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 معهد العالم العربي.. 
سفير الضاد 

 ضعف المحتوى الرقمي.. 
التحدي األكبر 

دبي- رشا عبد المنعم 

ـــــرانـــــــي، الـــــمـــــديـــــر الــــــعــــــام لــمــعــهــد  ـــــزهــ أكــــــــد الـــــدكـــــتـــــور مــــعــــجــــب الــ

العالم العربي فــي بــاريــس، أن المعهد الـــذي تــم تكريمه 

فــــــي قــــمــــة الــــلــــغــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة، يــــمــــثــــل مــــنــــذ تــــأســــيــــســــه فــــــي عــــام 

الــــجــــالــــيــــة الــــعــــربــــيــــة،  لــــمــــايــــيــــن مــــــن أفـــــــــــراد  1987، مــــرجــــعــــيــــة 

حــــيــــث إن حـــــضـــــور الــــكــــتــــاب الـــــعـــــرب الـــنـــاطـــقـــيـــن بـــالـــفـــرنـــســـيـــة، 

أساسي منذ بدايات التأسيس، 

ويــتــعــامــل مــع األغــلــبــيــة العظمى 

مـــن هــــؤالء الــمــبــدعــيــن فـــي مــجــال 

الــــــــــــــــروايــــــــــــــــة والـــــــــــمـــــــــــســـــــــــرح والـــــــشـــــــعـــــــر 

والمجال  والموسيقى،  والــغــنــاء 

الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــي والـــــــــــفـــــــــــكـــــــــــري. كـــــــمـــــــا أن 

تعزيز اللغة العربية من المهام 

الــــرئــــيــــســــة فـــــي الــــنــــظــــام األســــاســــي 

لمعهد الــعــالــم الــعــربــي، خاصًة 

فـــــــــي مــــــــركــــــــز الـــــــلـــــــغـــــــات والـــــــحـــــــضـــــــارة 

الـــــتـــــابـــــع لــــلــــمــــعــــهــــد، والــــــــــــذي يــضــم 

عــــــــلــــــــى 2000  يــــــــــزيــــــــــد  مـــــــــــا  ســـــــــنـــــــــويـــــــــًا 

طالب من جميع األعمار والجنسيات، للدراسة والتحدث 

والكتابة بالعربية.  وأضــاف الزهراني: لقد مضت أكثر من 

ثـــاثـــة عـــقـــود عــلــى وجـــــود مــعــهــد الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــبــاريــس، 

وال تــــــزال أنــشــطــتــه وبـــرامـــجـــه تـــتـــطـــور بـــانـــتـــظـــام. وأدعـــــــو بــهــذه 

الــمــنــاســبــة، الــمــؤســســات الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة، إلـــى الــتــشــارك 

مـــــــعـــــــه فــــــــــي األنــــــــشــــــــطــــــــة والـــــــــــبـــــــــــرامـــــــــــج، لـــــــكـــــــي يــــــــــواصــــــــــل وظــــيــــفــــتــــه 

ومــهــمــتــه، فــالــحــاجــة تــبــدو مــلــحــة بــشــكــل أكـــبـــر، ألدوار أكــثــر 

فاعلية لمؤسسات تعنى بالثقافة العربية، كما هو الحال 

بــالــنــســبــة لــلــمــعــهــد، ال ســيــمــا فــــي ظــــل وجــــــود جـــالـــيـــة عــربــيــة 

مهمة في فرنسا، يفوق تعدادها سبعة مايين. 

وأشار الزهراني إلى أن من أهم المبادرات التي أطلقها 

مـــــعـــــهـــــد الــــــعــــــالــــــم الـــــــعـــــــربـــــــي، والــــــــتــــــــي يـــمـــتـــلـــك 

حــقــوقــهــا الــفــكــريــة واألدبـــــيـــــة، كـــــأول مـــبـــادرة 

عـــــــالـــــــمـــــــيـــــــة مــــــــعــــــــتــــــــمــــــــدة، شــــــــــــهــــــــــــادة »ســــــــــمــــــــــة«، 

األولــى من نوعها في إتقان اللغة العربية 

والتمكن منها، وُمعترف بها دوليًا، وذلك 

على غرار الشهادات الدولية الُمعترف بها 

فــــي الـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة »ديـــــلـــــف« و»دالـــــــــف«، 

و»التوفل« و»االيلتس« في اإلنجليزية.

وأضاف: ال ُيقدم معهد العالم العربي 

لـــلـــراغـــبـــيـــن فــــي تـــعـــلـــم لـــغـــة الـــــضـــــاد، دورات 

اعــــتــــيــــاديــــة لـــمـــعـــرفـــة أســــاســــيــــات الــــلــــغــــة، بــل 

بـــإمـــكـــانـــه مـــنـــح شــــهــــادة دبــــلــــوم االخـــتـــصـــاص 

ــــمــــــن يــــــصــــــل إلـــــــــــى مــــســــتــــويــــات  الــــــوطــــــنــــــي بـــــالـــــلـــــغـــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة، لــ

ُمــتــقــّدمــة، وفـــق اإلطــــار األوروبـــــي الــمــرجــعــي الــعــام لــلــغــات، 

الخاص بالتحقق من القدرة والكفاءة اللغوية.

ـ أحمد يحيى دبيـ 

أوضــــــــــح عــــبــــد الــــــســــــام هــــيــــكــــل رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس إدارة »مـــــجـــــرة« 

القابضة، لـ »البيان«، أن هناك 400 مليون عربي، ال يجدون 

محتوى مقبوالً على اإلنترنت، يلبي متطلباتهم بشكل كاٍف، 

وأن المحتوى العربي عالي الجودة على اإلنترنت، أمر نادر، 

الفـــــتـــــًا إلـــــــى أن الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن مــــضــــطــــرون لــــلــــجــــوء لــلــمــحــتــوى 

اإلنجليزي، إن أرادوا مطالعة محتوى حول مواضيع أخرى.

وأضــــــــاف أن هـــنـــاك صـــنـــاعـــات تـــرتـــبـــط بــالــلــغــة 

ــــيـــــم واإلعــــــــــــــام  ــلـ ــ ــتـــــعـ ــ الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة، مــــــثــــــل صــــــنــــــاعــــــة الـ

والــــــــنــــــــشــــــــر، صــــــنــــــاعــــــة الــــــمــــــحــــــتــــــوى الـــــــعـــــــربـــــــي عـــلـــى 

ــــاعــــــات تـــــعـــــانـــــي مـــن  ــنــ ــ اإلنـــــــتـــــــرنـــــــت، فــــيــــمــــا كــــلــــهــــا صــ

تحديات، موضحًا أننا بحاجة لمواكبة التقدم 

ــــتـــــســـــارع، ويـــــجـــــب أن تــــواكــــب  الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي الـــــمـ

اللغة ذلــك، ولذلك، تأتي أهمية انعقاد قمة 

اللغة العربية.

تعزيز التكنولوجيا
وتـــــابـــــع أن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــعـــزيـــز تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة 

مهم جـــداً، والــتــعــرف إلــى التعلم اآللـــي ومــحــركــات البحث 

ــــتـــــي تـــتـــعـــامـــل بـــالـــلـــغـــة  ــــيـــــري وإلـــــكـــــســـــا، الـ ــــتـــــطـــــورة، مــــثــــل سـ الـــــمـ

الـــعـــربـــيـــة، وتــســتــجــيــب لـــهـــا، مــبــيــنــًا أن هـــنـــاك عـــوالـــم جــديــدة 

لــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة تــــقــــنــــيــــًا، يــــجــــب مــــعــــهــــا إنــــــشــــــاء تـــحـــالـــفـــات 

ــــفــــــرص الــــمــــتــــاحــــة فــي  جــــــديــــــدة وواســـــــعـــــــة، لــــاســــتــــفــــادة مــــــن الــ

هـــــــذا الــــــشــــــأن، والـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي كـــيـــفـــيـــة االســــتــــثــــمــــار فـــــي تـــطـــويـــر 

صناعات مرتبطة باللغة العربية، لتعزيز لغتنا باستخدام 

عصري متطور، الفتًا أن ذلك ما يسعون للعمل عليه مع 

الــــشــــركــــاء الــمــعــنــيــيــن فــــي اإلمــــــــــــارات. وذكـــــــر أن هــــنــــاك الــكــثــيــر 

ــــيـــــة وانـــــتـــــشـــــارهـــــا،  ــــلـــــغـــــة الـــــعـــــربـ ـــتــــعــــزيــــز دور الـ ــــــن الــــــحــــــلــــــول، لـ مـ

واستفادتها من التقنيات الحديثة، الفتًا إلى أنهم شركاء 

مـــع أمـــــــازون فـــي إطـــــاق »إلـــيـــكـــســـا«، إلــــى الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة 

بـــالـــلـــهـــجـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، وأنــــهــــم يـــعـــمـــلـــون مــع 

مـــــــــزودي الـــمـــحـــتـــوى الـــمـــعـــتـــرف بـــهـــم عـــالـــمـــيـــًا 

والـــــــمـــــــوثـــــــوقـــــــيـــــــن، إلضـــــــــافـــــــــة عـــــــنـــــــاويـــــــن جــــــديــــــدة 

أنــهــم يمتلكون  الــعــربــي، خــاصــة  للمحتوى 

أحــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات، وأعــــلــــى جــــــودة لــلــبــيــانــات 

والــــذكــــاء االصــطــنــاعــي األكـــثـــر تـــقـــدمـــًا، لفهم 

ــــيـــــاجـــــات الــــبــــاحــــثــــيــــن عــــــن مــــحــــتــــوى جـــيـــد،  ــــتـ احـ

إلـــــــــــــــى عــــــــدد  يــــــــحــــــــتــــــــاجــــــــون  الـــــــــــعـــــــــــرب  أن  مـــــــبـــــــيـــــــنـــــــاً 

ــــلـــــومـــــات الــــــجــــــيــــــدة، لــــدعــــم  ضـــــخـــــم مـــــــن الـــــمـــــعـ

نمو معارفهم، وتــقــدم أعمالهم، لكن مستوى المحتوى 

العربي على اإلنترنت ضعيف، حيث تهيمن عليه المنتديات 

الــــقــــديــــمــــة، والــــمــــحــــتــــوى الــــــــذي يـــنـــشـــئـــه الـــمـــســـتـــخـــدمـــون عــلــى 

ــــــي، والــــــتــــــفــــــســــــيــــــرات الــــخــــاطــــئــــة  ــــاعـ ــ ــــمـ ــ ــتـ ــ ــ وســــــــائــــــــل الـــــــتـــــــواصـــــــل االجـ

الــــتــــي تــــشــــوبــــه، مــــعــــتــــبــــراً ذلـــــــك مـــــن الــــتــــحــــديــــات الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي 

يواجهونها، ويعملون على تذليلها.

تحت رعاية محمد بن راشد وحضور أحمد بن محمد
»قمة العربية« تصمم مستقبل »الضاد«

دبي - البيان، ووام

تــحــت رعــايــة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبــي، رعــاه الله، انطلقت 

أمــــــس فـــــي مــــركــــز دبــــــي لـــلـــمـــعـــارض فـــــي إكـــســـبـــو 2020 دبــــــــي، فـــعـــالـــيـــات 

النسخة األولــى من قمة اللغة العربية من أجــل تصميم مستقبلها، 

تحت شعار »حوار المجتمعات وتواصل الحضارات«، وذلك بحضور 

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي 

لإلعالم.

 كــمــا حــضــر انـــطـــالق الــقــمــة - الــتــي تــنــظــمــهــا وزارة الــثــقــافــة والــشــبــاب 

بــــالــــشــــراكــــة مـــــع مــــركــــز أبــــوظــــبــــي لـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة الــــتــــابــــع لــــــدائــــــرة الـــثـــقـــافـــة 

والسياحة في أبوظبي - معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة 

والــشــبــاب وأحـــمـــد أبـــو الــغــيــط األمـــيـــن الـــعـــام لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، 

وعدد من الوزراء المسؤولين عن الثقافة في العالم العربي ومديرو 

المنظمات العربية والدولية المختصة بالشؤون الثقافية.

 وتعقد القمة على مدار يومين بالتزامن مع انعقاد الدورة الثانية 

والــعــشــريــن مــن مؤتمر الــــوزراء المسؤولين عــن الــشــؤون الثقافية في 

الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي، وتـــمـــثـــل الـــقـــمـــة مـــنـــصـــة تـــفـــاعـــل وحـــــــــوار تـــجـــمـــع صـــنـــاع 

الــــــقــــــرار بــــأصــــحــــاب الـــمـــصـــلـــحـــة والـــــجـــــمـــــهـــــور، كــــمــــا تـــعـــكـــس جـــــهـــــود وزارة 

الــثــقــافــة والــشــبــاب ومــركــز أبــوظــبــي لــلــغــة الــعــربــيــة لــتــعــزيــز مــكــانــة اللغة 

العربية. ويأتي انعقاد القمة في إطار االحتفال باليوم العالمي للغة 

الـــعـــربـــيـــة )18 ديــســمــبــر مــــن كــــل عـــــــام(، وتـــعـــد الـــعـــربـــيـــة إحــــــدى الــلــغــات 

األكثر انتشاراً في العالم ويتحدث بها نحو 420 مليون إنسان. ويعزز 

اللغة العربية وحــضــورهــا عالمياً بوصفها لغة  انــعــقــادهــا جــهــود نشر 

معرفة وثقافة وإبداع وتساهم في رسم معالم حاضرها ومستقبلها 

كــمــا تــشــكــل مــرجــعــيــة دولـــيـــة لــلــغــة الــعــربــيــة ورســـــم مــســتــقــبــل الــعــربــيــة. 

ونــــاقــــشــــت الـــقـــمـــة قـــضـــايـــا الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فـــــي مـــجـــاالتـــهـــا ومـــوضـــوعـــاتـــهـــا 

المختلفة مــن أجـــل إثــــراء الـــحـــوار وتــقــديــم تــجــارب مــمــيــزة، إلـــى جانب 

مـــنـــاقـــشـــة أهـــــــم تــــوصــــيــــات تــــقــــريــــر »حـــــالـــــة الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة ومــســتــقــبــلــهــا« 

الصادر عن وزارة الثقافة والشباب في ديسمبر 2020، وأعلن األمين 

الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة ضــيــف شــــرف الــقــمــة عـــن رغـــبـــة الــجــامــعــة في 

اســـتـــضـــافـــة إطـــــــالق الـــنـــســـخـــة الـــمـــقـــبـــلـــة مــــن تـــقـــريـــر حــــالــــة الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 

ومستقبلها.

نافذة أمل 
وقـــــالـــــت نـــــــورة الـــكـــعـــبـــي خــــــالل الـــكـــلـــمـــة االفـــتـــتـــاحـــيـــة لـــلـــقـــمـــة: »إن الــــســــؤال 

الـــذي يــطــرح نفسه بــقــوة هــو مــا مــدى قـــدرة لغتنا العربية على مواكبة 

الــتــغــيــرات ومـــا هـــو الـــقـــرار الــمــطــلــوب مـــنـــا«، مــعــربــة عـــن أمــلــهــا أن تحقق 

القمة اإلجابات المتعلقة بكل قضايا اللغة العربية. وأضافت: »يمثل 

اجتماعنا نافذة أمل نطل منها على غٍد مشرق واعد لبالدنا، وستناقش 

القمة موضوعات عدة تتعلق بالتعليم والتكنولوجيا وتعريب المحتوى 

الــرقــمــي واإلنــتــاج اإلبــداعــي والــثــقــافــي«.  وبــاركــت تسجيل الــخــط العربي 

على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة األمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة )اليونسكو(، وهو ملف مشترك تاريخي بين 16 دولة 

عــربــيــة اخــتــارت الــســعــوديــة منسقاً عــامــاً للملف تــحــت إشــــراف المنظمة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم )أاللكسو(.

650 مليونًا
 وقـــال أحــمــد أبــو الــغــيــط: إن اللغة العربية لغة حية لشعوب قــادرة 

إلــــــى أن أول اتـــفـــاقـــيـــة أبــــرمــــت فــــي الــجــامــعــة  وحـــــضـــــارة قـــــــــــادرة.. مــــشــــيــــراً 

الــعــربــيــة، كـــانـــت الــمــعــاهــدة الــثــقــافــيــة فـــي نــوفــمــبــر 1945 وهــــي اتــفــاقــيــة 

اهتمت بشأن اللغة العربية وتضمنت مواضيع عدة وسنت تشريعات 

الــدراســة  لغة  العربية  اللغة  العربية وجعلت  المصطلحات  وتــوحــيــد 

في كل المواد وشكلت االتفاقية مسار تعليم اللغة العربية.

وأضــاف: تشير التقديرات إلــى أن عــدد الناطقين بالعربية في عام 

إلــى اطــالعــه على تقرير  2050 سيرتفع إلــى 650 مليون إنــســان، الفــتــاً 

حــــالــــة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة ومــســتــقــبــلــهــا والــــــــذي يـــعـــد وثـــيـــقـــة رائــــعــــة ســتــحــيــا 

لسنوات وسنوات، كما يرصد التقرير حالة اللغة العربية ويقوم على 

رؤيــــة عــلــمــيــة ال تــفــرط فـــي الــتــشــاؤم وال تــتــغــافــل عـــن الـــواقـــع، والـــقـــارئ 

لــلــتــقــريــر ســيــدهــش لــكــثــرة وتـــنـــوع الـــمـــبـــادرات الـــتـــي تـــم إطــالقــهــا لــحــمــايــة 

ــــيـــــة.وأعـــــرب عـــــن رغــــبــــة الـــجـــامـــعـــة فـــــي اســـتـــضـــافـــة الــنــســخــة  الـــلـــغـــة الـــــعـــــربـ

المقبلة من تقرير اللغة العربية الذي تصدره وزارة الثقافة بالتعاون 

مـــع مـــركـــز أبـــوظـــبـــي لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، وقــــــال: »إن مــســتــقــبــلــنــا لـــن تــرســمــه 

سوى حروفها البديعة وموسيقاها الجميلة«.

شخصية القمة 
وتم خالل االفتتاح عرض مقطع فيديو الفتتاح قمة اللغة العربية، 

أعقبه غناء كاظم الساهر لقصيدة »اللغة الخالدة« لصاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. 

كما تــم اختيار معهد العالم العربي فــي بــاريــس شخصية القمة، 

حــيــث قـــام ســمــو الــشــيــخ أحــمــد بــن مــحــمــد بــن راشــــد آل مــكــتــوم رئيس 

مجلس دبي لإلعالم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة 

والــــشــــبــــاب، بـــتـــكـــريـــم مــعــجــب الــــزهــــرانــــي الـــمـــديـــر الــــعــــام لــمــعــهــد الــعــالــم 

الــعــربــي فــي بــاريــس نيابة عــن جــاك النــغ رئــيــس معهد الــعــالــم العربي 

فــــي بـــــاريـــــس.. وتـــــم اســــتــــعــــراض تــــاريــــخ الـــمـــعـــرض ومــــــــرور 34 عــــامــــاً عــلــى 

إنشائه.

مذكرات تفاهم 
وتـــــم تـــوقـــيـــع 5 مــــذكــــرات تـــفـــاهـــم بـــيـــن مـــؤســـســـات مــحــلــيــة وعـــربـــيـــة، هــي 

مـــذكـــرة تــفــاهــم بــيــن مــؤســســة الــفــكــر الــعــربــي ووزارة الــثــقــافــة والــشــبــاب 

وقـــعـــتـــهـــا مـــعـــالـــي نـــــــورة بـــنـــت مـــحـــمـــد الـــكـــعـــبـــي وزيــــــــرة الـــثـــقـــافـــة والـــشـــبـــاب 

رئـــيـــســـة جـــامـــعـــة زايــــــد واألمــــيــــر خـــالـــد بــــن بـــنـــدر الــفــيــصــل رئـــيـــس مــجــلــس 

مؤسسة الفكر العربي، ومذكرة تفاهم بين الوزارة وجامعة الوصل، 

ومذكرة تفاهم بين الوزارة ومركز أبوظبي للغة العربية ومذكرة بين 

جامعة زايد ومركز أبوظبي للغة العربية، واتفاقية تعاون بين مركز 

أبوظبي للغة العربية وشركة مجرة.

جلسات 
عـــقـــدت الــجــلــســة األولـــــــى فــــي الـــقـــمـــة بـــعـــنـــوان »الـــلـــغـــة والـــثـــقـــافـــة« 

ومـــــســـــارات الــمــســتــقــبــل، حـــيـــث ســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى واقــــــع الــلــغــة 

والثقافة العربية في عالم متغير يتسارع فيه التحول الرقمي 

وتـــتـــعـــاظـــم الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا لــغــتــنــا وثـــقـــافـــتـــنـــا، ونــاقــشــت 

الــجــلــســة أهــــم الـــجـــهـــود والـــخـــطـــوات الـــتـــي يــجــب اتـــخـــاذهـــا مـــن أجــل 

تصميم مستقبل جديد للغة العربية وآليات التعاون بين الجهات 

المسؤولة في مختلف الدول من أجل رسم مسارات مستقبل اللغة 

العربية.

وعــقــدت الــجــلــســة الــثــانــيــة تــحــت عــنــوان »الــســيــاســات الــوطــنــيــة للغة 

العربية« لتسلط الضوء على ضرورة تجديد تشريعات اللغة العربية 

من سياسات وقوانين واستقراء مدى تأثير التشريعات المعمول بها 

التشريعية  البنى  لتطوير  عــربــيــاً، سعياً  وأفــضــل ممارساتها  ونتائجها 

والــــنــــصــــوص الـــقـــانـــونـــيـــة لـــتـــشـــمـــل جـــمـــيـــع مـــــجـــــاالت اســــتــــخــــدامــــات الــلــغــة 

الــرقــمــي وصــوالً  وتطبيقاتها فــي مــواكــبــة مستجدات التقنية والــتــحــول 

إلــــى بـــلـــورة الــتــشــريــعــات الـــداعـــمـــة لــلــغــة الــعــربــيــة بــوصــفــهــا لــغــة مــعــارف 

وعلوم حديثة ومتطورة. 

وانــــطــــالقــــاً مــــن الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي خـــــرج بـــهـــا تـــقـــريـــر حـــــال الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 

ومــســتــقــبــلــهــا والـــمـــقـــاربـــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــــم رصــــدهــــا لــتــطــويــر مــنــاهــج 

اللغة العربية في عدد من البلدان العربية تهدف الجلسة الحوارية 

بـــعـــنـــوان »الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم« إلـــــى مــنــاقــشــة ســـبـــل تـــعـــزيـــز هـــذه 

ــبـــــادرات جــــديــــدة لــتــطــويــر مـــنـــاهـــج الــلــغــة  ــ الـــمـــقـــاربـــات وتــرســيــخــهــا عـــبـــر مـ

العربية في كل أنحاء الوطن العربي وربطها باحتياجات المتعلمين 

لتأسيس واقــع  المعلمات والمعلمين ســعــيــاً  واهــتــمــامــاتــهــم وتــدريــب 

مستقبلي يــعــزز مــكــانــة الــلــغــة الــعــربــيــة بــوصــفــهــا لــغــة حــاضــنــة للهوية 

والثقافة والعلوم.

ــــيـــــوم األول مـــــن قـــمـــة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فـــعـــالـــيـــاتـــه بــجــلــســة  واخــــتــــتــــم الـ

»الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا«، الــــتــــي نــــاقــــشــــت بــــعــــض أهـــــــم قـــضـــايـــا 

التكنولوجيا في مجاالت استخدام وتعليم اللغة العربية وبرمجتها، 

متناولة رقمنة المحتوى العربي كقضية رئيسية وانشغال يومي في 

ظل تحدي تنافسية المحتوى في الفضاء الرقمي خصوصاً.

أحمد بن محمد
 يكّرم شخصية القمة معهد 
العالم العربي في باريس

نورة الكعبي:
ما مدى قدرة لغتنا على مواكبة 
التغيرات وما المطلوب منا

أبو الغيط: 
عدد الناطقين بالعربية في 2050 
يرتفع إلى 650 مليون إنسان 
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مذكرات تفاهم بين مؤسسات 
محلية وعربية لخدمة اللغة 
والثقافة

« كاظم الساهر يغني »اللغة 
الخالدة« من أشعار محمد بن راشد  

| تصوير: زافير ويلسون 

«   عبد السالم هيكل

« أحمد بن محمد خالل قمة اللغة 
 العربية بحضور أحمد أبو الغيط 

| تصوير - خليفة عيسى

« سموه يسلم درع تكريم معهد العالم العربي 
لمعجب الزهراني بحضور نورة الكعبي
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دبي- وام

بــحــث وزراء الــــشــــؤون الــثــقــافــيــة فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، خــــال الـــــدورة 

ــــــن الــــــــشــــــــؤون الــــثــــقــــافــــيــــة فـــي  ــــيـــــن عـ ـــر الـــــــــــــــــوزراء الـــــمـــــســـــؤولـ ـــمـ الــــــــــ 22 لــــمــــؤتـ

الــــدول الــعــربــيــة، الــتــي انــطــلــقــت، أمـــس، فــي مــركــز أرض الــمــعــارض 

بــــ»إكـــســـبـــو 2020 دبـــــــي«، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــمــنــظــمــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــربــيــة 

والـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم »ألــــكــــســــو«، وبـــرئـــاســـة مـــعـــالـــي نــــــورة بـــنـــت مــحــمــد 

الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، الخطة الشاملة للثقافة العربية 

ــثــــهــــا، إلــــــــى جـــــانـــــب تــــوحــــيــــد الـــــجـــــهـــــود الــــعــــربــــيــــة فــــــي الــــمــــجــــاالت  وتــــحــــديــ

الثقافية المختلفة، بما في ذلك التعاون في سبيل تسجيل التراث 

غــيــر الـــمـــادي فــي منظمة األمــــم الــمــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة 

»الـــيـــونـــيـــســـكـــو«، وبــــنــــاء اقـــتـــصـــاد مـــعـــرفـــي مـــســـتـــدام وتـــوحـــيـــد الــجــهــود 

العربية، لتطوير منظومة الصناعات الثقافية واإلبداعية.

مهام
وقــــالــــت مـــعـــالـــي نـــــــورة بـــنـــت مـــحـــمـــد الـــكـــعـــبـــي فــــي كــلــمــتــهــا االفـــتـــتـــاحـــيـــة 

لــلــمــؤتــمــر: اجــتــمــاعــنــا يــكــتــســب أهــمــيــة كـــبـــرى تـــأتـــي مـــن حــجــم الــمــهــام 

والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا، فنحن نحمل على أكتافنا عبء 

المستقبل بكافة متطلباته، لذا يتوجب علينا أن نعمل على صياغة 

استراتيجيات تركز على ما يخدم تطلعاتنا في مجال الثقافة، من 

حيث االحتفاء باإلبداع ليكون جــزءاً من هويتنا الثقافية، والعمل 

معاً من أجل الحفاظ على التراث، وتوفير األرضية الازمة لتعزيز 

مساهمة الثقافة في دعم اقتصاداتنا الوطنية وخدمة مجتمعاتنا.

ــتــــــرك وجـــــــهـــــــودنـــــــا لــــتــــحــــقــــيــــق األهـــــــــــــداف  ــ ــــمــــــشــ وأضـــــــــــافـــــــــــت: إن عــــمــــلــــنــــا الــ

المشتركة يجب أن توحد الــيــوم خطابنا بينياً وُقــطــريــاً، والـــذي نؤكد 

فــــيــــه إرســــــــــاء قــــيــــم الــــتــــســــامــــح والــــتــــعــــايــــش وتــــقــــبــــل اآلخــــــــــر، ونــــبــــذ الـــعـــنـــف 

بــالــدور الكبير الـــذي تلعبه المنظمة  والتهميش والــتــطــرف، وأشـــادت 

الـــعـــربـــيـــة لـــلـــتـــربـــيـــة والـــثـــقـــافـــة والــــعــــلــــوم )األلــــكــــســــو( فــــي تــنــســيــق الــعــمــل 

الثقافي الــعــربــي المشترك، ووضـــع قــــرارات االجــتــمــاعــات والــمــبــادرات 

موضع التنفيذ، ومتابعتها والتدقيق عليها والتأكد من نجاحها من 

خال تقييم موضوعي، يسهم في تحقيق األهداف المرجوة.

وأوضحت: إن مراجعة الخطة الشاملة للثقافة العربية وتطويرها 

سيكون موضوعاً رئيساً للدورة، التي تستعرض برنامج »سفير فوق 

الــعــادة« للثقافة العربية، وهــو مــن األهمية بمكان، لما يحمله من 

أبــعــاد جــديــدة لنشر ثقافتنا الــتــي نفخر بــهــا، وننفتح فيها عــلــى آفــاق 

أوســــع وجــمــاهــيــر لـــم نــصــلــهــا مـــن قــبــل، إلــــى جــانــب مــنــاقــشــة الــخــريــطــة 

المادي  الــتــراث غير  المشتركة لتسجيل  العربية  الخمسية للملفات 

مع اليونيسكو، خاصة مع فوز اإلمارات بعضوية المجلس التنفيذي 

ــــة إلـــــــى الــــعــــديــــد مــــــن ورش الـــعـــمـــل  ــــافــ ــــهـــــذه الـــمـــنـــظـــمـــة الــــعــــالــــمــــيــــة، إضــ لـ

والمواضيع الملحة، والتي من أهمها تعزيز دور الصناعات الثقافية 

واإلبداعية في الــدول العربية في رفد الحضارة اإلنسانية بموروثاتنا 

الثقافية وإسهامات الشباب العربي بهويتهم وطاقاتهم فيها.

استراتيجية
ــــا فــــــــي اإلمــــــــــــــــــــارات االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــوطــــنــــيــــة  ــــنـ ــــقـ ــــلـ ــــا: أطـ ــــهـ ــــيـ ــــالـ وقــــــــالــــــــت مـــــعـ

الــنــهــوض بالقطاع  إلـــى  تــهــدف  الــتــي  للصناعات الثقافية واإلبــداعــيــة، 

وتعزيز حجمه وزيـــادة إمكانياته، وتحفيزه ليكون ضمن أهــم عشر 

صـــنـــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة بـــالـــدولـــة، والـــعـــمـــل عــلــى زيــــــادة نــســبــة مــســاهــمــة 

الــصــنــاعــات الثقافية واإلبــداعــيــة، لتصل إلـــى 5% مــن إجــمــالــي الناتج 

المحلي.

ــــافـــــت: اخــتــتــمــنــا مـــنـــذ أيــــــام قــلــيــلــة وفـــــي الـــمـــكـــان ذاتـــــــه، الــمــؤتــمــر  وأضـ

الــعــالــمــي األول لــلــصــنــاعــات الــثــقــافــيــة واإلبــــداعــــيــــة، والــــــذي عــقــد تحت 

عنوان »إبداع متكامل.. يصنع المستقبل«، حيث استضاف نخبة من 

قادة الفكر والُمبدعين والُمبتكرين حول العالم.

وتــابــعــت: لــيــكــن اجــتــمــاعــنــا هـــذا الــمــنــصــة الــتــي نــطــلــق مــنــهــا مــبــادرات 

وبـــرامـــج مــشــتــركــة، نــســعــى إلــــى تــنــفــيــذهــا وتــحــقــيــقــهــا ودعــمــهــا بــكــل ما 

يــــلــــزم، ولـــيـــكـــن مــــا لـــديـــنـــا الــــيــــوم هــــو أن نـــفـــهـــم الـــحـــقـــيـــقـــة وأن نـــدركـــهـــا، 

فــفــهــمــهــا يــعــنــي أنـــنـــا تــعــلــمــنــا تــفــاصــيــلــهــا، وإدراكــــهــــا يــعــنــي أنـــنـــا اكــتــســبــنــا 

مــنــهــا الــمــعــرفــة، والــــيــــوم نـــقـــول: الـــغـــد ال يــنــتــظــر، فــهــو آت ال مــحــالــة، 

والمستقبل عــنــدمــا يــصــل فــهــو يــأخــذ هــويــة وشــكــل وطــابــع مــا قدمناه 

ــــنـــــا، لــــمــــا فــــكــــرنــــا بــــــه ونــــــفــــــذنــــــاه، أو  لــــــــه، وهــــــــو مــــــا بــــنــــيــــنــــاه بــــأيــــديــــنــــا وعـــــقـــــولـ

ــــا نـــســـتـــثـــمـــر فــــيــــه مــــــن رأس مــــال  نـــســـيـــنـــا عــــنــــه أو أغــــفــــلــــنــــاه، الـــــغـــــد هــــــو مــ

بشري، وإبداع ورؤى واستراتيجيات قادرة على التكيف مع مختلف 

المتغيرات الداخلية والخارجية، ليكن اجتماعنا هنا، استكماالً لرؤى 

ُبِنَيت بصبر، وتنفيذاً الستراتيجيات ُوِضَعت بحكمة، ومتابعة لكل 

ما يهمنا حاضراً ومستقباً.

ــــالـــــه الــــمــــغــــفــــور لــه  ــــا قـ واخــــتــــتــــمــــت مـــعـــالـــيـــهـــا قــــائــــلــــة: يـــحـــضـــرنـــي هــــنــــا مــ

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: »إن تعليم الناس 

وتثقيفهم في حّد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني 

المستقبل على أساس علمي«.

عشرية صعبة
بـــــــــــــــــدوره، قــــــــــال أحــــــمــــــد أبــــــــــو الــــــغــــــيــــــط، األمــــــــيــــــــن الــــــــعــــــــام لـــــجـــــامـــــعـــــة الــــــــــدول 

العربية: لقد مرت على العالم العربي عشرية صعبة ما زالت آثارها 

تـــتـــداعـــى، وتــأثــيــراتــهــا تــتــدافــع وتـــتـــوالـــى عــلــى الــمــجــتــمــعــات، مــســتــعــرضــاً 

آثــــــار هـــــذه الـــعـــشـــريـــة الـــصـــعـــبـــة عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة والـــفـــكـــر قـــــائـــــاً: فــــي نــظــري 

آثــــــــــار لــــيــــســــت كــــلــــهــــا ســــلــــبــــيــــة، فـــــــأوقـــــــات األزمــــــــــــة كـــــثـــــيـــــراً مــــــا تـــــكـــــون دافـــــعـــــاً 

للتأمل والمراجعة، والزمن الصعب يدفع أهله إلعمال الفكر بحثاً 

عــن الــحــلــول، ويحملهم عــلــى الـــخـــروج مــن أســـر الــمــســلــمــات واألفــكــار 

المعلبة سعياً وراء مخرج واقعي وعملي من األزمة.

وأضــاف: ثاث نقاط أصبحت لها أهمية كبيرة في حاضر الثقافة 

العربية ومستقبلها وهي: اإلصاح الديني، ومفهوم الدولة الوطنية، 

واالنفتاح على الثقافة العالمية، ثاث قضايا مترابطة متشابكة.

ــــأن نـــســـبـــة إســـهـــام  وأشــــــــار إلــــــى بـــيـــانـــات الـــيـــونـــيـــســـكـــو، والــــتــــي أفــــــــادت بــ

العالم العربي في إنتاج الكتاب ال تتجاوز 0.9% من اإلنتاج العالمي 

خال الربع قرن المنصرم، فيما النسبة في أوروبا هي 50%، وعدد 

فــي العالم العربي ال يتجاوز  كتب الثقافة العامة التي ُتنشر سنوياً 

5 آالف عــنــوان، بينما يــصــدر، مــثــاً، فــي الــواليــات المتحدة نحو 300 

ألــف عــنــوان ســنــويــاً، وهــي فــجــوة كبيرة يــزيــد مــن حدتها أيــضــاً ضعف 

المحتوى العربي على الفضاء الرقمي.

رؤى مشتركة
مــن جهتها، أكـــدت الــدكــتــورة إيــنــاس عــبــد الـــدايـــم، وزيــــرة الــثــقــافــة في 

مــصــر، أهــمــيــة الــعــاقــات الــوطــيــدة والـــــرؤى واألهــــــداف الــمــشــتــركــة بين 

كــــافــــة األعــــــضــــــاء ومـــــصـــــر، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أن تــــونــــس اســــتــــضــــافــــت الــــــــدورة 

الـــعـــشـــريـــن لـــمـــؤتـــمـــر الــــــــــــوزراء الـــمـــســـؤولـــيـــن عـــــن الـــــشـــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 

الــــوطــــن الـــعـــربـــي فــــي ديــــســــمــــبــــر2016، وصــــــدر عــنــهــا إعــــــان تـــونـــس ضــد 

اإلرهــــــــاب ومـــــن أجـــــل الـــتـــســـامـــح والـــتـــضـــامـــن بـــيـــن الـــشـــعـــوب والـــثـــقـــافـــات 

واألديان.

ــــالـــــت: إن مـــصـــر اســـتـــضـــافـــت فــــي أكـــتـــوبـــر 2018 الـــــــــدورة الـــحـــاديـــة  وقـ

والـــعـــشـــريـــن لــمــؤتــمــر الـــــــــوزراء الـــمـــســـؤولـــيـــن عــــن الــــشــــؤون الــثــقــافــيــة فــي 

الــوطــن الــعــربــي والــــذي صـــدر عنها »بــيــان الــقــاهــرة- الــمــشــروع الثقافي 

الــعــربــي أمــــام الــتــحــديــات الـــراهـــنـــة«، حــيــث نــتــج عــن هـــذا الــمــؤتــمــر عــدة 

قرارات وتوصيات قامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

ــــــدول الـــعـــربـــيـــة، والـــتـــزمـــت مـــصـــر بــالــعــمــل  »ألـــكـــســـو« بــتــعــمــيــمــهــا عـــلـــى الـ

على هــذه الــتــوصــيــات على كــافــة األصــعــدة. ومــع نهاية 2021 نحتفل 

بتسليم رئاسة الــدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الــوزراء المسؤولين 

عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، لدولة اإلمارات.

أولويات
ــــتـــــور مـــحـــمـــد ولـــــــد أعـــــمـــــر، الــــمــــديــــر الـــــعـــــام لــلــمــنــظــمــة  بــــــــــــدوره، قـــــــال الـــــدكـ

الــعــربــيــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والـــعـــلـــوم »ألـــكـــســـو«: إن الــمــنــظــمــة مــنــذ أن 

عــكــفــت عـــلـــى مـــراجـــعـــة الـــخـــطـــة الـــشـــامـــلـــة لــلــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة وتــحــديــثــهــا 

شرعت في االستجابة لمتطلبات أخرى تلبية ألولويات الدول العربية 

لما أقــره المؤتمر العام للمنظمة، ومــا تضمنته  واحتياجاتها، طبقاً 

ميزانيتها للدورة المالية 2020 - 2021 من برامج وأنشطة، وسعت 

إلــــــى مــــواصــــلــــة الـــــحـــــوار والـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــهـــيـــئـــات الــــدولــــيــــة والـــمـــنـــظـــمـــات 

الـــعـــربـــيـــة الــمــعــنــيــة بــتــطــويــر الـــمـــعـــرفـــة وخــــدمــــة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وتــنــمــيــة 

لــدول  الــعــربــي  التربية  ومكتب  واإليسيسكو  اليونيسكو  مثل  الثقافة 

الخليج ضمن إطار عمل وتعاون وشراكة مستدامة من أجل ضمان 

الحقوق الثقافية للجميع.

وأوضـــح أنــه وبــمــبــادرة رائـــدة مــن الــســعــوديــة ومــســاعــدة نوعية من 

الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، أشـــــرفـــــت الـــمـــنـــظـــمـــة عـــلـــى إعـــــــــداد مـــلـــف فــــنــــون الـــخـــط 

الــــعــــربــــي، الــــــذي تــــم تــســجــيــلــه يـــــوم 14 ديـــســـمـــبـــر 2021، عـــلـــى الــقــائــمــة 

التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونيسكو، 

ونجحت مع الدول العربية في اعتماد األسبوع العالمي للرواية من 

قبل المؤتمر العام لليونيسكو.

»سفير فوق 
العادة«
 برنامج يحمل أبعادًا جديدة لنشر 
الثقافة العربية

 نورة الكعبي: 
هدفنا تحفيز الثقافة لتكون ضمن 
أهم عشر صناعات اقتصادية 
بالدولة

 أحمد أبوالغيط: 
ثالث نقاط مترابطة في حاضر 
ومستقبل ثقافتنا: اإلصالح 
الديني ومفهوم الدولة الوطنية 
واالنفتاح على الثقافة العالمية

 إيناس عبدالدايم: 
العالقات الوطيدة والرؤى 
واألهداف المشتركة تربط بين 
الدول العربية

 محمد ولد أعمر: 
»ألكسو« شرعت في االستجابة 
لمتطلبات أولويات الدول العربية 
واحتياجاتها

وزراء الثقافة يبحثون خطة شاملة للتحديث
نحو بناء اقتصاد معرفي 

وتطوير الصناعة الثقافية

 « وزراء  الشؤون الثقافية في الوطن العربي يناقشون تطوير منظومة الصناعات اإلبداعية   |  وام

 0.9 %مقارنات
 مساهمة الدول العربية 
في إنتاج الكتاب عالميًا 

خالل ربع قرن

 % 50
اإلسهام األوروبي في 

إنتاج الكتب على مستوى 
العالم

 5000 
 عنوان عدد كتب الثقافة 
العامة التي ُتنشر سنويًا 

بالعالم العربي

 300 
ألف عنوان يتم نشرها 

سنويًا في الواليات 
المتحدة األمريكية
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دبي - عبير يونس

أكـــــد عـــــدد مــــن كـــبـــار الـــمـــســـؤولـــيـــن والــمــعــنــيــيــن بـــالـــشـــأن الــثــقــافــي 

أن اســتــضــافــة مـــوقـــع »إكـــســـبـــو 2020 دبـــــي« لــفــعــالــيــات الـــــدورة 

22 لــــــلــــــوزراء الـــمـــســـؤولـــيـــن عـــــن الـــــشـــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة فـــــي الـــعـــالـــم 

الـــعـــربـــي، يــشــكــل تـــأكـــيـــداً جـــديـــداً عــلــى أهــمــيــة الـــحـــدث الــعــالــمــي 

فــــي اســـتـــضـــافـــة فـــعـــالـــيـــات ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر إيـــجـــابـــي مــضــاعــف 

عــلــى اإلمـــــارات والــمــنــطــقــة، مــا يــؤكــد أن إكــســبــو ينتصر للثقافة 

اإلنسانية واالنفتاح على اآلخر.

وقالوا في تصريحات لـ »البيان«: إن المؤتمر، الذي تنظمه 

بــــالــــتــــعــــاون مــــــع الـــمـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة  ــــبــــــاب،  وزارة الــــثــــقــــافــــة والــــــشــ

ــــلـــــوم »ألـــــكـــــســـــو«، يــــنــــاقــــش وضـــــــع خــطــة  لـــلـــتـــربـــيـــة والــــثــــقــــافــــة والـــــعـ

شاملة للثقافة العربية وتحديثها واالرتقاء بها، وهو ما يؤكد 

دور اإلمــارات وريادتها في المجال الثقافي وخاصة من حيث 

التركيز على ثقافة مستدامة ومؤثرة.

إرث زايد
وقال معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو 

رئيس الدولة، الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات: يطيب لي أن 

أتقدم بالشكر والثناء إلى معالي نورة الكعبي وزيــرة الثقافة 

وتنمية المجتمع، على جهودها الكريمة والمتواصلة لدعم 

الـــقـــطـــاع الـــثـــقـــافـــي، ونـــشـــر الـــوعـــي وتـــعـــزيـــز االبـــتـــكـــار فـــي مجتمع 

اإلمـــــــــارات، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع إبــــــراز ودعـــــم الــمــشــهــد الــثــقــافــي 

الرائد في دولة اإلمارات محليًا وعالميًا.

وأضـــاف: يؤكد هــذا المعرض العالمي على ريـــادة اإلمـــارات 

في مجالي اإلبداع واالبتكار العمراني الحديث، وفقًا ألحدث 

ما توّصلت إليه تقنيات التكنولوجيا المتطّورة، مع التمّيز في 

جمع ثقافات وحضارات عريقة لحوالي 192 دولــة من جميع 

أرجاء العالم في بقعة باتت محّط أنظار القاصي والداني.

ــــلـــــه تــــعــــالــــى عـــلـــيـــنـــا بــــالــــعــــيــــش فــــــي دولــــــة  وأردف قـــــــائـــــــاً: مــــــــنَّ الـ

يـــــســـــودهـــــا االســــــتــــــقــــــرار والــــــتــــــفــــــاؤل واالزدهــــــــــــــــــار، غــــيــــر أن الـــــظـــــروف 

الصعبة التي فرضتها علينا جائحة كورونا ال يمكن تجاوزها 

إال من خال المزيد من التعاون والتضامن. وهذا يحّتم علينا 

ــــثـــــقـــــة  الـــــــعـــــــمـــــــل لـــــــبـــــــنـــــــاء جــــــــســــــــور الـ

والــــتــــفــــاهــــم مـــــع الـــــــــدول األخــــــرى 

وشـــــــــعـــــــــوبـــــــــهـــــــــا لـــــــــبـــــــــنـــــــــاء الـــــــــتـــــــــعـــــــــاون 

الدولي المنشود. وتابع: علينا 

أن نمنح الدول األخرى المزيد 

مـــن الــمــعــلــومــات حــــول ثقافتنا 

الــــُمــــتــــقــــّدمــــة وقـــيـــمـــنـــا الـــعـــريـــقـــة، 

حيث يشكل ذلك قاعدة متينة 

لشراكات طويلة األمد.

تاريخ
ــــبـــــة: ســــجــــلــــت صـــــفـــــحـــــات الـــــــتـــــــاريـــــــخ اهــــــتــــــمــــــام الـــــقـــــيـــــادة  ــــيـ وقــــــــــــال نـــــسـ

الرشيدة للدولة بالتراث والثقافة، مــن خــال رؤيــة مستدامة 

وضعها مؤسس االتــحــاد، المغفور له بــإذن الله الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتركز على بناء اإلنسان 

قبل الــعــمــران، وتسهم فــي تحول اإلمــــارات خــال فترة وجيزة 

لمركز ومــنــارة للفنون والثقافة فــي المنطقة والــعــالــم، فضاً 

عــــن أنـــهـــا بـــاتـــت نـــمـــوذجـــًا فــــريــــداً لــلــتــســامــح والـــتـــعـــايـــش والـــتـــنـــوع 

الثقافي والفكري بين مختلف الجنسيات.

بناء الثقة
وتـــــابـــــع: إن الــــتــــبــــادل الـــثـــقـــافـــي شـــكـــل أحــــــد الــــطــــرق الــــتــــي ُتــمــّكــنــنــا 

مـــن بـــنـــاء الــثــقــة والـــتـــفـــاهـــم، ســـــواًء كــــان ذلــــك مـــن خــــال الــفــنــون 

واألفــــــــام واألدب والـــمـــوســـيـــقـــى، والــــتــــي ُتـــعـــبـــر تـــعـــبـــيـــراً قــــويــــًا عــن 

إنسانيتنا الُمشتركة، كما أن المساهمة بنشر أعمال فنانينا 

الـــُمـــبـــدعـــيـــن يـــُمـــّكـــنـــنـــا مـــــن نـــقـــل ثـــقـــافـــتـــنـــا وقـــيـــمـــنـــا وتـــــجـــــاوز حـــواجـــز 

اللغة.

وأضـــــــــاف: نــفــتــخــر بـــــأن إرث زايــــــد الـــثـــقـــافـــي يــبــقــى عـــلـــى الــــــدوام 

حــــاضــــراً ال يــغــيــب عـــن الــــوجــــدان والـــــذاكـــــرة، فــهــو ُيـــشـــّع عــلــى مــّر 

الــزمــن، وتتقد جــذوتــه كلما خطت اإلمــــارات خــطــوة فــي سباق 

الـــــحـــــضـــــارة. فــــقــــد بـــــــذل الــــشــــيــــخ زايـــــــــد جــــــهــــــوداً جـــــبـــــارة ومــــشــــهــــودة 

لترسيخ الثقافة في اإلمـــارات كجزء من الهوية الوطنية التي 

يـــعـــتـــّز بـــهـــا أبــــنــــاء وبــــنــــات اإلمـــــــــــارات. وتـــشـــهـــد اإلنــــــجــــــازات الـــُمـــهـــّمـــة 

ــــيـــــة الــــــــــرائــــــــــدة فــــــــي عــــــهــــــده عـــــلـــــى أن اهــــتــــمــــام  ــــافـ ــــقـ ــــثـ والــــــمــــــشــــــاريــــــع الـ

الـــمـــغـــفـــور لــــه الـــشـــيـــخ زايـــــــد بـــالـــثـــقـــافـــة، كـــــان عــــنــــوانــــًا شــــامــــاً لــكــل 

مكونات الثقافة المادية والمعنوية.

منارة
وأوضــــــــــــح أن اإلمـــــــــــــــارات تـــمـــكـــنـــت عــــلــــى مــــــــــدار الـــخـــمـــســـيـــن عــــامــــًا 

الــــمــــاضــــيــــة مـــــن الــــتــــحــــول إلـــــــى مـــــنـــــارة ومـــــركـــــز إشـــــعـــــاع حــــضــــاري 

وثــقــافــي، مــن خــال مــبــادراتــهــا الــعــديــدة الــتــي مّكنتها مــن مد 

الجسور بين الثقافات والجنسيات المتنوعة على مستوى 

الــــــعــــــالــــــم، مــــــعــــــززة بـــــذلـــــك مـــــنـــــاخـــــات لـــــقـــــاء وحــــــــــــوار الـــــحـــــضـــــارات 

ــــيــــــن أبــــــــنــــــــاء شـــتـــى  وتــــــرســــــيــــــخ الــــــتــــــآلــــــف والــــــتــــــســــــامــــــح والــــــــتــــــــقــــــــارب بــ

ــــتـــــكـــــار  الـــــثـــــقـــــافـــــات، لـــتـــصـــبـــح دار زايـــــــــد بـــــذلـــــك وطــــــــن الــــخــــيــــر واالبـ

والعقول والفرص.

وقـــــال: إنـــنـــا نــتــطــلــع عــلــى مـــــدار الــخــمــســيــن عـــامـــًا الــمــقــبــلــة ألن 

يـــتـــمـــّكـــن جـــيـــل الـــمـــبـــدعـــيـــن مـــــن إبـــــــــراز اإلمــــــــــــارات كــــمــــركــــٍز لـــامـــتـــيـــاز 

ــــثـــــقـــــافـــــي، ونــــــمــــــوذج رائـــــــــد لـــمـــجـــتـــمـــع يـــعـــتـــز بـــهـــويـــتـــه  الــــمــــعــــرفــــي والـ

الــوطــنــيــة وثــقــافــتــه عــالــمــيــًا، وهـــو مــا يــمــكــن تــرجــمــتــه واقــعــيــًا من 

خال مشاركات اإلمــارات في الفعاليات التي ُتعنى بمجاالت 

عــــــــدة فــــــي مـــخـــتـــلـــف دول الــــــعــــــالــــــم، وتـــــعـــــريـــــف شـــــعـــــوب الــــعــــالــــم 

بالتالي على ما تمتلكه من إبــداع ومعرفة، وهــو عمليًا يقرب 

بــيــن الــشــعــوب، ويــســاهــم فــي الــتــأثــيــر الــمــتــبــادل الـــذي ينعكس 

بالمحصلة على المعرفة اإلنسانية.

تبادل المعارف
وقـــــالـــــت أســـــمـــــاء صــــديــــق الــــمــــطــــوع، ُمــــؤســــســــة ورئــــيــــســــة صـــالـــون 

ــــــي تـــقـــريـــب  ــــمــــــرات مــــهــــمــــة فـ ــــمــــــؤتــ ــــثـــــل هـــــــــذه الــ الــــمــــلــــتــــقــــى األدبـــــــــــــــي: مـ

ــًا فـــــي هـــــــذا الـــمـــكـــان  ــ ــــتـــــعـــــرف عــــلــــى اآلخـــــــــر وخـــــصـــــوصـ الــــثــــقــــافــــات والـ

المهم. فإكسبو يساعد على تسهيل اللقاء والتعرف وتبادل 

الخبرات.

وأوضــــحــــت أن انـــعـــقـــاد إكـــســـبـــو رغـــــم كــــل الـــتـــحـــديـــات الــكــبــيــرة 

الـــمـــحـــيـــطـــة بـــالـــعـــالـــم أكــــــد أنــــنــــا نـــســـيـــر عـــلـــى طــــريــــق الـــتـــعـــافـــي مــن 

الجائحة والتي فرضت قيوداً، على الفعاليات الثقافية، فكأن 

الحياة  فــي  المتنوعة ورغبته  بثقافته  انتصار لإلنسان  إكسبو 

وانفتاحه على اآلخر، وعلى حالة اإلبداع عامة.

تواصل
وأضــــــــافــــــــت: إن انـــــعـــــقـــــاد الــــمــــؤتــــمــــر فــــــي أكـــــبـــــر مـــنـــصـــة ثــــقــــافــــيــــة فــي 

الــعــالــم، يــســهــل الــتــواصــل وخــصــوصــًا فـــي فــتــرة الــجــائــحــة الــتــي 

يـــــــصـــــــعـــــــب فـــــــيـــــــهـــــــا حــــــــــركــــــــــة الـــــتـــــنـــــقـــــل 

ــــيــــــره ومــــهــــمــــة  ــــبــ وهـــــــــــــذه فـــــــرصـــــــة كــ

لــتــاقــح الــثــقــافــات مـــن جميع 

أنحاء العالم والــذي 

يــــســــاعــــد عــــلــــى تــــبــــادل 

ــــثـــــقـــــافـــــة  الـــــمـــــعـــــرفـــــة والـ

وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات 

الستشراف 

مستقبل 

الـــثـــقـــافـــة وكــيــفــيــة 

الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 

واالســتــفــادة من 

الــــــــــعــــــــــالــــــــــم الــــــــرقــــــــمــــــــي 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــســـــــــــهـــــــــــل 

فــــــــــــــي ســــــــــــرعــــــــــــة تــــــــــبــــــــــادل 

الــمــعــلــومــة والــتــقــريــب 

بين الثقافات.

وتـــابـــعـــت: يــعــد مــؤتــمــر الــــــوزراء 

مــنــصــة رئــيــســة لــتــعــزيــز آفــــاق الــتــعــاون الــثــقــافــي الــعــربــي، 

وبلورة أبعاده الجديدة لتعزيز حضور الثقافة العربية 

واالرتـــــــــقـــــــــاء بـــــهـــــا. وأضــــــــافــــــــت: الــــــيــــــوم اإلمـــــــــــــــارات حـــريـــصـــة 

عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون والـــــشـــــراكـــــة الـــقـــائـــمـــة مـــــع كــل 

فــاإلمــارات  بالثقافة والعلوم والشباب،  المؤسسات المعنية 

شـــريـــك فـــاعـــل فــــي قــــيــــادة جـــهـــود الـــتـــعـــاون الـــثـــقـــافـــي، وهــــــذا كــلــه 

ــــيــــــدة وتـــــرجـــــمـــــة لــــــرؤيــــــة الــــمــــســــؤولــــيــــن عــن  ــــادة الــــــرشــ ــيــ ــ ــــقــ بــــفــــضــــل الــ

الشؤون الثقافية في الوطن العربي للنهوض بالعمل العربي 

وخـــــصـــــوصـــــًا الــــمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة وكـــيـــفـــيـــة تـــطـــويـــر 

المحتوى العربي في اإلنترنت مثل »غوغل«، وكذلك التركيز 

على الترجمة التي تساعد في انتشار الثقافة العربية والفكر 

العربي على نطاق أكبر.

وذكرت أن استضافة مؤتمر المسؤولين عن الثقافة تأكيد 

عــــلــــى الــــــــــدور الــــعــــالــــمــــي الـــــــــذي تـــلـــعـــبـــه اإلمــــــــــــــارات كــــفــــاعــــل رئـــيـــســـي 

فـــي مـــجـــال الـــثـــقـــافـــة. وقــــالــــت: أتـــصـــور أن يــمــتــد أثــــر إكــســبــو لــدى 

الـــمـــشـــاركـــيـــن فـــيـــه ألعـــــــوام قــــادمــــة ألنـــــه فــــي فـــعـــالـــيـــاتـــه وأجــنــحــتــه 

يـــنـــاقـــش قـــضـــيـــة اســــتــــدامــــة الـــفـــكـــر والــــثــــقــــافــــة، إنــــهــــا فــــرصــــة لـــيـــرى 

ــــيـــــف تـــســـتـــثـــمـــر اإلمــــــــــــــــــارات فـــــــي الـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــثـــقـــافـــيـــة  اآلخـــــــــــــــرون كـ

واإلبداعية.

تفاعل
وقال الفنان خليل عبد الواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية 

بــهــيــئــة الــثــقــافــة والـــفـــنـــون فـــي دبـــــي: إن انــعــقــاد أول حــــدث مهم 

على مستوى وزاري يبين إلى أي مدى وصل التأثير الثقافي في 

المنطقة، ويعزز مكانة دبي التي تستضيف هذا المؤتمر في 

إكسبو، األمــر الــذي يظهر مــدى أهمية القضايا التي يناقشها 

الحدث العالمي، فاالقتصاد واالستدامة والمواضيع األخرى 

الــتــي يــتــم مناقشتها تــتــوازى مــع الــثــقــافــة الــتــي ال تــقــل عــن تلك 

المواضيع في األهمية.

فنون
وأوضح أن بناء إكسبو لم يخُل في األساس من وجود الفن، 

وجاءت هذه الظاهرة المادية متزامنة مع القضايا غير المادية 

الــتــي يتم طرحها والــتــي تتعلق بالثقافة، مثل إقــامــة المؤتمر 

العالمي لاقتصاد اإلبداعي الذي طرح محاور مهمة.

ــــــاح لــجــمــيــع أجـــنـــحـــة الــــــــدول فــرصــة  وأشــــــــار إلـــــى أن إكـــســـبـــو أتـ

كبيرة لعرض فنونها وثقافتها، ما يخلق تأثيراً نتلمسه بداية 

من زيارات الناس إلى دبي وهو ما يحدث تفاعاً ثقافيًا، مروراً 

إلى جوانب االستدامة التي تظهر من خال المخرجات التي 

تــتــحــقــق فـــي هــــذا الــمــؤتــمــر وغـــيـــره مـــن الـــمـــؤتـــمـــرات واالتــفــاقــيــات 

الــثــقــافــيــة الــتــي تــقــام فـــي إكــســبــو والـــتـــي أدت إلــــى شـــراكـــات بين 

الدول.

زكي نسيبة:
 إرث زايد الثقافي سيبقى حاضرًا 
في الوجدان والذاكرة

 أسماء المطوع: 
فرصة ليرى العالم كيف تستثمر 
اإلمارات في اإلبداع

خليل عبدالواحد: 
الحدث مناسبة كبيرة 

لعرض فنون 
الدول 

وثقافتها

 « زكي نسيبة

 « خليل عبد الواحد   « أسماء المطوع

إكسبو 
ينتصر للثقافة اإلنسانية 

واالنفتاح على اآلخر
« تصوير : إبراهيم صادق 
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رسائل فنية عن الهوية والتراث

قـــصـــص مـــلـــهـــمـــة، مـــســـتـــوحـــاة مــــن الـــعـــالـــم اإلســـــامـــــي، جـــســـدتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 

المعروفين  الفنانين والــخــطــاطــيــن  لــعــب بطولتها مجموعة مــن  الــتــي  الفنية  األعــمــال 

ــــهـــــرجـــــان الــــــــبــــــــردة، حــيــث  فــــــي اإلمـــــــــــــــارات والـــــعـــــالـــــم اإلســــــــامــــــــي، عـــــرضـــــت عــــلــــى هـــــامـــــش مـ

عــبــرت هــــذه األعـــمـــال عـــن تــوجــهــات فــنــيــة حــديــثــة. عــلــى رأس هــــذه األعـــمـــال جــــاء عمل 

»الــــرســــالــــة/  الــــرســــوال« لــلــفــنــان الـــســـعـــودي عــبــد الـــنـــاصـــر غــــــارم، والــــــذي بــــدا عـــمـــاً تــركــيــبــاً 

عــلــى شــكــل قــبــة جمعت بــيــن الــنــحــاس والــخــشــب، وجــســدت رســالــة الـــســـام، وعــبــرت 

عـــن الــنــطــاق الــتــاريــخــي والـــجـــغـــرافـــي الـــواســـع لــلــفــن اإلســــامــــي، كــمــا تــضــمــن الــمــهــرجــان 

أيضاً عمل »ديناميكية الحركة« الذي أبدعه الفنان اإلماراتي خالد البنا، وفيه توسد 

الــمــنــســوجــات، كــطــريــقــة للتعبير عــن تغير الـــعـــادات والــتــقــالــيــد مــع مـــرور الـــوقـــت، في 

وقــت سلط فيه البنا الــضــوء عبر عمله الفني على جــدل الــهــويــة والـــتـــراث، مــن جهة 

أخــرى، سعى البنا عبر عمله إلــى تبني عناصر الهندسة اإلسامية ومــا تمتاز به من 

تفاصيل دقيقة.  )دبي- غسان خروب (

« عمل فني بعنوان »الرسالة/  الرسوال« للفنان السعودي عبد الناصر 
غارم |  تصوير: سالم خميس

« »ديناميكية الحركة« 
للفنان اإلماراتي خالد البنا 

« لوحة الخط العربي 

دبي- سعيد الوشاحي

تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير 

الخارجية والــتــعــاون الــدولــي، وتحت شعار »مساحات 

ــــالـــــي الـــشـــيـــخ  لـــــلـــــعـــــبـــــور.. عـــــــوالـــــــم لــــــاكــــــتــــــشــــــاف«، كـــــــــرم مـــــعـ

شخبوط بن نهيان بن مبارك وزيــر دولــة، الفائزين في 

فــئــات جــائــزة الــبــردة فــي دورتــهــا الــســادســة عــشــر، وذلــك 

بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة 

والـــــــشـــــــبـــــــاب، واألمــــــــيــــــــر بـــــــــدر بـــــــن فـــــــرحـــــــان آل ســــــعــــــود وزيـــــــر 

الثقافة في المملكة العربية السعودية.

تنوع التعبير
وجــــــاء هـــــذا الـــتـــكـــريـــم، إيــــمــــانــــًا بــــــدور الــــجــــائــــزة ومــكــانــتــهــا، 

كــــمــــنــــصــــٍة تـــعـــكـــس تـــــنـــــوع الـــتـــعـــبـــيـــر اإلبــــــــداعــــــــي فــــــي جــمــيــع 

أنــحــاء العالم اإلســامــي، وسعيها إلــى إحــيــاء الحركة 

الـــثـــقـــافـــيـــة والــــفــــنــــيــــة اإلســـــامـــــيـــــة، وانـــــطـــــاقـــــًا مـــــن إيـــمـــانـــهـــا 

بـــضـــرورة الــحــفــاظ عــلــى اإلبـــــداع الــبــشــري، وإيــصــالــه إلــى 

األجــــيــــال الــمــقــبــلــة، حـــيـــث عــمــلــت الـــجـــائـــزة عـــلـــى تــرســيــخ 

حــضــورهــا ومــكــانــتــهــا عــلــى مــــدى األعــــــوام الــمــاضــيــة، في 

مـــــقـــــدم الـــــجـــــوائـــــز الــــعــــالــــمــــيــــة الـــــتـــــي تــــهــــتــــم بـــــصـــــون الـــــتـــــراث 

المبدعين على إحيائه واالبتكار  اإلســامــي، وتشجيع 

فـــيـــه، وتـــطـــويـــر تــقــنــيــاتــه، كــمــا أن جـــائـــزة الــــبــــردة، ليست 

مــجــرد جـــائـــزة فــنــيــة، بــقــدر مـــا هـــي رســـالـــة وقــيــمــة تحمل 

ــــانــــــي ســــــامــــــيــــــة، ومـــــــــبـــــــــادئ تــــنــــســــجــــم مـــع  فــــــــي طـــــيـــــاتـــــهـــــا مــــــعــ

مناسبة إطاقها، وهي ذكرى المولد النبوي الشريف، 

ومــــــا تـــحـــمـــلـــه هــــــذه الــــــذكــــــرى مـــــن تـــســـامـــح وتــــعــــايــــش بــيــن 

جميع الحضارات.

 وضــــــمــــــت الــــــجــــــائــــــزة 6 فــــــئــــــات أســــــاســــــيــــــة، وهـــــــــي الــــخــــط 

الـــتـــقـــلـــيـــدي والـــشـــعـــر الـــنـــبـــطـــي والـــشـــعـــر الـــفـــصـــيـــح والـــخـــط 

الحديث والزخرفة والتصميم الطبوغرافي، وبلغ عدد 

الفائزين في فئاتها المختلفة، 30 شخصًا من مختلف 

الـــــــــــــــــدول، وتــــــــركــــــــز الـــــــجـــــــائـــــــزة مــــــــن خــــــــــال قــــيــــمــــتــــهــــا الـــــمـــــاديـــــة 

ــــنـــــويـــــة، عــــلــــى تـــشـــجـــيـــع األفــــــــــــــراد فــــــي إبــــــــــــراز الــــفــــنــــون  والـــــمـــــعـ

اإلســامــيــة، وأهمية الحضارة اإلســامــيــة، التي ُتعظم 

مــــن قـــيـــم الـــتـــســـامـــح، والـــتـــفـــاعـــل اإلنـــســـانـــي والـــحـــضـــاري، 

عــــبــــر هــــــــذه الــــــفــــــنــــــون، الـــــتـــــي تــــعــــد تـــــــراثـــــــًا غـــــنـــــيـــــًا، ســــــــــواء مــن 

الناحية اإلنسانية، أو الحضارية، أو القيمية، وهو ما 

طمحت إلــيــه جــائــزة الـــُبـــردة مــنــذ تأسيسها قــبــل نــحــو 17 

عامًا، وتسعى إليه حتى اليوم.

مشاركة إبداعية
وبـــلـــغ عـــــدد األعـــــمـــــال الـــمـــشـــاركـــة فــــي الــــجــــائــــزة بــنــســخــتــهــا 

الحالية، أكثر من 1557 مشاركة إبداعية، من أكثر من 

56 دولــــة حـــول الــعــالــم، واحــتــفــت مــنــذ تــأســيــســهــا بأكثر 

من 300 فنان على مستوى العالم، في ألــوان الفنون 

اإلسامية ومجاالتها، وتسعى وزارة الثقافة والشباب، 

مـــن خــــال تــنــظــيــم الـــجـــائـــزة، إلــــى تــعــزيــز شـــراكـــاتـــهـــا على 

والــدولــي، لتشمل ثاث  المحلي واإلقليمي  المستوى 

فــــئــــات رئــــيــــســــة، وهــــــي الــــتــــعــــاون الـــمـــســـتـــمـــر مـــــع الـــشـــركـــاء 

المؤسسين، بهدف تطوير أعمال وإنتاجات فنية، إلى 

جــانــب الــمــطــبــوعــات ذات الــصــلــة بــالــمــهــرجــان، وشــركــاء 

المعرفة، بقصد التعاون المشترك في تنظيم جلسات 

الــمــهــرجــان، ومـــشـــاركـــات الــمــتــحــدثــيــن والــمــشــاركــيــن في 

الـــــــدورات الـــقـــادمـــة، وتــشــمــل قــائــمــة الـــشـــركـــاء الــحــالــيــيــن 

ــــنـــــدا  فـــــــي مـــــهـــــرجـــــان الــــــــــُبــــــــــردة، كـــــــــاً مـــــــن دول أســـــتـــــرالـــــيـــــا وكـ

ــــيـــــة  ــــكـ وفــــــرنــــــســــــا وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا والـــــــــــواليـــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة األمـــــريـ

ــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة والـــــــعـــــــراق  وســــــويــــــســــــرا والــــمــــمــــلــــكــــة الـــــعـــــربـ

والكويت والبحرين واألردن وباكستان وإيطاليا.

ــُبــــردة، لــتــكــريــم اإلبــــــداع والــتــمــيــز في  وتــســعــى جـــائـــزة الــ

ــــمـــــاط الـــفـــنـــيـــة اإلســــامــــيــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والــــحــــديــــثــــة، بــمــا  األنـ

فـــي ذلـــك الــشــعــر الــنــبــطــي والــفــصــيــح، والـــزخـــرفـــة والــخــط 

الـــتـــقـــلـــيـــدي والـــــحـــــديـــــث، والـــتـــصـــمـــيـــم الــــطــــبــــوغــــرافــــي، عــبــر 

أعمال مستوحاة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه 

وســــلــــم، والـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم، والـــســـنـــة الـــنـــبـــويـــة الــشــريــفــة. 

وحـــتـــى الــــيــــوم، كــــّرمــــت الـــجـــائـــزة أكـــثـــر مــــن 300 فـــائـــز عــن 

أعمالهم المتميزة.

جائزة البردة.. تكريم للتراث ورسالة لألجيال
برعاية عبد الله بن زايد وتحت شعار »مساحات للعبور.. عوالم لالكتشاف«

 30
فائزًا من إجمالي 1557 مشاركة 

إبداعية

الجائزة ضّمت 6 فئات
1 - الخط التقليدي 

2 - الخط الحديث 
3 - الشعر النبطي 

4 - الشعر الفصيح 
5 - الزخرفة 

6 - التصميم الطبوغرافي

«  شخبوط بن نهيان خالل تتويج الفائزين بجائزة البردة بحضور نورة الكعبي | تصوير: غالم كاركر 
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 »تونس 2050« 
الشباب ثروة الوطن

 جناح كندا
المستقبل في العقل

 هندوراس وبوتسوانا
 فرص استثمارية

«  سارة األميري خالل الزيارة | البيان « محمد الحسيني خالل زيارته الجناح التونسي | وام 

« عبدالرحمن العور في جناح كندا | وام 

زارت معالي سارة بنت يوسف األميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، 

جــنــاحــي هـــنـــدوراس وبــوتــســوانــا فــي »إكــســبــو دبـــي 2020«، واطــلــعــت عــلــى ما 

يعرض من فرص وعوامل جذب اقتصادي واستثماري مميزة في البلدين. 

وخــال زيــارة معاليها لجناح هــنــدوراس بمنطقة الفرص، والــذي يشارك 

تـــحـــت شـــعـــار »الــــتــــعــــّرف إلـــــى آثــــــار بـــلـــدنـــا، وثـــقـــافـــتـــه، وتـــنـــوعـــه الــــحــــيــــوي«، قـــدم 

للمعالم المميزة للدولة الواقعة في  المشرفون على الجناح عرضاً شاماً 

أمريكا الوسطى، وبينها نمط العمارة الخاص لمدنها التاريخية العريقة.

وفــي إطـــار مــا يعرضه الــجــنــاح مــن جــاهــزيــة الحــتــضــان األعــمــال، استمعت 

معاليها من مسؤولي الجناح إلــى شــرح حــول نموذج هــنــدوراس في تطوير 

األعــــمــــال وتــشــجــيــع االســـتـــثـــمـــار، والـــتـــقـــدم الــــــذي أحــــرزتــــه الــــدولــــة عـــلـــى صــعــيــد 

تطوير بيئة األعمال من أجل جذب االستثمارات األجنبية. 

وفي زيارة إلى جناح بوتسوانا بمنطقة »التنقل«، الذي يشارك تحت 

شعار »إنشاء فرص جديدة عبر الروابط الصحيحة«، اطلعت معاليها 

عــلــى مـــا يــعــرضــه جـــنـــاح الــــدولــــة األفـــريـــقـــيـــة الــغــنــيــة بـــالـــمـــعـــادن، مـــن فــرص 

صناعية. واستمعت معاليها إلــى ما يوفره جناح بوتسوانا من ثــراء في 

الــبــيــئــة الــســيــاحــيــة والـــفـــرص الــقــائــمــة فـــي مـــجـــاالت االبـــتـــكـــار واســتــخــدامــات 

متقدمة  وأجــهــزة طبية  السمعية  المعينات  وتصنيع  الشمسية  الــطــاقــة 

أخرى.  )دبي - وام(

زار مــعــالــي مــحــمــد بـــن هـــــادي الــحــســيــنــي وزيـــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــمــالــيــة، 

جــنــاح تــونــس فــي منطقة الــفــرص بمعرض إكسبو 2020 دبـــي، ويحمل 

شعار »شــبــاب ملهم.. مستقبل واعـــد«، حيث يعمل الجناح على إبــراز 

ابتكارات وإبداعات الشباب التونسي.

وزار معاليه المناطق األربعة التي يحتضنها الجناح، إذ تعرف على 

تــونــس، كما استعرض رحلة زمنية  المناطق السياحية والتاريخية فــي 

تــســتــعــرض حــقــبــاً تــاريــخــيــة وشــخــصــيــات بــــارزة مــن الــتــاريــخ الــتــونــســي، مع 

رؤيـــة تــونــس للمستقبل عــبــر فيلم قصير ثــاثــي األبــعــاد بــعــنــوان »تــونــس 

2050«، والـــذي يــركــز على الشباب التونسي كــثــروة وطنية تــقــوم عليها 

مسيرة تقدم الباد.

وأكد أهمية معرض إكسبو دبي كملتقى حضاري عالمي تلتقي فيه 

رؤى الشعوب وإبداعاتها وخبراتها، وخصوصاً عندما يكون الشباب هم 

محور النمو والتطور والقيادة، بما يحفز اإلبداع ويسّرع وتيرة االبتكار.

ــــلـــــى تـــــــجـــــــارب الــــمــــؤســــســــات  وتــــــــعــــــــّرف مــــعــــالــــيــــه خـــــــــال زيــــــــارتــــــــه لــــلــــجــــنــــاح عـ

الصغيرة والمتوسطة التونسية والعاملة في مجال الثقافة والسياحة 

والتكنولوجية  الرقمية  والتكنولوجيا واالبتكار، واستعرض مشاريعهم 

الــنــاجــحــة، بــاإلضــافــة إلـــى الــتــعــرف عــلــى الــمــنــتــجــات الــتــقــلــيــديــة للحرفيين 

التونسيين.  )دبي - وام(

اطلع معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، 

على التجارب والخبرات الكندية المبتكرة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء 

االصـــطـــنـــاعـــي والــتــعــلــيــم والـــفـــضـــاء، والـــتـــي تــرتــكــز عــلــى مــتــطــلــبــات واحــتــيــاجــات 

المستقبل.

جــاء ذلــك خــال زيــارتــه لجناح كندا في معرض إكسبو 2020 دبــي، ترافقه 

ماري جينفييف مونييه المفوض العام للجناح.

واستمع معاليه خال الزيارة إلى شرح حول المنظور الكندي المنفتح على 

ــــازات الــنــوعــيــة الـــتـــي حــقــقــتــهــا كـــنـــدا فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــمــجــاالت  الـــعـــالـــم واإلنـــــجـ

ومنظومة القيم اإلنسانية السائدة في المجتمع الكندي.

ــــة تـــــحـــــت شــــعــــار  ــ ــــدامـ ــ ــتـ ــ ــ ــــــي مــــنــــطــــقــــة االسـ ــــيـــــح الـــــجـــــنـــــاح الـــــكـــــنـــــدي الـــــمـــــقـــــام فـ ــــتـ ويـ

لـــزواره فرصة خــوض تجربة تفاعلية الكتشاف  »المستقبل فــي العقل« 

تاريخ كندا وريادتها في العديد من المجاالت، ويجسد تصميم الجناح 

هيكاً خشبياً أسطوانياً ينقل رواده إلى أجواء الطبيعة الكندية وغاباتها 

وبيئتها الفريدة.)دبي - وام(

دبي - سيد صالح

ذكــــــــر مـــــوقـــــع »نــــــيــــــويــــــورك ســـــوشـــــيـــــال دايــــــــــــــــاري« الـــشـــبـــكـــي 

ـــكــــي أن »إكــــســــبــــو 2020 دبـــــــي« يــتــمــيــز عــــن بــاقــي  األمــــريـ

الــــفــــعــــالــــيــــات واألحــــــــــــــــداث الــــعــــالــــمــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى األخــــــــــرى، 

بريادته وتفرده في دعمه لقضية االستدامة، وأوضح 

الــمــوقــع فـــي تــقــريــر نــشــره أمــــس عـــن الـــحـــدث الــعــالــمــي 

أن هــــــــذا الــــــدعــــــم يــــتــــضــــح جــــلــــيــــًا فــــــي عــــــــدة حــــقــــائــــق عــلــى 

أرض الواقع، أوالها أن »إكسبو« خصص لالستدامة 

ــــتـــــه الـــــمـــــوضـــــوعـــــيـــــة الــــــثــــــالثــــــة الــــتــــي  ــــنـــــحـ جــــــنــــــاحــــــًا ضـــــمـــــن أجـ

ينقسم إليها موقعه، فبات االســم الرسمي للجناح 

هــو »جــنــاح االســتــدامــة«، وثــانــيــهــا أن الــمــوقــع بالكامل 

يستمد طاقته من ألــواح الطاقة الشمسية باإلضافة 

إلــى الــمــصــادر األخـــرى للطاقة الــمــتــجــددة، فــضــالً عن 

ــــر الـــكـــثـــيـــر مــــــن الــــمــــيــــاه الـــمـــســـتـــخـــدمـــة  كـــــونـــــه ُيــــعــــيــــد تــــــدويــ

بداخله.

سهولة الوصول 
 وأفـــــــــاد الـــتـــقـــريـــر بــــــأن ثــــالــــث الـــحـــقـــائـــق الــــتــــي تــــؤكــــد تــجــســيــد 

»إكسبو« لمفهوم االستدامة بصورة عالمية، أن غالبية 

ــُيـــــعـــــاد اســــتــــخــــدامــــهــــا بــــالــــكــــامــــل بــعــد  ــ مـــــســـــاحـــــات مــــوقــــعــــه سـ

انتهاء الحدث، ذلك أنها ستتحول إلى مناطق عمرانية 

جديدة متعددة االستخدام وتحظى بموقع استراتيجي 

ومتميز بين المطارين اللذين يخدمان دبي، وأيضًا بين 

دبـــــي وأبــــوظــــبــــي، حـــيـــث إنـــــه ال يــبــعــد عــــن قـــلـــب دبـــــي ســـوى 

20 دقـــيـــقـــة فـــقـــط، فـــضـــالً عــــن ســـهـــولـــة الـــــوصـــــول إلـــيـــه عــن 

طريق »مترو دبي«، وأضاف التقرير أن هذا التحول في 

االســتــخــدام ُيــعــد ســمــة مــمــيــزة يــنــفــرد بــهــا »إكــســبــو 2020 

دبي« عن كل األحداث العالمية المرموقة مثل بطوالت 

كـــأس الــعــالــم أو دورات األلــعــاب األولــمــبــيــة، الــتــي غالبًا 

ما ُتصبح مواقعها ومنشآتها غير ذات صلة أو نفع بعد 

انتهاء فعالياتها. 

وســــرد الــتــقــريــر قــصــة »إكــســبــو« بــالــكــامــل مــنــذ بــدايــتــهــا، 

عندما تقدمت دبــي بطلب استضافته وفــازت به فعليًا، 

ثم تأجيل الموعد األصلي الستضافته لمدة عام بسبب 

تفشي جائحة »كوفيد19«.

وتــــطــــرق الـــتـــقـــريـــر إلـــــى الــــوصــــف الــــعــــام لـــمـــوقـــع »إكـــســـبـــو«، 

فــذكــر أنـــه يمتد عــلــى مــســاحــة تــتــجــاوز 1.083 فـــدان »4.3 

كــيــلــومــتــرات مــربــعــة«، مـــا يــجــعــلــه واحــــــداً مـــن أكــبــر مــواقــع 

المعارض العالمية من حيث المساحة. 

واستعرض التقرير أبرز المنشآت في الموقع، فبدأ 

بــــســــاحــــة الـــــــوصـــــــل، فـــــذكـــــر أنـــــهـــــا تــــقــــع فــــــي قــــلــــب الــــمــــوقــــع، 

وأنــــــهــــــا مــــــن تـــصـــمـــيـــم الــــمــــعــــمــــاريــــيــــن األمــــريــــكــــيــــيــــن أدريــــــــــان 

ســمــيــث وغـــــــــوردون جـــيـــل، وأضـــــــاف أن الـــســـاحـــة ُمــغــطــاة 

بــقــبــة فـــوالذيـــة عــمــالقــة يــتــجــاوز ارتــفــاعــهــا 220 قـــدمـــًا »مــا 

يــــزيــــد عـــلـــى 67 مـــــتـــــراً«، فـــيـــمـــا يـــتـــجـــاوز قـــطـــرهـــا 800 قـــدم 

»مـــــا يـــزيـــد عـــلـــى 243 مـــــتـــــراً«. وأضـــــــاف الـــتـــقـــريـــر أن ســاحــة 

ـــــ 31 مــن  ــــ ــ الـــــوصـــــل ســـتـــتـــحـــول بــــعــــد انــــتــــهــــاء الـــــحـــــدث فـــــي الـ

مـــارس المقبل إلــى مــركــز يــربــط بين الــفــنــادق، المكاتب 

والمنشآت المجاورة.

ثــــــــم تــــــــنــــــــاول الـــــتـــــقـــــريـــــر مــــــــمــــــــرات الـــــــُمـــــــشـــــــاة بـــــيـــــن أجــــنــــحــــة 

الدول في الموقع، فذكر أنها محاطة بأشجار الغاف 

ــــتـــــي ُتــــعــــد بـــمـــثـــابـــة الــــشــــجــــرة الـــوطـــنـــيـــة فــي  الــــُمــــعــــمــــرة، والـ

اإلمارات، وأضاف التقرير أن األشجار مكسوة بخطوط 

بــيــضــاء وســـــوداء ُتــحــاكــي فــن الــنــســيــج اإلمـــاراتـــي الــتــراثــي 

المعروف باسم »السدو«.

وتـــــحـــــدث الــــتــــقــــريــــر عـــــن األجــــنــــحــــة الــــمــــوضــــوعــــيــــة الـــثـــالثـــة 

فــــــي مـــــوقـــــع الـــــــحـــــــدث، وهــــــــي »االســــــــتــــــــدامــــــــة«، »الـــــفـــــرصـــــة«، 

و»التنقل«

واصــــطــــحــــب الــــتــــقــــريــــر الــــــقــــــارئ فـــــي جــــولــــة بــــيــــن عـــــــدد مــن 

أجــنــحــة الــــدول الــمــشــاركــة فــي الـــحـــدث، وذكـــر أن عــددهــا 

يبلغ 191 دولــــة، مــا يجعل الــحــدث يحمل رقــمــًا قياسيًا 

بــيــن دورات مــعــارض »إكــســبــو« الــدولــيــة، مــن حــيــث عــدد 

الدول المشاركة.

الجناح األكثر تأثيرًا 
وذكــر التقرير أن جناح اإلمـــارات نفسها ربما ُيعد واحــداً 

مـــن أكــثــر األجــنــحــة درامــاتــيــكــيــة وتـــأثـــيـــراً فـــي زوار الــحــدث، 

وذلك بسبب تصميمه شديد الخصوصية، المستوحى 

مـــن شــكــل أجــنــحــة الـــصـــقـــر، وذلـــــك كــــون الـــصـــقـــارة »تــربــيــة 

الصقور واستخدامها في القنص رياضة تراثية متجذرة 

في الثقافة اإلماراتية، وفي ثقافة منطقة الخليج العربي 

عــــمــــومــــًا«، وأوضـــــــح أن األجـــنـــحـــة مـــــــزودة بـــألـــيـــاف كــربــونــيــة 

ُتبقي على األلــواح الشمسية التي تكسو الجناح نظيفة 

ــــــة، وأضــــــــــــــاف أن جــــنــــاح  ــــيـ ــ ــــرابـ ــ فـــــــي حــــــالــــــة هــــــبــــــوب عـــــــواصـــــــف تـ

اإلمــــــــــــــارات مــــــن تـــصـــمـــيـــم الــــمــــعــــمــــاري والـــــنـــــحـــــات اإلســــبــــانــــي 

العالمي الشهير سنتياغو كاالترافا، والذي صمم أيضًا 

مـــحـــطـــة »أوكـــــــــيـــــــــوالس« الــــشــــهــــيــــرة لـــلـــنـــقـــل فـــــي مـــبـــنـــى مـــركـــز 

التجارة العالمي بنيويورك. 

وواصــــل الــتــقــريــر رحــلــتــه مــع أجنحة 

الـــــــــجـــــــــنـــــــــاح  أن  فـــــــــــــذكـــــــــــــر  أخـــــــــــــــــــــــــــــــرى، 

البريطاني متميز بتصميمه مخروطي الشكل، المبني 

ــــابـــــكـــــة »الـــــــخـــــــشـــــــب الــــــصــــــلــــــب«،  ــــيـــــة مـــــتـــــشـ ــــبـ مـــــــــن ألـــــــــــــــــواح خـــــشـ

ويــــعــــرض فــــي واجــــهــــة مـــبـــنـــى الـــجـــنـــاح بــــاقــــة مــــن الــقــصــائــد 

الــــــشــــــعــــــريــــــة بـــــالـــــلـــــغـــــة اإلنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة مـــــكـــــتـــــوبـــــة بـــــاســـــتـــــخـــــدام 

تــطــبــيــقــات الــــذكــــاء االصـــطـــنـــاعـــي وُمــســتــلــهــمــة مـــن كــلــمــات 

دّونها زوار الموقع. 

التنمية ال تتوقف 
وانتقل التقرير إلــى الجناح الــروســي، الــذي وصفه بأنه 

ديــنــامــيــكــي، وأضـــــاف أن واجـــهـــة مــبــنــى الــجــنــاح تــظــهــر في 

شـــكـــل قـــــوس قــــــزح، ومــنــقــســمــة إلـــــى طــبــقــتــيــن مــحــاطــتــيــن 

ــــتـــــعـــــددة األلــــــــــــــوان، مــــــع عـــــــدة قــــبــــاب،  ــــوانــــــات مـ بـــــعـــــدة أســــــطــ

تــســتــقــر كـــل مــنــهــا بـــداخـــل األخــــــرى فـــي شــكــل يــشــبــه ُدمـــى 

»ماتريوشكا« الروسية الشهيرة المتداخلة في بعضها 

الــبــعــض بــأحــجــام مــتــنــاقــصــة، وأوضــــح الــتــقــريــر أن الفكرة 

األســـــــاســـــــيـــــــة لــــتــــصــــمــــيــــم الــــــجــــــنــــــاح تــــــهــــــدف إلــــــــــى بـــــــث رســـــالـــــة 

مفادها التحرك الدائم صوب تنمية ال تتوقف.

وتـــنـــاول الــتــقــريــر الــجــنــاح األوكــــرانــــي، فــذكــر أنــــه مصمم 

على شكل سنبلة قمح، بحيث يشعر زوار الجناح بأنهم 

كـــمـــا لــــو كــــانــــوا داخــــــل حـــقـــل قـــمـــح تــتــنــاثــر فـــيـــه مــــن حــولــهــم 

ســنــابــل قــمــح نــانــوي وقــمــح رقــمــي، وذلــــك فــي إشــــارة إلــى 

رغبة أوكرانيا باالنتقال صوب المستقبل بإيقاع متناغم 

يمزج بين الطبيعة والتقدم التقني. 

وجـــــــــــــــال الــــــتــــــقــــــريــــــر فـــــــــي أجــــــنــــــحــــــة أخــــــــــــــــــرى، مـــــنـــــهـــــا أجــــنــــحــــة 

ــــنـــــغـــــافـــــورة، الـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، الـــمـــمـــلـــكـــة  سـ

روانـــدا،  ألمانيا،  إسبانيا،  إيطاليا،  الــصــيــن،  المغربية، 

أفــغــانــســتــان، كــمــا اســتــعــرض أبـــرز الــتــجــارب الــتــي يقدمها 

كل جناح من هذه األجنحة لزواره.

موقع أمريكي:
 »إكسبو« ُمتفرد في االستدامة
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دبي - البيان 

ــــرابــــــع واألخــــيــــر  عـــقـــد مـــجـــلـــس جـــامـــعـــة زايــــــــد اجـــتـــمـــاعـــه الــ

نـــورة  بـــرئـــاســـة مــعــالــي  لــلــعــام األكـــاديـــمـــي 2021 /   2022 

بــنــت مــحــمــد الــكــعــبــي وزيـــــرة الــثــقــافــة والـــشـــبـــاب، رئيسة 

جامعة زايد، بقاعة كبار الزوار في جناح دولة اإلمارات 

في إكسبو 2020 دبي، وذلك بهدف استعراض جملة 

مــــن الـــمـــواضـــيـــع الــــمــــدرجــــة عـــلـــى جـــــــدول أعـــمـــالـــه لــلــعــام 

األكاديمي المقبل. 

واســتــهــلــت رئــيــســة الــجــامــعــة االجــتــمــاع بــالــتــرحــيــب بأعضاء 

ــــاد الـــخـــمـــســـيـــن، ونـــوهـــت  الـــمـــجـــلـــس، وتـــهـــنـــئـــتـــهـــم بـــعـــيـــد االتــــــحــ

خــال االجــتــمــاع إلــى ضـــرورة توحيد الــمــهــام بما يحقق رؤيــة 

متكاملة لمستقبل عــامــر بــاإلنــجــاز والـــريـــادة لــدولــة اإلمــــارات 

الــمــقــبــلــة ليضعها فــي طليعة الـــدول  خـــال الــخــمــســيــن عــامــاً 

الــمــتــقــدمــة فـــي كـــل الـــمـــجـــاالت، وأشــــــادت مــعــالــيــهــا بــالــجــهــود 

الــــمــــخــــلــــصــــة الـــــتـــــي يـــــقـــــوم بــــهــــا أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس جــــامــــعــــة زايــــــد 

ومتابعتهم المتواصلة لمسيرتها وتقدمها في المراتب بين 

تــصــنــيــفــات الـــجـــامـــعـــات الـــعـــالـــمـــي، حـــيـــث أشـــــــارت إلـــــى تــقــاريــر 

تايمز للتعليم العالي للعام األكاديمي 2021 - 2022 والذي 

أشـــار إلـــى ارتـــقـــاء جــامــعــة زايـــد إلـــى نــطــاق أفــضــل 601 - 800 

جـــامـــعـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم مــــن نـــطـــاق 801 - 1000 فــي 

عام 2020.

مهارات قيادية
وتـــــــنـــــــاول الــــمــــجــــلــــس خــــــــال اجــــتــــمــــاعــــه عــــــــــــدداً مــــــن الــــمــــواضــــيــــع 

األكاديمية واإلدارية وأقر تنفيذ عدد من التوصيات بجامعة 

الــــبــــرامــــج  الــــمــــؤســــســــة عــــلــــى إدراج  مــــــن حــــــــرص  انـــــطـــــاقـــــاً  زايــــــــــد 

ــــالـــــمـــــواد الـــعـــلـــمـــيـــة ذات الـــصـــلـــة،  الـــمـــبـــتـــكـــرة وتــــــزويــــــد الـــطـــلـــبـــة بـ

والتي تضمن في نهاية المطاف إعــداد جيل من الخريجين 

يتمتعون بالتميز األكاديمي ومهارات قيادية قابلة للتطبيق 

فــــي ســــــوق عـــمـــل ديـــنـــامـــيـــكـــي لـــلـــغـــايـــة. وكــــذلــــك تـــرســـيـــخ ثــقــافــة 

ــــة تـــــوجـــــهـــــات دولــــــة  ــبــ ــ ــــواكــ ــــار بــــيــــن الـــــشـــــبـــــاب لـــتـــحـــقـــيـــق ومــ ــــكــ ــتــ ــ االبــ

اإلمــــارات العلمية فــي توظيف العلوم المتقدمة فــي مجال 

ــــــع الــــــحــــــلــــــول الــــمــــنــــاســــبــــة  ــــــوضـ ــــلـــــمـــــي لــــلــــمــــســــاهــــمــــة بـ الـــــبـــــحـــــث الـــــعـ

للتحديات المستقبلية. 

ــــة زايـــــــــــــد عــــــــــــــــدداً مـــن  ــــعــ ــــامــ ــــلـــــس جــ ــــا نـــــــاقـــــــش أعــــــــضــــــــاء مـــــجـ ــــمــ كــ

الــــســــيــــاســــات واإلجــــــــــــــراءات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــاعـــتـــمـــاد بـــعـــض الـــبـــنـــود 

المدرجة في جــدول أعمال المجلس والمتعلقة بالقرارات 

الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن لــــجــــنــــة الــــــــشــــــــؤون األكــــــاديــــــمــــــيــــــة وكـــــــذلـــــــك لـــجـــنـــة 

التدقيق والمخاطر واالمتثال بالجامعة.

ضرورة توحيد
 المهام لمستقبل عامر باإلنجاز 
والريادة 

 أعضاء مجلس جامعة زايد في جناح اإلمارات بحضور نورة الكعبي وسارة األميري | البيان 

ــــتـــــجـــــارة  ــــاد غـــــــــرف الـ ــ ــــــحـ ــــــام التـ ــــعـ ــ ــــــن الـ ــــيـ ــ ــــــم، األمـ ــــالـ ــ ــــــن سـ أكـــــــــد حــــمــــيــــد مــــحــــمــــد بـ

والـــصـــنـــاعـــة بـــالـــدولـــة، حــــرص الــقــائــمــيــن فـــي إكــســبــو 2020 دبــــي عــلــى أن 

يكون االقتصاد األخضر أحد األنشطة الرئيسة ورسالة واضحة لدعم 

اإلمــــــــــــارات لـــجـــهـــود الـــعـــمـــل الـــمـــنـــاخـــي الـــعـــالـــمـــي وتـــشـــجـــعـــيـــهـــا لـــاســـتـــثـــمـــار 

األخـــــضـــــر الــــمــــرتــــبــــط بـــالـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا واالبـــــتـــــكـــــار كــــأحــــد الــــنــــمــــاذج 

الــــجــــديــــدة لــلــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة الـــســـريـــعـــة الـــنـــمـــو، والــــتــــي تـــقـــوم أســـاســـًا 

على المعرفة الجيدة للبيئة، ومــن أهــم أهدافها هو معالجة العاقة 

المتبادلة ما بين االقتصاديات اإلنسانية والنظام البيئي الطبيعي.

جـــاء ذلـــك خـــال افــتــتــاحــه أعــمــال الــمــائــدة الــمــســتــديــرة حـــول التعليم 

والــعــلــوم واالقــتــصــاد األخــضــر الــتــي نظمها جــنــاح جــمــهــوريــة بــابــوا غينيا 

الجديدة ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبــي بحضور جوشوا كالينوي 

الــــمــــفــــوض الـــــعـــــام وســــفــــيــــر بـــــابـــــوا غـــيـــنـــيـــا الـــــجـــــديـــــدة فـــــي بـــلـــجـــيـــكـــا واالتـــــحـــــاد 

األوروبي وعدد من الخبراء والمستثمرين في مجال االقتصاد األخضر.

وقـــال ابـــن ســالــم إن بــابــوا غينيا الــجــديــدة مليئة بــالــغــابــات المطيرة، 

ــــًا فــي  ــــامـ كـــمـــا تـــضـــم ثــــالــــث أكــــبــــر غــــابــــة مـــطـــيـــرة فـــــي الــــعــــالــــم تـــلـــعـــب دوراً هـ

صحة اإلنسان، وبالتالي ال بد من إيجاد شراكة دولية لمساعدتها في 

جهودها للحفاظ على هذه الغابات المطيرة لصالح الجميع.

وأوضــح أن االستثمار األخضر هو نموذج جديد من نماذج التنمية 

ــــنـــــمـــــو، والـــــــــــذي أســــــاســــــه يـــــقـــــوم عــــلــــى الـــمـــعـــرفـــة  االقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــســــريــــعــــة الـ

باالقتصادات البيئية.

واجــتــذبــت الــمــائــدة الــمــســتــديــرة لــبــابــوا غــيــنــيــا الــجــديــدة حـــول التعليم 

والــعــلــوم واالقــتــصــاد األخــضــر اهتمامًا دولــيــًا بــإقــامــة شــراكــات فــي مجال 

حماية البيئة وتدابير التخفيف ودعم البحوث القائمة على العلم في 

التنوع البيولوجي للغابات وإنشاء صندوق للتنمية المستدامة لدعم 

مــشــاريــع التنمية الــمــســتــدامــة لــلــشــراكــة بــيــن القطاعين الــعــام والــخــاص 

بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الـــــبـــــحـــــوث الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى الــــعــــلــــم والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا   »PPP«

واالبتكار.

شـــــــــارك بــــالــــمــــائــــدة الـــمـــســـتـــديـــرة 

عــــــدد مـــــن صـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات 

واألكـــــــــــاديـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــيـــــــــــن والــــــــعــــــــلــــــــمــــــــاء 

مــــــــن بــــــــابــــــــوا غــــيــــنــــيــــا الــــــجــــــديــــــدة، 

بــــاإلضــــافــــة إلـــــى خــــبــــراء الــبــيــئــة 

والمستثمرين والمصرفيين 

واألكــــاديــــمــــيــــيــــن مـــــن أوروبــــــــا 

وأمــــــــــــــــــريــــــــــــــــــكــــــــــــــــــا الــــــــــشــــــــــمــــــــــالــــــــــيــــــــــة 

واإلمارات. )دبي - وام(  

»االستثمار األخضر« 
نموذج لتسريع التنمية 

االقتصادية

البرنامج األكاديمي لجامعة زايد
رؤية متكاملة تواكب الـ 50 المقبلة

حميد محمد بن سالم

قطر تحتفل باليوم الوطني
4 ركائز لصنع المستقبل

دبي - وائل لبابيدي

احتفى إكسبو 2020 دبي، أمس، باليوم الوطني لدولة 

قطر الشقيقة، بحفل مميز بــدأ بمراسم رفــع العلم في 

ســــاحــــة الــــــوصــــــل، تـــبـــعـــهـــا تــــقــــديــــم عـــــــرض ثــــقــــافــــي مــوســيــقــي 

لــفــرقــة كــــورال »ســـــوار« الــقــطــريــة، فــضــاً عــلــى الــعــديــد من 

األنشطة الثقافية والترفيهية والعروض الحية والطعام 

الــتــقــلــيــدي الـــتـــي تـــم تــقــديــمــهــا فـــي ســـاحـــة الـــوصـــل، وجــنــاح 

قطر ومنصة اليوبيل وأماكن مختلفة عبر موقع إكسبو.

ــــاعـــــد وزيـــــــر  ــــقـــــوب الـــــحـــــوســـــنـــــي، مـــــسـ ــــالـــــي يـــــعـ  ورحـــــــــــب مـــــعـ

الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، 

ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض 

العام إكسبو 2020 دبي، بالوفد القطري الذي 

ترأسه سلطان بن راشد الخاطر، 

الـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــارة  وزارة  وكــــــــــــــــيــــــــــــــــل 

والصناعة.

 ,قـــــال ســلــطــان بن 

راشــــــــــــــــــــد الــــــــخــــــــاطــــــــر، 

تـــشـــارك  قـــطـــر  إن 

رؤيـــــــــــــــة »إكـــــســـــبـــــو 

دبـــــــــــــــي«   2020

الرامية 

إلـــــــــــــــــــــــــــى تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق 

االزدهار 

االقتصادي 

وصـــــــــنـــــــــع مــــســــتــــقــــبــــل 

أفــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــــل ألبــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــاء 

الــمــنــطــقــة والــــعــــالــــم وفـــق 

ركــــــــائــــــــز أربـــــــــــــــع، الفــــــــتــــــــاً إلــــــــــى أن 

إلــــــى  تــــــــهــــــــدف   »2030 قــــــطــــــر  »رؤيــــــــــــــــــة 

تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية 

الــــمــــســــتــــدامــــة وتــــأمــــيــــن اســـــتـــــمـــــرار الــــعــــيــــش الــــكــــريــــم ألبـــنـــائـــهـــا 

والمقيمين على أرضها. 

وأضـــاف الخاطر فــي تصريحات لوسائل اإلعـــام  ضمن 

ــــــي« بـــالـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي لـــدولـــة  احــــتــــفــــاالت »إكـــســـبـــو 2020 دبـ

قطر، أمس، إن أهمية مشاركة قطر في معرض إكسبو 

2020 دبي تنبع من كونه أول معرض على هذا المستوى 

الكبير يحدث في منطقة الشرق األوسط.

تـــــواصـــــل  وأضــــــــــــــــــاف: شـــــــعـــــــار »إكــــــســــــبــــــو 2020 دبـــــــــــــي« هــــــــو 

الــعــقــول وصــنــع الــمــســتــقــبــل، ونــحــن نـــشـــارك أشــقــاءنــا في 

اإلمـــــــــــارات والــــعــــالــــم كـــكـــل فــــي صـــنـــع هــــــذا الــمــســتــقــبــل وفـــي 

التواصل والتاحم لتطور هذه المنطقة ورفعة شعوبها. 

وتـــأتـــي مــشــاركــة قــطــر بــجــنــاحــهــا الــــذي يــحــمــل شــعــار »قــطــر 

وفــــي  الــــوطــــنــــيــــة 2030  رؤيــــتــــهــــا  ضــــمــــن  اآلن«،  الـــمـــســـتـــقـــبـــل 

ركائزها األربع في التنمية االقتصادية االجتماعية والبيئية 

ــــارك مـــــع اإلمـــــــــارات  والــــبــــشــــريــــة ولــــنــــعــــرض فـــــي إكـــســـبـــو ونــــــشــ

والــــــعــــــالــــــم خـــطـــطـــنـــا الــــوطــــنــــيــــة وابـــــتـــــكـــــاراتـــــنـــــا فــــــي الــــقــــطــــاعــــات 

بــــــــأن زوار جـــــنـــــاح قــطــر  االقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــمــــخــــتــــلــــفــــة. ونــــعــــتــــقــــد 

ســيــشــهــدون إســهــامــات قــطــر المتنوعة فــي قــطــاع التعليم 

والصحة والبيئة والفنون والتراث والثقافة والرياضة.

احتفاالت وفعاليات
وأشار إلى استعداد قطر الستضافة كأس العالم 2022، 

إلـــــى أن زوار جـــنـــاح قـــطـــر فــــي »إكـــســـبـــو 2020 دبــــي«  الفــــتــــاً 

سيشاهدون عروضاً عن كــأس العالم، وأن إقامة كأس 

العرب في قطر هذا العام كانت بمقام تجربة الستضافة 

حــــدث أكـــبـــر وهــــو كــــأس الـــعـــالـــم فـــي الـــعـــام الــمــقــبــل، وهــو 

االخـــــتـــــبـــــار الـــــــــذي اجـــــتـــــازتـــــه الــــــدوحــــــة وبــــرهــــنــــت عــــلــــى قـــدرتـــهـــا 

واستعدادها الحتضان المونديال.

وتحتفل اإلمارات باليوم القطري تحت شعار »اإلمارات 

ــ قطر.. كل عام وأنتم بخير«، إذ تشهد اإلمارات مجموعة 

مــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات الــــمــــرتــــبــــطــــة بــــالــــمــــنــــاســــبــــة، والــــــتــــــي تــتــضــمــن 

إضــــــــــاءة الــــمــــبــــانــــي األيــــقــــونــــيــــة الــــشــــهــــيــــرة فـــــي الــــــدولــــــة بــــألــــوان 

الــعــلــم الــقــطــري، مـــع خــتــم واســتــقــبــال خـــاص للمواطنين 

الــقــطــريــيــن فــــي مــــطــــارات الـــــدولـــــة، واحــــتــــفــــاالت خـــاصـــة فــي 

مــعــرض إكــســبــو والــقــريــة الــعــالــمــيــة، إلـــى جــانــب تهنئة في 

الصحف القطرية باسم حكومة وشعب اإلمارات.

الحاضر بالمستقبل
وتقيم رؤية قطر 2030 جسراً يصل الحاضر بالمستقبل 

ــــــوي مــــــــزدهــــــــر تـــــســـــوده  ــيـ ــ ــ ــــــم تـــــــــصـــــــــوراً لــــمــــجــــتــــمــــع حـ ــــــرسـ وهــــــــــي تـ

ــــــوازن  ــتـ ــ ــ ــــاديــــــة واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، ويـــــحـــــفـــــظ الـ ــــتــــــصــ الــــــعــــــدالــــــة االقــ

بـــيـــن الـــبـــيـــئـــة واإلنـــــــســـــــان، وذلـــــــك مـــــن خــــــال حـــشـــد طـــاقـــاتـــنـــا 

الــــجــــمــــاعــــيــــة وتــــوجــــيــــهــــهــــا وبــــــهــــــدف ضـــــمـــــان الـــــــرفـــــــاه لــــأجــــيــــال 

الـــقـــادمـــة والـــتـــوظـــيـــف الـــــمـــــدروس لـــلـــمـــوارد ومـــواصـــلـــة بــنــاء 

اإلنسان القطري القادر على المشاركة الفعالة في الحياة 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية وزيادة االستثمار في 

بنية تحتية ذات مواصفات عالمية من أجل بناء اقتصاد 

ديناميكي ومتنوع.

سلطان 
الخاطر :
 قطر تشارك 
رؤية »إكسبو« 
الرامية إلى 
تحقيق االزدهار 
« سلطان الخاطراالقتصادي

مسؤولون يشاركون في احتفاالت 
اليوم الوطني لقطر | من المصدر
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يحاكي الجناح الروسي في »إكسبو 2020 دبي« في محتواه تقنيات متطورة، تحاكي المستقبل، ويجعل زواره 

يشاهدون التكنولوجيا بعين مغايرة عن المعتاد، حيث يهدف جناح روسيا إلى توحيد أهم ممثلي الصناعات 

الروسية، وأكثرهم موهبة، ويجيب الجناح عن بعض األسئلة األساسية للزوار بمبادئ تكنولوجية منها كيف 

نجد مكاننا في عالم مترابط، وكيف يمكن أن نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل رغم اختالفاتنا، باإلضافة إلى 

الــفــريــدة، وينقل جناح روسيا  لــلــزوار للمشاهدة بعيون الحيوانات الكتشاف العالم بالتقنيات  إتــاحــة المجال 

األصــــوات عبر مــدخــل الــجــنــاح المخصص لنقل األصــــوات ويشعر الــــزوار بــصــدي الــصــوت ويستمتعون بالمناظر 

واألذواق التي تجسد روسيا الحديث.

ويــعــرض الــجــنــاح مجسمًا عــلــى هيئة دمـــاغ اإلنــســان فــي مــحــاكــاة لــقــوة الــعــقــل اإلبـــداعـــي فــي صــنــاعــة المستقبل، 

مــجــســداً بــذلــك عــنــوان الــجــنــاح »عــقــل مــبــدع يــقــود الــمــســتــقــبــل«، وتــقــدم روســيــا عـــروضـــًا إبــداعــيــة مــتــنــوعــة، تشمل 

مـــجـــاالت عــــدة مــثــل الــفــضــاء والـــعـــلـــوم واالبــــتــــكــــارات الـــمـــتـــعـــددة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الـــعـــروض الــثــقــافــيــة الـــتـــي تعكسها 

بمنظور تقني جديد. ويعد جناح روسيا قبة ضخمة مغطاة بخيوط من أنابيب عمالقة متعددة األلوان، ما يرمز 

إلى عملية اإلدراك الالنهائية وسرعة التقدم المتزايدة.  )دبي- رحاب حالوة(

زوار يستكشفون ما يعرضه الجناح الروسي من إبداعات 
تكنولوجية | تصوير : سالم خميس



دبي - ليلى بن هدنة، 
مرفت عبد الحميد

لـــــم يــــدخــــر »إكــــســــبــــو 2020 دبـــــــــي«، جـــهـــداً 

ــــتـــــي مــن  ــــافـــــة الــــمــــعــــطــــيــــات الـ فــــــي تــــقــــديــــم وتــــوفــــيــــر كـ

شــأنــهــا تــعــزيــز مــكــانــة الـــمـــرأة وتــفــعــيــل دورهـــــا فـــي الــعــالــم 

بـــاعـــتـــبـــار ازدهــــــــار الــــمــــرأة شـــــرط الزدهــــــــار الـــبـــشـــريـــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 

تحقيق الــمــســاواة ومنحها كــافــة الــفــرص الــمــواتــيــة لتأخذ دورهــا 

في المشاركة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، في وقت ال 

زالت فيه فئة كبيرة على مستوى العالم أقل حظًا من الرجال، 

وقــــــد حــــــرص مــــن خــــــال عـــقـــد مـــلـــتـــقـــيـــات عــــديــــدة بـــمـــشـــاركـــة خـــبـــراء 

عـــالـــمـــيـــيـــن، إلـــــى الـــتـــوصـــل إلـــــى حـــلـــول عــــادلــــة ومـــلـــمـــوســـة لــقــضــايــا 

تمكين المرأة. 

 واعترف العالم بالنجاح الكبير الذي حققته المرأة اإلماراتية 

ودورهــــــا الـــمـــحـــوري ومــكــانــتــهــا الــمــرمــوقــة فـــي الــمــجــتــمــع كــشــريــك 

فاعل في مسيرة البناء والتحديث والنهضة التنموية الشاملة 

والــمــســتــدامــة، لــذلــك يــســعــى إكــســبــو دبـــي إلـــى اســتــفــادة الــعــالــم 

من تجربة اإلمــارات الريادية بالعمل على ضمان المساواة في 

الــحــصــول عــلــى الــتــعــلــيــم الــجــيــد والــصــحــة والــــمــــوارد االقــتــصــاديــة 

والـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــــي الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة لــــلــــنــــســــاء، وتـــحـــقـــيـــق تـــكـــافـــؤ 

الفرص في الوصول إلى الوظائف والمناصب القيادية.

 محطة مهمة
أكدت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن 

بين الجنسين رئيسة مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمؤسسة 

دبـــي لــلــمــرأة، أن إكــســبــو 2020 دبـــي يــمــثــل مــحــطــة مــهــمــة ونقلة 

نوعية في مسيرة دعم وتمكين المرأة على المستوى العالمي، 

من خال الحوارات الملهمة والمناقشات الجادة التي يشهدها 

جناح الــمــرأة في هــذا الحدث العالمي، والتي ينظمها مجلس 

اإلمــــــــــارات لــــلــــتــــوازن بـــيـــن الــجــنــســيــن وجــــنــــاح الــــمــــرأة بـــالـــتـــعـــاون مــع 

»كارتييه« طوال فترة إقامة الحدث العالمي، ويستضيف فيها 

قيادات نسائية وخبراء وأكاديميين من الجنسين، إضافة إلى 

وزيـــــــــــرات وزوجـــــــــــات رؤســـــــــاء ومــــســــؤولــــي مـــنـــظـــمـــات دولـــــيـــــة مــعــنــيــة 

بملف الـــمـــرأة، يــشــاركــون زوار الــحــدث خــبــراتــهــم وجــهــودهــم في 

دفـــع هـــذا الــمــلــف قـــدمـــًا عــلــى مـــدى الــســنــوات الــمــاضــيــة، وأفــضــل 

ــــهـــــدف الــــخــــامــــس مـــــن أهـــــــــداف الــتــنــمــيــة  ــــاز الـ الـــســـبـــل لـــتـــســـريـــع إنـــــجـ

وتمكين  الجنسين،  بين  بــالــتــوازن  والمعني  المستدامة 2030 

جميع النساء والفتيات.

وأعربت المري عن اعتزازها باهتمام الدورة الحالية إلكسبو 

ــــيـــــص جــــنــــاح  ــــيـــــن، وتـــــخـــــصـ ــــنـــــسـ بـــــمـــــلـــــف الـــــــــمـــــــــرأة والـــــــــــتـــــــــــوازن بـــــيـــــن الـــــجـ

مــــســــتــــقــــل لـــــلـــــمـــــرأة ألول مـــــــــرة فـــــــي تـــــــاريـــــــخ هـــــــــذا الـــــــحـــــــدث الــــعــــالــــمــــي 

الـــــذي يــمــتــد لــــ 170 عــــامــــًا، مـــا يــعــكــس أولــــويــــة مــلــف الــــتــــوازن بين 

الــجــنــســيــن وتــعــزيــز دور الـــمـــرأة كــشــريــك رئــيــســي فـــي الــتــنــمــيــة في 

رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات، وتبني الدولة 

والتزامها بأهداف التنمية المستدامة 2030، بل والحرص على 

تــعــزيــز الـــجـــهـــود الــعــالــمــيــة الـــرامـــيـــة لــتــســريــع تــحــقــيــقــهــا مـــن خــال 

مــبــادرات نوعية وتعاون وثيق مع المنظمات العالمية والــدول 

صاحبة الخبرات المميزة في هــذا المجال، مؤكدة أن مجلس 

اإلمــــارات لــلــتــوازن بين الجنسين عمل منذ تأسيسه عــام 2015 

عـــلـــى تـــرجـــمـــة هـــــذه الـــــرؤيـــــة عـــبـــر مـــــبـــــادرات رائــــــــدة أدت إلـــــى تــعــزيــز 

ــــلـــــمـــــرأة، وتـــقـــلـــيـــص الــــفــــجــــوة بــــيــــن الــجــنــســيــن  الــــمــــســــيــــرة الـــــداعـــــمـــــة لـ

بــــكــــافــــة الــــقــــطــــاعــــات عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــمـــحـــلـــي مـــــن جــــهــــة، ودعـــــم 

الجهود العالمية لتحقيق التوازن بين الجنسين واإلســراع في 

تحقيق الــهــدف الخامس للتنمية المستدامة مــن جهة أخــرى، 

وهي جهود القت استحسان وتقدير  دول العالم.  

 نموذج رائد 
وقالت المري: إن هــذه اإلنــجــازات جعلت من اإلمـــارات نموذجًا 

إقليميًا رائــداً في الــتــوازن بين الجنسين، وواحــدة من التجارب 

العالمية التي يحتذى بها، مضيفة: إننا سعداء بمشاركة هذه 

الــتــجــربــة كــافــة دول الــعــالــم وزوار إكــســبــو 2020 دبـــي، كــمــا أننا 

حـــريـــصـــون عـــلـــى االســــتــــفــــادة مــــن الـــنـــقـــاشـــات الــعــالــمــيــة الـــتـــي تــتــم 

فــي هــذا الــحــدث، ســـواء عبر منصة جــنــاح الــمــرأة، أو مــن خال 

العالميين وممثلي  المسؤولين  مــع  التي نعقدها  االجتماعات 

الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، مـــشـــيـــرًة إلــــى أن جـــنـــاح الــــمــــرأة، الـــــذي يتم 

تنظيمه بالتعاون مع كارتييه، يستضيف أكثر من 170 فعالية 

تسعى لتمكين الــمــرأة وتحقيق مزيد مــن التقدم بــالــتــوازن بين 

الــجــنــســيــن عــالــمــيــًا، مـــن خـــال تـــبـــادل الـــــرؤى والـــخـــبـــرات واألفـــكـــار 

تـــمـــاشـــيـــًا مـــــع شــــعــــار هــــــذا الــــجــــنــــاح »عــــنــــدمــــا تـــــزدهـــــر الـــــمـــــرأة تـــزدهـــر 

ــًا  ـــريـــــة«، حــــيــــث يــــعــــد الــــــــتــــــــوازن بــــيــــن الـــجـــنـــســـيـــن أســـــــاســـــــًا قــــويــ ــــبـــــشــ الـ

الزدهــــار المجتمعات وتحقيق الــعــدالــة واالســتــقــرار االقــتــصــادي 

واالجتماعي، وهــو النهج الــذي ســارت عليه دولــة اإلمـــارات منذ 

تأسيسها قبل نصف قرن.  

 شخصيات ملهمة
ومن جهتها، أشادت شمسة صالح، األمين العام لمجلس 

ــــيـــــن الــــجــــنــــســــيــــن، عـــــضـــــو مــــجــــلــــس اإلدارة  بـ لــــــلــــــتــــــوازن  اإلمـــــــــــــــــارات 

والـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــمــؤســســة دبــــي لـــلـــمـــرأة، بــاهــتــمــام إكــســبــو 

2020 دبـــــــي بـــتـــعـــزيـــز الـــــــتـــــــوازن بــــيــــن الـــجـــنـــســـيـــن عــــلــــى الــصــعــيــد 

الــعــالــمــي واحـــتـــفـــائـــه بـــالـــمـــرأة احـــتـــفـــاء خـــاصـــة فـــي هــــذه الـــــدورة 

مــــن خــــــال تــخــصــيــص جــــنــــاح رئــــيــــس لـــهـــا ألول مــــــرة فــــي تـــاريـــخ 

هـــذا الـــحـــدث الــعــالــمــي الــكــبــيــر، والـــــذي يستضيف شخصيات 

ــــيـــــة مــــلــــهــــمــــة مــــــــن الــــجــــنــــســــيــــن وفــــــعــــــالــــــيــــــات تـــــــثـــــــري الـــــــحـــــــوار  ــــمـ ــــالـ عـ

العالمي حــول قضاياها وتحدياتها ومــا حققته من إنجازات 

فــــي مــخــتــلــف الــــمــــجــــاالت عـــلـــى مــــر الــــعــــصــــور، إيــــمــــانــــًا بـــقـــدراتـــهـــا 

الــكــبــيــرة فـــي وصـــــول الــكــثــيــر مـــن الــمــجــتــمــعــات إلــــى مــســتــويــات 

عــــالــــيــــة مـــــن الــــتــــقــــدم وأهــــمــــيــــة تــــعــــزيــــز دورهــــــــــا لـــصـــنـــع مــســتــقــبــل 

أفضل للبشرية جميعًا.

وقــــالــــت: إن هــــذه الــفــعــالــيــات واألنـــشـــطـــة تــجــســد شـــعـــار جــنــاح 

الـــــمـــــرأة »عــــنــــدمــــا تـــــزدهـــــر الـــــمـــــرأة تـــــزدهـــــر الــــبــــشــــريــــة«، كـــمـــا تـــتـــواكـــب 

النقاشات الثرية التي يشهدها الجناح مع شعار إكسبو 2020 

ــــنـــــع الــــمــــســــتــــقــــبــــل«، حــــيــــث يــســتــقــطــب  دبـــــــي »تــــــواصــــــل الــــعــــقــــول وصـ

الجناح على مدى ستة أشهر العديد من الشخصيات العالمية 

الــمــؤثــرة مــنــهــم قـــيـــادات نــســائــيــة وقــريــنــات رؤســـــاء دول ووزيـــــرات 

وخـــــبـــــراء ومــــســــؤولــــو مـــنـــظـــمـــات عـــالـــمـــيـــة مــعــنــيــة بــــالــــمــــرأة، تـــشـــارك 

مــبــادرة  جميعها فــي فعاليات مبتكرة ومستمرة للجناح ضمن 

»المجلس العالمي للمرأة«، ومبادرة »الرؤية والمسيرة« اللتين 

تـــســـلـــطـــان الــــضــــوء عـــلـــى الــــتــــجــــارب الـــمـــعـــروفـــة عـــالـــمـــيـــًا والـــتـــعـــريـــف 

بــأفــضــل الــمــمــارســات الــمــتــعــلــقــة بـــالـــتـــوازن بــيــن الــجــنــســيــن وســبــل 

ترسيخه وتحقيق التقدم المنشود في مجال في تمكين المرأة.

فرص متكافئة
 وأضــافــت إن إكسبو 2020 دبــي ومجلس اإلمـــارات للتوازن 

االستراتيجية  خــال شراكتهما  مــن  الجنسين يسعيان  بين 

فـــي هــــذا الـــحـــدث الــعــالــمــي، وبــالــتــعــاون مـــع »كـــارتـــيـــيـــه«، إلــى 

تــــعــــزيــــز الـــــوعـــــي بـــمـــلـــف الـــــــتـــــــوازن بــــيــــن الـــجـــنـــســـيـــن، إلـــــــى جـــانـــب 

تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــتــجــربــة اإلمـــاراتـــيـــة الــنــاجــحــة فـــي دعــم 

المرأة وما حققته من إنجازات في كل القطاعات على مدى 

50 عــــامــــًا، وأولـــــويـــــة هـــــذا الـــمـــلـــف ضـــمـــن الــــرؤيــــة الــمــســتــقــبــلــيــة 

للدولة التي رسمت مامحها خطة الخمسين عامًا القادمة 

في الدولة.

 مسيرة تطور 
ودعم

ومـــــن جــهــتــهــا، تـــقـــول نــــــورة خــلــيــفــة 

الـــــــســـــــويـــــــدي، األمــــــيــــــنــــــة الــــــعــــــامــــــة لــــاتــــحــــاد 

الــنــســائــي الــــعــــام: إن الــــمــــرأة اإلمــــاراتــــيــــة كــــان لها 

الــــحــــظ األوفــــــــر مــــن ثــــمــــار الـــنـــهـــضـــة الـــحـــضـــاريـــة الــعــمــاقــة 

التي حدثت خال الخمسين عامًا الماضية، وأخذت نصيبها من 

إنــجــازاتــهــا، فكانت عــامــاً فــاعــاً فــي مسيرة التطور ودعــم عجلة 

التنمية، وأصبحت مثاالً مشرفًا يحتذى به في العالم العربي 

واإلسامي، بل وعلى المستوى الدولي، في ظل دعم القيادة 

الرشيدة وتوجيهات ورعاية »أم اإلمارات« سمو الشيخة فاطمة 

بــنــت مـــبـــارك، رئــيــســة االتـــحـــاد الــنــســائــي الـــعـــام، رئــيــســة المجلس 

األعــلــى لــأمــومــة والــطــفــولــة، الرئيسة األعــلــى لمؤسسة التنمية 

األســــريــــة، الـــتـــي ســاهــمــت فـــي تــوجــيــه الـــمـــرأة اإلمـــاراتـــيـــة واالرتـــقـــاء 

بمكانتها، محليًا ودولــيــًا. وأوضــحــت أن االتــحــاد النسائي العام 

واكب الطفرة الهائلة في التنمية واإلنجازات العماقة والمكانة 

الريادية، التي تحتلها دولة اإلمارات على المستويين اإلقليمي 

ــــلـــــف دعـــــــــم وتــــمــــكــــيــــن الــــــــمــــــــرأة فـــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع  ــــمــــــي، وقـــــــــــاد مـ ــــالــ ــــعــ والــ

بــتــوجــيــهــات كـــريـــمـــة ومـــتـــابـــعـــة حــثــيــثــة مــــن ســـمـــو الــشــيــخــة فــاطــمــة 

ــــــات الـــتـــحـــول  ــــبـــــارك، لــيــصــبــح مــــن بـــيـــن األنــــجــــح عـــالـــمـــيـــًا، وبـ بـــنـــت مـ

االستثنائي عنوانًا بارزاً في نجاح ابنة اإلمارات، وذلك من خال 

العديد مــن المشاريع والــبــرامــج والــمــبــادرات والـــدراســـات، منها 

إطـــاق االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لتمكين وريــــادة الــمــرأة اإلمــاراتــيــة 

بــــإجــــمــــالــــي 518  مـــبـــهـــر  حـــــصـــــاد  مـــــن  حـــقـــقـــتـــه  ومـــــــا   ،2021 -  2015

محصلة موزعة على أربع أولويات »النسيج االجتماعي، الحياة 

اآلمنة الكريمة، استدامة اإلنجازات، الريادة والمسؤولية«.

ــــافـــــت: حـــرصـــت اإلمـــــــــارات عـــلـــى دعـــــم وتــمــكــيــن الــــمــــرأة فــي   وأضـ

جــمــيــع الـــمـــجـــاالت والـــقـــطـــاعـــات وتـــعـــزيـــز دورهــــــا فـــي عــمــلــيــة صنع 

الـــقـــرار، وذلــــك مـــن خـــال تــخــصــيــص نــســبــة لــلــمــرأة فـــي الــمــنــاصــب 

اإلداريــــة والــقــيــاديــة، والــتــي ظهرت جليًا فــي تحقيق التكافؤ بين 

ــــــادي عــــمــــاً بـــالـــمـــرســـوم  ــــــحـ الـــجـــنـــســـيـــن فـــــي الـــمـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي االتـ

الرئاسي لعام 2018، والذي ينص على رفع نسبة تمثيل المرأة 

فيه إلى 50%، فضاً عما تحظى به ابنة اإلمارات في دعم كبير 

في المجال االقتصادي من خال إطاق الخطة الوطنية لدولة 

اإلمارات لتمكين المرأة اقتصاديًا.

 دعم قضايا المرأة
 في األثناء، أكدت يوناكا ايكو، األمين العام لجناح اليابان في 

إكسبو 2020 دبي، أن المعرض الدولي يساهم بشكل كبير في 

دعـــم قــضــايــا الــمــرأة فــي الــعــالــم، مــشــيــدة بــجــهــود دولـــة اإلمــــارات 

ــــا  ــــايــ ــــقــــــضــ الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة الـــــــــمـــــــــتـــــــــحـــــــــدة بــ

المرأة، كما أنها قطعت شوطًا 

كـــــــبـــــــيـــــــراً فـــــــــي مــــــلــــــف الـــــــــــتـــــــــــوازن بـــيـــن 

الــجــنــســيــن حــتــى وصــلــت بـــه إلــى 

مصاف الدول المتقدمة بفضل 

الـــــرؤيـــــة الـــحـــكـــيـــمـــة لــــقــــيــــادة دولــــة 

اإلمـــــــــــــارات. وأضـــــافـــــت أن إكــســبــو 

أوســـاكـــا 2025 ســيــكــون امـــتـــداداً 

فـــــي دعــــم  إلكــــســــبــــو 2020 دبـــــــي 

قضايا المرأة ومناقشة التحديات التي تواجهها وملف التوازن 

بين الجنسين من أجل االرتقاء بالملفين نحو األفضل.

 منصة 
وقـــــالـــــت بـــــــاوال نـــاســـبـــمـــنـــتـــو مــــســــؤولــــة فـــــي أنـــــغـــــوال، إن إكـــســـبـــو دبـــي 

يــــعــــد مـــنـــصـــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــتـــــــوازن بــــيــــن الــــجــــنــــســــيــــن، حــــيــــث وضـــعـــت 

اســتــراتــيــجــيــة الســـتـــشـــراف أفــضــل الــمــمــارســات وتــحــديــد الــمــعــايــيــر 

والــــــمــــــؤشــــــرات ذات الــــصــــلــــة لــــلــــمــــســــاعــــدة فــــــي ســــــد الـــــفـــــجـــــوات بــيــن 

الجنسين فــي جميع أنــحــاء العالم، الفتة إلــى أنــه مــن األهمية 

بمكان أيضًا معالجة الحواجز المحددة التي تحول دون وصول 

المرأة إلــى الحفاظ على حقوقها وتحديد القضايا والمشكات 

فــي جميع الــمــجــاالت لــضــمــان تشخيص الــتــبــايــنــات، وتخصيص 

موارد كافية لتعميم التوازن بين الجنسين.

 أولوية 
كـــمـــا أكــــــــدت أنـــيـــتـــا تـــريـــبـــاســـكـــوفـــي، مــــفــــوض جــــنــــاح الـــــيـــــونـــــان، أن 

إكسبو دبي قام بإدراج قضية تمكين المرأة ضمن األولويات، 

حــــيــــث ال يـــــــــزال مــــســــتــــوى مــــشــــاركــــة الــــــمــــــرأة فـــــي الـــــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة 

األدنى عالميًا، وتمثيلها ضعيفًا في المناصب اإلدارية العليا 

ــــقـــــطـــــاعـــــات الـــــتـــــي يــهــيــمــن  والــــمــــرتــــفــــعــــة األجــــــــــــر، وفــــــــي عــــــــدد مــــــن الـ

عــلــيــهــا الــــرجــــال. لـــذلـــك فــــإن طــــرح هــــذا الــمــلــف فـــي هــــذا الــحــدث 

ــــى شـــك فـــي مـــواجـــهـــة أوجـــــه عــدم  الــعــالــمــي ســيــســاهــم دون أدنـ

المساواة االقتصادية بين الجنسين من خال توجيه الجهود 

الــمــبــذولــة على مستويات التشريعات والــســيــاســات والــبــرامــج 

نحو زيـــادة هــذه المشاركة والــقــضــاء على التمييز غير الواعي 

بــيــن الجنسين فــي عــمــلــيــات الــتــوظــيــف والــتــدريــب والــتــرقــيــة، ال 

سيما في الدول النامية.
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ازدهار المرأة شرط ازدهار البشرية
منى المري:
»إكسبو« ومجلس التوازن بين 
الجنسين يعززان جهود تسريع 
تحقيق الهدف الخامس

شمسة صالح: 
جناح المرأة يستضيف فعاليات تثري 
الحوار العالمي حول قضايا المرأة

نورة السويدي:
 االتحاد النسائي يعزز الوعي 
 بمكافحة كافة أشكال العنف
 ضد المرأة 

 يوناكا ايكو: 
»إكسبو« يساهم بشكل كبير في 
دعم قضايا المرأة في العالم 

باوال ناسبمنتو:
 المعرض منصة لتحقيق التوازن 
بين الجنسين 

أنيتا تريباسكوفي: 
»إكسبو« قام بإدراج قضية 
تمكين المرأة ضمن األولويات 

«   نورة السويدي«   شمسة صالح

«   أنيتا تريباسكوفي «   يوناكا ايكو

«   باوال ناسبمنتو

«  نقاش ضمن فعالية في 
جناح المرأة تتعلق بتكافؤ 

 الفرص بين الجنسين  
| تصوير: ناصر المنصوري

«   جناح سلطنة ُعمان يحتفل بالمرأة وذلك تتويجًا لمساهمتها في النهضة والتنمية   | تصوير: إبراهيم صادق 
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دبي - عبير يونس

أكد فيليب ريبيتو المفوض التجاري ومدير الجناح التشيلي 

فـــي إكــســبــو 2020 دبـــــي، لــــ »الــــبــــيــــان«، أن مـــشـــاركـــة بـــــاده في 

الحدث العالمي، زادت من التفاعل مع الموّردين الرئيسيين 

فـــي الــمــنــطــقــة، كــمــا فــتــحــت الـــمـــجـــال لـــدخـــول أســــــواق جــديــدة 

ونـــاشـــئـــة، خـــاصـــة وأن دبــــي تــعــد بــمــثــابــة مـــركـــز رئــيــســي إلعــــادة 

التصدير ألسواق المنطقة التي تحفل بفرص كبيرة في قطاع 

األغذية. 

ــبـــــو لـــنـــقـــول  ــ  وأضــــــــــــــــاف: نــــــريــــــد أن نــــســــتــــفــــيــــد مـــــــن مــــنــــصــــة إكـــــسـ

العالم  أن  ونـــدرك  التالية،  إنــنــا مستعدون للخطوة  للعالم: 

يتغير وكذلك قطاعات األعــمــال. وذكــر: نريد أن نكون عاماً 

لـــلـــتـــغـــيـــيـــر مــــــع الـــــبـــــلـــــدان األخـــــــــــرى الـــــتـــــي تــــســــعــــى إلحـــــــــــداث تــغــيــيــر 

إيــــجــــابــــي فـــــي هـــــــذا الــــكــــوكــــب مـــــن أجـــــــل خــــلــــق مـــســـتـــقـــبـــل أفـــضـــل 

للبشرية جمعاء.

مزايا
وحــــــول تــمــيــز جـــنـــاح تــشــيــلــي فــــي إكـــســـبـــو وطــبــيــعــة الـــرحـــلـــة فــي 

قـــاعـــدة أنــتــاركــتــيــكــا، قــــال: نــريــد مـــن خــــال جــنــاحــنــا أن نــحــاكــي 

قـــــاعـــــدة أنـــتـــاركـــتـــيـــكـــا، فـــوضـــعـــنـــا مـــجـــســـمـــات لـــلـــبـــطـــريـــق، لــُنــظــهــر 

ــــيـــــاء الــــرائــــعــــة، وذلــــــك بــهــدف  ــــلـــــزوار أن لـــديـــنـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن األشـ لـ

اســتــقــطــاب الــســيــاح الــمــحــلــيــيــن والــدولــيــيــن إلــــى بـــادنـــا. تشيلي 

هــــــي بــــلــــد الــــمــــتــــنــــاقــــضــــات، وتــــتــــمــــيــــز بــــأقــــالــــيــــم مــــتــــنــــوعــــة تــــتــــيــــح لــنــا 

االســـتـــمـــتـــاع بـــمـــزايـــا مــــنــــاخ مـــعـــتـــدل فــــي الـــصـــيـــف والــــشــــتــــاء، مــع 

إمكانية استكشاف الغابات في أقصى الجنوب بغض النظر 

عـــن الـــوقـــت خــــال الــــعــــام. وتـــعـــد هــــذه األقـــالـــيـــم مــتــداخــلــة عبر 

مـــشـــاهـــد طــبــيــعــيــة ســـــاحـــــرة، ومـــــراكـــــز عــلــمــيــة رئـــيـــســـيـــة لــــدراســــة 

الـــــكـــــون مــــثــــل الـــــمـــــراصـــــد الـــفـــلـــكـــيـــة فـــــي شـــــمـــــال الــــــبــــــاد، ومـــــراكـــــز 

أخــــرى الــمــغــامــرات الــســيــاحــيــة الـــمـــوزعـــة عــلــى امـــتـــداد أقــالــيــمــنــا 

الشاسعة. 

فرصة 
وعـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــي يـــقـــدمـــهـــا الـــجـــنـــاح لـــجـــذب انـــتـــبـــاه الــــــزوار 

التفاعلي، أكد فيليب ريبيتو، أن منصة إكسبو الرائعة تمثل 

فـــرصـــة مــثــالــيــة لـــبـــادنـــا لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مــنــتــجــاتــنــا وعــلــى 

الـــمـــشـــاهـــد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــخــــابــــة والـــتـــقـــنـــيـــات الـــــــرائـــــــدة، وســعــيــنــا 

لاستغال األمثل لهذه الفرصة الرائعة.

وأضـــــــاف: نـــقـــوم بــتــنــظــيــم مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن األنــشــطــة 

ــــيـــــث نــــظــــمــــنــــا أنـــــشـــــطـــــة مــــتــــعــــلــــقــــة بـــــاالبـــــتـــــكـــــارات  الـــــتـــــرويـــــجـــــيـــــة، حـ

الــتــشــيــلــيــة، والــــتــــرويــــج لــمــنــتــجــات مــــن شـــمـــال تــشــيــلــي، فــضــاً 

عن أنشطة للترويج البتكارات رواد األعمال التشيليين. كما 

نقيم أنشطة رياضية، وهــذا يتيح لنا استعراض المنتجات 

والــثــقــافــة والــطــبــيــعــة والــمــنــاطــق الــســيــاحــيــة. وأعـــددنـــا تــجــارب 

سياحية مختلفة ومتنوعة للزوار، منها تجربة بصرية تتيح 

للزوار رؤية صور عن وجهاتنا السياحية، بدءاً من اللحظة 

الـــتـــي يـــدخـــلـــون بــهــا إلــــى الـــجـــنـــاح، أمــــا الــتــجــربــة الــثــانــيــة مـــن 3 

ديسمبر إلى 15 يناير فهي عبارة عن غرفة للتجارب الحّسية 

ُتــمــّكــن الــــزوار مــن الــقــيــام بــزيــارة افــتــراضــيــة لمنطقة باتاغونيا 

ـــقـــــوم وكــــــالــــــة »خــــــدمــــــة الــــســــيــــاحــــة الــــوطــــنــــيــــة«  الــــجــــنــــوبــــيــــة. وســـــتــ

الـــتـــابـــعـــة لــــــــــوزارة االقــــتــــصــــاد والـــتـــنـــمـــيـــة والـــســـيـــاحـــة فــــي تــشــيــلــي 

بتوفير هــذه التجربة خــال أســبــوع الــســيــاحــة، الـــذي سيقام 

مــــا بـــيـــن 9 إلــــــى 15 يـــنـــايـــر فــــي جـــنـــاحـــنـــا، وســـيـــشـــتـــمـــل األســــبــــوع 

عـــلـــى زيــــــــارة بــعــثــة تـــجـــاريـــة مــــن تــشــيــلــي إلـــــى إكـــســـبـــو، وكـــذلـــك 

إقامة ندوات وأنشطة مرتبطة بالقطاع لتعزيز حضورنا في 

األسواق العالمية عبر إكسبو. 

تميز
وحــول تميز العسل التشيلي، أكــد أنــه مميز ألنــه يستخلص 

من الطبيعة األصلية في جنوبي تشيلي، ونقوم بالترويج في 

اإلمارات للعسل أحادي الزهرة ومتعدد األزهار، المستخرج 

ــــمـــــو الــــتــــي ال تــــتــــواجــــد إال فـــــي تـــشـــيـــلـــي. وتــســلــط  ــــار أولـ مـــــن أشـــــجـ

مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــشــــركــــات الــتــشــيــلــيــة الــــضــــوء عـــلـــى مــنــتــجــاتــهــا 

مــــن الـــعـــســـل عـــلـــى مــــــدار أســــبــــوع كــــامــــل. وقـــــد جــــــاءت فــكــرة 

الــفــعــالــيــة عــلــى خــلــفــيــة اإلقــــبــــال الــكــبــيــر والـــحـــضـــور الــمــتــزايــد 

لــمــنــتــجــات الــعــســل الــتــشــيــلــي فـــي أســـــواق اإلمــــــــارات، وأجـــــزاء 

أخــرى من دول الخليج والمنطقة. وتتميز بعض منتجات 

الـــــعـــــســـــل الــــتــــشــــيــــلــــي الــــــمــــــتــــــوافــــــرة فـــــــي اإلمـــــــــــــــــــارات بــــأنــــهــــا 

 ،)APF( مــعــتــمــدة كـــعـــامـــل بـــاتـــاغـــونـــيـــا الـــفـــعـــال

وهي تكنولوجيا علمية تشهد على الفعالية 

ــيــــلــــي  ــلـــــعـــــســـــل الــــتــــشــ ــ ــــا لـ ــــيـــــريـ ــــتـ ــــكـ ــــبـ ــــلـ الــــــــمــــــــضــــــــادة لـ

المحلي. كما نظمنا جلسة لتذوق عينات 

مــــــن الــــعــــســــل داخــــــــــل الـــــجـــــنـــــاح، وتــــــــم خــــال 

الجلسة إطاع الحضور على عمليات إنتاج 

الــــعــــســــل فـــــي تـــشـــيـــلـــي، واألنـــــظـــــمـــــة الــمــتــعــلــقــة 

بـــــمـــــراقـــــبـــــة الـــــصـــــحـــــة الـــــنـــــبـــــاتـــــيـــــة، بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلـــــى 

مشاركة تجربة مربي النحل.

منظومة التعليم في اإلمارات تمكنت من اجتياز الجائحة

دبي - البيان 

سة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج   نّظمت مؤسَّ

األمم المتحدة اإلنمائي جلسة نقاشية خالل فعاليات اإلعالن 

عن نتائج »مؤشر المعرفة العالمي 2021«، والتي أقيمت في 

ملتقى األمـــم المتحدة بمنطقة الــفــرص - إكسبو 2020 دبــي. 

وجاءت الجلسة النقاشية بعنوان »ُصنع السياسات في عصر 

مجتمع المعرفة«. وتولى الدكتور هاني تركي، مدير »مشروع 

الــــمــــعــــرفــــة« لــــــدى الـــمـــكـــتـــب اإلقـــلـــيـــمـــي لـــبـــرنـــامـــج األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة 

ـــنـــت قــائــمــة  اإلنــــمــــائــــي بــــالــــدول الـــعـــربـــيـــة، إدارة الـــجـــلـــســـة. وتـــضـــمَّ

المتحدثين في الجلسة معالي حسين الحمادي وزير التربية 

والـــتـــعـــلـــيـــم، والــــدكــــتــــور طــــــارق شــــوقــــي، وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 

الـــمـــصـــري، وأحـــمـــد الـــهـــنـــانـــدة، وزيـــــر االقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي وريـــــادة 

األعـــــــمـــــــال بـــالـــمـــمـــلـــكـــة األردنــــــــيــــــــة الــــهــــاشــــمــــيــــة، والــــــدكــــــتــــــورة فــــاديــــة 

كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية. 

تميز
د معالي حسين الحمادي في الجلسة أنَّ الجهوزية التي  وأكَّ

نت الدولة من  تتمتَّع بها المنظومة التعليمية في اإلمارات مكَّ

اجتياز األزمة التي تسبَّبت فيها جائحة »كوفيد19-« بسالمة، 

وإعــــادة التعليم الــحــضــوري فــي الـــمـــدارس والــجــامــعــات. وقــال 

مــعــالــيــه: »يــتــمــيــز الــتــعــلــيــم بـــقـــدرتـــه عــلــى االســـتـــفـــادة مـــن بعض 

ــنــات، كــالــتــقــنــيــة واالتــــصــــال؛ فــفــي دولــــة اإلمـــــــارات، اتــخــذ  الــُمــَمــكِّ

صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــــد آل مــــكــــتــــوم، نـــائـــب 

رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس مجلس الـــــوزراء حــاكــم دبـــي، رعـــاه الــلــه، 

قــــراراً فــي عـــام 2012، بــإطــالق مــشــروع وطــنــي لتمكين التقنية 

فـــــــي قــــــطــــــاع الــــتــــعــــلــــيــــم وإطـــــــــــــالق مــــنــــظــــومــــة الــــتــــعــــلــــيــــم الـــــــذكـــــــي فـــي 

الــدولــة. ويــنــطــوي هــذا الــقــرار على اســتــشــراف للمستقبل وفكر 

ق معاليه إلــى قـــدرة منظومة التعليم  ســابــق لــعــصــره«.  وتــطــرَّ

في اإلمارات على التجاوب مع أزمة جائحة كوفيد 19، فقال: 

كــــّنــــا مـــســـتـــعـــديـــن تــــمــــامــــًا، ولـــديـــنـــا الـــبـــنـــيـــة الــــجــــاهــــزة الــــــالزمــــــة، لـــذا 

لــــم نــــحــــَتــــْج ســــــوى تـــقـــديـــم ُعـــطـــلـــة الــــربــــيــــع الـــمـــدرســـيـــة أســبــوعــيــن 

ــد مـــن قــــدرة الــُمــعــلــمــيــن على  قــبــل مــوعــدهــا الـــرســـمـــي، كـــي نــتــأكَّ

التعامل مع منظومة التعليم عن ُبعد. وكررنا األمر نفسه مع 

الــجــامــعــات. ولـــــذا، بــحــمــد لــلــه لـــم يــحــدث لــديــنــا أي تــوقــيــف في 

التعليم باإلمارات. 

معرفة
فيما تــحــدث الــدكــتــور طـــارق شــوقــي، عــن تجربة بنك المعرفة 

نـــقـــل  بــــــهــــــدف  تــــــــــمَّ إطـــــــالقـــــــه فـــــــي عــــــــــام 2016،  الـــــــمـــــــصـــــــري، الــــــــــــذي 

العالم وإتاحتها مجانًا للشعب  أنــحــاء  المعرفة مــن مختلف 

ــــل الــــعــــمــــود الــــفــــقــــري لــلــنــهــضــة  الـــــمـــــصـــــري، عــــــــــــاّداً أنَّ الــــبــــنــــك يــــمــــثِّ

الــمــعــرفــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا جــمــهــوريــة مــصــر الـــعـــربـــيـــة، ويــحــظــى 

بـــدعـــم كـــامـــل مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــمـــصـــريـــة، ويـــحـــتـــوي عـــلـــى أحــــدث 

ــــبـــــحـــــث الــــعــــلــــمــــي والــــكــــتــــب  ــــــي الـ ــــيــــــه الـــــعـــــلـــــم ســـــــــــواء فـ ــــــل إلــ ـ ــــــوصَّ ــــا تـ ــ مـ

اإللكترونية أو التعليم ما قبل الجامعي والجامعي والعالي 

صات، مؤكداً أنَّ لبنك المعرفة المصري دوراً  وفي كل التخصُّ

كــبــيــراً ومــهــمــًا فـــي نــشــر الــمــعــرفــة وأنــــه ســيــســتــمــُرّ فـــي لــعــب هــذا 

الدور في المستقبل. 

تهنئة
م أحـــمـــد الـــهـــنـــانـــدة بــالــتــهــنــئــة إلـــــى دولــــــة اإلمـــــــارات  وبــــــــــدوره، تــــقــــدَّ

لــفــوزهــا بــالــمــركــز األول عــلــى مــســتــوى مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 

وشمالي إفريقيا والــ11 عالميًا في »مؤشر المعرفة العالمي، 

ــع  تــتــمــتَّ يــجــب أن  الـــســـيـــاســـات والـــتـــشـــريـــعـــات  2021«، وقـــــال إنَّ 

ل الــرقــمــي الــــذي نــشــهــده،  بــالــمــرونــة الــكــافــيــة الســتــيــعــاب الــتــحــوُّ

ل بـــالـــكـــامـــل، وال  مــــؤكــــداً أنَّ الـــعـــالـــم يــعــيــش الـــيـــوم عــصــر الـــتـــحـــوُّ

ل الــرقــمــي فــحــســب، وإنــمــا يــمــتــد أيــضــًا  يقتصر هـــذا عــلــى الــتــحــوُّ

ل السياسي واالقتصادي والعلمي والمعرفي،  ليشمل التحوُّ

ــن لــجــمــيــع علميات  ل الــرقــمــي هـــو الــمــمــكِّ مــشــيــراً إلـــى أنَّ الــتــحــوُّ

ل التي يمرُّ بها العالم في الوقت الراهن.  التحوُّ

تقدم
ــــرأة فــي  ــ ــــمـ ــ ــــيــــــوان عــــــن وضـــــــع الـ ــــاديــــــة كــ ــــتــــــورة فــ فـــيـــمـــا تــــحــــدثــــت الــــــدكــ

العالم العربي، بالمقارنة بوضعها في العالم، وتأثير جائحة 

»كــــوفــــيــــد19-« فـــي الـــنـــســـاء فـــي الــمــنــطــقــة، فـــقـــالـــت: »ُيــــعــــدُّ وضــع 

ــــرأة فــــــي الـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي أســـــــــوأ نــــســــبــــيــــًا، مـــــقـــــارنـــــة بـــوضـــعـــهـــا  ــ ــــمـ ــ الـ

عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فــي بــعــض الــمــجــاالت، ولــكــن فــي بعض 

الــمــجــاالت األخـــرى قــد يــكــون أفــضــل. وخــالفــًا لــلــصــورة السلبية 

الــنــمــطــيــة عـــن الــــمــــرأة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، فــقــد تـــكـــون الــنــســاء 

العربيات في مواقع متقدمة في العديد من المجاالت؛ فعلى 

سبيل المثال، النساء العربيات متقدمات في المهام الطبية 

والصحية والتربوية، ويشغلن فيها الصفوف األمامية«.

ــقــت أرقـــامـــًا متقدمة  وأضـــافـــت إنَّ »دول الــخــلــيــج الــعــربــي حــقَّ

ـــصـــات الـــعـــلـــمـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة  لـــلـــغـــايـــة فـــــي اخــــتــــيــــار الــــبــــنــــات لـــلـــتـــخـــصُّ

كالهندسة، الطب، والعلوم والتكنولوجيا، إال أننا ال يمكننا 

الــــــظــــــروف  الـــــعـــــربـــــيـــــة؛ ألنَّ  الـــــــــــــدول  ــــر  ــــائــ ــــلـــــى ســ ـــــم ذلـــــــــك عـ ُنـــــعـــــمِّ أن 

السائدة في كل دولة تختلف عن األخرى«.

« حسين الحمادي متحدثًا في جلسة »ُصنع السياسات في عصر مجتمع 
المعرفة« بحضور طارق شوقي وأحمد الهناندة وفادية كيوان | من المصدر 

حسين الحمادي:
 اإلمارات أطلقت مشروعًا 
وطنيًا من أجل استشراف 
المستقبل

المفوض التجاري التشيلي: 

 دخلنا أسواقًا 
جديدة  عبر دبي

«  فيليب ريبيتو «  من فعاليات الجناح التشيلي | من المصدر 



دبي - عدنان الغربي  - تصوير - غالم كاركر

مـــع امـــتـــزاج الــمــوســيــقــى بــشــذى الــعــطــور الــمــتــنــاثــرة فـــي أجـــــواء »إكــســبــو 

2020 دبــي«، ومظاهر البهجة تتخلل األجــواء عبر األجنحة واألروقــة 

الفاصلة بينها، يتلمس الزوار مع خطواتهم، تاريخ العالم في كافة 

الــمــجــاالت، كــل بــلــد يــبــدع فــي اإلعــــان عــن نــفــســه، ويــبــرز مــا لــديــه من 

معالم.

ولــعــل الـــتـــاريـــخ الـــريـــاضـــي وارتـــبـــاطـــه األصـــيـــل بـــاإلنـــســـان، بــمــا فــيــه من 

أفــراح وأتـــراح، ونتائج وبطوالت وإنــجــازات، جعل العديد من الــدول 

الــمــشــاركــة فــي هـــذا الــمــحــفــل الــعــالــمــي الــكــبــيــر، تــكــشــف عــمــا لــديــهــا من 

أساطير ومنشآت، واستضافات وإنجازات رياضية، كانت، وال تزال، 

مضرب األمثال.

كنوز تراثية
لــــذلــــك، لـــيـــس غـــريـــبـــاً أن »إكـــســـبـــو« الــــــذي يــحــتــضــن الـــعـــديـــد مــــن الــكــنــوز 

الثقافية والتراثية، أن تتباهى كل دولة بما لديها من عمق تاريخي، 

وبــمــا قــدمــتــه للبشرية فــي مــجــال الــثــقــافــة والــعــلــوم اإلنــســانــيــة، وأيــضــاً 

ما حققه أبطالها في المحافل الرياضية، العالمية منها واألولمبية، 

األمر الذي جعل صور األبطال والنجوم والبطوالت، تتصدر المشهد 

فــي العديد مــن األجنحة، فالرياضة هوية الشعوب. لــم يكن الهدف 

مــــن عـــــرض اإلنـــــجـــــازات الـــريـــاضـــيـــة الـــخـــالـــدة وقـــصـــص األبـــــطـــــال، لــمــجــرد 

الــــــوجــــــود فـــــي قـــلـــب الـــــحـــــدث الــــعــــالــــمــــي، بـــــل لـــمـــنـــحـــهـــا قـــيـــمـــة مـــضـــاعـــفـــة، 

لكونها جزءاً ال يتجزأ من تاريخ البشرية، يسهم في إضاءة مستقبل 

األجــيــال المقبلة، وهــو أحــد األهـــداف الرئيسة التي يسعى لتحقيقها 

»إكــــســــبــــو 2020 دبـــــــــي«، ويــــتــــرجــــم شـــــعـــــاره »تـــــواصـــــل الــــعــــقــــول، وصـــنـــع 

المستقبل«.

لحظات الفرح
إن »إكسبو 2020« الحدث العالمي الفريد من نوعه، فرصة حقيقية 

لتعزيز مفهوم اإلرث الرياضي، وإحياء اإلنجازات والمحطات الخالدة 

فـــي تـــاريـــخ األمـــــم، وعــرضــهــا لــــلــــزوار، فــرصــة لــتــذكــيــر األجـــيـــال بلحظات 

الفرح والحزن التي كتب سطورها األبطال الملهمون وصناع األمجاد.

ــبـــــو«،  ــ ــــيـــــة الـــــحـــــاضـــــرة فــــــي »إكـــــسـ ــــقـــــصـــــص الـــــريـــــاضـ تــــلــــك اإلنـــــــــجـــــــــازات والـ

تعزز دور اإلمـــارات كحلقة تــواصــل مــع الــحــضــارات القديمة واألجــيــال 

الــمــتــعــاقــبــة، واســتــمــرارهــا فــي كــونــهــا نــقــطــة الــتــقــاء حـــضـــاري، كــمــا تبرز 

هـــــذه اإلنــــــجــــــازات، مـــكـــانـــة الــــريــــاضــــة فــــي حـــيـــاة الــــشــــعــــوب، حـــيـــث تــفــخــر 

الــعــديــد مـــن الـــــدول الــمــشــاركــة فـــي »إكـــســـبـــو«، بــإرثــهــا الـــريـــاضـــي، الـــذي 

يبرز مكانتها التاريخية، وإسهاماتها في الحركة الرياضية العالمية، 

وبإنجازات أبطالها.

هوية الشعوب
 مــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الــــمــــهــــنــــدس أحـــــمـــــد الــــخــــطــــيــــب، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبــي، أن الرياضة لغة 

تــوحــد الــعــالــم، وهـــويـــة الــشــعــوب، لــذلــك تــحــتــّل جـــــزءاً أســاســيــاً ضمن 

الــفــعــالــيــات الـــتـــي يــحــتــضــنــهــا إكــســبــو 2020 دبـــــي، عــلــى مـــــدار 6 أشــهــر، 

لكونها جزءاً ال يتجزأ من حياة المجتمعات والشعوب، فهي قادرة 

على تغيير حياة الناس لألفضل، ونشر السعادة بينهم، ولها القدرة 

على تقريب الناس، رغم اختاف جنسياتهم وأديانهم، كما أصبحت 

تلعب دوراً حيوياً في المجتمع، فهي أداة تنمية وترفيه وجذب.

وأوضــح أن اإلنسان والثروة البشرية، محور إكسبو 2020، الذي 

يـــعـــّد أحـــــد أهـــــم األحــــــــداث الــعــالــمــيــة مــــن حـــيـــث الــــصــــدى، لــــــذا، تـــحـــاول 

ــــاركـــــة، إبـــــــــــراز تــــاريــــخــــهــــا الـــــريـــــاضـــــي الـــــحـــــافـــــل بــــالــــنــــجــــاحــــات،  ــــمـــــشـ الـــــــــــدول الـ

وأساطير صنعوا األمجاد وألهموا العالم.

فعاليات دولية
وقـــــال الــخــطــيــب: الـــريـــاضـــة حـــاضـــرة بـــقـــوة فـــي إكــســبــو 2020، بــأشــكــال 

مختلفة، أوالً من خال إتاحة الفرصة للزوار، لممارسة هواياتهم 

ثـــانـــيـــاً  تـــلـــبـــي كــــافــــة األذواق،  ألـــــعـــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة،  الـــمـــفـــضـــلـــة فـــــي 

ــــاذبـــــة لــــــلــــــزوار، مـــثـــل ســـبـــاق  ــــيـــــة جـ اســـتـــضـــافـــة فـــعـــالـــيـــات دولـ

جــيــرو دي إيــطــالــيــا، الــــذي قــمــنــا بتنظيمه عــلــى مضمار 

بـــمـــشـــاركـــة أبـــــطـــــال عــالــمــيــيــن  داخـــــــل إكـــســـبـــو 2020، 

في رياضة الدراجات الهوائية، أمثال الكولمبي 

ــــر فــي  ــــفــ ــــامـــــل الــــقــــمــــيــــص األصــ ــــيـــــرنـــــال حـ ــــان بـ ــــغــ ايــ

بــيــتــر  طــــــواف فـــرنـــســـا 2019، والـــســـلـــوفـــاكـــي 

ســـاغـــان بــطــل الـــعـــالـــم، واإليـــطـــالـــي إيــلــيــا 

فــيــفــيــانــي، الــمــتــوج بــتــســعــة ســبــاقــات 

كبرى، وغيرهم من ألمع وأشهر 

الدراجين.

 كما قمنا بتنظيم سباقات 

فــي الـــجـــري، بــمــشــاركــة آالف 

الــــعــــدائــــيــــن مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــجـــنـــســـيـــات، مـــــن داخــــــــل الــــــدولــــــة وخــــارجــــهــــا، 

مـــــا يـــعـــكـــس الـــنـــســـيـــج الـــمـــجـــتـــمـــعـــي لـــــدولـــــة اإلمـــــــــــــارات، وأهــــــــــداف الـــحـــدث 

ــنـــــاس لــــألفــــضــــل، مـــــن خــــــال نـــشـــر الـــوعـــي  ــ الـــعـــالـــمـــي فـــــي تـــغـــيـــيـــر حــــيــــاة الـ

بأهمية ممارسة الرياضة، للحفاظ على الصحة، وتحقيق السعادة، 

وشــارك األســطــورة يوسين بولت، في إحــدى فعاليات الــجــري، دعماً 

ألصحاب الهمم.

قصص ناجحة
ــــبــــــو اإللـــــــــــهـــــــــــام، مــــــــن خـــــــــــال ســـــــــــرد الــــقــــصــــص  وأضــــــــــــــــــاف: يــــــــواصــــــــل إكــــــســ

الناجحة، واستضافة أساطير خالدة في تاريخ الرياضة العالمية، 

 أحمد الخطيب:
الرياضة تغير حياة الناس 
لألفضل

تحكي قصص 
األبطال الملهمة
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دبي - 
البيان 

يــــــســــــتــــــعــــــرض الــــــجــــــنــــــاح 

الـــكـــيـــنـــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــفـــرص 

الــوجــه المزدهر  بـ»إكسبو 2020 دبــي« 

لكينيا وثقافاتها والفرص المثالية لصنع الريادة التي تتيحها، 

وبـــمـــا أن كــيــنــيــا قـــدمـــت لــلــعــالــم أشـــهـــر الـــعـــدائـــيـــن فــــي ســبــاقــات 

الجري الذين كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب في األلعاب 

األولمبية وبطوالت العالم أللعاب القوى وسباقات الماراثون 

في مختلف أنحاء العالم. وتقديراً إلنجازات رياضييها، يضع 

الـــجـــنـــاح الــكــيــنــي صــــــورة عـــمـــاقـــة لـــلـــعـــداء إلــــيــــود كــيــبــشــوج أحـــد 

أساطير الجري في العالم.

بطل
 كان إليود عّداًء من الطراز العالمي في مضمار السباق قبل 

انتقاله 

إلى 

سباقات 

الــــــــــطــــــــــريــــــــــق. وبـــــــــعـــــــــد أن 

أصـــــــــــبـــــــــــح بـــــــــطـــــــــل الــــــــــعــــــــــالــــــــــم فـــــي 

عــــــام  فــــــــي  مــــــتــــــر  مــــــســــــافــــــة 5000  ســـــــبـــــــاق 

2003، وصـــل إلـــى منصة الــتــتــويــج األولــمــبــيــة لــفــوزه فــي سباق 

نفس المسافة في أثينا وبكين، لكنه تعرض إلصابة في أوتار 

الـــركـــبـــة أثـــنـــاء االســـتـــعـــداد لـــأللـــعـــاب األولـــمـــبـــيـــة فـــي لـــنـــدن 2012 

ومن َثم لم يتأهل ضمن فريق كيني قوي.

ـــــ11 ســـبـــاق مـــــاراثـــــون مـــذهـــاً  ومـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــيـــن، فـــــاز إلــــيــــود بــ

من أصــل 12 سباقاً شــارك فيها. وحقق نجاحاً كبيراً في عام 

2016، حيث سجل رقماً قياسياً في سباق ماراثون لندن قبل 

المنال  البعيدة  األولمبية  الذهبية  الميدالية  أن يحصل على 

بأداء رائع في ريو دي جانيرو، وهو أكبر هامش فوز في دورة 

األلعاب األولمبية لمدة 44 عاماً.

إليود كيبشوج.. هنا كينيا
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»بربادوس«.. الكريكيت و»الوارّي«
دبي- البيان 

ــــبـــــر شــــواطــــئــــهــــا،  ــــرة »بــــــــــــربــــــــــــادوس«، الـــــســـــيـــــاح عـ ــ ــــزيـ ــ تـــــجـــــتـــــذب جـ

للرياضة،  أيــضــًا جــزيــرة عاشقة  لكنها  الجميل،  وطقسها 

وسط البحر الكاريبي.

كما هــو الــحــال فــي الــبــلــدان األخـــرى فــي الــكــاريــبــي، ذات 

الــــتــــراث االســـتـــعـــمـــاري الـــبـــريـــطـــانـــي، فـــــإن الـــكـــريـــكـــيـــت تــحــظــى 

بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة فــــي الــــجــــزيــــرة، وتــــعــــد الــــريــــاضــــة األولــــــــى فــي 

البالد، التي تطلق على نفسها »بلد الكريكيت«.

تاريخ
تـــســـتـــعـــرض »بـــــــــربـــــــــادوس« إرثـــــهـــــا الـــــريـــــاضـــــي، وأبـــطـــالـــهـــا 

داخـــل جناحها، وفــي مقدمهم صاحب 

االمــتــيــاز الــســيــر غــارفــيــلــد ســوبــرز، 

الــــــــــــــــــــــذي تـــــــــــزيـــــــــــن صــــــــــــــــــــــوره أحـــــــــد 

زوايــــا الــجــنــاح، باعتباره 

بـــــــــــــــطـــــــــــــــالً قــــــــــــــومــــــــــــــيــــــــــــــًا فــــــي 

»بربادوس«، 

وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــل 

العصور 

فــــــــــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــخ 

الكريكيت.

 منافسات
ــــبـــــدو ذلـــك  تـــفـــتـــخـــر »بــــــــربــــــــادوس«، كـــونـــهـــا بـــلـــد الـــكـــريـــكـــيـــت، ويـ

واضـــــــــــحـــــــــــاً داخــــــــــــــــل الـــــــــجـــــــــنـــــــــاح، الــــــــــــــــذي يـــــــتـــــــزيـــــــن بــــــعــــــصــــــي وكـــــــــــــرات 

الــكــريــكــيــت الــخــشــبــيــة الـــمـــصـــغـــرة، وإبــــــــراز الــكــريــكــيــت كــلــعــبــة 

جـــمـــاهـــيـــريـــة، ونـــــشـــــاط اجــــتــــمــــاعــــي، ومــــنــــافــــســــات وطــــنــــيــــة، بــل 

إن الكثير مــن الــبــاربــادوســيــيــن، يــكــرســون حياتهم مــن أجل 

الكريكيت. وإلــى جانب الكريكيت، تستعرض »بربادوس« 

لــعــبــة »الـــــــــــوارّي«، تــحــت عـــنـــوان ألـــعـــاب بـــاربـــادوســـيـــة، حيث 

يتم عرض لوحة »الــوارّي«، من تصميم ويليام لي فارنوم 

بادلي، من خشب الماهوغني، و12 بذرة »بندق قارح« 

»االســم العلمي: سيسالبينيا بوندوك« 

رمـــــــــــــــاديـــــــــــــــة، ويـــــــــــرجـــــــــــع أصـــــــــــــــل لــــعــــبــــة 

الـــوراي إلــى شمال أفريقيا، 

وهـــــــي واحــــــــــدة مـــــن أقـــــدم 

األلعاب في العالم. 

كــــــــــــمــــــــــــا يــــــــســــــــتــــــــعــــــــرض 

الـــــــــجـــــــــنـــــــــاح، لــــعــــبــــة 

ــــامــــــة، وهــــي  الــــــضــ

لعبة لوحية. 

3 كنوز تتصدر 
المشهد 
في جناح 

أوروغواي 

دبي - البيان 

يـــحـــكـــي جــــنــــاح أوروغــــــــــــــواي فـــــي »إكــــســــبــــو 2020 دبــــــــي« واحـــــــــدة مــن 

الـــتـــي  الـــــعـــــالـــــم  لـــــكـــــأس  بــــطــــولــــة  الــــقــــصــــص حــــــــول والدة أول  أجـــــمـــــل 

استضافتها األوروغــــــواي فــي 1930 بــعــدمــا تــم اخــتــيــارهــا مــن ِقبل 

االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم )فـــيـــفـــا( فـــي مــؤتــمــر بــرشــلــونــة فـــي 18 

بــــالــــذكــــرى الـــمـــئـــويـــة  مــــايــــو 1929، حـــيـــث إن أوروغـــــــــــــواي ســتــحــتــفــل 

الســـتـــقـــاللـــهـــا وكـــــذلـــــك لــــحــــفــــاظ مـــنـــتـــخـــب بـــــالدهـــــا لــــكــــرة الـــــقـــــدم عــلــى 

ذهــبــيــة الــــــدورة األولــمــبــيــة الــصــيــفــيــة عــــام 1928، وُتــعــتــبــر الــبــطــولــة 

األولـــــــى الــــوحــــيــــدة مــــن ضـــمـــن جــمــيــع نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم الــتــي 

لــم يــكــن بــهــا تــصــفــيــات مــؤهــلــة. وتــركــز أوروغــــــواي عــلــى اســتــعــراض 

قــصــة أول بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم فـــي »إكـــســـبـــو 2020 دبـــــي« ألنــهــا 

إرث ال يــــقــــدر بـــثـــمـــن وجـــــــزء ال يـــتـــجـــزأ مــــن تـــاريـــخـــهـــا، وتـــمـــاشـــيـــًا مــع 

حملة الــتــرويــج الستضافتها كـــأس الــعــالــم 2030 إلحــيــاء ذكــرى 

أول بطولة.

فكرة
ويــتــصــدر، كـــأس جـــول ريــمــيــه أول نسخة لــكــأس الــعــالــم، والــتــي 

فــــاز بــهــا مــنــتــخــب أوروغــــــــواي عــــام 1930 و1950، الــمــشــهــد داخـــل 

الــجــنــاح. وكـــانـــت هـــذه الـــكـــأس تــحــمــل اســـم »كــــأس الــنــصــر«، لكن 

أُعـــــيـــــدت تــســمــيــتــهــا الحــــقــــًا عـــلـــى اســــــم رئــــيــــس »فـــيـــفـــا« جــــــول ريــمــيــه 

الـــذي تــولــى رئــاســة »فــيــفــا« بــيــن 1921 و1954 تــكــريــمــًا لــه باعتباره 

ــــانـــــت الــــكــــأس  ــــاحــــــب فــــكــــرتــــهــــا، وقـــــــد كـ ــــــي لـــلـــبـــطـــولـــة وصــ ــــــروحـ األب الـ

مــصــنــوعــة مـــن الــفــضــة ومــطــلــّيــة بـــالـــذهـــب، ذات قـــاعـــدة زرقــــــاء من 

الــــــــالزورد تــحــمــل أســـمـــاء الــمــنــتــخــبــات الـــتـــي فـــــازت بــهــا حــتــى 1970 

رَت بـنايكي آلــهــة الــنــصــر عــنــد الــيــونــان، وقـــام بتصميمها  وقـــد ُصــــــِوّ

ٔاحمد الخطيب

كرة مونديال 1930 في أول نسخة | البيان 

الراحل مارادونا ملهم األجيال | البيان 



لقد زارنا الفرنسي زين الدين زيدان، واإليطالي باولو مالديني، 

والـــــــــمـــــــــدرب اإليــــــطــــــالــــــي روبــــــــرتــــــــو مــــانــــشــــيــــنــــي، واإليـــــــــــفـــــــــــواري ديـــــديـــــه 

دروغـــــبـــــا، واألرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، وغـــيـــرهـــم مــــن الــنــجــوم 

الــــكــــبــــار، وكـــــل هــــــؤالء تــفــتــخــر بـــهـــم أجـــنـــحـــة دولــــهــــم، وتــعــتــبــرهــم 

ركــائــز أســاســيــة إلبـــراز إرثــهــم الــريــاضــي، ومــا قــدمــوه للعالم من 

مـــواهـــب فـــي تـــاريـــخ الـــريـــاضـــة، وهــــم أيـــضـــاً عــنــاصــر جــــذب لـــلـــزوار 

لــزيــارة األجنحة، على سبيل المثال، يشكل األســطــورة دييغو 

مارادونا، أيقونة الجناح األرجنتيني.

وأوضــــــــــح الــــمــــهــــنــــدس أحــــمــــد الــــخــــطــــيــــب، أن الـــــهـــــدف الـــرئـــيـــس 

إلكــــســــبــــو 2020 دبـــــــــي، هــــــو جــــمــــع الـــــعـــــالـــــم، وتــــعــــزيــــز الــــعــــاقــــات 

الــدولــيــة، وتسليط الــضــوء عــلــى أهــمــيــة الــتــنــوع الــثــقــافــي، وعــدة 

أهـــــــداف أخـــــــرى، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــــريــــاضــــة طـــريـــق قــصــيــر وســهــل 

ــــــدث الـــــعـــــالـــــمـــــي »تــــــــواصــــــــل الـــــعـــــقـــــول وصــــنــــع  ــــحـ ــ ــــار الـ ــــعــ لــــتــــرجــــمــــة شــ

ــــــوب، وجــــــاذبــــــة  ــــعـ ــ ــــــشـ ــــبـــــل«، ألنــــــهــــــا لـــــغـــــة تــــفــــهــــمــــهــــا كـــــــل الـ ــــتـــــقـ الـــــمـــــسـ

الــــــدول  بـــــإبـــــراز إرث  إكـــســـبـــو 2020،  يـــتـــمـــيـــز  لـــلـــجـــمـــيـــع، وأضــــــــــاف: 

وإنـــجـــازاتـــهـــا فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، واإلرث الـــريـــاضـــي جــــزء ال 

يـــتـــجـــزأ مــــن تــــاريــــخ الـــبـــشـــريـــة، لـــــــذا، تــــحــــرص الـــعـــديـــد مــــن الــــــدول 

الــمــشــاركــة، عــلــى إبــــرازه وإحــيــاء ذاكــــرة الـــــزوار، بــمــا حققته من 

إنجازات رياضية ملهمة، الرياضة فخر الشعوب، ونحن نفخر 

بالدور الكبير الذي يلعبه إكسبو 2020 لترسيخ هذا اإلرث.

دبي- البيان 

تــــســــتــــعــــرض لــــيــــبــــيــــريــــا فــــــي جـــنـــاحـــهـــا، 

الــــــــــذي يــــحــــمــــل شـــــعـــــار»نـــــســـــج أقــــمــــشــــة الــــــغــــــد« تـــجـــربـــة 

رئيسها الحالي جورج وياه، وهو أحد أساطير كرة القدم 

العالمية وأبــرز نجومها في التسعينيات، حيث نجح في 

كتابة قّصة ملهمة لإلنسانية في صنع المجد، عبر مسيرة 

رياضية حافلة باإلنجازات والتتويجات واأللقاب الفردية.

لــجــورج ويــاه عبر  الملهمة  التجربة  ويستعرض الجناح 

مـــعـــرض لــلــصــور تــحــت شـــعـــار »نــــمــــوذج لــصــنــع الــمــســتــقــبــل« 

ــــبـــــح رئـــيـــســـاً  إلـــــــى أن أصـ إلبــــــــــراز مـــســـيـــرتـــه مــــنــــذ أن كـــــــان العـــــبـــــاً 

لجمهورية ليبيريا، فتجربة جورج وياه الملهمة تعد فخراً 

لشعوب أفريقيا بأكملها.

مسيرة
ــــــع الــــمــــشــــرفــــون عــــلــــى الــــجــــنــــاح رســـــالـــــة بـــجـــانـــب  وضـ

الـــــصـــــور تـــلـــخـــص مـــســـيـــرة »الــــمــــلــــك جـــــــــــورج«، جــــــاء فــيــهــا: 

بـــعـــد أن خـــلـــد اســــمــــه ضـــمـــن أشــــهــــر الـــاعـــبـــيـــن فـــــي تـــاريـــخ 

كــرة القدم الليبيرية، قــدم جــورج ويــاه نموذجاً جديداً 

لإلنسان، الذي يصنع مستقبله بنفسه بانتخابه رئيساً 

للدولة في ليبيريا، خال مسيرته الكروية، نال جورج 

وياه العديد من الجوائز واأللقاب مثل »الملك جورج« 

وجــائــزة أفــضــل العــب أفــريــقــي، وجــائــزة الــكــرة الذهبية، 

وجـــــــــائـــــــــزة أفــــــضــــــل العــــــــــب فــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم، حـــــســـــب تـــصـــنـــيـــف 

االتحاد الدولي لكرة القدم.

دبي - البيان

تــــــــــــــــــشــــــــــــــــــارك األرجــــــــــــــنــــــــــــــتــــــــــــــيــــــــــــــن فــــــي 

يــحــمــل  بــــجــــنــــاح  دبــــــــــي«  »إكـــــســـــبـــــو 2020 

شــعــار »عـــالـــم مـــن الــــفــــرص«، يــســتــعــرض الــتــنــوع الــثــقــافــي لبلد 

الــتــانــغــو وإمـــكـــانـــاتـــه الــمــتــنــوعــة فـــي مـــجـــال الــتــصــديــر والــصــنــاعــة 

والزراعة والطاقة المتجددة والعلوم والتكنولوجيا. وبالرغم 

ــنـــــاح، إال أن األرجــــنــــتــــيــــن تـــــركـــــز عــلــى  ــ ــــنـــــوع مــــحــــتــــويــــات الـــــجـ مـــــن تـ

»إرثــــــهــــــا الـــــريـــــاضـــــي« كــــعــــامــــل جـــــــذب لـــــــلـــــــزوار، مـــــن خـــــــال عــــرض 

صــور ومشاهد عن مسيرة األســطــورة الراحل دييغو مارادونا 

والساحر ليونيل ميسي، فالثنائي »فخر التانغو«.

ويُــعــتــبــر مـــــارادونـــــا الـــــذي تـــوفـــي فـــي نــوفــمــبــر 2020 عـــن عمر 

يـــنـــاهـــز 60 عــــامــــاً، مــــن أعـــظـــم العـــبـــي كـــــرة الــــقــــدم، وكــــــان قـــائـــداً 

لمنتخب باده الذي فاز بكأس العالم في عام 1986، وقدم 

أداًء فردياً رائعاً، وخال مسيرته على مستوى األندية، لعب 

لصالح برشلونة وكذلك نابولي الذي فاز معه بلقب الدوري 

اإليطالي مرتين.

اعتزال
ــــاركـــــة لــــــه مــــــع مــنــتــخــب  فــــــي 91 مـــــشـ أحــــــــــرز مـــــــــارادونـــــــــا 34 هــــــدفــــــاً 

األرجنتين، حيث مّثل بلده في أربع نسخ من بطولة 

ــــاد مــنــتــخــب بــــــاده إلـــى  كـــــأس الـــعـــالـــم، وقــ

الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة فـــي إيــطــالــيــا في 

خــــســــروا  حــــيــــث  ــــام 1990،  ــ عـ

أمــــــــام ألــــمــــانــــيــــا الـــغـــربـــيـــة، 

قبل أن يحمل شارة 

الــــــــقــــــــيــــــــادة مـــــــجـــــــدداً 

فـــــــــــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــريـــــــــــــــكـــــــــــــــا 

لـــكـــنـــه   ،1994

اســـــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــعـــــــــــــد مــــــــن 

الـــبـــطـــولـــة بـــعـــد ثــبــوت 

تعاطيه المنشطات.

اعتزل مارادونا كرة القدم في عام 

1997، يوم عيد مياده السابع والثاثين، وذلك أثناء الفترة 

الثانية التي يقضيها فــي صفوف فريق بوكا جــونــيــورز، وبعد 

أن تولى إدارة فريقين للناشئين في األرجنتين أثناء مشواره 

الكروي، تم تعيينه مدرباً للمنتخب الوطني في عام 2008. 

لكنه رحل عن المنصب بعد كأس العالم 2010، حيث خسر 

أمام ألمانيا في دور ربع النهائي.

تقدم
بـــــــــــدوره، يــــعــــد لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي أحـــــــد أبــــــــرز نــــجــــوم كـــــــرة الــــقــــدم 

العالمية ويلعب حالياً في نادي باريس سان جيرمان وهو 

الــســفــيــر الـــدولـــي لـــ»إكــســبــو 2020 دبـــــي«، وتــــم اخـــتـــيـــاره لــهــذا 

المنصب لدعم األهـــداف الرامية إلــى تــرك بصمة دائمة في 

درب التقدم البشري، وبناء مستقبل أفضل، وغرس قيم 

التغيير اإليجابي. وُيعد النجم األرجنتيني، ليونيل ميسي، 

الــذي فــاز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في نوفمبر 

الماضي، وعزز رقمه القياسي بوصفه أكثر الاعبين تتويجاً 

بــــــالــــــجــــــائــــــزة، أحـــــــــد دعــــــــــــاة أهــــــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 

ــــتـــــهـــــا  الـــــــمـــــــســـــــتـــــــدامـــــــة الـــــــــتـــــــــي وضـــــعـ

األمم المتحدة، وسفير 

للنوايا  اليونيسيف 

الحسنة.

جورج وياه.. المجد لمن يصنعه

مارادونا وميسي.. فخر األرجنتين
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الشطرنج.. إرث للعالم أجمع

المصارعة و»فيدرر«.. عالمة سويسرية

دبي - البيان

يــســتــعــرض الـــجـــنـــاح اإلســـبـــانـــي، تـــطـــور لــعــبــة الــشــطــرنــج 

عــــــــبــــــــر الـــــــــــتـــــــــــاريـــــــــــخ، ويــــــــقــــــــدمــــــــهــــــــا كـــــــــــــــــــإرث عــــــــالــــــــمــــــــي مـــــشـــــتـــــرك 

لــــــلــــــجــــــمــــــيــــــع، وتــــــــحــــــــولــــــــت ســـــــــاحـــــــــة الــــــــجــــــــنــــــــاح الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة، 

ــــيـــــرة،  ــــبـ بــــــأحــــــجــــــام كـ ــــــة شــــطــــرنــــجــــيــــة ذات قـــــطـــــع  ــــعـ ــ إلــــــــــى رقـ

يــســتــخــدمــهــا الــــــزوار لـــخـــوض تــجــربــة شــطــرنــجــيــة مــثــيــرة، 

أو ألــتــقــاط الــصــور الــتــذكــاريــة، بــجــانــب طــــاوالت تسمح 

لــشــخــصــيــن بـــالـــجـــلـــوس لـــمـــمـــارســـة الـــلـــعـــبـــة. كـــمـــا تــتــزيــن 

جدران الجناح، بديكورات ورسوم تحكي تاريخ لعبة 

ــــتــــــراث الــــعــــربــــي واإلســــبــــانــــي  ــــبــــــاط الــ األذكـــــــيـــــــاء، ومــــــــدى ارتــ

بـــلـــعـــبـــة الــــشــــطــــرنــــج الــــقــــديــــمــــة، بــــوصــــفــــهــــا أرضــــيــــة 

مشتركة بينهما.

يـــســـرد الـــجـــنـــاح اإلســـبـــانـــي، 

ــــيـــــن  قـــــــــصـــــــــة الـــــــــشـــــــــطـــــــــرنـــــــــج بـ

الـــــــــعـــــــــرب واإلســــــــــبــــــــــان، 

لـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــات،   3 بـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هـــــــــــــــــــي الــــــــــعــــــــــربــــــــــيــــــــــة 

واإلنجليزية 

واإلسبانية، 

حيث جاءت 

الـــلـــوحـــة األولـــــــى تـــحـــت عــــنــــوان »الـــشـــطـــرنـــج إرث الــعــالــم 

ــــرنـــــج تــــــعــــــود إلـــــى  أجــــــــمــــــــع«، ذكـــــــــر فــــيــــهــــا أن لــــعــــبــــة الـــــشـــــطـ

الهند، وفي القرن السادس، انتقلت إلى بالد فارس، 

ثــــم اكــتــشــفــهــا الــــعــــرب بـــعـــد قـــــرن مــــن الـــــزمـــــان، وأضــــفــــوا 

عليها خصائص جــديــدة، وانتشرت اللعبة فــي جميع 

األراضــــــــــــي الــــعــــربــــيــــة، وصــــــــــوالً إلـــــــى شـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا، ثــم 

إسبانيا، عبر بوابة األندلس، ومنها إلى بقية أوروبا.

وفـــــــــي لــــــوحــــــة أخـــــــــــــرى، تــــــزيــــــن بـــــعـــــبـــــارة »إســـــبـــــانـــــيـــــا مـــهـــد 

الـــشـــطـــرنـــج الــــحــــديــــث«، مــــع بـــعـــض الــــرســــوم الـــتـــي تــثــبــت 

وجــــــــــــــــــود الــــــــشــــــــطــــــــرنــــــــج فـــــــــــي إســــــــبــــــــانــــــــيــــــــا، مـــــــــــن خـــــــــــــــالل قــــطــــع 

شطرنجية من الكريستال، والتي كانت مــوجــودة في 

وصــيــة كــونــت أورجـــيـــل، وتــثــبــت أن الــقــطــع كانت 

عـــربـــيـــة أنـــدلـــســـيـــة، وفـــــي عـــــام 1928، 

شـــــــدد الــــمــــلــــك ألــــفــــونــــســــو عــلــى 

أهـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــة الـــــــــــــشـــــــــــــطـــــــــــــرنـــــــــــــج، 

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأداة لــــــــلــــــــتــــــــعــــــــايــــــــش 

ــــيـــــن  ــــلـــــمـ بــــــــيــــــــن الـــــمـــــسـ

واليهود 

والمسيحيين.

دبي- البيان 

»نـــــــحـــــــن فــــــــــخــــــــــورون بــــــتــــــراثــــــنــــــا، ونــــــــؤمــــــــن بـــــــــــأن جــــــــــذورنــــــــــا تـــجـــعـــلـــنـــا 

أقـــــوى، مــنــذ الـــقـــرن الــثــالــث عــشــر، كــانــت ريـــاضـــة الــمــصــارعــة 

الــســويــســريــة، ومـــا زالــــت، هــي ريــاضــتــنــا الــوطــنــيــة، تــقــام بين 

رجـــلـــيـــن يـــتـــقـــاتـــالن داخــــــــل دائـــــــــرة مـــــن نـــــشـــــارة الــــخــــشــــب، الـــــزي 

الرسمي لموظفينا، هــو نمط تقليدي فــي سويسرا، ويتم 

ارتداؤه أيضًا للمصارعة، فلنحافظ على التقاليد حية«.

هــــذه الــــعــــبــــارات، تـــزيـــن إطـــــــاراً زجـــاجـــيـــًا تـــم وضـــعـــه بــجــانــب 

مرور طابور الزوار، قبل الدخول إلى الجناح السويسري، 

وبــجــانــبــه إطـــــار زجـــاجـــي آخـــــر، بــداخــلــه كــــرة الــتــنــس الـــتـــي فــاز 

بـــهـــا األســـــطـــــورة روجــــيــــه فــــيــــدرر بــلــقــب بــطــولــة 

ــــتـــــوحـــــة لــــلــــتــــنــــس فـــي  ــــفـ ــــمـ أســــــتــــــرالــــــيــــــا الـ

عـــــلـــــى  وكـــــــــــــتـــــــــــــب   ،2018 عــــــــــــــــــــام 

اإلطــار الزجاجي: »مارس 

روجــــيــــه فــــيــــدرر ريـــاضـــة 

التنس بهذه الكرة، 

الـــتـــي اســتــخــدمــهــا 

لـــتـــســـديـــد رمـــيـــتـــه 

األسطورية، 

الــــــــــــدقــــــــــــة  ذات 

الـــســـويـــســـريـــة، لـــلـــفـــوز بـــبـــطـــولـــة غــــرانــــد ســـــــالم، ضـــمـــن بــطــولــة 

أستراليا المفتوحة 2018«. 

كنوز
ــــنـــــوز الــــريــــاضــــة  ــــــد كـ ـــــدرر، وتـــــعـــــد أحــ ـــــيــ ــــرة تــــوقــــيــــع فــ ــــكــ وتــــحــــمــــل الــ

الــســويــســريــة، فهي الــكــرة الــتــي تحقق بها اللقب الـــ 20 في 

بطوالت الكبرى »غراند سالم«، في المباراة النهائية، التي 

فـــــاز فــيــهــا فــــيــــدرر عـــلـــى الــــكــــرواتــــي مــــاريــــن شــيــلــيــتــش، مــحــقــقــًا 

تاريخيًا غير مسبوق فــي بطولة أستراليا المفتوحة  إنــجــازاً 

للتنس.

الــمــشــاركــة الــســويــســريــة جــــاءت ثــريــة، ورغــــم أنــهــا تسلط 

الـــضـــوء عــلــى الــمــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة الــســاحــرة، 

مـــن  الــــــمــــــشــــــرق  الـــــــوجـــــــه  إبـــــــــــــراز  أن  إال 

إنـــــجـــــازات أبـــطـــالـــه حـــيـــث الـــكـــرة 

الــــــــــــتــــــــــــاريــــــــــــخــــــــــــيــــــــــــة لــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــدرر، 

وتـــــــــــاريـــــــــــخـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــقـــــــــديـــــــــم 

فــــــــــــــــي الـــــــــــمـــــــــــصـــــــــــارعـــــــــــة، 

ـــمـــــــحـــــــطـــــــة  ــ وهــــــــــــــــــــي الــ

األولى في رحلة 

استكشاف 

الجناح. 

ـــنــــحــــات الــــفــــرنــــســــي أبــــيــــل الفــــــلــــــور، وهـــــــي تـــحـــمـــل عــــلــــى رأســــهــــا  الـ

قـــدراً ذهــبــيــًا رمـــزاً لتتويج الــفــريــق المنتصر بالبطولة، ويبلغ 

طــولــهــا 35 ســـم، وزنـــهـــا 3.8 كــجــم. وبــعــد أن فــــازت الــبــرازيــل 

بالكأس للمرة الثالثة في 1970 امتلكت كــأس جــول ريميه 

إلــى األبـــد مــا دفــع ذلــك »فــيــفــا« إلــى إطـــالق كــأس بــديــل وهي 

النسخة الحالية.

 إلى جانب نسخة كأس العالم، يستعرض الجناح كرة 

مــــونــــديــــال 1930 فــــي أول نـــســـخـــة، والــــتــــي تــــوجــــت أوروغـــــــــواي 

بـــلـــقـــب بـــطـــل أول كــــــأس لـــلـــعـــالـــم، عـــلـــى حــــســــاب األرجـــنـــتـــيـــن، 

إثــــر فـــوزهـــا 4 - 2، فـــي الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة. ولــــم تكن 

هناك كرة رسمية في النسخة األولى من كأس العالم عام 

1930، ما تسبب في خالف بين األرجنتين وأوروغــواي قبل 

المباراة النهائية حــول من يقدم كــرة الــمــبــاراة، وتــم االتفاق 

عــلــى تــغــيــيــرهــا بــيــن الــشــوطــيــن، ويـــرجـــح أن يــكــون هـــذا الــقــرار 

أّثر على نتيجة المباراة، فقد كانت األرجنتين متقدمة 2 - 1 

بــنــهــايــة الــــشــــوط األول، قـــبـــل أن يـــتـــم إدخـــــــال كـــــرة أوروغــــــــواي 

األكـــبـــر حــجــمــًا واألثـــقـــل وزنـــــًا، لــيــســجــل فــريــق الــبــلــد المضيف 

3 أهــــداف ويــتــوج بــطــالً لــلــعــالــم.. كــمــا حملت كـــرة األرجنتين 

اسم »تيينتو«، بينما كان اسم كرة أوروغواي »تي موديل«، 

وهي الكرة التي تحتوي على األربطة.

»كوبا أمريكا«
يخطف كأس »كوبا أمريكا« أنظار زوار الجناح نظراً لحجمه 

الكبير أوالً وثانيًا لرمزيته التاريخية، حيث تعد الكأس أول 

نسخة لكأس بطولة أمريكا الجنوبية التي فــاز بها منتخب 

أوروغواي في 1916 عندما أقيمت البطولة ألول مرة في في 

بوينس آيرس في األرجنتين، وشارك فيها 4 منتخبات وهي 

الــبــرازيــل واألرجنتين وتشيلي ومنتخب أوروغــــواي الــذي فاز 

بــالــلــقــب دون أن يــتــوج بــالــكــأس ألن اتــحــاد أمــريــكــا الجنوبية 

لـــكـــرة الـــقـــدم لـــم يـــقـــدم كـــأســـًا لــلــبــطــولــة قــبــل أن يـــتـــدارك األمـــر 

ويـــــقـــــوم بـــــشـــــراء كـــــــأس فـــــي عـــــــام 1917 مـــــن مـــتـــجـــر مــــجــــوهــــرات 

يــــدعــــى »كــــــــــازا إســــكــــاســــانــــي« فـــــي بـــيـــونـــيـــس آيـــــريـــــس بـــتـــكـــلـــفـــة 3 

آالف فرانك سويسري، ويصل وزنه إلى 9 كلغ، وطوله 77 

ســم، وملون بالفضي، ومــن 3 مستويات بقاعدة خشبية، 

وتسلمه منتخب أوروغــــواي الـــذي فــاز بــالــكــأس فــي النسخة 

الثانية عام 1917.



حفل اليشيا كيز 
تجاوز التوقعات وحقق ماليين 

المشاهدات
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حديقة اليوبيل تستعد لتامر حسني
دبي - البيان 

 يــســتــعــد نـــجـــم الـــغـــنـــاء الـــمـــصـــري الـــفـــنـــان تـــامـــر حـــســـنـــي، إلشـــعـــال 

األجواء في حديقة اليوبيل بإكسبو 2020 دبي في الـ23 الجاري، 

ــــو الــــحــــفــــل الــــــــذي يــــلــــي ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــحــــفــــات الــــنــــاجــــحــــة الـــتـــي  ــ وهـ

أحياها النجم المحبوب في كل من مصر وأبوظبي وجدة.

وأســــــهــــــم تـــــامـــــر حــــســــنــــي، الــــمــــغــــنــــي وكــــــاتــــــب األغـــــــانـــــــي والـــمـــمـــثـــل 

والمخرج، في إحداث تأثير ملموس في العديد من المجاالت 

الفنية، كما تــرك بصمته الخاصة في عالم تصميم األزيـــاء، إذ 

كـــــان خــــط الـــمـــابـــس الــــخــــاص بــــه الــــراعــــي الـــرئـــيـــس لـــلـــزي الــرســمــي 

لبعثة مصر المشاركة في دورة األلــعــاب األولمبية بطوكيو في 

وقت سابق من هذا العام.

طموح
وأوضـــح الفنان الــطــمــوح، قبيل انــطــاق مــوعــد حفلته المنتظرة 

في إكسبو 2020 دبي، أنه لطالما كان مصمماً على عدم تقليد 

أي شخص آخر، وعزمه إنجاز األشياء، بدالً من ذلك، بطريقته 

الخاصة.

ويـــقـــول تــامــر حــســنــي: حــيــنــمــا بــــدأت مــســيــرتــي الــفــنــيــة، وعـــدت 

نفسي بأاّل أقبل باألشياء المتواضعة، وبأاّل أسير على خطى أي 

شخص آخر، فأنا أريد أن أكون على طبيعتي وأن أترك بصمتي 

الخاصة في هذا المجال.

وأوضـــــح الــنــجــم مــتــعــدد الـــمـــواهـــب أنــــه مــتــحــمــس بــشــدة ألداء 

ــــائــــــاً: الــــوقــــوف  حـــفـــلـــه الـــفـــنـــي فـــــي إكـــســـبـــو 2020 دبــــــــي، وصــــــــرح قــ

أمام معجبين من جميع أنحاء العالم هدف لكل فنان يسعى 

لـــلـــوصـــول إلــــى الــعــالــمــيــة، وأتـــمـــنـــى أن أنـــشـــر رســـالـــة حب 

وتقدير لهذا الجمهور الرائع.

نجاحات
ــــتــــــعــــــددة  ــــنــــــي نــــــــجــــــــاحــــــــات مــ ــــــق تــــــــامــــــــر حــــــســ ــــقـ ــ ــــا حـ ــ ــــمـ ــ كـ

أخــــــــيــــــــراً، وال ســــيــــمــــا مــــــع إطــــــــــاق أحــــــــــدث أغـــنـــيـــاتـــه 

الــجــديــدة والــتــي تحمل عــنــوان »صــعــبــة«، والتي 

حققت أكثر من 57 مليون مشاهدة عبر موقع 

يــــــوتــــــيــــــوب، مـــــنـــــذ طـــــرحـــــهـــــا فـــــــي يـــــولـــــيـــــو الـــــمـــــاضـــــي، 

بــاإلضــافــة لــلــنــجــاح الــــذي حــقــقــه فــيــلــمــه مـــش أنــا 

الذي حطم األرقام القياسية في شباك التذاكر في 

مصر والشرق األوسط. 

ندوة لتعزيز المشهد الرياضي بالجناح الهولندي
دبي - البيان

 اســـتـــضـــاف الـــجـــنـــاح الـــهـــولـــنـــدي نـــــدوة حــــواريــــة حــــول أهــمــيــة ودور 

الرياضة بالنسبة للفتيات والسيدات، في إطــار فعالية أسبوع 

الرياضة الهولندي، سلط الضوء من خالله على مجموعة من 

الــمــواضــيــع الـــهـــادفـــة إلــــى تــمــكــيــن الـــمـــرأة وتــعــزيــز ثــقــتــهــا بنفسها، 

إضـــافـــة إلــــى تــطــويــر قـــدراتـــهـــا الـــذاتـــيـــة وإحــــــداث تــغــيــيــرات جــوهــريــة 

فــــــي الـــمـــشـــهـــد الـــــريـــــاضـــــي عــــلــــى جـــمـــيـــع األصــــــــعــــــــدة.  وجـــــــــــاءت هــــذه 

النقاشات لتمّرر مجموعة من الرسائل التي لم تقتصر أبعادها 

ــــنـــــدوة فـــحـــســـب، بــــل عـــكـــســـت فــــي الــــوقــــت نــفــســه  عـــلـــى مـــضـــمـــون الـ

ــــنـــــدي بــــشــــكــــل عــــــام.  ــــر الـــحـــقـــيـــقـــي ألســــــبــــــوع الـــــريـــــاضـــــة الـــــهـــــولـ الـــــجـــــوهـ

وُتـــــعـــــّد الــــريــــاضــــة مـــــن أبـــــــرز الـــعـــنـــاصـــر الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــــأهـــــداف الــتــنــمــيــة 

الــــمــــســــتــــدامــــة، كــــمــــا تــــشــــّكــــل عـــــامـــــالً اقـــــتـــــصـــــاديـــــًا مــــهــــمــــًا يــــحــــتــــاج إلــــى 

تسليط مزيد من الضوء عليه. وأثبتت فعالية أسبوع الرياضة 

الــهــولــنــدي إمــكــانــيــات الــقــطــاع الــريــاضــي فـــي هــولــنــدا وقـــدرتـــه على 

التحّول إلى شريك تجاري مميز لتجارب رياضية حصرية تجمع 

بين عناصر االبتكار واالستدامة.

مشاركة
ونظمت الــنــدوة تحت رعــايــة مشتركة مــع أكاديمية فاطمة بنت 

المتحدثات  مــن  النسائية، وبحضور مجموعة  للرياضة  مــبــارك 

الـــــــــــبـــــــــــارزات، مـــــــن بــــيــــنــــهــــن مــــــريــــــم راشـــــــــــد الــــــمــــــنــــــصــــــوري، مــــمــــثــــلــــة عـــن 

أكــاديــمــيــة فــاطــمــة بــنــت مـــبـــارك لــلــريــاضــة الــنــســائــيــة، وآمـــنـــة عبيد 

الــمــهــيــري، العــبــة كــرة السلة اإلمــاراتــيــة، وعبير الــخــاجــة، رئيسة 

وحدة التسويق واالتصال في مجلس دبي الرياضي، ولورا فان 

ليون، من أكاديمية ناديي أياكس الشارقة الرياضية، وجاكلين 

كــرونــنــبــورغ، مــن مــركــز الــمــعــرفــة الــهــولــنــدي لــلــريــاضــة واألنــشــطــة 

الـــبـــدنـــيـــة.  وســـــاعـــــدت مـــشـــاركـــة هـــولـــنـــدا فــــي إكـــســـبـــو 2020 دبــــي، 

إضـــافـــًة إلــــى تــنــظــيــمــهــا لــفــعــالــيــة أســـبـــوع الـــريـــاضـــة الــهــولــنــدي، في 

توسيع شبكة عالقاتها وإرساء رؤى مبتكرة وتوفير فرص أعمال 

جديدة في قطاع الرياضة الهولندي.

ــــتـــــي قـــدمـــتـــهـــا  ــــة الـ ـــتــــــدامــ ــ وهـــــــــذا مــــــا بــــــــرز مــــــن خــــــــالل مـــــشـــــاريـــــع االسـ

ــــتــــــي تـــتـــمـــاشـــى مــــــع طــــمــــوحــــات جـــمـــيـــع الـــمـــنـــظـــمـــات  الــــفــــعــــالــــيــــة، والــ

الــــريــــاضــــيــــة فــــــي اإلمــــــــــــــــارات، بـــــــــــدءاً مــــــن مــــنــــظــــفــــات الـــــــهـــــــواء الـــخـــاصـــة 

إلــى مصابيح اإلنـــارة العاملة بتقنية  بالمرافق الرياضية وصـــوالً 

عـــــــــن زراعـــــــــــــــــة الــــــعــــــشــــــب الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــي دون اســــــتــــــخــــــدام  لـــــــيـــــــد، فـــــــضـــــــالً 

الـــمـــبـــيـــدات. كــمــا تـــم اســتــكــشــاف فــــرص جـــديـــدة ومـــثـــمـــرة لــلــتــعــاون 

التجاري، بينما أثبت العمل المشترك بين القطاعات الحكومية 

الرياضي  دبــي  بالنسبة لمجلس  والــتــجــاريــة أهميته  والمعرفية 

وأكــاديــمــيــة فــاطــمــة بــنــت مــبــارك لــلــريــاضــة الــنــســائــيــة، حــيــث أبــدى 

كـــل مــنــهــمــا نـــوايـــا جــــــاّدة فـــي إرســــــاء تـــعـــاون وثـــيـــق مـــع الــمــنــظــمــات 

الهولندية. صورة تذكارية على هامش الندوة | البيان 

المغنية األمريكية اليشيا كيز خالل حفلها في 
»إكسبو 2020 دبي« | تصوير: سالم خميس

دبي – غسان خروب 

»أمـــســـيـــات خــــالــــدة«، اســــم عــلــق فـــي ذاكـــــرة كـــل مـــن زار مــعــرض 

»إكــســبــو 2020 دبـــي«، ووقـــف تحت ظــال قبة الــوصــل، وعلى 

خـــطـــى هــــــذا االســــــــم مـــــر حـــتـــى اآلن 5 نـــــجـــــوم، لـــكـــل واحــــــــد مــنــهــم 

اســمــه ووزنــــه عــلــى الــســاحــة الــفــنــيــة، ولــكــل واحـــد منهم قاعدته 

الــجــمــاهــيــريــة. تــلــك األمـــســـيـــات، وكــــان لــهــا مـــن اســمــهــا نصيب، 

افـــتـــتـــحـــت عـــلـــى وقـــــع صـــــوت »قـــيـــصـــر الـــغـــنـــاء الــــعــــربــــي« كــاظــم 

الساهر، إذ ردد في فضاء القبة كلمات أغنيته الجديدة 

»الــــحــــيــــاة«، وفـــــي الـــمـــكـــان ذاتــــــه وقـــفـــت األمـــريـــكـــيـــة إلــيــشــيــا 

كيز، التي اختارت معرض »إكسبو 2020 دبي« إلطاق 

ألبومها الجديد »كيز«، وتجاوز الحفل التوقعات كافة 

ــــقـــــق مــــايــــيــــن الـــــمـــــشـــــاهـــــدات، كــــمــــا أطـــــــل عــلــيــهــا  وحـ

المنشد سامي يوسف، وسار رفقة المغربية 

نــبــيــلــة مــعــن عــلــى »طـــريـــق الـــحـــريـــر«، وتــبــعــه 

فـــــــــي ذلــــــــــــك الـــــــفـــــــنـــــــان راغـــــــــــــــب عــــــــامــــــــة ومـــــعـــــه 

مـــواطـــنـــتـــه نـــانـــســـي عــــجــــرم، إذ حـــمـــل كــل 

واحــــد منهما رســالــتــه الــخــاصــة، ليبثوا 

األمل في نفوس الناس وزوار الحدث 

األروع عالمياً.

ـــــات خــــــــالــــــــدة، لـــم  ــيـ ــ ـــــســ الــــتــــخــــطــــيــــط ألمـ

ــنـــــع  ــ »صـ إدارة  عــــــلــــــى  هــــــيــــــنــــــاً  أمــــــــــــــــــراً  يــــــكــــــن 

الــــــــــلــــــــــحــــــــــظــــــــــة« فـــــــــــــــي مــــــــــــعــــــــــــرض »إكــــــــســــــــبــــــــو 

2020 دبـــي«، وعلى رأســهــا لبنى هـــارون، فقد كانت حساباتها 

بـ»ميزان الذهب«، من ناحية اختيار قائمة النجوم الذين وقفوا 

ــــا قـــالـــتـــه لـــبـــنـــى هــــــــارون،  وســـيـــقـــفـــون تـــحـــت قـــبـــة الــــــوصــــــل، وفــــــق مـ

مــديــرة إدارة صنع اللحظة فــي حــوارهــا مــع »الــبــيــان«، موضحة 

أن الــمــحــتــوى الــمــبــتــكــر اســتــنــد إلـــى الــتــقــنــيــات كــافــة الــتــي يقدمها 

إكـــســـبـــو لـــجـــمـــهـــوره، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن أمـــســـيـــات خــــالــــدة اعـــتـــمـــدت 

تقنية فيجيتال الجديدة والتي تجمع بين األداء الحي ونظيره 

ديـــجـــيـــتـــال، واعــــــــدة زوار الـــمـــعـــرض الـــــدولـــــي بـــمـــفـــاجـــآت عــــديــــدة، 

وبأسماء المعة، سيتم الكشف عنها الحقاً. 

برامج
اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة تــم الــعــمــل عليها قــبــل انــطــاق الــمــعــرض الــدولــي، 

ــــبـــــرامـــــج الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن االســــتــــنــــاد  فـــيـــهـــا تــــمــــت دراســــــــــة أفــــضــــل الـ

إلــيــهــا إليـــصـــال رســـائـــل الــمــعــرض إلـــى الــعــالــم أجـــمـــع، هــكــذا آثــــرت لبنى 

هــــارون أن تــبــدأ حــديــثــهــا عــن فــكــرة أمــســيــات خــالــدة وأهــمــيــتــهــا، قــائــلــة: 

لقد وجدنا أن استضافة مجموعة من األصــوات الغنائية التي تتمتع 

بــامــتــداد جــمــاهــيــري واســــع، واحــــدة مــن أفــضــل الــطــرائــق الــتــي تساعدنا 

عــلــى إيـــصـــال رســـائـــل إكــســبــو، والـــتـــي نـــحـــرص عــلــى أن تــبــقــى عــالــقــة في 

ذهن الجمهور أطول فترة زمنية ممكنة.

عــمــلــيــة اخــتــيــار نـــجـــوم أمــســيــات خـــالـــدة لــيــســت اعــتــبــاطــيــة، وإنــمــا 

تــتــم وفـــق مــعــايــيــر مـــحـــددة، وعـــن ذلـــك قــالــت لــبــنــى: عــمــلــيــة اخــتــيــار 

األســمــاء وتحديدها كانا أمـــراً ضــروريــاً لنا، فقد سعينا إلــى اختيار 

ــــتـــــداد جـــمـــاهـــيـــري واســــــــع، وأن  نـــجـــوم يـــســـكـــنـــون الـــقـــمـــة، ولـــديـــهـــم امـ

تــكــون لديهم توجهات تــتــواءم مــع طبيعة »إكــســبــو«، وذلـــك حتى 

نتمكن من إيصال رسائل المعرض ومواضيعه المتعلقة بالفرص 

واالســــتــــدامــــة والــتــنــقــل إلــــى الـــعـــالـــم، وعـــلـــى هــــذا األســــــاس تـــم وضــع 

استراتيجية األمــســيــات الــتــي بـــدأت مــع الــفــنــان كــاظــم الــســاهــر، وال 

تــــــزال مـــتـــواصـــلـــة حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، لــبــنــى أكــــــدت فــــي حــديــثــهــا أن لــكــل 

فنان رسالة محددة. 

عالمة
بـــعـــد ســلــســلــة الـــحـــفـــات الــــتــــي شـــهـــدهـــا زوار الـــمـــعـــرض الــــدولــــي، 

ــــوقــــــوف فـــــي ظــــــال قـــبـــة الـــــوصـــــل بـــمـــقـــام عــــامــــة مــتــمــيــزة  أصــــبــــح الــ

فــــي مـــســـيـــرة أي نـــجـــم غــــنــــائــــي، وذلـــــــك نــــظــــراً لـــلـــمـــكـــانـــة الــــتــــي بــاتــت 

تحظى بها األمسيات الــخــالــدة، وفــي ذلــك قالت لبنى: معرض 

لـــلـــعـــطـــاء، واإلبــــــــداع  »إكــــســــبــــو 2020 دبـــــــي« مــنــحــنــا مــــجــــاالً كــــبــــيــــراً 

فــي الــوقــت نــفــســه، وفـــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة لمسنا تــفــاعــاً إيجابياً 

مــــن قـــبـــل نـــجـــوم الـــفـــن مــــع مـــواضـــيـــع ورســــائــــل الـــمـــعـــرض الـــدولـــي 

كافة، ولذلك فقد سعينا إلى إحداث توازن بين النجوم العرب 

والغرب من ناحية الحضور على خشبة الوصل، وذلك لضمان 

إيصال الرسائل المطلوبة إلى أنحاء العالم كافة، وذكرت لبنى 

أنــهــم فــي أمــســيــات خــالــدة يــنــاقــشــون مــع الــنــجــوم قــائــمــة األغــانــي 

واألعــــــــمــــــــال الـــــتـــــي ســــيــــقــــدمــــونــــهــــا عــــلــــى الــــخــــشــــبــــة قــــبــــل انــــــطــــــاق كــل 

أمسية، كما يناقشون طبيعة المحتوى الذي يتم تقديمه على 

جــدران القبة، وذلك لمعرفة نوع وطبيعة الرسالة التي يمكن 

توضيحها للجمهور.

 »أمسيات خالدة« ما زالت تحمل المفاجآتلبنى هارون:
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 تصدح بأجمل اإليقاعات الفيتنامية

دبي - البيان 

تـــفـــاعـــل الــــــــــزوار مـــــع الـــــعـــــروض الـــفـــنـــيـــة، الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا إحـــــدى 

أول  الموسيقية،  الوطنية  فيتنام  التابعة ألكاديمية  الــفــرق 

من أمس، على منصة الشمس، في إطار سلسلة العروض 

الــثــقــافــيــة الــتــي يــقــدمــهــا جــنــاح رابــطــة أمـــم جــنــوب شـــرق آسيا 

)آسيان(، ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبــي. وأعــرب الــزوار 

عــــــن ســــعــــادتــــهــــم بــــالــــتــــعــــرف عــــــن قــــــــرب إلــــــــى األلـــــــحـــــــان واآلالت 

الــمــوســيــقــيــة الــتــراثــيــة الــفــيــتــنــامــيــة، الــتــي جــســدت الـــمـــوروثـــات 

الثقافية والفنية لهذا البلد.

وقـــال رومــيــو آرثـــر جــونــيــور، نــائــب الــمــفــوض الــعــام لجناح 

رابـــــــطـــــــة أمــــــــــم جــــــنــــــوب شــــــــــرق آســــــيــــــا فـــــــي إكـــــســـــبـــــو 2020 دبـــــــي: 

الشمس،  فيتنام على منصة  لــدولــة  الموسيقية  المشاركة 

تأتي ضمن فعاليات جــدول أعمال دول رابطة أمــم جنوب 

شــرق آســيــا )اآلســيــان( الفنية والثقافية، الــرامــيــة إلــى تقديم 

حـــزمـــة مــتــنــوعــة مـــن الـــفـــقـــرات الــمــوســيــقــيــة والــغــنــائــيــة لــلــدول 

األعــضــاء فــي الــرابــطــة، بــهــدف تــعــريــف زوار وجــمــهــور إكسبو 

2020 دبـــــــي عــــلــــى روائــــــــــع الـــمـــوســـيـــقـــى الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــشـــعـــبـــيـــة 

الموجودة في دول اآلسيان عموماً.

تفاعل
وأوضـــــــح جـــونـــيـــور، أن كـــافـــة الــــعــــروض الــمــوســيــقــيــة والــفــنــيــة 

والــثــقــافــيــة الــتــي قــدمــتــهــا الـــفـــرق الــمــوســيــقــيــة فـــي دول رابــطــة 

أمــــم جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا، ضــمــن فــعــالــيــات إكـــســـبـــو، حظيت 

بإقبال وتفاعل كبير مــن كــافــة فــئــات الجمهور مــن مختلف 

الجنسيات واألعمار، مبيناً أن الموسيقى المقدمة تعكس 

ــــيــــــات اآلالت  ــــلــــــدان ونــــــوعــ ــبــ ــ الــ ثــــقــــافــــة هــــــــذه  الـــــــواقـــــــع  عــــلــــى أرض 

الموسيقية المستخدمة فيها.

وذكـــــــر نــــائــــب الـــمـــفـــوض الــــعــــام لـــجـــنـــاح رابــــطــــة أمــــــم جــنــوب 

شـــرق آســـيـــا، أن الــفــرقــة الــتــابــعــة ألكــاديــمــيــة فــيــتــنــام الــوطــنــيــة 

الموسيقية قدمت مجموعة متنوعة من األلحان الموسيقية 

التقليدية والشعبية، باستخدام اآلالت الموسيقية التراثية 

إلــى أن البرنامج الثقافي  الشهيرة في دولــة فيتنام، مشيراً 

لــــدول اآلســـيـــان، مستمر فــي تــقــديــم الــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات 

الــمــوســيــقــيــة لــــدول الــرابــطــة مــن أجـــل رســـم الــبــهــجــة وإســعــاد 

جمهور إكسبو 2020 دبي. 

»منصة الشمس«

دبي – غسان خروب 

لـــم يــكــد الــلــيــل يـــســـدل ســـتـــائـــره، أول مـــن أمـــــس، عــلــى مــعــرض 

»إكسبو 2020 دبي«، حتى زحفت جموع الناس على ساحة 

اليوبيل، لمتابعة تفاصيل حفل الفنان محمد رمضان، الذي 

وعـــدهـــم بــتــقــديــمــه »حـــفـــاً قـــويـــًا مــلــيــئــًا بـــالـــمـــفـــاجـــآت«، وقــــد كــان 

عـــنـــد وعـــــــده، حـــيـــث قـــــدم عـــلـــى الــخــشــبــة مــجــمــوعــة مــــن أغــنــيــاتــه 

الـــــمـــــعـــــروفـــــة، الـــــتـــــي لــــــم تـــــخـــــُل مــــــن االســـــــتـــــــعـــــــراض، الــــــــــذي قـــدمـــه 

أعضاء الفرقة المصاحبة له. »يا حبيبي« التي سبق لرمضان 

أن صورها في أحضان دبي، كانت على رأس قائمة األغنيات، 

الـــتـــي اخـــتـــار رمـــضـــان تــقــديــمــهــا عــلــى خــشــبــة الـــيـــوبـــيـــل، فـــي وقــت 

تـــفـــاعـــل مـــعـــه جــــمــــهــــوره، الــــــــذي ردد كـــلـــمـــات أغـــنـــيـــاتـــه بـــــــــدءاً مــن 

»نمبر وان« وليس انتهاء بـ»ثانوية عامة«، وما بينهما تأرجح 

رمضان بين أغنياته، متقلبًا بين صفحات أرشيفه، في وقت 

آثــــــر فـــيـــه أن يـــطـــل عـــلـــى الـــخـــشـــبـــة، وهــــــو يــــقــــود إحــــــــدى ســـيـــاراتـــه 

الفارهة، التي دأب على التباهي بها في كافة إطاالته.

أضواء
محمد رمضان وعبر حفله، الذي جاء مليئًا باألضواء وعروض 

الـــنـــار، اســتــطــاع أن يــســجــل »لــحــظــة خـــالـــدة« فـــي ذاكـــــرة محبيه 

ومتابعي حفله في معرض »إكسبو 2020 دبــي«، وهــو الذي 

ــــفـــــه بـــــ»الــــحــــفــــل الـــــتـــــاريـــــخـــــي«، حــــيــــث تــــعــــد هــــذه  ســــبــــق لــــــه أن وصـ

هــي الــمــرة األولــــى، الــتــي يـــزور فيها »نمبر وان« الــحــدث األروع 

عالميًا، ليثني خال إطالته في الحفل على جهود اإلمــارات 

ودبـــي، وكــذلــك إدارة الــمــعــرض الــدولــي على جمالية التنظيم 

واالهتمام الكبير، الذي يقدمه المعرض أمام العالم أجمع، 

متمنيًا فــي الــوقــت نفسه اســتــمــرار الــتــقــدم واالزدهـــــار لــإمــارات 

وشعبها، والمقيمين على أرضها. 

تفاعل
رحـــلـــة مــحــمــد رمــــضــــان فــــي مـــعـــرض »إكـــســـبـــو 2020 دبـــــــي«، لــم 

يكن لها أن تنتهي بما قدمته فرقته من عروض استعراضية، 

كــانــت كــفــيــلــة بــســرقــة األضـــــواء وســـط تــفــاعــل جــمــاهــيــري الفـــت، 

فـــــــي حـــــيـــــن أثــــــنــــــى الــــــفــــــنــــــان مــــحــــمــــد رمـــــــضـــــــان عـــــلـــــى جــــــهــــــود شــــرطــــة 

دبـــــــي، الــــتــــي قــــــال عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى »إنــــســــتــــغــــرام« إنــــهــــا »تـــولـــت 

بــعــد انـــتـــهـــاء الــحــفــلــة إعــــــادة الـــهـــاتـــف الـــمـــتـــحـــرك، الـــــذي ألـــقـــى به 

أحـــد الــحــضــور نــاحــيــتــه، مــضــيــفــًا: الـــرجـــل الــطــيــب ألــقــى تليفونه 

بـــــصـــــوره وفــــيــــديــــوهــــاتــــه وقـــــصـــــصـــــه«. احــــتــــفــــاء الفـــــــت أبــــــــــداه مــحــمــد 

رمــضــان عــبــر حــســابــاتــه عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، بما 

قــــــدمــــــه مــــــــن حـــــفـــــل غـــــنـــــائـــــي عـــــلـــــى مــــــســــــرح الـــــيـــــوبـــــيـــــل فــــــــي مــــعــــرض 

»إكـــســـبـــو 2020 دبـــــــي«، وهـــــو الـــحـــفـــل الــــــذي نـــقـــل مـــبـــاشـــرة عــلــى 

الـــــهـــــواء عـــبـــر قــــنــــوات مـــؤســـســـة دبـــــي لـــــإعـــــام، الـــنـــاقـــل الـــرســـمـــي 

لفعاليات المعرض الدولي، الذي كان رمضان قد حط رحاله 

فــيــه قــبــل انــعــقــاد حــفــلــه بــيــوم واحــــد، حــيــث تــفــقــد خـــال جولته 

فـــي الـــمـــكـــان، الــتــقــنــيــات الــبــصــريــة والــســمــعــيــة واإلضــــــــاءة، الــتــي 

يـــمـــتـــلـــكـــهـــا مــــســــرح الــــيــــوبــــيــــل، وقـــــــد رافـــــقـــــه فـــــي الــــجــــولــــة الـــمـــخـــرج 

والمنتج ياسر الياسري، رئيس مجلس إدارة شركة الياسري 

لإنتاج الفني، الذي تعاقد مع رمضان على هذا الحفل.

 حفل »نمبر  وان«محمد رمضان

« الفرقة الفيتنامية قدمت عروضًا 
موسيقية رائعة | من المصدر 

«  محمد رمضان تألق على  مسرح اليوبيل | تصوير: 
سالم خميس



رئيس التحرير المسؤول

 مـنى بو سـمرة

فرحة
أطفال يستمتعون بأجواء البهجة في إكسبو 2020 دبي وسط توفر أماكن عديدة مخصصة لهم للهو والمرح في أرجاء الحدث العالمي |  تصوير: زافير ويلسون

ســتــصــدح منصة الــيــوبــيــل فــي إكــســبــو 2020 دبـــي، هــذا 

قي أغاني الـ»دي  الشهر بحفالت بعض من أفضل منسِّ

جي في الهند«، حيث يدعو إكسبو عّشاق الموسيقى 

لالستعداد لالستمتاع بالقوة اإليجابية للموسيقى.

والبداية كانت أمس مع الثنائي »بروغريسيف براذرس«، 

الـــلـــذيـــن قـــدمـــا لـــجـــمـــهـــور الــــحــــدث الـــــدولـــــي حـــفـــالً مــوســيــقــيــًا 

مـــمـــتـــعـــًا فـــــي حـــديـــقـــة الــــيــــوبــــيــــل، حـــيـــث قــــــدم كـــــل مـــــن الـــــدي 

جي ساني شارما والدي جي كاران بهاال، وهما من رواد 

مــــســــرح مـــوســـيـــقـــى الـــــرقـــــص اإللــــكــــتــــرونــــيــــة فـــــي الــــهــــنــــد، هـــذا 

النوع الموسيقي الذي أشعل حماسة محبي الرقص.

 كما ستصدح األجواء في موقع الحدث الدولي، بأجمل 

اإليقاعات الموسيقية خالل حفل منسق األغاني الهندي 

»الـــــــــدي جـــــي إن واي كـــــــي«، وهــــــو مـــنـــتـــج مـــوســـيـــقـــي، الـــــذي 

سيقدم خــالل عرضه مقتطفات ممزوجة ومختلطة من 

موسيقى بوليوود، وذلك في 24 ديسمبر.  )دبي - البيان(

دبي- وائل نعيم 

تركز دولة تشيلي في جناحها بـ»إكسبو 2020 دبي« على االبتكار واالستدامة 

واألمــن الغذائي، ويمكن للزوار خوض رحلة للتعرف إلى الثقافة التشيلية، 

ومــــــا تـــقـــدمـــه لـــلـــعـــالـــم فـــــي مـــــجـــــاالت الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، والـــــتـــــطـــــورات الــثــقــافــيــة 

واالجتماعية والتقنية المهمة، وكيف أسهمت المواهب التشيلية في جعل 

الدولة مركز ابتكار في أمريكا الالتينية.

تــقــول دانـــيـــال مـــوريـــامـــز، مـــديـــرة الــمــنــتــجــات فـــي الــجــنــاح الــتــشــيــلــي: نــدعــو زوار 

ــــتـــــي نـــقـــدمـــهـــا عــــبــــر الـــــعـــــروض  الــــمــــعــــرض الــــعــــالــــمــــي لـــلـــتـــعـــرف إلـــــــى الــــمــــنــــتــــجــــات، الـ

التفاعلية، حيث أتولى مهمة تنسيق وتنظيم الفعاليات المرتبطة بالترويج 

لمنتجات رواد األعــمــال التشيليين فــي جــنــاح بــلــدنــا، وأنــيــط بــي مــؤخــراً مهمة 

ــــبـــــوع الـــعـــســـل فـــــي الــــجــــنــــاح الــتــشــيــلــي،  تـــنـــظـــيـــم أسـ

ــــيــــــث تــــــــم اســــــتــــــعــــــرض مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــتـــــنـــــوعـــــة مـــن  حــ

منتجات العسل المحلي الفاخر لدينا لنخبة 

مـــن أصـــحـــاب الــمــنــاحــل فـــي تــشــيــلــي. وتــضــيــف: 

ـــتـــــرويـــــج لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الــتــشــيــلــيــة  »أعـــــمـــــل عــــلــــى الــ

الــصــنــاعــات الغذائية  األصــلــيــة، ضمن مختلف 

الــمــحــلــيــة أمــــام زوار الــجــنــاح، فــضــالً عـــن توعية 

رود األعمال في تشيلي بأفضل الطرق للوصول 

إلـــــى قــــاعــــدة واســــعــــة مــــن الـــعـــمـــالء الــمــحــتــمــلــيــن فــي 

مـــعـــرض إكـــســـبـــو، الــــــذي يــعــتــبــر مــنــصــة عــالــمــيــة لــلــدولــة 

لــتــعــريــف الـــــــزوار بــخــبــراتــهــا وتـــجـــاربـــهـــا فـــي جــمــيــع الــمــجــاالت 

وكــــافــــة الـــقـــطـــاعـــات«.وتـــســـعـــى دانــــيــــال لـــتـــعـــريـــف زوار 

ورواد الــجــنــاح التشيلي بــأن لــدى بلدها منتجات 

غــذائــيــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا، انــطــالقــًا مـــن قناعتها 

بــــــــأن إكــــســــبــــو دبــــــــي يــــمــــثــــل فـــــرصـــــة رائــــــعــــــة وفـــــريـــــدة 

لــبــالدهــا الســتــعــراض الــمــواد الــغــذائــيــة التشيلية 

الــتــي تتمتع بها دولتها،  والــمــقــومــات السياحية 

وهـــذه الــفــرصــة تتيح لــهــم إظــهــار جـــزء مــن بلدهم 

أمام الناس من مختلف أنحاء العالم، فضالً عن 

تـــنـــظـــيـــم جـــلـــســـات وأنــــشــــطــــة مـــتـــنـــوعـــة داخــــــــل الـــجـــنـــاح، 

بهدف الترويج لمنتجات وابتكارات من مناطق متنوعة 

في تشيلي سواء من الشمال أو الجنوب. 

قي  حفالت ألفضل منسِّ
أغاني الـ»دي جي«

دانيال.. سفيرة المنتجات التشيلية

»النهر جوهرنا«.. وعي بيئي
قصة خبرية

وجه من »إكسبو«

دبي – مرفت عبد الحميد

»الــنــهــر جـــوهـــرنـــا.. شــفــاؤنــا مـــن شــفــائــه« بـــهـــذه الــعــبــارة 

لـــيـــصـــطـــحـــبـــهـــم فــي  ــــنـــــاح االســـــتـــــدامـــــة زواره  يـــســـتـــقـــبـــل جـ

رحلة مميزة عبر أعماق البحار، تمكن ماليين الزوار 

مـــن خـــوض رحــلــة عــبــر عــجــائــب الــبــحــار والــمــحــيــطــات، 

وتلهمهم لبناء مستقبل أكثر استدامة، إذ يسلط هذا 

الــجــزء مــن جــنــاح االســـتـــدامـــة، الــضــوء 

عــلــى الــحــاجــة الــمــلــحــة للتصدي 

لـــــتـــــأثـــــيـــــرات الــــبــــيــــئــــة الـــســـلـــبـــيـــة 

على المياه وعلى الحياة 

البحرية، التي يتسبب 

بــهــا الــســلــوك البشري 

بـــــدرجـــــة كــــبــــيــــرة، وفـــي 

الــــــــوقــــــــت ذاتـــــــــــــه يــــعــــالــــج 

تــــــلــــــك اآلثـــــــــــــــــار ويـــــســـــاعـــــد 

الــزوار على فهم أثرهم 

عــلــى الــبــيــئــة وحــثــهــم على 

تغيير نمط حياتهم للحفاظ 

عليها.»النهر جــوهــرنــا« رحــلــة تتيح 

ــــيـــــطـــــات  اســــــتــــــكــــــشــــــاف عــــــــوالــــــــم الـــــــبـــــــحـــــــار والـــــمـــــحـ

ــيـــــاء الــمــائــيــة  ــ مـــثـــل الـــحـــيـــتـــان وأبــــقــــار الـــبـــحـــر والـــمـــحـــار واألحـ

والــبــحــريــة األخــــــرى، بــعــدهــا تــوقــف الــــــزوار قــلــيــالً اللــتــقــاط 

أنــــفــــاســــهــــم الــــمــــنــــبــــهــــرة مــــمــــا رأوه مــــــن روعـــــــــة هـــــــذا الـــعـــالـــم 

الخفي تحت أعماق المياه، ثم ينتقلون لمواجهة واقع 

التأثير السلبي للبشرية على هذا العالم.

ثم ينتقل الزائر إلى قسم قاعات االستهالك، والتي 

تــظــهــر حـــجـــم الــــضــــرر الـــنـــاجـــم عــــن اخــــتــــيــــارات الــمــســتــهــلــك 

مــــــن خــــــــالل مــــنــــشــــآت مــــثــــل »نـــــــاشـــــــر« وهــــــــي آلــــــــة اســـتـــهـــالك 

ـــر لــــهــــا مــن  عــــمــــالقــــة ال تـــشـــبـــع تـــســـتـــهـــلـــك كــــمــــيــــات ال حــــصـ

الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة إلنـــتـــاج الــمــنــتــجــات االســتــهــالكــيــة ذات 

االســتــخــدام الـــواحـــد، مــمــا يــوضــح كــيــف تعتمد خــيــاراتــنــا 

عــلــى اســتــغــالل ســخــاء كــوكــب األرض ومـــــوارده 

الـــــتـــــي يــــمــــن بــــهــــا الـــــلـــــه عـــلـــيـــنـــا بـــــبـــــذخ ومــــن 

دون داٍع. 

بـــعـــد قـــســـم الــــمــــواجــــهــــة، يــتــم 

تشجيع الزوار على أن يكونوا 

أكـــــــــــثـــــــــــر وعــــــــــــــيــــــــــــــاً بــــــــخــــــــيــــــــاراتــــــــهــــــــم، 

مـــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــالل ســـــــــلـــــــــســـــــــلـــــــــة مــــــن 

ســـيـــنـــاريـــوهـــات بـــعـــنـــوان »هـــل 

تــــــــفــــــــضــــــــل؟«، وهــــــــــــي تـــــحـــــديـــــات 

تـــــــدفـــــــع الــــــــــــــــــزوار إلــــــــــى الـــــنـــــظـــــر فـــي 

كيفية تأثير سلوكياتهم الفردية 

بشكل مباشر على كوكبنا.

الـــــــــــرحـــــــــــلـــــــــــة الــــــــــــتــــــــــــي تـــــــــســـــــــتـــــــــغـــــــــرق دقــــــــــائــــــــــق 

مــــــــعــــــــدودة تــــنــــتــــهــــي بـــــعـــــد ذلــــــــــك فـــــــي مــــخــــتــــبــــر الــــقــــيــــم 

الــمــســتــقــبــلــيــة الـــــذي يــجــســد رســـالـــة إكــســبــو 2020 دبــي 

ــــــال بـــالـــمـــســـتـــقـــبـــل«، ويـــمـــثـــل مـــســـاحـــة مــلــيــئــة بـــاألمـــل  »أهـ

تـــطـــرح حــــلــــوالً لـــلـــتـــحـــديـــات والـــقـــضـــايـــا والــــمــــخــــاوف الــتــي 

أثيرت في المراحل السابقة.
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حلول مدروسة
ال شــــك أن الـــمـــلـــفـــات الـــمـــطـــروحـــة عـــلـــى إكـــســـبـــو 2020 دبـــــي مــن 

تمكين المرأة، تعزيز التعليم واللغة العربية، مواجهة التغير 

الــمــنــاخــي، مــكــافــحــة الــفــقــر، هـــو إســـهـــام بــالــغ األهــمــيــة لـــإمـــارات 

مـــن حــيــث إن الــــدولــــة حــريــصــة عــلــى رســــم خـــارطـــة طـــريـــق تمكن 

البشرية من مواجهة التحديات العالمية المشتركة وتحويلها 

إلى فرص مبتكرة، حيث إن الدولة حريصة على تشكيل حقبة 

قوية ومتوازنة في كل المجاالت الخدمية التي تتعلق بخدمة 

البشر حول العالم.

 الــمــعــرض يــصــاحــبــه نـــشـــاط ثــقــافــي وفـــكـــري واقـــتـــصـــادي متميز 

بمساهمة كوكبة مــن العلماء فــي كــل الــمــجــاالت فــي العالم 

ــــلـــــمـــــة الــــمــــســــمــــوعــــة  ــــبـــــوعـــــة مــــــــع الـــــكـ ــــمـــــطـ ــــلـــــمـــــة الـ ــــيـــــة تــــــــمــــــــازج الـــــكـ بـــــغـ

لــتــحــقــيــق رســـالـــة إكــســبــو 2020 دبــــي وأهـــدافـــهـــا، والـــتـــي تجمع 

بـــيـــن الـــعـــلـــم والـــمـــعـــرفـــة وصـــــــوالً إلـــــى نــقــلــة نـــوعـــيـــة نـــحـــو تــحــقــيــق 

ــــبـــــشـــــريـــــة، فــــــهــــــذا الـــــــحـــــــدث الـــــعـــــالـــــمـــــي جـــــاء  ــــلـ مــــســــتــــقــــبــــل مــــــشــــــرق لـ

ليؤكد نهج الدولة في رعاية اإلبــداع والفكر واألدب والفنون 

وتـــعـــزيـــز تــفــاعــلــهــا اإليـــجـــابـــي الـــمـــشـــهـــود لــــه بـــالـــكـــفـــاءة والـــرصـــانـــة 

والمصداقية في نشر القيم والمفاهيم الدولية المعززة لروح 

االنسجام والتفاعل الحضاري.

 إكــــســــبــــو مـــنـــصـــة عـــالـــمـــيـــة بــــــــــارزة وواحــــــــــة تـــســـتـــوعـــب الـــجـــمـــيـــع مــن 

مختلف الجنسيات والثقافات ما يعزز التبادل الثقافي وإثــراء 

المعارف  فيما يتصل بحاضر ومستقبل العالقات بين الحضارة 

الــــعــــربــــيــــة والــــــحــــــضــــــارات األخــــــــــــرى، بــــمــــا يــــســــاهــــم فـــــي إعــــــــــداد قـــــادة 

المستقبل وتحفيزهم على التميز واإلبداع، وقد تم تخصيص 

أســـــبـــــوع كــــامــــل لـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة وعــــقــــد أول قــــمــــة لـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة 

فـــي رحــــاب إكــســبــو، تــحــت شــعــار »حـــــوار الــمــجــتــمــعــات وتــواصــل 

الــحــضــارات«، ببحث حــلــوٍل مــدروســة للمحافظة على مكانتها 

فـــي هــــذا الــمــحــيــط الــمــعــلــومــاتــّي واســـــع االنـــتـــشـــار، حــيــث حملت 

الــدولــة على عاتقها مهمة قــيــادة الــجــهــود مــن أجــل المحافظة 

عـــلـــى الـــلـــغـــة والــــهــــويــــة الـــعـــربـــيـــة، والــــنــــهــــوض الـــحـــقـــيـــقـــي بـــهـــا عــلــى 

مختلف المستويات، باعتبار أن اللغة العربية هي قلب الهوية 

الوطنية، ودرعها وحلقة الوصل التي تربط الماضي بالحاضر 

بالمستقبل. ومن شأن إكسبو أن يواجه التحديات التي تواجه 

لغتنا العربية بخلق إجماع على استخدام التكنولوجيا بطريقة 

جيدة ومناسبة في تطوير استعمال اللغة العربية.
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