيء«، ومردود هذه الرسالة المعنوي الكبير على مبادرات 

جــــــودة الـــحـــيـــاة فــــي دولــــــة اإلمـــــــــــارات، وقـــــد أصـــبـــح جــــــواز الــســفــر 

اإلمـــاراتـــي األقــــوى عــالــمــيــًا، ودولــتــنــا األكــثــر أمــنــًا عــالــمــيــًا، وثقة 

الشعب في الحكومة هي األعلى بين حكومات العالم.

مبادرات 
وأكدت معاليها أهمية مواءمة ومواكبة رؤى وخطط ومبادرات 

مـــجـــلـــس جـــــــــودة الــــحــــيــــاة مـــــع تــــوقــــعــــات صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الـــشـــيـــخ 

ــــتـــــوم، حــــيــــن قــــــــال ســــــمــــــوه: »تــــوقــــعــــاتــــي  مــــحــــمــــد بــــــن راشــــــــــد آل مـــــكـ

الــشــخــصــيــة بــــأن يـــكـــون 2022 أفـــضـــل وأجـــمـــل وأعـــظـــم بـــكـــوادرنـــا 

وبشبابنا وشاباتنا وبعزيمتنا كدولة تدخل الخمسين الجديدة 

بكل ثقة واستعداد«، مشيرة معاليها إلى أن »رسالة القيادة 

صــريــحــة وواضــــحــــة، ونــحــن جــمــيــعــًا نــتــحــمــل أمـــانـــة الــمــســتــقــبــل، 

ومطالبين بالعمل أكثر لتحقيق نتائج أكبر، السيما وأن هذا 

االجــتــمــاع يــأتــي فــي أوقــــات تشهد فيها دولــتــنــا تــطــورات تنموية 

الفـــتـــة، ســــواء فـــي مـــا تــحــقــق مـــن إنـــجـــازات عــلــى طــريــق الــتــعــافــي 

مـــــن الــــجــــائــــحــــة، أم عــــلــــى صـــعـــيـــد نـــــجـــــاح تـــنـــظـــيـــم إكــــســــبــــو 2020 

دبي، الحدث األهم واألكبر عالميًا، أو حتى في اعتماد نظام 

الــعــمــل األســبــوعــي الــجــديــد لــدولــة اإلمــــــارات ومــــــردوده السعيد 

على جــودة حياة الفرد واألســرة والمجتمع«. وأضافت معالي 

حصة بنت عيسى بوحميد: »لطالما كانت دولة اإلمارات مهداً 

ــــــودة الـــحـــيـــاة  لـــلـــنـــجـــاحـــات، وهـــــي ســـتـــظـــل نــــمــــوذجــــًا وقــــــــدوة فــــي جـ

عربيًا وإقليميًا وعالميًا. وكل يوم سيروي أبناء الوطن قصصًا 

جـــــديـــــدة مـــــن األمــــــــل والـــتـــمـــيـــز والــــفــــخــــر بـــمـــا تـــحـــقـــق ومــــــا ســـيـــأتـــي«. 

وضمن جــدول أعــمــال اجتماع مجلس جــودة الحياة، تحدثت 

حنان أهلي، مدير عام المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء، 

عـــن نــتــائــج تــنــافــســيــة دولـــــة اإلمـــــــارات فـــي الـــمـــؤشـــرات الــعــالــمــيــة، 

مــلــخــصــة تـــجـــربـــة دولــــــة اإلمـــــــــارات الــتــنــمــويــة والــــفــــريــــدة خـــــالل 50 

عـــامـــًا مــضــت، والـــتـــي حــقــقــت الـــرقـــم 1 عــالــمــيــًا فـــي 152 مـــؤشـــراً، 

وجـــاءت ضمن أفضل 5 دول عالميًا فــي 274 مــؤشــراً، وضمن 

أفـــضـــل 10 دول فـــي الــعــالــم بــــ 425 مــــؤشــــراً. إضـــافـــة إلــــى مـــا تم 

إنـــجـــازه فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــشــريــعــيــة مـــن أجــــل ريـــــادة دولـــة 

اإلمارات، حيث تتوفر في الدولة 900 مجموعة بيانات وطنية 

وبيانات مفتوحة، و2562 تشريعًا قانونيًا يعزز تنافسية دولة 

اإلمارات.

جهود 
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، اســـتـــعـــرضـــت لـــيـــلـــى الـــــســـــويـــــدي، مــــديــــر عــــــام الــهــيــئــة 

االتــحــاديــة لــلــمــوارد الــبــشــريــة بــاإلنــابــة، نــظــام الــعــمــل األســبــوعــي 

الــجــديــد لــحــكــومــة دولــــة اإلمـــــــارات، واآللــــيــــات الـــجـــديـــدة للتعامل 

ــــتـــــي يـــتـــيـــحـــهـــا هـــــــذا الـــنـــظـــام  ــــيـــــات والــــــفــــــرص الـ ــــابـ مـــــعـــــه، وأبـــــــــــرز اإليـــــجـ

للموظف واألسرة والمجتمع.

كما تم خالل االجتماع عرض نتائج لقاء الشبكة الحكومية 

للرؤساء التنفيذيين للسعادة وجودة الحياة، الذي جمع قبل 

أيــام 50 رئيسًا تنفيذيًا من 50 جهة حكومية وخــرج بـــ 12 فكرة 

رئيسية وناقش أكثر من 100 فكرة فرعية.

وناقش االجتماع الثالث لمجلس جودة الحياة كذلك، خطة 

الملتقى االفــتــراضــي لــجــودة الــحــيــاة 2021، وجـــدول اجتماعات 

مجلس جـــودة الــحــيــاة 2022، إضــافــة إلـــى الــخــطــوات المقبلة، 

الــتــي تــعــزز جــهــود الــعــمــل الــمــشــتــرك دعــمــًا لملف جـــودة الحياة 

على مستوى الدولة.

حصة بوحميد: 
توقعات ورؤية القيادة لجودة 
الحياة أمانة ومسؤولية نتحّملها 
تجاه المستقبل

اإلمارات 
مهد للنجاحات وستظل نموذجًا 
في جودة الحياة عربيًا وإقليميًا 
وعالميًا

استعراض 
نتائج تنافسية اإلمارات في 
المؤشرات العالمية وتجربتها 
التنموية خالل 50 عامًا

»التربية« تطلق مجلس جودة الحياة في التعليم 



  مفوضة  الجناح:
نحن متحمسون لما يقدمه 
صناع التغيير

دبي - البيان

 يـــســـتـــعـــد الــــجــــنــــاح الـــنـــمـــســـاوي 

دبـــــــــــــــي   2020 إكـــــــــــــــســـــــــــــــبـــــــــــــــو  فـــــــــــــــــــــــي 

الســـتـــضـــافـــة مــــعــــرض فـــنـــي ونــــــدوة 

ــــر فـــــــــــي ثــــــاثــــــة  ــــظــ ــنــ ــ ــلــ ــ عـــــــبـــــــر اإلنــــــــــتــــــــــرنــــــــــت لــ

مجاالت حياتية أساسية وللبحث عن 

إجــــابــــات لــأســئــلــة الــمــتــعــلــقــة بــمــســتــقــبــل 

العالم. يحمل البرنامج عنوان: »مستقبل 

العمل، الحياة والتعليم«، ويتم التنسيق له 

 ،GRASP بالتعاون مع شبكة جي آر أي أس بي

القائمة على األبحاث والتواصل والهادفة إلى تقديم 

أشــكــال جــديــدة مــن المعرفة والــمــعــانــي فــي ســيــاق عصرنا 

الــذي يتسم بالتغّير المستمر.  يضم البرنامج الــذي يركز على 

طابع إكسبو 2020 الخاص بإيجاد الفرص فعاليتين مترابطتين، 

األولــى هي عــرض فني ُيقام تحت عنوان »الممارسات المشكوك 

فـــيـــهـــا /    مــــمــــارســــات الـــــشـــــك«، ويــســتــضــيــفــه الـــجـــنـــاح الـــنـــمـــســـاوي فــي 

تـــاريـــخ 16 ديــســمــبــر 2021 ولـــغـــايـــة 6 يــنــايــر  إكــســبــو 2020 دبــــي مـــن 

2022، والــثــانــيــة هــي نـــدوة عــبــر اإلنــتــرنــت تــتــطــرق لقضايا مستقبل 

العمل، الحياة والتعليم ويسري من تاريخ 11 إلى 27 يناير 2022 

بــواقــع ثــاث جلسات. يهدف البرنامج إلــى عــرض رؤيــة مستقبلية 

للحياة في السنوات والعقود المقبلة والفرص الجديدة الناتجة 

عن التغيرات المتوقعة. 

 تحول سريع
ــــنـــــمـــــســـــا،  وفــــــــــــي هــــــــــــذا اإلطـــــــــــــــــار تــــــــقــــــــول الــــــمــــــفــــــوضــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة لــــــجــــــنــــــاح الـ

بــــيــــاتــــريــــكــــس كـــــــــــارل: »نـــــحـــــن مـــتـــحـــمـــســـون لــــلــــغــــايــــة إلبـــــــــــراز مــــــا يـــقـــدمـــه 

الفنانون النمساويون وصناع التغيير على المنصة العالمية التي 

يـــوفـــرهـــا إكــســبــو 2020 دبـــــي. يـــركـــز الـــبـــرنـــامـــج بــأكــمــلــه عــلــى الــتــحــّول 

السريع التي نشهدها في مجاالت أساسية عدة، والذي سيساهم 

بـــالـــتـــأكـــيـــد فـــــي تـــغـــيـــيـــر األنــــظــــمــــة الــــحــــالــــيــــة، وســــيــــأتــــي بــــفــــرص جـــديـــدة 

ستترك بصمة واضحة على جميع مجاالت الحياة«. 

 وجهات نظر 
ويــجــمــع الـــمـــعـــرض الـــفـــنـــي، الـــــذي يــتــم تــحــت إشــــــراف مـــارتـــن بـــاش، 

ــــــال، الــــعــــلــــوم  ــــغـ ــ ــتـ ــ ــ ــــــات نـــــظـــــر مـــخـــتـــلـــفـــة تــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــعـــــمـــــل، االسـ ــــهـ ــ وجـ

واالنــــتــــمــــاء ويـــتـــبـــنـــاهـــا الـــفـــنـــانـــون الــــنــــمــــســــاويــــون. تـــمـــاشـــيـــاً مــــع مــفــهــوم 

الــــــــــجــــــــــنــــــــــاح الــــــــــنــــــــــمــــــــــســــــــــاوي فـــــي 

إكسبو 2020 دبي، والشعار 

الــــــذي يـــرفـــعـــه »الـــنـــمـــســـا تــوقــظ 

الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــواس«، يـــــــــنـــــــــصـــــــــّب تــــــركــــــيــــــز 

ــــــى األعـــــــــــمـــــــــــال الـــــتـــــي  ــلـ ــ ــ الــــــــمــــــــعــــــــرض عـ

تـــــــــتـــــــــنـــــــــاول الــــــــــمــــــــــوضــــــــــوعــــــــــات بـــــطـــــريـــــقـــــة 

استطرادية. تتراوح المعروضات بين 

ما يقدمه الفنان إرنست لوغار ونظرته 

ــــعـــــان  ــــابـ الــــــخــــــاصــــــة الـــــــتـــــــي يـــــطـــــغـــــى عــــلــــيــــهــــا الـــــطـ

ــــا بـــعـــد  ــ الــــعــــلــــمــــي والـــــفـــــنـــــي حـــــــــول مــــجــــتــــمــــعــــات مـ

الـــبـــتـــرول، بــيــنــمــا تــســلــط مــجــمــوعــة أكــــتــــو-ر الــضــوء 

على العاقة بين العمل المأجور وغير المأجور في 

المجتمع. أما استوديو آزينكروم، ومقره مدينة غراتس، 

فهو يقدم من خال رسوماته الضخمة والمصممة بدقة نظرة 

عـــن الــــــــدورات االقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــاق االســـتـــغـــال، ويـــتـــطـــرق الــفــنــانــان 

مــيــخــيــكــازو مــاتــزونــيــه وأبـــيـــونـــا إســتــيــر أوجــــو مـــن خــــال مساهمتهما 

لـــمـــوضـــوعـــات الـــنـــقـــل الـــعـــالـــمـــي، أنـــظـــمـــة الـــــحـــــدود وقـــضـــايـــا االنـــتـــمـــاء 

الثقافي. 

  طابع فني
يطغى عــلــى هـــذه الــنــدوة الــطــابــع الــفــنــي، حــيــث تستمد النقاشات 

والجلسات التفاعلية المسماة »تجمعات المعرفة« إلهامها من 

عــالــم الــفــن الــمــعــاصــر. يــشــارك الــمــتــحــدثــون والــمــشــاركــون فــي هــذه 

الــــنــــدوة مــــن جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم آراءهــــــــم حـــــول مــــا ســـيـــحـــدث فــي 

المستقبل. وتبقى المسألة األهم في هذا البرنامج هي اإلجابة عن 

السؤال األساسي التالي: كيف يمكن للبشرية أن تواجه التحديات 

ــــتـــــفـــــادة مـــنـــهـــا وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى  الــــتــــي يــــأتــــي بـــهـــا الـــمـــســـتـــقـــبـــل، بــــل واالسـ

فرص.

ـ علي شدهان دبي 

ــــاً، ونــــظــــمــــهــــا جــــنــــاح  ــــيـ ــــنـ ــــا أكــــــثــــــر مـــــــن 50 مـــــعـ شــــــهــــــدت جــــلــــســــة حـــــضـــــرهـ

مــبــدعــون فــي الخير فــي منطقة الــفــرص فــي مــعــرض إكسبو 2020 

دبــي، ضمن سلسلة التأثير من اليــف إكسبو لمساعدة المدارس 

على جعل التعليم ممتعاً، الكشف عن 3 مشاريع عالمية واعدة، 

يـــؤمـــل لـــهـــا أن تــســهــم فــــي جـــعـــل الــتــعــلــيــم مـــمـــتـــعـــاً، وأكــــبــــر قـــــدر مــن 

التسهيل على الكوادر التدريسية، وأقــرب إلى عقول الطاب من 

خـــال االســـتـــفـــادة مـــن الــمــشــاريــع والـــخـــبـــرات الــعــالــمــيــة، عـــوضـــاً عن 

الطريقة الكاسيكية السائدة حالياً في أساليب التعليم، ال سيما 

المدرسي.

صور وكلمات
وتمثلت المشاريع الـ3 في، األول من االورغواي بعنوان »بوكي«، 

حــول كيفية تطبيق تعليم الطاب بطريقة ممتعة عبر استخدام 

الصور والكلمات، وبما يفضي إلى إيصال المعلومة المطلوبة من 

قبل الــطــاقــم الــتــدريــســي بيسر وســهــولــة ومــســتــوى عــال مــن اإلمــتــاع 

والفائدة.

ملصقات تتحدث
ــــا الـــمـــشـــروع الـــثـــانـــي، فـــجـــاء مــــن كــــنــــدا، وحـــمـــل عــــنــــوان »اتــــولــــو«،  أمـ

ويــخــتــص بــاســتــخــدام »االســـتـــيـــكـــرات« أو الــمــلــصــقــات الــحــديــثــة ذات 

القابلية على التحدث المباشر مع الطاب، بهدف تبسيط وتسهيل 

ــلـــــى درجـــــة  ــ مـــســـتـــوى الـــتـــعـــلـــيـــم، وجـــعـــلـــه أكــــثــــر إمــــتــــاعــــاً وفــــــائــــــدة، وأعـ

فـــي الـــوصـــول إلــــى مـــــدارك الـــطـــاب فـــي الــــمــــدارس، وتــســهــيــل مهمة 

الــمــدرســيــن فــي الــتــدريــس األكــثــر نــفــعــاً وإمـــتـــاعـــاً، وذلــــك بــاســتــخــدام 

مــلــصــق عــلــيــه »كـــيـــو ار كـــــود« يــمــكــن فــتــحــه واســـتـــخـــدامـــه مـــن خــال 

الــهــاتــف أو جــهــاز »االيـــبـــاد«، بــوضــع الــهــاتــف عــلــى الـــ»كــيــو ار كـــود«، 

ليبدأ الملصق بالتحدث وباي لغة يختارها الطالب المدرس.

علوم التكنولوجيا
ــــــو مـــــن بــــريــــطــــانــــيــــا، عـــــنـــــوان »ســـايـــنـــز  ــــثـــــالـــــث، وهـ ويــــحــــمــــل الـــــمـــــشـــــروع الـ

سكوب«، ويعنى بكيفية توسيع نطاق استخدام علوم التكنولوجيا 

من قبل الطاب منذ الصغر، ومساعدة كوادرهم التدريسية على 

كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام تــلــك الــتــكــنــولــوجــيــا بــطــريــقــة أســـهـــل، وأكـــثـــر قــبــوالً 

لــلــطــاب، وبــمــا يــقــود إلـــى عملية تعليمية ذات مخرجات  وإمــتــاعــاً 

حقيقية تصب في مصلحة البشرية.  

مخرجات التعليم
ــــر  ــيـــــان آخـ ــ ــبـ ــ ــــيــــــر، حــــتــــمــــيــــة تـ ــــبــــــدعــــــون فـــــــي الــــــخــ وجـــــــســـــــدت جــــلــــســــة جــــــنــــــاح مــ

مستجدات التعليم في العالم، ومــا وصــل إليه من مستويات تقدم 

وتــــــطــــــور، ال ســـيـــمـــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــاألســــالــــيــــب الـــمـــتـــعـــبـــة مـــــن قــــبــــل الـــــكـــــوادر 

التدريسية في المدارس، وتبيان طبيعة مخرجات التعليم  

 «  جلسة في جناح »مبدعون في الخير«  | تصوير: غالم كاركر

مشاريع واعدة لجعل التعليم ممتعًا
3»بوكي« أورغواياني و»اتولو« كندي و»سكوب« بريطاني

جناح الجزائر يدشن أسبوع السياحة

 جناح الجزائر في إكسبو  |  
تصوير: أحمد عبيد

سا.. إجابات حول ممارسات الشك ومستقبل العمل 
النم

 

ـ البيان دبي 

دشــــــــــن جــــــنــــــاح الـــــــجـــــــزائـــــــر فــــــــي إكـــــســـــبـــــو 2020 دبــــــــــــي، األســــــبــــــوع 

الــســيــاحــي بــمــشــاركــة حــرفــيــيــن مـــن مــخــتــلــف الــمــجــاالت نسيج 

الحرير، الساللة، الخزف الفني، الرسم على الرمال، حيث 

يــــقــــدمــــون أعـــــمـــــاالً ونــــشــــاطــــات مـــيـــدانـــيـــة فـــــي الــــفــــتــــرة مـــــا بـــيـــن 13 

إلـــى 27 ديــســمــبــر الـــجـــاري، كــمــا ســيــقــدم ورشــــات حــيــة ُتــَمــكــُن 

زوار الــجــنــاح مـــن اإلطـــــالع واالســتــمــتــاع بــمــراحــل إنـــجـــاز بعض 

المنتوجات.

بـــرفـــقـــة   »O.N.T« لـــلـــســـيـــاحـــة ــــنـــــي  الـــــوطـ الــــــــديــــــــوان  ســـيـــســـعـــى 

 »O.N.A.T« مــؤســســة الــــديــــوان الــوطــنــي الـــجـــزائـــري لــلــســيــاحــة

والــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــنــاعــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة »A.N.A.R.T«إلـــــــــــــــــى 

إبراز صورة الجزائر السياحية والترويج للسياحة والصناعة 

الــتــقــلــيــديــة مــــن خـــــالل الـــتـــعـــريـــف بــــالــــقــــدرات والـــمـــقـــومـــات الــتــي 

تزخر بها الجزائر.

وقـــــــــــال مــــــســــــؤولــــــون فـــــــي الـــــجـــــنـــــاح إن الـــــنـــــجـــــاح الـــــــــــذي عـــرفـــتـــه 

مــشــاركــة قــطــاع السياحة والــصــنــاعــة التقليدية فــي المعرض 

بـــــــاإلمـــــــارات مـــــن 08 إلــــــى 15  الـــعـــالـــمـــي »إكــــســــبــــو 2020 دبــــــــي« 

نــوفــمــبــر الــــفــــارط، الـــــذي صـــــادف »الـــيـــوم الــوطــنــي لــلــجــزائــر« 14 

نوفمبر 2021 شجع على تنظيم أسبوع آخر لعرض ما تزخر 

بـــه الـــجـــزائـــر مـــن قــــــدرات ســيــاحــيــة كــبــيــرة ومــــا تـــزخـــر بـــه الــثــقــافــة 

الــــجــــزائــــريــــة الــــمــــتــــنــــوعــــة، الــــتــــي تـــمـــثـــل الــــجــــهــــات األربــــــــــع لـــلـــبـــالد. 

وســــيــــكــــون هـــــــذا الــــمــــعــــرض فـــــضـــــاًء ســــانــــحــــًا لــــاللــــتــــقــــاء بـــنـــظـــرائـــنـــا 

األجانب والمتعاملين السياحيين بغية تعزيز سبل التعاون 

وربط عالقات عمل بينية في المجال السياحي.

كــمــا سيتم عـــرض زيــــارات افــتــراضــيــة بتقنية ثــالثــيــة األبــعــاد 

الــــــتــــــي تــــــدعــــــو الـــــــــــــــــزوار إلــــــــــى اكــــــتــــــشــــــاف بـــــعـــــض مـــــــن الــــمــــنــــتــــوجــــات 

السياحية المميزة.

نــــشــــاطــــًا  يــــشــــهــــد جــــــنــــــاح الـــــــجـــــــزائـــــــر فــــــــي إكـــــســـــبـــــو 2020 دبــــــــــي 

كـــبـــيـــراً بـــهـــدف تـــرقـــيـــة صــــــورة الـــجـــزائـــر الــســيــاحــيــة والـــعـــمـــل عــلــى 

تــســويــقــهــا ضــمــن الــمــقــاصــد الــعــالــمــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــقــيــام 

بـــعـــرض مــجــمــوعــة مـــن الـــفـــيـــديـــوهـــات والــــصــــور وتــــوزيــــع دعــائــم 

تـــرقـــويـــة وتـــرويـــجـــيـــة عـــلـــى زوار جـــنـــاح الـــجـــزائـــر لــتــمــكــيــنــهــم 

مــــــن الــــتــــعــــريــــف أكـــــثـــــر عــــلــــى أهــــــــم الـــخـــصـــوصـــيـــات 

السياحية  األقاليم  بها  تتميز  التي 

الجزائرية.
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المجر.. 
مشغوالت يدوية 
وحرف قديمة
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لكل دولة طابعها الخاص، وتراثها ومشغوالتها اليدوية، عبرها تسرد حكايات قديمة، عن أناس ساروا في دروبها 

وأحـــبـــوهـــا واجــــتــــهــــدوا فــــي الــمــحــافــظــة عــلــيــهــا، ولـــــم يــســقــطــوهــا مــــن ذاكــــرتــــهــــم، فـــهـــي تــمــثــل حـــرفـــهـــم الـــيـــدويـــة وجــــــــزءاً مــن 

تاريخهم وإرثهم الحضاري الذي تتباهى به أمام األمم األخرى، وكذلك هي المجر التي حضرت بكل ثقافتها وجمالها 

الــحــضــاري فــي ســاحــات مــعــرض »إكــســبــو 2020 دبــــي«، لــتــقــدم أمـــام الــعــالــمــيــن، بــعــضــًا مــن مــامــح تــراثــهــا وحــضــارتــهــا، 

وتقاليدها الشعبية المصانة والتي ال تزال تنبض بروح الحياة.

تــطــريــز مــاتــيــو، وكـــروشـــيـــه وصــنــاعــة عـــقـــود واكــــســــســــوارات مـــن الـــخـــرز، وتــصــمــيــم أحـــذيـــة مـــن الــجــلــد الــطــبــيــعــي، وســجــاد 

وقطع قماش توسدت اللون األبيض، وغيرها من الحرف اليدوية، سافرت طوياً من المجر، لتحط رحالها في أرض 

المعرض الدولي، لتكشف أمام زواره عن جمالها، وما تحتفظ به من ألوان زاهية، قادرة على خطف األنظار إليها، 

فها هــي صوفيا، القادمة مــن بلدة هوفيج والــتــي تــعــودت التطريز على القماش تقف إلــى جانب زميلتها التي ترسم 

الــورد على الــورق لتبث فيه الــروح بألوانها، وبالقرب منهن جلس االسكافي، حيث يغرز خيوطه في جلد طبيعي، 

مختلف فــي ألــوانــه، بطريقة تعكس مــدى التمسك بتقاليد الحرفة الــيــدويــة، التي أسهمت المجر فــي إدراجــهــا على 

قــائــمــة اليونيسكو لــلــتــراث الــعــالــمــي الـــمـــادي، ليعكس بــذلــك مـــدى ثـــراء الــمــجــر وسعيها الــدائــم للمحافظة عــلــى كافة 

أشــكــال هــذه الــحــرف وصيانتها والمحافظة عليها مــن االنــدثــار، فــي وقــت احتفت بــه المجر بالقرب مــن جناحها بخبز 

الزنجبيل الــخــاص بــأعــيــاد الــمــيــاد، متيحة الــفــرصــة أمـــام الــصــغــار ألن يشكلوا قطع الخبز بالطريقة الــتــي يفضلونها، 

وتاركة لهم المجال ألن يرسموا عليها أحامهم وتطلعاتهم نحو المستقبل.  )دبي – غسان خروب( تصميم جناح المجر يعكس فن البناء التقليدي عبر الخشب | 
تصوير: إبراهيم صادق
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التنوع والشمولية
 دعائم التحول الرقمي

دبي – وائل اللبابيدي

لـــــابـــــتـــــكـــــار وريــــــــــــادة  الــــعــــالــــمــــيــــة 2021«  تـــــــــاي  شــــــهــــــدت »قــــــمــــــة 

ــــتـــــي تـــعـــقـــد لــــلــــمــــرة األولــــــــــى فـــــي اإلمــــــــــارات  األعــــــمــــــال »TiE« الـ

والشرق األوسط وانطلقت أعمالها أمس في إكسبو2020 

دبــــــــي الـــــتـــــقـــــاء أفـــــضـــــل مــــــا تـــــقـــــّدمـــــه بــــيــــئــــة ريــــــــــــادة األعـــــــمـــــــال فــي 

الـــعـــالـــم كـــكـــل، حـــيـــث تــــم تـــعـــزيـــز بــنــيــة االبـــتـــكـــار بــاســتــقــطــاب 

أصـــــحـــــاب الـــــمـــــهـــــارات مـــــن جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم، حـــيـــث إن 

الـــتـــنـــوع والـــشـــمـــولـــيـــة دعــــائــــم الـــمـــوجـــة الـــتـــالـــيـــة مــــن الـــتـــحـــول 

الـــرقـــمـــي، وقـــــال مــعــالــي عــمــر ســلــطــان الــعــلــمــاء وزيـــــر دولـــة 

الرقمي وتطبيقات العمل  للذكاء االصطناعي واالقتصاد 

عـــن بـــعـــد، إن الــــرؤيــــة الــشــمــولــيــة لــلــمــغــفــور لـــه بـــــإذن الــلــه، 

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طّيب الله ثراه، والتي 

قــــامــــت عـــلـــى احــــتــــضــــان أصـــــحـــــاب الــــمــــواهــــب ورواد األعــــمــــال 

على اختاف مشاربهم ومن كافة قــارات األرض لم تلهم 

اإلمــــاراتــــيــــيــــن وحـــــدهـــــم فـــحـــســـب بـــــل ألـــهـــمـــت أكــــثــــر مـــــن 200 

جـــنـــســـيـــة فــــــي اإلمــــــــــــــــارات ومــــــهــــــدت لــــتــــأســــيــــس بــــيــــئــــة األعـــــمـــــال 

الــــمــــزدهــــرة فــــي دبـــــي والــــتــــي تــعــتــبــر الــــيــــوم مــــن األفــــضــــل عــلــى 

مستوى العالم. 

حـــــضـــــور جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال كــــلــــمــــة مــــعــــالــــيــــه أمــــــــــام »قـــــمـــــة تــــاي 

بـــــحـــــضـــــور حـــمـــد  لــــــــريــــــــادة األعــــــــمــــــــال دبـــــــــي  الــــعــــالــــمــــيــــة 2021« 

بوعميم، مدير عام »غرفة دبي«، ومحمد العبار، رئيس 

مــجــلــس إدارة »إعـــمـــار الــعــقــاريــة«، ومــؤســس مــنــصــة »نــون 

مــــــن رواد ورائــــــــــــــــدات األعــــــمــــــال،  كــــبــــيــــر  كــــــــــــوم«، وعــــــــــدد  دوت 

الشركات  المجازف،  المال  المستثمرين، أصحاب رأس 

الــنــاشــئــة وقـــــادة الــعــالــم، بــاإلضــافــة إلـــى أعـــضـــاء فــــروع تــاي 

من جميع أنحاء العالم. 

احتضان المواهب
وأضــــاف مــعــالــي عــمــر ســلــطــان الــعــلــمــاء أن طــمــوح صاحب 

الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مهد 

بـــدوره إلــى نهضة التحول الرقمي التي انطلقت منذ أكثر 

من 20 عامًا في اإلمارات، وأعادت للمنطقة اليوم دورها 

فــــي نـــشـــر الـــعـــلـــوم والــــمــــعــــارف والــتــقــنــيــة بـــعـــد أن افــتــقــدنــاهــا 

فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة ألكـــــثـــــر مــــــن 400 عـــــــــام. وأضـــــــــــــاف: »اإلمـــــــــــــارات 

مــســتــمــرة فـــي احــتــضــان أصـــحـــاب الــمــواهــب ودعــــم وتمكين 

رواد الــمــواهــب مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، بــاالعــتــمــاد على 

ــــتـــــفـــــادة مــن  ــــنـــــاس واالسـ الـــتـــنـــوع فــــي الــتــفــكــيــر والــــمــــواهــــب والـ

الـــــمـــــصـــــادر الــــتــــي تــــوفــــرهــــا اإلمـــــــــــــارات كـــبـــيـــئـــة عـــالـــمـــيـــة حـــاضـــنـــة 

لــــــــرواد األعــــــمــــــال، والـــجـــمـــيـــع هـــنـــا هــــم جــــــزء مــــن حـــلـــم دولــــة 

اإلمارات«.

إرث عريق
من جهته قال حمد بوعميم، مدير عام »غرفة دبي«، إن 

انطاق قمة تاي دليل على اإلرث العريق لمدينة دبي في 

دعم ريادة األعمال وتطور الخدمات حتى خال الظروف 

الــتــي مــر بــهــا الــعــالــم مـــؤخـــراً. وأضــــاف: »دبـــي كــذلــك ليست 

ســـهـــلـــة ومــــديــــنــــة تـــنـــافـــســـيـــة وهـــــــذا يـــخـــلـــق رحــــلــــة فـــــي ريــــــادة 

األعـــمـــال تــجــمــع بــيــن الــتــحــديــات والـــفـــوائـــد فـــي الــوقــت 

ــــثـــــر مــــــن 12 ألـــــــف رائــــــد  ــــا عــــبــــر عــــنــــه أكـ نــــفــــســــه، وهـــــــو مــ

أعمال في مجال التقنية في غرفة دبــي. كما أن 

أكــثــر الــشــركــات الــتــي تتمكن مــن الــحــصــول على 

تـــمـــويـــل هـــــي شـــــركـــــات »يــــنــــويــــكــــورن« الـــمـــلـــيـــاريـــة 

مــــــثــــــل كــــــــريــــــــم وســــــــــــــــــوق. كــــــــــــوم ونـــــــــــــــون ودوبـــــــــيـــــــــزل 

وغــــــــيــــــــرهــــــــم، ونـــــــتـــــــوقـــــــع نــــــمــــــو الـــــــمـــــــزيـــــــد مـــــــــن تـــلـــك 

الـــشـــركـــات فـــي الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة مـــع انــفــتــاح 

ــــمــــــاط االســـــتـــــهـــــاك عــلــى  األســــــــــــواق وتــــشــــابــــه أنــ

ــــالـــــم، حـــيـــث يــشــكــل  مـــســـتـــوى الـــمـــنـــطـــقـــة والـــــعـ

ــــركــــــات  ــــيــــــون فــــــــي الــــــشــ ــــمــ ــــالــ ــــعــ الـــــمـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون الــ

الــــنــــاشــــئــــة بــــدبــــي أكــــثــــر مـــــن 50% مـــــن إجـــمـــالـــي 

الشركات«.

واخــــتــــتــــم بـــوعـــمـــيـــم كـــلـــمـــتـــه بــــالــــقــــول إن تـــركـــيـــز 

قــــمــــة تــــــــاي عــــلــــى رد الــــجــــمــــيــــل إلــــــــى مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم 

يتماشى مع رؤية دبي القائمة على عكس ضرورة 

عكس فوائد ريادة على المجتمع، متمنيًا للجميع 

قمة مليئة بالفائدة والفرص. 

رد الجميل
وبــــــدوره أّكـــــد مــحــمــد الـــعـــبـــار، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة »إعـــمـــار 

الــــعــــقــــاريــــة«، ومــــؤســــس مـــنـــصـــة »نـــــــون دوت كــــــــوم«، كــذلــك 

ــــهـــــوم تـــــــعـــــــاون مــــجــــتــــمــــع ريــــــــــــــادة األعــــــــمــــــــال فـــــــي رد  ــــفـ ــــيـــــة مـ ــــمـ أهـ

ــــهــــــم  ــــلــ ــــوائــ الــــــجــــــمــــــيــــــل إلــــــــــــــى عــ

ومــــجــــتــــمــــعــــاتــــهــــم، مـــــشـــــدداً 

تــــحــــلــــي رواد  أهـــــمـــــيـــــة  عـــــلـــــى 

األعـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــال بـــــــــالـــــــــشـــــــــجـــــــــاعـــــــــة 

والـــــــــــــــمـــــــــــــــرونـــــــــــــــة بــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــداً عـــــن 

الـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــــن األوقـــــــــــــــــــــــــــــــات 

الـــــــصـــــــعـــــــبـــــــة والـــــــــتـــــــــحـــــــــديـــــــــات، 

مـــــــشـــــــيـــــــداً بــــــنــــــجــــــاح وحــــكــــمــــة 

دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات فـــــــــي 

ــــنـــــت عـــلـــى  ــــائـــــحـــــة »كـــــوفـــــيـــــد 19« والـــــــتـــــــي بـــــرهـ ــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع جـ الـ

الـــمـــرونـــة والــشــجــاعــة االســتــثــنــائــيــة لــحــكــومــة دولــــة اإلمـــــارات 

خال األزمات. 

وأضاف: من المهم لرجال األعمال التحلي بالشجاعة، 

فــهــي تمنحك الـــقـــدرة عــلــى الــتــفــكــيــر بــإيــجــابــيــة والــتــعــلــم من 

األخــــطــــاء واتــــخــــاذ الــــقــــرارات فـــي الـــوقـــت الــصــحــيــح، وأهــمــهــا 

العناية بمن حولنا. ومثاً نون من أكثر المشاريع خطورة 

ــــيـــــاتـــــي، ولــــكــــنــــنــــا تـــعـــلـــمـــنـــا مــــــن أخـــطـــائـــنـــا  ــــتـــــي خـــضـــتـــهـــا فــــــي حـ الـ

و»نــــــون« الـــيـــوم مـــن أكــبــر مــنــصــات الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة في 

اإلمارات والسعودية ومصر.

ولــــفــــت الــــعــــبــــار خــــــال كـــلـــمـــتـــه أمــــــــام الــــحــــضــــور ضـــــــــرورة أال 

نكون فقط مادة لألخبار في وسائل األنباء األجنبية ولكن 

علينا أن نسرد قصص النجاح والمثابرة واالنتصار، فهذه 

ــــيــــــاء رائــــــعــــــة وهـــــــي حـــلـــيـــفـــة الــــــذيــــــن يـــتـــحـــلـــون  األشــــــيــــــاء هــــــي أشــ

بالجرأة والشجاعة، وضرورية لمنافسة كبرى الشركات.

تعزيز بنية االبتكار
وأّكـــــد رواد أعـــمـــال مـــشـــاركـــون فـــي الــمــؤتــمــر أهــمــيــة انــطــاق 

قــمــة تــــاي لــــريــــادة األعــــمــــال مـــن إكــســبــو 2020 دبــــي بفضل 

ــــــع رؤيـــــــــــة حـــــكـــــومـــــة اإلمـــــــــــــــــارات الــــــهــــــادفــــــة إلـــــــــى تـــعـــزيـــز  الــــــــتــــــــآزر مـ

بــنــيــة االبـــتـــكـــار ومـــنـــاخ ريـــــادة األعـــمـــال واســتــقــطــاب أصــحــاب 

المهارات من جميع أنحاء العالم، مشيرين إلى أن دبي 

هي من أهم مراكز إطاق واحتضان شعلة ريادة األعمال 

واالبتكار في العالم. 

ــــنـــــوع  ــتـ ــ ــــلــــــى مـــــفـــــاهـــــيـــــم الـ ــــز عــ ــيــ ــ ــــركــ ــتــ ــ ــــــن أن ضــــــــــــــــرورة الــ ـــــديـ ــــؤكــ ــ مـ

والشمولية اللتين ستكونان من أهم ركائز الموجة التالية 

من االبتكار والتحول الرقمي.

30 ألفًا
ــــار الـــــمـــــالـــــك، مـــــديـــــر عـــــــام مــــديــــنــــة دبـــــــي لــــإنــــتــــرنــــت،  وقـــــــــال عـــــمـ

أحـــد الــشــركــاء الــرئــيــســيــيــن للمؤتمر إن عـــدد رواد األعــمــال 

والــعــامــلــيــن فـــي الــمــديــنــة يــتــجــاوز الـــيـــوم 30 ألـــفـــًا فـــي قــطــاع 

التقنية وحــده، ومتوقعًا أن ينمو ذلــك العدد إلى 

أكثر من 45 ألفًا حتى 2025. وأضاف: 

»شـــــــــــــــهـــــــــــــــدنـــــــــــــــا نــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــواً فــــــــــــــــــــي عـــــــــــــدد 

الـــــــــــــشـــــــــــــركـــــــــــــات وأصـــــــــــــحـــــــــــــاب 

المهارات في قطاع 

الـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة فـــــــي 

مــديــنــة دبــي 

لإنترنت خال أزمة »كوفيد 19«، خصوصًا في األنشطة 

الــمــرتــبــطــة بــالــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة واألمــــن الــســيــبــرانــي، حيث 

كــان العام 2021 من األكبر إنفاقًا من حيث االستثمارات 

الناشئة  المدينة. ويصل حجم استثمارات الشركات  في 

ــــيـــــوم إلــــــى أكــــثــــر مـــــن 22  ــــيـــــوم فـــــي مـــديـــنـــة دبــــــي لـــإنـــتـــرنـــت الـ الـ

مــلــيــار درهــــم، فيما يــصــل حــجــم االســتــثــمــارات فــي حاضنة 

األعمال In5 فقط إلى 1,4 مليار درهم. وتنبع أهمية قمة 

تاي من أن معظم المشاركين في القمة اليوم يشاركون 

كداعمين لبيئة االبتكار واألعمال في دبي واإلمــارات ككل 

ولــــيــــس فـــقـــط لــــدعــــم مـــشـــاريـــعـــهـــم الــــخــــاصــــة، ونــــحــــن نـــدعـــم 

هذه القمة منذ أكثر من 20 عامًا نظراً ألهميتها في دعم 

أنشطة ريادة األعمال«.

تخفيف الشروط
ــــيـــــوم مـــــع عـــدد  وأشـــــــــار الــــمــــالــــك إلــــــى أنــــــه تــــجــــري مـــبـــاحـــثـــات الـ

الــــبــــنــــوك لـــتـــخـــفـــيـــف الــــــشــــــروط الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا بــــعــــض الـــبـــنـــوك 

عــلــى رواد األعـــمـــال فــي الـــدولـــة بــمــا يتعلق بــفــتــح حــســابــات 

تــجــاريــة. وأضــــاف: »نــعــمــل حــالــيــًا عــلــى تسهيل المعامات 

الــمــالــيــة لــــــرواد األعــــمــــال مـــع عــــدد مـــن الـــبـــنـــوك فـــي الـــدولـــة، 

وهنالك مبادرات حكومية من الجهات المختصة لتسهيل 

الــــتــــعــــامــــات الــــمــــالــــيــــة مـــــن خـــــــال الـــتـــقـــنـــيـــات الــــمــــالــــيــــة ومـــنـــهـــا 

بـــلـــوك تــشــيــن، ونــتــوقــع أن يــتــم الــتــوصــل إلــــى حـــلـــول تــرضــي 

جميع األطراف بهذا الخصوص قريبًا، ونعتقد أن انعقاد 

قمة تــاي يــؤكــد مكانة دبــي كبيئة عالمية جــاذبــة ألصحاب 

المهارات ورواد األعمال«.

ــــيــــــذي  ــــفــ ــــنــ ــــتــ وأكــــــــــــــــــد الــــــــمــــــــهــــــــنــــــــدس حـــــــــاتـــــــــم دويــــــــــــــــــــــــــدار الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس الــ

لـــمـــجـــمـــوعـــة اتـــــصـــــاالت بـــيـــئـــة االتــــــصــــــاالت والــــجــــيــــل الـــخـــامـــس 

والــــتــــحــــول الـــرقـــمـــي مــــن األكــــثــــر تــــــطــــــوراً، مـــــؤكـــــداً دعــــــم قــطــاع 

االتـــــــصـــــــاالت الــــكــــامــــل لــــــــــرواد األعـــــــمـــــــال. وأضــــــــــــاف: »مـــــــن أكـــبـــر 

التحديات التي نواجهها هي محدودية أصحاب المواهب 

فـــي الــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة مــثــل الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي وغــيــرهــا. 

ونـــحـــاول الــتــعــاون مـــع الــجــامــعــات لــمــواجــهــة هـــذا الــتــحــدي. 

وتــــــوقــــــع دويـــــــــــــدار أن يـــشـــهـــد الـــــعـــــالـــــم تـــــــطـــــــورات عــــلــــى صــعــيــد 

ــــنـــــوات الــــعــــشــــر الــمــقــبــلــة  االتــــــصــــــال بــــالــــهــــولــــوغــــرام خـــــــال الـــــسـ

وتطوير منتجات أكثر قربًا من المستهلك.

 شعلة ريادة األعمال
وقال أشيش بنجابي رئيس فرع تاي بدبي إن عدد أعضاء 

تاي في اإلمــارات يصل اليوم إلى 2500 عضو ومنهم 80 

الـــمـــســـاهـــمـــيـــن. وأضــــــــــاف أن روح االســـتـــثـــمـــار  مـــــن األعــــــضــــــاء 

ــــيـــــراً إلــــى  ــــثـــــمـــــار مــــتــــرســــخــــة فــــــي اإلمـــــــــــــــــارات، مـــــشـ ــــتـ وريـــــــــــــادة االسـ

انـــطـــاق قــمــة تــــاي الــعــالــمــيــة مـــن إكــســبــو 2020 دبــــي يــوجــه 

رســـالـــة مــهــمــة مــفــادهــا أن شــعــلــة االبـــتـــكـــار وريــــــادة األعــمــال 

ــــثـــــل  ـــــي الـــــمـــــكـــــان األمـ ــــــي الــــــعــــــالــــــم، ودبـــــــــــي هــ ــــتـــــقـــــدة فـ ال تـــــــــــزال مـ

الحــتــضــان شــعــلــة ريـــــادة األعـــمـــال واالبـــتـــكـــار. وأشـــــار إلـــى أن 

قــمــة تـــاي تــركــز عــلــى خــمــســة مــواضــيــع رئــيــســيــة هــي حضانة 

اإلعــــمــــال واالســـتـــثـــمـــار والـــتـــواصـــل والـــتـــعـــلـــم، بـــاإلضـــافـــة إلــى 

توجيه رواد األعمال الجدد. 

ــــيـــــود  ــــقـ ودعـــــــــــــا بـــــنـــــجـــــابـــــي الــــــبــــــنــــــوك إلـــــــــــى ضــــــــــــــــرورة تــــخــــفــــيــــف الـ

المفروضة على رواد األعــمــال ودعمهم وتحويل العاقة 

معهم إلى شراكة حقيقية، مشيراً إلى أن القمة هي مكان 

مقالي لمناقشة وإيجاد حلول لتلك التحديات، الفتًا إلى 

أن تشدد بعض البنوك يدعو بعض رواد األعمال إلى فتح 

حسابات خارج الدولة وهذا ليس مفيداً لاقتصاد. 

امتالك الخبرة
ونصحت هند الما رائدة األعمال ومؤسسة ومدير اإلبداع 

فــي »هــــوم بــيــكــري« بــدبــي Home Bakery رواّد األعــمــال 

الــــــجــــــدد بـــــــضـــــــرورة أن يــــمــــلــــك صـــــاحـــــب الـــــمـــــشـــــروع خـــــبـــــرة فــي 

الخدمات أو المنتجات التي سيقدمها للجمهور. 

وأضـــافـــت: عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، أنـــا أمــتــلــك مــوهــبــة الطبخ 

ولي دراية طويلة في هذا المجال، ولذلك اخترت أن أبدأ 

مشروعًا يتوافق مع خبرتي، وهذا ضروري للغاية، فإذا 

ذهــب مــن عندي شيف فبمقدوري أن أقــوم بمهامه، أي 

امــتــاك الخبرة ضـــرورة جـــداً فــي مــجــال الــنــشــاط. وأشـــارت 

ــــكـــــري« الـــــتـــــي انــــطــــلــــقــــت قــــبــــل تــســع  ــــيـ الـــــمـــــا إلــــــــى أن »هــــــــــوم بـ

ســــــنــــــوات بـــــدبـــــي تــــمــــلــــك الــــــيــــــوم تــــســــعــــة أفــــــــــرع فــــــي اإلمــــــــــــارات 

وتــــهــــدف الـــتـــوســـع فــــي ســــــوق الـــــريـــــاض بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية العام المقبل. وأضافت: كنت أتوقع أن يكون 

لـــــ»هــــوم بـــيـــكـــري« فــــرع واحـــــد فـــقـــط، ولـــكـــن بــفــضــل الــمــولــى 

والـــبـــيـــئـــة الــــداعــــمــــة لـــــريـــــادة األعـــــمـــــال بــــالــــدولــــة مــــن الـــتـــوســـع 

خارج الدولة.

«    محمد العبار «    حمد بوعميم«   عمر سلطان العلماء

قمة تاي العالمية لريادة األعمال تبحث تعزيز بيئة االبتكار 

<عمر العلماء:

اإلمارات مستمرة في احتضان 
أصحاب المواهب ودعم 
وتمكين رواد المواهب من 
جميع أنحاء العالم

حمد بوعميم: 
انطالق قمة تاي دليل على 
اإلرث العريق لمدينة دبي في 
دعم ريادة األعمال

محمد العبار: 
علينا أن نسرد قصص النجاح 
والمثابرة واالنتصار

رواد أعمال: 
أهمية انطالق قمة تاي لريادة 
األعمال من إكسبو دبي

«     جانب من الحضور في قمة تاي العالمية 
بإكسبو |   تصوير:  زافير ويلسون 



دبي - علي شدهان

شكلت استضافة أي نسخة من نسخ معرض إكسبو الدولي، حلماً 

يـــدغـــدغ مــشــاعــر الـــبـــشـــريـــة، وأمــــــاً يــــــراود عـــقـــول غــالــبــيــة دول الــعــالــم، 

ال ســيــمــا تـــلـــك األوطـــــــــان الـــتـــي اقـــتـــرنـــت أســــمــــاؤهــــا مــــع مـــفـــاهـــيـــم اإلصــــــرار 

والنجاح واإلبداع في ميادين كبرى ذات شهرة واسعة، ومنافع شتى 

تعم سكان الكرة األرضية جمعاء.

وفي درب األحام الكبرى، مثلت دبي عبر إكسبو 2020 »النسخة 

35«، »لؤلؤة« في تاج المستضيفين، ونموذجاً تحتذي به المدن الـ5 

الــمــتــنــافــســة عــلــى اســتــضــافــة الــنــســخــة 37 لــمــعــرض إكــســبــو الـــدولـــي في 

الــعــام 2030، وذلــك عند احتضان أعــمــال الجمعية العامة للمكتب 

الـــدولـــي لــلــمــعــارض عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال الـــمـــرئـــي، حــيــث عـــرضـــت مــدن 

الـــــريـــــاض الـــســـعـــوديـــة وأوديـــــســـــا األوكــــرانــــيــــة ورومــــــــا اإليـــطـــالـــيـــة وبـــوســـان 

الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة ومــــوســــكــــو الــــروســــيــــة، مــــشــــاريــــع مـــلـــفـــاتـــهـــا الـــخـــاصـــة 

باالستضافة.

الجدير بالذكر أن النسخة 36 من الحدث تقام في مدينة أوساكا 

اليابانية، في 2026«

170 عامًا
وطوال 170 عاماً، العمر التام لمعرض إكسبو الدولي، المؤلف من 

35 نسخة، نجحت 14 دولة فقط في تجسيد الحلم إلى واقع عملي 

باستضافة الحدث العالمي الكبير، بينها اإلمــارات التي باتت األولى 

مـــن بــيــن دول الـــشـــرق األوســــــط وأفـــريـــقـــيـــا، بــاحــتــضــانــهــا إكــســبــو 2020 

دبــــــي، وبـــمـــشـــاركـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــــن 192 دولــــــة مــــن مــخــتــلــف قـــــارات 

الكرة األرضية.

العام 1851
وفـــــي عـــــام 1851، اســـتـــضـــافـــت بــريــطــانــيــا الــنــســخــة األولـــــــى مــــن مــعــرض 

إكسبو الدولي في العاصمة لندن، وفي تلك النسخة، تم اإلفصاح 

عن ابتكارات الثورة الصناعية، فيما استضافت فرنسا النسخة الثانية 

فــي الــعــام 1855 فــي العاصمة بــاريــس، الــتــي شــهــدت اســتــعــراضــاً غير 

مـــســـبـــوق لـــمـــنـــتـــجـــات الــــــزراعــــــة والـــصـــنـــاعـــة والــــفــــنــــون الـــجـــمـــيـــلـــة، وحـــزمـــة 

اخـــتـــراعـــات جـــديـــدة، مـــن بــيــنــهــا، جـــــزازة الــعــشــب، والـــدمـــيـــة الــنــاطــقــة، 

ومركبة تعمل بالنفط.

النسخة الثالثة
وفـــــي الــــعــــام 1862، عــــــادت الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، لــــنــــدن، الحــتــضــان 

معرض إكسبو الدولي في نسخته الثالثة، التي شهدت ظهور اختراع 

عــــاودت فرنسا  بـــابـــاغ، فيما  تــشــارلــز  الميكانيكي للمخترع  الــحــاســوب 

الــــكــــرة مـــــرة ثـــانـــيـــة بــاســتــضــافــة الــنــســخــة الـــرابـــعـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــاريـــس 

فـــي الـــعـــام 1867، وفــــي تــلــك الــنــســخــة، ظــهــر مــفــهــوم أجــنــحــة الــــدول 

المشاركة في الحدث.

إلهام البشرية
ــــتـــــحـــــدي بـــاســـتـــضـــافـــتـــهـــا  وفــــــــي الــــــعــــــام 1873، دخـــــلـــــت الــــنــــمــــســــا مــــــيــــــدان الـ

النسخة الــخــامــســة مــن مــعــرض إكــســبــو الــدولــي فــي الــعــاصــمــة فيينا، 

ـــهــــا عـــــرضـــــت الـــــيـــــابـــــان مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــمــــنــــتــــجــــات الــــفــــنــــيــــة الـــمـــلـــهـــمـــة  ـــيـ وفـ

لـــلـــبـــشـــريـــة، قـــبـــل أن تــنــجــح أمـــريـــكـــا بـــاحـــتـــضـــان الـــنـــســـخـــة الــــســــادســــة فــي 

الـــــعـــــام 1876 فـــــي مــــديــــنــــة فــــيــــادلــــفــــيــــا، الــــتــــي شــــهــــدت عـــــــرض ألـــكـــســـنـــدر 

غراهام بيل، اختراعه المتمثل بأول هاتف، إلى جانب عرض حزمة 

غير مسبوقة من األطعمة، منها »الفشار« و»الكاتشب«.

نهضة أستراليا
وســـجـــلـــت فـــرنـــســـا اســـمـــهـــا لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة فــــي قـــائـــمـــة »الــمــســتــضــيــفــيــن« 

لـــمـــعـــرض إكـــســـبـــو الـــــدولـــــي، بــاحــتــضــانــهــا الــنــســخــة الـــســـابـــعـــة فــــي الـــعـــام 

1878 فـــي الــعــاصــمــة بـــاريـــس، والـــتـــي شــهــدت ظــهــور اخـــتـــراع السفينة 

الهوائية التي تعمل بالبخار، للمخترع هنري جيفارد، فيما نجحت 

اســتــرالــيــا فــي اســتــضــافــة الــنــســخــة الــثــامــنــة فــي الــعــام 1880 فــي مدينة 

ملبورن، وفي تلك النسخة، سجلت باد »الكنغارو« نهضة صناعية 

شبه شاملة تمثلت باختراعات كهربائية وهواتف ومصاعد ووسائط 

نقل متنوعة.

برج إيفل
وفي العام 1888، استضافت إسبانيا النسخة التاسعة من معرض 

إكــســبــو الــدولــي فــي مــديــنــة بــرشــلــونــة، فيما احتضنت فــرنــســا النسخة 

العاشرة في العام 1889 في العاصمة باريس، وفي تلك النسخة، 

ظـــهـــر بـــــرج إيــــفــــل، لـــيـــكـــون الــــرمــــز الـــرئـــيـــســـي لـــلـــمـــعـــرض، رغـــــم الــمــطــالــبــة 

بتفكيكه بعد انتهاء الحدث الدولي، بينما استضافت مدينة شيكاغو 

تــــلــــك الــــنــــســــخــــة، تــم  األمــــريــــكــــيــــة الـــنـــســـخـــة 11 فـــــي الـــــعـــــام 1893، وفـــــــي 

الــكــشــف عــن اخــتــراع أول وأكــبــر عجلة دوارة فــي الــعــالــم، والمتمثلة 

بعجلة فيريس التي أدهشت البشرية في ذلك الحين.

3 اختراعات
نــادي »المستضيفين«، باحتضانها النسخة 12 من  ودخلت بلجيكا 

معرض إكسبو الدولي في العاصمة بروكسل في العام 1897، فيما 

احتضنت فرنسا في العاصمة باريس، النسخة 13 في العام 1900، 

وفيها تم افتتاح أول خط »ميترو«، بينما احتضنت أمريكا النسخة 

14 فــي الــعــام 1904 فــي مدينة ســان لــويــس، وفــي تلك النسخة، تم 

عـــــرض 3 اخــــتــــراعــــات، تــمــثــلــت فــــي الــــســــيــــارات والـــتـــقـــنـــيـــات الــاســلــكــيــة، 

والطيران.

مكبر الصوت
وفــي الــعــام 1905، عـــاودت بلجيكا الحتضان معرض إكسبو الدولي 

الــثــانــيــة، وذلـــك باستضافة النسخة 15 فــي مدينة لييج، وفي  للمرة 

ــــتـــــراعـــــات عــــــدة مـــنـــهـــا، مـــكـــبـــر الـــبـــصـــمـــات وآلـــــة  تـــلـــك الـــنـــســـخـــة ظــــهــــرت اخـ

الــــعــــرض الــســيــنــمــائــيــة الـــصـــوتـــيـــة لـــدمـــج الــفــيــلــم مــــع الــــصــــوت لــلــمــخــتــرع 

غــومــون، فيما اســتــضــافــت إيــطــالــيــا النسخة 16 فــي مــديــنــة مــيــانــو في 

نـــــــادي »الـــمـــســـتـــضـــيـــفـــيـــن«،  إلــــــى  بــلــجــيــكــا  تــــعــــود  الـــــعـــــام 1906، قـــبـــل أن 

ــيــــنــــت فــي  بـــــروكـــــســـــل وخــ بــــاحــــتــــضــــان الـــنـــســـخـــتـــيـــن 17 و18 فــــــي مــــديــــنــــتــــي 

العامين 1910 و1913 على التوالي.

برج الجواهر
وحــظــيــت أمــريــكــا باستضافة النسخة 19 مــن مــعــرض إكــســبــو الــدولــي 

فـــي مــديــنــة ســــان فــرانــســيــســكــو فـــي الـــعـــام 1915، وفــــي تــلــك الــنــســخــة، 

ظهر برج الجواهر بارتفاع 435 قدماً، والمغطى بأكثر من 100000 

قطعة من الجواهر، فيما استضافت إسبانيا النسخة 20 في مدينة 

بــرشــلــونــة فـــي الـــعـــام 1929، بــيــنــمــا احــتــضــنــت أمـــريـــكـــا الــنــســخــة 21 في 

مدينة شيكاغو في العام 1933.

قصر شايو
مـــعـــرض  مــــــن  الــــنــــســــخــــة 22  بـــلـــجـــيـــكـــا  اســــتــــضــــافــــت  الــــــعــــــام 1935،  وفــــــــي 

إكسبو الــدولــي، وذلــك في العاصمة بروكسل، وفــي تلك النسخة، 

ظهرت اختراعات العطور وآلة صناعة »الشكوالته«، فيما استضافت 

العاصمة الفرنسية باريس، النسخة 23 في العام 1937، وفي تلك 

الــنــســخــة، ظــهــرت الــفــنــون واألســالــيــب التطبيقية فــي الــحــيــاة الحديثة 

التي أسهمت بإبقاء العديد من األبنية إلى وقتنا الحاضر في باريس، 

مــنــهــا قــصــر شـــايـــو الــمــقــر الـــــذي كــشــفــت فــيــه األمـــــم الــمــتــحــدة، اإلعــــان 

العالمي لحقوق اإلنسان في العام 1984.

فاكس وحاسوب
ــــويـــــورك األمــــريــــكــــيــــة الـــنـــســـخـــة 24 مـــــن مـــعـــرض  ــيـ ــ واســــتــــضــــافــــت مــــديــــنــــة نـ

إكـــســـبـــو الــــــدولــــــي فـــــي الـــــعـــــام 1939، وفــــــي تـــلـــك الـــنـــســـخـــة، ظـــهـــر الـــبـــث 

الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي ألول مــــــــرة، فـــيـــمـــا اســـتـــضـــافـــت هـــايـــيـــتـــي )فــــــي قــــــــارة أمـــريـــكـــا 

الـــشـــمـــالـــيـــة( الــنــســخــة 25 فــــي مـــديـــنـــة بــــورتــــو بـــريـــنـــس فــــي الــــعــــام 1949، 

فــيــمــا عـــــاودت بلجيكا الـــدخـــول إلـــى نــــادي »الــمــســتــضــيــفــيــن« بــاحــتــضــان 

النسخة 26 فــي العاصمة بروكسل فــي الــعــام 1958، حيث شهدت 

تــلــك النسخة ظــهــور اخــتــراعــات الــفــاكــس وصــــاروخ الــفــضــاء سبوتنيك 

ونموذج محطة الطاقة النووية والحاسوب.

قارة آسيا
وفـــي الـــعـــام 1962، اســتــضــافــت مــديــنــة ســيــاتــل األمــريــكــيــة الــنــســخــة 27 

مـــن مــعــرض إكــســبــو الـــدولـــي، وفــيــهــا ظــهــر اخـــتـــراع الــمــركــبــة الــفــضــائــيــة 

للمخترعين جون غراهام وإدوارد كارلسون، فيما استضافت مدينة 

مــونــتــريــال الــكــنــديــة الــنــســخــة 28 فـــي الـــعـــام 1967، بــيــنــمــا شــهــد الــعــام 

1970 خــــروج مــلــف االســتــضــافــة مـــن دائـــــرة أمــريــكــا وأوروبــــــا إلـــى الــقــارة 

ــــيـــــويـــــة بــــاحــــتــــضــــان مــــديــــنــــة أوســــــاكــــــا الــــيــــابــــانــــيــــة الـــنـــســـخـــة 29، والــــتــــي  اآلسـ

شــهــدت ظــهــور اخــتــراعــي المجهر اإللــكــتــرونــي والــقــطــار المغناطيسي، 

بينما احتضنت مدينة أشبيلية اإلسبانية النسخة 30 في العام 1992.

دخول األلمان
ودخـــــــــل األلــــــمــــــان نـــــــــادي »الـــمـــســـتـــضـــيـــفـــيـــن« لــــمــــعــــرض إكــــســــبــــو الـــــدولـــــي، 

بـــاحـــتـــضـــان الـــنـــســـخـــة 31 فـــــي الـــــعـــــام 2000 فـــــي مـــديـــنـــة هــــانــــوفــــر، فــيــمــا 

عاودت اليابان الكرة مرة ثانية باحتضان النسخة 32 في مدينة آيشي 

فــــي الــــعــــام 2005، بــيــنــمــا اســـتـــضـــافـــت الـــصـــيـــن الــنــســخــة 33 فــــي مــديــنــة 

شنغهاي في العام 2010، فيما أقيمت النسخة 34 في مدينة ميانو 

اإليطالية في العام 2015.
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لؤلؤة في تاج دبي
المستضيفين

تنظيم إكسبو.. حلم يدغدغ مشاعر البشرية

 14
 دولة احتضنت 35 نسخة 
في 170 عامًا

 7
 في أمريكا و12 بضيافة 
فرنسا وبلجيكا

«  تصوير: دينس ماالري
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»الكيمونو«
ثراء الثقافة والتاريخ وألوان االحتفال

دبي- رشا عبد المنعم 

األزيــــاء الــيــابــانــيــة وعــراقــة تــاريــخــهــا كــانــت مــحــور عـــرض األزيــــاء الــذي 

نظمه الجناح الياباني على مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي 

لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى أنــــواعــــه وتــفــاصــيــلــه الــمــرتــبــطــة بــتــقــالــيــد الــــزي 

واألعــــــــراف والـــحـــالـــة االجــتــمــاعــيــة لــلــنــســاء وهــــو يـــعـــود تـــاريـــخ ابــتــكــاره 

إلـــى حقبة »هــيــئــان« والــتــي امــتــدت مــن عـــام 794 وحــتــى عـــام 1192 

مـــيـــاديـــة، وفــــي تــلــك الــحــقــبــة تـــأثـــرت الــثــقــافــة الــيــابــانــيــة بــشــكــٍل عــام 

واألزياء بشكٍل خاص بالثقافة الصينية بشدة، بسبب التجارة بين 

البلدين وهجرة الصينيين إلى اليابان في بعض األحيان والعكس.

والكيمونو يعني بالعربية ارتداء شيء أعلى الجسد ومع مرور 

الــــزمــــن أصـــبـــحـــت كـــلـــمـــة »كـــيـــمـــونـــو« تــــرمــــز لــــلــــزّي الـــيـــابـــانـــي الــتــقــلــيــدي 

بــشــكــٍل عـــام، وهـــو زّي طــويــل مــن الــرقــبــة وحــتــى الــكــاحــلــيــن يحتوي 

على نقوش، ألوان زاهية أو رموز عديدة. ويربط الزّي بحزام كبير 

حـــــول الـــخـــصـــر، يـــصـــل طــــولــــه لـــنـــحـــو 4 أمــــتــــار ونــــصــــف يــــدعــــى )أوبـــــــي( 

وبسبب الحقب التاريخية الكثيرة وغزارة الثقافة اليابانية، لذلك 

هــــذه الـــــ 12 نـــوعـــاً األســـاســـيـــة مـــن زّي الــكــيــمــونــو الــيــابــانــي الــتــقــلــيــدي، 

والذي يرتدى من قبل النساء فهناك كيمونو يرتدى في الزفاف، 

وهناك أنوع أخرى ترتدى في الجنازات، االحتفاالت، المهرجانات 

الشعبية وحتى المناسبات الرسمية. ومع كثرة هذه األنواع يصبح 

من الصعب في بعض األحيان التمييز بينها. 

والـــجـــديـــر بــالــذكــر الــتــغــيــرات واألحـــــــداث الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــعــاقــبــت 

على الــيــابــان، نتج عــن ذلــك وجــود أنـــواع كثيرة للكيمونو المرتبط 

اخــــتــــيــــار طـــبـــعـــاتـــه وألــــــوانــــــه ونــــــــوع الــــقــــمــــاش بـــفـــصـــول الـــســـنـــة األربــــعــــة 

ــــنـــــســـــاء، أمـــــــا »هـــــاكـــــامـــــا« هـــــو أيـــــًضـــــا لــــبــــاس يـــابـــانـــي  خـــــاصـــــًة كـــيـــمـــونـــو الـ

تــقــلــيــدي مــرتــبــط بشكل خـــاص بــالــرجــال الــيــابــانــيــيــن. الــجــزء األســفــل 

مــقــيــد مـــن الــخــصــر ويـــقـــع تــقــريــًبــا إلــــى الــكــاحــلــيــن، حــيــث يــتــم ارتـــــداء 

الــهــاكــامــا فـــوق الــكــيــمــونــو. عــــادًة مــا يــأتــي باللونين األســــود واألبــيــض 

من الحرير القاسي المخطط وأحياًنا باللون األزرق الداكن أيًضا. 

هذا هو الزي الرسمي النموذجي للرجال اليابانيين.

قصة عشق لمفردات التراثالنيجر
دبي - سعيد الوشاحي

ــــيـــــرة، وبـــــالـــــحـــــرف الـــتـــقـــلـــيـــديـــة،  بـــــــأصـــــــوات الــــمــــوســــيــــقــــى الـــــشـــــهـ

ــــلـــــة بــــيــــن الـــمـــاضـــي  ــــنـــــاح الــــنــــيــــجــــر زواره فــــــي رحـ يـــصـــطـــحـــب جـ

والــمــســتــقــبــل لــتــعــريــفــهــم بــتــاريــخــهــا الـــعـــريـــق الــــــذي يــشــكــل 

جــــــــــــــــــــزءاً مــــــــــن نــــــهــــــضــــــتــــــهــــــا، ويـــــــحـــــــلـــــــقـــــــوا بـــــــهـــــــم إلــــــــــــــى طــــــمــــــوحــــــات 

الجمهورية التي تسعى من خاللها إحداث نقلة نوعية، 

ــــتـــــكـــــرة فـــــــي الــــــــــمــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  ــــبـ تــــــقــــــوم عـــــلـــــى الــــتــــنــــمــــيــــة الـــــمـ

ــــثـــــقـــــافـــــة  ــــــة واالقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد الـــــــرقـــــــمـــــــي والــــــــتــــــــنــــــــوع فـــــــــي الـ ــــاعـ ــ ــنـ ــ ــ ــــــصـ والـ

والطبيعة.

تسرد النيجر عبر جناحها قصة عشق شعبها لتراثهم 

وأزيـــائـــهـــم وحـــرفـــهـــم، حــيــث يــتــمــيــز أبـــنـــاء قــبــائــلــهــا بــأزيــائــهــم 

ومــقــتــنــيــاتــهــم الــشــخــصــيــة الـــتـــي تـــرافـــقـــهـــم طــــــوال حــيــاتــهــم، 

وحــــتــــى الــــمــــهــــارات الـــحـــرفـــيـــة لـــديـــهـــم مــــتــــوارثــــة عـــبـــر األجــــيــــال 

كــلــحــافــات الــــزفــــاف الــقــطــنــيــة والـــتـــي تـــرافـــق الــــمــــرأة مـــن يــوم 

عـــرســـهـــا لــبــقــيــة حـــيـــاتـــهـــا، حـــيـــث يــصــنــع الـــنـــســـاجـــون أقــمــشــة 

أحــاديــة اللون ذات أشكال هندسية ويطرزونها بأنسجة 

مــصــبــوغــة بــنــبــات الــنــيــلــة، وتــرتــبــط الـــحـــرف الــيــدويــة لديهم 

بـــتـــطـــور الــــــعــــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد الــــزراعــــيــــة والــــرعــــويــــة وتـــرســـيـــخ 

قيمها، وهي تمثل مورداً مهما لتوليد فرص العمل.

كما يسرد الجناح ارتباط النيجر وشعبها بالموسيقى 

الـــــتـــــي تــــــطــــــورت عــــبــــر امـــــــتـــــــزاج الـــــــتـــــــراث الــــمــــوســــيــــقــــي والــــفــــريــــد 

ــــان الــــتــــراث  ــ لـــجـــمـــاعـــاتـــهـــا الــــعــــرقــــيــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وبــــعــــد أن كـ

الموسيقي لكل جماعة مستقالً عن غيرها من الجماعات 

ــــزمــــــن، بــــــــدأت فـــــي االمــــــتــــــزاج وتــشــكــيــل  لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مـــــن الــ

إيقاعات وأنغام فريدة من ستينيات القرن الماضي.

نموذج استثنائي
وإلــــى جــانــب ذلـــك يــنــقــل الــجــنــاح زواره إلـــى رحــلــة افــتــراضــيــة 

ــــوابــــــة الـــــصـــــحـــــراء«، والـــتـــي  ــــاديــــــس »بــ تـــاريـــخـــيـــة فـــــي مـــديـــنـــة أغــ

بنيت في عهد سلطنة الدير في القرن الحادي عشر على 

يد قبائل الطوارق الذي استقروا فيها، وهي مدرجة على 

الــتــراث العالمي، وكــانــت نقطة  قائمة اليونيسكو لــمــواقــع 

الـــتـــقـــاء قــــوافــــل الــــتــــجــــارة عـــبـــر الــــصــــحــــراء، وتـــنـــقـــســـم الــمــديــنــة 

إلــــى 11 حـــيـــًا تــبــعــًا لـــحـــدود مـــضـــارب الــقــبــائــل، وهــــي نــمــوذج 

اســتــثــنــائــي لــلــعــمــارة الــتــرابــيــة بــمــنــارتــهــا الـــتـــي يــصــل ارتــفــاعــهــا 

إلى 27م والمبنية من الطوب الطيني وحــده، وهي البناء 

األعــلــى مــن نــوعــه فــي الــعــالــم.كــمــا تنقلهم فــي جــولــة ألهــم 

معالمها التراثية وهو مركز نيامي الثقافي الذي يتألف من 

خــمــســة مـــبـــاٍن تــرابــيــة مــبــنــيــة عــلــى طـــول وادي نــيــامــي، الـــذي 

ــــــداً فــــاصــــالً يـــقـــســـم الـــمـــديـــنـــة إلـــى  كـــــان يـــمـــثـــل فــــي الـــمـــاضـــي حـ

شطرين، كــان الـــوادي في عهد االستعمار ويرمز للتفرقة 

الطبقية بين عامة الشعب والمستعمرين، واليوم يمثل 

المركز رمزاً لالتصال وااللتئام بين طرفي المدينة.

«   12 نوعًا لزّي الكيمونو للزفاف واالحتفاالت والمهرجانات الشعبية والمناسبات الرسمية 
وغيرها | تصوير : إبراهيم صادق 
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»إكسبو« 
يجمع بين قلبين 

آثر العريس السوري واثق اتمت وعروسه دانا عبيد على االحتفاء بفرحتهما في إكسبو 

2020 دبــي، وحــرصــًا على أن تكون زيارتهما األولـــى للحدث العالمي بمالبس الــزفــاف، 

بهدف توثيق لحظات الفرح والسعادة والتقاط صور تذكارية، في هذا المعرض الذي 

يجمع العالم على أرض اإلمارات. 

ويــقــول العريس لـــ»الــبــيــان«: اتفقنا على تأجيل الــعــرس مــن الــعــام الماضي حتى يتزامن 

مــــع فـــتـــرة اســـتـــضـــافـــة دولــــــة اإلمــــــــــارات وإمـــــــــارة دبـــــي لـــلـــحـــدث الـــــدولـــــي، والــــــــذي وصـــفـــه بــواجــهــة 

لـــلـــفـــرح والــــســــعــــادة الـــتـــي تــجــتــمــع فــــي مــخــتــلــف أروقــــتــــهــــا عـــنـــاصـــر الـــتـــشـــويـــق عـــبـــر رحـــلـــة إبـــهـــار 

بصرية ومعرفية غامرة تتميز كل لوحة فيها بألوان المحبة والجمال والتي تضفي أجواء 

اإليجابية والمرح على ضيوف المعرض الدولي.

ذكرى
ويضيف الــعــريــس واثـــق اتــمــت: تــزامــن حفل الــزفــاف مــع إقــامــة فعاليات إكسبو دبي 

وكـــذلـــك احــتــفــال دولـــــة اإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة بــيــوبــيــلــهــا الـــذهـــبـــي، وســتــبــقــى هــذه 

الفرصة بالنسبة لنا أجمل ذكرى لن تتكرر، في دولة تصر دائمًا على إبهار الجميع 

بإنجازاتها ورؤيتها لعالم مشرق يسوده األمن والسالم والرفاه لإلنسان.

توثيق
مــن جانبها، قــالــت الــعــروس دانـــا عبيد: ولـــدت فــي العين ودرســـت فيها وحاليًا 

أنا معيدة في كلية الصيدلة بجامعة العين، وأعتبر اإلمــارات بلدي الثاني، 

الـــــــذي نــــشــــأت وتــــرعــــرعــــت فــــيــــه، وأول زيــــــــارة مــــع زوجـــــــي ســـتـــكـــون إلــــــى جــنــاح 

اإلمـــــارات تــعــبــيــراً عــن شــكــرنــا وتــقــديــرنــا لبلد الــخــيــر والــعــطــاء والــتــســامــح، 

بعدها سننطلق إلــى زيـــارة العديد مــن األجنحة وستكون محطتنا 

التالية جناح بلدنا سوريا، وسنوثق جميع الزيارات بختم جواز 

سفر »إكسبو 2020 دبي«، الذي يتميز بلونه الذهبي الالمع، 

ويعتبر وسيلة مميزة لتوثيق ذكريات زيارتنا إلى أجنحة 

الدول المشاركة في إكسبو.  )دبي ـ وائل نعيم(

وليد الشامي:

يشرفني أن أكون جزءًا من الحدث 
دبي – غسان خروب 

مـــــن أرض الـــــحـــــضـــــارة، وبــــــــالد الـــــرافـــــديـــــن أطـــــــل عـــلـــيـــنـــا حــــامــــالً 

معه صوته وأوتاراً يمدد عليها ألحانه، له شعبية الفتة، 

يـــعـــيـــد  يــــعــــشــــقــــه اآلالف فـــــــي اإلمــــــــــــــــــارات والـــــخـــــلـــــيـــــج، فـــــصـــــوتـــــه 

اإلحـــســـاس بــالــمــقــام الـــعـــراقـــي، إنــــه الــفــنــان ولـــيـــد الــشــامــي، 

صـــــاحـــــب أغــــنــــيــــة »ضــــحــــكــــة الـــــعـــــمـــــر«، وهــــــــو الــــــــــذي لــــــم يــكــتــف 

بالغناء فقط وإنما احترف التلحين، ناحتًا له مكانة بارزة 

في الساحة الفنية العربية. 

فرح
وليد أطل على المأل، من على مسرح اليوبيل، حامالً في 

جــعــبــتــه الــكــثــيــر مـــن الـــفـــرح والـــحـــب، الــــذي نــثــره عــلــى الــذيــن 

توافدوا على ساحة اليوبيل، أمالً باقتناص لحظة طرب، 

واالســـــتـــــمـــــتـــــاع بــــأغــــنــــيــــات الـــــشـــــامـــــي، الـــــــــذي أبـــــــــدع فــــــي تـــقـــديـــم 

ــــلـــــي«، وكــــذلــــك »ذهــــــب ذهـــــــب«، ومـــعـــهـــا »أحـــبـــه  أغــنــيــتــه »أصـ

كـــلـــش«، مـــدخـــالً الــجــمــهــور فـــي ســـاحـــات الـــطـــرب والـــغـــنـــاء، 

وهــو الـــذي تفاعل معهم كــثــيــراً، وحــلــق فــي فــضــاء الحدث 

األروع عــالــمــيــًا، الـــذي يــــزوره الــشــامــي لــلــمــرة األولــــى، حيث 

وصفه فــي حديثه مــع »الــبــيــان« بالحدث العالمي الكبير، 

قــــــائــــــالً: »يــــشــــرفــــنــــي أن أكــــــــون جــــــــــزءاً مـــــن هـــــــذا الــــــحــــــدث، وأن 

أقـــف عــلــى مــســارحــه، مــع هـــذه الــكــوكــبــة الــفــنــيــة الــتــي تغني 

على أرضه، متوجهًا بالشكر إلى القائمون على المعرض 

ــــا يــــقــــومــــون بـــــه مــن  الـــــدولـــــي »إكــــســــبــــو 2020 دبـــــــــي«، عـــلـــى مـ

تنظيم رائع. 

نجاح
خـــــــالل الــــحــــفــــل، أجـــــــــاد الــــشــــامــــي بــــأغــــنــــيــــاتــــه، حــــيــــث ألـــــقـــــى مــا 

فـــي جــعــبــتــه مـــن ألـــحـــان وأغـــنـــيـــات عــلــى مـــســـرح »الــيــوبــيــل«، 

وجلها سبق له أن حقق نجاحًا الفتًا على األرض، وحلق 

عــالــيــًا فــي الــفــضــاء اإللــكــتــرونــي، محققًا مــشــاهــدات عالية، 

تتجاوز الماليين، وهو ما جسده التدفق الجماهيري على 

الحفل، وتفاعلهم الــالفــت مــع الشامي، الــذي تــعــاون مع 

العديد من نجوم العرب والخليج واإلمـــارات، ســواء على 

مستوى اللحن أو الغناء.

حضور
الــفــنــان ولــيــد الــشــامــي، مــعــروف بحضوره 

الـــــدائـــــم عـــلـــى الــــســــاحــــة، ال يـــغـــيـــب عــنــهــا 

ــــهـــــو دائـــــــــــم الـــــحـــــضـــــور ســـــــواء  أبـــــــــــــــداً، فـ

عــــبــــر األغـــــــانـــــــي أو األلــــــــحــــــــان، وهــــا 

هـــو يــطــل مــــجــــدداً رفـــقـــة الــفــنــان 

ــــيــــــد،  ــــعــ والـــــــمـــــــلـــــــحـــــــن فـــــــــايـــــــــز الــــــســ

الــذي تعاون معه أخيراً في 

أغــــــنــــــيــــــة »حــــبــــيــــب 

روحــــــــي« الــــتــــي كـــتـــب كــلــمــاتــهــا حـــمـــيـــد الــــنــــيــــادي، بــيــنــمــا صـــاغ 

ــــيـــــاق قــــال  ــــايـــــز الــــســــعــــيــــد، وفـــــــي هـــــــذا الـــــسـ جـــمـــلـــهـــا الـــلـــحـــنـــيـــة فـ

الشامي لـ»البيان«: تعاوني الفني ليس قاصراً على الفنان 

فــايــز الــســعــيــد، الــــذي أحــتــفــظ مــعــه بــعــالقــة أخـــويـــة، وإنــمــا 

مـــــع كــــافــــة الـــفـــنـــانـــيـــن الــــــعــــــرب، الـــــذيـــــن أعــــتــــبــــرهــــم »حـــبـــايـــبـــي« 

وإخــــوانــــي وأصـــدقـــائـــي، وكــنــت ومــــا زلــــت مــســتــعــداً لــلــتــعــاون 

معهم، و)عيوني لهم( في كل ما يطلبونه مني سواء على 

مــســتــوى الـــلـــحـــن«، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لـــم يــغــلــق الــشــامــي 

األبـــواب أمــام أي تــعــاون فني على مستوى الــغــنــاء، قائالً: 

»أرحـــــــــــــب بــــــذلــــــك ولــــــكــــــن بــــــشــــــرط أن يــــــكــــــون الـــــعـــــمـــــل يــــلــــيــــق بـــنـــا 

جميعًا«.

مفاجأة
ــــًا فــــــي اآلونـــــــــــة األخــــــيــــــرة،  ــــيـ ــــالـ نـــــشـــــاط الـــــشـــــامـــــي الــــفــــنــــي بــــــــدا عـ

حيث يستعد حاليًا إلصـــدار »ميني ألــبــوم«، حيث قــال: 

حــالــيــًا أقــــوم بــالــتــحــضــيــر لــمــيــنــي ألـــبـــوم مـــع شــركــة روتـــانـــا، 

ــــا بــــيــــن 4 أو 5 أغـــــنـــــيـــــات، مـــبـــيـــنـــًا أنــــه  ويـــتـــضـــمـــن األلــــــبــــــوم مــ

يــتــوقــع أن يـــرى األلــبــوم الــنــور فــي شــهــر فــبــرايــر المقبل، 

موضحًا أن األلبوم وأغنياته المقبلة ستمثل مفاجأة 

لجمهوره. 

صرح
ــــامـــــي كــــــــان قــــــد أهــــــــــدى دبــــــــي واإلمـــــــــــــــــارات أخـــــيـــــراً  الـــــشـ

أغـــنـــيـــتـــه »حـــبـــيـــبـــتـــي دبــــــــــي«، الــــتــــي كــــتــــب كــلــمــاتــهــا 

الـــشـــاعـــر أحـــمـــد الــــمــــري، بــيــنــمــا تـــولـــى الــشــامــي 

بــــنــــفــــســــه صـــــيـــــاغـــــة جــــمــــلــــهــــا الــــلــــحــــنــــيــــة، وكـــــــان 

الــــشــــامــــي وعــــبــــر حــــســــابــــه الــــرســــمــــي عــلــى 

إنــــــــســــــــتــــــــغــــــــرام، قـــــــــد وصــــــــــــف حـــــفـــــلـــــه فـــي 

معرض »إكسبو 2020 دبي« بـ»ليلة 

من أروع الليالي«، وأضــاف: شكراً 

لـــلـــجـــهـــة الـــمـــنـــظـــمـــة الـــــرائـــــعـــــة، شــــكــــراً 

لــــــكــــــل الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن فـــــــــي هـــــــــــذا الــــــصــــــرح 

ــــراً لـــلـــفـــرقـــة الـــمـــوســـيـــقـــيـــة  ــــكــ الــــكــــبــــيــــر، شــ

الرائعة بقيادة األستاذ وسام خصاف.

«  واثق اتمت وعروسه 
دانا عبيد في لقطة 
تذكارية بـ»إكسبو«
| تصوير: إبراهيم صادق

إبداع 
في ساحات الطرب 

وتحليق في فضاء 
الحدث األروع عالميًا

«   وليد الشامي تألق على مسرح اليوبيل | تصوير: أحمد عبيد 



دبي- وائل نعيم 

 2020 إكــــــــــســــــــــبــــــــــو  يــــــــحــــــــتــــــــفــــــــي 

دبــــــــــــــــــــــــــــــي، بــــــــــــعــــــــــــد غــــــــــــــــــــــــد، الــــــــــــــــــذي 

يــــصــــادف 18 ديــســمــبــر الــــجــــاري، 

باليوم العالمي للغة العربية. 

أعــــلــــنــــت ذلـــــــك شـــــونـــــا مــــاكــــغــــي نـــائـــب 

رئيس االتصال في »إكسبو 2020 دبي«، 

خالل اإلحاطة اإلعالمية، وقالت: سوف يتم 

تــنــظــيــم فــعــالــيــة فـــي جـــنـــاح االســـتـــدامـــة، لــالحــتــفــاء 

بــالــمــنــاســبــة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع جـــامـــعـــة الـــــــدول الــعــربــيــة، 

ــــو الـــغـــيـــط األمــــيــــن الــــعــــام لـــجـــامـــعـــة الــــــدول  بـــحـــضـــور أحــــمــــد أبــ

العربية، والدكتور علي عبد الله موسى األمين العام للمجلس 

الدولي للغة. 

تواصل 
وذكـــرت شــونــا مــاكــغــي، أن اللغة العربية إحـــدى لــغــات الــتــواصــل بين 

الــشــعــوب، وتــحــظــى بــأهــمــيــة كــبــيــرة، ويــبــلــغ عـــدد المتحدثين بــهــا أكثر 

من 400 مليون شخص، ويتوزع متحدثوها بشكل رئيس في الوطن 

العربي.

وتعتبر اللغة العربية، أحد أركــان التنوع الثقافي للبشرية، ومن 

أكثر اللغات انتشاراً واستخداماً في العالم، ويحتفل العالم باليوم 

العالمي للغة العربية، في الثامن عشر من ديسمبر سنوياً. 

اللغة السادسة
ــــيـــــة، ألنــــــــه الــــيــــوم  ــــيـــــار هــــــــذا الــــــتــــــاريــــــخ، لــــالحــــتــــفــــاء بــــالــــلــــغــــة الـــــعـــــربـ ــــتـ وتــــــــم اخـ

الــــذي اتـــخـــذت فــيــه الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة فـــي عـــام 1973، 

قـــرارهـــا الــتــاريــخــي، بـــأن تــكــون الــلــغــة الــعــربــيــة لــغــة رســمــيــة ســادســة في 

المنظمة، ويزخر تاريخ اللغة العربية، بالشواهد التي تبين الصالت 

الــكــثــيــرة والــوثــيــقــة، الــتــي تــربــطــهــا بــعــدد مــن لــغــات الــعــالــم األخـــــرى، إذ 

كـــانـــت الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة حــــافــــزاً إلـــى 

ــــا، كــمــا  ــــرهــ ــــارف ونــــــشــ ــــعــ ــــمــ إنــــــتــــــاج الــ

ســـاعـــدت عــلــى نــقــل الــمــعــارف العلمية 

والــفــلــســفــيــة الـــيـــونـــانـــيـــة والــــرومــــانــــيــــة إلـــــى أوروبــــــا 

فــــي عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة، وأتــــاحــــت لـــغـــة الـــضـــاد، 

إقـــامـــة الـــحـــوار بــيــن الـــثـــقـــافـــات، عــلــى طــول 

ــــريـــــق  الـــــــمـــــــســـــــالـــــــك الــــــــبــــــــريــــــــة والــــــــبــــــــحــــــــريــــــــة لـــــطـ

الــحــريــر، مـــن ســـواحـــل الــهــنــد إلـــى الــقــرن 

األفريقي.

دور مهم  
ــــر مـــــــــوضـــــــــوع الـــــــــيـــــــــوم الــــــعــــــالــــــمــــــي لـــلـــغـــة  ــــبــ ــــتــ ــــعــ ويــ

ــــــوان »الــــلــــغــــة  ــنـ ــ ــ ــــهــــــذا الــــــــعــــــــام، تـــــحـــــت عـ ــــيـــــة لــ الـــــعـــــربـ

العربية والتواصل الحضاري«، بمثابة نداء للتأكيد 

مــــجــــدداً عـــلـــى الـــــــدور الـــهـــام 

الذي تؤديه اللغة العربية، 

التي تعلب دوراً هاماً في مد 

جسور التواصل بين الناس في 

الثقافة والعلم واألدب،  مجاالت 

وغــــــــيــــــــرهــــــــا مــــــــــن الـــــــــمـــــــــجـــــــــاالت الــــــكــــــثــــــيــــــرة، 

دبـــــــــــي،   2020 إكـــــــســـــــبـــــــو  يــــــســــــلــــــط  وســـــــــــــــــوف 

ــــتـــــاريـــــخـــــي، الـــــذي  الـــــضـــــوء عــــلــــى إبــــــــــراز الــــــــــدور الـ

ــــأداة الســـتـــحـــداث  ــ تــضــطــلــع بــــه الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، كـ

المعارف وتناقلها، فضالً عن كونها وسيلة لالرتقاء 

بالحوار وإرساء أسس السالم. 

رحالت تعليمية
ودعت شونا ماكغي، زوار إكسبو، لالنضمام إلى الرحالت التعليمية 

التي تم تصميمها لترجمة أسابيع الموضوعات العشرة، على مدى 

األشـــهـــر الــســتــة إلكــســبــو 2020 دبــــي، وذلــــك فـــي إطــــار بــرنــامــج اإلنــســان 

تــــواجــــه  الـــــتـــــي  الـــــتـــــحـــــديـــــات  تـــســـتـــكـــشـــف أخـــــطـــــر  وكــــــوكــــــب األرض، حــــيــــث 

ــــفـــــرص الـــســـانـــحـــة لـــهـــا مـــــن مــنــظــور  الــــبــــشــــريــــة، وأهــــــــم الـ

ثقافي، واجتماعي، وبيئي، واقتصادي. 

إكــــــســــــبــــــو،  زوار  مــــــــاكــــــــغــــــــي،  دعــــــــــــــت  كـــــــمـــــــا 

لــــــــــــزيــــــــــــارة أجـــــــنـــــــحـــــــة الــــــــــــــــــــدول الـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة، 

للتعرف إلى تجاربهم الغنية بالعديد 

مــــــــــــــن الــــــــــــمــــــــــــوضــــــــــــوعــــــــــــات فــــــــــــــي مـــــخـــــتـــــلـــــف 

الـــــــمـــــــجـــــــاالت، والــــــتــــــعــــــرف إلـــــــــى ثـــقـــافـــة 

وعــــــــــــادات الـــــشـــــعـــــوب، وتــــصــــويــــب أي 

مفاهيم أو أفــكــار خاطئة، قــد تكون 

تكونت لديهم عن بعض البلدان.

واســـتـــعـــرضـــت شــــونــــا مـــاكـــغـــي، خـــالل 

اإلحـــاطـــة اإلعــالمــيــة، الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة 

التي سيتم تنظيمها حتى يوم السبت المقبل.

»إكسبو« يحتفي باللغة العربية 

إبراز الدور 
التاريخي للغة الضاد كأداة 
الستحداث المعارف وتناقلها

تصوير: إبراهيم صادق

 « شونا ماكغي 
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 »اتكلم عربي« 
في الجناح المصري

دبي - مرفت عبد الحميد

نظم الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي فعالية »اتكلم 

عربي« بحضور نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيــرة الدولة للهجرة 

ــــتـــــفـــــال بـــالـــيـــوم  وشــــــــــؤون الـــمـــصـــريـــيـــن بـــــالـــــخـــــارج عــــلــــى هــــامــــش االحـ

العالمي للغة العربية. 

الــمــبــادرة الرئاسية »اتكلم عــربــي«، والتي  وتستمر فعاليات 

تـــهـــدف إلـــــى حـــمـــايـــة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وتـــعـــزيـــز مــكــانــتــهــا بــاعــتــبــارهــا 

ــــيـــــة، حــــتــــى 18 مــــــن الـــشـــهـــر  ــنـ ــ الـــــحـــــاضـــــن األســـــــاســـــــي لــــلــــهــــويــــة الـــــوطـ

الجاري. 

وشهدت الوزيرة نبيلة مكرم الــورش التفاعلية مع األطفال 

وذويـــــهـــــم مـــــن زوار الــــجــــنــــاح، الـــــذيـــــن تـــفـــاعـــلـــوا مـــــع الـــــــــورش الـــتـــي 

تــمــيــزت بـــاألســـلـــوب الــشــيــق والــتــرفــيــهــي كــونــهــا صــمــمــت لــتــنــاســب 

شريحة األطفال المصريين بالخارج، األمــر الــذي أشــاع أجــواء 

مــــن الـــحـــمـــاس بـــيـــن الـــــــــزوار، مــــن كــــل الــجــنــســيــات حـــتـــى مــــن غــيــر 

إلكترونية تهدف  ألــعــاب  تــم تقديم  بالعربية، كما  المتحدثين 

لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة الـــمـــصـــريـــة وتـــرســـيـــخ 

االنتماء لدى األطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وجــــرى أيـــضـــاً تــعــريــف األطـــفـــال بــالــتــطــبــيــق اإللــكــتــرونــي »اتــكــلــم 

عــــربــــي«، لــيــكــون أول تــطــبــيــق إلـــكـــتـــرونـــي لــتــعــلــيــم الــلــغــة الــعــربــيــة 

وموجه للمصريين بالخارج، بطريقة مصممة بغرض التعرف 

عــــلــــى الــــثــــقــــافــــة والــــتــــقــــالــــيــــد الــــمــــصــــريــــة والــــعــــربــــيــــة، لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 

الهوية من خالل تجربة ممتعة، بالتعاون مع دار نهضة مصر 

للنشر، بهدف خلق ربط بين هذه األجيال وبين وطنهم األم.

وتــتــضــمــن الــفــعــالــيــات أنــشــطــة تــرفــيــهــيــة وثــقــافــيــة ألبــنــائــنــا من 

ســن 4 ســنــوات حتى 14 عــامــا؛ لتعلم اللغة العربية والثقافة 

والــهــويــة الــمــصــريــة والــعــربــيــة، كــمــا سيتضمن يـــوم 18 ديسمبر 

جــــلــــســــة حــــــــواريــــــــة حـــــــــول الـــــــمـــــــبـــــــادرة الـــــرئـــــاســـــيـــــة »اتـــــكـــــلـــــم عــــــربــــــي«، 

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

كما تفقدت نبيلة مكرم، الجناح المصري، يرافقها السفير 

عمرو عباس مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات. 

وأكدت وزيرة الهجرة خالل تفقدها أن المشاركة المصرية 

بمعرض »إكسبو 2020 دبي« مميزة للغاية، وجاءت بالشكل 

ــــيـــــن؛ اإلقــــلــــيــــمــــي  ــــتـــــويـ ــــلـــــهـــــا عـــــلـــــى الـــــمـــــسـ ــــانـــــة مـــــصـــــر وثـــــقـ الـــــــالئـــــــق بـــــمـــــكـ

الــدولــة المصرية وتاريخها  والعالمّي، وأن الجناح يليق باسم 

الـــعـــريـــق، ويـــقـــدم مــصــر فـــي ثــــوب »الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة« الــتــي 

نــعــيــش تــكــونــهــا اآلن، ومـــا تمثله كــوجــهــة ســيــاحــيــة واســتــثــمــاريــة 

متميزة بالمنطقة؛ لما تتمتع به من مشروعات قومية عمالقة 

فـــــي مــــجــــال الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وإجـــــــــــــراءات لــــجــــذب االســــتــــثــــمــــارات 

األجــنــبــيــة ومـــدن ذكــيــة ومــنــاطــق صــنــاعــيــة، ويــظــهــر كــل ذلـــك في 

امتداد واضح من حضارتنا وتاريخنا العريق.

حضارة عريقة
وتفقدت الوزيرة أرجاء مبنى الجناح المصري، والذي يعكس 

الـــــحـــــضـــــارة الــــمــــصــــريــــة وأهــــــــم ســــمــــات الـــشـــخـــصـــيـــة الــــمــــصــــريــــة عــبــر 

ــــابـــــوت لـــلـــكـــاهـــن بـــســـمـــاتـــيـــك بــن  ــــتـــــاريـــــخ، الـــــــذي يـــتـــضـــمـــن عــــــرض تـ الـ

أوزيـــر، وهــو تــابــوت أثـــري، تــم اكتشافه مــؤخــراً بمنطقة سقارة 

األثرية، كما تفقد مجموعة من المستنسخات األثرية خاصة 

بـــمـــقـــتـــنـــيـــات الــــمــــلــــك تـــــــوت عــــنــــخ آمـــــــــــون، تـــشـــمـــل الــــقــــنــــاع الـــذهـــبـــي 

والتابوت الملكي وكرسي العرش. كما شاهدت الــوزيــرة نبيلة 

مـــكـــرم الـــعـــرض الــــجــــذاب لــكــافــة الـــتـــطـــورات الـــتـــي تــشــهــدهــا مصر 

حالياً في مختلف المجاالت، ومنها: الصناعة والبنية التحتية 

والـــمـــدن الــذكــيــة والـــمـــشـــروعـــات الــقــومــيــة، وذلـــــك عــبــر شــاشــات 

تفاعلية على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة.

مستقبل زاهر
وحـــــرصـــــت عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــشـــكـــر لــــلــــدكــــتــــورة نـــيـــفـــيـــن جــــامــــع وزيــــــرة 

ــــنـــــاح الـــــمـــــصـــــري بـــمـــعـــرض  ــــنـــــاعـــــة عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم الـــــجـ الـــــتـــــجـــــارة والـــــصـ

ــــهــــــده الـــــجـــــنـــــاح مـــــــن إقـــــــبـــــــال كـــبـــيـــر  »إكـــــســـــبـــــو 2020 دبـــــــــــي، ومـــــــــا شــ

وإشــادات مختلفة، تعكس اإلعــداد والدقة في شكل التنظيم 

والمحتوى للمعرض، وما عكسه الجناح من عظمة الحضارة 

الــمــصــريــة الـــتـــي تــبــعــث عــلــى الــفــخــر، وتــكــشــف قــصــة الــمــصــريــيــن 

وإنــــجــــازاتــــهــــم الـــســـابـــقـــة والـــــراهـــــنـــــة، بـــجـــانـــب الــــتــــعــــّرف إلــــــى حــقــبــة 

جــــــديــــــدة مــــــن الـــــــفـــــــرص، واالحــــــتــــــفــــــال بــــــرؤيــــــة تـــــؤســـــس لــمــســتــقــبــل 

مــــزدهــــر لـــلـــســـيـــاحـــة، والـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، والـــتـــعـــلـــيـــم، وغـــيـــرهـــا مــن 

المجاالت في مصر.  

جانب من الفعالية في الجناح المصري   

نبيلة مكرم وعدد من الحضور خالل مبادرة »اتكلم عربي«    |   تصوير: غالم كاركر 



إعداد: نهى حّوا

يمكن ألي شخص في أي مكان في العالم االنغماس في سحر إكسبو 

2020 دبــــي مـــع األصــــدقــــاء والــعــائــلــة، وذلــــك بــفــضــل الــتــجــربــة الــرقــمــيــة 

الــغــنــيــة الـــتـــي يـــوفـــرهـــا الـــمـــعـــرض لــمــايــيــن الـــــــزوار ســـــواء كـــانـــوا فـــي أرض 

الواقع أو عن بعد من جميع أنحاء العالم. 

وأفاد مقال في موقع مجلة »آب ديفيلوبر« أن الحدث من خال 

تطبيق إكسبو دبــي االفتراضي »إكسبلورر« المتوفر على نظامي »إي 

او إس« و»انـــــــدرويـــــــد« وضــــــع مــــعــــيــــاراً جـــــديـــــداً إلمـــكـــانـــيـــة وصـــــــول الـــنـــاس 

ودمجهم في المناسبات الكبرى، كما أنه وسع رؤية إكسبو العالمية 

لمفهوم »تواصل العقول وصنع المستقبل« في عالم »ميتافيرس« 

االفـــتـــراضـــي الـــــذي يـــربـــط الــمــايــيــن فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم بــفــعــالــيــات 

إكسبو. فتجربة تعدد الاعبين على نظامي »اندرويد« و»أي او اس« 

والـــمـــدعـــومـــة بـــواســـطـــة خـــدمـــات عــلــى الـــســـحـــابـــة، وفـــقـــاً لــلــمــقــال، تتيح 

االتـــصـــال بــيــن الــمــســتــخــدمــيــن فـــي الــمــوقــع وعـــن بــعــد، وتــشــكــل واحـــدة 

مـــن أكــبــر عــمــلــيــات الــتــوظــيــف فـــي الــعــالــم لـــروابـــط الــســحــابــة الــمــســتــمــرة 

مـــا يــتــيــح لــمــايــيــن الـــــــزوار فـــي الـــمـــوقـــع بــتــجــربــة نــــظــــارات الــــواقــــع الــمــعــزز 

المتوافقة بدقة مع مواقع العالم الحقيقي، كما أنها توائم الرقمي 

التفاعلي االجتماعي على مساحة موقع إكسبو، في عالم حي مبني 

من ملفات معمارية للموقع وثري بالمحتوى والتجارب. 

توحيد عالمين
ومــــن نــاحــيــة تــوحــيــد الــعــالــمــيــن الـــرقـــمـــي والــــواقــــعــــي، أفـــــاد الـــمـــقـــال بــأنــه 

يمكن للمستخدم تخصيص الــصــورة الــرمــزيــة »اآلفـــاتـــار« الخاصة به، 

والتي تعمل بالذكاء االصطناعي، والتواصل مع اآلخرين في الوقت 

الفعلي. فأي زائر في موقع إكسبو، قد يرى صديقاً من الجانب اآلخر 

من العالم )ينظر إليه من خال عدسة هاتفه( كصورة رمزية، حيث 

يشاركان الخبرات والتواصل عبر إنشاء مجموعة وإرسال رسائل. 

كما ستربط األجهزة الموجودة في الموقع بين العالمين الواقعي 

والــــرقــــمــــي. فــُتــظــهــر الـــشـــاشـــات الـــذكـــيـــة طـــــرق عـــــرض لــلــمــحــتــوى الــرقــمــي 

لــتــحــســيــن الـــمـــشـــهـــد الـــــمـــــادي لــــــلــــــزوار، وقــــــد تـــــم تـــصـــمـــيـــم تـــطـــبـــيـــق ســطــح 

المكتب لتقليد قدرات تطبيقات الهاتف المحمول من خال االتصال 

بـــنـــفـــس الــــخــــدمــــات الـــســـحـــابـــة لـــلـــمـــحـــتـــوى الـــمـــحـــلـــي وعــــــــرض »االفـــــــاتـــــــار«. 

ومــع »إكسبو دبــي إكسبلورر« يمكن للمستخدمين تخصيص الصور 

الرمزية الخاصة بهم والــتــواصــل مــع اآلخــريــن فــي الــوقــت الفعلي عبر 

الواقعي ـ الرقمي. 

واقع معزز 
بالنسبة للواقع المعزز، أفــاد المقال أنــه باستخدام روابــط السحابة 

»أي آر كــــــــور« مـــــن »غـــــوغـــــل« لـــمـــئـــات مـــــن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــنـــشـــيـــط الـــخـــاصـــة 

بالموقع، يختبر الــزوار محتوى الواقع المعزز للترفيه والتعلم أينما 

كــانــوا فــي إكسبو دبـــي، مــن بــوابــات غامضة إلــى أمــاكــن بعيدة وبحث 

ــــهـــــات مـــخـــلـــوقـــات ســــحــــريــــة، فـــــي أكـــبـــر  عـــــن الــــكــــنــــوز عـــبـــر الــــتــــاريــــخ ومـــــواجـ

عمليات توظيف لروابط السحابة »أي ار كور« في العالم. 

وأشار المقال إلى أن واجهات التأليف الجغرافي المكاني وشبكات 

توصيل المحتوى العالمية لتحديث ونشر محتوى جديد في الوقت 

الــفــعــلــي، تــمــّكــن الــمــصــمــمــون مـــن إطــــاق تـــجـــارب واقــــع مــعــزز تفاعلية 

الـــمـــحـــتـــوى  ــتـــــدفـــــق  ــ جــــــديــــــدة مــــــن أي مـــــكـــــان فــــــي إكــــســــبــــو 2020 دبــــــــــي. ويـ

المدعوم بمجموعة من خدمات استضافة السحابة تلقائياً إلى جهاز 

المستخدم عندما يقترب من موقع أو يتفاعل مع تجربة. هذا ويمكن 

لــلــزوار عــن بعد الــوصــول إلــى محتوى وخــبــرات الــواقــع المعزز نفسها 

عبر توأم رقمي متصل للموقع. 

توأم رقمي 
ووفقاً للمقال، يغطي التوأم الرقمي أكثر من 200 مبنى لمهندسين 

الموقع على طــول مساحته 4.38 كيلومترات مربعة  معماريين عبر 

بـــمـــا فــــي ذلـــــك 192 جـــنـــاحـــاً فـــــريـــــداً، حـــيـــث أمـــضـــى مـــئـــات الــفــنــانــيــن أكــثــر 

من عامين في إنشاء النسخة المتماثلة الرقمية وتعزيزها باإلضاءة 

والــنــظــارات. وتم  المتحركة  والــتــجــارب  الفنية  الديناميكية والتركيبات 

استخدام الواقع االفتراضي لتطوير التصميمات والتجارب حتى قبل 

بناء الموقع. وأشــار المقال إلى بناء التوام الرقمي بدرجة عالية من 

الــدقــة مــن مــلــفــات »كــــاد« الــخــاصــة بــالــمــهــنــدس الــمــعــمــاري وتـــم التأكد 

منها. ونظراً لحجم الموقع وتفاصيله، فإنه من غير الممكن تحميله 

على أجهزة الزوار ويتم بثه إلى الزائرين بناء على موقعهم وقربهم، 

هــــذا فـــي وقــــت يـــراعـــي الـــنـــظـــام قــــــدرات أداء جـــهـــاز الــــزائــــر لــتــقــديــم أعــلــى 

جودة من التمثيل.
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»إنستغرام« يحتفي بالخمسين عبر »فلتر« خاص
دبي - البيان 

احـــتـــفـــل مــــوقــــع الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي »إنــــســــتــــغــــرام« بـــعـــيـــد االتــــحــــاد 

الـــخـــمـــســـيـــن لــــــدولــــــة اإلمــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة الــــمــــتــــحــــدة بــــإطــــاقــــه »فـــلـــتـــر« 

الواقع المعزز باالشتراك مع إكسبو 2020 دبي، ووزارة الخارجية 

والـــتـــعـــاون الــــدولــــي. وتــــم تــطــويــر فــلــتــر الـــواقـــع الــمــعــزز بــالــتــعــاون مع 

وكـــــالـــــة »تــــــي بـــــي دبـــلـــيـــو إيــــــه راد« بـــــدبـــــي، وأصـــــبـــــح مــــتــــاحــــاً اآلن عــلــى 

.)Expo2020Dubai@( صفحة »إنستغرام« الخاصة بالمعرض

ويــتــم تفعيل الفلتر عند توجيه الــكــامــيــرا إلــى كلمة اإلمــــارات أو 

باأللعاب  جــواز سفر إكسبو، ويشتمل على علم اإلمـــارات مقترناً 

النارية والنشيد الوطني، ورقم 50 باللون الذهبي، احتفاًء بمكانة 

الدولة الستضافتها معرض إكسبو الدولي بالتزامن مع احتفالها 

بيوبيل الذهبي.

مسار ملهم
وقال ريحان أسد، الرئيس التنفيذي لبرامج الفعاليات في إكسبو 

2020 دبـــــي: »لـــقـــد تــمــكــنــت دولـــــة اإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة على 

مــــدى 50 عـــامـــاً مـــن رســــم مـــســـار مــلــهــم، لــقــدرتــهــا عــلــى الــجــمــع بين 

المجتمعات، ودعمها لإلبداع والتنوع. وقمنا بمحاكاة هذه الروح 

القائمة على التعاون والوحدة في »إكسبو 2020 دبي«، وتتماشى 

شراكتنا مع »إنستغرام« تماماً مع شعارنا »تواصل العقول وصنع 

الملهمة واســتــبــشــاراً  بــرحــلــة اإلمـــــارات  المستقبل«، لنحتفي ســويــاً 

بالسنوات القادمة«.

ويمكن لمجتمع Instagram استخدام الفلتر من خال:

1. زيارة صفحة )@Expo2020Dubai( على »إنستغرام«، ومن 

ثــم حفظ الفلتر مــن مــن قسم فلتر الــواقــع الــمــعــزز، ]أو[ النقر 

على »تصفح التأثيرات« من قسم )القصص( والبحث عن اسم 

»اليوم الوطني لدولة اإلمارات«

2. حــــال إكـــمـــال عــمــلــيــة الـــحـــفـــظ، قـــم بــتــوجــيــه الـــكـــامـــيـــرا إلــــى »جــــواز 

إكسبو«، وشاهد علم اإلمارات وهو يرتفع.

3. النشر والمشاركة

 )AR( وأصبح بإمكان أي شخص اآلن إنشاء فلتر الواقع المعزز

نـــظـــام أســاســي  بـــاســـتـــخـــدام Spark AR Studio، وهــــو عـــبـــارة عـــن 

لــــلــــواقــــع الــــمــــعــــزز لـــنـــظـــامـــي الـــتـــشـــغـــيـــل »مــــــــــاك« و »ويـــــــــنـــــــــدوز«، يــتــيــح 

لألشخاص إنشاء تأثيرات الواقع المعزز للكاميرات المحمولة.

لفتة استثنائية تتماشى مع أهمية المناسبة

يشمل علم الدولة
 مقترنًا بالنشيد الوطني واأللعاب 
النارية ورقم 50 باللون الذهبي

دبي- البيان

 شاركت مدينة دبي لإلنترنت وحاضة األعمال »إن فايف«، ضمن 

أعــــمــــال الـــنـــســـخـــة الــــســــادســــة لــقــمــة »تـــــي آي إي« الـــعـــالـــمـــيـــة الــمــنــصــة 

األكــبــر مــن نوعها المتخصصة بتعزيز مجتمع ريـــادة األعــمــال التي 

انطلقت أمس في مركز المؤتمرات بـ»إكسبو 2020 دبي« بحضور 

ــــقـــــرار ورواد األعــــمــــال  ومــــشــــاركــــة أبـــــــرز الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة وصــــنــــاع الـ

باإلضافة إلى مختلف الجهات الحكومية المعنية، الذين اجتمعوا 

لمشاركة الـــرؤى والــخــبــرات واســتــعــراض أنــجــح الــمــمــارســات لتنمية 

المشاريع الناشئة ودعم ريادة األعمال في المنطقة. 

بيئات محفزة
ــــلـــــي، مـــــديـــــر حــــاضــــنــــة األعـــــــمـــــــال »إن فــــايــــف«  ــــنـــــوفـ وتــــــحــــــدث ســــعــــيــــد الـ

فــــي جـــلـــســـة حـــــول »مــــحــــفــــزات االبــــتــــكــــار وتـــمـــكـــيـــن مــجــتــمــعــات ريـــــادة 

األعــــمــــال« عـــن الــــــدور الـــحـــيـــوي لــحــاضــنــات ومـــســـرعـــات األعــــمــــال في 

تــمــكــيــن رواد األعـــــمـــــال وأصـــــحـــــاب الــــمــــواهــــب والــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة، 

بفضل ما تقدمه من بيئات عمل محفزة وجامعة لعوامل النمو 

من حيث الربط المباشر بين أصحاب األفكار والمشاريع والخبراء 

والمتخصصين وإتاحة إمكانية الوصول إلى صناع القرار ومصادر 

التمويل، بما يشكل منظومة متكاملة تضمن إنجاح األفكار ذات 

الــقــيــمــة و تــحــويــلــهــا إلـــــى مـــشـــاريـــع واعـــــــدة وبــــهــــذا اإلطـــــــار اســـتـــعـــراض 

النوفلي قصص نجاح األعمال، التي تأسست في حاضنة األعمال

in5 أو فـــــي مـــديـــنـــة دبــــــي لـــإلنـــتـــرنـــت وتـــحـــولـــهـــا لــــنــــمــــاذج يـــقـــتـــدى بــهــا 

إقليمياً وعالمياً في تحويل األفكار المبدعة إلى مؤسسات ناجحة 

وعامات هامة وشركات مليارية »يونيكورن«. 

دور جوهري
ــــايـــــة مـــديـــنـــة دبـــــي لـــإلنـــتـــرنـــت لــقــمــة تــــي آي إي  وجـــــــاءت مـــشـــاركـــة ورعـ

العالمية اســتــكــمــاالً لــدورهــا الــجــوهــري كـــأول وأكــبــر مجمع أعــمــال 

التكنولوجيا، ودورهـــا األساسي  المنطقة مخصص لقطاعات  فــي 

في دعم الشركات الناشئة في مجاالت التكنولوجيا منذ أكثر من 

20 عـــامـــاً تــمــكــنــت مـــن خــــال جـــهـــود الـــتـــعـــاون مـــن الـــتـــوســـع وتــعــزيــز 

التحول الرقمي محلياً وإقليمياً، ودعم مجتمع ريادة األعمال. 

وتستمر أعمال النسخة السادسة من قمة تي آي إي العالمية 

لغاية 16 ديسمبر الجاري، وهي متاحة أيضاً للمتابعة عبر منصة 

الحدث اإللكترونية.

مجلة أمريكية:

»إكسبو - إكسبلورر« 
يدمج العالم

»دبي لإلنترنت« و»إن فايف« تعقدان قمة »تي آي إي« العالمية

مسرعات األعمال تعزز تمكين الشركات الناشئة

 «  مشاركون خالل قمة 
»تي آي إي« | من المصدر 

وضع معيارًا جديدًا لتسهيل وصول الناس



رئيس التحرير المسؤول

 مـنى بو سـمرة

بهجة
فرحة األطفال بفقاعات الصابون التي تحمل ألوان قوس قزح في ساحات »إكسبو 2020 دبي«   |  تصوير: إبراهيم صادق

 مــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار احـــــــتـــــــفـــــــاالت األعـــــــــيـــــــــاد عـــــلـــــى قــــــــــدم وســــــــــــاق فـــي 

جميع أنحاء اإلمارات، يقّدم الجناح األيرلندي في إكسبو 

2020 دبي مجموعة من األنشطة الممتعة للضيوف من 

جــمــيــع األعــــمــــار لــاســتــمــتــاع بــــالــــروح االحــتــفــالــيــة فـــي خــطــوة 

لــجــعــل هـــذا الــمــوســم مــوســمــًا مــمــتــعــًا ال ُيــنــســى فــي إكسبو 

2020.   ســــتــــقــــدم فــــرقــــة عـــــازفـــــي إكــــســــبــــو الــــمــــوهــــوبــــة داخـــــل 

الـــجـــنـــاح األيــــرلــــنــــدي حــــدثــــًا خــــاصــــًا لــعــيــد الـــمـــيـــاد فــــي ســاحــة 

الـــجـــنـــاح الـــخـــارجـــيـــة 24 ديـــســـمـــبـــر، حـــيـــث ســـتـــدعـــو الــضــيــوف 

مــــن جــمــيــع األعـــــمـــــار لـــاســـتـــمـــتـــاع بـــأمـــســـيـــة احـــتـــفـــالـــيـــة رائـــعـــة. 

بـــأداء المعزوفات  الفرقة  قــيــام  المبهج  النشاط  وسيشهد 

 »Fairytale of New York« المفضلة مثل االحتفالية 

 All I Wantو »Do they Know it's Christmas« و

مــع  الـــجـــمـــيـــلـــة  الـــــعـــــروض  مـــــن  والــــعــــديــــد   for Christmas

ــــلـــــى الـــــغـــــنـــــاء مـــــــعـــــــًا. وســــتــــشــــهــــد خــــدمــــة  تــــشــــجــــيــــع الـــــضـــــيـــــوف عـ

الترانيم الجميلة أيضًا قيام العازفين بأداء أغاٍن من كتاب 

األغاني األيرلندي الذي يضم كاسيكيات يعرفها الجميع 

ويحبونها.  )دبي- البيان(

دبي ــ أحمد يحيى

يمثل التعرف على الثقافات والتواصل مع اآلخر جانبًا من أهداف »إكسبو 

2020 دبــــي«، وهـــو حــالــة حقيقية تلمسها خـــال الــتــجــوال بــيــن جــنــبــات هــذا 

الــــــحــــــدث الــــعــــالــــمــــي الــــضــــخــــم الـــــــــذي يـــجـــمـــع شـــــعـــــوب الــــعــــالــــم فــــــي ســيــمــفــونــيــة 

تتناغم ألحانها بشكل رائع، فيما يتيح للزائرين فرصة جيدة للتعرف على 

دول قد تكون في بعض األحيان المرة األولى التي نسمع بها وعن عاداتها 

وثـــقـــافـــاتـــهـــا، مـــثـــل »أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى« الـــتـــي احـــتـــفـــت بـــهـــا ســـاحـــة الــــوصــــل فــي 

قلب »إكسبو 2020 دبي«، ضمن األيام الوطنية للدول المشاركة في هذا 

الحدث الفريد.

 مــــن جــهــتــهــا تـــقـــدم الـــفـــنـــون االســـتـــعـــراضـــيـــة الـــتـــراثـــيـــة والــشــعــبــيــة حـــالـــة نــوعــيــة 

ــــا  ــــهــ ــــتــ ــــابــــــعــ ــــتــ ــــمــ تـــــــــــجـــــــــــذب مــــــــــــــن خـــــــــالـــــــــهـــــــــا الـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــور لــ

واالســــتــــمــــتــــاع بــــهــــا، ومــــــن ثـــــم الــــتــــعــــرف عـــــن قـــرب 

عــــلــــى الــــــــــــــدول، فــــيــــمــــا يــــتــــولــــى فـــــرانـــــســـــوا مــــايــــامــــا، 

راقص في الفرقة الوطنية الفلكلورية، عبر ما 

يقدمه من لوحات فنية، إيصال رسالة جاذبة 

عـــــن وطــــنــــه لـــكـــل شــــعــــوب الــــعــــالــــم، والـــتـــعـــريـــف 

بهوية بــاده من خال رقصات شعبية جميلة 

ــــلـــــد  ــــبـ ــــكــــــس تــــــفــــــاصــــــيــــــل حــــــــيــــــــاة هـــــــــــــذا الـ وبــــــســــــيــــــطــــــة تــــــعــ

األفـــــريـــــقـــــي، حــــيــــث يـــــقـــــول: أتــــيــــت إلـــــــى هــــنــــا لــــكــــي أرى 

الــــعــــالــــم بـــعـــيـــون إكـــســـبـــو ومــــــن ثــــم نـــقـــل مـــعـــلـــومـــات عــن 

بـــــادي إلــــى زوار الـــمـــعـــرض الـــضـــخـــم، مـــن خــــال مـــا نــقــدمــه 

مــن حــفــات متنوعة يستمتع بها الــــزوار، ومــن ثم 

يتواصلون معنا ليعرفوا أكثر عن شعبنا.

ويــبــيــن فـــرانـــســـوا أن »إكـــســـبـــو 2020 دبـــــي« أتـــاح 

لـــــه فــــرصــــة عـــظـــيـــمـــة لـــكـــي يــــعــــرف زواره الـــكـــثـــيـــر عــن 

وطــنــه، معتبراً أن هــذا الــمــعــرض العالمي مذهل 

بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر، بــــمــــا يـــضـــمـــه مـــــن فــــعــــالــــيــــات ال حــصــر 

لــهــا، حــيــث الــعــالــم يجتمع هــنــا، وهـــو أمـــر بالنسبة 

لـــه شــيــق جــــــداً، خـــاصـــة وهــــو الـــــذي يــعــيــش فـــي مــكــان 

بــعــيــد فــي أفــريــقــيــا، مــبــيــنــًا أنـــه ســيــعــود لــوطــنــه بــذكــريــات 

ثرية يحكيها ألصدقائه وعائلته عن اإلمارات وهذا الحدث 

الضخم، مؤكداً أنها تجربة ستظل عالقة بذهنة مدى الحياة.

الجناح األيرلندي 
يحتفل بأعياد الميالد

فرانسوا ماياما.. سفير الفلكلور األفريقي

»الشدة التلمسانية« تروي تاريخ الجزائر
قصة خبرية

وجه من »إكسبو«

دبي - مرفت عبد الحميد

الـــلـــبـــاس الـــتـــقـــلـــيـــدي األصــــيــــل مــــن الـــمـــقـــومـــات الــثــقــافــيــة 

الــمــبــســطــة النـــتـــمـــاء الـــحـــضـــارة ألعـــرافـــهـــا الـــتـــراثـــيـــة، الــتــي 

تـــبـــرز قـــيـــم صـــمـــودهـــا وارتـــقـــائـــهـــا عـــبـــر الــتــمــســك بــالــهــويــة 

والتعريف بالتقاليد التي تميزها لتظهر تنوعها التراثي 

الــذي يــروي تاريخ تعاقب األجــيــال مستلهمة األصالة 

وإرث األجداد.

الـــــكـــــبـــــيـــــرة، فـــهـــي  بــــمــــســــاحــــتــــهــــا  تــــتــــمــــيــــز  الــــــجــــــزائــــــر  وألن 

غــنــيــة بـــاألزيـــاء الــتــقــلــيــديــة مــن جــنــوبــهــا إلـــى شمالها 

ومـــن شــرقــهــا إلـــى غــربــهــا، وبــالــتــنــوع الــثــقــافــي على 

كـــامـــل امـــتـــداد جــغــرافــيــتــهــا، إضـــافـــة إلــــى ضــخــامــة 

تـــراثـــهـــا الـــــذي يــظــهــر ثـــــروة الــتــقــالــيــد ومـــيـــزة الــتــنــوع 

الـــــحـــــضـــــاري فـــــي األزيـــــــــــاء الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، فــــكــــل شــبــر 

مــن الــمــنــاطــق الــجــزائــريــة يـــروي رمــزيــة قومية 

لربوع الوطن.

لــبــاس الـــعـــروس الــجــزائــريــة 

عــروس  التقليدي السيما 

مــــــديــــــنــــــة تـــــلـــــمـــــســـــان الـــــــــذي 

يـــــــــســـــــــتـــــــــعـــــــــرضـــــــــه الــــــــــجــــــــــنــــــــــاح 

الــــــــــجــــــــــزائــــــــــري فــــــــــي مــــنــــطــــقــــة 

التنقل بإكسبو 2020 ضمن 

ــــبـــــوع الـــســـيـــاحـــة الــــجــــزائــــريــــة، مــنــحــتــه  أسـ

منظمة األمــم المتحدة للتربية والعلم 

والــثــقــافــة »الــيــونــســكــو« صــفــة »الــتــراث 

اإلنساني العالمي«، في عام 2012، ضمن ما يسمى 

بالتراث المادي، مع لواحقه المتعلقة بحفل الزفاف 

والـــمـــعـــروف مــحــلــيــاً فـــي الــجــزائــر بــــ»الـــشـــدة« مــثــل حلي 

الــــعــــروس والـــمـــوســـيـــقـــى الــتــقــلــيــديــة الـــمـــرافـــقـــة لــلــعــرس 

ما أقنع اليونسكو أنه فعالً تراث غير مادي فريد من 

نــوعــه فـــي الــعــالــم، كــونــه يــحــكــي تـــاريـــخ الــجــزائــر الــثــري 

بالحضارات العديدة المتعاقبة.

وتروي بعض القصص األسطورية لـ»الشدة«، 

أن الجواهر التي تغطي العروس بأكملها تقريباً 

تحميها من األرواح الشريرة والحسد، إال أن 

األكــيــد أنـــه تـــراث ثــقــافــي حـــرص التلمسانيون 

على صونه جيالً بعد جيل ألنه يولد لديهم 

شعوراً بالهوية واالستمرارية .

وتـــــــعـــــــد »الـــــــــــشـــــــــــدة« مــــــــن أســـــــاســـــــيـــــــات جــــهــــاز 

الــــعــــروس تــلــبــس يـــــوم الـــحـــنـــة وعـــنـــدمـــا تـــزف 

إلــــى بــيــت زوجــــهــــا، وتـــتـــألـــف مـــن قــســمــيــن، 

ــــكــــــون  ــتــ ــ الــــــــــلــــــــــبــــــــــاس والــــــــــــمــــــــــــجــــــــــــوهــــــــــــرات، يــ

ــــتـــــي  الـــــــلـــــــبـــــــاس فـــــيـــــهـــــا مـــــــــن الــــــجــــــبــــــة الـ

تـــــــــصـــــــــنـــــــــع مــــــــــــــــن قــــــــــــــمــــــــــــــاش خـــــــــــاص 

هـــــــــــــــــــو الـــــــــــــــمـــــــــــــــنـــــــــــــــســـــــــــــــوج، وتـــــــــــــطـــــــــــــرز 

بـــــأســـــالك الـــــذهـــــب الـــمـــعـــروفـــة 

بــــــــاســــــــم »الـــــــــمـــــــــجـــــــــبـــــــــود«، تــــــرتــــــدي 

ــــفـــــة  ــيـ ــ ــــقـــــطـ فــــــــوقــــــــهــــــــا الـــــــــــــعـــــــــــــروس ســــــــــتــــــــــرة الـ

بــاإلضــافــة لــلــشــاشــيــة الــمــطــرزتــيــن كذلك 

بـ»المجبود«، وغطاء شفاف للرأس.
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استئناف الحضارة
ال تـــكـــاد الــحــركــة تــتــوقــف فـــي أرجـــــاء مـــعـــرض »إكــســبــو 2020 

دبي«، ففي كل يوم يطل علينا بأمور جديدة ويطرق أبواب 

قـــضـــايـــا مــخــتــلــفــة، جــلــهــا تـــصـــب فــــي إطــــــار اهـــتـــمـــامـــات الــعــالــم 

ــــتـــــشـــــرافـــــه،  أجــــــمــــــع، وتــــســــعــــى إلــــــــى مــــنــــاقــــشــــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل واسـ

بـــهـــدف وضــــع حـــلـــول مــخــتــلــفــة تــمــكــنــنــا مـــن تـــجـــاوز الــتــحــديــات 

الــتــي يــتــوقــع أن تــواجــه الــعــالــم يــومــاً مـــا. جميل هـــذا الــحــراك 

الــذي نشهده في المعرض الدولي، واألجمل أنه يتم على 

أرض تــنــطــق بــالــعــربــيــة، تــقــع فـــي مــنــطــقــة كــانــت عــلــى الــــدوام 

مصدر نور وإشعاع حضاري للعالم أجمع، من بين ثناياها 

ـــديـــــد األمـــــــــم وتـــــأســـــســـــت حـــــــضـــــــارات وولـــــــــــدت لـــغـــات  خـــــرجـــــت عــ

مختلفة حروفها وكلماتها وأصواتها. 

لقد أعاد معرض »إكسبو 2020 دبي« الوهج إلى منطقتنا 

ـــلــــى مــــــا حـــقـــقـــتـــه مــــــن إنـــــــجـــــــازات،  الــــعــــربــــيــــة، وســـــلـــــط الــــــضــــــوء عـ

ومـــا تمتلكه مــن إرث حـــضـــاري، وهـــا هــو يــفــتــح الــعــيــون على 

ــــكــــــل مـــــــا تـــمـــتـــلـــكـــه مـــن  ــــتــــــي يــــحــــتــــفــــي بـــــهـــــا وبــ لــــغــــتــــنــــا الـــــعـــــربـــــيـــــة، الــ

جماليات وثــــراء، وهــو مــا تجسد على األرض، عبر اختياره 

ــــمــــــعــــــرض، وتـــعـــكـــس  لــــمــــجــــمــــوعــــة كــــلــــمــــات تــــعــــبــــر عــــــن فـــــكـــــرة الــ

تقاليدنا وتكشف عن نظرتنا نحو المستقبل، ونظرتنا إلى 

الحضارات والثقافات األخــرى، فتواجد الحرف العربي في 

أرجــاء المكان، فيه تأكيد على الهوية والثقافة التي ننتمي 

لها، وهو ترجمة لما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي بأن »استئناف الحضارة قرار وليس شعاراً«. 

بعد يومين، يحتفي المعرض الدولي باليوم العالمي للغة 

الــــعــــربــــيــــة، بـــوصـــفـــهـــا لـــغـــة الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم، وبـــكـــونـــهـــا واحــــــدة 

مـــن أبـــــرز لـــغـــات الـــتـــواصـــل بــيــن الـــشـــعـــوب، حــيــث يــصــل عــدد 

الناطقين بها إلــى أكثر من 400 مليون شخص، فضالً عن 

كونها اللغة الحضارية األولى في العالم لوقت طويل، لقد 

تـــزال حاملة لرسالة إنسانية متنوعة  كــانــت لغة الــضــاد وال 

في مفاهيمها وأفكارها، وتمكنت على مدار الوقت أن تكون 

لغة حضارة إنسانية واسعة، وبال شك أن احتفاء معرض 

»إكسبو 2020 دبي« بيومها العالمي، فيه انعكاس لمدى 

ــــلـــــغـــــة، والــــحــــضــــور  ــــه هـــــــذه الـ الــــتــــأثــــيــــر والـــــعـــــمـــــق الـــــــــذي تـــتـــمـــتـــع بــ

الالفت الذي تحظى به على الساحة الدولية.

حّياكمـ
«  عادل المرزوقي

فعاليات »إكسبو«

المكان العرضالوقت
اليوم
ساحة الوصلالعيد الوطني لبنغالدش 10:15 

Business إحاطة إعالمية /مالي14:30
Connect Centre

ساحة البحرعرض راقص البارغواي15:30

المرأة في العالمين 16:00
اإلسالمي والعربي

جناح المرأة

16:00Tribal Beats ساحة اليوبيلموسيقى
موسيقى كازاخستان | 20:00

اليوم الوطني
مدرج دبي 

ميلينيوم
غدًا

ساحة الوصلالعيد الوطني لبوتان10:15 
ساحة األرضعرض راقص / األرجنتين11:10

ساحة اليوبيلموسيقى / مالي14:00
Business إحاطة إعالمية / بنغالدش14:30

 Connect
Centre

اليوم الوطني لجمهورية 16:15
مالي

ساحة الوصل
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