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دبي – وائل اللبابيدي

ــــيـــــن الـــــعـــــام لـــلـــجـــامـــعـــة الــــعــــربــــيــــة، إن  أّكــــــــد أحــــمــــد أبــــوالــــغــــيــــط، األمـ

ــــــدول الــعــربــيــة  إكـــســـبـــو 2020 دبـــــي هــــو داللــــــة واضــــحــــة عـــلـــى أن الـ

مثل اإلمارات تمتلك إمكانيات كبيرة وبنى تحتية وموارد بشرية 

قـــــادرة عــلــى اســتــضــافــة األحــــــداث الــعــالــمــيــة والــتــفــاعــل مـــع قضايا 

العالم الخارجي وتعكس التقدم الحاصل في العالم العربي، 

إلــى أن دعــم التعليم »العابر للحدود« وتعزيز التعاون  مشيراً 

االقــتــصــادي واالســتــثــمــاري والــنــقــل الــبــري والــبــحــري هــم مــن أهــم 

المواضيع الملحة التي تهم الوضع العربي في هذه الفترة. 

 إنجازات
وحذر أبو الغيط خالل إحاطة عالمية للجامعة العربية أمس، 

مــن وجـــود قـــوى إقليمية »تــطــل عــلــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة« ترغب 

بــتــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة أو إحــاللــهــا بمنظمات 

إقــلــيــمــيــة أو شـــــرق أوســـطـــيـــة يـــكـــون لـــلـــعـــرب »يـــــد صـــغـــيـــرة فــيــهــا«، 

مـــضـــيـــفـــاً أن »الــــــعــــــرب هـــــم أصـــــحـــــاب هـــــــذا اإلقــــلــــيــــم الــــعــــربــــي وهــــم 

أسياده، والجامعة العربية تمثل هؤالء األسياد«.

وأضاف أبو الغيط أن الجامعة العربية تحظى ألول مرة في 

حدث إكسبو العالمي بجناح خاص لها في إكسبو 2020 دبي 

يسرد قصة الدول العربية ويحتفي بإنجازات الجامعة العربية 

مــشــيــراً إلـــى اســتــحــواذ حــتــى اآلن عــلــى اهــتــمــام أكــثــر مـــن 75 ألــف 

زائـــــر. ويـــركـــز جــنــاح الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــــذي يــحــمــل شــعــار »ألـــف 

مفتاح ومفتاح« على العديد من المواضيع التي تهم الشعوب 

الــعــربــيــة مــثــل الــمــرأة والتنمية االجــتــمــاعــيــة واالســتــقــرار والثقافة 

الـــعـــربـــيـــة وكــــذلــــك فـــــرص الـــتـــكـــامـــل االقــــتــــصــــادي واالجـــتـــمـــاعـــي بــيــن 

الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فـــــي الــــمــــاضــــي والــــحــــاضــــر والـــمـــســـتـــقـــبـــل، مــتــمــنــيــاً 

لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة الــــنــــجــــاح فـــــي اســــتــــضــــافــــة إكـــســـبـــو 

الرياض 2030. 

وأضـــــــــاف: »إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي إنــــجــــاز واضـــــــح جـــــــداً ويـــتـــحـــدث 

عــن نفسه. ورسالتنا فــي إكسبو 2020 دبــي مــن خــالل جناحها 

هــو أن الجامعة العربية التي تعتبر أقــدم منظمة عربية يعود 

تأسيسها إلــى 1945 هــي منظمة حية وقــويــة وفاعلة ومتفاعلة 

مع قضايا وشؤون المنطقة«. 

وأضـــــــــاف: »كـــمـــا نـــؤكـــد أن الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة لــيــســت مــنــظــمــة 

سياسية فــقــط بــل هــي منظمة لــهــا اهــتــمــامــات مــتــعــددة وتبحث 

في شؤون اقتصادية ثقافية ومجتمعية وتعليمية عدة، وهي 

انعكاس للوضع والواقع العربي وتسعى للحفاظ على مصالح 

الــــشــــعــــوب الــــعــــربــــيــــة ومـــــــن هــــنــــا هـــــي قــــــــــادرة عــــلــــى الــــتــــحــــدث بـــاســـم 

الــــــدول الــعــربــيــة فـــي إطـــــار جـــمـــاعـــي. ومــــن يــتــابــع أخـــبـــار الــجــامــعــة 

الــــعــــربــــيــــة يــــجــــد أن الــــجــــامــــعــــة قــــامــــت عــــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال الــــعــــام 

الــمــاضــي بــالــعــديــد مـــن االجــتــمــاعــات عــلــى مــســتــوى وزاري وغــيــره 

والتي بحثت في العديد من القضايا التي تهم الشأن العربي«.

وأشـــــــــــــــار أبــــــــــو الـــــغـــــيـــــط خــــــــــالل اإلحـــــــــاطـــــــــة إلــــــــــى أن تــــــــرويــــــــج بـــعـــض 

اإلعالميين إلعــادة إنشاء الجامعة العربية على أســس جديدة 

ســيــحــول الــجــامــعــة الــعــربــيــة إلــــى مــنــظــمــة »فـــاشـــلـــة«، ولــــن يــكــون 

باإلمكان استعادتها مرة أخرى».

مواضيع ملحة
وشـــــدد أبــــو الــغــيــط عــلــى ضــــــرورة مــعــالــجــة الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا 

التي تهم المنطقة مثل قضية المرأة وعمل األطفال ومنطقة 

ــــاقـــــة بــيــن  ــــقـــــل الــــــبــــــري والـــــبـــــحـــــري ونـــــقـــــل الـــــطـ ــنـ ــ الـــــتـــــجـــــارة الــــــحــــــرة والـ

ــــــدول وكــيــفــيــة تـــعـــزيـــز األمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي وحـــمـــايـــة الــمــؤســســات  الـ

مــــن الـــهـــجـــمـــات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة. وأضــــــــاف: »أعـــتـــقـــد أن األولـــــويـــــة هــي 

للتعليم. فالتعليم عندما يكون مدعماً وعابراً للحدود يحقق 

الكثير مــن فــكــرة الــوحــدة العربية ليس فــي صورتها السياسية 

ــــاق الـــلـــغـــة  ــ ــــآفـ ــ ـــا الــــتــــفــــكــــيــــر بــــشــــكــــل إيـــــجـــــابـــــي بـ ــنـ ــيــ ــــيـــــة. وعــــلــ ــــثـــــقـــــافـ ــــــل الـ بـ

والــحــضــارة العربية الــتــي قــد تعاني الــيــوم مــن بعض التهميش 

وأعــتــقــد أن الــلــغــة الــعــربــيــة تــعــيــش فـــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة وعلينا 

دعمها بشكل أوسع. 

وأمــا الموضوع الثاني الملح فهو أنــه علينا أن ننجح كعرب 

اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً، ودعم التجارة واالستثمار البيني. 

ــبــــحــــري بـــيـــن الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة هــو  ــــبـــــري والــ كـــمـــا أن دعــــــم الـــنـــقـــل الـ

مــــن الـــمـــواضـــيـــع الـــمـــلـــحـــة كـــذلـــك ولـــديـــنـــا الـــعـــديـــد مــــن الــــمــــبــــادرات 

والــجــهــود فــي هــذا الــشــأن. وأعتقد أن مــا يحكم ذلــك هــو وجــود 

التصميم واإلرادة ولــنــا فــي اإلمـــــارات والــصــيــن وكـــوريـــا الجنوبية 

خير أمثلة على ما يمكن تحقيقه من خالل اإلرادة والتصميم«. 

وأضاف أن منظمة االتصاالت العربية عقدت اجتماعاً عن األمن 

السيبراني وضرورة توحيد التشريعات في هذا الشأن وضرورة 

شمل جميع الدول العربية وتجهيزها قدر اإلمكان نظراً ألهمية 

وخطورة هذا األمر وضرورة تحصين الدول والمنظمات العربية 

مقابل هذه المخاطر.

اإلمارات 
تمتلك إمكانيات كبيرة وبنى 
تحتية وموارد بشرية قادرة 
على استضافة األحداث 
العالمية
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دبي – مرفت عبد الحميد 

احــتــفــلــت جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة بــيــومــهــا الــفــخــري فــي »إكــســبــو 2020 

دبــــــــــي«، أمــــــــس، مـــــن خـــــــالل فــــعــــالــــيــــات عـــــــدة بــــــــدأت فـــــي ســــاحــــة الــــوصــــل 

بــــخــــطــــابــــات رســــمــــيــــة، ســـلـــطـــت الـــــضـــــوء عــــلــــى الـــــقـــــواســـــم الـــمـــشـــتـــركـــة بــيــن 

الــشــعــوب الــعــربــيــة، تــالهــا عـــرض مــوســيــقــي، ضـــم مــقــطــوعــات مــخــتــارة 

مـــن قــبــل األكـــاديـــمـــيـــة الــعــربــيــة لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــنــقــل الــبــحــري 

ــــيــــــن الــــعــــام  ــــيـــــط، األمــ ــــمـــــد أبـــــوالـــــغـ الــــتــــابــــعــــة لــــلــــجــــامــــعــــة. وقـــــــد اســـتـــقـــبـــل أحـ

لـــجـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فـــــي جــــنــــاح الــــجــــامــــعــــة، الــــــــذي يـــحـــمـــل شـــعـــار 

»ألــــف مــفــتــاح ومــفــتــاح«، كـــالً مــن مــعــالــي خليفة شــاهــيــن الـــمـــرر، وزيــر 

دولـــة، يعقوب يــوســف الــحــوســنــي، مساعد وزيـــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون 

الدولي لشؤون المنظمات الدولية اإلماراتي، ونجيب محمد العلي، 

الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــمــكــتــب الـــمـــفـــوَّض الـــعـــام فـــي »إكــســبــو 2020 دبــــي«. 

وقــــال أحــمــد أبــوالــغــيــط: »الــجــامــعــة الــعــربــيــة كــانــت حــلــمــاً تــحــقــق حين 

أدركـــــت الـــقـــيـــادات أن الـــوحـــدة ضــــــرورة، وأن الــحــلــم الــمــشــتــرك طــمــوح 

قابل للتحقيق، وهي أول منظمة إقليمية تنشأ في عصرنا الحديث، 

بين  والتاريخية،  والثقافية،  الحضارية،  المشتركات  استثمار  غايتها 

الــشــعــوب الــعــربــيــة مــن المحيط إلـــى الــخــلــيــج، مــن أجـــل تــعــزيــز العمل 

المشترك بين الدول على كل الصعد«. 

وأضاف: »عبر مسيرتها الطويلة صادفت الجامعة العربية لحظات 

مـــنـــيـــرة، كــمــا واجـــهـــت اإلخـــفـــاقـــات، لــكــنــهــا، وكـــمـــا نــــرى جــمــيــعــاً الـــيـــوم، 

مــا زالـــت حية وقــائــمــة ونشطة وحـــاضـــرة«. وأشـــاد أبــوالــغــيــط بــاإلمــارات 

قــــائــــالً: »هــــــذه الــــدولــــة ســتــظــل بـــيـــتـــاً لــلــعــطــاء والـــمـــحـــبـــة، وأرضــــــــاً لــإنــجــاز 

والـــتـــمـــيـــز، وجـــــســـــراً لـــلـــتـــواصـــل والــــتــــالقــــي، وعــــنــــوانــــاً لـــلـــتـــســـامـــح واإلخــــــــاء. 

نــحــن جــمــيــعــاً نشعر بــالــفــخــر لــلــمــشــاركــة فــي حـــدث نــعــده تــاريــخــيــاً بكل 

الــــمــــقــــايــــيــــس. لــــقــــد وعـــــــــدت اإلمــــــــــــــارات بـــنـــســـخـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــــــن إكـــســـبـــو، 

ــــادرون على  ــ وقـــدمـــت لــنــا حـــدثـــاً مـــبـــهـــراً ودلــــيــــالً عــمــلــيــاً عــلــى أن الـــعـــرب قـ

االبتكار، وأن طاقاتهم الخالقة بال حدود، وأن أحالمهم وطموحاتهم 

تالمس عنان السماء«.

 ألف مفتاح ومفتاح
وقــــال مــعــالــي خــلــيــفــة شــاهــيــن الـــمـــرر، »شـــعـــار )ألــــف مــفــتــاح ومــفــتــاح(، 

الـــــــذي يــحــمــلــه جــــنــــاح الـــجـــامـــعـــة، خـــــالل أول مـــشـــاركـــة لـــهـــا فــــي إكــســبــو 

ــــربـــــي تـــحـــقـــيـــقـــه،  دولـــــــــــي، يـــــقـــــدم رؤيــــــــــة واضــــــحــــــة لــــمــــا يــــمــــكــــن لــــلــــعــــالــــم الـــــعـ

مستفيداً من إمكانات ُدوله جميعا، ولعلَّه ُيكرس الكثير من الدالالت 

التي ُتبرز قيمة ومكانة هذا اإلقليم المهم، والحيوي، واالستراتيجي 

في العالم، والذي تمثله الجامعة العربية؛ حيث يصطحب الجناح 

زواره فــــي رحــــلــــة مــــن اإلنــــــجــــــازات الـــعـــربـــيـــة، عـــلـــى مـــــــدار ســـبـــعـــة عـــقـــود، 

وُيتيح لهم فرصة العثور على )مفاتيح( عالم عربي متكامل مزدهر«.   

وتضمن العرض الموسيقي الــذي قدمته األكاديمية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحري إلحياء هذا اليوم المميز أغاني »المجد 

لــــــك يــــــا وطـــــنـــــي الــــــعــــــربــــــي«، و»صــــــــــــوت بــــــــــــــالدي«، و»أنــــــــــــا جـــــــنـــــــدي«، وهــــي 

اخــتــيــارات مخصصة لــهــذا الــيــوم، الـــذي تجمع فــيــه األغــنــيــات المعاني 

األصيلة لألمة العربية.

 تكريم
 واحتفلت جامعة الدول العربية بالنساء المتميزات الفائزات بجائزة 

»التميز للمرأة العربية« في دورتها للعام 2020، من القطاع الصحي 

من مختلف البلدان، بحضور أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة 

الدول العربية، ونورة السويدي األمين العام لالتحاد النسائي العام، 

ــــيـــــس قـــطـــاع  والــــســــفــــيــــرة هــــيــــفــــاء أبــــــــو غــــــزالــــــة األمــــــيــــــن الــــــعــــــام الــــمــــســــاعــــد رئـ

الشؤون االجتماعية، وعدد من سفراء الدول العربية باإلمارات.

وأكـــــــد  أبـــــو الـــغـــيـــط الـــــــدور االســـتـــراتـــيـــجـــي والــــقــــيــــادي، الــــــذي تـــقـــوم بــه 

ــــتـــــصـــــاد الــــمــــعــــرفــــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  الــــقــــيــــاديــــات الـــنـــســـائـــيـــة فـــــي تــــطــــويــــر االقـ

الــــمــــدنــــي والــــنــــهــــوض  الـــمـــجـــتـــمـــع  بـــــشـــــأن  الـــــحـــــديـــــث، واالرتــــــــقــــــــاء  واإلداري 

ـــقــــطــــاعــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، كـــمـــا ثـــمـــن جـــهـــود  بـــالـــمـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة والـ

حــكــومــة دولـــــة اإلمــــــــارات، وســـمـــو الــشــيــخــة فــاطــمــة بــنــت مـــبـــارك رئــيــســة 

االتــــحــــاد الــنــســائــي الـــعـــام رئــيــســة الــمــجــلــس األعـــلـــى لـــألمـــومـــة والــطــفــولــة 

الــرئــيــســة األعــلــى لــمــؤســســة الــتــنــمــيــة األســـريـــة فــي دعـــم مــشــاركــة الــمــرأة 

الفاعلة بجميع القطاعات.  وقــال: حرصاً من الجامعة العربية على 

ــــيـــــال الـــنـــســـائـــيـــة الـــــواعـــــدة والــــقــــيــــاديــــات الـــشـــابـــة عـــلـــى االبـــتـــكـــار،  حــــث األجـ

والــتــمــيــز، ودعــــم االقــتــصــاد الــوطــنــي خــصــصــت جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 

جائزة للتميز للمرأة العربية.

 جائزة التميز
ونـــظـــم قـــطـــاع الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة- إدارة الـــمـــرأة واألســــــرة والــطــفــولــة- 

فعالية جائزة التميز للمرأة العربية بدورتها األولى في المجال الطبي 

لـــعـــام 2020، بــالــتــعــاون مـــع االتــــحــــاد الــنــســائــي الـــعـــام اإلمــــاراتــــي وهــيــئــة 

األمم المتحدة للمرأة بجناح المرأة في معرض »إكسبو 2020 دبي« 

عصر أمس االثنين.

وكـــــــرم أبـــــو الـــغـــيـــط الـــطـــبـــيـــبـــات الــــفــــائــــزات مــــن اإلمـــــــــــارات، والـــبـــحـــريـــن، 

والجزائر، والسعودية، وعمان، وفلسطين،  وقطر، ولبنان، ومصر 

العربية والعراق.

مسيرة التطور
ومــن ناحيتها قالت نــورة السويدي: الــمــرأة عامل مساعد في مسيرة 

ــــطــــــور، فــــأصــــبــــحــــت مــــــثــــــاالً مـــــشـــــرفـــــاً يــــحــــتــــذى بــــــه فــــــي الـــــعـــــالـــــم الــــعــــربــــي  ــتــ ــ الــ

واإلســـــــالمـــــــي، بـــــل وعــــلــــى الـــمـــســـتـــوى الــــــدولــــــي، وفــــــي اإلمــــــــــــارات كــــــان لــهــا 

الحظ األوفــر من ثمار النهضة ومسيرة العطاء والتمكين واالهتمام. 

ويأتي االحتفال انطالقاً من اهتمام جامعة الدول العربية بتعزيز دور 

الــمــرأة العربية الفعال فــي المجتمع، حيث اقترحت األمــانــة العامة 

لجامعة الدول العربية إطالق مبادرة جائزة التميز للمرأة العربية عام 

2020، وهي عبارة عن جائزة عينية تمنح لشخصيات نسائية عربية 

في أحــد المجاالت، التي يتم تحديدها سنوياً.  ومــن ناحيتها أعربت 

الــفــائــزة اإلمــاراتــيــة الــدكــتــورة كلثم الــبــلــوشــي مــن وزارة الــصــحــة ووقــايــة 

المجتمع عــن ســعــادتــهــا بــالــجــائــزة، كــمــا أعــربــت عــن فــخــرهــا واعــتــزازهــا 

بالطفرة الهائلة في التنمية واإلنــجــازات العمالقة والمكانة الريادية، 

التي تحتلها دولة اإلمارات العربية المتحدة على المستويين اإلقليمي 

والعالمي.

الجامعة  العربية تضيء على القواسم المشتركة بين الشعوب

يوم فخري للمنظمة.. ومفاتيح بيت العرب بجناحها في »إكسبو«

« أبو الغيط يكّرم المتميزات في »إكسبو« بحضور نورة السويدي | تصوير: زافير ويلسون

« احتفاالت اليوم الفخري لجامعة الدول العربية في »إكسبو 2020 دبي« |  تصوير: إبراهيم صادق 
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العرب 
 قادرون على االبتكار 
 وطاقاتهم الخالقة
 بال حدود
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دبي – البيان 

نـــظـــم جــــنــــاح الـــبـــوســـنـــة والــــهــــرســــك فـــــي »إكــــســــبــــو 2020 دبــــــي«، 

بـــحـــضـــور ديـــنـــيـــس زفــــيــــزديــــك، رئـــيـــس الــــوفــــد، الـــمـــتـــحـــدث بــاســم 

ـــة والـــــــهـــــــرســـــــك، وإديـــــــــن  ـــنــ ــبـــــوســ ــ ــــان الـ ــــمــ ــــرلــ مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب فـــــــي بــ

فـــــورتـــــو، رئــــيــــس وزراء كـــانـــتـــون ســـرايـــيـــفـــو، وعـــــدنـــــان ديــلــيــتــش، 

وزيـــر االقــتــصــاد فــي كــانــتــون سراييفو فــي البوسنة والــهــرســك، 

جلسة تعريفية للترويج لبيئة األعــمــال المثالية في البوسنة 

والهرسك، أمام زوار »إكسبو 2020 دبي«. 

وأظـــــهـــــر الـــــمـــــســـــؤولـــــون خـــــــال الـــجـــلـــســـة زيــــــــــادة االســــتــــثــــمــــارات 

األجـــنـــبـــيـــة الــــمــــبــــاشــــرة، األمـــــــر الـــــــذي ســــاعــــد الـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك 

المحتملين.  للمستثمرين  مثالية  كــوجــهــة  مكانتها  إبــــراز  عــلــى 

وفـــــضـــــاً عـــــن ذلـــــــك، ألــــقــــى هــــــذا الـــــحـــــدث الـــــضـــــوء عـــلـــى مــخــتــلــف 

الـــصـــنـــاعـــات والـــقـــطـــاعـــات الـــجـــذابـــة، وفـــــرص الـــتـــعـــاون الــتــجــاري 

المتاحة فــي الــبــاد عبر العديد مــن القطاعات، بما فــي ذلك 

الــــزراعــــة، وصــنــاعــة الــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة، واســتــغــال الــغــابــات 

ــــاعـــــة الــــــمــــــعــــــادن، وقـــــطـــــع غـــــيـــــار الـــــســـــيـــــارات،  ــــنـ واألخـــــــــشـــــــــاب، وصـ

والسياحة، واألدوية.. وغيرها من فرص األعمال.

وتعليقاً على تنظيم هذه الجلسة، قال إدين فورتو، رئيس 

الـــبـــوســـنـــة والــــهــــرســــك: إن مــنــظــومــة  وزراء كـــانـــتـــون ســـرايـــيـــفـــو - 

األعــمــال في بادنا تتمتع بالكثير من المقومات التي تتيحها 

للمهتمين، وعــلــى مـــدى الــســنــوات األخـــيـــرة، حــقــقــت عاقاتنا 

الدولية نتائج مثمرة. إننا نرى في مشاركتنا بمعرض »إكسبو 

2020 دبـــــــــي« فـــــرصـــــة مــــثــــالــــيــــة لـــــعـــــرض الـــــمـــــزيـــــد مــــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل 

حول بيئة التجارة واألعمال في الباد، ونتطلع للتوصل إلى 

شــــراكــــات عــــديــــدة، لــتــعــزيــز الـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بـــيـــن اإلمـــــــارات 

العربية المتحدة والبوسنة والهرسك.

لــلــبــوســنــة  الــــمــــســــاحــــة اإلجــــمــــالــــيــــة  إلـــــــى أن 51.3% مـــــن  يــــشــــار 

والهرسك تتكون مــن أراٍض صالحة لــلــزراعــة، ومـــراٍع جبلية، 

ومساحات مثالية لغرض الرعي، فضاً عن البساتين وكروم 

العنب. وإلى جانب ذلك، تحقق صناعة السيارات أيضاً نمواً 

مستمراً، األمر الذي يجعل منها قطاعاً مربحاً للغاية، حيث 

تــركــز عــلــى تــصــديــر 90% مـــن مــنــتــجــاتــهــا فـــي الــمــتــوســط إلـــى 30 

دولــــــة. وعــــــاوة عــلــى ذلـــــك، حــقــق قـــطـــاع األدويـــــــة قــيــمــة قــدرهــا 

334 مليون يـــورو فــي الــعــام 2020، بــزيــادة قــدرهــا 4% تقريباً 

الـــمـــعـــدنـــيـــة  الــــصــــنــــاعــــات  فــــــي حــــيــــن أن  بــــالــــعــــام 2019،  مــــقــــارنــــة 

الــكــهــربــائــيــة تــعــد أنــجــح الــصــنــاعــات فـــي الـــبـــاد. وســلــط الــحــدث 

الضوء على العوامل التي ترتقي بمكانة الباد كمركز تجاري 

جذاب، بما في ذلك الوصول إلى السوق الموحدة، والنظام 

المشجع،  والتنظيمي  االقــتــصــادي  وإطــــاره  المستقر،  الــمــالــي 

وتـــــعـــــود هــــــذه الــــعــــوامــــل مــجــتــمــعــة بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى لــلــمــســتــثــمــريــن 

األجانب.

البوسنة.. مزايا استثمارية شاملة

لطيفة بنت محمد خالل لقائها صّناع أفالم ومصممي رسوم متحركة:

حريصون على تجاوز التحديات أمام اإلبداع

« مشاركون في 
فعالية االستثمار 
بجناح البوسنة | البيان 

«  لطيفة بنت محمد خالل لقائها عددًا من صّناع ومصممي 
الرسوم المتحركة في جناح مركز الشباب بحضور  هالة بدري 
وسعيد خرباش  |   وام

دبي - وام 

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، 

رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي )دبي للثقافة( وعضو 

مــجــلــس دبـــــي، عـــــدداً مـــن صـــّنـــاع األفـــــام ومــصــمــمــي الـــرســـوم 

المتحركة )Animation( فــي دولــة اإلمــــارات وغيرهم من 

الــكــوادر اإلبداعية في قطاع األلــعــاب، ضمن جلسة ُعقدت 

فـــي جــنــاح مــركــز الــشــبــاب فـــي »إكــســبــو 2020 دبـــــي«، وذلـــك 

في إطار سلسلة المجالس واللقاءات التي تحرص سموها 

ــــتـــــواصـــــل مـــــع مـــخـــتـــلـــف مــــكــــونــــات الـــقـــطـــاع  مـــــن خــــالــــهــــا عــــلــــى الـ

الــثــقــافــي واإلبـــداعـــي فــي دبـــي مــن مــؤســســات وأفـــــراد، تــأكــيــداً 

لنهج الهيئة الدائم في تعزيز جسور التفاعل اإليجابي مع 

المجتمع اإلبداعي.

مشاركة
شــــــارك فــــي الـــجـــلـــســـة هـــالـــة بــــــــدري، مـــديـــر عـــــام هــيــئــة الــثــقــافــة 

والـــفـــنـــون فـــي دبـــــي؛ ونـــــوف تــهــلــك، مـــديـــر إدارة تــنــفــيــذي في 

مـــكـــتـــب رئــــيــــســــة »دبــــــــي لــــلــــثــــقــــافــــة«؛ والـــــدكـــــتـــــور ســـعـــيـــد مــــبــــارك 

خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الُفنون واآلداب في هيئة 

»دبـــــــي لـــلـــثـــقـــافـــة«، ومـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــــكـــــوادر الــمــبــدعــة 

استعرضت تجربتها وأنشطتها في إطار المنظومة اإلبداعية 

فـــي دبــــي، كــمــا تــطــرق الــمــشــاركــون إلـــى مــنــاقــشــة المتطلبات 

الازمة لمواصلة القطاع للنمو واالزدهار.

وفـــي هـــذه الــمــنــاســبــة، أعــربــت ســمــو الــشــيــخــة لطيفة بنت 

محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم عــن تــقــديــرهــا لــمــا لمسته خــال 

الــلــقــاء مـــن صـــراحـــة وانــفــتــاح وروح تـــواقـــة لــلــتــعــاون، خــاصــًة 

وأن الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــقـــاط الــــتــــي تــــم الـــتـــطـــرق إلـــيـــهـــا هــــي مــحــل 

اهتمام وجــهــود »دبــي للثقافة«، وقــالــت سموها: »سعدت 

بــلــقــاء هــــذه الــنــخــبــة مـــن الــــكــــوادر الــمــحــلــيــة الــمــبــدعــة، ونــحــن 

حريصون كل الحرص على االستماع إلى آرائهم النابعة من 

شــغــف حــقــيــقــي بــإبــداعــاتــهــم وتــجــاربــهــم، كــمــا أنــنــا حــريــصــون 

على الــوقــوف على مــا قــد يــواجــهــون مــن تــحــديــات للنظر في 

أكـــثـــر الــســبــل فــاعــلــيــة لــتــحــيــيــدهــا وتـــجـــاوزهـــا. فـــهـــذه الـــلـــقـــاءات 

تساعدنا على رصد احتياجات وتوجهات القطاع اإلبداعي، 

إلــيــهــا خـــال صياغة  وكــانــت بمثابة مرجعية مهمة اســتــنــدنــا 

اســتــراتــيــجــيــتــنــا وخــطــطــنــا خــــال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، 

وهـــــــي تـــشـــكـــل كـــــذلـــــك مـــــصـــــدر دعـــــــم لــــنــــا فـــــي صــــيــــاغــــة خــطــطــنــا 

المستقبلية للقطاع اإلبداعي«.

أولويات
وأضافت سمّوها قائلًة: »صناعة األفام والرسوم المتحركة 

مــن الــمــجــاالت اإلبــداعــيــة الــمــهــمــة الــتــي تــأتــي ضــمــن أولــويــات 

أجــنــدة عمل دبــي للثقافة، ونتطلع للتعاون مــع المعنيين 

بــــالــــقــــطــــاع لــــرســــم خـــــارطـــــة طــــريــــق مـــثـــالـــيـــة تـــســـهـــم فـــــي تــحــقــيــق 

نـــمـــوه وازدهـــــــــــاره. ســعــيــنــا مــــن خـــــال الـــلـــقـــاء إلـــــى تـــحـــديـــد أبــــرز 

أولــويــات األطــــراف الــفــاعــلــة، وســنــواصــل استضافة مــزيــد من 

اللقاءات لتكوين رؤية شاملة ألولويات العمل ضمن خطة 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واقـــعـــيـــة وفــــّعــــالــــة لــلــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة تــســتــهــدف 

تحقيق إنجازات ملموسة تدعم مستقبل هذه الصناعة«.

مكانة بارزة
وأجمع الحضور على المكانة البارزة التي تتمتع بها دبي في 

ضـــوء مــا تتسم بــه مــن انــفــتــاح ورؤيــــة واعــيــة تعلي مــن شــأن 

ــــــداع والــمــبــدعــيــن، ومــــا تــمــتــلــكــه مـــن بــنــيــة تــحــتــيــة مــتــطــورة  اإلبـ

تـــدعـــم عــمــلــيــات اإلنــــتــــاج اإلبــــداعــــي عــلــى تـــنـــّوع أشـــكـــالـــهـــا، كما 

نــــّوهــــوا بــالــمــكــانــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا دبــــي كــــواحــــدة مـــن أكــثــر 

المدن المرغوبة للعيش والعمل على مستوى العالم.

وتطرق المشاركون في الجلسة إلى مجموعة من النقاط 

ــــتـــــطـــــويـــــر.  ــــزيــــــد مـــــــن الـــــــدعـــــــم والـ ــــا بـــــحـــــاجـــــة إلـــــــــى مــ ــــهــ ــــتــــــي رأوا أنــ الــ

وخُلَصت الجلسة إلــى مجموعة من التوصيات التي سيتم 

ــــيـــــة »دبـــــــي  ــــيـــــجـ ــــتـــــراتـ ـــة اسـ ــــاغــ ــيـ ــ ــبـــــان خـــــــــال صـ ــ أخـــــــذهـــــــا فـــــــي الـــــحـــــسـ

للثقافة« المستقبلية لهذا القطاع.

ُيــشــار إلـــى أن لــقــاء ســمــو الــشــيــخــة لطيفة بــنــت مــحــمــد بن 

ــــــد آل مـــكـــتـــوم مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن مـــبـــدعـــي قــــطــــاع األفـــــام  راشـ

ــــتـــــحـــــركـــــة يــــــأتــــــي امـــــــــــتـــــــــــداداً لــــــلــــــقــــــاءات ومــــجــــالــــس  والـــــــــرســـــــــوم الـــــمـ

مــتــعــددة حــرصــت ســمــوهــا عــلــى عــقــدهــا عــلــى مـــدار الــســنــوات 

الثقافي واإلبــداعــي  بالقطاع  المعنيين  الماضية مع  القليلة 

في دبي وأبــرز المؤثرين في مسيرته، ســواء من مؤسسات 

أو أفـــــــراد، ضــمــن حـــــوار حـــيـــوي ومــثــمــر هـــدفـــه تــحــقــيــق تنمية 

مستدامة للعمل الثقافي واإلبــداعــي في دبي وعموم دولة 

اإلمارات.

سموها:
« هذه اللقاءات تساعدنا على 
رصد احتياجات وتوجهات 
القطاع اإلبداعي 

« نتطلع للتعاون مع المعنيين 
بالقطاع لرسم خارطة طريق 
مثالية لنموه وازدهاره

« لطيفة بنت محمد خالل الفعالية في جناح مركز الشباب | وام
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دبي - وام 

اخــتــتــمــت مـــســـاء أمــــس أعـــمـــال الـــــــدورة الــثــانــيــة والـــعـــشـــريـــن من 

مــؤتــمــر الـــــوزراء الــمــســؤولــيــن عــن الـــشـــؤون الــثــقــافــيــة فــي الــوطــن 

الــعــربــي، الــتــي اســتــضــافــتــهــا دولــــة اإلمــــــارات عــلــى مــــدار يــومــيــن، 

بــــإكــــســــبــــو 2020 دبـــــــــــي، ونـــظـــمـــتـــهـــا  ــــلـــــمـــــعـــــارض  لـ ــــز دبـــــــــي  ــــركــ فـــــــي مــ

بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــمـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة  الــــثــــقــــافــــة والـــــشـــــبـــــاب،  وزارة 

لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والـــعـــلـــوم »األلـــكـــســـو«، وبــمــشــاركــة 18 وزيــــراً 

مــســؤوالً عــن الــشــؤون الثقافية فــي الــوطــن الــعــربــي، وجامعة 

الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، ومـــنـــظـــمـــة األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــم 

والـــثـــقـــافـــة »الـــيـــونـــســـكـــو«، ومـــنـــظـــمـــة الـــعـــالـــم اإلســـــامـــــي لــلــتــربــيــة 

والــــعــــلــــم والــــثــــقــــافــــة »اإليــــســــيــــســــكــــو«، ومــــكــــتــــب الــــتــــربــــيــــة الـــعـــربـــي 

ــــمــــــواقــــــع  ــــمـــــي لــــلــــمــــعــــالــــم والــ ــــالـ ــــلـــــس الـــــعـ ــــمـــــجـ ــــيـــــج، والـ ــلـ ــ لـــــــــــدول الـــــخـ

»إيكوموس«، والهيئة العربية للمسرح.

وقـــــالـــــت مــــعــــالــــي نــــــــورة بــــنــــت مـــحـــمـــد الـــكـــعـــبـــي وزيــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة 

والـــشـــبـــاب، رئـــيـــس الــــــدورة الــثــانــيــة والــعــشــريــن لــمــؤتــمــر الــــــوزراء 

الــــمــــســــؤولــــيــــن عــــــن الـــــــشـــــــؤون الــــثــــقــــافــــيــــة:»يــــعــــد الــــمــــؤتــــمــــر مــنــصــة 

رئيسة لتعزيز آفــاق الــتــعــاون الثقافي الــعــربــي، وبــلــورة أبعاده 

الــجــديــدة، لتعزيز حــضــور الــثــقــافــة الــعــربــيــة واالرتـــقـــاء بــهــا، لــذا 

تحرص دولة اإلمارات على التعاون االستراتيجي مع المنظمة 

الـــعـــربـــيـــة لــلــتــربــيــة والـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم )األلــــكــــســــو( فــــي الـــجـــوانـــب 

المتعلقة بمجاالت عملها كافة«، موضحة أن استضافة هذا 

المؤتمر، هو ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في دعم الثقافة 

العربية باعتبارها الجسر الذي يربط بين شعوب المنطقة.

وأضـــــافـــــت: اســـتـــطـــاع مـــعـــالـــي الـــــــــوزراء خـــــال أعــــمــــال الــمــؤتــمــر 

تـــحـــقـــيـــق رؤيــــــــة ثـــقـــافـــيـــة عــــربــــيــــة طــــمــــوحــــة، بـــنـــقـــاشـــهـــم عــــــــــدداً مــن 

الـــمـــواضـــيـــع الــــتــــي ُتـــعـــنـــى بــــالــــشــــأن الـــثـــقـــافـــي الــــعــــربــــي الـــمـــشـــتـــرك، 

ــــلـــــى رأســـــهـــــا مــــراجــــعــــة الــــخــــطــــة الــــشــــامــــلــــة لـــلـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة،  وعـ

ومــقــتــرح اإللــكــســو حـــول وضـــع نــظــام لسفير الــثــقــافــة العربية، 

واســـــــتـــــــعـــــــراض خـــــــارطـــــــة الـــــعـــــمـــــل الــــخــــمــــســــيــــة لــــلــــمــــلــــفــــات الــــعــــربــــيــــة 

المشتركة لتسجيل التراث غير المادي مع اليونسكو، الفتًة 

إلــــــى أن حــــــــوار الــــــــــــوزراء مـــــع الــــشــــبــــاب الــــعــــربــــي، شـــكـــل نـــمـــوذجـــاً 

ملهماً لما يجب أن يكون عليه التواصل بين صناع القرار في 

القطاع الثقافي والفئة المستهدفة لوزراء الثقافة.

وشــكــرت الـــــوزراء والــحــضــور كــافــة عــلــى مــشــاركــتــهــم فــي أبــرز 

الــفــعــالــيــات الـــتـــي عـــقـــدت بـــالـــتـــوازي مـــع الــمــؤتــمــر والـــتـــي شملت 

افتتاح قمة اللغة العربية وجائزة ومهرجان البردة، وأشارت 

إلــــــى أن الـــمـــؤتـــمـــر تــــم تـــتـــويـــجـــه بــــإعــــان اإلمـــــــــــارات لـــلـــغـــة الــعــربــيــة 

والــــذي أعــلــن عــنــه صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعاه الله،.

مرحلة جديدة
وقال الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية 

لــلــتــربــيــة والـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم: افــتــتــحــنــا مـــرحـــلـــًة جــــديــــدًة لــلــعــمــِل 

ثــِة للثقافة  الــثــقــافــيِّ فــي بــلــداِنــنــا العربية بفضِل الــخــطــِة الــُمــحــدَّ

الــــعــــربــــيــــة، وبـــفـــضـــل الــــمــــشــــاريــــِع الـــثـــقـــافـــيـــِة الــــعــــربــــيــــِة الـــمـــشـــتـــركـــة 

الـــتـــي ســـتـــعـــزُز تـــعـــاوَنـــنـــا الـــعـــربـــّي وســـُتـــوّفـــر اإلحــــاطــــَة والـــمـــســـاعـــدَة 

ــــــــــُن الــــــــتــــــــأهــــــــيــــــــَل الـــــــــــــــضـــــــــــــــروريَّ لــــــــكــــــــوادرنــــــــا  لـــــمـــــســـــتـــــحـــــقـــــيـــــهـــــا، وســــــــــتــــــــــؤمِّ

ولمؤسساتنا الثقافية في عديد المجاالت، كما ستمنح ُدوَلنا 

المناسباِت اإلقليميِة  تــكــوَن فــي مستوى  العربية الفرصَة ألن 

والدوليِة القادمة. 

وأضــــــــــــــاف: »ســـــتـــــظـــــلُّ الــــمــــنــــظــــمــــُة الــــعــــربــــيــــة لــــلــــتــــربــــيــــة والــــثــــقــــافــــة 

والعلوم )ألكسو( على عهدها في احتضاِن المشاريِع العربيِة 

المشتركة ودعِمها وتأطيِرها، وستعمُل على متابعِة وتنفيِذ 

تــم اعتماُدها  التي  مــخــرجــاِت هــذا المؤتمر والسيما المشاريَع 

مـــن طــــرف الـــــــــوزراء، وســـنـــواصـــُل مــــدَّ جـــســـوِر الـــتـــعـــاوِن والـــحـــوار 

مع كلِّ الشركاء الذين نتقاسم معهم نفَس المبادِئ ونفَس 

الــــقــــَيــــم، وســــنــــكــــوُن خـــيـــَر ســـفـــيـــٍر لــثــقــافــِتــنــا الـــعـــربـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 

الـــمـــحـــافـــِل الـــدولـــيـــة وســـنـــعـــمـــُل عـــلـــى جـــعـــِل تـــراِثـــنـــا مـــنـــبـــَع هــويــتــنــا 

ومصدَر افتخارنا وأحَد ركائِز اقتصادياتنا«.

مشاريع جديدة 
ورّكزت الدورة الثانية والعشرين على جملة من الموضوعات، 

أبــــرزهــــا تــقــريــر حـــالـــة الــلــغــة الـــعـــربـــّيـــة ومــســتــقــبــلــهــا الـــــذي تــصــدره 

الـــــــــوزارة بـــالـــشـــراكـــة مــــع الــمــجــلــس االســــتــــشــــاري لــلــغــة الــعــربــيــة؛ 

وبـــحـــث ســـبـــل الـــتـــعـــاون إلطــــــاق مـــشـــاريـــع جــــديــــدة فــــي مـــجـــاالت 

الثقافة والتراث واللغة العربية وتطويرها.

ورحــــــب الـــــــــوزراء والـــمـــســـؤولـــون فــــي نـــهـــايـــة أعــــمــــال الــمــؤتــمــر؛ 

بطلب المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة اســتــضــافــة مــؤتــمــر الــــوزراء 

المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته 

الثالثة والعشرين المزمع تنظيمها سنة 2022.

بيان الدولة 
ــــقـــــت مـــعـــالـــي نــــــــورة الـــكـــعـــبـــي بــــيــــان الــــــدولــــــة فـــــي خــــتــــام أعـــمـــال  وألـ

المؤتمر الذي حمل عنوان »مراجعة الخطة الشاملة للثقافة 

ــــثـــــهـــــا«. وجــــــــــاء فــــــي الـــــبـــــيـــــان: »انـــــعـــــقـــــدت الــــــــــدورة  الــــعــــربــــيــــة وتـــــحـــــديـ

الــثــانــيــة والـــعـــشـــرون لــمــؤتــمــر الــــــوزراء الــمــســؤولــيــن عـــن الــشــؤون 

الـــثـــقـــافـــيـــة فـــــي الـــــوطـــــن فـــــي ظــــــرف تـــــواجـــــه فـــيـــه الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة 

تحديات متعددة ومتزايدة تفرض عليها إعادة صياغة شاملة 

ألولــويــاتــهــا وأهــدافــهــا وطـــرق عــمــلــهــا، وفـــي مقدمتها متغيرات 

الــتــي تمس الثقافة العربية فــي خصوصياتها  الــجــديــد  الــعــالــم 

ومرتكزاتها الفكرية واالجتماعية والتربوية، إضافة إلى تطور 

ســـــيـــــاســـــات الــــحــــوكــــمــــة الــــثــــقــــافــــيــــة وثــــــــــــورة الــــمــــعــــلــــومــــات وســــطــــوة 

الـــــمـــــنـــــصـــــات الــــــرقــــــمــــــيــــــة، وحـــــــــــــــاالت الــــــــــطــــــــــوارئ واألزمــــــــــــــــــــات كـــــأزمـــــة 

كـــوفـــيـــد 19 الـــتـــي خــلــخــلــت الــمــفــاهــيــم وقـــلـــبـــت أولـــــويـــــات الــعــالــم 

ــــظــــــروف  ــــثـــــقـــــافـــــة ومــــكــــانــــتــــهــــا فـــــــي الــ ورســـــــخـــــــت الـــــقـــــنـــــاعـــــات بـــــــــــدور الـ

الــــعــــاديــــة واالســـتـــثـــنـــائـــيـــة. مــــن هـــنـــا وعـــلـــى ضـــــوء الـــتـــحـــديـــات الــتــي 

تـــــواجـــــه الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة نــــاقــــش مـــؤتـــمـــر الــــــــــــوزراء الـــمـــســـؤولـــيـــن 

عــــن الــــشــــؤون الــثــقــافــيــة فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي فــــي دورتـــــــه الــثــانــيــة 

والعشرين،«نتائج مشروع مراجعة الخطة الشاملة للثقافة 

العربية وتحديثها»باعتبارها موضوعاً رئيساً«.

ــــيـــــان اإلمـــــــــــــــارات: »انــــطــــلــــق مـــــشـــــروع الــــمــــراجــــعــــة مــن  وأضــــــــــاف بـ

ــــيــــــزت الـــمـــشـــهـــد  ــــتــــــي مــ ـــــورات الــ ــــــطــ ــتـ ــ اســــــتــــــعــــــراض تـــحـــلـــيـــلـــي ألهـــــــــم الـــ

الثقافي العربي خال العشرين المنصرمة، وما اكتنف هذه 

التطورات من مابسات وما حاق بها من مستجدات سياسية 

ــــا أفــــــرزتــــــه مـــــن تــــحــــديــــات ورهـــــانـــــات  ــ واقــــتــــصــــاديــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة ومـ

جــــديــــدة. أكــــد الــــــــوزراء الـــمـــســـؤولـــون عـــن الــــشــــؤون الــثــقــافــيــة في 

ــــربــــــي، عــــلــــى أهــــمــــيــــة مـــــخـــــرجـــــات مــــــشــــــروع مــــراجــــعــــة  ــــعــ الــــــوطــــــن الــ

الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها في تيسير التبادل 

الـــثـــقـــافـــي وتــــطــــويــــر الـــعـــمـــل الـــثـــقـــافـــي الــــعــــربــــي الــــمــــشــــتــــرك. وقـــــدم 

رؤســــاء الـــوفـــود فــي كلماتهم الــتــوجــهــات االســتــراتــيــجــيــة لــلــدول 

الــعــربــيــة فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد جــائــحــة كــوفــيــد 19، الـــتـــي أكـــدت 

ضـــــــــرورة تـــفـــعـــيـــل الــــمــــشــــروع الـــثـــقـــافـــي الــــعــــربــــي الـــمـــشـــتـــرك الـــــذي 

يساهم في صيانة الهوية العربية وحماية األجيال الناشئة من 

مخاطر التطرف واالنحراف«.

كــمــا بــحــث الــمــؤتــمــر ســبــل وآلـــيـــات تــعــزيــز الـــوحـــدة الــثــقــافــيــة 

ــــا مـــــــن خـــــــــال بــــــنــــــاء مـــجـــتـــمـــعـــات  ــــهـ ــــتـ ــــتـــــدامـ ــــيـــــة وضـــــــمـــــــان اسـ الـــــعـــــربـ

الـــمـــعـــرفـــة الـــمـــتـــعـــددة والـــشـــمـــولـــيـــة، وضــــــــرورة انـــفـــتـــاح الــثــقــافــة 

الثقافات  العربية على ثقافات العالم، وتعزيز األواصـــر مــع 

اإلنسانية واإلســهــام الــفــاعــل فــي صياغة الــمــشــروع الحضاري 

اإلنـــــــســـــــانـــــــي فـــــــي إطــــــــــــار قـــــيـــــم االخـــــــــتـــــــــاف والـــــــتـــــــنـــــــوع، مـــــــع مــــــراعــــــاة 

خصوصيات الثقافة العربية الزاخرة حضارياً وتراثياً وتاريخياً 

ومــعــرفــيــاً، لكونها تستمد ديمومتها وصــيــرورتــهــا مــن تنوعها 

وعــراقــتــهــا وتـــعـــدد مــنــاهــلــهــا الــجــغــرافــيــة والــتــاريــخــيــة والــلــغــويــة 

والعرقية.

وفــــي خـــتـــام أعـــمـــال الــمــؤتــمــر عــبــر الــــــــوزراء الـــمـــســـؤولـــون عن 

الـــــشـــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة فـــــي الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي عـــــن عـــظـــيـــم شــكــرهــم 

وامــــتــــنــــانــــهــــم لـــــدولـــــة اإلمـــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة الــــمــــتــــحــــدة عــــلــــى حــســن 

الــتــنــظــيــم واالســـتـــقـــبـــال وكــــــرم الـــضـــيـــافـــة، وعـــلـــى مــــا وفــــرتــــه مــن 

دعــــم لـــمـــشـــروع مـــراجـــعـــة وتـــحـــديـــث الــخــطــة الــشــامــلــة لــلــثــقــافــة 

العربية، كما وجه المؤتمر شكره وتقديره للمنظمة العربية 

ــــلـــــوم عــــلــــى دورهــــــــــا فـــــي تـــنـــســـيـــق الـــعـــمـــل  لـــلـــتـــربـــيـــة الــــثــــقــــافــــة والـــــعـ

الـــثـــقـــافـــي الـــعـــربـــي الـــمـــشـــتـــرك وتـــعـــزيـــز الــــوحــــدة الــثــقــافــيــة لــأمــة 

العربية. 

وأوصى المشاركون الدول العربية بالعمل على االستفادة 

مــــــن مـــــخـــــرجـــــات مـــــراجـــــعـــــة الــــخــــطــــة الــــشــــامــــلــــة لـــلـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة 

واالســتــئــنــاس بــهــا فـــي تــطــويــر االســتــراتــيــجــيــات الــوطــنــيــة للتنمية 

الثقافية وبرامج التعاون المشترك ودعوا إلى تنظيم ورشات 

العربية والتعريف  ولــقــاءات لتقديم الخطة الشاملة للثقافة 

بها لدى الفاعلين في المجال الثقافي.

صياغة رؤية ثقافية عربية طموحة

بيان اإلمارات: 
القمة انعقدت في ظرف تواجه 
فيه الثقافة العربية تحديات 
متعددة ومتزايدة 

تفعيل 
المشروع الثقافي العربي يعزز 
حماية األجيال الناشئة من 
مخاطر التطرف واالنحراف

نورة الكعبي:
المؤتمر منصة رئيسة لتعزيز 
آفاق التعاون الثقافي العربي 
وبلورة أبعاده الجديدة

اختتام مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية

«   جانب من أعمال المؤتمر  | وام «  المشاركون في لقطة جماعية خالل مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية  |  البيان 

«  جانب من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي | وام 
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دبي- البيان 

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل 

نــهــيــان وزيــــر الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي وبتنظيم 

ـــقــــافــــة والــــــشــــــبــــــاب، انــــطــــلــــقــــت امــــــــس فـــعـــالـــيـــات  الــــثـ مــــــن وزارة 

ـــالــــيــــات مـــــهـــــرجـــــان الــــــــُبــــــــردة تــــحــــت شـــعـــار  ـــثــــانــــيــــة مــــــن فــــعـ الــــنــــســــخــــة الـ

»مساحات للعبور.. عوالم لالكتشاف« والتي تختتم اليوم في 

مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي.

وشهدت فعاليات اليوم األول للمهرجان زخمًا ثقافيًا يعكس 

حـــــالـــــًة مـــــن الــــــحــــــراك الـــــبـــــّنـــــاء، وتـــــفـــــاعـــــالً عــــلــــى أعــــلــــى الـــمـــســـتـــويـــات، 

ــّنـــــاع الــــقــــرار،  ــ وحـــــضـــــوراً بـــــــــارزاً لــنــخــبــة مــــن الـــمـــفـــكـــريـــن واألدبــــــــــاء وصـ

الـــذيـــن اجــتــمــعــوا عــلــى أرض دولـــــة اإلمـــــــــارات، لــالحــتــفــاء بــالــفــنــون 

اإلســــــالمــــــيــــــة، الـــــتـــــي تـــحـــتـــضـــن اإلمـــــــــــــــارات أكـــــبـــــر مــــنــــصــــة ثــــقــــافــــيــــة لــهــا 

والمتمثلة فــي »جــائــزة ومــهــرجــان الــبــردة«، وهــي تعكس رسالة 

اإلمارات السامية في المواءمة بين األصالة والمعاصرة، وتؤكد 

مبادئها القائمة على التسامح والتعايش، حيث إنها تعد واحة 

تجمع الناس من كل المشارب. 

وقـــــــالـــــــت مـــــعـــــالـــــي نــــــــــــورة بـــــنـــــت مــــحــــمــــد الــــكــــعــــبــــي وزيــــــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة 

والـــشـــبـــاب: »يـــأتـــي تــنــظــيــم الــنــســخــة الــثــانــيــة مـــن مـــهـــرجـــان الـــُبـــردة 

خـــالل الــيــوبــيــل الــذهــبــي لــدولــة اإلمـــــارات لــيــكــون احــتــفــاالً بــاإلبــداع 

اإلسالمي بجميع مظاهره، ومنصًة للمبدعين من جميع أنحاء 

العالم.. تتيح لهم االرتقاَء بالفنون اإلسالمية والمضي بها إلى 

آفاق جديدة من التميُّز واإلبداع«.

وأضافت: »هذه النسخة من المهرجان اخترنا أن تكون تحت 

شعار:»مساحات للعبور.. عوالم لالكتشاف«، لما يعكسه هذا 

الــشــعــار مــن تــعــدديــة وســرديــة نسعى ألن نــســّلــَط عليها الــضــوَء 

من خالل»البردة«، ونحن ندعو جمهوَر البردة وضيوَفنا للعبور 

إلــــى مــنــاطــق جـــديـــدة لـــم تــســتــكــشــف بـــعـــد، ولــلــخــوض فـــي نــقــاش 

فـــكـــري نـــقـــدي يـــواجـــه الـــمـــألـــوَف ويــســاعــد عــلــى إعــــــادة الــنــظــر فيما 

هــو ســائــد مــن تــصــورات، ويــحــرك فينا مشاعر الــفــضــول للتعرف 

على ما نجهل، وهذا مجتِمعًا، ما سيساهم بشكل مباشر في 

تحقيق التغيير والتحول نحو األفضل«.

وتـــــــابـــــــعـــــــت: »مـــــــــــع احـــــتـــــفـــــالـــــنـــــا بـــــــالـــــــذكـــــــرى الـــــخـــــمـــــســـــيـــــن لــــتــــأســــيــــس 

الـــــدولـــــة، تـــلـــتـــزم اإلمــــــــــارات أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مـــضـــى بـــتـــعـــزيـــز دور 

الــفــنــون والــثــقــافــة فـــي الـــحـــوار الــعــالــمــي لــتــعــزيــز الــتــســامــح، وهـــذا 

العام نستكشف المساحاِت التي تكمن في الفنون، والثقافة 

اإلسالمية من خالل مهرجان الُبردة، لكي نجعل هذا النوع من 

الفنون جـــزءاً مــن حاضرنا ومستقبلنا، ونقله والتعريف بــه في 

تــوّلــد التسامح، وتعزز  مختلف دول الــعــالــم، حيث إن الثقافة 

التفاهم والتعايش«.

وأكدت أن فنوَن الثقافة اإلسالمية كانت وال تزال وسيلًة قويًة 

لمحاربة األيديولوجيات المتطرفة، ولربط االنضباط واألجيال 

والمعتقدات بهدف نهائي، وهــو إثــراء تجربتنا البشرية، حيث 

إنــهــا تــعــنــي أشـــيـــاَء مــخــتــلــفــًة ألنــــاس مــخــتــلــفــيــن، وهــــي تــتــنــوع بين 

الــتــصــمــيــم والـــشـــعـــر واألدب والــــطــــعــــام والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا واألزيـــــــــاء، 

ــــقــــــى، واإلعـــــــــــــــــــالن، والــــــســــــيــــــاحــــــة، واألفـــــــــــــــــــالم، والـــــــــتـــــــــراث،  ــــيــ ــــمــــــوســ والــ

واالقــتــصــاد اإلبــداعــي، والــهــويــة، مــا سينعكس على غنى وتنوع 

وعمق الحوارات.  

ضيف المهرجان 
ــــر الـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــودي  وتــــوجــــه حـــامـــد بــــن مــحــمــد الـــفـــايـــز نـــائـــب وزيــ

بــــالــــشــــكــــر إلــــــــى دولــــــــــة اإلمــــــــــــــــارات عــــلــــى تـــســـمـــيـــة الــــمــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 

الــســعــوديــة ضــيــف شـــرف مــهــرجــان الـــُبـــردة الــــذي يحتفي بالفنون 

والــــثــــقــــافــــة اإلســـــالمـــــيـــــة، ويـــــعـــــزز مـــــن حــــضــــورهــــا فـــــي الــــمــــمــــارســــات 

والتجارب الحديثة؛ ويحفز على استثمار إمكاناتها على قيمة 

الجمال والــســالم والــتــواصــل العالمي، مشيراً إلــى أن مــا تصبو 

إلــيــه هـــذه الــمــبــادرات وغــيــرهــا مــثــل مــهــرجــان الـــُبـــردة هــو مــا يلهم 

على طرح األسئلة الفكرية التي ُتشكل تكوين التصورات حول 

الفنون اإلسالمية.  

وأضــــــــــاف إن الـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة نـــجـــحـــت حــــديــــثــــًا، 

وبــالــتــعــاون مـــع 15 دولــــة عــربــيــة فـــي إدراج الــخــط الــعــربــي ضمن 

قـــائـــمـــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو فـــــي الـــــتـــــراث غـــيـــر الــــــمــــــادي، مـــــا يــــرســــخ مــنــزلــتــه 

كــأيــقــونــة ثــقــافــيــة عــربــيــة عــالــمــيــة، ويـــؤكـــد قــيــمــة الــكــلــمــة والــفــكــرة 

والــفــن وفـــي الــتــواصــل الــحــضــاري بــيــن األمــــم والــشــعــوب، مــشــيــراً 

إلـــــى أن الـــخـــط الـــعـــربـــي يـــعـــزز مــــن أهـــمـــيـــة االســــتــــمــــراريــــة الــثــقــافــيــة 

ألشـــكـــال ومـــمـــارســـات الــتــعــبــيــر الــفــريــدة داخــــل الــثــقــافــة الـــواحـــدة، 

المملكة  للفنون اإلسالمية، وحرصت  العالمي  الطابع  ويؤكد 

ضمن مبادرة العام الخط العربي التي امتدت عامين اثنين على 

إبراز هذه القيم في هذا الفن العريق.

ورش عمل وجلسات 
ويــتــضــمــن الـــمـــهـــرجـــان هــــذا الـــعـــام حــلــقــات نــقــاشــيــة وورش عمل 

ــــتـــــعـــــرف عــلــى  ــــتـــــاح لــــلــــحــــضــــور فـــــرصـــــة الـ ــــلـــــســـــات حـــــــواريـــــــة، كــــمــــا يـ وجـ

أشكال الفن اإلسالمي واالستمتاع بالعروض المستوحاة من 

الثقافات المختلفة في العالم اإلسالمي، ويتضمن المهرجان 

ــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة  لــــــأعــ ــــاً  ــــعــــــرضــ أيـــــــضـــــــًا 15 مــ

عــــــــــروض  إلـــــــــــــى 10  اإلســــــــــالمــــــــــيــــــــــة، إضــــــــــافــــــــــة 

مــــبــــاشــــرة مـــــن مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم بـــمـــا فــي 

ذلك الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا.

تـــنـــظـــمـــه وزارة الـــثـــقـــافـــة  الـــــــــذي  الـــــمـــــهـــــرجـــــان  يـــتـــضـــمـــن  كــــمــــا 

ــــراكــــــة مـــــــع 29 شــــــريــــــكــــــاً اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــًا، جــــلــــســــات  ــــالــــــشــ ــــــاب بــ ــــبـ ــ ــــــشـ والـ

ــــيـــــن فـــــــــي مـــــــجـــــــال الـــــفـــــنـــــون  ــــيـ ــــمـ ــــالـ حــــــــــواريــــــــــة تــــســــتــــضــــيــــف قــــــــــــــادة فــــــكــــــر عـ

والـــثـــقـــافـــة اإلســــالمــــيــــة، وتـــنـــاقـــش مـــواضـــيـــع جـــوهـــريـــة وتــــقــــدم رؤى 

جـــــديـــــدة حـــــــول أحــــــــدث الــــتــــوجــــهــــات واألفـــــــكـــــــار الــــتــــي تــــرســــم مـــالمـــح 

المستقبل، و»مجلس األفكار« الذي يتضمن حوارات ونقاشات 

التقاليد، والــتــراث  فــي الموضوعات الرئيسة التي تتقاطع فيها 

الــثــقــافــي، والــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــطــورة، وريــــــادة األعــــمــــال، والــفــنــون 

والثقافة اإلسالمية األصيلة.

وتـــــــــقـــــــــام ضــــــمــــــن الـــــــمـــــــهـــــــرجـــــــان عـــــــــــــــروض أدائـــــــــــيـــــــــــة وأخــــــــــــــــــرى ألفـــــــــالم 

مــــــســــــتــــــوحــــــاة مـــــــــن الـــــــعـــــــالـــــــم اإلســـــــــــالمـــــــــــي، تـــــحـــــكـــــي قــــــصــــــصــــــًا ُمــــلــــهــــمــــة 

وُمتجذرة في تاريخ المنطقة، وتستهدف جماهير من مختلف 

االهتمامات والفئات العمرية بمن في ذلك األطفال، وتتضمن 

مجموعة من الــرســوم المتحركة، واألفـــالم الوثائقية، واألفــالم 

الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة، إضـــافـــة إلـــى أن الــمــهــرجــان يــحــتــفــي بــالــزخــرفــة 

ــــربـــــي، والــــشــــعــــر الـــنـــبـــطـــي أو الـــفـــصـــيـــح،  اإلســـــالمـــــيـــــة، والـــــخـــــط الـــــعـ

وفنون التصميم.

أسماء الفائزين 
ُيشار إلى أن وزارة الثقافة والشباب أعلنت عن أسماء الفائزين 

فــي الـــــدورة الــســادســة عــشــرة مــن جــائــزة الـــُبـــردة فــي أمــســيــة فنية 

احــتــفــت بــالــفــنــون اإلســـالمـــيـــة بــمــركــز دبــــي لــلــمــعــارض فـــي إكــســبــو 

2020 دبـــــي، إذ تــتــألــف الـــجـــائـــزة مـــن ســـت فـــئـــات مــخــتــلــفــة؛ وهــي 

الــشــعــر الــكــالســيــكــي والــشــعــر الــنــبــطــي والـــخـــط الــتــقــلــيــدي والــخــط 

الحديث والزخرفة والتصميم التيبوغرافي.

ــــاء ســــيــــد الــــكــــيــــالنــــي مــن  ــــيــ وحــــصــــلــــت كــــــل مــــــن هــــبــــة الـــــفـــــقـــــي، وضــ

مصر على المركزين األول والثاني على التوالي عن فئة الشعر 

الـــكـــالســـيـــكـــي، وفــــــاز بـــالـــمـــركـــزيـــن الـــثـــالـــث والـــــرابـــــع كــــل مــــن لــمــيــس 

الــرحــبــي وبــهــيــجــة عــبــد الــلــه إدلـــبـــي عــلــى الـــتـــوالـــي مـــن الــجــمــهــوريــة 

العربية السورية. 

كما فاز بالمركز األول عن فئة الشعر النبطي عبد العزيز بن 

حــمــد مــحــمــد الــعــمــيــري مـــن ســلــطــنــة ُعـــمـــان، وتـــــاله مـــن المملكة 

األردنية الهاشمية محمد حمدان العنزة، وحصل على المركز 

الــثــالــث علي الــقــرنــي مــن المملكة العربية الــســعــوديــة، والمركز 

الرابع مزنى ربيع البريكي من سلطنة ُعمان.

وفــاز بالمركز األول عن فئة فن الخط التقليدي محمد جابر 

أبو العال من مصر، تلته مريم نوروزي خليالني من تركيا، فيما 

فاز نعمان تيسير رجب من سوريا، وأحمد علي نمازي ريحانلو 

مــــن إيـــــــــران، ومـــحـــفـــوظ ذو الــــنــــون مــــن الـــــعـــــراق، بـــالـــمـــراكـــز الــثــالــثــة 

والرابعة والخامسة على التوالي عن ذات الفئة. 

وعــــن فــئــة الـــخـــط الــحــديــث تـــوزعـــت الـــجـــوائـــز األربـــــع عــلــى ميسا 

جواد دواجي بالمركز األول من إيران، وضياء محسن الجزائري 

من كندا بالجائزة الثانية، وقد ُمنحت الجائزتان الثالثة والرابعة 

إلـــى بــابــاك مــحــمــد عــلــي حــجــازي ومــســعــود أصــغــر مــحــبــي فــر من 

إيران على التوالي. وفازت ميهريبان بيزا كايا من تركيا بالجائزة 

األولـــــــى عــــن فـــئـــة الــــزخــــرفــــة، فــيــمــا فــــــازت مــعــصــومــة أحـــمـــد مـــــرادي 

ــــانــــــة خــــــــــادم رضــــــــا مــــــهــــــدوي وعــــســــكــــر أحـــــمـــــد مــــــــــــرادي وزيــــنــــب  وأفــــــســ

إبـــراهـــيـــم شـــاهـــي مـــن إيـــــــران، بـــالـــمـــراكـــز الــثــانــيــة والـــثـــالـــثـــة والـــرابـــعـــة 

والخامسة على التوالي.

وأعــلــنــت جـــائـــزة الــتــصــمــيــم الــتــيــبــوغــرافــي عـــن أســـمـــاء الــفــائــزيــن 

بــــالــــمــــراكــــز الـــثـــمـــانـــيـــة، أولـــــهـــــا جــــمــــال الـــــديـــــن الـــســـمـــانـــي مـــحـــمـــد مــن 

ــــن ســــــــوريــــــــا، ومـــــــــن ثـــم  ـــــوا مـــ ـــــصــ الــــــــــســــــــــودان، وتـــــــــــاله طـــــــــــارق ســــمــــيــــر الــ

فاطمة عبد الله الكتبي من اإلمـــارات، فيما أتــى بالترتيب آسيا 

الشيشاني من األردن، ودعــاء أبزيد من سوريا، ولما القادري 

من لبنان، ومن ثم رضا باباجاني وبيتا أمل من إيران.

ي
مهرجان البردة.. احتفاء باإلبداع اإلسالم

نورة الكعبي: 
ندعو الجمهور إلى نقاش فكري 
يواجه المألوف ويحرك مشاعر 
الفضول

فنون 
الثقافة اإلسالمية كانت وال 
تزال وسيلًة قويًة لمحاربة 
األيديولوجيات المتطرفة

« جانب من األعمال الفنية على هامش 
المهرجان | تصوير - زافير ويلسون

« نورة الكعبي تعلن انطالق مهرجان 
البردة | البيان 

« متحدثون في إحدى الحلقات النقاشية | البيان 

« زوار في إحدى فعاليات المهرجان  | البيان 
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علي بن تميم لـ »                      « :
الثقافة أداة التواصل 
بين الشعوب

دبي - عبير يونس

في ختام الدورة 22 للوزراء المسؤولين عن الشؤون 

ــــيـــــة فــــــــي الــــــعــــــالــــــم الـــــــعـــــــربـــــــي، فــــــــي إكـــــســـــبـــــو 2020  ــــافـ ــــقـ ــــثـ الـ

دبي، والــذي نظمته وزارة الثقافة والشباب بالتعاون 

ــــلـــــوم  ــــيـــــة لــــلــــتــــربــــيــــة والـــــثـــــقـــــافـــــة والـــــعـ مـــــــع الــــمــــنــــظــــمــــة الـــــعـــــربـ

»األلـــكـــســـو«، بــحــضــور 21 وزيــــــراً مـــســـؤوالً عـــن الــشــؤون 

الـــثـــقـــافـــيـــة فـــــي الـــــوطـــــن الـــــعـــــربـــــي، وعــــــــدد مـــــن الـــمـــديـــريـــن 

المهمة،  والشخصيات  الــدولــيــة  للمنظمات  العامين 

أكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة 

الــعــربــيــة، عــلــى أهــمــيــة الــمــؤتــمــر، وقـــــال: شــّكــل انــعــقــاد 

الــشــؤون الثقافية في  الــــوزراء المسؤولين عــن  مؤتمر 

الــوطــن الــعــربــي بــمــعــرض إكــســبــو 2020 دبــــي، ترجمة 

حـــقـــيـــقـــيـــة لــــــــــروح هــــــــذا الــــــحــــــدث الـــــعـــــالـــــمـــــي. وأضــــــــــــاف فــي 

لـــ »الــبــيــان«: يجمع إكسبو بين جنباته ثقافات  حديثه 

الــــعــــالــــم مــــن كــــل مــــكــــان. تـــحـــت مـــظـــلـــة واحــــــــدة شـــعـــارهـــا 

»تـــواصـــل الــعــقــول وصـــنـــع الــمــســتــقــبــل«، فــالــثــقــافــة أداة 

ــــيــــــن الــــــشــــــعــــــوب واألمـــــــــــــم،  ــــتــــــواصــــــل الــــــفــــــاعــــــل بــ ــــلــ مـــــثـــــالـــــيـــــة لــ

ووسيلة مهمة إليصال الرؤية واألفكار. 

منصة استثنائية
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور بـــــن تـــمـــيـــم: ال شـــــك أن إكـــســـبـــو ُيـــعـــد 

ــــعــــــراض عــــنــــاصــــر مــــــن مــخــتــلــف  ــــتــ مــــنــــصــــة اســــتــــثــــنــــائــــيــــة الســ

الـــثـــقـــافـــات، والـــتـــعـــّرف عــلــيــهــا عـــن كـــثـــب، وفـــرصـــة مهمة 

لــــــلــــــتــــــبــــــادل الــــــثــــــقــــــافــــــي واالطـــــــــــــــــــــاع عـــلـــى 

ــــلـــــفـــــة فـــي  ــــتـ األفــــــــــكــــــــــار والــــــــــــــــــــرؤى الـــــمـــــخـ

الجوانب الثقافية واإلبداعية.

وأضاف: كما يتيح عملية 

توحيد الجهود بين الجهات 

والـــــــــــــــمـــــــــــــــؤســـــــــــــــســـــــــــــــات الـــــــــثـــــــــقـــــــــافـــــــــيـــــــــة 

الــــعــــربــــيــــة، والــــــخــــــروج بـــتـــوصـــيـــات 

وتــــــصــــــورات مــســتــقــبــلــيــة مـــلـــِهـــمـــة حــــــول هــــــذا الـــقـــطـــاع، 

يــقــدم حــراكــًا ثقافيًا غنيًا على مستوى المنطقة  مــا 

ــــبـــــادرات  والــــعــــالــــم، ويُـــســـهـــم فــــي إنــــتــــاج مـــشـــاريـــع ومـ

ذات تأثير إيجابي بعيد المدى. 

وذكـــــر الـــدكـــتـــور بـــن تــمــيــم: تــنــظــيــم مــؤتــمــر الــــــوزراء 

ــــيـــــة فـــــــي الـــــوطـــــن  ــــثـــــقـــــافـ الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن عـــــــن الـــــــــشـــــــــؤون الـ

العربي، في دورته الثانية والعشرين في اإلكسبو 

يؤكد من جديد ريادة دولة اإلمــارات، وإمارة دبي، 

ــــتـــــضـــــافـــــة كـــــبـــــرى الــــفــــعــــالــــيــــات  فــــــي مـــــجـــــال تـــنـــظـــيـــم واسـ

اإلقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة 

بـــــنـــــجـــــاح تــــــــــام وِحــــــَرفــــــيــــــة 

عالية. وشدد على أن 

مـــثـــل هـــــذه الــفــعــالــيــات 

تـــــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــخ الــــــــــــــمــــــــــــــكــــــــــــــانــــــــــــــة 

ــــتـــــهـــــا دولـــــــــة  الــــــــتــــــــي حـــــقـــــقـ

اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات كــــــــــمــــــــــركــــــــــز 

ثـــــقـــــافـــــي وإبــــــــــداعــــــــــي فـــي 

المنطقة العربية.

حوار المجتمعات
يــــذكــــر أن مــــركــــز الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة قــــد نـــظـــم بـــالـــتـــزامـــن مــع 

مــؤتــمــر الــــــــوزراء الــمــســؤولــيــن عـــن الــثــقــافــة »قـــمـــة الــلــغــة 

ـــــوار المجتمعـــات وتــواصـــــل  الــعــربــيــة«، تــحــت شــعــار »حـــ

الحضــارات«، وتمثل هذه القمة واحدة من الفعاليات 

والـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي يـــقـــوم تــرســيــخ مــكــانــة الــلــغــة الــعــربــيــة 

مــــــن خـــــــال وضـــــــع االســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الــــعــــامــــة لـــتـــطـــويـــرهـــا 

والــنــهــوض بها علميًا وتعليميًا وثقافيًا وإبــداعــيــًا، إلى 

جــــانــــب دعــــــم الــــمــــركــــز لـــلـــمـــواهـــب الـــعـــربـــيـــة فـــــي مـــجـــاالت 

العلمي، وصناعة  والبحث  والنشر  والترجمة  الكتابة 

ــــيـــــم مـــــعـــــارض  ــــنـــــظـ ــــــوع، وتـ ــــمـ ــ ــــــسـ ــــمـ ــ الـــــمـــــحـــــتـــــوى الــــــمــــــرئــــــي والـ

الكتب.

دبي - رشا عبد المنعم 

ناقشت جلسة »100 كتاب وكتاب« مشروع إنتاج كتاب بمبادرة 

مــن مــركــز أبــوظــبــي للغة الــعــربــيــة، يضم قــوائــم مــوثــوقــة ومعتمدة 

للكتب العربية التي أّثرت في الثقافة العالمية، ومّثلت إضافة إلى 

المعرفة اإلنسانية، وذلك بمشاركة بالل األرفة لي، أستاذ كرسي 

الشيخ زايد للدراسات العربية واإلسالمية في الجامعة األمريكية 

ــــيـــــروت لــــبــــنــــان، واألســــــتــــــاذ ســـعـــيـــد حـــــمـــــدان الـــطـــنـــيـــجـــي، الـــمـــديـــر  فـــــي بـ

الــتــنــفــيــذي لــإنــابــة بــمــركــز أبــوظــبــي لــلــغــة الــعــربــيــة، والـــدكـــتـــور خليل 

الـــشـــيـــخ، مــــديــــر إدارة الــتــعــلــيــم فــــي مــــركــــز أبـــوظـــبـــي لـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، 

وإيــــمــــان الـــيـــوســـف، كـــاتـــبـــة إمــــاراتــــيــــة ومــتــخــصــصــة فــــي الــدبــلــومــاســيــة 

الثقافية.

ويــــأتــــي الـــنـــقـــاش ضـــمـــن ســلــســلــة مــــن الـــنـــقـــاشـــات والــــمــــؤتــــمــــرات الــتــي 

يعدها وينظمها ويستضيفها »إكسبو 2020 دبي« احتفاًء باللغة 

العربية، في إطار سعي حثيث لدعم وتطوير وإعادة الريادة للغة 

العربية، والتي تحمل هويتنا وتاريخنا وتراثنا.

ــــــي لــــلــــمــــعــــارض فـــــي إكـــســـبـــو  وانــــطــــلــــقــــت أول مـــــن أمـــــــس فـــــي مــــركــــز دبـ

2020 دبــي، فعاليات النسخة األولــى من قمة اللغة العربية من 

أجل تصميم مستقبلها، تحت شعار »حوار المجتمعات وتواصل 

الحضارات«.

وتعقد القمة على مدار يومين بالتزامن مع انعقاد الدورة الثانية 

والــعــشــريــن مــن مــؤتــمــر الـــــوزراء الــمــســؤولــيــن عــن الـــشـــؤون الثقافية 

فــــي الــــوطــــن الــــعــــربــــي، وتـــمـــثـــل الـــقـــمـــة مـــنـــصـــة تـــفـــاعـــل وحــــــــوار تــجــمــع 

صــنــاع الــقــرار بــأصــحــاب المصلحة والــجــمــهــور، كــمــا تعكس جهود 

وزارة الثقافة والشباب ومركز أبوظبي للغة العربية لتعزيز مكانة 

الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة. ويــــأتــــي انــــعــــقــــاد الـــقـــمـــة فــــي إطـــــــار االحــــتــــفــــال بـــالـــيـــوم 

العالمي للغة العربية )18 ديسمبر من كل عام(.

دور نقدي 
 وأكــــد ســعــيــد حـــمـــدان الــطــنــيــجــي، الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــإنــابــة بمركز 

أبــوظــبــي لــلــغــة الــعــربــيــة، أن مـــشـــروع مـــركـــز أبــوظــبــي لــلــغــة الــعــربــيــة 

»100 كتاب وكــتــاب« أطلق ضمن فعاليات »قمة اللغة العربية« 

ــــتـــــوجـــــه الــــمــــشــــروع  األولـــــــــــى مــــــن نــــوعــــهــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــمــــنــــطــــقــــة، ويـ

لقطاع الشباب ضمن األهـــداف االستراتيجية لمركز أبوظبي للغة 

الـــعـــربـــيـــة، فــــي تــمــكــيــن الـــشـــبـــاب مــــن لــغــتــهــم الـــعـــربـــيـــة عـــبـــر مــشــاريــع 

الناقد  إلــى جــانــب تحفيز أدوار  تأثير كبير،  وأدوات متميزة وذات 

والقارئ والمتلقي في المجتمعات العربية، حيث تتضمن قوائم 

الكتاب الذي يتم العمل على تصميمه بشكل فني متميز يعبر عن 

محتواه، مجموعة واسعة من أشهر الكتب العربية مثل: »ديوان 

الـــخـــنـــســـاء« و»كــــتــــاب كــلــيــلــة ودمــــنــــة« إلـــــى جـــانـــب »كــــتــــاب الـــبـــخـــالء« 

و»كتاب عيون االخبار«، باإلضافة إلى كتب مثل »العقد الفريد« 

و»كتاب األغاني« و»ألفية ابن مالك« وغيرها الكثير.

 كنوز إبداعية 
 في حين أشار بالل األرفة لي، أستاذ كرسي الشيخ زايد للدراسات 

العربية واإلسالمية في الجامعة األمريكية في بيروت لبنان، إلى 

أن مـــبـــادرة مـــركـــز الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي أبــوظــبــي يــعــد مـــشـــروعـــاً عــربــيــاً 

مــعــاصــراً يــحــي تـــراث األدب الــعــربــي كــمــا اســتــهــدف مــشــروع الكتاب 

إليها  العربية، وتوفير مــادة معرفية يحتاج  النشر  تحفيز صناعة 

القارئ العربي المقبل على اكتشاف الكنوز اإلبداعية العربية على 

مر العصور في مجاالت األدب والتاريخ والجغرافيا وغيرها الكثير 

من المجاالت، كما تكشف قوائم الكتاب، أجناساً أدبية مختلفة 

وقضايا تاريخية ستشكل مواضيع حيوية للدراسات األكاديمية، 

وستتيح الفرصة للقراء للتفاعل مع هذه الكتب إبداعياً وبصرياً ما 

يدعم االبتكار والتجديد.

نشر المعرفة 
وأضـــــــــاف الــــدكــــتــــور خـــلـــيـــل الــــشــــيــــخ، مــــديــــر إدارة الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي مـــركـــز 

أبـــوظـــبـــي لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، أن مــــشــــروع الـــكـــتـــاب اســتــثــنــائــي الــمــحــتــوي 

ــــتــــــراث الــــعــــربــــي وهــــــو مـــهـــم ألبـــنـــاء  كــــونــــه يـــتـــضـــمـــن 100 كــــتــــاب مـــــن الــ

الـــثـــقـــافـــات والـــلـــغـــات األخــــــرى مـــن بــاحــثــيــن ونـــاشـــريـــن، ومــتــرجــمــيــن، 

ومــؤرخــيــن، وقـــــّراء، كــونــه جــــزءاً مــن مــشــروع أكــبــر وســلــســلــة كتب 

قادمة يسعى المركز من خاللها إلى تعريف الجيل الحالي ونشر 

المعرفة بالكتب العربية التي أثرت التاريخ، وسوف يتم ترجمته 

إلـــى لــغــات أخـــرى منها اإلنــجــلــيــزيــة وغــيــرهــا مــن الــلــغــات العالمية، 

كما سيتم توفير الكتاب بشكل رقمي وصوتي، وسيعمل المركز 

عــلــى الـــتـــرويـــج لــلــكــتــاب فـــي مـــعـــارض الــكــتــاب وإتـــاحـــتـــه لــلــبــيــع بشكل 

إلكتروني خالل الربع األول من 2022.

تمكين 
الشباب من لغتهم العربية 
هدف رئيس

تحفيز
 أدوار الناقد والقارئ والمتلقي 
في المجتمعات العربية

« سعيد الطنيجي يتوسط الحضور خالل جلسة »100 كتاب«  |  البيان

 « علي بن تميم   

فهرس شامل
للكتب العربية المؤثرة عالميًا 
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ـ أحمد يحيى دبي 

أخذت اإلمارات على عاتقها مهمة قيادة الجهود والمبادرات 

المخلصة، من أجل المحافظة على اللغة والهوية العربية 

والنهوض الحقيقي بها على مختلف المستويات السياسية 

واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــمــعــرفــيــة، وتــكــريــس مكانتها، 

ــــًا ضــــمــــن الــــلــــغــــات  ــــلـــــغـــــات تـــــحـــــدثـ خـــــاصـــــة أنـــــهـــــا تــــعــــد مــــــن أكـــــثـــــر الـ

الـــســـامـــيـــة، وإحــــــدى أكـــثـــر الـــلـــغـــات انـــتـــشـــاراً فـــي الـــعـــالـــم، فيما 

تشير التقديرات إلى أن عدد الناطقين بها في 2050 سوف 

يكون 647 مليونًا.

جهود ضخمة
وتبذل الدولة جهوداً كبيرة لتعزيز هذا الشأن عبر الكثير من 

الـــمـــبـــادرات الــنــوعــيــة، مـــن بــيــنــهــا تــقــريــر »واقـــــع الــلــغــة الــعــربــيــة 

ومــســتــقــبــلــهــا«، الــــــذي أطـــلـــقـــه صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد 

بــــــن راشــــــــــد آل مــــكــــتــــوم نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــدولـــــــة رئـــــيـــــس مــجــلــس 

الــــــــــوزراء حـــاكـــم دبــــــي، رعــــــاه الــــلــــه، فــــي مـــحـــاولـــة لـــإســـهـــام فــي 

توجيه الجدل نحو رؤية موضوعية لواقع اللغة العربية في 

مجتمعاتها ودورهــا، انطالقًا من رصد ميداني، وصــوالً إلى 

بـــنـــاء الـــخـــطـــط واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات االســـتـــشـــرافـــيـــة بــقــصــد تــطــويــر 

اإلمكانات.

وأشـــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلــــــى ضـــــــــرورة رفــــــع مـــســـتـــوى جـــــــودة الــمــنــتــج 

العلمي العربي، وإنشاء مرصد للكتاب هدفة متابعة حركة 

النشر العربي، وإنشاء مركز أبحاث لتعليم اللغة العربية 

وتعلمها، وزيادة مستوى االستثمار في المشاريع الخاصة 

بــالــلــغــة الــعــربــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا، وإقـــــرار مــيــثــاق إعــالمــي عربي 

مشترك يعنى باللغة العربية في اإلعالم، وإيجاد مؤسسة 

ــــيـــــة، تــــــوحــــــد جــــــهــــــود الــــتــــرجــــمــــة  ــــيـــــة عــــلــــمــــيــــة مـــــــوحـــــــدة مـــــرجـــــعـ ــــربـ عـ

وتنسقها وتضبط المصطلحات المعرفية، وإقامة مرجعية 

دولية للغة العربية تعزز حضور اللغة والثقافة العربية في 

الــعــوالــم الـــجـــديـــدة، وتــغــيــر الــمــقــاربــات الــمــتــبــعــة فـــي تــدريــس 

اللغة العربية في المدارس.

ميثاق لغوي
ويــشــكــل مــيــثــاق الــلــغــة الــعــربــيــة، الـــذي أعــلــنــه صــاحــب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مــجــلــس الــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، رعـــــاه الـــلـــه، فـــي أبـــريـــل 2012، 

ــــيــــــة  ــــاراتــ عـــــالمـــــة بــــــــــــــارزة، ونــــقــــطــــة انــــــطــــــالق رئــــيــــســــة لــــلــــجــــهــــود اإلمــ

فـــي حــمــايــة الــلــغــة الــعــربــيــة، نـــظـــراً لــحــزمــة الـــمـــبـــادرات القيمة 

والعملية التي تضمنها، بهدف تعزيز حضور اللغة العربية 

في كافة المجاالت الحياتية، فيما شملت هذه المجهودات 

أيضًا، مبادرات سموه لخدمة اللغة العربية، مثل اإلعالن 

عـــــن إنـــــشـــــاء كـــلـــيـــة لـــلـــتـــرجـــمـــة، ضــــمــــن مـــظـــلـــة كـــلـــيـــة مـــحـــمـــد بــن 

راشد لإعالم في الجامعة األمريكية بدبي، كما أنه في عام 

2015، جاء اإلعالن عن إطالق معجم محمد بن راشد للغة 

العربية المعاصرة.

وعــكــســت مـــبـــادرة تــحــدي الـــقـــراءة الــعــربــي جميع الــمــوازيــن 

ومــــؤشــــرات الــــقــــراءة فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي إلــــى األعــــلــــى، بشكل 

سريع وفعال، حيث قرأ طلبة المدارس في الوطن العربي 

مــاليــيــن الــكــتــب خــــالل ســنــة دراســــيــــة واحـــــــدة، كــمــا تستضيف 

اإلمارات سنويًا، مؤتمر اللغة العربية، الذي يعتبر من أهم 

الـــمـــؤتـــمـــرات الـــعـــربـــيـــة، ويـــتـــم خـــاللـــه مــنــاقــشــة مـــئـــات األبـــحـــاث 

الـــعـــلـــمـــيـــة فـــــي مــــجــــال الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة، كــــمــــا تـــنـــظـــم مـــؤســـســـة 

مـــحـــمـــد بــــــن راشـــــــــد آل مــــكــــتــــوم لــــلــــمــــعــــرفــــة، فــــعــــالــــيــــات مـــــبـــــادرة 

»بالعربي«، والتي تحرص على االحتفاء باللغة العربية في 

يومها العالمي، عن طريق التشجيع على استخدام اللغة 

العربية فقط في جميع وسائل التواصل االجتماعي.

معجم تاريخي
وجاء مشروع المعجم التاريخي للغة العربية الذي أطلقه 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

ــــلـــــى  ــــاكــــــم الــــــشــــــارقــــــة الـــــرئـــــيـــــس األعـ ـــــى حــ ــلــ ــ ــ عـــــضـــــو الــــمــــجــــلــــس األعـ

لــمــجــمــع الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بـــالـــشـــارقـــة، خـــطـــوة كـــبـــيـــرة لــلــنــهــوض 

واالرتــــقــــاء بــهــا وخــدمــتــهــا والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا لــأجــيــال الــقــادمــة، 

حـــيـــث يــــــؤرخ الــــمــــشــــروع لـــلـــمـــرة األولــــــــى لــــمــــفــــردات لـــغـــة الـــضـــاد 

وتحوالت استخدامها عبر 17 قرنًا ماضية، كما تم تخصيص 

مـــــوقـــــع إلــــكــــتــــرونــــي وتـــطـــبـــيـــق ذكـــــــي لـــلـــمـــعـــجـــم الــــتــــاريــــخــــي لــلــغــة 

العربية.

لغة الضاد
جهود ومبادرات ريادية لإلمارات

واقع 
اللغة ومستقبلها  وميثاقها 
مبادرات  لتعزيز »العربية«

دبي - علي شدهان

من األزل، وإلى آخر يوم في حياة البشرية، تشكل اللغة، 

مــعــيــاراً رئــيــســاً لقياس مــدى حيوية الــشــعــوب، وقـــوة األوطـــان، 

ــــيـــــات«  ــــاتـ وثـــــــــــراء األمـــــــــــم، ومــــحــــطــــة ديـــــمـــــومـــــة وبــــــقــــــاء فــــــي وجــــــــه »عـ

الدهور. واللغة العربية، واحــدة من أقــدم اللغات، مرت وما 

زالت بمحطات فارقة، منها ما يتجسد اآلن واقعاً في معرض 

إكــســبــو 2020 دبــــي، الــــذي انــتــصــر لـــ»جــمــيــلــة جــمــيــات« الــلــغــات 

الـــحـــيـــة، بـــإعـــان جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة تــخــصــيــص شــهــر للغة 

العربية من 21 فبراير 2022، في خطوة أشبه بالصحوة، قبل 

الـــــــدول الــعــربــيــة  ــــبـــــادرة جـــامـــعـــة  فــــــوان األوان.وال شــــك فــــي أن مـ

العربية،  اللغة  بتخصيص شهر كامل لبحث ومناقشة واقــع 

واألخـــــطـــــار الـــتـــي تــحــيــط بـــهـــا، والـــمـــعـــوقـــات الـــتـــي تــكــتــنــف مــســيــرة 

تــطــورهــا، تــمــثــل مــحــطــة هـــادفـــة فـــي طــريــق طــويــل وشـــــاق، ال بد 

من أن تستكمل محطاته األخرى بكثير من الجدية والشفافية 

والحرص على بحث كل تفاصيل واقع لغة »الضاد«، وصوالً 

إلى جعل لغتنا في المرتبة التي تستحقها بين اللغات الحية.

ومــــــا يـــجـــعـــل تــخــصــيــص شـــهـــر كــــامــــل لـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، خــطــوة 

جاءت في وقتها المناسب، وقبل فوان األوان، أن واقع لغة 

»الضاد« الراهن، يشهد تحديات حقيقية تكاد تضرب صميم 

وجـــــــود الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، ومـــنـــهـــا مــــا يــتــعــلــق بـــانـــخـــفـــاض مــســتــوى 

االهتمام في الكثير من جامعات األقطار العربية بحجة عدم 

وجــــود األعـــــداد الــكــافــيــة مــن الــطــلــبــة الــراغــبــيــن فــي دراســــة اللغة 

الـــعـــربـــيـــة، مـــا يــشــكــل تـــهـــديـــداً جـــديـــاً يــتــطــلــب وقـــفـــة صــريــحــة من 

جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، بـــأن تــحــث الــــدول األعـــضـــاء عــلــى إقـــرار 

تـــشـــريـــعـــات مـــلـــزمـــة، تـــحـــتـــم تــطــبــيــق الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة لـــيـــس نــطــقــاً 

ودراســــة على مستوى الــمــدارس فحسب، بــل فــي كــل مراحل 

الـــتـــعـــلـــيـــم، وفـــــــي عــــمــــوم الــــتــــعــــامــــات الــــحــــيــــويــــة، وبــــشــــكــــل فـــاعـــل 

وواقعي وحقيقي.

ميل الشباب
كما أن ميل الكثير من الشباب الــعــرب، إلــى تفضيل التحدث 

ــــيــــــة« تـــلـــك  ــــمــ ــــالــ ــــامــــــل الــــــيــــــومــــــي بـــــلـــــغـــــات أخــــــــــــــرى، بــــحــــجــــة »عــ ــــعــ ــــتــ والــ

الــلــغــات، ومــحــدوديــة مساحة انتشار اللغة العربية، قــد أضر 

كــــثــــيــــراً بـــلـــغـــة »الــــــــضــــــــاد«، ورســـــــــم مــــعــــالــــم تـــــكـــــاد تـــــكـــــون مـــحـــبـــطـــة، 

األمـــــر الـــــذي يــتــطــلــب تـــحـــركـــاً مــجــتــمــعــيــاً ولـــيـــس رســـمـــيـــاً فــحــســب، 

مــن خـــال تــعــزيــز أدوار األســــر والـــشـــارع والــمــلــتــقــيــات الــثــقــافــيــة، 

نــاهــيــكــم عــــن ســــن قـــوانـــيـــن وأنـــظـــمـــة ولــــوائــــح تـــلـــزم الــقــاطــنــيــن فــي 

األقــطــار الــعــربــيــة مــن غــيــر المتحدثين باللغة الــعــربــيــة، ضـــرورة 

التعامل مع اللغة العربية.

ومـــــا يـــزيـــد مــــن مـــســـتـــوى خــــطــــورة حـــاضـــر الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، أن 

نسبة كبيرة من العرب، وال سيما الشباب، غالباً ما يرتكبون 

»خــــطــــيــــئــــة« بــــحــــق لــــغــــة »الــــــــضــــــــاد«، وذلـــــــــك بــــالــــتــــحــــدث، وأحــــيــــانــــاً 

الــكــتــابــة بـــأســـلـــوب »مـــســـتـــعـــرب«، ال هـــو عـــربـــي خـــالـــص، وال هو 

أجنبي حقيقي، أسلوب أقرب إلى »الدوامة«، وأبعد ما يكون 

حتى عن »اللهجات« المحلية!

مشاريع إماراتية
ورغــم ما يكتنف حاضر لغتنا العربية، من هموم وإشكاالت، 

إال أن هناك جهوداً حقيقية تبذلها الكثير من الجهات الرسمية 

فـــي دول عــربــيــة عـــــدة، وفــــي مــقــدمــتــهــا اإلمـــــــــارات، الـــتـــي عــمــدت 

إلــى ترسيخ  الــهــادفــة بمجملها  إلــى تنفيذ الكثير مــن المشاريع 

وتعزيز مكانة لغة »الضاد«، ومنها ما يتعلق بإطاق الجوائز 

الـــخـــاصـــة بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، وتــخــصــيــص مــبــالــغ طــائــلــة لــلــفــائــزيــن 

بتلك الــجــوائــز، إلـــى جــانــب »حــزمــة« الــفــعــالــيــات والــبــرامــج التي 

تنفذ في معرض إكسبو 2020 دبي، ومنها قمة اللغة العربية، 

ـــــ22 لـــــوزراء الــثــقــافــة الـــعـــرب، وغــيــرهــمــا من  والــمــؤتــمــر الــــــوزاري الـ

الفعاليات الساعية بجد إلى تأكيد »عالمية« لغتنا العربية.

كما شهد إكسبو 2020 دبي، إطاق مصر تطبيقاً إلكترونياً 

بعنوان »اتكلم عربي« في وسط الحدث العالمي، في مسعى 

يـــــراد مـــن ورائــــــه، تــنــمــيــة مــســتــويــات الــتــعــامــل والــتــعــاطــي بــالــلــغــة 

الـــعـــربـــيـــة، وتـــوســـيـــع قــــاعــــدة الـــمـــمـــارســـيـــن لـــهـــا، ورفــــــع مــســتــويــات 

بــهــا، وبــمــا يسهم فــي رفـــع مكانة  الــتــشــويــق بالنسبة للناطقين 

لغة »الضاد« إلى المستويات العربية المنشودة.

اقتراح »فيفا«
ــــهـــــدف تـــعـــزيـــز  ــــتـــــواصـــــل الــــفــــعــــالــــيــــات فــــــي إكــــســــبــــو دبـــــــــي، بـ وفــــيــــمــــا تـ

مــــكــــانــــة الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة، كــــشــــف االتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـــــكـــــرة الــــقــــدم 

»فيفا« النقاب عن اقتراح يرقى إلى مستوى التوصية باعتماد 

العربية، لغة خامسة في سلسلة أعمال وتعامات جمهورية 

كرة القدم، التي تضم في عضويتها أكثر من 210 دول، وتدير 

منظومتها بأربع لغات ليس من بينها العربية.

شهر العربية.. صحوة قبل فوات األوان

إكسبو ينتصر 
ألجمل اللغات

 « »اتكلم عربي« حملة للحث على إتقان اللغة العربية
في الجناح المصري بإكسبو   |  تصوير: زافير ويلسون

 «  من جلسات مؤتمر اللغة العربية
| تصوير: زافير ويلسون 
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جناح الكويت
رؤية 
مستقبلية

 زوار يستكشفون الجناح الكويتي | تصوير : إبراهيم صادق 
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تلتزم دولة الكويت بالتنمية 
المستدامة لتأمين مستقبل آمن ومزدهر 

القتصادها، وبيئتها، ومدنها، وشعبها، ويروي 
جناحها في إكسبو 2020 دبي إرثها الحضاري، ويقدم فرصة 
مميزة للزوار لخوض تجربة مفعمة بالحياة يصبح فيها الزوار 

جزءاً من المعرض. يمثل ذلك نقطة رئيسية للمشاركة االجتماعية 
في الجناح، والتعرف إلى ثقافة الشعب الكويتي، عبر تجربة حسية من 

الموسيقى والشعر واألغاني. ويلتقي في الجناح الماضي بالحاضر لتشكيل 
رؤية بعيدة المدى لمستقبل البالد، ذلك المستقبل الذي تضع أُسسه دولة 

مرنة ومبتكرة في سبيل رفاهية شعبها بأكمله وتقديم رؤية الكويت لالستدامة.
ويسلط الجناح الضوء على تاريخ الكويت الغني بوصفها ملتقى للحضارات 
والثقافات المختلفة. كما يعرج على انطالقتها كدولة حديثة بعد اكتشاف 

النفط، ويركز على الكويت الجديدة التي تسعى وفق مبادئ االستدامة 
إلى تعزيز بنيتها التحتية ومواردها البشرية، إذ تقدم الكويت في 

جناحها تجربة إبداعية إعالميًا وفنيًا، كما تبرز المستوى 
االقتصادي لديها وتطلعاتها المستقبلية في تعزيز 

مسيرة النمو واالزدهار ضمن رؤية الكويت 
الجديدة.  )دبي ـ وائل نعيم(



عشريات 
إكسبو

»العشرة الثامنة«

الثقافة
صلة وهمزة

دبي - علي شدهان

الثقافة صلة بين األمم، وهمزة وصل الشعوب، وجسر يربط جهات الكرة 
األرضية، هي مفردة بالغة اإلبهار والتأثير، ما إن تداعب المسامع، وتطرق 

المخيالت، وتالمس شغاف القلوب، حتى تنساب كلمات ومفردات 
ومصطلحات، تجارب ومعرفة وعلوم وتعليم وخبرات، كلها اجتمعت في 

»العشرة الثامنة« من أيام إكسبو 2020 دبي.

تعزيز الصالت
ولـــم يــكــن خــافــيــًا تجسيد أيــــام »الــعــشــرة الــثــامــنــة« 

مـــن إكــســبــو 2020 دبـــــي، مــعــانــي مــفــهــوم الــثــقــافــة 

الراقية، عبر سلسلة فعاليات وأنشطة ومؤتمرات، 

ذهبت بمجملها باتجاه تأكيد أهمية الثقافة في بناء 

الــــعــــاقــــات، وردم هـــــوة االخــــتــــافــــات، ونـــبـــذ الـــخـــافـــات، 

وتـــعـــزيـــز الــــصــــات بـــيـــن أبــــنــــاء الـــبـــشـــريـــة قـــاطـــبـــة، والــتــأســيــس 

لمستقبل يكون فيه البشر أكثر أمنًا وسامًا وتوافقًا.

النسخة 22
ــــتــــــي شــــهــــدتــــهــــا أيـــــــام  ــــيـــــات واألنــــــشــــــطــــــة الــ ــــنــــــوع الـــــفـــــعـــــالـ ورغـــــــــــم تــ

»الــعــشــرة الثامنة« مــن إكسبو 2020 دبـــي، بــشــأن الثقافة 

تحديداً، إال أن نجاح وزارة الثقافة والشباب في اإلمارات، 

وبالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

»األلــكــســو«، باستضافة النسخة 22 من المؤتمر الــوزاري 

الــــعــــربــــي لـــلـــثـــقـــافـــة، يـــعـــد الــــنــــشــــاط األبـــــــــرز واألهـــــــــم واألكــــثــــر 

تسليطًا على دور الثقافة في حياة الشعب العربي، 

فـــي ظـــل مـــشـــاركـــة كــوكــبــة مـــن الـــــــــوزراء، والــمــعــنــيــيــن 

والمختصين والمهتمين بالشأن الثقافي العربي.

سفير الثقافة
وفـــــــــي أجــــــــــــــواء اتـــــســـــمـــــت بـــــالـــــطـــــابـــــع الـــــعـــــالـــــمـــــي، نــــاقــــش 

الـــمـــؤتـــمـــر دور الـــثـــقـــافـــة فــــي الـــحـــيـــاة، وحــتــمــيــة الــقــيــام 

ـــــراء  بــــمــــراجــــعــــة شــــامــــلــــة لـــــذلـــــك الـــــــــــــدور، مــــــع ضـــــــــــرورة إجـــ

الثقافية  المنظومة  على مجمل  المطلوبة  التحديثات 

الــــعــــربــــيــــة لــــمــــواكــــبــــة روح الـــــعـــــصـــــر، وتـــــعـــــزيـــــز الـــــعـــــاقـــــات مــع 

ثقافات شعوب العالم، والعمل الجاد على إدراج الكثير من 

مــعــالــم الـــتـــراث الــعــربــي، عــلــى الئــحــة مــنــظــمــة األمــــم الــمــتــحــدة 

لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم والــثــقــافــة »الــيــونــيــســكــو«، ومــنــاقــشــة بــرنــامــج 

»سفير فوق العادة« للثقافة العربية، وبحث واقع ومستقبل 

اللغة العربية باعتبارها العمود الفقري للثقافة العربية.

حوار صريح
ولـــــم يــقــتــصــر الـــنـــشـــاط الـــثـــقـــافـــي فــــي »الـــعـــشـــرة 

عـــقـــد  ــــلــــــى  عــ دبـــــــــــــي،  ــــبــــــو 2020  الــــــثــــــامــــــنــــــة« إلكــــــســ

الــــمــــؤتــــمــــر الــــعــــربــــي الــــــــــــــوزاري 22، فــــحــــســــب، بــل 

الــعــربــيــة، وجلسة  اشتمل على عقد قمة اللغة 

حـــوار صــريــح مــع نخبة مــن الــشــبــاب الــعــربــي بهدف 

ــــار، ومــــنــــاقــــشــــة الــــتــــحــــديــــات، والــــبــــحــــث عــن  ــ ــــكـ ــ تـــــبـــــادل األفـ

الـــــفـــــرص الــــجــــديــــدة الــــــواعــــــدة فـــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، مــن 

منظور الشباب باعتبارهم ركيزة بناء األوطان.

متطلبات المستقبل
ــــنـــــة« مــــــن إكــــســــبــــو 2020  ــــامـ ــــثـ ــــرة الـ ــــعــــــشــ  كــــمــــا زخــــــــــرت »الــ

دبي، بنشاطات أخرى ترتبط بالجانب الثقافي، منها 

أسبوع المعرفة والتعلم بمشاركة قادة الفكر وصناع 

التعّلم  وورش  للتعليم،  العالمية  والــقــمــة  التغيير، 

اإلبــداعــي،  العالمي لاقتصاد  التجريبي، والمؤتمر 

ومــــــنــــــتــــــدى الـــــمـــــعـــــرفـــــة بـــــــهـــــــدف اإلعــــــــــــــــــداد والــــتــــحــــضــــيــــر 

األمـــــــثـــــــل لــــمــــتــــطــــلــــبــــات الــــمــــســــتــــقــــبــــل، وصــــــــــــــوالً إلـــــى 

جعل المعرفة قائدة للمجتمع اإلنساني عبر 

ابتكار أفكار وحلول ناجعة.

جمع الشمل
ورغـــم ســطــوة »حــزمــة« األنــشــطــة ذات الطابع 

الــثــقــافــي والــمــعــرفــي والــتــعــلــيــمــي، عــلــى مجمل 

»روزنــــــامــــــة« أيــــــام »الــــعــــشــــرة الـــثـــامـــنـــة« مــــن إكــســبــو 

ــــامــــــة  إقــ دون  يــــــحــــــل  لــــــــم  ذلـــــــــــك  أن  إال  دبـــــــــــــي،   2020

وتـــنـــظـــيـــم فـــعـــالـــيـــات مـــتـــنـــوعـــة فــــي شـــتـــى جــــوانــــب الـــحـــيـــاة 

الـــبـــشـــريـــة، وبـــمـــا جـــعـــل قـــطـــار الــــحــــدث الـــعـــالـــمـــي يــســيــر 

بثقة عالية، واندفاع متصاعد نحو هدفه المنشود في 

جمع شمل أبــنــاء العالم فــي دبــي عبر فعاليات تلبي 

رغبات وطموحات الجميع.

لــــــــفــــــــتــــــــت الــــــشــــــيــــــخــــــة 

بـــــــــــــــــدور الــــــقــــــاســــــمــــــي، 

رئــيــســة االتـــحـــاد الــدولــي 

لــــلــــنــــاشــــريــــن، خـــــــال الـــمـــؤتـــمـــر 

الــعــالــمــي لــاقــتــصــاد اإلبـــداعـــي فــي إكــســبــو 2020 دبــــي، إلــى 

أن الكتاب، يمثل أداة فائقة على إحداث التغيير العالمي 

المرتقب، عبر ترسيخ قيم االنسجام وتقبُّل اآلخر، ما يتيح 

فهم الواقع الثقافي، والتعرف إلى هوية وتاريخ الشعوب.

أداة الكتاب

نــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــش مـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــدى 

شــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاب الـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــج 

العربي، والذي عقد في 

جــنــاح الــشــبــاب بــإكــســبــو، رؤيـــة 

الشباب في مرحلة ما بعد وباء »كورونا«، وبحث قضاياهم 

الــحــيــاتــيــة، والـــتـــعـــرف إلــــى أولـــويـــاتـــهـــم الــمــخــتــلــفــة، مـــع الــتــركــيــز 

ــــتـــــي تــجــمــع  عــــلــــى وحـــــــــدة الــــمــــصــــيــــر، والــــتــــطــــلــــعــــات الـــمـــشـــتـــركـــة الـ

الشباب في منطقة الخليج العربي.

شباب الخليج

شــــــــــــــــــــــــــــــــــدد مــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــي 

حــســيــن الـــحـــمـــادي، 

وزيـــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 

فــــــــــــــــــي اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات، فــــــــــــــــــي قــــــمــــــة 

»ريوايرد« للتعليم، والتي نظمتها »دبي للعطاء« بالشركة 

مع إكسبو، على أن التعليم في اإلمارات، تصدر المشهد 

الــــحــــضــــاري، عـــبـــر ســـعـــي الـــــــــــوزارة إلــــــى إحــــــــداث نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة، 

وصوالً إلى تحقيق مفهوم التعلم مدى الحياة.

قمة »ريوايرد«

نوه الدكتور طارق 

الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــرق، الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 

الــــــــتــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذي لــــــمــــــؤســــــســــــة 

»دبـــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــعـــــــــــــــطـــــــــــــــاء«، إلــــــــــــــــــــى أن 

توصيات قمة »ريوايرد« للتعليم، والتي عقدت في إكسبو، 

سترفع إلى األمم المتحدة، لتكون مدخاً لمواجهة أزمات 

التعليم، ورسم خارطة طريق جديدة لتطوير القطاع، في 

ظل مشاركة الجهات العالمية المعنية في القمة.

األمم المتحدة

تــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــدى جــــــــــــنــــــــــــاح 

الــــمــــرأة فــــي مــعــرض 

دبــــــــــي،   2020 إكـــــــســـــــبـــــــو 

الـــتـــأثـــيـــر  الــــــمــــــرأة ذات  لـــقـــضـــايـــا 

الـــعـــمـــيـــق، وذلــــــك بــعــقــد جــلــســة ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات »الــمــعــرفــة 

والتعلم«، واالستماع إلى وجهات نظر النساء في عملية 

صنع القرار، في ظل أن التعليم المتكافئ بين الجنسين، 

يسهم بـ12 تريليون دوالر في مستوى النمو العالمي.

12 تريليونًا

أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــي 

عــــــــــــبــــــــــــدالــــــــــــرحــــــــــــمــــــــــــن بــــــن 

مــحــمــد الـــعـــويـــس، وزيـــر 

الصحة ووقــايــة المجتمع في 

اإلمـــــــارات، خـــال احــتــفــال مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة بــالــيــوم 

إلــى أن  العالمي للتغطية الصحية الشاملة، فــي إكسبو، 

الــــوصــــول إلــــى جـــــودة الـــحـــيـــاة الــصــحــيــة، يــمــثــل هـــدفـــًا يتحقق 

بالتعاون المثمر، والعمل الجاد من قبل الجميع.

الحياة الصحية
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األرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي  زار 

لـــــــــيـــــــــونـــــــــيـــــــــل مـــــــيـــــــســـــــي، 

العـــــــــــــــــب فـــــــــــريـــــــــــق بـــــــــاريـــــــــس 

ســــــــــــــــان جـــــــــيـــــــــرمـــــــــان الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي، 

ــــــي، الــــحــــدث الـــعـــالـــمـــي،  الـــســـفـــيـــر الـــــدولـــــي إلكـــســـبـــو 2020 دبـ

وقــــــضــــــى لـــــحـــــظـــــات جــــمــــيــــلــــة وســـــــــط حــــــضــــــور رســـــــمـــــــي، وتــــــوافــــــد 

حشود غفيرة من الزوار اللتقاط الصور مع الاعب الملقب 

بـ»البرغوث«، والذي يحظى بجماهيرية واسعة.

زيارة »البرغوث«

كـــــــــــــــشـــــــــــــــف جـــــــــــــاكـــــــــــــايـــــــــــــا 

مــــريــــشــــو كـــيـــكـــويـــتـــي، 

الـــــــــــــــــــرئـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــس الــــــــــــــتــــــــــــــنــــــــــــــزانــــــــــــــي 

السابق، رئيس مجلس إدارة 

»الـــــشـــــراكـــــة الــــعــــالــــمــــيــــة« لـــلـــتـــعـــلـــيـــم، عـــــن إطــــــــاق آلــــيــــة تـــمـــويـــل 

بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــجـــمـــوعـــة الـــتـــنـــســـيـــق الــــعــــربــــيــــة، لــتــغــيــيــر نــظــم 

التعليم في 90 دولة تحتضن مليار طفل وطفلة في 2020 

و2025، وذلك خال قمة »ريوايرد« في إكسبو.

90 دولة

ــــبـــــو،  ــــفــــــى إكـــــسـ ــــتــ احــ

ــــمــــــي  ــــالــ ــــعــ بـــــــــالـــــــــيـــــــــوم الــ

لــــــــلــــــــغــــــــة الــــــــــعــــــــــربــــــــــيــــــــــة، فـــــي 

ذكرى صدور القرار التاريخي 

عــــن الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي الــــعــــام 1973، 

والــــــــــذي نـــــص عــــلــــى إدخــــــــــال لــــغــــة »الـــــــضـــــــاد« ضــــمــــن مـــجـــمـــوعـــة 

اللغات الرسمية المستخدمة في العمل بالمنظمة.

يوم العربية

يبرز »الكيمونو«، 

بــــــــــــــاعــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــاره أعــــــــــــــــــرق 

األزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــيــــــــــابــــــــــانــــــــــيــــــــــة، 

وأكثرها عمقًا في تاريخ البلد 

اآلسيوي، الذي كشف النقاب عن جانب من موروثه البشري في عرض أزياء نظمه 

جناحه على مسرح اليوبيل في إكسبو، لتسليط األضواء على أنواع »الكيمونو«، 

وتفاصيله المرتبطة بالتقاليد واألعراف والحالة االجتماعية لنساء اليابان.

عراقة »الكيمونو«

جــــــــــــــمــــــــــــــع إكـــــــــــســـــــــــبـــــــــــو، 

بــيــن قــلــبــي عــروســيــن 

ســـــــــوريـــــــــيـــــــــن، أصـــــــــــــــــرا عــــلــــى 

أن يـــــكـــــون زفــــافــــهــــمــــا مــــــن بــــوابــــة 

الــحــدث الــعــالــمــي، أمـــاً بتوثيق لــحــظــات الــفــرح والــســعــادة، 

من خال تجمع دولي شهير يحظى بمشاركة هي األوسع، 

وبتوافد زوار من مختلف أصقاع العالم.

بين قلبين



ماليين زيارة لـ»إكسبو« في 80 يومًا

ـ عدنان الغربي  دبي 

ســجــل »إكــســبــو 2020 دبـــي« 7 مــايــيــن و167 ألــفــًا و591 زيـــارة 

خــال الفترة مــن 1 أكتوبر الماضي حتى 19 ديسمبر الجاري 

)80 يــومــًا(، وحــقــق الــحــدث الــدولــي أكــثــر مــن 809 آالف زيــارة 

فــــي األســـــبـــــوع األخــــيــــر الـــــــذي شـــهـــد حــــضــــور األرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 

ميسي نجم كرة القدم العالمية وسفير إكسبو، كما أسهمت 

الـــعـــروض الــمــوســيــقــيــة والــتــرفــيــهــيــة الــمــتــنــوعــة فـــي تــخــطــي عــدد 

الــزيــارات حاجز الـــ7 مايين، ومنها الحفل الفني الكبير الــذي 

أحياه النجم المصري محمد رمضان والعرض العالمي الحي 

لـــلـــكـــهـــربـــاء الـــمـــثـــيـــر لــــإعــــجــــاب والــــــــــذي يـــحـــمـــل عـــــنـــــوان »بـــريـــنـــيـــاك 

اليــــــــف - امـــــتـــــحـــــان الـــــعـــــقـــــل« وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الـــــــعـــــــروض الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة 

الحية، والتي كانت مدعومة باإلقبال الحماسي على التذكرة 

االحتفالية إلكسبو 2020 دبي.

إجراءات احترازية
وكــــشــــفــــت شـــــونـــــا مــــاكــــغــــي نـــــائـــــب رئـــــيـــــس االتـــــــصـــــــال فــــــي »إكــــســــبــــو 

2020 دبـــــــــي« خـــــــال اإلحــــــاطــــــة اإلعـــــامـــــيـــــة أمـــــــــس، عـــــن تـــشـــديـــد 

 2020 إكــــــســــــبــــــو  إدارة  قــــــــــــــررت  حــــــيــــــث  االحــــــــــتــــــــــرازيــــــــــة  اإلجــــــــــــــــــــــــــراءات 

دبــــــــــــي زيـــــــــــــــــادة عــــــــــــدد مـــــــــراكـــــــــز فــــــحــــــص كــــــوفــــــيــــــد 19 مـــــــــن 3 إلــــــــــــى 4، 

واعــتــمــاد الــفــحــوصــات الــمــجــانــيــة لــكــل الــمــوظــفــيــن فــي األجــنــحــة 

والعاملين في الخطوط األمامية والعاملين في مجال الترفيه 

ــــافـــــت: نـــحـــرص عـــلـــى تــلــقــي كــــل الــمــوظــفــيــن  بــشــكــل دوري، وأضـ

والـــمـــتـــطـــوعـــيـــن الــــجــــرعــــة الــــثــــالــــثــــة فـــــي أســــــــرع وقـــــــت مــــمــــكــــن، مــع 

ضرورة ارتداء الكمامة طوال الوقت.

وأوضـــحـــت نــائــب رئــيــس االتـــصـــال فـــي »إكــســبــو 2020 دبـــي« 

أنــــه تـــم الــتــعــلــيــق الـــمـــؤقـــت لــبــعــض الــفــعــالــيــات الــتــرفــيــهــيــة الــتــي 

تـــتـــطـــلـــب الـــــتـــــقـــــارب أو االتـــــــصـــــــال الــــمــــبــــاشــــر بــــيــــن الــــعــــامــــلــــيــــن مــثــل 

االســتــعــراضــات والــفــنــون األدائــيــة للفنانين المتجولين، وذلــك 

كإجراء وقائي قصير األجل.

ــــا مـــــاكـــــغـــــي أن الــــــــــزيــــــــــارات مـــــــن خـــــــــــارج الــــــدولــــــة  ــــونــ وصـــــــرحـــــــت شــ

شــهــدت نسقًا تــصــاعــديــًا خــال الــفــتــرة األخــيــرة تــزامــنــًا مــع بداية 

دخول الموسم السياحي ذروته في اإلمارات.

 من جهته أكد محمد األنصاري، المتحدث الرسمي ونائب 

ــــتـــــمـــــرار تــطــبــيــق  رئـــــيـــــس االتــــــصــــــال فـــــي »إكــــســــبــــو 2020 دبـــــــــي« اسـ

ــــراءات الــســابــقــة بــخــصــوص ســامــة الـــــزوار، بـــإبـــراز مــا يثبت  اإلجــ

تــلــقــيــهــم الــتــطــعــيــم أو نــتــيــجــة ســلــبــيــة لــفــحــص »بـــــي ســــي آر« ال 

تــتــجــاوز مــدتــهــا 72 ســـاعـــة مـــن مـــوعـــد الــــزيــــارة مـــع الـــحـــرص على 

تطبيق إجــــراءات التباعد وارتــــداء الكمامات وتطبيق إجـــراءات 

الـــتـــبـــاعـــد وارتــــــــــــداء الــــكــــمــــامــــات.  ومــــــع تـــلـــقـــي أكــــثــــر مـــــن 90% مــن 

ســــكــــان الـــــدولـــــة الــــلــــقــــاح الــــكــــامــــل، تـــعـــتـــبـــر كـــــــــوادر إكـــســـبـــو 2020 

دبـــي مــن مــوظــفــيــن ومــشــاركــيــن دولــيــيــن ومــتــطــوعــيــن ومــقــاولــيــن 

ومزودي خدمات من الملقحين بالكامل.

 أسابيع الموضوعات 
ـــــــــم، وهـــــــــــــو أحــــــــــــــــدث أســــــابــــــيــــــع 

ّ
قـــــــــــــدم أســــــــــبــــــــــوع الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــة والـــــــــتـــــــــعـــــــــُل

الــمــوضــوعــات ضــمــن »بــرنــامــج اإلنـــســـان وكــوكــب األرض«، قمة 

تــعــلــيــمــيــة عـــالـــمـــيـــة ُنـــظـــمـــت عـــلـــى مـــــــدار ثــــاثــــة أيـــــــــام، وعــــــــــدداً مــن 

ُعــقــد على هامشه فعالية  العالمي، كما  المجلس  فعاليات 

تفاعلية حول التعلم التجريبي، باإلضافة إلى انعقاد منتدى 

أعـــــــمـــــــال حـــــــــول تــــســــخــــيــــر الـــــمـــــعـــــرفـــــة لـــــاســـــتـــــعـــــداد بــــشــــكــــل أفــــضــــل 

للمستقبل.

وأسهمت التحضيرات لموسم األعياد، التي يجري العمل 

عليها عــلــى قـــدم وســــاق عــبــر كــل أرجــــاء مــوقــع إكــســبــو 2020، 

في بث روح موسم األعــيــاد في األجـــواء المحيطة قبل تاريخ 

25 ديسمبر، حيث تم إضاءة شجرة الكريسماس في ساحة 

الـــــوصـــــل ضـــمـــن حـــفـــل خــــــاص ُنــــظــــم بــــتــــاريــــخ 18 ديـــســـمـــبـــر، كــمــا 

ُنــظــمــت جــمــلــة مـــن الــفــعــالــيــات واألنـــشـــطـــة الــمــتــنــوعــة وعــــروض 

الــتــســوق الــمــســتــمــرة، بــاإلضــافــة إلـــى قــائــمــة طــعــام كــامــلــة تزخر 

بــخــيــارات عــديــدة مــن األطــعــمــة والــمــشــروبــات االحــتــفــالــيــة، كل 

ذلك من أجل رسم البهجة على وجوه الزوار.

7 أيام حافلة 
وخــــال األيــــام الــســبــعــة الــمــقــبــلــة سيحتفل زوار إكــســبــو 2020 

ــــــي بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــحــــفــــات الـــمـــوســـيـــقـــيـــة الــــحــــيــــة الـــمـــتـــألـــقـــة  دبـ

يــحــيــيــهــا كــوكــبــة مـــن الــفــنــانــيــن الــدولــيــيــن، مـــن ضــمــنــهــم الحفلة 

الــغــنــائــيــة الــخــاصــة بــكــل مـــن ديــنــا ســـتـــارز والــفــرقــة الفلسطينية 

Apo & The Apostles يوم 23 ديسمبر بحديقة اليوبيل(، 

والحفلة الخاصة بالفنان المصري تامر حسني التي سيحييها 

فــــــي )23 ديــــســــمــــبــــر، حــــديــــقــــة الـــــيـــــوبـــــيـــــل(، وحــــفــــلــــة غــــريــــغــــوريــــان 

تشانت ونايا إيزومي في )24 ديسمبر، مدرج دبي ميلينيوم(، 

باإلضافة إلى العرض الخاص بجوقة لندن المجتمعية والذي 

سُيقدم على مدار يومين متتاليين.

 بهجة األعياد
وتــســتــمــر بــهــجــة مــوســم األعـــيـــاد، حــيــث يــســتــعــرض الــمــشــاركــون 

ــــيـــــون فـــــي إكـــســـبـــو 2020 الـــتـــقـــالـــيـــد االحـــتـــفـــالـــيـــة لـــُبـــلـــدانـــهـــم  الـــــدولـ

ُمــضــفــيــن عــلــى طــريــقــة احــتــفــالــهــم بــهــا هـــويـــة فـــريـــدة: ابـــتـــداء من 

ــــاقـــــات الـــثـــلـــج الــــورقــــيــــة الـــمـــطـــبـــوعـــة بــتــقــنــيــة ثـــاثـــيـــة األبـــــعـــــاد فــي  رقـ

جناح جمهورية التشيك، وصوالً إلى إحياء تقليد لوسيا الذي 

يــــعــــود إلــــــى 400 عــــــام والـــــــــذي ســــُيــــقــــام بــــتــــاريــــخ 27 ديـــســـمـــبـــر فــي 

جناح السويد. ومن المتوقع أن يشهد الحدث زيادة متواصلة 

فــي أعـــداد الــــزوار مــع عــرض الــتــذاكــر االحتفالية إلكسبو 2020 

الـــمـــعـــروضـــة لــلــبــيــع مــــن اآلن حـــتـــى نـــهـــايـــة شـــهـــر ديــســمــبــر والـــتـــي 

ســـتـــمـــنـــح الــــــــــزوار فــــرصــــة الـــــدخـــــول غـــيـــر الــــمــــحــــدود إلــــــى فـــعـــالـــيـــات 

فصل الشتاء الرائعة مقابل 95 درهمًا إماراتيًا فقط.

فحوصات
 »كوفيد 19« مجانية لكل 
الموظفين والعاملين في 
الخطوط األمامية

تصاعد أعداد الزوار من خارج الدولة7

سلطان الجابر يطلع على أجنحة 5 دول

دبي - وام 

زار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا 

المتقدمة، أجنحة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية 

مصر العربية، والمملكة المتحدة، وباكستان، وكوريا الجنوبية في 

إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي، واطــــلــــع عـــلـــى مــــا تـــعـــرضـــه مــــن ابــــتــــكــــارات وتــقــنــيــات 

وفرص اقتصادية وتنموية نوعية.

وبدأ معاليه جولته بزيارة جناح المملكة العربية السعودية، ثاني 

أكبر األجنحة في إكسبو 2020 دبــي، والمقام في منطقة »الفرص« 

تحت شعار »طموح بال حـــدود«، حيث يسلط الضوء على مستقبل 

الـــمـــمـــلـــكـــة، كـــمـــا يــعــكــس تــصــمــيــم الـــجـــنـــاح تــــــراث الـــمـــمـــلـــكـــة، وحـــاضـــرهـــا 

ــــــالل حــــفــــاوة  ــــــن خـ الــــمــــتــــنــــوع، وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــا لــــبــــنــــاء مـــســـتـــقـــبـــل مــــــزدهــــــر، ومـ

االســتــقــبــال يــتــعــرف زوار إكــســبــو عــلــى الــمــكــونــات الــحــضــاريــة والــتــنــمــويــة 

المستمدة من القيم والتقاليد العربية العريقة.

كــمــا زار معاليه جــنــاح جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة بتصميمه المبتكر 

الــذي يبرز تاريخ وحضارة ممتدة آلالف السنين وصــوالً إلى الحاضر، 

واطلع على التجربة ثالثية األبعاد التي يوفرها الجناح لزواره للتعرف 

على تاريخ مصر القديم وحاضرها المعاصر بما فيه من تطور عمراني 

ومشاريع سياحية ضخمة.

واستمع معاليه إلى شرح عن الفعاليات التي يستضيفها الجناح 

الــــمــــصــــري مـــــن مـــــعـــــارض مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي اآلثــــــــــار والـــتـــعـــلـــيـــم واالســــتــــثــــمــــار 

العقاري، باإلضافة إلى ورش عمل ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية 

إلى جانب عدد الفعاليات الترفيهية والثقافية.

واطــــــلــــــع مــــعــــالــــيــــه كـــــذلـــــك خــــــــالل زيــــــــــــارة جـــــنـــــاح الــــمــــمــــلــــكــــة الــــمــــتــــحــــدة، 

الــــذي يــقــام تــحــت شــعــار »االبـــتـــكـــار لمستقبل مــشــتــرك«، عــلــى الــثــقــافــة 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وتــــعــــاونــــهــــا مـــــع الـــــــــدول األخـــــــــرى لـــتـــطـــويـــر حــــلــــول لــلــتــحــديــات 

الـــعـــالـــمـــيـــة، مــســتــمــعــاً إلـــــى شـــــرح حـــــول تـــجـــربـــة الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة مــع 

االبتكار وتعزيز أنماط التعاون مع مختلف دول العالم.

كـــمـــا زار مـــعـــالـــيـــه جــــنــــاح بــــاكــــســــتــــان، ضـــمـــن تـــجـــربـــة رقـــمـــيـــة تــفــاعــلــيــة 

تستعرض في رحلة عبر الزمن الحضارة التاريخية وصوالً إلى العصر 

الــــحــــديــــث، وتـــلـــقـــي الـــــضـــــوء عـــلـــى الــــتــــنــــوع والـــتـــقـــالـــيـــد الـــثـــقـــافـــيـــة الـــغـــنـــيـــة، 

والـــمـــوارد الطبيعية، واإلمــكــانــات االقــتــصــاديــة فــي مــوطــن إحـــدى أقــدم 

الحضارات في العالم.

وزار مــعــالــيــه كـــذلـــك الـــجـــنـــاح الــــكــــوري والـــــــذي يــصــنــف ضـــمـــن أكـــبـــر 5 

أجنحة في هذا الحدث العالمي، والذي يحمل شعار »كوريا الذكية 

تـــنـــقـــل الــــعــــالــــم إلــــــيــــــك«، حــــيــــث يـــســـلـــط الــــــضــــــوء عــــلــــى مــــكــــانــــة جـــمـــهـــوريـــة 

ــــــن خـــــــــالل أحـــــــــــدث مـــا  ــــــي مــــــجــــــال الــــــــثــــــــورة الــــصــــنــــاعــــيــــة الــــــرابــــــعــــــة مـ ــــا فـ كـــــــوريـــ

تــوصــلــت إلـــيـــه الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي مـــجـــاالت الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي والـــواقـــع 

االفــتــراضــي وإنــتــرنــت األشـــيـــاء. واطــلــع مــعــالــيــه عــلــى الــتــجــربــة التفاعلية 

مع الـــزوار ضمن مبنى حركي يوفر بيئات واقعية وافتراضية، ضمن 

نـــمـــط حــــيــــاة إبـــــداعـــــي قــــائــــم عـــلـــى أســـالـــيـــب الــــتــــواصــــل الــــجــــديــــدة ووســــائــــل 

التنقل المستقبلية التي تهدف إلى التحول نحو مجتمع أكثر ارتباطاً 

واتــصــاالً، مــع إبـــراز التغيرات التي ستحدثها االبــتــكــارات فــي العالمين 

االفتراضي والواقعي، وأهميتها في بناء مجتمعات المستقبل.
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دبي - وائل نعيم 

ــــيـــــل دائــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة   قـــــــال ســـــعـــــود عــــبــــد الــــعــــزيــــز الــــحــــوســــنــــي، وكـ

والسياحة في أبوظبي، إن إكسبو 2020 دبــي، حقق العديد 

ــــة الــــرئــــيــــســــيــــة فـــــــي اإلمـــــــــــــــــــارات، وهـــــو  ــــاديــ ــتــــــصــ ــ مـــــــن الـــــمـــــكـــــاســـــب االقــ

مــــا انـــعـــكـــس إيـــجـــابـــيـــاً فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات مـــثـــل الــســفــر 

والـــــطـــــيـــــران والـــــفـــــنـــــادق والــــضــــيــــافــــة والــــــســــــوق الــــعــــقــــاريــــة مـــــن بــيــن 

قــــطــــاعــــات أخــــــــرى. وُيــــعــــد هــــــذا الــــحــــدث حـــــافـــــزاً لـــبـــنـــاء الـــعـــاقـــات 

ــــراء الـــمـــحـــلـــيـــيـــن ونـــــظـــــرائـــــهـــــم الــــدولــــيــــيــــن،  ــبــ ــ ــــخــ والــــــتــــــواصــــــل بــــيــــن الــ

ــــارات عــلــى الــخــارطــة  الفــتــاً إلـــى أن إكــســبــو دبـــي رســـخ مــكــانــة اإلمـ

العالمية.

وأوضــــح فــي حـــوار مــع »الــبــيــان« أن الــمــعــرض الــدولــي يقدم 

صورة شاملة حول التراث الثقافي المحلي الزاخر، ويعكس 

ــــتـــــي تــشــكــل  ــــتــــــاح عــــلــــى الــــثــــقــــافــــات األخـــــــــــرى الـ ــــفــ قــــيــــم الــــتــــنــــوع واالنــ

ركــيــزة أســاســيــة ضمن رؤيـــة اإلمـــــارات، امـــتـــداداً لمسيرة الــوالــد 

الــمــؤســس الــمــغــفــور لـــه بــــإذن الــلــه الــشــيــخ زايــــد بـــن ســلــطــان آل 

نــهــيــان، طيب الــلــه ثـــراه، الـــذي أدرك يقيناً أهمية بــنــاء جسور 

تـــــواصـــــل مـــــع الــــثــــقــــافــــات األخـــــــــرى كـــــي تـــنـــهـــض اإلمـــــــــــارات وتــحــقــق 

تنميتها في مختلف المجاالت. وتالياً نص الحوار:

 مكانة عالمية 
على  دولي  كمركز  مكانتها  ــارات  اإلم دولة  رسخت  كيف 
وهل  العالمية؟  والفعاليات  المعارض  استضافة  خارطة 
نجاح الدولة في استضافة إكسبو 2020 دبي ُيعد شاهدًا 

على ذلك؟
ــــتـــــعـــــاون  تــــــقــــــدم اإلمـــــــــــــــــارات نــــــمــــــوذجــــــاً يُـــــحـــــتـــــذى بـــــــه فـــــــي تــــحــــقــــيــــق الـ

وتــــضــــافــــر الــــجــــهــــود بـــيـــن مـــخـــتـــلـــف األطــــــــــــراف، ولــــــم يـــكـــن تـــحـــّولـــهـــا 

إلـــــــــــــــــــى مــــــــــــركــــــــــــز عــــــــــالــــــــــمــــــــــي الســــــــــتــــــــــضــــــــــافــــــــــة وتــــــنــــــظــــــيــــــم 

الـــــــمـــــــؤتـــــــمـــــــرات والــــــــمــــــــعــــــــارض والـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات 

الــدولــيــة مـــن قــبــيــل الــصــدفــة، إنــمــا جــاء 

ثـــمـــرة لـــجـــهـــودهـــا الـــكـــبـــيـــرة. والـــيـــوم 

اإلمـــــــارات بـــاتـــت مــلــتــقــى لــلــعــالــم، 

وأظــــهــــرت مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــن 

الـــــــــجـــــــــاهـــــــــزيـــــــــة واالســــــــــتــــــــــجــــــــــابــــــــــة فــــي 

ــــة تــــــداعــــــيــــــات الــــجــــائــــحــــة  ــــهــ مــــــواجــ

لــــذا  ــــيـــــة »كــــوفــــيــــد 19«،  الـــــدولـ

ــــزيـــــد  ــــمـ أتــــــــوقــــــــع تــــنــــظــــيــــم الـ

مــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــعـــــــــــــــــارض 

والمؤتمرات هنا في اإلمارات خال السنوات المقبلة.

2020 دبي دولة اإلمارات بشكل عام،  كيف يدعم إكسبو 
على صعيد قطاع السياحة والضيافة؟

يشكل إكسبو 2020، والذي يستضاف ألول مرة في منطقة 

ــــيـــــا، مـــلـــتـــقـــى دولـــــيـــــاً فــي  ــــنـــــوب آسـ الـــــشـــــرق األوســـــــــط وأفــــريــــقــــيــــا وجـ

مدينة دبي، حيث تشارك 191 دولة من جميع أنحاء العالم 

لتسليط الضوء على حضاراتها وإنجازاتها، مما يجعله نقطة 

الــتــقــاء رئــيــســيــة تــجــمــع بــيــن الــعــارضــيــن والــــــــزّوار مـــن شــتــى بــقــاع 

األرض. واستطاع، خال أقل من 3 أشهر، أن يستقطب أكثر 

من 7 مايين زائر، مما يعكس االنطباع اإليجابي.

وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة إكـــســـبـــو 2020 دبـــــي فــــي دوره الـــمـــتـــمـــّثـــل فــي 

رفـــع الــوعــي حـــول اإلمــكــانــات والــمــقــومــات الــتــي تــزخــر بــهــا دولــة 

اإلمــــارات، عبر قطاعات السياحة والــضــيــافــة، بوصفها وجهة 

جـــاذبـــة لــــلــــزوار والـــســـيـــاح الـــدولـــيـــيـــن، األمـــــر الـــــذي يـــعـــود بــالــنــفــع 

لــيــس فــقــط عــلــى دبـــي، بــل عــلــى جميع إمــــارات الـــدولـــة. ويبعد 

موقع المعرض حوالي ساعة واحــدة من إمــارة أبوظبي، مما 

يجعل من العاصمة اإلماراتية وجهًة رائعًة للزّوار للقدوم إلى 

اإلمارات واالستمتاع بمعروضها االستثنائي.

كيف ترون الحوار الثقافي الذي يقدمه إكسبو 2020 دبي 
بين جميع دول العالم؟

يـــعـــيـــش تـــحـــت ســــمــــاء اإلمـــــــــــارات مـــجـــتـــمـــع مـــتـــنـــوع يـــضـــم الـــعـــديـــد 

مـــن الــثــقــافــات الــمــخــتــلــفــة، وهـــــذا مـــا يــجــعــل الـــحـــدث اســتــثــنــائــيــاً 

يـــــقـــــدم أفـــــضـــــل تــمــثــيــل  يــــحــــمــــل دالالت وأبـــــــــعـــــــــاداً خــــــاصــــــة، ألنــــــــه 

للعالم بمختلف حضاراته وثقافته. ولطالما كانت قيم التنوع 

واالنفتاح على الثقافات األخــرى تشكل ركيزًة أساسيًة ضمن 

رؤية اإلمارات، ومن هنا تبرز أهمية إكسبو 2020 دبي، الذي 

يــجــّســد تــلــك الــــرؤيــــة ويــعــكــس صــــور إرثـــنـــا الـــعـــريـــق نــحــو تمكين 

الــمــجــتــمــع مــــن خـــــال الــــفــــرص والــــتــــواصــــل ومـــشـــاركـــة الـــمـــعـــارف 

وتحقيق النهضة معاً.

ما أهمية إكسبو دبي في رفد مسيرة التعافي خالل فترة 
ما بعد الجائحة؟

ــــديــــــد مـــــــن الــــمــــكــــاســــب  ــــعــ الــ بــــالــــفــــعــــل  ــــبـــــو 2020 دبـــــــــي  ــــقـــــق إكـــــسـ حـ

االقــــتــــصــــاديــــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي دولـــــــة اإلمــــــــــــارات، وهــــــو مــــا انــعــكــس 

ــــيـــــران  إيــــجــــابــــيــــاً فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــقــــطــــاعــــات مــــثــــل الــــســــفــــر والـــــطـ

ــــــوق الــــعــــقــــاريــــة مــــــن بــــيــــن قـــطـــاعـــات  ــــــسـ ــــادق والــــضــــيــــافــــة والـ ــنــ ــ ــــفــ والــ

أخــــــرى. وُيـــعـــد هــــذا الـــحـــدث حــــافــــزاً لــبــنــاء الـــعـــاقـــات والـــتـــواصـــل 

بين الخبراء المحليين ونظرائهم الدوليين، مما يدعم ريادة 

األعمال.

 نموذج مثالي
 ماهي األسباب التي جعلت اإلمارات مركزًا دوليًا للفنون 

والثقافة واألعمال؟
 نــجــحــت اإلمـــــــارات فـــي تــقــديــم نـــمـــوذج مــثــالــي لـــلـــدول األخـــــرى، 

عـــلـــى صــعــيــد تــحــقــيــق الـــشـــمـــول والـــتـــكـــامـــل واالنــــفــــتــــاح، وهـــــو مــا 

يتجّسد فــي نسيجها المجتمعي الــذي يضم أنــاســاً مــن أعــراق 

ــــاتـــــت وجـــــهـــــة مـــتـــنـــوعـــة  ــــافـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وبــــالــــتــــالــــي بـ ــــقـ وأديــــــــــــان وثـ

وحاضنة للجميع.

وينعكس هــذا النهج جلياً في المشهد الثقافي المحلي، 

بـــــــــدايـــــــــًة مــــــــن مــــتــــحــــف الــــمــــســــتــــقــــبــــل، ومـــــــــــــــــــروراً بــــمــــتــــحــــف الــــلــــوفــــر 

أبــوظــبــي، ومــتــحــف جــوجــنــهــايــم أبــوظــبــي، وصــــوالً إلـــى متحف 

زايد الوطني.
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مكاسب 
اقتصادية كبيرة في السياحة 
والسفر والضيافة والعقارات

ترجمة 
رؤية اإلمارات في تعزيز قيم 
االنفتاح على الثقافات 

نيوزيلندا.. حلة بسيطة مصقولة باإلبداع
ـ  فاتن صبح إعداد 

 »الرحلة داخل جناح بادي في معرض إكسبو 2020 دبي أدخلتني 

تــجــربــة عــابــقــة بــالــعــواطــف انــغــمــســت فــيــهــا حــالــمــا انــطــلــقــت فـــي فــصــول 

ــــــذي نــفــعــلــه فــــي هـــذه  روايــــــــة تـــتـــحـــدث عـــمـــا نـــكـــونـــه نـــحـــن كـــشـــعـــب ومـــــا الـ

الــبــقــعــة مـــن األرض وأيــــن مــكــانــنــا مـــن هــــذا الــعــالــم بــالــمــعــنــيــيــن الــحــرفــي 

الــــصــــحــــفــــي فــــــي مـــوقـــع  ــــاتـــــب  الـــــكـ لـــــــــرود أورام،  الــــكــــلــــمــــات  والـــــــمـــــــجـــــــازي«، 

»نــــــيــــــوزرووم« الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي اإللـــكـــتـــرونـــي الــمــعــنــي بــالــســيــاســة والــــشــــؤون 

والقضايا المحلية. وقــال في تصريحات »لقد تركت الزيارة للجناح، 

الــذي بلغت تكلفته 62 مليون دوالر نيوزيلندي، انطباعات محفوفة 

بالعاطفة والتأثر«. فالكاتب تذوق طعم »أوتياروا«، أو »أرض السحابة 

الــبــيــضــاء الــطــويــلــة« بــالــلــغــة الــمــاوريــة لــســكــان نــيــوزيــلــنــدا األصــلــيــيــن، في 

قـــلـــب الــــصــــحــــراء، حـــيـــث الـــــروايـــــة مــحــبــوكــة بــعــنــايــة وقــــــوة تـــركـــت بـــمـــا ال 

شك فيه تأثيرها المبهر على الزوار الـ 400 ألف أو أكثر للجناح. ولهذا 

الــســبــب يعشق أورام مــعــارض إكــســبــو الــعــالــمــيــة، ألنــهــا حسبما يقول 

تمنح كل خمس سنوات الفرصة لكل أمة لرواية قصتها.

بساطة
وروايـــــــــــة نــــيــــوزيــــلــــنــــدا تــــكــــرر مـــضـــمـــونـــهـــا الـــــجـــــوهـــــري فـــــي ثــــاثــــة مــن 

الــيــابــان وشنغهاي والــيــوم  مــعــارض إكسبو عايشها أورام فــي 

فـــي دبــــي، حــيــث الــتــحــدث عـــن شــعــب خـــاق يــتــســم بــاالهــتــمــام 

ــــلـــــفـــــت إلـــــى  ويـــــعـــــيـــــش فــــــــي بـــــلـــــد فـــــــريـــــــد مــــــــن نــــــــوعــــــــه. وفــــــــــي حـــــيـــــن يـ

شعار إكسبو 2020 دبي »تواصل العقول وصنع المستقبل« 

والــتــركــيــز عــلــى ثـــاثـــة مـــحـــاور رئــيــســيــة هـــي االســـتـــدامـــة والــتــنــقــل 

والفرص، يشير إلى أن جناح نيوزيلندا أصغر مما كان عليه 

فــي شــنــغــهــاي وأكــثــر بــســاطــة وقـــد اســتــنــد عــلــى تــجــربــة سمعية 

لــرؤيــة أورام فتلك الــروايــة  بصرية مــؤثــرة وانغماسية، ووفــقــاً 

تخبرها نيوزيلندا للعالم بشكل مبسط ومصقول. وفي حين 

يــقــر بـــأن كـــل دولــــة تــحــيــك الــنــســيــج األبـــهـــى مـــن صــوفــهــا تــقــديــراً 

إلكسبو في واقع يعرفه الزوار ويتماهون معه بسعادة، فإن 

أعمق لتقول إن القصة المحكية  بــعــداً  نظرته الخاصة تتخذ 

في كل جناح تعبير عن توق الشعوب واألمم لما تطمح بأن 

تكون عليه.

« جانب من الجناح النيوزيلندي في »إكسبو 2020 دبي«  |  البيان

اإلمارات ملتقى العالم

  »إكسبو 2020 دبي« يرسخ مكانة اإلمارات 
على الخارطة العالمية |   تصوير: سالم خميس

وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لــ »                              «:

دبي - البيان

استقبلت مدينة دبــي لــإعــام، الــوفــد اإلعــامــي العراقي الزائر 

لــلــدولــة لــحــضــور إكــســبــو 2020 دبــــي، وجـــــاءت الـــزيـــارة فـــي إطـــار 

مواكبة مدينة دبي لإعام لفعاليات الحدث العالمي وإطاع 

الوفود العالمية الزائرة على مقومات القطاع اإلعامي المتميز 

فـــي دبــــي ومــرتــكــزاتــه الــمــبــنــيــة وفـــقـــاً ألفــضــل الــمــمــارســات عــالــمــيــاً 

ــبـــــة آلخـــــــر وأهـــــــــم مــــســــتــــجــــدات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــصـــمـــمـــة  ــ ــــمـــــواكـ والـ

لخدمة القطاع.

تـــرأس الــوفــد الــعــراقــي الــدكــتــور عــلــي الــمــؤيــد؛ رئــيــس الجهاز 

التنفيذي لهيئة اإلعـــام واالتــصــاالت العراقية والــوفــد المرافق 

له والمكون من مديري الدوائر المختصة؛ والتنظيم اإلعامي 

وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــمــــعــــلــــومــــات، وكــــــــان فـــــي اســــتــــقــــبــــال الـــــوفـــــد مـــاجـــد 

الــــســــويــــدي، الـــمـــديـــر الــــعــــام لـــمـــديـــنـــة دبـــــي لــــإعــــام ومـــديـــنـــة دبـــي 

لاستديوهات ومدينة دبي لإنتاج ومجموعة من المختصين 

فــــــــــي مـــــــــجـــــــــال اإلعــــــــــــــــــــام واإلنـــــــــــــــتـــــــــــــــاج، إلــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 

المسؤولين عن مختلف القاعات اإلعامية ضمن المدينة.

وبهذه المناسبة، رحب السويدي بزيارة الوفد العراقي 

مـــثـــنـــيـــاً عـــلـــى الــــــــدور الـــكـــبـــيـــر والــــمــــهــــم لـــلـــمـــؤســـســـات اإلعـــامـــيـــة 

العراقية في ظل التحديات التي واجهت المنطقة والعراق 

ــنـــــة دبـــــــــي لـــــــإعـــــــام عـــلـــى  ــ بــــشــــكــــل خـــــــــــاص، وأكـــــــــــد حـــــــــرص مـــــديـ

مشاركة التجارب والخبرات مع مختلف الجهات المعنية 

بقطاعات اإلعام في المنطقة. 

وأطـــــلـــــع الـــــســـــويـــــدي الـــــوفـــــد عــــلــــى الـــــمـــــرافـــــق الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــتـــي 

تـــضـــمـــهـــا بـــيـــئـــة األعـــــمـــــال الـــمـــتـــكـــامـــلـــة والـــمـــتـــخـــصـــصـــة بـــقـــطـــاعـــات 

اإلعــــــام وتـــطـــويـــر الــمــحــتــوى، وقـــــدم لــهــم اســـتـــعـــراضـــاً مــوســعــاً 

لـــتـــجـــربـــة الــــمــــديــــنــــة اإلعـــــامـــــيـــــة فــــــي دبـــــــي وأهـــــــــم مــــحــــطــــات هــــذه 

المسيرة منذ تأسيسها في عام 2000.

الــرؤى لارتقاء بالمشهد اإلعامي  الــزيــارة، تبادل  وشهدت 

الــعــربــي وســبــل تــطــويــر مــحــتــوى يــرتــقــى لمستويات متقدمة من 

التنافسية والجودة. 

انفتاح
ومـــن جــانــبــه، قـــال الــمــؤيــد »الـــعـــراق يشهد الــيــوم انــفــتــاحــاً كبيراً 

فــــــي مـــــجـــــال اإلعــــــــــــــام، خـــــاصـــــة بــــعــــد عــــــــام 2003 وبــــــــــــرزت الـــكـــثـــيـــر 

ــــائـــــل اإلعـــــــــام الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، ونــــشــــط الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فــي  مـــــن وسـ

مــجــال اإلعــــــام«، وأشــــاد الــمــؤيــد بــمــشــروع مــديــنــة دبـــي لــإعــام 

المخصص لخدمة مــؤســســات قــطــاع اإلعـــام والــصــنــاعــات ذات 

الــــصــــلــــة، ومــــنــــظــــومــــة الــــعــــمــــل الــــتــــي تـــتـــســـم بــــمــــرونــــة اإلجـــــــــــــراءات، 

مـــا شــكــل نــقــطــة جــــذب ألبــــرز الــمــؤســســات اإلعـــامـــيـــة واإلعــانــيــة 

الـــعـــربـــيـــة والـــعـــالـــمـــيـــة، مــــا يــجــعــل مــنــهــا وجـــهـــة أعــــمــــال مــتــكــامــلــة 

ومحفزة لاستثمار في هذا القطاع، مؤكداً على ضرورة تبادل 

الخبرات، والعمل المشترك، ووضع أفضل اآلليات التنظيمية 

من أجل االرتقاء بقطاع اإلعام في البلدين.

مدينة دبي لإلعالم تستعرض للعراقيين مسيرة القطاع الناجحة

« ماجد السويدي خالل استقبال  الوفد العراقي   |  البيان

«  سعود الحوسني  
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بدر العنزي لــ »                            «:  1.1 مليون زائر لجناح الكويت

»إكسبو« أكبر مهرجان لإلبداع اإلنساني
دبي- وائل نعيم

كــشــف الــدكــتــور بـــدر الــعــنــزي مــديــر جــنــاح الــكــويــت، لــــــ »الــبــيــان« 

أن عدد زوار الجناح الكويتي بلغ منذ بداية إكسبو 2020 دبي 

حــتــى الــيــوم أكــثــر مــن مــلــيــون و100 ألـــف زائــــر. ونـــوه بـــأن إكسبو 

دبي هو أول معرض عالمي يقام في منطقة الشرق األوسط، 

ــــيـــــة، وهــــــــو أكـــــبـــــر مــــهــــرجــــان  وأول إكــــســــبــــو تـــســـتـــضـــيـــفـــه دولــــــــــة عـــــربـ

لــإبــداع اإلنــســانــي، حيث يــوفــر منصة لتعزيز اإلبــــداع واالبــتــكــار 

والــــتــــعــــاون عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، ويـــشـــيـــر الــــعــــنــــوان والــــرســــالــــة 

العامة لهذا الحدث الدولي إلى حاجتنا العالمية للعمل معاً 

من أجل إلهام األجيال المقبلة.

وقــــــــال: تــــشــــارك دولـــــــة الـــكـــويـــت فــــي الـــمـــعـــرض الـــــدولـــــي بــأكــبــر 

جـــــنـــــاح لــــهــــا مــــــن بــــيــــن جـــمـــيـــع أجـــنـــحـــتـــهـــا الـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــي دورات 

المعرض السابقة، مشيراً إلى شعار الجناح الكويتي »كويت 

جــديــدة: فــرص جديدة لالستدامة«، يترجمه مشهد متكامل 

يـــعـــكـــس اإلرث الــــحــــضــــاري واإلنـــــســـــانـــــي ويـــســـلـــط الـــــضـــــوء عــلــى 

ــــمــــــو واالزدهـــــــــــــــــــــار ومــــســــيــــرة  ــنــ ــ الــــــتــــــاريــــــخ والـــــتـــــقـــــالـــــيـــــد والــ

الــــتــــنــــمــــيــــة الـــــمـــــســـــتـــــدامـــــة لـــــــدولـــــــة الـــــــكـــــــويـــــــت. كـــمـــا 

ــــبـــــالد، عــبــر  يــــؤكــــد الـــشـــعـــار عـــلـــى تــــقــــدم الـ

اصطحاب الزوار في رحلة زمنية 

مـــــــــــن الــــــــمــــــــاضــــــــي إلــــــــــــــى الـــــــحـــــــاضـــــــر، 

وتـــــــــــــــــــزود الــــــــــزائــــــــــريــــــــــن بـــــلـــــمـــــحـــــة عــــن 

الــــــــمــــــــســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل مـــــــــــــــن خــــــــــــــــــــالل رؤيـــــــــــــــة 

الكويت الجديد 2035.

مميزات 
وأشار إلى أن جناح الكويت 

أكـــثـــر جـــنـــاح اســتــقــبــل زواراً 

ــــتـــــدامـــــة  فــــــي مـــــوقـــــع االسـ

ويـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــاز بـــــــــــــمـــــــــــــوقـــــــــــــع 

على  يطل  استراتيجي 

3 مــمــرات وأضــخــم جــنــاح فــي منطقة االســتــدامــة، الفــتــاً إلــى أن 

الترويج للجناح من خالل المقابالت والتقارير اإلعالمية التي 

أجـــرتـــهـــا وســـائـــل اإلعــــــالم فـــي اإلمــــــــارات كــــان لــهــا األثـــــر الــكــبــيــر في 

زيـــادة شغف الجمهور لــزيــارة جناحنا إلــى جانب التنوع الكبير 

في المحتوى الــذي يتضمنه جناح دولــة الكويت في المعرض 

العالمي.

مشاركة
وأوضح الدكتور بدر العنزي أن الهدف من المشاركة في 

إكسبو دبــي يتمثل في حــرص دولــة الكويت على التواجد 

بــالــمــحــافــل الــدولــيــة بــهــدف عـــرض الــمــشــاريــع االســتــراتــيــجــيــة 

والمبادرات المحققة ألهداف التنمية حسب رؤية الكويت 

بـــــهـــــدف دعــــــــم جـــــهـــــود دولــــــة  الـــــمـــــشـــــاركـــــة  أن  كـــــذلـــــك   ،2035

اإلمارات في نجاح هذه التظاهرة العالمية، وقال: »لدينا 

ــــأن نــــجــــاح اإلمـــــــــــارات فــــي اســـتـــضـــافـــة وتــنــظــيــم  إيــــمــــان راســـــــخ بــ

ــــكـــــويـــــت ولـــكـــل  الــــــحــــــدث بــــشــــكــــل مـــتـــمـــيـــز هــــــو نـــــجـــــاح لــــــدولــــــة الـ

الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، ونــــهــــدف أيــــضــــاً مــــن الـــمـــشـــاركـــة إلـــــى شـــرح 

اإلرث الـــجـــغـــرافـــي والــــحــــضــــاري وإبـــــــــراز مـــســـاهـــمـــات الــكــويــت 

المجتمعية، والترويج بغية جذب االستثمارات الخارجية 

عــــــبــــــر الـــــبـــــيـــــئـــــة الــــــمــــــالئــــــمــــــة الــــــــمــــــــوجــــــــودة فــــــــي دولــــــــــــــة الــــــكــــــويــــــت، 

وإيصال صورة الكويت وأهدافها عبر نشر السالم واألمن 

الدوليين«.

 تنوع كبير
ولفت الدكتور بدر إلى أن التنوع الكبير في محتوى جناح 

لــزيــارة جناح الكويت  الكويت جعل إقبال الجمهور كبيراً 

مــــن زوار مــحــلــيــيــن وشــــغــــف خــلــيــجــي وعــــربــــي ودولـــــــــي، مــن 

خـــالل رحــلــة تــــزود زوار الــجــنــاح بلمحة عــن الــتــاريــخ الغني 

لـــلـــبـــالد عـــنـــد مـــفـــتـــرق طــــــرق الــــحــــضــــارات لــتــتــشــعــب بــســالســة 

وتربط بين عدد ال يحصى من جوانب البالد، في محاولة 

لتقديم دولة الكويت بشكل شامل للزائر.

« جناح الكويت يصطحب الزوار في رحلة عبر الزمن | تصوير:  ابراهيم صادق 

« بدر العنزي 

وزيرة الهجرة المصرية لـ»                               «: 
الحدث الدولي رسالة نجاح من دبي إلى العالم

دبي – ميرفت عبد الحميد

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة 

ــــارات هــذا  ــ وشـــــؤون الــمــصــريــيــن بـــالـــخـــارج أن احــتــضــان دولــــة اإلمـ

الــحــدث االســتــثــنــائــي والــفــريــد مــن نــوعــه »إكــســبــو 2020 دبـــي«، 

يعكس الجهود المخلصة والمساعي المتواصلة، التي تقوم 

بــهــا اإلمـــــارات قــيــادة وشــعــبــًا لتنظيم هـــذه الــتــظــاهــرة العالمية، 

وتبنيها االبتكار واإلبـــداع، الــذي يجسد التطور واالنفتاح على 

العالم.

وأضافت أن »إكسبو دبي« نجح في إيصال رسالته للعالم، 

خاصة في الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بعد جائحة 

»كورونا«، التي وإن فرضت تأجيل تنظيمه لمدة سنة، لكنها 

لـــــم تـــثـــن إرادة دبــــــي عـــــن إقــــامــــتــــه بـــعـــد أن تـــهـــيـــأت لــــذلــــك أفـــضـــل 

الــظــروف، خاصة بعد أن أصبحت اإلمــــارات واحـــدة مــن الــدول 

الـــنـــاجـــحـــة فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى انـــتـــشـــار الـــجـــائـــحـــة، وحـــصـــرهـــا فــي 

أضيق نطاق.

مركز تالقي الفرص
وأفـــــــــــادت خــــــال حــــــــوار خــــــاص مـــــع »الـــــبـــــيـــــان« بـــالـــجـــنـــاح الـــمـــصـــري 

الواقع بمنطقة الفرص في »إكسبو 2020 دبي« أن المشاركة 

فـــي مــثــل هــــذا الـــحـــدث األضـــخـــم بــجــنــاحــهــا، يــتــمــتــع بــخــصــوصــيــة 

مــتــمــيــزة، لــجــهــة وقـــوعـــه فـــي جــنــاح »الــــفــــرص« الــــذي يــعــتــبــر أهــم 

منطقة في المعرض، وإلــى جانب جناح دولــة اإلمـــارات، وهو 

مــا يــعــكــس أهــمــيــة مــصــر كــمــركــز لــتــاقــي الـــفـــرص، لــمــا تتميز به 

من خبرات وحضارة عريقة عبر التاريخ.

وأضـــــــافـــــــت: إن مــــصــــر تـــــقـــــدم نـــفـــســـهـــا مـــــن خـــــــال هـــــــذا الــــحــــدث 

الـــــــــدولـــــــــي كـــــوجـــــهـــــة اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة بـــــمـــــا تــــتــــضــــمــــنــــه مــــــــن مــــــــــدن ذكــــيــــة 

ومناطق صناعية والمنطقة االقتصادية لقناة السويس، تحت 

شعار: »عراقة.. تعزز المستقبل«، بما يليق بمكانة مصر بين 

أشقائها العرب وبين دول العالم.

قناة تواصل 
وبــيــنــت أن وزارة الــهــجــرة تــعــتــبــر قـــنـــاة لــلــتــواصــل مـــع الــمــصــريــيــن 

فــي الــخــارج، كما أنــهــا تعد الــقــنــاة الــشــرعــيــة، الــتــي مــن خالها 

يــمــكــن لــلــشــبــاب الــمــصــريــيــن عــــرض تــجــاربــهــم وخــبــراتــهــم وطـــرح 

أفكارهم ومقترحاتهم، عبر منصات الوزارة سواء اإللكترونية 

عبر صفحتها على الفيسبوك أو اإليميل، وقالت: أتلقى كافة 

مــقــتــرحــات وأفــــكــــار جــمــيــع الــمــصــريــيــن بـــالـــخـــارج عــبــر الـــواتـــســـآب 

بــنــفــســي عــلــى مــــدار الـــســـاعـــة، مـــؤكـــدة أن الـــــــوزارة تــفــتــح ذراعــيــهــا 

لكل من يريد أن يستثمر في وطنه أو يقدم له خدمة. 

وأوضــحــت أن الـــــوزارة تــأخــذ كــافــة الــمــقــتــرحــات واألفـــكـــار على 

مـــحـــمـــل الــــجــــد وتــــعــــمــــل عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذهـــا وتــــذلــــيــــل الــــعــــقــــبــــات أمـــــام 

الشباب.

وحـــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــبــــــــــــــــادرة »اتــــــــكــــــــلــــــــم 

عـــــــربـــــــي« بــــيــــنــــت الـــــــــوزيـــــــــرة نـــبـــيـــلـــة 

أنها جاءت انطاقًا من حرص 

الــــــــــــــــــــــوزارة عــــــلــــــى دعـــــــــــم الـــــــضـــــــاد، 

الــــتــــي كـــــــاد اســــتــــخــــدامــــهــــا يـــنـــدثـــر 

بــــــعــــــض األســـــــــــــــر ال ســـيـــمـــا  بــــــيــــــن 

بين الطبقات الغنية، بــل قد 

الــــحــــديــــث  الـــــبـــــعـــــض أن  يــــعــــتــــبــــر 

باللغة العربية غير حضاري.

دور بارز
وشـــددت على الـــدور الــبــارز لــأســرة فــي المحافظة على اللغة 

ـــهــــويــــة الــــعــــربــــيــــة، وتــــكــــريــــس مـــكـــانـــتـــهـــا بـــيـــن الـــــنـــــشء وإكــــســــاب  والـ

الـــطـــفـــل مـــــهـــــارات لـــغـــويـــة ســـلـــيـــمـــة، وتــــعــــزيــــز جـــــوانـــــب الـــتـــمـــيـــز فــي 

الــتــحــدث بــالــعــربــيــة ومــمــارســتــهــا، واعــتــبــارهــا مــفــخــرة، كهويته، 

وال يتبرأ منها وال يفضل غيرها عليها، مــن أجــل سلك دروب 

المعرفة، دون الدخول في صــراع بين لغة وأخــرى، فالمكان 

األجدر للغتنا هو المركز األول، لذا يجب إتقان العربية جنبًا 

إلى جنب اللغات األخرى.

وأفـــــــــــادت بـــــــأن »اتــــكــــلــــم عـــــربـــــي« تـــحـــظـــى بــــدعــــم رئـــــاســـــي كـــونـــهـــا 

نابعة من احتياج األسر المصرية في الخارج لترسيخ 

وتعزيز اللغة األم لدى أبنائهم، األمر الذي دفع 

عــلــى  تــــأخــــذ  أن  إلــــــى  الــــهــــجــــرة  وزارة 

عاتقها مهمة النهوض بلغة الضاد لــدى أبناء المصريين في 

الــخــارج، وحمايتها مــن خــال مثل هــذه الــمــبــادرات فــي سبيل 

حــــفــــظ الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة، واالهـــــتـــــمـــــام بــــهــــا، وإيـــــمـــــانـــــًا مـــــن الــــــــــوزارة 

بأهمية اللغة كحاضن أساسي للهوية الوطنية.

وأكـــــــــدت أن اهــــتــــمــــام جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــــعــــربــــيــــة، مـــمـــثـــلـــة فــي 

وزارة الهجرة، بشبابها في الــخــارج ســواء من الجيلين الثاني 

أو الــثــالــث، وأيـــضـــًا مــن الــدارســيــن فــي الـــخـــارج، يــهــدف أســاســًا 

إلى ربطهم بالوطن، وتقديم العون والمساعدة الازمة لهم 

في كل المجاالت وتعميق روح الوالء واالنتماء وخلق رابطة 

وثــيــقــة مــع وطــنــهــم األم، وأيــضــًا حمايتهم مــن تــيــارات التطرف 

ــــا تـــســـتـــهـــدف اســـتـــقـــطـــاب تــلــك  والــــعــــنــــف واإلرهــــــــــــاب الــــتــــي غــــالــــبــــًا مـ

الشريحة المهمة من الشباب بأفكار ومفاهيم مغلوطة.

 لم الشمل
وأفــــــــادت بـــــأن مــــبــــادرة »الـــــذريـــــة الـــصـــالـــحـــة« الـــتـــي أطــلــقــتــهــا وزارة 

الـــهـــجـــرة وشــــــؤون الــمــصــريــيــن بـــالـــخـــارج، بــالــتــعــاون مـــع »وحــــدة 

لم الشمل« باألزهر الشريف، تهدف إلى الحفاظ على األبناء 

المصريين بالخارج من الخافات األسرية، من خال تحقيق 

تـــســـويـــة ألي خــــافــــات أســــريــــة لــلــمــصــريــيــن الــــمــــوجــــوديــــن خــــارج 

حدود الدولة المصرية.

الجيل الثاني والثالث
ونــوهــت بــأن الـــوزارة تتلقى كثيراً مــن االســتــفــســارات والشكاوى 

الـــــــــــــتـــــــــــــي نــــــــــــــــحــــــــــــــــاول حـــــــــلـــــــــهـــــــــا لـــــــلـــــــتـــــــأكـــــــيـــــــد 

الــدولــة  بــالــخــارج أن  للمصريين 

الـــــــــــــــــــــــــوزارة  وأن  مـــــــــعـــــــــهـــــــــم،  تـــــــــقـــــــــف 

تــــهــــتــــم بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر بـــالـــجـــيـــل 

الــــثــــانــــي والــــثــــالــــث لــلــمــصــريــيــن 

فـــــي الــــــخــــــارج، حـــيـــث إن 

هـــؤالء يــحــتــاجــون إلــى 

أواصر التواصل.

« تصوير: غالم كاركر

مبادرة 
»اتكلم عربي« جاءت انطالقًا من 
الحرص على دعم الضاد 

 مصر 
تقدم نفسها من خالل إكسبو 
دبي كوجهة استثمارية

 « نبيلة مكرم
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ـ رحاب حالوة  دبي 

أطلق يوم التضامن اإليطالي من إكسبو 2020 دبي، دعوة عالمية 

لتعزيز التنمية المستدامة في المجال االجتماعي، بعد التأثيرات 

الــتــي أحــدثــتــهــا جــائــحــة كــوفــيــد 19 فـــي أهـــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 

الــــــ17، ومــنــهــا زيــــادة الــفــقــر، واتـــســـاع الــفــجــوة بــيــن الــجــنــســيــن وعــدم 

المساواة االجتماعية، وتفاقم العالقة المتبادلة بين التأثير البيئي 

والطوارئ الصحية، والحرمان من التعليم والتدريب، وانخفاض 

الدخل والعمالة. 

ويـــــنـــــدرج يــــــوم الـــتـــضـــامـــن اإليــــطــــالــــي الـــــــذي يـــنـــظـــمـــه جــــنــــاح إيـــطـــالـــيـــا 

فـــي إكــســبــو 2020 دبــــي ضــمــن نـــطـــاق خــطــة األمـــــم الــمــتــحــدة 2030 

التركيز بشكل خاص  المستدامة )SDGs(، مــع  التنمية  وأهـــداف 

على أولئك الذين يتعاملون مع العدالة االجتماعية والعدالة بين 

األجــيــال والــمــســاواة بين الجنسين ومكافحة الفقر وآثـــار عمليات 

االســــــتــــــثــــــمــــــارات فــــــي الــــمــــجــــتــــمــــع وعــــــــــدم الـــــــمـــــــســـــــاواة، وســــيــــشــــهــــد يــــوم 

إلــى تعزيز وتجديد الشراكات  التضامن اإليــطــالــي مــبــادرات تهدف 

ــــتـــــضـــــامـــــن والـــــــتـــــــعـــــــاون الـــــدولـــــيـــــيـــــن وبـــــــشـــــــأن الــــمــــســــائــــل  ــــايـــــا الـ حـــــــــول قـــــضـ

الــمــتــعــلــقــة بــــإعــــادة الـــبـــنـــاء االجـــتـــمـــاعـــي، بـــــــدءاً مــــن الـــقـــطـــاع الـــثـــالـــث، 

على أساس أشكال التضامن األفقي جنباً إلى جنب مع األشكال 

التقليدية للتضامن الرأسي. كما يوفر فرصة للترويج لعمل دعوة 

ــــنـــــدوق االتــــحــــاد  ــــيـــــة بــــنــــاء عـــلـــى الـــقـــيـــم الـــمـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فـــــي صـ دولـ

األوروبــــــي للجيل الـــقـــادم والــمــوضــحــة فــي )خــطــة الــتــعــافــي الــوطــنــي 

والقدرة على الصمود( التي أطلقتها الحكومة اإليطالية )باستثمار 

قـــــدره 20 مــلــيــار يـــــورو عــلــى أســـــاس نـــمـــوذج الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري بين 

القطاع الثالث - العام - الخاص(.

تمويل واستثمارات
ويكشف الحدث عن دور التمويل واالستثمارات المؤثرة في دعم 

عــمــلــيــات الــتــنــمــيــة واالبـــتـــكـــار واإلدمــــــاج االجــتــمــاعــي دفــعــة واحــــدة، 

كــمــا ستعمل مــبــادرة إيــطــالــيــا أيــضــاً عــلــى إشــــراك الــشــبــاب ليكونوا 

جــــــزءاً نــشــطــاً مـــن الـــنـــقـــاش مـــن خــــالل جــلــســة مــخــصــصــة لــلــشــبــاب 

لخلق مناقشات طالبية دولــيــة ليوم واحــد حــول مــوضــوع تعزيز 

الــتــضــامــن كـــــأداة لــتــعــزيــز الــتــعــاون الـــدولـــي والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 

كما أنه يتيح للمشاركين فرصة فريدة إلى حد ما لتبادل األفكار 

والمعرفة حــول الــدور األســاســي للعالقات بين األجــيــال في بناء 

مجتمع عالمي أكثر تماسكاً ومساواة.

وقالت إلينا بونيتي، الوزيرة اإليطالية لألسرة وتكافؤ الفرص: 

إن »معرض إكسبو 2020 دبي يعزز التعاون الدولي والحوار بين 

العائالت والدول ويكشف عن الثقافات لذلك يمثل منصة دولية 

مــتــكــامــلــة، ويــعــتــبــر ســــاحــــات تــعــلــيــمــيــة مــفــتــوحــة مــــن خـــــالل ورش 

العمل التي ينفذها للطالب من جميع أنحاء العالم«.

وعــــــبــــــرت عــــــن ســــعــــادتــــهــــا لــــالحــــتــــفــــاء بـــــيـــــوم الــــتــــضــــامــــن اإليــــطــــالــــي 

الـــــــذي نـــظـــم فــــي هـــــذا الـــمـــحـــفـــل الـــــدولـــــي الـــــــذي يـــــــدرك مـــــدى إلـــحـــاح 

الـــوعـــي الــجــمــاعــي أو الـــحـــاجـــة إلــــى الـــتـــعـــاون مـــعـــاً لــحــل الــتــحــديــات 

الــمــســتــقــبــلــيــة، مــفــيــدة بــــأن تــحــقــيــق الــتــعــافــي الـــكـــامـــل القــتــصــادنــا، 

يحتاج إلى حماية أكثر لضمان تكافؤ الفرص للجميع . 

تضامن وتكافل
ــــد لــــــــــشــــــــــؤون الــــتــــنــــمــــيــــة  ــ ــــاعـ ــ ــــــسـ ــــمـ ــ مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، قــــــــالــــــــت الــــــــوكــــــــيــــــــل الـ

االجتماعية في وزارة تنمية المجتمع حصة عبد الرحمن تهلك: 

إن »تــــطــــلــــعــــات دولــــــــــة اإلمـــــــــــــــارات لـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــتـــنـــمـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 

تــقــوم على التضامن والتكافل والــشــراكــة والــتــعــاون، الــتــي تعتبر 

الـــوزارة القطاع االجتماعي  المبادئ العامة للدولة، حيث تمثل 

برؤية »من الرعاية إلى التنمية«، وبمبدأ »األســرة المتماسكة... 

مجتمع متماسك«.

وأردفـــــــــــــت: تـــنـــعـــكـــس جــــهــــود اإلمـــــــــــــارات ومــــشــــاركــــتــــهــــا فـــــي تـــعـــزيـــز 

التنمية وتمكين اإلدماج المجتمعي من خالل الشراكات القائمة 

المدني والمؤسسات  العام والخاص والمجتمع  القطاعين  بين 

ــــعــــــام، الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف كــــافــــة شـــرائـــح  والـــجـــمـــعـــيـــات ذات الـــنـــفـــع الــ

الـــمـــجـــتـــمـــع ، كــــمــــا أن هــــنــــاك أكــــثــــر مـــــن 500 مـــنـــظـــمـــة غــــيــــر ربـــحـــيـــة 

تـــمـــثـــل مــــؤســــســــات الــــقــــطــــاع الــــثــــالــــث والـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي، بـــمـــا فــي 

ذلــــك الــجــمــعــيــات والــمــؤســســات الــمــدنــيــة ذات الــمــصــلــحــة الــعــامــة 

وصــــنــــاديــــق الـــتـــضـــامـــن االجــــتــــمــــاعــــي، وتـــعـــمـــل مــــعــــاً وبــــالــــشــــراكــــة مــع 

الــوكــالــة، فــي إطــــار تنسيق  وزارة تنمية المجتمع كــحــكــومــة عــلــيــا 

الـــتـــنـــمـــيـــة  فــــــي عـــمـــلـــيـــة  لــــدعــــمــــهــــا  ــــرؤيــــــة مــــــوحــــــدة  بــ وتـــــكـــــامـــــل األدوار، 

االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة، وتــحــقــيــق أفـــضـــل نـــوعـــيـــة حـــيـــاة مــمــكــنــة 

لمختلف شرائح المجتمع.

يوم التضامن اإليطالي.. دعوة عالمية للتنمية 

«  جلسة حوارية تسلط الضوء على التضامن في الجناح اإليطالي بـ»إكسبو«  | تصوير: إبراهيم صادق
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على التراث والفنون الشعبية، 

فـــــتـــــحـــــت الــــــمــــــخــــــرجــــــة اإلمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــة نــــايــــلــــة 

الــخــاجــة عينيها، لتسير عــلــى خــطــى األجـــداد 

وأولــئــك الــذيــن يــذوبــون عشقًا فــي الــفــنــون الشعبية، 

وألجلهم سعت نايلة الخاجة إلى تقديم فيلمها الوثائقي 

»الــعــيــالــة«، الـــذي آثـــرت أن تــقــدم عــرضــه األول فــي أحــضــان 

مـــــعـــــرض »إكـــــســـــبـــــو 2020 دبـــــــــــي«، لـــتـــكـــشـــف مــــــن خـــــالـــــه عــن 

مـــامـــح تــــاريــــخ فــــن »الــــعــــيــــالــــة«، الــــــذي يـــكـــاد يــشــكــل الــعــمــود 

الفقري للفنون الشعبية في اإلمـــارات، بوصفه فنًا جمياً 

ــــاحــــــة الــــمــــحــــلــــيــــة، وفـــــــــي كـــل  ــــلـــــى الــــــســ لـــــــه حـــــــضـــــــوره الـــــــخـــــــاص عـ

المناسبات. 

فكرة الفيلم الوثائقي الجديد، الذي أطل على الشاشة 

الكبيرة في مدرج تيرا، بحضور معالي حسين الحمادي، 

وزيـــــــــر الــــتــــربــــيــــة والــــتــــعــــلــــيــــم، نـــبـــعـــت مـــــن خـــــــال مــــــبــــــادرة رحـــلـــة 

اكــــتــــشــــاف الــــمــــواهــــب »روائــــــــــــع« الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا وزارة الـــتـــربـــيـــة 

والتعليم، وسعت من خالها إلــى تعريف الطلبة بروائع 

الــفــنــون، بـــدءاً مــن الــفــن السابع ولــيــس انــتــهــاًء بالموسيقى 

والفنون التراثية والشعر والمسرح، بوصفها تمثل أعمدة 

الثقافة األساسية. 

 إرث
»العيالة« نتاج »روائع السينما«، والتي تولت نايلة الخاجة 

اإلشراف عليها، إلى جانب مهمة إنتاج العمل الذي لعب 

الطلبة دور البطولة في كواليسه ومواقعه المختلفة، كما 

تولوا دفة إخراجه بالكامل.

»للفنون الشعبية مكانة خاصة في قلوبنا جميعًا، فعدا 

عــن كــونــهــا تمثل جــــزءاً مــن إرثــنــا، فــهــي تشكل أيــضــًا هويتنا 

الـــثـــقـــافـــيـــة الـــــخـــــاصـــــة«، بــــهــــذا الـــتـــعـــبـــيـــر آثــــــــرت الـــمـــخـــرجـــة نــايــلــة 

الخاجة أن تبدأ حديثها عن فيلم »العيالة«، قائلة: »اختيارنا 

لفن العيالة، لسرد تاريخه، جاء نابعًا من انتشاره بيننا، 

وتواجده الدائم في كل المناسبات المحلية، ولذلك فضلنا 

أن نسلط الضوء على تاريخه وبداياته واستعراض مامح 

تـــــطـــــوره الــــتــــاريــــخــــي، كـــــواحـــــد مـــــن الــــفــــنــــون الــــتــــي تـــمـــتـــلـــك قــيــمــة 

عــالــيــة فــي اإلمــــــارات«، وأضـــافـــت: »بــتــقــديــري أن أبــنــاء الجيل 

الـــــجـــــديـــــد، ال يــــعــــرفــــون الـــكـــثـــيـــر عــــــن تـــفـــاصـــيـــل فــــــن »الــــعــــيــــالــــة« 

وأهــمــيــتــه ومــكــانــتــه، 

ولـــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــك اعـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــر هـــــــــــــذا 

الــعــمــل بــمــثــابــة بــقــعــة تــضــيء 

عـــلـــى هــــــذا الـــــفـــــن، وتــــقــــدمــــه بــطــريــقــة 

جميلة وجــديــدة، قـــادرة على جــذب عيون 

أبــنــاء الــجــيــل الــجــديــد، وبــتــقــديــري أن تــولــي الطلبة 

بــأنــفــســهــم الـــعـــمـــل عـــلـــى هـــــذا الـــعـــمـــل، قــــد أســـهـــم أيــــضــــًا فــي 

تعزيز قيمة هــذا الفن الشعبي في نفوسهم، بوصفه إرثــًا 

حضاريًا وثقافيًا يمثل جزءاً من هويتنا الثقافية«.

 تقاليد 
تـــصـــويـــر مـــشـــاهـــد الـــعـــمـــل تـــمـــت فــــي أحـــــد الـــمـــواقـــع الـــتـــراثـــيـــة، 

ــــيـــــة خــــالــــصــــة، فـــيـــمـــا تـــــوســـــدت الـــمـــشـــاهـــد  وضــــمــــن بـــيـــئـــة إمـــــاراتـ

مــوســيــقــى شــعــبــيــة وشــــــات ال يــــــزال صــــداهــــا يـــــرن فــــي ذاكـــــرة 

أبناء اإلمـــارات، األمــر الــذي أسهم في تقديم عمل وثائقي 

يــمــتــاز بــثــقــل وزنـــــه وبــأهــمــيــتــه. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أوضــحــت 

نايلة: »إنــتــاج هــذا العمل وتــصــويــره يحتاج إلــى بيئة تمتاز 

بـــطـــابـــعـــهـــا الـــمـــحـــلـــي، كـــمـــا يـــحـــتـــاج إلــــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى نــوعــيــة 

اإليــــقــــاع وتـــفـــاصـــيـــل الـــرقـــصـــة الـــتـــي تـــصـــاحـــب فــــن »الـــعـــيـــالـــة«، 

ــــًا مـــــن تـــقـــالـــيـــد خـــــاصـــــة، وحـــــركـــــات تــعــكــس  ومــــــا يـــرافـــقـــهـــا أيـــــضـ

مدى حضورها في المجتمع اإلماراتي«، وأضافت: »أعتقد 

أن مــشــاركــة الــطــلــبــة فـــي الــعــمــل عــلــى هـــذا الــفــيــلــم، كـــان له 

أبعاد مهمة، فإلى جانب تعريفهم بتقنيات الفن السابع، 

فقد فتح عيونهم على فن »العيالة« وأهميته في الذاكرة 

المحلية«، مشيرة في السياق، إلى أهمية تعليم الطلبة 

وتـــدريـــبـــهـــم عـــلـــى فـــنـــون الــســيــنــمــا، بــوصــفــهــا طـــريـــقـــة لــتــوثــيــق 

الحياة وما تحمله من حكايات مختلفة. 

مـــن جــهــة ثــانــيــة، بــيــنــت نــايــلــة أن عــــرض الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 

»الـــعـــيـــالـــة« فــــي مـــعـــرض »إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي« يـــعـــد فــرصــة 

جيدة لتعريف زوار المعرض بتفاصيل هذا الفن الشعبي 

ومــــــــا يـــمـــتـــلـــكـــه الـــمـــجـــتـــمـــع اإلمـــــــــاراتـــــــــي مــــــن حـــــكـــــايـــــات. وقـــــالـــــت: 

ــــيــــــدة لـــنـــا  »أعـــــتـــــقـــــد أن الـــــمـــــعـــــرض الــــــــدولــــــــي يــــمــــثــــل مـــــســـــاحـــــة جــ

جميعًا لتقديم ثقافتنا وتراثنا وفنوننا أمام العالم أجمع، 

وتــقــديــمــهــا لــهــم وتــعــريــفــهــم بــتــاريــخــهــا وتـــراثـــهـــا، وأعــتــقــد أن 

هــــــــذا الــــفــــيــــلــــم إلــــــــى جـــــانـــــب مــــــا تــــقــــدمــــه الــــــفــــــرق الـــشـــعـــبـــيـــة مــن 

عــــروض عــلــى األرض، يــســاعــدنــا كــثــيــراً فـــي تــعــزيــز هـــذا الــفــن 

والمحافظة عليه«.

»العيالة« وثائقي يسرد تاريخ الرقصة 

الفيلم نتاج برنامج »روائع« التابع لوزارة التربية والتعليم

« نايلة الخاجة مع فريق العمل في كواليس 
تصوير فيلم »العيالة« |   من المصدر

« من فريق عمل فيلم »العيالة« |   من المصدر

إلينا بونيتي: 
»إكسبو« ساحات تعليمية 
مفتوحة
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دبي - رحاب حالوة 

لــم يغفل المحفل الــدولــي، إكسبو 2020 دبــي، عــن إظــهــار الــدور 

اإلنساني الداعم لضحايا االتجار بالبشر، إذ قــدم نموذجاً لعمل 

فني جماعي لنحو 20 ضحية اتجار بالبشر من مختلف الجنسيات 

من الذين تم إيواؤهم ضمن برامج مركز أبوظبي لإليواء والرعاية 

اإلنسانية- إيواء لمساعدة النساء على التعافي. 

ــــنـــــج فـــــــي الـــــحـــــجـــــم الــــبــــشــــري  ــــيـ ويـــــظـــــهـــــر الـــــعـــــمـــــل فـــــــي 10 قـــــطـــــع بـــــولـ

مصنوعة من األلياف الزجاجية تم تزيينها باألكريليك والسراميك 

والفسيفساء، باإلضافة إلى التطريز والخياطة والحياكة وأعمال 

 الــكــوروشــيــه، وبــجــانــب الــقــطــع تــم وضـــع كـــرة مــكــتــوب عليها كلمة 

»الــحــيــاة« لتجسد تــلــك الــتــحــف الــمــتــكــامــلــة تــجــارب ضــحــايــا االتــجــار 

 بالبشر، وتعكس نظرتهم ألنفسهم بعد النجاة واستعادة الثقة 

والكرامة واالستقرار النفسي.

  وتمثل هذه القطع ثالثية األبعاد السمات الفريدة الخلفيات أو 

الثقافية أو العرقية أو الفئات العمرية المختلفة، وانعكس ذلك 

عــلــى الــتــصــامــيــم واخــتــيــار األلـــــوان الــمــتــنــوعــة بــيــن الــفــاتــح والــغــامــق، 

باإلضافة إلى تزيينها بزينة تظهر جنسياتهم وألسنتهم التقليدية، 

ـــرر عــــــدد مــــن الـــضـــحـــايـــا وضــــــع الـــمـــكـــيـــاج عـــلـــى الــــقــــطــــع، بــيــنــمــا  ــ كـــمـــا قـ

اخـــتـــارت أخـــريـــات الــمــظــهــر الــبــســيــط، وتــمــثــل كـــل قــطــعــة الــحــال 

النفسية التي تمثل كل تجربة فردية.

ويـــبـــرز الــعــمــل أهــمــيــة الـــعـــالج بـــاســـتـــخـــدام الـــفـــن، حيث 

آمــــــن الـــفـــنـــانـــون حــــــول الـــعـــالـــم بـــالـــمـــزايـــا الـــعـــالجـــيـــة لــلــفــن 

وقدرته على تحسين الحالة الصحية والعقلية وعالج 

االضــــطــــرابــــات الــنــفــســيــة، ويــمــكــن لــلــنــاس اســتــكــشــاف 

أفــكــارهــم وعــواطــفــهــم بــاســتــخــدام الـــمـــواد واألدوات 

التي تصنع نماذج وتحفاً فنية معبرة وفريدة من 

نــوعــهــا دون الــحــاجــة لــلــكــالم، وكـــان الــفــن وسيلة 

أســاســيــة إلعـــادة تأهيل ضحايا االتــجــار بالبشر ضمن بــرامــج مركز 

إيـــواء لمساعدة النساء على  لــإليــواء والــرعــايــة اإلنسانية-  أبوظبي 

الـــتـــعـــافـــي، ومــــن هــنــا جـــــاءت فـــكـــرة قــطــع الــبــولــيــنــج لــلــفــنــانــة جنيفر 

ســــيــــمــــون الــــتــــي نــــفــــذتــــه بــــالــــشــــراكــــة مـــــع مـــجـــمـــوعـــة أبــــوظــــبــــي لــلــثــقــافــة 

والــفــنــون، حــيــث عــمــلــت الــفــنــانــة مــع 20 ضــحــيــة اتــجــار بــالــبــشــر من 

مــخــتــلــف دول الــــعــــالــــم،  مــــن الـــنـــســـاء واألطـــــفـــــال ألكــــثــــر مــــن عــامــيــن 

على التخطيط ورسم وتزيين وتطريز القطع الفنية، وكانت تلك 

هي المرة األولــى التي يمسك فيها معظم ضحايا االتــجــار بالبشر 

فرشاة للرسم.

ويـــــشـــــمـــــل الــــــــعــــــــالج بـــــالـــــفـــــن جـــــانـــــبـــــي الـــــعـــــمـــــل اإلصـــــــــالحـــــــــي وإعــــــــــــادة 

ــــتـــــخـــــدام الــــفــــنــــون الــــبــــصــــريــــة لـــمـــســـاعـــدة  الــــتــــأهــــيــــل، ويـــعـــتـــمـــد عــــلــــى اسـ

ــــيـــــب عــــــــده إلعــــــــادة  ــــالـ ــــفـــــن« أسـ ــــالـ الـــــمـــــرضـــــى، حــــيــــث يــــمــــنــــح »الـــــــعـــــــالج بـ

التأهيل والممارسة العالجية، وذلك باستخدام الفن كأساس.

ويعمل العالج بالفن على استخدام اإلبداع البصري للمريض، 

والـــــــــذي يـــنـــطـــوي عـــلـــى تـــفـــاعـــل ثــــالثــــي االتـــــجـــــاه مــــوجــــه بـــيـــن الـــمـــريـــض 

وعمله والمعالج، كما يساعد على التعبير عن التجارب السابقة 

أو الحالية التي يصعب على الشخص توصيلها بالكلمات. وتهدف 

األساليب الفنية العالجية إلى خلق تطور متناغم للشخصية من 

خالل تشكيل قدرة التعبير عن الذات والمعرفة. من موقف أتباع 

األداة  التسامي هــي  آلية  تعتبر  الكالسيكي،  النفسي  التحليل 

المحورية للتأثير النفسي التصحيحي في العالج بالفن.

ويــســاعــد الــفــن بشكل رمـــزي بشكل خــاص على إعــادة 

ــــمـــــح لــــأشــــخــــاص  ــــمــــــة، ويـــــسـ ــــؤلــ إنـــــــشـــــــاء حــــــالــــــة تـــــــعـــــــارض مــ

ــــمـــــواقـــــف  ــــاد طـــــــــرق لــــحــــلــــهــــا عـــــــن طــــــريــــــق تـــــحـــــويـــــل الـ ــــإيــــــجــ بــ

الــمــؤلــمــة الــذيــن مـــروا بــهــا إلـــى قــــدرات إبــداعــيــة تظهر 

فـــي أعـــمـــال فــنــيــة، ويــرتــبــط ذلـــك بــالــمــظــهــر الــتــفــاعــل 

ــــي، والــــــــــــذي يــــســــمــــح لـــــأشـــــخـــــاص بـــتـــعـــديـــل  الـــــجـــــمـــــالـ

التأثير من السلبي إلى اإليجابي.

تحف فنية للبولينج
بأيادي 20 من ضحايا

 االتجار بالبشر

مليار دوالر لمشاريع 
العمل اإلنساني العالمي

دبي- رحاب حالوة 

ــــتـــــار فـــــــــرح مــــــديــــــر مــــكــــتــــب تــــنــــســــيــــق الــــــــشــــــــؤون اإلنــــســــانــــيــــة  كـــــشـــــف مـــــخـ

فـــي اإلمــــــــارات، عـــن تــنــفــيــذ 37 خــطــة اســتــجــابــة لــمــكــتــب »الـــشـــؤون 

إلـــــــى أن  ــــيـــــة«، فـــــي 60 دولــــــــة خـــــــال عـــــــام 2021، مــــشــــيــــراً  ــــانـ اإلنـــــسـ

لـــمـــشـــاريـــع  الـــــمـــــانـــــحـــــة، قـــــدمـــــت أكـــــثـــــر مــــــن 17 مــــلــــيــــار دوالر  الـــــــــــدول 

الــعــمــل اإلنـــســـانـــي الــعــالــمــي. جــــاء ذلــــك، خــــال احـــتـــفـــاالت مكتب 

 الـــــشـــــؤون اإلنـــســـانـــيـــة الـــتـــابـــع لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، بــــذكــــرى تــأســيــســه 

الـــثـــاثـــيـــن، مـــنـــذ بــــدايــــة تـــقـــديـــمـــه الـــمـــســـاعـــدات اإلنـــســـانـــيـــة الـــطـــارئـــة 

من األمــم المتحدة. وقــال فــرح: إن الــذكــرى السنوية للمكتب، 

والــــــــــذي أصــــــدرتــــــه الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة فـــــي عـــــــام 1991، والـــــــذي 

يـــهـــدف لــتــعــزيــز وتــنــســيــق الـــمـــســـاعـــدات الـــطـــارئـــة اإلنــســانــيــة لــأمــم 

المتحدة، ووضع القرار إطاراً للمساعدات اإلنسانية، فضاً عن 

مجموعة من المبادئ التوجيهية لدعم المكانة القائمة لمنسق 

األمـــم المتحدة لــإغــاثــة فــي الـــكـــوارث، وإعــــادة تسميته »منسق 

اإلغــــــاثــــــة فـــــي الــــــــطــــــــوارئ«. وأكـــــمـــــل أن احـــتـــفـــالـــنـــا مـــــن قــــلــــب إكـــســـبـــو 

2020 دبي، له داللة خاصة، وخاصة أن دولة اإلمارات، تقدم 

العديد من المساعدات اإلنسانية في كافة المواقف واألحداث 

العالمية، حيث تعد اإلمــــارات مــن أوائـــل دول الــعــالــم المانحة 

لــلــمــســاعــدات، عــلــى اخــتــاف مــســتــويــاتــهــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 

وذلك نابع من الثقافة الوطنية، في أهمية أن يكون هناك دور 

لدولة اإلمارات في مساعدة شعوب العالم التي تحتاج للدعم 

والــعــون، وإغاثة الــدول التي تعاني من كــوارث وأزمـــات، نتيجة 

الـــفـــقـــر أو الــــحــــروب أو غـــيـــرهـــا.  وذكــــــر أن اإلمـــــــــارات تــحــتــل الــمــركــز 

الــرابــع بين الـــدول المانحة للصندوق الــمــركــزي لــلــطــوارئ، وهو 

ــــئــــــك الــــواقــــعــــيــــن ضـــحـــيـــًة  ــــنـــــجـــــاة ألولــ الـــــصـــــنـــــدوق الـــــــــذي يــــمــــد حــــبــــل الـ

لـــــحـــــاالت الـــــــكـــــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والــــــنــــــزاعــــــات، وقـــــــد وصـــــــل إجـــمـــالـــي 

مساهمتها مــنــذ عـــام 2006، عــنــد إنــشــاء الــصــنــدوق حــتــى يومنا 

هــــذا، أكــثــر مـــن 1.20 مــلــيــون دوالر أمـــريـــكـــي.  وتـــابـــع أن اإلمـــــارات 

الثالث بين أكبر  دعمت األزمـــات اإلقليمية، فهي تحتل المركز 

لـــــأزمـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة،  10 مـــانـــحـــيـــن 

حـــــيـــــث تــــبــــلــــغ مــــســــاهــــمــــتــــهــــا لــــهــــذا 

 64.231 مــــــــــــــن  أكــــــــــــثــــــــــــر  الــــــــــــــــعــــــــــــــــام، 

يـــزيـــد  بــــإجــــمــــالــــي  مــــلــــيــــون دوالر، 

عــلــى 4 مـــلـــيـــارات دوالر أمــريــكــي 

مــــنــــذ بـــــدايـــــة األزمــــــــــــة، وذلــــــــك مــن 

أجل تمكين الجهات اإلنسانية 

من تقديم المساعدة المنقذة 

لـــلـــحـــيـــاة، فــــي مــــجــــاالت الــصــحــة 

والــــــغــــــذاء، وخـــــدمـــــات الـــحـــمـــايـــة والـــتـــعـــلـــيـــم وغــــيــــرهــــا. كـــمـــا دعــمــت 

اإلمـــــــارات، االســتــجــابــة اإلنــســانــيــة فـــي بـــلـــدان أخـــــرى، مــثــل ســوريــا 

والعراق ولبنان وفلسطين.

60 دولة 
وأوضح أن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يوجد في 60 دولة 

فــــي أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، ويـــعـــمـــل مـــوظـــفـــوه عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدة 

للمجتمعات المتضررة من األزمـــات، لمساعدتها على التأقلم 

والــتــعــافــي، لــكــن الــتــحــديــات ضــخــمــة، والــمــشــاكــل مــعــقــدة، ففي 

معظم حاالت الطوارئ، تقوم عدد كبير من المنظمات بتقديم 

اإلغــاثــة بــعــدة طـــرق مختلفة. وهـــذا هــو الــســبــب فــي أن التنسيق 

ضروري، فهو يساعد على منع الثغرات في توزيع المساعدات، 

وتجنب االزدواجية المهدرة للموارد.

وذكـــــر أن مــكــتــب تــنــســيــق الــــشــــؤون اإلنـــســـانـــيـــة، يــعــمــل على 

ــــة عـــــلـــــى الــــمــــعــــلــــومــــات  ــــيــ ــــانــ ــــنـــــظـــــمـــــات اإلنــــــســ ضــــــمــــــان حــــــصــــــول الـــــمـ

ــــتـــــقـــــديـــــم الــــــمــــــســــــاعــــــدة الــــحــــيــــويــــة  ــــهـــــا، لـ ــــتـــــاجـ والـــــــــــمـــــــــــوارد الــــــتــــــي تـــــحـ

بــفــعــالــيــة، وفــــي ضـــمـــان وصـــــول مــســاعــداتــهــم اإلنـــســـانـــيـــة، بما 

ــــاه والــــنــــظــــافــــة الـــصـــحـــيـــة والــــمــــســــاعــــدة  ــيـ ــ ــــمـ فـــــي ذلـــــــك الــــــغــــــذاء والـ

الطبية والمأوى، من أجل الوصول اآلمن لأشخاص الذين 

هـــم فـــي أمــــس الــحــاجــة إلــيــهــا. كــمــا نـــقـــوم بــالــتــفــاوض إليــصــال 

الــمــســاعــدات لــأشــخــاص الــمــحــاصــريــن فــي أمــاكــن خــطــرة، أو 

يــصــعــب الــــوصــــول إلـــيـــهـــا، ولــــهــــذا، نــحــشــد الـــعـــالـــم لــلــمــســاعــدة 

احـــتـــاج  عــــــام 2021،  بـــــدايـــــة  فـــــي  وأضـــــــــــاف:  إنـــــقـــــاذ األرواح.  فـــــي 

حوالي 239 مليون شخص، إلــى مساعدات منقذة للحياة، 

إذ يــؤدي الــصــراع والــنــزوح واألمـــراض الوبائية، وأزمـــة المناخ 

الـــمـــتـــســـارعـــة، إلــــى ارتــــفــــاع هــــذا الـــعـــدد كـــل عـــــام، فــالــعــالــم لم 

يواجه قط مثل هذا العدد من األزمات، ولم يكن هناك أبداً 

مثل هذا العدد الكبير من األرواح المعرضة للخطر.. 

ــــيـــــة، أطـــلـــقـــت  ــــانـ ومــــــــع االســــــتــــــمــــــرار تــــــزايــــــد االحـــــتـــــيـــــاجـــــات اإلنـــــسـ

األمـــم الــمــتــحــدة وشــركــاؤهــا، فــي الــثــانــي مــن ديسمبر 2021، 

تــقــيــيــمــهــم الــســنــوي عـــن كــيــفــيــة تــخــفــيــف الــمــعــانــاة فـــي 2022، 

وخطتهم لتحقيق ذلك في جميع أنحاء العالم، سيحتاج ما 

مجموعه 274 مليون شخص، المساعدة والحماية الطارئة 

في 2022، بزيادة قدرها 17 في المئة، مقارنة بوقت إطاق 

اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي في 2021.

تعاون أوتشا
ــــيـــــن أوتـــــــشـــــــا ودولـــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــارات، بـــــــــدأ مـــنـــذ  وقـــــــــــال إن الــــــتــــــعــــــاون بـ

عــــام 2011، حــيــث يــعــمــل مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون اإلنــســانــيــة 

)أوتشا(، في دولة اإلمارات، وهناك تعاون مثمر بين حكومة 

ــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الــــشــــؤون  ــــــة اإلمـــــــــــارات، ومـــكـــتـــب األمـ دولـ

بــأن اإلمــــارات، متمثلة فــي وزارة الخارجية  اإلنسانية، مفيداً 

ــــاراتــــــي، لــعــبــت دوراً  والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي، والــــهــــال األحــــمــــر اإلمــ

فــــي حــــل األزمــــــــات الـــرئـــيـــســـة حـــــول الــــعــــالــــم، مــــن خـــــال تــقــديــم 

اســـتـــجـــابـــة ســـريـــعـــة لــــدعــــم الــــمــــســــاعــــدات اإلنــــســــانــــيــــة الـــمـــنـــقـــذة 

للحياة من الحكومة.
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رئيس التحرير المسؤول

 مـنى بو سـمرة

بهجة
أطفال يشاركون بفرح خالل استعراض في أحد شوارع »إكسبو 2020 دبي« استعدادًا ألعياد الميالد ورأس السنة. | تصوير: إبراهيم صادق 

وّقعت سبيستون، اتفاقية تعاون وشراكة مع مجلس 

الصحة الخليجي ضمن معرض إكسبو 2020. ويهدف 

هــــــــذا الـــــتـــــعـــــاون إلــــــــى دعــــــــم جـــــهـــــود الــــمــــجــــلــــس وحــــمــــاتــــه 

التوعوية، من خال عرض محتوى الحمات المرئي 

على قناة سبيستون التلفزيونية وقناتها على يوتيوب، 

إضـــافـــًة إلـــى دعـــم الــحــمــات الــتــوعــويــة لــلــمــجــلــس على 

حسابات سبيستون في منصات التواصل االجتماعي.

وتأتي االتفاقية جزًءا من حملة توعوية واسعة تهدف 

إلى تثقيف العائات حول تغذية أطفالهم. فتعاونت 

سبيستون مع مجلس الصحة الخليجي لعرض فيلم 

ــــقـــــّي تــــحــــت عـــــنـــــوان »رحـــــلـــــة داخــــــــل جــــســــم اإلنـــــســـــان:  ــــائـ وثـ

رحلة السكر«.

ــــيــــــرات اســـــتـــــهـــــاك مــــــعــــــدالت الـــســـكـــر  ــــأثــ ويــــــــــــروي الــــفــــيــــلــــم تــ

اإلضافية على صحة األطفال، بطريقة سلسة تخاطب 

األطفال بأسلوب مميز.  )دبي- البيان(

دبي- مرفت عبد الحميد

دراجـــة حــيــدر، الفتاة الطموحة، التي قــررت أن تــشــارك فكرتها، وأن تنشرها، ليس 

فقط بين بني جلدتها، وإنــمــا بين الــداعــمــيــن مــن مختلف دول الــعــالــم، انــطــاقــًا من 

جناح دولتها مالي في إكسبو 2020 دبــي، أنشأت شركة خاصة لمعاونة األهالي، 

ال ســيــمــا الـــنـــســـاء فــــي الــــقــــرى، تــعــنــى بــتــوظــيــفــهــم فــــي الـــــزراعـــــة، ومـــعـــاونـــتـــهـــم عـــلـــى بــيــع 

منتجاتهم الزراعية في المدن، لجني أرباح أكبر.

الــبــدايــة كــانــت عــام 2010، حين التقت طفلين ال يحصان على الــدراســة، بسبب 

ضــــيــــق ذات يـــــد والـــــديـــــهـــــمـــــا، وكـــــانـــــت تـــــــــدرس وقــــتــــهــــا فـــــي الــــجــــامــــعــــة، فـــــقـــــررت أن تـــتـــولـــى 

مسؤوليتهما، وأن تتكفل بنفقات دراستهما.

وتكفلت دراجة بعشرة آالف طفل في المدرسة منذ عام 2010، من خال األرباح 

الــتــي تجنيها شــركــتــهــا، وكــانــت تستقطب أيــضــًا دعــم 

الــمــبــادرة  الــجــهــات المعنية والمحسنين، فــي هـــذه 

الخاقة.

لــــيــــس ذلـــــــك فــــحــــســــب، بـــــل إنــــهــــا تـــعـــلـــم األطــــفــــال 

ــــة أيــــــــضــــــــًا، لــــيــــتــــمــــكــــنــــوا مـــن  ــــيــ ــــرفــ مــــــــهــــــــارات حــــيــــاتــــيــــة وحــ

الــــعــــمــــل بــــعــــد الـــــــدراســـــــة، وأصــــبــــحــــت داعـــــمـــــة لـــبـــنـــات 

الـــزراعـــة، واالعــتــمــاد  جنسها، عبر تشجيعهن على 

عـــلـــى الــــنــــفــــس، عـــبـــر بـــيـــع الـــمـــحـــاصـــيـــل الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي 

يزرعنها بأيديهن.

وطـــورت مشروعها اإلنساني فــي عــام 2016، لمساعدة 

األطــفــال على مــواصــلــة تعليمهم، كما شــاركــت فــي الــعــديــد من 

المؤتمرات والمنتديات، لتنقل للعالم خاصة خبرتها 

في دعم النساء الاتي يفتقدن معياً، أو األسر من 

ذوي الـــدخـــل الـــمـــحـــدود، ال ســيــمــا فـــي ظـــل الـــظـــروف 

الناجمة عن تداعيات جائحة »كورونا«.

لــهــا، منصة  ويشكل إكسبو 2020 دبــي بالنسبة 

واسعة وفريدة لالتقاء بالشركاء والحكومات، من 

أجل دعم مثل تلك المشاريع اإلنسانية، التي تهدف 

إلى تعزيز حقوق ورفاهية كل طفل حول العالم.

وتـــســـتـــعـــرض دراجـــــــة كــتــابــهــا الــــــذي وضـــعـــت فـــيـــه خــاصــة 

ــــالـــــي، الــــــواقــــــع بــــــــأرض الــــفــــرص،  فـــكـــرهـــا وخــــبــــرتــــهــــا، فـــــي جــــنــــاح مـ

ليكون مرجعًا لكل من يرغب في دعم تعليم األطفال والنساء.  

شراكة بين »سبيستون« 
ومجلس الصحة الخليجي

دراجة حيدر... صديقة األطفال

مالمح مستقبل بيئة العمل
قصة خبرية

وجه من »إكسبو«

ـ البيان دبي 

قّدم فريق هيرمان ميلر لألبحاث والتحليل وجهات نظر 

لم يسبق لها مثيل حول بيئة العمل في عام 2022 وما 

دونـــــــــه، وذلـــــــك فـــــي مــــعــــرض دبــــــي إكــــســــبــــو، حـــيـــث كــشــف 

عن أن 76% من العاملين في مجال المعرفة يسعون 

إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــمـــرونـــة فـــي مـــكـــان عــمــلــهــم، بــيــنــمــا %93 

يـــرغـــبـــون فــــي مـــزيـــد مــــن الــــمــــرونــــة فــــي كــيــفــيــة 

أداء العمل.

ومع التركيز المتمحور حول 

ــــارات فــي  ــ ــــكـ ــ ــتـ ــ ــ الـــمـــســـتـــقـــبـــل واالبـ

مــــجــــال الــــحــــوســــبــــة الـــكـــّمـــيـــة، 

والــــــــــطــــــــــاقــــــــــة الـــــــمـــــــســـــــتـــــــدامـــــــة، 

ومــــــــــــــــــــا إلــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــــك، شــــــــّكــــــــل 

جــــنــــاح الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

األمـــريـــكـــيـــة الــــمــــكــــان الــمــثــالــي 

الســــــتــــــضــــــافــــــة هــــــــــــذه الــــفــــاعــــلــــيــــة 

ــــا أكــــثــــر  ــــريـــــة الــــــتــــــي حـــــضـــــرهـ الـــــحـــــصـ

ــــــاء هــــــيــــــرمــــــان مـــيـــلـــر  ــــمـ ــ مــــــــن 70 مــــــــن عـ

إلــــــــــــى جــــــنــــــب مـــــــــع رواد  الـــــــمـــــــمـــــــّيـــــــزيـــــــن، جــــــنــــــبــــــاً 

الهندسة والتصميم، وممّثلي القطاع من جميع أنحاء 

الــمــنــطــقــة، لــيــكــونــوا جــمــيــعــاً أول مـــن يــطــّلــع عــلــى أحـــدث 

وجــــهــــات الـــنـــظـــر مــــن طــلــيــعــة خــــبــــراء الــتــفــكــيــر الــتــصــمــيــمــي 

المتعّلق ببيئة ومستقبل العمل.

وخــــــال حــلــقــة الــــنــــقــــاش، عـــــرض ديـــفـــيـــد ســــواريــــز ريـــك 

الصناعات في القطاع الصحي بيانات وإحصاءات قّيمة 

مــن استطاع حــول »الــعــودة إلــى العمل« أجــرتــه شركة 

بــي دبليو ســي. وبشكل عـــام، أظــهــرت نتائج االستطاع 

الـــمـــوظـــفـــيـــن  مـــــن  الــــعــــمــــل و%71  أصـــــحـــــاب  مـــــن  أن %83 

يــّتــفــقــون عــلــى أن الــعــمــل مـــن الــمــنــزل كــــان فــــّعــــاالً. وقـــال 

ديــفــيــد إن الـــنـــاس مــســتــقــبــاً، ســـوف يــرغــبــون فـــي العمل 

ليوم أو يومين في األسبوع من المنزل. وفي ما يتعّلق 

بــتــطــّور مــســاحــات الــعــمــل فــي عـــام 2022 ومــا 

دونه، علق سواريز قائاً:

»تـــــــعـــــــمـــــــل الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا عــــلــــى 

تــــحــــقــــيــــق االبـــــــــتـــــــــكـــــــــارات الـــــثـــــوريـــــة 

بـــســـرعـــة قــيــاســيــة فــــي طــريــقــة 

تـــــفـــــاعـــــلـــــنـــــا نــــــحــــــن الــــــبــــــشــــــر مـــع 

ــــاًء، وبــالــتــالــي  آالت أكــثــر ذكــ

فــــــــــــــــــإن الـــــــــتـــــــــعـــــــــّلـــــــــم والــــــــتــــــــكــــــــّيــــــــف 

وإعــــــــــادة الـــنـــظـــر فـــــي الـــنـــمـــاذج 

الـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــمـــــــــــة أصـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــت كـــــــّلـــــــهـــــــا 

مسائل ضرورية  في هذا العالم 

الجديد«.

واّتفق أعضاء اللجنة أن المرونة ستكون 

»األولــويــة األولـــى« بالنسبة إلــى كثير من الموظفين في 

المستقبل، حــيــث أكــــدوا أن: »الــمــرونــة ســتــتــنــاول أنـــواع 

أماكن العمل، وساعات العمل، والتعويضات، والتي 

ستكون كّلها عوامل قرار رئيسية للموّظفين مع تكّيف 

العالم مع بيئة العمل كما ستبدو ما بعد الجائحة«.
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صوب المجرة
ما تقدمه دبي من روعــة وإبهار أصبح حديث الساحة 

العالمية والمنصات الرقمية، مع كل نجاح استثنائي 

تعانق السحب، هنا اإلبداع له كلمته الفارقة عن باقي 

المدن، الروزنامة حافلة بذلك الطابع المتميز والنجاح 

دون شك مضمون، ودبي عند الوعد مع كل انطالقة 

وعـــــودة، مثبتة أنــهــا األكــثــر اســـتـــعـــداداً واألســـــرع عالمياً 

وسط كم التدفق السياحي المصاحب ألحداثها. ينتهي 

إنـــجـــاز وتــتــبــعــه دبــــي بـــإنـــجـــاز آخـــــر، وتـــســـابـــق الـــوقـــت قبل 

الــريــاديــة  نــوعــيــة مــعــززة لمكانتها  بــخــطــوات  أن يسبقها 

رافعة لتنافسيتها وجاذبيتها االقتصادية والسياحية. 

يـــــــزال إكـــســـبـــو 2020 دبــــــي مـــــواصـــــالً رحــــلــــة نـــجـــاحـــاتـــه  وال 

فـــــــي جــــــــــذب أكــــــبــــــر األعــــــــــــــــداد مـــــــن الــــــــــــــــزوار مـــــــن كــــــافــــــة بــــقــــاع 

األرض مــتــخــطــيــاً حــاجــز الـــــ6 مــاليــيــن زيــــارة بــعــد مــــرور 73 

يــــومــــاً عـــلـــى افـــتـــتـــاحـــه فــــي شـــهـــر أكـــتـــوبـــر الــــمــــاضــــي. وذلــــك 

بفضل زخم األحــداث والمؤتمرات المصاحبة، إضافة 

ــــيـــــات الــــمــــتــــنــــوعــــة مـــــــن الــــــــعــــــــروض الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة  ــــالـ إلـــــــــى الـــــفـــــعـ

ــــقـــــى  ــــيـ والـــــــفـــــــعـــــــالـــــــيـــــــات الــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــة، إلـــــــــــــى عــــــــــــــــروض الـــــمـــــوسـ

العالمية، واالحتفاالت باأليام الوطنية للدول، تجارب 

واأليـــــــــــام  واألذواق.  األعــــــــمــــــــار  ومــــخــــتــــلــــف  تــــتــــنــــاســــب  ــــة  ــــريــ ثــ

المقبلة تبشر بالمزيد للزوار مع األجواء الرائعة وقرب 

موسم العطالت.

والعنوان العريض تتصدره وتيرة التسارع في إكسبو 

2020 دبــــي الـــرامـــيـــة لـــطـــرق مـــزيـــد مـــن األبـــــــواب إليــجــاد 

ــــيـــــة األبـــــــــــــــرز مـــثـــل  ــــمـ ــــالـ ــــتـــــحـــــديـــــات الـــــعـ ــلـ ــ ــــــل الــــــحــــــلــــــول لـ ــــــضـ أفـ

قـــضـــايـــا الــبــيــئــة والـــطـــاقـــة والــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والـــفـــقـــر، 

عـــبـــر االبــــتــــكــــار والـــفـــكـــر الـــــخـــــالق، لـــصـــنـــع روافــــــــد جـــديـــدة 

ــــانــــــي عــــلــــى كـــــافـــــة الـــصـــعـــد  تـــــدعـــــم مـــــســـــار الـــــتـــــقـــــدم اإلنــــــســ

ــــتـــــجـــــددة فــــــي مـــســـتـــقـــبـــل حـــافـــل  وتــــمــــنــــح الــــبــــشــــر آمــــــــــــاالً مـ

بـــالـــفـــرص، مــــن خـــــالل تــســخــيــر الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 

الـــمـــتـــقـــدمـــة لــــخــــط مــــالمــــح الـــمـــقـــبـــل بــــتــــحــــوالتــــه الــــجــــبــــارة 

والــهــائــلــة. مــواكــبــة تــرتــكــز عــلــى الــتــعــاون والــشــراكــة في 

ــــادرات ومــــشــــاريــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كــــبــــرى لــبــلــوغ  ــبــ ــ طــــــرح مــ

أهــــــــــداف الــــمــــرحــــلــــة الـــــقـــــادمـــــة، بــــكــــل تـــحـــديـــاتـــهـــا وســــرعــــة 

تطوراتها، بتوجهات فارقة عن الحالي.

حّياكمـ
«  إيمان المهيري

فعاليات »إكسبو«

المكان العرضالوقت
اليوم
اليوم الوطني لجمهورية 10:15 

توغو
ساحة الوصل

ساحة 2020 عرض راقص / األرجنتين11:10
العيد الوطني لجزر 16:15

سليمان
ساحة الوصل

احتفاالت الكريسماس / 17:00
الهند

مدرج دبي 
ميلينيوم

غدًا
اليوم الوطني 10:15 

لطاجيكستان
ساحة الوصل

تدويل التعليم العالي في 13:00
مصر: التحديات والفرص

جناح مصر

مهرجان بوتسوانا 14:00
الموسيقي

مدرج تيّرا

ساحة الوصلاليوم الوطني ألنغوال16:15
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