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تحت رعاية محمد بن راشد وحضور أحمد بن محمد

«قمة العربية» تصمم مستقبل «الضاد»
» أحمد بن محمد خالل قمة اللغة
العربية بحضور أحمد أبو الغيط
| تصوير  -خليفة عيسى

دبي-البيان،ووام
تـحــت رعــايــة صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ محمد بــن راشــد آل مـكـتــوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبــي ،رعــاه الله ،انطلقت
أم ــس ف ــي م ــرك ــز دب ــي ل ـل ـم ـعــارض ف ــي إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي ،فـعــالـيــات
النسخة األولــى من قمة اللغة العربية من أجــل تصميم مستقبلها،
تحت شعار «حوار المجتمعات وتواصل الحضارات» ،وذلك بحضور
سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي
لإلعالم.
كـمــا حـضــر انـطــاق الـقـمــة  -الـتــي تـنـظـمـهــا وزارة الـثـقــافــة والـشـبــاب
ب ــال ـش ــراك ــة م ــع م ــرك ــز أب ــوظ ـب ــي ل ـل ـغــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـت ــاب ــع ل ــدائ ــرة ال ـث ـقــافــة
والسياحة في أبوظبي  -معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة
والـشـبــاب وأحـمــد أبــو الـغـيــط األمـيــن الـعــام لـجــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة،
وعدد من الوزراء المسؤولين عن الثقافة في العالم العربي ومديرو
المنظمات العربية والدولية المختصة بالشؤون الثقافية.
وتعقد القمة على مدار يومين بالتزامن مع انعقاد الدورة الثانية
والـعـشــريــن مــن مؤتمر ال ــوزراء المسؤولين عــن الـشــؤون الثقافية في
ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،وت ـم ـثــل ال ـق ـمــة م ـن ـصــة ت ـفــاعــل وح ـ ــوار ت ـج ـمــع صـنــاع
الـ ـق ــرار ب ــأص ـح ــاب ال ـم ـص ـل ـحــة وال ـج ـم ـه ــور ،ك ـم ــا ت ـع ـكــس ج ـه ــود وزارة
الـثـقــافــة والـشـبــاب ومــركــز أبــوظـبــي لـلـغــة الـعــربـيــة لـتـعــزيــز مـكــانــة اللغة
العربية .ويأتي انعقاد القمة في إطار االحتفال باليوم العالمي للغة
الـعــربـيــة ( 18ديـسـمـبــر م ــن ك ــل عـ ــام) ،وت ـعــد الـعــربـيــة إح ــدى الـلـغــات
األكثر انتشاراً في العالم ويتحدث بها نحو  420مليون إنسان .ويعزز
انـعـقــادهــا جـهــود نشر اللغة العربية وحـضــورهــا عالمياً بوصفها لغة
معرفة وثقافة وإبداع وتساهم في رسم معالم حاضرها ومستقبلها
كـمــا تـشـكــل مــرجـعـيــة دول ـيــة لـلـغــة الـعــربـيــة ورس ــم مـسـتـقـبــل الـعــربـيــة.
ون ــاق ـش ــت ال ـق ـمــة ق ـضــايــا ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ف ــي م ـجــاالت ـهــا ومــوضــوعــات ـهــا
المختلفة مــن أجــل إث ــراء الـحــوار وتـقــديــم تـجــارب مـمـيــزة ،إلــى جانب
م ـنــاق ـشــة أه ــم ت ــوص ـي ــات ت ـق ــري ــر «ح ــال ــة ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ومـسـتـقـبـلـهــا»
الصادر عن وزارة الثقافة والشباب في ديسمبر  ،2020وأعلن األمين
ال ـعــام لـلـجــامـعــة الـعــربـيــة ضـيــف ش ــرف الـقـمــة عــن رغـبــة الـجــامـعــة في
اس ـت ـضــافــة إطـ ــاق الـنـسـخــة الـمـقـبـلــة م ــن ت ـقــريــر ح ــال ــة ال ـل ـغــة الـعــربـيــة
ومستقبلها.

نافذة أمل

وق ــال ــت نـ ــورة ال ـك ـع ـبــي خ ــال ال ـك ـل ـمــة االف ـت ـتــاح ـيــة ل ـل ـق ـمــة« :إن ال ـس ــؤال
الــذي يـطــرح نفسه بـقــوة هــو مــا مــدى قــدرة لغتنا العربية على مواكبة
الـتـغـيــرات ومــا هــو ال ـقــرار الـمـطـلــوب مـنــا» ،مـعــربــة عــن أمـلـهــا أن تحقق
القمة اإلجابات المتعلقة بكل قضايا اللغة العربية .وأضافت« :يمثل
اجتماعنا نافذة أمل نطل منها على غدٍ مشرق واعد لبالدنا ،وستناقش
القمة موضوعات عدة تتعلق بالتعليم والتكنولوجيا وتعريب المحتوى
الــرقـمــي واإلنـتــاج اإلبــداعــي والـثـقــافــي» .وبــاركــت تسجيل الـخــط العربي
على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة األمم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة (اليونسكو) ،وهو ملف مشترك تاريخي بين  16دولة
عــربـيــة اخـتــارت الـسـعــوديــة منسقاً عــامــاً للملف تـحــت إش ــراف المنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم (أاللكسو).

كما تــم اختيار معهد العالم العربي فــي بــاريــس شخصية القمة،
حـيــث قــام سـمــو الـشـيــخ أحـمــد بــن مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم رئيس
مجلس دبي لإلعالم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة
وال ـش ـب ــاب ،بـتـكــريــم مـعـجــب ال ــزه ــران ــي ال ـمــديــر ال ـع ــام لـمـعـهــد الـعــالــم
الـعــربــي فــي بــاريــس نيابة عــن جــاك النــغ رئـيــس معهد الـعــالــم العربي
ف ــي ب ــاري ــس ..وت ــم اس ـت ـع ــراض ت ــاري ــخ ال ـم ـعــرض ومـ ــرور  34ع ــام ــاً عـلــى
إنشائه.

» سموه يسلم درع تكريم معهد العالم العربي
لمعجب الزهراني بحضور نورة الكعبي

مذكرات تفاهم

أحمد بن محمد
نورة الكعبي:

» كاظم الساهر يغني «اللغة
الخالدة» من أشعار محمد بن راشد
| تصوير :زافير ويلسون

ما مدى قدرة لغتنا على مواكبة
التغيرات وما المطلوب منا

أبو الغيط:

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

وح ـض ــارة ق ـ ــادرة ..م ـش ـي ــراً إل ــى أن أول ات ـفــاق ـيــة أب ــرم ــت ف ــي الـجــامـعــة
الـعــربـيــة ،كــانــت الـمـعــاهــدة الـثـقــافـيــة فــي نــوفـمـبــر  1945وه ــي اتـفــاقـيــة
اهتمت بشأن اللغة العربية وتضمنت مواضيع عدة وسنت تشريعات
وتــوحـيــد المصطلحات العربية وجعلت اللغة العربية لغة الــدراســة
في كل المواد وشكلت االتفاقية مسار تعليم اللغة العربية.
وأضــاف :تشير التقديرات إلــى أن عــدد الناطقين بالعربية في عام
 2050سيرتفع إلــى  650مليون إنـســان ،الفـتــاً إلــى اطــاعــه على تقرير
ح ــال ــة ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ومـسـتـقـبـلـهــا والـ ــذي ي ـعــد وث ـي ـقــة رائ ـع ــة سـتـحـيــا
لسنوات وسنوات ،كما يرصد التقرير حالة اللغة العربية ويقوم على
رؤي ــة عـلـمـيــة ال تـفــرط فــي الـتـشــاؤم وال تـتـغــافــل عــن الــواقــع ،والـقــارئ
لـلـتـقــريــر سـيــدهــش لـكـثــرة وت ـنــوع ال ـم ـبــادرات الـتــي تــم إطــاقـهــا لـحـمــايــة
ال ـل ـغــة ال ـع ــرب ـي ــة.وأع ــرب ع ــن رغ ـب ــة ال ـجــام ـعــة ف ــي اس ـت ـضــافــة الـنـسـخــة
المقبلة من تقرير اللغة العربية الذي تصدره وزارة الثقافة بالتعاون
مــع مــركــز أبــوظـبــي لـلـغــة الـعــربـيــة ،وق ــال« :إن مـسـتـقـبـلـنــا لــن تــرسـمــه
سوى حروفها البديعة وموسيقاها الجميلة».

شخصية القمة

وتم خالل االفتتاح عرض مقطع فيديو الفتتاح قمة اللغة العربية،
أعقبه غناء كاظم الساهر لقصيدة «اللغة الخالدة» لصاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقــال أحـمــد أبــو الـغـيــط :إن اللغة العربية لغة حية لشعوب قــادرة

معهد العالم العربي..
سفير الضاد

أكـ ــد ال ــدك ـت ــور م ـع ـج ــب ال ــزه ــران ــي ،ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـمـعـهــد
العالم العربي فــي بــاريــس ،أن المعهد الــذي تــم تكريمه
ف ــي ق ـم ــة ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ي ـم ـث ــل م ـن ــذ ت ــأس ـي ـس ــه ف ــي ع ــام
 ،1987م ــرج ـع ـي ــة ل ـم ــاي ـي ــن م ــن أف ـ ــراد ال ـج ــال ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة،
ح ـي ــث إن ح ـض ــور ال ـك ـت ــاب ال ـع ــرب ال ـنــاط ـق ـيــن بــال ـفــرن ـس ـيــة،
أساسي منذ بدايات التأسيس،
ويـتـعــامــل مــع األغـلـبـيــة العظمى
مــن ه ــؤالء الـمـبــدعـيــن فــي مـجــال
ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح والـ ـشـ ـعـ ــر
والـغـنــاء والموسيقى ،والمجال
الـ ـمـ ـعـ ــرفـ ــي والـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــري .كـ ـمـ ــا أن
تعزيز اللغة العربية من المهام
ال ــرئ ـي ـس ــة ف ــي ال ـن ـظ ــام األس ــاس ــي
ً
خاصة
لمعهد الـعــالــم الـعــربــي،
ف ـ ــي مـ ــركـ ــز الـ ـلـ ـغـ ــات والـ ـحـ ـضـ ــارة
ال ـت ــاب ــع ل ـل ـم ـع ـه ــد ،والـ ـ ــذي يـضــم
س ـ ـن ـ ــوي ـ ـ ًـا م ـ ــا ي ـ ــزي ـ ــد عـ ـلـ ــى 2000
طالب من جميع األعمار والجنسيات ،للدراسة والتحدث
والكتابة بالعربية .وأضــاف الزهراني :لقد مضت أكثر من
ثــاثــة ع ـقــود عـلــى وج ــود مـعـهــد ال ـعــالــم ال ـعــربــي بـبــاريــس،
وال ت ــزال أنـشـطـتــه وبــرام ـجــه تـتـطــور بــان ـت ـظــام .وأدعـ ــو بـهــذه

جلسات

يكرم شخصية القمة معهد
ّ
العالم العربي في باريس

 650مليوناً

دبي-رشاعبدالمنعم

وت ــم تــوقـيــع  5م ــذك ــرات تـفــاهــم بـيــن مــؤس ـســات مـحـلـيــة وعــرب ـيــة ،هــي
مــذكــرة تـفــاهــم بـيــن مــؤسـســة الـفـكــر الـعــربــي ووزارة الـثـقــافــة والـشـبــاب
وقـعـتـهــا م ـعــالــي ن ــورة ب ـنــت مـحـمــد الـكـعـبــي وزيـ ــرة ال ـث ـقــافــة وال ـش ـبــاب
رئـيـســة جــامـعــة زاي ــد واألم ـي ــر خــالــد ب ــن ب ـنــدر الـفـيـصــل رئ ـيــس مـجـلــس
مؤسسة الفكر العربي ،ومذكرة تفاهم بين الوزارة وجامعة الوصل،
ومذكرة تفاهم بين الوزارة ومركز أبوظبي للغة العربية ومذكرة بين
جامعة زايد ومركز أبوظبي للغة العربية ،واتفاقية تعاون بين مركز
أبوظبي للغة العربية وشركة مجرة.

الـمـنــاسـبــة ،الـمــؤسـســات الـثـقــافـيــة الـعــربـيــة ،إلــى الـتـشــارك
مـ ـع ــه ف ـ ــي األن ـ ـش ـ ـطـ ــة والـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج ،لـ ـك ــي ي ـ ــواص ـ ــل وظ ـي ـف ـت ــه
ومـهـمـتــه ،فــالـحــاجــة تـبــدو مـلـحــة بـشـكــل أك ـبــر ،ألدوار أكـثــر
فاعلية لمؤسسات تعنى بالثقافة العربية ،كما هو الحال
بــالـنـسـبــة لـلـمـعـهــد ،ال سـيـمــا ف ــي ظ ــل وج ــود جــالـيــة عــربـيــة
مهمة في فرنسا ،يفوق تعدادها سبعة ماليين.
وأشار الزهراني إلى أن من أهم المبادرات التي أطلقها
م ـع ـه ــد الـ ـع ــال ــم الـ ـعـ ــربـ ــي ،وال ـ ـتـ ــي ي ـم ـت ـلــك
حـقــوقـهــا الـفـكــريــة واألدب ـي ــة ،ك ــأول م ـبــادرة
عـ ــالـ ـمـ ـيـ ــة م ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــدة ،شـ ـ ـهـ ـ ــادة «س ـ ـم ـ ــة»،
األولــى من نوعها في إتقان اللغة العربية
ً
والتمكن منهاُ ،
دوليا ،وذلك
ومعترف بها
على غرار الشهادات الدولية ُ
المعترف بها
ف ــي ال ـل ـغــة الـفــرنـسـيــة «دي ـل ــف» و«دال ـ ــف»،
و«التوفل» و«االيلتس» في اإلنجليزية.
وأضاف :ال ُيقدم معهد العالم العربي
ل ـلــراغ ـب ـيــن ف ــي تـعـلــم ل ـغــة ال ـض ــاد ،دورات
اع ـت ـي ــادي ــة ل ـم ـعــرفــة أس ــاس ـي ــات ال ـل ـغ ــة ،بــل
بــإم ـكــانــه م ـنــح ش ـه ــادة دب ـل ــوم االخ ـت ـصــاص
ال ــوطـ ـن ــي ب ــال ـل ـغ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ل ـم ــن ي ـص ــل إل ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات
ُمـتـقـ ّـدمــة ،وفــق اإلط ــار األوروب ــي الـمــرجـعــي الـعــام لـلـغــات،
الخاص بالتحقق من القدرة والكفاءة اللغوية.

ع ـقــدت الـجـلـســة األول ــى ف ــي الـقـمــة ب ـع ـنــوان «ال ـل ـغــة والـثـقــافــة»
وم ـس ــارات الـمـسـتـقـبــل ،حـيــث سـلــط ال ـض ــوء عـلــى واق ــع الـلـغــة
والثقافة العربية في عالم متغير يتسارع فيه التحول الرقمي
وت ـت ـعــاظــم ال ـت ـحــديــات ال ـتــي تــواج ـه ـهــا لـغـتـنــا وث ـقــاف ـت ـنــا ،ونــاقـشــت
الـجـلـســة أه ــم الـجـهــود وال ـخ ـطــوات الـتــي يـجــب اتـخــاذهــا مــن أجــل
تصميم مستقبل جديد للغة العربية وآليات التعاون بين الجهات
المسؤولة في مختلف الدول من أجل رسم مسارات مستقبل اللغة
العربية.
وعـقــدت الـجـلـســة الـثــانـيــة تـحــت عـنــوان «الـسـيــاســات الــوطـنـيــة للغة
العربية» لتسلط الضوء على ضرورة تجديد تشريعات اللغة العربية
من سياسات وقوانين واستقراء مدى تأثير التشريعات المعمول بها
ونتائجها وأفـضــل ممارساتها عــربـيــاً ،سعياً لتطوير البنى التشريعية
وال ـن ـص ــوص ال ـقــانــون ـيــة لـتـشـمــل ج ـم ـيــع م ـج ــاالت اس ـت ـخ ــدام ــات الـلـغــة
وتطبيقاتها فــي مــواكـبــة مستجدات التقنية والـتـحــول الــرقـمــي وصــوالً
إل ــى ب ـلــورة الـتـشــريـعــات الــداعـمــة لـلـغــة الـعــربـيــة بــوصـفـهــا لـغــة مـعــارف
وعلوم حديثة ومتطورة.
وان ـط ــاق ــاً م ــن ال ـن ـتــائــج ال ـتــي خ ــرج ب ـهــا ت ـقــريــر ح ــال ال ـل ـغــة الـعــربـيــة
ومـسـتـقـبـلـهــا وال ـم ـقــاربــات ال ـجــديــدة ال ـتــي ت ــم رص ــده ــا لـتـطــويــر مـنــاهــج
اللغة العربية في عدد من البلدان العربية تهدف الجلسة الحوارية
ب ـع ـنــوان «ال ـل ـغــة الـعــربـيــة والـتـعـلـيــم» إل ــى مـنــاقـشــة سـبــل تـعــزيــز هــذه
ال ـم ـقــاربــات وتــرسـيـخـهــا عـبــر م ـب ــادرات ج ــدي ــدة لـتـطــويــر مـنــاهــج الـلـغــة
العربية في كل أنحاء الوطن العربي وربطها باحتياجات المتعلمين
واهـتـمــامــاتـهــم وتــدريــب المعلمات والمعلمين سـعـيــاً لتأسيس واقــع
مستقبلي يـعــزز مـكــانــة الـلـغــة الـعــربـيــة بــوصـفـهــا لـغــة حــاضـنــة للهوية
والثقافة والعلوم.
واخ ـت ـت ــم ال ـي ــوم األول م ــن ق ـمــة ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ف ـعــال ـيــاتــه بـجـلـســة
«ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا» ،ال ـت ــي ن ــاق ـش ــت ب ـع ــض أه ــم قـضــايــا
التكنولوجيا في مجاالت استخدام وتعليم اللغة العربية وبرمجتها،
متناولة رقمنة المحتوى العربي كقضية رئيسية وانشغال يومي في
ظل تحدي تنافسية المحتوى في الفضاء الرقمي خصوصاً.

ضعف المحتوى الرقمي..
التحدي األكبر

ج ــدي ــدة وواسـ ـعـ ــة ،ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن ال ـف ــرص ال ـم ـت ــاح ــة فــي
دبيــأحمديحيى
هـ ــذا الـ ـش ــأن ،وال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ك ـي ـف ـيــة االس ـت ـث ـم ــار ف ــي تـطــويــر
أوض ـ ــح ع ـب ــد الـ ـس ــام ه ـي ـك ــل رئ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة «م ـج ــرة» صناعات مرتبطة باللغة العربية ،لتعزيز لغتنا باستخدام
ً
الفتا أن ذلك ما يسعون للعمل عليه مع
القابضة ،لـ «البيان» ،أن هناك  400مليون عربي ،ال يجدون عصري متطور،
كاف ،ال ـش ــرك ــاء الـمـعـنـيـيــن ف ــي اإلمـ ـ ــارات .وذكـ ــر أن ه ـن ــاك الـكـثـيــر
محتوى مقبوالً على اإلنترنت ،يلبي متطلباتهم بشكل ٍ
وأن المحتوى العربي عالي الجودة على اإلنترنت ،أمر نادر ،م ــن الـ ـحـ ـل ــول ،ل ـت ـع ــزي ــز دور ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة وان ـت ـش ــاره ــا،
ً
الفتا إلى أنهم شركاء
الف ـت ـ ًـا إل ــى أن ال ـم ـس ـت ـخــدم ـيــن م ـض ـط ــرون ل ـل ـج ــوء لـلـمـحـتــوى واستفادتها من التقنيات الحديثة،
اإلنجليزي ،إن أرادوا مطالعة محتوى حول مواضيع أخرى .مــع أمـ ــازون فــي إط ــاق «إلـيـكـســا» ،إل ــى الـمـنـطـقــة الـعــربـيــة
بــالـلـهـجــة الـخـلـيـجـيــة ،وأن ـه ــم يـعـمـلــون مــع
وأضـ ــاف أن ه ـنــاك ص ـنــاعــات تــرت ـبــط بــالـلـغــة
م ـ ــزودي ال ـم ـح ـتــوى ال ـم ـع ـتــرف ب ـهــم عــالـمـيــاً
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،مـ ـث ــل صـ ـن ــاع ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم واإلع ـ ـ ــام
والـ ـمـ ــوثـ ــوقـ ـيـ ــن ،إلض ـ ــاف ـ ــة عـ ـنـ ــاويـ ــن ج ــدي ــدة
وال ـ ـن ـ ـشـ ــر ،صـ ـن ــاع ــة الـ ـمـ ـحـ ـت ــوى الـ ـعـ ــربـ ــي ع ـلــى
للمحتوى الـعــربــي ،خــاصــة أنـهــم يمتلكون
اإلنـ ـتـ ــرنـ ــت ،ف ـي ـم ــا ك ـل ـه ــا ص ـن ــاع ــات ت ـع ــان ــي مــن
ً
أح ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات ،وأع ـل ــى ج ــودة لـلـبـيــانــات
موضحا أننا بحاجة لمواكبة التقدم
تحديات،
ً
وال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي األك ـثــر تـقــدمــا ،لفهم
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي ال ـم ـت ـس ــارع ،وي ـج ــب أن ت ــواك ــب
اح ـت ـي ــاج ــات ال ـب ــاح ـث ـي ــن ع ــن م ـح ـت ــوى ج ـيــد،
اللغة ذلــك ،ولذلك ،تأتي أهمية انعقاد قمة
ً
مـ ـبـ ـيـ ـنـ ــا أن الـ ـ ـع ـ ــرب ي ـ ـح ـ ـتـ ــاجـ ــون إل ـ ـ ــى عـ ــدد
اللغة العربية.
» عبد السالم هيكل
ض ـخ ــم مـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات الـ ـجـ ـي ــدة ،ل ــدع ــم
نمو معارفهم ،وتـقــدم أعمالهم ،لكن مستوى المحتوى
تعزيز التكنولوجيا
وت ــاب ــع أن ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ت ـعــزيــز تـكـنــولــوجـيــا ال ـل ـغــة الـعــربـيــة العربي على اإلنترنت ضعيف ،حيث تهيمن عليه المنتديات
مهم جــداً ،والـتـعــرف إلــى التعلم اآللــي ومـحــركــات البحث ال ـق ــدي ـم ــة ،وال ـم ـح ـت ــوى الـ ــذي يـنـشـئــه ال ـم ـس ـت ـخــدمــون عـلــى
ال ـم ـت ـط ــورة ،م ـث ــل س ـي ــري وإل ـك ـس ــا ،ال ـت ــي ت ـت ـعــامــل بــالـلـغــة وسـ ــائـ ــل الـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،والـ ـتـ ـفـ ـسـ ـي ــرات ال ـخ ــاط ـئ ــة
الـعــربـيــة ،وتـسـتـجـيــب ل ـهــا ،مـبـيـنـ ًـا أن ه ـنــاك عــوالــم جــديــدة ال ـت ــي ت ـش ــوب ــه ،م ـع ـت ـب ــراً ذلـ ــك م ــن ال ـت ـح ــدي ــات ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
ل ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ت ـق ـن ـي ـ ًـا ،ي ـج ــب م ـع ـه ــا إنـ ـش ــاء ت ـحــال ـفــات يواجهونها ،ويعملون على تذليلها.
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وزراء الثقافة يبحثون خطة شاملة للتحديث

نحو بناء اقتصاد معرفي
وتطوير الصناعة الثقافية

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

مقارنات

% 0.9

مساهمة الدول العربية
في إنتاج الكتاب عالمياً
خالل ربع قرن

دبي-وام
بـحــث وزراء ال ـش ــؤون الـثـقــافـيــة فــي الــوطــن ال ـعــربــي ،خ ــال ال ــدورة
ال ـ ـ  22ل ـم ــؤت ـم ــر الـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـس ــؤول ـي ــن عـ ــن ال ـ ـشـ ــؤون ال ـث ـق ــاف ـي ــة فــي
ال ــدول الـعــربـيــة ،الـتــي انـطـلـقــت ،أمــس ،فــي مــركــز أرض الـمـعــارض
ب ــ«إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي» ،بــال ـت ـعــاون م ــع الـمـنـظـمــة ال ـعــرب ـيــة لـلـتــربـيــة
وال ـث ـقــافــة وال ـع ـلــوم «أل ـك ـس ــو» ،وبــرئــاســة مـعــالــي ن ــورة بـنــت مـحـمــد
الكعبي ،وزيرة الثقافة والشباب ،الخطة الشاملة للثقافة العربية
وت ـح ــدي ـث ـه ــا ،إلـ ــى ج ــان ــب ت ــوح ـي ــد ال ـج ـه ــود ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي ال ـم ـج ــاالت
الثقافية المختلفة ،بما في ذلك التعاون في سبيل تسجيل التراث
غـيــر ال ـمــادي فــي منظمة األم ــم الـمـتـحــدة لـلـتــربـيــة والـعـلــم والـثـقــافــة
«الـيــونـيـسـكــو» ،وب ـن ــاء اق ـت ـصــاد مـعــرفــي م ـس ـتــدام وتــوح ـيــد الـجـهــود
العربية ،لتطوير منظومة الصناعات الثقافية واإلبداعية.

مهام

وق ــال ــت م ـعــالــي نـ ــورة ب ـنــت مـحـمــد ال ـك ـع ـبــي ف ــي كـلـمـتـهــا االفـتـتــاحـيــة
لـلـمــؤتـمــر :اجـتـمــاعـنــا يـكـتـســب أهـمـيــة ك ـبــرى تــأتــي مــن حـجــم الـمـهــام
والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا ،فنحن نحمل على أكتافنا عبء
المستقبل بكافة متطلباته ،لذا يتوجب علينا أن نعمل على صياغة
استراتيجيات تركز على ما يخدم تطلعاتنا في مجال الثقافة ،من
حيث االحتفاء باإلبداع ليكون جــزءاً من هويتنا الثقافية ،والعمل
معاً من أجل الحفاظ على التراث ،وتوفير األرضية الالزمة لتعزيز
مساهمة الثقافة في دعم اقتصاداتنا الوطنية وخدمة مجتمعاتنا.
وأض ـ ــاف ـ ــت :إن ع ـم ـل ـن ــا ال ـم ـش ـت ــرك وجـ ـهـ ــودنـ ــا ل ـت ـح ـق ـي ــق األهـ ـ ــداف
المشتركة يجب أن توحد الـيــوم خطابنا بينياً ُ
وقـطــريــاً ،والــذي نؤكد
ف ـي ــه إرس ـ ــاء ق ـي ــم ال ـت ـس ــام ــح وال ـت ـع ــاي ــش وت ـق ـب ــل اآلخ ـ ــر ،ون ـب ــذ الـعـنــف
والتهميش والـتـطــرف ،وأشــادت بــالــدور الكبير الــذي تلعبه المنظمة
ال ـعــرب ـيــة لـلـتــربـيــة وال ـث ـقــافــة وال ـع ـل ــوم (األل ـك ـس ــو) ف ــي تـنـسـيــق الـعـمــل
الثقافي الـعــربــي المشترك ،ووضــع ق ــرارات االجـتـمــاعــات والـمـبــادرات
موضع التنفيذ ،ومتابعتها والتدقيق عليها والتأكد من نجاحها من
خالل تقييم موضوعي ،يسهم في تحقيق األهداف المرجوة.
وأوضحت :إن مراجعة الخطة الشاملة للثقافة العربية وتطويرها
سيكون موضوعاً رئيساً للدورة ،التي تستعرض برنامج «سفير فوق
الـعــادة» للثقافة العربية ،وهــو مــن األهمية بمكان ،لما يحمله من
أبـعــاد جــديــدة لنشر ثقافتنا الـتــي نفخر بـهــا ،وننفتح فيها عـلــى آفــاق
أوس ــع وجـمــاهـيــر لــم نـصـلـهــا مــن قـبــل ،إل ــى جــانــب مـنــاقـشــة الـخــريـطــة
الخمسية للملفات العربية المشتركة لتسجيل الـتــراث غير المادي
مع اليونيسكو ،خاصة مع فوز اإلمارات بعضوية المجلس التنفيذي
ل ـه ــذه ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـع ــدي ــد م ــن ورش الـعـمــل
والمواضيع الملحة ،والتي من أهمها تعزيز دور الصناعات الثقافية
واإلبداعية في الــدول العربية في رفد الحضارة اإلنسانية بموروثاتنا
الثقافية وإسهامات الشباب العربي بهويتهم وطاقاتهم فيها.
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اإلسهام األوروبي في
إنتاج الكتب على مستوى
العالم

«سفير فوق
العادة»

برنامج يحمل أبعاداً جديدة لنشر
الثقافة العربية

نورة الكعبي:

هدفنا تحفيز الثقافة لتكون ضمن
أهم عشر صناعات اقتصادية
بالدولة

أحمد أبوالغيط:

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

إيناس عبدالدايم:

العالقات الوطيدة والرؤى
واألهداف المشتركة تربط بين
الدول العربية

محمد ولد أعمر:

«ألكسو» شرعت في االستجابة
لمتطلبات أولويات الدول العربية
واحتياجاتها

5000

عنوان عدد كتب الثقافة
العامة التي تُ نشر سنوياً
بالعالم العربي

استراتيجية

وقـ ــالـ ــت م ـع ــال ـي ـه ــا :أط ـل ـق ـن ــا فـ ــي اإلم ـ ـ ـ ــارات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة
للصناعات الثقافية واإلبــداعـيــة ،الـتــي تـهــدف إلــى الـنـهــوض بالقطاع
وتعزيز حجمه وزيــادة إمكانياته ،وتحفيزه ليكون ضمن أهــم عشر
صـنــاعــات اقـتـصــاديــة بــالــدولــة ،والـعـمــل عـلــى زي ــادة نـسـبــة مـســاهـمــة
الـصـنــاعــات الثقافية واإلبــداعـيــة ،لتصل إلــى  %5مــن إجـمــالــي الناتج
المحلي.
وأض ــاف ــت :اخـتـتـمـنــا مـنــذ أي ــام قـلـيـلــة وف ــي ال ـم ـكــان ذاتـ ــه ،الـمــؤتـمــر
الـعــالـمــي األول لـلـصـنــاعــات الـثـقــافـيــة واإلب ــداع ـي ــة ،وال ــذي عـقــد تحت
عنوان «إبداع متكامل ..يصنع المستقبل» ،حيث استضاف نخبة من
قادة الفكر والمُبدعين والمُبتكرين حول العالم.
وتــابـعــت :لـيـكــن اجـتـمــاعـنــا هــذا الـمـنـصــة الـتــي نـطـلــق مـنـهــا مـبــادرات
وبــرامــج مـشـتــركــة ،نـسـعــى إل ــى تـنـفـيــذهــا وتـحـقـيـقـهــا ودعـمـهــا بـكــل ما
ي ـل ــزم ،ول ـي ـكــن م ــا لــدي ـنــا ال ـي ــوم ه ــو أن نـفـهــم الـحـقـيـقــة وأن نــدرك ـهــا،
فـفـهـمـهــا يـعـنــي أنـنــا تـعـلـمـنــا تـفــاصـيـلـهــا ،وإدراك ـه ــا يـعـنــي أنـنــا اكـتـسـبـنــا
مـنـهــا الـمـعــرفــة ،وال ـي ــوم ن ـقــول :الـغــد ال يـنـتـظــر ،فـهــو آت ال مـحــالــة،
والمستقبل عـنــدمــا يـصــل فـهــو يــأخــذ هــويــة وشـكــل وطــابــع مــا قدمناه
لـ ــه ،وهـ ــو م ــا ب ـن ـي ـن ــاه ب ــأي ــدي ـن ــا وع ـق ــول ـن ــا ،ل ـم ــا ف ـك ــرن ــا ب ــه ونـ ـف ــذن ــاه ،أو
ن ـس ـي ـنــا ع ـن ــه أو أغ ـف ـل ـن ــاه ،ال ـغ ــد ه ــو م ــا ن ـس ـت ـث ـمــر ف ـي ــه م ــن رأس م ــال
بشري ،وإبداع ورؤى واستراتيجيات قادرة على التكيف مع مختلف
المتغيرات الداخلية والخارجية ،ليكن اجتماعنا هنا ،استكماالً لرؤى
ُضعَ ت بحكمة ،ومتابعة لكل
ُب ِن َيت بصبر ،وتنفيذاً الستراتيجيات و ِ
ما يهمنا حاضراً ومستقبالً.
واخ ـت ـت ـم ــت م ـعــال ـي ـهــا ق ــائ ـل ــة :ي ـح ـضــرنــي ه ـن ــا م ــا ق ــال ــه ال ـم ـغ ـف ــور لــه
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه« :إن تعليم الناس
وتثقيفهم في ح ّد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها ،فالعلم ثروة ونحن نبني
المستقبل على أساس علمي».

عشرية صعبة

بـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال أحـ ـم ــد أب ـ ــو الـ ـغـ ـي ــط ،األمـ ـيـ ــن الـ ـعـ ــام ل ـج ــام ـع ــة ال ـ ــدول
العربية :لقد مرت على العالم العربي عشرية صعبة ما زالت آثارها
تـتــداعــى ،وتــأثـيــراتـهــا تـتــدافــع وتـتــوالــى عـلــى الـمـجـتـمـعــات ،مـسـتـعــرضــاً
آث ــار ه ــذه الـعـشــريــة الـصـعـبــة عـلــى الـثـقــافــة وال ـف ـكــر ق ــائ ـاً :ف ــي نـظــري
آث ـ ــار ل ـي ـس ــت ك ـل ـه ــا س ـل ـب ـي ــة ،فـ ــأوقـ ــات األزمـ ـ ــة ك ـث ـي ــراً م ــا ت ـك ــون داف ـع ــاً
للتأمل والمراجعة ،والزمن الصعب يدفع أهله إلعمال الفكر بحثاً
عــن الـحـلــول ،ويحملهم عـلــى الـخــروج مــن أســر الـمـسـلـمــات واألفـكــار
المعلبة سعياً وراء مخرج واقعي وعملي من األزمة.
وأضــاف :ثالث نقاط أصبحت لها أهمية كبيرة في حاضر الثقافة
العربية ومستقبلها وهي :اإلصالح الديني ،ومفهوم الدولة الوطنية،
واالنفتاح على الثقافة العالمية ،ثالث قضايا مترابطة متشابكة.
وأشـ ــار إل ــى ب ـيــانــات ال ـيــون ـي ـس ـكــو ،وال ـت ــي أفـ ــادت ب ــأن نـسـبــة إس ـهــام
العالم العربي في إنتاج الكتاب ال تتجاوز  %0.9من اإلنتاج العالمي

300

ألف عنوان يتم نشرها
سنوياً في الواليات
المتحدة األمريكية

خالل الربع قرن المنصرم ،فيما النسبة في أوروبا هي  ،%50وعدد
كتب الثقافة العامة التي ُتنشر سنوياً فــي العالم العربي ال يتجاوز
 5آالف عـنــوان ،بينما يـصــدر ،مـثـاً ،فــي الــواليــات المتحدة نحو 300
ألــف عـنــوان سـنــويــاً ،وهــي فـجــوة كبيرة يــزيــد مــن حدتها أيـضــاً ضعف
المحتوى العربي على الفضاء الرقمي.

رؤى مشتركة

مــن جهتها ،أكــدت الــدكـتــورة إيـنــاس عـبــد الــدايــم ،وزي ــرة الـثـقــافــة في
مـصــر ،أهـمـيــة الـعــاقــات الــوطـيــدة وال ــرؤى واأله ــداف الـمـشـتــركــة بين
ك ــاف ــة األعـ ـض ــاء وم ـص ــر ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن ت ــون ــس اس ـت ـض ــاف ــت الـ ــدورة
ال ـع ـشــريــن ل ـمــؤت ـمــر الـ ـ ــوزراء ال ـم ـســؤول ـيــن ع ــن ال ـش ــؤون ال ـث ـقــاف ـيــة فــي
ال ــوط ــن ال ـعــربــي ف ــي دي ـس ـم ـب ــر ،2016وص ــدر عـنـهــا إع ــان تــونــس ضــد
اإلرهـ ــاب وم ــن أج ــل الـتـســامــح وال ـت ـضــامــن بـيــن ال ـش ـعــوب والـثـقــافــات
واألديان.
وق ــال ــت :إن م ـصــر اس ـت ـضــافــت ف ــي أك ـتــوبــر  2018ال ـ ــدورة ال ـحــاديــة
وال ـع ـشــريــن لـمــؤتـمــر ال ـ ــوزراء الـمـســؤولـيــن ع ــن ال ـش ــؤون الـثـقــافـيــة فــي
الــوطــن الـعــربــي وال ــذي صــدر عنها «بـيــان الـقــاهــرة -الـمـشــروع الثقافي
الـعــربــي أم ــام الـتـحــديــات الــراهـنــة» ،حـيــث نـتــج عــن هــذا الـمــؤتـمــر عــدة
قرارات وتوصيات قامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
«أل ـك ـســو» بـتـعـمـيـمـهــا عـلــى ال ــدول الـعــربـيــة ،وال ـتــزمــت مـصــر بــالـعـمــل
على هــذه الـتــوصـيــات على كــافــة األصـعــدة .ومــع نهاية  2021نحتفل
بتسليم رئاسة الــدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الــوزراء المسؤولين
عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي ،لدولة اإلمارات.

أولويات

بـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ــدك ـت ــور م ـح ـمــد ولـ ــد أع ـم ــر ،ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام لـلـمـنـظـمــة
الـعــربـيــة لـلـتــربـيــة والـثـقــافــة والـعـلــوم «أل ـك ـســو» :إن الـمـنـظـمــة مـنــذ أن
عـكـفــت عـلــى مــراج ـعــة الـخـطــة الـشــامـلــة لـلـثـقــافــة الـعــربـيــة وتـحــديـثـهــا
شرعت في االستجابة لمتطلبات أخرى تلبية ألولويات الدول العربية
واحتياجاتها ،طبقاً لما أقــره المؤتمر العام للمنظمة ،ومــا تضمنته
ميزانيتها للدورة المالية  2021 - 2020من برامج وأنشطة ،وسعت
إل ــى م ــواص ـل ــة ال ـح ــوار وال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـه ـي ـئــات ال ــدول ـي ــة والـمـنـظـمــات
الـعــربـيــة الـمـعـنـيــة بـتـطــويــر الـمـعــرفــة وخ ــدم ــة الـلـغــة الـعــربـيــة وتـنـمـيــة
الثقافة مثل اليونيسكو واإليسيسكو ومكتب التربية الـعــربــي لــدول
الخليج ضمن إطار عمل وتعاون وشراكة مستدامة من أجل ضمان
الحقوق الثقافية للجميع.
وأوضــح أنــه وبـمـبــادرة رائــدة مــن الـسـعــوديــة ومـســاعــدة نوعية من
ال ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،أش ــرف ــت الـمـنـظـمــة ع ـلــى إع ـ ــداد م ـلــف ف ـن ــون الـخــط
ال ـع ــرب ــي ،ال ــذي ت ــم تـسـجـيـلــه ي ــوم  14ديـسـمـبــر  ،2021ع ـلــى الـقــائـمــة
التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونيسكو،
ونجحت مع الدول العربية في اعتماد األسبوع العالمي للرواية من
قبل المؤتمر العام لليونيسكو.
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دبي-عبيريونس
أك ــد ع ــدد م ــن ك ـبــار الـمـســؤولـيــن والـمـعـنـيـيــن بــال ـشــأن الـثـقــافــي
أن اسـتـضــافــة مــوقــع «إكـسـبــو  2020دب ــي» لـفـعــالـيــات ال ــدورة
 22لـ ـل ــوزراء ال ـم ـســؤول ـيــن ع ــن ال ـش ــؤون ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي ال ـعــالــم
الـعــربــي ،يـشـكــل تــأكـيــداً جــديــداً عـلــى أهـمـيــة ال ـحــدث الـعــالـمــي
ف ــي اس ـت ـضــافــة ف ـعــال ـيــات س ـي ـكــون ل ـهــا تــأث ـيــر إي ـجــابــي مـضــاعــف
عـلــى اإلم ــارات والـمـنـطـقــة ،مــا يــؤكــد أن إكـسـبــو ينتصر للثقافة
اإلنسانية واالنفتاح على اآلخر.
وقالوا في تصريحات لـ «البيان» :إن المؤتمر ،الذي تنظمه
وزارة ال ـث ـق ــاف ــة وال ـش ـب ــاب ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـعــرب ـيــة
ل ـل ـتــرب ـيــة وال ـث ـق ــاف ــة وال ـع ـل ــوم «أل ـك ـس ــو» ،ي ـن ــاق ــش وضـ ــع خـطــة
شاملة للثقافة العربية وتحديثها واالرتقاء بها ،وهو ما يؤكد
دور اإلمــارات وريادتها في المجال الثقافي وخاصة من حيث
التركيز على ثقافة مستدامة ومؤثرة.

إرث زايد

وقال معالي زكي نسيبة ،المستشار الثقافي لصاحب السمو
رئيس الدولة ،الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات :يطيب لي أن
أتقدم بالشكر والثناء إلى معالي نورة الكعبي وزيــرة الثقافة
وتنمية المجتمع ،على جهودها الكريمة والمتواصلة لدعم
ال ـق ـطــاع الـثـقــافــي ،ون ـشــر الــوعــي وت ـعــزيــز االب ـت ـكــار فــي مجتمع
اإلم ـ ــارات ،جـنـبـ ًـا إل ــى جـنــب مــع إب ــراز ودع ــم الـمـشـهــد الـثـقــافــي
ً
ً
وعالميا.
محليا
الرائد في دولة اإلمارات
وأضــاف :يؤكد هــذا المعرض العالمي على ريــادة اإلمــارات
ً
وفقا ألحدث
في مجالي اإلبداع واالبتكار العمراني الحديث،
ما ّ
ّ
المتطورة ،مع التميّز في
توصلت إليه تقنيات التكنولوجيا
جمع ثقافات وحضارات عريقة لحوالي  192دولــة من جميع
ّ
محط أنظار القاصي والداني.
أرجاء العالم في بقعة باتت
وأردف قـ ــائـ ـاً :مـ ـ َّـن ال ـل ــه ت ـع ــال ــى ع ـل ـي ـنــا ب ــال ـع ـي ــش ف ــي دول ــة
ي ـس ــوده ــا االسـ ـتـ ـق ــرار والـ ـتـ ـف ــاؤل واالزدهـ ـ ـ ــار ،غ ـي ــر أن ال ـظ ــروف
الصعبة التي فرضتها علينا جائحة كورونا ال يمكن تجاوزها
إال من خالل المزيد من التعاون والتضامن .وهذا ّ
يحتم علينا
الـ ـعـ ـمـ ــل لـ ـبـ ـنـ ــاء ج ـ ـسـ ــور ال ـث ـق ــة
وال ـت ـف ــاه ــم م ــع ال ـ ــدول األخ ــرى
وش ـ ـع ـ ــوب ـ ـه ـ ــا ل ـ ـب ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون
الدولي المنشود .وتابع :علينا
أن نمنح الدول األخرى المزيد
مــن الـمـعـلــومــات ح ــول ثقافتنا
ال ـ ُـم ـت ـق ـ ّـدم ــة وق ـي ـم ـنــا ال ـعــري ـقــة،
حيث يشكل ذلك قاعدة متينة
لشراكات طويلة األمد.
» زكي نسيبة

تاريخ

وقـ ـ ــال ن ـس ـي ـب ــة :س ـج ـل ــت ص ـف ـح ــات الـ ـتـ ــاريـ ــخ اهـ ـتـ ـم ــام ال ـق ـي ــادة
الرشيدة للدولة بالتراث والثقافة ،مــن خــال رؤيــة مستدامة
وضعها مؤسس االتـحــاد ،المغفور له بــإذن الله الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،لتركز على بناء اإلنسان
قبل الـعـمــران ،وتسهم فــي تحول اإلم ــارات خــال فترة وجيزة
لمركز ومـنــارة للفنون والثقافة فــي المنطقة والـعــالــم ،فضالً
ع ــن أن ـهــا بــاتــت ن ـمــوذجـ ًـا ف ــري ــداً لـلـتـســامــح وال ـت ـعــايــش والـتـنــوع
الثقافي والفكري بين مختلف الجنسيات.

بناء الثقة

وت ــاب ــع :إن ال ـت ـب ــادل ال ـث ـقــافــي ش ـكــل أح ــد ال ـط ــرق ال ـت ــي ُتـمـ ّـكـنـنــا
مــن بـنــاء الـثـقــة والـتـفــاهــم ،س ــوا ًء ك ــان ذل ــك مــن خ ــال الـفـنــون
واألفـ ــام واألدب والـمــوسـيـقــى ،وال ـت ــي ُتـعـبــر تـعـبـيــراً ق ــوي ـ ًـا عــن
إنسانيتنا ُ
المشتركة ،كما أن المساهمة بنشر أعمال فنانينا
ّ
الـ ُـم ـبــدع ـيــن يـ ُـمــك ـن ـنــا م ــن ن ـقــل ثـقــافـتـنــا وق ـي ـم ـنــا وت ـج ــاوز حــواجــز
اللغة.
وأض ـ ــاف :نـفـتـخــر ب ــأن إرث زاي ــد ال ـث ـقــافــي يـبـقــى ع ـلــى ال ــدوام
ح ــاض ــراً ال يـغـيــب عــن ال ــوج ــدان وال ــذاك ــرة ،فـهــو ُي ـشـ ّـع عـلــى مـ ّر
الــزمــن ،وتتقد جــذوتــه كلما خطت اإلم ــارات خـطــوة فــي سباق
ال ـح ـض ــارة .ف ـق ــد بـ ــذل ال ـش ـي ــخ زاي ـ ــد جـ ـه ــوداً ج ـب ــارة وم ـش ـه ــودة
لترسيخ الثقافة في اإلمــارات كجزء من الهوية الوطنية التي
ي ـع ـتـ ّـز ب ـهــا أب ـن ــاء وب ـن ــات اإلم ـ ــارات .وت ـش ـهــد اإلنـ ـج ــازات الـ ُـمـهـ ّـمــة
والـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـث ـق ــاف ـي ــة ال ـ ــرائ ـ ــدة فـ ــي عـ ـه ــده ع ـل ــى أن اه ـت ـم ــام
ال ـم ـغ ـفــور ل ــه ال ـش ـيــخ زايـ ــد بــال ـث ـقــافــة ،ك ــان ع ـن ــوان ـ ًـا ش ــام ـاً لـكــل
مكونات الثقافة المادية والمعنوية.

منارة

وأوضـ ـ ــح أن اإلم ـ ـ ــارات ت ـم ـك ـنــت ع ـل ــى م ـ ــدار ال ـخ ـم ـس ـيــن ع ــام ـ ًـا
ال ـم ــاض ـي ــة م ــن ال ـت ـح ــول إلـ ــى م ـن ــارة وم ــرك ــز إش ـع ــاع ح ـض ــاري
وثـقــافــي ،مــن خــال مـبــادراتـهــا الـعــديــدة الـتــي ّ
مكنتها مــن مد
الجسور بين الثقافات والجنسيات المتنوعة على مستوى
الـ ـع ــال ــم ،مـ ـع ــززة ب ــذل ــك م ـن ــاخ ــات ل ـق ــاء وحـ ـ ــوار ال ـح ـض ــارات
وت ــرسـ ـي ــخ الـ ـت ــآل ــف والـ ـتـ ـس ــام ــح وال ـ ـت ـ ـقـ ــارب ب ـي ــن أب ـ ـنـ ــاء ش ـتــى
ال ـث ـق ــاف ــات ،ل ـت ـص ـبــح دار زاي ـ ــد ب ــذل ــك وطـ ــن ال ـخ ـي ــر واالب ـت ـك ــار
والعقول والفرص.
ً
وق ــال :إنـنــا نـتـطـلــع عـلــى م ــدار الـخـمـسـيــن عــامــا الـمـقـبـلــة ألن
ي ـت ـمـ ّـكــن ج ـيــل ال ـم ـبــدع ـيــن م ــن إب ـ ــراز اإلمـ ـ ــارات ك ـم ــرك ـ ٍـز لــامـتـيــاز
ال ـم ـع ــرف ــي وال ـث ـق ــاف ــي ،ونـ ـم ــوذج رائ ـ ــد ل ـم ـج ـت ـمــع ي ـع ـتــز بـهــويـتــه
الــوطـنـيــة وثـقــافـتــه عــالـمـيـ ًـا ،وهــو مــا يـمـكــن تــرجـمـتــه واقـعـيـ ًـا من
خالل مشاركات اإلمــارات في الفعاليات التي ُتعنى بمجاالت
عـ ــدة ف ــي م ـخ ـت ـلــف دول الـ ـع ــال ــم ،وت ـع ــري ــف ش ـع ــوب ال ـع ــال ــم
ً
عمليا يقرب
بالتالي على ما تمتلكه من إبــداع ومعرفة ،وهــو
بـيــن الـشـعــوب ،ويـســاهــم فــي الـتــأثـيــر الـمـتـبــادل الــذي ينعكس
بالمحصلة على المعرفة اإلنسانية.

تبادل المعارف

وق ــال ــت أس ـم ــاء ص ــدي ــق ال ـم ـط ــوعُ ،م ــؤس ـس ــة ورئ ـي ـس ــة صــالــون
ال ـم ـل ـت ـق ــى األدب ـ ـ ــي :م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـم ــؤت ـم ــرات م ـه ـم ــة ف ــي ت ـقــريــب
ال ـث ـق ــاف ــات وال ـت ـع ــرف ع ـل ــى اآلخ ـ ــر وخ ـص ــوص ـ ًـا ف ــي هـ ــذا ال ـم ـكــان
المهم .فإكسبو يساعد على تسهيل اللقاء والتعرف وتبادل
الخبرات.
وأوض ـح ــت أن ان ـع ـقــاد إكـسـبــو رغ ــم ك ــل ال ـت ـحــديــات الـكـبـيــرة
الـمـحـيـطــة بــال ـعــالــم أك ــد أن ـن ــا نـسـيــر ع ـلــى ط ــري ــق ال ـت ـعــافــي مــن

إكسبو
ينتصر للثقافة اإلنسانية
واالنفتاح على اآلخر
زكي نسيبة:

إرث زايد الثقافي سيبقى حاضراً
في الوجدان والذاكرة

أسماء المطوع:

» أسماء المطوع

» خليل عبد الواحد

فرصة ليرى العالم كيف تستثمر
اإلمارات في اإلبداع

الجائحة والتي فرضت قيوداً ،على الفعاليات الثقافية ،فكأن
إكسبو انتصار لإلنسان بثقافته المتنوعة ورغبته فــي الحياة
وانفتاحه على اآلخر ،وعلى حالة اإلبداع عامة.

خليل عبدالواحد:

تواصل

الحدث مناسبة كبيرة
لعرض فنون
الدول
وثقافتها

وأضـ ــافـ ــت :إن ان ـع ـق ــاد ال ـم ــؤت ـم ــر ف ــي أك ـب ــر م ـن ـصــة ث ـق ــاف ـي ــة فــي
الـعــالــم ،يـسـهــل الـتــواصــل وخـصــوصـ ًـا فــي فـتــرة الـجــائـحــة الـتــي
يـ ـصـ ـعـ ــب فـ ـيـ ـهـ ــا ح ـ ــرك ـ ــة ال ـت ـن ـق ــل
وهـ ـ ــذه فـ ــرصـ ــة ك ـب ـي ــره وم ـه ـم ــة
لـتــاقــح الـثـقــافــات مــن جميع
أنحاء العالم والــذي
ي ـس ــاع ــد ع ـل ــى ت ـب ــادل
ال ـم ـع ــرف ــة وال ـث ـق ــاف ــة
وت ـب ــادل الـخـبــرات
الستشراف
مستقبل
ال ـث ـقــافــة وكـيـفـيــة
ال ـت ـعــامــل مـعـهــا
واالسـتـفــادة من
ال ـ ـع ـ ــال ـ ــم الـ ــرق ـ ـمـ ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــل
ف ـ ـ ــي سـ ـ ــرعـ ـ ــة ت ـ ـب ـ ــادل
الـمـعـلــومــة والـتـقــريــب
بين الثقافات.
وتــاب ـعــت :يـعــد مــؤتـمــر ال ــوزراء
مـنـصــة رئـيـســة لـتـعــزيــز آف ــاق الـتـعــاون الـثـقــافــي الـعــربــي،
وبلورة أبعاده الجديدة لتعزيز حضور الثقافة العربية
واالرت ـ ـق ـ ــاء ب ـه ــا .وأضـ ــافـ ــت :الـ ـي ــوم اإلم ـ ـ ــارات حــري ـصــة
ع ـلــى ت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون وال ـش ــراك ــة ال ـقــائ ـمــة م ــع كــل

» تصوير  :إبراهيم صادق

المؤسسات المعنية بالثقافة والعلوم والشباب ،فــاإلمــارات
شــريــك فــاعــل ف ــي ق ـي ــادة ج ـهــود ال ـت ـعــاون ال ـث ـقــافــي ،وه ــذا كـلــه
ب ـف ـض ــل ال ـق ـي ــادة ال ــرش ـي ــدة وت ــرج ـم ــة ل ــرؤي ــة ال ـم ـس ــؤول ـي ــن عــن
الشؤون الثقافية في الوطن العربي للنهوض بالعمل العربي
وخ ـص ــوص ـ ًـا ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة وك ـي ـف ـيــة تـطــويــر
المحتوى العربي في اإلنترنت مثل «غوغل» ،وكذلك التركيز
على الترجمة التي تساعد في انتشار الثقافة العربية والفكر
العربي على نطاق أكبر.
وذكرت أن استضافة مؤتمر المسؤولين عن الثقافة تأكيد
ع ـل ــى ال ـ ــدور ال ـع ــال ـم ــي ال ـ ــذي ت ـل ـع ـبــه اإلم ـ ـ ــارات ك ـف ــاع ــل رئـيـســي
فــي مـجــال الـثـقــافــة .وق ــال ــت :أت ـصــور أن يـمـتــد أث ــر إكـسـبــو لــدى
الـمـشــاركـيــن فـيــه ألعـ ــوام ق ــادم ــة ألن ــه ف ــي فـعــالـيــاتــه وأجـنـحـتــه
ي ـنــاقــش ق ـض ـيــة اس ـت ــدام ــة ال ـف ـكــر وال ـث ـق ــاف ــة ،إن ـه ــا ف ــرص ــة لـيــرى
اآلخ ـ ـ ــرون ك ـي ــف ت ـس ـت ـث ـمــر اإلمـ ـ ـ ــارات فـ ــي ال ـص ـن ــاع ــات ال ـث ـقــاف ـيــة
واإلبداعية.

تفاعل

وقال الفنان خليل عبد الواحد ،مدير إدارة الفنون التشكيلية
بـهـيـئــة الـثـقــافــة والـفـنــون فــي دب ــي :إن انـعـقــاد أول ح ــدث مهم
على مستوى وزاري يبين إلى أي مدى وصل التأثير الثقافي في
المنطقة ،ويعزز مكانة دبي التي تستضيف هذا المؤتمر في
إكسبو ،األمــر الــذي يظهر مــدى أهمية القضايا التي يناقشها
الحدث العالمي ،فاالقتصاد واالستدامة والمواضيع األخرى
الـتــي يـتــم مناقشتها تـتــوازى مــع الـثـقــافــة الـتــي ال تـقــل عــن تلك
المواضيع في األهمية.

فنون

ُ
يخل في األساس من وجود الفن،
وأوضح أن بناء إكسبو لم
وجاءت هذه الظاهرة المادية متزامنة مع القضايا غير المادية
الـتــي يتم طرحها والـتــي تتعلق بالثقافة ،مثل إقــامــة المؤتمر
العالمي لالقتصاد اإلبداعي الذي طرح محاور مهمة.
وأشـ ــار إل ــى أن إك ـس ـبــو أت ــاح لـجـمـيــع أج ـن ـحــة الـ ــدول فــرصــة
كبيرة لعرض فنونها وثقافتها ،ما يخلق تأثيراً نتلمسه بداية
ثقافيا ،مروراً
ً
من زيارات الناس إلى دبي وهو ما يحدث تفاعالً
إلى جوانب االستدامة التي تظهر من خالل المخرجات التي
تـتـحـقــق فــي ه ــذا الـمــؤتـمــر وغ ـيــره مــن الـمــؤتـمــرات واالتـفــاقـيــات
الـثـقــافـيــة الـتــي تـقــام فــي إكـسـبــو وال ـتــي أدت إل ــى شــراكــات بين
الدول.
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برعاية عبد الله بن زايد وتحت شعار «مساحات للعبور ..عوالم لالكتشاف»

جائزة البردة ..تكريم للتراث ورسالة لألجيال

» شخبوط بن نهيان خالل تتويج الفائزين بجائزة البردة بحضور نورة الكعبي | تصوير :غالم كاركر

دبي-سعيدالوشاحي
تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير
الخارجية والـتـعــاون الــدولــي ،وتحت شعار «مساحات
لـ ـلـ ـعـ ـب ــور ..عـ ــوالـ ــم ل ــاكـ ـتـ ـش ــاف» ،ك ـ ــرم م ـع ــال ــي ال ـش ـيــخ
شخبوط بن نهيان بن مبارك وزيــر دولــة ،الفائزين في
فـئــات جــائــزة الـبــردة فــي دورتـهــا الـســادســة عـشــر ،وذلــك
بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة
والـ ـشـ ـبـ ــاب ،واألم ـ ـيـ ــر ب ـ ــدر بـ ــن فـ ــرحـ ــان آل سـ ـع ــود وزيـ ــر
الثقافة في المملكة العربية السعودية.

تنوع التعبير

وج ــاء ه ــذا ال ـت ـكــريــم ،إي ـم ــان ـ ًـا ب ــدور ال ـج ــائ ــزة ومـكــانـتـهــا،
ك ـم ـن ـص ـ ٍـة ت ـع ـكــس ت ـن ــوع ال ـت ـع ـب ـيــر اإلبـ ــداعـ ــي ف ــي جـمـيــع
أنـحــاء العالم اإلســامــي ،وسعيها إلــى إحـيــاء الحركة
ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـف ـن ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة ،وانـ ـط ــاق ـ ًـا م ــن إي ـمــان ـهــا
ب ـضــرورة الـحـفــاظ عـلــى اإلب ــداع الـبـشــري ،وإيـصــالــه إلــى
األج ـي ــال الـمـقـبـلــة ،ح ـيــث عـمـلــت ال ـجــائــزة ع ـلــى تــرسـيــخ
حـضــورهــا ومـكــانـتـهــا عـلــى م ــدى األعـ ــوام الـمــاضـيــة ،في
م ـق ــدم الـ ـج ــوائ ــز ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـت ــي ت ـه ـت ــم ب ـص ــون ال ـت ــراث
اإلســامــي ،وتشجيع المبدعين على إحيائه واالبتكار
ف ـيــه ،وتـطــويــر تـقـنـيــاتــه ،كـمــا أن جــائــزة ال ـب ــردة ،ليست
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فائزاً من إجمالي  1557مشاركة
إبداعية

ضمت  6فئات
الجائزة ّ
 - 1الخط التقليدي
 - 2الخط الحديث

 - 3الشعر النبطي

 - 4الشعر الفصيح
 - 5الزخرفة

 - 6التصميم الطبوغرافي

مـجــرد جــائــزة فـنـيــة ،بـقــدر مــا هــي رســالــة وقـيـمــة تحمل
ف ـ ــي ط ـي ــات ـه ــا مـ ـع ــان ــي سـ ــامـ ـيـ ــة ،ومـ ـ ـب ـ ــادئ ت ـن ـس ـج ــم مــع
مناسبة إطالقها ،وهي ذكرى المولد النبوي الشريف،
ومـ ــا ت ـح ـم ـلــه هـ ــذه ال ــذك ــرى م ــن ت ـســامــح وت ـع ــاي ــش بـيــن
جميع الحضارات.
وضـ ـم ــت الـ ـجـ ــائـ ــزة  6فـ ـئ ــات أسـ ــاسـ ـيـ ــة ،وه ـ ــي ال ـخ ــط
ال ـت ـق ـل ـيــدي وال ـش ـعــر ال ـن ـب ـطــي وال ـش ـعــر ال ـف ـص ـيــح وال ـخــط
الحديث والزخرفة والتصميم الطبوغرافي ،وبلغ عدد
ً
شخصا من مختلف
الفائزين في فئاتها المختلفة30 ،
ال ـ ـ ـ ــدول ،وتـ ــركـ ــز الـ ـجـ ــائـ ــزة مـ ــن خ ـ ــال ق ـي ـم ـت ـه ــا ال ـم ــادي ــة
وال ـم ـع ـن ــوي ــة ،ع ـل ــى ت ـش ـج ـيــع األف ـ ـ ــراد ف ــي إبـ ـ ــراز ال ـف ـن ــون
اإلســامـيــة ،وأهمية الحضارة اإلســامـيــة ،التي ُتعظم
م ــن قـيــم ال ـت ـســامــح ،وال ـت ـفــاعــل اإلن ـســانــي وال ـح ـضــاري،
ع ـب ــر ه ـ ــذه الـ ـفـ ـن ــون ،الـ ـت ــي ت ـع ــد تـ ــراثـ ـ ًـا غ ـن ـي ـ ًـا ،سـ ـ ــواء مــن
الناحية اإلنسانية ،أو الحضارية ،أو القيمية ،وهو ما
طمحت إلـيــه جــائــزة الـ ُبــردة مـنــذ تأسيسها قـبــل نـحــو 17
ً
عاما ،وتسعى إليه حتى اليوم.

مشاركة إبداعية

وب ـلــغ ع ــدد األع ـم ــال ال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـج ــائ ــزة بـنـسـخـتـهــا
الحالية ،أكثر من  1557مشاركة إبداعية ،من أكثر من
 56دول ــة حــول الـعــالــم ،واحـتـفــت مـنــذ تــأسـيـسـهــا بأكثر

من  300فنان على مستوى العالم ،في ألــوان الفنون
اإلسالمية ومجاالتها ،وتسعى وزارة الثقافة والشباب،
مــن خ ــال تـنـظـيــم ال ـجــائــزة ،إل ــى تـعــزيــز شــراكــات ـهــا على
المستوى المحلي واإلقليمي والــدولــي ،لتشمل ثالث
ف ـئ ــات رئ ـي ـس ــة ،وه ــي ال ـت ـع ــاون ال ـم ـس ـت ـمــر م ــع ال ـشــركــاء
المؤسسين ،بهدف تطوير أعمال وإنتاجات فنية ،إلى
جــانــب الـمـطـبــوعــات ذات الـصـلــة بــالـمـهــرجــان ،وشــركــاء
المعرفة ،بقصد التعاون المشترك في تنظيم جلسات
الـمـهــرجــان ،وم ـشــاركــات الـمـتـحــدثـيــن والـمـشــاركـيــن في
الـ ــدورات ال ـقــادمــة ،وتـشـمــل قــائـمــة ال ـشــركــاء الـحــالـيـيــن
فـ ــي م ـه ــرج ــان ال ـ ـ ُب ـ ــردة ،ك ـ ـاً مـ ــن دول أس ـت ــرال ـي ــا وك ـن ــدا
وف ــرنـ ـس ــا وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا والـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة األم ــري ـك ـي ــة
وس ــويـ ـس ــرا وال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة والـ ـعـ ــراق
والكويت والبحرين واألردن وباكستان وإيطاليا.
وتـسـعــى جــائــزة ال ـ ُب ــردة ،لـتـكــريــم اإلب ــداع والـتـمـيــز في
األن ـم ــاط ال ـف ـن ـيــة اإلس ــام ـي ــة الـتـقـلـيــديــة وال ـح ــدي ـث ــة ،بـمــا
فــي ذلــك الـشـعــر الـنـبـطــي والـفـصـيــح ،والــزخــرفــة والـخــط
ال ـت ـق ـل ـيــدي وال ـح ــدي ــث ،وال ـت ـص ـم ـيــم ال ـط ـب ــوغ ــراف ــي ،عـبــر
أعمال مستوحاة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه
وس ـل ــم ،وال ـق ــرآن ال ـكــريــم ،وال ـس ـنــة الـنـبــويــة الـشــريـفــة.
وح ـتــى ال ـي ــوم ،ك ـ ّرم ــت ال ـجــائــزة أك ـثــر م ــن  300فــائــز عــن
أعمالهم المتميزة.

رسائل فنية عن الهوية والتراث
» عمل فني بعنوان «الرسالة/ الرسوال» للفنان السعودي عبد الناصر
غارم | تصوير :سالم خميس

» «ديناميكية الحركة»
للفنان اإلماراتي خالد البنا

ق ـصــص مـلـهـمــة ،م ـس ـتــوحــاة م ــن ال ـعــالــم اإلس ــام ــي ،جـســدتـهــا مـجـمــوعــة ك ـب ـيــرة مــن
األعـمــال الفنية الـتــي لـعــب بطولتها مجموعة مــن الفنانين والـخـطــاطـيــن المعروفين
ف ــي اإلم ـ ـ ــارات وال ـع ــال ــم اإلسـ ــامـ ــي ،ع ــرض ــت ع ـل ــى ه ــام ــش م ـه ــرج ــان ال ـ ـبـ ــردة ،حـيــث
عـبــرت ه ــذه األع ـمــال عــن تــوجـهــات فـنـيــة حــديـثــة .عـلــى رأس ه ــذه األع ـمــال ج ــاء عمل
«ال ــرس ــال ــة/ ال ــرس ــوال» لـلـفـنــان ال ـس ـعــودي عـبــد الـنــاصــر غ ــارم ،وال ــذي ب ــدا ع ـم ـا ً تــركـيـبــاً
عـلــى شـكــل قـبــة جمعت بـيــن الـنـحــاس والـخـشــب ،وجـســدت رســالــة الـســام ،وعـبــرت
عــن الـنـطــاق الـتــاريـخــي والـجـغــرافــي الــواســع لـلـفــن اإلس ــام ــي ،كـمــا تـضـمــن الـمـهــرجــان
أيضاً عمل «ديناميكية الحركة» الذي أبدعه الفنان اإلماراتي خالد البنا ،وفيه توسد
الـمـنـســوجــات ،كـطــريـقــة للتعبير عــن تغير ال ـعــادات والـتـقــالـيــد مــع مــرور الــوقــت ،في
وقــت سلط فيه البنا الـضــوء عبر عمله الفني على جــدل الـهــويــة والـتــراث ،مــن جهة
أخــرى ،سعى البنا عبر عمله إلــى تبني عناصر الهندسة اإلسالمية ومــا تمتاز به من
تفاصيل دقيقة( .دبي -غسان خروب )

» لوحة الخط العربي
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جناح كندا
المستقبل في العقل

«تونس »2050
الشباب ثروة الوطن

» محمد الحسيني خالل زيارته الجناح التونسي | وام

هندوراس وبوتسوانا
فرص استثمارية

» سارة األميري خالل الزيارة | البيان

زار مـعــالــي مـحـمــد بــن ه ــادي الـحـسـيـنــي وزي ــر الــدولــة لـلـشــؤون الـمــالـيــة،
جـنــاح تــونــس فــي منطقة الـفــرص بمعرض إكسبو  2020دبــي ،ويحمل
شعار «شـبــاب ملهم ..مستقبل واعــد» ،حيث يعمل الجناح على إبــراز
ابتكارات وإبداعات الشباب التونسي.
وزار معاليه المناطق األربعة التي يحتضنها الجناح ،إذ تعرف على
المناطق السياحية والتاريخية فــي تــونــس ،كما استعرض رحلة زمنية
تـسـتـعــرض حـقـبــاً تــاريـخـيــة وشـخـصـيــات ب ــارزة مــن الـتــاريــخ الـتــونـســي ،مع
رؤيــة تــونــس للمستقبل عـبــر فيلم قصير ثــاثــي األبـعــاد بـعـنــوان «تــونــس
 ،»2050والــذي يــركــز على الشباب التونسي كـثــروة وطنية تـقــوم عليها
مسيرة تقدم البالد.
وأكد أهمية معرض إكسبو دبي كملتقى حضاري عالمي تلتقي فيه
رؤى الشعوب وإبداعاتها وخبراتها ،وخصوصاً عندما يكون الشباب هم
محور النمو والتطور والقيادة ،بما يحفز اإلبداع ويس ّرع وتيرة االبتكار.
وت ـ ـع ـ ـ ّرف م ـع ــال ـي ــه خ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه ل ـل ـج ـن ــاح ع ـل ــى تـ ـجـ ــارب ال ـم ــؤس ـس ــات
الصغيرة والمتوسطة التونسية والعاملة في مجال الثقافة والسياحة
والتكنولوجيا واالبتكار ،واستعرض مشاريعهم الرقمية والتكنولوجية
الـنــاجـحــة ،بــاإلضــافــة إلــى الـتـعــرف عـلــى الـمـنـتـجــات الـتـقـلـيــديــة للحرفيين
التونسيين( .دبي  -وام)

» عبدالرحمن العور في جناح كندا | وام

اطلع معالي الدكتور عبد الرحمن العور ،وزير الموارد البشرية والتوطين،
على التجارب والخبرات الكندية المبتكرة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء
االصـطـنــاعــي والـتـعـلـيــم وال ـف ـضــاء ،وال ـتــي تــرتـكــز عـلــى مـتـطـلـبــات واحـتـيــاجــات
المستقبل.
جــاء ذلــك خــال زيــارتــه لجناح كندا في معرض إكسبو  2020دبــي ،ترافقه
ماري جينفييف مونييه المفوض العام للجناح.
واستمع معاليه خالل الزيارة إلى شرح حول المنظور الكندي المنفتح على
الـعــالــم واإلن ـج ــازات الـنــوعـيــة الـتــي حـقـقـتـهــا كـنــدا فــي الـعــديــد مــن الـمـجــاالت
ومنظومة القيم اإلنسانية السائدة في المجتمع الكندي.
وي ـت ـي ــح ال ـج ـن ــاح ال ـك ـن ــدي ال ـم ـق ــام فـ ــي م ـن ـط ـق ــة االسـ ـتـ ــدامـ ــة ت ـح ــت ش ـع ــار
«المستقبل فــي العقل» لــزواره فرصة خــوض تجربة تفاعلية الكتشاف
تاريخ كندا وريادتها في العديد من المجاالت ،ويجسد تصميم الجناح
هيكال ً خشبياً أسطوانياً ينقل رواده إلى أجواء الطبيعة الكندية وغاباتها
وبيئتها الفريدة(.دبي  -وام)

زارت معالي سارة بنت يوسف األميري ،وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة،
جـنــاحــي ه ـنــدوراس وبــوتـســوانــا فــي «إكـسـبــو دبــي  ،»2020واطـلـعــت عـلــى ما
يعرض من فرص وعوامل جذب اقتصادي واستثماري مميزة في البلدين.
وخــال زيــارة معاليها لجناح هـنــدوراس بمنطقة الفرص ،والــذي يشارك
ت ـحــت ش ـعــار «ال ـت ـع ـ ّرف إل ــى آث ــار ب ـلــدنــا ،وث ـقــاف ـتــه ،وت ـنــوعــه ال ـح ـي ــوي» ،قــدم
المشرفون على الجناح عرضاً شامال ً للمعالم المميزة للدولة الواقعة في
أمريكا الوسطى ،وبينها نمط العمارة الخاص لمدنها التاريخية العريقة.
وفــي إطــار مــا يعرضه الـجـنــاح مــن جــاهــزيــة الحـتـضــان األعـمــال ،استمعت
معاليها من مسؤولي الجناح إلــى شــرح حــول نموذج هـنــدوراس في تطوير
األع ـم ــال وتـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــار ،وال ـت ـقــدم ال ــذي أح ــرزت ــه ال ــدول ــة عـلــى صـعـيــد
تطوير بيئة األعمال من أجل جذب االستثمارات األجنبية.
وفي زيارة إلى جناح بوتسوانا بمنطقة «التنقل» ،الذي يشارك تحت
شعار «إنشاء فرص جديدة عبر الروابط الصحيحة» ،اطلعت معاليها
عـلــى مــا يـعــرضــه ج ـنــاح ال ــدول ــة األفــريـقـيــة الـغـنـيــة بــال ـم ـعــادن ،مــن فــرص
صناعية .واستمعت معاليها إلــى ما يوفره جناح بوتسوانا من ثــراء في
الـبـيـئــة الـسـيــاحـيــة وال ـفــرص الـقــائـمــة فــي م ـجــاالت االب ـت ـكــار واسـتـخــدامــات
الـطــاقــة الشمسية وتصنيع المعينات السمعية وأجـهــزة طبية متقدمة
أخرى( .دبي  -وام)

موقع أمريكي:

«إكسبو» ُمتفرد في االستدامة
دبي-سيدصالح
ذك ـ ــر م ــوق ــع «نـ ـيـ ــويـ ــورك س ــوش ـي ــال داي ـ ـ ـ ــاري» ال ـش ـب ـكــي
األم ــري ـك ــي أن «إك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي» يـتـمـيــز ع ــن بــاقــي
ال ـف ـع ــال ـي ــات واألح ـ ـ ـ ــداث ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـك ـب ــرى األخـ ـ ــرى،
بريادته وتفرده في دعمه لقضية االستدامة ،وأوضح
الـمــوقــع فــي تـقــريــر نـشــره أم ــس عــن ال ـحــدث الـعــالـمــي
أن ه ـ ــذا الـ ــدعـ ــم ي ـت ـض ــح ج ـل ـي ـ ًـا فـ ــي ع ـ ــدة ح ـق ــائ ــق عـلــى
أرض الواقع ،أوالها أن «إكسبو» خصص لالستدامة
جـ ـن ــاح ـ ًـا ض ـم ــن أج ـن ـح ـت ــه ال ـم ــوض ــوع ـي ــة الـ ـث ــاث ــة ال ـت ــي
ينقسم إليها موقعه ،فبات االســم الرسمي للجناح
هــو «جـنــاح االسـتــدامــة» ،وثــانـيـهــا أن الـمــوقــع بالكامل
يستمد طاقته من ألــواح الطاقة الشمسية باإلضافة
إلــى الـمـصــادر األخــرى للطاقة الـمـتـجــددة ،فـضـاً عن
ك ــون ــه ُي ـع ـي ــد ت ــدوي ــر ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـي ــاه ال ـم ـس ـت ـخــدمــة
بداخله.

سهولة الوصول

وأف ـ ــاد ال ـت ـقــريــر ب ــأن ث ــال ــث ال ـح ـقــائــق ال ـت ــي ت ــؤك ــد تـجـسـيــد
«إكسبو» لمفهوم االستدامة بصورة عالمية ،أن غالبية
م ـس ــاح ــات م ــوق ـع ــه س ـ ُي ـع ــاد اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ب ــال ـك ــام ــل بـعــد
انتهاء الحدث ،ذلك أنها ستتحول إلى مناطق عمرانية
جديدة متعددة االستخدام وتحظى بموقع استراتيجي
ً
وأيضا بين
ومتميز بين المطارين اللذين يخدمان دبي،
دب ــي وأب ــوظ ـب ــي ،حـيــث إن ــه ال يـبـعــد ع ــن قـلــب دب ــي ســوى
 20دق ـي ـقــة ف ـقــط ،ف ـض ـاً ع ــن س ـهــولــة ال ــوص ــول إل ـيــه عــن
طريق «مترو دبي» ،وأضاف التقرير أن هذا التحول في
االسـتـخــدام ُيـعــد سـمــة مـمـيــزة يـنـفــرد بـهــا «إكـسـبــو 2020

دبي» عن كل األحداث العالمية المرموقة مثل بطوالت
ً
غالبا
كــأس الـعــالــم أو دورات األلـعــاب األولـمـبـيــة ،الـتــي
ما ُتصبح مواقعها ومنشآتها غير ذات صلة أو نفع بعد
انتهاء فعالياتها.
وس ــرد الـتـقــريــر قـصــة «إكـسـبــو» بــالـكــامــل مـنــذ بــدايـتـهــا،
ً
فعليا،
عندما تقدمت دبــي بطلب استضافته وفــازت به
ثم تأجيل الموعد األصلي الستضافته لمدة عام بسبب
تفشي جائحة «كوفيد.»19
وت ـط ــرق ال ـت ـقــريــر إل ــى ال ــوص ــف ال ـع ــام ل ـمــوقــع «إك ـس ـبــو»،
فــذكــر أنــه يمتد عـلــى مـســاحــة تـتـجــاوز  1.083فــدان «4.3
كـيـلــومـتــرات مــربـعــة» ،مــا يـجـعـلــه واح ــداً مــن أكـبــر مــواقــع
المعارض العالمية من حيث المساحة.
واستعرض التقرير أبرز المنشآت في الموقع ،فبدأ
ب ـس ــاح ــة الـ ــوصـ ــل ،ف ــذك ــر أن ـه ــا ت ـق ــع ف ــي ق ـل ــب ال ـم ــوق ــع،
وأنـ ـه ــا م ــن ت ـص ـم ـيــم ال ـم ـع ـم ــاري ـي ــن األم ــري ـك ـي ـي ــن أدري ـ ــان
سـمـيــث وغ ـ ــوردون ج ـيــل ،وأضـ ــاف أن ال ـســاحــة ُمـغـطــاة
بـقـبــة فــوالذيــة عـمــاقــة يـتـجــاوز ارتـفــاعـهــا  220قــدمـ ًـا «مــا
ي ــزي ــد ع ـلــى  67مـ ـت ــراً» ،فـيـمــا ي ـت ـجــاوز ق ـطــرهــا  800قــدم
«م ــا يــزيــد ع ـلــى  243م ـت ــراً» .وأضـ ــاف ال ـت ـقــريــر أن ســاحــة
ال ــوص ــل س ـت ـت ـحــول ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء ال ـح ــدث ف ــي الـ ـ ـ  31مــن
مــارس المقبل إلــى مــركــز يــربــط بين الـفـنــادق ،المكاتب
والمنشآت المجاورة.
ُ
ثـ ــم ت ـ ـنـ ــاول الـ ـتـ ـق ــري ــر م ـ ـمـ ــرات الـ ــمـ ـشـ ــاة بـ ـي ــن أج ـن ـح ــة
الدول في الموقع ،فذكر أنها محاطة بأشجار الغاف
ال ـ ُـم ـع ـم ــرة ،وال ـت ــي ُت ـع ــد ب ـم ـثــابــة ال ـش ـج ــرة الــوط ـن ـيــة فــي

اإلمارات ،وأضاف التقرير أن األشجار مكسوة بخطوط
بـيـضــاء وس ــوداء ُتـحــاكــي فــن الـنـسـيــج اإلمــاراتــي الـتــراثــي
المعروف باسم «السدو».
وتـ ـح ــدث ال ـت ـق ــري ــر ع ــن األج ـن ـح ــة ال ـم ــوض ــوع ـي ــة ال ـثــاثــة
ف ــي م ــوق ــع الـ ـحـ ــدث ،وهـ ــي «االس ـ ـتـ ــدامـ ــة»« ،الـ ـف ــرص ــة»،
و«التنقل»
واص ـط ـح ــب ال ـت ـق ــري ــر الـ ـق ــارئ ف ــي ج ــول ــة ب ـي ــن عـ ــدد مــن
أجـنـحــة ال ــدول الـمـشــاركــة فــي الـحــدث ،وذكــر أن عــددهــا
ً
قياسيا
يبلغ  191دول ــة ،مــا يجعل الـحــدث يحمل رقـمـ ًـا
بـيــن دورات مـعــارض «إكـسـبــو» الــدولـيــة ،مــن حـيــث عــدد
الدول المشاركة.

الجناح األكثر تأثيراً

وذكــر التقرير أن جناح اإلمــارات نفسها ربما ُيعد واحــداً
مــن أكـثــر األجـنـحــة درامــاتـيـكـيــة وتــأثـيــراً فــي زوار الـحــدث،

وذلك بسبب تصميمه شديد الخصوصية ،المستوحى
مــن شـكــل أجـنـحــة ال ـص ـقــر ،وذل ــك ك ــون ال ـص ـقــارة «تــربـيــة
الصقور واستخدامها في القنص رياضة تراثية متجذرة
في الثقافة اإلماراتية ،وفي ثقافة منطقة الخليج العربي
ع ـم ــوم ـ ًـا» ،وأوضـ ــح أن األج ـن ـحــة مـ ــزودة بــأل ـيــاف كــربــونـيــة
ُتبقي على األلــواح الشمسية التي تكسو الجناح نظيفة
فـ ــي ح ــال ــة هـ ـب ــوب عـ ــواصـ ــف تـ ــرابـ ـيـ ــة ،وأض ـ ـ ــاف أن ج ـن ــاح
اإلم ـ ـ ــارات م ــن ت ـص ـم ـيــم ال ـم ـع ـم ــاري وال ـن ـح ــات اإلس ـب ــان ــي
ً
أيضا
العالمي الشهير سنتياغو كاالترافا ،والذي صمم
م ـح ـطــة «أوك ـ ـي ـ ــوالس» ال ـش ـه ـي ــرة ل ـل ـن ـقــل ف ــي م ـب ـنــى مــركــز
التجارة العالمي بنيويورك.
وواص ــل الـتـقــريــر رحـلـتــه مــع أجنحة
أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ـ ــذك ـ ـ ــر أن ال ـ ـج ـ ـن ـ ــاح

البريطاني متميز بتصميمه مخروطي الشكل ،المبني
م ـ ــن أل ـ ـ ـ ــواح خ ـش ـب ـي ــة م ـت ـش ــاب ـك ــة «الـ ـخـ ـشـ ــب الـ ـصـ ـل ــب»،
وي ـع ــرض ف ــي واج ـه ــة مـبـنــى ال ـج ـنــاح ب ــاق ــة م ــن الـقـصــائــد
الـ ـشـ ـع ــري ــة ب ــالـ ـلـ ـغ ــة اإلنـ ـجـ ـلـ ـي ــزي ــة مـ ـكـ ـت ــوب ــة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
تـطـبـيـقــات ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي ُ
ومـسـتـلـهـمــة مــن كـلـمــات
ّ
دونها زوار الموقع.

التنمية ال تتوقف

وانتقل التقرير إلــى الجناح الــروســي ،الــذي وصفه بأنه
ديـنــامـيـكــي ،وأض ــاف أن واج ـهــة مـبـنــى الـجـنــاح تـظـهــر في
شـكــل ق ــوس ق ــزح ،ومـنـقـسـمــة إل ــى طـبـقـتـيــن مـحــاطـتـيــن
ب ـع ــدة أسـ ـط ــوان ــات م ـت ـع ــددة األلـ ـ ـ ــوان ،م ــع عـ ــدة ق ـب ــاب،
تـسـتـقــر كــل مـنـهــا بــداخــل األخـ ــرى فــي شـكــل يـشـبــه ُدمــى
«ماتريوشكا» الروسية الشهيرة المتداخلة في بعضها
الـبـعــض بــأحـجــام مـتـنــاقـصــة ،وأوض ــح الـتـقــريــر أن الفكرة
األسـ ــاسـ ـيـ ــة ل ـت ـص ـم ـي ــم الـ ـجـ ـن ــاح تـ ـه ــدف إل ـ ــى بـ ــث رس ــال ــة
مفادها التحرك الدائم صوب تنمية ال تتوقف.
وت ـنــاول الـتـقــريــر الـجـنــاح األوك ــران ــي ،فــذكــر أن ــه مصمم
على شكل سنبلة قمح ،بحيث يشعر زوار الجناح بأنهم
كـمــا ل ــو ك ــان ــوا داخ ــل حـقــل قـمــح تـتـنــاثــر فـيــه م ــن حــولـهــم
سـنــابــل قـمــح نــانــوي وقـمــح رقـمــي ،وذل ــك فــي إش ــارة إلــى
رغبة أوكرانيا باالنتقال صوب المستقبل بإيقاع متناغم
يمزج بين الطبيعة والتقدم التقني.
وجـ ـ ـ ــال الـ ـتـ ـقـ ــريـ ــر ف ـ ــي أجـ ـنـ ـحـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ـنـ ـه ــا أج ـن ـح ــة
س ـن ـغ ــاف ــورة ،ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة ،الـمـمـلـكــة
المغربية ،الـصـيــن ،إيطاليا ،إسبانيا ،ألمانيا ،روانــدا،
أفـغــانـسـتــان ،كـمــا اسـتـعــرض أبــرز الـتـجــارب الـتــي يقدمها
كل جناح من هذه األجنحة لزواره.
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البرنامج األكاديمي لجامعة زايد

رؤية متكاملة تواكب الـ  50المقبلة

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

دبي-البيان
ع ـقــد م ـج ـلــس جــام ـعــة زايـ ــد اج ـت ـمــاعــه ال ــراب ــع واألخ ـي ــر
لـلـعــام األكــادي ـمــي / 2021  2022بــرئــاســة مـعــالــي نــورة
بـنــت مـحـمــد الـكـعـبــي وزي ــرة الـثـقــافــة والـشـبــاب ،رئيسة
جامعة زايد ،بقاعة كبار الزوار في جناح دولة اإلمارات
في إكسبو  2020دبي ،وذلك بهدف استعراض جملة
م ــن ال ـمــواض ـيــع ال ـم ــدرج ــة ع ـلــى جـ ــدول أع ـمــالــه لـلـعــام
األكاديمي المقبل.
واسـتـهـلــت رئـيـســة الـجــامـعــة االجـتـمــاع بــالـتــرحـيــب بأعضاء
ال ـم ـج ـلــس ،وتـهـنـئـتـهــم ب ـع ـيــد االت ـح ــاد ال ـخ ـم ـس ـيــن ،ونــوهــت
خــال االجـتـمــاع إلــى ضــرورة توحيد الـمـهــام بما يحقق رؤيــة
متكاملة لمستقبل عــامــر بــاإلنـجــاز والــريــادة لــدولــة اإلم ــارات
خــال الـخـمـسـيــن عــامــاً الـمـقـبـلــة ليضعها فــي طليعة الــدول
الـمـتـقــدمــة فــي كــل ال ـم ـجــاالت ،وأش ــادت مـعــالـيـهــا بــالـجـهــود
ال ـم ـخ ـل ـص ــة ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـه ــا أعـ ـض ــاء م ـج ـل ــس ج ــام ـع ــة زاي ــد
ومتابعتهم المتواصلة لمسيرتها وتقدمها في المراتب بين
تـصـنـيـفــات ال ـجــام ـعــات ال ـعــال ـمــي ،حـيــث أشـ ــارت إل ــى تـقــاريــر
تايمز للتعليم العالي للعام األكاديمي  2022 - 2021والذي
أشــار إلــى ارتـقــاء جــامـعــة زايــد إلــى نـطــاق أفـضــل 800 - 601

ضرورة توحيد

المهام لمستقبل عامر باإلنجاز
والريادة

جــامـعــة عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم م ــن ن ـطــاق  1000 - 801فــي
عام .2020

مهارات قيادية

وتـ ـنـ ــاول ال ـم ـج ـل ــس خـ ــال اج ـت ـم ــاع ــه عـ ـ ــدداً م ــن ال ـم ــواض ـي ــع
األكاديمية واإلدارية وأقر تنفيذ عدد من التوصيات بجامعة
زاي ـ ــد ان ـط ــاق ــاً م ــن حـ ــرص ال ـم ــؤس ـس ــة ع ـل ــى إدراج ال ـب ــرام ــج
ال ـم ـب ـت ـكــرة وت ــزوي ــد ال ـط ـل ـبــة ب ــال ـم ــواد ال ـع ـل ـم ـيــة ذات ال ـص ـلــة،
والتي تضمن في نهاية المطاف إعــداد جيل من الخريجين
يتمتعون بالتميز األكاديمي ومهارات قيادية قابلة للتطبيق
ف ــي س ــوق ع ـمــل دي ـنــام ـي ـكــي ل ـل ـغــايــة .وك ــذل ــك تــرس ـيــخ ثـقــافــة
االب ـت ـك ــار ب ـي ــن ال ـش ـب ــاب ل ـت ـح ـق ـيــق وم ــواك ـب ــة ت ــوج ـه ــات دول ــة
اإلم ــارات العلمية فــي توظيف العلوم المتقدمة فــي مجال
ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة بـ ــوضـ ــع الـ ـحـ ـل ــول ال ـم ـن ــاس ـب ــة
للتحديات المستقبلية.
ً
ك ـم ــا نـ ــاقـ ــش أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس ج ــام ـع ــة زايـ ـ ــد ع ـ ـ ــددا مــن
ال ـس ـي ــاس ــات واإلج ـ ـ ــراءات الـمـتـعـلـقــة بــاع ـت ـمــاد ب ـعــض ال ـب ـنــود
المدرجة في جــدول أعمال المجلس والمتعلقة بالقرارات
ال ـ ـص ـ ــادرة عـ ــن ل ـج ـن ــة ال ـ ـشـ ــؤون األك ــاديـ ـمـ ـي ــة وكـ ــذلـ ــك لـجـنــة
التدقيق والمخاطر واالمتثال بالجامعة.

«االستثمار األخضر»
نموذج لتسريع التنمية
االقتصادية
أك ـ ــد ح ـم ـي ــد م ـح ـم ــد ب ــن س ــال ــم ،األمـ ـي ــن الـ ـع ــام التـ ـح ــاد غ ـ ــرف ال ـت ـج ــارة
والـصـنــاعــة بــالــدولــة ،ح ــرص الـقــائـمـيــن فــي إكـسـبــو  2020دب ــي عـلــى أن
يكون االقتصاد األخضر أحد األنشطة الرئيسة ورسالة واضحة لدعم
اإلمـ ـ ــارات ل ـج ـهــود ال ـع ـمــل ال ـم ـنــاخــي ال ـعــال ـمــي وتـشـجـعـيـهــا لــاسـتـثـمــار
األخ ـض ــر ال ـم ــرت ـب ــط بــالـتـعـلـيــم وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا واالب ـت ـك ــار ك ــأح ــد ال ـن ـم ــاذج
ال ـج ــدي ــدة لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة الـســريـعــة ال ـن ـمــو ،وال ـت ــي ت ـقــوم أســاسـ ًـا
على المعرفة الجيدة للبيئة ،ومــن أهــم أهدافها هو معالجة العالقة
المتبادلة ما بين االقتصاديات اإلنسانية والنظام البيئي الطبيعي.
جــاء ذلــك خــال افـتـتــاحــه أعـمــال الـمــائــدة الـمـسـتــديــرة حــول التعليم
والـعـلــوم واالقـتـصــاد األخـضــر الـتــي نظمها جـنــاح جـمـهــوريــة بــابــوا غينيا
الجديدة ضمن فعاليات إكسبو  2020دبــي بحضور جوشوا كالينوي
ال ـم ـف ــوض ال ـع ــام وس ـف ـي ــر ب ــاب ــوا غ ـي ـن ـيــا ال ـج ــدي ــدة ف ــي ب ـل ـج ـي ـكــا واالت ـح ــاد
األوروبي وعدد من الخبراء والمستثمرين في مجال االقتصاد األخضر.
وقــال ابــن ســالــم إن بــابــوا غينيا الـجــديــدة مليئة بــالـغــابــات المطيرة،
ك ـمــا ت ـضــم ث ــال ــث أك ـب ــر غ ــاب ــة م ـط ـيــرة ف ــي ال ـع ــال ــم ت ـل ـعــب دوراً ه ــام ـ ًـا فــي
صحة اإلنسان ،وبالتالي ال بد من إيجاد شراكة دولية لمساعدتها في
جهودها للحفاظ على هذه الغابات المطيرة لصالح الجميع.
وأوضــح أن االستثمار األخضر هو نموذج جديد من نماذج التنمية
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـس ــري ـع ــة ال ـن ـم ــو ،وال ـ ــذي أس ــاس ــه ي ـق ــوم ع ـل ــى ال ـم ـعــرفــة
باالقتصادات البيئية.
واجـتــذبــت الـمــائــدة الـمـسـتــديــرة لـبــابــوا غـيـنـيــا الـجــديــدة حــول التعليم
ً
اهتماما دولـيـ ًـا بــإقــامــة شــراكــات فــي مجال
والـعـلــوم واالقـتـصــاد األخـضــر
حماية البيئة وتدابير التخفيف ودعم البحوث القائمة على العلم في
التنوع البيولوجي للغابات وإنشاء صندوق للتنمية المستدامة لدعم
مـشــاريــع التنمية الـمـسـتــدامــة لـلـشــراكــة بـيــن القطاعين الـعــام والـخــاص
« »PPPب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ال ـب ـح ــوث ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى ال ـع ـل ــم وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
واالبتكار.
ش ـ ــارك ب ــال ـم ــائ ــدة ال ـم ـس ـتــديــرة
ع ــدد م ــن صــان ـعــي ال ـس ـيــاســات
واألك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن وال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــاء
مـ ــن بـ ــابـ ــوا غ ـي ـن ـي ــا الـ ـج ــدي ــدة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى خ ـب ــراء الـبـيـئــة
والمستثمرين والمصرفيين
واألك ــادي ـم ـي ـي ــن م ــن أوروبـ ــا
وأمـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــا ال ـ ـش ـ ـم ـ ــال ـ ـي ـ ــة
واإلمارات( .دبي  -وام)
حميد محمد بن سالم

قطر تحتفل باليوم الوطني
 4ركائز لصنع المستقبل

دبي-وائللبابيدي
احتفى إكسبو  2020دبي ،أمس ،باليوم الوطني لدولة
قطر الشقيقة ،بحفل مميز بــدأ بمراسم رفــع العلم في
س ــاح ــة ال ــوص ــل ،ت ـب ـع ـهــا ت ـق ــدي ــم عـ ــرض ث ـق ــاف ــي مــوسـيـقــي
لـفــرقــة ك ــورال «س ــوار» الـقـطــريــة ،فـضـا ً عـلــى الـعــديــد من
األنشطة الثقافية والترفيهية والعروض الحية والطعام
الـتـقـلـيــدي الـتــي تــم تـقــديـمـهــا فــي ســاحــة الــوصــل ،وجـنــاح
قطر ومنصة اليوبيل وأماكن مختلفة عبر موقع إكسبو.
ورحـ ـ ــب م ـع ــال ــي ي ـع ـق ــوب الـ ـح ــوسـ ـن ــي ،م ـس ــاع ــد وزيـ ــر
الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية،
ونجيب محمد العلي ،المدير التنفيذي لمكتب المفوض
العام إكسبو  2020دبي ،بالوفد القطري الذي
ترأسه سلطان بن راشد الخاطر،
وكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل وزارة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة
والصناعة.
,ق ــال سـلـطــان بن
راش ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر،
إن ق ـطــر ت ـشــارك
رؤيـ ـ ـ ــة «إك ـس ـب ــو
 2020دبـ ـ ـ ــي»
الرامية
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـحـ ـقـ ـيـ ــق
االزدهار
االقتصادي
وص ـ ـن ـ ــع م ـس ـت ـق ـب ــل
أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ألب ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الـمـنـطـقــة وال ـع ــال ــم وفــق
ركـ ــائـ ــز أربـ ـ ـ ــع ،الف ـ ـتـ ــاً إلـ ـ ــى أن
«رؤيـ ـ ـ ـ ــة قـ ـطـ ــر  »2030ت ـ ـهـ ــدف إلـ ــى
تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة وت ــأم ـي ــن اس ـت ـم ــرار ال ـع ـي ــش ال ـك ــري ــم ألب ـنــائ ـهــا
والمقيمين على أرضها.
وأضــاف الخاطر فــي تصريحات لوسائل اإلعــام ضمن
اح ـت ـف ــاالت «إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي» بــالـعـيــد الــوط ـنــي لــدولــة
قطر ،أمس ،إن أهمية مشاركة قطر في معرض إكسبو
 2020دبي تنبع من كونه أول معرض على هذا المستوى
الكبير يحدث في منطقة الشرق األوسط.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :شـ ـعـ ــار «إكـ ـسـ ـبـ ــو  2020دبـ ـ ــي» هـ ــو ت ــواص ــل
الـعـقــول وصـنــع الـمـسـتـقـبــل ،ونـحــن ن ـشــارك أشـقــاءنــا في

اإلم ـ ــارات وال ـع ــال ــم ك ـكــل ف ــي ص ـنــع ه ــذا الـمـسـتـقـبــل وفــي
التواصل والتالحم لتطور هذه المنطقة ورفعة شعوبها.
وتــأتــي مـشــاركــة قـطــر بـجـنــاحـهــا ال ــذي يـحـمــل شـعــار «قـطــر
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل اآلن» ،ض ـم ــن رؤي ـت ـه ــا ال ــوط ـن ـي ــة  2030وف ــي
ركائزها األربع في التنمية االقتصادية االجتماعية والبيئية
وال ـب ـش ــري ــة ول ـن ـع ــرض ف ــي إك ـس ـبــو ونـ ـش ــارك م ــع اإلم ـ ــارات
والـ ـع ــال ــم خ ـط ـط ـنــا ال ــوط ـن ـي ــة واب ـت ـك ــارات ـن ــا فـ ــي ال ـق ـط ــاع ــات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة .ون ـع ـت ـق ــد بـ ــأن زوار ج ـن ــاح قـطــر
سـيـشـهــدون إسـهــامــات قـطــر المتنوعة فــي قـطــاع التعليم
والصحة والبيئة والفنون والتراث والثقافة والرياضة.
مسؤولون يشاركون في احتفاالت
اليوم الوطني لقطر | من المصدر

سلطان
الخاطر :

قطر تشارك
رؤية «إكسبو»
الرامية إلى
تحقيق االزدهار
االقتصادي

» سلطان الخاطر

احتفاالت وفعاليات

وأشار إلى استعداد قطر الستضافة كأس العالم ،2022
الف ـت ــاً إل ــى أن زوار ج ـنــاح ق ـطــر ف ــي «إك ـس ـبــو  2020دب ــي»
سيشاهدون عروضاً عن كــأس العالم ،وأن إقامة كأس
العرب في قطر هذا العام كانت بمقام تجربة الستضافة
ح ــدث أك ـبــر وه ــو ك ــأس الـعــالــم فــي ال ـعــام الـمـقـبــل ،وهــو
االخ ـت ـب ــار ال ـ ــذي اج ـت ــازت ــه الـ ــدوحـ ــة وب ــره ـن ــت ع ـل ــى قــدرت ـهــا
واستعدادها الحتضان المونديال.
وتحتفل اإلمارات باليوم القطري تحت شعار «اإلمارات
ـ قطر ..كل عام وأنتم بخير» ،إذ تشهد اإلمارات مجموعة
م ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ــال ـم ـن ــاس ـب ــة ،والـ ـت ــي تـتـضـمــن
إض ـ ــاءة ال ـم ـب ــان ــي األي ـق ــون ـي ــة ال ـش ـه ـي ــرة ف ــي ال ــدول ــة ب ــأل ــوان
الـعـلــم الـقـطــري ،مــع خـتــم واسـتـقـبــال خــاص للمواطنين
الـقـطــريـيــن ف ــي م ـط ــارات ال ــدول ــة ،واح ـت ـف ــاالت خــاصــة فــي
مـعــرض إكـسـبــو والـقــريــة الـعــالـمـيــة ،إلــى جــانــب تهنئة في
الصحف القطرية باسم حكومة وشعب اإلمارات.

الحاضر بالمستقبل

وتقيم رؤية قطر  2030جسراً يصل الحاضر بالمستقبل
وهـ ـ ــي تـ ــرسـ ــم ت ـ ـص ـ ــوراً ل ـم ـج ـت ـم ــع حـ ـيـ ــوي مـ ــزدهـ ــر تـ ـس ــوده

الـ ـع ــدال ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وي ـح ـف ــظ الـ ـتـ ــوازن
ب ـيــن ال ـب ـي ـئــة واإلنـ ـسـ ــان ،وذلـ ــك م ــن خ ــال ح ـشــد طــاقــاتـنــا
ال ـج ـم ــاع ـي ــة وت ــوج ـي ـه ـه ــا وبـ ـه ــدف ض ـم ــان الـ ــرفـ ــاه ل ــأج ـي ــال
ال ـقــادمــة وال ـتــوظ ـيــف ال ـم ــدروس ل ـل ـمــوارد ومــواص ـلــة بـنــاء
اإلنسان القطري القادر على المشاركة الفعالة في الحياة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية وزيادة االستثمار في
بنية تحتية ذات مواصفات عالمية من أجل بناء اقتصاد
ديناميكي ومتنوع.

٠٨
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الجناح
الروسي
قوة العقل

٠٩
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زوار يستكشفون ما يعرضه الجناح الروسي من إبداعات
تكنولوجية | تصوير  :سالم خميس

يحاكي الجناح الروسي في «إكسبو  2020دبي» في محتواه تقنيات متطورة ،تحاكي المستقبل ،ويجعل زواره
يشاهدون التكنولوجيا بعين مغايرة عن المعتاد ،حيث يهدف جناح روسيا إلى توحيد أهم ممثلي الصناعات
الروسية ،وأكثرهم موهبة ،ويجيب الجناح عن بعض األسئلة األساسية للزوار بمبادئ تكنولوجية منها كيف
نجد مكاننا في عالم مترابط ،وكيف يمكن أن نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل رغم اختالفاتنا ،باإلضافة إلى
إتــاحــة المجال لـلــزوار للمشاهدة بعيون الحيوانات الكتشاف العالم بالتقنيات الـفــريــدة ،وينقل جناح روسيا
األص ــوات عبر مــدخــل الـجـنــاح المخصص لنقل األص ــوات ويشعر ال ــزوار بـصــدي الـصــوت ويستمتعون بالمناظر
واألذواق التي تجسد روسيا الحديث.
ً
مجسما عـلــى هيئة دمــاغ اإلنـســان فــي مـحــاكــاة لـقــوة الـعـقــل اإلبــداعــي فــي صـنــاعــة المستقبل،
ويـعــرض الـجـنــاح
ً
مـجـســداً بــذلــك عـنــوان الـجـنــاح «عـقــل مـبــدع يـقــود الـمـسـتـقـبــل» ،وتـقــدم روسـيــا عــروضــا إبــداعـيــة مـتـنــوعــة ،تشمل
م ـجــاالت ع ــدة مـثــل الـفـضــاء والـعـلــوم واالب ـت ـك ــارات الـمـتـعــددة ،بــاإلضــافــة إل ــى ال ـعــروض الـثـقــافـيــة الـتــي تعكسها
بمنظور تقني جديد .ويعد جناح روسيا قبة ضخمة مغطاة بخيوط من أنابيب عمالقة متعددة األلوان ،ما يرمز
إلى عملية اإلدراك الالنهائية وسرعة التقدم المتزايدة( .دبي -رحاب حالوة)
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از
دبي-ليلىبنهدنة،
مرفتعبدالحميد

ل ــم ي ــدخ ــر «إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي» ،ج ـهــداً

ل
ازدها
م
ر
أ
ة ش رط

ف ــي ت ـق ــدي ــم وت ــوف ـي ــر ك ــاف ــة ال ـم ـع ـط ـي ــات ال ـت ــي مــن
شــأنـهــا تـعــزيــز مـكــانــة ال ـمــرأة وتـفـعـيــل دوره ــا فــي الـعــالــم
بــاعـتـبــار ازدهـ ــار ال ـم ــرأة ش ــرط الزدهـ ــار ال ـب ـشــريــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
تحقيق الـمـســاواة ومنحها كــافــة الـفــرص الـمــواتـيــة لتأخذ دورهــا
في المشاركة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،في وقت ال
ً
حظا من الرجال،
زالت فيه فئة كبيرة على مستوى العالم أقل
وق ــد ح ــرص م ــن خ ــال ع ـقــد مـلـتـقـيــات ع ــدي ــدة ب ـم ـشــاركــة خ ـبــراء
عــالـمـيـيــن ،إل ــى ال ـتــوصــل إل ــى ح ـلــول ع ــادل ــة وم ـل ـمــوســة لـقـضــايــا
تمكين المرأة.
واعترف العالم بالنجاح الكبير الذي حققته المرأة اإلماراتية
ودوره ــا الـمـحــوري ومـكــانـتـهــا الـمــرمــوقــة فــي الـمـجـتـمــع كـشــريــك
فاعل في مسيرة البناء والتحديث والنهضة التنموية الشاملة
والـمـسـتــدامــة ،لــذلــك يـسـعــى إكـسـبــو دبــي إلــى اسـتـفــادة الـعــالــم
من تجربة اإلمــارات الريادية بالعمل على ضمان المساواة في
الـحـصــول عـلــى الـتـعـلـيــم الـجـيــد والـصـحــة وال ـم ــوارد االقـتـصــاديــة
وال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـح ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـل ـن ـس ــاء ،وت ـح ـق ـيــق تـكــافــؤ
الفرص في الوصول إلى الوظائف والمناصب القيادية.

محطة مهمة

أكدت منى غانم المري ،نائبة رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن
بين الجنسين رئيسة مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمؤسسة
دبــي لـلـمــرأة ،أن إكـسـبــو  2020دبــي يـمـثــل مـحـطــة مـهـمــة ونقلة
نوعية في مسيرة دعم وتمكين المرأة على المستوى العالمي،
من خالل الحوارات الملهمة والمناقشات الجادة التي يشهدها
جناح الـمــرأة في هــذا الحدث العالمي ،والتي ينظمها مجلس
اإلم ـ ــارات ل ـل ـت ــوازن بـيــن الـجـنـسـيــن وج ـن ــاح ال ـم ــرأة بــال ـت ـعــاون مــع
«كارتييه» طوال فترة إقامة الحدث العالمي ،ويستضيف فيها
قيادات نسائية وخبراء وأكاديميين من الجنسين ،إضافة إلى
وزي ـ ــرات وزوج ـ ــات رؤس ـ ــاء وم ـس ــؤول ــي م ـن ـظ ـمــات دول ـي ــة مـعـنـيــة
بملف الـمــرأة ،يـشــاركــون زوار الـحــدث خـبــراتـهــم وجـهــودهــم في
دفــع هــذا الـمـلــف قــدمـ ًـا عـلــى مــدى الـسـنــوات الـمــاضـيــة ،وأفـضــل
ال ـس ـبــل ل ـت ـســريــع إن ـج ــاز ال ـه ــدف ال ـخ ــام ــس م ــن أه ـ ــداف الـتـنـمـيــة
المستدامة  2030والمعني بــالـتــوازن بين الجنسين ،وتمكين
جميع النساء والفتيات.
وأعربت المري عن اعتزازها باهتمام الدورة الحالية إلكسبو
ب ـم ـل ــف ال ـ ـم ـ ــرأة والـ ـ ـت ـ ــوازن ب ـي ــن ال ـج ـن ـس ـي ــن ،وت ـخ ـص ـي ــص ج ـن ــاح
م ـس ـت ـق ــل ل ـل ـم ــرأة ألول م ـ ــرة فـ ــي تـ ــاريـ ــخ ه ـ ــذا الـ ـحـ ــدث ال ـع ــال ـم ــي
ال ــذي يـمـتــد ل ـ  170ع ــام ـ ًـا ،مــا يـعـكــس أول ــوي ــة مـلــف ال ـت ــوازن بين
الـجـنـسـيــن وتـعــزيــز دور ال ـمــرأة كـشــريــك رئـيـســي فــي الـتـنـمـيــة في
رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات ،وتبني الدولة
والتزامها بأهداف التنمية المستدامة  ،2030بل والحرص على
تـعــزيــز الـجـهــود الـعــالـمـيــة الــرام ـيــة لـتـســريــع تـحـقـيـقـهــا مــن خــال
مـبــادرات نوعية وتعاون وثيق مع المنظمات العالمية والــدول
صاحبة الخبرات المميزة في هــذا المجال ،مؤكدة أن مجلس
اإلم ــارات لـلـتــوازن بين الجنسين عمل منذ تأسيسه عــام 2015
ع ـلــى تــرج ـمــة ه ــذه ال ــرؤي ــة ع ـبــر م ـب ــادرات رائـ ــدة أدت إل ــى تـعــزيــز
ال ـم ـس ـي ــرة ال ــداع ـم ــة ل ـل ـم ــرأة ،وت ـق ـل ـيــص ال ـف ـج ــوة ب ـي ــن الـجـنـسـيــن
ب ـك ــاف ــة ال ـق ـط ــاع ــات ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى ال ـم ـح ـلــي م ــن ج ـه ــة ،ودع ــم
الجهود العالمية لتحقيق التوازن بين الجنسين واإلســراع في
تحقيق الـهــدف الخامس للتنمية المستدامة مــن جهة أخــرى،
وهي جهود القت استحسان وتقدير دول العالم.

نموذج رائد

ً
نموذجا
وقالت المري :إن هــذه اإلنـجــازات جعلت من اإلمــارات
ً
إقليميا رائــداً في الـتــوازن بين الجنسين ،وواحــدة من التجارب
العالمية التي يحتذى بها ،مضيفة :إننا سعداء بمشاركة هذه
الـتـجــربــة كــافــة دول الـعــالــم وزوار إكـسـبــو  2020دبــي ،كـمــا أننا
حــري ـصــون عـلــى االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـن ـقــاشــات الـعــالـمـيــة ال ـتــي تـتــم
فــي هــذا الـحــدث ،ســواء عبر منصة جـنــاح الـمــرأة ،أو مــن خالل
االجتماعات التي نعقدها مــع المسؤولين العالميين وممثلي
الـمـنـظـمــات الــدول ـيــة ،مـشـيـ ً
ـرة إل ــى أن ج ـنــاح ال ـم ــرأة ،ال ــذي يتم
تنظيمه بالتعاون مع كارتييه ،يستضيف أكثر من  170فعالية
تسعى لتمكين الـمــرأة وتحقيق مزيد مــن التقدم بــالـتــوازن بين
الـجـنـسـيــن عــالـمـيـ ًـا ،مــن خــال تـبــادل ال ــرؤى والـخـبــرات واألفـكــار
ت ـمــاش ـيـ ًـا م ــع ش ـع ــار ه ــذا ال ـج ـن ــاح «ع ـن ــدم ــا ت ــزده ــر ال ـم ــرأة تــزدهــر
ال ـب ـش ــري ــة» ،ح ـي ــث ي ـع ــد الـ ـتـ ــوازن ب ـي ــن ال ـج ـن ـس ـيــن أس ــاس ـ ًـا ق ــوي ـ ًـا
الزده ــار المجتمعات وتحقيق الـعــدالــة واالسـتـقــرار االقـتـصــادي
واالجتماعي ،وهــو النهج الــذي ســارت عليه دولــة اإلمــارات منذ
تأسيسها قبل نصف قرن.

شخصيات ملهمة

ومن جهتها ،أشادت شمسة صالح ،األمين العام لمجلس

» شمسة صالح

منى المري:

«إكسبو» ومجلس التوازن بين
الجنسين يعززان جهود تسريع
تحقيق الهدف الخامس

شمسة صالح:

جناح المرأة يستضيف فعاليات تثري
الحوار العالمي حول قضايا المرأة

نورة السويدي:

االتحاد النسائي يعزز الوعي
بمكافحة كافة أشكال العنف
ضد المرأة

يوناكا ايكو:

«إكسبو» يساهم بشكل كبير في
دعم قضايا المرأة في العالم

باوال ناسبمنتو:

المعرض منصة لتحقيق التوازن
بين الجنسين

أنيتا تريباسكوفي:

«إكسبو» قام بإدراج قضية
تمكين المرأة ضمن األولويات

» يوناكا ايكو

ر ا لب

» نورة السويدي

» أنيتا تريباسكوفي

اإلمـ ـ ـ ــارات لـ ـلـ ـت ــوازن ب ـي ــن ال ـج ـن ـس ـي ــن ،ع ـض ــو م ـج ـل ــس اإلدارة
والـمــديــر الـتـنـفـيــذي لـمــؤسـســة دب ــي لـلـمــرأة ،بــاهـتـمــام إكـسـبــو
 2020دبـ ــي ب ـت ـعــزيــز الـ ـتـ ــوازن ب ـي ــن ال ـج ـن ـس ـيــن ع ـل ــى الـصـعـيــد
الـعــالـمــي واحـتـفــائــه بــال ـمــرأة احـتـفــاء خــاصــة فــي ه ــذه ال ــدورة
م ــن خ ــال تـخـصـيــص ج ـن ــاح رئ ـي ــس ل ـهــا ألول م ــرة ف ــي تــاريــخ
هــذا الـحــدث الـعــالـمــي الـكـبـيــر ،وال ــذي يستضيف شخصيات
ع ــال ـم ـي ــة م ـل ـه ـم ــة مـ ــن ال ـج ـن ـس ـي ــن وفـ ـع ــالـ ـي ــات تـ ـثـ ــري الـ ـحـ ــوار
العالمي حــول قضاياها وتحدياتها ومــا حققته من إنجازات
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت ع ـلــى م ــر ال ـع ـص ــور ،إي ـم ــان ـ ًـا بـقــدراتـهــا
الـكـبـيــرة فــي وص ــول الـكـثـيــر مــن الـمـجـتـمـعــات إل ــى مـسـتــويــات
ع ــال ـي ــة م ــن ال ـت ـق ــدم وأه ـم ـي ــة ت ـع ــزي ــز دوره ـ ــا ل ـص ـنــع مـسـتـقـبــل
ً
جميعا.
أفضل للبشرية
وق ــال ــت :إن ه ــذه الـفـعــالـيــات واألن ـش ـطــة تـجـســد ش ـعــار جـنــاح
ال ـم ــرأة «ع ـن ــدم ــا ت ــزده ــر ال ـم ــرأة ت ــزده ــر ال ـب ـش ــري ــة» ،ك ـمــا تـتــواكــب
النقاشات الثرية التي يشهدها الجناح مع شعار إكسبو 2020
دبـ ــي «ت ــواص ــل ال ـع ـق ــول وص ـن ــع ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل» ،ح ـي ــث يـسـتـقـطــب
الجناح على مدى ستة أشهر العديد من الشخصيات العالمية
الـمــؤثــرة مـنـهــم ق ـيــادات نـســائـيــة وقــريـنــات رؤس ــاء دول ووزي ــرات
وخ ـب ــراء وم ـس ــؤول ــو مـنـظـمــات عــالـمـيــة مـعـنـيــة ب ــال ـم ــرأة ،ت ـشــارك
جميعها فــي فعاليات مبتكرة ومستمرة للجناح ضمن مـبــادرة
«المجلس العالمي للمرأة» ،ومبادرة «الرؤية والمسيرة» اللتين
تـسـلـطــان ال ـض ــوء ع ـلــى ال ـت ـج ــارب ال ـم ـعــروفــة عــال ـم ـيـ ًـا والـتـعــريــف
بــأفـضــل الـمـمــارســات الـمـتـعـلـقــة بــالـتــوازن بـيــن الـجـنـسـيــن وسـبــل
ترسيخه وتحقيق التقدم المنشود في مجال في تمكين المرأة.

فرص متكافئة

وأضــافــت إن إكسبو  2020دبــي ومجلس اإلمــارات للتوازن
بين الجنسين يسعيان مــن خــال شراكتهما االستراتيجية
فــي ه ــذا ال ـحــدث الـعــالـمــي ،وبــالـتـعــاون مــع «كــارتـيـيــه» ،إلــى
ت ـع ــزي ــز ال ــوع ــي ب ـم ـلــف الـ ـتـ ــوازن ب ـي ــن ال ـج ـن ـس ـيــن ،إلـ ــى جــانــب
تـسـلـيــط ال ـضــوء عـلــى الـتـجــربــة اإلمــارات ـيــة الـنــاجـحــة فــي دعــم
المرأة وما حققته من إنجازات في كل القطاعات على مدى
 50ع ــام ـ ًـا ،وأول ــوي ــة ه ــذا الـمـلــف ضـمــن ال ــرؤي ــة الـمـسـتـقـبـلـيــة
ً
عاما القادمة
للدولة التي رسمت مالمحها خطة الخمسين
في الدولة.

» جناح سلطنة ُعمان يحتفل بالمرأة وذلك تتويجاً لمساهمتها في النهضة والتنمية | تصوير :إبراهيم صادق
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» نقاش ضمن فعالية في
جناح المرأة تتعلق بتكافؤ
الفرص بين الجنسين
| تصوير :ناصر المنصوري

مسيرة تطور
ودعم

وم ــن جـهـتـهــا ،ت ـقــول ن ــورة خـلـيـفــة
الـ ـسـ ــويـ ــدي ،األم ـي ـن ــة ال ـع ــام ــة ل ــات ـح ــاد
الـنـســائــي ال ـع ــام :إن ال ـم ــرأة اإلم ــارات ـي ــة ك ــان لها
ال ـح ــظ األوفـ ــر م ــن ث ـم ــار الـنـهـضــة ال ـح ـضــاريــة الـعـمــاقــة
ً
عاما الماضية ،وأخذت نصيبها من
التي حدثت خالل الخمسين
إنـجــازاتـهــا ،فكانت عــامـاً فــاعـاً فــي مسيرة التطور ودعــم عجلة
ً
التنمية ،وأصبحت مثاالً
مشرفا يحتذى به في العالم العربي
واإلسالمي ،بل وعلى المستوى الدولي ،في ظل دعم القيادة
الرشيدة وتوجيهات ورعاية «أم اإلمارات» سمو الشيخة فاطمة
بـنــت مـبــارك ،رئـيـســة االتـحــاد الـنـســائــي الـعــام ،رئـيـســة المجلس
األعـلــى لــأمــومــة والـطـفــولــة ،الرئيسة األعـلــى لمؤسسة التنمية
األس ــري ــة ،الـتــي ســاهـمــت فــي تــوجـيــه ال ـمــرأة اإلمــارات ـيــة واالرت ـقــاء
ً
محليا ودولـيـ ًـا .وأوضـحــت أن االتـحــاد النسائي العام
بمكانتها،
واكب الطفرة الهائلة في التنمية واإلنجازات العمالقة والمكانة
الريادية ،التي تحتلها دولة اإلمارات على المستويين اإلقليمي
وال ـع ــال ـم ــي ،وق ـ ــاد م ـل ــف دع ـ ــم وت ـم ـك ـي ــن ال ـ ـمـ ــرأة ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع
بـتــوجـيـهــات كــريـمــة ومـتــابـعــة حـثـيـثــة م ــن سـمــو الـشـيـخــة فــاطـمــة
ب ـنــت م ـب ــارك ،لـيـصـبــح م ــن ب ـيــن األن ـج ــح عــال ـم ـيـ ًـا ،وب ــات الـتـحــول
ً
عنوانا بارزاً في نجاح ابنة اإلمارات ،وذلك من خالل
االستثنائي
العديد مــن المشاريع والـبــرامــج والـمـبــادرات والــدراســات ،منها
إطــاق االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة لتمكين وري ــادة الـمــرأة اإلمــاراتـيــة
 ،2021 - 2015ومـ ــا ح ـق ـق ـتــه م ــن ح ـص ــاد م ـب ـهــر ب ــإج ـم ــال ــي 518
محصلة موزعة على أربع أولويات «النسيج االجتماعي ،الحياة
اآلمنة الكريمة ،استدامة اإلنجازات ،الريادة والمسؤولية».
وأض ــاف ــت :حــرصــت اإلم ـ ــارات عـلــى دع ــم وتـمـكـيــن ال ـم ــرأة فــي
جـمـيــع ال ـم ـجــاالت وال ـق ـطــاعــات وتـعــزيــز دوره ــا فــي عـمـلـيــة صنع
ال ـقــرار ،وذل ــك مــن خــال تـخـصـيــص نـسـبــة لـلـمــرأة فــي الـمـنــاصــب
ً
جليا فــي تحقيق التكافؤ بين
اإلداري ــة والـقـيــاديــة ،والـتــي ظهرت
ً
ال ـج ـن ـس ـيــن ف ــي ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي االتـ ـح ــادي ع ـم ـا بــال ـمــرســوم
الرئاسي لعام  ،2018والذي ينص على رفع نسبة تمثيل المرأة
فيه إلى  ،%50فضالً عما تحظى به ابنة اإلمارات في دعم كبير
في المجال االقتصادي من خالل إطالق الخطة الوطنية لدولة
ً
اقتصاديا.
اإلمارات لتمكين المرأة

دعم قضايا المرأة

في األثناء ،أكدت يوناكا ايكو ،األمين العام لجناح اليابان في
إكسبو  2020دبي ،أن المعرض الدولي يساهم بشكل كبير في
دعــم قـضــايــا الـمــرأة فــي الـعــالــم ،مـشـيــدة بـجـهــود دولــة اإلم ــارات
ال ـ ـع ـ ــرب ـ ـي ـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـح ـ ــدة ب ـق ـض ــاي ــا
ً
شوطا
المرأة ،كما أنها قطعت
كـ ـبـ ـي ــراً فـ ــي م ـل ــف الـ ـ ـت ـ ــوازن ب ـيــن
الـجـنـسـيــن حـتــى وصـلــت بــه إلــى
مصاف الدول المتقدمة بفضل
ال ــرؤي ــة الـحـكـيـمــة ل ـق ـي ــادة دول ــة
اإلمـ ـ ــارات .وأض ــاف ــت أن إكـسـبــو
أوســاكــا  2025سـيـكــون امـتــداداً
» باوال ناسبمنتو
إلك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي ف ــي دع ــم
قضايا المرأة ومناقشة التحديات التي تواجهها وملف التوازن
بين الجنسين من أجل االرتقاء بالملفين نحو األفضل.

منصة

وق ــال ــت بـ ــاوال نــاسـبـمـنـتــو م ـس ــؤول ــة ف ــي أن ـغ ــوال ،إن إك ـس ـبــو دبــي
ي ـع ــد م ـن ـصــة ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ـتـ ــوازن ب ـي ــن ال ـج ـن ـس ـي ــن ،ح ـي ــث وض ـعــت
اسـتــراتـيـجـيــة السـتـشــراف أفـضــل الـمـمــارســات وتـحــديــد الـمـعــايـيــر
والـ ـم ــؤش ــرات ذات ال ـص ـل ــة ل ـل ـم ـس ــاع ــدة ف ــي س ــد ال ـف ـج ــوات بـيــن
الجنسين فــي جميع أنـحــاء العالم ،الفتة إلــى أنــه مــن األهمية
ً
أيضا معالجة الحواجز المحددة التي تحول دون وصول
بمكان
المرأة إلــى الحفاظ على حقوقها وتحديد القضايا والمشكالت
فــي جميع الـمـجــاالت لـضـمــان تشخيص الـتـبــايـنــات ،وتخصيص
موارد كافية لتعميم التوازن بين الجنسين.

أولوية

ك ـمــا أكـ ــدت أن ـي ـتــا تــري ـبــاس ـكــوفــي ،م ـف ــوض ج ـن ــاح ال ـي ــون ــان ،أن
إكسبو دبي قام بإدراج قضية تمكين المرأة ضمن األولويات،
ح ـي ــث ال ي ـ ــزال م ـس ـت ــوى م ـش ــارك ــة الـ ـم ــرأة ف ــي ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة
ً
ً
ضعيفا في المناصب اإلدارية العليا
عالميا ،وتمثيلها
األدنى
وال ـم ــرت ـف ـع ــة األجـ ـ ــر ،وفـ ــي عـ ــدد م ــن ال ـق ـط ــاع ــات ال ـت ــي يـهـيـمــن
عـلـيـهــا ال ــرج ــال .لــذلــك ف ــإن ط ــرح ه ــذا الـمـلــف فــي ه ــذا الـحــدث
الـعــالـمــي سـيـســاهــم دون أدن ــى شــك فــي مــواجـهــة أوج ــه عــدم
المساواة االقتصادية بين الجنسين من خالل توجيه الجهود
الـمـبــذولــة على مستويات التشريعات والـسـيــاســات والـبــرامــج
نحو زيــادة هــذه المشاركة والـقـضــاء على التمييز غير الواعي
بـيــن الجنسين فــي عـمـلـيــات الـتــوظـيــف والـتــدريــب والـتــرقـيــة ،ال
سيما في الدول النامية.

11

 ١٥جمــادى األولى  ٢٠ | 144٣ديســمبر  | ٢٠٢١العــدد  | ١٥١٥٨االثنين

منظومة التعليم في اإلمارات تمكنت من اجتياز الجائحة

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

دبي-البيان
ّ
َّ
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج
نظمت
األمم المتحدة اإلنمائي جلسة نقاشية خالل فعاليات اإلعالن
عن نتائج «مؤشر المعرفة العالمي  ،»2021والتي أقيمت في
ملتقى األمــم المتحدة بمنطقة الـفــرص  -إكسبو  2020دبــي.
وجاءت الجلسة النقاشية بعنوان ُ
«صنع السياسات في عصر
مجتمع المعرفة» .وتولى الدكتور هاني تركي ،مدير «مشروع
ال ـم ـع ــرف ــة» ل ــدى ال ـم ـك ـتــب اإلق ـل ـي ـمــي ل ـبــرنــامــج األمـ ــم الـمـتـحــدة
اإلن ـم ــائ ــي ب ــال ــدول ال ـعــرب ـيــة ،إدارة الـجـلـســة .وتـضـ َّـمـنــت قــائـمــة
المتحدثين في الجلسة معالي حسين الحمادي وزير التربية
والـتـعـلـيــم ،وال ــدك ـت ــور ط ــارق ش ــوق ــي ،وزي ــر الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم
ال ـم ـصــري ،وأح ـمــد ال ـه ـنــانــدة ،وزي ــر االق ـت ـصــاد الــرقـمــي وري ــادة
األعـ ـمـ ــال بــال ـم ـم ـل ـكــة األردن ـ ـيـ ــة ال ـه ــاش ـم ـي ــة ،وال ــدكـ ـت ــورة ف ــادي ــة
كيوان ،المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.

تميز

َّ
وأكد معالي حسين الحمادي في الجلسة َّ
أن الجهوزية التي
َّ
َّ
تتمتع بها المنظومة التعليمية في اإلمارات مكنت الدولة من
اجتياز األزمة التي تسبَّبت فيها جائحة «كوفيد »-19بسالمة،
وإع ــادة التعليم الـحـضــوري فــي الـمــدارس والـجــامـعــات .وقــال
مـعــالـيــه« :يـتـمـيــز الـتـعـلـيــم بـقــدرتــه عـلــى االس ـت ـفــادة مــن بعض
الـ ُـمـ َـمـ ِّـكـنــات ،كــالـتـقـنـيــة واالت ـص ــال؛ فـفــي دول ــة اإلمـ ــارات ،اتـخــذ
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد ب ــن راش ـ ــد آل م ـك ـت ــوم ،نــائــب
رئـيــس الــدولــة رئـيــس مجلس ال ــوزراء حــاكــم دبــي ،رعــاه الـلــه،
ق ــراراً فــي عــام  ،2012بــإطــاق مـشــروع وطـنــي لتمكين التقنية

دبي-عبيريونس
أكد فيليب ريبيتو المفوض التجاري ومدير الجناح التشيلي
فــي إكـسـبــو  2020دب ــي ،ل ـ «ال ـب ـي ــان» ،أن م ـشــاركــة ب ــاده في
الحدث العالمي ،زادت من التفاعل مع المورّدين الرئيسيين
فــي الـمـنـطـقــة ،كـمــا فـتـحــت الـمـجــال لــدخــول أس ــواق جــديــدة
ونــاش ـئــة ،خــاصــة وأن دب ــي تـعــد بـمـثــابــة مــركــز رئـيـســي إلع ــادة
التصدير ألسواق المنطقة التي تحفل بفرص كبيرة في قطاع
األغذية.
وأض ـ ـ ــاف :ن ــري ــد أن ن ـس ـت ـف ـي ــد مـ ــن م ـن ـص ــة إك ـس ـب ــو ل ـن ـقــول
للعالم :إنـنــا مستعدون للخطوة التالية ،ونــدرك أن العالم
يتغير وكذلك قطاعات األعـمــال .وذكــر :نريد أن نكون عامال ً
ل ـل ـت ـغ ـي ـيــر م ــع ال ـب ـل ــدان األخـ ـ ــرى ال ـت ــي ت ـس ـع ــى إلحـ ـ ــداث تـغـيـيــر
إي ـج ــاب ــي ف ــي هـ ــذا ال ـك ــوك ــب م ــن أجـ ــل خ ـل ــق م ـس ـت ـق ـبــل أف ـضــل
للبشرية جمعاء.

حسين الحمادي:
اإلمارات أطلقت مشروعاً
وطنياً من أجل استشراف
المستقبل

فـ ــي ق ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـي ــم وإطـ ـ ــاق م ـن ـظ ــوم ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ــذكـ ــي فــي
الــدولــة .ويـنـطــوي هــذا الـقــرار على اسـتـشــراف للمستقبل وفكر
ســابــق لـعـصــره» .وتـطـ َّر ق معاليه إلــى قــدرة منظومة التعليم
في اإلمارات على التجاوب مع أزمة جائحة كوفيد  ،19فقال:
ك ـ ّـن ــا مـسـتـعــديــن ت ـم ــام ـ ًـا ،ولــدي ـنــا الـبـنـيــة ال ـج ــاه ــزة ال ــازم ــة ،لــذا
ل ــم ن ـح ـ َـت ــجْ س ــوى ت ـقــديــم ُع ـط ـلــة ال ــرب ـي ــع ال ـمــدرس ـيــة أسـبــوعـيــن
قـبــل مــوعــدهــا الــرسـمــي ،كــي نـتـ َّ
ـأكــد مــن ق ــدرة الـ ُـمـعـلـمـيــن على
التعامل مع منظومة التعليم عن ُبعد .وكررنا األمر نفسه مع
الـجــامـعــات .ول ــذا ،بـحـمــد لـلــه لــم يـحــدث لــديـنــا أي تــوقـيــف في
التعليم باإلمارات.

معرفة

فيما تـحــدث الــدكـتــور طــارق شــوقــي ،عــن تجربة بنك المعرفة
الـ ـمـ ـص ــري ،الـ ـ ــذي ت ـ ـ َّـم إطـ ــاقـ ــه فـ ــي ع ـ ــام  ،2016بـ ـه ــدف ن ـقــل
ً
مجانا للشعب
المعرفة مــن مختلف أنـحــاء العالم وإتاحتها
ال ـم ـص ــري ،عـ ـ ــا ّداً َّ
أن ال ـب ـن ــك ي ـم ـ ِّـث ــل ال ـع ـم ــود ال ـف ـق ــري لـلـنـهـضــة
الـمـعــرفـيــة ال ـتــي تـشـهــدهــا جـمـهــوريــة مـصــر الـعــربـيــة ،ويـحـظــى
بــدعــم كــامــل م ــن الـحـكــومــة ال ـم ـصــريــة ،وي ـح ـتــوي عـلــى أح ــدث
م ــا ت ـ َّ
ـوص ــل إل ـي ــه ال ـع ـل ــم س ـ ــواء ف ــي ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي وال ـك ـت ــب
اإللكترونية أو التعليم ما قبل الجامعي والجامعي والعالي
أن لبنك المعرفة المصري دوراً
ُّ
التخصصات ،مؤكداً َّ
وفي كل
ّ
ً
ُ
كـبـيــراً ومـهـمــا فــي نـشــر الـمـعــرفــة وأن ــه سـيـسـتـمـر فــي لـعــب هــذا
الدور في المستقبل.

تهنئة

وب ـ ــدوره ،ت ـق ـ َّـدم أح ـمــد ال ـه ـنــانــدة بــالـتـهـنـئــة إل ــى دول ــة اإلمـ ــارات

المفوض التجاري التشيلي:

دخلنا أسواقاً
جديدة عبر دبي

مزايا

وح ــول تـمـيــز ج ـنــاح تـشـيـلــي ف ــي إك ـس ـبــو وطـبـيـعــة الــرح ـلــة فــي
قــاعــدة أنـتــاركـتـيـكــا ،ق ــال :نــريــد مــن خ ــال جـنــاحـنــا أن نـحــاكــي
ق ــاع ــدة أن ـتــارك ـت ـي ـكــا ،فــوض ـع ـنــا م ـج ـس ـمــات ل ـل ـب ـطــريــق ،لـ ُنـظـهــر
ل ـل ــزوار أن لــدي ـنــا الـكـثـيــر م ــن األش ـي ــاء ال ــرائ ـع ــة ،وذلـ ــك بـهــدف
اسـتـقـطــاب الـسـيــاح الـمـحـلـيـيــن والــدولـيـيــن إل ــى بــادنــا .تشيلي
ه ــي ب ـل ــد ال ـم ـت ـن ــاق ـض ــات ،وت ـت ـم ـي ــز ب ــأق ــال ـي ــم م ـت ـن ــوع ــة ت ـت ـي ــح لـنــا
االس ـت ـم ـتــاع ب ـمــزايــا م ـن ــاخ م ـع ـتــدل ف ــي ال ـص ـيــف وال ـش ـت ــاء ،مــع
إمكانية استكشاف الغابات في أقصى الجنوب بغض النظر
عــن الــوقــت خ ــال ال ـع ــام .وت ـعــد ه ــذه األقــال ـيــم مـتــداخـلــة عبر
م ـشــاهــد طـبـيـعـيــة س ــاح ــرة ،وم ــراك ــز عـلـمـيــة رئ ـي ـس ـيــة ل ــدراس ــة
الـ ـك ــون م ـث ــل ال ـم ــراص ــد ال ـف ـل ـك ـيــة ف ــي ش ـم ــال الـ ـب ــاد ،وم ــراك ــز
أخ ــرى الـمـغــامــرات الـسـيــاحـيــة الـمــوزعــة عـلــى ام ـتــداد أقــالـيـمـنــا
الشاسعة.

لـفــوزهــا بــالـمــركــز األول عـلــى مـسـتــوى مـنـطـقــة ال ـشــرق األوس ــط
ً
عالميا في «مؤشر المعرفة العالمي،
وشمالي إفريقيا والــ11
َّ
 ،»2021وق ــال َّ
إن الـسـيــاســات والـتـشــريـعــات يـجــب أن تـتـمــتــع
ُّ
بــالـمــرونــة الـكــافـيــة السـتـيـعــاب الـتـحــول الــرقـمــي ال ــذي نـشـهــده،
م ــؤك ــداً َّ
أن الـعــالــم يـعـيــش ال ـيــوم عـصــر ال ـت ـحـ ُّـول بــالـكــامــل ،وال
يقتصر هــذا عـلــى الـتـحـ ُّـول الــرقـمــي فـحـســب ،وإنـمــا يـمـتــد أيـضـ ًـا
ُّ
التحول السياسي واالقتصادي والعلمي والمعرفي،
ليشمل
ِّ
ُّ
َّ
مـشـيــراً إلــى أن الـتـحــول الــرقـمــي هــو الـمـمــكــن لـجـمـيــع علميات
ُّ
التحول التي يم ُّر بها العالم في الوقت الراهن.

تقدم

ف ـي ـمــا ت ـح ــدث ــت ال ــدك ـت ــورة ف ــادي ــة ك ـي ــوان ع ــن وضـ ــع الـ ـم ــرأة فــي
العالم العربي ،بالمقارنة بوضعها في العالم ،وتأثير جائحة
«ك ــوف ـي ــد »-19فــي الـنـســاء فــي الـمـنـطـقــة ،فـقــالــتُ « :ي ـع ـ ُّـد وضــع
الـ ـم ــرأة ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي أس ـ ــوأ ن ـس ـب ـي ـ ًـا ،م ـق ــارن ــة بــوضـعـهــا
عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم فــي بـعــض الـمـجــاالت ،ولـكــن فــي بعض
الـمـجــاالت األخــرى قــد يـكــون أفـضــل .وخــافـ ًـا لـلـصــورة السلبية
الـنـمـطـيــة عــن ال ـم ــرأة فــي الـعــالــم ال ـعــربــي ،فـقــد ت ـكــون الـنـســاء
العربيات في مواقع متقدمة في العديد من المجاالت؛ فعلى
سبيل المثال ،النساء العربيات متقدمات في المهام الطبية
والصحية والتربوية ،ويشغلن فيها الصفوف األمامية».
وأضــافــت َّ
إن «دول الـخـلـيــج الـعــربــي حـ َّـقـقــت أرقــامـ ًـا متقدمة
ل ـل ـغــايــة ف ــي اخ ـت ـي ــار ال ـب ـن ــات ل ـل ـت ـخـ ُّ
ـص ـصــات ال ـع ـل ـم ـيــة والـتـقـنـيــة
كالهندسة ،الطب ،والعلوم والتكنولوجيا ،إال أننا ال يمكننا
أن ُن ـع ـ ِّـم ــم ذل ـ ــك ع ـل ــى س ــائ ــر الـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة؛ َّ
ألن ال ـظ ــروف
السائدة في كل دولة تختلف عن األخرى».

ال ـت ــروي ـج ـي ــة ،ح ـي ــث ن ـظ ـم ـن ــا أن ـش ـط ــة م ـت ـع ـل ـق ــة ب ــاالبـ ـتـ ـك ــارات
الـتـشـيـلـيــة ،وال ـت ــروي ــج لـمـنـتـجــات م ــن ش ـمــال تـشـيـلــي ،فـضـا ً
عن أنشطة للترويج البتكارات رواد األعمال التشيليين .كما
نقيم أنشطة رياضية ،وهــذا يتيح لنا استعراض المنتجات
والـثـقــافــة والـطـبـيـعــة والـمـنــاطــق الـسـيــاحـيــة .وأعــددنــا تـجــارب
سياحية مختلفة ومتنوعة للزوار ،منها تجربة بصرية تتيح
للزوار رؤية صور عن وجهاتنا السياحية ،بدءاً من اللحظة
ال ـتــي يــدخ ـلــون بـهــا إل ــى ال ـج ـنــاح ،أم ــا الـتـجــربــة الـثــانـيــة مــن 3
الحسية
ديسمبر إلى  15يناير فهي عبارة عن غرفة للتجارب
ّ
ُتـمـ ّـكــن ال ــزوار مــن الـقـيــام بــزيــارة افـتــراضـيــة لمنطقة باتاغونيا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة .وس ـت ـق ــوم وك ــال ــة «خ ــدم ــة ال ـس ـي ــاح ــة ال ــوط ـن ـي ــة»
ال ـتــاب ـعــة ل ـ ــوزارة االق ـت ـص ــاد وال ـت ـن ـم ـيــة وال ـس ـيــاحــة ف ــي تـشـيـلــي
بتوفير هــذه التجربة خــال أسـبــوع الـسـيــاحــة ،الــذي سيقام
م ــا ب ـيــن  9إل ــى  15ي ـنــايــر ف ــي ج ـنــاح ـنــا ،وسـيـشـتـمــل األس ـب ــوع
ع ـلــى زيـ ــارة بـعـثــة ت ـجــاريــة م ــن تـشـيـلــي إل ــى إك ـس ـبــو ،وكــذلــك
إقامة ندوات وأنشطة مرتبطة بالقطاع لتعزيز حضورنا في
األسواق العالمية عبر إكسبو.

تميز

وحــول تميز العسل التشيلي ،أكــد أنــه مميز ألنــه يستخلص
من الطبيعة األصلية في جنوبي تشيلي ،ونقوم بالترويج في
اإلمارات للعسل أحادي الزهرة ومتعدد األزهار ،المستخرج
م ــن أش ـج ــار أول ـم ــو ال ـت ــي ال ت ـت ــواج ــد إال ف ــي ت ـش ـي ـلــي .وتـسـلــط
مـجـمــوعــة م ــن ال ـش ــرك ــات الـتـشـيـلـيــة ال ـض ــوء ع ـلــى مـنـتـجــاتـهــا
م ــن ال ـع ـســل ع ـلــى مـ ــدار أس ـب ــوع ك ــام ــل .وق ــد جـ ــاءت فـكــرة
الـفـعــالـيــة عـلــى خـلـفـيــة اإلق ـب ــال الـكـبـيــر وال ـح ـضــور الـمـتــزايــد
لـمـنـتـجــات الـعـســل الـتـشـيـلــي فــي أس ــواق اإلمـ ــارات ،وأج ــزاء
أخــرى من دول الخليج والمنطقة .وتتميز بعض منتجات
ال ـع ـس ــل ال ـت ـش ـي ـل ــي الـ ـمـ ـت ــواف ــرة فـ ــي اإلم ـ ـ ـ ــارات ب ــأن ـه ــا
مـعـتـمــدة كـعــامــل بــاتــاغــونـيــا ال ـف ـعــال (،)APF
وهي تكنولوجيا علمية تشهد على الفعالية
ال ـ ـم ـ ـضـ ــادة ل ـل ـب ـك ـت ـي ــري ــا ل ـل ـع ـس ــل ال ـت ـش ـي ـل ــي
المحلي .كما نظمنا جلسة لتذوق عينات
م ــن ال ـع ـس ــل داخ ـ ــل ال ـج ـن ــاح ،وتـ ــم خ ــال
الجلسة إطالع الحضور على عمليات إنتاج
ال ـع ـس ــل ف ــي ت ـش ـي ـلــي ،واألن ـظ ـم ــة الـمـتـعـلـقــة
ب ـم ــراق ـب ــة ال ـص ـح ــة ال ـن ـب ــات ـي ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
مشاركة تجربة مربي النحل.

فرصة

وع ــن ال ـف ـعــال ـيــات ال ـتــي يـقــدمـهــا ال ـج ـنــاح ل ـجــذب ان ـت ـبــاه ال ــزوار
التفاعلي ،أكد فيليب ريبيتو ،أن منصة إكسبو الرائعة تمثل
فــرصــة مـثــالـيــة ل ـبــادنــا لـتـسـلـيــط ال ـضــوء عـلــى مـنـتـجــاتـنــا وعـلــى
ال ـم ـشــاهــد الـطـبـيـعـيــة ال ـخ ــاب ــة وال ـت ـق ـن ـيــات الـ ــرائـ ــدة ،وسـعـيـنــا
لالستغالل األمثل لهذه الفرصة الرائعة.
وأضـ ــاف :ن ـقــوم بـتـنـظـيــم مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة مــن األنـشـطــة
» من فعاليات الجناح التشيلي | من المصدر

» فيليب ريبيتو
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تحكي قصص
األبطال الملهمة
الرياضة في «إكسبو» ..هـوية الشعوب 2-1
دبي-عدنانالغربي -تصوير-غالمكاركر

ه ــذه اإلنـ ـج ــازات ،م ـكــانــة ال ــري ــاض ــة ف ــي ح ـيــاة ال ـش ـع ــوب ،ح ـيــث تـفـخــر
الـعــديــد مــن ال ــدول الـمـشــاركــة فــي «إكـسـبــو» ،بــإرثـهــا الــريــاضــي ،الــذي
يبرز مكانتها التاريخية ،وإسهاماتها في الحركة الرياضية العالمية،
وبإنجازات أبطالها.

مــع ام ـتــزاج الـمــوسـيـقــى بـشــذى الـعـطــور الـمـتـنــاثــرة فــي أج ــواء «إكـسـبــو
 2020دبــي» ،ومظاهر البهجة تتخلل األجــواء عبر األجنحة واألروقــة
الفاصلة بينها ،يتلمس الزوار مع خطواتهم ،تاريخ العالم في كافة
الـمـجــاالت ،كــل بـلــد يـبــدع فــي اإلع ــان عــن نـفـســه ،ويـبــرز مــا لــديــه من
معالم.
ولـعــل الـتــاريــخ الــريــاضــي وارت ـبــاطــه األص ـيــل بــاإلن ـســان ،بـمــا فـيــه من
أفــراح وأتــراح ،ونتائج وبطوالت وإنـجــازات ،جعل العديد من الــدول
الـمـشــاركــة فــي هــذا الـمـحـفــل الـعــالـمــي الـكـبـيــر ،تـكـشــف عـمــا لــديـهــا من
أساطير ومنشآت ،واستضافات وإنجازات رياضية ،كانت ،وال تزال،
مضرب األمثال.

هوية الشعوب

م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد ال ـم ـه ـن ــدس أح ـم ــد ال ـخ ـط ـي ــب ،ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو  2020دبــي ،أن الرياضة لغة
تــوحــد الـعــالــم ،وهــويــة الـشـعــوب ،لــذلــك تـحـتـ ّـل ج ــزءاً أســاسـيــاً ضمن
الـفـعــالـيــات الـتــي يـحـتـضـنـهــا إكـسـبــو  2020دب ــي ،عـلــى م ــدار  6أشـهــر،
لكونها جزءاً ال يتجزأ من حياة المجتمعات والشعوب ،فهي قادرة
على تغيير حياة الناس لألفضل ،ونشر السعادة بينهم ،ولها القدرة
على تقريب الناس ،رغم اختالف جنسياتهم وأديانهم ،كما أصبحت
تلعب دوراً حيوياً في المجتمع ،فهي أداة تنمية وترفيه وجذب.
وأوضــح أن اإلنسان والثروة البشرية ،محور إكسبو  ،2020الذي
ي ـع ـ ّد أح ــد أه ــم األحـ ــداث الـعــالـمـيــة م ــن حـيــث ال ـص ــدى ،ل ــذا ،تـحــاول
ال ـ ــدول ال ـم ـش ــارك ــة ،إب ـ ــراز ت ــاري ـخ ـه ــا ال ــري ــاض ــي ال ـح ــاف ــل ب ــال ـن ـج ــاح ــات،
وأساطير صنعوا األمجاد وألهموا العالم.

كنوز تراثية

ل ــذل ــك ،لـيــس غــري ـبــاً أن «إك ـس ـبــو» ال ــذي يـحـتـضــن ال ـعــديــد م ــن الـكـنــوز
الثقافية والتراثية ،أن تتباهى كل دولة بما لديها من عمق تاريخي،
وبـمــا قــدمـتــه للبشرية فــي مـجــال الـثـقــافــة والـعـلــوم اإلنـســانـيــة ،وأيـضــاً
ما حققه أبطالها في المحافل الرياضية ،العالمية منها واألولمبية،
األمر الذي جعل صور األبطال والنجوم والبطوالت ،تتصدر المشهد
فــي العديد مــن األجنحة ،فالرياضة هوية الشعوب .لــم يكن الهدف
م ــن ع ــرض اإلن ـج ــازات الــريــاض ـيــة ال ـخــالــدة وق ـصــص األب ـط ــال ،لـمـجــرد
ال ــوج ــود ف ــي ق ـلــب ال ـح ــدث ال ـع ــال ـم ــي ،ب ــل لـمـنـحـهــا ق ـي ـمــة مـضــاعـفــة،
لكونها جزءاً ال يتجزأ من تاريخ البشرية ،يسهم في إضاءة مستقبل
األجـيــال المقبلة ،وهــو أحــد األهــداف الرئيسة التي يسعى لتحقيقها
«إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي» ،وي ـت ــرج ــم ش ـع ــاره «ت ــواص ــل ال ـع ـق ــول ،وصـنــع
المستقبل».

فعاليات دولية

وق ــال الـخـطـيــب :الــريــاضــة حــاضــرة بـقــوة فــي إكـسـبــو  ،2020بــأشـكــال
مختلفة ،أوالً من خالل إتاحة الفرصة للزوار ،لممارسة هواياتهم
الـمـفـضـلــة ف ــي أل ـع ــاب مـخـتـلـفــة ،ت ـل ـبــي ك ــاف ــة األذواق ،ثــان ـيــاً
اس ـت ـضــافــة ف ـعــال ـيــات دول ـي ــة ج ــاذب ــة لـ ـل ــزوار ،م ـثــل سـبــاق
جـيــرو دي إيـطــالـيــا ،ال ــذي قـمـنــا بتنظيمه عـلــى مضمار
داخـ ــل إك ـس ـبــو  ،2020ب ـم ـشــاركــة أب ـط ــال عــالـمـيـيــن
في رياضة الدراجات الهوائية ،أمثال الكولمبي
اي ـغ ــان ب ـي ــرن ــال ح ــام ــل ال ـق ـم ـي ــص األص ـف ــر فــي
ط ــواف فــرنـســا  ،2019وال ـس ـلــوفــاكــي بـيـتــر
ســاغــان بـطــل الـعــالــم ،واإليـطــالــي إيـلـيــا
فـيـفـيــانــي ،الـمـتــوج بـتـسـعــة سـبــاقــات
كبرى ،وغيرهم من ألمع وأشهر
الدراجين.
كما قمنا بتنظيم سباقات
فــي الـجــري ،بـمـشــاركــة آالف

لحظات الفرح

إن «إكسبو  »2020الحدث العالمي الفريد من نوعه ،فرصة حقيقية
لتعزيز مفهوم اإلرث الرياضي ،وإحياء اإلنجازات والمحطات الخالدة
فــي تــاريــخ األم ــم ،وعــرضـهــا ل ـل ــزوار ،فــرصــة لـتــذكـيــر األج ـيــال بلحظات
الفرح والحزن التي كتب سطورها األبطال الملهمون وصناع األمجاد.
ت ـل ــك اإلن ـ ـج ـ ــازات وال ـق ـص ــص ال ــري ــاض ـي ــة ال ـح ــاض ــرة ف ــي «إك ـس ـب ــو»،
تعزز دور اإلمــارات كحلقة تــواصــل مــع الـحـضــارات القديمة واألجـيــال
الـمـتـعــاقـبــة ،واسـتـمــرارهــا فــي كــونـهــا نـقـطــة الـتـقــاء حـضــاري ،كـمــا تبرز

الراحل مارادونا ملهم األجيال | البيان

أحمد الخطيب:
الرياضة تغير حياة الناس
لألفضل

ال ـع ــدائ ـي ــن م ــن مـخـتـلــف ال ـج ـن ـس ـيــات ،م ــن داخـ ــل ال ــدول ــة وخ ــارج ـه ــا،
م ــا يـعـكــس ال ـن ـس ـيــج الـمـجـتـمـعــي ل ــدول ــة اإلمـ ـ ــارات ،وأه ـ ــداف ال ـحــدث
ال ـعــال ـمــي ف ــي تـغـيـيــر ح ـي ــاة ال ـن ــاس ل ــأف ـض ــل ،م ــن خ ــال ن ـشــر الــوعــي
بأهمية ممارسة الرياضة ،للحفاظ على الصحة ،وتحقيق السعادة،
وشــارك األسـطــورة يوسين بولت ،في إحــدى فعاليات الـجــري ،دعماً
ألصحاب الهمم.

قصص ناجحة

وأضـ ـ ـ ــاف :يـ ــواصـ ــل إك ـس ـب ــو اإللـ ـ ـه ـ ــام ،مـ ــن خ ـ ــال س ـ ــرد ال ـق ـص ــص
الناجحة ،واستضافة أساطير خالدة في تاريخ الرياضة العالمية،

أ حمد الخطيب

 3كنوز تتصدر
المشهد
في جناح
أوروغواي

دبي-البيان
ي ـح ـكــي ج ـن ــاح أوروغ ـ ـ ــواي ف ــي «إك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي» واح ـ ــدة مــن
أج ـم ــل ال ـق ـص ــص حـ ــول والدة أول ب ـط ــول ــة ل ـك ــأس ال ـع ــال ــم ال ـتــي
استضافتها األوروغ ــواي فــي  1930بـعــدمــا تــم اخـتـيــارهــا مــن ِقبل
االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة ال ـقــدم (فـيـفــا) فــي مــؤتـمــر بــرشـلــونــة فــي 18
م ــاي ــو  ،1929ح ـيــث إن أوروغـ ـ ــواي سـتـحـتـفــل ب ــال ــذك ــرى الـمـئــويــة
الس ـت ـقــال ـهــا وك ــذل ــك ل ـح ـف ــاظ م ـن ـت ـخــب ب ــاده ــا ل ـك ــرة ال ـق ــدم عـلــى
ذهـبـيــة ال ــدورة األولـمـبـيــة الـصـيـفـيــة ع ــام ُ ،1928
وتـعـتـبــر الـبـطــولــة
األولـ ــى ال ــوح ـي ــدة م ــن ضـمــن جـمـيــع نـهــائـيــات ك ــأس ال ـعــالــم الـتــي
لــم يـكــن بـهــا تـصـفـيــات مــؤهـلــة .وتــركــز أوروغ ــواي عـلــى اسـتـعــراض
قـصــة أول بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم فــي «إكـسـبــو  2020دب ــي» ألنـهــا
إرث ال ي ـق ــدر بـثـمــن وجـ ــزء ال ي ـت ـجــزأ م ــن تــاري ـخ ـهــا ،وت ـمــاش ـيـ ًـا مــع
حملة الـتــرويــج الستضافتها كــأس الـعــالــم  2030إلحـيــاء ذكــرى
أول بطولة.

فكرة

ويـتـصــدر ،كــأس جــول ريـمـيــه أول نسخة لـكــأس الـعــالــم ،والـتــي

كرة مونديال  1930في أول نسخة | البيان

ف ــاز بـهــا مـنـتـخــب أوروغـ ــواي ع ــام  1930و ،1950الـمـشـهــد داخــل
الـجـنــاح .وكــانــت هــذه الـكــأس تـحـمــل اســم «ك ــأس الـنـصــر» ،لكن
ُ
أع ـي ــدت تـسـمـيـتـهــا الح ـق ـ ًـا ع ـلــى اس ــم رئ ـي ــس «ف ـي ـفــا» ج ــول ريـمـيــه
الــذي تــولــى رئــاســة «فـيـفــا» بـيــن  1921و 1954تـكــريـمـ ًـا لــه باعتباره

األب ال ــروح ــي ل ـل ـب ـطــولــة وص ــاح ــب ف ـك ــرت ـه ــا ،وقـ ــد ك ــان ــت ال ـك ــأس
مـصـنــوعــة مــن الـفـضــة ومـطـلـ ّيــة بــالــذهــب ،ذات قــاعــدة زرق ــاء من
الـ ــازورد تـحـمــل أس ـمــاء الـمـنـتـخـبــات الـتــي ف ــازت بـهــا حـتــى 1970
ص ـ ِّـو َ
وقــد ُ
رت بـنايكي آلـهــة الـنـصــر عـنــد الـيــونــان ،وقــام بتصميمها

و«الواري»
«بربادوس» ..الكريكيت
ّ
دبي-البيان

الكريكيت.

ت ـج ـت ــذب ج ــزي ــرة «بـ ـ ــربـ ـ ــادوس» ،ال ـس ـي ــاح ع ـب ــر ش ــواط ـئ ـه ــا،
وطقسها الجميل ،لكنها أيـضـ ًـا جــزيــرة عاشقة للرياضة،
وسط البحر الكاريبي.
كما هــو الـحــال فــي الـبـلــدان األخــرى فــي الـكــاريـبــي ،ذات
ال ـت ــراث االس ـت ـع ـمــاري ال ـبــري ـطــانــي ،ف ــإن الـكــريـكـيــت تـحـظــى
بـشـعـبـيــة ك ـب ـيــرة ف ــي ال ـج ــزي ــرة ،وت ـع ــد ال ــري ــاض ــة األولـ ــى فــي
البالد ،التي تطلق على نفسها «بلد الكريكيت».

منافسات

تاريخ

ت ـس ـت ـعــرض «ب ـ ــرب ـ ــادوس» إرث ـه ــا ال ــري ــاض ــي ،وأب ـطــال ـهــا
داخــل جناحها ،وفــي مقدمهم صاحب
االمـتـيــاز الـسـيــر غــارفـيـلــد ســوبــرز،
الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ــزي ـ ــن صـ ـ ـ ـ ــوره أح ـ ــد
زواي ــا الـجـنــاح ،باعتباره
ب ـ ـ ـط ـ ـ ـاً ق ـ ـ ــوم ـ ـ ـي ـ ـ ـ ًـا ف ــي
«بربادوس»،
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ك ـ ـ ــل
العصور
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ

تـفـتـخــر «بـ ــربـ ــادوس» ،كــون ـهــا ب ـلــد ال ـكــري ـك ـيــت ،وي ـب ــدو ذلــك
واضـ ـ ـح ـ ـ ًـا داخ ـ ـ ــل ال ـ ـج ـ ـن ـ ــاح ،ال ـ ـ ــذي يـ ـت ــزي ــن ب ـع ـص ــي وكـ ـ ــرات
الـكــريـكـيــت الـخـشـبـيــة ال ـم ـص ـغــرة ،وإبـ ــراز الـكــريـكـيــت كـلـعـبــة
ج ـمــاه ـيــريــة ،ون ـش ــاط اج ـت ـم ــاع ــي ،وم ـن ــاف ـس ــات وط ـن ـي ــة ،بــل
إن الكثير مــن الـبــاربــادوسـيـيــن ،يـكــرســون حياتهم مــن أجل
الكريكيت .وإلــى جانب الكريكيت ،تستعرض «بربادوس»
لـعـبــة «ال ـ ـ ّ
ـواري» ،تـحــت ع ـنــوان أل ـعــاب بــاربــادوس ـيــة ،حيث
يتم عرض لوحة «الـ ّ
ـواري» ،من تصميم ويليام لي فارنوم
بادلي ،من خشب الماهوغني ،و 12بذرة «بندق قارح»
«االســم العلمي :سيسالبينيا بوندوك»
رم ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ،وي ـ ــرج ـ ــع أص ـ ـ ــل ل ـع ـب ــة
الــوراي إلــى شمال أفريقيا،
وهـ ــي واح ـ ــدة م ــن أق ــدم
األلعاب في العالم.
كـ ـ ـمـ ـ ــا يـ ـسـ ـتـ ـعـ ــرض
ال ـ ـج ـ ـن ـ ــاح ،ل ـع ـب ــة
ال ـض ــام ــة ،وه ــي
لعبة لوحية.

دبي-
البيان

نيا
إل
ي
ا كي
ود كيبشوج ..هن

يـ ـسـ ـتـ ـع ــرض الـ ـجـ ـن ــاح
ال ـك ـي ـنــي ف ــي مـنـطـقــة ال ـفــرص
بـ«إكسبو  2020دبــي» الــوجــه المزدهر
لكينيا وثقافاتها والفرص المثالية لصنع الريادة التي تتيحها،
وب ـمــا أن كـيـنـيــا قــدمــت لـلـعــالــم أش ـهــر ال ـعــدائ ـيــن ف ــي سـبــاقــات
الجري الذين كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب في األلعاب
األولمبية وبطوالت العالم أللعاب القوى وسباقات الماراثون
في مختلف أنحاء العالم .وتقديراً إلنجازات رياضييها ،يضع
ال ـج ـنــاح الـكـيـنــي ص ــورة عـمــاقــة ل ـل ـعــداء إل ـي ــود كـيـبـشــوج أحــد
أساطير الجري في العالم.

بطل

كان إليود عدّ اءً من الطراز العالمي في مضمار السباق قبل

انتقاله
إلى
سباقات
ال ـ ـط ـ ــري ـ ــق .وب ـ ـع ـ ــد أن
أصـ ـ ـب ـ ــح ب ـ ـط ـ ــل ال ـ ـع ـ ــال ـ ــم ف ــي
سـ ـبـ ــاق مـ ـس ــاف ــة  5000مـ ـت ــر فـ ــي ع ــام
 ،2003وصــل إلــى منصة الـتـتــويــج األولـمـبـيــة لـفــوزه فــي سباق
نفس المسافة في أثينا وبكين ،لكنه تعرض إلصابة في أوتار
الــرك ـبــة أث ـنــاء االس ـت ـعــداد لــأل ـعــاب األولـمـبـيــة فــي ل ـنــدن 2012
ومن َثم لم يتأهل ضمن فريق كيني قوي.
وم ـنــذ ذل ــك ال ـح ـيــن ،ف ــاز إل ـي ــود ب ــ 11س ـبــاق م ــاراث ــون مــذهـا ً
من أصــل  12سباقاً شــارك فيها .وحقق نجاحاً كبيراً في عام
 ،2016حيث سجل رقماً قياسياً في سباق ماراثون لندن قبل
أن يحصل على الميدالية الذهبية األولمبية البعيدة المنال
بأداء رائع في ريو دي جانيرو ،وهو أكبر هامش فوز في دورة
األلعاب األولمبية لمدة  44عاماً.
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ت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك األرج ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ــن ف ــي
«إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي» ب ـج ـن ــاح يـحـمــل
شـعــار «عــالــم مــن ال ـف ــرص» ،يـسـتـعــرض الـتـنــوع الـثـقــافــي لبلد
الـتــانـغــو وإم ـكــانــاتــه الـمـتـنــوعــة فــي م ـجــال الـتـصــديــر والـصـنــاعــة
والزراعة والطاقة المتجددة والعلوم والتكنولوجيا .وبالرغم
م ــن ت ـن ــوع م ـح ـت ــوي ــات ال ـج ـن ــاح ،إال أن األرج ـن ـت ـي ــن ت ــرك ــز عـلــى
«إرثـ ـه ــا ال ــري ــاض ــي» ك ـع ــام ــل جـ ــذب لـ ـلـ ــزوار ،م ــن خـ ــال ع ــرض
صــور ومشاهد عن مسيرة األسـطــورة الراحل دييغو مارادونا
والساحر ليونيل ميسي ،فالثنائي «فخر التانغو».
و ُيـعـتـبــر م ــارادون ــا ال ــذي تــوفــي فــي نــوفـمـبــر  2020عــن عمر
يـنــاهــز  60ع ــام ــاً ،م ــن أع ـظــم الع ـبــي ك ــرة ال ـق ــدم ،وك ــان قــائــداً
لمنتخب بالده الذي فاز بكأس العالم في عام  ،1986وقدم
أداءً فردياً رائعاً ،وخالل مسيرته على مستوى األندية ،لعب
لصالح برشلونة وكذلك نابولي الذي فاز معه بلقب الدوري
اإليطالي مرتين.

اعتزال

لقد زارنا الفرنسي زين الدين زيدان ،واإليطالي باولو مالديني،
وال ـ ـم ـ ــدرب اإليـ ـط ــال ــي روبـ ــرتـ ــو م ــان ـش ـي ـن ــي ،واإليـ ـ ـف ـ ــواري دي ــدي ــه
دروغ ـب ــا ،واألرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل م ـي ـســي ،وغ ـيــرهــم م ــن الـنـجــوم
ال ـك ـب ــار ،وك ــل ه ــؤالء تـفـتـخــر ب ـهــم أج ـن ـحــة دول ـه ــم ،وتـعـتـبــرهــم
ركــائــز أســاسـيــة إلبــراز إرثـهــم الــريــاضــي ،ومــا قــدمــوه للعالم من
مــواهــب فــي تــاريــخ الــريــاضــة ،وه ــم أي ـضــاً عـنــاصــر ج ــذب لـلــزوار
لــزيــارة األجنحة ،على سبيل المثال ،يشكل األسـطــورة دييغو
مارادونا ،أيقونة الجناح األرجنتيني.
وأوض ـ ــح ال ـم ـه ـن ــدس أح ـم ــد ال ـخ ـط ـي ــب ،أن ال ـه ــدف الــرئ ـيــس
إلك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي ،ه ــو ج ـم ــع ال ـع ــال ــم ،وت ـع ــزي ــز ال ـع ــاق ــات

الــدولـيــة ،وتسليط الـضــوء عـلــى أهـمـيــة الـتـنــوع الـثـقــافــي ،وعــدة
أهـ ــداف أخـ ــرى ،م ـش ـيــراً إل ــى أن ال ــري ــاض ــة طــريــق قـصـيــر وسـهــل
ل ـت ــرج ـم ــة ش ـع ــار الـ ـحـ ــدث ال ـع ــال ـم ــي «تـ ــواصـ ــل ال ـع ـق ــول وص ـن ــع
ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل» ،ألنـ ـه ــا ل ـغ ــة ت ـف ـه ـم ـه ــا كـ ــل الـ ـشـ ـعـ ــوب ،وج ــاذب ــة
لـلـجـمـيــع ،وأض ـ ــاف :يـتـمـيــز إك ـس ـبــو  ،2020ب ــإب ــراز إرث ال ــدول
وإن ـجــازات ـهــا فــي مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت ،واإلرث الــريــاضــي ج ــزء ال
ي ـت ـجــزأ م ــن ت ــاري ــخ ال ـب ـشــريــة ،لـ ــذا ،ت ـح ــرص ال ـعــديــد م ــن ال ــدول
الـمـشــاركــة ،عـلــى إب ــرازه وإحـيــاء ذاك ــرة ال ــزوار ،بـمــا حققته من
إنجازات رياضية ملهمة ،الرياضة فخر الشعوب ،ونحن نفخر
بالدور الكبير الذي يلعبه إكسبو  2020لترسيخ هذا اإلرث.

أح ـ ــرز م ـ ــارادون ـ ــا  34ه ــدف ــاً ف ــي  91م ـش ــارك ــة ل ــه م ــع مـنـتـخــب
األرجنتين ،حيث ّ
مثل بلده في أربع نسخ من بطولة
ك ــأس ال ـعــالــم ،وق ــاد مـنـتـخــب ب ــاده إلــى
ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة فــي إيـطــالـيــا في
ع ــام  ،1990ح ـي ــث خ ـس ــروا
أمـ ــام أل ـم ــان ـي ــا ال ـغــرب ـيــة،
قبل أن يحمل شارة
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة مـ ـجـ ــدداً
فـ ـ ـ ـ ـ ــي أم ـ ـ ــري ـ ـ ـك ـ ـ ــا
 ،1994ل ـك ـنــه

ال ـن ـح ــات ال ـف ــرن ـس ــي أب ـي ــل الف ـل ــور ،وه ــي ت ـح ـمــل ع ـل ــى رأس ـه ــا
قــدراً ذهـبـيـ ًـا رمــزاً لتتويج الـفــريــق المنتصر بالبطولة ،ويبلغ
طــولـهــا  35ســم ،وزنـهــا  3.8كـجــم .وبـعــد أن ف ــازت الـبــرازيــل
بالكأس للمرة الثالثة في  1970امتلكت كــأس جــول ريميه
إلــى األبــد مــا دفــع ذلــك «فـيـفــا» إلــى إطــاق كــأس بــديــل وهي
النسخة الحالية.
إلى جانب نسخة كأس العالم ،يستعرض الجناح كرة
م ــون ــدي ــال  1930ف ــي أول ن ـس ـخــة ،وال ـت ــي ت ــوج ــت أوروغ ـ ــواي
بـلـقــب ب ـطــل أول ك ــأس ل ـل ـعــالــم ،ع ـلــى ح ـس ــاب األرج ـن ـت ـيــن،
إث ــر فــوزهــا  ،2 - 4فــي الـمـبــاراة الـنـهــائـيــة لـلـبـطــولــة .ول ــم تكن
هناك كرة رسمية في النسخة األولى من كأس العالم عام
 ،1930ما تسبب في خالف بين األرجنتين وأوروغــواي قبل
المباراة النهائية حــول من يقدم كــرة الـمـبــاراة ،وتــم االتفاق
عـلــى تـغـيـيــرهــا بـيــن الـشــوطـيــن ،ويــرجــح أن يـكــون هــذا الـقــرار
ّأثر على نتيجة المباراة ،فقد كانت األرجنتين متقدمة 1 - 2
بـنـهــايــة ال ـش ــوط األول ،قـبــل أن يـتــم إدخـ ــال ك ــرة أوروغـ ــواي
األكـبــر حـجـمـ ًـا واألث ـقــل وزن ـ ًـا ،لـيـسـجــل فــريــق الـبـلــد المضيف
 3أه ــداف ويـتــوج بـطـاً لـلـعــالــم ..كـمــا حملت كــرة األرجنتين

«كوبا أمريكا»

يخطف كأس «كوبا أمريكا» أنظار زوار الجناح نظراً لحجمه
ً
الكبير أوالً
وثانيا لرمزيته التاريخية ،حيث تعد الكأس أول
نسخة لكأس بطولة أمريكا الجنوبية التي فــاز بها منتخب
أوروغواي في  1916عندما أقيمت البطولة ألول مرة في في
بوينس آيرس في األرجنتين ،وشارك فيها  4منتخبات وهي
الـبــرازيــل واألرجنتين وتشيلي ومنتخب أوروغ ــواي الــذي فاز
بــالـلـقــب دون أن يـتــوج بــالـكــأس ألن اتـحــاد أمــريـكــا الجنوبية
لـكــرة ال ـقــدم لــم يـقــدم كــأسـ ًـا لـلـبـطــولــة قـبــل أن ي ـتــدارك األمــر
وي ـق ــوم ب ـش ــراء كـ ــأس ف ــي عـ ــام  1917م ــن م ـت ـجــر م ـج ــوه ــرات
ي ــدع ــى «ك ـ ــازا إس ـك ــاس ــان ــي» ف ــي ب ـيــون ـيــس آي ــري ــس بـتـكـلـفــة 3
آالف فرانك سويسري ،ويصل وزنه إلى  9كلغ ،وطوله 77
ســم ،وملون بالفضي ،ومــن  3مستويات بقاعدة خشبية،
وتسلمه منتخب أوروغ ــواي الــذي فــاز بــالـكــأس فــي النسخة
الثانية عام .1917

تقدم

ب ـ ــدوره ،ي ـع ــد ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي أحـ ــد أبـ ــرز ن ـج ــوم كـ ــرة ال ـق ــدم
العالمية ويلعب حالياً في نادي باريس سان جيرمان وهو
الـسـفـيــر الــدولــي لــ«إكـسـبــو  2020دب ــي» ،وت ــم اخـتـيــاره لـهــذا
المنصب لدعم األهــداف الرامية إلــى تــرك بصمة دائمة في
درب التقدم البشري ،وبناء مستقبل أفضل ،وغرس قيم
التغيير اإليجابي .ويُعد النجم األرجنتيني ،ليونيل ميسي،
الــذي فــاز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في نوفمبر
الماضي ،وعزز رقمه القياسي بوصفه أكثر الالعبين تتويجاً
ب ــالـ ـج ــائ ــزة ،أح ـ ــد دعـ ـ ــاة أه ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ــدامـ ــة ال ـ ـت ـ ــي وض ـع ـت ـه ــا
األمم المتحدة ،وسفير
اليونيسيف للنوايا
الحسنة.

المصارعة و«فيدرر» ..عالمة سويسرية
دبي-البيان

اسم «تيينتو» ،بينما كان اسم كرة أوروغواي «تي موديل»،
وهي الكرة التي تحتوي على األربطة.

اس ـ ـ ـت ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــد مـ ــن
الـبـطــولــة بـعــد ثـبــوت
تعاطيه المنشطات.
اعتزل مارادونا كرة القدم في عام
 ،1997يوم عيد ميالده السابع والثالثين ،وذلك أثناء الفترة
الثانية التي يقضيها فــي صفوف فريق بوكا جــونـيــورز ،وبعد
أن تولى إدارة فريقين للناشئين في األرجنتين أثناء مشواره
الكروي ،تم تعيينه مدرباً للمنتخب الوطني في عام .2008
لكنه رحل عن المنصب بعد كأس العالم  ،2010حيث خسر
أمام ألمانيا في دور ربع النهائي.

«نـ ـحـ ــن ف ـ ـخ ـ ــورون بـ ـت ــراثـ ـن ــا ،ونـ ــؤمـ ــن ب ـ ــأن ج ـ ــذورن ـ ــا ت ـج ـع ـل ـنــا
أق ــوى ،مـنــذ ال ـقــرن الـثــالــث عـشــر ،كــانــت ريــاضــة الـمـصــارعــة
الـســويـســريــة ،ومــا زال ــت ،هــي ريــاضـتـنــا الــوطـنـيــة ،تـقــام بين
رج ـل ـيــن ي ـت ـقــاتــان داخـ ــل دائ ـ ــرة م ــن ن ـش ــارة ال ـخ ـش ــب ،ال ــزي
الرسمي لموظفينا ،هــو نمط تقليدي فــي سويسرا ،ويتم
ً
أيضا للمصارعة ،فلنحافظ على التقاليد حية».
ارتداؤه
ً
ً
ه ــذه ال ـع ـب ــارات ،تــزيــن إطـ ــارا زجــاج ـيــا تــم وض ـعــه بـجــانــب
مرور طابور الزوار ،قبل الدخول إلى الجناح السويسري،
وبـجــانـبــه إط ــار زجــاجــي آخ ــر ،بــداخـلــه ك ــرة الـتـنــس الـتــي فــاز
بـهــا األس ـط ــورة روج ـي ــه ف ـي ــدرر بـلـقــب بـطــولــة
أسـ ـت ــرالـ ـي ــا ال ـم ـف ـت ــوح ــة ل ـل ـت ـن ــس فــي
ع ـ ـ ـ ــام  ،2018وك ـ ـ ـتـ ـ ــب ع ـل ــى
اإلطــار الزجاجي« :مارس
روج ـي ــه ف ـي ــدرر ريــاضــة
التنس بهذه الكرة،
ال ـتــي اسـتـخــدمـهــا
ل ـت ـســديــد رمـيـتــه
األسطورية،
ذات الـ ـ ــدقـ ـ ــة

ال ـســوي ـســريــة ،ل ـل ـفــوز بـبـطــولــة غ ــران ــد سـ ــام ،ض ـمــن بـطــولــة
أستراليا المفتوحة .»2018

كنوز

وت ـح ـم ــل ال ـك ــرة ت ــوق ـي ــع فـ ـيـ ــدرر ،وت ـع ــد أحـ ــد ك ـن ــوز ال ــري ــاض ــة
الـســويـســريــة ،فهي الـكــرة الـتــي تحقق بها اللقب ال ـ  20في
بطوالت الكبرى «غراند سالم» ،في المباراة النهائية ،التي
ف ــاز فـيـهــا ف ـي ــدرر ع ـلــى ال ـك ــروات ــي م ــاري ــن شـيـلـيـتــش ،مـحـقـقـ ًـا
إنـجــازاً
ً
تاريخيا غير مسبوق فــي بطولة أستراليا المفتوحة
للتنس.
الـمـشــاركــة الـســويـســريــة ج ــاءت ثــريــة ،ورغ ــم أنـهــا تسلط
ال ـضــوء عـلــى الـمـنــاظــر الـطـبـيـعـيــة الـســاحــرة،
إال أن إبـ ـ ــراز الـ ــوجـ ــه ال ـم ـش ــرق مــن
إن ـج ــازات أب ـطــالــه ح ـيــث ال ـكــرة
الـ ـ ـتـ ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ــدرر،
وت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـق ـ ــدي ـ ــم
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــارع ـ ــة،
وه ـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـحـ ـطـ ــة
األولى في رحلة
استكشاف
الجناح.

الشطرنج ..إرث للعالم أجمع
ر
ج
وي

جو

يـسـتـعــرض الـجـنــاح اإلس ـبــانــي ،ت ـطــور لـعـبــة الـشـطــرنــج
ع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ ،وي ـ ـقـ ــدم ـ ـهـ ــا ك ـ ـ ـ ــإرث عـ ــال ـ ـمـ ــي م ـش ـت ــرك
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،وت ـ ـحـ ــولـ ــت س ـ ــاح ـ ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح الـ ـخـ ــارجـ ـيـ ــة،
إل ـ ــى رقـ ـعـ ــة ش ـط ــرن ـج ـي ــة ذات ق ـط ــع ب ــأحـ ـج ــام ك ـب ـي ــرة،
يـسـتـخــدمـهــا ال ــزوار لـخــوض تـجــربــة شـطــرنـجـيــة مـثـيــرة،
أو ألـتـقــاط الـصــور الـتــذكــاريــة ،بـجــانــب ط ــاوالت تسمح
لـشـخـصـيــن بــالـجـلــوس لـمـمــارســة الـلـعـبــة .كـمــا تـتــزيــن
جدران الجناح ،بديكورات ورسوم تحكي تاريخ لعبة
األذكـ ـيـ ــاء ،ومـ ــدى ارتـ ـب ــاط الـ ـت ــراث ال ـع ــرب ــي واإلس ـب ــان ــي
ب ـل ـع ـبــة ال ـش ـط ــرن ــج ال ـق ــدي ـم ــة ،ب ــوص ـف ـه ــا أرض ـي ــة
مشتركة بينهما.
ي ـســرد الـجـنــاح اإلسـبــانــي،
ق ـ ـص ـ ــة ال ـ ـش ـ ـط ـ ــرن ـ ــج ب ـي ــن
ال ـ ـع ـ ــرب واإلس ـ ـب ـ ــان،
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  3لـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــات،
ه ـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ــرب ـ ـي ـ ــة
واإلنجليزية
واإلسبانية،
حيث جاءت

دبي-البيان

اه ..المجد

ت ـس ـت ـع ــرض ل ـي ـب ـي ــري ــا ف ــي ج ـنــاح ـهــا،
ال ـ ــذي ي ـح ـم ــل ش ـع ــار«ن ـس ــج أق ـم ـش ــة الـ ـغ ــد» ت ـجــربــة
رئيسها الحالي جورج وياه ،وهو أحد أساطير كرة القدم
العالمية وأبــرز نجومها في التسعينيات ،حيث نجح في
كتابة ّ
قصة ملهمة لإلنسانية في صنع المجد ،عبر مسيرة
رياضية حافلة باإلنجازات والتتويجات واأللقاب الفردية.
ويستعرض الجناح التجربة الملهمة لـجــورج ويــاه عبر
م ـعــرض لـلـصــور تـحــت ش ـعــار «ن ـم ــوذج لـصـنــع الـمـسـتـقـبــل»
إلب ـ ــراز م ـس ـيــرتــه م ـن ــذ أن كـ ــان الع ـب ــاً إلـ ــى أن أص ـب ــح رئ ـي ـســاً
لجمهورية ليبيريا ،فتجربة جورج وياه الملهمة تعد فخراً
لشعوب أفريقيا بأكملها.

ل من

صن
ي

عه

دبي-البيان

ال ـلــوحــة األولـ ــى تـحــت ع ـن ــوان «ال ـش ـطــرنــج إرث الـعــالــم
أج ـ ـمـ ــع» ،ذك ـ ــر ف ـي ـه ــا أن ل ـع ـب ــة ال ـش ـط ــرن ــج تـ ـع ــود إل ــى
الهند ،وفي القرن السادس ،انتقلت إلى بالد فارس،
ث ــم اكـتـشـفـهــا ال ـع ــرب ب ـعــد ق ــرن م ــن ال ــزم ــان ،وأض ـف ــوا
عليها خصائص جــديــدة ،وانتشرت اللعبة فــي جميع
األراضـ ـ ــي ال ـع ــرب ـي ــة ،وص ـ ــوالً إلـ ــى ش ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا ،ثــم
إسبانيا ،عبر بوابة األندلس ،ومنها إلى بقية أوروبا.
وف ـ ــي ل ــوح ــة أخـ ـ ــرى ،ت ــزي ــن ب ـع ـب ــارة «إس ـب ــان ـي ــا مـهــد
الـشـطــرنــج ال ـح ــدي ــث» ،م ــع بـعــض ال ــرس ــوم ال ـتــي تـثـبــت
وجـ ـ ـ ــود ال ـ ـش ـ ـطـ ــرنـ ــج ف ـ ــي إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال ق ـط ــع
شطرنجية من الكريستال ،والتي كانت مــوجــودة في
وصـيــة كــونــت أورج ـيــل ،وتـثـبــت أن الـقـطــع كانت
عــربـيــة أنــدل ـس ـيــة ،وف ــي ع ــام ،1928
شـ ــدد ال ـم ـل ــك أل ـف ــون ـس ــو عـلــى
أه ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــرنـ ـ ــج،
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأداة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــايـ ــش
ب ـ ـيـ ــن ال ـم ـس ـل ـم ـي ــن
واليهود
والمسيحيين.

مسيرة

وضـ ــع ال ـم ـش ــرف ــون ع ـل ــى ال ـج ـن ــاح رس ــال ــة بـجــانــب
ال ـص ــور ت ـل ـخــص م ـس ـيــرة «ال ـم ـل ــك ج ـ ــورج» ،جـ ــاء فـيـهــا:
ب ـعــد أن خ ـلــد اس ـم ــه ض ـمــن أش ـه ــر الــاع ـب ـيــن ف ــي تــاريــخ
كــرة القدم الليبيرية ،قــدم جــورج ويــاه نموذجاً جديداً
لإلنسان ،الذي يصنع مستقبله بنفسه بانتخابه رئيساً
للدولة في ليبيريا ،خالل مسيرته الكروية ،نال جورج
وياه العديد من الجوائز واأللقاب مثل «الملك جورج»
وجــائــزة أفـضــل العــب أفــريـقــي ،وجــائــزة الـكــرة الذهبية،
وج ـ ــائ ـ ــزة أفـ ـضـ ــل الع ـ ــب فـ ــي الـ ـعـ ــالـ ــم ،ح ـس ــب ت ـص ـن ـيــف
االتحاد الدولي لكرة القدم.
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لبنى هارون:

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

«أمسيات خالدة» ما زالت تحمل المفاجآت

دبي–غسانخروب
«أمـسـيــات خ ــال ــدة» ،اس ــم عـلــق فــي ذاك ــرة كــل مــن زار مـعــرض
«إكـسـبــو  2020دبــي» ،ووقــف تحت ظــال قبة الــوصــل ،وعلى
خ ـطــى هـ ــذا االسـ ــم م ــر ح ـتــى اآلن  5ن ـج ــوم ،ل ـكــل واحـ ــد مـنـهــم
اسـمــه ووزن ــه عـلــى الـســاحــة الـفـنـيــة ،ولـكــل واحــد منهم قاعدته
الـجـمــاهـيــريــة .تـلــك األمـسـيــات ،وك ــان لـهــا مــن اسـمـهــا نصيب،
افـتـتـحــت ع ـلــى وق ــع ص ــوت «ق ـي ـصــر ال ـغ ـنــاء ال ـع ــرب ــي» كــاظــم
الساهر ،إذ ردد في فضاء القبة كلمات أغنيته الجديدة
«ال ـح ـي ــاة» ،وف ــي ال ـم ـكــان ذات ــه وق ـفــت األمــري ـك ـيــة إلـيـشـيــا
كيز ،التي اختارت معرض «إكسبو  2020دبي» إلطالق
ألبومها الجديد «كيز» ،وتجاوز الحفل التوقعات كافة
وح ـق ــق م ــاي ـي ــن ال ـم ـش ــاه ــدات ،ك ـم ــا أطـ ــل عـلـيـهــا
المنشد سامي يوسف ،وسار رفقة المغربية
نـبـيـلــة مـعــن عـلــى «طــريــق ال ـحــريــر» ،وتـبـعــه
ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك ال ـ ـف ـ ـنـ ــان راغـ ـ ـ ــب عـ ــامـ ــة وم ـع ــه
مــواطـنـتــه نــانـســي ع ـج ــرم ،إذ حـمــل كــل
واح ــد منهما رســالـتــه الـخــاصــة ،ليبثوا
األمل في نفوس الناس وزوار الحدث
األروع عالمياً.
ال ـت ـخ ـط ـي ــط ألمـ ـسـ ـي ــات خـ ــالـ ــدة ،لــم
يـ ـك ــن أمـ ـ ـ ــراً هـ ـيـ ـن ــاً عـ ـل ــى إدارة «ص ـن ــع
ال ـ ـل ـ ـح ـ ـظ ـ ــة» ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـع ـ ـ ــرض «إك ـ ـس ـ ـب ـ ــو

حفل اليشيا كيز

تجاوز التوقعات وحقق ماليين
المشاهدات

 2020دبــي» ،وعلى رأسـهــا لبنى هــارون ،فقد كانت حساباتها
بـ«ميزان الذهب» ،من ناحية اختيار قائمة النجوم الذين وقفوا
وس ـي ـق ـفــون ت ـحــت ق ـبــة ال ــوص ــل ،وف ــق م ــا قــال ـتــه ل ـب ـنــى هـ ــارون،
مــديــرة إدارة صنع اللحظة فــي حــوارهــا مــع «الـبـيــان» ،موضحة
أن الـمـحـتــوى الـمـبـتـكــر اسـتـنــد إلــى الـتـقـنـيــات كــافــة الـتــي يقدمها
إك ـس ـبــو ل ـج ـم ـهــوره ،م ـش ـيــرة إل ــى أن أم ـس ـيــات خ ــال ــدة اعـتـمــدت
تقنية فيجيتال الجديدة والتي تجمع بين األداء الحي ونظيره
دي ـج ـي ـتــال ،واعـ ــدة زوار ال ـم ـعــرض ال ــدول ــي ب ـم ـفــاجــآت ع ــدي ــدة،
وبأسماء المعة ،سيتم الكشف عنها الحقاً.

برامج

اسـتــراتـيـجـيــة طــويـلــة تــم الـعـمــل عليها قـبــل انـطــاق الـمـعــرض الــدولــي،
ف ـي ـهــا ت ـم ــت دراس ـ ــة أف ـض ــل ال ـب ــرام ــج ال ـتــرف ـي ـه ـيــة ال ـت ــي ي ـم ـكــن االس ـت ـن ــاد
إلـيـهــا إليـصــال رســائــل الـمـعــرض إلــى الـعــالــم أجـمــع ،هـكــذا آث ــرت لبنى
ه ــارون أن تـبــدأ حــديـثـهــا عــن فـكــرة أمـسـيــات خــالــدة وأهـمـيـتـهــا ،قــائـلــة:
لقد وجدنا أن استضافة مجموعة من األصــوات الغنائية التي تتمتع
بــامـتــداد جـمــاهـيــري واس ــع ،واح ــدة مــن أفـضــل الـطــرائــق الـتــي تساعدنا
عـلــى إي ـصــال رســائــل إكـسـبــو ،وال ـتــي نـحــرص عـلــى أن تـبـقــى عــالـقــة في
ذهن الجمهور أطول فترة زمنية ممكنة.
عـمـلـيــة اخـتـيــار نـجــوم أمـسـيــات خــالــدة لـيـســت اعـتـبــاطـيــة ،وإنـمــا
تـتــم وفــق مـعــايـيــر م ـحــددة ،وعــن ذلــك قــالــت لـبـنــى :عـمـلـيــة اخـتـيــار
األسـمــاء وتحديدها كانا أمــراً ضــروريــاً لنا ،فقد سعينا إلــى اختيار
ن ـجــوم يـسـكـنــون ال ـق ـمــة ،ولــدي ـهــم ام ـت ــداد ج ـمــاه ـيــري واسـ ــع ،وأن

تـكــون لديهم توجهات تـتــواءم مــع طبيعة «إكـسـبــو» ،وذلــك حتى
نتمكن من إيصال رسائل المعرض ومواضيعه المتعلقة بالفرص
واالس ـت ــدام ــة والـتـنـقــل إل ــى ال ـعــالــم ،وع ـلــى ه ــذا األس ــاس تــم وضــع
استراتيجية األمـسـيــات الـتــي بــدأت مــع الـفـنــان كــاظــم الـســاهــر ،وال
ت ــزال مـتــواصـلــة حـتــى الـلـحـظــة ،لـبـنــى أك ــدت ف ــي حــديـثـهــا أن لـكــل
فنان رسالة محددة.

عالمة

ب ـعــد سـلـسـلــة ال ـح ـفــات ال ـت ــي ش ـهــدهــا زوار ال ـم ـعــرض ال ــدول ــي،
أص ـب ــح ال ــوق ــوف ف ــي ظ ــال ق ـبــة ال ــوص ــل ب ـم ـقــام ع ــام ــة مـتـمـيــزة
ف ــي م ـس ـيــرة أي ن ـجــم غ ـن ــائ ــي ،وذلـ ــك ن ـظ ــراً لـلـمـكــانــة ال ـت ــي بــاتــت
تحظى بها األمسيات الـخــالــدة ،وفــي ذلــك قالت لبنى :معرض
«إك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي» مـنـحـنــا م ـج ــاالً ك ـب ـي ــراً ل ـل ـع ـطــاء ،واإلبـ ــداع
فــي الــوقــت نـفـســه ،وفــي الـفـتــرة الـمــاضـيــة لمسنا تـفــاعـا ً إيجابياً
م ــن قـبــل ن ـجــوم ال ـفــن م ــع مــواض ـيــع ورس ــائ ــل ال ـم ـعــرض الــدولــي
كافة ،ولذلك فقد سعينا إلى إحداث توازن بين النجوم العرب
والغرب من ناحية الحضور على خشبة الوصل ،وذلك لضمان
إيصال الرسائل المطلوبة إلى أنحاء العالم كافة ،وذكرت لبنى
أنـهــم فــي أمـسـيــات خــالــدة يـنــاقـشــون مــع الـنـجــوم قــائـمــة األغــانــي
واألع ـ ـمـ ــال ال ـت ــي س ـي ـق ــدم ــون ـه ــا ع ـل ــى ال ـخ ـش ـب ــة ق ـب ــل انـ ـط ــاق كــل
أمسية ،كما يناقشون طبيعة المحتوى الذي يتم تقديمه على
جــدران القبة ،وذلك لمعرفة نوع وطبيعة الرسالة التي يمكن
توضيحها للجمهور.

حديقة اليوبيل تستعد لتامر حسني
دبي-البيان
يـسـتـعــد نـجــم ال ـغ ـنــاء ال ـم ـصــري ال ـف ـنــان تــامــر حـسـنــي ،إلشـعــال
األجواء في حديقة اليوبيل بإكسبو  2020دبي في الـ 23الجاري،
وه ــو ال ـح ـف ــل الـ ــذي ي ـل ــي سـلـسـلــة م ــن ال ـح ـف ــات ال ـن ــاج ـح ــة الـتــي
أحياها النجم المحبوب في كل من مصر وأبوظبي وجدة.
وأسـ ـه ــم ت ــام ــر ح ـس ـن ــي ،ال ـم ـغ ـن ــي وك ــات ــب األغـ ــانـ ــي وال ـم ـم ـثــل
والمخرج ،في إحداث تأثير ملموس في العديد من المجاالت
الفنية ،كما تــرك بصمته الخاصة في عالم تصميم األزيــاء ،إذ
ك ــان خ ــط ال ـمــابــس ال ـخ ــاص ب ــه ال ــراع ــي الــرئ ـيــس ل ـلــزي الــرسـمــي
لبعثة مصر المشاركة في دورة األلـعــاب األولمبية بطوكيو في
وقت سابق من هذا العام.

طموح

وأوضــح الفنان الـطـمــوح ،قبيل انـطــاق مــوعــد حفلته المنتظرة
في إكسبو  2020دبي ،أنه لطالما كان مصمماً على عدم تقليد
أي شخص آخر ،وعزمه إنجاز األشياء ،بدالً من ذلك ،بطريقته
الخاصة.
ويـقــول تــامــر حـسـنــي :حـيـنـمــا ب ــدأت مـسـيــرتــي الـفـنـيــة ،وعــدت
بأل أقبل باألشياء المتواضعةّ ،
نفسي ّ
وبأل أسير على خطى أي
شخص آخر ،فأنا أريد أن أكون على طبيعتي وأن أترك بصمتي
الخاصة في هذا المجال.
وأوض ــح الـنـجــم مـتـعــدد الـمــواهــب أن ــه مـتـحـمــس بـشــدة ألداء
ح ـف ـلــه ال ـف ـنــي ف ــي إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي ،وصـ ــرح ق ــائ ـاً :ال ــوق ــوف
أمام معجبين من جميع أنحاء العالم هدف لكل فنان يسعى

لـلــوصــول إل ــى الـعــالـمـيــة ،وأتـمـنــى أن أن ـشــر رســالــة حب
وتقدير لهذا الجمهور الرائع.

نجاحات

كـ ـم ــا حـ ـق ــق تـ ــامـ ــر ح ـس ـن ــي ن ـ ـجـ ــاحـ ــات م ـت ـع ــددة
أخ ـ ـيـ ــراً ،وال س ـي ـم ــا م ــع إط ـ ــاق أح ـ ــدث أغ ـن ـيــاتــه
الـجــديــدة والـتــي تحمل عـنــوان «صـعـبــة» ،والتي
حققت أكثر من  57مليون مشاهدة عبر موقع
ي ــوتـ ـي ــوب ،م ـن ــذ ط ــرح ـه ــا فـ ــي ي ــول ـي ــو ال ـم ــاض ــي،
بــاإلضــافــة لـلـنـجــاح ال ــذي حـقـقــه فـيـلـمــه مــش أنــا
الذي حطم األرقام القياسية في شباك التذاكر في
مصر والشرق األوسط.

ندوة لتعزيز المشهد الرياضي بالجناح الهولندي
دبي-البيان
اسـتـضــاف الـجـنــاح الـهــولـنــدي ن ــدوة ح ــواري ــة ح ــول أهـمـيــة ودور
الرياضة بالنسبة للفتيات والسيدات ،في إطــار فعالية أسبوع
الرياضة الهولندي ،سلط الضوء من خالله على مجموعة من
الـمــواضـيــع الـهــادفــة إل ــى تـمـكـيــن ال ـمــرأة وتـعــزيــز ثـقـتـهــا بنفسها،
إضــافــة إل ــى تـطــويــر قــدراتـهــا الــذاتـيــة وإح ــداث تـغـيـيــرات جــوهــريــة
ف ــي ال ـم ـش ـهــد ال ــري ــاض ــي ع ـل ــى ج ـم ـيــع األص ـ ـعـ ــدة .وج ـ ــاءت ه ــذه
النقاشات لتم ّرر مجموعة من الرسائل التي لم تقتصر أبعادها
ع ـلــى م ـض ـمــون ال ـن ــدوة ف ـح ـســب ،ب ــل عـكـســت ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه
ال ـج ــوه ــر ال ـح ـق ـي ـقــي ألسـ ـب ــوع ال ــري ــاض ــة ال ـه ــول ـن ــدي ب ـش ـك ــل ع ــام.
ُ
وت ـع ـ ّـد ال ــري ــاض ــة م ــن أبـ ــرز ال ـع ـنــاصــر ال ـمــرت ـب ـطــة ب ــأه ــداف الـتـنـمـيــة
ً
ً
ّ
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ،ك ـم ــا ت ـش ــك ــل ع ــام ـاً اق ـت ـص ــادي ــا م ـه ـم ــا ي ـح ـت ــاج إل ــى
تسليط مزيد من الضوء عليه .وأثبتت فعالية أسبوع الرياضة
الـهــولـنــدي إمـكــانـيــات الـقـطــاع الــريــاضــي فــي هــولـنــدا وقــدرتــه على
ّ
التحول إلى شريك تجاري مميز لتجارب رياضية حصرية تجمع
بين عناصر االبتكار واالستدامة.

مشاركة

ونظمت الـنــدوة تحت رعــايــة مشتركة مــع أكاديمية فاطمة بنت
مـبــارك للرياضة النسائية ،وبحضور مجموعة مــن المتحدثات

صورة تذكارية على هامش الندوة | البيان

الـ ـ ـب ـ ــارزات ،مـ ــن ب ـي ـن ـه ــن م ــري ــم راش ـ ــد ال ـم ـن ـص ــوري ،م ـم ـث ـل ــة عــن
أكــاديـمـيــة فــاطـمــة بـنــت م ـبــارك لـلــريــاضــة الـنـســائـيــة ،وآم ـنــة عبيد
الـمـهـيــري ،العـبــة كــرة السلة اإلمــاراتـيــة ،وعبير الـخــاجــة ،رئيسة
وحدة التسويق واالتصال في مجلس دبي الرياضي ،ولورا فان
ليون ،من أكاديمية ناديي أياكس الشارقة الرياضية ،وجاكلين
كــرونـنـبــورغ ،مــن مــركــز الـمـعــرفــة الـهــولـنــدي لـلــريــاضــة واألنـشـطــة
ال ـبــدن ـيــة .وس ــاع ــدت م ـشــاركــة هــول ـنــدا ف ــي إك ـس ـبــو  2020دب ــي،
إضــافـ ًـة إل ــى تـنـظـيـمـهــا لـفـعــالـيــة أسـبــوع الــريــاضــة الـهــولـنــدي ،في
توسيع شبكة عالقاتها وإرساء رؤى مبتكرة وتوفير فرص أعمال
جديدة في قطاع الرياضة الهولندي.
وه ـ ــذا م ــا بـ ــرز م ــن خـ ــال م ـش ــاري ــع االس ـت ــدام ــة ال ـت ــي قــدمـتـهــا
ال ـف ـع ــال ـي ــة ،وال ـت ــي ت ـت ـمــاشــى م ــع ط ـم ــوح ــات ج ـم ـيــع ال ـم ـن ـظ ـمــات
ال ــري ــاض ـي ــة ف ــي اإلم ـ ـ ــارات ،ب ـ ــدءاً م ــن م ـن ـظ ـف ــات الـ ـه ــواء ال ـخــاصــة
بالمرافق الرياضية وصــوالً إلــى مصابيح اإلنــارة العاملة بتقنية
لـ ـيـ ــد ،فـ ـضـ ـاً ع ـ ــن زراعـ ـ ـ ــة الـ ـعـ ـش ــب ال ـط ـب ـي ـع ــي دون اسـ ـتـ ـخ ــدام
الـمـبـيــدات .كـمــا تــم اسـتـكـشــاف ف ــرص جــديــدة ومـثـمــرة لـلـتـعــاون
التجاري ،بينما أثبت العمل المشترك بين القطاعات الحكومية
والمعرفية والـتـجــاريــة أهميته بالنسبة لمجلس دبــي الرياضي
وأكــاديـمـيــة فــاطـمــة بـنــت مـبــارك لـلــريــاضــة الـنـســائـيــة ،حـيــث أبــدى
كــل مـنـهـمــا نــوايــا ج ــا ّدة فــي إرس ــاء ت ـعــاون وث ـيــق مــع الـمـنـظـمــات
الهولندية.
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محمد رمضان حفل «نمبر وان»

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

ودبــي ،وكــذلــك إدارة الـمـعــرض الــدولــي على جمالية التنظيم
واالهتمام الكبير ،الذي يقدمه المعرض أمام العالم أجمع،
ً
متمنيا فــي الــوقــت نفسه اسـتـمــرار الـتـقــدم واالزده ــار لــإمــارات
وشعبها ،والمقيمين على أرضها.

دبي–غسانخروب
لــم يـكــد الـلـيــل ي ـســدل س ـتــائــره ،أول مــن أم ــس ،عـلــى مـعــرض
«إكسبو  2020دبي» ،حتى زحفت جموع الناس على ساحة
اليوبيل ،لمتابعة تفاصيل حفل الفنان محمد رمضان ،الذي
وعــدهــم بـتـقــديـمــه «ح ـف ـاً قــويـ ًـا مـلـيـئـ ًـا بــالـمـفــاجــآت» ،وق ــد كــان
عـنــد وعـ ــده ،حـيــث ق ــدم عـلــى الـخـشـبــة مـجـمــوعــة م ــن أغـنـيــاتــه
ال ـم ـع ــروف ــة ،ال ـت ــي ل ــم ت ـخ ـ ُـل م ــن االسـ ـتـ ـعـ ــراض ،ال ـ ــذي قــدمــه
أعضاء الفرقة المصاحبة له« .يا حبيبي» التي سبق لرمضان
أن صورها في أحضان دبي ،كانت على رأس قائمة األغنيات،
ال ـتــي اخ ـتــار رم ـضــان تـقــديـمـهــا عـلــى خـشـبــة الـيــوبـيــل ،فــي وقــت
ت ـفــاعــل م ـعــه ج ـم ـه ــوره ،الـ ــذي ردد ك ـل ـمــات أغ ـن ـيــاتــه ب ـ ــدءاً مــن
«نمبر وان» وليس انتهاء بـ«ثانوية عامة» ،وما بينهما تأرجح
ً
متقلبا بين صفحات أرشيفه ،في وقت
رمضان بين أغنياته،
آث ــر ف ـيــه أن ي ـطــل ع ـلــى ال ـخ ـش ـبــة ،وه ــو ي ـق ــود إحـ ــدى س ـيــاراتــه
الفارهة ،التي دأب على التباهي بها في كافة إطالالته.

تفاعل

رح ـلــة مـحـمــد رم ـض ــان ف ــي م ـعــرض «إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي» ،لــم
يكن لها أن تنتهي بما قدمته فرقته من عروض استعراضية،
كــانــت كـفـيـلــة بـســرقــة األض ــواء وســط تـفــاعــل جـمــاهـيــري الفــت،
فـ ــي ح ـي ــن أثـ ـن ــى الـ ـفـ ـن ــان م ـح ـم ــد رمـ ـضـ ــان ع ـل ــى جـ ـه ــود ش ــرط ــة
دبـ ــي ،ال ـت ــي ق ــال ع ـبــر ح ـســابــه ع ـلــى «إن ـس ـت ـغ ــرام» إن ـه ــا «تــولــت
بـعــد انـتـهــاء الـحـفـلــة إع ــادة الـهــاتــف الـمـتـحــرك ،ال ــذي أل ـقــى به
أحــد الـحـضــور نــاحـيـتــه ،مـضـيـفـ ًـا :الــرجــل الـطـيــب ألـقــى تليفونه
ب ـص ــوره وف ـي ــدي ــوه ــات ــه وق ـص ـص ــه» .اح ـت ـف ــاء الف ــت أب ـ ــداه مـحـمــد
رمـضــان عـبــر حـســابــاتــه عـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،بما
ق ــدم ــه مـ ــن ح ـف ــل غ ـن ــائ ــي ع ـل ــى مـ ـس ــرح ال ـي ــوب ـي ــل فـ ــي م ـع ــرض
«إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي» ،وه ــو الـحـفــل ال ــذي نـقــل م ـبــاشــرة عـلــى
ال ـه ــواء ع ـبــر ق ـن ــوات مــؤس ـســة دب ــي ل ــإع ــام ،ال ـنــاقــل الــرسـمــي
لفعاليات المعرض الدولي ،الذي كان رمضان قد حط رحاله
فـيــه قـبــل انـعـقــاد حـفـلــه بـيــوم واح ــد ،حـيــث تـفـقــد خــال جولته
فــي الـمـكــان ،الـتـقـنـيــات الـبـصــريــة والـسـمـعـيــة واإلضـ ــاءة ،الـتــي
يـمـتـلـكـهــا م ـس ــرح ال ـي ــوب ـي ــل ،وقـ ــد راف ـق ــه ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـم ـخــرج
والمنتج ياسر الياسري ،رئيس مجلس إدارة شركة الياسري
لإلنتاج الفني ،الذي تعاقد مع رمضان على هذا الحفل.

أضواء

ً
مليئا باألضواء وعروض
محمد رمضان وعبر حفله ،الذي جاء
ال ـنــار ،اسـتـطــاع أن يـسـجــل «لـحـظــة خــالــدة» فــي ذاك ــرة محبيه
ومتابعي حفله في معرض «إكسبو  2020دبــي» ،وهــو الذي
س ـب ــق ل ــه أن وص ـف ــه ب ــ«ال ـح ـف ــل ال ـت ــاري ـخ ــي» ،ح ـي ــث ت ـع ــد ه ــذه
هــي الـمــرة األول ــى ،الـتــي يــزور فيها «نمبر وان» الـحــدث األروع
ً
عالميا ،ليثني خالل إطاللته في الحفل على جهود اإلمــارات

«منصة الشمس» تصدح بأجمل اإليقاعات الفيتنامية

» الفرقة الفيتنامية قدمت عروضاً
موسيقية رائعة | من المصدر

دبي-البيان
ت ـفــاعــل ال ـ ــزوار م ــع ال ـع ــروض ال ـف ـن ـيــة ،ال ـت ــي قــدم ـت ـهــا إح ــدى
الـفــرق التابعة ألكاديمية فيتنام الوطنية الموسيقية ،أول
من أمس ،على منصة الشمس ،في إطار سلسلة العروض
الـثـقــافـيــة الـتــي يـقــدمـهــا جـنــاح رابـطــة أمــم جـنــوب شــرق آسيا
(آسيان) ،ضمن فعاليات إكسبو  2020دبــي .وأعــرب الــزوار
ع ــن س ـع ــادت ـه ــم ب ــال ـت ـع ــرف ع ــن قـ ــرب إلـ ــى األلـ ـحـ ــان واآلالت
الـمــوسـيـقـيــة الـتــراثـيــة الـفـيـتـنــامـيــة ،الـتــي جـســدت الـمــوروثــات

الثقافية والفنية لهذا البلد.
وقــال رومـيــو آرثــر جــونـيــور ،نــائــب الـمـفــوض الـعــام لجناح
رابـ ـطـ ــة أم ـ ــم جـ ـن ــوب ش ـ ــرق آسـ ـي ــا فـ ــي إك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي:
المشاركة الموسيقية لــدولــة فيتنام على منصة الشمس،
تأتي ضمن فعاليات جــدول أعمال دول رابطة أمــم جنوب
شــرق آسـيــا (اآلسـيــان) الفنية والثقافية ،الــرامـيــة إلــى تقديم
حــزمــة مـتـنــوعــة مــن ال ـف ـقــرات الـمــوسـيـقـيــة والـغـنــائـيــة لـلــدول
األعـضــاء فــي الــرابـطــة ،بـهــدف تـعــريــف زوار وجـمـهــور إكسبو
 2020دبـ ــي ع ـل ــى روائ ـ ــع ال ـمــوس ـي ـقــى ال ـت ـق ـل ـيــديــة والـشـعـبـيــة

الموجودة في دول اآلسيان عموماً.

تفاعل

وأوضـ ــح جــون ـيــور ،أن كــافــة ال ـع ــروض الـمــوسـيـقـيــة والـفـنـيــة
والـثـقــافـيــة الـتــي قــدمـتـهــا ال ـفــرق الـمــوسـيـقـيــة فــي دول رابـطــة
أم ــم ج ـنــوب ش ــرق آس ـيــا ،ضـمــن فـعــالـيــات إكـسـبــو ،حظيت
بإقبال وتفاعل كبير مــن كــافــة فـئــات الجمهور مــن مختلف
الجنسيات واألعمار ،مبيناً أن الموسيقى المقدمة تعكس
ع ـل ــى أرض الـ ــواقـ ــع ث ـق ــاف ــة هـ ــذه الـ ـبـ ـل ــدان ون ــوعـ ـي ــات اآلالت

الموسيقية المستخدمة فيها.
وذكـ ــر ن ــائ ــب ال ـم ـفــوض ال ـع ــام ل ـج ـنــاح راب ـط ــة أم ــم جـنــوب
شــرق آسـيــا ،أن الـفــرقــة الـتــابـعــة ألكــاديـمـيــة فـيـتـنــام الــوطـنـيــة
الموسيقية قدمت مجموعة متنوعة من األلحان الموسيقية
التقليدية والشعبية ،باستخدام اآلالت الموسيقية التراثية
الشهيرة في دولــة فيتنام ،مشيراً إلــى أن البرنامج الثقافي
ل ــدول اآلس ـيــان ،مستمر فــي تـقــديــم الـعــديــد مــن الـفـعــالـيــات
الـمــوسـيـقـيــة ل ــدول الــرابـطــة مــن أجــل رســم الـبـهـجــة وإسـعــاد
جمهور إكسبو  2020دبي.
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رئيس التحرير المسؤول

مـنىبوسـمرة

حياكمـ
ّ
» ليلى بن هدنة

حلول مدروسة
ال ش ــك أن الـمـلـفــات ال ـم ـطــروحــة عـلــى إكـسـبــو  2020دب ــي مــن
تمكين المرأة ،تعزيز التعليم واللغة العربية ،مواجهة التغير
الـمـنــاخــي ،مـكــافـحــة الـفـقــر ،هــو إسـهــام بــالــغ األهـمـيــة لــإمــارات
مــن حـيــث إن الــدول ــة حــريـصــة عـلــى رس ــم خــارطــة طــريــق تمكن
البشرية من مواجهة التحديات العالمية المشتركة وتحويلها
إلى فرص مبتكرة ،حيث إن الدولة حريصة على تشكيل حقبة
قوية ومتوازنة في كل المجاالت الخدمية التي تتعلق بخدمة
البشر حول العالم.
الـمـعــرض يـصــاحـبــه نـشــاط ثـقــافــي وف ـكــري واق ـت ـصــادي متميز
بمساهمة كوكبة مــن العلماء فــي كــل الـمـجــاالت فــي العالم
ب ـغ ـي ــة ت ـ ـمـ ــازج ال ـك ـل ـم ــة ال ـم ـط ـب ــوع ــة مـ ــع ال ـك ـل ـم ــة ال ـم ـس ـم ــوع ــة
لـتـحـقـيــق رســالــة إكـسـبــو  2020دب ــي وأهــداف ـهــا ،وال ـتــي تجمع
بـيــن الـعـلــم وال ـم ـعــرفــة وصـ ــوالً إل ــى نـقـلــة نــوعـيــة نـحــو تـحـقـيــق
م ـس ـت ـق ـب ــل مـ ـش ــرق ل ـل ـب ـش ــري ــة ،فـ ـه ــذا الـ ـحـ ــدث ال ـع ــال ـم ــي ج ــاء
ليؤكد نهج الدولة في رعاية اإلبــداع والفكر واألدب والفنون
وت ـعــزيــز تـفــاعـلـهــا اإلي ـجــابــي الـمـشـهــود ل ــه بــال ـك ـفــاءة والــرصــانــة
والمصداقية في نشر القيم والمفاهيم الدولية المعززة لروح
االنسجام والتفاعل الحضاري.
إك ـس ـب ــو م ـن ـصــة عــال ـم ـيــة ب ـ ــارزة وواح ـ ــة ت ـس ـتــوعــب ال ـج ـم ـيــع مــن
مختلف الجنسيات والثقافات ما يعزز التبادل الثقافي وإثــراء
المعارف فيما يتصل بحاضر ومستقبل العالقات بين الحضارة
ال ـع ــرب ـي ــة وال ـح ـض ــارات األخـ ـ ــرى ،ب ـم ــا ي ـس ــاه ــم ف ــي إع ـ ــداد ق ــادة
المستقبل وتحفيزهم على التميز واإلبداع ،وقد تم تخصيص
أس ـب ــوع ك ــام ــل ل ـل ـغــة ال ـع ــرب ـي ــة وع ـق ــد أول ق ـم ــة ل ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة
فــي رح ــاب إكـسـبــو ،تـحــت شـعــار «ح ــوار الـمـجـتـمـعــات وتــواصــل
ـول مــدروســة للمحافظة على مكانتها
الـحـضــارات» ،ببحث حـلـ ٍ
فــي ه ــذا الـمـحـيــط الـمـعـلــومــاتـ ّـي واس ــع االن ـت ـشــار ،حـيــث حملت
الــدولــة على عاتقها مهمة قـيــادة الـجـهــود مــن أجــل المحافظة
ع ـلــى ال ـل ـغــة وال ـه ــوي ــة ال ـعــرب ـيــة ،وال ـن ـه ــوض الـحـقـيـقــي ب ـهــا عـلــى
مختلف المستويات ،باعتبار أن اللغة العربية هي قلب الهوية
الوطنية ،ودرعها وحلقة الوصل التي تربط الماضي بالحاضر
بالمستقبل .ومن شأن إكسبو أن يواجه التحديات التي تواجه
لغتنا العربية بخلق إجماع على استخدام التكنولوجيا بطريقة
جيدة ومناسبة في تطوير استعمال اللغة العربية.
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«الـنـهــر جــوهــرنــا ..شـفــاؤنــا مــن شـفــائــه» بـهــذه الـعـبــارة
ي ـس ـت ـق ـبــل ج ـن ــاح االس ـت ــدام ــة زواره لـيـصـطـحـبـهــم فــي
رحلة مميزة عبر أعماق البحار ،تمكن ماليين الزوار
مــن خــوض رحـلــة عـبــر عـجــائــب الـبـحــار والـمـحـيـطــات،
وتلهمهم لبناء مستقبل أكثر استدامة ،إذ يسلط هذا
الـجــزء مــن جـنــاح االسـتــدامــة ،الـضــوء
عـلــى الـحــاجــة الـمـلـحــة للتصدي
ل ـت ــأث ـي ــرات ال ـب ـي ـئ ــة ال ـس ـل ـب ـيــة
على المياه وعلى الحياة
البحرية ،التي يتسبب
بـهــا الـسـلــوك البشري
ب ــدرج ــة ك ـب ـي ــرة ،وفــي
الـ ــوقـ ــت ذاتـ ـ ــه ي ـع ــال ــج
تـ ـل ــك اآلثـ ـ ـ ــار وي ـس ــاع ــد
الــزوار على فهم أثرهم
عـلــى الـبـيـئــة وحـثـهــم على
تغيير نمط حياتهم للحفاظ
عليها«.النهر جــوهــرنــا» رحـلــة تتيح
اس ـت ـك ـش ــاف عـ ــوالـ ــم الـ ـبـ ـح ــار وال ـم ـح ـي ـط ــات
مـثــل الـحـيـتــان وأب ـق ــار الـبـحــر وال ـم ـحــار واألح ـي ــاء الـمــائـيــة
والـبـحــريــة األخ ــرى ،بـعــدهــا تــوقــف ال ــزوار قـلـيـا ً اللـتـقــاط
أن ـف ــاس ـه ــم ال ـم ـن ـب ـه ــرة م ـم ــا رأوه م ــن روع ـ ــة هـ ــذا ال ـعــالــم
الخفي تحت أعماق المياه ،ثم ينتقلون لمواجهة واقع

التأثير السلبي للبشرية على هذا العالم.
ثم ينتقل الزائر إلى قسم قاعات االستهالك ،والتي
تـظـهــر حـجــم ال ـض ــرر ال ـنــاجــم ع ــن اخ ـت ـي ــارات الـمـسـتـهـلــك
م ــن خـ ــال م ـن ـش ــآت م ـث ــل «ن ــاش ــر» وهـ ــي آلـ ــة اس ـت ـهــاك
ع ـم ــاق ــة ال ت ـش ـبــع ت ـس ـت ـه ـلــك ك ـم ـي ــات ال ح ـص ــر ل ـه ــا مــن
ال ـم ــوارد الـطـبـيـعـيــة إلنـتــاج الـمـنـتـجــات االسـتـهــاكـيــة ذات
االسـتـخــدام الــواحــد ،مـمــا يــوضــح كـيــف تعتمد خـيــاراتـنــا
عـلــى اسـتـغــال سـخــاء كــوكــب األرض وم ــوارده
ال ـت ــي ي ـم ــن ب ـه ــا ال ـل ــه ع ـل ـي ـنــا ب ـب ــذخ وم ــن
داع.
دون ٍ
ب ـعــد ق ـســم ال ـم ــواج ـه ــة ،يـتــم
تشجيع الزوار على أن يكونوا
أكـ ـ ـث ـ ــر وع ـ ـ ـي ـ ـ ــاً ب ـ ـخ ـ ـيـ ــارات ـ ـهـ ــم،
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـل ـ ـس ـ ـل ـ ــة م ــن
س ـي ـنــاريــوهــات ب ـع ـنــوان «هــل
ت ـ ـف ـ ـضـ ــل؟» ،وهـ ـ ــي ت ـح ــدي ــات
ت ــدف ــع الـ ـ ـ ــزوار إل ـ ــى ال ـن ـظ ــر فــي
كيفية تأثير سلوكياتهم الفردية
بشكل مباشر على كوكبنا.
ال ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـس ـ ـت ـ ـغ ـ ــرق دق ـ ــائ ـ ــق
م ـ ـعـ ــدودة ت ـن ـت ـه ــي ب ـع ــد ذل ـ ــك فـ ــي م ـخ ـت ـب ــر ال ـق ـي ــم
الـمـسـتـقـبـلـيــة ال ــذي يـجـســد رســالــة إكـسـبــو  2020دبــي
«أه ــا بــالـمـسـتـقـبــل» ،وي ـم ـثــل م ـســاحــة مـلـيـئــة بــاألمــل
ت ـطــرح ح ـل ــوالً لـلـتـحــديــات وال ـق ـضــايــا وال ـم ـخ ــاوف الـتــي
أثيرت في المراحل السابقة.

منسقي
حفالت ألفضل ِّ
أغاني الـ«دي جي»
سـتـصــدح منصة الـيــوبـيــل فــي إكـسـبــو  2020دبــي ،هــذا
ِّ
منسقي أغاني الـ«دي
الشهر بحفالت بعض من أفضل
ّ
جي في الهند» ،حيث يدعو إكسبو عشاق الموسيقى
لالستعداد لالستمتاع بالقوة اإليجابية للموسيقى.
والبداية كانت أمس مع الثنائي «بروغريسيف براذرس»،
ال ـلــذيــن قــدمــا لـجـمـهــور ال ـح ــدث ال ــدول ــي ح ـف ـاً مــوسـيـقـيـ ًـا
م ـم ـت ـعـ ًـا ف ــي حــدي ـقــة ال ـي ــوب ـي ــل ،ح ـيــث ق ــدم ك ــل م ــن ال ــدي
جي ساني شارما والدي جي كاران بهاال ،وهما من رواد
م ـس ــرح مــوس ـي ـقــى ال ــرق ــص اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ف ــي ال ـه ـن ــد ،هــذا
النوع الموسيقي الذي أشعل حماسة محبي الرقص.
كما ستصدح األجواء في موقع الحدث الدولي ،بأجمل
اإليقاعات الموسيقية خالل حفل منسق األغاني الهندي
«ال ـ ــدي ج ــي إن واي كـ ــي» ،وه ــو مـنـتــج مــوس ـي ـقــي ،ال ــذي
سيقدم خــال عرضه مقتطفات ممزوجة ومختلطة من
موسيقى بوليوود ،وذلك في  24ديسمبر( .دبي  -البيان)

وجه من «إكسبو»

دانيال ..سفيرة المنتجات التشيلية
دبي-وائلنعيم
تركز دولة تشيلي في جناحها بـ«إكسبو  2020دبي» على االبتكار واالستدامة
واألمــن الغذائي ،ويمكن للزوار خوض رحلة للتعرف إلى الثقافة التشيلية،
وم ــا ت ـقــدمــه ل ـل ـعــالــم ف ــي م ـج ــاالت الـتـنـمـيــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وال ـت ـط ــورات الـثـقــافـيــة
واالجتماعية والتقنية المهمة ،وكيف أسهمت المواهب التشيلية في جعل
الدولة مركز ابتكار في أمريكا الالتينية.
تـقــول دان ـيــا مــوريــامــز ،مــديــرة الـمـنـتـجــات فــي الـجـنــاح الـتـشـيـلــي :نــدعــو زوار
ال ـم ـع ــرض ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـت ـعــرف إلـ ــى ال ـم ـن ـت ـج ــات ،ال ـت ــي ن ـقــدم ـهــا ع ـب ــر ال ـع ــروض
التفاعلية ،حيث أتولى مهمة تنسيق وتنظيم الفعاليات المرتبطة بالترويج
لمنتجات رواد األعـمــال التشيليين فــي جـنــاح بـلــدنــا ،وأنـيــط بــي مــؤخــراً مهمة

تـنـظـيــم أس ـب ــوع ال ـع ـســل ف ــي ال ـج ـن ــاح الـتـشـيـلــي،
حـ ـي ــث تـ ــم اسـ ـتـ ـع ــرض م ـج ـم ــوع ــة م ـت ـن ــوع ــة مــن
منتجات العسل المحلي الفاخر لدينا لنخبة
مــن أص ـحــاب الـمـنــاحــل فــي تـشـيـلــي .وتـضـيــف:
«أعـ ـم ــل ع ـل ــى ال ـت ــروي ــج ل ـل ـم ـن ـت ـجــات الـتـشـيـلـيــة
األصـلـيــة ،ضمن مختلف الـصـنــاعــات الغذائية
الـمـحـلـيــة أم ــام زوار الـجـنــاح ،فـضـاً عــن توعية
رود األعمال في تشيلي بأفضل الطرق للوصول
إل ــى ق ــاع ــدة واس ـع ــة م ــن ال ـع ـمــاء الـمـحـتـمـلـيــن فــي
م ـعــرض إك ـس ـبــو ،ال ــذي يـعـتـبــر مـنـصــة عــالـمـيــة لـلــدولــة
لـتـعــريــف الـ ــزوار بـخـبــراتـهــا وت ـجــارب ـهــا فــي جـمـيــع الـمـجــاالت

وك ــاف ــة ال ـق ـطــاعــات».وت ـس ـعــى دان ـي ــا ل ـتـعــريــف زوار
ورواد الـجـنــاح التشيلي بــأن لــدى بلدها منتجات
غــذائـيــة فــريــدة مــن نــوعـهــا ،انـطــاقـ ًـا مــن قناعتها
بـ ــأن إك ـس ـب ــو دبـ ــي ي ـم ـث ــل ف ــرص ــة رائـ ـع ــة وف ــري ــدة
لـبــادهــا السـتـعــراض الـمــواد الـغــذائـيــة التشيلية
والـمـقــومــات السياحية الـتــي تتمتع بها دولتها،
وهــذه الـفــرصــة تتيح لـهــم إظـهــار جــزء مــن بلدهم
أمام الناس من مختلف أنحاء العالم ،فضالً عن
ت ـن ـظ ـيــم ج ـل ـســات وأن ـش ـط ــة م ـت ـنــوعــة داخـ ــل ال ـج ـنــاح،
بهدف الترويج لمنتجات وابتكارات من مناطق متنوعة
في تشيلي سواء من الشمال أو الجنوب.

