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بنما.. إسهامات تدعم المناخ»رحلة الحياة« تاريخ ومستقبل الجزائر

دبي - وام

زارت مــعــالــي عــهــود بــنــت خــلــفــان الــرومــي وزيــــرة دولـــة للتطوير 

الحكومي والمستقبل، جناح دولة الجزائر في إكسبو 2020 

دبــــــــي، الــــــــذي يـــقـــع فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــتـــنـــقـــل ويـــحـــمـــل شــــعــــار »رحـــلـــة 

ــــيـــــاة«، حـــيـــث كــــــان فـــــي اســـتـــقـــبـــالـــهـــا عــــطــــار مـــخـــتـــار الـــمـــفـــوض  الـــــحـ

الــــعــــام لـــجـــنـــاح الــــجــــزائــــر، ومــــديــــر الـــجـــنـــاح الــــجــــزائــــري اورحــــمــــون 

مقران.

وتعرفت الرومي خالل الزيارة على تاريخ الجزائر العريق، 

ـــــديـــــــد مـــن  ــــعــ ــ ـــا فــــــــي الـ ــ ــــــودهــ ــــقـ ــلــــــى الــــــمــــــشــــــاريــــــع الـــــــتـــــــي تـــ ــ ــــــت عــ ــــعـ ـــلـــ ـــ واطـ

الــمــجــاالت الــتــي تــركــز عــلــى الــطــاقــة الــمــتــجــددة والــبــنــيــة التحتية 

الرقمية ومدن المستقبل، ومبادرات تمكين الشباب.

وأشــــــــــــــــــــادت الــــــــــرومــــــــــي بـــــــتـــــــاريـــــــخ الــــــــجــــــــزائــــــــر ومــــــشــــــاريــــــعــــــهــــــا لــــبــــنــــاء 

الـــمـــســـتـــقـــبـــل، وأثــــنــــت عـــلـــى الــــعــــالقــــات اإليـــجـــابـــيـــة الـــمـــثـــمـــرة الــتــي 

تجمع بين حكومتي اإلمارات والجزائر في مختلف المجاالت، 

مؤكدة أن إكسبو 2020 دبي، يمثل منصة لتعزيز الشراكات 

الــــدولــــيــــة، ونــــمــــوذجــــاً لـــتـــالقـــي الـــعـــقـــول وتـــكـــامـــل الـــجـــهـــود لــبــنــاء 

ــــيـــــادة دولـــــــة اإلمــــــــــــارات بــتــرســيــخ  ــــا يـــتـــرجـــم رؤى قـ الـــمـــســـتـــقـــبـــل، مـ

نــــــــــمــــــــــوذج الـــــــــتـــــــــعـــــــــاون ومـــــــــشـــــــــاركـــــــــة الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــة والــــــــــخــــــــــبــــــــــرات لــــخــــيــــر 

المجتمعات واألجيال القادمة.

« المهيري تتجول داخل الجناح البنمي | من المصدر« عهود الرومي خالل زيارتها الجناح الجزائري | من المصدر

دبي - وام

زارت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي 

والبيئة، جناح جمهورية بنما في إكسبو 2020 دبــي، وكانت 

في استقبالها آني الم تشونج، مديرة الجناح.

وعبر رحلة بتقنيات الواقع االفتراضي، تعرفت معاليها إلى 

مــزيــد مــن التفاصيل عــن قــنــاة بنما الــرابــط الــمــائــي الــحــيــوي بين 

المحيطين الهادئ واألطلسي، وأهمية هذه الدولة نقطة ربط 

بين األمريكتين والعالم.

ونــــاقــــشــــت مـــعـــالـــيـــهـــا مـــــع الـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــى الــــجــــنــــاح جـــهـــود 

العمل من أجل البيئة والمناخ، واستمعت إلى شرح مفصل 

عــن اإلســهــامــات الــمــحــددة وطــنــيــاً لبنما ضــمــن الــتــزامــهــا العمل 

مــــــن أجــــــــل الـــــمـــــنـــــاخ. وأعـــــــربـــــــت عــــــن امــــتــــنــــانــــهــــا بــــمــــشــــاركــــة كــــــل مــن 

وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة فـــي جــمــهــوريــة بــنــمــا، رامـــــون إيـــــدواردو 

مــارتــيــنــيــز دي ال جــــوارديــــا، ووزيــــــرة الــخــارجــيــة إريـــكـــا مــويــنــز، في 

جلسة نقاشية أقيمت أخيراً بعنوان »الرؤى والرحالت« ضمن 

ســـلـــســـلـــة خــــاصــــة مـــــن الــــمــــحــــادثــــات الـــمـــلـــهـــمـــة عــــقــــدت فـــــي جـــنـــاح 

الــمــرأة، وتــنــاولــت الــقــوالــب النمطية الشائعة بــشــأن األجــنــاس، 

ونـــاقـــشـــت مــجــمــوعــة أفــــكــــار مــــن أجـــــل مــســتــقــبــل ُيـــعـــنـــى بــتــحــقــيــق 

المساواة بين الجنسين.

نــظــمــت شـــرطـــة أبـــوظـــبـــي مـــحـــاضـــرة تــخــصــصــيــة عــــن »تـــطـــويـــر مــنــظــومــة 

الـــتـــطـــويـــر والـــتـــغـــيـــيـــر فــــي شـــرطـــة أبــــوظــــبــــي« وذلــــــك بـــجـــنـــاح »فـــــزعـــــة« فــي 

ــــًا مـــــن حــــرصــــهــــا عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق أولـــويـــتـــهـــا  إكــــســــبــــو 2020 دبــــــــي، انـــــطـــــاقـ

»الــــــــريــــــــادة الــــمــــؤســــســــيــــة«، والــــــهــــــدف االســــتــــراتــــيــــجــــي »تــــرســــيــــخ اإلبـــــــــداع 

واالبتكار والجهوزية للمستقبل«.

وأكـــــد الـــمـــقـــدم الـــدكـــتـــور الــمــهــنــدس نـــاصـــر مــحــمــد الـــســـاعـــدي، رئــيــس 

قسم التطوير والتغيير بإدارة االبتكار واستشراف المستقبل أهمية 

منهجية الــتــطــويــر والــتــغــيــيــر فــي الــحــكــومــات والــعــمــل األمــنــي ودورهـــا 

في دعم اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية.

واستعرضت المحاضرة العديد من المواضيع وأبرزها: استراتيجية 

ــــيـــــة الــــــــمــــــــرنــــــــة، وآلــــــــيــــــــات  ــــيـــــمـ ــــنـــــظـ ــــتـ الــــــــــذكــــــــــاء االصــــــــطــــــــنــــــــاعــــــــي، والـــــــهـــــــيـــــــاكـــــــل الـ

ــــيــــــات مــــــواجــــــهــــــة وبــــــــــــاء كـــــوفـــــيـــــد 19 واالســــــــتــــــــعــــــــداد لـــغـــيـــرهـــا  ــــيــــــجــ ــــراتــ ــــتــ واســ

ــــئـــــة والــــــكــــــوارث، ومـــنـــظـــومـــة دعـــــم اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار، والــــمــــهــــارات  مــــن األوبـ

المتقدمة والمستقبلية لمنتسبي شرطة أبوظبي. )أبوظبي - وام( 

»منظومة التطوير« 
طريق الريادة المؤسسية

جانب من الفعالية 
في جناح فزعة | 

البيان 

مذكرة 
تفاهم 
لتطوير خدمات 
الملكية الفكرية

دبي - وام 

ـــكــــيــــة الـــــفـــــكـــــريـــــة بــــــاألمــــــانــــــة الــــعــــامــــة  وّقــــــــــــع مــــــركــــــز تـــــــدريـــــــب الــــمــــلـ

لمجلس الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، مــذكــرة تفاهم 

مــــــع »جــــمــــعــــيــــة اإلمــــــــــــــــارات لـــلـــمـــلـــكـــيـــة الـــــفـــــكـــــريـــــة«، فــــــي جـــنـــاح 

المجلس في معرض »إكسبو 2020 دبي«،  بهدف تحقيق 

المثمر بين الطرفين، في مجال تطوير خدمات  التعاون 

الملكية الفكرية.

وّقــع المذكرة كــل مــن الــلــواء الدكتور عبد الــقــدوس عبد 

الــــــــــرزاق الـــعـــبـــيـــدلـــي رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة »جـــمـــعـــيـــة اإلمــــــــارات 

للملكية الفكرية«، والمهندس عبد الله بن صالح المزروع 

مدير عام مكتب براءات االختراع في األمانة  العامة لمجلس 

الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، بـــحـــضـــور أعــــضــــاء مــجــلــس 

إدارة جمعية اإلمارات للملكية الفكرية، وموظفي الطرفين.

 وتهدف المذكرة إلى تفعيل وتبادل الخبرات والممارسات 

المطبقة مــن قــبــل الــطــرفــيــن فــي مــجــاالت الملكية الفكرية، 

ونـــــشـــــر الــــتــــوعــــيــــة، وإبــــــــــــراز أهــــمــــيــــة حــــمــــايــــة الـــمـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة، 

واإلســــهــــام فـــي تــقــديــم الـــرعـــايـــة الــمــمــثــلــة فـــي الـــخـــبـــرات الــفــنــيــة 

والقانونية واإلداريــــة، إلــى جانب تــبــادل الخبرات فــي مجال 

التطوير والتدريب العلمي والتقني.

كما تهدف إلى التعاون المتبادل والمشترك، في تقديم 

الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة وورش الــعــمــل، والــــــدورات والـــمـــبـــادرات، 

المواد  الفكرية، وتوفير  الملكية  الــوعــي حــول حقوق  لنشر 

المتعلقة بالممارسات ذات العالقة بالملكية الفكرية.

وتــــنــــص الـــــمـــــذكـــــرة، عـــلـــى تـــقـــديـــم االســـــتـــــشـــــارات فـــــي مـــجـــال 

الــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة، ووضـــــع بـــرامـــج مـــتـــطـــورة لــتــحــقــيــق أهــــداف 

الــــمــــذكــــرة، والـــتـــســـويـــق اإلعـــــالمـــــي، إلـــــى جـــانـــب تــشــكــيــل لــجــنــة 

مشتركة لمتابعة تنفيذ بنودها.

خالل التوقيع على مذكرة التفاهم في جناح مجلس التعاون الخليجي | وام

 المذكرة 
تهدف إلى تفعيل وتبادل 
الخبرات الفنية والقانونية 
واإلدارية

دبي - عبير يونس

تـــبـــرز الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة 

تــــــروج  ــتــــــي  ــ فــــــي إكــــســــبــــو 2020 دبـــــــــي، والــ

ـــتـــــدامـــــة وصــــحــــة،  ــــثـــــر اســ لــــحــــيــــاة جـــــديـــــدة أكـ

وعــــمــــلــــت الــــكــــثــــيــــر مــــــن هــــــــذه الـــــشـــــركـــــات عــلــى 

ــــنـــــحـــــة  رعــــــــايــــــــة األنــــــشــــــطــــــة فــــــــي الــــــعــــــديــــــد مــــــــن األجـ

الــــمــــشــــاركــــة فـــــي إكــــســــبــــو، مـــــن بـــيـــنـــهـــا »كـــومـــفـــيـــتـــا« 

الــتــي تــعــد عــضــواً مــن مجموعة كــيــر كولكتيف التي 

ُتــعــتــبــر إحــــدى أبــــرز الــجــهــات الــراعــيــة والـــمـــورديـــن لجناح 

ــــتـــــدامـــــة، والــــــــذي يــســلــط  نـــيـــوزيـــلـــنـــدا الـــكـــائـــن فــــي مــنــطــقــة االسـ

الــضــوء عــبــر مــعــروضــاتــه عــلــى مــفــهــوم »كايتياكيتانغا« الــذي 

يعني الرعاية في ثقافة الماوري.

حياة صحية
وكـــــان مــؤســســا كــومــفــيــتــا، كـــلـــود ســـتـــراتـــفـــورد وآالن بــوجــيــن، 

ــــاء مـــــمـــــارســـــات تــــربــــيــــة الــــنــــحــــل الــطــبــيــعــيــة  ــــيــ قــــــد أســــهــــمــــا فــــــي إحــ

وعــززا األعمال التجارية المرتبطة بتربيتها من خالل »فعل 

الــخــيــر«، وال يــزال جوهر عملها مبنياً على الــركــيــزة نفسها، 

إذ تؤمن كومفيتا بأن النحل والعسل الصحيين ينبثقان عن 

أرض ومحيط صحيَّين، لذلك تضع خاليا النحل في الغابات 

النائية بعيداً عن التلوث، علماً أّن نيوزيلندا دولة خالية من 

المحاصيل المعدلة وراثياً. وتسعى كومفيتا إلى المساهمة 

في تعويض البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات اإلنتاج، 

فــــدائــــمــــاً مـــــا تـــعـــمـــل عـــلـــى الـــحـــّد 

من تأثير انبعاثات الكربون، إذ زرعت 

عام 2018 أكثر من مليوَني شتلة »مانوكا« في جميع أنحاء 

نيوزيلندا، ليبلغ عددها اإلجمالي 4 ماليين شتلة منذ عام 

2016. وأيــنــمــا ُتــــزرع شــتــالت الــمــانــوكــا، تــتــجــّدد تــربــة األراضـــي 

الــمــهــّمــشــة والـــمـــتـــآكـــلـــة، وتـــغـــدو مــــمــــّرات الـــمـــيـــاه أكـــثـــر نـــقـــاوًة، 

فتسهم بالتالي في تعزيز التنّوع البيولوجي المائي وحماية 

الموائل المحلية.

تــســتــضــيــف كـــومـــفـــيـــتـــا عــــــــدداً مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات خــــــالل الـــبـــرنـــامـــج 

الـــــذي يــمــتــّد عــلــى مـــــدار ســتــة أشــهــر، 

ــــتـــــجـــــات حــــصــــريــــة  ــــنـ وتـــــشـــــمـــــل إطــــــــــــالق مـ

وأخـــــرى تــجــريــبــيــة، كــمــا ســتــشــارك في 

فــعــالــيــَتــي تــايــســت نــيــوزيــالنــد ونــيــوزيــالنــد 

داي في يناير. كما ستسلط قائمة طعام 

مــطــعــم تــيــاكــي الـــكـــائـــن فـــي جـــنـــاح نــيــوزيــلــنــدا 

الضوء على عسل مانوكا الفاخر الذي تقدمه 

الــعــالمــة أيـــضـــاً، والــــذي يــشــكــل الــمــكــون الرئيسي 

ــــاعــــــم نـــــيـــــوزيـــــلـــــنـــــديـــــة مـــــــعـــــــاصـــــــرة، مـــن  ــــبـــــعـــــة مــــــطــ فــــــــي سـ

بينها الــجــبــنــة الـــزرقـــاء »كــابــيــتــي كــيــكــورانــجــي المخفوقة 

والــشــمــنــدر الــمــشــوي مـــع الـــجـــوز الــمــكــرمــل والـــتـــوت األســــود 

وصـــلـــصـــة عـــســـل مــــانــــوكــــا مـــــن كـــومـــفـــيـــتـــا و»كــــــــــاواكــــــــــاوا«، وهـــي 

مـــــــــزيـــــــــج بـــــــــاذنـــــــــجـــــــــان مـــــــــشـــــــــوي مــــــــــع بـــــــطـــــــاطـــــــا حـــــــــلـــــــــوة مـــــــهـــــــروســـــــة، 

أفــــوكــــادو، هــلــيــون، فــطــر مــخــّلــل، مـــع صــلــصــة عــســل مــانــوكــا 

من كومفيتا«، وغيرها من الخيارات التي تتناسب مع مزاج 

الزوار. 

 تناغم الطبيعة
يـــــقـــــول الــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي فــــــي مـــجـــمـــوعـــة كــــومــــفــــيــــتــــا، دافــــيــــد 

بانفيلد: »يرتكز جناح نيوزيلندا على مفهوم »كايتياكيتانغا« 

الذي يعني رعاية الطبيعة، فشّكل أحد المبادئ األساسية 

التي تستند عليها عالمة كومفيتا«. وأضــاف: »لذلك نشعر 

وكأّن ثّمة نوعاً من التناغم يربطنا بموضوع جناح نيوزيلندا 

الذي يجّسد بالفعل هدفنا في هذه المنظمة«.

الجناح النيوزيلندي

جناح نيوزيلندا 
رعاية للبشر والشجر 

 النحل أداة للتعرف إلى البيئة النظيفة 
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دبي - البيان 

فازت مبادرة إلنتاج اللدائن الحيوية من األعشاب البحرية 

الــمــســتــزرعــة بــالــقــرب مــن ســواحــل الــهــنــد، بــجــائــزة مؤسسة 

»هــــاك فــــور إيـــــرث« الــتــي يــنــظــمــهــا مــركــز األمــــم الــمــتــحــدة في 

إكـــســـبـــو 2020 دبـــــي وبـــالـــتـــعـــاون مــــع جـــنـــاح الـــســـويـــد ضــمــن 

ــِنـــح الــفــريــق الــفــائــز فــارونــا  حــمــلــة حــلــم مـــن أجــــل األرض. وُمـ

بــلــو جـــائـــزة مــالــيــة قـــدرهـــا عــشــرة آالف دوالر، تــتــمــثــل بــزيــارة 

دراســــــيــــــة إلـــــــى ســــتــــوكــــهــــولــــم، لــــلــــتــــواصــــل مـــــع الــــنــــظــــام الـــبـــيـــئـــي 

ــــائـــــزة »هــــــــاك فـــور  الــــســــويــــدي لــــابــــتــــكــــار، بــــاإلضــــافــــة لــــكــــأس جـ

إيرث«.

»هــــــــــــاك فــــــــــور إيـــــــــــــــــرث«، حــــــــــدث عـــــالـــــمـــــي يــــنــــظــــم عـــــبـــــر شـــبـــكـــة 

اإلنــــــــتــــــــرنــــــــت، بـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــــــرق تــــعــــمــــل عـــــلـــــى إيــــــــجــــــــاد الــــحــــلــــول 

ــــتــــــي يـــمـــكـــنـــهـــا اإلســــــــهــــــــام فـــــــي تــــحــــقــــيــــق األهـــــــــــداف  الــــحــــقــــيــــقــــيــــة الــ

الـــســـبـــعـــة عـــشـــر لــلــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة الــــتــــي أطــلــقــتــهــا األمــــم 

المتحدة ضمن سبع فئات.

وقــــام مــاهــر نـــاصـــر، الــمــفــوض الـــعـــام لــأمــم الــمــتــحــدة 

في إكسبو 2020 دبي، بتقديم الجائزة للفائز قائاً: 

وجد رئيس لجنة التحكيم أن الفائز بجائزة »هاك 

فــور إيـــرث« قــد ابتكر حــاً يمكن تطبيقه، ويمتاز 

ــــيـــــقـــــي ألجــــــل  ــــيـــــر حـــــقـ ــــيـ بــــــــالــــــــقــــــــدرة عــــــلــــــى إحـــــــــــــــــداث تـــــغـ

مــســتــقــبــلــنــا. وســيــفــضــي هــــذا الــحــل إلــــى تسخير 

االبـــــــتـــــــكـــــــار عـــــبـــــر إنــــــــتــــــــاج الـــــــلـــــــدائـــــــن الـــــحـــــيـــــويـــــة مـــن 

األعــــشــــاب الــبــحــريــة مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى الــمــيــاه 

آمنة وخالية من اللدائن، إلى جانب إتاحة 

المزيد من الفرص للنساء من المزارعات، 

ويمثل حاً مناسبًا في ما يتعلق بالمعايير، 

وإمكان الفهم، وقابلية التطبيق، واالبتكار، 

الــتــوّســع االجتماعي، كما يعد أحد  وقابلية 

الـــــــحـــــــلـــــــول الـــــــتـــــــي تـــــســـــهـــــم فــــــــي تــــحــــقــــيــــق أهـــــــــــداف 

التنمية المستدامة.

وقــــالــــت تــيــســا درونـــــكـــــرز، عـــضـــو فـــريـــق فـــارونـــا 

بــــلــــو: لـــــم نــــتــــوقــــع أن نـــفـــلـــح فـــــي ذلـــــــك حــــتــــى اآلن، 

إنـــنـــا مــتــحــمــســون لــلــغــايــة لـــارتـــقـــاء بـــابـــتـــكـــاراتـــنـــا إلـــى 

المستوى التالي، وبمساعدتكم، أعتقد أنه يمكننا 

بالفعل إنجاح هذا األمر، ولذا، شكراً جزياً لكم.

وفي مراسم االحتفال، قّدم الفائزون عن الفئات السبع 

حــلــولــهــم لــمــشــكــات مــتــبــايــنــة إلـــــى رئـــيـــس لــجــنــة الــتــحــكــيــم. 

وقد اختير الفائزون بمختلف الفئات من بين 1,371 فريقًا 

مــــن 121 دولـــــــة. وقـــــد فـــــاز فـــريـــق فــــارونــــا بـــلـــو، مـــبـــدئـــيـــًا ضــمــن 

فئة المياه.

بــيــنــمــا فـــــازت فـــي فــئــة الـــشـــراكـــة، الــمــؤســســة االجــتــمــاعــيــة 

لـــــومـــــيـــــنـــــاس تــــــيــــــن، وهــــــــــي مـــــؤســـــســـــة تــــعــــمــــل عـــلـــى 

الترويج لتوظيف الشباب حسب 

أوضـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم وضـــــــــــــمـــــــــــــان 

درجــــة معينة مــن االســتــقــال الـــمـــادي عــبــر دعـــم الــمــدارس 

الثانوية، والتواصل مع الشركات، وتوفير فترات التدريب. 

والهدف من ذلك تسريع إمكان التوظيف في سن مبكرة، 

برؤية تهدف إلى القضاء على عمالة األطفال بحلول عام 

.2025

وصــــــّمــــــمــــــت مـــــؤســـــســـــة ســــاســــتــــيــــنــــابــــلــــيــــتــــي إنـــــســـــايـــــتـــــس رؤى 

االســـتـــدامـــة الـــفـــائـــزة فـــي فــئــة الــبــيــئــة، تــطــبــيــقــًا لــتــحــديــد األثـــر 

الــــــــبــــــــيــــــــئــــــــي لــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــرارات الــــــــــــتــــــــــــي اتــــــــخــــــــذهــــــــا 

أصــــــــــــحــــــــــــاب الــــــمــــــصــــــلــــــحــــــة، 

حـــــتـــــى يـــتـــمـــكـــنـــوا 

مـــن فــهــم أفـــضـــل لــكــيــفــيــة تــأثــيــر ســلــوكــهــم فـــي الــبــيــئــة، ومــن 

الــمــتــوقــع أن يــحــفــز هــــذا الــتــطــبــيــق أصـــحـــاب الــمــصــلــحــة على 

االلتزام بالتغييرات، عبر التفكير في التأثير اإليجابي الذي 

سينتج عن تغيير سلوكهم.

الــفــائــزة نيتيف  وفــي فئة الصحة، استلهمت المؤسسة 

من التحديات التي أوجدتها جائحة كوفيد 19. إذ قّدمت 

حــلــوالً تــربــط الــمــســافــريــن بــقــوائــم مــن الــمــنــشــآت الصحية، 

واإلرشـــــــــــادات، والـــخـــبـــراء الــمــحــلــيــيــن، والـــتـــي بــــدورهــــا يمكن 

أن تــوفــر فــرص عمل لــأفــراد الــذيــن يعيشون فــي المناطق 

النائية والريفية، فضاً عن زيادة الفوائد الصحية.

وفـــــي فـــئـــة حـــقـــوق اإلنـــــســـــان، أنــــشــــأت دي إم أو إل إل حـــاً 

يــتــيــح لــإنــســان الــحــصــول عــلــى حــقــه الــمــتــمــثــل بــالــمــســاواة في 

ــــال بــــاإلنــــتــــرنــــت والــــمــــعــــرفــــة، إذ ال يـــتـــوافـــر  الــــــوصــــــول إلــــــى االتــــــصــ

لـــكـــل شـــخـــص فــــي الـــعـــالـــم إمــــكــــان الـــــوصـــــول إلـــــى اإلنـــتـــرنـــت، 

وقـــــــــــــــد تـــــــــوصـــــــــل الـــــــــفـــــــــريـــــــــق إلـــــــــــــــى حـــــــــــل يـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم األلــــــــــــــــــواح 

ــــلـــــة بـــــطـــــريـــــقـــــة مـــــســـــتـــــدامـــــة. ــــيـــــة لــــــحــــــل الـــــمـــــشـــــكـ الـــــشـــــمـــــسـ

فيما استخدمت مؤسسة ريسي بلوك الفائزة 

فــــي فـــئـــة الــمــجــتــمــع الـــمـــســـتـــدام، حـــلـــول مــــواد 

الـــــــــبـــــــــنـــــــــاء واإلســـــــــــــــكـــــــــــــــان لــــــــــدمــــــــــج الــــــــمــــــــمــــــــارســــــــات 

الصديقة للبيئة والتقنيات الخضراء في 

منتجاتها، لتصميم مساكن أقل تكلفة 

ومــتــاحــة لــلــجــمــيــع. إذ تـــحـــّول الــنــفــايــات 

والمعّدات الباستيكية إلى مواد بناء 

صديقة للبيئة. وتوصلت يو إن-إديو 

بــاس الــفــائــزة فــي فئة التعليم، إلى 

مــــعــــيــــار تـــصـــنـــيـــف عــــالــــمــــي لـــلـــتـــعـــلـــيـــم، 

يــمــكــن أن تــعــتــرف بـــه أي جــامــعــة أو 

صاحب عمل مستقبلي في العالم. 

والــــــــــهــــــــــدف مـــــــــن ذلـــــــــــك زيـــــــــــــــــادة الــــــفــــــرص 

التعليمية وتعزيز تنقل الشباب في 

جميع أنحاء العالم من خال تقييم 

وترجمة مؤهات الطاب ودرجاتهم. 

ومــن الجدير بالذكر أن جميع الفائزين 

فـــــــــي الـــــــفـــــــئـــــــات الـــــــســـــــبـــــــع، ســـــيـــــنـــــضـــــمـــــون إلــــــى 

حملة حلم من أجل األرض.

حلول صديقة للبيئة »حلم من أجل األرض«

دبي - وائل اللبابيدي

أكــــــد مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد الـــبـــلـــوشـــي مــــديــــر جــــنــــاح دولــــــــة قــــطــــر، أن مـــعـــرض 

»إكــــســــبــــو 2020 دبــــــــي« يــــوفــــر لـــلـــجـــيـــل الــــنــــاشــــئ فــــرصــــة ثـــمـــيـــنـــة لـــاطـــاع 

والــــتــــعــــرف إلـــــى حـــــضـــــارات وشــــعــــوب 192 دولــــــة مـــشـــاركـــة فــــي الـــحـــدث 

ــــر قــــامــــوا مـــنـــذ بـــدايـــة  الـــعـــالـــمـــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن نـــحـــو نـــصـــف مـــلـــيـــون زائــ

المعرض بزيارة جناح دولة قطر الذي يحمل شعار »قطر المستقبل 

اآلن«.

مئات اللغات
لـ»البيان«: تنعكس أهمية معرض  وأضــاف البلوشي في تصريحات 

»إكــســبــو 2020 دبـــي« على المنطقة بــأســرهــا مــن مناحي عـــدة، فهي 

المرة األولى التي يجتمع فيها 192 دولة في مكان واحد، بمساحة 

تـــعـــادل 600 مــلــعــب كــــرة قـــــدم، حــيــث يـــتـــواجـــد عــلــى أرض الــمــعــرض 

خليط من مئات اللغات المختلفة ما يسمح بالتعرف على ثقافات 

وفكر ولغات العالم. ونعتقد أن المعرض يوفر لألجيال المختلفة 

وخصوصاً الجيل الناشئ فرصة ثمينة كي يستقي من حضارة اآلباء 

واألجداد ويستشرف المستقبل ويتعرف على ثقافات العالم.

وأشار إلى أن جناح قطر الذي يقع في منطقة االستدامة يعكس 

الرؤية المستقبلية لرؤية دولة قطر 2030 ويقدم مواضيع عدة يتم 

سردها كرحلة تمتد من ماضي إلى حاضر قطر بشكل مستوحى من 

السيفين والشراع والبحر والنخلتين والتي تشكل شعار دولة قطر.

وأضاف: االستدامة بالنسبة لدولة قطر رحلة ترسخت وانطلقت 

مــن مــاضــي وثــقــافــة األجــــداد والــبــيــئــة الــقــطــريــة وتنعكس فــي الــصــروح 

الـــتـــي تـــم تــشــيــيــدهــا فـــي دولـــــة قــطــر مــثــل »مــلــعــب الـــبـــيـــت« الـــــذي يــأخــذ 

شكل بيت الشعر أو الخيمة التقليدية، وملعب الثمامة الذي يأخذ 

محيطه شكل »القحفية« أو القبعة القطرية وغيرها.

قصة االستدامة
ويضم جناح قطر سبع شاشات تروي من خال أفام الفيديو قصة 

االســتــدامــة وأهــمــيــة نــقــل إرث األجـــــداد إلـــى األجـــيـــال الــمــقــبــلــة واتــصــال 

الفرد باالبتكار والمجتمع واالستدامة والعالم والمسافة 

وثــــقــــافــــة قـــطـــر ولـــمـــحـــة عـــــن رؤيـــــــة قـــطـــر 2030، فــيــمــا 

حــــــافــــــظ مــــصــــمــــم الــــــجــــــنــــــاح عـــــلـــــى إبــــــــــــــراز عــــــــــدد مـــن 

ــــيـــــع الـــــتـــــي تـــعـــكـــس مـــــاضـــــي وحــــاضــــر  الـــــمـــــواضـ

كــــــيــــــف أن االســـــــتـــــــدامـــــــة  قــــــــطــــــــر، وتـــــــــوضـــــــــح 

هـــي جــــزء رئــيــســي مـــن تــفــكــيــر األجــــــداد، 

وأهــمــيــة أن تــحــافــظ األجـــيـــال المقبلة 

عــــلــــى الـــــــمـــــــوارد الــــتــــي حــــبــــا الــــلــــه قــطــر 

بها.

وأضـــــــــــــــــاف: نـــــمـــــا عــــــــــدد الــــــــــــزوار 

من معدل 2000 في بداية 

 ،7000 إلـــــــــــــى  الــــــــمــــــــعــــــــرض 

وفـــــــــــــــــي الـــــــــــــيـــــــــــــوم الـــــــوطـــــــنـــــــي 

لــــدولــــة اإلمـــــــــارات شـــهـــدنـــا أكـــبـــر عـــــدد مــــن الــــــــزوار بــــواقــــع 54 ألـــــف زائـــــر، 

كما حظي الجناح بدرجة كبيرة من تفاعل الــزوار وخصوصاً طاب 

الــمــدارس الذين طرحوا األسئلة وتعرفوا على ثقافة وحــضــارة دولة 

قطر وطرحوا عدداً من األسئلة حول كأس العالم الذي ستستضيفه 

قطر في العام المقبل، خصوصاً خال مشاهدة الشاشة السابعة 

وعـــنـــوانـــهـــا نــجــمــة عـــلـــى الـــعـــالـــم الـــتـــي تــــــروي قـــصـــة كـــــأس الـــعـــالـــم وفـــقـــاً 

لرؤية دولة قطر وكذلك رؤية الفيفا حول الحدث العالمي المرتقب.

وأضــــاف الــبــلــوشــي فــي تــصــريــحــات لـــ »الــبــيــان« إن احــتــفــالــيــات دولــة 

ــــنــــــي، تـــضـــمـــنـــت الــــــبــــــروتــــــوكــــــول الـــــرســـــمـــــي الـــمـــعـــتـــمـــد  قــــطــــر بــــيــــومــــهــــا الــــــوطــ

الحــتــفــاالت الــيــوم الــوطــنــي فــي ســاحــة الــوصــل صــبــاحــاً. وأمـــا فــي فترة 

الــمــســاء فــقــد كـــانـــت هـــنـــاك ثــــاث حـــفـــات ثــقــافــيــة وتــرفــيــهــيــة تضمنت 

عــــرضــــاً لـــفـــرقـــة »ســـــــــوار« الـــقـــطـــريـــة الــــتــــي قــــدمــــت أغــــانــــي كــــــــورال بــالــلــغــة 

الــعــربــيــة وغــيــرهــا مــن الــلــغــات، كــمــا قـــام الــفــنــان فــهــد الكبيسي بغناء 

بعض األغــانــي الوطنية بــاإلضــافــة إلــى الفنان منصور المهندي الــذي 

قــــدم بــعــضــاً مـــن أغـــانـــي الـــتـــراث الــقــطــري الــتــقــلــيــدي وأغـــانـــيـــه الــخــاصــة. 

وأفـــــــاد الـــبـــلـــوشـــي أن جـــنـــاح قـــطـــر أطـــلـــق كـــذلـــك ورشـــــــاً لـــألطـــفـــال قـــامـــوا 

خالها بأنشطة تلوين العلم القطري وصور مرتبطة باليوم الوطني 

لدول قطر والذي يحمل عنوان »مرابع األجداد«، والتي تعكس بيئة 

قطر ومامح من تاريخها.

وفــــي الـــخـــتـــام شــكــر الــبــلــوشــي حــكــومــة اإلمــــــــارات والـــمـــســـؤولـــيـــن في 

اللجنة المنظمة للمعرض على موفور الدعم والتسهيات التي تم 

تقديمها لقطر للمشاركة في المعرض العالمي.

 االستدامة وإرث األجداد 
7 شاشات تروي الحكاية في جناح قطر 

 مدير جناح قطر
 لـ »                            « : 
الحدث فرصة للجيل الناشئ 
للتعرف  إلى ثقافات 192 دولة

« محمد البلوشي
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تحت رعاية محمد بن راشد.. الدورة 22 لوزراء الثقافة تنطلق اليوم

بحث خطة شاملة للنهوض بالثقافة العربية

دبي - رشا عبد المنعم

تــحــت رعـــايـــة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم، 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

تنطلق اليوم فعاليات الدورة 22 للوزراء المسؤولين عن الشؤون 

الثقافية في العالم العربي، بموقع »إكسبو 2020 دبي«، بحضور 

21 وزيــــــــــراً مـــــســـــؤوالً عــــن الـــــشـــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة، وعـــــــدد مــــن الـــمـــديـــريـــن 

العامين للمنظمات الدولية والشخصيات المهمة، وتستمر لمدة 

يومين.

تــــــم اإلعـــــــــــان عــــــن تـــفـــاصـــيـــل الــــــــــــدورة خـــــــال مــــؤتــــمــــر صـــحـــفـــي عــقــد 

بــجــنــاح اإلمـــــــارات فـــي »إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي«، بــحــضــور مــعــالــي نـــورة 

بــنــت مــحــمــد الــكــعــبــي، وزيــــرة الــثــقــافــة والــشــبــاب، والــدكــتــور محمد 

ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

»ألكسو«، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيــرة الثقافة في مصر 

رئيسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن 

الشؤون الثقافية في الوطن العربي.

خطة
الشاملة  الخطة  يناقش  المؤتمر  أن  الكعبي  نـــورة  وأكـــدت معالي 

للثقافة العربية والخطة الخمسية للتراث غير المادي المشترك 

ـــا ســـيـــتـــم مـــنـــاقـــشـــة  ــــبـــــاب فــــــي إبـــــــــــراز الـــــهـــــويـــــة الــــعــــربــــيــــة، كــــمـ ودور الـــــشـ

الــذي عقد مؤخراً  مخرجات المؤتمر العالمي لاقتصاد اإلبــداعــي 

فـــي إكــســبــو، إلـــى جــانــب قــمــة الــلــغــة الــعــربــيــة الــتــي تــعــد األولـــــى من 

نوعها على مستوى الوطن العربي.

وقالت: يأتي »تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها« محاولة 

لـــإســـهـــام فــــي تـــوجـــيـــه الــــجــــدل نـــحـــو رؤيـــــــة مـــوضـــوعـــيـــة لــــواقــــع الــلــغــة 

الــعــربــّيــة فــي مجتمعاتها ولـــدورهـــا فــي هـــذه المجتمعات، انــطــاقــاً 

ــّيــــات  ــــيـــــدان ووصـــــــــــوالً إلـــــــى بــــنــــاء الــــخــــطــــط واالســــتــــراتــــيــــجــ مـــــن رصـــــــد الـــــمـ

االستشرافية بقصد تطوير اإلمكانيات. واعتبرت هذا التقرير بمثابة 

حجر األساس لألجندة الوطنية للغة العربية بأهدافها وأولوياتها 

المرتبطة مع مئوية اإلمارات.

تبادل ثقافي 
وقالت إن مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية يكتسب 

أهــمــيــة خــاصــة، كــونــه ينعقد فــي إكــســبــو 2020 دبــــي، أكــبــر منصة 

ثقافية عالمية تتيح فرصة التعرف إلى ثقافات 192 دولة، وتؤكد 

أن هــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة كــــانــــت عـــلـــى الــــــــــدوام مـــنـــطـــلـــقـــاً لـــلـــتـــبـــادل الـــثـــقـــافـــي 

وواحــة للتاقي اإلنساني والحضاري الــهــادف والبناء، كما ينعقد 

المؤتمر بالتزامن مع االحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وهو 

الـــيـــوم الــــذي تـــم فــيــه اعــتــمــاد الــلــغــة الــعــربــيــة لــغــة رســمــيــة فـــي األمـــم 

المتحدة عام 1973، حيث شكل هذا التاريخ تأكيداً ألهمية ومكانة 

اللغة العربية التي يتكّلم بها حالياً أكثر من 420 مليون نسمة، 

ودورهــــــــا الــــمــــحــــوري فــــي إغــــنــــاء حـــركـــة الــــتــــراث والـــثـــقـــافـــة الــعــالــمــيــة، 

وإثراء مسيرة الحضارة البشرية، عبر هذا الكم الكبير من اإلنتاج 

العلمي خال الفترة الذهبية للحضارة العربية.

وأضـــافـــت: يــأتــي انــعــقــاد الــمــؤتــمــر فــي إطـــار عــاقــات الــتــعــاون بين 

وزارة الــثــقــافــة والـــشـــبـــاب فـــي اإلمـــــــارات والــمــنــظــمــة الــعــربــيــة للتربية 

ــــيـــــذاً لــــــقــــــرار الـــــــــــــدورة الــــحــــاديــــة  ــــنـــــفـ ــــثـــــقـــــافـــــة والـــــعـــــلـــــوم »ألــــــكــــــســــــو«، وتـ والـ

والــــعــــشــــريــــن لـــمـــؤتـــمـــر الــــــــــــوزراء الـــمـــســـؤولـــيـــن عـــــن الـــــشـــــؤون الــثــقــافــيــة 

ــــربــــــي؛ إذ حــــقــــق الــــمــــؤتــــمــــر فــــــي دوراتــــــــــــــه الـــمـــخـــتـــلـــفـــة  ــــعــ فــــــي الــــــوطــــــن الــ

رصـــيـــداً مــهــمــاً مــن الــمــكــاســب واإلنــــجــــازات، تــشــمــل مــجــاالت العمل 

الــــثــــقــــافــــي الــــعــــربــــي الــــمــــشــــتــــرك، وفــــتــــح آفــــــــاق جـــــديـــــدة لــــبــــلــــورة خــطــط 

نــوعــيــة ومـــشـــاريـــع ثــقــافــيــة تـــرفـــع الــثــقــافــة الــعــربــيــة إلــــى الــمــنــزلــة الــتــي 

هي جديرة بها.

 تحديات 
وأشارت معاليها إلى أن المؤتمر ينعقد في مرحلة يشهد خالها 

ــــالـــــم تـــــحـــــديـــــات جـــــمـــــة، نـــتـــجـــت عــــــن جــــائــــحــــة كــــــــورونــــــــا، وأظـــــهـــــرت  الـــــعـ

الحاجة إلى الثقافة واإلبداع والفنون التي منحت الناس األمل في 

مواجهة الجائحة خال اإلغاقات الواسعة التي شهدها العالم، 

وهــو األمــر الــذي يدعونا إلــى تعزيز الصناعات الثقافية واإلبداعية 

لتكون مساهماً رئيسياً في التنمية المستدامة.

وأوضــــحــــت أن الــمــؤتــمــر شــكــل مــنــذ دورتــــــه األولــــــى مــنــصــة رئــيــســة 

لتعزيز آفاق التعاون الثقافي العربي، وبلورة أبعاد جديدة تعزز 

حضور الثقافة العربية واالرتقاء بها، حيث ستشهد هذه الدورة 

بـــحـــث الـــخـــطـــة الـــشـــامـــلـــة لــلــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة وتــحــديــثــهــا بـــهـــدف تــعــزيــز 

التعاون الثقافي العربي البيني ومع ثقافات شعوب العالم، إلى 

جانب توحيد الجهود العربية في المجاالت الثقافية المختلفة، 

بــمــا فــي ذلـــك الــتــعــاون فــي ســبــيــل تسجيل الـــتـــراث غــيــر الـــمـــادي في 

مــنــظــمــة األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم والـــثـــقـــافـــة »يـــونـــيـــســـكـــو«، 

وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود الـــعـــربـــيـــة لـــتـــطـــويـــر مـــنـــظـــومـــة الـــصـــنـــاعـــات الــثــقــافــيــة 

واإلبـــــداعـــــيـــــة. كـــمـــا ســـيـــنـــاقـــش الـــمـــؤتـــمـــر بــــرنــــامــــج ســـفـــيـــر فــــــوق الــــعــــادة 

لـــلـــثـــقـــافـــة الــــعــــربــــيــــة، خــــاصــــة بـــعـــد أن اخـــــتـــــارت »ألـــــكـــــســـــو«، الــشــيــخــة 

اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، أول سفير للثقافة العربية.

التعاون  نــورة الكعبي: اإلمــــارات حريصة على تعزيز  واختتمت 

والـــشـــراكـــة الــقــائــمــة مـــع مــنــظــمــة »ألـــكـــســـو« فـــي الـــجـــوانـــب المتعلقة 

بمجاالت عمل المنظمة كافة، فهي شريك فاعل في قيادة جهود 

الـــتـــعـــاون الـــثـــقـــافـــي الـــعـــربـــي وتـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــدول 

العربية، واستضافة المؤتمر، ترجمة لرؤية قيادتها لدعم الثقافة 

الــعــربــيــة بــاعــتــبــارهــا الــــرابــــط بــيــن شـــعـــوب الــمــنــطــقــة، وتـــأكـــيـــد دورهــــا 

المحوري في هذا المجال.

مشروع مشترك 
مـــن جــهــتــه، أكــــد الـــدكـــتـــور مــحــمــد ولــــد أعـــمـــر، مـــديـــر عــــام الــمــنــظــمــة 

ــــلـــــى الـــــشـــــراكـــــة  ــيـــــة لــــلــــتــــربــــيــــة والـــــثـــــقـــــافـــــة والــــــعــــــلــــــوم »ألــــــكــــــســــــو« عـ ــ ــــربـ الـــــعـ

االستراتيجية بين المنظمة واإلمارات ودورها في تحقيق التكامل 

الثقافي بين الدول العربية، الفتاً إلى إبراز أهم أهداف المشروع 

العاجلة  لتلبية االحتياجات  الــذي جــاء  العربي المشترك  الثقافي 

للفاعلين والــعــامــلــيــن فــي الــحــقــل الــثــقــافــي ومــجــال حــمــايــة وتثمين 

التراث، ولدعم قدرات المؤسسات الثقافية األهلية والرسمية في 

البلدان العربية، إلى جانب أهمية العمل الجاري لتطوير وإعادة 

هـــيـــكـــلـــة عـــمـــل مـــؤتـــمـــر الـــــــــــوزراء الـــمـــســـؤولـــيـــن عـــــن الـــــشـــــؤون الــثــقــافــيــة 

فـــي الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، لــيــتــمــاشــى مـــع تــــطــــورات الــمــرحــلــة خـــاصـــة في 

الحكامة الثقافية، وإلى دور الثقافة في تعزيز قيم الحوار والسلم 

ومواجهة التصدعات والحواجز بين األمم.

ــــيـــــداً لــــهــــذه الـــمـــحـــطـــة الـــمـــهـــمـــة،  وأضــــــــــاف: »ألــــكــــســــو« اســــتــــعــــدت جـ

مــــــؤكــــــداً أن الـــمـــنـــظـــمـــة تـــعـــلـــق آمــــــــــاالً كــــبــــيــــرة عــــلــــى الــــمــــؤتــــمــــر لــلــنــهــوض 

بـــالـــعـــمـــل الــــعــــربــــي الــــمــــشــــتــــرك فــــــي مــــجــــالــــي الــــثــــقــــافــــة والــــــــتــــــــراث، كــمــا 

ستظل اإلمارات شريكاً أساسياً لـ»ألكسو« في العديد من األنشطة 

والــــــبــــــرامــــــج، ال ســـيـــمـــا فــــــي الـــــمـــــجـــــال الــــثــــقــــافــــي، حــــيــــث بــــرهــــنــــت هــــذه 

الـــمـــنـــاســـبـــة عـــلـــى الــتــمــســك بـــهـــذه الـــشـــراكـــة وتـــطـــويـــرهـــا وأكـــــــدت عــلــى 

مـــا يــولــيــه اإلخـــــوة فـــي اإلمـــــــارات مـــن أهــمــيــة كــبــيــرة لــقــطــاعــي الــثــقــافــة 

والــتــراث واســتــعــدادهــم الــدائــم للعمل ســويــاً للنهوض بــهــمــا«. كما 

ســيــتــم تــســلــيــم رئـــاســـة الــمــؤتــمــر مـــن مــصــر رئـــيـــس الــــــدورة الـــــــ21، إلــى 

اإلمـــــــــــارات رئـــيـــســـة الــــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة، كـــمـــا يــتــضــمــن جـــــــدول األعــــمــــال 

المصادقة على موضوع ومكان انعقاد الــدورة القادمة للمؤتمر، 

والتي من المنتظر استضافتها من طرف السعودية.

تواصل
من جانبها، قالت الدكتورة إيناس عبد الــدايــم: نهدف من خال 

المؤتمر إلى مراجعة الخطة الشاملة للثقافة العربية، وهو األمر 

الــــــــذي ال تــــفــــرضــــه فــــقــــط أهــــمــــيــــة الــــبــــحــــث عـــــن ســــبــــل جـــــديـــــدة لــتــعــزيــز 

التواصل والتعاون الثقافي المشترك بين الدول العربية والحاجة 

ــــا تـــــم إنـــــجـــــازه فـــــي الــــفــــتــــرة الــــمــــاضــــيــــة، بـــــل تـــحـــتـــمـــه أيـــضـــاً  لـــمـــراجـــعـــة مـ

الظروف الحالية التي يمر بها العالم في مواجهة جائحة كورونا 

الــتــي وضــعــت كــافــة األنــشــطــة الثقافية عــلــى الــمــحــك، فــي مواجهة 

التباعد االجتماعي الذي أصبح فرضاً حتمياً في كثير من األحيان.

وأكـــــــــــدت أهــــمــــيــــة الــــعــــمــــل الــــثــــقــــافــــي الــــعــــربــــي الــــمــــشــــتــــرك، بـــاعـــتـــبـــار 

الــثــقــافــة هـــي اإلطــــــار األمـــثـــل لــجــمــع شــمــل الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، وتــأتــي 

هذه الدورة لوضع تصورات واقتراحات الدول األعضاء في اللجنة 

الدائمة للثقافة العربية، في إطار التعاون البناء، إلنجاز مشروع 

ــــا األوضــــــــــاع الـــثـــقـــافـــيـــة فـــــي الـــوطـــن  ــــهـ الـــخـــطـــة وتــــطــــويــــرهــــا، وعــــلــــى رأسـ

العربي، وسبل تعزيز التعاون الثقافي العربي المشترك.

وتــقــدمــت بالشكر إلــى اإلمــــارات وصــاحــب السمو الشيخ محمد 

بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، على استضافة المؤتمر، وإلى معالي نورة 

بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، على التنظيم المتميز 

لــهــذه الــــــدورة، وإلــــى الــمــنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم 

»ألــكــســو«، وعــلــى رأســهــا الــدكــتــور محمد ولـــد أعــمــر، وإلـــى الــــوزراء 

وفـــريـــق الــعــمــل الــــرائــــع مـــن خـــبـــراء وبــاحــثــيــن مـــن الــــــدول األعـــضـــاء، 

نــتــائــج ملموسة فــي رفــعــة الثقافة  الــــدورة أن تحقق  متمنية لــهــذه 

العربية، وأن تمد جسوراً جديدة إلى العالم. 

 اليوم.. إعالن الفائزين 
بـ »جائزة الُبردة«

دبي - البيان 

تــحــت رعــايــة وحــضــور ســمــو الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن زايــد 

آل نهيان، وزيــر الخارجية والتعاون الدولي، 

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الــُبــردة في 

دورتــــــــــــه الــــثــــانــــيــــة تــــحــــت شـــــعـــــار »مــــســــاحــــات 

ــــبـــــور.. عــــــوالــــــم لـــــاكـــــتـــــشـــــاف«، والــــــــذي  ــــلـــــعـ لـ

تــنــظــمــه وزارة الــثــقــافــة والـــشـــبـــاب، وذلـــك 

فــــــــــــي مــــــــــركــــــــــز دبــــــــــــــــي لـــــــــلـــــــــمـــــــــعـــــــــارض، الـــــــقـــــــاعـــــــة 

الــجــنــوبــيــة، إكــســبــو 2020 دبــــي، ويستمر 

ثاثة أيام.

وســـُيـــعـــلـــن خــــــال فـــعـــالـــيـــات الــــمــــهــــرجــــان مـــســـاء 

ــُبــــــردة« فــــي دورتـــهـــا  ــ الــــيــــوم عــــن أســــمــــاء الـــفـــائـــزيـــن بـــــ»جــــائــــزة الــ

الــــــســــــادســــــة عــــــشــــــرة، بــــاعــــتــــبــــارهــــا واحــــــــــــدة مــــــن أرفــــــــــع الــــجــــوائــــز 

الــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة فــــــــــي مــــــــجــــــــال الــــــفــــــنــــــون 

اإلسامية.

ويــــــــــــتــــــــــــضــــــــــــمــــــــــــن مــــــــــــــــهــــــــــــــــرجــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــُبــــــــــــــــــــردة 

جـــلـــســـات حــــواريــــة تــســلــط الـــضـــوء 

عــــــــــلــــــــــى الـــــــــــعـــــــــــديـــــــــــد مــــــــــــــن أشــــــــــكــــــــــال 

الــــــــــــــــفــــــــــــــــنــــــــــــــــون اإلســــــــــــــــــامــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة مـــــــن 

ــــبـــــة مـــن  ــــتـــــضـــــافـــــة كـــــوكـ خـــــــــال اسـ

المفكرين والمبدعين في هذه 

الـــــفـــــنـــــون، لــــيــــقــــدمــــوا أكـــــثـــــر مــــــن 57 

جلسة متنوعة، والعديد من ورش 

الــعــمــل، فــضــاً عــن ثــاثــة عـــروض أداء 

حــيــة مــن الــشــرق األوســــط وآســيــا وأفــريــقــيــا، 

إلى جانب مشاهدة األفــام الوثائقية واألفــام الطويلة 

وأفام خاصة باألطفال على مدار ثاثة أيام.
الجائزة تسلط الضوء على العديد من أشكال الفنون اإلسالمية  |  أرشيفية

« نورة الكعبي ومحمد ولد أعمر وإيناس عبد الدايم خالل المؤتمر الصحفي | تصوير: زافير ويلسون

 نورة الكعبي: 
يجب تعزيز الصناعات اإلبداعية 
لتكون مساهمًا رئيسيًا في 
التنمية المستدامة

 محمد ولد أعمر:
 نعلق آمااًل كبيرة على النهوض 
بالعمل العربي المشترك في 
مجالي الثقافة والتراث

إيناس عبد الدايم: 
الجائحة وضعت األنشطة 
الثقافية على المحك في 
مواجهة التباعد االجتماعي
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لغة الضاد
 جسر حضاري 
 من البردي 
إلى البرمجة

دبي - رحاب حالوة 

أضفى »إكسبو 2020 دبي« طابعًا أمميًا على االحتفال باليوم 

العالمي للغة العربية، الذي وافق أمس )18 ديسمبر من كل 

عــــــــام(، حـــيـــث حـــضـــر الـــحـــفـــل نـــخـــبـــة مــــن الـــعـــقـــول والــمــتــخــصــصــيــن 

والـــمـــهـــتـــمـــيـــن بـــلـــغـــة الــــــضــــــاد، ضــــمــــن فــــعــــالــــيــــات »مـــســـتـــقـــبـــل الـــلـــغـــة 

العربية - جسر بين الحضارات«، التي تحتفي باللغة والثقافة 

والـــــــتـــــــراث الـــــعـــــربـــــي، ودار الــــنــــقــــاش حـــــــول مــــاضــــي الــــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة 

المزدهر واحتضانها ثقافات عديدة، بدءاً من الكتابة على ورق 

الـــــبـــــردي وصـــــــــوالً إلــــــى الـــــيـــــوم، حـــيـــث تــــحــــديــــات الـــمـــحـــتـــوى الـــرقـــمـــي 

ولغة البرمجة. 

وأصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها رقم 3190 

في ديسمبر عام 1973، اعتمدت بموجبه إدخال اللغة العربية، 

ضمن اللغات الرسمية، ولغات العمل في األمم المتحدة. 

إرث تاريخي عميق
ــــبـــــاب كــلــمــتــهــا  بــــــــدأت مــــعــــالــــي نــــــــورة الـــكـــعـــبـــي وزيــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة والـــــشـ

بمناسبة االحــتــفــال بــالــيــوم الــعــالــمــي للغة الــعــربــيــة فــي »إكسبو 

2020 دبــــي«، بــعــرض تــجــربــة شخصية لــهــا مــع الــلــغــة الــعــربــيــة، 

حيث نقلتها والدتها من مدرسة خاصة إلى أخرى حكومية في 

الــصــف الــثــالــث االبــتــدائــي - ألنــهــا كــانــت تكتب اللغة العربية من 

اليسار إلى اليمن - بهدف تقويتها في اللغة، وتقدمت بالشكر 

لـــوالـــدتـــهـــا عـــلـــى هـــــذا الـــــقـــــرار. وتـــحـــدثـــت مـــعـــالـــي نـــــــورة الـــكـــعـــبـــي عــن 

اللغة العربية، التي تحمل إرثًا تاريخيًا عميقًا وباعتبارها عنصراً 

أســـاســـيـــًا فـــي مــســيــرتــنــا نــحــو الــمــســتــقــبــل، ووجــــودنــــا فـــي »إكــســبــو 

2020 دبــــــــــي« لــــاحــــتــــفــــاء بــــلــــغــــة الــــــضــــــاد يــــعــــكــــس مــــــــدى اهـــتـــمـــامـــنـــا 

بــلــغــتــنــا، ألنـــهـــا جـــســـر تــــواصــــل وتــــاقــــي الـــثـــقـــافـــات مــــع مــــن حــولــنــا، 

ولــطــالــمــا كـــانـــت دولـــــة اإلمـــــــارات وجـــهـــة لــتــاقــي الــثــقــافــات ومــنــصــة 

للفكر والمعرفة وحاضنة لإلبداع واالبتكار. وقالت: »تولي دولة 

اإلمـــــارات اهــتــمــامــًا كــبــيــراً باللغة الــعــربــيــة وأطــلــقــت الــعــشــرات من 

الـــمـــبـــادرات الــهــادفــة لــدعــم لــغــتــنــا ونــشــرهــا وتــطــويــر كــنــوزهــا فــكــراً 

وعـــلـــمـــًا عـــلـــى الــصــعــيــد الــمــحــلــي والـــعـــالـــمـــي، ومـــــن أبــــرزهــــا تــحــدي 

الـــقـــراءة وجـــائـــزة مــحــمــد بــن راشــــد لــلــغــة الــعــربــيــة وتــأســيــس مركز 

أبـــوظـــبـــي لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة ومـــجـــمـــع الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــشـــارقـــة«. 

وأضـــــافـــــت: »شـــهـــدنـــا قـــبـــل شـــهـــر صــــــدور األجـــــــــزاء الـــخـــمـــســـة األولـــــى 

من المعجم التاريخي للغة العربية، والذي جاء ثمرة الجهود 

المستمرة في األربعين عامًا من صاحب السمو الشيخ الدكتور 

ســــلــــطــــان بـــــن مـــحـــمـــد الــــقــــاســــمــــي عــــضــــو الـــمـــجـــلـــس األعـــــلـــــى حـــاكـــم 

الـــشـــارقـــة، إضـــافـــة نــوعــيــة لــلــمــكــتــبــة الــعــربــيــة يـــــؤرخ لــلــمــرة األولــــى 

ــــفــــــردات لـــغـــة الـــــضـــــاد وتــــــحــــــوالت اســـتـــخـــدامـــهـــا عـــبـــر الــســبــعــة  فـــــي مــ

عـــشـــر قــــرنــــًا الـــمـــاضـــيـــة، ودعــــــت الــبــاحــثــيــن والـــعـــلـــمـــاء إلـــــى دراســـتـــه 

واالســــتــــفــــادة مـــنـــه فــــي مـــؤلـــفـــاتـــهـــم وأبــــحــــاثــــهــــم«.     وخـــلـــصـــت إلـــــى أن 

»لغتنا تواجه  اليوم العديد من التحديات، ولكن الحلول دائمًا 

مـــتـــاحـــة وتـــحـــتـــاج إلـــــى تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود مــــن أجـــــل اســـتـــعـــادة الــلــغــة 

العربية فــي مجالها، وفــي إطــار الــتــزام دولــة اإلمـــارات بالنهوض 

اللغة العربية وتعزيز مكانتها عالمية قمنا بالشراكة مع العديد 

مــــن الـــجـــهـــات الــمــتــخــصــصــة بــــإصــــدار تـــقـــريـــر حـــالـــة الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 

ومــســتــقــبــلــهــا، وذلــــك لــرصــد واقــعــهــا  والــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا، 

وبدورها تتولى وزارة الثقافة مناقشة  توصيات التقرير ونتائجه 

بالشراكة مع مركز أبوظبي للغة العربية، وقمة اللغة العربية 

ــــعــــــاون إلطــــــاق  ــــتــ الـــــتـــــي انـــــعـــــقـــــدت لــــلــــمــــرة األولــــــــــــــى،  لــــبــــحــــث ســــبــــل الــ

مشاريع جديدة في مجال اللغة العربية ودعمها، كما تناقش 

القمة أهــم قضايا اللغة العربية بالموضوعات المختلفة مثل 

الــعــرب بلغتهم  التعليم والسياسات الوطنية وعــاقــة الشباب 

والمحتوى الرقمي والعربية في العوالم الجديدة«.

التواصل غاية اللغة 
وعــبــر أحــمــد أبـــو الــغــيــط األمــيــن الــعــام لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، 

باليوم العالمي للغة العربية  خــال كلمته بمناسبة االحتفال 

في »إكسبو 2020 دبــي«، عن امتنانه لحكومة دولــة اإلمــارات، 

التي لم تّدخر جهداً لدعم الجامعة العربية، وتيسير مشاركتها 

فـــــي »إكــــســــبــــو 2020 دبـــــــــي«، مــــوضــــحــــًا أن الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة كـــانـــت 

أداة رئــيــســيــة لــصــنــاعــة واحـــــــدة مــــن أكـــبـــر شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الــتــي 

عرفها التاريخ البشري. وقــال: »إننا نحتفل باللغة العربية في 

يــومــهــا الــعــالــمــي تــحــت عـــنـــوان: »الــلــغــة الــعــربــيــة: جــســر للتواصل 

الـــحـــضـــاري« وهـــو شــعــار يــنــســجــم مـــع رســـالـــة إكــســبــو 2020 دبــي 

»تواصل العقول وصنع المستقبل«، فالتواصل هو غاية اللغة 

ووظـــيـــفـــتـــهـــا ويــــرتــــبــــط مــــســــتــــوى الـــــتـــــواصـــــل، الـــــحـــــضـــــاري والــــفــــكــــري، 

بـــــمـــــدى قــــــــــدرة الــــلــــغــــة عــــلــــى تــــحــــقــــيــــقــــه، ومــــــــا تــــقــــدمــــه مــــــن إمــــكــــانــــات 

للتكيف مع نظم ثقافية مختلفة«.

شهر العربية 
ــــانـــــة الـــعـــامـــة لـــجـــامـــعـــة الـــــدول  وأعــــلــــن أبـــــو الـــغـــيـــط عــــن إطـــــــاق األمـ

الــعــربــيــة شــهــر الــلــغــة الــعــربــيــة ابـــتـــداء مـــن يـــوم 21 فــبــرايــر المقبل 

الـــمـــصـــادف لـــلـــيـــوم الـــعـــالـــمـــي لــلــغــة األم وحـــتـــى 22 مــــــارس 2022 

ــــاريــــــخ تــــأســــيــــس جــــامــــعــــة الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، بـــالـــتـــعـــاون  الـــــمـــــوافـــــق تــ

مــــع الـــمـــجـــلـــس الـــــدولـــــي لـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة. وتــــحــــدث أبـــــو الـــغـــيـــط عــن 

الحضارة العربية في عصرها الذهبي، قائاً: »منذ القرن الثامن 

ــــــن شــــبــــكــــة واســـــعـــــة  ــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة عـ ــــتـــــحـــــدث فـ ــــــادي، ونــــــحــــــن نـ ــــيـ ــ ــــمـ ــ الـ

ــــيـــــن، الـــتـــي  مــــــن حــــــــــدود الــــمــــحــــيــــط األطـــــلـــــســـــي، وحـــــتـــــى حــــــــــدود الـــــصـ

احتضنت ثقافات شتى، وأديانًا وأعراقًا متنوعة، وكان العنصر 

الــرئــيــســي فــيــهــا الــلــغــة الــعــربــيــة«، وأشــــار إلـــى أن »الــلــغــة العربية 

هــي الــتــي جعلت كـــاً مــن الـــخـــوارزمـــي، وابـــن ســيــنــا، وابـــن رشــد، 

جـــزءاً مــن عــالــم عقلي واحـــد ومشاركين فــي ثقافة واحـــدة تمثل 

اللغة العربية نواتها األساسية، والرابط الجامع بين أوصالها«. 

وأضاف: إن »الشبكة اإلنسانية التي نسجتها الحضارة العربية 

اإلســـامـــيـــة كـــانـــت أعـــظـــم مــنــجــزاتــهــا وأهـــــم إســهــامــاتــهــا فـــي مــســار 

الـــحـــضـــارة الــبــشــريــة كــمــا نــعــرفــهــا، إذ كـــانـــت تــلــك الــشــبــكــة مــجــاالً 

لـــتـــبـــادل الــســلــع والـــبـــضـــائـــع مـــن الــمــحــيــط الـــهـــنـــدي وبـــحـــر الــصــيــن، 

إلى البحر المتوسط، وكانت أيضًا فضاء لتاقي األفكار وتدفق 

المعلومات وإثراء الخبرات في كافة مناحي الحياة«.

  الترجمة واإلبداع 
واســـــتـــــذكـــــر أبـــــــو الــــغــــيــــط الــــعــــصــــر الــــذهــــبــــي لـــلـــثـــقـــافـــة الــــعــــربــــيــــة وهــــي 

الــتــرجــمــة، قـــائـــاً: إن »الــتــرجــمــة كــانــت الـــرافـــعـــة الــمــهــمــة للثقافة 

الــعــربــيــة، غــيــر أنـــهـــا لـــم تــكــتــِف بــهــا بـــل أخـــــذت بــعــد الــنــقــل تضيف 

ــــًا، وبــــعــــد الـــتـــعـــريـــب ُتــــفــــرز مـــنـــتـــجـــًا أصـــــيـــــاً، إذ شــهــدنــا  ــيــ ــ ــــًا ذاتــ إبــــــداعــ

نهضة غير مسبوقة في اآلداب والعلوم والفنون على حد سواء، 

وأنتجت العربية في كافة المجاالت وأضافت للتراث اإلنساني 

ــــيـــــر الـــعـــمـــيـــق  ــــأثـ ــــتـ ــــثــــــاً فـــــــي الـ ــــا نـــــــــرى مــ ــــبـــــه الـــــفـــــنـــــي، كـــــمـ ــــانـ ــــتـــــى فـــــــي جـ حـ

ــــنـــــة والـــســـنـــدبـــاد  والـــمـــمـــتـــد لـــقـــصـــص ألــــــف لـــيـــلـــة ولـــيـــلـــة وكـــلـــيـــلـــة ودمـ

وغـــــيـــــرهـــــا«. ولـــــفـــــت إلـــــــى أن »الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة كـــــانـــــت الــــوســــيــــط فــي 

الــتــرجــمــة والــنــقــل أو الــتــألــيــف واالبـــتـــكـــار، فــلــم تــكــن لــغــتــنــا قــاصــرة 

عــــن اســـتـــيـــعـــاب ثـــقـــافـــة اآلخــــــر وهـــضـــم الـــمـــنـــتـــج الــــحــــضــــاري الـــقـــادم 

إليها من خارجها، بل كانت لغة علم

 وأدب وفــن في آن معًا، وظلت اللغة العربية لوقت طويل 

لــغــة الـــعـــلـــوم الـــتـــي نــهــل مــنــهــا الـــغـــرب لــيــصــنــع نــهــضــتــه فـــي حــركــة 

ترجمة عكسية منذ القرن الثاني عشر«.

وأضــــــــاء أبـــــو الـــغـــيـــط عـــلـــى عـــصـــر الـــيـــقـــظـــة الـــعـــربـــيـــة، مـــنـــذ الـــقـــرن 

الــــتــــاســــع عـــــشـــــر، الـــــــــذي عـــــــرف بـــعـــصـــر الـــنـــهـــضـــة الــــلــــغــــويــــة، »حـــيـــث 

كانت الترجمة سبياً ضروريًا لبث الحيوية في لغتنا العربية، 

وتــعــزيــز مكانتها كــوســيــط فــّعــال لنقل المنتج الــحــضــاري، علمًا 

كان أو أدبًا أو فنًا، من اللغات المختلفة«.

وأشاد أبو الغيط بالمبادرات التي أطلقت لدعم الترجمة من 

وإلى العربية، وذكر منها مشروع »كلمة« لمركز أبوظبي للغة 

العربية، وجائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة، 

وبرنامج »ترجم« لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وغيرها 

من المبادرات التي نفتخر بها ونتطلع إلى المزيد منها.

ورأى أنه من غير الممكن »الحديث عن نهضة جديدة للغة 

العربية دون معالجة مشكلة اإلنتاج العلمي واإلبداع واالبتكار 

الــــعــــربــــي، إذ يـــــــؤدي ضـــعـــف الـــمـــحـــتـــوى الــــعــــربــــي، عـــلـــى الـــوســـائـــط 

المختلفة مــن الــكــتــاب إلـــى اإلنــتــرنــت إلـــى وضـــع يــكــون فــيــه إتــقــان 

اللغات األخرى البوابة الوحيدة المتاحة أمام الشباب للوقوف 

عـــلـــى آخـــــر مـــســـتـــجـــدات الـــمـــنـــتـــج الــــحــــضــــاري اإلنــــســــانــــي، وبــخــاصــة 

الــمــنــتــج الـــعـــلـــمـــي«. وأضــــــاف إن »الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، لــديــهــا الــعــديــد 

مــــن اإلمــــكــــانــــات وســـعـــة األلــــفــــاظ واالشــــتــــقــــاقــــات، مــــا يــجــعــل مــنــهــا 

لــغــة عــلــم بــامــتــيــاز«. واخــتــتــم كلمته قـــائـــاً: إن »الــعــربــيــة بخير ما 

دام الــنــاطــقــون بــهــا مــؤمــنــيــن بــهــا وبــإمــكــانــاتــهــا، وحــافــظــيــن لتراثها 

ورســالــتــهــا ومــقــتــنــعــيــن بــأهــمــيــة تــجــديــدهــا وتــعــزيــز انــفــتــاحــهــا على 

الثقافة العالمية«.

تحديات وحلول
من جانبه، تحدث الدكتور علي عبد الله موسى األمين العام 

للمجلس الدولي للغة العربية عن مواجهة لغة الضاد لحروب 

خارجية، باإلضافة إلى الكثير من التحديات على أيدي أبنائها، 

وأبرزها: تمرد بعض العقول واأللسنة العربية عليها، وضعف 

القدرة اللغوية لدى الطلبة، وعدد من الهيئات التدريسية في 

تدريسها. ولمعالجة ذلك دعا موسى إلى مواجهة التمرد على 

الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بـــشـــجـــاعـــة وحـــكـــمـــة لـــوقـــف تـــحـــولـــهـــا إلـــــى مــشــاريــع 

لتفكيك المجتمعات والدول العربية، وضرب وحدتها الوطنية، 

كما شدد على ضرورة االقتداء باللغات األوروبية التي ال تسمح 

دولــهــا بإضعافها أو إقصائها بالرغم مــن وجـــود لــغــات متعددة 

فـــــيـــــهـــــا. وحــــــــــــذر مــــــوســــــى مـــــــن خــــــطــــــوة إقـــــــفـــــــال أقـــــــســـــــام الـــــعـــــربـــــيـــــة فـــي 

الــجــامــعــات الــعــربــيــة، بحجة عـــدم إقــبــال الــطــاب عليها، نتيجة 

بــدورهــا ووظائفها ومسؤوليتها كلغة  عــدم معرفة المسؤولين 

وطـــنـــيـــة مـــــوحـــــدة، وطــــالــــب وزراء الـــثـــقـــافـــة بـــدعـــم مـــســـابـــقـــة »شــهــر 

الــــعــــربــــيــــة« بــــاإلمــــكــــانــــات الـــــمـــــاديـــــة والــــمــــعــــنــــويــــة، وإدراجــــــــهــــــــا ضــمــن 

تـــوصـــيـــات مــؤتــمــر وزراء الــثــقــافــة فـــي دورتــــــه الــثــانــيــة والــعــشــريــن، 

 ودعا إلى فتح فروع للجامعات العربية في دول العالم أسوة 

بجامعاتهم الموجودة في دولنا.

شكرًا دولة اإلمارات
بدوره، تقدم الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة 

الـــعـــربـــيـــة لـــلـــتـــربـــيـــة والـــثـــقـــافـــة والــــعــــلــــوم، بـــالـــشـــكـــر لــــدولــــة اإلمــــــــارات 

قــــــــيــــــــادة وشــــــعــــــبــــــاً عـــــلـــــى حــــــــفــــــــاوة االســــــتــــــقــــــبــــــال وإتـــــــــاحـــــــــة الــــــفــــــرصــــــة لـــه 

لـــمـــشـــاركـــة الــــعــــالــــم االحــــتــــفــــال بــــالــــيــــوم الـــعـــالـــمـــي لـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، 

ــــفـــــال بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة يـــتـــجـــدد ســــنــــويــــًا،  عــنــدمــا  ــــتـ وقـــــــــال:  إن »االحـ

أقـــرت اليونيسكو بـــأن يــكــون 18 ديــســمــبــر مــن كــل عـــام هــو الــيــوم 

العالمي للغة العربية،  وذلــك إقــراراً بمكانتها وخاصة أنها من 

أبــرز لغات العالم انتشارا وتــداوالً بين مايين البشر في أنحاء 

العالم، كما أنها  مناسبة نؤكد فيها اعتزازنا باللغة في  في بناء 

الــمــعــرفــة ونـــشـــرهـــا واســـتـــخـــدامـــهـــا فـــي تــرســيــخ قــيــم الـــجـــمـــال ومــد 

جسور التعايش والتحاور بين الشعوب وعبر األزمنة«.

ــــلـــــى مـــــــــدى قـــــــــــرون مـــن  ــــانــــــت عـ ــــيـــــة كــ  وأضـــــــــــــــاف: أن »الـــــلـــــغـــــة الـــــعـــــربـ

الــــزمــــن لـــغـــة الـــتـــواصـــل الـــحـــضـــاري والـــثـــقـــافـــي بـــهـــا كـــانـــت الــفــلــســفــة 

والــعــلــوم والــفــنــون واألدب وبــهــا أبـــدع عــلــمــاؤنــا فــي اســتــخــدامــهــا، 

كما  كانت لغة االقتصاد والتجارة والمعامات اإلدارية والمالية 

وأحــبــهــا الــكــثــيــرون مــن غير أبنائها واطــلــعــوا على آدابــهــا وفنونها 

وعلومها«.

شهر للغة العربية يبدأ 21 فبراير

« محمد ولد أعمر « علي عبدالله موسى 

« أحمد أبو الغيط « نورة الكعبي 

  نورة الكعبي:
 جسر للتواصل وتالقي الحضارات

  أحمد أبو الغيط:
 إمكانات للتكيف مع نظم ثقافية 
مختلفة

 علي عبد الله:
 مواجهة التمرد على اللغة العربية 
بشجاعة

 محمد ولد أعمر:
أسهمت في بناء المعرفة 
وترسيخ قيم الجمال

من االحتفال باليوم العالمي للغة العربية | تصوير: زافير ويلسون 
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دبي – مرفت عبد الحميد

بحضور معالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة، والسفيرة 

نبيلة مــكــرم وزيـــرة الهجرة وشـــؤون المصريين فــي الــخــارج وعــادل 

عــبــد الــرحــمــن الــعــســومــي رئــيــس الــبــرلــمــان الــعــربــي، اخــتــتــمــت وزارة 

الــهــجــرة الــمــصــريــة فــعــالــيــات الــمــبــادرة الــرئــاســيــة »اتــكــلــم عــربــي« في 

الــجــنــاح الــمــصــري الــواقــع بمنطقة الــفــرص بـــ»إكــســبــو 2020 دبـــي«، 

حيث نظم العديد من األنشطة والفعاليات التي اختتمت بندوة 

حول أهمية المبادرة التي تعزز لغة الضاد بين أبنائها من العرب 

وليس ألبناء المصريين في الخارج فقط.

وانضم عدد كبير من أبناء الجالية المصرية والجاليات العربية 

من زوار »إكسبو 2020 دبــي«، إلــى أنشطة مبادرة »اتكلم عربي« 

بــــجــــنــــاح مــــصــــر إلــــــــى األنـــــشـــــطـــــة الــــتــــرفــــيــــهــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة الـــــتـــــي نــظــمــتــهــا 

الوزارة، بالتعاون مع شركة »ويل سبرنج«. 

الوطنية لألجيال  التقاليد والقيم  الفعاليات على نقل  وركـــزت 

الــجــديــدة، وكــذلــك التعريف بالثقافة المصرية، بــاإلضــافــة إلذاعــة 

الــتــي غنتها المطربة كـــارول سماحة،  لــلــمــبــادرة،  األغنية الرسمية 

ــــال مــشــاركــتــهــا فـــعـــالـــيـــات الــــمــــبــــادرة بـــالـــجـــنـــاح الـــمـــصـــري، وكــتــبــهــا  خـ

ــــاتــــــب مـــــدحـــــت الـــــــعـــــــدل، وكــــــذلــــــك تــــــم تـــنـــظـــيـــم ألــــعــــاب  ــــكــ الـــــمـــــؤلـــــف والــ

ومسابقات وأنشطة متنوعة لألطفال وجوائز قيمة.

ومــن ناحيتها، أكـــدت معالي الــدكــتــورة ميثاء الشامسي وزيــرة 

دولـــــــة، أن دولــــــة اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة أطـــلـــقـــت الـــعـــديـــد مــن 

المبادرات الخاقة، حيث حملت الدولة على عاتقها مهمة قيادة 

ــــبـــــادرات؛ مــــن أجـــــل الــمــحــافــظــة عـــلـــى الـــلـــغـــة والـــهـــويـــة  ــــمـ الـــجـــهـــود والـ

الـــــعـــــربـــــيـــــة، والــــــنــــــهــــــوض الــــحــــقــــيــــقــــي بــــهــــا عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف الــــمــــســــتــــويــــات 

الــســيــاســيــة، واالقـــتـــصـــاديـــة، واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــمــعــرفــيــة، وتــكــريــس 

ــــاراتــــــي، مــــؤكــــدة أن الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة هــي  مــكــانــتــهــا فــــي الــمــجــتــمــع اإلمــ

قلب الهوية الوطنية، ودرعها وروح األمة وعنصر أصالتها ووعاء 

فكرها وتراثها.

وشــــــــــــددت مــــعــــالــــيــــهــــا عــــلــــى دور األســــــــــــرة فــــــي تــــعــــزيــــز الــــلــــغــــة بــيــن 

الـــنـــشء، بــاإلضــافــة إلـــى ضــــرورة تــعــريــب الــعــلــوم واالعـــتـــزاز باللغة 

والثقافة والتاريخ العربي من أجل دعم لغة الضاد التي تشهد 

اهتماماً بين غير المتحدثين بها بينما قد تلقى إهماالً 

بين أبنائها .

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة 

الـــمـــصـــريـــة أن هـــــذه األنـــشـــطـــة فــــي تــــأتــــي فــــي إطــــار 

تنفيذ المبادرة الرئاسية »اتكلم عربي« بالتزامن مع اليوم العالمي 

للغة العربية الذي يتم االحتفال به في 18 ديسمبر من كل عام، 

وهــــو الـــيـــوم الـــــذي أصــــــدرت فــيــه الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــألمـــم الــمــتــحــدة 

بــإدخــال اللغة العربية ضمن لــغــات عملها الرسمية فــي 18  قــــراراً 

ديسمبر عام 1973.

وأوضــــــحــــــت أنـــــــه ال بـــــد مـــــن االعـــــــتـــــــزاز بـــالـــلـــغـــة مــــشــــيــــرة إلـــــــى أهـــمـــيـــة 

»اتـــكـــلـــم عــــربــــي« كــــمــــبــــادرة تــــهــــدف إلــــــى الــــتــــرويــــج مــــن خـــالـــهـــا لــلــغــتــنــا 

األصيلة، أفضل طريقة لدعم األجيال القادمة في العالم العربي 

السيما الجيل الثاني والثالث وتمكينها من ابتكار حلول مستدامة 

لــتــســهــيــل عــمــلــيــة الـــمـــعـــرفـــة والــــبــــحــــث. وأفـــــــــادت بـــــأن تــطــبــيــق »اتــكــلــم 

عربي« لقي إقباالً الفتاً من قبل األطفال وذويــهــم، كما أوضحت 

أن الــمــبــادرة أطــلــقــت أيــضــاً أغــنــيــة لتشجيع األطـــفـــال عــلــى الــتــحــدث 

بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث تــــطــــوع الــــكــــاتــــب والــــشــــاعــــر مــــدحــــت الـــعـــدل 

لـــتـــألـــيـــف كــلــمــاتــهــا فــيــمــا تـــطـــوعـــت الـــفـــنـــانـــة كــــــــارول ســـمـــاحـــة لــغــنــائــهــا. 

وشـــاركـــت الــســفــيــرة نــبــيــلــة مــكــرم والــفــنــانــة كـــــارول ســمــاحــة األطــفــال 

وذويــهــم مــن زوار الــجــنــاح الــمــصــري الــغــنــاء واألنــشــطــة والفعاليات 

والمسابقات التي لقيت استحساناً كبيراً من زوار »إكسبو 2020 

دبي«.

ميثاء الشامسي: 
دور األسرة وتعريب العلوم 
 واالعتزاز باللغة ثالوث
 دعم لغة الضاد

يروي معاناة وآمال الالجئين

ـ وائل نعيم دبي 

ــــتــــــحــــــدة لــــــشــــــؤون  ــــمــ ــــيــــــة لـــــــألمـــــــم الــ ــــامــ تـــــــــــــروي الـــــمـــــفـــــوضـــــيـــــة الــــــســ

ــــيـــــن رحــــــلــــــة الــــــــنــــــــزوح لــــاجــــئــــيــــن والــــــنــــــازحــــــيــــــن وتـــســـلـــط  ــئـ ــ الـــــاجـ

الــضــوء على معاناتهم منذ بــدايــة الــنــزوح والــمــراحــل التي 

ــثــــاً عــــــن األمـــــــــن واالســـــــتـــــــقـــــــرار، وذلـــــــــك خــــال  ــــمــــــرون بــــهــــا بــــحــ يــ

مــــعــــرض نـــظـــمـــتـــه الـــمـــفـــوضـــيـــة فـــــي مـــلـــتـــقـــى األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 

فــــي إكـــســـبـــو 2020 دبـــــي عـــلـــى مــــــدار 3 أيـــــــام. وقــــالــــت هــنــوف 

العتيبي مسؤولة عــاقــات خارجية فــي مكتب المفوضية 

في أبوظبي لــ»البيان«: جاء تنظيم المعرض تحت عنوان 

»رحــلــة الــنــزوح« والـــذي يستعرض فــي صــور فوتوغرافية، 

األوجــه المختلفة لرحلة النازحين والاجئين ومعاناتهم 

في مختلف مراحلها، وذلك منذ بداية إنشاء المفوضية 

في ديسمبر 1950 حتى اليوم، ويتم التركيز في المعرض 

ــــثــــــل أزمـــــــــــــة الجــــئــــي  ــــوبــــــة مــ ــــعــ ــــلــــــى أكـــــــثـــــــر حـــــــــــــاالت الـــــــــنـــــــــزوح صــ عــ

الروهينغيا الذين نزحوا من ميانمار إلى بنغاديش ويقدر 

عددهم بمليون الجئ. 

دعم 
كما يسلط المعرض الضوء على دور المفوضية في تقديم 

الدعم والمساعدات المباشرة للنازحين وتوفير الحلول لهم 

حول العالم وأهمية تمكينهم في المجتمعات وحصولهم 

على التعليم وخاصة التعليم الرقمي خال الجائحة، إلى 

جانب التركيز على أثر التغير المناخي في أزمة الاجئين. 

وأشــــــــــــارت إلـــــــى أن الـــمـــفـــوضـــيـــة الــــســــامــــيــــة لـــــألمـــــم الـــمـــتـــحـــدة 

تــكــرس عملها إلنقاذ  لــشــؤون الاجئين هــي منظمة عالمية 

األرواح وحـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق وبـــنـــاء مــســتــقــبــل أفـــضـــل لــاجــئــيــن 

والمجتمعات النازحة قسراً واألشخاص عديمي الجنسية.

وتـــعـــمـــل الـــمـــفـــوضـــيـــة عـــلـــى ضــــمــــان أن يـــتـــمـــتـــع كـــــل شــخــص 

بـــحـــق الــــتــــمــــاس الــــلــــجــــوء والــــبــــحــــث عـــــن مــــــاذ آمـــــــن، هـــــربـــــاً مــن 

العنف أو االضطهاد أو الحروب أو الكوارث في وطنه، ومنذ 

ــــارات مــخــتــلــفــة،  عــــام 1950، واجـــهـــت أزمــــــات مــتــعــددة فـــي قــ

وقـــــدمـــــت الـــمـــفـــوضـــيـــة مــــســــاعــــدات حـــيـــويـــة لـــاجـــئـــيـــن وطـــالـــبـــي 

الــلــجــوء والــنــازحــيــن داخــلــيــاً واألشـــخـــاص عــديــمــي الــجــنــســيــة، 

بــعــدمــا تقطعت الــســبــل بــالــكــثــيــريــن مــنــهــم ولـــم يــبــق لــهــم من 

يأوون إليه.

إحصائيات
وبحسب إحصائيات المفوضية، اضطر أكثر من 82.4 مليون 

شخٍص حــول العالم للفرار من ديــارهــم، بينهم: 26.4 مليون 

الجئ، نصفهم دون الثامنة عشرة من العمر، وهناك مايين 

ــــمــــــن حــــــــرمــــــــوا مــــــــن الـــــحـــــصـــــول  ــــيـــــة مــ ــــنـــــسـ ــــمــــــي الـــــجـ ــــديــ األشــــــــــخــــــــــاص عــ

عـــلـــى الــجــنــســيــة والـــحـــقـــوق األســــاســــيــــة، مـــثـــل الــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة 

الــصــحــيــة والــعــمــل وحـــريـــة الــتــنــقــل. كــمــا تــشــيــر اإلحــصــائــيــات إلــى 

أن شــخــصــاً واحــــــداً مـــن بــيــن كـــل 95 شــخــصــاً مـــن ســكــان الــعــالــم 

نــــزح قـــســـراً، نــتــيــجــة الـــنـــزاعـــات أو االضـــطـــهـــاد، مـــا يــعــكــس الــــدور 

المهم للمفوضية الذي يزداد أهمية أكثر من أي وقت مضى.

ويــتــمــثــل عــمــل الــمــفــوضــيــة فـــي حــمــايــة حــقــوق هــــؤالء األفــــراد 

والحفاظ عليها. والعمل بجد لمساعدة مايين األشخاص 

فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم عــلــى إعــــادة بــنــاء حياتهم الــمــدمــرة 

والمجتمعات الــمــفــّكــكــة، كــذلــك الــعــثــور عــلــى حــلــول تسمح 

لهم بإعادة بناء حياتهم.

»رحلة النزوح« 

« معرض صور الالجئين في جناح األمم 
المتحدة | تصوير: سالم خميس

»اتكلم عربي« منهل معرفي
« وزيرة الهجرة وشؤون 

المصريين مع مجموعة من 
األطفال في الفعالية

 | تصوير: زافير ويلسون
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»اإلمارات للتوازن بين الجنسين«
شراكات عالمية تسّرع تحقيق »الهدف الخامس«

دبي - البيان 

ــــارات لــلــتــوازن بــيــن الــجــنــســيــن الــمــبــادرات  اســتــعــرض مــجــلــس اإلمــ

الـــتـــحـــســـيـــنـــيـــة الــــتــــي يــــجــــري الــــعــــمــــل عـــلـــيـــهـــا بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــمـــركـــز 

االتـــحـــادي لــلــتــنــافــســيــة واإلحـــصـــاء وعــــدد مـــن الــجــهــات االتــحــاديــة 

لــمــواصــلــة تـــقـــدم الــــدولــــة بـــمـــؤشـــرات الــتــنــافــســيــة الــعــالــمــيــة خــال 

ــــازات الـــنـــوعـــيـــة الـــتـــي حــقــقــتــهــا الـــدولـــة  الـــفـــتـــرة الــمــقــبــلــة بـــعـــد اإلنــــــجــ

إقـــلـــيـــمـــيـــًا وعــــالــــمــــيــــًا فـــــي الـــعـــامـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن بــــهــــذه الــــمــــؤشــــرات، 

نتيجة الدعم الكبير الــذي تقدمه القيادة الرشيدة لهذا الملف 

الـــحـــيـــوي كـــونـــه واحـــــــداً مـــن األولـــــويـــــات الــوطــنــيــة الــمــســتــقــبــلــيــة من 

خــــال مــــبــــادرات وســـيـــاســـات وتــشــريــعــات رائـــــدة لــتــرســيــخ الـــتـــوازن 

بـــيـــن الــجــنــســيــن نـــهـــجـــًا ثــــابــــتــــًا، لـــمـــا لــــه مــــن تــــأثــــيــــرات إيـــجـــابـــيـــة عــلــى 

الــصــعــد الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة كـــافـــة، وأهــمــيــتــه 

كــركــيــزة رئيسية فــي مــواصــلــة مــســيــرة التنمية الــمــســتــدامــة خــال 

الـــخـــمـــســـيـــن عــــامــــًا الـــمـــقـــبـــلـــة. جــــــاء ذلــــــك خــــــال االجــــتــــمــــاع الـــــــدوري 

الـــرابـــع لــمــجــلــس اإلمــــــارات لــلــتــوازن بــيــن الــجــنــســيــن لــعــام 2021، 

الذي ُعقد في مقر إكسبو 2020 دبي برئاسة منى غانم المري 

نــــائــــبــــة رئــــيــــســــة الــــمــــجــــلــــس، وتــــــــم خـــــالـــــه االطــــــــــــاع عــــلــــى مــــــبــــــادرات 

ومشاريع المجلس في هذا الحدث العالمي منذ انطاقه أول 

أكــتــوبــر الــمــاضــي بــالــتــعــاون مــع جــنــاح الــمــرأة وفــعــالــيــاتــه المقبلة 

المستمرة حتى انتهاء المعرض. 

حضر االجتماع خالد عبد الله بالهول وكيل وزارة الخارجية 

والــتــعــاون الـــدولـــي، وعــبــد الــلــه بــن أحــمــد آل صــالــح وكــيــل وزارة 

االقتصاد، ونورة خليفة السويدي األمين العام لاتحاد النسائي 

العام، والريم عبد الله الفاسي األمين العام للمجلس األعلى 

لـــأمـــومـــة والـــطـــفـــولـــة، وهــــــدى الـــســـيـــد مــحــمــد الـــهـــاشـــمـــي مــســاعــد 

وزيــر شــؤون مجلس الـــوزراء لــشــؤون االستراتيجية، وعبد الله 

عـــلـــي راشــــــد الــنــعــيــمــي وكـــيـــل وزارة الـــــمـــــوارد الـــبـــشـــريـــة والــتــوطــيــن 

الـــمـــســـاعـــد لــــشــــؤون االتــــصــــال والــــعــــاقــــات الــــدولــــيــــة، وحـــصـــة عــبــد 

الـــرحـــمـــن حــســيــن تــهــلــك وكـــيـــل وزارة تــنــمــيــة الــمــجــتــمــع الــمــســاعــد 

لشؤون التنمية االجتماعية، وحنان منصور أهلي مدير المركز 

االتحادي للتنافسية واإلحصاء باإلنابة، وشمسة صالح األمين 

العام لمجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين.

تعزيز الشراكات العالمية
وقالت منى المري إن إكسبو 2020 دبي الذي تشارك فيه 192 

دولـــــة مـــّثـــل فـــرصـــة مــواتــيــة لــتــعــزيــز الـــشـــراكـــات الــعــالــمــيــة مـــن أجــل 

تــســريــع تنفيذ الــهــدف الــخــامــس مــن أهــــداف التنمية المستدامة 

بــالــتــوازن بين الجنسين وتمكين كــل الفتيات والنساء  المتعلق 

ــــبــــــادل الـــــــرؤى  ــــنـــــاء يــــتــــم خـــــالـــــه تــ بـــمـــخـــتـــلـــف الـــــمـــــجـــــاالت عــــبــــر حـــــــــوار بـ

واألفــــــــــكــــــــــار حــــــــــول أفــــــضــــــل الـــــســـــبـــــل والــــــســــــيــــــاســــــات الـــــــداعـــــــمـــــــة لــــلــــنــــوع 

ــــمـــــرأة فــــــي تـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة  ــلـ ــ ــــتـــــمـــــاعـــــي وإبــــــــــــــراز الــــــــــــدور الــــمــــهــــم لـ االجـ

المستدامة بــأي مجتمع، وهــو مــا تــؤكــده تــجــارب الـــدول صاحبة 

الخبرات المميزة بهذا المجال، مؤكدة حرص مجلس اإلمارات 

للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع جناح المرأة على إثراء هذا 

الــــحــــوار الـــعـــالـــمـــي الـــبـــنـــاء بـــمـــشـــاركـــة قــــيــــادات عــالــمــيــة ومــســؤولــيــن 

وزوجـــات رؤســـاء دول وممثلي منظمات دولــيــة معنية بالتوازن 

بــيــن الــجــنــســيــن وشــخــصــيــات نــســائــيــة شــاركــن زوار إكــســبــو 2020 

دبــــي تــجــاربــهــن الــحــيــاتــيــة والــمــهــنــيــة الــمــلــهــمــة، الـــتـــي كــــان لــهــا أثــر 

مــــلــــمــــوس فـــــي تــــعــــزيــــز حــــقــــوق ومـــكـــتـــســـبـــات الــــــمــــــرأة فـــــي بـــلـــدانـــهـــن، 

مــضــيــفــة إن هـــذا الـــحـــوار الــعــالــمــي الـــهـــادف والــبــنــاء يــتــرجــم شــعــار 

إكسبو 2020 دبي »تواصل العقول وصنع المستقبل«. وأكدت 

حــرص حــرم سمو الشيخ منصور بن زايــد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الـــوزراء وزيــر شــؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت 

محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن بين 

الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، على أن يكون لمجلس 

اإلمـــــــــــارات لــــلــــتــــوازن بـــيـــن الـــجـــنـــســـيـــن مــــشــــاركــــة مـــتـــمـــيـــزة فـــــي إكــســبــو 

2020 دبي، عبر مبادرات نوعية يتم تنفيذها بالتعاون مع جناح 

الــــمــــرأة، لــيــكــون لـــهـــذا الـــحـــدث الــعــالــمــي تــأثــيــره فـــي تــحــقــيــق تــقــدم 

نوعي بملف الــتــوازن بين الجنسين على الصعيد الــدولــي، 

ضمن الرؤية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد 

بـــتـــقـــديـــم دورة اســتــثــنــائــيــة  بــــن راشـــــــد آل مــــكــــتــــوم، 

ســـتـــمـــثـــل عــــامــــة فـــــارقـــــة فـــــي تـــــاريـــــخ الـــمـــعـــرض 

الـــعـــريـــق الـــــــذي انـــطـــلـــق لـــلـــمـــرة األولــــــــى قــبــل 

170 عامًا مضت، وبما يليق بمكانة دولة 

اإلمارات كشريك في صنع المستقبل.

مرحلة جني الثمار
وأعربت عن اعتزازها بما وصلت إليه اإلمارات من مكانة عالمية 

مــتــمــيــزة فــــي مـــلـــف الــــمــــرأة والـــــتـــــوازن بـــيـــن الــجــنــســيــن، وقــــالــــت: »إن 

ــــائـــــج مـــــــا تـــــــم الـــــعـــــمـــــل عـــلـــيـــه  ــــتـ ــــنـــــي نـ ــــلـــــة جـ الــــمــــجــــلــــس حـــــالـــــيـــــًا فـــــــي مـــــرحـ

مـــنـــذ تـــأســـيـــســـه قـــبـــل 6 ســـــنـــــوات، بـــتـــعـــاون كــــل الــــــــــــوزارات والـــجـــهـــات 

االتــحــاديــة مــع أهـــداف المجلس والــشــراكــات العالمية التي عمل 

عـــلـــى بـــنـــائـــهـــا«، مـــشـــيـــرة فــــي هـــــذا الــــصــــدد إلـــــى ارتــــقــــاء اإلمـــــــــارات إلـــى 

الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة عـــالـــمـــيـــًا والـــمـــركـــز األول عـــربـــيـــًا فــــي »تــقــريــر 

بـــــرنـــــامـــــج األمـــــــم  ـــــن  الــــــــصــــــــادر عــ بـــــيـــــن الــــجــــنــــســــيــــن 2020«  ـــــاواة  ــــــســ ــــمـ ــ الـ

المتحدة اإلنمائي، محققة قفزة نوعية بمعدل 31 مركزاً عالميًا 

عما كانت عليه عام 2015 ومتجاوزة الفترة الزمنية المستهدفة 

لــلــمــجــلــس عـــنـــد تــأســيــســه بــالــعــمــل عـــلـــى وصــــــول اإلمـــــــــارات لــقــائــمــة 

أفضل 25 دولة في العالم ضمن نسخة عام 2021 بهذا التقرير، 

كـــمـــا جـــــــاءت فــــي الـــمـــركـــز األول إقـــلـــيـــمـــيـــًا فــــي تـــقـــريـــر الـــبـــنـــك الــــدولــــي 

»المرأة وأنشطة األعمال والقانون 2021«، الذي يرصد الجهود 

الــحــكــومــيــة حـــول الــعــالــم لــتــمــكــيــن الـــمـــرأة اقــتــصــاديــًا عــبــر الــقــوانــيــن 

والسياسات واإلجراءات، إضافة إلى تحقيقها المركز األول عربيًا 

فـــي »تــقــريــر الــفــجــوة بــيــن الــجــنــســيــن 2021« لــلــمــنــتــدى االقــتــصــادي 

العالمي، وارتقاء أدائها إلى المرتبة 72 عالميًا في المؤشر العام 

لــهــذا التقرير العالمي المهم متقدمة 48 مــركــزاً فــي عــام واحــد، 

وتحقيقها المركز األول عالميًا في 4 مؤشرات فرعية ضمن هذا 

التقرير، هي: التمثيل البرلماني للمرأة، ومعدل اإللمام بالقراءة 

والكتابة، ونسبة النوع االجتماعي عند الوالدة، ومعدل التحاق 

الــــفــــتــــيــــات بـــالـــتـــعـــلـــيـــم االبــــــتــــــدائــــــي. وأشــــــــــــادت مــــنــــى الــــــمــــــري بـــالـــجـــهـــود 

الحثيثة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم من 

أجل ترسيخ التوازن بين الجنسين بكل القطاعات على مستوى 

الدولة، وتوجيهات سموها بالعمل على الوصول لقائمة الدول 

األولى عالميًا بهذه المؤشرات، تحقيقًا لرؤية وتوجيهات قيادتنا 

الرشيدة وما تتضمنه المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي 

لتحقيق المشاريع التحولية  تمثل إطـــاراً وطنيًا شــامــاً ومتكاماً 

الكبرى وتسريع المنجزات.

مشاركة مميزة في دورة استثنائية
وأعربت عن اعتزازها بتوقيع المجلس مذكرة تفاهم مع مكتب 

إكــــســــبــــو 2020 دبـــــــي لـــتـــمـــثـــيـــل الـــمـــجـــلـــس مــــلــــف الــــــمــــــرأة والــــــتــــــوازن 

بــيــن الــجــنــســيــن فـــي هـــذا الـــحـــدث الــعــالــمــي الــمــهــم، كــمــا سيكون 

بــمــوجــبــهــا الــمــظــلــة الــرئــيــســيــة لــلــفــعــالــيــات واألنــشــطــة الــتــي تخص 

هذا الملف الحيوي، مؤكدة أن إكسبو 2020 دبي يمثل مناسبة 

مــثــالــيــة لــلــتــعــريــف بــالــتــجــربــة اإلمـــاراتـــيـــة الــنــاجــحــة فــي دعـــم الــمــرأة 

والـــــتـــــوازن بـــيـــن الــجــنــســيــن عـــلـــى مـــــدى الــخــمــســيــن عــــامــــًا الــمــاضــيــة 

وتـــــــــبـــــــــادل الـــــــخـــــــبـــــــرات مــــــــع الـــــــــــــــدول والـــــمـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــــدولـــــــيـــــــة صــــاحــــبــــة 

الــتــجــارب الــمــمــيــزة فـــي الــســيــاســات الــداعــمــة لــلــنــوع االجــتــمــاعــي، 

وبما يسهم في االرتقاء بمرتبة الدولة في المؤشرات العالمية 

والوصول بها لقائمة الدول الرائدة في هذا المجال.

المؤشرات العالمية
واســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــرضــــــــــــــت حـــــــــــــــنـــــــــــــــان أهـــــــــــــــلـــــــــــــــي خــــــــــــال 

االجــــتــــمــــاع مـــســـتـــجـــدات أداء الـــــدولـــــة فــــي الـــتـــقـــاريـــر الـــعـــالـــمـــيـــة ومـــا 

ــــنــــــوات الــــمــــاضــــيــــة والــــــمــــــبــــــادرات  حـــقـــقـــتـــه مــــــن إنــــــــجــــــــازات خــــــــال الــــــســ

الـــتـــحـــســـيـــنـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز تـــنـــافـــســـيـــة اإلمــــــــــــارات فـــــي مـــلـــف الــــــتــــــوازن بــيــن 

الجنسين، مؤكدة أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق تقدم أفضل 

فــي تــقــريــر الــمــســاواة بــيــن الــجــنــســيــن، الـــصـــادر عــن بــرنــامــج األمــم 

ــــتـــــحـــــدة اإلنـــــــمـــــــائـــــــي، وقــــــــالــــــــت: »ســــيــــعــــمــــل فــــــريــــــق عـــــمـــــل الــــمــــركــــز  الـــــمـ

االتحادي للتنافسية واإلحصاء على إعداد خطة عمل لتحقيق 

ذلــك ضمن جــهــوده الــداعــمــة لبيانات الــمــرأة بالتقارير العالمية 

ــــتـــــعـــــريـــــف  األخـــــــــــــــرى والــــــــتــــــــواصــــــــل بـــــــشـــــــأن مــــنــــهــــجــــيــــات مــــــؤشــــــراتــــــهــــــا والـ

بإنجازات الدولة ومكتسبات المرأة على أرض الواقع«.

مؤشر التوازن بين الجنسين
وقــدمــت هـــدى الــهــاشــمــي عــرضــًا للنتائج األولـــيـــة لــمــؤشــر الــتــوازن 

بــيــن الــجــنــســيــن لـــعـــام 2020 عــلــى مــســتــوى الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة 

وفق إطار القياس المعتمد حاليًا، والذي يشتمل على 3 محاور 

رئيسية، هي: صناعة القرار، والتعليم والخبرة، وبيئة العمل، 

مــع مــقــتــرحــات بــإضــافــة مــحــاور أخـــرى سيتم دراســتــهــا فــي الفترة 

الــمــقــبــلــة لــيــشــمــل الـــمـــؤشـــر نـــطـــاقـــًا أوســـــع فـــي الــــــــدورات الــمــقــبــلــة، 

بحيث يتم تطبيقه على مستوى الحكومات المحلية وقطاعات 

أخــــــــرى، إضــــافــــة لــفــئــة الـــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي الـــتـــي تــــم إضـــافـــتـــهـــا فــي 

الدورة الماضية. 

مبادرات إكسبو
واستعرضت شمسة صالح خال االجتماع مجموعة المبادرات 

واألنــشــطــة الرئيسية الــتــي يــشــارك بها مجلس اإلمــــارات للتوازن 

بين الجنسين في إكسبو 2020 دبــي.  وتطرقت شمسة صالح 

إلى المشاريع المقبلة للمجلس خال النصف الثاني من فترة 

انــعــقــاد إكــســبــو 2020 دبـــــي، والـــتـــي تــشــمــل إلــــى جـــانـــب اســتــمــرار 

عــقــد الــلــقــاءات واالجــتــمــاعــات الــثــنــائــيــة مــع مــســؤولــيــن عالميين، 

إطــاق »دلــيــل أفضل الممارسات العالمية«، الــذي تــم تطويره 

بــالــتــعــاون مــع الــمــجــلــس الــعــالــمــي لــلــهــدف الــخــامــس مــن أهـــداف 

الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون االقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة، 

لــــلــــمــــرأة وتـــرســـيـــخ  الـــتـــمـــكـــيـــنـــيـــة  ويـــتـــضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة مـــــن األدوات 

التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي ونماذج تشريعية 

عالمية وسياسات عملية ناجحة لكيفية تضمين منظور النوع 

االجتماعي في الحكومات والقطاع الخاص وعبر المجتمعات، 

ــــتــــــوازن بـــيـــن الـــجـــنـــســـيـــن« وإطــــــاق  إضــــافــــة إلــــــى تــنــظــيــم »مــــنــــتــــدى الــ

»مركز المعرفة للتوازن بين الجنسين«، وكاهما بالتعاون مع 

الــبــنــك الـــدولـــي، مــؤكــدة أن هـــذه الــمــبــادرات الــعــالــمــيــة للمجلس 

تأتي انطاقًا من التوجه العام لدولة اإلمارات ونهجها التنموي 

الـــعـــالـــمـــي وتـــبـــنـــيـــهـــا والــــتــــزامــــهــــا بـــــأهـــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة 

والعمل على تحقيقها عالميًا.

مبادرات بالتعاون مع األمم المتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي والبنك الدولي

 منى المري:  
جهود مكثفة للمجلس بالتعاون 
مع الجهات االتحادية لمزيد من 
التقدم بمؤشرات التنافسية 
العالمية

الفعاليات المتنوعة
 للمجلس تترجم نهج اإلمارات 
الداعم للجهود الدولية 
ومساهمتها في صنع المستقل 

المجلس 
في مرحلة جني نتائج ما تم العمل 
عليه منذ تأسيسه قبل 6 سنوات

« منى المري مترئسة االجتماع الرابع لمجلس التوازن بين الجنسين | البيان 

تصوير - إبراهيم صادق 
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« تصوير: ناصر المنصوري، سالم خميس، أحمد عبيد، غالم كاركر، زافير ويلسون، إبراهيم صادق، أحمد بدوان والوكاالت

أجواء احتفالية استعدادًا للكريسماس ورأس السنة | تصوير: سالم خميس

عروض مذهلة
بموسم األعياد
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ألعــيــاد الــمــيــاد طــقــوس خــاصــة، يعرفها الــمــايــيــن حـــول الــعــالــم، وأولــئــك الــذيــن تــعــودوا االحــتــفــال 

سنويًا بعيد المياد، وها هو معرض »إكسبو 2020 دبي« يرتدي ثوب المياد، ويفتح ذراعية أمام 

بابا نويل، الــذي يطل على الصغار بكيس هداياه، ليأخذ منهم رسائلهم، التي تحمل أمنياتهم 

وأحامهم، تلك التي يضعونها في الصندوق األحمر الكبير، الذي تم وضعه بالقرب من مدخل 

االســــتــــدامــــة فــــي »إكــــســــبــــو«، والـــــــذي يـــأتـــي إلـــيـــه مـــســـاعـــد ســـانـــتـــا مـــرتـــيـــن خـــــال الــــيــــوم، لــيــجــمــع رســـائـــل 

األطفال تمهيداً إليصالها إلى جناح فنلندا، تمهيداً لتسليمه إلى القطب الشمالي. تلك المنطقة 

ستتحول خال األيام المقبلة إلى وجهة يمكن للعائات أن تتبرع فيها بالهدايا واأللعاب، التي 

سيتم توزيعها على األطفال المحتاجين. 

خال الفترة من 25 الجاري وحتى 7 يناير المقبل، ترتدي أروقة المعرض الدولي، ثوب المياد، 

فيما يمكن لزواره االستمتاع بمشهد تساقط الثلوج في وسط قبة الوصل، التي تستضيف شجرة 

عيد الــمــيــاد، تلك المزينة بــالــهــدايــا، تلك الــشــجــرة الــتــي شهد كــافــة زوار الــمــعــرض الــدولــي لحظة 

إضاءتها إنذاراً ببدء جولة االحتفاالت بعيد المياد، في وقت يمكنهم االستمتاع أيضًا بالعروض، 

التي تقدمها الوصل على شاشتها.

مظاهر عيد المياد فــي المعرض الــدولــي، تــبــدو عــديــدة، ففي الــوقــت الـــذي ترافقك فيه موسيقى 

»ليلة عيد« وأغنيات الفنانة ماجدة الرومي، يفتح فستيفال ماركت أبوابه أمام الجميع، وقد تزين 

بحلة العيد وألوانه الحمراء والخضراء، والتي انعكست على واجهات أكثر من 69 منفذاً تجاريًا، 

حيث يضم السوق أكثر من 32 شجرة صنوبر ارتدت ثوب العيد. فستيفال ماركت لن يكون وجهة 

زوار المعرض الــوحــيــدة، والــذيــن يمكنهم االحتفال بأعياد المياد فــي الحديقة االحتفالية، التي 

تــمــتــد عـــلـــى مـــســـاحـــة 6500 مـــتـــر مــــربــــع، وتـــتـــســـع لــنــحــو 1200 شـــخـــص، وتـــضـــم بـــداخـــلـــهـــا مــجــمــوعــة 

مــن األكــشــاك والــمــطــاعــم، فــي حين تضم الحديقة مجموعة مــن الفعاليات العائلية، الــتــي توفر 

برنامجًا ترفيهيًا كاماً لألطفال. )دبي-غسان خروب( 
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دبي - سعيد الوشاحي

ثـــقـــافـــات مـــتـــنـــوعـــة، وشــــعــــوب عـــريـــقـــة، وديـــــانـــــات مـــتـــعـــددة مــن 

أقـــصـــى دول الـــعـــالـــم، اجــتــمــعــت تـــحـــت مــظــلــة إكـــســـبـــو 2020 

دبــي، لتستغل الحدث العالمي وتظهر للعالم بإمكانياتها 

ومــــــواردهــــــا الـــضـــخـــمـــة أو الـــــمـــــحـــــدودة، أمـــــــاً فــــي الـــنـــهـــوض بــهــا 

وتــــطــــويــــرهــــا لـــتـــحـــقـــق أحــــــــام شـــعـــوبـــهـــا مـــــن خــــــال بــــنــــاء جـــســـور 

تــــــــواصــــــــل مــــــــع الـــــــعـــــــالـــــــم، وذلــــــــــــك مــــــــا تـــــجـــــســـــده دولــــــــــــة دومــــيــــنــــيــــكــــا 

ــــتـــــي حــــرصــــت عــلــى  مـــــن خــــــال مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي إكـــســـبـــو دبــــــي والـ

تــكــثــيــف حـــضـــورهـــا وتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى الـــجـــوانـــب الــمــضــيــئــة 

مـــــن نـــهـــضـــتـــهـــا لـــتـــقـــدمـــهـــا لــــآخــــريــــن بــــهــــدف االســـــتـــــفـــــادة وتــــبــــادل 

الخبرات.

مستقبل 
تـــبـــرز دومــيــنــيــكــا مـــن خــــال مــشــاركــتــهــا جـــوانـــب مــخــتــلــفــة بــدايــة 

مـــــن الــــمــــقــــومــــات الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـــهـــا ومـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـــــي الـــتـــصـــدي 

لــلــمــتــغــيــرات الـــمـــنـــاخـــيـــة، وتـــجـــمـــع الــــدولــــة الـــتـــي تـــوصـــف بــاســم 

جــــزيــــرة الــطــبــيــعــيــة فــــي الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي بـــيـــن الـــمـــيـــاه الــصــافــيــة 

والشواطئ النقية وبين الطبيعة العذراء، فهي بمثابة ركن 

يـــــأخـــــذ زواره فــــــي رحـــــلـــــة عــــبــــر الـــــزمـــــن،  مــــنــــعــــزل مــــــن الـــــكـــــاريـــــبـــــي 

وهـــــي جــــزيــــرة يـــحـــيـــا عــلــيــهــا هــــنــــود كـــالـــيـــنـــاغـــو إلـــــى جــــانــــب بــعــض 

األصــــــول األفـــريـــقـــيـــة، وتـــحـــتـــوي عــلــى الـــقـــرى والـــغـــابـــات لــتــكــون 

بـــذلـــك وجـــهـــة فـــريـــدة اســتــطــاعــت حــمــايــة طــبــيــعــتــهــا وســكــانــهــا، 

وهــي إحــدى دول الكاريبي التي تبذل جــهــوداً كبيرة للتكيف 

في مواجهة األثر السلبي للتغير المناخي وتسعى 

إلى تحقيق مستقبل مستدام.

 ألوان
يتكون سكان دومينيكيا من أعراق 

مــــخــــتــــلــــطــــة ولــــــعــــــل خـــــيـــــر شــــــاهــــــد عـــلـــى 

ذلك هو كرنفالها »ماس دومينيك« 

النابض بالحياة والمليء باأللوان، 

ويــعــرف كذلك باسم »ريــل مــاس« 

ويـــــــقـــــــام إحـــــــيـــــــاء لــــتــــقــــالــــيــــد األســـــــــــاف، 

واحـــتـــفـــاء بــــألــــوان الـــفـــنـــون الــعــصــريــة، 

ويــــنــــظــــم هـــــــذا الــــمــــهــــرجــــان أثـــــنـــــاء الـــفـــتـــرة 

التقليدي على  الــصــوم  السابقة لموسم 

ــــيـــــن مـــلـــيـــئـــيـــن بـــــــــاإلثـــــــــارة والــــــمــــــواكــــــب،  مـــــــــــدار يـــــومـ

التي تجوب الطرق وتعزف فيه الموسيقى وتقام مسابقات 

األزياء والبهرجة واألنشطة المتنوعة للصغار والكبار.

تنافس
تنعم دومينيكا باقتصاد قائم على الصادرات الزراعية حيث 

تـــســـاهـــم الـــــزراعـــــة بــشــكــل بــــــارز فــــي الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي اإلجـــمـــالـــي 

وإيجاد فرص عمل بين المجتمعات الريفية، ويحظى قطاع 

تــجــهــيــز الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة الـــــذي يـــوفـــر فـــرصـــًا جـــيـــدة للعمل 

بــأهــمــيــة بـــالـــغـــة لـــكـــونـــه قـــطـــاعـــا قـــائـــمـــا عـــلـــى الـــــمـــــوارد الــطــبــيــعــيــة 

ويتمتع بإمكانيات تنافسية عالمية.

كما تشتهر دومينيكا بتنوع األصناف ولذتها، حيث تتكون 

مــــــوائــــــدهــــــا مـــــــن الــــــــخــــــــضــــــــراوات والـــــــفـــــــواكـــــــه الــــــجــــــذريــــــة واألعـــــــشـــــــاب 

والتوابل، وتقدم مطاعمها كمًا هائاً من المأكوالت البحرية 

ـــمــــــاك الـــطـــازجـــة  الـــمـــســـتـــخـــرجـــة مـــــن شـــعـــابـــهـــا الــــوفــــيــــرة مـــــن األســـ

إلـــى الــمــحــار والــســلــطــلــعــون وغــيــرهــا مــن األصـــنـــاف الدومنيكية 

المتميزة التي تستخرج وتطهى بما ال يخل بمبدأ االستدامة، 

ومـــن األصـــنـــاف الــرئــيــســيــة مـــوز الــجــنــة الــحــلــة والـــطـــازج وطحين 

الـــــذرة الـــــذي يــســمــى كــوشــكــوش وكـــذلـــك فــاكــهــة الــخــبــز وفـــواكـــه 

البحر والعديد من لحوم الحيوانات البرية.

يجمع حروف »عرافريت للكتابة«
»العربية« و»العبرية«

دبي – وائل اللبابيدي

»عـــرافـــريـــت« Aravrit هـــو نـــظـــام مــبــتــكــر لــلــكــتــابــة يــجــمــع بــيــن األفـــكـــار 

والقلوب، من خالل ربط الحروف بالعبرية والعربية وينقل رسالة 

مفادها أن الشعوب قادرة على التواصل وأنها في الواقع أقرب إلى 

بعضها مما تعتقد. وقالت ليرون توركينيتش الفنانة ومصممة خط 

»عـــرافـــريـــت« الــمــســتــخــدم فــي كــتــابــة عــبــارة »نــحــو الــغــد« الــتــي تتصدر 

جناح إسرائيل في إكسبو 2020 دبي إن النظام المبتكر للكتابة الذي 

يجمع ما بين اللغة العربية في قسمه العلوي واللغة العبرية في 

قسمه السفلي يعبر عــن رســالــة تــواصــل العقول وصــنــع المستقبل 

فــي إكــســبــو، وكــذلــك الــرغــبــة فــي الــتــواصــل واالنــفــتــاح عــلــى الــثــقــافــات 

والعيش المشترك التي تريد إسرائيل إيصالها للعالم. 

ــــيـــــرون تـــوركـــيـــنـــيـــتـــش فـــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــ»الــــبــــيــــان« خـــالل  وأضـــــافـــــت لـ

زيـــارتـــهـــا لـــجـــنـــاح إســـرائـــيـــل فــــي إكــســبــو 

2020 دبـــي، إن نــظــام »عــرافــريــت« - 

الذي يستطيع العرب واإلسرائيليين 

الــــعــــبــــريــــة دون  أو  بــــالــــعــــربــــيــــة  ــــه  ــ ــــراءتـ ــ قـ

ــــلـــــغـــــة األخـــــــــــــــرى، يــــعــــبــــر عـــن  تـــــجـــــاهـــــل الـ

رؤيــة إسرائيل حــول المستقبل الــواعــد للعيش والــســالم المشترك 

في إسرائيل وانفتاحها للعالم.  وواصــلــت: رغــم نشأتي في مدينة 

حــيــفــا الـــتـــي تـــضـــم عــــربــــاً وإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن إال أنـــنـــي لــــم أدرس الـــعـــربـــيـــة، 

وكنت أسعى لتطوير نظام للكتابة يمكن قراءته باللغتين العبرية 

والــعــربــيــة واكتشفت عمل الــدكــتــور لــويــس إمــيــل جــافــال وهــو عالم 

بصريات فرنسي الذي قال إننا نحتاج فقط إلى القسم العلوي من 

الالتينية لنتمكن مــن قــراءتــهــا. وأردت اســتــكــشــاف إمكانية  األحــــرف 

وبالفعل  والعبرية،  العربية  اللغتين  على  نفسه  المفهوم  تطبيق 

تمكنت من تحقيق ذلــك من خــالل ربــط األحــرف العبرية والعربية 

ببعضها، وذلك قبل نحو 10 سنوات.

ترحاب
وأشـــارت توركينيتش إلــى أن نظام »عــرافــريــت«، وهــي كلمة تجمع 

بـــيـــن كــلــمــتــي »الــــعــــربــــيــــة« و»الــــعــــبــــريــــة« تــــم عــــرضــــه فــــي مــــعــــارض عـــدة 

حـــــول الـــعـــالـــم مـــثـــل بـــــــــرودواي فــــي نـــيـــويـــورك والـــبـــحـــر الـــمـــيـــت ولـــنـــدن. 

ولفتت إلى أن الخط لم يلَق معارضة قوية من الطرف اإلسرائيلي 

كما كانت تتوقع، بل إن الخط قوبل بالترحاب واإلعجاب والقبول 

مـــــن مـــعـــظـــم الـــــعـــــرب واإلســــرائــــيــــلــــيــــيــــن، خــــصــــوصــــاً وأن الــــخــــط يــحــمــل 

رسالة السالم والتسامح والعيش المشترك. وأضافت: »أعتقد أن 

الخط يحاكي مشاعر كل من يسكن في إسرائيل، فبعض الناس 

يــرون في الخط دعــوة للعيش سوية وبعضهم يرونه لبنة للسالم 

والتواصل بين الشعوب«. 

توظيف
وحـــــــــول إمــــكــــانــــيــــة تــــوظــــيــــف الـــــخـــــط الـــــجـــــديـــــد ألغـــــــــــراض عــــمــــلــــيــــة، قـــالـــت 

تــوركــيــنــيــتــش إن ذلـــك مــمــكــن، ولــكــن قـــد يــتــطــلــب حـــلـــوالً وســـطـــاً، قد 

ال يجعل مــن الــخــط مــقــروءاً بشكل واضـــح تــمــامــاً. وأضــافــت: ليس 

مــن الممكن حتى اآلن تحويل نظام »عــرافــريــت« إلــى خــط معياري 

TrueType فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن. ومـــــا زلـــــت أســـعـــى إليــــجــــاد طــريــقــة 

ــــتـــــخـــــدامـــــه فــــــي مـــعـــالـــجـــات  ــــيـــــاري يـــمـــكـــن اسـ لـــتـــحـــويـــلـــه إلــــــــى خــــــط مـــــعـ

الــنــصــوص. وتــتــصــدر عــبــارة »نــحــو الــغــد« بــخــط »عــرافــريــت« بطول 

13 مــتــراً وارتـــفـــاع خمسة أمــتــار جــنــاح إســرائــيــل فــي إكــســبــو، وهــي 

فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه شــــعــــار الــــجــــنــــاح الـــــذي 

إلــى الغد  يــقــول للعالم إن النظر 

هو هدف مشترك.

 الخط دعوة 
للعيش سوية ولبنة للسالم 
والتواصل بين الشعوب

ركن منعزل 
من الكاريبي يأخذ زواره 

في رحلة عبر الزمن

دومينيكا
جزيرة 

الطبيعة

«  ليرون توركينيتش مصممة خط عرافريت | تصوير: زافير ويلسون
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مذكرات الفرص

ـ رشا عبد المنعم  دبي 

يتتبع مــعــرض »مـــذكـــرات الـــفـــرص« لــلــمــصــور وفــنــان الــوســائــط 

الـــــمـــــتـــــعـــــددة اإلمــــــــــاراتــــــــــي عــــــمــــــار الـــــعـــــطـــــار بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــــفـــــــرص فـــي 

ــــبــــــو، مـــــشـــــاهـــــد ولــــــحــــــظــــــات مـــــــن أعـــــــمـــــــال ومــــــهــــــن يــــمــــارســــهــــا  إكــــــســ

أشــــخــــاص عـــــاديـــــون بــكــثــيــر مــــن الــــحــــب والــــعــــطــــاء، لـــتـــكـــون عــبــر 

عدسته لقطة شاعرية وقصة ذات قيمة ومغزى في سطور 

مـــذكـــراتـــه لـــلـــفـــرص والـــتـــطـــلـــعـــات الــحــيــاتــيــة والــــتــــي مــــن مــنــظــوره 

تنتمي لفئة التصوير التوثيقي، بحيث تكون الصورة بمثابة 

وثــيــقــة تــاريــخــيــة للبيئة واألشـــخـــاص والـــظـــروف الــتــي أحــاطــت 

بـــالـــلـــقـــطـــة، مـــــع الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــل الــــحــــيــــاة الــــيــــومــــيــــة مــن 

دون إجـــراء أي تعديل فــي الــمــكــان أو الــصــورة الــتــي ألتقطها 

فتخرج كما هي في الواقع مع الحفاظ على الجوانب الفنية 

واإلبداعية فيها. 

نسيج إماراتي 
عـــمـــار )الـــحـــاصـــل عــلــى مــاجــســتــيــر إدارة األعــــمــــال الـــدولـــيـــة من 

التطبيقية(،  العلوم  وبكالوريوس  دبــي،  جامعة ولونغونغ 

يــــؤرخ فـــي صــــوره لــلــبــيــئــات الــمــحــيــطــة بـــه والــمــشــهــد الــمــعــاصــر 

ــــنـــــخـــــرط فــي  ــــتـــــجـــــاوز الــــتــــوثــــيــــق الــــمــــحــــض ويـ مــــــن حــــــولــــــه، حــــيــــث يـ

مــــوضــــوعــــات وقـــضـــايـــا تـــمـــس الــنــســيــج االجـــتـــمـــاعـــي لــــإمــــارات، 

وقامت باقتناء أعماله الفنية مؤسسات محلية ودولية عامة 

وخــــاصــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك هــيــئــة أبـــوظـــبـــي لــلــســيــاحــة والـــثـــقـــافـــة، 

ومؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون، ومؤسسة بارجيل 

للفنون، ومركز مرايا للفنون، ومؤسسة الشارقة للفنون، 

والــمــتــحــف الـــبـــريـــطـــانـــي، وشـــركـــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 

غــيــر الـــمـــحـــدودة، والــقــنــصــلــيــة األمـــريـــكـــيـــة فـــي جـــــدة، ومــتــحــف 

ينتشوان للفن المعاصر، وغيرها من المؤسسات.

ثيمات إنسانية 
البشر والناس يحضرون في صــور العطار بشكل كبير، فهو 

يميل إلى تصوير حياة الناس، والمشاهد الجميلة الموجودة 

فــــي الـــــواقـــــع، ولـــكـــن بـــعـــد فـــتـــرة بـــــدأ يـــتـــوجـــه لـــلـــمـــشـــروعـــات الــتــي 

تحمل أفــكــاراً، ومنها كــان مشروع »المصليات«، الــذي صور 

فيه كيفية تحويل الناس غرفة في مبنى إلى مصلى، وكذلك 

صور المصليات في مراكز التسوق، فهو مشروع يبرز اإليقاع 

الــــخــــاص بـــالـــصـــاة ولـــمـــســـات الــــنــــاس حـــــول مــنــطــقــة الــمــصــلــى، 

فهي أماكن مختلفة، ولكن هدفها واحد وهو الصاة. وشّدد 

على أن الفكرة تطورت مع الوقت، فقام ببحث كامل استغرق 

منه سنتين حول تقديم األفكار بشكل فوري، وصور حركات 

الـــصـــاة، وهـــذه األعـــمـــال غــيــرت فــكــر الــنــاس الــذيــن ال يعرفون 

أي معلومة عن مكان الصاة، والسيما أنه ركز على الحركة، 

وحول الثيمة كلها إلى عمل فني.

لحظات عكسية 
غــــالــــبــــًا مـــــا يــــدمــــج الــــعــــطــــار مـــــعـــــدات الــــتــــصــــويــــر االرتــــجــــاعــــيــــة فــي 

لــقــطــاتــه الــفــنــيــة. إنــــه يــكــتــنــز كـــل شــــيء بـــــدءاً مـــن أجـــهـــزة عــرض 

الكبير، والبطاقات  التنسيق  الكاميرات ذات  الــشــرائــح وإلــى 

البريدية المطوية الــزوايــا، واألفـــام السلبية التي ال أصــول 

لـــهـــا، ويـــفـــهـــرس بـــدقـــة هـــــذه الـــقـــرائـــن بـــإرجـــاعـــهـــا إلـــــى الــمــاضــي 

ويـــحـــفـــظـــهـــا عــــلــــى رفـــــــــوف االســـــتـــــوديـــــو الـــــخـــــاص بـــــه الــــقــــائــــم فــي 

الـــشـــارقـــة. لـــه مــشــروعــه الــبــحــثــي الــمــســتــمــر بــعــنــوان »لــحــظــات 

مــع  تــــعــــاونــــًا  لــــه  أن  كـــمـــا   ،Reverse Moments عـــكـــســـيـــة« 

العديد من المصورين الذين يمتلكون االستوديوهات منذ 

وقــــت طـــويـــل، وهــــو يــجــمــع الــقــصــص والــمــصــنــوعــات الــيــدويــة 

ــــاريــــــخ الــــتــــصــــويــــر الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــي فــــــي اإلمــــــــــــارات،  ــــتـــــي تـــشـــكـــل تــ الـ

ويـــــقـــــوم بـــتـــنـــســـيـــق هــــــذه الــــومــــضــــات الـــفـــنـــيـــة فـــــي ســــــرد تـــصـــوري 

نــاشــئ وحـــاســـم. يــقــدم عــمــار ســلــســلــة اســتــقــصــائــيــة مـــن صــور 

ــــيـــــة تـــتـــركـــز حــــــول أداء الــــصــــلــــوات اإلســــامــــيــــة والـــتـــفـــســـيـــرات  ذاتـ

ــــقـــــوم عـــلـــيـــهـــا كــــــل حـــــركـــــة صــــغــــيــــرة مــــــن هــــذه  ــــتـــــي تـ األســـــاســـــيـــــة الـ

الطقوس العبادية.

« جانب من معرض المصور 
اإلماراتي عمار العطار  | 

تصوير- غالم كاركر

 لقطات إبداعية 
من الحياة اليومية
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دبي-البيان 

وقــــعــــت الـــجـــامـــعـــة الـــكـــنـــديـــة دبـــــي مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع الــجــامــعــة 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـــمـــالـــيـــزيـــة لـــتـــعـــزيـــز الـــبـــحـــث الـــمـــشـــتـــرك والــــتــــبــــادل 

ــــمـــــي فـــــي مــــجــــال الـــحـــوســـبـــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات،  ــــاديـ األكـ

خالل حفل في جناح ماليزيا في إكسبو دبي، بحضور المدير 

الـــعـــام لــــــوزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي الــمــالــيــزيــة. تـــم تــمــثــيــل الــجــامــعــة 

التكنولوجية الماليزية من قبل محمد حمدان بن حاج أحمد 

نــائــب رئــيــس الــجــامــعــة، فــي حــيــن مــثــل الــجــامــعــة الــكــنــديــة دبــي 

رئيسها ونائب رئيس مجلس األمناء كريم شلي.

ويـــــــــركـــــــــز الــــــــتــــــــعــــــــاون الـــــــجـــــــديـــــــد بــــــيــــــن الــــــجــــــامــــــعــــــة الــــــكــــــنــــــديــــــة دبــــــي 

ــــة الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة الـــــمـــــالـــــيـــــزيـــــة عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز األنــــشــــطــــة  ــــعــ ــــامــ ــــجــ والــ

األكـــاديـــمـــيـــة والـــبـــحـــثـــيـــة فــــي تــخــصــصــات الـــحـــوســـبـــة وتــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات. باإلضافة إلى ذلك، سيعقد كالهما برامج تبادل 

لكل من أعضاء هيئة التدريس والطالب، باإلضافة إلى تنظيم 

مــــؤتــــمــــرات ونـــــــــدوات مـــشـــتـــركـــة تــتــعــلــق بـــالـــمـــجـــاالت األكـــاديـــمـــيـــة. 

وقال كريم شلي: »يشرفنا أن نبدأ هذا التعاون مع الجامعة 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـــمـــالـــيـــزيـــة، والــــــــذي ســـيـــعـــزز شــبــكــتــنــا الـــقـــويـــة مــن 

الــتــحــالــفــات األكــاديــمــيــة الــعــالــمــيــة. مــن خـــالل شـــراكـــات كــهــذه، 

نجحنا في تنمية مخرجاتنا من األبحاث عالية التأثير، والتي 

ساهمت في إنجازاتنا في تصنيف QS للجامعات 2022، بما 

في ذلك تصنيف المنطقة العربية األخير الذي صنف الجامعة 

الكندية دبي الجامعة األولى في دبي«.

وتــــــــــــابــــــــــــع: »أنـــــــــــــــــه مــــــــــن خــــــــــــــالل الــــــســــــمــــــعــــــة الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة لــــلــــجــــامــــعــــة 

الــتــكــنــولــوجــيــة الــمــالــيــزيــة كــجــامــعــة بــحــثــيــة مــكــثــفــة، نـــهـــدف اآلن 

إلــــــــى اســــتــــكــــشــــاف مــــــجــــــاالت جــــــديــــــدة ومــــتــــقــــدمــــة لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 

ومـــن خـــالل هـــذه الـــشـــراكـــة، نــقــدم مــســاهــمــة كــبــيــرة فـــي تطوير 

المعرفة اإلقليمية في هذه التخصصات. يسعدنا أيًضا خلق 

فرص جديدة ألعضاء هيئة التدريس والطالب الغتنام فرص 

التبادل، وبذلك نثري تجربتهم األكاديمية«.

مــن جــهــتــه، قـــال مــحــمــد حــمــدان أحــمــد: »أنــشــطــتــنــا األخــيــرة 

دبي  الكندية  والجامعة  الماليزية  التكنولوجية  الجامعة  بين 

تضمنت سلسلة محاضرات وأبحاث متميزة حول استكشاف 

إطار جديد للذكاء االصطناعي والمركبات المستقلة المتصلة 

بـــمـــســـاعـــدة الـــطـــاقـــة الــــخــــضــــراء )CAV( ألنـــظـــمـــة الـــنـــقـــل الـــذكـــيـــة. 

هــــذا الــبــحــث مــســتــوحــى مـــن االتـــجـــاهـــات الــحــالــيــة والمستقبلية 

لــلــتــقــنــيــات الــــتــــي تـــظـــهـــر أن الـــمـــركـــبـــات مـــثـــل الــــســــيــــارات الــمــبــاعــة 

الـــيـــوم مــجــهــزة بــالــفــعــل بــمــســتــوى مــعــيــن مـــن الــتــشــغــيــل اآللــــي. 

لذلك، قد تتضمن النتائج الجديدة التي توصلنا إليها تكوينات 

تــكــنــولــوجــيــة مــخــتــلــفــة نـــحـــو الــــقــــيــــادة الــــذاتــــيــــة الـــفـــعـــالـــة لــإنــســان 

والبيئة«.

مــــــع أكـــــثـــــر مــــــن قــــــــرن مــــــن الــــــتــــــاريــــــخ، تـــــعـــــود جــــــــــذور الـــجـــامـــعـــة 

إلــى أســس التعليم الفني في ماليزيا،  التكنولوجية الماليزية 

ــــا كــــمــــدرســــة فـــنـــيـــة فـــــي عـــــــام 1904. وقــــد  ــــهـ عــــنــــدمــــا فـــتـــحـــت أبـــــوابـ

أصـــبـــحـــت واحـــــــدة مــــن أشـــهـــر الـــجـــامـــعـــات فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، حــيــث 

احتلت المرتبة رقم 191 وفق تصنيف QS العالمي للجامعات 

2022 ورقم 38 في تصنيف الجامعات على مستوى قارة آسيا.

ــــة الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة  ــــعــ ــــامــ ــــثـــــل االتــــــفــــــاقــــــيــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة مــــــــع الــــــجــ ــــمـ تـ

الماليزية امــتــداًدا للتعاون الحالي للجامعة الكندية دبــي مع 

ــــرائــــــدة فــــي مـــالـــيـــزيـــا، والــــتــــي تــشــمــل  الـــمـــؤســـســـات األكــــاديــــمــــيــــة الــ

شــراكــة مــع أول مــؤســســة خــاصــة للتعليم الــعــالــي فــي الــبــالد، 

وهي جامعة ملتيميديا.

تعاون حوسبي بين جامعتين 
إماراتية وماليزية

«  جانب من حفل توقيع مذكرة التفاهم   | من المصدر

دبي - مرفت عبد الحميد

نـــجـــح »إكـــســـبـــو 2020 دبـــــــي« فــــي تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى قـــضـــايـــا الــــمــــرأة 

وحــــقــــهــــا فــــــي تـــحـــقـــيـــق أحـــــالمـــــهـــــا لــــلــــعــــب دور فــــــي الـــــحـــــيـــــاة االقــــتــــصــــاديــــة 

واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، واألهــــــــم مــــن ذلـــــــك، حـــقـــهـــا األســـــاســـــي فــي 

التعليم الذي يفتح الباب لجميع الحقوق األخرى.

ــــهـــــات الـــمـــســـتـــقـــبـــل، لــــــذا يــعــتــبــرن  ــــاً مـــــن أن الـــفـــتـــيـــات هـــــن أمـ وانـــــطـــــالقـ

عــنــصــراً هـــامـــاً جــــداً مـــن الــعــنــاصــر الــفــعــالــة فـــي الــمــجــتــمــع، حــيــث تــقــوم 

الــمــرأة بتعليم وتربية صغارها وتــخــرج منهم أشــخــاصــاً صالحين في 

المجتمع، فهي األم واألخـــت والمعلمة والــصــديــقــة والـــزوجـــة، ومن 

أجــــل ذلــــك يــجــب االهـــتـــمـــام بــقــضــيــة تــعــلــيــمــهــا والـــبـــحـــث فـــي الــتــحــديــات 

والعقبات التي تواجهها لاللتحاق بمقاعد الدراسة السيما الجامعية.

وأشــار متحدثون إلــى أن عملية 

تعليم الفتيات ما زالت بحاجة إلى 

حشد المزيد من الجهود لتخطي 

الـــعـــقـــبـــات والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تــعــيــق 

تعليمها أو تشكل سبباً في تسربها 

من المدرسة، حيث أجمعوا على 

أنـــــهـــــا تـــتـــمـــثـــل فــــــي 6 عــــــوامــــــل وهــــــي: 

الــدراســي  تــدنــي مستوى التحصيل 

وصعوبات التعلم، ارتفاع تكاليف 

الـــتـــعـــلـــيـــم الســـيـــمـــا الـــجـــامـــعـــي، والـــــــــــزواج الـــمـــبـــكـــر، والــــــخــــــروج إلــــــى ســـوق 

الــعــمــل، وســــوء الــوضــع االقــتــصــادي لـــأســـرة، والــعــنــايــة بـــأفـــراد األســـرة 

والمساعدة في أعمال المنزل. وأكدوا ضرورة حشد الجهود الدولية 

ــــاً مــــــن أنــــــــه لــــيــــس هـــــنـــــاك أداة تـــنـــمـــيـــة أكـــــثـــــر فــــاعــــلــــيــــة مــــــن تــعــلــيــم  انــــــطــــــالقــ

الــفــتــيــات، وتــحــقــيــق الــتــكــافــؤ بــيــن الجنسين فــي الــتــعــلــيــم، فــلــيــس أمــام 

الـــعـــالـــم فـــرصـــة فـــي تــحــقــيــق الـــعـــديـــد مـــن األهـــــــداف الــصــحــيــة والــتــنــمــويــة 

الطموحة الذي حددها لنفسه إذا تجاهل هذا الهدف.

تطوير السياسات
وفــي هــذا اإلطـــار، قــال الــدكــتــور ديفيد مونينا وزيـــر التعليم األســاســي 

والثانوي في سيراليون: إن قضية تعليم الفتيات تعد من األولويات 

في سيراليون وهــي من أهــم االستثمارات التي يمكننا القيام بها في 

أي نظام تعليمي. وأشـــار إلــى أن سيراليون تعكف حالياً على تطوير 

الــســيــاســات بــمــا يــتــوافــق مــع هـــذا الـــهـــدف، مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي إســـراع 

الــخــطــى نــحــو تحقيق الــتــكــافــؤ بــيــن الــجــنــســيــن مـــرة أخــــرى فــي التعليم 

السيما الــثــانــوي والــجــامــعــي، كما تعمل الــدولــة على تفعيل سياسة 

اإلدمــــاج الــجــذري الــتــي تــركــز على قضية تعليم الــفــتــيــات، كما تبحث 

حالياً في أسباب تسرب الفتيات من الــمــدارس السيما في المراحل 

الثانوية والجامعية.

نواة المجتمع
مـــن نــاحــيــتــهــا، أوضـــحـــت نـــيـــداي آبــــي نــــــداو، مـــديـــرة الـــمـــدرســـة الــوطــنــيــة 

االبــــتــــدائــــيــــة فــــي الـــســـنـــغـــال، أن الــتــعــلــيــم هــــو الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد لــتــطــويــر 

مــجــتــمــعــاتــنــا ولـــكـــون الــفــتــاة هـــي أســــاس الــمــجــتــمــع ونـــــواة الــعــائــلــة وهــي 

الحامية لأسرة واألطفال لذا يجب االهتمام بتعليمها.

وأشــــــــارت إلـــــى الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه تــعــلــيــم الـــفـــتـــيـــات الســـيـــمـــا فــي 

ــــالـــــي والــــــتــــــي تـــتـــمـــثـــل فــــــي الـــــــــــــزواج الــــمــــبــــكــــر وتــــدنــــي  مــــــراحــــــل الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــعـ

ــــيـــــانـــــاً  الـــتـــحـــصـــيـــل الـــــــدراســـــــي وارتـــــــفـــــــاع تــــكــــالــــيــــف الـــتـــعـــلـــيـــم الــــجــــامــــعــــي وأحـ

ألســبــاب تــعــود لــأســرة نفسها، ولــكــن فــي السنغال طـــورت الحكومة 

سياسة تهدف إلى خفض نسبة تسرب الفتيات من المدارس.

تكافؤ
مـــن جــهــتــه، قــــال صــبــحــي الـــطـــويـــل مـــديـــر فـــريـــق الــتــعــلــيــم واالبـــتـــكـــار في 

اليونيسكو مجيباً على ســؤال لـ»البيان« حــول كيفية النهوض بملف 

تعليم الفتيات: إن هذا الملف تحسن خالل العشرين سنة الماضية 

بفضل الجهود الدولية وتقليص الفجوة بين الجنسين ونحن نقترب 

من تحقيق التكافؤ بين الجنسين في أغلب المستويات، كما شهدنا 

زيـــــــادة فــــي تــعــلــيــم الـــفـــتـــيـــات فــــي الـــمـــراحـــل الـــجـــامـــعـــيـــة، بــيــنــمــا مــــا زالــــت 

الدول الفقيرة تشهد عدم تحسن في هذا الملف.

وقـــالـــت مــلــكــة الــــحــــاج، مـــديـــرة قــســم الــمــعــرفــة واالبـــتـــكـــار بــمــؤســســة 

ــــاركـــــت قـــمـــة »ريــــــوايــــــرد«  عـــبـــدالـــلـــه الــــغــــريــــر لـــلـــتـــعـــلـــيـــم، إن الـــمـــؤســـســـة شـ

مــــن أجـــــل عـــــدة أهـــــــداف مــنــهــا مـــســـاعـــدة الـــفـــتـــيـــات عـــلـــى الـــحـــصـــول عــلــى 

فرصة تعليم في كافة المراحل الدراسية عبر عقد شــراكــات دولية. 

وأكــــــــــدت أن إكــــســــبــــو دبـــــــي يــــعــــد فـــــرصـــــة لـــعـــقـــد شــــــراكــــــات دولـــــيـــــة لـــدعـــم 

ــــالـــــت إن الـــمـــؤســـســـة تـــســـتـــهـــدف 200 ألــــــف طـــالـــب  تـــعـــلـــيـــم الــــفــــتــــيــــات. وقـ

فــي مــقــاعــد التعليم بــحــلــول 2025، مــن عــمــر 10 إلـــى 35 عـــامـــاً، فيما 

تــم استقطاب 48 ألــف طــالــب مــن الجنسين حتى اآلن ينتمون ألكثر 

مــن 20 جنسية، ولــلــوصــول إلــى هــذا الــهــدف يطلب تــعــاونــاً دولــيــاً من 

الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة، فـــيـــمـــا يــــنــــدرج الــتــعــلــيــم الـــمـــســـتـــدام 

ضمن استراتيجية المؤسسة لعام 2030. وأضــافــت إن عــدد شركاء 

الــمــؤســســة يــبــلــغ 48 جــهــة حــكــومــيــة وخـــاصـــة مــنــهــا 9 جــامــعــات رائــــدة 

داخل اإلمارات، وتعتبر الفتيات الشريحة األكبر المستفيدة من منح 

الــمــؤســســة الســيــمــا فــي مــجــال الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا حــيــث اســتــفــادت 

512 طالبة.

حق مشروع
وحـــــــول فــــوائــــد تــعــلــيــم الـــفـــتـــيـــات لــلــمــجــتــمــع، أوضـــــــح الـــبـــروفـــيـــســـور عــمــار 

كــــاكــــا نــــائــــب رئــــيــــس وعـــمـــيـــد جـــامـــعـــة »هــــيــــريــــوت وات دبـــــــي« أن الــتــعــلــيــم 

يــشــكــل جــانــًبــا أســـاســـًيـــا ومـــحـــوريـــاً مـــن جـــوانـــب تــمــكــيــن الـــمـــرأة والــنــهــوض 

بها في مختلف المجاالت، ومنها االقتصادية، وقــد جــاء في الوثيقة 

العالمية لحقوق اإلنسان أن تعليم الفتاة يعتبر حقاً مشروعاً ويعتبر 

أحــــد الــحــقــوق األســـاســـيـــة الـــتـــي نــصــت عــلــيــهــا كـــافـــة االتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة. 

ــــنـــــســـــاء فــي  وأضـــــــــــــاف: يــــضــــمــــن تـــعـــلـــيـــم الــــفــــتــــيــــات مـــــشـــــاركـــــة الـــــمـــــزيـــــد مــــــن الـ

اقـــتـــصـــاد الــــدولــــة ويـــســـاهـــم فـــي تــحــســيــن الــمــجــتــمــع حــيــث يـــعـــزز الــتــعــلــيــم 

مــن الــقــدرات والــمــهــارات الشخصية على حــد ســـواء، وذلــك مــن خالل 

تعزيز المهارات العقلية والفكرية، وزيادة القدرة على التفكير السليم 

والمهارات القيادية، والتواصل، والّنقد البناء، والفهم واالستيعاب، 

ــــمـــــرأة أكــثــر  والـــتـــفـــكـــيـــر خـــــــارج الــــصــــنــــدوق. وأضــــــــاف أن الـــتـــعـــلـــيـــم يـــجـــعـــل الـ

قــــــوة عـــلـــى تـــحـــمـــل الــــصــــعــــاب، وعــــلــــى الـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــمــــواقــــف الــحــيــاتــيــة 

أكــبــر للعديد مــن األمـــور اليومية،  وفــهــمــاً  المختلفة، ويمنحها إدراكــــاً 

األمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على طريقة تعاملها مع المشكالت 

المختلفة.

 تمكين مقيد 
بـ 6 عقبات

ديفيد مونينا: 
نأمل إسراع الخطى نحو تحقيق 
تكافؤ الجنسين

نيداي آبي نداو:
السنغال طورت سياسة للحد 
من تسرب الفتيات

صبحي الطويل:
 الدول الفقيرة تعاني عدم 
تحسن هذا الملف

ملكة الحاج: 
 »إكسبو« فرصة لعقد شراكات 
دولية لدعم تعليم الفتيات

عمار كاكا:
 التعليم يسهم في تمكين 
المجتمع اقتصاديًا

المرأة 
والتعليم

«صبحي الطويل« نيداي آبي نداو ديفيد مونينا

«   عمار كاكا

« ملكة الحاج

تدني مستوى التحصيل 1  
الدراسي

ارتفاع تكاليف التعليم 2   
السيما الجامعي

 الزواج 3   
المبكر

 الخروج إلى 4  
سوق العمل

سوء الوضع االقتصادي 5    
لألسرة

المساعدة في أعمال 6   
المنزل 
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التعليم في كل مكان 
ـ أحمد يحيى دبيـ 

عالقة اإلنسان بكوكب األرض كانت محور ورشة تعليمية 

مـــثـــيـــرة نـــظـــمـــهـــا جــــنــــاح نـــيـــكـــزس فـــــي »إكــــســــبــــو 2020 دبـــــي« 

ضـــمـــن الــــيــــوم األخــــيــــر ألســــبــــوع الـــمـــعـــرفـــة والـــتـــعـــلـــم، حــيــث 

كـــــان الـــجـــمـــهـــور مـــــدعـــــواً لـــلـــتـــعـــرف عـــبـــر لــعــبــة »الـــتـــعـــلـــيـــم فــي 

ــــنـــــد الــــطــــلــــبــــة والــــجــــمــــهــــور  ــــمـــــعـــــرفـــــة عـ كـــــــل مـــــــكـــــــان« لــــتــــعــــزيــــز الـ

مـــــــن خـــــــــالل تــــصــــمــــيــــم أهـــــــــــــداف تـــعـــلـــيـــمـــيـــة مـــــــحـــــــددة تـــتـــعـــرض 

ـــــم مــــواجــــهــــتــــهــــا، ويــــمــــكــــن ومــــن  لـــمـــشـــكـــلـــة رئــــيــــســــيــــة، ومـــــــن ثـ

خـــالل هـــذه الــوســيــلــة الــتــعــلــيــمــيــة الــمــتــطــورة تــقــنــيــًا الــتــطــرق 

لتحديد ما يواجه كوكبنا افتراضيًا، ومن ثم مطلوب من 

الـــمـــشـــاركـــيـــن، ســــــواء أكــــانــــوا طــلــبــة أم أشـــخـــاصـــًا عـــاديـــيـــن، 

اخـــتـــيـــار أفـــضـــل الـــحـــلـــول الســـتـــخـــدامـــهـــا، بــشــكــل ورغــــــم أنـــه 

افـــتـــراضـــي يــقــتــرب مـــن الــحــقــيــقــة، حــتــى يـــــدرك الــمــشــاركــون 

نتائج قراراتهم على كوكبنا، فيما يعد ذلك من بين أحد 

أهم طرق التعلم المستقبلية.

معونة
ــــيـــــن  ــــبـ ــــيــــــم فـــــــــي كـــــــــل مـــــــــكـــــــــان« الـــــالعـ ــلــ ــ ــــعــ ــــتــ وتـــــــــدعـــــــــو لـــــعـــــبـــــة »الــ

للدخول في عالم افتراضي، لمساعدة أحد المجتمعات 

على تحقيق الرفاهية طويلة األجــل فــي أوقـــات األزمـــات، 

وذلـــــك مـــن خــــالل مــجــمــوعــة مــتــرابــطــة مـــن ألـــعـــاب الــفــيــديــو 

والعروض، حيث سيشهد الحاضرون على الطريقة التي 

ســتــتــفــاعــل بــهــا الــمــديــنــة وســـكـــانـــهـــا، بـــنـــاًء عــلــى االخـــتـــيـــارات 

التي يتخذها الالعبون، فيما يــدركــون ببطء عواقب تلك 

الــــقــــرارات الـــتـــي تـــم اتـــخـــاذهـــا، والـــتـــي قـــد تـــبـــدو بــســيــطــة في 

البداية.

كــــارلــــوس بــيــيــز هـــو فـــنـــان مــســرحــي ومــصــمــم ألـــعـــاب من 

ــــًا مــــخــــرج »الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي كـــــل مــــكــــان«،  فــــنــــزويــــال، وهــــــو أيـــــضـ

قــــال: »نــبــعــت هـــذه الــفــكــرة مـــن خــطــة اســتــمــرت عــلــى مــدى 

ــــتـــــي يـــمـــكـــن أن تــمــثــل  ــــنــــــوات الســــتــــكــــشــــاف الــــمــــنــــاطــــق الـ 5 ســ

نــقــاط الــتــقــاء مــا بــيــن الــفــن الــمــســرحــي وتــصــمــيــم األلــعــاب. 

حيث وجدنا نظامًا جديداً للمشاركة، يسمح لألشخاص 

الــــــبــــــعــــــض مــــــــن دون اســــــتــــــخــــــدام  بــــعــــضــــهــــم  بــــــالــــــتــــــحــــــدث مــــــــع 

الكلمات للتواصل فيما بينهم، مما يمكنهم مــن تجاوز 

الــــحــــواجــــز الـــلـــغـــويـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، ويـــســـمـــح لـــهـــم بـــالـــتـــواصـــل 

بطرق مفهومة وذات مغزى، وتأتي هذه القطعة تحديداً 

مــن رغبتنا فــي استكشاف أفــكــار جــديــدة لتقديم التعليم 

من خالل التعبير الفني«.

مهمة
ــــــاف: »قــــد تـــبـــدو الــلــعــبــة ســهــلــة فـــي الـــبـــدايـــة، ولــكــنــهــا  وأضـ

تنطوي على مهمة صعبة وهي إنقاذ العالم، ووسيلة 

الـــنـــجـــاح فــيــهــا هــــو الــــتــــعــــاون بـــيـــن كــــل أفـــــــراد الــــفــــريــــق، لـــذا 

يجب أن يوازن الجمهور بين القرارات التي سيتخذها، 

ألنـــــهـــــا قــــــد تـــــؤثـــــر عــــلــــى ســـــكـــــان الــــمــــديــــنــــة بـــــطـــــرق قــــــد تـــكـــون 

ــــثـــــال، فـــــي حــــيــــن أن  مــــفــــيــــدة أو ضــــــــــارة، فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الـــــمـ

جـــمـــع الـــــمـــــوارد الــبــيــئــيــة قــــد يــــكــــون مـــفـــيـــداً لـــتـــطـــويـــر الــبــنــيــة 

التحتية، إال أنــه قــد يزعج االتــصــال بين سكان المدينة 

والطبيعة«.

وأوضــــح: »هـــذه اللعبة هــي عــبــارة عــن دعـــوة للجميع 

للتفكير في كيفية بناء القوة المجتمعية، وكيف يمكن 

ألفعالنا أن تؤثر على ذلك. وأرى أن إكسبو، مكان مثالي 

الــواحــد أن يتكون  لتقديم اللعبة، حيث يمكن للفريق 

مـــــن مـــجـــمـــوعـــة مــخــتــلــفــة تــــمــــامــــًا مـــــن الـــالعـــبـــيـــن مـــــن حــيــث 

الجنسيات والثقافات واألعمار، لكنهم سيتفقون فيما 

بينهم على طريقة اللعب واألسلوب األمثل إلعادة بناء 

المدن بعد تعرضها للكوارث أو األزمات الطبيعية«. 

دبي - رشا عبد المنعم 

نــاقــشــت منظمة االتـــحـــاد األفــريــقــي بــالــتــعــاون مــع الــمــركــز الــدولــي 

لــتــعــلــيــم الــفــتــيــات والـــنـــســـاء فـــي أفــريــقــيــا ضــمــن فــعــالــيــات حـــــوارات 

الــمــعــرفــة وبــرنــامــج ملتقى األمــــم الــمــتــحــدة، فــي جلستها بجناح 

األمم المتحدة في إكسبو 2020 »االبتكار وتصميم الفكر لقيادة 

الــــفــــتــــيــــات«، والــــتــــي تــــنــــاولــــت أهــــــم الــــمــــهــــارات وفـــــــرص الـــتـــعـــلـــيـــم فــي 

ــــتـــــي تـــشـــكـــل إحـــــدى  ــــيـــــة الـــرقـــمـــيـــة والـ أفـــريـــقـــيـــا إلــــــى جــــانــــب مـــحـــو األمـ

األولـــويـــات االســتــراتــيــجــيــة للتنمية األفــريــقــيــة لــعــام 2063، خاصة 

وأن النساء األفــضــل تعليماً يكن فــي الــعــادة أوفــر صحة مقارنة 

بـــغـــيـــرهـــن مـــــن غـــيـــر الـــمـــتـــعـــلـــمـــات، وتـــــــــــزداد مـــشـــاركـــتـــهـــن فـــــي ســـوق 

العمل واالبتكار التكنولوجي والمعرفي. 

نقطة تحول 
وأكــــــــد يــــوجــــبــــاري بـــوبـــكـــر مــــديــــر بــــرنــــامــــج تـــعـــلـــيـــم الــــنــــســــاء والـــفـــتـــيـــات 

بــمــركــز االتـــحـــاد األفــريــقــي للتعليم، أن أجــنــدة التنمية األفــريــقــيــة 

لـــعـــام 2063 تــتــضــمــن ســبــعــة تــطــلــعــات و15 مـــشـــروعـــاً رائــــــــداً، إلــى 

جـــــانـــــب بــــــرامــــــج قـــــــاريـــــــة، ســـيـــعـــمـــل تـــنـــفـــيـــذهـــا عــــلــــى تــــطــــويــــر أفـــريـــقـــيـــا 

بــالــشــكــل الــــــذي نــــريــــده، أفـــريـــقـــيـــا الـــضـــاربـــة بـــجـــذورهـــا فــــي الــــواقــــع، 

والـــتـــي تــدفــعــهــا الــــوحــــدة، وتــقــريــر الــمــصــيــر، والـــحـــريـــة، والــتــقــدم، 

واالزدهــــــار الــجــمــاعــي وفـــي مقدمتها التعليم الــــذي نــعــده أســاس 

الـــســـام واالســـتـــقـــرار واالزدهــــــــار االقـــتـــصـــادي والـــتـــقـــدم االجــتــمــاعــي. 

الجيوسياسية هــي بمنزلة نقطة تحول  والــتــحــوالت  الجائحة  إن 

للعالم، حيث التي ســوف تحدد مسار التنمية البشرية ألجيال 

عديدة قادمة، مما يعني أنه يجب علينا التحرك بشكل عاجل 

لجعل التعليم على قمة األولويات.

أجندة 2063
وأوضـــح يــوجــبــاري بــوبــكــر، أن محو األمــيــة الفتيات الــنــســاء يحتاج 

إلى االمتثال ألهــداف أجندة االتحاد األفريقي لعام 2063، والتي 

يتمثل أحد محاورها الرئيسة في جعل التعليم 

وخـــاصـــة الــفــتــيــات قــطــاعــاً ذا أولـــويـــة لتنمية 

الــــــقــــــارة، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي تـــســـعـــى فــيــه 

الـــبـــلـــدان إلــــى تــحــقــيــق أهــــــداف الــتــنــمــيــة 

الــمــســتــدامــة - والســيــمــا فــي أفريقيا 

حيث سيكون من المنطقي توحيد 

أنــــظــــمــــتــــهــــا اإلحـــــصـــــائـــــيـــــة، مــــــع زيــــــــادة 

ــــتـــــي تـــــعـــــزز وكـــــــاالت  عـــــــدد الـــــبـــــلـــــدان الـ

البيانات الخاصة بها، نأمل أن تجد 

ــــكــــــومــــــات طـــــريـــــقـــــة مـــــفـــــيـــــدة لـــقـــيـــاس  الــــــحــ

ــــابــــــة. عـــــــــــاوة عـــلـــى  ــتــ ــ ــــكــ مـــــعـــــرفـــــة الـــــــــقـــــــــراءة والــ

ذلــــك، يــجــب أن تــأخــذ فـــي االعـــتـــبـــار احــتــيــاجــات 

االقتصاد الرقمي. على المدى الطويل، فإن أهم معيار 

لنجاح التنمية هو ما إذا كانت هذه االحتياجات قد تمت تلبيتها.

مسار أكاديمي 
فــــــــــي حــــــــيــــــــن، أكــــــــــــــــدت اثــــــــيــــــــل كــــــــوفــــــــي مـــــــؤســـــــســـــــة »وومــــــــــــــــــــــان تـــــــيـــــــك إن 

أفــــريــــكــــا« والــمــتــخــصــصــة فــــي مـــجـــال عـــمـــل الــنــســاء 

ــــال تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــمــــعــــلــــومــــات،  ــيــــــات فـــــــي مــــــجــ ــ ــــقــ ــــريــ األفــ

أن مـــــبـــــادرات مـــؤســـســـاتـــهـــا تـــهـــدف تــــحــــديــــداً إلـــــى تـــعـــزيـــز مــشــاركــة 

الفتيات وتعّلمهن في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والــــريــــاضــــيــــات وهــــــي الــــمــــجــــاالت الــــتــــي يـــتـــفـــوق فـــيـــهـــا الـــفـــتـــيـــان دومــــــاً 

عــلــى الــفــتــيــات فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا. ويــتــم اخــتــيــار الــمــرشــحــات من 

المجتمعات التي تعاني من نقص الموارد في أنحاء الباد على 

أساس الجدارة األكاديمية.

صناعة التكنولوجيا
وتضيف اثيل: تظهر المشكلة على وجه الخصوص في إفريقيا. 

فـــفـــي مــنــطــقــة جـــنـــوب الـــصـــحـــراء اإلفـــريـــقـــيـــة الـــكـــبـــرى، عـــلـــى ســبــيــل 

ــــرأة بـــشـــكـــل عــــــام فـــــي ســـوق  ــــمــ الــــمــــثــــال، وصــــــل مــــعــــدل مــــشــــاركــــة الــ

العمل إلــى 61 % ولــكــن الــنــســاء يشكلن 30% مــن المهنيين في 

ــــــم مــــن ذلـــــك أنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  صـــنـــاعـــة الــتــكــنــولــوجــيــا، واألهـ

اســتــخــدام اإلنــتــرنــت يــنــمــو فــي أفــريــقــيــا بــمــعــدل يعتبر األســــرع في 

الجنسين منذ سنة  بين  الرقمية  الفجوة  العالم، فقد اتسعت 

2013. فــعــدد الــنــســاء الـــاتـــي يــســتــخــدمــن اإلنــتــرنــت أقـــل مـــن عــدد 

الرجال بمقدار الربع.

فرص االبتكار 
وحول فرص النساء والفتيات في أفريقيا لتحقيق قفزات نوعية 

ــــا كــبــيــر مــســتــشــاري  فــــي مـــجـــال االبــــتــــكــــار، أكـــــد نـــيـــكـــوالس أومــ

الــشــبــاب بــمــفــوضــيــة االتـــحـــاد األفـــريـــقـــي: أن الــفــتــيــات 

فــي أمــس الــحــاجــة لمساحات وفـــرص لابتكار 

ــــتـــــحـــــقـــــة لــــــــهــــــــن. قـــــــــد يـــعـــمـــل  وهــــــــــــي فــــــــــــرص مـــــسـ

الرجال بجد واجتهاد ولكن النساء - بمن 

فـــــي ذلــــــك الــــنــــســــاء الـــــاتـــــي يـــعـــمـــلـــن بــــــدوام 

كـــــــامـــــــل مــــــــدفــــــــوع األجـــــــــــــر - مــــــــا زلــــــــــن يـــقـــمـــن 

بــغــالــبــيــة الـــعـــمـــل غـــيـــر مــــدفــــوع األجــــــر مــمــا 

يترك لهن القليل من الوقت أو المساحة 

لانخراط في عمل إبداعي، وهذا بالضبط 

معنى االبتكار، باإلضافة إلى ذلك فإن انتشار 

ــــادة مــا  الــتــحــيــز بـــيـــن الــجــنــســيــن يــعــنــي أن الــــرجــــال عــ

يــتــعــامــلــون بــشــكــل أقــــل جـــديـــة مـــع الــنــســاء الــمــبــتــكــرات. إن 

بــإمــكــان األنـــديـــة الــنــســائــيــة أو الــمــجــمــوعــات الــنــســائــيــة عــلــى وســائــل 

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي الــمــســاعــدة فــي مــقــاومــة تــلــك الــقــوى وذلــك 

ــــاء الــــنــــســــاء الــــفــــرصــــة لـــمـــشـــاركـــة أفــــكــــارهــــن وتــلــقــي  مـــــن خــــــال إعـــــطـ

التعليقات عليها وتشكيل شبكات مهنية خاصة بهن.

األمية الرقمية 
كما قالت رئيسة مركز االتحاد األفريقي الدولي لتعليم الفتيات 

والــــنــــســــاء الــــدكــــتــــورة ريـــتـــا بـــيـــســـونـــوث، إن تــعــلــيــم الـــفـــتـــيـــات ومــحــو 

األمـــيـــة الــرقــمــيــة يــشــكــل إحــــدى األولــــويــــات االســتــراتــيــجــيــة للتنمية. 

ــــر صـــحـــة مـــقـــارنـــة  ــ فـــالـــنـــســـاء األفــــضــــل تــعــلــيــمــاً يـــكـــن فــــي الـــــعـــــادة أوفـ

بـــغـــيـــرهـــن مـــــن غـــيـــر الـــمـــتـــعـــلـــمـــات، وتـــــــــــزداد مـــشـــاركـــتـــهـــن فـــــي ســـوق 

الـــعـــمـــل الـــرســـمـــيـــة، ويـــكـــســـبـــن دخــــــــوالً أكــــبــــر، ويـــنـــجـــبـــن عــــــــدداً أقـــل 

ــــبـــــكـــــرة، ويـــــقـــــدمـــــن رعــــايــــة  ــــتـــــزوجـــــن فــــــي ســــــن مـ مــــــن األطــــــــفــــــــال، وال يـ

صحية وتعليماً أفضل ألطفالهن إذا اخترن أن ينجبن، ويمكن 

ــــــذه الـــــعـــــوامـــــل مـــجـــتـــمـــعـــة األســــــــر والـــمـــجـــتـــمـــعـــات  أن تــــســــاعــــد كـــــل هـ

المحلية واألمم في انتشال األسر من وهدة الفقر، وفي غضون 

الــســنــوات الــعــشــر الــمــقــبــلــة، أكــثــر مـــن مــلــيــونــي وظــيــفــة فـــي مــجــال 

التكنولوجيا، لن يتسنى شغلها بسبب النقص في المتخصصين 

التشفير وتطوير  يتعلمن  الــائــي  والــشــابــات  الرقميين. فالفتيات 

التطبيقات وعلوم الحاسوب لن يكّن مؤهات فقط بشكٍل جيد 

للحصول على وظيفة ناجحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات 

واالتــصــاالت، بل إن مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

آخـــذة فــي الــتــحــول ســريــعــاً إلـــى مــيــزة قــويــة للطلبة فــي أي مجال 

آخـــر تــقــريــبــاً قـــد يـــــودون االنـــخـــراط فــيــه. فــالــمــهــارات الــتــقــنــيــة تمنح 

الفتيات المؤهات ميزة في أي ســوق تنافسية للوظائف وتوفر 

رواتب مجزية وتعزز من حرية التنقل المهني.

فتيات أفريقيا
يواجهن تحديات التعليم 

وفرص االبتكار

 « زوار أسبوع المعرفة في جناح نيكزس
 | تصوير: سالم خميس

« الفتيات في أفريقيا يواجهن تحديات مستمرة 
في قطاع التعليم  | تصوير: غالم كاركر
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دبي- سعيد الوشاحي

قــــصــــص مــــلــــهــــمــــة، وتـــــــجـــــــارب فــــــريــــــدة لـــــــــدول ومـــــؤســـــســـــات ســجــلــت 

حــــضــــورهــــا فــــــي »إكــــســــبــــو 2020 دبـــــــــــي«، تـــســـتـــوقـــف الــــــــــــزوار وتـــثـــيـــر 

فــــكــــل  الــــــــتــــــــفــــــــاصــــــــيــــــــل،  عــــــــــــن أدق  لــــــلــــــبــــــحــــــث  وتــــــــدفــــــــعــــــــهــــــــم  شــــــغــــــفــــــهــــــم 

الــمــعــلــومــات الـــتـــي تــضــمــهــا األجـــنـــحـــة تــعــد كـــنـــزاً مــعــرفــيــًا لـــذلـــك ال 

يمكن تجاهل أحد أركانها، وقد يبدو األمر أكثر تشويقًا حينما 

يــتــعــلــق األمـــــر بـــإحـــدى الــــــدول اإلفــريــقــيــة الــبــعــيــدة كــمــا هـــو الــحــال 

مــــع جـــمـــهـــوريـــة الــــــــرأس األخــــضــــر الــــتــــي قــــد تــــدهــــش الـــــــــزوار حــيــنــمــا 

يـــشـــاهـــدون مـــــدى الــنــهــضــة والـــتـــطـــور الــــــذي بــلــغــتــه خـــــال األعــــــوام 

الـــســـابـــقـــة، وخــطــطــهــا الــطــمــوحــة الـــتـــي تــســتــهــدف أكـــثـــر مـــن مــلــيــار 

شخص. 

مشاركة 
جــمــهــوريــة الــــرأس األخــضــر هــي ثــانــي أفــضــل دولــــة عــلــى مستوى 

تــــقــــريــــر  بــــحــــســــب  الـــــــــعـــــــــام،  الـــــحـــــكـــــومـــــي  مــــــــن حـــــيـــــث األداء  أفـــــريـــــقـــــيـــــا 

مــــؤشــــر إبــــراهــــيــــم لـــلـــحـــوكـــمـــة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 2020، ويـــشـــمـــل ذلـــك 

األمــــــــن وحــــكــــم الــــقــــانــــون والــــمــــشــــاركــــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــحـــقـــوق 

الـــــمـــــدنـــــيـــــة والــــــشــــــمــــــول االجــــــتــــــمــــــاعــــــي، والـــــبـــــنـــــيـــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 

لــلــفــرص االســتــثــمــاريــة والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة، وتحفل 

الــجــمــهــوريــة بــالــعــديــد مـــن الــمــعــالــم الــتــاريــخــيــة 

العريقة وتشتهر جزرها بأنها موطن عشرة 

ــــنـــــويـــــة فـــي  ــــر الـــــمـــــهـــــرجـــــانـــــات الـــــسـ ــــهــ مـــــــن أشــ

العالم، منها كرنفال »ساو فيسنتي« 

الـــــــذي يـــعـــد أكــــبــــر كــــرنــــفــــال مـــــن نـــوعـــه 

ــــقـــــام فــــــي ثــــاثــــاء  ــــرازيــــــل يـ ــــبــ خـــــــــارج الــ

الــــمــــرافــــع احــــتــــفــــاالً بـــخـــتـــام صـــيـــام 

الـــــــفـــــــصـــــــح كــــــــــل عــــــــــــــــام، وتــــــمــــــتــــــزج 

فيه أنــغــام وطــقــوس ثقافتها 

البرتغالية واإلفريقية.

وعـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــمـــــــــــــــســـــــــــــــتـــــــــــــــوى 

االقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي تـــــــــــــعـــــــــــــد 

الــجــمــهــوريــة نــقــطــة الــتــقــاء 

وانـــــــــصـــــــــهـــــــــار تــــــــاريــــــــخــــــــي بــــيــــن 

األعـــــــــراق والــــثــــقــــافــــات، فـــمـــن عـــلـــى أرضــــهــــا نـــشـــأ شـــعـــب جــــديــــد مــن 

ــــود تـــاريـــخ  تـــــقـــــارب وتـــــــــــزاوج األعـــــــــــراق األفــــريــــقــــيــــة واألوروبـــــــــيـــــــــة، ويـــــعـ

الــــــرأس األخـــضـــر إلــــى 500 ســنــة أي قــبــل 40 ســنــة مـــن اكــتــشــاف 

كــريــســتــوفــر كــولــومــبــس لــلــقــارتــيــن األمــريــكــيــتــيــن، ولــــقــــرون عــديــدة 

كـــانـــت جــــزر الــــــرأس األخـــضـــر أهــــم مــحــطــة عــلــى خـــطـــوط الــمــاحــة 

األطلسية.

أسواق
كــمــا تــعــتــبــر جــمــهــوريــة الــجــبــل األخـــضـــر مــعــبــراً إلـــى أســـــواق زاخـــرة 

بــــالــــفــــرص ويــــشــــكــــل مـــوقـــعـــهـــا الـــمـــمـــيـــز وشــــراكــــاتــــهــــا االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

ــــيـــــون مــــســــتــــهــــلــــك، ضـــمـــن  ــــلـ ــــلــــــوصــــــول إلـــــــــــــى 350 مـ ــًا لــ ــ ــــيـ ــــالـ ــــثـ ــــبــــــراً مـ مــــــعــ

المجموعة االقــتــصــاديــة لـــدول غــرب أفــريــقــيــا، كما يمتد عمقها 

االســتــراتــيــجــي مــن الــنــاحــيــة االقــتــصــاديــة ليتيح الـــوصـــول إلـــى 1.2 

مــــلــــيــــار نـــســـمـــة مـــــن ســـــكـــــان االتــــــحــــــاد األفـــــريـــــقـــــي. كــــمــــا أنـــــهـــــا مــحــطــة 

الــبــواخــر السياحية فــي المحيط األطلسي،  مهمة على خــطــوط 

فـــفـــي عــــــام 2019 وحــــــــده اســـتـــقـــبـــلـــت الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــــرابـــــة 49 ألـــف 

راكــــب مـــن الــبــواخــر الــســيــاحــيــة، وهـــو مـــا يــفــتــح الـــبـــاب عــلــى نــطــاق 

واســع مــن الــفــرص االستثمارية المباشرة وغير المباشرة 

من الخدمات ورياضات المغامرة وصوالً إلى الطاقة 

والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة. ويــــضــــم الـــــــــرأس األخـــــضـــــر فـــرصـــًا 

اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــهـــمـــة فــــي مــــجــــال تــصــنــيــع وحــفــظ 

ــــبـــــحـــــريـــــة، ويـــــضـــــاعـــــف مـــنـــاخـــهـــا  الــــمــــنــــتــــجــــات الـ

ومـــوقـــعـــهـــا الــمــمــيــز مــــن قــيــمــة االســتــثــمــار 

فــــي صــــادراتــــهــــا، ويـــســـاعـــدهـــا فــــي ذلـــك 

وجــــــــــــــود عـــــــــــدد مـــــــــن عــــــنــــــاصــــــر الـــــنـــــجـــــاح 

ــــا وجــــــــــــــود 4 مــــــــــطــــــــــارات دولــــــيــــــة  ــــهـ ـــنـ مــ

و3 مــطــارات إقليمية و9 موانئ 

الجمهورية  بحرية، وتخطط 

الـــطـــاقـــة  مـــــن  لـــتـــســـتـــمـــد %50 

الــمــتــجــددة بــحــلــول 2030، 

كما تعمل على تخصيص 

حوافز ضريبية للمشاريع 

االســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة فـــــــي قــــطــــاع 

الطاقة المتجددة.

دبي - عدنان الغربي 

افــتــتــح الــجــنــاح الــتــشــيــكــي، أول مـــن أمـــــس، مـــعـــرض »غـــابـــات 

الــتــشــيــك« فـــي مــنــطــقــة االســـتـــدامـــة فـــي »إكـــســـبـــو 2020 دبـــي« 

لالحتفاء بأشجار السنديان المعمرة التي يبلغ عمرها 6500 

عـــــــام، وتــــــم اســـتـــخـــراجـــهـــا مـــــن شــــمــــال مــــورافــــيــــا فـــــي جـــمـــهـــوريـــة 

بالكربون  الـتأريخ  تقنية  باستخدام  وتحديد عمرها  التشيك 

المشع. حضر الفعالية التي تضمنت مجموعة من العروض 

ــــاعـــــات، مــــا يــــقــــرب عــن  الـــمـــوســـيـــقـــيـــة والـــــرقـــــص عـــلـــى مـــــــدار 5 سـ

5000 شــخــص مــن زوار الــحــدث الـــدولـــي. وتــهــدف جمهورية 

ــــنـــــوع  الـــــتـــــشـــــيـــــك مـــــــــن خــــــــــــالل افـــــــتـــــــتـــــــاح هــــــــــــذا الـــــــمـــــــعـــــــرض إلبـــــــــــــــــراز تـ

مــشــاهــدهــا الــطــبــيــعــيــة الـــخـــالبـــة ومـــوروثـــهـــا الــثــقــافــي الــمــذهــل، 

وتسليط الضوء على أشجار السنديان سّر الطبيعة الساحرة 

لهذا البلد. 

متاحف
وقــال ماريك النــدا أحــد المشرفين على تنظيم المعرض إن 

هــذه األشــجــار فــريــدة مــن نوعها وتــم اكتشافها على عمق 6 

أمــتــار تحت األرض فــي شــمــال تشيكيا فــي 2016، ليتم بعد 

ذلك التنقيب عن غابة بأكملها ألشجار السنديان، وأضاف: 

األشـــــجـــــار الــــتــــي يـــبـــلـــغ عـــمـــرهـــا 6500 عـــــــام، عـــــــادة مــــا تــتــعــفــن، 

ولـــكـــن هـــــذه األشـــــجـــــار حـــافـــظـــت عـــلـــى هــيــكــلــهــا، وبـــإمـــكـــانـــهـــا أن 

تعطينا فكرة كيف كان الطقس في جمهورية التشيك قبل 

آالف السنين.

وأوضــــــــــح النــــــــدا أن الــــعــــديــــد مـــــن الــــمــــتــــاحــــف الــــوطــــنــــيــــة حــــول 

العالم في لندن وبرلين على سبيل المثال ومتاحف أخرى 

طلبت تنظيم مــعــارض خــاصــة بــهــذه األشــجــار، كما تستفيد 

مــنــهــا ألغــــــراض الــبــحــث الــعــلــمــي لــمــعــرفــة تــغــيــر الـــمـــنـــاخ خــالل 

تـــلـــك الـــفـــتـــرة الـــتـــي ال يـــوجـــد عــنــهــا الــكــثــيــر مــــن األدلــــــــة، مــشــيــراً 

إلــــــى أن خـــشـــب الـــســـنـــديـــان يـــمـــتـــاز بــــجــــودتــــه الـــعـــالـــيـــة، كـــمـــا لــه 

اســـتـــخـــدامـــات كــثــيــرة فـــي األرضـــــيـــــات، وصـــنـــاعـــة األثـــــــاث. وأكـــد 

النــدا، أن أشجار السنديان تعد إحــدى المكونات األساسية 

لجناح جمهورية التشيك في »إكسبو 2020 دبي«، لدورها 

في ترسيخ مفهوم االستدامة.

مبادرات 
يـــقـــدم الـــجـــنـــاح أجـــــــواء ربــيــعــيــة ومـــــبـــــادرات مـــبـــدعـــة فــــي مــجــال 

االســــــتــــــدامــــــة، ويـــــوفـــــر لــــــــــــزواره فـــــرصـــــة لـــلـــتـــجـــول بـــــــــأرض خــصــبــة 

تستطيع أن تقاوم ظروفاً صحراوية قاسية، عبر استخالص 

بــخــار الــمــاء مــن الــهــواء، وال تعتمد هــذه التقنية ســوى على 

الطاقة الشمسية واالبتكارات التشيكية الرائدة فقط.

يتميز الجناح الذي تم تصميمه من قبل شركة »فورموزا 

ــــيـــــاه يــــومــــيــــاً،  ــــقـــــدرتـــــه عــــلــــى إنــــــتــــــاج 500 لــــتــــر مــــــن الـــــمـ إيـــــــــه.إيـــــــــه« بـ

بــــاســــتــــخــــدام الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة، لـــجـــمـــع الـــــمـــــاء مـــــن الـــــهـــــواء، 

ـــــك مــــن خـــــالل نـــظـــام مـــــــوارد األرض الــشــمــســيــة والـــهـــوائـــيـــة  وذلـ

والمائية، بعد أن نجح العلماء في جامعة التشيك التقنية 

ببراغ، في بناء وتشغيل جهاز متحرك لنظام الموارد، وهو 

بحجم حــاويــة شــحــن، وتــصــل قــدرتــه اإلنــتــاجــيــة إلـــى 500 لتر 

من المياه يومياً.

طبيعة 
تــتــمــيــز جـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك بـــالـــجـــســـور الـــمـــتـــحـــركـــة، والـــبـــلـــدات 

الــمــلــونــة بــطــابــع الـــقـــرون الــوســطــى ومــنــتــجــعــات الــســبــا الــراقــيــة 

ويــنــابــيــع الـــمـــيـــاه الــــحــــارة، وكــــــروم الــعــنــب والـــمـــشـــاهـــد الــرائــعــة 

لـــحـــدائـــقـــهـــا الــــوطــــنــــيــــة، إضـــــافـــــة إلــــــى قـــمـــم جــــبــــال »أدرســــبــــاتــــش 

تبليس روكــس« الرائعة، وحديقة »سومافا« الوطنية ذات 

الطبيعة الساحرة، والكهوف واألنــهــار الجارية تحت األرض 

في منطقة »مورافيان كارست«. 

وتـــتـــربـــع الـــمـــنـــاطـــق الــــزراعــــيــــة الـــغـــنـــيـــة لـــمـــورافـــيـــا فــــي الــنــصــف 

الشرقي من البالد بين سالسل من التالل الحرجية والكروم، 

وتوفر منطقة بوهيميا الغربية محيطاً طبيعياً خالباً، حيث 

يــمــتــد الــــجــــزء الـــجـــنـــوبـــي الـــغـــربـــي مــــن جـــبـــال كـــروســـنـــي وصـــــوالً 

إلـــى سلسلة جــبــال ســومــافــا، كــمــا يمكنك اكــتــشــاف التقاليد 

الفولكلورية في مقاطعة خودسكا.

السنديان صاحبة الـ 6500 عام.. رمز طبيعة تشيكيا

«  احتفالية بعزف الموسيقى في معرض 
»غابات التشيك« | تصوير: سالم خميس

  شعب ينبض بالحياة  
على ضفة األطلسي

الرأس األخضر

«  أشجار السنديان تقف شامخة في جناح 
التشيك | تصوير: سالم خميس 

« من معروضات جناح الرأس األخضر | من المصدر 
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ـ غسان خروب  دبي 

يــــعــــرفــــه الـــــــنـــــــاس، يــــحــــبــــون أغــــنــــيــــاتــــه واخـــــتـــــيـــــاراتـــــه الــــنــــوعــــيــــة فــي 

ــــار مــــــن نـــجـــوم  اإليــــــــقــــــــاع، يــــــــــرون فــــــي فــــنــــه امـــــــــتـــــــــداداً لــــجــــيــــل الـــــكـــــبـ

الــفــن الــخــلــيــجــي، فــهــو يــنــتــمــي إلـــى الــجــيــل الــثــالــث مـــن فناني 

البحرين، إنه الفنان البحريني محمد البكري الذي تعود أن 

يطل على جمهوره متوسداً عوده في ليلة خليجية بامتياز، 

تـــاركـــًا ألصــابــعــه حـــريـــة تــحــريــكــهــا عــلــى أوتــــــاره وفـــقـــًا لــمــقــامــات 

ــــيـــــجـــــي. الــــــفــــــنــــــان الــــــبــــــكــــــري حـــــــل أخــــــــيــــــــراً ضـــــيـــــفـــــًا عـــلـــى  ــــلـ الــــــفــــــن الـــــخـ

خشبات مــعــرض »إكــســبــو 2020 دبـــي«، ليضيء بنجوميته 

ليالي الجلسات الخليجية، مطلقًا العنان لصوته في فضاء 

الحدث األروع في العالم، والذي لم يتوقف الفنان البكري 

عــن مــتــابــعــة تفاصيله مــنــذ الــلــحــظــة الــتــي أعــلــنــت دبـــي فــوزهــا 

بتنظيمه، وفق تعبيره لـ»البيان«، مؤكداً سعادته بالتواجد 

في المعرض الدولي. 

إرث
في جعبته، يمتلك الفنان البكري أرشيفًا ثريًا باألغنيات، التي 

تعامل فيها مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء، فهو 

يتميز بدقة اختياراته ونوعيتها، األمــر الــذي منح أغنيته صدى 

ال يــزال يــتــردد فــي ذاكـــرة عشاق األغنية البحرينية والخليجية. 

في جلسته الخليجية أجاد الفنان البكري بالكثير مما يمتلكه 

مــن أعــمــال قــديــمــة وأخــــرى ال تـــزال ســاخــنــة عــلــى الــســاحــة، كما 

عرج بصوته على أعمال نجوم آخرين كما الفنان الراحل 

أبو بكر سالم وزميله ميحد حمد وغيرهما. 

فخر
»لـــــــــــم أتــــــــوقــــــــف يــــــــومــــــــًا عــــــــن مـــــتـــــابـــــعـــــة تـــــفـــــاصـــــيـــــل مــــعــــرض 

ــــهــــــذا  بــ بــــــــــــــه،  دبــــــــــــــي  فــــــــــــــوز  مـــــــنـــــــذ  دبـــــــــــــــــي«  »إكــــــــســــــــبــــــــو 2020 

ــــبـــــدأ حـــديـــثـــه  ــــبـــــكـــــري أن يـ ــــنـــــان الـ الـــتـــعـــبـــيـــر آثـــــــر الـــــفـ

مــــــــــع »الــــــــــبــــــــــيــــــــــان« عــــــــــن الــــــــمــــــــعــــــــرض الــــــــــدولــــــــــي، 

مضيفًا: طوال الوقت كنت أتابع أخبار 

المعرض الــدولــي، ســواء مــن حيث 

ــــمــــــال الــــبــــنــــاء،  الــــتــــحــــضــــيــــرات أو أعــ

وغــــيــــرهــــا وذلـــــــك بـــحـــكـــم زيــــاراتــــي 

الــــمــــتــــكــــررة إلــــــى دبــــــــي، وهـــو 

ما جعلني أشعر بأنني 

عــــلــــى اطــــــــــاع دائــــــم 

على تفاصيل هذا المعرض، الذي نفخر به جميعًا، ورغم أنها 

أول زيـــارة لــي لــه على أرض الــواقــع، فقد شعرت منذ اللحظة 

األولــــــــــــى لـــــدخـــــولـــــي إلـــــيـــــه بــــأنــــنــــي أعــــــــــرف الـــــمـــــكـــــان جـــــــيـــــــداً، ال ســيــمــا 

وأنني أتابع ما يجري فيه من أحــداث مختلفة عن طريق قناة 

إكــســبــو الــتــلــفــزيــونــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن مــعــرض »إكــســبــو 

2020دبي« يعتبر فرصة جميلة لتقديم إبداعاته 

وأعماله الفنية، وفرصة عظيمة لتعريف العالم 

بالفنون الخليجية المختلفة.

عناوين
»إشاعة« و»بتندم« و»قاسي حبيبي«، 

ــــلـــــمـــــات لــــيــــســــت عـــــــابـــــــرة وإنـــــــمـــــــا هـــي  كـ

عناوين ألغنيات قدمها البكري 

عـــــــــلـــــــــى خــــــــشــــــــبــــــــة »الــــــــــيــــــــــوبــــــــــيــــــــــل«، 

عــــــبــــــرهــــــا مــــــــــــزج بــــــيــــــن األغـــــنـــــيـــــة 

الـــــطـــــربـــــيـــــة والــــــرومــــــانــــــســــــيــــــة، 

جـــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــــــــذه األغــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــات 

تــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــررت مــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــيــــــــــــــود 

رأت  فـــــــقـــــــد  األلـــــــــــبـــــــــــومـــــــــــات، 

الــــنــــور بــصــيــغــة »الــــســــنــــغــــل«، والــــتــــي يـــــرى فـــيـــهـــا الـــبـــكـــري فــكــرة 

مقنعة، حيث قال: بالنسبة لي أرى في أغنيات »السنغل« 

فكرة مقنعة، فهي من جهة تبقي الفنان على تواصل دائم 

مــــع جـــمـــهـــوره وتـــحـــافـــظ عـــلـــى حــــضــــوره عـــلـــى الــــســــاحــــة، فــضــاً 

عـــــن كـــونـــهـــا أرخــــــــص مـــــن حـــيـــث الـــتـــكـــلـــفـــة مــــقــــارنــــة مـــــع تــكــالــيــف 

ــــبـــــومـــــات الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلــــــى فــــتــــرة تـــحـــضـــيـــر، وبــــتــــقــــديــــري أن  األلـ

األجواء العامة قد تغيرت هذه األيام، حيث باتت إصدارات 

األلبومات عملية صعبة نوعًا ما. 

طرب
لـــم يــبــق الـــفـــنـــان الـــبـــكـــري حــبــيــس األغـــنـــيـــة الـــطـــربـــيـــة، فــفــي بعض 

األحــيــان كــان يتحرر منها ويــغــادر حــدودهــا نحو أغنيات تحمل 

بـــــيـــــن ثـــــنـــــايـــــاهـــــا أجــــــــــــــواء الــــــحــــــمــــــاس، جـــــــل هـــــــــذه األعــــــــمــــــــال ارتــــبــــطــــت 

بــاألجــواء الــريــاضــيــة، والــنــوادي البحرينية، كما أغنيته األخــيــرة 

ــــنـــــادي الــــمــــحــــرق الـــبـــحـــريـــنـــي، وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق،  الــــتــــي قـــدمـــهـــا لـ

قال: »التزامي كفنان ال ينفي اهتمامي بالرياضة، وتحديداً كرة 

الـــقـــدم الـــتـــي أتــابــعــهــا بـــاســـتـــمـــرار، ويــمــكــنــنــي الـــقـــول بــــأن أغــنــيــاتــي 

الرياضية، تصب في هذا االتجاه، حيث تأتي في إطار تشجيع 

النوادي الرياضية البحرينية«.

 ليلة خليجية بامتيازمحمد البكري..

«  محمد البكري | تصوير: سالم خميس

منى شداد: جناح الكويت مفخرة لنا جميعًا

دبي – غسان خروب 

لحظات جميلة يقضيها نجوم فــي حضرة »إكسبو 2020 دبــي«، 

بين حدوده يجدون العالم ويكتشفون ثقافاته ويفتحون عيونهم 

عــلــى حــضــاراتــهــم الــمــخــتــلــفــة، الــتــي اجــتــمــعــت تــحــت ســقــف الــحــدث 

األروع عالمياً، حيث أيامه ال تشبه بعضها، بعضهم آثر أن يحط 

ــــــه، وآخــــــــرون  ــــائـ ــ يــــتــــجــــول فـــــي أرجـ رحـــــالـــــه فـــــي أرض الـــــمـــــعـــــرض، وأن 

وجــــدوا فــيــه مــكــانــاً لــتــقــديــم إبــداعــاتــهــم، كــمــا الــفــنــانــة الــكــويــتــيــة منى 

شـــــداد، الــتــي اخـــتـــارت جــنــاح بـــادهـــا لــيــكــون حــاضــنــاً لــتــصــويــر بعض 

ــــالــــــي الـــــــكـــــــويـــــــت«، الـــــــــــذي تـــــــعـــــــودت فـــيـــه  ــيــ ــ ــــقـــــات بــــرنــــامــــجــــهــــا »لــ ــلـ ــ مـــــــن حـ

اســـتـــضـــافـــة الـــعـــديـــد مــــن نــــجــــوم الــــفــــن الـــكـــويـــتـــي والـــخـــلـــيـــجـــي، وعــلــى 

رأسهم الفنان سعد الفرج، وكذلك زميلته إلهام الفضالة وزوجها 

شــهــاب جــوهــر وغــيــرهــم الكثير، مستفيدة مــن األجــــواء الــتــي يمتاز 

بــهــا الـــمـــعـــرض الــــدولــــي، والـــتـــي عــمــلــت مــنــى وفــريــقــهــا عــلــى عكسها 

من خال برنامجها. 

صرح
بــوجــودي في إكسبو، وبهذا الصرح الكبير، وبزيارتي  »سعيدة جــداً 

المختلفة ألجــنــحــة الــــدول الــمــشــاركــة فــيــه«، بــهــذا التعبير آثـــرت منى 

شــــــداد أن تـــبـــدأ حــديــثــهــا مــــع »الــــبــــيــــان«، قـــائـــلـــة: »لـــقـــد امــــتــــاز الــمــعــرض 

بتنظيمه عالي المستوى، وكل جناح فيه يتميز عن اآلخر، ورغم أنني 

لم أستطع زيارة األجنحة المشاركة كافة، ولكن تمكنت من التجول 

فـــي أرجـــــاء األجــنــحــة الــخــلــيــجــيــة، حــيــث لــمــســت أن لــكــل جــنــاح طــابــعــاً 

خاصاً ولوناً جمياً يميزه عن اآلخر، ولكل جناح رؤيته المستقبلية«. 

وأضـــافـــت: »خــــال زيـــارتـــي ووجـــــودي فــي الــمــعــرض، لــمــســت الــحــضــور 

الــكــبــيــر مـــن الــفــئــات الــمــجــتــمــعــيــة كـــافـــة، وهـــــذا يــبــيــن مــــدى أهــمــيــة هــذا 

المعرض، ومــا يمتلكه من مساحات كافية تمكن الشباب واألعمار 

الصغيرة من فتح عيونهم على االكتشاف واالبتكار«. 

إعجاب
الـــفـــنـــانـــة مـــنـــى شــــــداد أكــــــدت فــــي حــديــثــهــا إعـــجـــابـــهـــا بـــجـــنـــاح الـــكـــويـــت. 

وقــــالــــت: »الـــجـــنـــاح يــتــمــيــز بـــرؤيـــتـــه، وشــــعــــرت بـــأنـــه كـــويـــتـــي خـــالـــص، 

ــــكـــــويـــــت الـــمـــخـــلـــصـــيـــن الــــــذيــــــن أصـــــبـــــح هــمــهــم  بــــفــــضــــل جـــــهـــــود أبــــــنــــــاء الـ

المحافظة على اسم الكويت، وإبرازه في المحافل الدولية كافة، 

بــــصــــورة تـــعـــبـــر عــــن جــــمــــال الـــكـــويـــت وعــــراقــــتــــهــــا، خـــــال وجــــــــودي فــي 

الـــجـــنـــاح لــمــســت الـــجـــهـــود الـــمـــبـــذولـــة فــيــه مـــن قــبــل الـــمـــفـــوض الــعــام 

والــوكــيــلــة مــنــيــرة الــهــويــدي، ولــمــســت مــا يتمتع بــه مــوظــفــو الجناح 

مــــــن حــــــب لــــكــــل مــــــن يــــــــزورنــــــــا، وهــــــــو مــــــا يـــجـــعـــلـــنـــي أعــــــــد هــــــــذا الــــجــــنــــاح 

ــيـــــد الــــــذي  ــ ــــاً«. الـــــجـــــنـــــاح الــــكــــويــــتــــي لــــــم يــــكــــن الـــــوحـ ــــيـــــعـ ــــمـ مــــفــــخــــرة لــــنــــا جـ

خطف أنــظــار منى شـــداد، الــتــي عــبــرت عــن إعجابها أيــضــاً بتصميم 

جناح اإلمــــارات، وكــذلــك أجنحة الشباب والــمــرأة، وأيــضــاً الجناح 

السعودي الذي قالت إنه يعكس رؤية المملكة.

جهد
خال وجودها في معرض »إكسبو« سعت منى شداد إلى تصوير 

وبث مجموعة من حلقات برنامجها »ليالي الكويت«، التي تمت 

داخل أحضان الجناح الكويتي، وقالت: كان هناك أيضاً جهد من 

قبل أســرة برنامج ليالي الكويت التي وجــدت فــي الجناح، فقمنا 

بــــبــــث حــــلــــقــــات خــــاصــــة مــــنــــه، وشــــــــــارك فـــــي تـــقـــديـــمـــهـــا كـــــل مـــــن غـــــادة 

الــــرزوقــــي وعــبــدالــلــه الــــطــــراح، وكـــذلـــك فــرقــة اإلذاعــــــة الــتــي أســهــمــت 

بــامــتــيــاز عــبــر أدائــهــا الــعــديــد مــن اإلبـــداعـــات الــغــنــائــيــة، والــتــي ضمت 

كــاً من والء الــصــراف وأحمد الرويشد والمايسترو أحمد الزنكي 

وأحــــــمــــــد بــــــو حـــيـــمـــد وســـــعـــــد الــــخــــضــــر ومــــشــــعــــل الــــمــــقــــهــــوي ومـــحـــمـــد 

السبيعي ومحمد بن حسين.

 تصوير حلقات 
 من »ليالي الكويت« بحضور 
سعد الفرج وإلهام الفضالة

« إلهام الفضالة وشهاب 
الجوهر ومنى شداد 

يتوسطون موظفي جناح 
الكويت | من المصدر 



رئيس التحرير المسؤول

 مـنى بو سـمرة

فن وكلمة
تجمع المقاعد الرخامية المصممة على هيئة كلمات باللغة العربية في أرجاء »إكسبو 2020 دبي« بصورة بديعة بين الشكل والوظيفة، حيث توفر أماكن يمكن للزوار التوقف عندها، والتأمل في روائع 

الموقع العديدة، ويصور كل مقعد منها كلمة عربية معبرة بتصميم ثالثي األبعاد بالخط العربي.  | تصوير: سالم خميس

اســـتـــعـــرض الـــجـــنـــاح الـــتـــشـــيـــكـــي، أمــــــس، أصـــغـــر نــســخــة 

ــــيـــــة األبــــــــعــــــــاد لـــلـــمـــســـجـــد الــــــــحــــــــرام فـــي  ــــبـــــق األصـــــــــــل ثـــــاثـ طـ

 643  * )مــــــــــكــــــــــم(  مـــــــيـــــــكـــــــرومـــــــتـــــــراً   820 ــــــاس  ــــيـ ــ ــــقـ ــ بـ الــــــــعــــــــالــــــــم 

مـــيـــكـــرومـــتـــراً * 135 مـــيـــكـــرومـــتـــراً، مـــا يـــعـــادل ســمــك إبـــرة 

ــــــم طــــبــــاعــــة الـــنـــســـخـــة بــــاســــتــــخــــدام الـــطـــبـــاعـــة  خــــيــــاطــــة، وتـ

الــحــجــريــة الــدقــيــقــة بـــدقـــة 250 نـــانـــومـــتـــراً وهــــو الــقــيــاس 

التقريبي 1:600,000 للمسجد الكبير الحقيقي في 

مكة المكرمة، وتم تصنيع 10 نسخ فقط.

تــقــنــيــة الــطــبــاعــة الــحــجــريــة الـــجـــديـــدة تــســمــح بــالــزخــرفــة 

ــــيـــــقـــــة لـــتـــصـــنـــيـــع الـــــــــدوائـــــــــر الـــــنـــــانـــــويـــــة وهـــــي  الـــــنـــــانـــــويـــــة الـــــدقـ

طـــريـــقـــة جــــديــــدة لــلــطــبــاعــة الـــضـــوئـــيـــة وتـــقـــنـــيـــة تــســتــخــدم 

فــي التصنيع الميكروي والــتــي تعتمد على مقاومتها 

لــــــــلــــــــضــــــــوء لــــــتــــــخــــــلــــــق أشـــــــــــيـــــــــــاء مــــــــثــــــــل الـــــــــــــــدوائـــــــــــــــر الــــــمــــــصــــــغــــــرة 

والمعالجات الدقيقة.  )دبي - عدنان الغربي(

دبي - علي شدهان

االنــبــهــار بــدبــي، وبــالــحــيــاة فــي »دانــــة الــدنــيــا«، يــتــدفــق مــن بــيــن كــلــمــات الــشــاب 

النيجيري كليمنت عبدالجليل جبريل، البالغ من العمر 30 عامًا، والحاصل 

على شــهــادة »بــكــالــوريــوس« فــي تقنيات االتــصــال الجماهيري، والعامل مع 

شركة مختصة فــي عمليات تنظيم الــمــرور فــي معرض إكسبو 2020 دبــي، 

جبريل، سعيد جــداً بعمله اآلن في دبــي، ولــن ينسى أنــه عمل يومًا ما في 

إكسبو دبي حينما يعود إلى بلده بعد انتهاء الحدث العالمي الكبير.

ويـــقـــول جـــبـــريـــل: لـــم أعـــمـــل كـــثـــيـــراً فـــي بـــلـــدي نــيــجــيــريــا فـــي مـــجـــال تخصصي 

ــــا ســـعـــيـــد جــــــــداً، ولـــــن أنــســى  ــ ــــــي، وأنـ الــــــدراســــــي، ولـــكـــنـــي اآلن أعــــمــــل هـــنـــا فــــي دبـ

أنـــي عــمــلــت يــومــًا فــي دبــــي، فــي حـــدث كــبــيــر بــحــجــم إكــســبــو، حــقــيــقــة، أحببت 

ــــاء، والــــــعــــــمــــــل هـــــنـــــا بـــــصـــــورة  ــ ــــقـ ــ ــبـ ــ ــ دبــــــــــــي، وأتــــــمــــــنــــــى الـ

دائمة، إكسبو عالم قائم بذاته، أنا فرح جداً 

بعملي، ولــو لــم أكــن ســعــيــداً، لما بقيت في 

العمل.

محطة مهمة
ويــضــيــف جــبــريــل قـــائـــاً: نــعــم، أعــمــل لساعات 

في معرض إكسبو 2020 دبي، ولكني سعيد، 

ألن الـــعـــمـــل هـــنـــا لـــــه مــــيــــزة كــــبــــيــــرة، ومـــحـــطـــة مــهــمــة 

فـــــي مـــســـيـــرتـــي فـــــي الــــحــــيــــاة، تـــعـــايـــشـــت مـــــع الـــكـــثـــيـــر مــن 

الــحــاالت الــتــي صادفتني فــي عملي، ودائــمــًا شــعــوري هو 

أني سعيد، يوميًا أتعلم شيئًا جديداً، وهذا مهم 

لمسيرتي في الحياة.

ولــفــت جــبــريــل إلـــى أنـــه اكــتــســب خــبــرات كبيرة 

مــــن مــقــابــلــتــه أشـــخـــاصـــًا مــــن دول عــــــدة، مــشــيــراً 

إلـــــى أن ذلـــــك مــنــحــه الــكــثــيــر مــــن الــــقــــوة والـــخـــبـــرة 

فــــــي كـــيـــفـــيـــة إدارة األمــــــــــــور، عــــــــــــاّداً ذلـــــــك فـــــرصـــــة ال 

بـــقـــيـــمـــة  مــــــــن خــــــــــال حــــــــــدث  تــــــتــــــوافــــــر إال  يــــمــــكــــن أن 

وشـــهـــرة إكــســبــو، مــنــوهــًا إلــــى أنــــه لـــم يــكــن صــاحــب 

خــــبــــرة عـــمـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة فـــــي بــــلــــده فـــــي مــــجــــال تــخــصــصــه 

ــًا إلــــــى أنــــــه عـــمـــل فــــتــــرة فـــــي مــــجــــال رســـم  ــ ــتـ ــ الـــــــدراســـــــي، الفـ

الـ»بورتريهات« الشخصية.

أصغر نسخة ثالثية 
األبعاد للمسجد الحرام 

جبريل يتطّلع للبقاء والعمل في دبي

جواهر »ملك سيبان« في »سادة الصحراء«
قصة خبرية

وجه من »إكسبو«

دبي - البيان 

فــــــي عــــــــام 1987، اكــــتــــشــــف عــــلــــمــــاء اآلثــــــــــــار قــــبــــر »مـــلـــك 

ســـيـــبـــان«، الـــــذي ُيــعــتــقــد أنــــه حــكــم بـــيـــرو الــقــديــمــة منذ 

نــحــو 1500 عـــام. وكــشــفــت أعــمــال التنقيب اإلضــافــيــة 

ــــــد هـــــذا  ــــعـ ــ ــــا. ُيـ ــــهـ ــتـ ــ ــــمـ ــــرو الـــــقـــــديـــــمـــــة وعـــــظـ ــ ــيـ ــ ــ ــــــوض بـ ــــمـ ــ عــــــــن غـ

االكــتــشــاف مــن أعــظــم االكــتــشــافــات األثــريــة فــي الــقــرن 

الــــــــعــــــــشــــــــريــــــــن، وتــــــــكــــــــمــــــــن أهـــــــمـــــــيـــــــتـــــــه فــــي 

ــــيـــــرة  ــــبـ ــــيــــــة كـ ــــمــ ــــــى كــ ــلـ ــ ــ احـــــــــتـــــــــوائـــــــــه عـ

مـــن الـــمـــجـــوهـــرات والــحــلــي 

وغــــــــيــــــــرهــــــــا مــــــــــن األشــــــــيــــــــاء 

ـــــــف  الــــــــثــــــــمــــــــيــــــــنــــــــة. ويـــــــصـــــــنَّ

قـــبـــر »مـــلـــك ســيــبــان« 

ضــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــبـــــــــــــــــور 

األغنى بالكنوز بعد 

قــــــــــــبــــــــــــر »تــــــــــــــــــــــــــــوت عــــــنــــــخ 

آمـــــــــــــــــــــون« فـــــــــــي مــــــصــــــر، 

وهـــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــن الــــــــمــــــــعــــــــالــــــــم 

األثــــريــــة الـــتـــابـــعـــة لــحــضــارة 

الــــــــــــمــــــــــــوتــــــــــــشــــــــــــي الــــــــــــــتــــــــــــــي ســــــكــــــنــــــت 

منطقة سيبان، شمال بيرو.

وافــتــتــح جــنــاح بــيــرو فـــي إكــســبــو 2020 دبــي 

معرضاً فريداً بعنوان »موتشيكا، سادة الصحراء«، 

يعرض نسخاً طبق األصل من جواهر »ملك سيبان«. 

وفــــي حــديــثــه أثـــنـــاء افـــتـــتـــاح الـــمـــعـــرض، قــــال مــاركــو 

الــعــام لبيرو فــي دبــي:  أنطونيو سانتيفانيز، القنصل 

»يــســعــدنــا لــلــغــايــة أن نـــقـــدم لــلــمــرة األولــــــى فـــي إحـــدى 

القّيمة  الــتــعــاون الخليجي هــذه الحلي  دول مجلس 

مــن الــســاحــل الــشــمــالــي لــبــيــرو مــن حــضــارة الــمــوتــشــي. 

إن الكتشاف حوالي 400 قطعة من الذهب والفضة 

ــنـــــحـــــاس واألحـــــــجـــــــار شــــبــــه الــــكــــريــــمــــة أهــــمــــيــــة كــــبــــرى،  ــ والـ

ــّيــــمــــة لـــمـــعـــرفـــة الــــمــــزيــــد عــن  وهـــــــــذا الــــمــــعــــرض فـــــرصـــــة قــ

شعب بيرو القديم في إكسبو 2020 دبي«.

ــــلــــــدة  ــــقــ ــــمــ وصـــــــــنـــــــــع هــــــــــــــذه الـــــــنـــــــســـــــخ الــ

ــــيــــــرو،  الــــــمــــــعــــــروضــــــة فــــــــي جـــــــنـــــــاح بــ

حـــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــن مــــــــنــــــــطــــــــقــــــــة 

ــــلـــــوا بــــدقــــة  ــــمـ ــــكـــــي، عـ ــــيـ ــــايـ ــــبـ المـ

ــيـــــة مـــــــــن أجـــــــــــل هــــــذا  ــ ــــاهـ ــنـ ــ ــتـ ــ مـ

الــــمــــعــــرض الـــــــــذي ســيــفــتــح 

مــــــــارس  ــتــــــى 31  ــ حــ أبــــــــــوابــــــــــه 

 .2022

وتــــــــــــجــــــــــــدر اإلشــــــــــــــــــــــــــــارة إلــــــــى 

أنــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــم تـــــــــصـــــــــمـــــــــيـــــــــم جـــــــــنـــــــــاح 

بــــيــــرو فـــــي إكـــســـبـــو 2020 دبـــــي، 

بطريقة تسعى للربط بين الحاضر 

ــــيـــــن بــــيــــرو  والــــمــــســــتــــقــــبــــل وبـــــــنـــــــاء الــــــجــــــســــــور بـ

والعالم، إذ ينعكس ماضي بيرو المجيد في حضارة 

الموتشي، بينما يتجلى الحاضر في سكان المنطقة، 

الذين من خالل الذاكرة والفن ُيبقون هذه الحضارة 

على قيد الحياة.

١٤  جمادى األولى  144٣ | ١٩  ديســمبر ٢٠٢١  |   العدد ١٥١5٧  |  األحد

»إكسبو«.. منصة إنسانية
عرفت اإلمارات بكونها من الدول األكثر تسامحاً 

فــــي الـــعـــالـــم، عـــلـــى أرضــــهــــا يــعــيــش أكـــثـــر مــــن 200 

الــثــقــافــات والــلــغــات، وإدارة  جنسية مــن مختلف 

هــذا التجمع البشري بشكل دائــم ومستمر، في 

أجواء من السعادة واإلبداع والحقوق والعدالة، 

جعلت التجربة اإلماراتية محل تقدير وثناء من 

العالم بأسره. 

هـــــــذا الــــتــــنــــوع الــــبــــشــــري والــــثــــقــــافــــي، نــــــــراه أيـــــضـــــاً فــي 

مــخــتــلــف جــنــبــات »إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي«، فـــالـــدول 

المشاركة بأجنحتها، والتي تصل إلى 192 دولة 

استطاعت أن تقدم ثقافتها، وتجعل منها فرصة 

كبيرة للتواصل بين الشعوب، ومنصة إنسانية، 

تجتمع فيها مختلف ثقافات العالم.

ــبــــــو 2020 دبــــــــــــي« خـــــال  ــ ــــابــــــع ألخـــــــبـــــــار »إكــــــســ ــــتــ ــــمــ والــ

الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة ســـيـــرى كـــم كـــانـــت تــلــك األجــنــحــة 

تعمل طيلة األيــــام والــشــهــور؛ وتــقــيــم احتفاالتها 

الوطنية وتستقبل الجماهير.

يـــجـــمـــع  أن  دبـــــــــــي«  »إكـــــســـــبـــــو 2020  اســـــتـــــطـــــاع  لـــــقـــــد 

جــمــيــع األيــــــــام الـــعـــالـــمـــيـــة، وأن يــحــتــفــي فــيــهــا بــكــل 

حـــب وإنــســانــيــة ومـــنـــهـــا: »الــــيــــوم الــعــالــمــي لــحــقــوق 

ــيــــــوم  ــ ــــمــــــي لـــــلـــــتـــــســـــامـــــح؛ الــ ــــالــ ــــعــ اإلنـــــــــــســـــــــــان؛ الــــــــيــــــــوم الــ

العالمي للطفل؛ اليوم العالمي لذوي اإلعاقة؛ 

ــــالـــــمـــــي لـــلـــغـــة  يـــــــــوم حــــــقــــــوق اإلنـــــــــســـــــــان؛ والــــــــيــــــــوم الـــــعـ

العربية؛ واليوم العالمي للسعادة، ويوم األم؛ 

مهرجان ديوالي لألضواء، واليوم الوطني لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة، وعيد المياد، وليلة 

الـــــيـــــوم  ــــيـــــة،  ــــنـ ــــيـ الـــــصـ الـــــســـــنـــــة  ورأس  ــنــــــة،  ــ الــــــســ رأس 

العالمي للمرأة«، وغيرها من االحتفاالت، التي 

سوف تشع في سماء إكسبو، واإلمارات كلها. 

عــــالــــمــــيــــة،  مــــنــــصــــة  ــــبــــــو 2020 دبــــــــــــي« أصــــــبــــــح  »إكــــــســ

اســـــتـــــطـــــاعـــــت أن تــــجــــمــــع احـــــــتـــــــفـــــــاالت الــــــعــــــالــــــم عـــلـــى 

أرضــــهــــا، وأن تــطــلــقــهــا كــنــجــوم مــشــعــة بــكــل ثــبــات 

وقوة ورخاء، فمرحباً بالجميع وأهاً باإلنسانية.

حّياكمـ
«  فاطمة المزروعي  

فعاليات »إكسبو«

المكان العرضالوقت
اليوم
ساحة الوصلالعيد الوطني لدولة قطر10:15 

إحاطة إعالمية / البوسنة 14:30
والهرسك
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