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

عبدالله بن زايد يستقبل رافايل غروسي و داتو ليم جوك هوي

» عبدالله بن زايد خالل لقائه األمين العام لرابطة «اآلسيان» | وام

دبي-وام
اس ـت ـق ـب ــل س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ع ـب ــدال ـل ــه بـ ــن زايـ ـ ــد آل ن ـه ـي ــان وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة وال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي ف ــي م ـقــر إك ـس ـبــو  2020دب ــي،
ك ـاً مــن رافــايــل مــاريــانــو غــروســي مــديــر ع ــام الــوكــالــة الــدولـيــة
للطاقة الــذريــة ،وداتــو ليم جــوك هــوي األمين العام لرابطة
دول جنوب شرق آسيا «اآلسيان».
وف ــي لـقــاء سـمــوه مــع مــديــر ع ــام الــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة
ال ــذري ــة ،ب ـحــث ال ـجــان ـبــان خ ــال ال ـل ـقــاء ال ـعــاقــة ال ـقــويــة بـيــن
دول ــة اإلمـ ــارات والــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة ال ــذري ــة وال ـت ـعــاون
المتميز بين الجانبين والذي كان من ثماره تطوير البرنامج
النووي السلمي اإلماراتي وفق أعلى معايير السالمة واألمن
النووي وحظر االنتشار.
واس ـت ـعــرض الـجــانـبــان دور إكـسـبــو  2020دب ــي فــي تـعــزيــز

عبدالله بن زايد:

اإلمارات حريصة على تعزيز
تعاونها مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية

عالقات متميزة

تجمع بين اإلمارات و اآلسيان

» سموه ملتقياً مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية | وام

التعاون الدولي وبناء شراكات فعالة ومثمرة بين الدول في
مختلف القطاعات.
ورحـ ــب س ـمــو ال ـش ـيــخ ع ـبــدال ـلــه ب ــن زايـ ــد آل ن ـه ـيــان ب ــزي ــارة
راف ـ ــاي ـ ــل مـ ــاريـ ــانـ ــو غ ـ ــروس ـ ــي ..م ـ ــؤك ـ ــداً ح ـ ــرص دولـ ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات
عـلــى تـعــزيــز تـعــاونـهــا الـمـشـتــرك مــع الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة
الذرية في مختلف المجاالت ومنها التدريب وبناء القدرات
ال ــوط ـن ـي ــة وذلـ ــك ب ـم ــا ي ـس ـهــم ف ــي ض ـم ــان اس ـت ــدام ــة ال ـبــرنــامــج
النووي السلمي للدولة.
م ــن جــانـبــه أك ــد راف ــاي ــل مــاريــانــو غ ــروس ــي أهـمـيــة الـتـعــاون
المثمر والـبـنــاء بين دولــة اإلم ــارات والــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة
الــذريــة ..مـشـيــداً بــالـبــرنــامــج الـنــووي الـسـلـمــي اإلمــاراتــي الــذي
ً
نموذجا يحتذى على مستوى العالم.
يعد
حضر الـلـقــاء حمد علي الكعبي الـمـنــدوب الــدائــم للدولة
لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،داتو
ليم جوك هوي األمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا
«اآلسيان» .جرى خالل اللقاء بحث العالقات المتميزة بين
دول ــة اإلم ـ ــارات وم ـج ـمــوعــة دول اآلس ـي ــان وال ـف ــرص ال ــواع ــدة
المتاحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجاالت كافة.
كما استعرض الجانبان تنظيم الدولة إلكسبو  2020دبي
ودور ه ــذا ال ـحــدث الـعــالـمــي ال ـب ــارز فــي تـطــويــر أط ــر الـتـعــاون
الـمـشـتــرك بـيــن دول ــة اإلمـ ــارات ومـجـمــوعــة دول اآلس ـي ــان في
المجاالت كافة.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة داتو
ليم جوك هوي ..مؤكداً على العالقات المتميزة التي تجمع
بين دولة اإلمارات ودول رابطة اآلسيان والحرص على تعزيز
آف ــاق الـتـعــاون الـمـشـتــرك وب ـنــاء شــراكــات مـثـمــرة فــي الـعــديــد
من القطاعات االستراتيجية ذات االهتمام المشترك.

غرفة عمليات مشتركة لمواجهة جرائم غسل األموال
دبي-البيان
شـهــد مـعــالــي أح ـمــد ب ــن عـلــي ال ـصــايــغ وزي ــر دولـ ــة ،وم ـعــالــي الـفــريــق
عـبــد الـلــه خليفة الـمــري ،الـقــائــد الـعــام لـشــرطــة دبــي ،تــوقـيــع مــذكــرة
تفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي ،ووحدة المعلومات المالية
لدولة اإلمارات ،في مبنى الشركاء في «إكسبو  2020دبي» ،بهدف
الـتـعــاون فــي مـجــال مــواجـهــة جــرائــم غـســل األم ــوال وتـعـ ُّـقــب األصــول
وع ــوائ ــد الـجــريـمــة بـكـفــاءة عــالـيــة ،إضــافــة إل ــى إن ـشــاء غــرفــة عـمـلـيــات
م ـش ـتــركــة ل ـم ـكــاف ـحــة ج ــرائ ــم غ ـس ــل األمـ ـ ــوال ،ب ـم ــا ي ـل ـبــي الـمـتـطـلـبــات
التشغيلية إلنفاذ القانون.
ّ
وقــع الـمــذكــرة مــن جــانــب شــرطــة دبــي ،الـلــواء خبير خليل إبراهيم
الـمـنـصــوري ،مساعد قــائــد عــام شــرطــة دبــي لـشــؤون البحث الجنائي،
ومن جانب وحدة المعلومات المالية للدولة ،علي فيصل باعلوي،
رئيس وحدة المعلومات المالية ،بحضور حامد الزعابي ،مدير عام
المكتب التنفيذي لمواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،والعميد
ج ـم ــال س ــال ــم ال ـج ــاف ،م ــدي ــر اإلدارة ال ـع ــام ــة ل ـل ـت ـحــريــات والـمـبــاحــث
الـجـنــائـيــة ،وع ــدد مــن كـبــار الـضـبــاط والـمـســؤولـيــن مــن الـجــانـبـيــن .وفــي
ه ــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال مـعــالــي أح ـمــد ب ــن عـلــي ال ـص ــاي ــغ« :ب ــذل ــت دول ــة
اإلم ـ ــارات ج ـه ــوداً كـبـيــرة ف ــي م ـجــال مـكــافـحــة غـســل األمـ ــوال وال ت ــزال
مستمرة في ذلك .وضمن هذا اإلطار ،تضافرت جهود جميع الجهات
الحكومية المعنية ،على مدار الساعة ،من أجل توطيد قدراتها على

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

الغرفة

ثمرة مذكرة تفاهم بين شرطة
دبي ووحدة المعلومات المالية

مكافحة الجرائم المالية .ويمثل توقيع مــذكــرة التفاهم بين القيادة
العامة لشرطة دبي ،ووحدة المعلومات المالية نقلة نوعية وخطوة
إلى األمام ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قدرات مكافحة هذا النوع
مــن الـجــرائــم ،فمن خــال العمل معاً بشكل وثـيــق ،يمكننا أن نكون
أكثر فاعلية في حماية وسالمة النظام المالي في الدولة».
وأض ـ ــاف م ـع ــال ـي ــه« :ت ــأت ــي هـ ــذه ال ـم ــذك ــرة ف ــي إطـ ــار ت ـع ــزي ــز ال ـج ـهــود
الـمـشـتــركــة بـيــن الـجــانـبـيــن لـمــزيــد مــن ت ـبــادل ال ـخ ـبــرات وب ـنــاء ال ـقــدرات
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـج ــري ـم ــة ال ـم ــال ـي ــة ،وب ـن ــاء ف ـه ــم م ــوح ــد وش ــام ــل ل ـهــذه

الجريمة ولألفراد المتورطين فيها ،وشبكات الجريمة المنظمة على
الـصـعـيــديــن الـمـحـلــي وال ــدول ــي ،وسـيـعـمــل ه ــذا ال ـت ـع ــاون ع ـلــى إن ـشــاء
غ ــرف ــة عـمـلـيــات مـشـتــركــة لـمـكــافـحــة ج ــرائ ــم غ ـســل األم ـ ــوال ،ومـقــرهــا
ال ـق ـي ــادة ال ـع ــام ــة ل ـش ــرط ــة دب ـ ــي ،وت ـط ــوي ــر م ـن ـظ ــوم ــة م ـش ـت ــرك ــة تـعـمــل
بـفـعــالـيــة وب ـك ـفــاءة عــالـيــة لـخــدمــة أه ــداف ال ــدول ــة فــي م ـجــال مـكــافـحــة
جريمة غسل األموال».
من جهته أوضح معالي الفريق عبد الله خليفة المري ،أن التعاون
يــأتــي ان ـطــاقــاً م ــن رؤي ــة ال ـق ـيــادة الــرش ـيــدة وال ـتــوج ـهــات االسـتــراتـيـجـيـ ــة
لــدولــة اإلم ــارات ،فــي تفعيل آلـيــات الـتـعــاون المشترك إليـجــاد أدوات
ومـمـكـنــات ت ـعــزز ت ـب ــادل الـمـعـلــومــات ح ــول ال ـح ــاالت الـمـشـبــوهــة ذات
ال ـص ـلــة ب ـجــرائــم غ ـســل األم ـ ــوال ،وب ـمــا يـحـقــق األه ـ ــداف االسـتــراتـيـجـيــة
ل ـل ـطــرف ـيــن ،م ــؤك ــداً ح ــرص ش ــرط ــة دب ــي ع ـلــى تــوط ـيــد أواص ـ ــر ال ـت ـعــاون
والتنسيق مع وحدة المعلومات المالية للدولة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ح ــام ــد ال ــزع ــاب ــي م ــدي ــر عـ ــام ال ـم ـك ـت ــب ال ـت ـن ـف ـيــذي
لمكافحة غسل األمــوال وتمويل اإلرهــاب «/ AML  »CTFإن مذكرة
الـتـفــاهــم تـعــزز أواص ــر الـتـعــاون بـشـكــل فــعّ ــال ،وتـخـلــق شــراكــة متميزة
فــي مـجــاالت الـعـمــل الـمـشـتــركــة ،وفــي مــواجـهــة الـتـحــديــات المشتركة
ك ـم ــراك ــز م ــال ـي ــة وس ـل ـع ـي ــة دولـ ـيـ ــة مـ ــن خ ـ ــال االسـ ـتـ ـمـ ــرار فـ ــي ال ـع ـمــل
والـتـعــاون الوثيق بما يـعــزز فاعلية جـهــود دولــة اإلم ــارات فــي مواجهة
الفساد والجريمة المنظمة وتمويل اإلرهــاب والتدفقات المالية غير
المشروعة على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

«دبي المالحية» تعزز قدرتها التنافسية في «سيتريد الشرق األوسط»
دبيـالبيان
شــاركــت مــديـنــة دبــي الـمــاحـيــة ،الـتـجــمّ ــع الـبـحــري المتخصص
والتابع لــ«دي بي ورلــد» ،في معرض ومؤتمر سيتريد الشرق
األوس ــط ال ــذي أقـيــم فــي مــركــز دب ــي لـلـمـعــارض ـ إكـسـبــو 2020
دب ــي ،وذل ــك ضـمــن فـعــالـيــات أس ـبــوع اإلمـ ــارات الـبـحــري تحت
رع ــاي ــة وزارة ال ـط ــاق ــة وال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ف ــي دول ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات،
وتحقيقاً لهدفها االستراتيجي بتعزيز مكانة دبي كمركز بحري
عالمي.
وقـ ــال أح ـم ــد ال ـح ـم ــادي ،ال ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـعـمـلـيــات فــي
مدينة دبي المالحية« :تتبوأ إمارة دبي بقدراتها البحرية مكانة
بارزة في المؤشرات العالمية ،إذ تتصدر المرتبة الخامسة بين
المراكز البحرية األكثر تنافسية وجاذبية في العالم .من أجل
ذلــك نسعى جاهدين لــارتـقــاء بهذه المكانة مــن خــال مدينة
دب ــي ال ـمــاح ـيــة ،ال ـتــي ت ـط ــورت ون ـمــت لـتـصـبــح وج ـهــة مــرمــوقــة
لــاس ـت ـث ـمــارات ال ـب ـحــريــة ال ــدول ـي ــة .ول ـت ـعــزيــز دورهـ ــا الــرئ ـيــس فــي
تشكيل مستقبل القطاع البحري ،قمنا بإطالق هوية مؤسسية
جــديــدة تـعـكــس رحـلـتـنــا فــي خــدمــة عـمــائـنــا ،وتـبــرز مهمتنا في
جعل دبي مركزاً تجارياً بحرياً رائداً على مستوى العالم».

» جانب من فعاليات «أسبوع اإلمارات البحري»

والـتــزامــاً منها بدعم عمالئها ،أتــاحــت مدينة دبــي المالحية
المجال للشركات العاملة فيها بعرض خدماتها عبر المنصة
ال ـخــاصــة ب ـهــا ف ــي م ـع ــرض ومــؤت ـمــر سـيـتــريــد ال ـش ــرق األوسـ ــط؛
ومـ ــن أب ــرزه ــا ش ــرك ــة «أم أي ك ــي ال ـش ــرق األوس ـ ـ ــط» ،وش ــرك ــة
فولكان كوبلينج التي تمثلها شركة رينتجيس الشرق األوسط،
وشـ ــركـ ــة «ت ـ ــي أم أس إي أي ـ ــه ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـل ـش ـح ــن» ،وش ــرك ــة
أمـيــت للخدمات الـبـحــريــة ،إضــافــة إلــى شــركــة السهيل لصيانة
الـسـفــن ،وشــركــة ت ــوب سـتــار لـخــدمــات صـيــانــة الـسـفــن ،والـتــي
شاركت مع شركة يونايتد للخدمات البحرية ،وعدد آخر من
الشركات البحرية.
من جهته قال إن أم بانيكار ،المدير العام لشركة السهيل
لصيانة السفن« :بــدأت أعمالنا في الشركة عام  1978بإنشاء
ورشة صغيرة إلصالح السفن في الجداف ،ومنذ ذلك الحين
ونحن نشارك بشكل فاعل في هذا المجال ،وعندما تم افتتاح
مدينة دبي المالحية عام  ،2007كنا من أوائل الشركات التي
أسـســت أعمالها فــي الـمــديـنــة ،لما تمتلكه مــن مــرافــق مميزة،
وموقع استراتيجي مهم .لنصبح من الشركاء الموثوقين لهذا
التجمع الـبـحــري المتميز؛ الــذي يـقــدم لنا كــل مــا نحتاجه من
الخدمات والمرافق المساندة لتطوير أعمالنا».
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» نهيان بن مبارك ملتقياً الطلبة
المتفوقين المشاركين في «رحلة
االتحاد» | وام

دبي-وام

«رحلة االتحاد» الشباب ثروة الوطن

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح
والتعايش ،أن شباب اإلم ــارات هــم ثــروة الــوطــن الحقيقية،
وبناة المستقبل ،وسفراء اإلمارات في نقل مبادئها الراسخة
ف ــي ال ـت ـســامــح وال ـس ــام وال ـت ـعــايــش واألخ ـ ــوة اإلن ـســان ـيــة إلــى
العالم أجمع.
جاء ذلك ،خالل لقاء معاليه في إكسبو  2020دبي ،مع
الطلبة المتفوقين المشاركين في «رحلة االتحاد» ،المبادرة
التي أطلقتها جمعية «البيت متوحد» ،وذلك تقديراً ألدائهم
األكاديمي المتميز ،ومهاراتهم العلمية والرياضية الواعدة،
وإنجازاتهم الثقافية ،وطموحاتهم العالية.

نهيان بن مبارك:

الشباب المحرك األساسي في
تحقيق التنمية المستدامة
وصناعة المستقبل

وق ــال مـعــالـيــه إن اإلم ـ ــارات ،بـتــوجـيـهــات صــاحــب الـسـمــو
ال ـش ـيــخ خـلـيـفــة ب ــن زايـ ــد آل ن ـه ـيــان رئ ـي ــس ال ــدول ــة «حـفـظــه
الـلــه» ،تــولــي شـبــاب وشــابــات الــوطــن جــل اهـتـمــامـهــا ،لبناء
أج ـي ــال قـ ــادرة ع ـلــى اس ـت ـك ـمــال م ـس ـيــرة ال ــدول ــة ال ـح ـضــاريــة،
لتواصل اإلمــارات ريادتها العالمية فــي مختلف المجاالت
والقطاعات.
وأكد معاليه ،حرص القيادة الرشيدة على تمكين وإشراك
ال ـش ـب ــاب ،وت ـف ـع ـيــل دوره ـ ــم ف ــي ت ـعــزيــز م ـس ـيــرة الـخـمـسـيــن،
كــون ـهــم ال ـم ـح ــرك األس ــاس ــي ،وش ــرك ــاء ف ــي تـحـقـيــق الـتـنـمـيــة
ال ـم ـس ـت ــدام ــة وص ـن ــاع ــة ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،مـ ــن خ ـ ــال إب ــداع ــات ـه ــم
وابـتـكــاراتـهــم وأفـكــارهــم الـمـلـهـمــة ،لـيـقــدمــوا لـلـعــالــم نـمــوذجـ ًـا
ً
استثنائيا في الطموح والعمل واإلرادة والتفوق العلمي.

وخ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ..تـ ـب ــادل م ـع ــال ـي ــه م ــع ال ـط ـل ـب ــة وال ـط ــال ـب ــات
ال ـم ـش ــارك ـي ــن ف ــي «رحـ ـل ــة االت ـ ـح ـ ــاد» ،أطـ ـ ــراف ال ـح ــدي ــث ح ــول
رح ـل ـت ـهــم ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،وإن ـج ــازات ـه ــم األك ــادي ـم ـي ــة وال ــري ــادي ــة،
وطموحاتهم المهنية والمستقبلية.
وتهدف مبادرة «رحلة االتحاد» ،إلى تعزيز الوعي بمسيرة
التقدم التي قادتها دولة اإلمارات ،واإلنجازات التي حققتها
خ ــال الـخـمـسـيــن ع ــام ـ ًـا ال ـمــاض ـيــة ،وتـنـمـيــة ال ـهــويــة الــوطـنـيــة
وال ـق ـي ــم اإلم ــارات ـي ــة األص ـي ـل ــة ف ــي ن ـف ــوس ج ـيــل ال ـش ـب ــاب ،مــن
خــال الـتــركـيــز عـلــى الـمــوضــوعــات الـفــرعـيــة الـثــاثــة ل ـ «إكـسـبــو
 2020دبــي» ،المتمثلة في «االستدامة والتنقل والـفــرص»..
ومــن الـمـقــرر أن تـعــود «رحـلــة االتـحــاد» فــي دورتـهــا الخامسة
عام .2023

«السند لالستثمار» مشاريع مشتركة بين اإلمارات وباكستان
دبي  -وام
وجــه مـعــالــي الـشـيــخ نـهـيــان بــن مـبــارك آل نـهـيــان وزيــر التسامح
وال ـت ـعــايــش الـتـهـنـئــة إل ــى ال ـح ـكــومــة الـبــاكـسـتــانـيــة ع ـلــى جـنــاحـهــا
المشارك في إكسبو  2020دبي الذي يسلط الضوء على ثقافة
باكستان وقيمها وتطلعاتها المستقبلية.
وقال معاليه  -خالل مؤتمر السند لالستثمار الذي عقد في
فندق موفنبيك دبي كجزء من مشاركة باكستان في معرض
إكسبو  2020دبــي  -إن باكستان واإلم ــارات تربطهما شــراكــات
وع ــاق ــات ت ـج ــاري ــة ق ــوي ــة ون ـس ـعــى ل ـت ـب ــادل ال ـم ـع ــارف وتـحـسـيــن
الـمـسـتــوى االق ـت ـصــادي والـسـعــي لـتـعــزيــز ال ـت ـجــارة واالس ـت ـث ـمــار..
مـشـيــراً إلــى أن اإلم ــارات وبــاكـسـتــان تعمالن مـعــاً لضمان األمــن
اإلق ـل ـي ـمــي وال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ،ألن ن ـج ــاح االق ـت ـص ــاد عـنـصــر
أساسي من عناصر النمو اإلقليمي.حضر المؤتمر  -الذي تضمن
حـلـقــات ن ـقــاش تـنــاولــت ال ــدور الـنــاشــئ لـلـشــراكــات بـيــن الـقـطــاعـيــن
ال ـع ــام والـ ـخ ــاص وفـ ــرص االس ـت ـث ـم ــار ف ــي إق ـل ـي ــم ال ـس ـن ــد  -ب ـي ــاوال

» نهيان بن مبارك متحدثاً خالل المؤتمر | وام

بــوتــو رئ ـيــس ح ــزب الـشـعــب الـبــاكـسـتــانــي ،وم ــراد عـلــي ش ــاه رئـيــس
وزراء حكومة إقليم السند  -باكستان ،ومعالي الدكتور ثاني بن
أحـمــد الــزيــودي وزيــر دولــة للتجارة الـخــارجـيــة ،والـشـيــخ أحـمــد بن
دلـمــوك آل مكتوم وأفـضــال محمود مـيــرزا سلطان محمود سفير
ج ـم ـه ــوري ــة ب ــاك ـس ـت ــان اإلس ــام ـي ــة ل ــدى ال ــدول ــة ،وأح ـم ــد شـيـخــانــي
رئ ـي ــس مـجـلــس األع ـم ــال الـبــاكـسـتــانــي ب ــدب ــي إل ــى ج ــان ــب مـجـمــوعــة
مــن كـبــار قــادة األعـمــال فــي بــاكـسـتــان .وقــال مــراد علي شــاه رئيس
وزراء حكومة إقليم السند :إلقليم السند تطلعات ال تنتهي للنمو
والـتــوســع ،والـهــدف الرئيسي مــن االجـتـمــاع هــو استكشاف المزيد
م ــن ف ــرص األع ـم ــال بـيــن ال ـشــركــات ف ــي اإلق ـل ـيــم ودولـ ــة اإلمـ ــارات،
ودعوة المستثمرين وجذب االستثمار األجنبي المباشر إلى جانب
عرض قدرات وإمكانات اإلقليم السياحية الفريدة.
وأوض ــح أن إقـلـيــم الـسـنــد األكـثــر اكـتـظــاظــاً بــالـسـكــان ،وكــراتـشــي
عــاصـمـتـهــا ال ـتــي تـعـتـبــر بـمـثــابــة مــركــز األع ـم ــال األك ـث ــر ازدح ــام ــاً فــي
جمهورية باكستان اإلسالمية ،مع الميناء البحري العميق الذي
يــربـطـهــا بـبـحــر ال ـع ــرب ..مـشـيــراً إل ــى أن اإلمـ ــارات تـعــد أك ـبــر شــريــك

تجاري لباكستان في الشرق األوسط ومصدراً رئيسياً لالستثمارات
وال ـت ـح ــوي ــات ال ـم ــال ـي ــة ،ح ـي ــث ب ـل ــغ ح ـج ــم ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري بـيــن
الـبـلــديــن نـحــو  8.19مـلـيــارات دوالر أمــريـكــي ( 30مـلـيــار دره ــم) عــام
 .2019وق ــال بـيــاوال بــوتــو ،رئـيــس حــزب الـشـعــب الـبــاكـسـتــانــي إن
باكستان ،وخاصة إقليم السند ،تفتح أبوابها أمــام المستثمرين
مـ ــن ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء الـ ـعـ ــالـ ــم ،ونـ ـحـ ــن ن ـب ـح ــث ب ـش ـك ــل خ ـ ــاص عــن
االس ـت ـث ـمــار ف ــي ت ـطــويــر الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ف ــي مــدي ـنــة ك ــرات ـش ــي ،أكـبــر
مدينة في باكستان.
وأض ـ ــاف بـ ـي ــاوال :ل ـقــد ط ــورن ــا ن ــاف ــذة واح ـ ــدة لـتـخـلـيــص جـمـيــع
الـعـمـلـيــات لـلـمـسـتـثـمــريــن وقــدمـنــا األع ـمــال الـمـعـفــاة مــن الـضــرائــب
ل ـم ــدة  10س ـن ــوات ف ــي ال ـم ـنــاطــق ال ـح ــرة ال ـخ ــاص ــة ..م ـش ـيــراً إل ــى أن
حكومة السند وضـعــت مجموعة كبيرة مــن خطط األعـمــال التي
ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـش ــراك ــة ب ـي ــن ال ـق ـط ــاع ـي ــن ال ـع ــام والـ ـخـ ــاص .وفـ ــي ن ـهــايــة
المؤتمر ،تم التوقيع على ست مذكرات تفاهم تشمل القطاعين
العام والـخــاص في جمهورية باكستان لتعزيز األنشطة التجارية
والتعاون ودعم النظام البيئي للشركات الناشئة في باكستان.

قيرغيزستان تحتفي بالبداوة والجبل
دبي-البيان
احتفلت قيرغيزستان بيومها الــوطـنــي فــي «إكـسـبــو 2020
دبـ ــي» ،ع ـبــر مـجـمــوعــة م ـبـ ِـهــرة م ــن ال ـع ــروض ،أق ـي ـمــت فــي
ساحة الوصل ،من ضمنها عرض راقــص عامر بموسيقى
المجتمعات الجبلية وتـقــالـيــدهــا ،فـضـاً عــن مــراســم رفــع
العلم.
واسـتـقـبــل مـعــالــي الـشـيــخ نـهـيــان بــن م ـبــارك آل نـهـيــان،
وزيـ ــر ال ـت ـس ــام ــح وال ـت ـع ــاي ــش ،ال ـم ـف ـ َّـوض ال ـع ــام ل ــ«إك ـس ـبــو
 2020دبي» أقيلبيك جباروف ،رئيس مجلس الوزراء في
جمهورية قيرغيزستان.
ِّ
«يروج
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان:
ج ـنــاح قـيــرغـيــزسـتــان لـلـبــاد بــوصـفـهــا مـكــانـ ًـا يــزخــر بــالـتــاريــخ
الـغـنــي وال ـت ـنــوع الـثـقــافــي ،وبـجـمــال الـطـبـيـعــة ال ــذي تتميز
به البالد.
ي ــدع ــو الـ ـجـ ـن ــاح زواره ل ــان ـغ ـم ــاس فـ ــي ع ـب ــق ال ـت ـق ــال ـي ــد
وال ـع ــادات ال ـبــدويــة الـغـنـيــة ال ـتــي تـتـمـيــز بـهــا قــرغـيــزسـتــان،
والـمــرتـكــزة منذ قــديــم الــزمــان على القيم الـتــي طالما اعتز
ب ـه ــا ال ـش ـع ــب ال ـق ـي ــرغ ـي ــزس ـت ــان ــي ،وهـ ــي ال ـف ـخ ــر واإلحـ ـس ــان
وال ـت ـم ــاس ــك ال ـم ـج ـت ـم ـعــي .وي ـس ـ ّـل ــط ال ـج ـن ــاح الـ ـض ــوء عـلــى

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

جباروف:

دولتنا تزخر بتاريخ من الثقافة
البدوية الفريدة يمتد أللف سنة

قـيــرغـيــزسـتــان ال ـتــي تـسـتـشــرف الـمـسـتـقـبــل ،وال ـت ــي تـمـكـنــت
من تحقيق الكثير من اإلنـجــازات في ما يتعلق باالبتكار،
وال ـم ـع ــرف ــة ،وال ـت ـن ـم ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ال ـتــي
تتشاركها مع العالم عبر منصة «إكسبو  2020دبي».
وقـ ــال أق ـي ـل ـب ـيــك جـ ـبـ ــاروف ،رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء فــي
جـمـهــوريــة قـيــرغـيــزسـتــان :تــزخــر دولـتـنــا بـتــاريــخ مــن الـثـقــافــة

البدوية الفريدة يمتد أللــف سنة ،وبتقاليد تعود لقرون
من الزمن.
ف ــي ال ـع ـص ــور ال ـق ــدي ـم ــة ،م ــر ط ــري ــق ال ـح ــري ــر ب ــأراض ـي ـن ــا،
فـ ّ
ـوح ــد أن ــاس ـ ًـا ب ـل ـغــات وم ـع ـت ـق ــدات م ـخ ـت ـل ـفــة .ع ـمــل طــريــق
الحرير على نقل المعارف ،واألفكار والثقافات التي أثرت
بشكل كبير في تاريخ حضارات الدول األوراسية ونموها،
ف ـل ـط ــال ـم ــا ك ــان ــت ال ـم ـع ــرف ــة والـ ـعـ ـل ــوم م ـح ــرك ـ ًـا ل ـل ـت ـغ ـي ـيــرات
السريعة.
وأض ـ ــاف :ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي بـ ــات م ــن ال ـم ـه ــم عــال ـم ـيــاً
تـ ـط ــوي ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـقـ ــائـ ــم عـ ـل ــى الـ ـمـ ـعـ ــرفـ ــة ،وال ـم ـس ـت ـن ــد
إل ــى األف ـك ــار اإلب ــداع ـي ــة ال ـض ــروري ــة ف ــي ظ ــل اق ـت ـصــاد عــالــي
الـتـنــافـسـيــة وســريــع الـتـغـيــر .ويـظـهــر ذلــك جـلـيـ ًـا فــي إكسبو
ً
معا مشروعات ابتكارية وتقنية الفتة
 ،2020الذي جمع
من أكثر من  190دولة في العالم.
وبـ ـع ــد إلـ ـقـ ــاء الـ ـكـ ـلـ ـم ــات ،ان ـض ـم ــت ف ــرق ــة «كـ ـمـ ـب ــارك ــان»
ال ـش ـع ـب ـي ــة الـ ـم ــرم ــوق ــة ،الـ ـقـ ــادمـ ــة مـ ــن م ــدي ـن ــة ت ــوك ـت ــوغ ــول
والـ ـح ــائ ــزة ج ــوائ ــز ع ـ ــدة ،إلـ ــى ف ــرق ــة «أك مـ ـ ــرال» ال ــراق ـص ــة
ً
ألحانا وطنية على
لتقديم عــرض ثقافي .وعــزف الفنانون
آالت مــوسـيـقـيــة تـقـلـيــديــة ،مـسـتـعــرضـيــن ب ــذل ــك مــوسـيـقــى
منطقة عالء تو الجبلية.
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 % 83من مدارس اإلمارات تتضمن خدمات ألصحاب الهمم

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

» حسين الحمادي خالل حضوره ملتقى الممارسات التعليمية الرائدة | من المصدر

دبي-رحابحالوة
ك ـش ـفــت وزارة ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم ،خ ــال م ـل ـت ـقــى ال ـم ـم ــارس ــات
الـتـعـلـيـمـيــة ال ــرائ ــدة ف ــي إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي ،ع ــن إعـ ــداد خـطــة
مـتـكــامـلــة لـلـتـعـلـيــم ال ــدام ــج م ــن مــرحـلــة الـطـفــولــة الـمـبـكــرة حـتــى
التعليم الجامعي.
وتنظم ال ــوزارة ،الملتقى ،ضمن فعاليات أسـبــوع المعرفة
والتعليم ،لمناقشة التعليم الــدامــج ،والــوقــوف على الخطط
وال ـتــوج ـهــات الـمـسـتـقـبـلـيــة ،لـتـعـلـيــم الـطـلـبــة م ــن مـخـتـلــف فـئــات
أصحاب الهمم ،بحضور معالي حسين الحمادي وزير التربية
والتعليم ،وعدد من مسؤولي التعليم في الدولة.

تجارب

وقـ ــال ال ــدك ـت ــور م ـح ـمــد ال ـم ـع ــا وك ـي ــل وزارة ال ـت ــرب ـي ــة والـتـعـلـيــم
ل ـل ـش ــؤون األك ــادي ـم ـي ــة ،إن الـ ــدولـ ــة ت ـس ـت ـعــد ل ــان ـط ــاق لــرح ـلــة
ال ـخ ـم ـس ـي ــن الـ ـج ــدي ــدة ،والـ ـت ــي م ــن خ ــال ـه ــا ت ـض ــع قـ ـي ــادة دول ــة
ً
أهدافا تتماشى مع طموح الدولة ،لذلك،
اإلمــارات وشعبها،
حرصت الــوزارة على االجتماع مع الخبراء في مجال التعليم،
لتبادل الرؤى والتجارب المتميزة في مجال تعليم الطلبة من
أص ـح ــاب ال ـه ـمــم ،م ــن أج ــل تــوفـيــر ف ــرص الـتـعـلـيــم ال ــذي يـ ّ
ـؤمــن
مستقبلهم ،أسوة بأقرانهم.
وأض ــاف أن «االهـتـمــام بـهــذه الـفـئــات ،يــأتــي ضـمــن األولــويــات
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـ ــإم ـ ــارات ،ح ـي ــث ق ــدم ــت الـ ــدولـ ــة ال ـع ــدي ــد مــن
المبادرات في هذا المجال ،وتم دمجهم في كافة مؤسساتنا
الـتـعـلـيـمـيــة ال ـعــامــة وال ـع ـل ـيــا ،وق ــد ت ــم تــوف ـيــر ك ــاف ــة الـمـتـطـلـبــات
ال ـت ــي ت ـســاعــدهــم ع ـلــى ال ـت ـع ـلــم ،أسـ ــوة ب ــأق ــران ـه ــم ،وق ــد ظـهــرت
إنـجــازاتـهــم فــي الـمـجــاالت كــافــة ،وفــاقــت أقــرانـهــم ،وه ــذا تأكيد
على ما يمتلكونه من مهارات وإرادة».
وأكـ ـ ــد أن م ـل ـت ـق ــى الـ ـمـ ـم ــارس ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ال ـ ــرائ ـ ــدة ،ي ــأت ــي
ضـمــن سلسلة فـعــالـيــات سـنــويــة ،وضعتها ال ــوزارة فــي خطتها

دبيــأحمديحيى
كـشـفــت مـنـظـمــة «األم ــم الـمـتـحــدة» ومــؤس ـســة «ه ــاك ف ــور إي ــرث»
السويدية في «إكسبو  2020دبي» أمس ،اسم الفريق الفائز من
بين  7مرشحين بمسابقة «هاكاثون ألجل األرض» التي تستهدف
إيـجــاد حـلــول أله ــداف األم ــم الـمـتـحــدة ال ــ 17للتنمية الـمـسـتــدامــة،
حـيــث تـمــت تسمية فــريــق « »VarunaBlueالــذي يسعى ابـتـكــاره
إلنتاج البالستيك الحيوي من األعشاب البحرية المستزرعة قبالة
سواحل الهند.

11460

طالباً تم دمجهم في
المؤسسات التعليمية عام
2020

ملتقى

الممارسات التعليمية الرائدة
يستعرض الخطط والتوجهات
المستقبلية

» مشاركون بالملتقى في لقطة جماعية

االستراتيجية ،للتركيز في كل عام على مجال معين ،نرى فيه
الحاجة أكبر لتبادل الخبرات.

تمكين

بـ ــدورهـ ــا ،ت ـح ــدث ــت ن ـ ــورة ال ـم ــري م ــدي ــرة إدارة أص ـح ــاب ال ـه ـمــم
فــي وزارة الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم ،عــن تـمـكـيــن الـطـلـبــة مــن أصـحــاب
الهمم في اإلمارات ،وفق رؤية استراتيجية وخطط مستقبلية،
مــوضـحــة أن «نـسـبــة ال ـم ــدارس الـتــي تــوجــد بـهــا خــدمــات تعليم
دام ــج تــابـعــة ل ــوزارة الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم ،ارتـفـعــت إل ــى % 83.03
في عام .»2020
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن «ه ـ ـن ـ ــاك  11460طـ ــال ـ ـبـ ـ ًـا ،ت ـ ــم دمـ ـجـ ـه ــم فــي
ال ـمــؤس ـســات الـتـعـلـيـمـيــة ع ــام  ،2020فـيـمــا ب ـلــغ ع ــدد مـعـلـمــي
ً
معلما ،و 26فصالً خــاصـ ًـا ،و 728غرفة
أصـحــاب الهمم 1645
لمصادر التعليم ،استفاد منها  % 96.61من أصحاب الهمم».

مهام

م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ع ـبــد ال ـل ــه ال ـك ـمــالــي ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي لـقـطــاع
أص ـح ــاب ال ـه ـم ــم ف ــي م ــؤس ـس ــة زايـ ــد ال ـع ـل ـيــا ألص ـح ــاب ال ـه ـمــم:
إن الـمــؤسـســة وضـعــت  15ألــف هــدف داع ــم ألصـحــاب الـهـمــم،
ً
طالبا في برنامج التعلم
تشمل كافة الفئات ،حيث شارك 930
ع ــن ب ـع ــد ،ف ـي ـمــا ن ـف ــذت ال ـمــؤس ـســة  115.138ح ـصــة ألص ـحــاب
الهمم ،خالل برنامج التعلم عن بعد».
وأض ــاف« :بـلـغــت نـسـبــة حـضــور الـطـلـبــة مــن أص ـحــاب الـهـمــم
للحصص  ،% 85وتم وضع  5مهام ألولياء األمور ،خالل فترة
الـتـعـلــم عــن بـعــد ،تتضمن تــوفـيــر بـيـئــة هــادئــة للتعلم ،وتقليل
المشتتات ،والمساعدة في وضع الروتين والجداول وااللتزام
بها ،ودعــم الطفل ليكون جــاهــزاً للتعلم ،بما في ذلــك ضمان
تــوفـيــر المستلزمات الـضــروريــة ،واالن ـخــراط فــي ح ــوارات هــادفــة
حــول التعليم ،باإلضافة إلــى التواصل المستمر مع المعلم،
إذا كان الطفل بحاجة إلى دعم إضافي».

إعالن الفائز بمسابقة
«هاكاثون ألجل األرض»

دعم كبير

وستتم دعوة الفائزين إلى مدينة ستوكهولم في السويد للتعرف
عـلــى نـظــام االبـتـكــار وتـطــويــر األفـكــارهـنــاك ،وتـقــديــم الــدعــم الكامل
للفرق الفائزة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية ،ومن خالل
هذا البرنامج يتم تقديم المساعدة والدعم فيما يتعلق بالتواصل
مــع الـمـنـظـمــات واألش ـخــاص والـمـسـتـثـمــريــن الـمـنــاسـبـيــن مــن خــال
شركاء مؤسسة «هاك فور ايرث» العالميين.
وب ــدأت مــؤسـســة «ه ــاك ف ــور اي ــرث» فــي إي ـجــاد حـلــول حقيقية
ألهداف التنمية المستدامة الـ  ،17من خالل مسابقة الهاكاثون،
والـتــي تـعـكــس روح «إكـسـبــو  2020دب ــي» تــواصــل الـعـقــول وصـنــع
المستقبل مــن خــال هــذه الـمـســابـقــة الـعــالـمـيــة ،فيما استهدفت
الـمـســابـقــة مـشــاركــة أكـثــر مــن  10000مـتـســابــق لــاشـتــراك إليـجــاد
حلول مستدامة من أجــل عالم ومستقبل أفضل ،بهدف تطوير
الـحـلــول وتـحــويـلـهــا إلــى حـقـيـقــة ،فـيـمــا ســوف تـتــم عــن طــريــق عــدد
من الخطوات تشمل «احلم من أجل األرض» ،حيث تم استقبال
أكـ ـثـ ــر مـ ــن  1000ح ـل ــم مـ ــن م ــواط ـن ـي ــن فـ ــي أكـ ـثـ ــر مـ ــن  60دولـ ــة
حول العالم على الموقع « ،»dreamforearth.comفيما يتم
عــرض ـهــا ع ـلــى ش ــاش ــات ت ـفــاع ـل ـيــة ف ــي ال ـج ـن ــاح ال ـس ــوي ــدي ،وتـعـتـبــر
هــذه الـخـطــوة مهمة إلش ــراك الـنــاس فــي ابـتـكــار وصـنــع المستقبل
المرتبطة بــأهــداف التنمية المستدامة ،فيما ســوف تـكــون كحجر
األساس في صياغة تحديات مسابقة الهاكاثون.

واس ـت ـعــرض الـكـمــالــي  7تـحــديــات تــواجــه أول ـي ــاء األم ــور خــال
التعلم عن بعد ،تتمثل في صعوبة إيجاد مرافق للطالب في
حــالــة عمل األهــل ،وتـضــارب توقيت الجلسات بين األخ ــوة ،أو
صـعــوبــة الـتـنـسـيــق ف ــي م ــا بـيـنـهــم ،وال ـت ـعــب ال ـج ـســدي لـلـطــالــب
وال ـ ـمـ ــرافـ ــق ،وت ـع ـل ــق ال ـط ـف ــل ب ــاألجـ ـه ــزة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،ورفـ ــض
تركها بعد انـتـهــاء الجلسة ،بــاإلضــافــة إلــى عــدم امـتـثــال الطفل
لـلـتـعـلـيـمــات ،وال ـج ـل ــوس أث ـن ــاء ال ـج ـل ـســة الـتـعـلـيـمـيــة ،وال ـق ـيــام
ب ـس ـل ــوك ـي ــات م ــزع ـج ــة ب ـي ــن ال ـح ـي ــن واآلخ ـ ـ ــر ،ف ـض ـاً عـ ــن ضـعــف
ً
أحيانا ،وعدم تفهم جهات
اإلنترنت ،وانقطاعه بشكل مفاجئ
عمل ولي األمر ،التعاون لمواقيت الجلسات.

جهود

وف ــي الـسـيــاق ذات ــه ،قــالــت عــائـشــة عـبـيــد الـمـهـيــري خـبـيــر مـنــاهــج
في وزارة التربية والتعليم ،ورئيس قسم المنظمات الدولية،
والـمـكـلـفــة بـلـجـنــة الـتــربـيــة لـلـيــونـيـسـكــو ،إن مـلـتـقــى الـمـمــارســات
التعليمية الــرائــدة ،يــأتــي ضـمــن إط ــار الـسـيــاســة الــوطـنـيــة لــدولــة
ً
وتطبيقا لشعار الدولة «لكل
اإلمارات لتمكين أصحاب الهمم،
طـفــل الـحــق فــي الـتـعـلـيــم» ،حـيــث تـبــذل وزارة الـتــربـيــة والتعليم
ج ـه ــوداً واض ـح ــة ،إلت ــاح ــة ال ـف ــرص ــة ال ـك ــام ـل ــة ألص ـح ــاب ال ـه ـمــم،
ل ـت ـعــزيــز وت ــأم ـي ــن ح ـقــوق ـهــم ،وإم ـك ــان ـي ــة ح ـصــول ـهــم ع ـلــى ال ـفــرص
الـتـعـلـيـمـيــة ذات ـه ــا ال ـم ـت ــواف ــرة لـلـطـلـبــة اآلخ ــري ــن ،وت ــوف ـي ــر أفـضــل
ال ـح ـلــول وال ـم ـم ــارس ــات الـتـعـلـيـمـيــة .م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت فــاطـمــة
السجواني االختصاصية النفسية ،أمين السر لجمعية أهالي
ذوي اإلعاقة في اإلمارات ،إن الجمعية تسعي بكل ما تستطيع
م ــن ال ـج ـه ــد وإصـ ـ ـ ــرار ،م ــن أج ـ ــل خ ــدم ــة ق ـض ـي ــة أس ـ ــرة أص ـح ــاب
ال ـه ـم ــم ،إي ـم ــان ـ ًـا مـنـهــا ب ـح ـقــوق ـهــم ،وبـقـضـيــة وع ــي األسـ ــرة تـجــاه
مـعــانــاتـهــا ،فـحـشــدت الـجـمـعـيــة ك ــل إمـكــانــاتـهــا م ــن أج ــل خــدمــة
قضايا اإلعاقة ،ووضعت في أولوياتها ،توفير البيئة االجتماعية
والنفسية المناسبة ألسرة أصحاب الهمم ،والعمل على خلق
أفكار إيجابية نحو قضية اإلعاقة ،وتثقيفهم وتوعيتهم.

ال ـم ــدارس ال ـثــانــويــة ،واالت ـص ــال ال ـمــؤس ـســي وال ـت ــدري ــب الــداخ ـلــي،
لـتـســريــع الـتــوظـيــف ف ــي س ــن م ـب ـكــرة ،م ــع رؤي ـت ـهــم لـلـمـســاعــدة فــي
الـقـضــاء عـلــى عـمــالــة األط ـفــال بـحـلــول عــام  ،2025فـيـمــا يـمـيــز هــذا
االبتكار أن لديه نهجاً تعاونياً لحل أهداف التنمية المستدامة من
خالل تمكين الشباب الذي يكون مبتك ًرا ومستدامًا.
وعـ ــزز االب ـت ـك ــار ال ـثــالــث « »Sustainability Insightsوهــو
عـبــارة عــن تطبيق إلـكـتــرونــي ،مــن أه ــداف االسـتــدامــة عـبــر التثقيف
بــاسـتـخــدام الـبـيــانــات مــن م ـشــروع « ،»Uprightوتـحــديــد الـتــأثـيــر
البيئي للمنتجات ذات العالمات التجارية والتعريف بكيفية تأثير
ذلــك على البيئة وتحسين استخدامات األشـيــاء إلفــادة البيئة في
المستقبل.

توفير وظائف

» خالل حفل تتويج الفائزين | البيان

فريق«»VarunaBlue

ينتج البالستيك الحيوي من
األعشاب البحرية لحماية المياه

أفكار االبتكارات

وتـضـمـنــت أف ـك ــار ال ـف ــرق الـسـبـعــة ال ـتــي تــرشـحــت لــاخـتـيــار الـنـهــائــي
مـبــادرة فريق « »VarunaBlueوالـتــي تستهدف إنـتــاج البالستيك
الحيوي مــن األعـشــاب البحرية المستزرعة قبالة ســواحــل الهند،
بهدف الحفاظ على المياه آمنة وخالية من البالستيك مع توفير
فرص عمل جديدة ودعم المزارعات المحليات هناك.
واسـتـهــدف االبـتـكــار الـثــانــي لـفــريــق « »Luminous Teenوهــي
مؤسسة اجتماعية ،الترويج للتوظيف الذاتي للمراهقين وضمان
درج ـ ــة م ـع ـي ـنــة م ــن االس ـت ـق ــال ال ـم ــال ــي م ــن خـ ــال ال ـت ــواص ــل مــع

وتـســاعــد فـكــرة االبـتـكــار الــرابــع « »NITTIVالماليين الــذيــن فقدوا
وظ ــائ ـف ـه ــم ب ـس ـبــب ال ــوب ــاء ال ـع ــال ـم ــي خ ــاص ــة أن م ــاي ـي ــن ال ـع ــائ ــات
ت ـت ـضــور ج ــوع ــا ب ـس ـبــب ن ـقــص األن ـش ـط ــة ال ـم ــدرة ل ـل ــدخ ــل ،ت ـحــديــدا
فــي المجتمعات المهمشة بالمناطق الريفية الــذيــن ليس لديهم
فرصة ،فيما اهتمت الفكرة الخامسة لفريق « »DMoLLبأهمية
ح ـقــوق اإلن ـس ــان لـلـبـشــر وأن ــه يـجــب أن ي ـكــون لـنــا نـفــس ال ـحــق فــي
الـحـيــاة ،مـثــل الـحــق فــي ال ـغــذاء والـتـعـلـيــم والـمـعـلــومــات والـعـمــل
والصحة.
ويستهدف االبتكار السادس« »Recy-Blockتقديم حلول
مـبـتـكــرة ل ـمــواد الـبـنــاء وق ـطــاع اإلس ـك ــان الـتــي تـعــزز الـمـمــارســات
الـصــديـقــة لـلـبـيـئــة والـتـقـنـيــات ال ـخ ـضــراء ف ــي مـنـتـجــاتـهــا وتـجـعــل
ال ـم ـس ــاك ــن م ـي ـس ــورة ال ـت ـك ـل ـفــة وم ـت ــاح ــة ل ـل ـج ـم ـيــع ،ح ـي ــث ي ـقــوم
االب ـت ـك ــار ب ـت ـح ــوي ــل ال ـن ـف ــاي ــات ال ـبــاس ـت ـي ـك ـيــة وخ ــاص ــة ال ـم ـع ــدات
ال ـم ـص ـنــوعــة م ــن ال ـبــاس ـت ـيــك إلـ ــى م ـ ــواد ب ـن ــاء ص ــدي ـق ــة لـلـبـيـئــة،
وتقديم حل مستدام إلعادة تدوير النفايات البالستيكية ،فيما
يوفر االبتكار السابع « »UN-EduPassوهو منصة تعليمية،
ت ــدري ــب ال ـم ـه ــارات م ــن خـ ــال اخ ـت ـب ــارات ال ـم ـه ــارات الـتـحـلـيـلـيــة
وحاالت حل المشكالت.
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«الملتقى الكشفي الوطني» يستعرض توفير بيئة داعمة

«كشافة اإلمارات»

تطلق  25مبادرة لدمج وتمكين أصحاب الهمم

» المشاركون في الملتقى الكشفي الوطني لدمج وتمكين أصحاب الهمم | من المصدر

دبي-رحابحالوة
ان ـط ـل ـق ــت أمـ ــس ف ـع ــال ـي ــات ال ـم ـل ـت ـقــى ال ـك ـش ـف ــي ال ــوط ـن ــي لــدمــج
وت ـم ـك ـيــن أص ـح ــاب ال ـه ـم ــم م ــن م ـن ـصــة  SAPم ــن أم ـ ــام ســاحــة
الوصل ،وذلك بمشاركة  150من أصحاب الهمم من مؤسسة
زايـ ــد الـعـلـيــا ألص ـح ــاب ال ـه ـمــم ونـ ــادي دب ــي ألص ـح ــاب الـهـمــم،
ومــديـنــة الـشــارقــة لـلـخــدمــات اإلنـســانـيــة ،ون ــادي رأس الـخـيـمــة
ألص ـح ــاب ال ـه ـم ــم ،وي ــأت ــي هـ ــذا ال ـم ـل ـت ـقــى ف ــي إطـ ــار إس ـه ــام ــات
الــدولــة فــي رعــايــة أص ـحــاب الـهـمــم فــي كــافــة الـمـجــاالت وعـلــى
جـمـيــع األص ـع ــدة ،حـيــث تـسـعــى ال ــدول ــة لـتـمـكـيـنـهــم ودعـمـهــم
م ــن خ ــال خ ــدم ــات وت ـس ـه ـيــات ف ــي م ـجــال الـتـعـلـيــم والـصـحــة
وال ــوظ ــائ ــف وغ ـي ــره ــا ،وأط ـل ـق ــت جـمـعـيــة ك ـشــافــة اإلم ـ ــارات 25
مبادرة لدمج وتمكين أصحاب الهمم تسعى لتطبيقها خالل
األعوام الخمسة المقبلة.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر ال ـم ـل ـت ـق ــى فـ ــرصـ ــة مـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ل ـل ـت ـع ـب ـي ــر ع ـ ــن الـ ــرؤيـ ــة
الـمـسـتـقـبـلـيــة ل ـس ـيــاســات ال ــدم ــج وال ـت ـم ـك ـيــن ألص ـح ــاب الـهـمــم
مــن مـنـظــور الـحــركــة الـكـشـفـيــة الــوطـنـيــة واإلقـلـيـمـيــة والـعــالـمـيــة
وآلـيــة تــوفـيــر بـيـئــة داعـمــة ومـيـســرة ألصـحــاب الـهـمــم لــانـخــراط
ف ــي ال ـح ــرك ــة ال ـك ـش ـف ـيــة ب ــال ـش ـك ــل ال ـ ــذي ي ـع ــود ع ـل ـي ـهــم بــالـنـفــع
والمساهمة في أن يكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع.
وأقـيـمــت فـعــالـيــات الـمـلـتـقــى بـحـضــور أحـمــد الـهـنــداوي األمـيــن
ال ـع ــام لـلـمـنـظـمــة الـعــالـمـيــة لـلـحــركــة الـكـشـفـيــة ،وع ـم ــرو حـمــدي
األم ـيــن ال ـعــام لـلـمـنـظـمــة الـكـشـفـيــة الـعــربـيــة ،ومــاجــد الـعـصـيـمــي
ع ـضــو الـلـجـنــة ال ـبــارال ـم ـب ـيــة ال ــدول ـي ــة ورئ ـي ــس الـلـجـنــة الـبــارالـمـبـيــة
اآلسيوية والمدير التنفيذي لنادي دبي ألصحاب الهمم ،مريم
البلوشي رئيس قسم المراكز الحكومية بوزارة تنمية المجتمع.
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من أصحاب الهمم يشاركون في
مسيرة كشفية

تعزيز

رؤية مشتركة لتمكينهم في
األنشطة الكشفية بالدولة

مناقشة

دور التكنولوجيا في توفير
بيئة ميسرة ألصحاب الهمم
إلدماجهم في المجتمع

 7محاور

وت ـ ـض ـ ـمـ ــن الـ ـمـ ـلـ ـتـ ـقـ ــى  7مـ ـ ـحـ ـ ــاور رئـ ـيـ ـسـ ـيـ ــة تـ ـمـ ـثـ ـل ــت فـ ـ ــي رؤيـ ـ ــة
ال ـح ــرك ــة الـكـشـفـيــة ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي تـحـقـيــق ال ـت ـن ــوع واالن ــدم ــاج،
والـمــوســوعــة الكشفية العربية للغة اإلشــارة وفــرص تطبيقها
ف ــي الـمـجـتـمــع اإلم ــارات ــي ،ومـعــايـيــر ومـتـطـلـبــات تـحـقـيــق ج ــودة
ال ـخــدمــات ألص ـحــاب الـهـمــم فــي األنـشـطــة الـكـشـفـيــة فــي ضــوء
دلـيــل معايير جــودة خــدمــات أصـحــاب الهمم فــي المؤسسات
الـحـكــومـيــة وال ـخ ــاص ــة ،واس ـتــرات ـي ـج ـيــة ك ـشــافــة اإلم ـ ــارات لــدمــج
وتـمـكـيــن أصـحــاب الـهـمــم ،وف ــرص الـتـعــاون والـشــراكــات لدمج
ً
كشفيا فــي المجتمع ،والتكنولوجيا
وتمكين أصـحــاب الهمم

وتطبيقاتها في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم ،وطاقات
إبداعية ألصحاب الهمم.
وضمن فعاليات الملتقى أطلق خليل رحمة األمين العام
لـجـمـعـيــة ك ـشــافــة اإلمـ ـ ــارات ،اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـج ـم ـع ـيــة (2021-
 )2025لدمج وتمكين أصحاب الهمم والتي استهدفت جعل
كشافة اإلمارات بمثابة مجتمع كشفي دامج ألصحاب الهمم
ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع ،من خالل كسر جميع
الحواجز التي تعيق وصولهم إلى ممارسة األنشطة الكشفية
وحصولهم على الخدمات والفرص المنصفة داخل الجمعية
ومـفــوضـيــاتـهــا ،ودعــم شــامــل ألصـحــاب الهمم
بــاعـتـبــارهــم ج ــزءاً ال يـتـجــزأ مــن نسيج
المجتمع اإلماراتي.
وق ـ ـ ـ ــال إن رؤي ـ ـ ـ ــة ك ـش ــاف ــة
اإلمارات أن تكون «بحلول
عـ ـ ـ ـ ــام  2025جـ ـمـ ـعـ ـي ــة
كـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
مـ ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة دامـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــة
ألص ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــم
بـ ـمـ ـشـ ــاركـ ــة  %20م ــن
الـمـسـجـلـيــن ف ــي مــراكــز
أص ـ ـ ـح ـ ـ ــاب ال ـ ـه ـ ـم ـ ــم ف ــي
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي األن ـ ـش ـ ـط ـ ــة
ال ـك ـش ـف ـي ــة وت ـم ـك ـي ـن ـه ــم م ــن
أن يـ ـكـ ــونـ ــوا م ــواطـ ـنـ ـي ــن ف ــاع ـل ـي ــن
فــي الـمـجـتـمــع وق ــادري ــن عـلــى تمثيل
الدولة في المحافل الكشفية العالمية».
وأوضــح أن الملتقى يهدف إلى تعزيز رؤية مشتركة لدمج
وتـمـكـيــن أصـحــاب الـهـمــم فــي األنـشـطــة الـكـشـفـيــة فــي الــدولــة،
وال ـت ـع ــرف ع ـلــى م ـعــاي ـيــر وم ـت ـط ـل ـبــات تـحـقـيــق جـ ــودة ال ـخــدمــات
ألصحاب الهمم في األنشطة الكشفية في ضوء دليل معايير
جـ ــودة خ ــدم ــات أص ـح ــاب ال ـه ـمــم ف ــي ال ـمــؤس ـســات الـحـكــومـيــة
وال ـخ ــاص ــة ،وال ــوق ــوف ع ـلــى أب ـع ــاد ال ــرؤي ــة ال ـعــال ـم ـيــة لـلـحــركــة
ال ـك ـش ـف ـيــة ف ــي ال ـت ـن ــوع واإلنـ ــدمـ ــاج ألص ـح ــاب ال ـه ـم ــم ،وك ــذل ــك
ال ـت ـع ــرف ع ـلــى م ــرت ـك ــزات ال ـم ــوس ــوع ــة الـكـشـفـيــة ال ـعــرب ـيــة لـلـغــة
اإلش ــارة وفــرصــة تـعــزيــزهــا وتـطـبـيـقـهــا فــي الـمـجـتـمــع اإلم ــارات ــي،
وال ـت ـع ــرف ع ـل ــى م ــام ــح اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ك ـش ــاف ــة اإلم ـ ـ ــارات لــدمــج
وت ـم ـك ـي ــن أصـ ـحـ ــاب الـ ـهـ ـم ــم ،والـ ـتـ ـع ــرف ع ـل ــى ف ـ ــرص ال ـت ـع ــاون

وال ـ ـش ـ ــراك ـ ــات لـ ــدمـ ــج وت ـم ـك ـي ــن أص ـ ـح ـ ــاب الـ ـهـ ـم ــم ك ـش ـف ـي ـ ًـا فــي
ال ـم ـج ـت ـمــع ،وال ــوق ــوف ع ـلــى دور ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ف ــي تــوف ـيــر بـيـئــة
مـيـســرة ألص ـح ــاب الـهـمــم إلدمــاج ـهــم وت ـعــزيــز مـشــاركـتـهــم فــي
المجتمع ،والـتـعــرف على الـطــاقــات اإلبــداعـيــة والـمــواهــب لدى
أص ـح ــاب ال ـه ـمــمv .وت ــاب ــع أن اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـحــال ـيــة تـتـضـمــن
سـتــة أول ــوي ــات وه ــي تـنـمـيــة عـضــويــة أص ـحــاب الـهـمــم ،تمكين
أص ـح ــاب ال ـه ـم ــم ،ب ــرام ــج كـشـفـيــة دام ـج ــة ،ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـق ـيــاديــة
ألص ـحــاب الـهـمــم ،ال ـشــراكــة مــع مــؤسـســات أص ـحــاب الـهـمــم،
مـجـمــوعــات كشفية دامـجــة ،وكــل مــن تـلــك األولــويــات ينطوي
على مجموعة من المبادرات والتي تشكل في مجموعها
 25مـ ـ ـب ـ ــادرة ت ـس ـع ــى ال ـج ـم ـع ـي ــة ل ـت ـط ـب ـي ـق ـه ــا فــي
الخمس سنوات المقبلة.

رؤية جديدة

م ــن ج ــان ـب ــه أك ـ ــد م ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـل ــه
الـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــا عـ ـ ـض ـ ــو م ـ ـج ـ ـل ـ ــس إدارة
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة ورئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس ل ـ ـج ـ ـنـ ــة
االن ـض ـب ــاط واألخ ــاق ـي ــات ولـجـنــة
الحماية من األذى أن الجمعية
تـهــدف لــدمــج وتمكين أبنائنا من
أص ـ ـح ـ ــاب الـ ـهـ ـم ــم بـ ـشـ ـك ـ ٍـل ش ــام ــل
وليس مجرد إشراكهم في أنشطتنا
ال ـك ـش ـف ـي ــة ،ف ــرؤيـ ـتـ ـن ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـت ــي
نعمل عـلــى تطبيقها هــي أن يـكــون أبـنــاؤنــا
م ــن أص ـح ــاب ال ـه ـم ــم ج ـ ــزءا أص ـي ــا م ــن تـكــويــن
الـحــركــة الكشفية فــي دولــة اإلم ــارات الـعــربـيــة المتحدة
وعـلــى كــافــة الـمـسـتــويــات ،فـمــن مـنـطـلــق أن الـحــركــة الكشفية
حركة تربية غير سياسية مفتوحة للجميع دون تمييز ،قامت
رؤية جمعية كشافة اإلمارات ( ،)2021-2025تلك الرؤية التي
تعكس توجه الجمعية المستقبلي والخطط التنفيذية التي
تعمل على تطبيقها خالل السنوات الخمس القادمة.
ونظمت جمعية كشافة اإلمــارات مسيرة كشفية بمشاركة
 150م ــن أص ـح ــاب الـهـمــم الـمـنـتـسـبـيــن لـمــؤسـســة زاي ــد الـعـلـيــا
ألصحاب الهمم ونادي دبي ألصحاب الهمم ومدينة الشارقة
ل ـل ـخــدمــات االن ـســان ـيــة ونـ ــادي رأس الـخـيـمــة ألص ـح ــاب الـهـمــم
يتقدمهم الموسيقى النحاسية لكشافة اإلمارات والتي عزفت
مقطوعات وطنية.

«ترافيل بلس»:

إكسبو دبي أتاح ألصحاب الــــــــــــــــــــــــهمم عرض إبداعاتهم
حوا
إعدادـنهى ّ
أفـ ــادت مـجـلــة «تــراف ـيــل ب ـلــس» األمــري ـك ـيــة ،أن ــه ف ــي وق ــت يـتـيــح
مـعــرض «إكـسـبــو  2020دب ــي» ألص ـحــاب الـهـمــم فــي ب ـلــدان من
أن ـح ــاء ال ـعــالــم ع ــرض إبــداعــات ـهــم واب ـت ـكــارات ـهــم ،يـعــد الـمـعــرض
نفسه مبدعاً ومبتكراً أيضاً في مقاربته لتيسير وصول مختلف
الفئات إلى أرجائه.

دمج

ون ـق ـل ــت «ت ــراف ـي ــل ب ـل ــس» ع ــن دي ـن ــا سـ ـت ــوري ،م ــدي ــرة عـمـلـيــات
االسـتــدامــة فــي إكـسـبــو  2020دب ــي ،قــولـهــا« :إن دمــج أصـحــاب
الهمم يتصدر األهمية في دولة اإلمــارات ،وكان من الضروري
الـتــأكــد مــن أن الـفــريــق ال ــذي يـقــف وراء إكـسـبــو مـتـنــوع ومتقبل
وم ـك ــرس نـفـســه لـمـهـمــة تـقــديــم ح ــدث اسـتـثـنــائــي لـلـعــالــم .وأن
أصحاب الهمم لعبوا دوراً مهماً في التحضير للحدث العالمي
وتسليمه».
وأض ــاف ــت س ـتــوري إن إكـسـبــو  2020دب ــي عـمــل عـلــى تـكــويــن
فهم شامل لرحلة أصحاب الهمم من خالل االنخراط المنتظم
م ــع ال ـم ـج ـت ـمــع وأص ـح ــاب ال ـم ـص ـل ـحــة ال ـم ـع ـن ـي ـيــن ،وهـ ــذا شـمــل
سلسلة من المنتديات التي قادت إكسبو  2020دبي إلى تأمين
عدد من االحتياجات لهم.
وأش ـ ـ ـ ــارت ال ـم ـج ـل ــة إل ـ ــى أن الـ ـحـ ـج ــم ال ـح ـق ـي ـق ــي ل ـم ـي ــزات

تطوير

تطبيق لمساعدتهم
على التنقل في
الحدث

تـيـسـيــر وص ــول أص ـح ــاب الـهـمــم
فـ ـ ــي إك ـ ـس ـ ـب ـ ــو  2020دبـ ـ ـ ــي ي ـع ــد
مـ ـ ــذهـ ـ ـاً .وب ـ ـع ـ ـي ـ ــداً ع ـ ــن ت ــرك ـي ــب
سـ ــالـ ــم ومـ ـص ــاع ــد ل ـل ـك ــراس ــي
الـ ـمـ ـتـ ـحـ ــركـ ــة ع ـ ـنـ ــد الـ ـحـ ــاجـ ــة
وإم ـك ــان ـي ــة الـ ــوصـ ــول إل ـي ـه ــا،
يــذهــب الـمـعــرض أبـعــد من
أي حـ ــدث س ــاب ــق ل ـض ـمــان
إم ـك ــان ـي ــة أن ي ـس ـت ـم ـتــع أي
زائـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ــه .وتـ ـشـ ـمـ ــل ب ـع ــض
أم ــاك ــن اإلق ــام ــة الـمـبـتـكــرة،
وحـ ـ ـم ـ ــام ـ ــات مـ ـ ــع مـ ـق ــاع ــد
ق ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــل،
وإم ـك ــان ـي ــة ال ــوص ــول دون
درج ـ ـ ـ ـ ـ ــات لـ ـ ـك ـ ــل ج ـ ـنـ ــاح
داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرض،
وح ـ ـ ـل ـ ـ ـق ـ ـ ــات ال ـ ـح ـ ــث
الـسـمـعــي أو أنـظـمــة
تـ ـحـ ـسـ ـيـ ــن الـ ـسـ ـم ــع
لـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان قـ ـ ـ ــدرة
األف ـ ـ ـ ــراد ال ــذي ــن
يستخدمون

الـمـعـيـنــات الـسـمـعـيــة االسـتـمـتــاع بــال ـصــوت داخ ــل األجـنـحــة،
كذلك لــوحــات الخرائط اللمسية وبطريقة بــرايــل ،وواقـيــات
األذن وال ـن ـظ ــارات ال ـش ـم ـس ـيــة ،وال ـغ ــرف ال ـه ــادئ ــة ف ــي مــراكــز
الـ ـ ـ ــزوار ،وبـ ـط ــاق ــات ال ـت ـق ـي ـي ــم ال ـح ـس ـي ــة ل ـك ــل جـ ـن ــاح ي ـع ــرض
التأثير الحسي للجناح اسـتـنــاداً إلــى الـحــواس الست لألفراد
المتباينين عصبياً أو أولئك الذين يعانون من صعوبات في
المعالجة الحسية.

دعم

ووف ـق ــاً ل ـس ـت ــوري ،ف ـقــد ع ـمــل فــريـقـهــا ع ـلــى ت ـطــويــر تـطـبـيــق
بــال ـت ـعــاون م ــع «إس إي ــه ب ــي» مـصـمــم ل ـم ـســاعــدة أص ـحــاب
ال ـه ـمــم ع ـلــى ال ـت ـن ـقــل ف ــي الـ ـح ــدث ،م ـش ـيــرة إلـ ــى «تـصـمـيــم
ال ـت ـط ـب ـيــق خ ـص ـي ـص ــاً ل ــدع ــم اح ـت ـي ــاج ــات ال ـت ـن ـق ــل أو ال ــرؤي ــة
أو ال ـس ـم ــع أو اإلدراك أو ال ـ ـحـ ــواس ،م ــن خـ ــال ت ـحــديــد
ال ـم ــزاي ــا ال ـت ــي ي ـم ـكــن ال ــوص ــول إل ـي ـه ــا ،وال ـم ـت ــوف ــرة ف ــي كــل
ج ـنــاح وال ـخ ــدم ــات ال ـتــي يـمـكــن ال ــوص ــول إل ـي ـهــا ،وتـضـمـيـنــه
رحلة قائمة على الــردود والتنقل المدعوم وتعقب سبل
المساعدة ألصحاب الهمم».
ويـ ـضـ ــاف إل ـ ــى ذل ـ ــك ف ـ ــإن الـ ـمـ ـع ــرض يـ ـق ــدم دخ ـ ـ ــوالً م ـج ــان ـي ــاً
ألصـ ـحـ ــاب ال ـه ـم ــم ونـ ـص ــف س ـع ــر الـ ـتـ ــذكـ ــرة الـ ـعـ ــاديـ ــة ل ـم ــراف ــق
إضــافـيــة ،فـضـا ً عــن أن مــوضــوع إمكانية الــوصــول يعد مـحــوراً
رئيسياً أيضاً ضمن أسابيع موضوعات إكسبو.
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» حصة بوحميد والحضور خالل اجتماع مجلس جودة الحياة | من المصدر

رؤية وطنية استشرافية لتحقيق أفضل جودة للحياة
دبي-البيان
تـ ــرأسـ ــت م ـع ــال ــي ح ـص ــة ب ـن ــت ع ـي ـس ــى ب ــوح ـم ـي ــد ،وزي ـ ـ ــرة تـنـمـيــة
ال ـم ـج ـت ـمــع ،رئ ـي ـســة م ـج ـلــس جـ ــودة ال ـح ـي ــاة ،االج ـت ـم ــاع ال ـثــالــث
ل ـل ـم ـج ـل ــس ل ـل ـع ــام ال ـ ـج ـ ــاري ،الـ ـ ــذي عـ ـق ــده الـ ـب ــرن ــام ــج ال ــوط ـن ــي
ل ـل ـس ـعــادة وج ـ ــودة ال ـح ـي ــاة ال ـت ــاب ــع لـ ـلـ ــوزارة ،ف ــي إك ـس ـبــو 2020
دبــي ،لمناقشة ملفات جــودة الحياة والمستجدات الحكومية
ً
انطالقا من رؤية
والتنموية ،وعدد من المقترحات والمبادرات
اسـتـشــرافـيــة لـتـحـقـيــق أف ـضــل ج ــودة لـلـحـيــاة ل ــأع ــوام الـمـقـبـلــة،
وت ـه ـي ـئ ــة ال ـ ـظ ـ ــروف وال ـم ـع ـط ـي ــات ع ـل ــى أرض ال ـ ــواق ـ ــع لـتـجـسـيــد
األهداف الوطنية والتطلعات الحكومية في هذا الشأن.
ح ـض ــر االج ـت ـم ــاع أع ـض ــاء م ـج ـلــس ج ـ ــودة ال ـح ـي ــاة م ــن وك ــاء
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات وم ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئـ ــات وال ـ ـم ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
وال ـم ـســؤول ـيــن ف ــي الـمـجــالــس الـتـنـفـيــذيــة عـلــى مـسـتــوى إم ــارات
الدولة ،إضافة إلى القائمين على ملف جودة الحياة في وزارة
تنمية المجتمع.
وفــي كلمة لها خــال االجتماع ،أكــدت معالي حصة بنت
عيسى بوحميد أهمية وداللة كلمات صاحب السمو الشيخ
م ـح ـمــد ب ــن راشـ ــد آل م ـك ـت ــوم ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ــدولـ ــة ،رئ ـيــس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ح ــاك ــم دبـ ــي ،رعـ ــاه ال ـل ــه« :إن م ــا ح ــدث فــي
دولة اإلمارات خالل العام الحالي  2021كان مذهالً في كل
شيء» ،ومردود هذه الرسالة المعنوي الكبير على مبادرات
ج ــودة ال ـح ـيــاة ف ــي دول ــة اإلم ـ ــارات ،وق ــد أص ـبــح ج ــواز الـسـفــر
اإلمــاراتــي األق ــوى عــالـمـيـ ًـا ،ودولـتـنــا األكـثــر أمـنـ ًـا عــالـمـيـ ًـا ،وثقة

حصة بوحميد:

توقعات ورؤية القيادة لجودة
نتحملها
الحياة أمانة ومسؤولية
ّ
تجاه المستقبل

اإلمارات

مهد للنجاحات وستظل نموذجاً
في جودة الحياة عربياً وإقليمياً
وعالمياً

استعراض

نتائج تنافسية اإلمارات في
المؤشرات العالمية وتجربتها
التنموية خالل  50عاماً

الشعب في الحكومة هي األعلى بين حكومات العالم.

مبادرات

وأكدت معاليها أهمية مواءمة ومواكبة رؤى وخطط ومبادرات
م ـج ـلــس ج ـ ــودة ال ـح ـي ــاة م ــع ت ــوق ـع ــات ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو الـشـيــخ
م ـح ـم ــد ب ــن راش ـ ــد آل م ـك ـت ــوم ،ح ـي ــن قـ ــال سـ ـم ــوه« :ت ــوق ـع ــات ــي
الـشـخـصـيــة ب ــأن يـكــون  2022أفـضــل وأج ـمــل وأع ـظــم بـكــوادرنــا
وبشبابنا وشاباتنا وبعزيمتنا كدولة تدخل الخمسين الجديدة
بكل ثقة واستعداد» ،مشيرة معاليها إلى أن «رسالة القيادة
صــريـحــة وواض ـح ــة ،ونـحــن جـمـيـعـ ًـا نـتـحـمــل أمــانــة الـمـسـتـقـبــل،
ومطالبين بالعمل أكثر لتحقيق نتائج أكبر ،السيما وأن هذا
االجـتـمــاع يــأتــي فــي أوق ــات تشهد فيها دولـتـنــا تـطــورات تنموية
الفـتــة ،س ــواء فــي مــا تـحـقــق مــن إن ـجــازات عـلــى طــريــق الـتـعــافــي
م ــن ال ـج ــائ ـح ــة ،أم ع ـل ــى ص ـع ـيــد ن ـج ــاح ت ـن ـظ ـيــم إك ـس ـب ــو 2020
ً
عالميا ،أو حتى في اعتماد نظام
دبي ،الحدث األهم واألكبر
الـعـمــل األسـبــوعــي الـجــديــد لــدولــة اإلم ــارات وم ــردوده السعيد
على جــودة حياة الفرد واألســرة والمجتمع» .وأضافت معالي
حصة بنت عيسى بوحميد« :لطالما كانت دولة اإلمارات مهداً
ل ـل ـن ـجــاحــات ،وه ــي سـتـظــل ن ـم ــوذج ـ ًـا وقـ ــدوة ف ــي ج ــودة الـحـيــاة
ً
ً
ً
ً
قصصا
وعالميا .وكل يوم سيروي أبناء الوطن
وإقليميا
عربيا
ج ــدي ــدة م ــن األمـ ــل وال ـت ـم ـيــز وال ـف ـخ ــر ب ـمــا ت ـح ـقــق وم ــا س ـيــأتــي».
وضمن جــدول أعـمــال اجتماع مجلس جــودة الحياة ،تحدثت
حنان أهلي ،مدير عام المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء،
عــن نـتــائــج تـنــافـسـيــة دول ــة اإلمـ ــارات فــي ال ـمــؤشــرات الـعــالـمـيــة،

مـلـخـصــة تـجــربــة دول ــة اإلم ـ ــارات الـتـنـمــويــة وال ـف ــري ــدة خ ــال 50
عــامـ ًـا مـضــت ،وال ـتــي حـقـقــت الــرقــم  1عــالـمـيـ ًـا فــي  152مــؤشــراً،
ً
عالميا فــي  274مــؤشــراً ،وضمن
وجــاءت ضمن أفضل  5دول
ً
أفـضــل  10دول فــي الـعــالــم ب ـ  425م ــؤش ــرا .إضــافــة إل ــى مــا تم
إن ـجــازه فــي الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة والـتـشــريـعـيــة مــن أج ــل ري ــادة دولــة
اإلمارات ،حيث تتوفر في الدولة  900مجموعة بيانات وطنية
ً
ً
قانونيا يعزز تنافسية دولة
تشريعا
وبيانات مفتوحة ،و2562
اإلمارات.

جهود

م ــن جــان ـب ـهــا ،اس ـت ـعــرضــت لـيـلــى ال ـس ــوي ــدي ،م ــدي ــر ع ــام الـهـيـئــة
االتـحــاديــة لـلـمــوارد الـبـشــريــة بــاإلنــابــة ،نـظــام الـعـمــل األسـبــوعــي
الـجــديــد لـحـكــومــة دول ــة اإلمـ ــارات ،واآلل ـي ــات الـجــديــدة للتعامل
م ـع ــه ،وأب ـ ــرز اإلي ـج ــاب ـي ــات والـ ـف ــرص ال ـت ــي ي ـت ـي ـح ـهــا هـ ــذا ال ـن ـظــام
للموظف واألسرة والمجتمع.
كما تم خالل االجتماع عرض نتائج لقاء الشبكة الحكومية
للرؤساء التنفيذيين للسعادة وجودة الحياة ،الذي جمع قبل
ً
ً
تنفيذيا من  50جهة حكومية وخــرج ب ـ  12فكرة
رئيسا
أيــام 50
رئيسية وناقش أكثر من  100فكرة فرعية.
وناقش االجتماع الثالث لمجلس جودة الحياة كذلك ،خطة
الملتقى االفـتــراضــي لـجــودة الـحـيــاة  ،2021وجــدول اجتماعات
مجلس جــودة الـحـيــاة  ،2022إضــافــة إلــى الـخـطــوات المقبلة،
الـتــي تـعــزز جـهــود الـعـمــل الـمـشـتــرك دعـمـ ًـا لملف جــودة الحياة
على مستوى الدولة.

«التربية» تطلق مجلس جودة الحياة في التعليم

أفراد المجتمع يرسمون مستقبل التعليم
دبي-رحابحالوة
أطـلـقــت وزارة الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم «مـجـلــس ج ــودة الـحـيــاة في
ال ـت ـع ـل ـي ــم» خـ ــال ف ـع ــال ـي ــات أسـ ـب ــوع ال ـم ـع ــرف ــة وال ـت ـع ـل ــم فــي
إكسبو  2020دبي ،ونظمت الوزارة جلسة حوارية بمشاركة
أعضاء المجلس من طلبة وأولياء أمورهم وكوادر تربوية.
وع ــرف ــت ال ــدك ـت ــورة ف ــاط ـم ــة ك ـل ـبــت م ــدي ــرة إدارة اإلرش ـ ــاد
وج ــودة الـحـيــاة فــي وزارة الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم بـمـجـلــس جــودة
الحياة فــي التعليم ،موضحة أنــه مجلس استشاري يهدف
إلـ ــى إشـ ـ ــراك ال ـط ـل ـب ــة وأول ـ ـيـ ــاء أمـ ــورهـ ــم وال ـ ـك ـ ــوادر ال ـت ــرب ــوي ــة
والخبراء والمجتمع في صناعة الـقــرار ،ويستلهم التجارب
المميزة واألفكار الجديدة لتسليط الضوء عليها ،باإلضافة
إل ـ ــى أن ـ ــه ي ـح ـش ــد األف ـ ـكـ ــار وال ـ ـم ـ ـهـ ــارات ل ـل ـت ــوص ــل إل ـ ــى ح ـل ــول
تطويرية لمشاريع وسياسيات تربوية ،فضال ً عن تقييمه لرد
فعل الـطــاب وأولـيــاء أمــورهــم إزاء المشاريع أو السياسات
المقبلة،ويضم في عضويته مجموعة من الطلبة من كافة
الفئات وأولياء أمورهم والكوادر التربوية ويتيح لهم فرصة
التعبير عن آرائهم وانطباعاتهم حول تطلعاتهم وتحدياتهم
وذل ـ ــك ب ـم ـش ــارك ــة ال ـج ـه ــات وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة مــن
م ـن ـط ـل ــق ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة فـ ــي ال ـم ـش ــارك ــة وال ـت ــأث ـي ــر
اإليـجــابــي ،وذلــك عبر تنظيم عــدد مــن الجلسات التشاورية
وطـ ــرح ال ـم ــوض ــوع ــات واقـ ـت ــراح ال ـح ـلــول واألفـ ـك ــار لـلـمـنــاقـشــة
العملية.
ً
وي ـض ــم ال ـم ـج ـلــس  26ع ـض ــوا وت ـع ـمــل ال ـ ــوزارة ع ـلــى زي ــادة
األع ـض ــاء ،ويـعـتـبــر الـمـجـلــس مـنـصــة ح ــواري ــة لـمـنــاقـشــة أهــم
الموضوعات ذات العالقة بالتعليم وجودة الحياة وتطلعات
الـ ــدولـ ــة فـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم بـ ـه ــدف ال ـ ـخـ ــروج ب ــأف ـض ــل ال ـت ــوص ـي ــات
والحلول العملية واألفكار المبتكرة.

اإلطار الوطني لإلرشاد

وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ذات ـ ــه ت ـض ـم ـنــت ال ـج ـل ـس ــة ال ـك ـش ــف ع ــن اإلطـ ــار
الــوطـنــي لــإرشــاد والـتــوجـيــه الـتــي تعمل ال ــوزارة عـلــى تطويره
ل ـل ـخ ــروج ب ــه واإلع ـ ــان ع ـنــه خ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ،ويـعـتـبــر
اإلط ــار مـنـظــومــة مـتـكــامـلــة لــإرشــاد وج ــودة الـحـيــاة فــي دولــة
اإلمارات لجميع أفراد المجتمع من الطفولة المبكرة وطلبة
التعليم الـحـكــومــي والـخــاص م ــروراً بالتعليم الـعــالــي ومــدى
الحياة لتلبية االحتياجات الشخصية النفسية واالجتماعية
واألكــاديـمـيــة والـمـهـنـيــة لــأفــراد ولـتـلـبـيــة احـتـيــاجــاتـهــم وتنمية
االستقاللية الذاتية والتنافسية العلمية.
وحـ ــدد اإلط ـ ــار ع ـم ــر ال ـط ـف ــول ــة ال ـم ـب ـك ــرة م ــن ص ـف ــر ح ـت ــى 5
س ـن ــوات أم ــا ال ـح ـلـقــة األولـ ــى م ــن  6إل ــى  9س ـن ــوات والـحـلـقــة
الثانية مــن  10حتى  14سنة ،أمــا ســن طلبة الحلقة الثالثة
من عمر  15حتى  17سنة وأطلق عليها مرحلة اليافعين ،أما
مرحلة التعليم العالي وهــي مرحلة الشباب حددها اإلطــار

ال ـقــدرات الـبـشــريــة والـتــوطـيــن فــي الــدولــة فــي مـجــال اإلرش ــاد
والتوجيه وتطبيق نـظــام ترخيص المرشدين بـغــرض توحيد
ال ـقــوى الـعــامـلــة فــي م ـجــال اإلرشـ ــاد مــن خ ــال ال ـت ـعــاون مع
إدارة التراخيص.

استراتيجيات وخطط

مــن ســن  18حـتــى  25سـنــة أمــا التعليم مــدى الـحـيــاة سيبدأ
بعد  25سنة.

وت ــاب ـع ــت :أن اإلط ـ ــار ش ـم ــل اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات وخ ـط ــط حـكــومــة
اإلمارات ،ومنهااالستراتيجية الوطنية لجودة الحياة ،2031
وسياسة اكتشاف ورعاية الموهوبين وقانون حماية الطفل
واالسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة لــأمــومــة والـطـفــولــة ،بــاإلضــافــة إلــى
أجـنــدة اإلم ــارات لـلـعـلــوم الـمـتـقــدمــة واسـتــراتـيـجـيــة الـمـهــارات
ال ـم ـت ـق ــدم ــة واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـش ـب ــاب وال ـس ـي ــاس ــة
الــوط ـن ـيــة لـتـمـكـيــن أص ـح ــاب ال ـه ـمــم واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة الــوطـنـيــة
لالبتكار واستراتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي ،باإلضافة
إل ــى مـنـظــومــة الـتـعـلـيــم ف ــي ال ــدول ــة واأله ـ ــداف االسـتــراتـيـجـيــة
 2023ـ  ،2026بــاإلضــافــة إل ــى تـمـكـيــن ورع ــاي ــة وإرشـ ــاد كــافــة
الـطـلـبــة والـمــوهــوبـيــن لـتـحـفـيــز اإلن ـت ــاج الـمـعــرفــي والـتـنــافـسـيــة
العالمية.

دعم مستمر
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مريم السعدي

وقــالــت كـلـبــت إن اإلط ــار ي ـهــدف إل ــى تــزويــد ال ـطــاب بــالــدعــم
ال ــازم والـمـسـتـمــر لـتـمـكـنـهــم مــن الـتـعــرف عـلــى نـقــاط قــوتـهــم
ومهاراتهم واهتماماتهم التي ستمكنهم من اتخاذ القرارات
الـمـتـعـلـقــة ف ــي مـسـتـقـبـلـهــم الـمـهـنــي ،بــاإلضــافــة إلــى
دع ــم ت ـطــويــر م ـح ـتــوى تـعـلـيـمــي م ــوح ــد ل ــإرش ــاد
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه ل ـ ـل ـ ـم ـ ــدارس ي ـ ـت ـ ــواف ـ ــق م ـ ــع أفـ ـض ــل
الـ ـمـ ـم ــارس ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة إل ـ ــى ج ــان ــب ت ـش ـج ـيــع
ال ـم ــرش ــدي ــن ع ـل ــى االل ـ ـت ـ ــزام ب ـم ـع ــاي ـي ــر اإلرش ـ ــاد
والـتــوجـيــه فــي دول ــة اإلمـ ــارات وال ـح ـفــاظ عليها
وممارستها وتوفير الدعم إلعداد أدلة إرشادية
وأدوات تـقـيـيـمـيــة ل ـل ـمــرشــديــن والـمـعـلـمـيــن
وأولـ ـيـ ــاء األم ـ ــور ت ـس ـت ـنــد إلـ ــى ال ـم ـج ــاالت
الـ ــرئـ ـيـ ـسـ ـيـ ــة ل ـ ــإط ـ ــار وه ـ ـ ــي اإلرشـ ـ ـ ــاد
األك ــادي ـم ــي وال ـم ـه ـنــي
وجـ ـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـح ـ ـي ـ ــاة،
بـ ـ ـ ــاإلضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إلـ ـ ــى
دع ـ ـ ــم الـ ـجـ ــامـ ـعـ ــات
وال ـ ـك ـ ـل ـ ـي ـ ــات ل ـت ـط ــوي ــر
ب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج ومـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــج دراسـ ـ ـيـ ـ ــة
مـ ـ ـح ـ ــددة لـ ـ ــإرشـ ـ ــاد والـ ـت ــوجـ ـي ــه
تستند إلــى المجاالت الرئيسية
ل ـ ــإط ـ ــار وت ـ ـتـ ــوافـ ــق م ـ ــع أف ـض ــل
ال ـم ـمــارســات الـعــالـمـيــة ،فـضـا ً
عـ ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ــاهـ ـمـ ــة فـ ـ ــي ت ـع ــزي ــز

وف ــي ال ـس ـيــاق ذات ــه تـحــدثــت مــريــم ال ـس ـعــدي تـنـفـيــذي إرش ــاد
مـهـنــي ف ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم ،ع ــن ال ـم ـح ــاور الــرئـيـســة
لإلطار ،حيث يشمل محور جودة الحياة واإلرشاد األكاديمي
واإلرش ـ ــاد ال ـم ـه ـنــي ،وي ـغ ـطــي ال ـم ـحــور األول خـمـســة م ـحــاور
فــرعـيــة وهــي ج ــودة الـحـيــاة الـعــاطـفـيـة وتــم تضمنها بالعديد
مــن م ــؤش ــرات األداء ال ـتــي تـســاعــد الـطـلـبــة عـلــى الـتـحـكــم في
مشاعرهم وعــواطـفـهــم ،وهــذا يـعــود عليه بالنفع فــي اتخاذ
القرارات ،باإلضافةإلى الوعي بالحياة االجتماعية في البيئة
المدرسية أو العائلية ،أما المحور الثالث يعمل على تطوير
ال ـش ـخ ـص ـيــة وال ـم ــواط ـن ــة اإلي ـج ــاب ـي ــة لـ ــدى ال ـط ـل ـب ــة ،وال ـم ـح ــور
ال ــراب ــع ي ـت ـن ــاول أن ـم ــاط ح ـي ــاة ال ـط ـفــل ال ـص ـح ـيــة ،أم ــا ال ـم ـحــور
األخير فهو جودة الحياة الرقمية وهذا يعزز من تعاملنا في
البيئات االفتراضية.
أمــا الـمـحــور الــرئـيـســي الـثــانــي الـخــاص بــاإلرشــاد األكــاديـمــي
وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن م ــراح ــل ح ـي ــث ن ـب ــدأ ب ـع ـم ـل ـيــة ال ــوع ــي وي ـتــم
التعريف بالمسارات األكاديمية ومــن ثــم وضــع الطالب في
مرحلة البحث واالستكشاف للفرص المطروحة ،وبعد ذلك
يتم نقل الطالب إلى مرحلة اتخاذ القرار في اختيار المسار
ال ــدراس ــي وم ــن ث ــم يـتـجــه إل ــى مــرح ـلــة الـتـنـفـيــذ ،أم ــا الـمـحــور
ال ـث ــال ــث ل ــإط ــار وهـ ــو اإلرشـ ـ ــاد ال ـم ـه ـنــي ف ـت ــم ت ـض ـم ـيــن اخ ـت ـبــار
الـقـيــاس الـمـهـنــي فـيــه لـيـســاعــد الـطـلـبــة فــي الـتـعــرف بميولهم
المهنية ،باإلضافة إلى انخراط الطلبة في مبادرات تدريبية
مـهـنـيــة مـيــدانـيــة لـلـتـعــرف عـلــى م ـهــارات الــوظــائــف الـمـطــروحــة
ليتم إعدادهم مهنياً.
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مشاريع واعدة لجعل التعليم ممتعاً

«بوكي» أورغواياني و«اتولو» كندي و«سكوب» بريطاني
الـمــدرسـيــن فــي الـتــدريــس األكـثــر نـفـعــاً وإمـتــاعــاً ،وذل ــك بــاسـتـخــدام
مـلـصــق عـلـيــه «ك ـيــو ار ك ــود» يـمـكــن فـتـحــه واس ـت ـخــدامــه مــن خــال
الـهــاتــف أو جـهــاز «االي ـبــاد» ،بــوضــع الـهــاتــف عـلــى الــ«كـيــو ار كــود»،
ليبدأ الملصق بالتحدث وباي لغة يختارها الطالب المدرس.

دبيـعليشدهان

شـ ـه ــدت ج ـل ـس ــة ح ـض ــره ــا أكـ ـث ــر مـ ــن  50م ـع ـن ـي ــاً ،ون ـظ ـم ـه ــا ج ـن ــاح
مـبــدعــون فــي الخير فــي منطقة الـفــرص فــي مـعــرض إكسبو 2020
دبــي ،ضمن سلسلة التأثير من اليــف إكسبو لمساعدة المدارس
على جعل التعليم ممتعاً ،الكشف عن  3مشاريع عالمية واعدة،
يــؤمــل لـهــا أن تـسـهــم ف ــي جـعــل الـتـعـلـيــم مـمـتـعــاً ،وأك ـب ــر ق ــدر مــن
التسهيل على الكوادر التدريسية ،وأقــرب إلى عقول الطالب من
خــال االسـتـفــادة مــن الـمـشــاريــع والـخـبــرات الـعــالـمـيــة ،عــوضــاً عن
الطريقة الكالسيكية السائدة حالياً في أساليب التعليم ،ال سيما
المدرسي.

علوم التكنولوجيا

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

دعوة

صور وكلمات

وتمثلت المشاريع الـ 3في ،األول من االورغواي بعنوان «بوكي»،
حــول كيفية تطبيق تعليم الطالب بطريقة ممتعة عبر استخدام
الصور والكلمات ،وبما يفضي إلى إيصال المعلومة المطلوبة من
قبل الـطــاقــم الـتــدريـســي بيسر وسـهــولــة ومـسـتــوى عــال مــن اإلمـتــاع
والفائدة.

وي ـح ـم ــل ال ـم ـش ــروع ال ـث ــال ــث ،وهـ ــو م ــن ب ــري ـط ــان ـي ــا ،ع ـن ــوان «ســاي ـنــز
سكوب» ،ويعنى بكيفية توسيع نطاق استخدام علوم التكنولوجيا
من قبل الطالب منذ الصغر ،ومساعدة كوادرهم التدريسية على
كـيـفـيــة اس ـت ـخــدام تـلــك الـتـكـنــولــوجـيــا بـطــريـقــة أس ـهــل ،وأك ـثــر قـبــوالً
وإمـتــاعــاً لـلـطــاب ،وبـمــا يـقــود إلــى عملية تعليمية ذات مخرجات
حقيقية تصب في مصلحة البشرية.

لالستفادة من المشاريع والخبرات
العالمية

ملصقات تتحدث

أم ــا ال ـم ـشــروع ال ـثــانــي ،ف ـجــاء م ــن ك ـن ــدا ،وح ـمــل ع ـن ــوان «ات ــول ــو»،
ويـخـتــص بــاسـتـخــدام «االس ـت ـي ـكــرات» أو الـمـلـصـقــات الـحــديـثــة ذات
القابلية على التحدث المباشر مع الطالب ،بهدف تبسيط وتسهيل
م ـس ـتــوى ال ـت ـع ـل ـيــم ،وج ـع ـلــه أك ـث ــر إم ـت ــاع ــاً وف ــائ ــدة ،وأع ـل ــى درج ــة
فــي الــوصــول إل ــى م ــدارك ال ـطــاب فــي ال ـم ــدارس ،وتـسـهـيــل مهمة

الن م

ي ـس ـت ـعــد ال ـج ـن ــاح ال ـن ـم ـســاوي
فـ ـ ـ ـ ــي إك ـ ـ ـس ـ ـ ـب ـ ـ ــو  2020دب ـ ـ ــي
الس ـت ـضــافــة م ـع ــرض ف ـنــي ون ــدوة
عـ ـبـ ــر اإلن ـ ـت ـ ــرن ـ ــت ل ـل ـن ـظ ــر ف ـ ــي ث ــاث ــة
مجاالت حياتية أساسية وللبحث عن
إج ــاب ــات لــأسـئـلــة الـمـتـعـلـقــة بـمـسـتـقـبــل
العالم .يحمل البرنامج عنوان« :مستقبل
العمل ،الحياة والتعليم» ،ويتم التنسيق له
بالتعاون مع شبكة جي آر أي أس بي ،GRASP
القائمة على األبحاث والتواصل والهادفة إلى تقديم
أشـكــال جــديــدة مــن المعرفة والـمـعــانــي فــي سـيــاق عصرنا
الــذي يتسم بالتغ ّير المستمر .يضم البرنامج الــذي يركز على
طابع إكسبو  2020الخاص بإيجاد الفرص فعاليتين مترابطتين،
األولــى هي عــرض فني يُقام تحت عنوان «الممارسات المشكوك
فـيـهــا / م ـم ــارس ــات ال ـش ــك» ،ويـسـتـضـيـفــه ال ـج ـنــاح ال ـن ـم ـســاوي فــي
إكـسـبــو  2020دب ــي مــن تــاريــخ  16ديـسـمـبــر  2021ولـغــايــة  6يـنــايــر
 ،2022والـثــانـيــة هــي نــدوة عـبــر اإلنـتــرنــت تـتـطــرق لقضايا مستقبل
العمل ،الحياة والتعليم ويسري من تاريخ  11إلى  27يناير 2022
بــواقــع ثــاث جلسات .يهدف البرنامج إلــى عــرض رؤيــة مستقبلية
للحياة في السنوات والعقود المقبلة والفرص الجديدة الناتجة
عن التغيرات المتوقعة.
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وجـ ـسـ ــدت ج ـل ـس ــة جـ ـن ــاح م ـب ــدع ــون فـ ــي ال ـخ ـي ــر ،ح ـت ـم ـي ــة ت ـب ـي ــان آخ ــر
مستجدات التعليم في العالم ،ومــا وصــل إليه من مستويات تقدم
وتـ ـط ــور ،ال س ـي ـمــا م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاألس ــال ـي ــب ال ـم ـت ـع ـبــة م ــن ق ـب ــل ال ـك ــوادر
التدريسية في المدارس ،وتبيان طبيعة مخرجات التعليم

ال ـ ـج ـ ـن ـ ــاح ال ـ ـن ـ ـم ـ ـس ـ ــاوي ف ــي
إكسبو  2020دبي ،والشعار
ال ــذي يــرف ـعــه «ال ـن ـم ـســا تــوقــظ
ـب ت ــركـ ـي ــز
ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــواس» ،ي ـ ـن ـ ـص ـ ـ ّ
الـ ـمـ ـعـ ــرض عـ ـل ــى األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـت ــي
ت ـ ـت ـ ـن ـ ــاول ال ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات ب ـط ــري ـق ــة
استطرادية .تتراوح المعروضات بين
ما يقدمه الفنان إرنست لوغار ونظرته
الـ ـخ ــاص ــة الـ ـت ــي ي ـط ـغ ــى ع ـل ـي ـه ــا ال ـط ــاب ـع ــان
ال ـع ـل ـم ــي وال ـف ـن ــي ح ـ ــول م ـج ـت ـم ـع ــات م ــا بـعــد
ال ـب ـتــرول ،بـيـنـمــا تـسـلــط مـجـمــوعــة أك ـت ــو-ر الـضــوء
على العالقة بين العمل المأجور وغير المأجور في
المجتمع .أما استوديو آزينكروم ،ومقره مدينة غراتس،
فهو يقدم من خالل رسوماته الضخمة والمصممة بدقة نظرة
عــن الـ ــدورات االقـتـصــاديــة وس ـيــاق االس ـت ـغــال ،ويـتـطــرق الـفـنــانــان
مـيـخـيـكــازو مــاتــزونـيــه وأبـيــونــا إسـتـيــر أوج ــو مــن خ ــال مساهمتهما
ل ـمــوضــوعــات الـنـقــل ال ـعــال ـمــي ،أنـظـمــة ال ـح ــدود وق ـضــايــا االنـتـمــاء
الثقافي.
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مخرجات التعليم

مفوضة الجناح:

نحن متحمسون لما يقدمه
صناع التغيير

وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار تـ ـقـ ــول الـ ـمـ ـف ــوض ــة الـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـجـ ـن ــاح ال ـن ـم ـس ــا،
ب ـي ــات ــري ـك ــس ك ـ ــارل« :ن ـح ــن م ـت ـح ـم ـســون ل ـل ـغ ــاي ــة إلب ـ ــراز م ــا ي ـقــدمــه
الفنانون النمساويون وصناع التغيير على المنصة العالمية التي

ست

يــوفــرهــا إكـسـبــو  2020دب ــي .يــركــز الـبــرنــامــج بــأكـمـلــه عـلــى الـتـحـوّل
السريع التي نشهدها في مجاالت أساسية عدة ،والذي سيساهم
بــال ـتــأك ـيــد ف ــي تـغـيـيــر األن ـظ ـم ــة ال ـح ــال ـي ــة ،وس ـي ــأت ــي ب ـف ــرص جــديــدة
ستترك بصمة واضحة على جميع مجاالت الحياة».

وجهات نظر

ويـجـمــع الـمـعــرض الـفـنــي ،ال ــذي يـتــم تـحــت إش ــراف مــارتــن بــاش،
وجـ ـه ــات ن ـظ ــر م ـخ ـت ـل ـفــة ت ـت ـع ـل ــق ب ــال ـع ـم ــل ،االسـ ـتـ ـغ ــال ،ال ـع ـل ــوم
واالن ـت ـم ــاء وي ـت ـب ـنــاهــا ال ـف ـنــانــون ال ـن ـم ـس ــاوي ــون .ت ـمــاش ـيــاً م ــع مـفـهــوم

طابع فني

يطغى عـلــى هــذه الـنــدوة الـطــابــع الـفـنــي ،حـيــث تستمد النقاشات
والجلسات التفاعلية المسماة «تجمعات المعرفة» إلهامها من
عــالــم الـفــن الـمـعــاصــر .يـشــارك الـمـتـحــدثــون والـمـشــاركــون فــي هــذه
ال ـن ــدوة م ــن جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـعــالــم آراءهـ ــم ح ــول م ــا سـيـحــدث فــي
المستقبل .وتبقى المسألة األهم في هذا البرنامج هي اإلجابة عن
السؤال األساسي التالي :كيف يمكن للبشرية أن تواجه التحديات
ال ـت ــي ي ــأت ــي ب ـهــا الـمـسـتـقـبــل ،ب ــل واالس ـت ـف ــادة مـنـهــا وتـحــويـلـهــا إلــى
فرص.

جناح الجزائر يدشن أسبوع السياحة
دبيـالبيان
دش ـ ــن جـ ـن ــاح الـ ـجـ ــزائـ ــر فـ ــي إك ـس ـب ــو  2020دبـ ـ ــي ،األسـ ـب ــوع
الـسـيــاحــي بـمـشــاركــة حــرفـيـيــن مــن مـخـتـلــف الـمـجــاالت نسيج
الحرير ،الساللة ،الخزف الفني ،الرسم على الرمال ،حيث
ي ـق ــدم ــون أع ـم ــاالً ون ـش ــاط ــات م ـيــدان ـيــة ف ــي ال ـف ـت ــرة م ــا ب ـيــن 13
إلــى  27ديـسـمـبــر ال ـجــاري ،كـمــا سـيـقــدم ورش ــات حـيــة ُتـ َـمـكـ ُـن
زوار الـجـنــاح مــن اإلط ــاع واالسـتـمـتــاع بـمــراحــل إنـجــاز بعض
المنتوجات.
س ـي ـس ـعــى الـ ــديـ ــوان ال ــوط ـن ــي ل ـل ـس ـيــاحــة « »O.N.Tبــرف ـقــة
مــؤسـســة ال ــدي ــوان الــوطـنــي ال ـجــزائــري لـلـسـيــاحــة «»O.N.A.T
وال ــوك ــال ــة الــوط ـن ـيــة لـلـصـنــاعــة الـتـقـلـيــديــة «»A.N.A.R.Tإلـ ـ ـ ــى
إبراز صورة الجزائر السياحية والترويج للسياحة والصناعة
الـتـقـلـيــديــة م ــن خ ــال الـتـعــريــف ب ــال ـق ــدرات وال ـم ـقــومــات الـتــي
تزخر بها الجزائر.

وق ـ ــال مـ ـس ــؤول ــون فـ ــي ال ـج ـن ــاح إن ال ـن ـج ــاح ال ـ ــذي عــرف ـتــه
مـشــاركــة قـطــاع السياحة والـصـنــاعــة التقليدية فــي المعرض
ال ـعــال ـمــي «إك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي» بـ ــاإلمـ ــارات م ــن  08إل ــى 15
نــوفـمـبــر ال ـف ــارط ،ال ــذي ص ــادف «ال ـيــوم الــوطـنــي لـلـجــزائــر» 14
نوفمبر  2021شجع على تنظيم أسبوع آخر لعرض ما تزخر
بــه ال ـجــزائــر مــن ق ــدرات سـيــاحـيــة كـبـيــرة وم ــا تــزخــر بــه الـثـقــافــة
ال ـج ــزائ ــري ــة ال ـم ـت ـن ــوع ــة ،ال ـت ــي ت ـم ـثــل ال ـج ـه ــات األرب ـ ــع ل ـل ـبــاد.

وس ـي ـك ــون هـ ــذا ال ـم ـع ــرض ف ـض ــا ًء س ــان ـح ـ ًـا ل ــال ـت ـق ــاء ب ـن ـظــرائ ـنــا
األجانب والمتعاملين السياحيين بغية تعزيز سبل التعاون
وربط عالقات عمل بينية في المجال السياحي.
كـمــا سيتم عــرض زي ــارات افـتــراضـيــة بتقنية ثــاثـيــة األبـعــاد
الـ ـت ــي ت ــدع ــو الـ ـ ـ ــزوار إل ـ ــى اكـ ـتـ ـش ــاف ب ـع ــض مـ ــن ال ـم ـن ـت ــوج ــات

جناح الجزائر في إكسبو |
تصوير :أحمد عبيد

السياحية المميزة.
ي ـش ـه ــد جـ ـن ــاح الـ ـجـ ــزائـ ــر فـ ــي إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي ن ـش ــاط ـ ًـا
ك ـب ـيــراً ب ـهــدف تــرقـيــة ص ــورة ال ـجــزائــر الـسـيــاحـيــة وال ـع ـمــل عـلــى
تـســويـقـهــا ضـمــن الـمـقــاصــد الـعــالـمـيــة ،بــاإلضــافــة إل ــى الـقـيــام
ب ـعــرض مـجـمــوعــة مــن الـفـيــديــوهــات وال ـص ــور وت ــوزي ــع دعــائــم
تــرقــويــة وتــروي ـج ـيــة عـلــى زوار ج ـنــاح ال ـجــزائــر لـتـمـكـيـنـهــم
م ــن ال ـت ـع ــري ــف أك ـث ــر ع ـل ــى أهـ ــم ال ـخ ـصــوص ـيــات
التي تتميز بها األقاليم السياحية
الجزائرية.

٠٨

المجر..
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مشغوالت يدوية
وحرف قديمة
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تصميم جناح المجر يعكس فن البناء التقليدي عبر الخشب |
تصوير :إبراهيم صادق

لكل دولة طابعها الخاص ،وتراثها ومشغوالتها اليدوية ،عبرها تسرد حكايات قديمة ،عن أناس ساروا في دروبها
وأح ـبــوهــا واج ـت ـه ــدوا ف ــي الـمـحــافـظــة عـلـيـهــا ،ول ــم يـسـقـطــوهــا م ــن ذاك ــرت ـه ــم ،فـهــي تـمـثــل حــرفـهــم ال ـيــدويــة وجـ ــزءاً مــن
تاريخهم وإرثهم الحضاري الذي تتباهى به أمام األمم األخرى ،وكذلك هي المجر التي حضرت بكل ثقافتها وجمالها
الـحـضــاري فــي ســاحــات مـعــرض «إكـسـبــو  2020دب ــي» ،لـتـقــدم أمــام الـعــالـمـيــن ،بـعـضـ ًـا مــن مــامــح تــراثـهــا وحـضــارتـهــا،
وتقاليدها الشعبية المصانة والتي ال تزال تنبض بروح الحياة.
تـطــريــز مــاتـيــو ،وكــروشـيــه وصـنــاعــة عـقــود واك ـس ـس ــوارات مــن ال ـخــرز ،وتـصـمـيــم أحــذيــة مــن الـجـلــد الـطـبـيـعــي ،وسـجــاد
وقطع قماش توسدت اللون األبيض ،وغيرها من الحرف اليدوية ،سافرت طويالً من المجر ،لتحط رحالها في أرض
المعرض الدولي ،لتكشف أمام زواره عن جمالها ،وما تحتفظ به من ألوان زاهية ،قادرة على خطف األنظار إليها،
فها هــي صوفيا ،القادمة مــن بلدة هوفيج والـتــي تـعــودت التطريز على القماش تقف إلــى جانب زميلتها التي ترسم
الــورد على الــورق لتبث فيه الــروح بألوانها ،وبالقرب منهن جلس االسكافي ،حيث يغرز خيوطه في جلد طبيعي،
مختلف فــي ألــوانــه ،بطريقة تعكس مــدى التمسك بتقاليد الحرفة الـيــدويــة ،التي أسهمت المجر فــي إدراجـهــا على
قــائـمــة اليونيسكو لـلـتــراث الـعــالـمــي الـمــادي ،ليعكس بــذلــك مــدى ثــراء الـمـجــر وسعيها الــدائــم للمحافظة عـلــى كافة
أشـكــال هــذه الـحــرف وصيانتها والمحافظة عليها مــن االنــدثــار ،فــي وقــت احتفت بــه المجر بالقرب مــن جناحها بخبز
الزنجبيل الـخــاص بــأعـيــاد الـمـيــاد ،متيحة الـفــرصــة أمــام الـصـغــار ألن يشكلوا قطع الخبز بالطريقة الـتــي يفضلونها،
وتاركة لهم المجال ألن يرسموا عليها أحالمهم وتطلعاتهم نحو المستقبل( .دبي – غسان خروب)
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قمة تاي العالمية لريادة األعمال تبحث تعزيز بيئة االبتكار

التنوع والشمولية
دعائم التحول الرقمي

الـ ـجـ ـمـ ـي ــل إل ـ ـ ــى ع ــوائـ ـلـ ـه ــم
وم ـج ـت ـم ـع ــات ـه ــم ،م ـش ــدداً

دبي–وائلاللبابيدي
شـ ـه ــدت «قـ ـم ــة ت ـ ــاي ال ـع ــال ـم ـي ــة  »2021ل ــاب ـت ـك ــار وريـ ـ ــادة
األعـ ـم ــال « »TiEال ـت ــي ت ـع ـقــد ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى ف ــي اإلم ـ ــارات
والشرق األوسط وانطلقت أعمالها أمس في إكسبو2020
دبـ ــي ال ـت ـق ــاء أف ـض ــل م ــا ت ـق ـ ّـدم ــه ب ـي ـئ ــة ريـ ـ ــادة األعـ ـمـ ــال فــي
ال ـعــالــم ك ـكــل ،حـيــث ت ــم تـعــزيــز بـنـيــة االب ـت ـكــار بــاسـتـقـطــاب
أص ـح ــاب ال ـم ـه ــارات م ــن ج ـم ـيــع أن ـح ــاء ال ـع ــال ــم ،ح ـيــث إن
ال ـت ـنــوع وال ـش ـمــول ـيــة دع ــائ ــم ال ـمــوجــة ال ـتــال ـيــة م ــن الـتـحــول
الــرق ـمــي ،وق ــال مـعــالــي عـمــر سـلـطــان الـعـلـمــاء وزي ــر دولــة
للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل
عــن ب ـعــد ،إن ال ــرؤي ــة الـشـمــولـيــة لـلـمـغـفــور لــه ب ــإذن الـلــه،
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ،طيّب الله ثراه ،والتي
ق ــام ــت ع ـلــى اح ـت ـض ــان أص ـح ــاب ال ـم ــواه ــب ورواد األع ـم ــال
على اختالف مشاربهم ومن كافة قــارات األرض لم تلهم
اإلم ــارات ـي ـي ــن وح ــده ــم ف ـح ـســب ب ــل أل ـه ـمــت أك ـث ــر م ــن 200
ج ـن ـس ـيــة ف ــي اإلم ـ ـ ــارات ومـ ـه ــدت ل ـت ــأس ـي ــس ب ـي ـئ ــة األع ـم ــال
ال ـم ــزده ــرة ف ــي دب ــي وال ـت ــي تـعـتـبــر ال ـي ــوم م ــن األف ـض ــل عـلــى
مستوى العالم.
ح ـض ــور جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال ك ـل ـم ــة م ـع ــال ـي ــه أم ـ ــام «ق ـم ــة ت ــاي
ال ـع ــال ـم ـي ــة  »2021لـ ــريـ ــادة األع ـ ـمـ ــال دب ـ ــي ب ـح ـض ــور حـمــد
بوعميم ،مدير عام «غرفة دبي» ،ومحمد العبار ،رئيس
مـجـلــس إدارة «إعـمــار الـعـقــاريــة» ،ومــؤســس مـنـصــة «نــون
دوت كـ ـ ــوم» ،وع ـ ــدد ك ـب ـي ــر م ــن رواد ورائ ـ ـ ــدات األعـ ـم ــال،
المستثمرين ،أصحاب رأس المال المجازف ،الشركات
الـنــاشـئــة وق ــادة الـعــالــم ،بــاإلضــافــة إلــى أعـضــاء ف ــروع تــاي
من جميع أنحاء العالم.

احتضان المواهب

وأض ــاف مـعــالــي عـمــر سـلـطــان الـعـلـمــاء أن طـمــوح صاحب
الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم ،نــائــب رئـيــس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،مهد
بــدوره إلــى نهضة التحول الرقمي التي انطلقت منذ أكثر
ً
عاما في اإلمارات ،وأعادت للمنطقة اليوم دورها
من 20
ف ــي نـشــر ال ـع ـلــوم وال ـم ـع ــارف والـتـقـنـيــة بـعــد أن افـتـقــدنــاهــا
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ألك ـث ــر م ــن  400ع ـ ــام .وأضـ ـ ــاف« :اإلمـ ـ ــارات
مـسـتـمــرة فــي احـتـضــان أصـحــاب الـمــواهــب ودع ــم وتمكين
رواد الـمــواهــب مــن جـمـيــع أنـحــاء الـعــالــم ،بــاالعـتـمــاد على
ال ـت ـنــوع ف ــي الـتـفـكـيــر وال ـم ــواه ــب وال ـن ــاس واالس ـت ـف ــادة مــن
ال ـم ـص ــادر ال ـت ــي ت ــوف ــره ــا اإلمـ ـ ــارات ك ـب ـي ـئــة عــال ـم ـيــة حــاضـنــة
لـ ــرواد األعـ ـم ــال ،وال ـج ـم ـيــع ه ـنــا ه ــم ج ــزء م ــن ح ـلــم دول ــة
اإلمارات».

إرث عريق

من جهته قال حمد بوعميم ،مدير عام «غرفة دبي» ،إن
انطالق قمة تاي دليل على اإلرث العريق لمدينة دبي في
دعم ريادة األعمال وتطور الخدمات حتى خالل الظروف
الـتــي مــر بـهــا الـعــالــم مــؤخــراً .وأض ــاف« :دبــي كــذلــك ليست
س ـه ـلــة وم ــدي ـن ــة تـنــافـسـيــة وهـ ــذا ي ـخ ـلــق رح ـل ــة ف ــي ري ــادة
األع ـمــال تـجـمــع بـيــن الـتـحــديــات وال ـفــوائــد فــي الــوقــت
ن ـف ـس ــه ،وهـ ــو م ــا ع ـب ــر ع ـن ــه أك ـث ــر م ــن  12ألـ ــف رائ ــد
أعمال في مجال التقنية في غرفة دبــي .كما أن
أكـثــر الـشــركــات الـتــي تتمكن مــن الـحـصــول على
ت ـمــويــل ه ــي ش ــرك ــات «ي ـن ــوي ـك ــورن» ال ـم ـل ـيــاريــة
مـ ـث ــل كـ ــريـ ــم وسـ ـ ـ ــوق .كـ ـ ــوم ون ـ ـ ــون ودوب ـ ـي ـ ــزل
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم ،ونـ ـتـ ــوقـ ــع نـ ـم ــو الـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن ت ـلــك
الـشــركــات فــي الـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة مــع انـفـتــاح
األسـ ـ ــواق وت ـش ــاب ــه أن ـم ــاط االس ـت ـه ــاك عـلــى
م ـس ـتــوى ال ـم ـن ـط ـقــة وال ـع ــال ــم ،ح ـيــث يـشـكــل
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــون فـ ــي الـ ـش ــرك ــات
ال ـن ــاش ـئ ــة ب ــدب ــي أك ـث ــر م ــن  %50م ــن إج ـمــالــي
الشركات».
واخ ـت ـت ــم بــوع ـم ـيــم ك ـل ـم ـتــه ب ــال ـق ــول إن تــركـيــز
ق ـم ــة تـ ــاي ع ـل ــى رد ال ـج ـم ـي ــل إلـ ــى م ـج ـت ـم ـعــات ـهــم
يتماشى مع رؤية دبي القائمة على عكس ضرورة
ً
متمنيا للجميع
عكس فوائد ريادة على المجتمع،
قمة مليئة بالفائدة والفرص.

» عمر سلطان العلماء

» محمد العبار

>عمر العلماء:

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

حمد بوعميم:

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

محمد العبار:

علينا أن نسرد قصص النجاح
والمثابرة واالنتصار

رواد أعمال:

أهمية انطالق قمة تاي لريادة
األعمال من إكسبو دبي

ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ت ـح ـل ــي رواد
األع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ــال ـ ـش ـ ـج ـ ــاع ـ ــة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ــرون ـ ـ ــة بـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ــداً ع ــن
ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــوف م ـ ـ ـ ــن األوق ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـصـ ـعـ ـبـ ــة وال ـ ـت ـ ـح ـ ــدي ـ ــات،
» حمد بوعميم
مـ ـشـ ـيـ ــداً بـ ـنـ ـج ــاح وح ـك ـم ــة
دول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ف ـ ــي
ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ج ــائ ـح ــة «ك ــوف ـي ــد  »19والـ ـتـ ــي ب ــره ـن ــت عـلــى
الـمــرونــة والـشـجــاعــة االسـتـثـنــائـيــة لـحـكــومــة دول ــة اإلم ــارات
خالل األزمات.
وأضاف :من المهم لرجال األعمال التحلي بالشجاعة،
فـهــي تمنحك ال ـقــدرة عـلــى الـتـفـكـيــر بــإيـجــابـيــة والـتـعـلــم من
األخ ـط ــاء وات ـخ ــاذ ال ـق ــرارات فــي الــوقــت الـصـحـيــح ،وأهـمـهــا
العناية بمن حولنا .ومثالً نون من أكثر المشاريع خطورة
ال ـت ــي خ ـض ـت ـهــا ف ــي ح ـي ــات ــي ،ول ـك ـن ـن ــا ت ـع ـل ـم ـنــا م ــن أخ ـطــائ ـنــا
و«ن ــون» ال ـيــوم مــن أكـبــر مـنـصــات الـتـجــارة اإللـكـتــرونـيــة في
اإلمارات والسعودية ومصر.
ول ـف ــت ال ـع ـب ــار خ ــال كـلـمـتــه أمـ ــام ال ـح ـض ــور ض ـ ــرورة أال
نكون فقط مادة لألخبار في وسائل األنباء األجنبية ولكن
علينا أن نسرد قصص النجاح والمثابرة واالنتصار ،فهذه
األشـ ـي ــاء ه ــي أش ـي ــاء رائ ـع ــة وهـ ــي ح ـل ـي ـفــة ال ــذي ــن يـتـحـلــون
بالجرأة والشجاعة ،وضرورية لمنافسة كبرى الشركات.

تعزيز بنية االبتكار

ّ
وأك ــد رواد أع ـمــال مـشــاركــون فــي الـمــؤتـمــر أهـمـيــة انـطــاق
قـمــة ت ــاي ل ــري ــادة األع ـم ــال مــن إكـسـبــو  2020دب ــي بفضل
ال ـ ـتـ ــآزر مـ ــع رؤي ـ ــة ح ـك ــوم ــة اإلمـ ـ ـ ــارات الـ ـه ــادف ــة إل ـ ــى ت ـعــزيــز
بـنـيــة االبـتـكــار وم ـنــاخ ري ــادة األع ـمــال واسـتـقـطــاب أصـحــاب
المهارات من جميع أنحاء العالم ،مشيرين إلى أن دبي
هي من أهم مراكز إطالق واحتضان شعلة ريادة األعمال
واالبتكار في العالم.
مـ ــؤكـ ــديـ ــن أن ض ـ ـ ــرورة الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى م ـف ــاه ـي ــم ال ـت ـن ــوع
والشمولية اللتين ستكونان من أهم ركائز الموجة التالية
من االبتكار والتحول الرقمي.

 30ألفاً

وق ـ ــال ع ـم ــار ال ـم ــال ــك ،م ــدي ــر عـ ــام م ــدي ـن ــة دبـ ــي ل ــإن ـت ــرن ــت،
أحــد الـشــركــاء الــرئـيـسـيـيــن للمؤتمر إن عــدد رواد األعـمــال
والـعــامـلـيــن فــي الـمــديـنــة يـتـجــاوز ال ـيــوم  30أل ـفـ ًـا فــي قـطــاع
ً
ومتوقعا أن ينمو ذلــك العدد إلى
التقنية وحــده،
ً
أكثر من  45ألفا حتى  .2025وأضاف:
«ش ـ ـ ـه ـ ـ ــدن ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــواً ف ـ ـ ـ ــي عـ ـ ــدد
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات وأص ـ ـ ـحـ ـ ــاب
المهارات في قطاع
الـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة فـ ــي
مــديـنــة دبــي

تخفيف الشروط

وأش ـ ــار ال ـم ــال ــك إل ــى أن ــه ت ـج ــري م ـبــاح ـثــات ال ـي ــوم م ــع عــدد
ال ـب ـن ــوك لـتـخـفـيــف الـ ـش ــروط ال ـت ــي ت ـفــرض ـهــا ب ـع ــض ال ـب ـنــوك
عـلــى رواد األعـمــال فــي الــدولــة بـمــا يتعلق بـفـتــح حـســابــات
تـجــاريــة .وأض ــاف« :نـعـمــل حــالـيـ ًـا عـلــى تسهيل المعامالت
الـمــالـيــة ل ــرواد األع ـم ــال مــع ع ــدد مــن الـبـنــوك فــي الــدولــة،
وهنالك مبادرات حكومية من الجهات المختصة لتسهيل
ال ـت ـع ــام ــات ال ـم ــال ـي ــة م ــن خـ ــال ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـم ــال ـي ــة ومـنـهــا
بـلــوك تـشـيــن ،ونـتــوقــع أن يـتــم الـتــوصــل إل ــى حـلــول تــرضــي
ً
قريبا ،ونعتقد أن انعقاد
جميع األطراف بهذا الخصوص
قمة تــاي يــؤكــد مكانة دبــي كبيئة عالمية جــاذبــة ألصحاب
المهارات ورواد األعمال».
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدس ح ـ ــات ـ ــم دوي ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـمـجـمــوعــة ات ـص ــاالت ب ـي ـئــة االتـ ـص ــاالت وال ـج ـي ــل ال ـخــامــس
وال ـت ـح ــول الــرق ـمــي م ــن األك ـث ــر تـ ـط ــوراً ،م ــؤك ــداً دع ــم قـطــاع
االتـ ـصـ ــاالت ال ـك ــام ــل ل ـ ــرواد األعـ ـمـ ــال .وأضـ ـ ــاف« :مـ ــن أك ـبــر
التحديات التي نواجهها هي محدودية أصحاب المواهب
فــي الـتـقـنـيــات الـجــديــدة مـثــل الــذكــاء االصـطـنــاعــي وغـيــرهــا.
ون ـحــاول الـتـعــاون مــع الـجــامـعــات لـمــواجـهــة هــذا الـتـحــدي.
وت ــوق ــع دويـ ـ ــدار أن ي ـش ـهــد ال ـع ــال ــم تـ ـطـ ــورات ع ـل ــى صـعـيــد
االتـ ـص ــال ب ــال ـه ــول ــوغ ــرام خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـع ـش ــر الـمـقـبـلــة
ً
قربا من المستهلك.
وتطوير منتجات أكثر

شعلة ريادة األعمال

وقال أشيش بنجابي رئيس فرع تاي بدبي إن عدد أعضاء
تاي في اإلمــارات يصل اليوم إلى  2500عضو ومنهم 80
م ــن األعـ ـض ــاء ال ـم ـســاه ـم ـيــن .وأض ـ ــاف أن روح االس ـت ـث ـمــار
وريـ ـ ــادة االس ـت ـث ـم ــار م ـت ــرس ـخ ــة ف ــي اإلمـ ـ ـ ــارات ،م ـش ـي ــراً إل ــى
ان ـطــاق قـمــة ت ــاي الـعــالـمـيــة مــن إكـسـبــو  2020دب ــي يــوجــه
رســالــة مـهـمــة مـفــادهــا أن شـعـلــة االبـتـكــار وري ــادة األعـمــال
ال ت ـ ــزال م ـت ـق ــدة فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،ودب ـ ــي هـ ــي ال ـم ـك ــان األم ـث ــل
الحـتـضــان شـعـلــة ري ــادة األع ـمــال واالب ـت ـكــار .وأش ــار إلــى أن
قـمــة تــاي تــركــز عـلــى خـمـســة مــواضـيــع رئـيـسـيــة هــي حضانة
اإلع ـم ــال واالس ـت ـث ـمــار وال ـتــواصــل والـتـعـلــم ،بــاإلضــافــة إلــى
توجيه رواد األعمال الجدد.
ودعـ ـ ــا ب ـن ـج ــاب ــي الـ ـبـ ـن ــوك إل ـ ــى ض ـ ـ ــرورة ت ـخ ـف ـي ــف ال ـق ـي ــود
المفروضة على رواد األعـمــال ودعمهم وتحويل العالقة
معهم إلى شراكة حقيقية ،مشيراً إلى أن القمة هي مكان
ً
الفتا إلى
مقالي لمناقشة وإيجاد حلول لتلك التحديات،
أن تشدد بعض البنوك يدعو بعض رواد األعمال إلى فتح
حسابات خارج الدولة وهذا ليس مفيداً لالقتصاد.

امتالك الخبرة

رد الجميل

وب ــدوره ّ
أك ــد مـحـمــد ال ـع ـبــار ،رئـيــس مـجـلــس إدارة «إعـمــار
ال ـع ـق ــاري ــة» ،وم ــؤس ــس مـنـصــة «نـ ــون دوت كـ ــوم» ،كــذلــك
أه ـم ـي ــة م ـف ـه ــوم تـ ـعـ ــاون م ـج ـت ـم ــع ري ـ ـ ــادة األع ـ ـمـ ــال فـ ــي رد

ً
خصوصا في األنشطة
لإلنترنت خالل أزمة «كوفيد ،»19
الـمــرتـبـطــة بــالـتـجــارة اإللـكـتــرونـيــة واألم ــن الـسـيـبــرانــي ،حيث
ً
إنفاقا من حيث االستثمارات
كــان العام  2021من األكبر
في المدينة .ويصل حجم استثمارات الشركات الناشئة
ال ـي ــوم ف ــي مــدي ـنــة دب ــي لــإن ـتــرنــت ال ـي ــوم إل ــى أك ـث ــر م ــن 22
مـلـيــار دره ــم ،فيما يـصــل حـجــم االسـتـثـمــارات فــي حاضنة
األعمال  In5فقط إلى  1,4مليار درهم .وتنبع أهمية قمة
تاي من أن معظم المشاركين في القمة اليوم يشاركون
كداعمين لبيئة االبتكار واألعمال في دبي واإلمــارات ككل
ول ـي ــس ف ـقــط ل ــدع ــم م ـشــاري ـع ـهــم ال ـخ ــاص ــة ،ون ـح ــن نــدعــم
ً
عاما نظراً ألهميتها في دعم
هذه القمة منذ أكثر من 20
أنشطة ريادة األعمال».

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

ونصحت هند المال رائدة األعمال ومؤسسة ومدير اإلبداع
فــي «ه ــوم بـيـكــري» بــدبــي  Home Bakeryرواّد األعـمــال
الـ ـج ــدد بـ ـضـ ــرورة أن ي ـم ـل ــك ص ــاح ــب ال ـم ـش ــروع خ ـب ــرة فــي
الخدمات أو المنتجات التي سيقدمها للجمهور.
وأضــافــت :عـلــى سـبـيــل الـمـثــال ،أنــا أمـتـلــك مــوهـبــة الطبخ
ولي دراية طويلة في هذا المجال ،ولذلك اخترت أن أبدأ
ً
مشروعا يتوافق مع خبرتي ،وهذا ضروري للغاية ،فإذا
ذهــب مــن عندي شيف فبمقدوري أن أقــوم بمهامه ،أي
امـتــاك الخبرة ضــرورة جــداً فــي مـجــال الـنـشــاط .وأشــارت
ال ـم ــا إلـ ــى أن «ه ـ ــوم ب ـي ـك ــري» ال ـت ــي ان ـط ـل ـق ــت ق ـب ــل تـســع
سـ ـن ــوات ب ــدب ــي ت ـم ـل ــك الـ ـي ــوم ت ـس ـع ــة أف ـ ــرع ف ــي اإلمـ ـ ــارات
وت ـه ــدف ال ـتــوســع ف ــي س ــوق ال ــري ــاض بــالـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية العام المقبل .وأضافت :كنت أتوقع أن يكون
ل ــ«ه ــوم ب ـي ـكــري» ف ــرع واح ــد ف ـقــط ،ول ـكــن بـفـضــل الـمــولــى
وال ـب ـي ـئــة ال ــداع ـم ــة ل ــري ــادة األع ـم ــال ب ــال ــدول ــة م ــن الـتــوســع
خارج الدولة.

دبي

11
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لؤلؤة في تاج
المستضيفين

تنظيم إكسبو ..حلم يدغدغ مشاعر البشرية

دبي-عليشدهان
شكلت استضافة أي نسخة من نسخ معرض إكسبو الدولي ،حلماً

يــدغــدغ مـشــاعــر الـبـشــريــة ،وأمـ ـا ً ي ــراود ع ـقــول غــالـبـيــة دول الـعــالــم،
ال سـيـمــا تـلــك األوط ـ ــان ال ـتــي اق ـتــرنــت أس ـم ــاؤه ــا م ــع مـفــاهـيــم اإلص ــرار
والنجاح واإلبداع في ميادين كبرى ذات شهرة واسعة ،ومنافع شتى
تعم سكان الكرة األرضية جمعاء.
وفي درب األحالم الكبرى ،مثلت دبي عبر إكسبو « 2020النسخة
« ،»35لؤلؤة» في تاج المستضيفين ،ونموذجاً تحتذي به المدن الـ5
الـمـتـنــافـســة عـلــى اسـتـضــافــة الـنـسـخــة  37لـمـعــرض إكـسـبــو الــدولــي في
الـعــام  ،2030وذلــك عند احتضان أعـمــال الجمعية العامة للمكتب
الــدولــي لـلـمـعــارض عـبــر تـقـنـيــة االت ـصــال الـمــرئــي ،حـيــث عــرضــت مــدن
ال ــري ــاض ال ـس ـعــوديــة وأودي ـس ــا األوك ــران ـي ــة ورومـ ــا اإلي ـطــال ـيــة وبــوســان
ال ـك ــوري ــة ال ـج ـنــوب ـيــة وم ــوس ـك ــو ال ــروس ـي ــة ،م ـش ــاري ــع مـلـفــاتـهــا الـخــاصــة
باالستضافة.
الجدير بالذكر أن النسخة  36من الحدث تقام في مدينة أوساكا
اليابانية ،في »2026
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العام 1851

وف ــي ع ــام  ،1851اسـتـضــافــت بــريـطــانـيــا الـنـسـخــة األولـ ــى م ــن مـعــرض
إكسبو الدولي في العاصمة لندن ،وفي تلك النسخة ،تم اإلفصاح
عن ابتكارات الثورة الصناعية ،فيما استضافت فرنسا النسخة الثانية
فــي الـعــام  1855فــي العاصمة بــاريــس ،الـتــي شـهــدت اسـتـعــراضــاً غير
م ـس ـبــوق لـمـنـتـجــات ال ــزراع ــة وال ـص ـنــاعــة وال ـف ـن ــون الـجـمـيـلــة ،وحــزمــة
اخ ـتــراعــات جــديــدة ،مــن بـيـنـهــا ،ج ــزازة الـعـشــب ،والــدمـيــة الـنــاطـقــة،
ومركبة تعمل بالنفط.

أوروﺑﺎ
21

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

)(

1

إلهام البشرية

وفـ ــي الـ ـع ــام  ،1873دخ ـل ــت ال ـن ـم ـس ــا مـ ـي ــدان ال ـت ـح ــدي بــاسـتـضــافـتـهــا
النسخة الـخــامـســة مــن مـعــرض إكـسـبــو الــدولــي فــي الـعــاصـمــة فيينا،
وف ـي ـه ــا ع ــرض ــت ال ـي ــاب ــان م ـج ـم ــوع ــة م ــن ال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـف ـن ـي ــة الـمـلـهـمــة
لـلـبـشــريــة ،قـبــل أن تـنـجــح أمــري ـكــا بــاحـتـضــان الـنـسـخــة ال ـس ــادس ــة فــي
ال ـع ــام  1876ف ــي م ــدي ـن ــة ف ـي ــادل ـف ـي ــا ،ال ـت ــي ش ـه ــدت ع ــرض أل ـك ـس ـنــدر
غراهام بيل ،اختراعه المتمثل بأول هاتف ،إلى جانب عرض حزمة
غير مسبوقة من األطعمة ،منها «الفشار» و«الكاتشب».

نهضة أستراليا

وس ـج ـلــت فــرن ـســا اس ـم ـهــا ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة ف ــي قــائ ـمــة «الـمـسـتـضـيـفـيــن»
لـمـعــرض إكـسـبــو ال ــدول ــي ،بــاحـتـضــانـهــا الـنـسـخــة الـســابـعــة ف ــي الـعــام
 1878فــي الـعــاصـمــة بــاريــس ،وال ـتــي شـهــدت ظـهــور اخ ـتــراع السفينة
الهوائية التي تعمل بالبخار ،للمخترع هنري جيفارد ،فيما نجحت
اسـتــرالـيــا فــي اسـتـضــافــة الـنـسـخــة الـثــامـنــة فــي الـعــام  1880فــي مدينة

وفــي الـعــام  ،1905عــاودت بلجيكا الحتضان معرض إكسبو الدولي
للمرة الـثــانـيــة ،وذلــك باستضافة النسخة  15فــي مدينة لييج ،وفي
ت ـلــك ال ـن ـس ـخــة ظ ـه ــرت اخ ـت ــراع ــات ع ــدة م ـن ـهــا ،مـكـبــر ال ـب ـص ـمــات وآل ــة
ال ـع ــرض الـسـيـنـمــائـيــة الـصــوتـيــة لــدمــج الـفـيـلــم م ــع ال ـص ــوت لـلـمـخـتــرع
غــومــون ،فيما اسـتـضــافــت إيـطــالـيــا النسخة  16فــي مــديـنــة مـيــانــو في
ال ـع ــام  ،1906ق ـبــل أن ت ـع ــود بـلـجـيـكــا إل ــى نـ ــادي «الـمـسـتـضـيـفـيــن»،
ب ــاح ـت ـض ــان ال ـن ـس ـخ ـت ـيــن  17و 18ف ــي م ــدي ـن ـت ــي ب ــروك ـس ــل وخ ـي ـن ــت فــي
العامين  1910و 1913على التوالي.

برج الجواهر

وحـظـيــت أمــريـكــا باستضافة النسخة  19مــن مـعــرض إكـسـبــو الــدولــي
فــي مــديـنــة س ــان فــرانـسـيـسـكــو فــي الـعــام  ،1915وف ــي تـلــك الـنـسـخــة،
ظهر برج الجواهر بارتفاع  435قدماً ،والمغطى بأكثر من 100000
قطعة من الجواهر ،فيما استضافت إسبانيا النسخة  20في مدينة
بــرشـلــونــة فــي ال ـعــام  ،1929بـيـنـمــا احـتـضـنــت أمــريـكــا الـنـسـخــة  21في
مدينة شيكاغو في العام .1933

وفـ ــي الـ ـع ــام  ،1935اس ـت ـض ــاف ــت ب ـل ـج ـي ـكــا ال ـن ـس ـخ ــة  22م ــن م ـعــرض
إكسبو الــدولــي ،وذلــك في العاصمة بروكسل ،وفــي تلك النسخة،
ظهرت اختراعات العطور وآلة صناعة «الشكوالته» ،فيما استضافت
العاصمة الفرنسية باريس ،النسخة  23في العام  ،1937وفي تلك
الـنـسـخــة ،ظـهــرت الـفـنــون واألســالـيــب التطبيقية فــي الـحـيــاة الحديثة
التي أسهمت بإبقاء العديد من األبنية إلى وقتنا الحاضر في باريس،
مـنـهــا قـصــر شــايــو الـمـقــر ال ــذي كـشـفــت فـيــه األم ــم الـمـتـحــدة ،اإلع ــان
العالمي لحقوق اإلنسان في العام .1984

فاكس وحاسوب
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النسخة الثالثة

وف ــي ال ـع ــام  ،1862ع ــادت الـعــاصـمــة الـبــريـطــانـيــة ،ل ـن ــدن ،الحـتـضــان
معرض إكسبو الدولي في نسخته الثالثة ،التي شهدت ظهور اختراع
الـحــاســوب الميكانيكي للمخترع تـشــارلــز بــابــاغ ،فيما ع ــاودت فرنسا
ال ـك ــرة م ــرة ثــانـيــة بــاسـتـضــافــة الـنـسـخــة الــراب ـعــة ف ــي الـعــاصـمــة بــاريــس
فــي ال ـعــام  ،1867وف ــي تـلــك الـنـسـخــة ،ظـهــر مـفـهــوم أجـنـحــة ال ــدول
المشاركة في الحدث.

مكبر الصوت

قصر شايو
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وطوال  170عاماً ،العمر التام لمعرض إكسبو الدولي ،المؤلف من
 35نسخة ،نجحت  14دولة فقط في تجسيد الحلم إلى واقع عملي
باستضافة الحدث العالمي الكبير ،بينها اإلمــارات التي باتت األولى
مــن بـيــن دول ال ـشــرق األوس ــط وأفــري ـق ـيــا ،بــاحـتـضــانـهــا إكـسـبــو 2020
دب ــي ،وب ـم ـشــاركــة غ ـيــر مـسـبــوقــة م ــن  192دول ــة م ــن مـخـتـلــف ق ــارات
الكرة األرضية.

ع ــرض  3اخ ـت ــراع ــات ،تـمـثـلــت ف ــي ال ـس ـي ــارات وال ـت ـق ـن ـيــات الــاسـلـكـيــة،
والطيران.

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
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دولة احتضنت  35نسخة
في  170عاماً

7

في أمريكا و 12بضيافة
فرنسا وبلجيكا

  :
 
  :

ملبورن ،وفي تلك النسخة ،سجلت بالد «الكنغارو» نهضة صناعية
شبه شاملة تمثلت باختراعات كهربائية وهواتف ومصاعد ووسائط
نقل متنوعة.

برج إيفل

وفي العام  ،1888استضافت إسبانيا النسخة التاسعة من معرض
إكـسـبــو الــدولــي فــي مــديـنــة بــرشـلــونــة ،فيما احتضنت فــرنـســا النسخة
العاشرة في العام  1889في العاصمة باريس ،وفي تلك النسخة،
ظ ـهــر ب ــرج إي ـف ــل ،ل ـي ـكــون ال ــرم ــز الــرئ ـي ـســي ل ـل ـم ـعــرض ،رغ ــم الـمـطــالـبــة
بتفكيكه بعد انتهاء الحدث الدولي ،بينما استضافت مدينة شيكاغو
األم ــري ـك ـي ــة ال ـن ـس ـخــة  11ف ــي ال ـع ــام  ،1893وف ــي ت ـل ــك ال ـن ـس ـخ ــة ،تــم
الـكـشــف عــن اخـتــراع أول وأكـبــر عجلة دوارة فــي الـعــالــم ،والمتمثلة
بعجلة فيريس التي أدهشت البشرية في ذلك الحين.

 3اختراعات

ودخلت بلجيكا نــادي «المستضيفين» ،باحتضانها النسخة  12من
معرض إكسبو الدولي في العاصمة بروكسل في العام  ،1897فيما
احتضنت فرنسا في العاصمة باريس ،النسخة  13في العام ،1900
وفيها تم افتتاح أول خط «ميترو» ،بينما احتضنت أمريكا النسخة
 14فــي الـعــام  1904فــي مدينة ســان لــويــس ،وفــي تلك النسخة ،تم

واس ـت ـض ــاف ــت م ــدي ـن ــة ن ـي ــوي ــورك األم ــري ـك ـي ــة ال ـن ـس ـخــة  24م ــن م ـعــرض
إك ـس ـبــو ال ــدول ــي ف ــي ال ـع ــام  ،1939وف ــي ت ـلــك ال ـن ـس ـخــة ،ظ ـهــر الـبــث
ال ـت ـل ـفــزيــونــي ألول مـ ــرة ،ف ـي ـمــا اس ـت ـضــافــت هــاي ـي ـتــي (ف ــي قـ ــارة أمــري ـكــا
الـشـمــالـيــة) الـنـسـخــة  25ف ــي مــديـنــة ب ــورت ــو بــريـنــس ف ــي ال ـع ــام ،1949
فـيـمــا ع ــاودت بلجيكا الــدخــول إلــى ن ــادي «الـمـسـتـضـيـفـيــن» بــاحـتـضــان
النسخة  26فــي العاصمة بروكسل فــي الـعــام  ،1958حيث شهدت
تـلــك النسخة ظـهــور اخـتــراعــات الـفــاكــس وص ــاروخ الـفـضــاء سبوتنيك
ونموذج محطة الطاقة النووية والحاسوب.

قارة آسيا

وفــي الـعــام  ،1962اسـتـضــافــت مــديـنــة سـيــاتــل األمــريـكـيــة الـنـسـخــة 27
مــن مـعــرض إكـسـبــو الــدولــي ،وفـيـهــا ظـهــر اخ ـتــراع الـمــركـبــة الـفـضــائـيــة
للمخترعين جون غراهام وإدوارد كارلسون ،فيما استضافت مدينة
مــونـتــريــال الـكـنــديــة الـنـسـخــة  28فــي ال ـعــام  ،1967بـيـنـمــا شـهــد الـعــام
 1970خ ــروج مـلــف االسـتـضــافــة مــن دائ ــرة أمــريـكــا وأوروب ــا إلــى الـقــارة
اآلس ـي ــوي ــة ب ــاح ـت ـض ــان م ــدي ـن ــة أوس ــاك ــا ال ـي ــاب ــان ـي ــة ال ـن ـس ـخــة  ،29وال ـت ــي
شـهــدت ظـهــور اخـتــراعــي المجهر اإللـكـتــرونــي والـقـطــار المغناطيسي،
بينما احتضنت مدينة أشبيلية اإلسبانية النسخة  30في العام .1992

دخول األلمان

ودخ ـ ــل األلـ ـم ــان ن ـ ــادي «ال ـم ـس ـت ـض ـي ـف ـيــن» ل ـم ـع ــرض إك ـس ـب ــو ال ــدول ــي،
بــاح ـت ـضــان ال ـن ـس ـخــة  31ف ــي ال ـع ــام  2000ف ــي مــدي ـنــة ه ــان ــوف ــر ،فـيـمــا
عاودت اليابان الكرة مرة ثانية باحتضان النسخة  32في مدينة آيشي
ف ــي ال ـع ــام  ،2005بـيـنـمــا اسـتـضــافــت الـصـيــن الـنـسـخــة  33ف ــي مــديـنــة
شنغهاي في العام  ،2010فيما أقيمت النسخة  34في مدينة ميالنو
اإليطالية في العام .2015
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ثراء الثقافة والتاريخ وألوان االحتفال

دبي-رشاعبدالمنعم
األزي ــاء الـيــابــانـيــة وعــراقــة تــاريـخـهــا كــانــت مـحــور عــرض األزي ــاء الــذي
نظمه الجناح الياباني على مسرح اليوبيل في إكسبو  2020دبي
لـتـسـلـيــط ال ـض ــوء عـلــى أن ــواع ــه وتـفــاصـيـلــه الـمــرتـبـطــة بـتـقــالـيــد ال ــزي
واألعـ ــراف وال ـحــالــة االجـتـمــاعـيــة لـلـنـســاء وه ــو ي ـعــود تــاريــخ ابـتـكــاره
إلــى حقبة «هـيـئــان» والـتــي امـتــدت مــن عــام  794وحـتــى عــام 1192
م ـيــاديــة ،وف ــي تـلــك الـحـقـبــة تــأثــرت الـثـقــافــة الـيــابــانـيــة بـشـكـ ٍـل عــام
بشكل خاص بالثقافة الصينية بشدة ،بسبب التجارة بين
واألزياء
ٍ
البلدين وهجرة الصينيين إلى اليابان في بعض األحيان والعكس.
والكيمونو يعني بالعربية ارتداء شيء أعلى الجسد ومع مرور
ال ــزم ــن أص ـب ـحــت كـلـمــة «ك ـي ـمــونــو» ت ــرم ــز ل ـل ــزيّ ال ـيــابــانــي الـتـقـلـيــدي
بـشـكـ ٍـل عــام ،وهــو زيّ طــويــل مــن الــرقـبــة وحـتــى الـكــاحـلـيــن يحتوي
على نقوش ،ألوان زاهية أو رموز عديدة .ويربط الزيّ بحزام كبير
ح ــول ال ـخ ـصــر ،ي ـصــل ط ــول ــه لـنـحــو  4أم ـت ــار ون ـص ــف ي ــدع ــى (أوبـ ــي)
وبسبب الحقب التاريخية الكثيرة وغزارة الثقافة اليابانية ،لذلك
ه ــذه ال ـ  12نــوعــاً األســاسـيــة مــن زيّ الـكـيـمــونــو الـيــابــانــي الـتـقـلـيــدي،
والذي يرتدى من قبل النساء فهناك كيمونو يرتدى في الزفاف،
وهناك أنوع أخرى ترتدى في الجنازات ،االحتفاالت ،المهرجانات
الشعبية وحتى المناسبات الرسمية .ومع كثرة هذه األنواع يصبح
من الصعب في بعض األحيان التمييز بينها.
والـجــديــر بــالــذكــر الـتـغـيــرات واألحـ ــداث الـتــاريـخـيــة الـتــي تـعــاقـبــت
على الـيــابــان ،نتج عــن ذلــك وجــود أنــواع كثيرة للكيمونو المرتبط
اخ ـت ـي ــار ط ـب ـعــاتــه وأل ــوان ــه ونـ ــوع ال ـق ـم ــاش ب ـف ـصــول ال ـس ـنــة األرب ـع ــة
خ ــاص ـ ًـة ك ـي ـمــونــو ال ـن ـس ــاء ،أمـ ــا «ه ــاك ــام ــا» ه ــو أي ـ ً
ـض ــا ل ـب ــاس يــابــانــي
تـقـلـيــدي مــرتـبــط بشكل خــاص بــالــرجــال الـيــابــانـيـيــن .الـجــزء األسـفــل
مـقـيــد مــن الـخـصــر ويـقــع تـقــريـ ًبــا إل ــى الـكــاحـلـيــن ،حـيــث يـتــم ارت ــداء
الـهــاكــامــا فــوق الـكـيـمــونــو .ع ـ ً
ـادة مــا يــأتــي باللونين األس ــود واألبـيــض
ً
ً
من الحرير القاسي المخطط وأحيانا باللون األزرق الداكن أيضا.
هذا هو الزي الرسمي النموذجي للرجال اليابانيين.

لزي الكيمونو للزفاف واالحتفاالت والمهرجانات الشعبية والمناسبات الرسمية
»  12نوعاً ّ
وغيرها | تصوير  :إبراهيم صادق

النيجر قصة عشق لمفردات التراث
دبي-سعيدالوشاحي
بـ ــأصـ ــوات ال ـم ــوس ـي ـق ــى ال ـش ـه ـي ــرة ،وب ــال ـح ــرف ال ـت ـق ـل ـيــديــة،
ي ـص ـط ـحــب ج ـن ــاح ال ـن ـي ـج ــر زواره ف ــي رح ـل ــة ب ـي ــن ال ـمــاضــي
والـمـسـتـقـبــل لـتـعــريـفـهــم بـتــاريـخـهــا ال ـعــريــق ال ــذي يـشـكــل
ج ـ ـ ـ ــزءاً م ـ ــن نـ ـهـ ـضـ ـتـ ـه ــا ،ويـ ـحـ ـلـ ـقـ ــوا بـ ـهـ ــم إل ـ ـ ــى طـ ـم ــوح ــات
الجمهورية التي تسعى من خاللها إحداث نقلة نوعية،
تـ ـق ــوم ع ـل ــى ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـب ـت ـك ــرة فـ ــي ال ـ ـم ـ ــوارد ال ـط ـب ـي ـع ـيــة
والـ ـصـ ـنـ ــاعـ ــة واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد الـ ــرقـ ـمـ ــي وال ـ ـت ـ ـنـ ــوع ف ـ ــي ال ـث ـق ــاف ــة
والطبيعة.
تسرد النيجر عبر جناحها قصة عشق شعبها لتراثهم

وأزيــائ ـهــم وحــرفـهــم ،حـيــث يـتـمـيــز أب ـنــاء قـبــائـلـهــا بــأزيــائـهــم
ومـقـتـنـيــاتـهــم الـشـخـصـيــة ال ـتــي تــرافـقـهــم ط ــوال حـيــاتـهــم،
وح ـت ــى ال ـم ـه ــارات ال ـحــرف ـيــة لــدي ـهــم م ـت ــوارث ــة ع ـبــر األج ـي ــال
كـلـحــافــات ال ــزف ــاف الـقـطـنـيــة وال ـتــي تــرافــق ال ـم ــرأة مــن يــوم
عــرسـهــا لـبـقـيــة حـيــاتـهــا ،حـيــث يـصـنــع ال ـن ـســاجــون أقـمـشــة
أحــاديــة اللون ذات أشكال هندسية ويطرزونها بأنسجة
مـصـبــوغــة بـنـبــات الـنـيـلــة ،وتــرتـبــط الـحــرف الـيــدويــة لديهم
ب ـت ـطــور ال ـع ــادات وال ـت ـقــال ـيــد ال ــزراع ـي ــة وال ــرع ــوي ــة وتــرسـيــخ
قيمها ،وهي تمثل مورداً مهما لتوليد فرص العمل.
كما يسرد الجناح ارتباط النيجر وشعبها بالموسيقى
ال ـت ــي تـ ـط ــورت ع ـب ــر امـ ـتـ ــزاج الـ ـتـ ــراث ال ـم ــوس ـي ـق ــي وال ـف ــري ــد

ل ـج ـمــاعــات ـهــا ال ـع ــرق ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وب ـع ــد أن كـ ــان ال ـت ــراث
الموسيقي لكل جماعة مستقالً عن غيرها من الجماعات
ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة م ــن ال ــزم ــن ،بـ ــدأت ف ــي االمـ ـت ــزاج وتـشـكـيــل
إيقاعات وأنغام فريدة من ستينيات القرن الماضي.

نموذج استثنائي

وإل ــى جــانــب ذلــك يـنـقــل الـجـنــاح زواره إلــى رحـلــة افـتــراضـيــة
تــاري ـخ ـيــة ف ــي مــدي ـنــة أغ ــادي ــس «ب ــواب ــة ال ـص ـح ــراء» ،وال ـتــي
بنيت في عهد سلطنة الدير في القرن الحادي عشر على
يد قبائل الطوارق الذي استقروا فيها ،وهي مدرجة على
قائمة اليونيسكو لـمــواقــع الـتــراث العالمي ،وكــانــت نقطة

ال ـت ـقــاء ق ــواف ــل ال ـت ـج ــارة ع ـبــر ال ـص ـح ــراء ،وتـنـقـســم الـمــديـنــة
إل ــى  11حـيـ ًـا تـبـعـ ًـا ل ـحــدود م ـضــارب الـقـبــائــل ،وه ــي نـمــوذج
اسـتـثـنــائــي لـلـعـمــارة الـتــرابـيــة بـمـنــارتـهــا الـتــي يـصــل ارتـفــاعـهــا
إلى 27م والمبنية من الطوب الطيني وحــده ،وهي البناء
األعـلــى مــن نــوعــه فــي الـعــالــم.كـمــا تنقلهم فــي جــولــة ألهــم
معالمها التراثية وهو مركز نيامي الثقافي الذي يتألف من
ـان تــرابـيــة مـبـنـيــة عـلــى طــول وادي نـيــامــي ،الــذي
خـمـســة مـبـ ٍ
ك ــان يـمـثــل ف ــي ال ـمــاضــي ح ــداً ف ــاص ـاً يـقـســم ال ـمــدي ـنــة إلــى
شطرين ،كــان الــوادي في عهد االستعمار ويرمز للتفرقة
الطبقية بين عامة الشعب والمستعمرين ،واليوم يمثل
المركز رمزاً لالتصال وااللتئام بين طرفي المدينة.
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«إكسبو»
يجمع بين قلبين
آثر العريس السوري واثق اتمت وعروسه دانا عبيد على االحتفاء بفرحتهما في إكسبو
 2020دبــي ،وحــرصـ ًـا على أن تكون زيارتهما األولــى للحدث العالمي بمالبس الــزفــاف،
بهدف توثيق لحظات الفرح والسعادة والتقاط صور تذكارية ،في هذا المعرض الذي
يجمع العالم على أرض اإلمارات.
ويـقــول العريس لــ«الـبـيــان» :اتفقنا على تأجيل الـعــرس مــن الـعــام الماضي حتى يتزامن
م ــع ف ـتــرة اس ـت ـضــافــة دول ــة اإلم ـ ــارات وإم ـ ــارة دب ــي ل ـل ـحــدث ال ــدول ــي ،والـ ــذي وص ـفــه بــواجـهــة
ل ـل ـفــرح وال ـس ـع ــادة ال ـتــي تـجـتـمــع ف ــي مـخـتـلــف أروق ـت ـه ــا ع ـنــاصــر ال ـت ـشــويــق ع ـبــر رح ـلــة إب ـهــار
بصرية ومعرفية غامرة تتميز كل لوحة فيها بألوان المحبة والجمال والتي تضفي أجواء
اإليجابية والمرح على ضيوف المعرض الدولي.

ذكرى

ويضيف الـعــريــس واثــق اتـمــت :تــزامــن حفل الــزفــاف مــع إقــامــة فعاليات إكسبو دبي
وكــذلــك احـتـفــال دول ــة اإلمـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة بـيــوبـيـلـهــا الــذهـبــي ،وسـتـبـقــى هــذه
ً
دائما على إبهار الجميع
الفرصة بالنسبة لنا أجمل ذكرى لن تتكرر ،في دولة تصر
بإنجازاتها ورؤيتها لعالم مشرق يسوده األمن والسالم والرفاه لإلنسان.

توثيق

ً
وحاليا
مــن جانبها ،قــالــت الـعــروس دانــا عبيد :ولــدت فــي العين ودرســت فيها
أنا معيدة في كلية الصيدلة بجامعة العين ،وأعتبر اإلمــارات بلدي الثاني،
الـ ــذي ن ـش ــأت وت ــرع ــرع ــت ف ـي ــه ،وأول زيـ ــارة م ــع زوجـ ــي س ـت ـكــون إل ــى جـنــاح
اإلم ــارات تـعـبـيــراً عــن شـكــرنــا وتـقــديــرنــا لبلد الـخـيــر والـعـطــاء والـتـســامــح،
بعدها سننطلق إلــى زيــارة العديد مــن األجنحة وستكون محطتنا
التالية جناح بلدنا سوريا ،وسنوثق جميع الزيارات بختم جواز
سفر «إكسبو  2020دبي» ،الذي يتميز بلونه الذهبي الالمع،
ويعتبر وسيلة مميزة لتوثيق ذكريات زيارتنا إلى أجنحة
الدول المشاركة في إكسبو( .دبي ـ وائل نعيم)

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

وليد الشامي:

يشرفني أن أكون جزءاً من الحدث
دبي–غسانخروب
م ــن أرض ال ـح ـض ــارة ،وبـ ــاد ال ــراف ــدي ــن أطـ ــل ع ـل ـي ـنــا ح ــام ـاً
معه صوته وأوتاراً يمدد عليها ألحانه ،له شعبية الفتة،

ي ـع ـش ـق ــه اآلالف فـ ــي اإلمـ ـ ـ ــارات وال ـخ ـل ـي ــج ،ف ـص ــوت ــه يـعـيــد
اإلح ـســاس بــالـمـقــام ال ـعــراقــي ،إن ــه الـفـنــان ولـيــد الـشــامــي،
ص ــاح ــب أغ ـن ـي ــة «ض ـح ـك ــة ال ـع ـم ــر» ،وهـ ــو ال ـ ــذي ل ــم يـكـتــف
ً
ناحتا له مكانة بارزة
بالغناء فقط وإنما احترف التلحين،
في الساحة الفنية العربية.

فرح

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

جـعـبـتــه الـكـثـيــر مــن الـفــرح وال ـحــب ،ال ــذي نـثــره عـلــى الــذيــن
توافدوا على ساحة اليوبيل ،أمالً باقتناص لحظة طرب،
واالس ـت ـم ـت ــاع ب ــأغ ـن ـي ــات ال ـش ــام ــي ،ال ـ ــذي أب ـ ــدع ف ــي ت ـقــديــم
أغـنـيـتــه «أص ـل ــي» ،وك ــذل ــك «ذه ــب ذهـ ــب» ،ومـعـهــا «أحـبــه
ك ـلــش» ،مــدخ ـاً الـجـمـهــور فــي ســاحــات ال ـطــرب وال ـغ ـنــاء،
وهــو الــذي تفاعل معهم كـثـيــراً ،وحـلــق فــي فـضــاء الحدث
األروع عــالـمـيـ ًـا ،الــذي ي ــزوره الـشــامــي لـلـمــرة األول ــى ،حيث
وصفه فــي حديثه مــع «الـبـيــان» بالحدث العالمي الكبير،
ق ــائـ ـاً« :ي ـش ــرف ـن ــي أن أكـ ــون ج ـ ــزءاً م ــن هـ ــذا الـ ـح ــدث ،وأن
أقــف عـلــى مـســارحــه ،مــع هــذه الـكــوكـبــة الـفـنـيــة الـتــي تغني
ً
متوجها بالشكر إلى القائمون على المعرض
على أرضه،
ال ــدول ــي «إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي» ،ع ـلــى م ــا ي ـق ــوم ــون ب ــه مــن
تنظيم رائع.

نجاح

خـ ــال ال ـح ـف ــل ،أج ـ ــاد ال ـش ــام ــي ب ــأغ ـن ـي ــات ــه ،ح ـي ــث أل ـق ــى مــا
فــي جـعـبـتــه مــن أل ـحــان وأغـنـيــات عـلــى مـســرح «الـيــوبـيــل»،
ً
ً
الفتا على األرض ،وحلق
نجاحا
وجلها سبق له أن حقق
ً
عــالـيـ ًـا فــي الـفـضــاء اإللـكـتــرونــي ،محققا مـشــاهــدات عالية،
تتجاوز الماليين ،وهو ما جسده التدفق الجماهيري على
الحفل ،وتفاعلهم الــافــت مــع الشامي ،الــذي تـعــاون مع
العديد من نجوم العرب والخليج واإلمــارات ،ســواء على
مستوى اللحن أو الغناء.

إبداع

في ساحات الطرب
وتحليق في فضاء
الحدث األروع عالمياً

حضور

الـفـنــان ولـيــد الـشــامــي ،مـعــروف بحضوره
ال ــدائ ــم ع ـلــى ال ـس ــاح ــة ،ال ي ـغ ـيــب عـنـهــا
أب ـ ـ ــداً ،ف ـه ــو دائ ـ ــم ال ـح ـض ــور سـ ــواء
ع ـب ــر األغـ ــانـ ــي أو األل ـ ـحـ ــان ،وه ــا
هــو يـطــل م ـج ــدداً رف ـقــة الـفـنــان
والـ ـمـ ـلـ ـحـ ــن ف ـ ــاي ـ ــز الـ ـسـ ـعـ ـي ــد،
الــذي تعاون معه أخيراً في
أغـ ـنـ ـي ــة «ح ـب ـي ــب

روحـ ــي» ال ـت ــي ك ـتــب كـلـمــاتـهــا حـمـيــد ال ـن ـي ــادي ،بـيـنـمــا صــاغ
ج ـم ـل ـهــا ال ـل ـح ـن ـيــة ف ــاي ــز ال ـس ـع ـي ــد ،وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ق ــال
الشامي لـ«البيان» :تعاوني الفني ليس قاصراً على الفنان
فــايــز الـسـعـيــد ،ال ــذي أحـتـفــظ مـعــه بـعــاقــة أخــويــة ،وإنـمــا
م ــع ك ــاف ــة ال ـف ـنــان ـيــن الـ ـع ــرب ،ال ــذي ــن أع ـت ـب ــره ــم «ح ـبــاي ـبــي»
وإخ ــوان ــي وأصــدقــائــي ،وكـنــت وم ــا زل ــت مـسـتـعــداً لـلـتـعــاون
معهم ،و(عيوني لهم) في كل ما يطلبونه مني سواء على
مـسـتــوى ال ـل ـحــن» ،فــي الــوقــت نـفـســه ،لــم يـغـلــق الـشــامــي
األبــواب أمــام أي تـعــاون فني على مستوى الـغـنــاء ،قائالً:
«أرحـ ـ ــب ب ــذل ــك ولـ ـك ــن بـ ـش ــرط أن يـ ـك ــون ال ـع ـم ــل ي ـل ـي ــق بـنــا
ً
جميعا».

مفاجأة

ن ـش ــاط ال ـش ــام ــي ال ـف ـن ــي بـ ــدا ع ــال ـي ـ ًـا ف ــي اآلونـ ـ ــة األخـ ـي ــرة،
ً
حاليا إلصــدار «ميني ألـبــوم» ،حيث قــال:
حيث يستعد
حــالـيـ ًـا أق ــوم بــالـتـحـضـيــر لـمـيـنــي ألـبــوم مــع شــركــة روتــانــا،
وي ـت ـض ـمــن األلـ ـبـ ــوم م ــا ب ـي ــن  4أو  5أغ ـن ـي ــات ،م ـب ـي ـنـ ًـا أن ــه
يـتــوقــع أن يــرى األلـبــوم الـنــور فــي شـهــر فـبــرايــر المقبل،
ً
موضحا أن األلبوم وأغنياته المقبلة ستمثل مفاجأة
لجمهوره.

صرح

ال ـش ــام ــي كـ ــان ق ــد أه ـ ــدى دبـ ــي واإلمـ ـ ـ ــارات أخ ـي ــراً
أغ ـن ـي ـتــه «ح ـب ـي ـب ـتــي دب ـ ــي» ،ال ـت ــي ك ـت ــب كـلـمــاتـهــا
الـشــاعــر أح ـمــد ال ـم ــري ،بـيـنـمــا تــولــى الـشــامــي
ب ـن ـف ـس ــه ص ـي ــاغ ــة ج ـم ـل ـه ــا ال ـل ـح ـن ـي ــة ،وكـ ــان
ال ـش ــام ــي وع ـب ــر ح ـس ــاب ــه ال ــرس ـم ــي عـلــى
إن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام ،ق ـ ــد وصـ ـ ــف ح ـف ـل ــه فــي
معرض «إكسبو  2020دبي» بـ«ليلة
من أروع الليالي» ،وأضــاف :شكراً
ل ـل ـج ـهــة ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ــرائ ـع ــة ،ش ـك ــراً
لـ ـك ــل ال ـع ــام ـل ـي ــن ف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـص ــرح
ال ـك ـب ـي ــر ،شـ ـك ــراً ل ـل ـفــرقــة ال ـمــوس ـي ـق ـيــة
الرائعة بقيادة األستاذ وسام خصاف.

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

يـ ـحـ ـتـ ـفـ ــي إك ـ ـس ـ ـب ـ ــو 2020
دب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،بـ ـ ـعـ ـ ــد غ ـ ـ ـ ـ ــد ،الـ ـ ـ ــذي
ي ـص ــادف  18ديـسـمـبــر ال ـج ــاري،
باليوم العالمي للغة العربية.
أع ـل ـن ــت ذلـ ــك ش ــون ــا م ــاك ـغ ــي نــائــب
رئيس االتصال في «إكسبو  2020دبي»،
خالل اإلحاطة اإلعالمية ،وقالت :سوف يتم
تـنـظـيــم فـعــالـيــة فــي جـنــاح االس ـتــدامــة ،لــاحـتـفــاء
بــالـمـنــاسـبــة ،بــال ـت ـعــاون م ــع جــامـعــة الـ ــدول الـعــربـيــة،
ب ـح ـضــور أح ـم ــد أب ــو ال ـغ ـيــط األم ـي ــن ال ـع ــام لـجــامـعــة ال ــدول
العربية ،والدكتور علي عبد الله موسى األمين العام للمجلس
الدولي للغة.

س

ب
و
»
ي
حتفي

تواصل

وذكــرت شــونــا مــاكـغــي ،أن اللغة العربية إحــدى لـغــات الـتــواصــل بين
الـشـعــوب ،وتـحـظــى بــأهـمـيــة كـبـيــرة ،ويـبـلــغ عــدد المتحدثين بـهــا أكثر
من  400مليون شخص ،ويتوزع متحدثوها بشكل رئيس في الوطن
العربي.
وتعتبر اللغة العربية ،أحد أركــان التنوع الثقافي للبشرية ،ومن
أكثر اللغات انتشاراً واستخداماً في العالم ،ويحتفل العالم باليوم
العالمي للغة العربية ،في الثامن عشر من ديسمبر سنوياً.

اللغة السادسة

وتـ ــم اخ ـت ـي ــار هـ ــذا ال ـت ــاري ــخ ،ل ــاح ـت ـف ــاء ب ــال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ألنـ ــه ال ـي ــوم
ال ــذي اتـخــذت فـيــه الـجـمـعـيــة الـعــامــة لــأمــم الـمـتـحــدة فــي عــام ،1973
قــرارهــا الـتــاريـخــي ،بــأن تـكــون الـلـغــة الـعــربـيــة لـغــة رسـمـيــة ســادســة في
المنظمة ،ويزخر تاريخ اللغة العربية ،بالشواهد التي تبين الصالت
الـكـثـيــرة والــوثـيـقــة ،الـتــي تــربـطـهــا بـعــدد مــن لـغــات الـعــالــم األخ ــرى ،إذ

تصوير :إبراهيم صادق

إبراز الدور

التاريخي للغة الضاد كأداة
الستحداث المعارف وتناقلها

عر
بية

دبي-وائلنعيم

م ـج ــدداً عـلــى الـ ــدور الـهــام
الذي تؤديه اللغة العربية،
التي تعلب دوراً هاماً في مد
جسور التواصل بين الناس في
مجاالت الثقافة والعلم واألدب،
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـج ـ ــاالت الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة،
وسـ ـ ـ ــوف يـ ـسـ ـل ــط إكـ ـسـ ـبـ ــو  2020دب ـ ــي،
ال ـض ــوء ع ـل ــى إب ـ ــراز ال ـ ــدور ال ـت ــاري ـخ ــي ،ال ــذي
تـضـطـلــع ب ــه الـلـغــة الـعــربـيــة ،ك ــأداة السـتـحــداث
المعارف وتناقلها ،فضال ً عن كونها وسيلة لالرتقاء
بالحوار وإرساء أسس السالم.

ة ال
ب ال ل غ

رحالت تعليمية

ودعت شونا ماكغي ،زوار إكسبو ،لالنضمام إلى الرحالت التعليمية
التي تم تصميمها لترجمة أسابيع الموضوعات العشرة ،على مدى
األشـهــر الـسـتــة إلكـسـبــو  2020دب ــي ،وذل ــك فــي إط ــار بــرنــامــج اإلنـســان
وك ــوك ــب األرض ،ح ـي ــث ت ـس ـت ـك ـشــف أخ ـط ــر ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي ت ــواج ــه
كــانــت الـلـغــة الـعــربـيــة ح ــاف ــزاً إلــى
ال ـب ـش ــري ــة ،وأهـ ــم ال ـف ــرص ال ـســان ـحــة ل ـهــا م ــن مـنـظــور
إنـ ـت ــاج ال ـم ـع ــارف ون ـش ــره ــا ،كـمــا
ثقافي ،واجتماعي ،وبيئي ،واقتصادي.
ســاعــدت عـلــى نـقــل الـمـعــارف العلمية
كـ ـمـ ــا دع ـ ـ ــت مـ ــاك ـ ـغـ ــي ،زوار إكـ ـسـ ـب ــو،
والـفـلـسـفـيــة الـيــونــانـيــة وال ــروم ــان ـي ــة إل ــى أوروب ــا
لـ ـ ــزيـ ـ ــارة أجـ ـنـ ـح ــة ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـش ــارك ــة،
ف ــي عـصــر الـنـهـضــة ،وأت ــاح ــت لـغــة ال ـضــاد،
للتعرف إلى تجاربهم الغنية بالعديد
إقــامــة ال ـحــوار بـيــن الـثـقــافــات ،عـلــى طــول
م ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات ف ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
الـ ـمـ ـسـ ــالـ ــك ال ـ ـبـ ــريـ ــة وال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة ل ـط ــري ــق
الـ ـمـ ـجـ ــاالت ،والـ ـتـ ـع ــرف إل ـ ــى ث ـقــافــة
الـحــريــر ،مــن ســواحــل الـهـنــد إلــى الـقــرن
وعـ ـ ــادات ال ـش ـع ــوب ،وت ـص ــوي ــب أي
األفريقي.
مفاهيم أو أفـكــار خاطئة ،قــد تكون
تكونت لديهم عن بعض البلدان.
دور مهم
واس ـت ـعــرضــت ش ــون ــا مــاك ـغــي ،خــال
وي ـع ـت ـب ــر م ـ ــوض ـ ــوع ال ـ ـي ـ ــوم الـ ـع ــالـ ـم ــي ل ـل ـغــة
» شونا ماكغي
اإلحــاطــة اإلعــامـيــة ،الـفـعــالـيــات واألنـشـطــة
ال ـع ــرب ـي ــة ل ـه ــذا الـ ـعـ ــام ،ت ـح ــت عـ ـن ــوان «ال ـل ـغ ــة
التي سيتم تنظيمها حتى يوم السبت المقبل.
العربية والتواصل الحضاري» ،بمثابة نداء للتأكيد

«اتكلم عربي»

في الجناح المصري

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

دبي-مرفتعبدالحميد
نظم الجناح المصري في إكسبو  2020دبي فعالية «اتكلم
عربي» بحضور نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيــرة الدولة للهجرة
وش ـ ــؤون ال ـم ـصــري ـيــن ب ــال ـخ ــارج ع ـل ــى ه ــام ــش االح ـت ـف ــال بــال ـيــوم
العالمي للغة العربية.
وتستمر فعاليات الـمـبــادرة الرئاسية «اتكلم عــربــي» ،والتي
ت ـهــدف إل ــى ح ـمــايــة ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة وت ـعــزيــز مـكــانـتـهــا بــاعـتـبــارهــا
ال ـح ــاض ــن األسـ ــاسـ ــي ل ـل ـه ــوي ــة ال ــوط ـن ـي ــة ،ح ـت ــى  18م ــن ال ـش ـهــر
الجاري.
وشهدت الوزيرة نبيلة مكرم الــورش التفاعلية مع األطفال
وذوي ـه ــم م ــن زوار ال ـج ـن ــاح ،ال ــذي ــن ت ـفــاع ـلــوا م ــع ال ـ ــورش الـتــي
تـمـيــزت بــاألسـلــوب الـشـيــق والـتــرفـيـهــي كــونـهــا صـمـمــت لـتـنــاســب
شريحة األطفال المصريين بالخارج ،األمــر الــذي أشــاع أجــواء
م ــن ال ـح ـمــاس بـيــن ال ـ ــزوار ،م ــن ك ــل الـجـنـسـيــات حـتــى م ــن غـيــر
المتحدثين بالعربية ،كما تــم تقديم ألـعــاب إلكترونية تهدف
لـلـحـفــاظ ع ـلــى ال ـه ــوي ــة الــوط ـن ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة ال ـم ـصــريــة وتــرسـيــخ
االنتماء لدى األطفال المصريين المقيمين بالخارج.
وج ــرى أيـضــاً تـعــريــف األط ـفــال بــالـتـطـبـيــق اإللـكـتــرونــي «اتـكـلــم
ع ــرب ــي» ،لـيـكــون أول تـطـبـيــق إلـكـتــرونــي لـتـعـلـيــم الـلـغــة الـعــربـيــة
وموجه للمصريين بالخارج ،بطريقة مصممة بغرض التعرف
ع ـل ــى ال ـث ـق ــاف ــة وال ـت ـق ــال ـي ــد ال ـم ـص ــري ــة وال ـع ــرب ـي ــة ،ل ـل ـح ـفــاظ عـلــى
الهوية من خالل تجربة ممتعة ،بالتعاون مع دار نهضة مصر
للنشر ،بهدف خلق ربط بين هذه األجيال وبين وطنهم األم.
وتـتـضـمــن الـفـعــالـيــات أنـشـطــة تــرفـيـهـيــة وثـقــافـيــة ألبـنــائـنــا من
ســن  4سـنــوات حتى  14عــامــا؛ لتعلم اللغة العربية والثقافة
والـهــويــة الـمـصــريــة والـعــربـيــة ،كـمــا سيتضمن يــوم  18ديسمبر
ج ـل ـس ــة حـ ــواريـ ــة ح ـ ــول الـ ـمـ ـبـ ــادرة ال ــرئ ــاس ـي ــة «ات ـك ـل ــم ع ــرب ــي»،
بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.
كما تفقدت نبيلة مكرم ،الجناح المصري ،يرافقها السفير
عمرو عباس مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات.
وأكدت وزيرة الهجرة خالل تفقدها أن المشاركة المصرية
بمعرض «إكسبو  2020دبي» مميزة للغاية ،وجاءت بالشكل

الـ ــائـ ــق ب ـم ـك ــان ــة م ـص ــر وث ـق ـل ـه ــا ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوي ـي ــن؛ اإلق ـل ـي ـم ــي
والعالمي ،وأن الجناح يليق باسم الــدولــة المصرية وتاريخها
ّ
الـعــريــق ،وي ـقــدم مـصــر فــي ث ــوب «الـجـمـهــوريــة ال ـجــديــدة» الـتــي
نـعـيــش تـكــونـهــا اآلن ،ومــا تمثله كــوجـهــة سـيــاحـيــة واسـتـثـمــاريــة
متميزة بالمنطقة؛ لما تتمتع به من مشروعات قومية عمالقة
ف ــي م ـج ــال ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ،وإجـ ـ ــراءات ل ـج ــذب االس ـت ـث ـم ــارات
األجـنـبـيــة ومــدن ذكـيــة ومـنــاطــق صـنــاعـيــة ،ويـظـهــر كــل ذلــك في
امتداد واضح من حضارتنا وتاريخنا العريق.

حضارة عريقة

جانب من الفعالية في الجناح المصري

وتفقدت الوزيرة أرجاء مبنى الجناح المصري ،والذي يعكس
ال ـح ـض ــارة ال ـم ـص ــري ــة وأهـ ــم س ـم ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـم ـص ــري ــة عـبــر
ال ـت ــاري ــخ ،الـ ــذي يـتـضـمــن ع ــرض ت ــاب ــوت ل ـل ـكــاهــن بـسـمــاتـيــك بــن
أوزيــر ،وهــو تــابــوت أثــري ،تــم اكتشافه مــؤخــراً بمنطقة سقارة
األثرية ،كما تفقد مجموعة من المستنسخات األثرية خاصة
ب ـم ـق ـت ـن ـيــات ال ـم ـل ــك تـ ــوت ع ـن ــخ آم ـ ــون ،ت ـش ـمــل ال ـق ـن ــاع الــذه ـبــي
والتابوت الملكي وكرسي العرش .كما شاهدت الــوزيــرة نبيلة
م ـكــرم ال ـعــرض ال ـج ــذاب لـكــافــة ال ـت ـطــورات ال ـتــي تـشـهــدهــا مصر
حالياً في مختلف المجاالت ،ومنها :الصناعة والبنية التحتية
وال ـمــدن الــذكـيــة وال ـم ـشــروعــات الـقــومـيــة ،وذل ــك عـبــر شــاشــات
تفاعلية على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة.

مستقبل زاهر

وح ــرص ــت ع ـلــى ت ـقــديــم ال ـش ـكــر ل ـل ــدك ـت ــورة نـيـفـيــن ج ــام ــع وزي ــرة
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة ع ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم ال ـج ـن ــاح ال ـم ـص ــري ب ـم ـعــرض
«إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي ،وم ـ ــا شـ ـه ــده ال ـج ـن ــاح مـ ــن إقـ ـبـ ــال كـبـيــر
وإشــادات مختلفة ،تعكس اإلعــداد والدقة في شكل التنظيم
والمحتوى للمعرض ،وما عكسه الجناح من عظمة الحضارة
الـمـصــريــة الـتــي تـبـعــث عـلــى الـفـخــر ،وتـكـشــف قـصــة الـمـصــريـيــن
وإن ـج ــازات ـه ــم ال ـســاب ـقــة وال ــراه ـن ــة ،ب ـجــانــب ال ـت ـع ـ ّرف إل ــى حـقـبــة
ج ــدي ــدة م ــن الـ ـفـ ــرص ،واالحـ ـتـ ـف ــال ب ــرؤي ــة ت ــؤس ــس لـمـسـتـقـبــل
م ــزده ــر لـلـسـيــاحــة ،وال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة ،وال ـت ـع ـل ـيــم ،وغ ـيــرهــا مــن
المجاالت في مصر.
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لفتة استثنائية تتماشى مع أهمية المناسبة

«إنستغرام» يحتفي بالخمسين عبر «فلتر» خاص
دبي-البيان
اح ـت ـفــل م ــوق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي «إن ـس ـت ـغ ــرام» ب ـع ـيــد االت ـح ــاد
ال ـخ ـم ـس ـيــن ل ــدول ــة اإلم ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـت ـح ــدة ب ــإط ــاق ــه «ف ـل ـتــر»
الواقع المعزز باالشتراك مع إكسبو  2020دبي ،ووزارة الخارجية
وال ـت ـعــاون ال ــدول ــي .وت ــم تـطــويــر فـلـتــر الــواقــع الـمـعــزز بــالـتـعــاون مع
وك ــال ــة «ت ــي ب ــي دب ـل ـيــو إي ــه راد» ب ــدب ــي ،وأص ـب ــح م ـت ــاح ــاً اآلن عـلــى
صفحة «إنستغرام» الخاصة بالمعرض (@.)Expo2020Dubai
ويـتــم تفعيل الفلتر عند توجيه الـكــامـيــرا إلــى كلمة اإلم ــارات أو
جــواز سفر إكسبو ،ويشتمل على علم اإلمــارات مقترناً باأللعاب
النارية والنشيد الوطني ،ورقم  50باللون الذهبي ،احتفاءً بمكانة
الدولة الستضافتها معرض إكسبو الدولي بالتزامن مع احتفالها
بيوبيل الذهبي.

مسار ملهم

وقال ريحان أسد ،الرئيس التنفيذي لبرامج الفعاليات في إكسبو
 2020دب ــي« :لـقــد تـمـكـنــت دول ــة اإلمـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة على
م ــدى  50عــامــاً مــن رس ــم مـســار مـلـهــم ،لـقــدرتـهــا عـلــى الـجـمــع بين
المجتمعات ،ودعمها لإلبداع والتنوع .وقمنا بمحاكاة هذه الروح
القائمة على التعاون والوحدة في «إكسبو  2020دبي» ،وتتماشى
شراكتنا مع «إنستغرام» تماماً مع شعارنا «تواصل العقول وصنع
المستقبل» ،لنحتفي ســويــاً بــرحـلــة اإلم ــارات الملهمة واسـتـبـشــاراً
بالسنوات القادمة».

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

ويمكن لمجتمع  Instagramاستخدام الفلتر من خالل:
 .1زيارة صفحة (@ )Expo2020Dubaiعلى «إنستغرام» ،ومن
ثــم حفظ الفلتر مــن مــن قسم فلتر الــواقــع الـمـعــزز[ ،أو] النقر
على «تصفح التأثيرات» من قسم (القصص) والبحث عن اسم
«اليوم الوطني لدولة اإلمارات»
 .2ح ــال إك ـمــال عـمـلـيــة الـحـفــظ ،قــم بـتــوجـيــه الـكــامـيــرا إل ــى «ج ــواز

إكسبو» ،وشاهد علم اإلمارات وهو يرتفع.
 .3النشر والمشاركة
وأصبح بإمكان أي شخص اآلن إنشاء فلتر الواقع المعزز ()AR
بــاسـتـخــدام  ،Spark AR Studioوه ــو ع ـبــارة عــن نـظــام أســاســي
ل ـل ــواق ــع ال ـم ـع ــزز ل ـن ـظــامــي ال ـت ـش ـغ ـيــل «م ـ ــاك» و «وي ـ ـن ـ ــدوز» ،يـتـيــح
لألشخاص إنشاء تأثيرات الواقع المعزز للكاميرات المحمولة.

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

مسرعات األعمال تعزز تمكين الشركات الناشئة
دبي-البيان

والمتخصصين وإتاحة إمكانية الوصول إلى صناع القرار ومصادر
التمويل ،بما يشكل منظومة متكاملة تضمن إنجاح األفكار ذات
الـقـيـمــة و تـحــويـلـهــا إل ــى م ـشــاريــع واع ــدة وب ـه ــذا اإلط ــار اسـتـعــراض
النوفلي قصص نجاح األعمال ،التي تأسست في حاضنة األعمال
 in5أو ف ــي مــدي ـنــة دب ــي لــإن ـتــرنــت وت ـحــول ـهــا ل ـن ـم ــاذج ي ـق ـتــدى بـهــا
إقليمياً وعالمياً في تحويل األفكار المبدعة إلى مؤسسات ناجحة
وعالمات هامة وشركات مليارية «يونيكورن».

شاركت مدينة دبي لإلنترنت وحاضة األعمال «إن فايف» ،ضمن
أع ـم ــال الـنـسـخــة ال ـس ــادس ــة لـقـمــة «ت ــي آي إي» الـعــالـمـيــة الـمـنـصــة
األكـبــر مــن نوعها المتخصصة بتعزيز مجتمع ريــادة األعـمــال التي
انطلقت أمس في مركز المؤتمرات بـ«إكسبو  2020دبي» بحضور
وم ـش ــارك ــة أب ــرز ال ـش ــرك ــات ال ـنــاش ـئــة وص ـن ــاع ال ـق ــرار ورواد األع ـم ــال
باإلضافة إلى مختلف الجهات الحكومية المعنية ،الذين اجتمعوا
لمشاركة الــرؤى والـخـبــرات واسـتـعــراض أنـجــح الـمـمــارســات لتنمية
المشاريع الناشئة ودعم ريادة األعمال في المنطقة.

دور جوهري

وجـ ــاءت م ـشــاركــة ورع ــاي ــة مــديـنــة دب ــي لــإن ـتــرنــت لـقـمــة ت ــي آي إي
العالمية اسـتـكـمــاالً لــدورهــا الـجــوهــري كــأول وأكـبــر مجمع أعـمــال
فــي المنطقة مخصص لقطاعات التكنولوجيا ،ودورهــا األساسي
في دعم الشركات الناشئة في مجاالت التكنولوجيا منذ أكثر من
 20عــامــاً تـمـكـنــت مــن خ ــال جـهــود ال ـت ـعــاون مــن الـتــوســع وتـعــزيــز
التحول الرقمي محلياً وإقليمياً ،ودعم مجتمع ريادة األعمال.
وتستمر أعمال النسخة السادسة من قمة تي آي إي العالمية
لغاية  16ديسمبر الجاري ،وهي متاحة أيضاً للمتابعة عبر منصة
الحدث اإللكترونية.

بيئات محفزة

وتـ ـح ــدث س ـع ـي ــد ال ـن ــوف ـل ــي ،م ــدي ــر ح ــاض ـن ــة األعـ ـمـ ــال «إن ف ــاي ــف»
ف ــي جـلـســة ح ــول «م ـح ـف ــزات االب ـت ـك ــار وتـمـكـيــن مـجـتـمـعــات ري ــادة
األع ـم ــال» عــن ال ــدور الـحـيــوي لـحــاضـنــات وم ـســرعــات األع ـم ــال في
تـمـكـيــن رواد األع ـم ــال وأص ـح ــاب ال ـم ــواه ــب وال ـش ــرك ــات الـنــاشـئــة،
بفضل ما تقدمه من بيئات عمل محفزة وجامعة لعوامل النمو
من حيث الربط المباشر بين أصحاب األفكار والمشاريع والخبراء

حوا
إعداد:نهى ّ
يمكن ألي شخص في أي مكان في العالم االنغماس في سحر إكسبو
 2020دب ــي مــع األص ــدق ــاء والـعــائـلــة ،وذل ــك بـفـضــل الـتـجــربــة الــرقـمـيــة
الـغـنـيــة ال ـتــي يــوفــرهــا الـمـعــرض لـمــايـيــن الـ ــزوار س ــواء كــانــوا فــي أرض
الواقع أو عن بعد من جميع أنحاء العالم.
وأفاد مقال في موقع مجلة «آب ديفيلوبر» أن الحدث من خالل
تطبيق إكسبو دبــي االفتراضي «إكسبلورر» المتوفر على نظامي «إي
او إس» و«انـ ــدرويـ ــد» وض ــع م ـع ـي ــاراً ج ــدي ــداً إلم ـكــان ـيــة وصـ ــول ال ـنــاس
ودمجهم في المناسبات الكبرى ،كما أنه وسع رؤية إكسبو العالمية
لمفهوم «تواصل العقول وصنع المستقبل» في عالم «ميتافيرس»
االف ـتــراضــي ال ــذي يــربــط الـمــايـيــن فــي جـمـيــع أن ـحــاء الـعــالــم بـفـعــالـيــات
إكسبو .فتجربة تعدد الالعبين على نظامي «اندرويد» و«أي او اس»
وال ـمــدعــومــة بــواسـطــة خــدمــات عـلــى الـسـحــابــة ،وف ـقــاً لـلـمـقــال ،تتيح
االت ـصــال بـيــن الـمـسـتـخــدمـيــن فــي الـمــوقــع وعــن بـعــد ،وتـشـكــل واحــدة
مــن أكـبــر عـمـلـيــات الـتــوظـيــف فــي الـعــالــم لــروابــط الـسـحــابــة الـمـسـتـمــرة
مــا يـتـيــح لـمــايـيــن الـ ــزوار فــي الـمــوقــع بـتـجــربــة ن ـظ ــارات ال ــواق ــع الـمـعــزز
المتوافقة بدقة مع مواقع العالم الحقيقي ،كما أنها توائم الرقمي
التفاعلي االجتماعي على مساحة موقع إكسبو ،في عالم حي مبني
من ملفات معمارية للموقع وثري بالمحتوى والتجارب.

توحيد عالمين

وم ــن نــاحـيــة تــوحـيــد الـعــالـمـيــن الــرقـمــي وال ــواق ـع ــي ،أف ــاد الـمـقــال بــأنــه
يمكن للمستخدم تخصيص الـصــورة الــرمــزيــة «اآلفــاتــار» الخاصة به،
والتي تعمل بالذكاء االصطناعي ،والتواصل مع اآلخرين في الوقت
الفعلي .فأي زائر في موقع إكسبو ،قد يرى صديقاً من الجانب اآلخر
من العالم (ينظر إليه من خالل عدسة هاتفه) كصورة رمزية ،حيث
يشاركان الخبرات والتواصل عبر إنشاء مجموعة وإرسال رسائل.
كما ستربط األجهزة الموجودة في الموقع بين العالمين الواقعي
وال ــرق ـم ــي .فـ ُتـظـهــر ال ـشــاشــات الــذك ـيــة ط ــرق ع ــرض لـلـمـحـتــوى الــرقـمــي
لـتـحـسـيــن ال ـم ـش ـهــد ال ـم ــادي لـ ـل ــزوار ،وق ــد ت ــم تـصـمـيــم تـطـبـيــق سـطــح
المكتب لتقليد قدرات تطبيقات الهاتف المحمول من خالل االتصال
ب ـن ـفــس ال ـخ ــدم ــات ال ـس ـحــابــة ل ـل ـم ـح ـتــوى ال ـم ـح ـلــي وعـ ــرض «االفـ ــاتـ ــار».

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

وضع معياراً جديداً لتسهيل وصول الناس

مجلة أمريكية:

«إكسبو  -إكسبلورر»
يدمج العالم

ومــع «إكسبو دبــي إكسبلورر» يمكن للمستخدمين تخصيص الصور
الرمزية الخاصة بهم والـتــواصــل مــع اآلخــريــن فــي الــوقــت الفعلي عبر
الواقعي ـ الرقمي.

واقع معزز

بالنسبة للواقع المعزز ،أفــاد المقال أنــه باستخدام روابــط السحابة
«أي آر كـ ــور» م ــن «غ ــوغ ــل» ل ـم ـئــات م ــن ع ـم ـل ـيــات الـتـنـشـيــط ال ـخــاصــة
بالموقع ،يختبر الــزوار محتوى الواقع المعزز للترفيه والتعلم أينما
كــانــوا فــي إكسبو دبــي ،مــن بــوابــات غامضة إلــى أمــاكــن بعيدة وبحث
ع ــن ال ـك ـن ــوز ع ـبــر ال ـت ــاري ــخ وم ــواج ـه ــات م ـخ ـلــوقــات س ـح ــري ــة ،ف ــي أكـبــر
عمليات توظيف لروابط السحابة «أي ار كور» في العالم.
وأشار المقال إلى أن واجهات التأليف الجغرافي المكاني وشبكات
توصيل المحتوى العالمية لتحديث ونشر محتوى جديد في الوقت
الـفـعـلــي ،تـمـ ّـكــن الـمـصـمـمــون مــن إط ــاق تـجــارب واق ــع مـعــزز تفاعلية
ج ــدي ــدة م ــن أي م ـك ــان ف ــي إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي .وي ـت ــدف ــق ال ـم ـح ـتــوى
المدعوم بمجموعة من خدمات استضافة السحابة تلقائياً إلى جهاز
المستخدم عندما يقترب من موقع أو يتفاعل مع تجربة .هذا ويمكن
لـلــزوار عــن بعد الــوصــول إلــى محتوى وخـبــرات الــواقــع المعزز نفسها
عبر توأم رقمي متصل للموقع.

توأم رقمي

ووفقاً للمقال ،يغطي التوأم الرقمي أكثر من  200مبنى لمهندسين
معماريين عبر الموقع على طــول مساحته  4.38كيلومترات مربعة
بـمــا ف ــي ذل ــك  192ج ـنــاحــاً ف ــري ــداً ،حـيــث أم ـضــى م ـئــات الـفـنــانـيــن أكـثــر
من عامين في إنشاء النسخة المتماثلة الرقمية وتعزيزها باإلضاءة
الديناميكية والتركيبات الفنية والـتـجــارب المتحركة والـنـظــارات .وتم
استخدام الواقع االفتراضي لتطوير التصميمات والتجارب حتى قبل
بناء الموقع .وأشــار المقال إلى بناء التوام الرقمي بدرجة عالية من
الــدقــة مــن مـلـفــات «ك ــاد» الـخــاصــة بــالـمـهـنــدس الـمـعـمــاري وتــم التأكد
منها .ونظراً لحجم الموقع وتفاصيله ،فإنه من غير الممكن تحميله
على أجهزة الزوار ويتم بثه إلى الزائرين بناء على موقعهم وقربهم،
ه ــذا فــي وق ــت يــراعــي الـنـظــام ق ــدرات أداء ج ـهــاز ال ــزائ ــر لـتـقــديــم أعـلــى
جودة من التمثيل.
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رئيس التحرير المسؤول

مـنىبوسـمرة

حياكمـ
ّ
» عادل المرزوقي

استئناف الحضارة
ال تـكــاد الـحــركــة تـتــوقــف فــي أرج ــاء مـعــرض «إكـسـبــو 2020
دبي» ،ففي كل يوم يطل علينا بأمور جديدة ويطرق أبواب
ق ـضــايــا مـخـتـلـفــة ،جـلـهــا ت ـصــب ف ــي إط ــار اه ـت ـمــامــات الـعــالــم
أج ـم ــع ،وت ـس ـع ــى إلـ ــى م ـن ــاق ـش ــة ال ـم ـس ـت ـق ـبــل واس ـت ـش ــراف ــه،
ب ـهــدف وض ــع ح ـلــول مـخـتـلـفــة تـمـكـنـنــا مــن ت ـجــاوز الـتـحــديــات
الـتــي يـتــوقــع أن تــواجــه الـعــالــم يــومــاً مــا .جميل هــذا الـحــراك
الــذي نشهده في المعرض الدولي ،واألجمل أنه يتم على
أرض تـنـطــق بــالـعــربـيــة ،تـقــع فــي مـنـطـقــة كــانــت عـلــى ال ــدوام
مصدر نور وإشعاع حضاري للعالم أجمع ،من بين ثناياها
خ ــرج ــت ع ــدي ــد األم ـ ــم وت ــأس ـس ــت حـ ـض ــارات وول ـ ــدت ل ـغــات
مختلفة حروفها وكلماتها وأصواتها.
لقد أعاد معرض «إكسبو  2020دبي» الوهج إلى منطقتنا
ال ـع ــرب ـي ــة ،وس ـل ــط ال ـض ــوء ع ـل ــى م ــا ح ـق ـق ـتــه م ــن إنـ ـج ــازات،
ومــا تمتلكه مــن إرث حـضــاري ،وهــا هــو يـفـتــح الـعـيــون على
ل ـغ ـت ـن ــا ال ـع ــرب ـي ــة ،ال ـت ــي ي ـح ـت ـف ــي ب ـه ــا وب ـك ــل م ــا ت ـم ـت ـل ـكــه مــن
جماليات وث ــراء ،وهــو مــا تجسد على األرض ،عبر اختياره
ل ـم ـج ـم ــوع ــة ك ـل ـم ــات ت ـع ـب ــر ع ــن ف ـك ــرة ال ـم ـع ــرض ،وت ـع ـكــس
تقاليدنا وتكشف عن نظرتنا نحو المستقبل ،ونظرتنا إلى
الحضارات والثقافات األخــرى ،فتواجد الحرف العربي في
أرجــاء المكان ،فيه تأكيد على الهوية والثقافة التي ننتمي
لها ،وهو ترجمة لما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي بأن «استئناف الحضارة قرار وليس شعاراً».
بعد يومين ،يحتفي المعرض الدولي باليوم العالمي للغة
ال ـع ــرب ـي ــة ،بــوص ـف ـهــا ل ـغــة ال ـق ــرآن ال ـك ــري ــم ،وب ـكــون ـهــا واح ــدة
مــن أب ــرز لـغــات ال ـتــواصــل بـيــن ال ـش ـعــوب ،حـيــث يـصــل عــدد
الناطقين بها إلــى أكثر من  400مليون شخص ،فضالً عن
كونها اللغة الحضارية األولى في العالم لوقت طويل ،لقد
كــانــت لغة الـضــاد وال تــزال حاملة لرسالة إنسانية متنوعة
في مفاهيمها وأفكارها ،وتمكنت على مدار الوقت أن تكون
لغة حضارة إنسانية واسعة ،وبال شك أن احتفاء معرض
«إكسبو  2020دبي» بيومها العالمي ،فيه انعكاس لمدى
ال ـت ــأث ـي ــر وال ـع ـم ــق ال ـ ــذي ت ـت ـم ـتــع ب ــه هـ ــذه ال ـل ـغ ــة ،وال ـح ـض ــور
الالفت الذي تحظى به على الساحة الدولية.
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فعاليات «إكسبو»

قصة خبرية

«الشدة التلمسانية» تروي تاريخ الجزائر
دبي-مرفتعبدالحميد

الوقت

العرض

المكان

10:15

14:30

العيد الوطني لبنغالدش
إحاطة إعالمية /مالي

ساحة الوصل

15:30

عرض راقص البارغواي

ساحة البحر

16:00

المرأة في العالمين
اإلسالمي والعربي

جناح المرأة

20:00

موسيقى كازاخستان |
اليوم الوطني

10:15

العيد الوطني لبوتان

14:00

موسيقى  /مالي

اليوم

16:00

غداً

11:10

14:30

16:15

موسيقى Tribal Beats

عرض راقص  /األرجنتين

Business
Connect Centre

ساحة اليوبيل

مدرج دبي
ميلينيوم

ساحة الوصل

ساحة األرض

ساحة اليوبيل

إحاطة إعالمية  /بنغالدش Business
Connect
Centre
اليوم الوطني لجمهورية
مالي

ساحة الوصل

ال ـل ـبــاس ال ـت ـق ـل ـيــدي األص ـي ــل م ــن ال ـم ـقــومــات الـثـقــافـيــة
الـمـبـسـطــة النـتـمــاء ال ـح ـضــارة ألعــراف ـهــا الـتــراثـيــة ،الـتــي
ت ـبــرز قـيــم ص ـمــودهــا وارت ـقــائ ـهــا عـبــر الـتـمـســك بــالـهــويــة
والتعريف بالتقاليد التي تميزها لتظهر تنوعها التراثي
الــذي يــروي تاريخ تعاقب األجـيــال مستلهمة األصالة
وإرث األجداد.
وألن الـ ـج ــزائ ــر ت ـت ـم ـي ــز ب ـم ـس ــاح ـت ـه ــا ال ـك ـب ـي ــرة ،فـهــي
غـنـيــة بــاألزيــاء الـتـقـلـيــديــة مــن جـنــوبـهــا إلــى شمالها
ومــن شــرقـهــا إلــى غــربـهــا ،وبــالـتـنــوع الـثـقــافــي على
كــامــل ام ـتــداد جـغــرافـيـتـهــا ،إضــافــة إل ــى ضـخــامــة
تــراثـهــا ال ــذي يـظـهــر ث ــروة الـتـقــالـيــد وم ـيــزة الـتـنــوع
ال ـح ـض ــاري ف ــي األزي ـ ــاء ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،ف ـك ــل شـبــر
مــن الـمـنــاطــق الـجــزائــريــة يــروي رمــزيــة قومية
لربوع الوطن.
لـبــاس الـعــروس الـجــزائــريــة
التقليدي السيما عــروس
م ــديـ ـن ــة ت ـل ـم ـس ــان ال ـ ــذي
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـع ـ ــرض ـ ــه ال ـ ـج ـ ـن ـ ــاح
ال ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة
التنقل بإكسبو  2020ضمن
أس ـب ــوع ال ـس ـيــاحــة ال ـج ــزائ ــري ــة ،مـنـحـتــه
منظمة األمــم المتحدة للتربية والعلم
والـثـقــافــة «الـيــونـسـكــو» صـفــة «الـتــراث

اإلنساني العالمي» ،في عام  ،2012ضمن ما يسمى
بالتراث المادي ،مع لواحقه المتعلقة بحفل الزفاف
والـمـعــروف مـحـلـيــاً فــي الـجــزائــر ب ــ«ال ـشــدة» مـثــل حلي
ال ـع ــروس والـمــوسـيـقــى الـتـقـلـيــديــة ال ـمــراف ـقــة لـلـعــرس
ما أقنع اليونسكو أنه فعال ً تراث غير مادي فريد من
نــوعــه فــي الـعــالــم ،كــونــه يـحـكــي تــاريــخ الـجــزائــر الـثــري
بالحضارات العديدة المتعاقبة.
وتروي بعض القصص األسطورية لـ«الشدة»،
أن الجواهر التي تغطي العروس بأكملها تقريباً
تحميها من األرواح الشريرة والحسد ،إال أن
األكـيــد أنــه تــراث ثـقــافــي حــرص التلمسانيون
على صونه جيال ً بعد جيل ألنه يولد لديهم
شعوراً بالهوية واالستمرارية .
وتـ ـعـ ــد «الـ ـ ـش ـ ــدة» مـ ــن أسـ ــاسـ ـيـ ــات ج ـه ــاز
ال ـع ــروس تـلـبــس ي ــوم الـحـنــة وع ـنــدمــا تــزف
إل ــى بـيــت زوج ـه ــا ،وتـتــألــف مــن قـسـمـيــن،
ال ـ ـل ـ ـب ـ ــاس والـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ــوهـ ـ ــرات ،يـ ـتـ ـك ــون
الـ ـلـ ـبـ ــاس ف ـي ـه ــا م ـ ــن الـ ـجـ ـب ــة ال ـت ــي
ت ـ ـص ـ ـن ـ ــع م ـ ـ ــن ق ـ ـ ـم ـ ـ ــاش خ ـ ــاص
ه ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـس ـ ـ ــوج ،وت ـ ـ ـطـ ـ ــرز
ب ــأس ــاك ال ــذه ــب ال ـم ـعــروفــة
بـ ــاسـ ــم «ال ـ ـم ـ ـج ـ ـب ـ ــود» ،ت ــرت ــدي
فـ ــوق ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـعـ ـ ــروس س ـ ـت ـ ــرة ال ـق ـط ـي ـف ــة
بــاإلضــافــة لـلـشــاشـيــة الـمـطــرزتـيــن كذلك
بـ«المجبود» ،وغطاء شفاف للرأس.

الجناح األيرلندي
يحتفل بأعياد الميالد
مـ ــع اسـ ـتـ ـمـ ــرار احـ ـتـ ـفـ ــاالت األع ـ ـي ـ ــاد ع ـل ــى ق ـ ــدم وسـ ـ ــاق فــي
جميع أنحاء اإلماراتّ ،
يقدم الجناح األيرلندي في إكسبو
 2020دبي مجموعة من األنشطة الممتعة للضيوف من
جـمـيــع األع ـم ــار لــاسـتـمـتــاع ب ــال ــروح االحـتـفــالـيــة فــي خـطــوة
لـجـعــل هــذا الـمــوســم مــوسـمـ ًـا مـمـتـعـ ًـا ال ُيـنـســى فــي إكسبو
 .2020س ـت ـق ــدم ف ــرق ــة ع ــازف ــي إك ـس ـب ــو ال ـم ــوه ــوب ــة داخ ــل
ال ـج ـنــاح األي ــرل ـن ــدي ح ــدث ـ ًـا خ ــاص ـ ًـا لـعـيــد ال ـم ـيــاد ف ــي ســاحــة
ال ـج ـنــاح ال ـخــارج ـيــة  24ديـسـمـبــر ،حـيــث سـتــدعــو الـضـيــوف
م ــن جـمـيــع األع ـم ــار لــاسـتـمـتــاع بــأمـسـيــة احـتـفــالـيــة رائ ـعــة.
وسيشهد النشاط المبهج قـيــام الفرقة بــأداء المعزوفات
االحتفالية المفضلة مثل «»Fairytale of New York
و « »Do they Know it's ChristmasوAll I Want
 for Christmasوال ـع ــدي ــد م ــن ال ـع ــروض الـجـمـيـلــة مــع
ت ـش ـج ـي ــع ال ـض ـي ــوف ع ـل ــى ال ـغ ـن ــاء مـ ـعـ ـ ًـا .وس ـت ـش ـه ــد خ ــدم ــة
ً
أغان من كتاب
أيضا قيام العازفين بأداء
الترانيم الجميلة
ٍ
األغاني األيرلندي الذي يضم كالسيكيات يعرفها الجميع
ويحبونها( .دبي -البيان)

وجه من «إكسبو»

فرانسوا ماياما ..سفير الفلكلور األفريقي
دبي ــ أحمد يحيى
ً
جانبا من أهداف «إكسبو
يمثل التعرف على الثقافات والتواصل مع اآلخر
 2020دب ــي» ،وهــو حــالــة حقيقية تلمسها خــال الـتـجــوال بـيــن جـنـبــات هــذا
الـ ـح ــدث ال ـع ــال ـم ــي ال ـض ـخ ــم ال ـ ــذي ي ـج ـمــع ش ـع ــوب ال ـع ــال ــم ف ــي سـيـمـفــونـيــة
تتناغم ألحانها بشكل رائع ،فيما يتيح للزائرين فرصة جيدة للتعرف على
دول قد تكون في بعض األحيان المرة األولى التي نسمع بها وعن عاداتها
وث ـقــافــات ـهــا ،م ـثــل «أفــري ـق ـيــا الــوس ـطــى» ال ـتــي اح ـت ـفــت ب ـهــا ســاحــة ال ــوص ــل فــي
قلب «إكسبو  2020دبي» ،ضمن األيام الوطنية للدول المشاركة في هذا
الحدث الفريد.
م ــن جـهـتـهــا ت ـقــدم ال ـف ـنــون االس ـت ـعــراض ـيــة ال ـتــراث ـيــة والـشـعـبـيــة حــالــة نــوعـيــة

ت ـ ـ ـجـ ـ ــذب م ـ ـ ــن خ ـ ــال ـ ـه ـ ــا ال ـ ـج ـ ـم ـ ـه ـ ــور لـ ـمـ ـت ــابـ ـعـ ـتـ ـه ــا
واالس ـت ـم ـت ــاع ب ـه ــا ،وم ــن ث ــم ال ـت ـع ــرف ع ــن قــرب
ع ـل ــى ال ـ ـ ــدول ،ف ـي ـم ــا ي ـت ــول ــى ف ــرانـ ـس ــوا م ــاي ــام ــا،
راقص في الفرقة الوطنية الفلكلورية ،عبر ما
يقدمه من لوحات فنية ،إيصال رسالة جاذبة
ع ــن وط ـن ــه ل ـكــل ش ـع ــوب ال ـع ــال ــم ،وال ـت ـعــريــف
بهوية بــاده من خالل رقصات شعبية جميلة
وبـ ـسـ ـيـ ـط ــة تـ ـعـ ـك ــس تـ ـف ــاصـ ـي ــل ح ـ ـيـ ــاة هـ ـ ــذا ال ـب ـل ــد
األف ــري ـق ــي ،ح ـي ــث ي ـق ــول :أت ـي ــت إلـ ــى ه ـن ــا ل ـك ــي أرى
ال ـع ــال ــم ب ـع ـيــون إك ـس ـبــو وم ــن ث ــم ن ـقــل م ـع ـلــومــات عــن
ب ــادي إل ــى زوار ال ـم ـعــرض ال ـض ـخــم ،مــن خ ــال مــا نـقــدمــه

مــن حـفــات متنوعة يستمتع بها ال ــزوار ،ومــن ثم
يتواصلون معنا ليعرفوا أكثر عن شعبنا.
ويـبـيــن فــران ـســوا أن «إك ـس ـبــو  2020دب ــي» أتــاح
ل ــه ف ــرص ــة ع ـظ ـي ـمــة ل ـكــي ي ـع ــرف زواره ال ـك ـث ـيــر عــن
وطـنــه ،معتبراً أن هــذا الـمـعــرض العالمي مذهل
ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،ب ـم ــا ي ـض ـمــه م ــن ف ـع ــال ـي ــات ال حـصــر
لـهــا ،حـيــث الـعــالــم يجتمع هـنــا ،وهــو أمــر بالنسبة
لــه شـيــق ج ــداً ،خــاصــة وه ــو ال ــذي يـعـيــش فــي مـكــان
بـعـيــد فــي أفــريـقـيــا ،مـبـيـنـ ًـا أنــه سـيـعــود لــوطـنــه بــذكــريــات
ثرية يحكيها ألصدقائه وعائلته عن اإلمارات وهذا الحدث
الضخم ،مؤكداً أنها تجربة ستظل عالقة بذهنة مدى الحياة.

