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بنما ..إسهامات تدعم المناخ

«رحلة الحياة» تاريخ ومستقبل الجزائر

» المهيري تتجول داخل الجناح البنمي | من المصدر

» عهود الرومي خالل زيارتها الجناح الجزائري | من المصدر

دبي  -وام
زارت مـعــالــي عـهــود بـنــت خـلـفــان الــرومــي وزي ــرة دولــة للتطوير
الحكومي والمستقبل ،جناح دولة الجزائر في إكسبو 2020
دبـ ــي ،الـ ــذي ي ـقــع ف ــي مـنـطـقــة ال ـت ـن ـقــل وي ـح ـمــل ش ـع ــار «رح ـلــة
ال ـح ـي ــاة» ،ح ـيــث ك ــان ف ــي اسـتـقـبــالـهــا ع ـط ــار م ـخ ـتــار الـمـفــوض
ال ـع ــام ل ـج ـنــاح ال ـج ــزائ ــر ،وم ــدي ــر ال ـج ـنــاح ال ـج ــزائ ــري اورح ـم ــون
مقران.
وتعرفت الرومي خالل الزيارة على تاريخ الجزائر العريق،
واطـ ـلـ ـع ــت ع ـل ــى الـ ـمـ ـش ــاري ــع الـ ـتـ ــي تـ ـق ــوده ــا فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن

دبي  -وام

الـمـجــاالت الـتــي تــركــز عـلــى الـطــاقــة الـمـتـجــددة والـبـنـيــة التحتية
الرقمية ومدن المستقبل ،ومبادرات تمكين الشباب.
وأش ـ ـ ـ ــادت ال ـ ــروم ـ ــي بـ ـتـ ــاريـ ــخ ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ومـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــا ل ـب ـن ــاء
الـمـسـتـقـبــل ،وأث ـن ــت ع ـلــى ال ـع ــاق ــات اإلي ـجــاب ـيــة ال ـم ـث ـمــرة الـتــي
تجمع بين حكومتي اإلمارات والجزائر في مختلف المجاالت،
مؤكدة أن إكسبو  2020دبي ،يمثل منصة لتعزيز الشراكات
ال ــدول ـي ــة ،ون ـم ــوذج ــاً ل ـتــاقــي ال ـع ـقــول وت ـكــامــل ال ـج ـهــود لـبـنــاء
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،م ــا ي ـتــرجــم رؤى ق ـي ــادة دولـ ــة اإلمـ ـ ــارات بـتــرسـيــخ
ن ـ ـم ـ ــوذج ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون وم ـ ـش ـ ــارك ـ ــة الـ ـمـ ـعـ ــرفـ ــة وال ـ ـخ ـ ـب ـ ــرات ل ـخ ـي ــر
المجتمعات واألجيال القادمة.

زارت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي
والبيئة ،جناح جمهورية بنما في إكسبو  2020دبــي ،وكانت
في استقبالها آني الم تشونج ،مديرة الجناح.
وعبر رحلة بتقنيات الواقع االفتراضي ،تعرفت معاليها إلى
مــزيــد مــن التفاصيل عــن قـنــاة بنما الــرابــط الـمــائــي الـحـيــوي بين
المحيطين الهادئ واألطلسي ،وأهمية هذه الدولة نقطة ربط
بين األمريكتين والعالم.
ون ــاق ـش ــت مـعــالـيـهــا م ــع ال ـقــائ ـم ـيــن ع ـلــى ال ـج ـن ــاح جـهــود

العمل من أجل البيئة والمناخ ،واستمعت إلى شرح مفصل
عــن اإلسـهــامــات الـمـحــددة وطـنـيــاً لبنما ضـمــن الـتــزامـهــا العمل
م ــن أجـ ــل ال ـم ـن ــاخ .وأع ــرب ــت ع ــن ام ـت ـن ــان ـه ــا ب ـم ـش ــارك ــة ك ــل مــن
وزي ــر الـتـجــارة والـصـنــاعــة فــي جـمـهــوريــة بـنـمــا ،رام ــون إي ــدواردو
مــارتـيـنـيــز دي ال ج ــواردي ــا ،ووزي ــرة الـخــارجـيــة إريـكــا مــويـنــز ،في
جلسة نقاشية أقيمت أخيراً بعنوان «الرؤى والرحالت» ضمن
سـلـسـلــة خ ــاص ــة م ــن ال ـم ـح ــادث ــات الـمـلـهـمــة ع ـق ــدت ف ــي جـنــاح
الـمــرأة ،وتـنــاولــت الـقــوالــب النمطية الشائعة بـشــأن األجـنــاس،
ونــاق ـشــت مـجـمــوعــة أف ـك ــار م ــن أج ــل مـسـتـقـبــل ُيـعـنــى بـتـحـقـيــق
المساواة بين الجنسين.

مذكرة
تفاهم

جانب من الفعالية
في جناح فزعة |
البيان

لتطوير خدمات
الملكية الفكرية

«منظومة التطوير»
طريق الريادة المؤسسية

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

نـظـمــت شــرطــة أبــوظ ـبــي م ـحــاضــرة تـخـصـصـيــة ع ــن «ت ـطــويــر مـنـظــومــة
ال ـت ـطــويــر والـتـغـيـيــر ف ــي شــرطــة أب ــوظ ـب ــي» وذل ــك ب ـج ـنــاح «ف ــزع ــة» فــي
إك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي ،ان ـط ــاق ـ ًـا م ــن ح ــرص ـه ــا ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق أولــوي ـت ـهــا
«الـ ــريـ ــادة ال ـم ــؤس ـس ـي ــة» ،والـ ـه ــدف االس ـت ــرات ـي ـج ــي «ت ــرس ـي ــخ اإلب ـ ــداع
واالبتكار والجهوزية للمستقبل».
وأك ــد ال ـم ـقــدم الــدك ـتــور الـمـهـنــدس نــاصــر مـحـمــد ال ـســاعــدي ،رئـيــس
قسم التطوير والتغيير بإدارة االبتكار واستشراف المستقبل أهمية
منهجية الـتـطــويــر والـتـغـيـيــر فــي الـحـكــومــات والـعـمــل األمـنــي ودورهــا
في دعم اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية.
واستعرضت المحاضرة العديد من المواضيع وأبرزها :استراتيجية
ال ـ ــذك ـ ــاء االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي ،والـ ـهـ ـيـ ــاكـ ــل ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة ال ـ ـمـ ــرنـ ــة ،وآل ـ ـيـ ــات
واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات م ــواجـ ـه ــة وبـ ـ ــاء ك ــوف ـي ــد  19واالس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـغ ـيــرهــا
م ــن األوب ـئ ــة والـ ـك ــوارث ،وم ـن ـظــومــة دع ــم ات ـخ ــاذ ال ـق ــرار ،وال ـم ـه ــارات
المتقدمة والمستقبلية لمنتسبي شرطة أبوظبي( .أبوظبي  -وام)

المذكرة

دبي  -وام
ّ
وقـ ـ ــع م ــرك ــز تـ ــدريـ ــب ال ـم ـل ـك ـي ــة ال ـف ـك ــري ــة ب ــاألم ــان ــة ال ـع ــام ــة
لمجلس الـتـعــاون ل ــدول الـخـلـيــج الـعــربـيــة ،مــذكــرة تفاهم
م ــع «ج ـم ـع ـي ــة اإلم ـ ـ ــارات ل ـل ـم ـل ـك ـيــة ال ـف ـك ــري ــة» ،ف ــي ج ـنــاح
المجلس في معرض «إكسبو  2020دبي»،بهدف تحقيق
التعاون المثمر بين الطرفين ،في مجال تطوير خدمات
الملكية الفكرية.
ّ
وقــع المذكرة كــل مــن الـلــواء الدكتور عبد الـقــدوس عبد
ال ـ ــرزاق ال ـع ـب ـيــدلــي رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة «ج ـم ـع ـيــة اإلمـ ــارات
للملكية الفكرية» ،والمهندس عبد الله بن صالح المزروع
مدير عام مكتب براءات االختراع في األمانةالعامة لمجلس
ال ـت ـعــاون ل ــدول الـخـلـيــج ال ـعــرب ـيــة ،بـحـضــور أع ـض ــاء مـجـلــس
إدارة جمعية اإلمارات للملكية الفكرية ،وموظفي الطرفين.

تهدف إلى تفعيل وتبادل
الخبرات الفنية والقانونية
واإلدارية

وتهدف المذكرة إلى تفعيل وتبادل الخبرات والممارسات
المطبقة مــن قـبــل الـطــرفـيــن فــي مـجــاالت الملكية الفكرية،
ون ـش ــر ال ـت ــوع ـي ــة ،وإبـ ـ ــراز أه ـم ـي ــة ح ـم ــاي ــة ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـف ـكــريــة،
واإلس ـه ــام فــي تـقــديــم الــرعــايــة الـمـمـثـلــة فــي ال ـخ ـبــرات الـفـنـيــة
والقانونية واإلداري ــة ،إلــى جانب تـبــادل الخبرات فــي مجال
التطوير والتدريب العلمي والتقني.
كما تهدف إلى التعاون المتبادل والمشترك ،في تقديم
الـبــرامــج الـتــدريـبـيــة وورش الـعـمــل ،وال ــدورات والـمـبــادرات،
لنشر الــوعــي حــول حقوق الملكية الفكرية ،وتوفير المواد
المتعلقة بالممارسات ذات العالقة بالملكية الفكرية.
وت ـن ــص ال ـم ــذك ــرة ،ع ـلــى ت ـقــديــم االس ـت ـش ــارات ف ــي مـجــال
الـمـلـكـيــة الـفـكــريــة ،ووض ــع بــرامــج مـتـطــورة لـتـحـقـيــق أه ــداف
ال ـم ــذك ــرة ،وال ـت ـســويــق اإلع ــام ــي ،إل ــى جــانــب تـشـكـيــل لـجـنــة
مشتركة لمتابعة تنفيذ بنودها.

الجناح النيوزيلندي

ال ن

ت ـبــرز ال ـعــديــد م ــن ال ـشــركــات الـعــالـمـيــة
ف ــي إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي ،والـ ـت ــي ت ــروج
ل ـح ـي ــاة ج ــدي ــدة أك ـث ــر اس ـت ــدام ــة وص ـح ــة،
وع ـم ـل ــت ال ـك ـث ـي ــر م ــن هـ ــذه ال ـش ــرك ــات عـلــى
رعـ ــايـ ــة األنـ ـشـ ـط ــة فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األج ـن ـح ــة
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي إك ـس ـب ــو ،م ــن ب ـي ـن ـهــا «كــوم ـف ـي ـتــا»
الـتــي تـعــد عـضــواً مــن مجموعة كـيــر كولكتيف التي
ُتـعـتـبــر إح ــدى أب ــرز الـجـهــات الــراعـيــة والـمــورديــن لجناح
ن ـيــوزي ـل ـنــدا ال ـكــائــن ف ــي مـنـطـقــة االس ـت ــدام ــة ،والـ ــذي يـسـلــط
الـضــوء عـبــر مـعــروضــاتــه عـلــى مـفـهــوم «كايتياكيتانغا» الــذي
يعني الرعاية في ثقافة الماوري.
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وك ــان مــؤسـســا كــومـفـيـتــا ،ك ـلــود س ـتــرات ـفــورد وآالن بــوجـيــن،
ق ــد أس ـه ـم ــا ف ــي إحـ ـي ــاء م ـم ــارس ــات ت ــرب ـي ــة ال ـن ـح ــل الـطـبـيـعـيــة
وعــززا األعمال التجارية المرتبطة بتربيتها من خالل «فعل
الـخـيــر» ،وال يــزال جوهر عملها مبنياً على الــركـيــزة نفسها،
إذ تؤمن كومفيتا بأن النحل والعسل الصحيين ينبثقان عن
أرض ومحيط صح َّيين ،لذلك تضع خاليا النحل في الغابات
النائية بعيداً عن التلوث ،علماً أنّ نيوزيلندا دولة خالية من
المحاصيل المعدلة وراثياً .وتسعى كومفيتا إلى المساهمة
في تعويض البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات اإلنتاج،

للتعرف إلى الب

جناح نيوزيلندا

رعاية للبشر والشجر

ظي
فة

دبي-عبيريونس

ال ــذي يـمـتــدّ عـلــى م ــدار سـتــة أشـهــر،
وت ـش ـم ــل إطـ ـ ــاق م ـن ـت ـج ــات ح ـص ــري ــة
وأخ ــرى تـجــريـبـيــة ،كـمــا سـتـشــارك في
فـعــالـيـ َتــي تــايـســت نـيــوزيــانــد ونـيــوزيــانــد
داي في يناير .كما ستسلط قائمة طعام
مـطـعــم تـيــاكــي ال ـكــائــن فــي ج ـنــاح نـيــوزيـلـنــدا
الضوء على عسل مانوكا الفاخر الذي تقدمه
الـعــامــة أيـضــاً ،وال ــذي يـشـكــل الـمـكــون الرئيسي
فـ ــي س ـب ـع ــة مـ ـط ــاع ــم ن ـي ــوزي ـل ـن ــدي ــة مـ ـعـ ــاصـ ــرة ،مــن
بينها الـجـبـنــة الــزرقــاء «كــابـيـتــي كـيـكــورانـجــي المخفوقة
والـشـمـنــدر الـمـشــوي مــع ال ـجــوز الـمـكــرمــل وال ـتــوت األس ــود
وص ـل ـصــة ع ـســل م ــان ــوك ــا م ــن كــوم ـف ـي ـتــا و«ك ـ ــاواك ـ ــاوا» ،وهــي
م ـ ــزي ـ ــج ب ـ ــاذن ـ ـج ـ ــان م ـ ـش ـ ــوي م ـ ــع بـ ـطـ ــاطـ ــا ح ـ ـل ـ ــوة مـ ـهـ ــروسـ ــة،
أف ــوك ــادو ،هـلـيــون ،فـطــر مـخـ ّـلــل ،مــع صـلـصــة عـســل مــانــوكــا
من كومفيتا» ،وغيرها من الخيارات التي تتناسب مع مزاج
الزوار.

يئ ة

ال ن

ف ــدائ ـم ــاً م ــا ت ـع ـمــل ع ـلــى ال ـحــدّ

من تأثير انبعاثات الكربون ،إذ زرعت
عام  2018أكثر من مليو َني شتلة «مانوكا» في جميع أنحاء
نيوزيلندا ،ليبلغ عددها اإلجمالي  4ماليين شتلة منذ عام
 .2016وأيـنـمــا ُت ــزرع شـتــات الـمــانــوكــا ،تـتـجــدّ د تــربــة األراضــي
الـمـهــمّ ـشــة والـمـتــآكـلــة ،وت ـغــدو م ـم ـ ّرات الـمـيــاه أك ـثــر ن ـقـ ً
ـاوة،
فتسهم بالتالي في تعزيز التنوّع البيولوجي المائي وحماية
الموائل المحلية.
ً
تـسـتـضـيــف كــومـفـيـتــا عـ ــددا م ــن ال ـف ـعــال ـيــات خ ــال ال ـبــرنــامــج

تناغم الطبيعة

ي ـق ــول ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ف ــي م ـج ـمــوعــة ك ــوم ـف ـي ـت ــا ،داف ـي ــد
بانفيلد« :يرتكز جناح نيوزيلندا على مفهوم «كايتياكيتانغا»
ّ
الذي يعني رعاية الطبيعة،
فشكل أحد المبادئ األساسية
التي تستند عليها عالمة كومفيتا» .وأضــاف« :لذلك نشعر
وكأنّ ثمّ ة نوعاً من التناغم يربطنا بموضوع جناح نيوزيلندا
الذي
يجسد بالفعل هدفنا في هذه المنظمة».
ّ

٠٣
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االستدامة وإرث األجداد
 7شاشات تروي الحكاية في جناح قطر

دبي-وائلاللبابيدي
أك ــد م ـح ـمــد س ـع ـيــد ال ـب ـلــوشــي م ــدي ــر ج ـن ــاح دولـ ــة ق ـط ــر ،أن مـعــرض
«إك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي» ي ــوف ــر لـلـجـيــل ال ـن ــاش ــئ ف ــرص ــة ثـمـيـنــة لــاطــاع
وال ـت ـع ــرف إل ــى ح ـض ــارات وش ـع ــوب  192دول ــة م ـشــاركــة ف ــي ال ـحــدث
ال ـعــال ـمــي ،م ـش ـيــراً إل ــى أن نـحــو نـصــف مـلـيــون زائ ــر ق ــام ــوا مـنــذ بــدايــة
المعرض بزيارة جناح دولة قطر الذي يحمل شعار «قطر المستقبل
اآلن».

مدير جناح قطر
»:
لـ «

الحدث فرصة للجيل الناشئ
للتعرف إلى ثقافات  192دولة

مئات اللغات

وأضــاف البلوشي في تصريحات لـ«البيان» :تنعكس أهمية معرض
«إكـسـبــو  2020دبــي» على المنطقة بــأســرهــا مــن مناحي عــدة ،فهي
المرة األولى التي يجتمع فيها  192دولة في مكان واحد ،بمساحة
ت ـعــادل  600مـلـعــب ك ــرة ق ــدم ،حـيــث يـتــواجــد عـلــى أرض الـمـعــرض
خليط من مئات اللغات المختلفة ما يسمح بالتعرف على ثقافات
وفكر ولغات العالم .ونعتقد أن المعرض يوفر لألجيال المختلفة
وخصوصاً الجيل الناشئ فرصة ثمينة كي يستقي من حضارة اآلباء
واألجداد ويستشرف المستقبل ويتعرف على ثقافات العالم.
وأشار إلى أن جناح قطر الذي يقع في منطقة االستدامة يعكس
الرؤية المستقبلية لرؤية دولة قطر  2030ويقدم مواضيع عدة يتم
سردها كرحلة تمتد من ماضي إلى حاضر قطر بشكل مستوحى من
السيفين والشراع والبحر والنخلتين والتي تشكل شعار دولة قطر.

» محمد البلوشي

وأضاف :االستدامة بالنسبة لدولة قطر رحلة ترسخت وانطلقت
مــن مــاضــي وثـقــافــة األج ــداد والـبـيـئــة الـقـطــريــة وتنعكس فــي الـصــروح
الـتــي تــم تـشـيـيــدهــا فــي دول ــة قـطــر مـثــل «مـلـعــب الـبـيــت» ال ــذي يــأخــذ
شكل بيت الشعر أو الخيمة التقليدية ،وملعب الثمامة الذي يأخذ
محيطه شكل «القحفية» أو القبعة القطرية وغيرها.

قصة االستدامة

ويضم جناح قطر سبع شاشات تروي من خالل أفالم الفيديو قصة
االسـتــدامــة وأهـمـيــة نـقــل إرث األج ــداد إلــى األجـيــال الـمـقـبـلــة واتـصــال
الفرد باالبتكار والمجتمع واالستدامة والعالم والمسافة
وث ـق ــاف ــة ق ـطــر ول ـم ـحــة ع ــن رؤيـ ــة ق ـطــر  ،2030فـيـمــا
ح ــاف ــظ م ـص ـم ــم الـ ـجـ ـن ــاح ع ـل ــى إب ـ ـ ــراز ع ـ ــدد مــن
ال ـم ــواض ـي ــع ال ـت ــي ت ـع ـكــس م ــاض ــي وح ــاض ــر
ق ـ ـطـ ــر ،وت ـ ــوض ـ ــح كـ ـي ــف أن االسـ ـتـ ــدامـ ــة
هــي ج ــزء رئـيـســي مــن تـفـكـيــر األج ــداد،
وأهـمـيــة أن تـحــافــظ األج ـيــال المقبلة
ع ـل ــى الـ ـمـ ــوارد ال ـت ــي ح ـب ــا ال ـل ــه قـطــر
بها.
وأضـ ـ ـ ــاف :ن ـم ــا ع ـ ــدد الـ ـ ــزوار
من معدل  2000في بداية
ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض إلـ ـ ــى ،7000
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم الـ ــوطـ ـنـ ــي

ل ــدول ــة اإلم ـ ــارات شـهــدنــا أك ـبــر ع ــدد م ــن الـ ــزوار ب ــواق ــع  54أل ــف زائ ــر،
كما حظي الجناح بدرجة كبيرة من تفاعل الــزوار وخصوصاً طالب
الـمــدارس الذين طرحوا األسئلة وتعرفوا على ثقافة وحـضــارة دولة
قطر وطرحوا عدداً من األسئلة حول كأس العالم الذي ستستضيفه
قطر في العام المقبل ،خصوصاً خالل مشاهدة الشاشة السابعة
وع ـنــوان ـهــا نـجـمــة عـلــى ال ـعــالــم ال ـتــي ت ــروي قـصــة ك ــأس ال ـعــالــم وفـقــاً
لرؤية دولة قطر وكذلك رؤية الفيفا حول الحدث العالمي المرتقب.
وأض ــاف الـبـلــوشــي فــي تـصــريـحــات ل ـ «الـبـيــان» إن احـتـفــالـيــات دولــة
ق ـط ــر ب ـي ــوم ـه ــا ال ــوط ـن ــي ،ت ـض ـم ـنــت الـ ـب ــروت ــوك ــول ال ــرس ـم ــي ال ـم ـع ـت ـمــد
الحـتـفــاالت الـيــوم الــوطـنــي فــي ســاحــة الــوصــل صـبــاحــاً .وأمــا فــي فترة
الـمـســاء فـقــد كــانــت هـنــاك ث ــاث حـفــات ثـقــافـيــة وتــرفـيـهـيــة تضمنت
ع ــرض ــاً ل ـفــرقــة «س ـ ــوار» ال ـق ـطــريــة ال ـت ــي ق ــدم ــت أغ ــان ــي كـ ــورال بــالـلـغــة
الـعــربـيــة وغـيــرهــا مــن الـلـغــات ،كـمــا قــام الـفـنــان فـهــد الكبيسي بغناء
بعض األغــانــي الوطنية بــاإلضــافــة إلــى الفنان منصور المهندي الــذي
ق ــدم بـعـضــاً مــن أغــانــي ال ـتــراث الـقـطــري الـتـقـلـيــدي وأغــانـيــه الـخــاصــة.
وأفـ ــاد الـبـلــوشــي أن ج ـنــاح قـطــر أط ـلــق كــذلــك ورشـ ــاً لــأط ـفــال قــامــوا
خاللها بأنشطة تلوين العلم القطري وصور مرتبطة باليوم الوطني
لدول قطر والذي يحمل عنوان «مرابع األجداد» ،والتي تعكس بيئة
قطر ومالمح من تاريخها.
وف ــي الـخـتــام شـكــر الـبـلــوشــي حـكــومــة اإلمـ ــارات والـمـســؤولـيــن في
اللجنة المنظمة للمعرض على موفور الدعم والتسهيالت التي تم
تقديمها لقطر للمشاركة في المعرض العالمي.

«حلم من أجل األرض» حلول صديقة للبيئة
دبي-البيان
فازت مبادرة إلنتاج اللدائن الحيوية من األعشاب البحرية
الـمـسـتــزرعــة بــالـقــرب مــن ســواحــل الـهـنــد ،بـجــائــزة مؤسسة
«ه ــاك ف ــور إي ــرث» الـتــي يـنـظـمـهــا مــركــز األم ــم الـمـتـحــدة في
إكـسـبــو  2020دب ــي وبــال ـت ـعــاون م ــع ج ـنــاح ال ـســويــد ضـمــن
حـمـلــة حـلــم مــن أج ــل األرضُ .
وم ـ ِنــح الـفــريــق الـفــائــز فــارونــا
بـلــو جــائــزة مــالـيــة قــدرهــا عـشــرة آالف دوالر ،تـتـمـثــل بــزيــارة
دراسـ ـي ــة إلـ ــى س ـت ــوك ـه ــول ــم ،ل ـل ـت ــواص ــل م ــع ال ـن ـظ ــام الـبـيـئــي
ال ـس ــوي ــدي ل ــاب ـت ـك ــار ،ب ــاإلض ــاف ــة ل ـك ــأس ج ــائ ــزة «هـ ــاك فــور
إيرث».
«هـ ـ ــاك ف ـ ــور إيـ ـ ـ ــرث» ،ح ـ ــدث ع ــال ـم ــي ي ـن ـظ ــم ع ـب ــر ش ـب ـكــة
اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ،ب ـم ـش ــارك ــة ف ـ ــرق ت ـع ـم ــل ع ـل ــى إي ـ ـجـ ــاد ال ـح ـل ــول
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة الـ ـت ــي ي ـم ـك ـن ـهــا اإلس ـ ـهـ ــام فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق األه ـ ــداف
الـسـبـعــة ع ـشــر لـلـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة ال ـت ــي أطـلـقـتـهــا األم ــم
المتحدة ضمن سبع فئات.
وق ــام مــاهــر نــاصــر ،الـمـفــوض ال ـعــام لــأمــم الـمـتـحــدة
في إكسبو  2020دبي ،بتقديم الجائزة للفائز قائالً:
وجد رئيس لجنة التحكيم أن الفائز بجائزة «هاك
فــور إيــرث» قــد ابتكر حـاً يمكن تطبيقه ،ويمتاز
بـ ــال ـ ـقـ ــدرة عـ ـل ــى إحـ ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـي ــر ح ـق ـي ـق ــي ألج ــل
مـسـتـقـبـلـنــا .وسـيـفـضــي ه ــذا الـحــل إل ــى تسخير
االبـ ـتـ ـكـ ــار ع ـب ــر إن ـ ـتـ ــاج الـ ـلـ ــدائـ ــن ال ـح ـي ــوي ــة مــن
األع ـش ــاب الـبـحــريــة مــع الـحـفــاظ عـلــى الـمـيــاه
آمنة وخالية من اللدائن ،إلى جانب إتاحة
المزيد من الفرص للنساء من المزارعات،
ً
ويمثل حالً
مناسبا في ما يتعلق بالمعايير،
وإمكان الفهم ،وقابلية التطبيق ،واالبتكار،
وقابلية الـتـ ّ
ـوســع االجتماعي ،كما يعد أحد
الـ ـحـ ـلـ ــول الـ ـتـ ــي ت ـس ـه ــم فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق أه ـ ــداف
التنمية المستدامة.
وق ــال ــت تـيـســا درون ـك ــرز ،عـضــو فــريــق فــارونــا
ب ـل ــو :ل ــم ن ـت ــوق ــع أن ن ـف ـلــح ف ــي ذلـ ــك ح ـت ــى اآلن،
إن ـنــا مـتـحـمـســون لـلـغــايــة لــارت ـقــاء بــابـتـكــاراتـنــا إلــى
المستوى التالي ،وبمساعدتكم ،أعتقد أنه يمكننا

بالفعل إنجاح هذا األمر ،ولذا ،شكراً جزيالً لكم.
وفي مراسم االحتفالّ ،
قدم الفائزون عن الفئات السبع
حـلــولـهــم لـمـشـكــات مـتـبــايـنــة إل ــى رئ ـيــس لـجـنــة الـتـحـكـيــم.
ً
فريقا
وقد اختير الفائزون بمختلف الفئات من بين 1,371
م ــن  121دولـ ــة .وق ــد ف ــاز فــريــق ف ــارون ــا ب ـلــو ،مـبــدئـيـ ًـا ضـمــن
فئة المياه.
بـيـنـمــا ف ــازت فــي فـئــة ال ـشــراكــة ،الـمــؤسـســة االجـتـمــاعـيــة
ل ــوم ـي ـن ــاس تـ ـي ــن ،وه ـ ــي م ــؤس ـس ــة ت ـع ـم ــل ع ـلــى
الترويج لتوظيف الشباب حسب
أوضـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم وض ـ ـ ـمـ ـ ــان

درج ــة معينة مــن االسـتـقــال الـمــادي عـبــر دعــم الـمــدارس
الثانوية ،والتواصل مع الشركات ،وتوفير فترات التدريب.
والهدف من ذلك تسريع إمكان التوظيف في سن مبكرة،
برؤية تهدف إلى القضاء على عمالة األطفال بحلول عام
.2025
ّ
وص ــمـ ـم ــت م ــؤس ـس ــة س ــاس ـت ـي ـن ــاب ـل ـي ـت ــي إن ـس ــاي ـت ــس رؤى
االس ـتــدامــة ال ـفــائــزة فــي فـئــة الـبـيـئــة ،تـطـبـيـقـ ًـا لـتـحــديــد األثــر
ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــي ل ـ ـ ـل ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات الـ ـ ـتـ ـ ــي ات ـ ـخـ ــذهـ ــا
أصـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة،
ح ـت ــى ي ـت ـم ـك ـنــوا

مــن فـهــم أفـضــل لـكـيـفـيــة تــأثـيــر سـلــوكـهــم فــي الـبـيـئــة ،ومــن
الـمـتــوقــع أن يـحـفــز ه ــذا الـتـطـبـيــق أص ـحــاب الـمـصـلـحــة على
االلتزام بالتغييرات ،عبر التفكير في التأثير اإليجابي الذي
سينتج عن تغيير سلوكهم.
وفــي فئة الصحة ،استلهمت المؤسسة الـفــائــزة نيتيف
من التحديات التي أوجدتها جائحة كوفيد  .19إذ ّ
قدمت
حـلــوالً تــربــط الـمـســافــريــن بـقــوائــم مــن الـمـنـشــآت الصحية،
واإلرش ـ ــادات ،وال ـخ ـبــراء الـمـحـلـيـيــن ،وال ـتــي ب ــدوره ــا يمكن
أن تــوفــر فــرص عمل لــأفــراد الــذيــن يعيشون فــي المناطق
النائية والريفية ،فضالً عن زيادة الفوائد الصحية.
وف ــي فـئــة ح ـقــوق اإلن ـس ــان ،أن ـش ــأت دي إم أو إل إل حـاً
يـتـيــح لــإنـســان الـحـصــول عـلــى حـقــه الـمـتـمـثــل بــالـمـســاواة في
ال ــوص ــول إل ــى االتـ ـص ــال ب ــاإلن ـت ــرن ــت وال ـم ـع ــرف ــة ،إذ ال ي ـتــوافــر
ل ـكــل ش ـخــص ف ــي ال ـعــالــم إم ـك ــان ال ــوص ــول إل ــى اإلن ـتــرنــت،
وق ـ ـ ــد ت ـ ــوص ـ ــل ال ـ ـف ـ ــري ـ ــق إل ـ ـ ــى ح ـ ــل يـ ـسـ ـتـ ـخـ ــدم األلـ ـ ـ ــواح
ال ـش ـم ـس ـي ــة ل ـح ــل ال ـم ـش ـك ـل ــة ب ـط ــري ـق ــة م ـس ـت ــدام ــة.
فيما استخدمت مؤسسة ريسي بلوك الفائزة
ف ــي ف ـئــة الـمـجـتـمــع ال ـم ـس ـتــدام ،ح ـلــول م ــواد
ال ـ ـب ـ ـن ـ ــاء واإلس ـ ـ ـك ـ ـ ــان ل ـ ــدم ـ ــج ال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات
الصديقة للبيئة والتقنيات الخضراء في
منتجاتها ،لتصميم مساكن أقل تكلفة
ومـتــاحــة لـلـجـمـيــع .إذ ت ـحـ ّـول الـنـفــايــات
ّ
والمعدات البالستيكية إلى مواد بناء
صديقة للبيئة .وتوصلت يو إن-إديو
بــاس الـفــائــزة فــي فئة التعليم ،إلى
م ـع ـي ــار ت ـص ـن ـيــف ع ــال ـم ــي لـلـتـعـلـيــم،
يـمـكــن أن تـعـتــرف بــه أي جــامـعــة أو
صاحب عمل مستقبلي في العالم.
وال ـ ـه ـ ــدف م ـ ــن ذل ـ ــك زيـ ـ ـ ــادة الـ ـف ــرص
التعليمية وتعزيز تنقل الشباب في
جميع أنحاء العالم من خالل تقييم
وترجمة مؤهالت الطالب ودرجاتهم.
ومــن الجدير بالذكر أن جميع الفائزين
ف ـ ــي الـ ـفـ ـئـ ــات الـ ـسـ ـبـ ــع ،س ـي ـن ـض ـم ــون إل ــى
حملة حلم من أجل األرض.
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تحت رعاية محمد بن راشد ..الدورة  22لوزراء الثقافة تنطلق اليوم

بحث خطة شاملة للنهوض بالثقافة العربية

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

دبي-رشاعبدالمنعم
تـحــت رعــايــة صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي ،رعاه الله،
تنطلق اليوم فعاليات الدورة  22للوزراء المسؤولين عن الشؤون
الثقافية في العالم العربي ،بموقع «إكسبو  2020دبي» ،بحضور
 21وزي ـ ــراً م ـس ــؤوالً ع ــن ال ـش ــؤون ال ـث ـقــاف ـيــة ،وعـ ــدد م ــن ال ـمــديــريــن
العامين للمنظمات الدولية والشخصيات المهمة ،وتستمر لمدة
يومين.
ت ــم اإلع ـ ــان ع ــن ت ـفــاص ـيــل الـ ـ ــدورة خـ ــال م ــؤت ـم ــر ص ـح ـفــي عـقــد
بـجـنــاح اإلمـ ــارات فــي «إكـسـبــو  2020دب ــي» ،بـحـضــور مـعــالــي نــورة
بـنــت مـحـمــد الـكـعـبــي ،وزي ــرة الـثـقــافــة والـشـبــاب ،والــدكـتــور محمد
ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
«ألكسو» ،والدكتورة إيناس عبد الدايم ،وزيــرة الثقافة في مصر
رئيسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن
الشؤون الثقافية في الوطن العربي.

خطة

وأكــدت معالي نــورة الكعبي أن المؤتمر يناقش الخطة الشاملة
للثقافة العربية والخطة الخمسية للتراث غير المادي المشترك
ودور ال ـش ـب ــاب ف ــي إب ـ ــراز ال ـه ــوي ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ك ـم ــا س ـي ـتــم مـنــاقـشــة
مخرجات المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبــداعــي الــذي عقد مؤخراً
فــي إكـسـبــو ،إلــى جــانــب قـمــة الـلـغــة الـعــربـيــة الـتــي تـعــد األول ــى من
نوعها على مستوى الوطن العربي.
وقالت :يأتي «تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها» محاولة
لــإس ـهــام ف ــي تــوج ـيــه ال ـج ــدل ن ـحــو رؤيـ ــة مــوضــوع ـيــة ل ــواق ــع الـلـغــة
الـعــربـ ّيــة فــي مجتمعاتها ولــدورهــا فــي هــذه المجتمعات ،انـطــاقــاً
م ــن رصـ ــد ال ـم ـي ــدان ووص ـ ــوالً إلـ ــى ب ـن ــاء ال ـخ ـط ــط واالس ـت ــرات ـي ـج ـ ّي ــات
االستشرافية بقصد تطوير اإلمكانيات .واعتبرت هذا التقرير بمثابة
حجر األساس لألجندة الوطنية للغة العربية بأهدافها وأولوياتها
المرتبطة مع مئوية اإلمارات.

نورة الكعبي:

يجب تعزيز الصناعات اإلبداعية
لتكون مساهماً رئيسياً في
التنمية المستدامة

محمد ولد أعمر:

آماال كبيرة على النهوض
نعلق ً
بالعمل العربي المشترك في
مجالي الثقافة والتراث

إيناس عبد الدايم:

الجائحة وضعت األنشطة

الثقافية على المحك في
مواجهة التباعد االجتماعي

تبادل ثقافي

وقالت إن مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية يكتسب
أهـمـيــة خــاصــة ،كــونــه ينعقد فــي إكـسـبــو  2020دب ــي ،أكـبــر منصة
ثقافية عالمية تتيح فرصة التعرف إلى ثقافات  192دولة ،وتؤكد
أن ه ــذه ال ـم ـن ـط ـقــة ك ــان ــت ع ـلــى ال ـ ــدوام م ـن ـط ـل ـقــاً ل ـل ـت ـبــادل الـثـقــافــي
وواحــة للتالقي اإلنساني والحضاري الـهــادف والبناء ،كما ينعقد
المؤتمر بالتزامن مع االحتفال باليوم العالمي للغة العربية ،وهو
الـيــوم ال ــذي تــم فـيــه اعـتـمــاد الـلـغــة الـعــربـيــة لـغــة رسـمـيــة فــي األمــم
المتحدة عام  ،1973حيث شكل هذا التاريخ تأكيداً ألهمية ومكانة
ّ
يتكلم بها حالياً أكثر من  420مليون نسمة،
اللغة العربية التي
ودورهـ ــا ال ـم ـح ــوري ف ــي إغ ـن ــاء حــركــة ال ـت ــراث وال ـث ـقــافــة الـعــالـمـيــة،
وإثراء مسيرة الحضارة البشرية ،عبر هذا الكم الكبير من اإلنتاج

العلمي خالل الفترة الذهبية للحضارة العربية.
وأضــافــت :يــأتــي انـعـقــاد الـمــؤتـمــر فــي إطــار عــاقــات الـتـعــاون بين
وزارة الـثـقــافــة والـشـبــاب فــي اإلمـ ــارات والـمـنـظـمــة الـعــربـيــة للتربية
وال ـث ـق ــاف ــة وال ـع ـل ــوم «ألـ ـكـ ـس ــو» ،وت ـن ـف ـي ــذاً لـ ـق ــرار الـ ـ ــدورة ال ـح ــادي ــة
وال ـع ـش ــري ــن ل ـمــؤت ـمــر الـ ـ ــوزراء ال ـم ـســؤول ـيــن ع ــن ال ـش ــؤون الـثـقــافـيــة
ف ــي ال ــوط ــن الـ ـع ــرب ــي؛ إذ ح ـق ــق ال ـم ــؤت ـم ــر ف ــي دورات ـ ـ ــه ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
رصـيــداً مـهـمــاً مــن الـمـكــاســب واإلن ـج ــازات ،تـشـمــل مـجــاالت العمل
ال ـث ـق ــاف ــي ال ـع ــرب ــي ال ـم ـش ـت ــرك ،وف ـت ــح آفـ ــاق ج ــدي ــدة ل ـب ـل ــورة خـطــط
نــوعـيــة ومـشــاريــع ثـقــافـيــة تــرفــع الـثـقــافــة الـعــربـيــة إل ــى الـمـنــزلــة الـتــي
هي جديرة بها.

تحديات

وأشارت معاليها إلى أن المؤتمر ينعقد في مرحلة يشهد خاللها
ال ـع ــال ــم ت ـح ــدي ــات ج ـم ــة ،ن ـت ـجــت ع ــن ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا ،وأظ ـه ــرت
الحاجة إلى الثقافة واإلبداع والفنون التي منحت الناس األمل في
مواجهة الجائحة خالل اإلغالقات الواسعة التي شهدها العالم،
وهــو األمــر الــذي يدعونا إلــى تعزيز الصناعات الثقافية واإلبداعية
لتكون مساهماً رئيسياً في التنمية المستدامة.
وأوض ـح ــت أن الـمــؤتـمــر شـكــل مـنــذ دورت ــه األول ــى مـنـصــة رئـيـســة
لتعزيز آفاق التعاون الثقافي العربي ،وبلورة أبعاد جديدة تعزز
حضور الثقافة العربية واالرتقاء بها ،حيث ستشهد هذه الدورة
بـحــث الـخـطــة الـشــامـلــة لـلـثـقــافــة الـعــربـيــة وتـحــديـثـهــا ب ـهــدف تـعــزيــز
التعاون الثقافي العربي البيني ومع ثقافات شعوب العالم ،إلى
جانب توحيد الجهود العربية في المجاالت الثقافية المختلفة،
بـمــا فــي ذلــك الـتـعــاون فــي سـبـيــل تسجيل ال ـتــراث غـيــر ال ـمــادي في
مـنـظـمــة األم ــم ال ـم ـت ـحــدة لـلـتــربـيــة وال ـع ـلــم وال ـث ـقــافــة «يــونـيـسـكــو»،
وتــوح ـيــد ال ـج ـهــود ال ـعــرب ـيــة لـتـطــويــر مـنـظــومــة ال ـص ـنــاعــات الـثـقــافـيــة
واإلب ــداع ـي ــة .ك ـمــا س ـي ـنــاقــش ال ـمــؤت ـمــر ب ــرن ــام ــج سـفـيــر ف ــوق ال ـع ــادة
لـلـثـقــافــة ال ـع ــرب ـي ــة ،خ ــاص ــة ب ـعــد أن اخ ـت ــارت «أل ـك ـس ــو» ،الـشـيـخــة
اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان ،أول سفير للثقافة العربية.
واختتمت نــورة الكعبي :اإلم ــارات حريصة على تعزيز التعاون
وال ـشــراكــة الـقــائـمــة مــع مـنـظـمــة «ألـكـســو» فــي الـجــوانــب المتعلقة
بمجاالت عمل المنظمة كافة ،فهي شريك فاعل في قيادة جهود
ال ـت ـعــاون الـثـقــافــي ال ـعــربــي وت ـعــزيــز الـتـنـسـيــق عـلــى مـسـتــوى ال ــدول
العربية ،واستضافة المؤتمر ،ترجمة لرؤية قيادتها لدعم الثقافة
الـعــربـيــة بــاعـتـبــارهــا ال ــراب ــط بـيــن ش ـعــوب الـمـنـطـقــة ،وتــأك ـيــد دوره ــا
المحوري في هذا المجال.

مشروع مشترك

مــن جـهـتــه ،أك ــد الــدك ـتــور مـحـمــد ول ــد أع ـمــر ،مــديــر ع ــام الـمـنـظـمــة
ال ـع ــرب ـي ــة ل ـل ـت ــرب ـي ــة وال ـث ـق ــاف ــة والـ ـعـ ـل ــوم «ألـ ـكـ ـس ــو» ع ـل ــى ال ـش ــراك ــة
االستراتيجية بين المنظمة واإلمارات ودورها في تحقيق التكامل
الثقافي بين الدول العربية ،الفتاً إلى إبراز أهم أهداف المشروع
الثقافي العربي المشترك الــذي جــاء لتلبية االحتياجات العاجلة

للفاعلين والـعــامـلـيــن فــي الـحـقــل الـثـقــافــي ومـجــال حـمــايــة وتثمين
التراث ،ولدعم قدرات المؤسسات الثقافية األهلية والرسمية في
البلدان العربية ،إلى جانب أهمية العمل الجاري لتطوير وإعادة
هـيـكـلــة ع ـمــل مــؤت ـمــر ال ـ ــوزراء ال ـم ـســؤول ـيــن ع ــن ال ـش ــؤون الـثـقــافـيــة
فــي ال ــدول الـعــربـيــة ،لـيـتـمــاشــى مــع ت ـط ــورات الـمــرحـلــة خــاصــة في
الحكامة الثقافية ،وإلى دور الثقافة في تعزيز قيم الحوار والسلم
ومواجهة التصدعات والحواجز بين األمم.
وأض ـ ــاف« :أل ـك ـس ــو» اس ـت ـع ــدت ج ـي ــداً ل ـه ــذه ال ـم ـح ـطــة الـمـهـمــة،
م ــؤك ــداً أن ال ـم ـن ـظ ـمــة ت ـع ـلــق آم ـ ــاالً ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى ال ـم ــؤت ـم ــر لـلـنـهــوض
بــال ـع ـمــل ال ـع ــرب ــي ال ـم ـش ـت ــرك ف ــي م ـج ــال ــي ال ـث ـق ــاف ــة وال ـ ـتـ ــراث ،كـمــا
ستظل اإلمارات شريكاً أساسياً لـ«ألكسو» في العديد من األنشطة
والـ ـب ــرام ــج ،ال س ـي ـمــا ف ــي ال ـم ـج ــال ال ـث ـق ــاف ــي ،ح ـي ــث ب ــره ـن ــت ه ــذه
الـمـنــاسـبــة عـلــى الـتـمـســك ب ـهــذه ال ـشــراكــة وت ـطــويــرهــا وأكـ ــدت عـلــى
مــا يــولـيــه اإلخ ــوة فــي اإلمـ ــارات مــن أهـمـيــة كـبـيــرة لـقـطــاعــي الـثـقــافــة
والـتــراث واسـتـعــدادهــم الــدائــم للعمل ســويــاً للنهوض بـهـمــا» .كما
سـيـتــم تـسـلـيــم رئــاســة الـمــؤتـمــر مــن مـصــر رئـيــس ال ــدورة الـ ــ ،21إلــى
اإلم ـ ــارات رئ ـي ـســة ال ـ ــدورة ال ـحــال ـيــة ،ك ـمــا يـتـضـمــن جـ ــدول األع ـم ــال
المصادقة على موضوع ومكان انعقاد الــدورة القادمة للمؤتمر،
والتي من المنتظر استضافتها من طرف السعودية.

تواصل

من جانبها ،قالت الدكتورة إيناس عبد الــدايــم :نهدف من خالل
المؤتمر إلى مراجعة الخطة الشاملة للثقافة العربية ،وهو األمر
الـ ــذي ال ت ـف ــرض ــه ف ـق ــط أه ـم ـي ــة ال ـب ـح ــث ع ــن س ـب ــل ج ــدي ــدة لـتـعــزيــز
التواصل والتعاون الثقافي المشترك بين الدول العربية والحاجة
ل ـمــراج ـعــة م ــا ت ــم إن ـج ــازه ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ،ب ــل تـحـتـمــه أي ـضــاً
الظروف الحالية التي يمر بها العالم في مواجهة جائحة كورونا
الـتــي وضـعــت كــافــة األنـشـطــة الثقافية عـلــى الـمـحــك ،فــي مواجهة
التباعد االجتماعي الذي أصبح فرضاً حتمياً في كثير من األحيان.
وأك ـ ــدت أه ـم ـي ــة ال ـع ـم ــل ال ـث ـق ــاف ــي ال ـع ــرب ــي ال ـم ـش ـت ــرك ،بــاع ـت ـبــار
الـثـقــافــة هــي اإلط ــار األم ـثــل لـجـمــع شـمــل ال ـب ـلــدان الـعــربـيــة ،وتــأتــي
هذه الدورة لوضع تصورات واقتراحات الدول األعضاء في اللجنة
الدائمة للثقافة العربية ،في إطار التعاون البناء ،إلنجاز مشروع
ال ـخ ـطــة وت ـط ــوي ــره ــا ،وع ـل ــى رأس ـه ــا األوض ـ ــاع ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي الــوطــن
العربي ،وسبل تعزيز التعاون الثقافي العربي المشترك.
وتـقــدمــت بالشكر إلــى اإلم ــارات وصــاحــب السمو الشيخ محمد
بــن راش ــد آل مـكـتــوم ،نــائــب رئـيــس الــدولــة رئـيــس مـجـلــس ال ــوزراء
حاكم دبي ،رعاه الله ،على استضافة المؤتمر ،وإلى معالي نورة
بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ،على التنظيم المتميز
لـهــذه ال ــدورة ،وإل ــى الـمـنـظـمــة الـعــربـيــة لـلـتــربـيــة والـثـقــافــة والـعـلــوم
«ألـكـســو» ،وعـلــى رأسـهــا الــدكـتــور محمد ولــد أعـمــر ،وإلــى ال ــوزراء
وفــريــق الـعـمــل ال ــرائ ــع مــن خ ـبــراء وبــاحـثـيــن مــن ال ــدول األع ـضــاء،
متمنية لـهــذه ال ــدورة أن تحقق نـتــائــج ملموسة فــي رفـعــة الثقافة
العربية ،وأن تمد جسوراً جديدة إلى العالم.

اليوم ..إعالن الفائزين
البردة»
بـ «جائزة ُ
دبي-البيان

تـحــت رعــايــة وحـضــور سـمــو الـشـيــخ عـبــدالـلــه بــن زايــد
آل نهيان ،وزيــر الخارجية والتعاون الدولي،
تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الـ ُبــردة في
دورتـ ـ ــه ال ـث ــان ـي ــة ت ـح ــت ش ـع ــار «م ـس ــاح ــات
ل ـل ـع ـب ــور ..ع ــوال ــم ل ــاك ـت ـش ــاف» ،والـ ــذي
تـنـظـمــه وزارة الـثـقــافــة وال ـش ـبــاب ،وذلــك
فـ ـ ــي م ـ ــرك ـ ــز دب ـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـم ـ ـع ـ ــارض ،الـ ـقـ ــاعـ ــة
الـجـنــوبـيــة ،إكـسـبــو  2020دب ــي ،ويستمر
ثالثة أيام.
وس ـ ُي ـع ـلــن خ ــال ف ـعــال ـيــات ال ـم ـه ــرج ــان مـســاء
ال ـي ــوم ع ــن أس ـم ــاء ال ـفــائــزيــن ب ــ«ج ــائ ــزة الـ ـ ُب ــردة» ف ــي دورت ـهــا
ال ـس ــادس ــة عـ ـش ــرة ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــا واحـ ـ ــدة م ــن أرف ـ ــع ال ـج ــوائ ــز

الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـفـ ـن ــون
اإلسالمية.
ويـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـمـ ـ ــن مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرج ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ُب ـ ـ ـ ــردة
جـلـســات ح ــواري ــة تـسـلــط الـضــوء
ع ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ـ ــن أش ـ ـك ـ ــال
الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــون اإلسـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة مـ ــن
خ ـ ــال اس ـت ـض ــاف ــة ك ــوك ـب ــة مــن
المفكرين والمبدعين في هذه
ال ـف ـن ــون ،ل ـي ـق ــدم ــوا أك ـث ــر م ــن 57
جلسة متنوعة ،والعديد من ورش
الـعـمــل ،فـضـاً عــن ثــاثــة عــروض أداء
حـيــة مــن الـشــرق األوس ــط وآسـيــا وأفــريـقـيــا،
إلى جانب مشاهدة األفــام الوثائقية واألفــام الطويلة
وأفالم خاصة باألطفال على مدار ثالثة أيام.
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لغة الضاد
شهر للغة العربية يبدأ  21فبراير

جسر حضاري
من البردي
إلى البرمجة

دبي-رحابحالوة
ً
ً
أمميا على االحتفال باليوم
طابعا
أضفى «إكسبو  2020دبي»
العالمي للغة العربية ،الذي وافق أمس ( 18ديسمبر من كل
عـ ــام) ،ح ـيــث ح ـضــر ال ـح ـفــل نـخـبــة م ــن ال ـع ـقــول والـمـتـخـصـصـيــن
وال ـم ـه ـت ـم ـيــن ب ـل ـغــة الـ ـض ــاد ،ض ـم ــن ف ـع ــال ـي ــات «م ـس ـت ـق ـبــل الـلـغــة
العربية  -جسر بين الحضارات» ،التي تحتفي باللغة والثقافة
والـ ـتـ ــراث ال ـع ــرب ــي ،ودار ال ـن ـق ــاش حـ ــول م ــاض ــي ال ـل ـغ ــة ال ـعــرب ـيــة
المزدهر واحتضانها ثقافات عديدة ،بدءاً من الكتابة على ورق
ال ـب ــردي وصـ ــوالً إل ــى ال ـي ــوم ،ح ـيــث ت ـح ــدي ــات ال ـم ـح ـتــوى الــرقـمــي
ولغة البرمجة.
وأصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها رقم 3190
في ديسمبر عام  ،1973اعتمدت بموجبه إدخال اللغة العربية،
ضمن اللغات الرسمية ،ولغات العمل في األمم المتحدة.
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إرث تاريخي عميق

بـ ــدأت م ـع ــال ــي نـ ــورة ال ـك ـع ـبــي وزي ـ ــرة ال ـث ـق ــاف ــة وال ـش ـب ــاب كـلـمـتـهــا
بمناسبة االحـتـفــال بــالـيــوم الـعــالـمــي للغة الـعــربـيــة فــي «إكسبو
 2020دب ــي» ،بـعــرض تـجــربــة شخصية لـهــا مــع الـلـغــة الـعــربـيــة،
حيث نقلتها والدتها من مدرسة خاصة إلى أخرى حكومية في
الـصــف الـثــالــث االبـتــدائــي  -ألنـهــا كــانــت تكتب اللغة العربية من
اليسار إلى اليمن  -بهدف تقويتها في اللغة ،وتقدمت بالشكر
لــوالــدت ـهــا ع ـلــى ه ــذا ال ـق ــرار .وت ـحــدثــت م ـعــالــي ن ــورة الـكـعـبــي عــن
عميقا وباعتبارها عنصراً
ً
ً
اللغة العربية ،التي تحمل ً
تاريخيا
إرثا
أســاس ـيـ ًـا فــي مـسـيــرتـنــا نـحــو الـمـسـتـقـبــل ،ووج ــودن ــا فــي «إكـسـبــو
 2020دب ـ ــي» ل ــاح ـت ـف ــاء ب ـل ـغ ــة الـ ـض ــاد ي ـع ـك ــس مـ ــدى اه ـت ـمــام ـنــا
بـلـغـتـنــا ،ألن ـهــا جـســر ت ــواص ــل وت ــاق ــي ال ـث ـقــافــات م ــع م ــن حــولـنــا،
ولـطــالـمــا كــانــت دول ــة اإلمـ ــارات وجـهــة لـتــاقــي الـثـقــافــات ومـنـصــة
للفكر والمعرفة وحاضنة لإلبداع واالبتكار .وقالت« :تولي دولة
اإلم ــارات اهـتـمــامـ ًـا كـبـيــراً باللغة الـعــربـيــة وأطـلـقــت الـعـشــرات من
الـمـبــادرات الـهــادفــة لــدعــم لـغـتـنــا ونـشــرهــا وتـطــويــر كـنــوزهــا فـكــراً
وع ـل ـمـ ًـا عـلــى الـصـعـيــد الـمـحـلــي وال ـعــال ـمــي ،وم ــن أب ــرزه ــا تـحــدي
ال ـقــراءة وجــائــزة مـحـمــد بــن راش ــد لـلـغــة الـعــربـيــة وتــأسـيــس مركز
أبــوظ ـبــي لـلـغــة الـعــربـيــة ومـجـمــع الـلـغــة الـعــربـيــة ف ــي ال ـشــارقــة».
وأض ــاف ــت« :ش ـهــدنــا قـبــل شـهــر ص ــدور األج ـ ــزاء الـخـمـســة األول ــى
من المعجم التاريخي للغة العربية ،والذي جاء ثمرة الجهود
ً
عاما من صاحب السمو الشيخ الدكتور
المستمرة في األربعين
س ـل ـط ــان ب ــن م ـح ـمــد ال ـق ــاس ـم ــي ع ـض ــو ال ـم ـج ـلــس األع ـل ــى حــاكــم
ال ـشــارقــة ،إضــافــة نــوعـيــة لـلـمـكـتـبــة الـعــربـيــة ي ــؤرخ لـلـمــرة األول ــى
ف ــي م ـف ــردات ل ـغــة ال ـض ــاد وت ـح ــوالت اس ـت ـخــدام ـهــا ع ـبــر الـسـبـعــة
عـشــر ق ــرن ـ ًـا ال ـمــاض ـيــة ،ودع ــت الـبــاحـثـيــن وال ـع ـل ـمــاء إل ــى دراس ـتــه
واالس ـت ـف ــادة مـنــه ف ــي مــؤلـفــاتـهــم وأب ـح ــاث ـه ــم» .وخـلـصــت إل ــى أن
ً
دائما
«لغتنا تواجهاليوم العديد من التحديات ،ولكن الحلول
مـتــاحــة وت ـح ـتــاج إل ــى تـضــافــر ال ـج ـهــود م ــن أج ــل اس ـت ـعــادة الـلـغــة
العربية فــي مجالها ،وفــي إطــار الـتــزام دولــة اإلمــارات بالنهوض
اللغة العربية وتعزيز مكانتها عالمية قمنا بالشراكة مع العديد
م ــن ال ـج ـهــات الـمـتـخـصـصــة ب ــإص ــدار تـقــريــر حــالــة الـلـغــة الـعــربـيــة
ومـسـتـقـبـلـهــا ،وذل ــك لــرصــد واقـعـهــا والـتـحــديــات الـتــي تــواجـهـهــا،
وبدورها تتولى وزارة الثقافة مناقشة توصيات التقرير ونتائجه
بالشراكة مع مركز أبوظبي للغة العربية ،وقمة اللغة العربية
ال ـت ــي ان ـع ـق ــدت ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ،ل ـب ـح ــث س ـب ــل ال ـت ـع ــاون إلط ــاق
مشاريع جديدة في مجال اللغة العربية ودعمها ،كما تناقش
القمة أهــم قضايا اللغة العربية بالموضوعات المختلفة مثل
التعليم والسياسات الوطنية وعــاقــة الشباب الـعــرب بلغتهم
والمحتوى الرقمي والعربية في العوالم الجديدة».

التواصل غاية اللغة

وعـبــر أحـمــد أبــو الـغـيــط األمـيــن الـعــام لـجــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة،
خــال كلمته بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للغة العربية
في «إكسبو  2020دبــي» ،عن امتنانه لحكومة دولــة اإلمــارات،
التي لم ّ
تدخر جهداً لدعم الجامعة العربية ،وتيسير مشاركتها
ً
ف ــي «إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي» ،م ــوض ـح ــا أن ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة كــانــت
أداة رئـيـسـيــة لـصـنــاعــة واحـ ــدة م ــن أك ـبــر شـبـكــات ال ـت ــواص ــل الـتــي
عرفها التاريخ البشري .وقــال« :إننا نحتفل باللغة العربية في
يــومـهــا الـعــالـمــي تـحــت عـنــوان« :الـلـغــة الـعــربـيــة :جـســر للتواصل
الـحـضــاري» وهــو شـعــار يـنـسـجــم مــع رســالــة إكـسـبــو  2020دبــي
«تواصل العقول وصنع المستقبل» ،فالتواصل هو غاية اللغة
ووظ ـي ـف ـت ـهــا وي ــرت ـب ــط م ـس ـت ــوى ال ـت ــواص ــل ،ال ـح ـض ــاري وال ـف ـك ــري،
ب ـم ــدى ق ـ ــدرة ال ـل ـغ ــة ع ـل ــى ت ـح ـق ـي ـق ــه ،ومـ ــا ت ـق ــدم ــه م ــن إم ـك ــان ــات
للتكيف مع نظم ثقافية مختلفة».

شهر العربية

وأع ـل ــن أب ــو ال ـغ ـيــط ع ــن إط ــاق األم ــان ــة ال ـعــامــة لـجــامـعــة ال ــدول

» نورة الكعبي

» علي عبدالله موسى

» محمد ولد أعمر

نورة الكعبي:

جسر للتواصل وتالقي الحضارات

أحمد أبو الغيط:

إمكانات للتكيف مع نظم ثقافية
مختلفة

علي عبد الله:

مواجهة التمرد على اللغة العربية
بشجاعة

محمد ولد أعمر:
أسهمت في بناء المعرفة
وترسيخ قيم الجمال

» أحمد أبو الغيط

الـعــربـيــة شـهــر الـلـغــة الـعــربـيــة اب ـتــداء مــن يــوم  21فـبــرايــر المقبل
ال ـم ـصــادف لـلـيــوم الـعــالـمــي لـلـغــة األم وح ـتــى  22م ــارس 2022
ال ـم ــواف ــق ت ــاري ــخ ت ــأس ـي ــس ج ــام ـع ــة ال ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،بــال ـت ـعــاون
م ــع الـمـجـلــس ال ــدول ــي لـلـغــة ال ـعــرب ـيــة .وت ـح ــدث أب ــو ال ـغ ـيــط عــن
الحضارة العربية في عصرها الذهبي ،قائالً« :منذ القرن الثامن
الـ ـمـ ـي ــادي ،ون ـح ــن ن ـت ـح ــدث ف ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة ع ــن ش ـب ـك ــة واس ـع ــة
م ــن ح ـ ــدود ال ـم ـح ـي ــط األط ـل ـس ــي ،وح ـت ــى ح ـ ــدود ال ـص ـي ــن ،ال ـتــي
ً
ً
وأعراقا متنوعة ،وكان العنصر
وأديانا
احتضنت ثقافات شتى،
الــرئـيـســي فـيـهــا الـلـغــة الـعــربـيــة» ،وأش ــار إلــى أن «الـلـغــة العربية
هــي الـتــي جعلت ك ـاً مــن الـخــوارزمــي ،وابــن سـيـنــا ،وابــن رشــد،
جــزءاً مــن عــالــم عقلي واحــد ومشاركين فــي ثقافة واحــدة تمثل
اللغة العربية نواتها األساسية ،والرابط الجامع بين أوصالها».
وأضاف :إن «الشبكة اإلنسانية التي نسجتها الحضارة العربية
اإلســام ـيــة كــانــت أع ـظــم مـنـجــزاتـهــا وأه ــم إسـهــامــاتـهــا فــي مـســار
ال ـح ـضــارة الـبـشــريــة كـمــا نـعــرفـهــا ،إذ كــانــت تـلــك الـشـبـكــة مـجــاالً
لـتـبــادل الـسـلــع والـبـضــائــع مــن الـمـحـيــط الـهـنــدي وبـحــر الـصـيــن،
ً
أيضا فضاء لتالقي األفكار وتدفق
إلى البحر المتوسط ،وكانت
المعلومات وإثراء الخبرات في كافة مناحي الحياة».

الترجمة واإلبداع

واس ـت ــذك ــر أبـ ــو ال ـغ ـي ــط ال ـع ـص ــر ال ــذه ـب ــي ل ـل ـث ـقــافــة ال ـع ــرب ـي ــة وه ــي
الـتــرجـمــة ،قــائ ـاً :إن «الـتــرجـمــة كــانــت الــرافـعــة الـمـهـمــة للثقافة
ـف بـهــا بــل أخ ــذت بـعــد الـنـقــل تضيف
الـعــربـيــة ،غـيــر أنـهــا لــم تـكـتـ ِ
ُ
ً
ً
إب ــداع ـ ًـا ذات ـي ـ ًـا ،وب ـع ــد ال ـت ـعــريــب ت ـف ــرز مـنـتـجــا أص ـي ـا ،إذ شـهــدنــا
نهضة غير مسبوقة في اآلداب والعلوم والفنون على حد سواء،
وأنتجت العربية في كافة المجاالت وأضافت للتراث اإلنساني
ح ـت ــى ف ــي ج ــان ـب ــه ال ـف ـن ــي ،ك ـم ــا ن ـ ــرى م ـث ـاً ف ــي ال ـت ــأث ـي ــر ال ـع ـم ـيــق
وال ـم ـم ـتــد لـقـصــص أل ــف لـيـلــة ول ـي ـلــة وك ـل ـي ـلــة ودم ـن ــة وال ـس ـنــدبــاد
وغ ـي ــره ــا» .ول ـف ــت إلـ ــى أن «ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ك ــان ــت ال ــوس ـي ــط فــي
الـتــرجـمــة والـنـقــل أو الـتــألـيــف واالب ـت ـكــار ،فـلــم تـكــن لـغـتـنــا قــاصــرة
ع ــن اسـتـيـعــاب ثـقــافــة اآلخ ــر وه ـضــم الـمـنـتــج ال ـح ـض ــاري ال ـقــادم
إليها من خارجها ،بل كانت لغة علم
ً
معا ،وظلت اللغة العربية لوقت طويل
وأدب وفــن في آن
لـغــة الـعـلــوم الـتــي نـهــل مـنـهــا ال ـغــرب لـيـصـنــع نـهـضـتــه فــي حــركــة
ترجمة عكسية منذ القرن الثاني عشر».
وأضـ ــاء أب ــو ال ـغ ـيــط ع ـلــى ع ـصــر الـيـقـظــة ال ـعــرب ـيــة ،م ـنــذ ال ـقــرن
ال ـت ــاس ــع ع ـش ــر ،ال ـ ــذي عـ ــرف ب ـع ـصــر ال ـن ـه ـضــة ال ـل ـغ ــوي ــة« ،ح ـيــث
ً
كانت الترجمة سبيالً
ضروريا لبث الحيوية في لغتنا العربية،
وتـعــزيــز مكانتها كــوسـيــط فـ ّـعــال لنقل المنتج الـحـضــاري ،علماً

أدبا أو ً
كان أو ً
فنا ،من اللغات المختلفة».
وأشاد أبو الغيط بالمبادرات التي أطلقت لدعم الترجمة من
وإلى العربية ،وذكر منها مشروع «كلمة» لمركز أبوظبي للغة
العربية ،وجائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة،
وبرنامج «ترجم» لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ،وغيرها
من المبادرات التي نفتخر بها ونتطلع إلى المزيد منها.
ورأى أنه من غير الممكن «الحديث عن نهضة جديدة للغة
العربية دون معالجة مشكلة اإلنتاج العلمي واإلبداع واالبتكار
ال ـع ــرب ــي ،إذ يـ ــؤدي ض ـعــف ال ـم ـح ـتــوى ال ـع ــرب ــي ،ع ـلــى الــوســائــط
المختلفة مــن الـكـتــاب إلــى اإلنـتــرنــت إلــى وضــع يـكــون فـيــه إتـقــان
اللغات األخرى البوابة الوحيدة المتاحة أمام الشباب للوقوف
ع ـلــى آخ ــر م ـس ـت ـجــدات الـمـنـتــج ال ـح ـض ــاري اإلن ـس ــان ــي ،وبـخــاصــة
الـمـنـتــج الـعـلـمــي» .وأض ــاف إن «الـلـغــة الـعــربـيــة ،لــديـهــا الـعــديــد
م ــن اإلم ـك ــان ــات وس ـعــة األل ـف ــاظ واالش ـت ـق ــاق ــات ،م ــا يـجـعــل مـنـهــا
لـغــة عـلــم بــامـتـيــاز» .واخـتـتــم كلمته قــائـاً :إن «الـعــربـيــة بخير ما
دام الـنــاطـقــون بـهــا مــؤمـنـيــن بـهــا وبــإمـكــانــاتـهــا ،وحــافـظـيــن لتراثها
ورســالـتـهــا ومـقـتـنـعـيــن بــأهـمـيــة تـجــديــدهــا وتـعــزيــز انـفـتــاحـهــا على
الثقافة العالمية».

تحديات وحلول

من جانبه ،تحدث الدكتور علي عبد الله موسى األمين العام
للمجلس الدولي للغة العربية عن مواجهة لغة الضاد لحروب
خارجية ،باإلضافة إلى الكثير من التحديات على أيدي أبنائها،
وأبرزها :تمرد بعض العقول واأللسنة العربية عليها ،وضعف
القدرة اللغوية لدى الطلبة ،وعدد من الهيئات التدريسية في
تدريسها .ولمعالجة ذلك دعا موسى إلى مواجهة التمرد على
ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة بـشـجــاعــة وح ـك ـمــة لــوقــف تـحــولـهــا إل ــى مـشــاريــع
لتفكيك المجتمعات والدول العربية ،وضرب وحدتها الوطنية،
كما شدد على ضرورة االقتداء باللغات األوروبية التي ال تسمح
دولـهــا بإضعافها أو إقصائها بالرغم مــن وجــود لـغــات متعددة
ف ـي ـه ــا .وحـ ـ ــذر م ــوس ــى مـ ــن خـ ـط ــوة إقـ ـفـ ــال أقـ ـسـ ــام ال ـع ــرب ـي ــة فــي
الـجــامـعــات الـعــربـيــة ،بحجة عــدم إقـبــال الـطــاب عليها ،نتيجة
عــدم معرفة المسؤولين بــدورهــا ووظائفها ومسؤوليتها كلغة
وط ـن ـيــة م ــوح ــدة ،وط ــال ــب وزراء ال ـث ـقــافــة بــدعــم مـســابـقــة «شـهــر
ال ـع ــرب ـي ــة» ب ــاإلم ـك ــان ــات ال ـم ــادي ــة وال ـم ـع ـن ــوي ــة ،وإدراج ـ ـهـ ــا ضـمــن
تــوصـيــات مــؤتـمــر وزراء الـثـقــافــة فــي دورت ــه الـثــانـيــة والـعـشــريــن،
ودعا إلى فتح فروع للجامعات العربية في دول العالم أسوة
بجامعاتهم الموجودة في دولنا.

شكراً دولة اإلمارات

بدوره ،تقدم الدكتور محمد ولد أعمر ،المدير العام للمنظمة
ال ـعــرب ـيــة لـلـتــربـيــة وال ـث ـقــافــة وال ـع ـل ــوم ،بــالـشـكــر ل ــدول ــة اإلمـ ــارات
قـ ـيـ ــادة وشـ ـعـ ـب ـ ًـا ع ـل ــى حـ ـفـ ــاوة االس ـت ـق ـب ــال وإت ـ ــاح ـ ــة الـ ـف ــرص ــة لــه
ل ـم ـشــاركــة ال ـع ــال ــم االح ـت ـف ــال ب ــال ـي ــوم ال ـعــال ـمــي لـلـغــة ال ـعــرب ـيــة،
وق ـ ــال :إن «االح ـت ـف ــال بــال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ي ـت ـجــدد س ـن ــوي ـ ًـا ،عـنــدمــا
أقــرت اليونيسكو بــأن يـكــون  18ديـسـمـبــر مــن كــل عــام هــو الـيــوم
العالمي للغة العربية ،وذلــك إقــراراً بمكانتها وخاصة أنها من
أبــرز لغات العالم انتشارا وتــداوالً بين ماليين البشر في أنحاء
العالم ،كما أنهامناسبة نؤكد فيها اعتزازنا باللغة فيفي بناء
الـمـعــرفــة ونـشــرهــا واسـتـخــدامـهــا فــي تــرسـيــخ قـيــم الـجـمــال ومــد
جسور التعايش والتحاور بين الشعوب وعبر األزمنة».
وأض ـ ـ ــاف :أن «ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ك ــان ــت ع ـل ــى م ـ ــدى ق ـ ــرون مــن
ال ــزم ــن لـغــة ال ـتــواصــل ال ـح ـضــاري وال ـث ـقــافــي بـهــا كــانــت الـفـلـسـفــة
والـعـلــوم والـفـنــون واألدب وبـهــا أبــدع عـلـمــاؤنــا فــي اسـتـخــدامـهــا،
كماكانت لغة االقتصاد والتجارة والمعامالت اإلدارية والمالية
وأحـبـهــا الـكـثـيــرون مــن غير أبنائها واطـلـعــوا على آدابـهــا وفنونها
وعلومها».
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«اتكلم عربي» منهل معرفي
» وزيرة الهجرة وشؤون
المصريين مع مجموعة من
األطفال في الفعالية
| تصوير :زافير ويلسون

دبي–مرفتعبدالحميد
بحضور معالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة ،والسفيرة
نبيلة مـكــرم وزيــرة الهجرة وشــؤون المصريين فــي الـخــارج وعــادل
عـبــد الــرحـمــن الـعـســومــي رئـيــس الـبــرلـمــان الـعــربــي ،اخـتـتـمــت وزارة
الـهـجــرة الـمـصــريــة فـعــالـيــات الـمـبــادرة الــرئــاسـيــة «اتـكـلــم عــربــي» في
الـجـنــاح الـمـصــري الــواقــع بمنطقة الـفــرص بــ«إكـسـبــو  2020دبــي»،
حيث نظم العديد من األنشطة والفعاليات التي اختتمت بندوة
حول أهمية المبادرة التي تعزز لغة الضاد بين أبنائها من العرب
وليس ألبناء المصريين في الخارج فقط.
وانضم عدد كبير من أبناء الجالية المصرية والجاليات العربية
من زوار «إكسبو  2020دبــي» ،إلــى أنشطة مبادرة «اتكلم عربي»
ب ـج ـن ــاح م ـص ــر إلـ ــى األن ـش ـط ــة ال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة ال ـت ــي نـظـمـتـهــا
الوزارة ،بالتعاون مع شركة «ويل سبرنج».
وركــزت الفعاليات على نقل التقاليد والقيم الوطنية لألجيال
الـجــديــدة ،وكــذلــك التعريف بالثقافة المصرية ،بــاإلضــافــة إلذاعــة
األغنية الرسمية لـلـمـبــادرة ،الـتــي غنتها المطربة كــارول سماحة،
خ ــال مـشــاركـتـهــا فـعــالـيــات ال ـم ـب ــادرة بــالـجـنــاح ال ـم ـصــري ،وكـتـبـهــا

ميثاء الشامسي:

دور األسرة وتعريب العلوم
واالعتزاز باللغة ثالوث
دعم لغة الضاد

ال ـم ــؤل ــف والـ ـك ــات ــب م ــدح ــت الـ ـعـ ــدل ،وك ــذل ــك ت ــم ت ـن ـظ ـيــم أل ـع ــاب
ومسابقات وأنشطة متنوعة لألطفال وجوائز قيمة.
ومــن ناحيتها ،أكــدت معالي الــدكـتــورة ميثاء الشامسي وزيــرة
دولـ ــة ،أن دول ــة اإلم ـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة أطـلـقــت ال ـعــديــد مــن
المبادرات الخالقة ،حيث حملت الدولة على عاتقها مهمة قيادة
ال ـج ـهــود وال ـم ـب ــادرات؛ م ــن أج ــل الـمـحــافـظــة عـلــى الـلـغــة والـهــويــة
ال ـع ــرب ـي ــة ،والـ ـنـ ـه ــوض ال ـح ـق ـي ـق ــي ب ـه ــا ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـس ـت ــوي ــات
الـسـيــاسـيــة ،واالق ـت ـصــاديــة ،واالجـتـمــاعـيــة ،والـمـعــرفـيــة ،وتـكــريــس
مـكــانـتـهــا ف ــي الـمـجـتـمــع اإلم ــارات ــي ،م ــؤك ــدة أن الـلـغــة الـعــربـيــة هــي
قلب الهوية الوطنية ،ودرعها وروح األمة وعنصر أصالتها ووعاء
فكرها وتراثها.
وشـ ـ ــددت م ـع ــال ـي ـه ــا ع ـل ــى دور األسـ ـ ــرة ف ــي ت ـع ــزي ــز ال ـل ـغ ــة بـيــن
الـنــشء ،بــاإلضــافــة إلــى ض ــرورة تـعــريــب الـعـلــوم واالع ـتــزاز باللغة
والثقافة والتاريخ العربي من أجل دعم لغة الضاد التي تشهد
اهتماماً بين غير المتحدثين بها بينما قد تلقى إهماالً
بين أبنائها .
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
ال ـم ـصــريــة أن ه ــذه األن ـش ـطــة ف ــي ت ــأت ــي ف ــي إط ــار

«رحلة النزوح»

تنفيذ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» بالتزامن مع اليوم العالمي
للغة العربية الذي يتم االحتفال به في  18ديسمبر من كل عام،
وه ــو ال ـيــوم ال ــذي أص ــدرت فـيــه الـجـمـعـيــة الـعــامــة لــأمــم الـمـتـحــدة
ق ــراراً بــإدخــال اللغة العربية ضمن لـغــات عملها الرسمية فــي 18
ديسمبر عام .1973
وأوضـ ـح ــت أنـ ــه ال ب ــد م ــن االعـ ـتـ ــزاز بــال ـل ـغــة م ـش ـي ــرة إلـ ــى أهـمـيــة
«ات ـك ـلــم ع ــرب ــي» ك ـم ـب ــادرة ت ـه ــدف إل ــى ال ـت ــروي ــج م ــن خــال ـهــا لـلـغـتـنــا
األصيلة ،أفضل طريقة لدعم األجيال القادمة في العالم العربي
السيما الجيل الثاني والثالث وتمكينها من ابتكار حلول مستدامة
لـتـسـهـيــل عـمـلـيــة ال ـم ـعــرفــة وال ـب ـح ــث .وأف ـ ــادت ب ــأن تـطـبـيــق «اتـكـلــم
عربي» لقي إقباالً الفتاً من قبل األطفال وذويـهــم ،كما أوضحت
أن الـمـبــادرة أطـلـقــت أيـضــاً أغـنـيــة لتشجيع األط ـفــال عـلــى الـتـحــدث
بــال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ،ح ـيــث ت ـط ــوع ال ـك ــات ــب وال ـش ــاع ــر م ــدح ــت ال ـعــدل
لـتــألـيــف كـلـمــاتـهــا فـيـمــا ت ـطــوعــت ال ـف ـنــانــة كـ ــارول س ـمــاحــة لـغـنــائـهــا.
وشــاركــت الـسـفـيــرة نـبـيـلــة مـكــرم والـفـنــانــة ك ــارول سـمــاحــة األطـفــال
وذويـهــم مــن زوار الـجـنــاح الـمـصــري الـغـنــاء واألنـشـطــة والفعاليات
والمسابقات التي لقيت استحساناً كبيراً من زوار «إكسبو 2020
دبي».

يروي معاناة وآمال الالجئين

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

دبيـوائلنعيم
ت ـ ـ ــروي ال ـم ـف ــوض ـي ــة الـ ـس ــامـ ـي ــة لـ ــأمـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة لـ ـش ــؤون
ال ــاج ـئ ـي ــن رحـ ـل ــة ال ـ ـنـ ــزوح ل ــاج ـئ ـي ــن والـ ـن ــازحـ ـي ــن وت ـس ـلــط
الـضــوء على معاناتهم منذ بــدايــة الـنــزوح والـمــراحــل التي
يـ ـم ــرون ب ـه ــا ب ـح ـث ــاً ع ــن األم ـ ــن واالسـ ـتـ ـقـ ــرار ،وذل ـ ــك خ ــال
م ـع ــرض ن ـظ ـم ـتــه ال ـم ـفــوض ـيــة ف ــي م ـل ـت ـقــى األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
ف ــي إكـسـبــو  2020دب ــي عـلــى م ــدار  3أيـ ــام .وق ــال ــت هـنــوف
العتيبي مسؤولة عــاقــات خارجية فــي مكتب المفوضية
في أبوظبي لــ«البيان» :جاء تنظيم المعرض تحت عنوان
«رحـلــة الـنــزوح» والــذي يستعرض فــي صــور فوتوغرافية،
األوجــه المختلفة لرحلة النازحين والالجئين ومعاناتهم
في مختلف مراحلها ،وذلك منذ بداية إنشاء المفوضية
في ديسمبر  1950حتى اليوم ،ويتم التركيز في المعرض
عـ ـل ــى أكـ ـثـ ــر ح ـ ـ ــاالت الـ ـ ـن ـ ــزوح صـ ـع ــوب ــة مـ ـث ــل أزم ـ ـ ــة الج ـئ ــي
الروهينغيا الذين نزحوا من ميانمار إلى بنغالديش ويقدر
عددهم بمليون الجئ.

دعم

كما يسلط المعرض الضوء على دور المفوضية في تقديم
الدعم والمساعدات المباشرة للنازحين وتوفير الحلول لهم
حول العالم وأهمية تمكينهم في المجتمعات وحصولهم
على التعليم وخاصة التعليم الرقمي خالل الجائحة ،إلى
جانب التركيز على أثر التغير المناخي في أزمة الالجئين.
وأشـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـم ـفــوض ـيــة ال ـس ــام ـي ــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة
لـشــؤون الالجئين هــي منظمة عالمية تـكــرس عملها إلنقاذ

األرواح وح ـمــايــة ال ـح ـقــوق وب ـنــاء مـسـتـقـبــل أف ـضــل لــاجـئـيــن
والمجتمعات النازحة قسراً واألشخاص عديمي الجنسية.
وت ـع ـمــل ال ـم ـفــوض ـيــة ع ـلــى ض ـم ــان أن يـتـمـتــع ك ــل شـخــص
ب ـحــق ال ـت ـم ــاس ال ـل ـج ــوء وال ـب ـح ــث ع ــن م ــاذ آمـ ــن ،ه ــرب ــاً مــن
العنف أو االضطهاد أو الحروب أو الكوارث في وطنه ،ومنذ
ع ــام  ،1950واج ـهــت أزم ــات مـتـعــددة فــي ق ــارات مـخـتـلـفــة،
وق ــدم ــت ال ـم ـفــوض ـيــة م ـس ــاع ــدات ح ـيــويــة لــاج ـئ ـيــن وطــال ـبــي
الـلـجــوء والـنــازحـيــن داخـلـيــاً واألش ـخــاص عــديـمــي الـجـنـسـيــة،
بـعــدمــا تقطعت الـسـبــل بــالـكـثـيــريــن مـنـهــم ولــم يـبــق لـهــم من
يأوون إليه.

إحصائيات

وبحسب إحصائيات المفوضية ،اضطر أكثر من  82.4مليون
شخص حــول العالم للفرار من ديــارهــم ،بينهم 26.4 :مليون
ٍ
الجئ ،نصفهم دون الثامنة عشرة من العمر ،وهناك ماليين
األش ـ ـخ ـ ــاص ع ــدي ـم ــي ال ـج ـن ـس ـي ــة م ـم ــن حـ ــرمـ ــوا مـ ــن ال ـح ـص ــول
عـلــى الـجـنـسـيــة وال ـح ـقــوق األس ــاس ـي ــة ،مـثــل الـتـعـلـيــم والــرعــايــة
الـصـحـيــة والـعـمــل وحــريــة الـتـنـقــل .كـمــا تـشـيــر اإلحـصــائـيــات إلــى
أن شـخـصــاً واح ــداً مــن بـيــن كــل  95شـخـصــاً مــن سـكــان الـعــالــم
ن ــزح ق ـســراً ،نـتـيـجــة ال ـنــزاعــات أو االض ـط ـهــاد ،مــا يـعـكــس ال ــدور
المهم للمفوضية الذي يزداد أهمية أكثر من أي وقت مضى.
ويـتـمـثــل عـمــل الـمـفــوضـيــة فــي حـمــايــة حـقــوق ه ــؤالء األف ــراد
والحفاظ عليها .والعمل بجد لمساعدة ماليين األشخاص
فــي جميع أنـحــاء الـعــالــم عـلــى إع ــادة بـنــاء حياتهم الـمــدمــرة
والمجتمعات الـمـفـ ّـكـكــة ،كــذلــك الـعـثــور عـلــى حـلــول تسمح
لهم بإعادة بناء حياتهم.
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مبادرات بالتعاون مع األمم المتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي والبنك الدولي

«اإلمارات للتوازن بين الجنسين»

تسرع تحقيق «الهدف الخامس»
شراكات عالمية ّ
دبي-البيان
اسـتـعــرض مـجـلــس اإلم ــارات لـلـتــوازن بـيــن الـجـنـسـيــن الـمـبــادرات
الـتـحـسـيـنـيــة ال ـت ــي ي ـج ــري ال ـع ـم ــل ع ـل ـي ـهــا ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـمــركــز
االت ـحــادي لـلـتـنــافـسـيــة واإلح ـصــاء وع ــدد مــن الـجـهــات االتـحــاديــة
لـمــواصـلــة ت ـقــدم ال ــدول ــة ب ـمــؤشــرات الـتـنــافـسـيــة الـعــالـمـيــة خــال
ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة بـعــد اإلن ـج ــازات الـنــوعـيــة ال ـتــي حـقـقـتـهــا الــدولــة
إق ـل ـي ـم ـيـ ًـا وع ــال ـم ـي ـ ًـا ف ــي ال ـعــام ـيــن ال ـمــاض ـي ـيــن ب ـه ــذه ال ـم ــؤش ــرات،
نتيجة الدعم الكبير الــذي تقدمه القيادة الرشيدة لهذا الملف
الـحـيــوي كــونــه واحـ ــداً مــن األول ــوي ــات الــوطـنـيــة الـمـسـتـقـبـلـيــة من
خ ــال م ـب ــادرات وسـيــاســات وتـشــريـعــات رائ ــدة لـتــرسـيــخ ال ـتــوازن
ب ـيــن الـجـنـسـيــن ن ـه ـجـ ًـا ث ــاب ـت ـ ًـا ،ل ـمــا ل ــه م ــن ت ــأث ـي ــرات إي ـجــاب ـيــة عـلــى
الـصـعــد الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة واالقـتـصــاديــة كــافــة ،وأهـمـيـتــه
كــركـيــزة رئيسية فــي مــواصـلــة مـسـيــرة التنمية الـمـسـتــدامــة خــال
الـخـمـسـيــن ع ــام ـ ًـا ال ـم ـق ـب ـلــة .ج ــاء ذل ــك خ ــال االج ـت ـم ــاع الـ ــدوري
الــرابــع لـمـجـلــس اإلم ــارات لـلـتــوازن بـيــن الـجـنـسـيــن لـعــام ،2021
الذي ُعقد في مقر إكسبو  2020دبي برئاسة منى غانم المري
ن ــائ ـب ــة رئ ـي ـس ــة ال ـم ـج ـل ــس ،وتـ ــم خ ــال ــه االطـ ـ ــاع ع ـل ــى مـ ـب ــادرات
ومشاريع المجلس في هذا الحدث العالمي منذ انطالقه أول
أكـتــوبــر الـمــاضــي بــالـتـعــاون مــع جـنــاح الـمــرأة وفـعــالـيــاتــه المقبلة
المستمرة حتى انتهاء المعرض.
حضر االجتماع خالد عبد الله بالهول وكيل وزارة الخارجية
والـتـعــاون الــدولــي ،وعـبــد الـلــه بــن أحـمــد آل صــالــح وكـيــل وزارة
االقتصاد ،ونورة خليفة السويدي األمين العام لالتحاد النسائي
العام ،والريم عبد الله الفالسي األمين العام للمجلس األعلى
لــأمــومــة وال ـط ـفــولــة ،وه ــدى الـسـيــد مـحـمــد الـهــاشـمــي مـســاعــد
وزيــر شــؤون مجلس الــوزراء لـشــؤون االستراتيجية ،وعبد الله
عـلــي راش ــد الـنـعـيـمــي وك ـيــل وزارة ال ـم ــوارد الـبـشــريــة والـتــوطـيــن
الـمـســاعــد ل ـش ــؤون االت ـص ــال وال ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة ،وح ـصــة عـبــد
الــرحـمــن حـسـيــن تـهـلــك وكـيــل وزارة تـنـمـيــة الـمـجـتـمــع الـمـســاعــد
لشؤون التنمية االجتماعية ،وحنان منصور أهلي مدير المركز
االتحادي للتنافسية واإلحصاء باإلنابة ،وشمسة صالح األمين
العام لمجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين.

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

منى المري:

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

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

تعزيز الشراكات العالمية

وقالت منى المري إن إكسبو  2020دبي الذي تشارك فيه 192
دول ــة مـ ّـثــل فــرصــة مــواتـيــة لـتـعــزيــز ال ـشــراكــات الـعــالـمـيــة مــن أجــل
تـســريــع تنفيذ الـهــدف الـخــامــس مــن أه ــداف التنمية المستدامة
المتعلق بــالـتــوازن بين الجنسين وتمكين كــل الفتيات والنساء
ب ـم ـخ ـت ـلــف ال ـم ـج ــاالت ع ـب ــر ح ـ ــوار ب ـن ــاء ي ـت ــم خ ــال ــه ت ـب ــادل الـ ــرؤى
واألف ـ ـك ـ ــار ح ـ ــول أفـ ـض ــل ال ـس ـب ــل والـ ـسـ ـي ــاس ــات الـ ــداعـ ـمـ ــة ل ـل ـن ــوع
االج ـت ـم ــاع ــي وإب ـ ـ ــراز الـ ـ ــدور ال ـم ـه ــم ل ـل ـم ــرأة ف ــي ت ـح ـق ـيــق الـتـنـمـيــة
المستدامة بــأي مجتمع ،وهــو مــا تــؤكــده تـجــارب الــدول صاحبة
الخبرات المميزة بهذا المجال ،مؤكدة حرص مجلس اإلمارات
للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع جناح المرأة على إثراء هذا
ال ـح ــوار الـعــالـمــي ال ـب ـنــاء بـمـشــاركــة ق ـي ــادات عــالـمـيــة ومـســؤولـيــن
وزوجــات رؤســاء دول وممثلي منظمات دولـيــة معنية بالتوازن
بـيــن الـجـنـسـيــن وشـخـصـيــات نـســائـيــة شــاركــن زوار إكـسـبــو 2020
دب ــي تـجــاربـهــن الـحـيــاتـيــة والـمـهـنـيــة الـمـلـهـمــة ،ال ـتــي ك ــان لـهــا أثــر
م ـل ـم ــوس ف ــي ت ـع ــزي ــز ح ـق ــوق وم ـك ـت ـس ـبــات ال ـم ــرأة ف ــي ب ـلــدان ـهــن،
مـضـيـفــة إن هــذا ال ـحــوار الـعــالـمــي ال ـهــادف والـبـنــاء يـتــرجــم شـعــار
إكسبو  2020دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل» .وأكدت
حــرص حــرم سمو الشيخ منصور بن زايــد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاسة ،سمو الشيخة منال بنت
محمد بن راشد آل مكتوم ،رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن بين
الجنسين ،رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ،على أن يكون لمجلس
اإلم ـ ــارات ل ـل ـت ــوازن ب ـيــن الـجـنـسـيــن م ـش ــارك ــة م ـت ـم ـيــزة ف ــي إكـسـبــو
 2020دبي ،عبر مبادرات نوعية يتم تنفيذها بالتعاون مع جناح
ال ـم ــرأة ،لـيـكــون لـهــذا ال ـحــدث الـعــالـمــي تــأثـيــره فــي تـحـقـيــق تـقــدم
نوعي بملف الـتــوازن بين الجنسين على الصعيد الــدولــي،
ضمن الرؤية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد
ب ــن راشـ ــد آل م ـك ـت ــوم ،بـتـقــديــم دورة اسـتـثـنــائـيــة
سـتـمـثــل ع ــام ــة ف ــارق ــة ف ــي ت ــاري ــخ الـمـعــرض
ال ـعــريــق الـ ــذي ان ـط ـلــق ل ـل ـمــرة األولـ ــى قـبــل
ً
عاما مضت ،وبما يليق بمكانة دولة
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المجلس

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

مرحلة جني الثمار

وأعربت عن اعتزازها بما وصلت إليه اإلمارات من مكانة عالمية
مـتـمـيــزة ف ــي مـلــف ال ـم ــرأة وال ـت ــوازن بـيــن الـجـنـسـيــن ،وق ــال ــت« :إن
ال ـم ـج ـل ــس ح ــال ـي ـ ًـا فـ ــي م ــرح ـل ــة ج ـن ــي ن ـت ــائ ــج مـ ــا تـ ــم ال ـع ـم ــل عـلـيــه
م ـنــذ تــأسـيـســه ق ـبــل  6س ـن ــوات ،ب ـت ـعــاون ك ــل الـ ـ ــوزارات وال ـج ـهــات
االتـحــاديــة مــع أهــداف المجلس والـشــراكــات العالمية التي عمل
عـلــى ب ـنــائ ـهــا» ،مـشـيــرة ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد إل ــى ارت ـق ــاء اإلم ـ ــارات إلــى
الـمــرتـبــة الـثــامـنــة ع ـشــرة عــالـمـيـ ًـا وال ـمــركــز األول عــرب ـيـ ًـا ف ــي «تـقــريــر
الـ ـمـ ـس ــاواة ب ـي ــن ال ـج ـن ـس ـي ــن  »2020الـ ـصـ ــادر ع ــن ب ــرن ــام ــج األم ــم
المتحدة اإلنمائي ،محققة قفزة نوعية بمعدل  31مركزاً
ً
عالميا
عما كانت عليه عام  2015ومتجاوزة الفترة الزمنية المستهدفة
لـلـمـجـلــس عـنــد تــأسـيـســه بــالـعـمــل عـلــى وص ــول اإلم ـ ــارات لـقــائـمــة
أفضل  25دولة في العالم ضمن نسخة عام  2021بهذا التقرير،
ك ـمــا ج ــاءت ف ــي ال ـمــركــز األول إقـلـيـمـيـ ًـا ف ــي ت ـقــريــر ال ـب ـنــك ال ــدول ــي
«المرأة وأنشطة األعمال والقانون  ،»2021الذي يرصد الجهود
الـحـكــومـيــة حــول الـعــالــم لـتـمـكـيــن ال ـمــرأة اقـتـصــاديـ ًـا عـبــر الـقــوانـيــن
ً
عربيا
والسياسات واإلجراءات ،إضافة إلى تحقيقها المركز األول
فــي «تـقــريــر الـفـجــوة بـيــن الـجـنـسـيــن  »2021لـلـمـنـتــدى االقـتـصــادي
ً
عالميا في المؤشر العام
العالمي ،وارتقاء أدائها إلى المرتبة 72
ً
لـهــذا التقرير العالمي المهم متقدمة  48مــركــزا فــي عــام واحــد،
ً
عالميا في  4مؤشرات فرعية ضمن هذا
وتحقيقها المركز األول
التقرير ،هي :التمثيل البرلماني للمرأة ،ومعدل اإللمام بالقراءة
والكتابة ،ونسبة النوع االجتماعي عند الوالدة ،ومعدل التحاق
ال ـف ـت ـي ــات بــال ـت ـع ـل ـيــم االبـ ـت ــدائ ــي .وأشـ ـ ــادت م ـن ــى ال ـم ــري بــال ـج ـهــود
الحثيثة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم من
أجل ترسيخ التوازن بين الجنسين بكل القطاعات على مستوى
الدولة ،وتوجيهات سموها بالعمل على الوصول لقائمة الدول
ً
ً
تحقيقا لرؤية وتوجيهات قيادتنا
عالميا بهذه المؤشرات،
األولى
الرشيدة وما تتضمنه المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي
تمثل إطــاراً
ً
وطنيا شــامـاً ومتكامالً لتحقيق المشاريع التحولية
الكبرى وتسريع المنجزات.

مشاركة مميزة في دورة استثنائية

وأعربت عن اعتزازها بتوقيع المجلس مذكرة تفاهم مع مكتب
إك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي لـتـمـثـيــل ال ـم ـج ـلــس م ـل ــف الـ ـم ــرأة والـ ـت ــوازن
بـيــن الـجـنـسـيــن فــي هــذا الـحــدث الـعــالـمــي الـمـهــم ،كـمــا سيكون
بـمــوجـبـهــا الـمـظـلــة الــرئـيـسـيــة لـلـفـعــالـيــات واألنـشـطــة الـتــي تخص
هذا الملف الحيوي ،مؤكدة أن إكسبو  2020دبي يمثل مناسبة
مـثــالـيــة لـلـتـعــريــف بــالـتـجــربــة اإلمــاراتـيــة الـنــاجـحــة فــي دعــم الـمــرأة
وال ـت ــوازن بـيــن الـجـنـسـيــن عـلــى م ــدى الـخـمـسـيــن ع ــام ـ ًـا الـمــاضـيــة
وت ـ ـب ـ ــادل الـ ـخـ ـب ــرات مـ ــع ال ـ ـ ــدول وال ـم ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة ص ــاح ـب ــة
الـتـجــارب الـمـمـيــزة فــي الـسـيــاســات الــداعـمــة لـلـنــوع االجـتـمــاعــي،
وبما يسهم في االرتقاء بمرتبة الدولة في المؤشرات العالمية
والوصول بها لقائمة الدول الرائدة في هذا المجال.

المؤشرات العالمية

واس ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ـ ـ ــت ح ـ ـ ـن ـ ـ ــان أه ـ ـ ـل ـ ـ ــي خـ ـ ــال

تصوير  -إبراهيم صادق

االج ـت ـم ــاع م ـس ـت ـجــدات أداء ال ــدول ــة ف ــي ال ـت ـقــاريــر الـعــالـمـيــة ومــا
ح ـق ـق ـتــه م ــن إن ـ ـجـ ــازات خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة والـ ـمـ ـب ــادرات
الـتـحـسـيـنـيــة ل ـت ـعــزيــز ت ـنــاف ـس ـيــة اإلمـ ـ ــارات ف ــي م ـلــف الـ ـت ــوازن بـيــن
الجنسين ،مؤكدة أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق تقدم أفضل
فــي تـقــريــر الـمـســاواة بـيــن الـجـنـسـيــن ،الـصــادر عــن بــرنــامــج األمــم
ال ـم ـت ـح ــدة اإلنـ ـمـ ــائـ ــي ،وقـ ــالـ ــت« :س ـي ـع ـم ــل ف ــري ــق ع ـم ــل ال ـم ــرك ــز
االتحادي للتنافسية واإلحصاء على إعداد خطة عمل لتحقيق
ذلــك ضمن جـهــوده الــداعـمــة لبيانات الـمــرأة بالتقارير العالمية
األخ ـ ـ ــرى وال ـ ـتـ ــواصـ ــل بـ ـش ــأن م ـن ـه ـج ـي ــات م ــؤش ــراتـ ـه ــا وال ـت ـع ــري ــف
بإنجازات الدولة ومكتسبات المرأة على أرض الواقع».

مؤشر التوازن بين الجنسين

وقــدمــت هــدى الـهــاشـمــي عــرضـ ًـا للنتائج األولـيــة لـمــؤشــر الـتــوازن
بـيــن الـجـنـسـيــن لـعــام  2020عـلــى مـسـتــوى الـحـكــومــة االتـحــاديــة
ً
حاليا ،والذي يشتمل على  3محاور
وفق إطار القياس المعتمد
رئيسية ،هي :صناعة القرار ،والتعليم والخبرة ،وبيئة العمل،
مــع مـقـتــرحــات بــإضــافــة مـحــاور أخــرى سيتم دراسـتـهــا فــي الفترة
الـمـقـبـلــة لـيـشـمــل الـمــؤشــر نـطــاقـ ًـا أوس ــع فــي الـ ــدورات الـمـقـبـلــة،
بحيث يتم تطبيقه على مستوى الحكومات المحلية وقطاعات
أخـ ــرى ،إض ــاف ــة لـفـئــة ال ـق ـطــاع ال ـم ـصــرفــي ال ـتــي ت ــم إضــاف ـت ـهــا فــي
الدورة الماضية.

مبادرات إكسبو

واستعرضت شمسة صالح خالل االجتماع مجموعة المبادرات
واألنـشـطــة الرئيسية الـتــي يـشــارك بها مجلس اإلم ــارات للتوازن
بين الجنسين في إكسبو  2020دبــي .وتطرقت شمسة صالح
إلى المشاريع المقبلة للمجلس خالل النصف الثاني من فترة
انـعـقــاد إكـسـبــو  2020دب ــي ،وال ـتــي تـشـمــل إل ــى جــانــب اسـتـمــرار
عـقــد الـلـقــاءات واالجـتـمــاعــات الـثـنــائـيــة مــع مـســؤولـيــن عالميين،
إطــاق «دلـيــل أفضل الممارسات العالمية» ،الــذي تــم تطويره
بــالـتـعــاون مــع الـمـجـلــس الـعــالـمــي لـلـهــدف الـخــامــس مــن أهــداف
الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة ومـنـظـمــة ال ـت ـعــاون االق ـت ـص ــادي والـتـنـمـيــة،
وي ـت ـض ـمــن م ـج ـمــوعــة م ــن األدوات ال ـت ـم ـك ـي ـن ـيــة ل ـل ـم ــرأة وتــرس ـيــخ
التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي ونماذج تشريعية
عالمية وسياسات عملية ناجحة لكيفية تضمين منظور النوع
االجتماعي في الحكومات والقطاع الخاص وعبر المجتمعات،
إض ــاف ــة إل ــى تـنـظـيــم «م ـن ـت ــدى ال ـت ــوازن ب ـيــن ال ـج ـن ـس ـيــن» وإط ــاق
«مركز المعرفة للتوازن بين الجنسين» ،وكالهما بالتعاون مع
الـبـنــك الــدولــي ،مــؤكــدة أن هــذه الـمـبــادرات الـعــالـمـيــة للمجلس
ً
انطالقا من التوجه العام لدولة اإلمارات ونهجها التنموي
تأتي
ال ـعــال ـمــي وتـبـنـيـهــا وال ـت ــزام ـه ــا ب ــأه ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة
ً
عالميا.
والعمل على تحقيقها
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ألعـيــاد الـمـيــاد طـقــوس خــاصــة ،يعرفها الـمــايـيــن حــول الـعــالــم ،وأولـئــك الــذيــن تـعــودوا االحـتـفــال
ً
سنويا بعيد الميالد ،وها هو معرض «إكسبو  2020دبي» يرتدي ثوب الميالد ،ويفتح ذراعية أمام
بابا نويل ،الــذي يطل على الصغار بكيس هداياه ،ليأخذ منهم رسائلهم ،التي تحمل أمنياتهم
وأحالمهم ،تلك التي يضعونها في الصندوق األحمر الكبير ،الذي تم وضعه بالقرب من مدخل
االس ـت ــدام ــة ف ــي «إك ـس ـب ــو» ،والـ ــذي يــأتــي إل ـيــه مـســاعــد ســانـتــا مــرتـيــن خ ــال ال ـي ــوم ،لـيـجـمــع رســائــل
األطفال تمهيداً إليصالها إلى جناح فنلندا ،تمهيداً لتسليمه إلى القطب الشمالي .تلك المنطقة
ستتحول خالل األيام المقبلة إلى وجهة يمكن للعائالت أن تتبرع فيها بالهدايا واأللعاب ،التي
سيتم توزيعها على األطفال المحتاجين.
خالل الفترة من  25الجاري وحتى  7يناير المقبل ،ترتدي أروقة المعرض الدولي ،ثوب الميالد،
فيما يمكن لزواره االستمتاع بمشهد تساقط الثلوج في وسط قبة الوصل ،التي تستضيف شجرة
عيد الـمـيــاد ،تلك المزينة بــالـهــدايــا ،تلك الـشـجــرة الـتــي شهد كــافــة زوار الـمـعــرض الــدولــي لحظة
ً
أيضا بالعروض،
إضاءتها إنذاراً ببدء جولة االحتفاالت بعيد الميالد ،في وقت يمكنهم االستمتاع
التي تقدمها الوصل على شاشتها.
مظاهر عيد الميالد فــي المعرض الــدولــي ،تـبــدو عــديــدة ،ففي الــوقــت الــذي ترافقك فيه موسيقى
«ليلة عيد» وأغنيات الفنانة ماجدة الرومي ،يفتح فستيفال ماركت أبوابه أمام الجميع ،وقد تزين
بحلة العيد وألوانه الحمراء والخضراء ،والتي انعكست على واجهات أكثر من  69منفذاً
ً
تجاريا،
حيث يضم السوق أكثر من  32شجرة صنوبر ارتدت ثوب العيد .فستيفال ماركت لن يكون وجهة
زوار المعرض الــوحـيــدة ،والــذيــن يمكنهم االحتفال بأعياد الميالد فــي الحديقة االحتفالية ،التي
تـمـتــد ع ـلــى م ـســاحــة  6500م ـتــر م ــرب ــع ،وت ـت ـســع لـنـحــو  1200ش ـخــص ،وت ـضــم بــداخ ـل ـهــا مـجـمــوعــة
مــن األكـشــاك والـمـطــاعــم ،فــي حين تضم الحديقة مجموعة مــن الفعاليات العائلية ،الـتــي توفر
ً
ً
ترفيهيا كامالً لألطفال( .دبي-غسان خروب)
برنامجا
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دومينيكا
جزيرة
الطبيعة

دبي-سعيدالوشاحي

ث ـقــافــات م ـت ـنــوعــة ،وش ـع ــوب عــري ـقــة ،ودي ــان ــات م ـت ـعــددة مــن
أق ـصــى دول ال ـعــالــم ،اجـتـمـعــت تـحــت مـظـلــة إكـسـبــو 2020
دبــي ،لتستغل الحدث العالمي وتظهر للعالم بإمكانياتها
وم ــوارده ــا الـضـخـمــة أو ال ـم ـح ــدودة ،أمـ ـاً ف ــي ال ـن ـهــوض بـهــا
وت ـط ــوي ــره ــا لـتـحـقــق أحـ ــام ش ـعــوب ـهــا م ــن خ ــال ب ـن ــاء جـســور
تـ ــواصـ ــل مـ ــع الـ ـعـ ــالـ ــم ،وذلـ ـ ــك مـ ــا ت ـج ـس ــده دولـ ـ ــة دوم ـي ـن ـي ـك ــا
م ــن خ ــال م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي إك ـس ـبــو دب ــي وال ـت ــي ح ــرص ــت عـلــى
تـكـثـيــف ح ـضــورهــا وتـسـلـيــط ال ـض ــوء عـلــى ال ـجــوانــب الـمـضـيـئــة
م ــن نـهـضـتـهــا ل ـت ـقــدم ـهــا ل ــآخ ــري ــن ب ـه ــدف االس ـت ـف ــادة وت ـب ــادل
الخبرات.

ركن منعزل

من الكاريبي يأخذ زواره
في رحلة عبر الزمن

م ـن ـع ــزل م ــن ال ـك ــاري ـب ــي ي ــأخ ــذ زواره ف ــي رح ـل ــة ع ـب ــر ال ــزم ــن،
وه ــي ج ــزي ــرة يـحـيــا عـلـيـهــا ه ـن ــود كــالـيـنــاغــو إل ــى ج ــان ــب بـعــض
األص ــول األفــري ـق ـيــة ،وت ـح ـتــوي عـلــى ال ـقــرى وال ـغــابــات لـتـكــون
بــذلــك وجـهــة فــريــدة اسـتـطــاعــت حـمــايــة طـبـيـعـتـهــا وسـكــانـهــا،
وهــي إحــدى دول الكاريبي التي تبذل جـهــوداً كبيرة للتكيف
في مواجهة األثر السلبي للتغير المناخي وتسعى
إلى تحقيق مستقبل مستدام.

ألوان

يتكون سكان دومينيكيا من أعراق
م ـخ ـت ـل ـط ــة ولـ ـع ــل خ ـي ــر ش ــاه ــد ع ـلــى
ذلك هو كرنفالها «ماس دومينيك»
النابض بالحياة والمليء باأللوان،
ويـعــرف كذلك باسم «ريــل مــاس»
ويـ ـقـ ــام إحـ ـيـ ــاء ل ـت ـق ــال ـي ــد األس ـ ــاف،
واح ـت ـفــاء ب ــأل ــوان ال ـف ـنــون الـعـصــريــة،
وي ـن ـظ ــم هـ ــذا ال ـم ـه ــرج ــان أث ـن ــاء ال ـف ـتــرة
السابقة لموسم الـصــوم التقليدي على
م ـ ــدار ي ــوم ـي ــن م ـل ـي ـئ ـيــن ب ـ ــاإلث ـ ــارة والـ ـم ــواك ــب،

مستقبل

ت ـبــرز دومـيـنـيـكــا مــن خ ــال مـشــاركـتـهــا جــوانــب مـخـتـلـفــة بــدايــة
م ــن ال ـم ـق ــوم ــات ال ـت ــي تـتـمـتــع ب ـهــا وم ـســاه ـم ـت ـهــا ف ــي ال ـت ـصــدي
لـلـمـتـغـيــرات الـمـنــاخـيــة ،وتـجـمــع ال ــدول ــة ال ـتــي تــوصــف بــاســم
ج ــزي ــرة الـطـبـيـعـيــة ف ــي ال ـب ـحــر ال ـكــاري ـبــي ب ـيــن ال ـم ـيــاه الـصــافـيــة
والشواطئ النقية وبين الطبيعة العذراء ،فهي بمثابة ركن

«عرافريت للكتابة»
دبي–وائلاللبابيدي
«عــرافــريــت»  Aravritهــو نـظــام مـبـتـكــر لـلـكـتــابــة يـجـمــع بـيــن األفـكــار
والقلوب ،من خالل ربط الحروف بالعبرية والعربية وينقل رسالة
مفادها أن الشعوب قادرة على التواصل وأنها في الواقع أقرب إلى
بعضها مما تعتقد .وقالت ليرون توركينيتش الفنانة ومصممة خط
«عــرافــريــت» الـمـسـتـخــدم فــي كـتــابــة عـبــارة «نـحــو الـغــد» الـتــي تتصدر
جناح إسرائيل في إكسبو  2020دبي إن النظام المبتكر للكتابة الذي
يجمع ما بين اللغة العربية في قسمه العلوي واللغة العبرية في
قسمه السفلي يعبر عــن رســالــة تــواصــل العقول وصـنــع المستقبل
فــي إكـسـبــو ،وكــذلــك الــرغـبــة فــي الـتــواصــل واالنـفـتــاح عـلــى الـثـقــافــات
والعيش المشترك التي تريد إسرائيل إيصالها للعالم.
وأض ــاف ــت ل ـي ــرون تــوركـيـنـيـتــش ف ــي ت ـصــري ـحــات ل ــ«ال ـب ـي ــان» خــال
زيــارت ـهــا لـجـنــاح إســرائ ـيــل ف ــي إكـسـبــو
 2020دبــي ،إن نـظــام «عــرافــريــت» -
الذي يستطيع العرب واإلسرائيليين
ق ــراءت ــه ب ــال ـع ــرب ـي ــة أو ال ـع ـب ــري ــة دون
ت ـج ــاه ــل ال ـل ـغ ــة األخ ـ ـ ــرى ،ي ـع ـب ــر عــن
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الخط دعوة

للعيش سوية ولبنة للسالم
والتواصل بين الشعوب

تنافس

تنعم دومينيكا باقتصاد قائم على الصادرات الزراعية حيث
ت ـســاهــم ال ــزراع ــة بـشـكــل ب ــارز ف ــي ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي
وإيجاد فرص عمل بين المجتمعات الريفية ،ويحظى قطاع
تـجـهـيــز الـمـنـتـجــات الــزراع ـيــة ال ــذي يــوفــر فــرصـ ًـا ج ـيــدة للعمل
بــأهـمـيــة بــالـغــة لـكــونــه قـطــاعــا قــائـمــا عـلــى ال ـم ــوارد الـطـبـيـعـيــة
ويتمتع بإمكانيات تنافسية عالمية.
كما تشتهر دومينيكا بتنوع األصناف ولذتها ،حيث تتكون
م ــوائ ــده ــا مـ ــن ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات والـ ـفـ ــواكـ ــه الـ ـج ــذري ــة واألعـ ـشـ ــاب
ً
كما هائالً من المأكوالت البحرية
والتوابل ،وتقدم مطاعمها
ال ـم ـس ـت ـخــرجــة م ــن ش ـعــاب ـهــا ال ــوف ـي ــرة م ــن األس ـم ــاك ال ـطــازجــة
إلــى الـمـحــار والـسـلـطـلـعــون وغـيــرهــا مــن األصـنــاف الدومنيكية
المتميزة التي تستخرج وتطهى بما ال يخل بمبدأ االستدامة،
ومــن األصـنــاف الــرئـيـسـيــة مــوز الـجـنــة الـحـلــة وال ـطــازج وطحين
ال ــذرة ال ــذي يـسـمــى كــوشـكــوش وكــذلــك فــاكـهــة الـخـبــز وفــواكــه
البحر والعديد من لحوم الحيوانات البرية.

يجمع حروف
«العربية» و«العبرية»

رؤيــة إسرائيل حــول المستقبل الــواعــد للعيش والـســام المشترك
في إسرائيل وانفتاحها للعالم .وواصـلــت :رغــم نشأتي في مدينة
حـيـفــا ال ـتــي تـضــم ع ــرب ــاً وإســرائـيـلـيـيــن إال أن ـنــي ل ــم أدرس الـعــربـيــة،
وكنت أسعى لتطوير نظام للكتابة يمكن قراءته باللغتين العبرية
والـعــربـيــة واكتشفت عمل الــدكـتــور لــويــس إمـيــل جــافــال وهــو عالم
بصريات فرنسي الذي قال إننا نحتاج فقط إلى القسم العلوي من
األح ــرف الالتينية لنتمكن مــن قــراءتـهــا .وأردت اسـتـكـشــاف إمكانية
تطبيق المفهوم نفسه على اللغتين العربية والعبرية ،وبالفعل
تمكنت من تحقيق ذلــك من خــال ربــط األحــرف العبرية والعربية
ببعضها ،وذلك قبل نحو  10سنوات.

ترحاب

التي تجوب الطرق وتعزف فيه الموسيقى وتقام مسابقات
األزياء والبهرجة واألنشطة المتنوعة للصغار والكبار.

وأشــارت توركينيتش إلــى أن نظام «عــرافــريــت» ،وهــي كلمة تجمع

ب ـيــن كـلـمـتــي «ال ـع ــرب ـي ــة» و«ال ـع ـب ــري ــة» ت ــم ع ــرض ــه ف ــي م ـع ــارض عــدة
ح ــول ال ـعــالــم مـثــل ب ـ ــرودواي ف ــي ن ـيــويــورك وال ـب ـحــر الـمـيــت ول ـنــدن.
ولفتت إلى أن الخط لم َ
يلق معارضة قوية من الطرف اإلسرائيلي
كما كانت تتوقع ،بل إن الخط قوبل بالترحاب واإلعجاب والقبول
م ــن م ـع ـظــم ال ـع ــرب واإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن ،خ ـص ــوص ــاً وأن ال ـخ ــط يـحـمــل
رسالة السالم والتسامح والعيش المشترك .وأضافت« :أعتقد أن
الخط يحاكي مشاعر كل من يسكن في إسرائيل ،فبعض الناس
يــرون في الخط دعــوة للعيش سوية وبعضهم يرونه لبنة للسالم
والتواصل بين الشعوب».

توظيف

وح ـ ــول إم ـك ــان ـي ــة ت ــوظ ـي ــف ال ـخ ــط ال ـج ــدي ــد ألغ ـ ــراض ع ـم ـل ـي ــة ،قــالــت
تــوركـيـنـيـتــش إن ذلــك مـمـكــن ،ولـكــن قــد يـتـطـلــب حـلــوالً وس ـطــاً ،قد
ال يجعل مــن الـخــط مـقــروءاً بشكل واضــح تـمــامــاً .وأضــافــت :ليس
مــن الممكن حتى اآلن تحويل نظام «عــرافــريــت» إلــى خــط معياري
 TrueTypeف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن .وم ــا زل ــت أس ـعــى إلي ـج ــاد طــريـقــة
ل ـت ـحــوي ـلــه إلـ ــى خ ــط م ـع ـي ــاري ي ـم ـكــن اس ـت ـخ ــدام ــه ف ــي م ـعــال ـجــات
الـنـصــوص .وتـتـصــدر عـبــارة «نـحــو الـغــد» بـخــط «عــرافــريــت» بطول
 13مـتــراً وارتـفــاع خمسة أمـتــار جـنــاح إســرائـيــل فــي إكـسـبــو ،وهــي
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ش ـع ــار ال ـج ـن ــاح ال ــذي
يـقــول للعالم إن النظر إلــى الغد
هو هدف مشترك.
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مذكرات الفرص
» جانب من معرض المصور
اإلماراتي عمار العطار |
تصوير -غالم كاركر

لقطات إبداعية
من الحياة اليومية

دبيـرشاعبدالمنعم
يتتبع مـعــرض «مــذكــرات ال ـفــرص» لـلـمـصــور وفـنــان الــوســائــط
ال ـم ـت ـع ــددة اإلم ـ ــارات ـ ــي عـ ـم ــار ال ـع ـط ــار ب ـم ـن ـط ـقــة الـ ـفـ ــرص فــي
إكـ ـسـ ـب ــو ،م ـش ــاه ــد ولـ ـحـ ـظ ــات مـ ــن أعـ ـمـ ــال ومـ ـه ــن ي ـم ــارس ـه ــا
أش ـخ ــاص ع ــادي ــون بـكـثـيــر م ــن ال ـح ــب وال ـع ـط ــاء ،ل ـت ـكــون عـبــر
عدسته لقطة شاعرية وقصة ذات قيمة ومغزى في سطور
مــذكــراتــه لـلـفــرص والـتـطـلـعــات الـحـيــاتـيــة وال ـت ــي م ــن مـنـظــوره
تنتمي لفئة التصوير التوثيقي ،بحيث تكون الصورة بمثابة
وثـيـقــة تــاريـخـيــة للبيئة واألش ـخــاص وال ـظــروف الـتــي أحــاطــت
بــال ـل ـق ـطــة ،م ــع ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ت ـفــاص ـيــل ال ـح ـي ــاة ال ـي ــوم ـي ــة مــن
دون إجــراء أي تعديل فــي الـمـكــان أو الـصــورة الـتــي ألتقطها
فتخرج كما هي في الواقع مع الحفاظ على الجوانب الفنية
واإلبداعية فيها.

نسيج إماراتي

ع ـمــار (ال ـحــاصــل عـلــى مــاجـسـتـيــر إدارة األع ـم ــال الــدول ـيــة من
جامعة ولونغونغ دبــي ،وبكالوريوس العلوم التطبيقية)،
ي ــؤرخ فــي ص ــوره لـلـبـيـئــات الـمـحـيـطــة بــه والـمـشـهــد الـمـعــاصــر
م ــن ح ــول ــه ،ح ـي ــث ي ـت ـج ــاوز ال ـت ــوث ـي ــق ال ـم ـح ــض وي ـن ـخ ــرط فــي
م ــوض ــوع ــات وق ـضــايــا ت ـمــس الـنـسـيــج االج ـت ـمــاعــي ل ــإم ــارات،
وقامت باقتناء أعماله الفنية مؤسسات محلية ودولية عامة
وخ ــاص ــة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك هـيـئــة أبــوظ ـبــي لـلـسـيــاحــة وال ـث ـقــافــة،
ومؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون ،ومؤسسة بارجيل
للفنون ،ومركز مرايا للفنون ،ومؤسسة الشارقة للفنون،
والـمـتـحــف الـبــريـطــانــي ،وشــركــة اإلمـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة
غـيــر ال ـم ـحــدودة ،والـقـنـصـلـيــة األمــريـكـيــة فــي ج ــدة ،ومـتـحــف
ينتشوان للفن المعاصر ،وغيرها من المؤسسات.

ثيمات إنسانية

البشر والناس يحضرون في صــور العطار بشكل كبير ،فهو
يميل إلى تصوير حياة الناس ،والمشاهد الجميلة الموجودة
ف ــي ال ــواق ــع ،ول ـكــن ب ـعــد ف ـتــرة ب ــدأ ي ـتــوجــه ل ـل ـم ـشــروعــات الـتــي
تحمل أفـكــاراً ،ومنها كــان مشروع «المصليات» ،الــذي صور
فيه كيفية تحويل الناس غرفة في مبنى إلى مصلى ،وكذلك
صور المصليات في مراكز التسوق ،فهو مشروع يبرز اإليقاع
ال ـخ ــاص بــال ـصــاة ول ـم ـســات ال ـن ــاس ح ــول مـنـطـقــة الـمـصـلــى،
ّ
وشدد
فهي أماكن مختلفة ،ولكن هدفها واحد وهو الصالة.
على أن الفكرة تطورت مع الوقت ،فقام ببحث كامل استغرق
منه سنتين حول تقديم األفكار بشكل فوري ،وصور حركات
الـصــاة ،وهــذه األعـمــال غـيــرت فـكــر الـنــاس الــذيــن ال يعرفون
أي معلومة عن مكان الصالة ،والسيما أنه ركز على الحركة،

وحول الثيمة كلها إلى عمل فني.

لحظات عكسية

غ ــال ـب ـ ًـا م ــا ي ــدم ــج ال ـع ـط ــار م ـع ــدات ال ـت ـص ــوي ــر االرت ـج ــاع ـي ــة فــي
لـقـطــاتــه الـفـنـيــة .إن ــه يـكـتـنــز كــل ش ــيء ب ــدءاً مــن أج ـهــزة عــرض
الـشــرائــح وإلــى الكاميرات ذات التنسيق الكبير ،والبطاقات
البريدية المطوية الــزوايــا ،واألفــام السلبية التي ال أصــول
ل ـهــا ،وي ـف ـهــرس بــدقــة ه ــذه ال ـقــرائــن بــإرجــاع ـهــا إل ــى الـمــاضــي
وي ـح ـف ـظ ـهــا ع ـل ــى رف ـ ــوف االس ـت ــودي ــو ال ـخ ــاص ب ــه ال ـق ــائ ــم فــي
الـشــارقــة .لــه مـشــروعــه الـبـحـثــي الـمـسـتـمــر بـعـنــوان «لـحـظــات
عـكـسـيــة»  ،Reverse Momentsك ـمــا أن ل ــه ت ـع ــاون ـ ًـا مــع
العديد من المصورين الذين يمتلكون االستوديوهات منذ
وق ــت طــويــل ،وه ــو يـجـمــع الـقـصــص والـمـصـنــوعــات الـيــدويــة
ال ـت ــي ت ـش ـكــل ت ــاري ــخ ال ـت ـص ــوي ــر ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي ف ــي اإلمـ ـ ــارات،
وي ـق ــوم بـتـنـسـيــق ه ــذه ال ــوم ـض ــات ال ـف ـن ـيــة ف ــي س ــرد ت ـصــوري
نــاشــئ وحــاســم .يـقــدم عـمــار سـلـسـلــة اسـتـقـصــائـيــة مــن صــور
ذات ـي ــة ت ـتــركــز ح ــول أداء ال ـص ـل ــوات اإلس ــام ـي ــة وال ـت ـف ـس ـيــرات
األس ــاس ـي ــة ال ـت ــي ت ـق ــوم ع ـل ـي ـهــا ك ــل ح ــرك ــة ص ـغ ـي ــرة م ــن ه ــذه
الطقوس العبادية.
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المرأة
والتعليم

تمكين مقيد
بـ  6عقبات
دبي-مرفتعبدالحميد
ن ـجــح «إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي» ف ــي تـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى ق ـضــايــا ال ـم ــرأة
وح ـق ـه ــا ف ــي ت ـح ـق ـيــق أح ــام ـه ــا ل ـل ـع ــب دور ف ــي ال ـح ـي ــاة االق ـت ـص ــادي ــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ،واألهـ ــم م ــن ذلـ ــك ،حـقـهــا األس ــاس ــي فــي
التعليم الذي يفتح الباب لجميع الحقوق األخرى.
وان ـط ــاق ــاً م ــن أن ال ـف ـت ـيــات ه ــن أم ـه ــات ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،ل ــذا يـعـتـبــرن
عـنـصــراً هــامــاً ج ــداً مــن الـعـنــاصــر الـفـعــالــة فــي الـمـجـتـمــع ،حـيــث تـقــوم
الـمــرأة بتعليم وتربية صغارها وتـخــرج منهم أشـخــاصــاً صالحين في
المجتمع ،فهي األم واألخــت والمعلمة والـصــديـقــة والــزوجــة ،ومن
أج ــل ذل ــك يـجــب االه ـت ـمــام بـقـضـيــة تـعـلـيـمـهــا والـبـحــث فــي الـتـحــديــات
والعقبات التي تواجهها لاللتحاق بمقاعد الدراسة السيما الجامعية.
وأشــار متحدثون إلــى أن عملية
تعليم الفتيات ما زالت بحاجة إلى
حشد المزيد من الجهود لتخطي
ال ـع ـق ـبــات وال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي تـعـيــق
تعليمها أو تشكل سبباً في تسربها
من المدرسة ،حيث أجمعوا على
أن ـه ــا ت ـت ـم ـثــل ف ــي  6ع ــوام ــل وه ــي:
» عمار كاكا
تــدنــي مستوى التحصيل الــدراســي
وصعوبات التعلم ،ارتفاع تكاليف
الـتـعـلـيــم الس ـي ـمــا ال ـجــام ـعــي ،وال ـ ــزواج ال ـم ـب ـكــر ،وال ـخ ــروج إل ــى ســوق
الـعـمــل ،وس ــوء الــوضــع االقـتـصــادي لــأســرة ،والـعـنــايــة بــأفــراد األســرة
والمساعدة في أعمال المنزل .وأكدوا ضرورة حشد الجهود الدولية
ان ـط ــاق ــاً م ــن أنـ ــه ل ـي ــس ه ـن ــاك أداة ت ـن ـم ـيــة أك ـث ــر ف ــاع ـل ـي ــة م ــن تـعـلـيــم
الـفـتـيــات ،وتـحـقـيــق الـتـكــافــؤ بـيــن الجنسين فــي الـتـعـلـيــم ،فـلـيــس أمــام
الـعــالــم فــرصــة فــي تـحـقـيــق الـعــديــد مــن األهـ ــداف الـصـحـيــة والـتـنـمــويــة
الطموحة الذي حددها لنفسه إذا تجاهل هذا الهدف.

تطوير السياسات

وفــي هــذا اإلطــار ،قــال الــدكـتــور ديفيد مونينا وزيــر التعليم األســاســي
والثانوي في سيراليون :إن قضية تعليم الفتيات تعد من األولويات
في سيراليون وهــي من أهــم االستثمارات التي يمكننا القيام بها في
أي نظام تعليمي .وأشــار إلــى أن سيراليون تعكف حالياً على تطوير
الـسـيــاســات بـمــا يـتــوافــق مــع هــذا الـهــدف ،مـعــربــاً عــن أمـلــه فــي إســراع
الـخـطــى نـحــو تحقيق الـتـكــافــؤ بـيــن الـجـنـسـيــن مــرة أخ ــرى فــي التعليم
السيما الـثــانــوي والـجــامـعــي ،كما تعمل الــدولــة على تفعيل سياسة
اإلدم ــاج الـجــذري الـتــي تــركــز على قضية تعليم الـفـتـيــات ،كما تبحث
حالياً في أسباب تسرب الفتيات من الـمــدارس السيما في المراحل
الثانوية والجامعية.

1
2
3
4
5
6

تدني مستوى التحصيل
الدراسي
ارتفاع تكاليف التعليم
السيما الجامعي

ديفيد مونينا

» نيداي آبي نداو

ديفيد مونينا:

نأمل إسراع الخطى نحو تحقيق
تكافؤ الجنسين

نيداي آبي نداو:

السنغال طورت سياسة للحد
من تسرب الفتيات

صبحي الطويل:

الدول الفقيرة تعاني عدم
تحسن هذا الملف

ملكة الحاج:

«إكسبو» فرصة لعقد شراكات
دولية لدعم تعليم الفتيات

عمار كاكا:

التعليم يسهم في تمكين
المجتمع اقتصادياً

الزواج
المبكر
الخروج إلى
سوق العمل

سوء الوضع االقتصادي
لألسرة
المساعدة في أعمال
المنزل

نواة المجتمع

مــن نــاحـيـتـهــا ،أوض ـحــت ن ـيــداي آب ــي ن ــداو ،مــديــرة ال ـمــدرســة الــوطـنـيــة
االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي ال ـس ـن ـغــال ،أن الـتـعـلـيــم ه ــو الـسـبـيــل الــوح ـيــد لـتـطــويــر
مـجـتـمـعــاتـنــا ولـكــون الـفـتــاة هــي أس ــاس الـمـجـتـمــع ون ــواة الـعــائـلــة وهــي
الحامية لألسرة واألطفال لذا يجب االهتمام بتعليمها.
وأشـ ــارت إل ــى ال ـت ـحــديــات ال ـتــي ت ــواج ــه تـعـلـيــم الـفـتـيــات السـيـمــا فــي
م ــراح ــل ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي والـ ـت ــي ت ـت ـم ـثــل ف ــي الـ ـ ــزواج ال ـم ـب ـك ــر وت ــدن ــي
ال ـت ـح ـص ـيــل الـ ــدراسـ ــي وارتـ ـفـ ــاع ت ـك ــال ـي ــف ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـج ــام ـع ــي وأح ـي ــان ــاً
ألسـبــاب تـعــود لــأســرة نفسها ،ولـكــن فــي السنغال طــورت الحكومة
سياسة تهدف إلى خفض نسبة تسرب الفتيات من المدارس.

تكافؤ

مــن جـهـتــه ،ق ــال صـبـحــي الـطــويــل مــديــر فــريــق الـتـعـلـيــم واالب ـت ـكــار في
اليونيسكو مجيباً على ســؤال لـ«البيان» حــول كيفية النهوض بملف
تعليم الفتيات :إن هذا الملف تحسن خالل العشرين سنة الماضية
بفضل الجهود الدولية وتقليص الفجوة بين الجنسين ونحن نقترب
من تحقيق التكافؤ بين الجنسين في أغلب المستويات ،كما شهدنا
زيـ ــادة ف ــي تـعـلـيــم الـفـتـيــات ف ــي ال ـمــراحــل الـجــامـعـيــة ،بـيـنـمــا م ــا زال ــت
الدول الفقيرة تشهد عدم تحسن في هذا الملف.
وقــالــت مـلـكــة ال ـح ــاج ،مــديــرة قـســم الـمـعــرفــة واالب ـت ـكــار بـمــؤسـســة

»صبحي الطويل

» ملكة الحاج

ع ـبــدال ـلــه ال ـغ ــري ــر لـلـتـعـلـيــم ،إن ال ـمــؤس ـســة ش ــارك ــت ق ـمــة «ري ــواي ــرد»
م ــن أج ــل ع ــدة أهـ ــداف مـنـهــا م ـســاعــدة ال ـفـت ـيــات عـلــى ال ـح ـصــول عـلــى
فرصة تعليم في كافة المراحل الدراسية عبر عقد شــراكــات دولية.
وأك ـ ــدت أن إك ـس ـب ــو دبـ ــي ي ـع ــد ف ــرص ــة ل ـع ـقــد ش ــراك ــات دول ـي ــة لــدعــم
تـعـلـيــم ال ـف ـت ـي ــات .وق ــال ــت إن ال ـمــؤس ـســة ت ـس ـت ـهــدف  200أل ــف طــالــب
فــي مـقــاعــد التعليم بـحـلــول  ،2025مــن عـمــر  10إلــى  35عــامــاً ،فيما
تــم استقطاب  48ألــف طــالــب مــن الجنسين حتى اآلن ينتمون ألكثر
مــن  20جنسية ،ولـلــوصــول إلــى هــذا الـهــدف يطلب تـعــاونــاً دولـيــاً من
ال ـق ـطــاعــات الـحـكــومـيــة وال ـخ ــاص ــة ،فـيـمــا ي ـن ــدرج الـتـعـلـيــم الـمـسـتــدام
ضمن استراتيجية المؤسسة لعام  .2030وأضــافــت إن عــدد شركاء
الـمــؤسـســة يـبـلــغ  48جـهــة حـكــومـيــة وخــاصــة مـنـهــا  9جــامـعــات رائ ــدة
داخل اإلمارات ،وتعتبر الفتيات الشريحة األكبر المستفيدة من منح
الـمــؤسـســة السـيـمــا فــي مـجــال الـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا حـيــث اسـتـفــادت
 512طالبة.

حق مشروع

وحـ ــول ف ــوائ ــد تـعـلـيــم ال ـف ـت ـيــات لـلـمـجـتـمــع ،أوضـ ــح ال ـبــروف ـي ـســور عـمــار
ك ــاك ــا ن ــائ ــب رئ ـي ــس وع ـم ـيــد جــام ـعــة «ه ـي ــري ــوت وات دب ــي» أن الـتـعـلـيــم
يـشـكــل جــانـ ًبــا أســاسـ ًيــا وم ـحــوريــاً مــن جــوانــب تـمـكـيــن ال ـمــرأة والـنـهــوض
بها في مختلف المجاالت ،ومنها االقتصادية ،وقــد جــاء في الوثيقة
العالمية لحقوق اإلنسان أن تعليم الفتاة يعتبر حقاً مشروعاً ويعتبر
أح ــد الـحـقــوق األســاسـيــة الـتــي نـصــت عـلـيـهــا كــافــة االتـفــاقـيــات الــدولـيــة.
وأضـ ـ ــاف :ي ـض ـم ــن ت ـع ـل ـيــم ال ـف ـت ـي ــات م ـش ــارك ــة ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـن ـس ــاء فــي
اقـتـصــاد ال ــدول ــة ويـســاهــم فــي تـحـسـيــن الـمـجـتـمــع حـيــث يـعــزز الـتـعـلـيــم
مــن الـقــدرات والـمـهــارات الشخصية على حــد ســواء ،وذلــك مــن خالل
تعزيز المهارات العقلية والفكرية ،وزيادة القدرة على التفكير السليم
والمهارات القيادية ،والتواصل ،وال ّنقد البناء ،والفهم واالستيعاب،
والـتـفـكـيــر خ ــارج ال ـص ـن ــدوق .وأضـ ــاف أن الـتـعـلـيــم يـجـعــل ال ـم ــرأة أكـثــر
ق ــوة ع ـلــى تـحـمــل ال ـص ـع ــاب ،وع ـل ــى ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـم ــواق ــف الـحـيــاتـيــة
المختلفة ،ويمنحها إدراك ــاً وفـهـمــاً أكـبــر للعديد مــن األمــور اليومية،
األمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على طريقة تعاملها مع المشكالت
المختلفة.

تعاون حوسبي بين جامعتين
إماراتية وماليزية
دبي-البيان
وق ـع ــت ال ـجــام ـعــة ال ـك ـنــديــة دب ــي م ــذك ــرة ت ـفــاهــم م ــع الـجــامـعــة
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ال ـمــال ـيــزيــة ل ـت ـعــزيــز ال ـب ـحــث ال ـم ـش ـتــرك وال ـت ـب ــادل
األك ــادي ـم ــي ف ــي م ـج ــال ال ـحــوس ـبــة وت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـلــومــات،
خالل حفل في جناح ماليزيا في إكسبو دبي ،بحضور المدير
ال ـعــام ل ــوزارة الـتـعـلـيــم الـعــالــي الـمــالـيــزيــة .تــم تـمـثـيــل الـجــامـعــة
التكنولوجية الماليزية من قبل محمد حمدان بن حاج أحمد
نــائــب رئـيــس الـجــامـعــة ،فــي حـيــن مـثــل الـجــامـعــة الـكـنــديــة دبــي
رئيسها ونائب رئيس مجلس األمناء كريم شلي.
وي ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـجـ ــديـ ــد بـ ـي ــن الـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـكـ ـن ــدي ــة دب ــي
والـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ال ـم ــال ـي ــزي ــة ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز األن ـش ـط ــة
األكــادي ـم ـيــة والـبـحـثـيــة ف ــي تـخـصـصــات ال ـحــوس ـبــة وتـكـنــولــوجـيــا
المعلومات .باإلضافة إلى ذلك ،سيعقد كالهما برامج تبادل
لكل من أعضاء هيئة التدريس والطالب ،باإلضافة إلى تنظيم
م ــؤت ـم ــرات ون ـ ــدوات مـشـتــركــة تـتـعـلــق بــال ـم ـجــاالت األكــادي ـم ـيــة.
وقال كريم شلي« :يشرفنا أن نبدأ هذا التعاون مع الجامعة

الـتـكـنــولــوجـيــة ال ـمــال ـيــزيــة ،والـ ــذي س ـي ـعــزز شـبـكـتـنــا ال ـقــويــة مــن
الـتـحــالـفــات األكــاديـمـيــة الـعــالـمـيــة .مــن خــال شــراكــات كـهــذه،
نجحنا في تنمية مخرجاتنا من األبحاث عالية التأثير ،والتي
ساهمت في إنجازاتنا في تصنيف  QSللجامعات  ،2022بما
في ذلك تصنيف المنطقة العربية األخير الذي صنف الجامعة
الكندية دبي الجامعة األولى في دبي».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :أنـ ـ ـ ــه م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـمـ ـع ــة ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة ل ـل ـج ــام ـع ــة
الـتـكـنــولــوجـيــة الـمــالـيــزيــة كـجــامـعــة بـحـثـيــة مـكـثـفــة ،نـهــدف اآلن
إلـ ــى اس ـت ـك ـش ــاف مـ ـج ــاالت ج ــدي ــدة وم ـت ـق ــدم ــة ل ـل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا،
ومــن خــال هــذه الـشــراكــة ،نـقــدم مـســاهـمــة كـبـيــرة فــي تطوير
المعرفة اإلقليمية في هذه التخصصات .يسعدنا ً
أيضا خلق
فرص جديدة ألعضاء هيئة التدريس والطالب الغتنام فرص
التبادل ،وبذلك نثري تجربتهم األكاديمية».
مــن جـهـتــه ،قــال مـحـمــد حـمــدان أحـمــد« :أنـشـطـتـنــا األخـيــرة
بين الجامعة التكنولوجية الماليزية والجامعة الكندية دبي
تضمنت سلسلة محاضرات وأبحاث متميزة حول استكشاف
إطار جديد للذكاء االصطناعي والمركبات المستقلة المتصلة

» جانب من حفل توقيع مذكرة التفاهم | من المصدر

ب ـم ـســاعــدة ال ـطــاقــة ال ـخ ـض ــراء ( )CAVألن ـظ ـمــة ال ـن ـقــل الــذك ـيــة.
ه ــذا الـبـحــث مـسـتــوحــى مــن االت ـجــاهــات الـحــالـيــة والمستقبلية
لـلـتـقـنـيــات ال ـت ــي تـظـهــر أن ال ـمــرك ـبــات م ـثــل ال ـس ـي ــارات الـمـبــاعــة
ال ـيــوم مـجـهــزة بــالـفـعــل بـمـسـتــوى مـعـيــن مــن الـتـشـغـيــل اآلل ــي.
لذلك ،قد تتضمن النتائج الجديدة التي توصلنا إليها تكوينات
تـكـنــولــوجـيــة مـخـتـلـفــة ن ـحــو ال ـق ـي ــادة ال ــذات ـي ــة ال ـف ـعــالــة لــإنـســان
والبيئة».
م ــع أك ـث ــر م ــن قـ ــرن م ــن الـ ـت ــاري ــخ ،ت ـع ــود ج ـ ــذور ال ـجــام ـعــة
التكنولوجية الماليزية إلــى أســس التعليم الفني في ماليزيا،

ع ـن ــدم ــا ف ـت ـحــت أب ــواب ـه ــا ك ـم ــدرس ــة ف ـن ـيــة ف ــي عـ ــام  .1904وق ــد
أص ـب ـحــت واحـ ــدة م ــن أش ـهــر ال ـجــام ـعــات ف ــي الـمـنـطـقــة ،حـيــث
احتلت المرتبة رقم  191وفق تصنيف  QSالعالمي للجامعات
 2022ورقم  38في تصنيف الجامعات على مستوى قارة آسيا.
ت ـم ـث ــل االتـ ـف ــاقـ ـي ــة الـ ـجـ ــديـ ــدة مـ ــع ال ـج ــام ـع ــة ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
الماليزية امـتــدادًا للتعاون الحالي للجامعة الكندية دبــي مع
ال ـمــؤس ـســات األك ــادي ـم ـي ــة ال ــرائ ــدة ف ــي مــال ـيــزيــا ،وال ـت ــي تـشـمــل
شــراكــة مــع أول مــؤسـســة خــاصــة للتعليم الـعــالــي فــي الـبــاد،
وهي جامعة ملتيميديا.
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ال ـح ــواج ــز ال ـل ـغــويــة وال ـث ـقــاف ـيــة ،وي ـس ـمــح ل ـهــم بــالـتــواصــل
بطرق مفهومة وذات مغزى ،وتأتي هذه القطعة تحديداً

دبيــأحمديحيى
عالقة اإلنسان بكوكب األرض كانت محور ورشة تعليمية
م ـث ـيــرة ن ـظ ـم ـهــا ج ـن ــاح ن ـي ـكــزس ف ــي «إك ـس ـب ــو  2020دب ــي»
ض ـمــن ال ـي ــوم األخ ـي ــر ألس ـب ــوع ال ـم ـعــرفــة وال ـت ـع ـلــم ،حـيــث
ك ــان ال ـج ـم ـهــور م ــدع ــواً لـلـتـعــرف ع ـبــر لـعـبــة «الـتـعـلـيــم فــي
كـ ــل مـ ـكـ ــان» ل ـت ـع ــزي ــز ال ـم ـع ــرف ــة ع ـن ــد ال ـط ـل ـب ــة وال ـج ـم ـه ــور
مـ ــن خ ـ ــال ت ـص ـم ـي ــم أهـ ـ ــداف ت ـع ـل ـي ـم ـيــة مـ ـحـ ــددة ت ـت ـعــرض
ل ـم ـش ـك ـلــة رئ ـي ـس ـي ــة ،ومـ ــن ث ــم م ــواج ـه ـت ـه ــا ،وي ـم ـك ــن وم ــن
خــال هــذه الــوسـيـلــة الـتـعـلـيـمـيــة الـمـتـطــورة تـقـنـيـ ًـا الـتـطــرق
ً
افتراضيا ،ومن ثم مطلوب من
لتحديد ما يواجه كوكبنا
ً
ال ـم ـشــارك ـيــن ،س ــواء أك ــان ــوا طـلـبــة أم أش ـخــاصــا عــاديـيــن،
اخ ـت ـيــار أف ـضــل ال ـح ـلــول الس ـت ـخــدام ـهــا ،بـشـكــل ورغـ ــم أنــه
اف ـتــراضــي يـقـتــرب مــن الـحـقـيـقــة ،حـتــى ي ــدرك الـمـشــاركــون
نتائج قراراتهم على كوكبنا ،فيما يعد ذلك من بين أحد
أهم طرق التعلم المستقبلية.

معونة

وت ـ ــدع ـ ــو ل ـع ـب ــة «الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ـك ـ ــان» ال ــاع ـب ـي ــن
للدخول في عالم افتراضي ،لمساعدة أحد المجتمعات
على تحقيق الرفاهية طويلة األجــل فــي أوقــات األزمــات،
وذل ــك مــن خ ــال مـجـمــوعــة مـتــرابـطــة مــن أل ـعــاب الـفـيــديــو
والعروض ،حيث سيشهد الحاضرون على الطريقة التي

دبي-رشاعبدالمنعم
نــاقـشــت منظمة االت ـحــاد األفــريـقــي بــالـتـعــاون مــع الـمــركــز الــدولــي
لـتـعـلـيــم الـفـتـيــات والـنـســاء فــي أفــريـقـيــا ضـمــن فـعــالـيــات ح ــوارات
الـمـعــرفــة وبــرنــامــج ملتقى األم ــم الـمـتـحــدة ،فــي جلستها بجناح
األمم المتحدة في إكسبو « 2020االبتكار وتصميم الفكر لقيادة
ال ـف ـت ـي ــات» ،وال ـت ــي ت ـن ــاول ــت أه ــم ال ـم ـه ــارات وفـ ــرص الـتـعـلـيــم فــي
أفــري ـق ـيــا إل ــى ج ــان ــب م ـحــو األم ـي ــة الــرق ـم ـيــة وال ـت ــي ت ـش ـكــل إح ــدى
األولــويــات االسـتــراتـيـجـيــة للتنمية األفــريـقـيــة لـعــام  ،2063خاصة
وأن النساء األفـضــل تعليماً يكن فــي الـعــادة أوفــر صحة مقارنة
ب ـغ ـيــرهــن م ــن غ ـيــر ال ـم ـت ـع ـل ـمــات ،وت ـ ــزداد م ـشــارك ـت ـهــن ف ــي ســوق
العمل واالبتكار التكنولوجي والمعرفي.

نقطة تحول

مــن رغبتنا فــي استكشاف أفـكــار جــديــدة لتقديم التعليم
من خالل التعبير الفني».

مهمة

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

سـتـتـفــاعــل بـهــا الـمــديـنــة وسـكــانـهــا ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى االخ ـت ـيــارات
التي يتخذها الالعبون ،فيما يــدركــون ببطء عواقب تلك
ال ـق ــرارات الـتــي تــم ات ـخــاذهــا ،وال ـتــي قــد تـبــدو بـسـيـطــة في
البداية.
ك ــارل ــوس بـيـيــز هــو ف ـنــان مـســرحــي ومـصـمــم أل ـعــاب من
ف ـن ــزوي ــا ،وه ــو أي ـض ـ ًـا م ـخ ــرج «ال ـت ـع ـل ـيــم ف ــي ك ــل م ـك ــان»،

ق ــال« :نـبـعــت هــذه الـفـكــرة مــن خـطــة اسـتـمــرت عـلــى مــدى
 5س ـن ــوات الس ـت ـك ـش ــاف ال ـم ـن ــاط ــق ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن تـمـثــل
نـقــاط الـتـقــاء مــا بـيــن الـفــن الـمـســرحــي وتـصـمـيــم األلـعــاب.
ً
نظاما جديداً للمشاركة ،يسمح لألشخاص
حيث وجدنا
ب ــالـ ـتـ ـح ــدث م ـ ــع ب ـع ـض ـه ــم الـ ـبـ ـع ــض م ـ ــن دون اسـ ـتـ ـخ ــدام
الكلمات للتواصل فيما بينهم ،مما يمكنهم مــن تجاوز

فتيات أفريقيا

يواجهن تحديات التعليم
وفرص االبتكار
» الفتيات في أفريقيا يواجهن تحديات مستمرة
في قطاع التعليم | تصوير :غالم كاركر

وأكـ ــد ي ــوج ـب ــاري بــوب ـكــر م ــدي ــر ب ــرن ــام ــج تـعـلـيــم ال ـن ـس ــاء وال ـف ـت ـيــات
بـمــركــز االتـحــاد األفــريـقــي للتعليم ،أن أجـنــدة التنمية األفــريـقـيــة
ل ـعــام  2063تـتـضـمــن سـبـعــة تـطـلـعــات و 15م ـشــروعــاً رائـ ــداً ،إلــى
ج ــان ــب ب ــرام ــج قـ ــاريـ ــة ،س ـي ـع ـمــل ت ـن ـف ـيــذهــا ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر أفــري ـق ـيــا
بــالـشـكــل ال ــذي ن ــري ــده ،أفــريـقـيــا ال ـضــاربــة ب ـجــذورهــا ف ــي ال ــواق ــع،
والـتــي تــدفـعـهــا ال ــوح ــدة ،وتـقــريــر الـمـصـيــر ،والـحــريــة ،والـتـقــدم،
واالزده ــار الـجـمــاعــي وفــي مقدمتها التعليم ال ــذي نـعــده أســاس
ال ـســام واالس ـت ـقــرار واالزدهـ ــار االق ـت ـصــادي والـتـقــدم االجـتـمــاعــي.
إن الجائحة والـتـحــوالت الجيوسياسية هــي بمنزلة نقطة تحول
للعالم ،حيث التي ســوف تحدد مسار التنمية البشرية ألجيال
عديدة قادمة ،مما يعني أنه يجب علينا التحرك بشكل عاجل
لجعل التعليم على قمة األولويات.

مسار أكاديمي

ف ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ،أك ـ ـ ــدت اث ـ ـيـ ــل كـ ــوفـ ــي مـ ــؤسـ ـسـ ــة «وومـ ـ ـ ـ ــان تـ ـيـ ــك إن

صـنــاعــة الـتـكـنــولــوجـيــا ،واأله ــم م ــن ذل ــك أن ــه عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
اسـتـخــدام اإلنـتــرنــت يـنـمــو فــي أفــريـقـيــا بـمـعــدل يعتبر األس ــرع في
العالم ،فقد اتسعت الفجوة الرقمية بين الجنسين منذ سنة
 .2013فـعــدد الـنـســاء الــاتــي يـسـتـخــدمــن اإلنـتــرنــت أقــل مــن عــدد
الرجال بمقدار الربع.

فرص االبتكار

وحول فرص النساء والفتيات في أفريقيا لتحقيق قفزات نوعية
ف ــي م ـجــال االب ـت ـك ــار ،أك ــد ن ـي ـكــوالس أوم ــا كـبـيــر مـسـتـشــاري
الـشـبــاب بـمـفــوضـيــة االت ـحــاد األفــريـقــي :أن الـفـتـيــات
فــي أمــس الـحــاجــة لمساحات وفــرص لالبتكار
وهـ ـ ــي فـ ـ ــرص م ـس ـت ـح ـق ــة ل ـ ـهـ ــن .ق ـ ــد ي ـع ـمــل
الرجال بجد واجتهاد ولكن النساء  -بمن
ف ــي ذل ــك ال ـن ـس ــاء ال ــات ــي يـعـمـلــن ب ــدوام
كـ ــامـ ــل مـ ــدفـ ــوع األجـ ـ ــر  -مـ ــا زل ـ ــن ي ـق ـمــن
بـغــالـبـيــة الـعـمــل غـيــر م ــدف ــوع األج ــر مـمــا
يترك لهن القليل من الوقت أو المساحة
لالنخراط في عمل إبداعي ،وهذا بالضبط
معنى االبتكار ،باإلضافة إلى ذلك فإن انتشار
الـتـحـيــز بـيــن الـجـنـسـيــن يـعـنــي أن ال ــرج ــال ع ــادة مــا
يـتـعــامـلــون بـشـكــل أق ــل جــديــة مــع الـنـســاء الـمـبـتـكــرات .إن
بــإمـكــان األنــديــة الـنـســائـيــة أو الـمـجـمــوعــات الـنـســائـيــة عـلــى وســائــل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي الـمـســاعــدة فــي مـقــاومــة تـلــك الـقــوى وذلــك
م ــن خ ــال إع ـط ــاء ال ـن ـس ــاء ال ـف ــرص ــة ل ـم ـشــاركــة أف ـك ــاره ــن وتـلـقــي
التعليقات عليها وتشكيل شبكات مهنية خاصة بهن.

األمية الرقمية

أجندة 2063

وأوضــح يــوجـبــاري بــوبـكــر ،أن محو األمـيــة الفتيات الـنـســاء يحتاج
إلى االمتثال ألهــداف أجندة االتحاد األفريقي لعام  ،2063والتي
يتمثل أحد محاورها الرئيسة في جعل التعليم
وخــاصــة الـفـتـيــات قـطــاعــاً ذا أولــويــة لتنمية
الـ ـق ــارة ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ت ـس ـعــى فـيــه
الـبـلــدان إل ــى تـحـقـيــق أه ــداف الـتـنـمـيــة
الـمـسـتــدامــة  -والسـيـمــا فــي أفريقيا
حيث سيكون من المنطقي توحيد
أن ـظ ـم ـت ـه ــا اإلح ـص ــائ ـي ــة ،م ــع زيـ ــادة
عـ ــدد ال ـب ـل ــدان ال ـت ــي ت ـع ــزز وكـ ــاالت
البيانات الخاصة بها ،نأمل أن تجد
ال ـح ـك ــوم ــات ط ــري ـق ــة م ـف ـي ــدة ل ـق ـيــاس
م ـع ــرف ــة ال ـ ـق ـ ــراءة وال ـك ـت ــاب ــة .ع ـ ــاوة عـلــى
ذل ــك ،يـجــب أن تــأخــذ فــي االعـتـبــار احـتـيــاجــات
االقتصاد الرقمي .على المدى الطويل ،فإن أهم معيار
لنجاح التنمية هو ما إذا كانت هذه االحتياجات قد تمت تلبيتها.

وأضـ ــاف« :ق ــد ت ـبــدو الـلـعـبــة سـهـلــة فــي ال ـبــدايــة ،ولـكـنـهــا
تنطوي على مهمة صعبة وهي إنقاذ العالم ،ووسيلة
ال ـن ـجــاح فـيـهــا ه ــو ال ـت ـع ــاون ب ـيــن ك ــل أفـ ــراد ال ـف ــري ــق ،لــذا
يجب أن يوازن الجمهور بين القرارات التي سيتخذها،
ألنـ ـه ــا قـ ــد ت ــؤث ــر ع ـل ــى سـ ـك ــان ال ـم ــدي ـن ــة بـ ـط ــرق قـ ــد ت ـكــون
م ـف ـي ــدة أو ض ـ ــارة ،ف ـع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ،ف ــي ح ـي ــن أن
ج ـمــع ال ـم ــوارد الـبـيـئـيــة ق ــد ي ـك ــون م ـف ـيــداً لـتـطــويــر الـبـنـيــة
التحتية ،إال أنــه قــد يزعج االتـصــال بين سكان المدينة
والطبيعة».
وأوض ــح« :هــذه اللعبة هــي عـبــارة عــن دعــوة للجميع
للتفكير في كيفية بناء القوة المجتمعية ،وكيف يمكن
ألفعالنا أن تؤثر على ذلك .وأرى أن إكسبو ،مكان مثالي
لتقديم اللعبة ،حيث يمكن للفريق الــواحــد أن يتكون
م ــن م ـج ـمــوعــة مـخـتـلـفــة ت ـم ــام ـ ًـا م ــن الــاع ـب ـيــن م ــن حـيــث
الجنسيات والثقافات واألعمار ،لكنهم سيتفقون فيما
بينهم على طريقة اللعب واألسلوب األمثل إلعادة بناء
المدن بعد تعرضها للكوارث أو األزمات الطبيعية».

أف ــري ـك ــا» والـمـتـخـصـصــة ف ــي م ـجــال ع ـمــل الـنـســاء
األف ــري ـق ـي ــات فـ ــي م ـج ــال ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات،
أن م ـب ــادرات مــؤسـســاتـهــا ت ـهــدف ت ـح ــدي ــداً إل ــى ت ـعــزيــز مـشــاركــة
ّ
وتعلمهن في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة
الفتيات
وال ــري ــاض ـي ــات وه ــي ال ـم ـج ــاالت ال ـت ــي ي ـت ـفــوق ف ـي ـهــا ال ـف ـت ـيــان دوم ــاً
عـلــى الـفـتـيــات فــي جـنــوب أفــريـقـيــا .ويـتــم اخـتـيــار الـمــرشـحــات من
المجتمعات التي تعاني من نقص الموارد في أنحاء البالد على

أساس الجدارة األكاديمية.

صناعة التكنولوجيا

وتضيف اثيل :تظهر المشكلة على وجه الخصوص في إفريقيا.
فـفــي مـنـطـقــة ج ـنــوب ال ـص ـحــراء اإلفــري ـق ـيــة ال ـك ـبــرى ،عـلــى سـبـيــل
ال ـم ـث ــال ،وص ــل م ـع ــدل م ـش ــارك ــة ال ـم ــرأة ب ـش ـكــل ع ــام ف ــي ســوق
العمل إلــى  % 61ولـكــن الـنـســاء يشكلن  %30مــن المهنيين في

كما قالت رئيسة مركز االتحاد األفريقي الدولي لتعليم الفتيات
وال ـن ـس ــاء ال ــدك ـت ــورة ري ـتــا ب ـي ـســونــوث ،إن تـعـلـيــم ال ـف ـت ـيــات ومـحــو
األمـيــة الــرقـمـيــة يـشـكــل إح ــدى األول ــوي ــات االسـتــراتـيـجـيــة للتنمية.
فــال ـن ـســاء األف ـض ــل تـعـلـيـمــاً ي ـكــن ف ــي ال ـع ــادة أوف ــر ص ـحــة مـقــارنــة
ب ـغ ـيــرهــن م ــن غ ـيــر ال ـم ـت ـع ـل ـمــات ،وت ـ ــزداد م ـشــارك ـت ـهــن ف ــي ســوق
ال ـع ـمــل الــرس ـم ـيــة ،ويـكـسـبــن دخـ ــوالً أك ـب ــر ،ويـنـجـبــن عـ ــدداً أقــل
م ــن األط ـ ـفـ ــال ،وال ي ـت ــزوج ــن ف ــي س ــن م ـب ـك ــرة ،وي ـق ــدم ــن رع ــاي ــة
صحية وتعليماً أفضل ألطفالهن إذا اخترن أن ينجبن ،ويمكن
أن ت ـس ــاع ــد ك ــل ه ــذه ال ـع ــوام ــل مـجـتـمـعــة األسـ ــر والـمـجـتـمـعــات
المحلية واألمم في انتشال األسر من وهدة الفقر ،وفي غضون
الـسـنــوات الـعـشــر الـمـقـبـلــة ،أكـثــر مــن مـلـيــونــي وظـيـفــة فــي مـجــال
التكنولوجيا ،لن يتسنى شغلها بسبب النقص في المتخصصين
الرقميين .فالفتيات والـشــابــات الــائــي يتعلمن التشفير وتطوير
بشكل جيد
التطبيقات وعلوم الحاسوب لن يكنّ مؤهالت فقط
ٍ
للحصول على وظيفة ناجحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتـصــاالت ،بل إن مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
آخــذة فــي الـتـحــول ســريـعــاً إلــى مـيــزة قــويــة للطلبة فــي أي مجال
آخــر تـقــريـبــاً قــد ي ــودون االن ـخــراط فـيــه .فــالـمـهــارات الـتـقـنـيــة تمنح
الفتيات المؤهالت ميزة في أي ســوق تنافسية للوظائف وتوفر
رواتب مجزية وتعزز من حرية التنقل المهني.
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صاحبة الـ  6500عام ..رمز طبيعة تشيكيا

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

دبي-عدنانالغربي

لجناح جمهورية التشيك في «إكسبو  2020دبي» ،لدورها
في ترسيخ مفهوم االستدامة.

افـتـتــح الـجـنــاح الـتـشـيـكــي ،أول مــن أم ــس ،مـعــرض «غــابــات
الـتـشـيــك» فــي مـنـطـقــة االس ـتــدامــة فــي «إك ـس ـبــو  2020دبــي»
لالحتفاء بأشجار السنديان المعمرة التي يبلغ عمرها 6500
عـ ــام ،وت ــم اس ـت ـخــراج ـهــا م ــن ش ـم ــال م ــوراف ـي ــا ف ــي جـمـهــوريــة
التشيك وتحديد عمرها باستخدام تقنية الـتأريخ بالكربون
المشع .حضر الفعالية التي تضمنت مجموعة من العروض
الـمــوسـيـقـيــة وال ــرق ــص ع ـلــى مـ ــدار  5س ــاع ــات ،م ــا ي ـق ــرب عــن
 5000شـخــص مــن زوار الـحــدث الــدولــي .وتـهــدف جمهورية
الـ ـتـ ـشـ ـي ــك م ـ ــن خـ ـ ــال افـ ـتـ ـتـ ــاح هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـعـ ــرض إلب ـ ـ ـ ــراز ت ـن ــوع
مـشــاهــدهــا الـطـبـيـعـيــة الـخــابــة ومــوروث ـهــا الـثـقــافــي الـمــذهــل،
وتسليط الضوء على أشجار السنديان س ّر الطبيعة الساحرة
لهذا البلد.

مبادرات

ي ـقــدم ال ـج ـنــاح أجـ ــواء ربـيـعـيــة وم ـب ــادرات مـبــدعــة ف ــي مـجــال
االسـ ـت ــدام ــة ،وي ــوف ــر ل ـ ـ ــزواره ف ــرص ــة ل ـل ـت ـجــول ب ـ ــأرض خـصـبــة
تستطيع أن تقاوم ظروفاً صحراوية قاسية ،عبر استخالص
بـخــار الـمــاء مــن الـهــواء ،وال تعتمد هــذه التقنية ســوى على
الطاقة الشمسية واالبتكارات التشيكية الرائدة فقط.
يتميز الجناح الذي تم تصميمه من قبل شركة «فورموزا
إي ـ ــه.إي ـ ــه» ب ـق ــدرت ــه ع ـل ــى إنـ ـت ــاج  500ل ـت ــر م ــن ال ـم ـي ــاه ي ــوم ـي ــاً،
ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة ،ل ـج ـمــع ال ـم ــاء م ــن ال ـه ــواء،
وذل ــك م ــن خ ــال ن ـظــام مـ ــوارد األرض الـشـمـسـيــة والـهــوائـيــة
والمائية ،بعد أن نجح العلماء في جامعة التشيك التقنية
ببراغ ،في بناء وتشغيل جهاز متحرك لنظام الموارد ،وهو
بحجم حــاويــة شـحــن ،وتـصــل قــدرتــه اإلنـتــاجـيــة إلــى  500لتر
من المياه يومياً.

متاحف

وقــال ماريك النــدا أحــد المشرفين على تنظيم المعرض إن
هــذه األشـجــار فــريــدة مــن نوعها وتــم اكتشافها على عمق 6
أمـتــار تحت األرض فــي شـمــال تشيكيا فــي  ،2016ليتم بعد
ذلك التنقيب عن غابة بأكملها ألشجار السنديان ،وأضاف:
األش ـج ــار ال ـت ــي ي ـبـلــغ ع ـمــرهــا  6500عـ ــام ،عـ ــادة م ــا تـتـعـفــن،
ول ـكــن ه ــذه األش ـج ــار حــاف ـظــت ع ـلــى هـيـكـلـهــا ،وبــإم ـكــان ـهــا أن
تعطينا فكرة كيف كان الطقس في جمهورية التشيك قبل
آالف السنين.
وأوض ـ ــح النـ ــدا أن ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـت ــاح ــف ال ــوط ـن ـي ــة ح ــول
العالم في لندن وبرلين على سبيل المثال ومتاحف أخرى
طلبت تنظيم مـعــارض خــاصــة بـهــذه األشـجــار ،كما تستفيد
مـنـهــا ألغ ــراض الـبـحــث الـعـلـمــي لـمـعــرفــة تـغـيــر الـمـنــاخ خــال
ت ـلــك ال ـف ـتــرة ال ـتــي ال يــوجــد عـنـهــا الـكـثـيــر م ــن األدل ـ ــة ،مـشـيــراً
إل ــى أن خ ـشــب ال ـس ـنــديــان ي ـم ـتــاز ب ـج ــودت ــه ال ـعــال ـيــة ،ك ـمــا لــه
اس ـت ـخــدامــات كـثـيــرة فــي األرض ـي ــات ،وص ـنــاعــة األثـ ــاث .وأكــد
النــدا ،أن أشجار السنديان تعد إحــدى المكونات األساسية

دبي-سعيدالوشاحي
ق ـص ــص م ـل ـه ـم ــة ،وتـ ـج ــارب ف ــري ــدة ل ـ ــدول وم ــؤس ـس ــات سـجـلــت
ح ـض ــوره ــا ف ــي «إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي» ،ت ـس ـتــوقــف الـ ـ ــزوار وتـثـيــر
شـ ـغـ ـفـ ـه ــم وتـ ــدف ـ ـع ـ ـهـ ــم لـ ـلـ ـبـ ـح ــث عـ ـ ــن أدق ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ،ف ـك ــل
الـمـعـلــومــات الـتــي تـضـمـهــا األجـنـحــة تـعــد ك ـنــزاً مـعــرفـيـ ًـا لــذلــك ال
ً
تشويقا حينما
يمكن تجاهل أحد أركانها ،وقد يبدو األمر أكثر
يـتـعـلــق األم ــر بــإحــدى ال ــدول اإلفــريـقـيــة الـبـعـيــدة كـمــا هــو الـحــال
م ــع ج ـم ـهــوريــة الـ ــرأس األخ ـض ــر ال ـت ــي ق ــد ت ــده ــش ال ـ ــزوار حـيـنـمــا
ي ـشــاهــدون م ــدى الـنـهـضــة وال ـت ـطــور ال ــذي بـلـغـتــه خ ــال األع ــوام
الـســابـقــة ،وخـطـطـهــا الـطـمــوحــة ال ـتــي تـسـتـهــدف أك ـثــر مــن مـلـيــار
شخص.

مشاركة

جـمـهــوريــة ال ــرأس األخـضــر هــي ثــانــي أفـضــل دول ــة عـلــى مستوى
أف ــري ـق ـي ــا مـ ــن ح ـي ــث األداء ال ـح ـك ــوم ــي ال ـ ـع ـ ــام ،ب ـح ـس ــب ت ـق ــري ــر
م ــؤش ــر إب ــراه ـي ــم ل ـل ـحــوك ـمــة ف ــي أفــري ـق ـيــا  ،2020وي ـش ـمــل ذلــك
األمـ ــن وح ـك ــم ال ـق ــان ــون وال ـم ـش ــارك ــة ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـح ـقــوق
ال ـم ــدن ـي ــة والـ ـشـ ـم ــول االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة
لـلـفــرص االسـتـثـمــاريــة والـتـنـمـيــة الـبـشــريــة ،وتحفل
الـجـمـهــوريــة بــالـعــديــد مــن الـمـعــالــم الـتــاريـخـيــة
العريقة وتشتهر جزرها بأنها موطن عشرة
م ــن أش ـه ــر ال ـم ـه ــرج ــان ــات ال ـس ـن ــوي ــة فــي
العالم ،منها كرنفال «ساو فيسنتي»
الـ ــذي ي ـعــد أك ـب ــر ك ــرن ـف ــال م ــن نــوعــه
خ ـ ــارج ال ـب ــرازي ــل ي ـق ــام ف ــي ث ــاث ــاء
ال ـم ــراف ــع اح ـت ـف ــاالً ب ـخ ـتــام صـيــام
الـ ـفـ ـص ــح ك ـ ــل ع ـ ـ ــام ،وت ـم ـت ــزج
فيه أنـغــام وطـقــوس ثقافتها
البرتغالية واإلفريقية.
وع ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ــوى
االق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ت ـ ـ ـعـ ـ ــد
الـجـمـهــوريــة نـقـطــة الـتـقــاء
وان ـ ـص ـ ـه ـ ــار تـ ــاري ـ ـخـ ــي ب ـي ــن

طبيعة

» أشجار السنديان تقف شامخة في جناح
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الرأس األخضر
شعب ينبض بالحياة
على ضفة األطلسي

تـتـمـيــز ج ـم ـهــوريــة الـتـشـيــك بــال ـج ـســور ال ـم ـت ـحــركــة ،وال ـب ـلــدات
الـمـلــونــة بـطــابــع ال ـقــرون الــوسـطــى ومـنـتـجـعــات الـسـبــا الــراقـيــة
ويـنــابـيــع ال ـم ـيــاه ال ـح ــارة ،وك ــروم الـعـنــب والـمـشــاهــد الــرائـعــة
ل ـحــدائ ـق ـهــا ال ــوط ـن ـي ــة ،إض ــاف ــة إل ــى ق ـمــم ج ـب ــال «أدرس ـب ــات ــش
تبليس روكــس» الرائعة ،وحديقة «سومافا» الوطنية ذات
الطبيعة الساحرة ،والكهوف واألنـهــار الجارية تحت األرض
في منطقة «مورافيان كارست».
وت ـتــربــع ال ـم ـنــاطــق ال ــزراع ـي ــة ال ـغ ـن ـيــة ل ـمــوراف ـيــا ف ــي الـنـصــف
الشرقي من البالد بين سالسل من التالل الحرجية والكروم،
وتوفر منطقة بوهيميا الغربية محيطاً طبيعياً خالباً ،حيث
يـمـتــد ال ـج ــزء ال ـج ـنــوبــي ال ـغــربــي م ــن ج ـبــال كــروس ـنــي وص ــوالً
إلــى سلسلة جـبــال ســومــافــا ،كـمــا يمكنك اكـتـشــاف التقاليد
الفولكلورية في مقاطعة خودسكا.

األع ـ ــراق وال ـث ـق ــاف ــات ،ف ـمــن ع ـلــى أرض ـه ــا ن ـشــأ ش ـعــب ج ــدي ــد مــن
ت ـق ــارب وت ـ ــزاوج األع ـ ــراق األف ــري ـق ـي ــة واألوروب ـ ـي ـ ــة ،وي ـع ــود تــاريــخ
ال ــرأس األخ ـضــر إل ــى  500سـنــة أي قـبــل  40سـنــة مــن اكـتـشــاف
كــريـسـتــوفــر كــولــومـبــس لـلـقــارتـيــن األمــريـكـيـتـيــن ،ول ـق ــرون عــديــدة
كــانــت ج ــزر ال ــرأس األخ ـضــر أه ــم مـحـطــة عـلــى خ ـطــوط الـمــاحــة
األطلسية.

أسواق

كـمــا تـعـتـبــر جـمـهــوريــة الـجـبــل األخـضــر مـعـبــراً إلــى أس ــواق زاخــرة
ب ــال ـف ــرص وي ـش ـك ــل مــوق ـع ـهــا ال ـم ـم ـيــز وش ــراك ــات ـه ــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
م ـع ـب ــراً م ـث ــال ـي ـ ًـا ل ـل ــوص ــول إلـ ـ ــى  350م ـل ـي ــون م ـس ـت ـه ـل ــك ،ضـمــن
المجموعة االقـتـصــاديــة لــدول غــرب أفــريـقـيــا ،كما يمتد عمقها
االسـتــراتـيـجــي مــن الـنــاحـيــة االقـتـصــاديــة ليتيح الــوصــول إلــى 1.2
م ـل ـي ــار ن ـس ـمــة م ــن س ـك ــان االتـ ـح ــاد األف ــري ـق ــي .ك ـم ــا أن ـه ــا مـحـطــة
مهمة على خـطــوط الـبــواخــر السياحية فــي المحيط األطلسي،
ف ـفــي ع ــام  2019وحـ ــده اسـتـقـبـلــت ال ـج ـم ـهــوريــة ق ــراب ــة  49ألــف
راك ــب مــن الـبــواخــر الـسـيــاحـيــة ،وهــو مــا يـفـتــح الـبــاب عـلــى نـطــاق
واســع مــن الـفــرص االستثمارية المباشرة وغير المباشرة
من الخدمات ورياضات المغامرة وصوالً إلى الطاقة
وال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة .وي ـض ــم ال ـ ــرأس األخ ـض ــر فــرصـ ًـا
اس ـت ـث ـمــاريــة مـهـمــة ف ــي م ـج ــال تـصـنـيــع وحـفــظ
ال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـب ـح ــري ــة ،وي ـض ــاع ــف مـنــاخـهــا
ومــوقـعـهــا الـمـمـيــز م ــن قـيـمــة االسـتـثـمــار
ف ــي ص ــادرات ـه ــا ،وي ـســاعــدهــا ف ــي ذلــك
وج ـ ـ ــود ع ـ ــدد م ـ ــن عـ ـن ــاص ــر ال ـن ـج ــاح
م ـن ـه ــا وج ـ ـ ــود  4م ـ ـط ـ ــارات دول ـي ــة
و 3مـطــارات إقليمية و 9موانئ
بحرية ،وتخطط الجمهورية
ل ـت ـس ـت ـمــد  %50م ــن ال ـطــاقــة
الـمـتـجــددة بـحـلــول ،2030
كما تعمل على تخصيص
حوافز ضريبية للمشاريع
االس ـت ـث ـم ــاري ــة فـ ــي ق ـط ــاع
الطاقة المتجددة.

» من معروضات جناح الرأس األخضر | من المصدر
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محمد البكري ..ليلة خليجية بامتياز

دبيـغسانخروب
ي ـع ــرف ــه الـ ـنـ ــاس ،ي ـح ـب ــون أغ ـن ـي ــات ــه واخ ـت ـي ــارات ــه ال ـن ــوع ـي ــة فــي
اإلي ـ ـقـ ــاع ،ي ـ ــرون ف ــي ف ـن ــه ام ـ ـت ـ ــداداً ل ـج ـي ــل ال ـك ـب ــار م ــن ن ـجــوم
الـفــن الـخـلـيـجــي ،فـهــو يـنـتـمــي إلــى الـجـيــل الـثــالــث مــن فناني
البحرين ،إنه الفنان البحريني محمد البكري الذي تعود أن
يطل على جمهوره متوسداً عوده في ليلة خليجية بامتياز،
تــاركـ ًـا ألصــابـعــه حــريــة تـحــريـكـهــا عـلــى أوت ــاره وف ـقـ ًـا لـمـقــامــات
الـ ـف ــن ال ـخ ـل ـي ـج ــي .الـ ـفـ ـن ــان الـ ـبـ ـك ــري حـ ــل أخ ـ ـيـ ــراً ض ـي ـف ـ ًـا ع ـلــى
خشبات مـعــرض «إكـسـبــو  2020دبــي» ،ليضيء بنجوميته
ً
مطلقا العنان لصوته في فضاء
ليالي الجلسات الخليجية،
الحدث األروع في العالم ،والذي لم يتوقف الفنان البكري
عــن مـتــابـعــة تفاصيله مـنــذ الـلـحـظــة الـتــي أعـلـنــت دبــي فــوزهــا
بتنظيمه ،وفق تعبيره لـ«البيان» ،مؤكداً سعادته بالتواجد
في المعرض الدولي.

إرث

أرشيفا ً
ً
ثريا باألغنيات ،التي
في جعبته ،يمتلك الفنان البكري
تعامل فيها مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء ،فهو

يتميز بدقة اختياراته ونوعيتها ،األمــر الــذي منح أغنيته صدى
ال يــزال يـتــردد فــي ذاكــرة عشاق األغنية البحرينية والخليجية.
في جلسته الخليجية أجاد الفنان البكري بالكثير مما يمتلكه
مــن أعـمــال قــديـمــة وأخ ــرى ال تــزال ســاخـنــة عـلــى الـســاحــة ،كما
عرج بصوته على أعمال نجوم آخرين كما الفنان الراحل
أبو بكر سالم وزميله ميحد حمد وغيرهما.

فخر

«ل ـ ــم أتـ ــوقـ ــف يـ ــومـ ـ ًـا عـ ــن م ـت ــاب ـع ــة ت ـف ــاص ـي ــل م ـع ــرض
«إك ـ ـس ـ ـبـ ــو  2020دبـ ـ ـ ــي» مـ ـنـ ــذ ف ـ ـ ــوز دب ـ ـ ــي ب ـ ـ ــه ،ب ـه ــذا
ال ـت ـع ـب ـيــر آثـ ــر ال ـف ـن ــان ال ـب ـك ــري أن ي ـب ــدأ حــديـثــه
م ـ ــع «ال ـ ـب ـ ـي ـ ــان» ع ـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ال ـ ــدول ـ ــي،
ً
مضيفا :طوال الوقت كنت أتابع أخبار
المعرض الــدولــي ،ســواء مــن حيث
ال ـت ـح ـض ـي ــرات أو أع ـم ــال ال ـب ـن ــاء،
وغ ـي ــره ــا وذلـ ــك بـحـكــم زي ــارات ــي
ال ـم ـت ـك ــررة إل ــى دبـ ــي ،وهــو
ما جعلني أشعر بأنني
ع ـل ــى اط ـ ــاع دائ ــم

ً
جميعا ،ورغم أنها
على تفاصيل هذا المعرض ،الذي نفخر به
أول زيــارة لــي لــه على أرض الــواقــع ،فقد شعرت منذ اللحظة
األولـ ـ ــى ل ــدخ ــول ــي إل ـي ــه ب ــأن ـن ــي أع ـ ــرف ال ـم ـك ــان جـ ـيـ ــداً ،ال سـيـمــا
وأنني أتابع ما يجري فيه من أحــداث مختلفة عن طريق قناة
إكـسـبــو الـتـلـفــزيــونـيــة ،مـشـيــراً إل ــى أن مـعــرض «إكـسـبــو
2020دبي» يعتبر فرصة جميلة لتقديم إبداعاته
وأعماله الفنية ،وفرصة عظيمة لتعريف العالم
بالفنون الخليجية المختلفة.

عناوين
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«إشاعة» و«بتندم» و«قاسي حبيبي»،
ك ـل ـم ــات ل ـي ـس ــت عـ ــابـ ــرة وإنـ ـمـ ــا هــي
عناوين ألغنيات قدمها البكري
ع ـ ـل ـ ــى خ ـ ـش ـ ـبـ ــة «ال ـ ـي ـ ــوب ـ ـي ـ ــل»،
عـ ـب ــره ــا مـ ـ ــزج بـ ـي ــن األغ ـن ـي ــة
ال ـط ــرب ـي ــة وال ــروم ــانـ ـسـ ـي ــة،
جـ ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه األغـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــررت مـ ـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـي ـ ـ ــود
األلـ ـ ـب ـ ــوم ـ ــات ،فـ ـقـ ــد رأت

ال ـن ــور بـصـيـغــة «ال ـس ـن ـغ ــل» ،وال ـت ــي ي ــرى فـيـهــا ال ـب ـكــري فـكــرة
مقنعة ،حيث قال :بالنسبة لي أرى في أغنيات «السنغل»
فكرة مقنعة ،فهي من جهة تبقي الفنان على تواصل دائم
م ــع ج ـم ـهــوره وت ـحــافــظ ع ـلــى ح ـض ــوره ع ـلــى ال ـس ــاح ــة ،فـضـاً
ع ــن كــون ـهــا أرخـ ــص م ــن ح ـيــث ال ـت ـك ـل ـفــة م ـق ــارن ــة م ــع تـكــالـيــف
األل ـب ــوم ــات ال ـت ــي ت ـح ـتــاج إل ــى ف ـت ــرة ت ـح ـض ـيــر ،وب ـت ـق ــدي ــري أن
األجواء العامة قد تغيرت هذه األيام ،حيث باتت إصدارات
ً
نوعا ما.
األلبومات عملية صعبة

طرب

لــم يـبــق الـفـنــان الـبـكــري حـبـيــس األغـنـيــة الـطــربـيــة ،فـفــي بعض
األحـيــان كــان يتحرر منها ويـغــادر حــدودهــا نحو أغنيات تحمل
ب ـي ــن ث ـن ــاي ــاه ــا أج ـ ـ ــواء الـ ـحـ ـم ــاس ،جـ ــل ه ـ ــذه األع ـ ـمـ ــال ارت ـب ـط ــت
بــاألجــواء الــريــاضـيــة ،والـنــوادي البحرينية ،كما أغنيته األخـيــرة
ال ـت ــي قــدم ـهــا ل ـن ــادي ال ـم ـح ــرق ال ـب ـحــري ـنــي ،وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق،
قال« :التزامي كفنان ال ينفي اهتمامي بالرياضة ،وتحديداً كرة
ال ـقــدم الـتــي أتــابـعـهــا بــاسـتـمــرار ،ويـمـكـنـنــي ال ـقــول ب ــأن أغـنـيــاتــي
الرياضية ،تصب في هذا االتجاه ،حيث تأتي في إطار تشجيع
النوادي الرياضية البحرينية».

منى شداد :جناح الكويت مفخرة لنا جميعاً

» إلهام الفضالة وشهاب
الجوهر ومنى شداد
يتوسطون موظفي جناح
الكويت | من المصدر

دبي–غسانخروب
لحظات جميلة يقضيها نجوم فــي حضرة «إكسبو  2020دبــي»،
بين حدوده يجدون العالم ويكتشفون ثقافاته ويفتحون عيونهم
عـلــى حـضــاراتـهــم الـمـخـتـلـفــة ،الـتــي اجـتـمـعــت تـحــت سـقــف الـحــدث
األروع عالمياً ،حيث أيامه ال تشبه بعضها ،بعضهم آثر أن يحط
رح ــال ــه ف ــي أرض ال ـم ـع ــرض ،وأن ي ـت ـج ــول ف ــي أرج ــائ ــه ،وآخـ ــرون
وج ــدوا فـيــه مـكــانــاً لـتـقــديــم إبــداعــاتـهــم ،كـمــا الـفـنــانــة الـكــويـتـيــة منى
ش ــداد ،الـتــي اخ ـتــارت جـنــاح بــادهــا لـيـكــون حــاضـنــاً لـتـصــويــر بعض
مـ ــن ح ـل ـق ــات ب ــرن ــام ـج ـه ــا «ل ـي ــال ــي الـ ـكـ ــويـ ــت» ،ال ـ ــذي تـ ـعـ ــودت فـيــه
اس ـت ـضــافــة ال ـعــديــد م ــن ن ـج ــوم ال ـف ــن ال ـكــوي ـتــي وال ـخ ـل ـي ـجــي ،وعـلــى
رأسهم الفنان سعد الفرج ،وكذلك زميلته إلهام الفضالة وزوجها
شـهــاب جــوهــر وغـيــرهــم الكثير ،مستفيدة مــن األج ــواء الـتــي يمتاز
بـهــا الـمـعــرض ال ــدول ــي ،وال ـتــي عـمـلــت مـنــى وفــريـقـهــا عـلــى عكسها
من خالل برنامجها.

صرح

«سعيدة جــداً بــوجــودي في إكسبو ،وبهذا الصرح الكبير ،وبزيارتي

تصوير حلقات

من «ليالي الكويت» بحضور
سعد الفرج وإلهام الفضالة

المختلفة ألجـنـحــة ال ــدول الـمـشــاركــة فـيــه» ،بـهــذا التعبير آثــرت منى
ش ــداد أن ت ـبــدأ حــديـثـهــا م ــع «ال ـب ـي ــان» ،قــائ ـلــة« :ل ـقــد ام ـت ــاز الـمـعــرض
بتنظيمه عالي المستوى ،وكل جناح فيه يتميز عن اآلخر ،ورغم أنني
لم أستطع زيارة األجنحة المشاركة كافة ،ولكن تمكنت من التجول
فــي أرج ــاء األجـنـحــة الـخـلـيـجـيــة ،حـيــث لـمـســت أن لـكــل جـنــاح طــابـعــاً
خاصاً ولوناً جميال ً يميزه عن اآلخر ،ولكل جناح رؤيته المستقبلية».
وأضــافــت« :خ ــال زيــارتــي ووج ــودي فــي الـمـعــرض ،لـمـســت الـحـضــور
الـكـبـيــر مــن الـفـئــات الـمـجـتـمـعـيــة كــافــة ،وه ــذا يـبـيــن م ــدى أهـمـيــة هــذا
المعرض ،ومــا يمتلكه من مساحات كافية تمكن الشباب واألعمار
الصغيرة من فتح عيونهم على االكتشاف واالبتكار».

إعجاب

الـفـنــانــة مـنــى ش ــداد أك ــدت ف ــي حــديـثـهــا إعـجــابـهــا بـجـنــاح الـكــويــت.
وق ــال ــت« :ال ـج ـنــاح يـتـمـيــز بــرؤي ـتــه ،وش ـع ــرت بــأنــه كــويـتــي خــالــص،
ب ـف ـض ــل ج ـه ــود أبـ ـن ــاء ال ـك ــوي ــت ال ـم ـخ ـل ـص ـيــن ال ــذي ــن أص ـب ــح هـمـهــم
المحافظة على اسم الكويت ،وإبرازه في المحافل الدولية كافة،
ب ـص ــورة تـعـبــر ع ــن ج ـم ــال ال ـكــويــت وع ــراق ـت ـه ــا ،خ ــال وجـ ــودي فــي
الـجـنــاح لـمـســت الـجـهــود الـمـبــذولــة فـيــه مــن قـبــل الـمـفــوض الـعــام

والــوكـيـلــة مـنـيــرة الـهــويــدي ،ولـمـســت مــا يتمتع بــه مــوظـفــو الجناح
م ــن ح ــب ل ـك ــل م ــن يـ ــزورنـ ــا ،وهـ ــو م ــا ي ـج ـع ـل ـنــي أعـ ــد هـ ــذا ال ـج ـن ــاح
م ـف ـخ ــرة ل ـن ــا ج ـم ـي ـع ــاً» .ال ـج ـن ــاح ال ـك ــوي ـت ــي ل ــم ي ـك ــن ال ــوح ـي ــد ال ــذي
خطف أنـظــار منى شــداد ،الـتــي عـبــرت عــن إعجابها أيـضــاً بتصميم
جناح اإلم ــارات ،وكــذلــك أجنحة الشباب والـمــرأة ،وأيـضــاً الجناح
السعودي الذي قالت إنه يعكس رؤية المملكة.

جهد

خالل وجودها في معرض «إكسبو» سعت منى شداد إلى تصوير
وبث مجموعة من حلقات برنامجها «ليالي الكويت» ،التي تمت
داخل أحضان الجناح الكويتي ،وقالت :كان هناك أيضاً جهد من
قبل أســرة برنامج ليالي الكويت التي وجــدت فــي الجناح ،فقمنا
ب ـب ــث ح ـل ـق ــات خ ــاص ــة م ـن ــه ،وش ـ ــارك ف ــي ت ـقــدي ـم ـهــا ك ــل م ــن غ ــادة
ال ــرزوق ــي وعـبــدالـلــه ال ـط ــراح ،وكــذلــك فــرقــة اإلذاع ــة الـتــي أسـهـمــت
بــامـتـيــاز عـبــر أدائـهــا الـعــديــد مــن اإلبــداعــات الـغـنــائـيــة ،والـتــي ضمت
كـا ً من والء الـصــراف وأحمد الرويشد والمايسترو أحمد الزنكي
وأح ـم ــد ب ــو ح ـي ـمــد وس ـع ــد ال ـخ ـض ــر وم ـش ـع ــل ال ـم ـق ـه ــوي وم ـح ـمــد
السبيعي ومحمد بن حسين.
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رئيس التحرير المسؤول

مـنىبوسـمرة

حياكمـ
ّ
» فاطمة المزروعي

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

ف ــي ال ـعــالــم ،ع ـلــى أرض ـه ــا يـعـيــش أك ـثــر م ــن 200
جنسية مــن مختلف الـثـقــافــات والـلـغــات ،وإدارة
هــذا التجمع البشري بشكل دائــم ومستمر ،في
أجواء من السعادة واإلبداع والحقوق والعدالة،
جعلت التجربة اإلماراتية محل تقدير وثناء من
العالم بأسره.
هـ ــذا ال ـت ـن ــوع ال ـب ـش ــري وال ـث ـق ــاف ــي ،نـ ــراه أي ـض ــاً فــي
مـخـتـلــف جـنـبــات «إكـسـبــو  2020دب ــي» ،فــالــدول
المشاركة بأجنحتها ،والتي تصل إلى  192دولة
استطاعت أن تقدم ثقافتها ،وتجعل منها فرصة
كبيرة للتواصل بين الشعوب ،ومنصة إنسانية،
تجتمع فيها مختلف ثقافات العالم.
والـ ـمـ ـت ــاب ــع ألخـ ـبـ ــار «إكـ ـسـ ـب ــو  2020دبـ ـ ــي» خ ــال
الـفـتــرة الـمــاضـيــة س ـيــرى كــم كــانــت تـلــك األجـنـحــة
تعمل طيلة األي ــام والـشـهــور؛ وتـقـيــم احتفاالتها
الوطنية وتستقبل الجماهير.
ل ـق ــد اس ـت ـط ــاع «إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي» أن يـجـمــع
جـمـيــع األيـ ــام ال ـعــال ـم ـيــة ،وأن يـحـتـفــي فـيـهــا بـكــل
حــب وإنـســانـيــة ومـنـهــا« :ال ـي ــوم الـعــالـمــي لـحـقــوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان؛ ال ـ ـي ـ ــوم الـ ـع ــالـ ـم ــي ل ـل ـت ـس ــام ــح؛ الـ ـي ــوم
العالمي للطفل؛ اليوم العالمي لذوي اإلعاقة؛
ي ـ ــوم حـ ـق ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان؛ وال ـ ـيـ ــوم ال ـع ــال ـم ــي لـلـغــة
العربية؛ واليوم العالمي للسعادة ،ويوم األم؛
مهرجان ديوالي لألضواء ،واليوم الوطني لدولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وعيد الميالد ،وليلة
رأس الـ ـسـ ـن ــة ،ورأس ال ـس ـن ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة ،ال ـي ــوم
العالمي للمرأة» ،وغيرها من االحتفاالت ،التي
سوف تشع في سماء إكسبو ،واإلمارات كلها.
«إكـ ـسـ ـب ــو  2020دبـ ـ ــي» أصـ ـب ــح م ـن ـص ــة ع ــال ـم ـي ــة،
اس ـت ـط ــاع ــت أن ت ـج ـم ــع احـ ـتـ ـفـ ــاالت الـ ـع ــال ــم ع ـلــى
أرض ـه ــا ،وأن تـطـلـقـهــا كـنـجــوم مـشـعــة بـكــل ثـبــات
وقوة ورخاء ،فمرحباً بالجميع وأهال ً باإلنسانية.

فن وكلمة
تجمع المقاعد الرخامية المصممة على هيئة كلمات باللغة العربية في أرجاء «إكسبو  2020دبي» بصورة بديعة بين الشكل والوظيفة ،حيث توفر أماكن يمكن للزوار التوقف عندها ،والتأمل في روائع
الموقع العديدة ،ويصور كل مقعد منها كلمة عربية معبرة بتصميم ثالثي األبعاد بالخط العربي | .تصوير :سالم خميس
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ف ــي عـ ــام  ،1987اك ـت ـش ــف ع ـل ـم ــاء اآلثـ ـ ــار ق ـب ــر «م ـلــك
سـيـبــان» ،ال ــذي ُيـعـتـقــد أن ــه حـكــم بـيــرو الـقــديـمــة منذ
نـحــو  1500عــام .وكـشـفــت أعـمــال التنقيب اإلضــافـيــة
عـ ــن غـ ـمـ ــوض بـ ـيـ ــرو ال ـق ــدي ـم ــة وع ـظ ـم ـت ـه ــاُ .يـ ـع ــد ه ــذا
االكـتـشــاف مــن أعـظــم االكـتـشــافــات األثــريــة فــي الـقــرن
ال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن ،وت ـ ـك ـ ـمـ ــن أهـ ـمـ ـيـ ـتـ ــه ف ــي
اح ـ ـت ـ ــوائ ـ ــه عـ ـلـ ــى ك ـم ـي ــة ك ـب ـي ــرة
مــن الـمـجــوهــرات والـحـلــي
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا م ـ ــن األش ـ ـيـ ــاء
ال ـ ـث ـ ـم ـ ـي ـ ـنـ ــة .ويـ ـصـ ـ َّنـ ــف
قـبــر «م ـلــك سـيـبــان»
ض ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــور
األغنى بالكنوز بعد
قـ ـ ـبـ ـ ــر «تـ ـ ـ ـ ـ ــوت عـ ـن ــخ
آم ـ ـ ـ ــون» ف ـ ــي مـ ـص ــر،
وه ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــالـ ــم
األث ــري ــة الـتــابـعــة لـحـضــارة
الـ ـ ـمـ ـ ــوتـ ـ ـشـ ـ ــي ال ـ ـ ـت ـ ـ ــي سـ ـكـ ـن ــت
منطقة سيبان ،شمال بيرو.
وافـتـتــح جـنــاح بـيــرو فــي إكـسـبــو  2020دبــي
معرضاً فريداً بعنوان «موتشيكا ،سادة الصحراء»،
يعرض نسخاً طبق األصل من جواهر «ملك سيبان».
وف ــي حــديـثــه أث ـنــاء افـتـتــاح ال ـم ـعــرض ،ق ــال مــاركــو

أنطونيو سانتيفانيز ،القنصل الـعــام لبيرو فــي دبــي:
«يـسـعــدنــا لـلـغــايــة أن ن ـقــدم لـلـمــرة األول ــى فــي إحــدى
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي هــذه الحلي الق ّيمة
مــن الـســاحــل الـشـمــالــي لـبـيــرو مــن حـضــارة الـمــوتـشــي.
إن الكتشاف حوالي  400قطعة من الذهب والفضة
وال ـن ـح ــاس واألحـ ـجـ ــار ش ـب ــه ال ـك ــري ـم ــة أه ـم ـي ــة ك ـب ــرى،
وه ـ ــذا ال ـم ـع ــرض ف ــرص ــة ق ـ ّي ـم ــة ل ـم ـعــرفــة ال ـم ــزي ــد عــن
شعب بيرو القديم في إكسبو  2020دبي».
وص ـ ـن ـ ــع ه ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـسـ ــخ ال ـم ـق ـل ــدة
الـ ـمـ ـع ــروض ــة فـ ــي جـ ـنـ ــاح ب ـي ــرو،
ح ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــون م ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة
الم ـب ــاي ـي ـك ــي ،ع ـم ـل ــوا ب ــدق ــة
م ـت ـن ــاه ـي ــة م ـ ــن أج ـ ــل ه ــذا
ال ـم ـع ــرض ال ـ ــذي سـيـفـتــح
أب ـ ــواب ـ ــه حـ ـت ــى  31مـ ــارس
.2022
وتـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ــى
أن ـ ـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ــم ت ـ ـص ـ ـم ـ ـي ـ ــم ج ـ ـن ـ ــاح
ب ـي ــرو ف ــي إك ـس ـبــو  2020دب ــي،
بطريقة تسعى للربط بين الحاضر
وال ـم ـس ـت ـق ـب ــل وبـ ـنـ ــاء ال ـج ـس ــور ب ـي ــن ب ـي ــرو
والعالم ،إذ ينعكس ماضي بيرو المجيد في حضارة
الموتشي ،بينما يتجلى الحاضر في سكان المنطقة،
الذين من خالل الذاكرة والفن يُبقون هذه الحضارة
على قيد الحياة.

أصغر نسخة ثالثية
األبعاد للمسجد الحرام
اس ـت ـعــرض ال ـج ـنــاح الـتـشـيـكــي ،أم ــس ،أص ـغــر نـسـخــة
ط ـب ــق األص ـ ــل ث ــاث ـي ــة األب ـ ـعـ ــاد ل ـل ـم ـس ـجــد ال ـ ـحـ ــرام فــي
ال ـ ـعـ ــالـ ــم بـ ـقـ ـيـ ــاس  820مـ ـيـ ـكـ ــرومـ ـتـ ــراً (م ـ ـك ـ ــم) * 643
مـيـكــرومـتــراً *  135م ـي ـكــروم ـتــراً ،مــا ي ـعــادل سـمــك إبــرة
خ ـي ــاط ــة ،وتـ ــم ط ـب ــاع ــة ال ـن ـس ـخــة ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـط ـبــاعــة
الـحـجــريــة الــدقـيـقــة بــدقــة  250نــانــومـتــراً وه ــو الـقـيــاس
التقريبي  1:600,000للمسجد الكبير الحقيقي في
مكة المكرمة ،وتم تصنيع  10نسخ فقط.
تـقـنـيــة الـطـبــاعــة الـحـجــريــة ال ـجــديــدة تـسـمــح بــالــزخــرفــة
ال ـن ــان ــوي ــة ال ــدق ـي ـق ــة ل ـت ـص ـن ـيــع ال ـ ــدوائ ـ ــر ال ـن ــان ــوي ــة وه ــي
طــري ـقــة ج ــدي ــدة لـلـطـبــاعــة ال ـضــوئ ـيــة وتـقـنـيــة تـسـتـخــدم
فــي التصنيع الميكروي والـتــي تعتمد على مقاومتها
ل ـ ـل ـ ـضـ ــوء لـ ـتـ ـخـ ـل ــق أشـ ـ ـي ـ ــاء م ـ ـثـ ــل ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـصـ ـغ ــرة
والمعالجات الدقيقة( .دبي  -عدنان الغربي)

وجه من «إكسبو»

جبريل يتطلّ ع للبقاء والعمل في دبي
دبي-عليشدهان
االنـبـهــار بــدبــي ،وبــالـحـيــاة فــي «دان ــة الــدنـيــا» ،يـتــدفــق مــن بـيــن كـلـمــات الـشــاب
ً
عاما ،والحاصل
النيجيري كليمنت عبدالجليل جبريل ،البالغ من العمر 30
على شـهــادة «بـكــالــوريــوس» فــي تقنيات االتـصــال الجماهيري ،والعامل مع
شركة مختصة فــي عمليات تنظيم الـمــرور فــي معرض إكسبو  2020دبــي،
ً
جبريل ،سعيد جــداً بعمله اآلن في دبــي ،ولــن ينسى أنــه عمل
يوما ما في
إكسبو دبي حينما يعود إلى بلده بعد انتهاء الحدث العالمي الكبير.
وي ـقــول ج ـبــريــل :لــم أع ـمــل ك ـث ـيــراً فــي ب ـلــدي نـيـجـيــريــا فــي م ـجــال تخصصي
ال ــدراس ــي ،ول ـك ـنــي اآلن أع ـم ــل ه ـنــا ف ــي دبـ ــي ،وأنـ ــا سـعـيــد جـ ــداً ،ول ــن أنـســى
أنــي عـمـلــت يــومـ ًـا فــي دب ــي ،فــي حــدث كـبـيــر بـحـجــم إكـسـبــو ،حـقـيـقــة ،أحببت

دبـ ـ ــي ،وأتـ ـمـ ـن ــى الـ ـبـ ـقـ ــاء ،والـ ـعـ ـم ــل ه ـن ــا ب ـص ــورة
دائمة ،إكسبو عالم قائم بذاته ،أنا فرح جداً
بعملي ،ولــو لــم أكــن سـعـيــداً ،لما بقيت في
العمل.

محطة مهمة

ويـضـيــف جـبــريــل قــائـاً :نـعــم ،أعـمــل لساعات
في معرض إكسبو  2020دبي ،ولكني سعيد،
ألن ال ـع ـمــل ه ـنــا ل ــه م ـي ــزة ك ـب ـي ــرة ،وم ـح ـطــة مـهـمــة
ف ــي م ـس ـيــرتــي ف ــي ال ـح ـي ــاة ،ت ـعــاي ـشــت م ــع ال ـك ـث ـيــر مــن
الـحــاالت الـتــي صادفتني فــي عملي ،ودائـمـ ًـا شـعــوري هو

ً
ً
شيئا جديداً ،وهذا مهم
يوميا أتعلم
أني سعيد،
لمسيرتي في الحياة.
ولـفــت جـبــريــل إلــى أنــه اكـتـســب خـبــرات كبيرة
م ــن مـقــابـلـتــه أش ـخــاصـ ًـا م ــن دول ع ــدة ،مـشـيــراً
إل ــى أن ذل ــك مـنـحــه الـكـثـيــر م ــن ال ـق ــوة وال ـخ ـبــرة
ف ــي ك ـي ـف ـيــة إدارة األم ـ ـ ــور ،ع ـ ـ ـ ّ
ـاداً ذلـ ــك ف ــرص ــة ال
ي ـم ـك ــن أن تـ ـت ــواف ــر إال مـ ــن خ ـ ــال ح ـ ــدث ب ـق ـي ـمــة
وش ـهــرة إكـسـبــو ،مـنــوهـ ًـا إل ــى أن ــه لــم يـكــن صــاحــب
خ ـب ــرة ع ـم ـل ـيــة ك ـب ـيــرة ف ــي ب ـل ــده ف ــي م ـج ــال تـخـصـصــه
الـ ــدراسـ ــي ،الف ـت ـ ًـا إل ــى أن ــه ع ـمــل ف ـت ــرة ف ــي م ـج ــال رســم
الـ«بورتريهات» الشخصية.

