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

» احتفاالت اليوم الفخري لجامعة الدول العربية في «إكسبو  2020دبي» | تصوير :إبراهيم صادق

الجامعة العربية تضيء على القواسم المشتركة بين الشعوب
دبي–مرفتعبدالحميد
احـتـفـلــت جــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة بـيــومـهــا الـفـخــري فــي «إكـسـبــو 2020
دب ـ ــي» ،أمـ ــس ،م ــن خ ــال ف ـع ــال ـي ــات ع ــدة بـ ــدأت ف ــي س ــاح ــة ال ــوص ــل
ب ـخ ـط ــاب ــات رس ـم ـي ــة ،س ـل ـطــت ال ـض ــوء ع ـل ــى ال ـق ــواس ــم ال ـم ـش ـتــركــة بـيــن
الـشـعــوب الـعــربـيــة ،تــاهــا عــرض مــوسـيـقــي ،ضــم مـقـطــوعــات مـخـتــارة
مــن قـبــل األكــاديـمـيــة الـعــربـيــة لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا والـنـقــل الـبـحــري
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـج ــام ـع ــة .وقـ ــد اس ـت ـق ـبــل أح ـم ــد أب ــوال ـغ ـي ــط ،األم ـي ــن ال ـع ــام
ل ـجــام ـعــة ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ف ــي ج ـن ــاح ال ـج ــام ـع ــة ،الـ ــذي ي ـح ـمــل شـعــار
«أل ــف مـفـتــاح ومـفـتــاح» ،ك ـا ً مــن مـعــالــي خليفة شــاهـيــن الـمــرر ،وزيــر
دولــة ،يعقوب يــوســف الـحــوسـنــي ،مساعد وزيــر الـخــارجـيــة والـتـعــاون
الدولي لشؤون المنظمات الدولية اإلماراتي ،ونجيب محمد العلي،
الـمــديــر الـتـنـفـيــذي لـمـكـتــب الـمـفـوَّض ال ـعــام فــي «إكـسـبــو  2020دب ــي».
وق ــال أحـمــد أبــوالـغـيــط« :الـجــامـعــة الـعــربـيــة كــانــت حـلـمــاً تـحـقــق حين
أدرك ــت ال ـق ـيــادات أن الــوحــدة ض ــرورة ،وأن الـحـلــم الـمـشـتــرك طـمــوح
قابل للتحقيق ،وهي أول منظمة إقليمية تنشأ في عصرنا الحديث،
غايتها استثمار المشتركات الحضارية ،والثقافية ،والتاريخية ،بين
الـشـعــوب الـعــربـيــة مــن المحيط إلــى الـخـلـيــج ،مــن أجــل تـعــزيــز العمل
المشترك بين الدول على كل الصعد».
وأضاف« :عبر مسيرتها الطويلة صادفت الجامعة العربية لحظات
مـنـيــرة ،كـمــا واج ـهــت اإلخ ـفــاقــات ،لـكـنـهــا ،وكـمــا ن ــرى جـمـيـعــاً الـيــوم،
مــا زالــت حية وقــائـمــة ونشطة وحــاضــرة» .وأشــاد أبــوالـغـيــط بــاإلمــارات
ق ــائ ـاً« :ه ــذه ال ــدول ــة سـتـظــل بـيـتــاً لـلـعـطــاء وال ـم ـح ـبــة ،وأرضـ ــاً لــإنـجــاز
وال ـت ـم ـيــز ،وج ـس ــراً ل ـل ـتــواصــل وال ـت ــاق ــي ،وع ـن ــوان ــاً لـلـتـســامــح واإلخـ ــاء.
نـحــن جـمـيـعــاً نشعر بــالـفـخــر لـلـمـشــاركــة فــي حــدث نـعــده تــاريـخـيــاً بكل
ال ـم ـق ــاي ـي ــس .ل ـق ــد وع ـ ــدت اإلم ـ ـ ــارات ب ـن ـس ـخــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة م ــن إك ـس ـبــو،
وقــدمــت لـنــا حــدثــاً مـبـهــراً ودل ـي ـا ً عـمـلـيــاً عـلــى أن ال ـعــرب ق ــادرون على
االبتكار ،وأن طاقاتهم الخالقة بال حدود ،وأن أحالمهم وطموحاتهم
تالمس عنان السماء».

واإلداري ال ـح ــدي ــث ،واالرت ـ ـقـ ــاء ب ـش ــأن ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي وال ـن ـه ــوض
بــال ـمــؤس ـســات ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـق ـط ــاع ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ك ـمــا ث ـمــن جـهــود
حـكــومــة دول ــة اإلمـ ــارات ،وسـمــو الـشـيـخــة فــاطـمــة بـنــت م ـبــارك رئـيـســة
االت ـح ــاد الـنـســائــي ال ـعــام رئـيـســة الـمـجـلــس األع ـلــى لــأمــومــة والـطـفــولــة
الــرئـيـســة األعـلــى لـمــؤسـســة الـتـنـمـيــة األســريــة فــي دعــم مـشــاركــة الـمــرأة
الفاعلة بجميع القطاعات .وقــال :حرصاً من الجامعة العربية على
ح ــث األج ـي ــال الـنـســائـيــة ال ــواع ــدة وال ـق ـي ــادي ــات ال ـشــابــة ع ـلــى االب ـت ـكــار،
والـتـمـيــز ،ودع ــم االقـتـصــاد الــوطـنــي خـصـصــت جــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة
جائزة للتميز للمرأة العربية.

جائزة التميز

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

العرب

قادرون على االبتكار
وطاقاتهم الخالقة
بال حدود

تكريم

واحتفلت جامعة الدول العربية بالنساء المتميزات الفائزات بجائزة
«التميز للمرأة العربية» في دورتها للعام  ،2020من القطاع الصحي
من مختلف البلدان ،بحضور أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة
الدول العربية ،ونورة السويدي األمين العام لالتحاد النسائي العام،
وال ـس ـف ـي ــرة ه ـي ـف ــاء أبـ ــو غ ــزال ــة األم ـي ــن ال ـع ــام ال ـم ـس ــاع ــد رئ ـي ــس ق ـطــاع
الشؤون االجتماعية ،وعدد من سفراء الدول العربية باإلمارات.
وأكـ ــد أب ــو الـغـيــط الـ ــدور االس ـتــرات ـي ـجــي وال ـق ـي ــادي ،ال ــذي ت ـقــوم بــه
ال ـق ـي ــادي ــات ال ـن ـســائ ـيــة ف ــي ت ـط ــوي ــر االق ـت ـص ــاد ال ـم ـع ــرف ــي وال ـت ـك ـنــولــوجــي

ألف مفتاح ومفتاح

وق ــال مـعــالــي خـلـيـفــة شــاهـيــن ال ـمــرر« ،شـعــار (أل ــف مـفـتــاح ومـفـتــاح)،
ال ــذي يـحـمـلــه ج ـن ــاح ال ـجــام ـعــة ،خ ــال أول م ـشــاركــة ل ـهــا ف ــي إكـسـبــو
دول ـ ــي ،ي ـق ــدم رؤي ـ ــة واضـ ـح ــة ل ـم ــا ي ـم ـك ــن ل ـل ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي تـحـقـيـقــه،
َّ
ولعله يُكرس الكثير من الدالالت
مستفيداً من إمكانات دُوله جميعا،

التي ُتبرز قيمة ومكانة هذا اإلقليم المهم ،والحيوي ،واالستراتيجي
في العالم ،والذي تمثله الجامعة العربية؛ حيث يصطحب الجناح
زواره ف ــي رح ـل ــة م ــن اإلنـ ـج ــازات ال ـعــرب ـيــة ،ع ـلــى مـ ــدار سـبـعــة ع ـقــود،
ويُتيح لهم فرصة العثور على (مفاتيح) عالم عربي متكامل مزدهر».
وتضمن العرض الموسيقي الــذي قدمته األكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري إلحياء هذا اليوم المميز أغاني «المجد
ل ــك ي ــا وط ـن ــي الـ ـع ــرب ــي» ،و«صـ ـ ــوت ب ـ ـ ــادي» ،و«أنـ ـ ــا جـ ـنـ ــدي» ،وه ــي
اخـتـيــارات مخصصة لـهــذا الـيــوم ،الــذي تجمع فـيــه األغـنـيــات المعاني
األصيلة لألمة العربية.

أبو الغيط:

ونـظــم قـطــاع ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة -إدارة ال ـمــرأة واألس ــرة والـطـفــولــة-
فعالية جائزة التميز للمرأة العربية بدورتها األولى في المجال الطبي
لـعــام  ،2020بــالـتـعــاون مــع االت ـح ــاد الـنـســائــي ال ـعــام اإلم ــارات ــي وهـيـئــة
األمم المتحدة للمرأة بجناح المرأة في معرض «إكسبو  2020دبي»
عصر أمس االثنين.
وك ــرم أب ــو ال ـغ ـيــط الـطـبـيـبــات ال ـف ــائ ــزات م ــن اإلم ـ ــارات ،وال ـب ـحــريــن،
والجزائر ،والسعودية ،وعمان ،وفلسطين ،وقطر ،ولبنان ،ومصر
العربية والعراق.

مسيرة التطور

ومــن ناحيتها قالت نــورة السويدي :الـمــرأة عامل مساعد في مسيرة
ال ـت ـط ــور ،ف ــأص ـب ـح ــت مـ ـث ــاالً م ـش ــرف ــاً ي ـح ـت ــذى ب ــه ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي
واإلسـ ــامـ ــي ،ب ــل وع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى ال ــدول ــي ،وف ــي اإلمـ ـ ــارات ك ــان لـهــا
الحظ األوفــر من ثمار النهضة ومسيرة العطاء والتمكين واالهتمام.
ويأتي االحتفال انطالقاً من اهتمام جامعة الدول العربية بتعزيز دور
الـمــرأة العربية الفعال فــي المجتمع ،حيث اقترحت األمــانــة العامة
لجامعة الدول العربية إطالق مبادرة جائزة التميز للمرأة العربية عام
 ،2020وهي عبارة عن جائزة عينية تمنح لشخصيات نسائية عربية
في أحــد المجاالت ،التي يتم تحديدها سنوياً .ومــن ناحيتها أعربت
الـفــائــزة اإلمــاراتـيــة الــدكـتــورة كلثم الـبـلــوشــي مــن وزارة الـصـحــة ووقــايــة
المجتمع عــن سـعــادتـهــا بــالـجــائــزة ،كـمــا أعــربــت عــن فـخــرهــا واعـتــزازهــا
بالطفرة الهائلة في التنمية واإلنـجــازات العمالقة والمكانة الريادية،
التي تحتلها دولة اإلمارات العربية المتحدة على المستويين اإلقليمي
والعالمي.

الجامعة العربية تمثل أسياد المنطقة
دبي–وائلاللبابيدي

وأش ـ ـ ــار أب ـ ــو ال ـغ ـي ــط خ ـ ــال اإلح ـ ــاط ـ ــة إل ـ ــى أن تـ ــرويـ ــج ب ـعــض
اإلعالميين إلعــادة إنشاء الجامعة العربية على أســس جديدة
سـيـحــول الـجــامـعــة الـعــربـيــة إل ــى مـنـظـمــة «فــاش ـلــة» ،ول ــن يـكــون
باإلمكان استعادتها مرة أخرى«.

أ ّكـ ــد أح ـم ــد أب ــوال ـغ ـي ــط ،األم ـي ــن ال ـع ــام ل ـل ـجــام ـعــة ال ـع ــرب ـي ــة ،إن
إكـسـبــو  2020دب ــي ه ــو دالل ــة واض ـح ــة عـلــى أن ال ــدول الـعــربـيــة
مثل اإلمارات تمتلك إمكانيات كبيرة وبنى تحتية وموارد بشرية
ق ــادرة عـلــى اسـتـضــافــة األح ــداث الـعــالـمـيــة والـتـفــاعــل مــع قضايا
العالم الخارجي وتعكس التقدم الحاصل في العالم العربي،
مشيراً إلــى أن دعــم التعليم «العابر للحدود» وتعزيز التعاون
االقـتـصــادي واالسـتـثـمــاري والـنـقــل الـبــري والـبـحــري هــم مــن أهــم
المواضيع الملحة التي تهم الوضع العربي في هذه الفترة.

مواضيع ملحة

إنجازات

وحذر أبو الغيط خالل إحاطة عالمية للجامعة العربية أمس،
مــن وجــود قــوى إقليمية «تـطــل عـلــى الـجــامـعــة الـعــربـيــة» ترغب
بـتـضـيـيــق الـخـنــاق عـلــى الـجــامـعــة الـعــربـيــة أو إحــالـهــا بمنظمات
إقـلـيـمـيــة أو ش ــرق أوس ـط ـيــة ي ـكــون لـلـعــرب «ي ــد صـغـيــرة فـيـهــا»،
م ـض ـي ـفــاً أن «الـ ـع ــرب ه ــم أص ـح ــاب هـ ــذا اإلق ـل ـي ــم ال ـع ــرب ــي وه ــم
أسياده ،والجامعة العربية تمثل هؤالء األسياد».
وأضاف أبو الغيط أن الجامعة العربية تحظى ألول مرة في
حدث إكسبو العالمي بجناح خاص لها في إكسبو  2020دبي
يسرد قصة الدول العربية ويحتفي بإنجازات الجامعة العربية
مـشـيــراً إلــى اسـتـحــواذ حـتــى اآلن عـلــى اهـتـمــام أكـثــر مــن  75ألــف
زائ ــر .ويــركــز جـنــاح الـجــامـعــة الـعــربـيــة ال ــذي يـحـمــل شـعــار «ألــف
مفتاح ومفتاح» على العديد من المواضيع التي تهم الشعوب
الـعــربـيــة مـثــل الـمــرأة والتنمية االجـتـمــاعـيــة واالسـتـقــرار والثقافة
الـعــربـيــة وك ــذل ــك ف ــرص الـتـكــامــل االق ـت ـص ــادي واالج ـت ـمــاعــي بـيــن
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ف ــي ال ـم ــاض ــي وال ـح ــاض ــر وال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،مـتـمـنـيــاً
لـلـمـمـلـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة ال ـن ـج ــاح ف ــي اس ـت ـض ــاف ــة إكـسـبــو
الرياض .2030

» أحمد أبو الغيظ خالل إحاطة إعالمية في «إكسبو» | تصوير  :إبراهيم صادق

اإلمارات

تمتلك إمكانيات كبيرة وبنى
تحتية وموارد بشرية قادرة
على استضافة األحداث
العالمية

وأض ـ ــاف« :إك ـس ـبــو  2020دب ــي إن ـج ــاز واضـ ــح جـ ــداً ويـتـحــدث
عــن نفسه .ورسالتنا فــي إكسبو  2020دبــي مــن خــال جناحها
هــو أن الجامعة العربية التي تعتبر أقــدم منظمة عربية يعود
تأسيسها إلــى  1945هــي منظمة حية وقــويــة وفاعلة ومتفاعلة
مع قضايا وشؤون المنطقة».
وأض ـ ــاف« :ك ـمــا نــؤكــد أن ال ـجــام ـعــة ال ـعــرب ـيــة لـيـســت مـنـظـمــة
سياسية فـقــط بــل هــي منظمة لـهــا اهـتـمــامــات مـتـعــددة وتبحث
في شؤون اقتصادية ثقافية ومجتمعية وتعليمية عدة ،وهي
انعكاس للوضع والواقع العربي وتسعى للحفاظ على مصالح
ال ـش ـع ــوب ال ـع ــرب ـي ــة ومـ ــن ه ـن ــا ه ــي ق ـ ــادرة ع ـل ــى ال ـت ـح ــدث بــاســم
ال ــدول الـعــربـيــة فــي إط ــار جـمــاعــي .وم ــن يـتــابــع أخ ـبــار الـجــامـعــة
ال ـع ــرب ـي ــة ي ـج ــد أن ال ـج ــام ـع ــة ق ــام ــت ع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ال ـع ــام
الـمــاضــي بــالـعــديــد مــن االجـتـمــاعــات عـلــى مـسـتــوى وزاري وغـيــره
والتي بحثت في العديد من القضايا التي تهم الشأن العربي».

وش ــدد أب ــو الـغـيــط عـلــى ض ــرورة مـعــالـجــة الـعــديــد مــن الـقـضــايــا
التي تهم المنطقة مثل قضية المرأة وعمل األطفال ومنطقة
ال ـت ـج ــارة الـ ـح ــرة وال ـن ـق ــل الـ ـب ــري وال ـب ـح ــري ون ـق ــل ال ـط ــاق ــة بـيــن
الـ ــدول وكـيـفـيــة تـعــزيــز األم ــن الـسـيـبــرانــي وح ـمــايــة الـمــؤسـســات
م ــن الـهـجـمــات الـسـيـبــرانـيــة .وأضـ ــاف« :أع ـت ـقــد أن األول ــوي ــة هــي
للتعليم .فالتعليم عندما يكون مدعماً وعابراً للحدود يحقق
الكثير مــن فـكــرة الــوحــدة العربية ليس فــي صورتها السياسية
بـ ــل ال ـث ـق ــاف ـي ــة .وع ـل ـي ـن ــا ال ـت ـف ـك ـي ــر ب ـش ـك ــل إي ـج ــاب ــي بـ ــآفـ ــاق ال ـل ـغــة
والـحـضــارة العربية الـتــي قــد تعاني الـيــوم مــن بعض التهميش
وأعـتـقــد أن الـلـغــة الـعــربـيــة تـعـيــش فــي مــرحـلــة انـتـقــالـيــة وعلينا
دعمها بشكل أوسع.
وأمــا الموضوع الثاني الملح فهو أنــه علينا أن ننجح كعرب
اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً ،ودعم التجارة واالستثمار البيني.
ك ـمــا أن دع ــم ال ـن ـقــل ال ـب ــري وال ـب ـح ــري ب ـيــن ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة هــو
م ــن ال ـمــواض ـيــع الـمـلـحــة كــذلــك ولــدي ـنــا ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـب ــادرات
والـجـهــود فــي هــذا الـشــأن .وأعتقد أن مــا يحكم ذلــك هــو وجــود
التصميم واإلرادة ولـنــا فــي اإلم ــارات والـصـيــن وكــوريــا الجنوبية
خير أمثلة على ما يمكن تحقيقه من خالل اإلرادة والتصميم».
وأضاف أن منظمة االتصاالت العربية عقدت اجتماعاً عن األمن
السيبراني وضرورة توحيد التشريعات في هذا الشأن وضرورة
شمل جميع الدول العربية وتجهيزها قدر اإلمكان نظراً ألهمية
وخطورة هذا األمر وضرورة تحصين الدول والمنظمات العربية
مقابل هذه المخاطر.

٠٣
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لطيفة بنت محمد خالل لقائها صنّ اع أفالم ومصممي رسوم متحركة:

حريصون على تجاوز التحديات أمام اإلبداع

» لطيفة بنت محمد خالل لقائها عدداً من صنّ اع ومصممي
الرسوم المتحركة في جناح مركز الشباب بحضور هالة بدري
وسعيد خرباش | وام

دبي  -وام

أجـنــدة عمل دبــي للثقافة ،ونتطلع للتعاون مــع المعنيين
ب ــال ـق ـط ــاع ل ــرس ــم خ ــارط ــة ط ــري ــق م ـثــال ـيــة ت ـس ـهــم ف ــي تـحـقـيــق
ن ـمــوه وازدهـ ـ ــاره .سـعـيـنــا م ــن خ ــال ال ـل ـقــاء إل ــى تـحــديــد أب ــرز
أولــويــات األط ــراف الـفــاعـلــة ،وسـنــواصــل استضافة مــزيــد من
اللقاءات لتكوين رؤية شاملة ألولويات العمل ضمن خطة
اسـتــراتـيـجـيــة واق ـع ـيــة وف ــعّ ــال ــة لـلـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة تـسـتـهــدف
تحقيق إنجازات ملموسة تدعم مستقبل هذه الصناعة».

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم،
رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) وعضو
مـجـلــس دب ــي ،ع ــدداً مــن ص ـ ّنــاع األف ــام ومـصـمـمــي الــرســوم
المتحركة ( )Animationفــي دولــة اإلم ــارات وغيرهم من
الـكــوادر اإلبداعية في قطاع األلـعــاب ،ضمن جلسة عُ قدت
فــي جـنــاح مــركــز الـشـبــاب فــي «إكـسـبــو  2020دب ــي» ،وذلــك
في إطار سلسلة المجالس واللقاءات التي تحرص سموها
م ــن خ ــال ـه ــا ع ـل ــى ال ـت ــواص ــل م ــع م ـخ ـت ـلــف م ـك ــون ــات ال ـق ـطــاع
الـثـقــافــي واإلبــداعــي فــي دبــي مــن مــؤسـســات وأف ــراد ،تــأكـيــداً
لنهج الهيئة الدائم في تعزيز جسور التفاعل اإليجابي مع
المجتمع اإلبداعي.

مشاركة

شـ ــارك ف ــي الـجـلـســة هــالــة بـ ــدري ،مــديــر ع ــام هـيـئــة الـثـقــافــة
وال ـف ـنــون فــي دب ــي؛ ون ــوف تـهـلــك ،مــديــر إدارة تـنـفـيــذي في
م ـك ـتــب رئ ـي ـس ــة «دب ـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة»؛ وال ــدك ـت ــور س ـع ـيــد م ـب ــارك
خرباش ،المدير التنفيذي لقطاع ُ
الفنون واآلداب في هيئة
«دبـ ــي ل ـل ـث ـقــافــة» ،وم ـج ـمــوعــة ك ـب ـيــرة م ــن الـ ـك ــوادر الـمـبــدعــة
استعرضت تجربتها وأنشطتها في إطار المنظومة اإلبداعية
فــي دب ــي ،كـمــا تـطــرق الـمـشــاركــون إلــى مـنــاقـشــة المتطلبات
الالزمة لمواصلة القطاع للنمو واالزدهار.
وفــي هــذه الـمـنــاسـبــة ،أعــربــت سـمــو الـشـيـخــة لطيفة بنت
محمد بــن راشــد آل مـكـتــوم عــن تـقــديــرهــا لـمــا لمسته خــال
الـلـقــاء مــن صــراحــة وانـفـتــاح وروح تــواقــة لـلـتـعــاون ،خــاصـ ًـة
وأن ال ـعــديــد م ــن ال ـن ـقــاط ال ـت ــي ت ــم ال ـت ـطــرق إل ـي ـهــا ه ــي مـحــل
اهتمام وجـهــود «دبــي للثقافة» ،وقــالــت سموها« :سعدت
بـلـقــاء ه ــذه الـنـخـبــة مــن ال ـك ــوادر الـمـحـلـيــة الـمـبــدعــة ،ونـحــن

مكانة بارزة

» لطيفة بنت محمد خالل الفعالية في جناح مركز الشباب | وام

سموها:

» هذه اللقاءات تساعدنا على
رصد احتياجات وتوجهات
القطاع اإلبداعي

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

حريصون كل الحرص على االستماع إلى آرائهم النابعة من
شـغــف حـقـيـقــي بــإبــداعــاتـهــم وتـجــاربـهــم ،كـمــا أنـنــا حــريـصــون
على الــوقــوف على مــا قــد يــواجـهــون مــن تـحــديــات للنظر في
أك ـثــر الـسـبــل فــاعـلـيــة لـتـحـيـيــدهــا وت ـجــاوزهــا .ف ـهــذه الـلـقــاءات
تساعدنا على رصد احتياجات وتوجهات القطاع اإلبداعي،
وكــانــت بمثابة مرجعية مهمة اسـتـنــدنــا إلـيـهــا خــال صياغة
اسـتــراتـيـجـيـتـنــا وخـطـطـنــا خ ــال الـسـنــوات الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة،
وهـ ــي ت ـش ـكــل ك ــذل ــك م ـص ــدر دعـ ــم ل ـن ــا ف ــي ص ـي ــاغ ــة خـطـطـنــا
المستقبلية للقطاع اإلبداعي».

أولويات

ً
قائلة« :صناعة األفالم والرسوم المتحركة
وأضافت سموّها
مــن الـمـجــاالت اإلبــداعـيــة الـمـهـمــة الـتــي تــأتــي ضـمــن أولــويــات

وأجمع الحضور على المكانة البارزة التي تتمتع بها دبي في
ضــوء مــا تتسم بــه مــن انـفـتــاح ورؤي ــة واعـيــة تعلي مــن شــأن
اإلبـ ــداع والـمـبــدعـيــن ،وم ــا تـمـتـلـكــه مــن بـنـيــة تـحـتـيــة مـتـطــورة
تــدعــم عـمـلـيــات اإلن ـت ــاج اإلب ــداع ــي عـلــى ت ـن ـوّع أشـكــالـهــا ،كما
ن ـ ّوه ــوا بــالـمـكــانــة ال ـتــي وص ـلــت إلـيـهــا دب ــي ك ــواح ــدة مــن أكـثــر
المدن المرغوبة للعيش والعمل على مستوى العالم.
وتطرق المشاركون في الجلسة إلى مجموعة من النقاط
الـ ـت ــي رأوا أنـ ـه ــا ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى م ــزي ــد مـ ــن الـ ــدعـ ــم وال ـت ـط ــوي ــر.
ُ
وخل َ
صت الجلسة إلــى مجموعة من التوصيات التي سيتم
أخـ ــذهـ ــا فـ ــي ال ـح ـس ـب ــان خ ـ ــال ص ـي ــاغ ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة «دبـ ــي
للثقافة» المستقبلية لهذا القطاع.
ُيـشــار إلــى أن لـقــاء سـمــو الـشـيـخــة لطيفة بـنــت مـحـمــد بن
راشـ ــد آل م ـك ـتــوم م ــع مـجـمــوعــة م ــن م ـبــدعــي ق ـط ــاع األف ــام
وال ـ ــرس ـ ــوم ال ـم ـت ـح ــرك ــة ي ــأت ــي امـ ـ ـت ـ ــداداً لـ ـلـ ـقـ ــاءات وم ـج ــال ــس
مـتـعــددة حــرصــت سـمــوهــا عـلــى عـقــدهــا عـلــى مــدار الـسـنــوات
القليلة الماضية مع المعنيين بالقطاع الثقافي واإلبــداعــي
في دبي وأبــرز المؤثرين في مسيرته ،ســواء من مؤسسات
أو أفـ ــراد ،ضـمــن ح ــوار ح ـيــوي ومـثـمــر هــدفــه تـحـقـيــق تنمية
مستدامة للعمل الثقافي واإلبــداعــي في دبي وعموم دولة
اإلمارات.

البوسنة ..مزايا استثمارية شاملة
دبي–البيان
ن ـظــم ج ـن ــاح ال ـبــوس ـنــة وال ـه ــرس ــك ف ــي «إك ـس ـب ــو  2020دب ــي»،
بـحـضــور ديـنـيــس زف ـي ــزدي ــك ،رئ ـيــس ال ــوف ــد ،الـمـتـحــدث بــاســم
م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب فـ ــي ب ــرلـ ـم ــان ال ـب ــوس ـن ــة والـ ـهـ ــرسـ ــك ،وإدي ـ ــن
ف ــورت ــو ،رئ ـي ــس وزراء كــان ـتــون ســراي ـي ـفــو ،وع ــدن ــان ديـلـيـتــش،
وزيــر االقـتـصــاد فــي كــانـتــون سراييفو فــي البوسنة والـهــرســك،
جلسة تعريفية للترويج لبيئة األعـمــال المثالية في البوسنة
والهرسك ،أمام زوار «إكسبو  2020دبي».
وأظ ـه ــر ال ـم ـس ــؤول ــون خـ ــال ال ـج ـل ـســة زي ـ ــادة االس ـت ـث ـم ــارات
األج ـن ـب ـيــة ال ـم ـب ــاش ــرة ،األمـ ــر الـ ــذي س ــاع ــد ال ـبــوس ـنــة وال ـهــرســك
عـلــى إب ــراز مكانتها كــوجـهــة مثالية للمستثمرين المحتملين.
وف ـض ـا ً ع ــن ذلـ ــك ،أل ـق ــى ه ــذا ال ـح ــدث ال ـض ــوء ع ـلــى مـخـتـلــف
الـصـنــاعــات وال ـق ـطــاعــات ال ـجــذابــة ،وف ــرص ال ـت ـعــاون الـتـجــاري
المتاحة فــي الـبــاد عبر العديد مــن القطاعات ،بما فــي ذلك
ال ــزراع ــة ،وصـنــاعــة الـمـنـتـجــات الـغــذائـيــة ،واسـتـغــال الـغــابــات
واألخ ـ ـش ـ ــاب ،وص ـن ــاع ــة الـ ـمـ ـع ــادن ،وق ـط ــع غ ـي ــار ال ـس ـي ــارات،
والسياحة ،واألدوية ..وغيرها من فرص األعمال.
وتعليقاً على تنظيم هذه الجلسة ،قال إدين فورتو ،رئيس
وزراء كــان ـتــون ســراي ـي ـفــو  -ال ـبــوس ـنــة وال ـه ــرس ــك :إن مـنـظــومــة
األعـمــال في بالدنا تتمتع بالكثير من المقومات التي تتيحها

» مشاركون في
فعالية االستثمار
بجناح البوسنة | البيان

للمهتمين ،وعـلــى مــدى الـسـنــوات األخ ـيــرة ،حـقـقــت عالقاتنا
الدولية نتائج مثمرة .إننا نرى في مشاركتنا بمعرض «إكسبو
 2020دب ـ ــي» ف ــرص ــة م ـث ــال ـي ــة ل ـع ــرض ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل
حول بيئة التجارة واألعمال في البالد ،ونتطلع للتوصل إلى
ش ــراك ــات ع ــدي ــدة ،لـتـعــزيــز ال ـعــاقــات ال ـت ـجــاريــة ب ـيــن اإلمـ ــارات
العربية المتحدة والبوسنة والهرسك.
ي ـش ــار إلـ ــى أن  %51.3م ــن ال ـم ـس ــاح ــة اإلج ـم ــال ـي ــة لـلـبــوسـنــة
ـراع جبلية،
والهرسك تتكون مــن
ٍ
أراض صالحة لـلــزراعــة ،ومـ ٍ
ومساحات مثالية لغرض الرعي ،فضال ً عن البساتين وكروم
العنب .وإلى جانب ذلك ،تحقق صناعة السيارات أيضاً نمواً
مستمراً ،األمر الذي يجعل منها قطاعاً مربحاً للغاية ،حيث
تــركــز عـلــى تـصــديــر  %90مــن مـنـتـجــاتـهــا فــي الـمـتــوســط إلــى 30
دول ــة .وع ــاوة عـلــى ذل ــك ،حـقــق ق ـطــاع األدويـ ــة قـيـمــة قــدرهــا
 334مليون يــورو فــي الـعــام  ،2020بــزيــادة قــدرهــا  %4تقريباً
م ـق ــارن ــة ب ــال ـع ــام  ،2019ف ــي ح ـي ــن أن ال ـص ـن ــاع ــات ال ـم ـعــدن ـيــة
الـكـهــربــائـيــة تـعــد أنـجــح الـصـنــاعــات فــي ال ـبــاد .وسـلــط الـحــدث
الضوء على العوامل التي ترتقي بمكانة البالد كمركز تجاري
جذاب ،بما في ذلك الوصول إلى السوق الموحدة ،والنظام
الـمــالــي المستقر ،وإط ــاره االقـتـصــادي والتنظيمي المشجع،
وت ـع ــود ه ــذه ال ـع ــوام ــل مـجـتـمـعــة بــال ـن ـفــع ع ـلــى لـلـمـسـتـثـمــريــن
األجانب.
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اختتام مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية

صياغة رؤية ثقافية عربية طموحة

» جانب من أعمال المؤتمر | وام

» المشاركون في لقطة جماعية خالل مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية | البيان

دبي  -وام
اخـتـتـمــت م ـســاء أم ــس أع ـمــال الـ ــدورة الـثــانـيــة وال ـع ـشــريــن من
مــؤتـمــر ال ــوزراء الـمـســؤولـيــن عــن ال ـشــؤون الـثـقــافـيــة فــي الــوطــن
الـعــربــي ،الـتــي اسـتـضــافـتـهــا دول ــة اإلم ــارات عـلــى م ــدار يــومـيــن،
فـ ــي م ــرك ــز دب ـ ــي ل ـل ـم ـع ــارض ب ــإك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي ،ون ـظ ـم ـت ـهــا
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
لـلـتــربـيــة والـثـقــافــة والـعـلــوم «األل ـك ـســو» ،وبـمـشــاركــة  18وزي ــراً
مـســؤوالً عــن الـشــؤون الثقافية فــي الــوطــن الـعــربــي ،وجامعة
ال ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،وم ـن ـظ ـمــة األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ل ـل ـتــرب ـيــة وال ـع ـلــم
وال ـث ـقــافــة «ال ـيــون ـس ـكــو» ،ومـنـظـمــة ال ـعــالــم اإلس ــام ــي لـلـتــربـيــة
وال ـع ـل ــم وال ـث ـق ــاف ــة «اإلي ـس ـي ـس ـك ــو» ،وم ـك ـت ــب ال ـت ــرب ـي ــة ال ـعــربــي
لـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ــج ،وال ـم ـج ـل ــس ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـم ـع ــال ــم والـ ـم ــواق ــع
«إيكوموس» ،والهيئة العربية للمسرح.
وق ــال ــت م ـع ــال ــي ن ـ ــورة ب ـن ــت م ـح ـمــد ال ـك ـع ـبــي وزي ـ ــرة ال ـث ـقــافــة
وال ـش ـبــاب ،رئـيــس الـ ــدورة الـثــانـيــة والـعـشــريــن لـمــؤتـمــر ال ــوزراء
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ع ــن الـ ـشـ ــؤون ال ـث ـق ــاف ـي ــة«:ي ـع ــد ال ـم ــؤت ـم ــر مـنـصــة
رئيسة لتعزيز آفــاق الـتـعــاون الثقافي الـعــربــي ،وبـلــورة أبعاده
الـجــديــدة ،لتعزيز حـضــور الـثـقــافــة الـعــربـيــة واالرت ـقــاء بـهــا ،لــذا
تحرص دولة اإلمارات على التعاون االستراتيجي مع المنظمة
الـعــربـيــة لـلـتــربـيــة وال ـث ـقــافــة وال ـع ـلــوم (األل ـك ـس ــو) ف ــي الـجــوانــب
المتعلقة بمجاالت عملها كافة» ،موضحة أن استضافة هذا
المؤتمر ،هو ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في دعم الثقافة
العربية باعتبارها الجسر الذي يربط بين شعوب المنطقة.
وأض ــاف ــت :اس ـت ـطــاع مـعــالــي ال ـ ــوزراء خ ــال أع ـم ــال الـمــؤتـمــر
ت ـح ـق ـيــق رؤيـ ــة ث ـقــاف ـيــة ع ــرب ـي ــة ط ـم ــوح ــة ،ب ـن ـقــاش ـهــم ع ـ ــدداً مــن
ال ـمــواض ـيــع ال ـت ــي ُت ـع ـنــى ب ــال ـش ــأن ال ـث ـقــافــي ال ـع ــرب ــي ال ـم ـش ـتــرك،
وع ـل ــى رأسـ ـه ــا م ــراج ـع ــة ال ـخ ـط ــة ال ـش ــام ـل ــة ل ـل ـث ـقــافــة ال ـعــرب ـيــة،
ومـقـتــرح اإللـكـســو حــول وضــع نـظــام لسفير الـثـقــافــة العربية،
واسـ ـتـ ـعـ ــراض خـ ــارطـ ــة ال ـع ـم ــل ال ـخ ـم ـس ـي ــة ل ـل ـم ـل ـف ــات ال ـع ــرب ـي ــة
ً
الفتة
المشتركة لتسجيل التراث غير المادي مع اليونسكو،
إل ــى أن حـ ــوار الـ ـ ــوزراء م ــع ال ـش ـب ــاب ال ـع ــرب ــي ،ش ـكــل ن ـمــوذجــاً
ملهماً لما يجب أن يكون عليه التواصل بين صناع القرار في
القطاع الثقافي والفئة المستهدفة لوزراء الثقافة.
وشـكــرت ال ــوزراء والـحـضــور كــافــة عـلــى مـشــاركـتـهــم فــي أبــرز
الـفـعــالـيــات الـتــي عـقــدت بــال ـتــوازي مــع الـمــؤتـمــر وال ـتــي شملت
افتتاح قمة اللغة العربية وجائزة ومهرجان البردة ،وأشارت
إل ــى أن ال ـمــؤت ـمــر ت ــم ت ـتــوي ـجــه ب ــإع ــان اإلم ـ ــارات لـلـغــة الـعــربـيــة
وال ــذي أعـلــن عـنــه صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ محمد بــن راشــد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
رعاه الله.،

بيان اإلمارات:

القمة انعقدت في ظرف تواجه
فيه الثقافة العربية تحديات
متعددة ومتزايدة

تفعيل

المشروع الثقافي العربي يعزز
حماية األجيال الناشئة من
مخاطر التطرف واالنحراف

نورة الكعبي:

المؤتمر منصة رئيسة لتعزيز
آفاق التعاون الثقافي العربي
وبلورة أبعاده الجديدة

مرحلة جديدة

وقال الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية
لـلـتــربـيــة وال ـث ـقــافــة وال ـع ـلــوم :افـتـتـحـنــا مــرح ـلـ ًـة ج ــدي ـ ً
ـدة لـلـعـمـ ِـل
بفضل الـخـطــةِ الــمُ ـحــدَّ ثــةِ للثقافة
الـثـقــافـ ِّـي فــي بـلــدا ِنـنــا العربية
ِ
ال ـع ــرب ـي ــة ،وب ـف ـضــل ال ـم ـش ــاري ـ ِـع ال ـث ـقــاف ـيــةِ ال ـع ــرب ـي ــةِ الـمـشـتــركــة
ال ـتــي س ـت ـعــز ُز ت ـعــاو َن ـنــا ال ـعــربـ ّـي وس ـ ُتـ ّ
ـوفــر اإلح ــاط ـ َـة وال ـم ـســاعـ َ
ـدة
ل ـم ـس ـت ـح ـق ـي ـه ــا ،وس ـ ـت ـ ــؤمِّ ـ ــنُ ال ـ ـتـ ــأه ـ ـيـ ـ َ
ـل ال ـ ـ ـض ـ ـ ــروريَّ ل ـ ـكـ ــوادرنـ ــا

» جانب من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي | وام

ولمؤسساتنا الثقافية في عديد المجاالت ،كما ستمنح ُد َ
ولنا
َ
الفرصة ألن تـكــونَ فــي مستوى
العربية
المناسبات اإلقليميةِ
ِ
والدوليةِ القادمة.
وأضـ ـ ـ ــاف« :س ـت ـظ ـ ُّ
ـل ال ـم ـن ـظ ـم ـ ُـة ال ـع ــرب ـي ــة ل ـل ـت ــرب ـي ــة وال ـث ـق ــاف ــة
احتضان
والعلوم (ألكسو) على عهدها في
المشاريع العربيةِ
ِ
ِ
ُ
وتأطيرها،
المشتركة ودعمِ ها
وستعمل على متابعةِ وتنفيذِ
ِ
ـات هــذا المؤتمر والسيما المشاريعَ التي تــم اعتمادُها
مـخــرجـ ِ
ُ
ـدَّ
ـاون وال ـحــوار
ـ
ع
ـ
ت
ـ
ل
ا
ـور
ـ
س
ـ
ج
ـ
م
ـل
ـ
ص
ـوا
ـ
ن
ـ
س
و
ـوزراء،
ـ
ـ
ل
ا
ـرف
مــن ط ـ
ِ
ِ
ِّ
ونفس
المبادئ
نفس
مع كل الشركاء الذين نتقاسم معهم
َ
َ
ِ
ال ـق ـ َي ــم ،وس ـن ـك ــونُ خ ـي ـ َر س ـف ـيـ ٍـر لـثـقــافـ ِتـنــا ال ـعــرب ـيــة ف ــي مـخـتـلــف
ال ـم ـحــافـ ِـل الــدول ـيــة وسـنـعـمـ ُ
ـل عـلــى ج ـعـ ِـل تــرا ِث ـنــا مـنـبــعَ هــويـتـنــا
ومصد َر افتخارنا وأحدَ
ركائز اقتصادياتنا».
ِ

مشاريع جديدة

ّ
وركزت الدورة الثانية والعشرين على جملة من الموضوعات،
أب ــرزه ــا تـقــريــر حــالــة الـلـغــة الـعــربـ ّيــة ومـسـتـقـبـلـهــا ال ــذي تـصــدره
ال ـ ــوزارة بــال ـشــراكــة م ــع الـمـجـلــس االس ـت ـش ــاري لـلـغــة الـعــربـيــة؛
وب ـحــث س ـبــل ال ـت ـعــاون إلط ــاق م ـشــاريــع ج ــدي ــدة ف ــي م ـجــاالت
الثقافة والتراث واللغة العربية وتطويرها.
ورح ــب ال ـ ــوزراء وال ـم ـســؤولــون ف ــي نـهــايــة أع ـم ــال الـمــؤتـمــر؛
بطلب المملكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة اسـتـضــافــة مــؤتـمــر ال ــوزراء
المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته
الثالثة والعشرين المزمع تنظيمها سنة .2022

بيان الدولة

وأل ـق ــت م ـعــالــي نـ ــورة ال ـك ـع ـبــي ب ـي ــان ال ــدول ــة ف ــي خ ـت ــام أع ـمــال
المؤتمر الذي حمل عنوان «مراجعة الخطة الشاملة للثقافة
ال ـع ــرب ـي ــة وت ـح ــدي ـث ـه ــا» .وج ـ ــاء ف ــي ال ـب ـي ــان« :ان ـع ـق ــدت ال ـ ــدورة
الـثــانـيــة والـعـشــرون لـمــؤتـمــر ال ــوزراء الـمـســؤولـيــن عــن الـشــؤون
ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي ال ــوط ــن ف ــي ظ ــرف ت ــواج ــه ف ـيــه ال ـث ـقــافــة الـعــربـيــة
تحديات متعددة ومتزايدة تفرض عليها إعادة صياغة شاملة
ألولــويــاتـهــا وأهــدافـهــا وطــرق عـمـلـهــا ،وفــي مقدمتها متغيرات
الـعــالــم الـجــديــد الـتــي تمس الثقافة العربية فــي خصوصياتها

ومرتكزاتها الفكرية واالجتماعية والتربوية ،إضافة إلى تطور
س ـي ــاس ــات ال ـح ــوك ـم ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة وثـ ـ ــورة ال ـم ـع ـل ــوم ــات وس ـط ــوة
الـ ـمـ ـنـ ـص ــات ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،وحـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـطـ ـ ــوارئ واألزم ـ ـ ـ ـ ــات ك ــأزم ــة
كــوفـيــد  19ال ـتــي خـلـخـلــت الـمـفــاهـيــم وقـلـبــت أول ــوي ــات الـعــالــم
ورسـ ـخـ ــت ال ـق ـن ــاع ــات ب ـ ــدور ال ـث ـق ــاف ــة وم ـك ــان ـت ـه ــا فـ ــي الـ ـظ ــروف
ال ـع ــادي ــة واالس ـت ـث ـنــائ ـيــة .م ــن ه ـنــا وع ـلــى ض ــوء ال ـت ـحــديــات الـتــي
ت ــواج ــه ال ـث ـقــافــة ال ـعــرب ـيــة ن ــاق ــش مــؤت ـمــر ال ـ ـ ــوزراء ال ـم ـســؤول ـيــن
ع ــن ال ـش ــؤون الـثـقــافـيــة ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــربــي ف ــي دورتـ ــه الـثــانـيــة
والعشرين»،نتائج مشروع مراجعة الخطة الشاملة للثقافة
العربية وتحديثها«باعتبارها موضوعاً رئيساً».
وأضـ ـ ــاف ب ـي ــان اإلمـ ـ ـ ــارات« :ان ـط ـل ــق مـ ـش ــروع ال ـم ــراج ـع ــة مــن
اسـ ـتـ ـع ــراض ت ـح ـل ـي ـلــي أله ـ ــم الـ ـتـ ـطـ ــورات الـ ـت ــي مـ ـي ــزت ال ـم ـش ـهــد
الثقافي العربي خالل العشرين المنصرمة ،وما اكتنف هذه
التطورات من مالبسات وما حاق بها من مستجدات سياسية
واق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة ومـ ــا أف ــرزت ــه م ــن ت ـح ــدي ــات وره ــان ــات
ج ــدي ــدة .أك ــد الـ ــوزراء ال ـم ـســؤولــون عــن ال ـش ــؤون الـثـقــافـيــة في
ال ــوط ــن الـ ـع ــرب ــي ،ع ـل ــى أه ـم ـي ــة م ـخ ــرج ــات مـ ـش ــروع م ــراج ـع ــة
الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها في تيسير التبادل
ال ـث ـقــافــي وت ـط ــوي ــر ال ـع ـمــل ال ـث ـقــافــي ال ـع ــرب ــي ال ـم ـش ـت ــرك .وق ــدم
رؤس ــاء الــوفــود فــي كلماتهم الـتــوجـهــات االسـتــراتـيـجـيــة لـلــدول
الـعــربـيــة فــي مــرحـلــة مــا بـعــد جــائـحــة كــوفـيــد  ،19ال ـتــي أكــدت
ض ـ ــرورة تـفـعـيــل ال ـم ـش ــروع ال ـث ـقــافــي ال ـع ــرب ــي ال ـم ـش ـتــرك ال ــذي
يساهم في صيانة الهوية العربية وحماية األجيال الناشئة من
مخاطر التطرف واالنحراف».
كـمــا بـحــث الـمــؤتـمــر سـبــل وآل ـيــات تـعــزيــز الــوحــدة الـثـقــافـيــة
ال ـع ــرب ـي ــة وضـ ـمـ ــان اس ـت ــدام ـت ـه ــا مـ ــن خ ـ ــال بـ ـن ــاء م ـج ـت ـم ـعــات
ال ـم ـعــرفــة ال ـم ـت ـعــددة وال ـش ـمــول ـيــة ،وض ـ ــرورة ان ـف ـتــاح الـثـقــافــة
العربية على ثقافات العالم ،وتعزيز األواصــر مــع الثقافات
اإلنسانية واإلسـهــام الـفــاعــل فــي صياغة الـمـشــروع الحضاري
اإلنـ ـسـ ــانـ ــي فـ ــي إطـ ـ ــار ق ـي ــم االخ ـ ـت ـ ــاف وال ـ ـت ـ ـنـ ــوع ،مـ ــع م ــراع ــاة
خصوصيات الثقافة العربية الزاخرة حضارياً وتراثياً وتاريخياً
ومـعــرفـيــاً ،لكونها تستمد ديمومتها وصـيــرورتـهــا مــن تنوعها
وعــراقـتـهــا وت ـعــدد مـنــاهـلـهــا الـجـغــرافـيــة والـتــاريـخـيــة والـلـغــويــة
والعرقية.
وف ــي خ ـتــام أع ـمــال الـمــؤتـمــر عـبــر الـ ــوزراء ال ـم ـســؤولــون عن
الـ ـش ــؤون ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ع ــن ع ـظ ـيــم شـكــرهــم
وام ـت ـن ــان ـه ــم ل ــدول ــة اإلمـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـت ـح ــدة ع ـل ــى حـســن
الـتـنـظـيــم واالس ـت ـق ـبــال وك ــرم ال ـض ـيــافــة ،وع ـلــى م ــا وف ــرت ــه مــن
دع ــم لـمـشــروع مــراجـعــة وتـحــديــث الـخـطــة الـشــامـلــة لـلـثـقــافــة
العربية ،كما وجه المؤتمر شكره وتقديره للمنظمة العربية
ل ـل ـتــرب ـيــة ال ـث ـق ــاف ــة وال ـع ـل ــوم ع ـل ــى دورهـ ـ ــا ف ــي ت ـن ـس ـيــق ال ـع ـمــل
الـثـقــافــي ال ـعــربــي الـمـشـتــرك وت ـعــزيــز ال ــوح ــدة الـثـقــافـيــة لــأمــة
العربية.
وأوصى المشاركون الدول العربية بالعمل على االستفادة
م ــن م ـخ ــرج ــات م ــراج ـع ــة ال ـخ ـط ــة ال ـش ــام ـل ــة ل ـل ـث ـقــافــة ال ـعــرب ـيــة
واالسـتـئـنــاس بـهــا فــي تـطــويــر االسـتــراتـيـجـيــات الــوطـنـيــة للتنمية
الثقافية وبرامج التعاون المشترك ودعوا إلى تنظيم ورشات
ولـقــاءات لتقديم الخطة الشاملة للثقافة العربية والتعريف
بها لدى الفاعلين في المجال الثقافي.

٠٥

م
تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل
نـهـيــان وزي ــر الـخــارجـيــة والـتـعــاون الــدولــي وبتنظيم
م ــن وزارة ال ـث ـق ــاف ــة وال ـش ـب ــاب ،ان ـط ـل ـق ــت امـ ــس ف ـعــال ـيــات
ال ـن ـس ـخ ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن ف ـع ــال ـي ــات م ـه ــرج ــان الـ ـ ُبـ ــردة ت ـح ــت ش ـعــار
«مساحات للعبور ..عوالم لالكتشاف» والتي تختتم اليوم في
مركز دبي للمعارض بإكسبو  2020دبي.
ً
ً
ثقافيا يعكس
زخما
وشهدت فعاليات اليوم األول للمهرجان
ح ــال ـ ًـة م ــن ال ـح ــراك ال ـب ـ ّـن ــاء ،وت ـف ــاع ـاً ع ـل ــى أع ـل ــى ال ـم ـس ـتــويــات،
وح ـض ــوراً ب ـ ــارزاً لـنـخـبــة م ــن الـمـفـكــريــن واألدب ـ ــاء وص ـ ّـن ــاع ال ـق ــرار،
الــذيــن اجـتـمـعــوا عـلــى أرض دول ــة اإلم ـ ــارات ،لــاحـتـفــاء بــالـفـنــون
اإلس ــامـ ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـح ـت ـضــن اإلم ـ ـ ــارات أك ـب ــر م ـن ـص ــة ث ـق ــاف ـي ــة لـهــا
والمتمثلة فــي «جــائــزة ومـهــرجــان الـبــردة» ،وهــي تعكس رسالة
اإلمارات السامية في المواءمة بين األصالة والمعاصرة ،وتؤكد
مبادئها القائمة على التسامح والتعايش ،حيث إنها تعد واحة
تجمع الناس من كل المشارب.
وقـ ــالـ ــت م ـع ــال ــي نـ ـ ــورة ب ـن ــت م ـح ـم ــد ال ـك ـع ـب ــي وزي ـ ـ ــرة ال ـث ـق ــاف ــة
وال ـش ـبــاب« :يــأتــي تـنـظـيــم الـنـسـخــة الـثــانـيــة مــن مـهــرجــان ال ـ ُبــردة
خــال الـيــوبـيــل الــذهـبــي لــدولــة اإلم ــارات لـيـكــون احـتـفــاالً بــاإلبــداع
ً
ومنصة للمبدعين من جميع أنحاء
اإلسالمي بجميع مظاهره،
العالم ..تتيح لهم االرتقا َء بالفنون اإلسالمية والمضي بها إلى
آفاق جديدة من التميُّز واإلبداع».
وأضافت« :هذه النسخة من المهرجان اخترنا أن تكون تحت
شعار«:مساحات للعبور ..عوالم لالكتشاف» ،لما يعكسه هذا
الـشـعــار مــن تـعــدديــة وســرديــة نسعى ألن نـسـ ّـلـ َـط عليها الـضــو َء
َ
وضيوفنا للعبور
من خالل«البردة» ،ونحن ندعو جمهو َر البردة
إل ــى مـنــاطــق جــديــدة لــم تـسـتـكـشــف بـعــد ،ولـلـخــوض فــي نـقــاش
فـكــري نـقــدي يــواجــه ال ـمــألـ َ
ـوف ويـســاعــد عـلــى إع ــادة الـنـظــر فيما
هــو ســائــد مــن تـصــورات ،ويـحــرك فينا مشاعر الـفـضــول للتعرف
على ما نجهل ،وهذا مجتمِ ً
عا ،ما سيساهم بشكل مباشر في
تحقيق التغيير والتحول نحو األفضل».
وتـ ــابـ ـعـ ــت« :م ـ ــع اح ـت ـف ــال ـن ــا بـ ــالـ ــذكـ ــرى ال ـخ ـم ـس ـي ــن ل ـت ــأس ـي ــس
ال ــدول ــة ،ت ـل ـتــزم اإلم ـ ــارات أك ـثــر م ــن أي وق ــت م ـضــى بـتـعــزيــز دور
الـفـنــون والـثـقــافــة فــي ال ـحــوار الـعــالـمــي لـتـعــزيــز الـتـســامــح ،وهــذا
المساحات التي تكمن في الفنون ،والثقافة
العام نستكشف
ِ
اإلسالمية من خالل مهرجان البُردة ،لكي نجعل هذا النوع من
الفنون جــزءاً مــن حاضرنا ومستقبلنا ،ونقله والتعريف بــه في
مختلف دول الـعــالــم ،حيث إن الثقافة تـ ّ
ـولــد التسامح ،وتعزز
التفاهم والتعايش».
ً
ً
َ
قوية
وسيلة
فنون الثقافة اإلسالمية كانت وال تزال
وأكدت أن
لمحاربة األيديولوجيات المتطرفة ،ولربط االنضباط واألجيال
والمعتقدات بهدف نهائي ،وهــو إثــراء تجربتنا البشرية ،حيث
إنـهــا تـعـنــي أش ـيــا َء مـخـتـلـفـ ًـة ألن ــاس مـخـتـلـفـيــن ،وه ــي تـتـنــوع بين
الـتـصـمـيــم وال ـش ـعــر واألدب وال ـط ـع ــام والـتـكـنــولــوجـيــا واألزي ـ ــاء،
وال ـم ــوس ـي ـق ــى ،واإلع ـ ـ ـ ــان ،والـ ـسـ ـي ــاح ــة ،واألف ـ ـ ـ ــام ،وال ـ ـت ـ ــراث،
واالقـتـصــاد اإلبــداعــي ،والـهــويــة ،مــا سينعكس على غنى وتنوع
وعمق الحوارات.

ة ..احتفاء باإلب

داع

نورة الكعبي:

ندعو الجمهور إلى نقاش فكري
يواجه المألوف ويحرك مشاعر
الفضول

فنون

الثقافة اإلسالمية كانت وال
ً
ً
قوية لمحاربة
وسيلة
تزال
األيديولوجيات المتطرفة

» نورة الكعبي تعلن انطالق مهرجان
البردة | البيان

وأض ـ ــاف إن ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة ن ـج ـحــت ح ــدي ـث ـ ًـا،
وبــالـتـعــاون مــع  15دول ــة عــربـيــة فــي إدراج الـخــط الـعــربــي ضمن
قــائ ـمــة الـيــونـيـسـكــو ف ــي ال ـت ــراث غ ـيــر ال ـم ــادي ،م ــا ي ــرس ــخ مـنــزلـتــه
كــأيـقــونــة ثـقــافـيــة عــربـيــة عــالـمـيــة ،ويــؤكــد قـيـمــة الـكـلـمــة والـفـكــرة
والـفــن وفــي الـتــواصــل الـحـضــاري بـيــن األم ــم والـشـعــوب ،مـشـيــراً
إل ــى أن ال ـخــط ال ـعــربــي ي ـعــزز م ــن أهـمـيــة االس ـت ـم ــراري ــة الـثـقــافـيــة
ألشـكــال ومـمــارســات الـتـعـبـيــر الـفــريــدة داخ ــل الـثـقــافــة الــواحــدة،
ويؤكد الطابع العالمي للفنون اإلسالمية ،وحرصت المملكة
ضمن مبادرة العام الخط العربي التي امتدت عامين اثنين على
إبراز هذه القيم في هذا الفن العريق.

ورش عمل وجلسات

ويـتـضـمــن الـمـهــرجــان ه ــذا ال ـعــام حـلـقــات نـقــاشـيــة وورش عمل
وج ـل ـس ــات حـ ــواريـ ــة ،ك ـم ــا ي ـت ــاح ل ـل ـح ـض ــور ف ــرص ــة ال ـت ـع ــرف عـلــى
أشكال الفن اإلسالمي واالستمتاع بالعروض المستوحاة من
الثقافات المختلفة في العالم اإلسالمي ،ويتضمن المهرجان

ضيف المهرجان

وت ــوج ــه حــامــد ب ــن مـحـمــد ال ـفــايــز نــائــب وزي ــر الـثـقــافــة الـسـعــودي
ب ــال ـش ـك ــر إلـ ــى دول ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات ع ـل ــى ت ـس ـم ـيــة ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـعــرب ـيــة
الـسـعــوديــة ضـيــف شــرف مـهــرجــان ال ـ ُبــردة ال ــذي يحتفي بالفنون
وال ـث ـق ــاف ــة اإلس ــام ـي ــة ،وي ـع ــزز م ــن ح ـض ــوره ــا ف ــي ال ـم ـم ــارس ــات
والتجارب الحديثة؛ ويحفز على استثمار إمكاناتها على قيمة
الجمال والـســام والـتــواصــل العالمي ،مشيراً إلــى أن مــا تصبو
إلـيــه هــذه الـمـبــادرات وغـيــرهــا مـثــل مـهــرجــان ال ـ ُبــردة هــو مــا يلهم
على طرح األسئلة الفكرية التي ُتشكل تكوين التصورات حول
الفنون اإلسالمية.

» متحدثون في إحدى الحلقات النقاشية | البيان

» زوار في إحدى فعاليات المهرجان | البيان
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» جانب من األعمال الفنية على هامش
المهرجان | تصوير  -زافير ويلسون
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أيـ ـضـ ـ ًـا  15م ـع ــرض ـ ًـا ل ــأع ـم ــال ال ـف ـن ـيــة
اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى  10ع ـ ــروض
م ـب ــاش ــرة م ــن مـخـتـلــف أن ـح ــاء ال ـع ــال ــم ب ـمــا فــي
ذلك الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا.
ك ـم ــا ي ـت ـض ـمــن ال ـم ـه ــرج ــان ال ـ ــذي ت ـن ـظ ـمــه وزارة ال ـث ـقــافــة
والـ ـشـ ـب ــاب ب ــال ـش ــراك ــة مـ ــع  29ش ــري ـك ـ ًـا اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـ ًـا ،ج ـل ـس ــات
ح ـ ــواري ـ ــة ت ـس ـت ـض ـي ــف ق ـ ـ ــادة فـ ـك ــر ع ــال ـم ـي ـي ــن ف ـ ــي مـ ـجـ ــال ال ـف ـن ــون
وال ـث ـقــافــة اإلس ــام ـي ــة ،وت ـنــاقــش مــواض ـيــع جــوهــريــة وت ـق ــدم رؤى
ج ــدي ــدة حـ ــول أحـ ــدث ال ـت ــوج ـه ــات واألفـ ـكـ ــار ال ـت ــي ت ــرس ــم مــامــح
المستقبل ،و«مجلس األفكار» الذي يتضمن حوارات ونقاشات
فــي الموضوعات الرئيسة التي تتقاطع فيها التقاليد ،والـتــراث
الـثـقــافــي ،والـتـكـنــولــوجـيــا الـمـتـطــورة ،وري ــادة األع ـم ــال ،والـفـنــون
والثقافة اإلسالمية األصيلة.
وت ـ ـق ـ ــام ضـ ـم ــن الـ ـمـ ـهـ ــرجـ ــان ع ـ ـ ــروض أدائـ ـ ـي ـ ــة وأخـ ـ ـ ــرى ألف ـ ــام
مـ ـسـ ـت ــوح ــاة م ـ ــن الـ ـعـ ــالـ ــم اإلس ـ ــام ـ ــي ،ت ـح ـك ــي قـ ـصـ ـص ـ ًـا ُم ـل ـه ـم ــة
ُ
ومتجذرة في تاريخ المنطقة ،وتستهدف جماهير من مختلف
االهتمامات والفئات العمرية بمن في ذلك األطفال ،وتتضمن
مجموعة من الــرســوم المتحركة ،واألفــام الوثائقية ،واألفــام
الــروائـيــة الـطــويـلــة ،إضــافــة إلــى أن الـمـهــرجــان يـحـتـفــي بــالــزخــرفــة
اإلس ــام ـي ــة ،وال ـخ ــط ال ـع ــرب ــي ،وال ـش ـع ــر ال ـن ـب ـطــي أو ال ـف ـص ـيــح،
وفنون التصميم.

أسماء الفائزين

ُيشار إلى أن وزارة الثقافة والشباب أعلنت عن أسماء الفائزين
فــي ال ــدورة الـســادســة عـشــرة مــن جــائــزة ال ـ ُبــردة فــي أمـسـيــة فنية
احـتـفــت بــالـفـنــون اإلســام ـيــة بـمــركــز دب ــي لـلـمـعــارض فــي إكـسـبــو
 2020دب ــي ،إذ تـتــألــف الـجــائــزة مــن ســت فـئــات مـخـتـلـفــة؛ وهــي
الـشـعــر الـكــاسـيـكــي والـشـعــر الـنـبـطــي وال ـخــط الـتـقـلـيــدي والـخــط
الحديث والزخرفة والتصميم التيبوغرافي.
وح ـص ـل ــت ك ــل م ــن ه ـب ــة ال ـف ـق ــي ،وض ـي ــاء س ـي ــد ال ـك ـي ــان ــي مــن
مصر على المركزين األول والثاني على التوالي عن فئة الشعر
ال ـكــاس ـي ـكــي ،وف ــاز بــال ـمــركــزيــن ال ـثــالــث وال ــراب ــع ك ــل م ــن لـمـيــس
الــرحـبــي وبـهـيـجــة عـبــد الـلــه إدل ـبــي عـلــى الـتــوالــي مــن الـجـمـهــوريــة
العربية السورية.
كما فاز بالمركز األول عن فئة الشعر النبطي عبد العزيز بن
حـمــد مـحـمــد الـعـمـيــري مــن سـلـطـنــة ُع ـمــان ،وت ــاه مــن المملكة
األردنية الهاشمية محمد حمدان العنزة ،وحصل على المركز
الـثــالــث علي الـقــرنــي مــن المملكة العربية الـسـعــوديــة ،والمركز
الرابع مزنى ربيع البريكي من سلطنة ُعمان.
وفــاز بالمركز األول عن فئة فن الخط التقليدي محمد جابر
أبو العال من مصر ،تلته مريم نوروزي خليالني من تركيا ،فيما
فاز نعمان تيسير رجب من سوريا ،وأحمد علي نمازي ريحانلو
م ــن إي ـ ــران ،وم ـح ـفــوظ ذو ال ـن ــون م ــن ال ـع ــراق ،بــال ـمــراكــز الـثــالـثــة
والرابعة والخامسة على التوالي عن ذات الفئة.
وع ــن فـئــة الـخــط الـحــديــث تــوزعــت الـجــوائــز األرب ــع عـلــى ميسا
جواد دواجي بالمركز األول من إيران ،وضياء محسن الجزائري
من كندا بالجائزة الثانية ،وقد ُمنحت الجائزتان الثالثة والرابعة
إلــى بــابــاك مـحـمــد عـلــي حـجــازي ومـسـعــود أصـغــر مـحـبــي فــر من
إيران على التوالي .وفازت ميهريبان بيزا كايا من تركيا بالجائزة
األولـ ــى ع ــن فـئــة ال ــزخ ــرف ــة ،فـيـمــا ف ــازت مـعـصــومــة أح ـمــد م ــرادي
وأف ـس ــان ــة خ ـ ــادم رضـ ــا مـ ـه ــدوي وع ـس ـك ــر أح ـم ــد مـ ـ ــرادي وزي ـن ــب
إبــراه ـيــم شــاهــي مــن إيـ ــران ،بــالـمــراكــز الـثــانـيــة والـثــالـثــة والــراب ـعــة
والخامسة على التوالي.
وأعـلـنــت جــائــزة الـتـصـمـيــم الـتـيـبــوغــرافــي عــن أس ـمــاء الـفــائــزيــن
ب ــال ـم ــراك ــز ال ـث ـمــان ـيــة ،أول ـه ــا ج ـم ــال ال ــدي ــن ال ـس ـمــانــي م ـح ـمــد مــن
ال ـ ـس ـ ــودان ،وت ـ ــاه ط ـ ــارق س ـم ـي ــر الـ ـص ــوا م ــن سـ ــوريـ ــا ،وم ـ ــن ثــم
فاطمة عبد الله الكتبي من اإلمــارات ،فيما أتــى بالترتيب آسيا
الشيشاني من األردن ،ودعــاء أبزيد من سوريا ،ولما القادري
من لبنان ،ومن ثم رضا باباجاني وبيتا أمل من إيران.
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علي بن تميم لـ «

»:

الثقافة أداة التواصل
بين الشعوب

دبي-عبيريونس
في ختام الدورة  22للوزراء المسؤولين عن الشؤون
ال ـث ـق ــاف ـي ــة فـ ــي الـ ـع ــال ــم الـ ـعـ ــربـ ــي ،فـ ــي إك ـس ـب ــو 2020
دبي ،والــذي نظمته وزارة الثقافة والشباب بالتعاون
مـ ــع ال ـم ـن ـظ ـم ــة ال ـع ــرب ـي ــة ل ـل ـت ــرب ـي ــة وال ـث ـق ــاف ــة وال ـع ـل ــوم
«األل ـك ـســو» ،بـحـضــور  21وزي ــراً م ـســؤوالً عــن الـشــؤون
ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،وعـ ــدد م ــن ال ـمــديــريــن
العامين للمنظمات الــدولـيــة والشخصيات المهمة،
أكد الدكتور علي بن تميم ،رئيس مركز أبوظبي للغة
الـعــربـيــة ،عـلــى أهـمـيــة الـمــؤتـمــر ،وق ــال :شـ ّـكــل انـعـقــاد
مؤتمر ال ــوزراء المسؤولين عــن الـشــؤون الثقافية في
الــوطــن الـعــربــي بـمـعــرض إكـسـبــو  2020دب ــي ،ترجمة
ح ـق ـي ـق ـيــة ل ـ ــروح هـ ــذا الـ ـح ــدث ال ـع ــال ـم ــي .وأضـ ـ ــاف فــي
حديثه لـ «الـبـيــان» :يجمع إكسبو بين جنباته ثقافات
ال ـع ــال ــم م ــن ك ــل م ـك ــان .ت ـحــت مـظـلــة واحـ ــدة شـعــارهــا
«تــواصــل الـعـقــول وصـنــع الـمـسـتـقـبــل» ،فــالـثـقــافــة أداة
م ـث ــال ـي ــة ل ـل ـت ــواص ــل الـ ـف ــاع ــل ب ـي ــن الـ ـشـ ـع ــوب واألمـ ـ ــم،
ووسيلة مهمة إليصال الرؤية واألفكار.

منصة استثنائية

وأوض ـ ــح ال ــدك ـت ــور ب ــن ت ـم ـيــم :ال ش ــك أن إك ـس ـبــو ُيـعــد
م ـن ـص ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة السـ ـتـ ـع ــراض ع ـن ــاص ــر م ــن مـخـتـلــف
الـثـقــافــات ،وال ـت ـع ـ ّرف عـلـيـهــا عــن كـثــب ،وفــرصــة مهمة
لـ ـلـ ـتـ ـب ــادل الـ ـثـ ـق ــاف ــي واالط ـ ـ ـ ــاع ع ـلــى
األف ـ ـك ـ ــار وال ـ ـ ـ ــرؤى ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة فــي
الجوانب الثقافية واإلبداعية.
وأضاف :كما يتيح عملية
توحيد الجهود بين الجهات
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات ال ـ ـث ـ ـق ـ ــاف ـ ـي ـ ــة
ال ـع ــرب ـي ــة ،والـ ـخـ ــروج ب ـتــوص ـيــات

وتـ ـص ــورات مـسـتـقـبـلـيــة م ـلـ ِـه ـمــة ح ــول ه ــذا ال ـق ـطــاع،
ً
ً
غنيا على مستوى المنطقة
ثقافيا
مــا يـقــدم حــراكـ ًـا
وال ـع ــال ــم ،ويُ ـس ـهــم ف ــي إن ـت ــاج م ـشــاريــع وم ـب ــادرات
ذات تأثير إيجابي بعيد المدى.
وذك ــر الــدك ـتــور بــن تـمـيــم :تـنـظـيــم مــؤتـمــر ال ــوزراء
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن عـ ــن ال ـ ـش ـ ــؤون ال ـث ـق ــاف ـي ــة فـ ــي ال ــوط ــن
العربي ،في دورته الثانية والعشرين في اإلكسبو
يؤكد من جديد ريادة دولة اإلمــارات ،وإمارة دبي،
ف ــي م ـج ــال ت ـن ـظ ـيــم واس ـت ـض ــاف ــة ك ـب ــرى ال ـف ـع ــال ـي ــات
اإلقـلـيـمـيــة والـعــالـمـيــة
وحـ ـ َرفـ ـي ــة
ب ـن ـج ــاح ت ـ ــام ِ
عالية .وشدد على أن
مـثــل ه ــذه الـفـعــالـيــات
تـ ـ ـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـ ـ ــخ ال ـ ـ ـم ـ ـ ـك ـ ـ ــان ـ ـ ــة
ال ـ ـتـ ــي ح ـق ـق ـت ـه ــا دول ـ ــة
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ك ـ ـم ـ ــرك ـ ــز
ث ـق ــاف ــي وإب ـ ــداع ـ ــي فــي
المنطقة العربية.
» علي بن تميم

حوار المجتمعات

ي ــذك ــر أن م ــرك ــز ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ق ــد ن ـظــم بــال ـتــزامــن مــع
مــؤتـمــر الـ ــوزراء الـمـســؤولـيــن عــن الـثـقــافــة «ق ـمــة الـلـغــة
الـعــربـيــة» ،تـحــت شـعــار «حـ ــوار المجتمعــات وتــواص ــل
الحضــارات» ،وتمثل هذه القمة واحدة من الفعاليات
والـمـشــاريــع الـتــي يـقــوم تــرسـيــخ مـكــانــة الـلـغــة الـعــربـيــة
م ــن خـ ــال وضـ ــع االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ال ـع ــام ــة ل ـت ـطــويــرهــا
ً
ً
ً
وثقافيا وإبــداعـيـ ًـا ،إلى
وتعليميا
علميا
والـنـهــوض بها
ج ــان ــب دع ــم ال ـم ــرك ــز ل ـل ـمــواهــب ال ـعــرب ـيــة ف ــي م ـجــاالت
الكتابة والترجمة والنشر والبحث العلمي ،وصناعة
ال ـم ـح ـت ــوى الـ ـم ــرئ ــي والـ ـمـ ـسـ ـمـ ــوع ،وت ـن ـظ ـي ــم م ـع ــارض
الكتب.

فهرس شامل
للكتب العربية المؤثرة عالمياً
دبي-رشاعبدالمنعم

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

ناقشت جلسة « 100كتاب وكتاب» مشروع إنتاج كتاب بمبادرة
مــن مــركــز أبــوظـبــي للغة الـعــربـيــة ،يضم قــوائــم مــوثــوقــة ومعتمدة
للكتب العربية التي ّأثرت في الثقافة العالميةّ ،
ومثلت إضافة إلى
المعرفة اإلنسانية ،وذلك بمشاركة بالل األرفة لي ،أستاذ كرسي
الشيخ زايد للدراسات العربية واإلسالمية في الجامعة األمريكية
ف ــي ب ـي ــروت ل ـب ـن ــان ،واألسـ ـت ــاذ س ـع ـيــد ح ـم ــدان ال ـط ـن ـي ـجــي ،ال ـمــديــر
الـتـنـفـيــذي لــإنــابــة بـمــركــز أبــوظـبــي لـلـغــة الـعــربـيــة ،والــدكـتــور خليل
ال ـش ـيــخ ،م ــدي ــر إدارة الـتـعـلـيــم ف ــي م ــرك ــز أبــوظ ـبــي لـلـغــة الـعــربـيــة،
وإي ـم ــان ال ـيــوســف ،كــاتـبــة إم ــارات ـي ــة ومـتـخـصـصــة ف ــي الــدبـلــومــاسـيــة
الثقافية.
وي ــأت ــي ال ـن ـقــاش ض ـمــن سـلـسـلــة م ــن ال ـن ـقــاشــات وال ـم ــؤت ـم ــرات الـتــي
يعدها وينظمها ويستضيفها «إكسبو  2020دبي» احتفاءً باللغة
العربية ،في إطار سعي حثيث لدعم وتطوير وإعادة الريادة للغة
العربية ،والتي تحمل هويتنا وتاريخنا وتراثنا.
وان ـط ـل ـق ــت أول م ــن أم ــس ف ــي م ــرك ــز دبـ ــي ل ـل ـم ـع ــارض ف ــي إكـسـبــو
 2020دبــي ،فعاليات النسخة األولــى من قمة اللغة العربية من
أجل تصميم مستقبلها ،تحت شعار «حوار المجتمعات وتواصل
الحضارات».
وتعقد القمة على مدار يومين بالتزامن مع انعقاد الدورة الثانية
والـعـشــريــن مــن مــؤتـمــر ال ــوزراء الـمـســؤولـيــن عــن الـشــؤون الثقافية
ف ــي ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،وت ـم ـثــل ال ـق ـمــة مـنـصــة ت ـفــاعــل وحـ ــوار تـجـمــع
صـنــاع الـقــرار بــأصـحــاب المصلحة والـجـمـهــور ،كـمــا تعكس جهود
وزارة الثقافة والشباب ومركز أبوظبي للغة العربية لتعزيز مكانة
ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة .وي ــأت ــي ان ـع ـق ــاد ال ـق ـمــة ف ــي إطـ ــار االح ـت ـف ــال بــالـيــوم
العالمي للغة العربية ( 18ديسمبر من كل عام).

كنوز إبداعية

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

تمكين

الشباب من لغتهم العربية
هدف رئيس

تحفيز

أدوار الناقد والقارئ والمتلقي
في المجتمعات العربية

دور نقدي

وأك ــد سـعـيــد حـمــدان الـطـنـيـجــي ،الـمــديــر الـتـنـفـيــذي لــإنــابــة بمركز
أبــوظـبــي لـلـغــة الـعــربـيــة ،أن م ـشــروع مــركــز أبــوظـبــي لـلـغــة الـعــربـيــة
« 100كتاب وكـتــاب» أطلق ضمن فعاليات «قمة اللغة العربية»
األول ـ ــى م ــن ن ــوع ـه ــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وي ـت ــوج ــه ال ـم ـش ــروع
لقطاع الشباب ضمن األهــداف االستراتيجية لمركز أبوظبي للغة
ال ـعــرب ـيــة ،ف ــي تـمـكـيــن ال ـش ـبــاب م ــن لـغـتـهــم الـعــربـيــة عـبــر مـشــاريــع
وأدوات متميزة وذات تأثير كبير ،إلــى جــانــب تحفيز أدوار الناقد
والقارئ والمتلقي في المجتمعات العربية ،حيث تتضمن قوائم
الكتاب الذي يتم العمل على تصميمه بشكل فني متميز يعبر عن
محتواه ،مجموعة واسعة من أشهر الكتب العربية مثل« :ديوان
ال ـخ ـن ـســاء» و«ك ـت ــاب كـلـيـلــة ودم ـن ــة» إل ــى جــانــب «ك ـت ــاب الـبـخــاء»
و«كتاب عيون االخبار» ،باإلضافة إلى كتب مثل «العقد الفريد»

في حين أشار بالل األرفة لي ،أستاذ كرسي الشيخ زايد للدراسات
العربية واإلسالمية في الجامعة األمريكية في بيروت لبنان ،إلى
أن م ـبــادرة مــركــز الـلـغــة الـعــربـيــة فــي أبــوظـبــي يـعــد مـشــروعــاً عــربـيــاً
مـعــاصــراً يـحــي تــراث األدب الـعــربــي كـمــا اسـتـهــدف مـشــروع الكتاب
تحفيز صناعة النشر العربية ،وتوفير مــادة معرفية يحتاج إليها
القارئ العربي المقبل على اكتشاف الكنوز اإلبداعية العربية على
مر العصور في مجاالت األدب والتاريخ والجغرافيا وغيرها الكثير
من المجاالت ،كما تكشف قوائم الكتاب ،أجناساً أدبية مختلفة
وقضايا تاريخية ستشكل مواضيع حيوية للدراسات األكاديمية،
وستتيح الفرصة للقراء للتفاعل مع هذه الكتب إبداعياً وبصرياً ما
يدعم االبتكار والتجديد.

نشر المعرفة

وأض ـ ــاف ال ــدك ـت ــور خ ـل ـيــل ال ـش ـي ــخ ،م ــدي ــر إدارة الـتـعـلـيــم ف ــي مــركــز
أبــوظ ـبــي لـلـغــة ال ـعــرب ـيــة ،أن م ـش ــروع ال ـك ـتــاب اسـتـثـنــائــي الـمـحـتــوي
ك ــون ــه يـتـضـمــن  100ك ـت ــاب م ــن ال ـت ــراث ال ـع ــرب ــي وه ــو م ـهــم ألب ـنــاء
الـثـقــافــات وال ـل ـغــات األخ ــرى مــن بــاحـثـيــن ونــاشــريــن ،ومـتــرجـمـيــن،
ومــؤرخـيــن ،وق ـ ّراء ،كــونــه ج ــزءاً مــن مـشــروع أكـبــر وسـلـسـلــة كتب
قادمة يسعى المركز من خاللها إلى تعريف الجيل الحالي ونشر
المعرفة بالكتب العربية التي أثرت التاريخ ،وسوف يتم ترجمته
إلــى لـغــات أخــرى منها اإلنـجـلـيــزيــة وغـيــرهــا مــن الـلـغــات العالمية،
كما سيتم توفير الكتاب بشكل رقمي وصوتي ،وسيعمل المركز
عـلــى الـتــرويــج لـلـكـتــاب فــي م ـعــارض الـكـتــاب وإتــاحـتــه لـلـبـيــع بشكل
إلكتروني خالل الربع األول من .2022
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لغة الضاد

جهود ومبادرات ريادية لإلمارات
دبيـأحمديحيى
أخذت اإلمارات على عاتقها مهمة قيادة الجهود والمبادرات
المخلصة ،من أجل المحافظة على اللغة والهوية العربية
والنهوض الحقيقي بها على مختلف المستويات السياسية
واالقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والـمـعــرفـيــة ،وتـكــريــس مكانتها،
خ ــاص ــة أن ـه ــا ت ـع ــد م ــن أك ـث ــر ال ـل ـغ ــات ت ـح ــدث ـ ًـا ض ـم ــن ال ـل ـغ ــات
الـســامـيــة ،وإح ــدى أك ـثــر الـلـغــات ان ـت ـشــاراً فــي ال ـعــالــم ،فيما
تشير التقديرات إلى أن عدد الناطقين بها في  2050سوف
ً
يكون 647
مليونا.

جهود ضخمة

وتبذل الدولة جهوداً كبيرة لتعزيز هذا الشأن عبر الكثير من
ال ـم ـبــادرات الـنــوعـيــة ،مــن بـيـنـهــا تـقــريــر «واق ــع الـلـغــة الـعــربـيــة
ومـسـتـقـبـلـهــا» ،ال ــذي أطـلـقــه صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد
ب ــن راش ـ ــد آل م ـك ـت ــوم ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ــدولـ ــة رئ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ــوزراء حــاكــم دب ــي ،رع ــاه ال ـل ــه ،ف ــي م ـحــاولــة لــإس ـهــام فــي
توجيه الجدل نحو رؤية موضوعية لواقع اللغة العربية في
ً
مجتمعاتها ودورهــا،
انطالقا من رصد ميداني ،وصــوالً إلى
ب ـنــاء الـخـطــط واالس ـتــرات ـي ـج ـيــات االس ـت ـشــراف ـيــة بـقـصــد تـطــويــر
اإلمكانات.
وأش ـ ــار ال ـت ـقــريــر إل ــى ض ـ ــرورة رف ــع م ـس ـتــوى جـ ــودة الـمـنـتــج
العلمي العربي ،وإنشاء مرصد للكتاب هدفة متابعة حركة
النشر العربي ،وإنشاء مركز أبحاث لتعليم اللغة العربية
وتعلمها ،وزيادة مستوى االستثمار في المشاريع الخاصة
بــالـلـغــة الـعــربـيــة والـتـكـنــولــوجـيــا ،وإق ــرار مـيـثــاق إعــامــي عربي
مشترك يعنى باللغة العربية في اإلعالم ،وإيجاد مؤسسة
ع ــرب ـي ــة ع ـل ـم ـي ــة مـ ــوحـ ــدة م ــرج ـع ـي ــة ،ت ــوح ــد جـ ـه ــود ال ـت ــرج ـم ــة

» من جلسات مؤتمر اللغة العربية
| تصوير :زافير ويلسون

واقع

اللغة ومستقبلها وميثاقها
مبادرات لتعزيز «العربية»

وتنسقها وتضبط المصطلحات المعرفية ،وإقامة مرجعية
دولية للغة العربية تعزز حضور اللغة والثقافة العربية في
الـعــوالــم الـجــديــدة ،وتـغـيــر الـمـقــاربــات الـمـتـبـعــة فــي تــدريــس
اللغة العربية في المدارس.

ميثاق لغوي

ويـشـكــل مـيـثــاق الـلـغــة الـعــربـيــة ،الــذي أعـلـنــه صــاحــب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مـجـلــس الـ ــوزراء حــاكــم دب ــي ،رع ــاه ال ـلــه ،فــي أبــريــل ،2012
ع ــام ــة ب ـ ـ ــارزة ،ون ـق ـط ــة انـ ـط ــاق رئ ـي ـس ــة ل ـل ـج ـه ــود اإلم ــاراتـ ـي ــة
فــي حـمــايــة الـلـغــة الـعــربـيــة ،نـظــراً لـحــزمــة ال ـم ـبــادرات القيمة
والعملية التي تضمنها ،بهدف تعزيز حضور اللغة العربية

في كافة المجاالت الحياتية ،فيما شملت هذه المجهودات
ً
أيضا ،مبادرات سموه لخدمة اللغة العربية ،مثل اإلعالن
ع ــن إن ـش ــاء ك ـل ـيــة ل ـل ـتــرج ـمــة ،ض ـم ــن م ـظ ـلــة ك ـل ـيــة م ـح ـمــد بــن
راشد لإلعالم في الجامعة األمريكية بدبي ،كما أنه في عام
 ،2015جاء اإلعالن عن إطالق معجم محمد بن راشد للغة
العربية المعاصرة.
وعـكـســت مـبــادرة تـحــدي ال ـقــراءة الـعــربــي جميع الـمــوازيــن
وم ــؤش ــرات ال ـق ــراءة فــي الــوطــن الـعــربــي إل ــى األع ـل ــى ،بشكل
سريع وفعال ،حيث قرأ طلبة المدارس في الوطن العربي
مــايـيــن الـكـتــب خ ــال سـنــة دراس ـي ــة واحـ ــدة ،كـمــا تستضيف
ً
سنويا ،مؤتمر اللغة العربية ،الذي يعتبر من أهم
اإلمارات
ال ـمــؤت ـمــرات الـعــربـيــة ،وي ـتــم خــالــه مـنــاقـشــة م ـئــات األب ـحــاث
ال ـع ـل ـم ـيــة ف ــي م ـج ــال ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ك ـم ــا ت ـن ـظــم مــؤسـســة
م ـح ـمــد ب ــن راش ـ ــد آل م ـك ـت ــوم ل ـل ـم ـع ــرف ــة ،ف ـع ــال ـي ــات م ـب ــادرة
«بالعربي» ،والتي تحرص على االحتفاء باللغة العربية في
يومها العالمي ،عن طريق التشجيع على استخدام اللغة
العربية فقط في جميع وسائل التواصل االجتماعي.

معجم تاريخي

وجاء مشروع المعجم التاريخي للغة العربية الذي أطلقه
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
ع ـض ــو ال ـم ـج ـل ــس األعـ ـلـ ــى ح ــاك ــم الـ ـش ــارق ــة ال ــرئ ـي ــس األع ـل ــى
لـمـجـمــع الـلـغــة الـعــربـيــة بــال ـشــارقــة ،خ ـطــوة كـبـيــرة لـلـنـهــوض
واالرت ـق ــاء بـهــا وخــدمـتـهــا والـحـفــاظ عـلـيـهــا لــأجـيــال الـقــادمــة،
ح ـيــث ي ــؤرخ ال ـم ـش ــروع ل ـل ـمــرة األولـ ــى ل ـم ـف ــردات ل ـغــة ال ـضــاد
ً
وتحوالت استخدامها عبر 17
قرنا ماضية ،كما تم تخصيص
م ــوق ــع إل ـك ـت ــرون ــي وت ـط ـب ـيــق ذكـ ــي ل ـل ـم ـع ـجــم ال ـت ــاري ـخ ــي لـلـغــة
العربية.

شهر العربية ..صحوة قبل فوات األوان
دبي-عليشدهان
من األزل ،وإلى آخر يوم في حياة البشرية ،تشكل اللغة،
مـعـيــاراً رئـيـســاً لقياس مــدى حيوية الـشـعــوب ،وقــوة األوطــان،
وث ـ ــراء األم ـ ــم ،وم ـح ـط ــة دي ـم ــوم ــة وبـ ـق ــاء ف ــي وجـ ــه «ع ــات ـي ــات»
الدهور .واللغة العربية ،واحــدة من أقــدم اللغات ،مرت وما
زالت بمحطات فارقة ،منها ما يتجسد اآلن واقعاً في معرض
إكـسـبــو  2020دب ــي ،ال ــذي انـتـصــر لــ«جـمـيـلــة جـمـيــات» الـلـغــات
الـحـيــة ،بــإعــان جــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة تـخـصـيــص شـهــر للغة
العربية من  21فبراير  ،2022في خطوة أشبه بالصحوة ،قبل
ف ــوان األوان.وال ش ــك ف ــي أن م ـب ــادرة جــام ـعــة الـ ــدول الـعــربـيــة
بتخصيص شهر كامل لبحث ومناقشة واقــع اللغة العربية،
واألخ ـط ــار ال ـتــي تـحـيــط ب ـهــا ،وال ـم ـعــوقــات ال ـتــي تـكـتـنــف مـسـيــرة
تـطــورهــا ،تـمـثــل مـحـطــة هــادفــة فــي طــريــق طــويــل وش ــاق ،ال بد
من أن تستكمل محطاته األخرى بكثير من الجدية والشفافية
والحرص على بحث كل تفاصيل واقع لغة «الضاد» ،وصوالً
إلى جعل لغتنا في المرتبة التي تستحقها بين اللغات الحية.
وم ــا يـجـعــل تـخـصـيــص ش ـهــر ك ــام ــل لـلـغــة ال ـعــرب ـيــة ،خـطــوة
جاءت في وقتها المناسب ،وقبل فوان األوان ،أن واقع لغة
«الضاد» الراهن ،يشهد تحديات حقيقية تكاد تضرب صميم
وجـ ــود ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ،وم ـن ـهــا م ــا يـتـعـلــق بــان ـخ ـفــاض مـسـتــوى
االهتمام في الكثير من جامعات األقطار العربية بحجة عدم
وج ــود األع ــداد الـكــافـيــة مــن الـطـلـبــة الــراغـبـيــن فــي دراس ــة اللغة
الـعــربـيــة ،مــا يـشـكــل ت ـهــديــداً جــديــاً يـتـطـلــب وق ـفــة صــريـحــة من
جــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة ،بــأن تـحــث ال ــدول األعـضــاء عـلــى إقــرار
ت ـشــري ـعــات م ـلــزمــة ،تـحـتــم تـطـبـيــق ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ل ـيــس نـطـقــاً
ودراس ــة على مستوى الـمــدارس فحسب ،بــل فــي كــل مراحل
ال ـت ـع ـل ـيــم ،وفـ ــي ع ـم ــوم ال ـت ـع ــام ــات ال ـح ـي ــوي ــة ،وب ـش ـك ــل فــاعــل
وواقعي وحقيقي.

إكسبو ينتصر
ألجمل اللغات

مشاريع إماراتية

ورغــم ما يكتنف حاضر لغتنا العربية ،من هموم وإشكاالت،
إال أن هناك جهوداً حقيقية تبذلها الكثير من الجهات الرسمية
فــي دول عــربـيــة ع ــدة ،وف ــي مـقــدمـتـهــا اإلم ـ ــارات ،ال ـتــي عـمــدت
إلــى تنفيذ الكثير مــن المشاريع الـهــادفــة بمجملها إلــى ترسيخ
وتعزيز مكانة لغة «الضاد» ،ومنها ما يتعلق بإطالق الجوائز
ال ـخــاصــة بــالـلـغــة الـعــربـيــة ،وتـخـصـيــص مـبــالــغ طــائـلــة لـلـفــائــزيــن
بتلك الـجــوائــز ،إلــى جــانــب «حــزمــة» الـفـعــالـيــات والـبــرامــج التي
تنفذ في معرض إكسبو  2020دبي ،ومنها قمة اللغة العربية،
والـمــؤتـمــر ال ــوزاري ال ــ 22ل ــوزراء الـثـقــافــة ال ـعــرب ،وغـيــرهـمــا من
الفعاليات الساعية بجد إلى تأكيد «عالمية» لغتنا العربية.
كما شهد إكسبو  2020دبي ،إطالق مصر تطبيقاً إلكترونياً
بعنوان «اتكلم عربي» في وسط الحدث العالمي ،في مسعى
ي ــراد مــن ورائ ــه ،تـنـمـيــة مـسـتــويــات الـتـعــامــل والـتـعــاطــي بــالـلـغــة
ال ـعــرب ـيــة ،وتــوس ـيــع ق ــاع ــدة الـمـمــارسـيــن ل ـهــا ،ورف ــع مـسـتــويــات
الـتـشــويــق بالنسبة للناطقين بـهــا ،وبـمــا يسهم فــي رفــع مكانة
لغة «الضاد» إلى المستويات العربية المنشودة.

اقتراح «فيفا»

ميل الشباب

كما أن ميل الكثير من الشباب الـعــرب ،إلــى تفضيل التحدث
وال ـت ـع ــام ــل الـ ـي ــوم ــي ب ـل ـغ ــات أخ ـ ـ ــرى ،ب ـح ـج ــة «ع ــال ـم ـي ــة» ت ـلــك
الـلـغــات ،ومـحــدوديــة مساحة انتشار اللغة العربية ،قــد أضر
ك ـث ـي ــراً ب ـل ـغــة «ال ـ ـضـ ــاد» ،ورس ـ ــم م ـع ــال ــم ت ـك ــاد ت ـك ــون مـحـبـطــة،
األم ــر ال ــذي يـتـطـلــب تـحــركــاً مـجـتـمـعـيــاً ولـيــس رسـمـيــاً فـحـســب،

مــن خــال تـعــزيــز أدوار األس ــر وال ـشــارع والـمـلـتـقـيــات الـثـقــافـيــة،
نــاهـيـكــم ع ــن س ــن قــوان ـيــن وأن ـظ ـمــة ول ــوائ ــح ت ـلــزم الـقــاطـنـيــن فــي
األقـطــار الـعــربـيــة مــن غـيــر المتحدثين باللغة الـعــربـيــة ،ضــرورة
التعامل مع اللغة العربية.
وم ــا يــزيــد م ــن مـسـتــوى خ ـط ــورة حــاضــر الـلـغــة ال ـعــرب ـيــة ،أن
نسبة كبيرة من العرب ،وال سيما الشباب ،غالباً ما يرتكبون
«خ ـط ـي ـئ ــة» ب ـح ــق ل ـغ ــة «ال ـ ـضـ ــاد» ،وذل ـ ــك ب ــال ـت ـح ــدث ،وأح ـي ــان ــاً
الـكـتــابــة بــأس ـلــوب «م ـس ـت ـعــرب» ،ال هــو عــربــي خــالــص ،وال هو
أجنبي حقيقي ،أسلوب أقرب إلى «الدوامة» ،وأبعد ما يكون
حتى عن «اللهجات» المحلية!

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

وف ـي ـم ــا ت ـت ــواص ــل ال ـف ـع ــال ـي ــات ف ــي إك ـس ـب ــو دب ـ ــي ،ب ـه ــدف ت ـعــزيــز
م ـك ــان ــة ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ك ـش ــف االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
«فيفا» النقاب عن اقتراح يرقى إلى مستوى التوصية باعتماد
العربية ،لغة خامسة في سلسلة أعمال وتعامالت جمهورية
كرة القدم ،التي تضم في عضويتها أكثر من  210دول ،وتدير
منظومتها بأربع لغات ليس من بينها العربية.
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جناح الكويت
رؤية
مستقبلية

زوار يستكشفون الجناح الكويتي | تصوير  :إبراهيم صادق
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تلتزم دولة الكويت بالتنمية
المستدامة لتأمين مستقبل آمن ومزدهر
القتصادها ،وبيئتها ،ومدنها ،وشعبها ،ويروي
جناحها في إكسبو  2020دبي إرثها الحضاري ،ويقدم فرصة
مميزة للزوار لخوض تجربة مفعمة بالحياة يصبح فيها الزوار
جزءاً من المعرض .يمثل ذلك نقطة رئيسية للمشاركة االجتماعية
في الجناح ،والتعرف إلى ثقافة الشعب الكويتي ،عبر تجربة حسية من
الموسيقى والشعر واألغاني .ويلتقي في الجناح الماضي بالحاضر لتشكيل
ُ
رؤية بعيدة المدى لمستقبل البالد ،ذلك المستقبل الذي تضع أسسه دولة
مرنة ومبتكرة في سبيل رفاهية شعبها بأكمله وتقديم رؤية الكويت لالستدامة.
ويسلط الجناح الضوء على تاريخ الكويت الغني بوصفها ملتقى للحضارات
والثقافات المختلفة .كما يعرج على انطالقتها كدولة حديثة بعد اكتشاف
النفط ،ويركز على الكويت الجديدة التي تسعى وفق مبادئ االستدامة
إلى تعزيز بنيتها التحتية ومواردها البشرية ،إذ تقدم الكويت في
ً
ً
وفنيا ،كما تبرز المستوى
إعالميا
جناحها تجربة إبداعية
االقتصادي لديها وتطلعاتها المستقبلية في تعزيز
مسيرة النمو واالزدهار ضمن رؤية الكويت
الجديدة( .دبي ـ وائل نعيم)
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عشريات
إكسبو

ل
أداة ا كتاب

ل ـ ـف ـ ـتـ ــت الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة
بـ ـ ـ ــدور الـ ـق ــاسـ ـم ــي،
رئـيـســة االتـحــاد الــدولــي
ل ـل ـن ــاش ــري ــن ،خـ ــال ال ـمــؤت ـمــر
الـعــالـمــي لــاقـتـصــاد اإلبــداعــي فــي إكـسـبــو  2020دب ــي ،إلــى
أن الكتاب ،يمثل أداة فائقة على إحداث التغيير العالمي
المرتقب ،عبر ترسيخ قيم االنسجام وتقبُّل اآلخر ،ما يتيح
فهم الواقع الثقافي ،والتعرف إلى هوية وتاريخ الشعوب.

مة «ريو
ا
ي
ر
ق
د»

«العشرة الثامنة»

الثقافة
صلة وهمزة
دبي-عليشدهان

الثقافة صلة بين األمم ،وهمزة وصل الشعوب ،وجسر يربط جهات الكرة
األرضية ،هي مفردة بالغة اإلبهار والتأثير ،ما إن تداعب المسامع ،وتطرق
المخيالت ،وتالمس شغاف القلوب ،حتى تنساب كلمات ومفردات
ومصطلحات ،تجارب ومعرفة وعلوم وتعليم وخبرات ،كلها اجتمعت في
«العشرة الثامنة» من أيام إكسبو  2020دبي.
تعزيز الصالت

ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي
حـسـيــن ال ـح ـمــادي،
وزي ــر الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم
فـ ـ ـ ــي اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،فـ ـ ـ ــي قـ ـم ــة
«ريوايرد» للتعليم ،والتي نظمتها «دبي للعطاء» بالشركة
مع إكسبو ،على أن التعليم في اإلمارات ،تصدر المشهد
ال ـح ـض ــاري ،ع ـبــر س ـعــي ال ـ ــوزارة إل ــى إحـ ــداث نـقـلــة نــوعـيــة،
وصوالً إلى تحقيق مفهوم التعلم مدى الحياة.

 12تريليون ًا

ولــم يـكــن خــافـيـ ًـا تجسيد أي ــام «الـعـشــرة الـثــامـنــة»
مــن إكـسـبــو  2020دب ــي ،مـعــانــي مـفـهــوم الـثـقــافــة
الراقية ،عبر سلسلة فعاليات وأنشطة ومؤتمرات،
ذهبت بمجملها باتجاه تأكيد أهمية الثقافة في بناء
ال ـع ــاق ــات ،وردم ه ــوة االخ ـت ــاف ــات ،ون ـبــذ ال ـخــافــات،
وت ـعــزيــز ال ـص ــات بـيــن أب ـن ــاء الـبـشــريــة قــاط ـبــة ،والـتــأسـيــس
ً
ً
ً
وتوافقا.
وسالما
أمنا
لمستقبل يكون فيه البشر أكثر
ورغ ـ ــم ت ـن ــوع ال ـف ـع ــال ـي ــات واألنـ ـشـ ـط ــة ال ـت ــي ش ـه ــدت ـه ــا أيـ ــام
«الـعـشــرة الثامنة» مــن إكسبو  2020دبــي ،بـشــأن الثقافة
تحديداً ،إال أن نجاح وزارة الثقافة والشباب في اإلمارات،
وبالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
«األلـكـســو» ،باستضافة النسخة  22من المؤتمر الــوزاري
ال ـع ــرب ــي ل ـل ـث ـقــافــة ،ي ـعــد ال ـن ـش ــاط األب ـ ــرز واأله ـ ــم واألك ـث ــر
ً
تسليطا على دور الثقافة في حياة الشعب العربي،
فــي ظــل م ـشــاركــة كــوكـبــة مــن ال ـ ــوزراء ،والـمـعـنـيـيــن
والمختصين والمهتمين بالشأن الثقافي العربي.

متطلبات المستقبل

سفير الثقافة

ت ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدى جـ ـ ـنـ ـ ــاح
ال ـم ــرأة ف ــي مـعــرض
إكـ ـسـ ـبـ ــو  2020دب ـ ــي،
ل ـق ـضــايــا الـ ـم ــرأة ذات ال ـتــأث ـيــر
الـعـمـيــق ،وذل ــك بـعـقــد جـلـســة ضـمــن فـعــالـيــات «الـمـعــرفــة
والتعلم» ،واالستماع إلى وجهات نظر النساء في عملية
صنع القرار ،في ظل أن التعليم المتكافئ بين الجنسين،
يسهم بـ 12تريليون دوالر في مستوى النمو العالمي.

ز

يا

رة «البرغ

وف ـ ــي أج ـ ـ ــواء ات ـس ـم ــت ب ــال ـط ــاب ــع ال ـع ــال ـم ــي ،ن ــاق ــش
الـمــؤتـمــر دور الـثـقــافــة ف ــي ال ـح ـيــاة ،وحـتـمـيــة الـقـيــام
ب ـم ــراج ـع ــة ش ــام ـل ــة ل ــذل ــك الـ ـ ــدور ،م ــع ض ـ ــرورة إجـ ــراء
التحديثات المطلوبة على مجمل المنظومة الثقافية
ال ـع ــرب ـي ــة ل ـم ــواك ـب ــة روح ال ـع ـص ــر ،وت ـع ــزي ــز ال ـع ــاق ــات مــع
ثقافات شعوب العالم ،والعمل الجاد على إدراج الكثير من
مـعــالــم ال ـتــراث الـعــربــي ،عـلــى الئـحــة مـنـظـمــة األم ــم الـمـتـحــدة
لـلـتــربـيــة والـعـلــوم والـثـقــافــة «الـيــونـيـسـكــو» ،ومـنــاقـشــة بــرنــامــج
«سفير فوق العادة» للثقافة العربية ،وبحث واقع ومستقبل
اللغة العربية باعتبارها العمود الفقري للثقافة العربية.

ك ـم ــا زخ ـ ــرت «الـ ـعـ ـش ــرة ال ـث ــام ـن ــة» م ــن إك ـس ـب ــو 2020
دبي ،بنشاطات أخرى ترتبط بالجانب الثقافي ،منها
أسبوع المعرفة والتعلم بمشاركة قادة الفكر وصناع
ّ
التعلم
التغيير ،والـقـمــة العالمية للتعليم ،وورش
التجريبي ،والمؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبــداعــي،
ومـ ـنـ ـت ــدى الـ ـمـ ـع ــرف ــة بـ ـهـ ــدف اإلعـ ـ ـ ــداد وال ـت ـح ـض ـي ــر
األم ـ ـثـ ــل ل ـم ـت ـط ـل ـب ــات ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،وصـ ـ ـ ــوالً إل ــى
جعل المعرفة قائدة للمجتمع اإلنساني عبر
ابتكار أفكار وحلول ناجعة.

نوه الدكتور طارق
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرق ،ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي لـ ـم ــؤسـ ـس ــة
«دب ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـع ـ ـ ـط ـ ـ ــاء» ،إل ـ ـ ـ ــى أن
توصيات قمة «ريوايرد» للتعليم ،والتي عقدت في إكسبو،
سترفع إلى األمم المتحدة ،لتكون مدخالً لمواجهة أزمات
التعليم ،ورسم خارطة طريق جديدة لتطوير القطاع ،في
ظل مشاركة الجهات العالمية المعنية في القمة.

حياة الص
ح
ي
ال
ة

أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار مـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي
عـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــرحـ ـ ـمـ ـ ــن ب ــن
مـحـمــد الـعــويــس ،وزيــر
الصحة ووقــايــة المجتمع في
اإلمـ ــارات ،خــال احـتـفــال مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــالـمـيــة بــالـيــوم
العالمي للتغطية الصحية الشاملة ،فــي إكسبو ،إلــى أن
ال ــوص ــول إل ــى ج ــودة الـحـيــاة الـصـحـيــة ،يـمـثــل هــدفـ ًـا يتحقق
بالتعاون المثمر ،والعمل الجاد من قبل الجميع.

 90دولة

زار األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـنـ ــي
ل ـ ـي ـ ــون ـ ـي ـ ــل مـ ـيـ ـسـ ــي،
العـ ـ ـ ــب ف ـ ــري ـ ــق ب ـ ــاري ـ ــس
س ـ ـ ــان ج ـ ـي ـ ــرم ـ ــان الـ ـفـ ــرنـ ـسـ ــي،
الـسـفـيــر ال ــدول ــي إلك ـس ـبــو  2020دبـ ــي ،ال ـح ــدث الـعــالـمــي،
وقـ ـض ــى ل ـح ـظ ــات ج ـم ـي ـل ــة وس ـ ــط حـ ـض ــور رسـ ـمـ ــي ،وت ــواف ــد
حشود غفيرة من الزوار اللتقاط الصور مع الالعب الملقب
بـ«البرغوث» ،والذي يحظى بجماهيرية واسعة.

ك ـ ـ ـش ـ ـ ــف جـ ـ ــاكـ ـ ــايـ ـ ــا
م ــري ـش ــو ك ـي ـكــوي ـتــي،
ال ـ ـ ـ ــرئ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ــزان ـ ـ ــي
السابق ،رئيس مجلس إدارة
«ال ـش ــراك ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة» ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ،ع ــن إطـ ــاق آل ـي ــة تـمــويــل
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ـج ـمــوعــة الـتـنـسـيــق ال ـع ــرب ـي ــة ،لـتـغـيـيــر نـظــم
التعليم في  90دولة تحتضن مليار طفل وطفلة في 2020
و ،2025وذلك خالل قمة «ريوايرد» في إكسبو.

راقة «الكي
م
ع
ون

بين قلبين
و»

اح ـت ـف ــى إك ـس ـب ــو،
ب ـ ــال ـ ـي ـ ــوم الـ ـع ــالـ ـم ــي
ل ـ ـل ـ ـغـ ــة ال ـ ـع ـ ــرب ـ ـي ـ ــة ،ف ــي
ذكرى صدور القرار التاريخي
ع ــن الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ال ـع ــام ،1973
وال ـ ــذي ن ــص ع ـل ــى إدخ ـ ــال ل ـغ ــة «الـ ـضـ ــاد» ض ـم ــن مـجـمــوعــة
اللغات الرسمية المستخدمة في العمل بالمنظمة.

ألمم المتح
د
ا
ة

جمع الشمل

ورغــم سـطــوة «حــزمــة» األنـشـطــة ذات الطابع
الـثـقــافــي والـمـعــرفــي والـتـعـلـيـمــي ،عـلــى مجمل
«روزنـ ــامـ ــة» أيـ ــام «ال ـع ـش ــرة ال ـثــام ـنــة» م ــن إكـسـبــو
 2020دب ـ ـ ــي ،إال أن ذل ـ ــك لـ ــم يـ ـح ــل دون إق ــام ــة
وت ـن ـظ ـيــم ف ـعــال ـيــات م ـت ـنــوعــة ف ــي ش ـتــى ج ــوان ــب الـحـيــاة
ال ـب ـشــريــة ،وب ـمــا ج ـعــل ق ـطــار ال ـح ــدث ال ـعــال ـمــي يـسـيــر
بثقة عالية ،واندفاع متصاعد نحو هدفه المنشود في
جمع شمل أبـنــاء العالم فــي دبــي عبر فعاليات تلبي
رغبات وطموحات الجميع.

و
ث
»

يوم الع
ربية

ن ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــش مـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــدى
شـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــج
العربي ،والذي عقد في
جـنــاح الـشـبــاب بــإكـسـبــو ،رؤيــة
الشباب في مرحلة ما بعد وباء «كورونا» ،وبحث قضاياهم
الـحـيــاتـيــة ،وال ـت ـعــرف إل ــى أولــويــاتـهــم الـمـخـتـلـفــة ،مــع الـتــركـيــز
ع ـل ــى وح ـ ــدة ال ـم ـص ـي ــر ،وال ـت ـط ـل ـع ــات ال ـم ـش ـتــركــة ال ـت ــي تـجـمــع
الشباب في منطقة الخليج العربي.

حوار صريح

ول ــم يـقـتـصــر ال ـن ـشــاط ال ـث ـقــافــي ف ــي «ال ـع ـشــرة
الـ ـث ــامـ ـن ــة» إلكـ ـسـ ـب ــو  2020دب ـ ـ ــي ،عـ ـل ــى ع ـقــد
ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـع ــرب ــي ال ـ ـ ــوزاري  ،22ف ـح ـس ــب ،بــل
اشتمل على عقد قمة اللغة الـعــربـيــة ،وجلسة
حــوار صــريــح مــع نخبة مــن الـشـبــاب الـعــربــي بهدف
ت ـب ــادل األفـ ـكـ ــار ،وم ـن ــاق ـش ــة ال ـت ـح ــدي ــات ،وال ـب ـح ــث عــن
ال ـف ــرص ال ـج ــدي ــدة ال ــواع ــدة ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي ،مــن
منظور الشباب باعتبارهم ركيزة بناء األوطان.

النسخة 22

شباب الخل
ي
ج

يبرز «الكيمونو»،
ب ـ ـ ــاع ـ ـ ـت ـ ـ ـب ـ ـ ــاره أعـ ـ ـ ــرق
األزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـي ـ ــاب ـ ــان ـ ـي ـ ــة،
ً
عمقا في تاريخ البلد
وأكثرها
اآلسيوي ،الذي كشف النقاب عن جانب من موروثه البشري في عرض أزياء نظمه
جناحه على مسرح اليوبيل في إكسبو ،لتسليط األضواء على أنواع «الكيمونو»،
وتفاصيله المرتبطة بالتقاليد واألعراف والحالة االجتماعية لنساء اليابان.

ج ـ ـ ـم ـ ـ ــع إكـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــو،
بـيــن قـلـبــي عــروسـيــن
س ـ ــوري ـ ـي ـ ــن ،أصـ ـ ـ ــرا ع ـل ــى
أن ي ـك ــون زف ــاف ـه ـم ــا م ــن ب ــواب ــة
الـحــدث الـعــالـمــي ،أم ـاً بتوثيق لـحـظــات الـفــرح والـسـعــادة،
من خالل تجمع دولي شهير يحظى بمشاركة هي األوسع،
وبتوافد زوار من مختلف أصقاع العالم.

١١
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سلطان الجابر يطلع على أجنحة  5دول

» سلطان الجابر خالل زيارته للجناح المصري | وام

دبي  -وام
زار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا
المتقدمة ،أجنحة كل من المملكة العربية السعودية ،وجمهورية
مصر العربية ،والمملكة المتحدة ،وباكستان ،وكوريا الجنوبية في
إكـسـبــو  2020دب ــي ،واط ـل ــع عـلــى م ــا تـعــرضــه م ــن اب ـت ـك ــارات وتـقـنـيــات
وفرص اقتصادية وتنموية نوعية.
وبدأ معاليه جولته بزيارة جناح المملكة العربية السعودية ،ثاني
أكبر األجنحة في إكسبو  2020دبــي ،والمقام في منطقة «الفرص»
تحت شعار «طموح بال حــدود» ،حيث يسلط الضوء على مستقبل
الـمـمـلـكــة ،ك ـمــا يـعـكــس تـصـمـيــم ال ـج ـنــاح ت ــراث الـمـمـلـكــة ،وحــاضــرهــا

7

ال ـم ـت ـن ــوع ،وت ـط ـل ـعــات ـهــا ل ـب ـن ــاء مـسـتـقـبــل م ــزده ــر ،وم ــن خ ــال ح ـف ــاوة
االسـتـقـبــال يـتـعــرف زوار إكـسـبــو عـلــى الـمـكــونــات الـحـضــاريــة والـتـنـمــويــة
المستمدة من القيم والتقاليد العربية العريقة.
كـمــا زار معاليه جـنــاح جـمـهــوريــة مـصــر الـعــربـيــة بتصميمه المبتكر
الــذي يبرز تاريخ وحضارة ممتدة آلالف السنين وصــوالً إلى الحاضر،
واطلع على التجربة ثالثية األبعاد التي يوفرها الجناح لزواره للتعرف
على تاريخ مصر القديم وحاضرها المعاصر بما فيه من تطور عمراني
ومشاريع سياحية ضخمة.
واستمع معاليه إلى شرح عن الفعاليات التي يستضيفها الجناح
ال ـم ـص ــري م ــن م ـع ــارض مـتـخـصـصــة ف ــي اآلث ـ ــار وال ـت ـع ـل ـيــم واالس ـت ـث ـم ــار
العقاري ،باإلضافة إلى ورش عمل ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية

إلى جانب عدد الفعاليات الترفيهية والثقافية.
واطـ ـل ــع م ـع ــال ـي ــه ك ــذل ــك خـ ــال زيـ ـ ــارة ج ـن ــاح ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـم ـت ـح ــدة،
ال ــذي يـقــام تـحــت شـعــار «االبـتـكــار لمستقبل مـشـتــرك» ،عـلــى الـثـقــافــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة وت ـع ــاون ـه ــا م ــع ال ـ ــدول األخ ـ ــرى ل ـت ـطــويــر ح ـل ــول لـلـتـحــديــات
الـعــالـمـيــة ،مـسـتـمـعــاً إل ــى ش ــرح ح ــول تـجــربــة الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة مــع
االبتكار وتعزيز أنماط التعاون مع مختلف دول العالم.
ك ـمــا زار م ـعــال ـيــه ج ـن ــاح ب ــاك ـس ـت ــان ،ض ـمــن ت ـجــربــة رق ـم ـيــة تـفــاعـلـيــة
تستعرض في رحلة عبر الزمن الحضارة التاريخية وصوالً إلى العصر
ال ـح ــدي ــث ،وت ـل ـقــي ال ـض ــوء ع ـلــى ال ـت ـن ــوع وال ـت ـقــال ـيــد ال ـث ـقــاف ـيــة الـغـنـيــة،
والـمــوارد الطبيعية ،واإلمـكــانــات االقـتـصــاديــة فــي مــوطــن إحــدى أقــدم
الحضارات في العالم.

وزار مـعــالـيــه كــذلــك ال ـج ـنــاح ال ـك ــوري وال ــذي يـصـنــف ضـمــن أك ـبــر 5
أجنحة في هذا الحدث العالمي ،والذي يحمل شعار «كوريا الذكية
ت ـن ـقــل ال ـع ــال ــم إلـ ـي ــك» ،ح ـي ــث ي ـس ـلــط ال ـض ــوء ع ـل ــى م ـك ــان ــة ج ـم ـهــوريــة
ك ــوري ــا ف ــي م ـج ــال الـ ـثـ ــورة ال ـص ـن ــاع ـي ــة ال ــراب ـع ــة م ــن خـ ــال أح ـ ــدث مــا
تــوصـلــت إلـيــه الـتـكـنــولــوجـيــا فــي م ـجــاالت ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي والــواقــع
االفـتــراضــي وإنـتــرنــت األش ـيــاء .واطـلــع مـعــالـيــه عـلــى الـتـجــربــة التفاعلية
مع الــزوار ضمن مبنى حركي يوفر بيئات واقعية وافتراضية ،ضمن
ن ـمــط ح ـي ــاة إب ــداع ــي ق ــائ ــم ع ـلــى أســال ـيــب ال ـت ــواص ــل ال ـج ــدي ــدة ووس ــائ ــل
التنقل المستقبلية التي تهدف إلى التحول نحو مجتمع أكثر ارتباطاً
واتـصــاالً ،مــع إبــراز التغيرات التي ستحدثها االبـتـكــارات فــي العالمين
االفتراضي والواقعي ،وأهميتها في بناء مجتمعات المستقبل.

ماليين زيارة لـ«إكسبو» في  80يوماً
تصاعد أعداد الزوار من خارج الدولة

دبيـعدنانالغربي

سـجــل «إكـسـبــو  2020دبــي»  7مــايـيــن و 167ألـفـ ًـا و 591زيــارة
خــال الفترة مــن  1أكتوبر الماضي حتى  19ديسمبر الجاري
( 80يــومـ ًـا) ،وحـقــق الـحــدث الــدولــي أكـثــر مــن  809آالف زيــارة
ف ــي األس ـب ــوع األخ ـي ــر الـ ــذي ش ـهــد ح ـض ــور األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل
ميسي نجم كرة القدم العالمية وسفير إكسبو ،كما أسهمت
ال ـعــروض الـمــوسـيـقـيــة والـتــرفـيـهـيــة الـمـتـنــوعــة فــي تـخـطــي عــدد
الــزيــارات حاجز الــ 7ماليين ،ومنها الحفل الفني الكبير الــذي
أحياه النجم المصري محمد رمضان والعرض العالمي الحي
ل ـل ـك ـهــربــاء ال ـم ـث ـيــر ل ــإع ـج ــاب وال ـ ــذي ي ـح ـمــل ع ـن ــوان «بــري ـن ـيــاك
اليـ ــف  -ام ـت ـح ــان ال ـع ـق ــل» وغ ـي ــره ــا م ــن الـ ـعـ ــروض ال ـتــرف ـي ـه ـيــة
الحية ،والتي كانت مدعومة باإلقبال الحماسي على التذكرة
االحتفالية إلكسبو  2020دبي.

إجراءات احترازية

وك ـش ـف ــت ش ــون ــا م ــاك ـغ ــي ن ــائ ــب رئ ـي ــس االتـ ـص ــال ف ــي «إك ـس ـب ــو
 2020دب ـ ــي» خـ ــال اإلح ــاط ــة اإلع ــام ـي ــة أم ـ ــس ،ع ــن تـشــديــد
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة حـ ـي ــث ق ـ ـ ــررت إدارة إكـ ـسـ ـب ــو 2020
دبـ ـ ــي زيـ ـ ـ ــادة عـ ـ ــدد م ـ ــراك ـ ــز فـ ـح ــص ك ــوفـ ـي ــد  19م ـ ــن  3إلـ ـ ــى ،4
واعـتـمــاد الـفـحــوصــات الـمـجــانـيــة لـكــل الـمــوظـفـيــن فــي األجـنـحــة
والعاملين في الخطوط األمامية والعاملين في مجال الترفيه
بـشـكــل دوري ،وأض ــاف ــت :ن ـحــرص عـلــى تـلـقــي ك ــل الـمــوظـفـيــن
وال ـم ـت ـطــوع ـيــن ال ـج ــرع ــة ال ـث ــال ـث ــة ف ــي أسـ ــرع وق ــت م ـم ـك ــن ،مــع
ضرورة ارتداء الكمامة طوال الوقت.
وأوض ـحــت نــائــب رئـيــس االت ـصــال فــي «إكـسـبــو  2020دبــي»
أن ــه تــم الـتـعـلـيــق الـمــؤقــت لـبـعــض الـفـعــالـيــات الـتــرفـيـهـيــة الـتــي
ت ـت ـط ـلــب ال ـت ـق ــارب أو االتـ ـص ــال ال ـم ـب ــاش ــر ب ـي ــن ال ـع ــام ـل ـي ــن مـثــل
االسـتـعــراضــات والـفـنــون األدائـيــة للفنانين المتجولين ،وذلــك
كإجراء وقائي قصير األجل.
وص ــرح ــت ش ــون ــا م ــاك ـغ ــي أن ال ـ ــزي ـ ــارات م ــن خ ـ ــارج ال ــدول ــة
ً
نسقا تـصــاعــديـ ًـا خــال الـفـتــرة األخـيــرة تــزامـنـ ًـا مــع بداية
شـهــدت
دخول الموسم السياحي ذروته في اإلمارات.
من جهته أكد محمد األنصاري ،المتحدث الرسمي ونائب
رئ ـي ــس االتـ ـص ــال ف ــي «إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي» اس ـت ـم ــرار تـطـبـيــق
اإلج ــراءات الـســابـقــة بـخـصــوص ســامــة ال ــزوار ،بــإبــراز مــا يثبت
تـلـقـيـهــم الـتـطـعـيــم أو نـتـيـجــة سـلـبـيــة لـفـحــص «ب ــي س ــي آر» ال
تـتـجــاوز مــدتـهــا  72ســاعــة مــن مــوعــد ال ــزي ــارة مــع ال ـحــرص على
تطبيق إج ــراءات التباعد وارت ــداء الكمامات وتطبيق إجــراءات
ال ـت ـبــاعــد وارتـ ـ ــداء ال ـك ـم ــام ــات .وم ــع ت ـل ـقــي أك ـث ــر م ــن  %90مــن
س ـك ــان ال ــدول ــة ال ـل ـق ــاح ال ـك ــام ــل ،تـعـتـبــر ك ـ ــوادر إك ـس ـبــو 2020
دبــي مــن مــوظـفـيــن ومـشــاركـيــن دولـيـيــن ومـتـطــوعـيــن ومـقــاولـيــن
ومزودي خدمات من الملقحين بالكامل.

فحوصات

«كوفيد  »19مجانية لكل
الموظفين والعاملين في
الخطوط األمامية

أسابيع الموضوعات

ّ
قـ ـ ــدم أس ـ ـب ـ ــوع الـ ـمـ ـعـ ــرفـ ــة وال ـ ـت ـ ـع ـ ـ ُـل ـ ــم ،وهـ ـ ــو أح ـ ـ ــدث أس ــاب ـي ــع
الـمــوضــوعــات ضـمــن «بــرنــامــج اإلنـســان وكــوكــب األرض» ،قمة
تـعـلـيـمـيــة عــال ـم ـيــة ُن ـظ ـمــت ع ـلــى مـ ــدار ث ــاث ــة أي ـ ــام ،وع ـ ــدداً مــن
فعاليات المجلس العالمي ،كما ُعـقــد على هامشه فعالية
تفاعلية حول التعلم التجريبي ،باإلضافة إلى انعقاد منتدى
أعـ ـمـ ــال ح ـ ــول ت ـس ـخ ـي ــر ال ـم ـع ــرف ــة ل ــاس ـت ـع ــداد ب ـش ـك ــل أف ـض ــل
للمستقبل.
وأسهمت التحضيرات لموسم األعياد ،التي يجري العمل
عليها عـلــى قــدم وس ــاق عـبــر كــل أرج ــاء مــوقــع إكـسـبــو ،2020
في بث روح موسم األعـيــاد في األجــواء المحيطة قبل تاريخ
 25ديسمبر ،حيث تم إضاءة شجرة الكريسماس في ساحة
ال ــوص ــل ض ـمــن ح ـفــل خ ــاص ُن ـظ ــم ب ـت ــاري ــخ  18دي ـس ـم ـبــر ،كـمــا
ُنـظـمــت جـمـلــة مــن الـفـعــالـيــات واألن ـش ـطــة الـمـتـنــوعــة وع ــروض
الـتـســوق الـمـسـتـمــرة ،بــاإلضــافــة إلــى قــائـمــة طـعــام كــامـلــة تزخر
بـخـيــارات عــديــدة مــن األطـعـمــة والـمـشــروبــات االحـتـفــالـيــة ،كل
ذلك من أجل رسم البهجة على وجوه الزوار.

 7أيام حافلة

وخ ــال األي ــام الـسـبـعــة الـمـقـبـلــة سيحتفل زوار إكـسـبــو 2020
دب ــي ب ـم ـج ـمــوعــة م ــن ال ـح ـف ــات ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ال ـح ـي ــة الـمـتــألـقــة

يـحـيـيـهــا كــوكـبــة مــن الـفـنــانـيــن الــدولـيـيــن ،مــن ضـمـنـهــم الحفلة
الـغـنــائـيــة الـخــاصــة بـكــل مــن ديـنــا سـتــارز والـفــرقــة الفلسطينية
 Apo & The Apostlesيوم  23ديسمبر بحديقة اليوبيل)،
والحفلة الخاصة بالفنان المصري تامر حسني التي سيحييها
ف ــي ( 23دي ـس ـم ـب ــر ،ح ــدي ـق ــة ال ـي ــوب ـي ــل) ،وح ـف ـل ــة غ ــري ـغ ــوري ــان
تشانت ونايا إيزومي في ( 24ديسمبر ،مدرج دبي ميلينيوم)،
باإلضافة إلى العرض الخاص بجوقة لندن المجتمعية والذي
سيُقدم على مدار يومين متتاليين.

بهجة األعياد

وتـسـتـمــر بـهـجــة مــوســم األع ـيــاد ،حـيــث يـسـتـعــرض الـمـشــاركــون
ال ــدول ـي ــون ف ــي إك ـس ـبــو  2020ال ـت ـقــال ـيــد االح ـت ـفــال ـيــة لـ ُبـلــدانـهــم
ُمـضـفـيــن عـلــى طــريـقــة احـتـفــالـهــم بـهــا هــويــة فــريــدة :اب ـتــداء من
رق ــاق ــات ال ـث ـلــج ال ــورق ـي ــة الـمـطـبــوعــة بـتـقـنـيــة ثــاث ـيــة األب ـع ــاد فــي
جناح جمهورية التشيك ،وصوالً إلى إحياء تقليد لوسيا الذي
ي ـع ــود إل ــى  400ع ــام وال ـ ــذي س ـ ُي ـق ــام ب ـت ــاري ــخ  27دي ـس ـم ـبــر فــي
جناح السويد .ومن المتوقع أن يشهد الحدث زيادة متواصلة
فــي أعــداد ال ــزوار مــع عــرض الـتــذاكــر االحتفالية إلكسبو 2020
ال ـم ـعــروضــة لـلـبـيــع م ــن اآلن حـتــى نـهــايــة شـهــر ديـسـمـبــر والـتــي
سـتـمـنــح ال ـ ــزوار ف ــرص ــة ال ــدخ ــول غ ـيــر ال ـم ـح ــدود إل ــى فـعــالـيــات
ً
ً
إماراتيا فقط.
درهما
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وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لــ «

اإلمارات ملتقى العالم
دبي-وائلنعيم
قـ ــال س ـع ــود ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز ال ـح ــوس ـن ــي ،وك ـي ــل دائـ ـ ــرة ال ـث ـقــافــة
والسياحة في أبوظبي ،إن إكسبو  2020دبــي ،حقق العديد
مـ ــن ال ـم ـك ــاس ــب االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،وه ــو
م ــا ان ـع ـكــس إي ـجــاب ـيــاً ف ــي ال ـعــديــد م ــن ال ـق ـطــاعــات م ـثــل الـسـفــر
وال ـط ـي ــران وال ـف ـن ــادق وال ـض ـي ــاف ــة والـ ـس ــوق ال ـع ـق ــاري ــة م ــن بـيــن
ق ـط ــاع ــات أخ ـ ــرى .و ُي ـع ــد ه ــذا ال ـح ــدث ح ــاف ــزاً ل ـب ـنــاء ال ـعــاقــات
والـ ـتـ ــواصـ ــل ب ـي ــن الـ ـخـ ـب ــراء ال ـم ـح ـل ـي ـيــن ون ـظ ــرائ ـه ــم ال ــدول ـي ـي ــن،
الفـتــاً إلــى أن إكـسـبــو دبــي رســخ مـكــانــة اإلم ــارات عـلــى الـخــارطــة
العالمية.
وأوض ــح فــي حــوار مــع «الـبـيــان» أن الـمـعــرض الــدولــي يقدم
صورة شاملة حول التراث الثقافي المحلي الزاخر ،ويعكس
ق ـي ــم ال ـت ـن ــوع واالنـ ـفـ ـت ــاح ع ـل ــى ال ـث ـق ــاف ــات األخ ـ ــرى ال ـت ــي تـشـكــل
ركـيــزة أســاسـيــة ضمن رؤيــة اإلم ــارات ،امـتــداداً لمسيرة الــوالــد
الـمــؤســس الـمـغـفــور لــه ب ــإذن الـلــه الـشـيــخ زاي ــد بــن سـلـطــان آل
نـهـيــان ،طيب الـلــه ثــراه ،الــذي أدرك يقيناً أهمية بـنــاء جسور
ت ــواص ــل م ــع ال ـث ـق ــاف ــات األخ ـ ــرى ك ــي ت ـن ـهــض اإلمـ ـ ــارات وتـحـقــق
تنميتها في مختلف المجاالت .وتالياً نص الحوار:

مكانة عالمية

كيف رسخت دولة اإلمــارات مكانتها كمركز دولي على
خارطة استضافة المعارض والفعاليات العالمية؟ وهل
نجاح الدولة في استضافة إكسبو  2020دبي ُيعد شاهداً
على ذلك؟
تـ ـق ــدم اإلم ـ ـ ـ ــارات نـ ـم ــوذج ــاً ُيـ ـحـ ـت ــذى بـ ــه فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق ال ـت ـع ــاون
وت ـض ــاف ــر ال ـج ـه ــود ب ـيــن م ـخ ـت ـلــف األطـ ـ ــراف ،ول ــم ي ـكــن ت ـح ـ ّول ـهــا
إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــركـ ـ ــز ع ـ ــال ـ ـم ـ ــي الس ـ ـت ـ ـض ـ ــاف ـ ــة وتـ ـنـ ـظـ ـي ــم
الـ ـمـ ــؤتـ ـمـ ــرات وال ـ ـم ـ ـع ـ ــارض وال ـف ـع ــال ـي ــات
الــدولـيــة مــن قـبـيــل الـصــدفــة ،إنـمــا جــاء
ث ـمــرة ل ـج ـهــودهــا ال ـك ـب ـيــرة .وال ـيــوم
اإلمـ ــارات بــاتــت مـلـتـقــى لـلـعــالــم،
وأظ ـه ــرت مـسـتــويــات عــالـيــة مــن
ال ـ ـج ـ ــاه ـ ــزي ـ ــة واالس ـ ـت ـ ـج ـ ــاب ـ ــة ف ــي
م ــواجـ ـه ــة تـ ــداعـ ـيـ ــات ال ـج ــائ ـح ــة
ال ــدول ـي ــة «ك ــوف ـي ــد  ،»19ل ــذا
أتـ ــوقـ ــع ت ـن ـظ ـي ــم ال ـم ــزي ــد
م ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــارض
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مكاسب

اقتصادية كبيرة في السياحة
والسفر والضيافة والعقارات

ترجمة

رؤية اإلمارات في تعزيز قيم
االنفتاح على الثقافات

والمؤتمرات هنا في اإلمارات خالل السنوات المقبلة.
كيف يدعم إكسبو  2020دبي دولة اإلمارات بشكل عام،
على صعيد قطاع السياحة والضيافة؟
يشكل إكسبو  ،2020والذي يستضاف ألول مرة في منطقة
ال ـش ــرق األوس ـ ــط وأف ــري ـق ـي ــا وج ـن ــوب آس ـي ــا ،مـلـتـقــى دولـ ـي ــاً فــي
مدينة دبي ،حيث تشارك  191دولة من جميع أنحاء العالم
لتسليط الضوء على حضاراتها وإنجازاتها ،مما يجعله نقطة
الـتـقــاء رئـيـسـيــة تـجـمــع بـيــن الـعــارضـيــن والـ ــزوّار مــن شـتــى بـقــاع
األرض .واستطاع ،خالل أقل من  3أشهر ،أن يستقطب أكثر
من  7ماليين زائر ،مما يعكس االنطباع اإليجابي.
وت ـك ـمــن أه ـم ـيــة إك ـس ـبــو  2020دب ــي ف ــي دوره ال ـم ـت ـمـ ّـثــل فــي
رفــع الــوعــي حــول اإلمـكــانــات والـمـقــومــات الـتــي تــزخــر بـهــا دولــة
اإلم ــارات ،عبر قطاعات السياحة والـضـيــافــة ،بوصفها وجهة

جــاذبــة ل ـل ــزوار وال ـس ـيــاح الــدول ـي ـيــن ،األم ــر ال ــذي ي ـعــود بــالـنـفــع
لـيــس فـقــط عـلــى دبــي ،بــل عـلــى جميع إم ــارات الــدولــة .ويبعد
موقع المعرض حوالي ساعة واحــدة من إمــارة أبوظبي ،مما
ً
ً
رائعة للزوّار للقدوم إلى
وجهة
يجعل من العاصمة اإلماراتية
اإلمارات واالستمتاع بمعروضها االستثنائي.
كيف ترون الحوار الثقافي الذي يقدمه إكسبو  2020دبي
بين جميع دول العالم؟
ي ـع ـيــش ت ـحــت س ـم ــاء اإلم ـ ــارات مـجـتـمــع م ـت ـنــوع ي ـضــم ال ـعــديــد
مــن الـثـقــافــات الـمـخـتـلـفــة ،وه ــذا مــا يـجـعــل ال ـحــدث اسـتـثـنــائـيــاً
ي ـح ـم ــل دالالت وأبـ ـ ـع ـ ــاداً خـ ــاصـ ــة ،ألن ـ ــه يـ ـق ــدم أفـ ـض ــل تـمـثـيــل
للعالم بمختلف حضاراته وثقافته .ولطالما كانت قيم التنوع
ً
ً
أساسية ضمن
ركيزة
واالنفتاح على الثقافات األخــرى تشكل
رؤية اإلمارات ،ومن هنا تبرز أهمية إكسبو  2020دبي ،الذي
ـســد تـلــك ال ــرؤي ــة ويـعـكــس ص ــور إرث ـنــا ال ـعــريــق نـحــو تمكين
يـجـ ّ
الـمـجـتـمــع م ــن خ ــال ال ـف ــرص وال ـت ــواص ــل وم ـشــاركــة الـمـعــارف
وتحقيق النهضة معاً.
ما أهمية إكسبو دبي في رفد مسيرة التعافي خالل فترة
ما بعد الجائحة؟
ح ـق ــق إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي ب ــال ـف ـع ــل الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـك ــاس ــب
االق ـت ـص ــادي ــة الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي دولـ ــة اإلمـ ـ ــارات ،وه ــو م ــا انـعـكــس
إي ـج ــاب ـي ــاً ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـق ـط ــاع ــات م ـث ــل ال ـس ـف ــر وال ـط ـي ــران
والـ ـفـ ـن ــادق وال ـض ـي ــاف ــة والـ ـسـ ــوق ال ـع ـق ــاري ــة م ــن ب ـي ــن ق ـطــاعــات
أخ ــرى .و ُي ـعــد ه ــذا ال ـحــدث ح ــاف ــزاً لـبـنــاء ال ـعــاقــات والـتــواصــل
بين الخبراء المحليين ونظرائهم الدوليين ،مما يدعم ريادة
األعمال.

نموذج مثالي

ماهي األسباب التي جعلت اإلمارات مركزاً دولياً للفنون
والثقافة واألعمال؟
نـجـحــت اإلمـ ــارات فــي تـقــديــم ن ـمــوذج مـثــالــي ل ـلــدول األخ ــرى،
ع ـلــى صـعـيــد تـحـقـيــق ال ـش ـمــول وال ـت ـكــامــل واالن ـف ـت ــاح ،وه ــو مــا
يتجسد فــي نسيجها المجتمعي الــذي يضم أنــاســاً مــن أعــراق
ّ
وأديـ ـ ــان وث ـق ــاف ــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،وب ــال ـت ــال ــي ب ــات ــت وج ـه ــة مـتـنــوعــة
وحاضنة للجميع.
ً
وينعكس هــذا النهج جليا في المشهد الثقافي المحلي،
ب ـ ــداي ـ ـ ًـة مـ ــن م ـت ـح ــف ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،ومـ ـ ـ ـ ــروراً ب ـم ـت ـح ــف ال ـل ــوف ــر
أبــوظـبــي ،ومـتـحــف جــوجـنـهــايــم أبــوظـبــي ،وص ــوالً إلــى متحف
زايد الوطني.

» سعود الحوسني

مدينة دبي لإلعالم تستعرض للعراقيين مسيرة القطاع الناجحة
دبي-البيان
استقبلت مدينة دبــي لــإعــام ،الــوفــد اإلعــامــي العراقي الزائر
لـلــدولــة لـحـضــور إكـسـبــو  2020دب ــي ،وج ــاءت الــزيــارة فــي إطــار
مواكبة مدينة دبي لإلعالم لفعاليات الحدث العالمي وإطالع
الوفود العالمية الزائرة على مقومات القطاع اإلعالمي المتميز
فــي دب ــي ومــرتـكــزاتــه الـمـبـنـيــة وف ـقــاً ألفـضــل الـمـمــارســات عــالـمـيــاً
وال ـم ــواك ـب ــة آلخـ ــر وأه ـ ــم م ـس ـت ـج ــدات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا الـمـصـمـمــة
لخدمة القطاع.
تــرأس الــوفــد الـعــراقــي الــدكـتــور عـلــي الـمــؤيــد؛ رئـيــس الجهاز
التنفيذي لهيئة اإلعــام واالتـصــاالت العراقية والــوفــد المرافق
له والمكون من مديري الدوائر المختصة؛ والتنظيم اإلعالمي
وت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،وكـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـب ــال ال ــوف ــد مــاجــد
ال ـس ــوي ــدي ،ال ـمــديــر ال ـع ــام لـمــديـنــة دب ــي ل ــإع ــام ومــدي ـنــة دبــي
لالستديوهات ومدينة دبي لإلنتاج ومجموعة من المختصين
ف ـ ــي م ـ ـج ـ ــال اإلع ـ ـ ـ ــام واإلن ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ،إل ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ــن
المسؤولين عن مختلف القاعات اإلعالمية ضمن المدينة.
وبهذه المناسبة ،رحب السويدي بزيارة الوفد العراقي

ل ـت ـجــربــة ال ـم ــدي ـن ــة اإلع ــام ـي ــة ف ــي دبـ ــي وأه ـ ــم م ـح ـط ــات ه ــذه
المسيرة منذ تأسيسها في عام .2000
وشهدت الــزيــارة ،تبادل الــرؤى لالرتقاء بالمشهد اإلعالمي
الـعــربــي وسـبــل تـطــويــر مـحـتــوى يــرتـقــى لمستويات متقدمة من
التنافسية والجودة.

انفتاح

ومــن جــانـبــه ،قــال الـمــؤيــد «الـعــراق يشهد الـيــوم انـفـتــاحــاً كبيراً

» ماجد السويدي خالل استقبال الوفد العراقي | البيان

م ـث ـن ـيــاً ع ـلــى الـ ــدور ال ـك ـب ـيــر وال ـم ـه ــم ل ـل ـمــؤس ـســات اإلعــام ـيــة
العراقية في ظل التحديات التي واجهت المنطقة والعراق
ب ـش ـك ــل خـ ـ ــاص ،وأكـ ـ ــد ح ـ ــرص م ــدي ـن ــة دب ـ ــي لـ ــإعـ ــام ع ـلــى
مشاركة التجارب والخبرات مع مختلف الجهات المعنية

بقطاعات اإلعالم في المنطقة.
وأط ـل ــع ال ـس ــوي ــدي ال ــوف ــد ع ـل ــى ال ـم ــراف ــق ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ال ـتــي
تـضـمـهــا ب ـي ـئــة األع ـم ــال ال ـم ـت ـكــام ـلــة وال ـم ـت ـخ ـص ـصــة بـقـطــاعــات
اإلع ــام وتـطــويــر الـمـحـتــوى ،وق ــدم لـهــم اس ـت ـعــراضــاً مــوسـعــاً

ف ــي م ـج ــال اإلع ـ ـ ــام ،خ ــاص ــة ب ـع ــد عـ ــام  2003وبـ ـ ــرزت ال ـك ـث ـيــر
م ــن وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ون ـش ــط ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص فــي
مـجــال اإلع ــام» ،وأش ــاد الـمــؤيــد بـمـشــروع مــديـنــة دبــي لــإعــام
المخصص لخدمة مــؤسـســات قـطــاع اإلعــام والـصـنــاعــات ذات
ال ـص ـل ــة ،وم ـن ـظ ــوم ــة ال ـع ـم ــل ال ـت ــي ت ـت ـســم ب ـم ــرون ــة اإلجـ ـ ــراءات،
مــا شـكــل نـقـطــة ج ــذب ألب ــرز الـمــؤسـســات اإلعــامـيــة واإلعــانـيــة
ال ـعــرب ـيــة وال ـعــال ـم ـيــة ،م ــا يـجـعــل مـنـهــا وج ـهــة أع ـم ــال مـتـكــامـلــة
ومحفزة لالستثمار في هذا القطاع ،مؤكداً على ضرورة تبادل
الخبرات ،والعمل المشترك ،ووضع أفضل اآلليات التنظيمية
من أجل االرتقاء بقطاع اإلعالم في البلدين.

نيوزيلندا ..حلة بسيطة مصقولة باإلبداع
بساطة

إعدادـ فاتنصبح
«الرحلة داخل جناح بالدي في معرض إكسبو  2020دبي أدخلتني
تـجــربــة عــابـقــة بــالـعــواطــف انـغـمـســت فـيـهــا حــالـمــا انـطـلـقــت فــي فـصــول
روايـ ــة ت ـت ـحــدث ع ـمــا ن ـكــونــه ن ـحــن كـشـعــب وم ــا ال ــذي نـفـعـلــه ف ــي هــذه
الـبـقـعــة مــن األرض وأي ــن مـكــانـنــا مــن ه ــذا الـعــالــم بــالـمـعـنـيـيــن الـحــرفــي
والـ ـمـ ـجـ ــازي» ،ال ـك ـل ـم ــات ل ـ ــرود أورام ،ال ـك ــات ــب ال ـص ـح ـف ــي ف ــي مــوقــع
«نـ ـي ــوزرووم» الـنـيــوزيـلـنــدي اإلل ـك ـتــرونــي الـمـعـنــي بــالـسـيــاســة وال ـش ــؤون
والقضايا المحلية .وقــال في تصريحات «لقد تركت الزيارة للجناح،
الــذي بلغت تكلفته  62مليون دوالر نيوزيلندي ،انطباعات محفوفة
بالعاطفة والتأثر» .فالكاتب تذوق طعم «أوتياروا» ،أو «أرض السحابة
الـبـيـضــاء الـطــويـلــة» بــالـلـغــة الـمــاوريــة لـسـكــان نـيــوزيـلـنــدا األصـلـيـيــن ،في
قـلــب ال ـص ـح ــراء ،حـيــث ال ــرواي ــة مـحـبــوكــة بـعـنــايــة وق ــوة تــركــت بـمــا ال
شك فيه تأثيرها المبهر على الزوار الـ  400ألف أو أكثر للجناح .ولهذا
الـسـبــب يعشق أورام مـعــارض إكـسـبــو الـعــالـمـيــة ،ألنـهــا حسبما يقول
تمنح كل خمس سنوات الفرصة لكل أمة لرواية قصتها.

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

وروايـ ـ ــة ن ـي ــوزي ـل ـن ــدا ت ـك ــرر م ـض ـمــون ـهــا ال ـج ــوه ــري ف ــي ث ــاث ــة مــن
مـعــارض إكسبو عايشها أورام فــي الـيــابــان وشنغهاي والـيــوم
فــي دب ــي ،حـيــث الـتـحــدث عــن شـعــب خــاق يـتـســم بــاالهـتـمــام
ويـ ـعـ ـي ــش فـ ــي بـ ـل ــد فـ ــريـ ــد مـ ــن نـ ــوعـ ــه .وفـ ـ ــي حـ ـي ــن ي ـل ـف ــت إل ــى
شعار إكسبو  2020دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل»
والـتــركـيــز عـلــى ثــاثــة م ـحــاور رئـيـسـيــة هــي االس ـتــدامــة والـتـنـقــل
والفرص ،يشير إلى أن جناح نيوزيلندا أصغر مما كان عليه
فــي شـنـغـهــاي وأكـثــر بـســاطــة وقــد اسـتـنــد عـلــى تـجــربــة سمعية
بصرية مــؤثــرة وانغماسية ،ووفـقــاً لــرؤيــة أورام فتلك الــروايــة
تخبرها نيوزيلندا للعالم بشكل مبسط ومصقول .وفي حين
يـقــر بــأن كــل دول ــة تـحـيــك الـنـسـيــج األبـهــى مــن صــوفـهــا تـقــديــراً
إلكسبو في واقع يعرفه الزوار ويتماهون معه بسعادة ،فإن
نظرته الخاصة تتخذ بـعــداً أعمق لتقول إن القصة المحكية
في كل جناح تعبير عن توق الشعوب واألمم لما تطمح بأن
تكون عليه.
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وزيرة الهجرة المصرية لـ«

»:

الحدث الدولي رسالة نجاح من دبي إلى العالم
مبادرة

دبي–ميرفتعبدالحميد
أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة
وش ــؤون الـمـصــريـيــن بــالـخــارج أن احـتـضــان دول ــة اإلم ــارات هــذا
الـحــدث االسـتـثـنــائــي والـفــريــد مــن نــوعــه «إكـسـبــو  2020دبــي»،
يعكس الجهود المخلصة والمساعي المتواصلة ،التي تقوم
بـهــا اإلم ــارات قـيــادة وشـعـبـ ًـا لتنظيم هــذه الـتـظــاهــرة العالمية،
وتبنيها االبتكار واإلبــداع ،الــذي يجسد التطور واالنفتاح على
العالم.
وأضافت أن «إكسبو دبي» نجح في إيصال رسالته للعالم،
خاصة في الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بعد جائحة
«كورونا» ،التي وإن فرضت تأجيل تنظيمه لمدة سنة ،لكنها
ل ــم ت ـثــن إرادة دب ــي ع ــن إق ــام ـت ــه ب ـعــد أن ت ـه ـيــأت ل ــذل ــك أفـضــل
الـظــروف ،خاصة بعد أن أصبحت اإلم ــارات واحــدة مــن الــدول
الـنــاجـحــة ف ــي الـسـيـطــرة عـلــى ان ـت ـشــار الـجــائـحــة ،وح ـصــرهــا فــي
أضيق نطاق.

«اتكلم عربي» جاءت انطالقاً من
الحرص على دعم الضاد

مصر

تقدم نفسها من خالل إكسبو
دبي كوجهة استثمارية

مـقـتــرحــات وأف ـك ــار جـمـيــع الـمـصــريـيــن بــال ـخــارج عـبــر الــواتـســآب
بـنـفـســي عـلــى م ــدار الـســاعــة ،مــؤكــدة أن الـ ــوزارة تـفـتــح ذراعـيـهــا
لكل من يريد أن يستثمر في وطنه أو يقدم له خدمة.
وأوضـحــت أن ال ــوزارة تــأخــذ كــافــة الـمـقـتــرحــات واألفـكــار على
م ـح ـمــل ال ـج ــد وت ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذهــا وت ــذل ـي ــل ال ـع ـق ـب ــات أم ــام
الشباب.
وحـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة «ات ـ ـك ـ ـلـ ــم
عـ ــربـ ــي» ب ـي ـن ــت ال ـ ــوزي ـ ــرة نـبـيـلــة
ً
انطالقا من حرص
أنها جاءت
الـ ـ ـ ـ ــوزارة عـ ـل ــى دع ـ ــم الـ ـضـ ــاد،
ال ـت ــي كـ ــاد اس ـت ـخ ــدام ـه ــا يـنــدثــر
بـ ـي ــن بـ ـع ــض األس ـ ـ ــر ال س ـي ـمــا
بين الطبقات الغنية ،بــل قد
ي ـع ـت ـب ــر ال ـب ـع ــض أن ال ـح ــدي ــث
باللغة العربية غير حضاري.
» نبيلة مكرم

دور بارز

مركز تالقي الفرص

وشــددت على الــدور الـبــارز لــأســرة فــي المحافظة على اللغة
وال ـه ــوي ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،وت ـك ــري ــس مـكــانـتـهــا ب ـيــن ال ـن ــشء وإك ـس ــاب
ال ـط ـفــل م ـه ــارات ل ـغــويــة س ـل ـي ـمــة ،وت ـع ــزي ــز ج ــوان ــب ال ـت ـم ـيــز فــي
الـتـحــدث بــالـعــربـيــة ومـمــارسـتـهــا ،واعـتـبــارهــا مـفـخــرة ،كهويته،
وال يتبرأ منها وال يفضل غيرها عليها ،مــن أجــل سلك دروب
المعرفة ،دون الدخول في صــراع بين لغة وأخــرى ،فالمكان
ً
جنبا
األجدر للغتنا هو المركز األول ،لذا يجب إتقان العربية
إلى جنب اللغات األخرى.
وأف ـ ــادت ب ــأن «ات ـك ـل ــم ع ــرب ــي» ت ـح ـظــى ب ــدع ــم رئ ــاس ــي كــونـهــا
نابعة من احتياج األسر المصرية في الخارج لترسيخ
وتعزيز اللغة األم لدى أبنائهم ،األمر الذي دفع
وزارة ال ـه ـج ــرة إل ــى أن ت ــأخ ــذ عـلــى

وأف ـ ــادت خ ــال حـ ــوار خ ــاص م ــع «ال ـب ـي ــان» بــال ـج ـنــاح ال ـم ـصــري
الواقع بمنطقة الفرص في «إكسبو  2020دبي» أن المشاركة
فــي مـثــل ه ــذا ال ـحــدث األض ـخــم بـجـنــاحـهــا ،يـتـمـتــع بـخـصــوصـيــة
مـتـمـيــزة ،لـجـهــة وقــوعــه فــي جـنــاح «ال ـف ــرص» ال ــذي يـعـتـبــر أهــم
منطقة في المعرض ،وإلــى جانب جناح دولــة اإلمــارات ،وهو
مــا يـعـكــس أهـمـيــة مـصــر كـمــركــز لـتــاقــي الـفــرص ،لـمــا تتميز به
من خبرات وحضارة عريقة عبر التاريخ.
وأضـ ــافـ ــت :إن م ـص ــر ت ـق ــدم ن ـف ـس ـهــا م ــن خـ ــال هـ ــذا ال ـح ــدث
ال ـ ــدول ـ ــي ك ــوج ـه ــة اس ـت ـث ـم ــاري ــة ب ـم ــا ت ـت ـض ـم ـن ــه مـ ــن م ـ ــدن ذك ـي ــة
ومناطق صناعية والمنطقة االقتصادية لقناة السويس ،تحت
شعار« :عراقة ..تعزز المستقبل» ،بما يليق بمكانة مصر بين
أشقائها العرب وبين دول العالم.

قناة تواصل

عاتقها مهمة النهوض بلغة الضاد لــدى أبناء المصريين في
الـخــارج ،وحمايتها مــن خــال مثل هــذه الـمـبــادرات فــي سبيل
ح ـف ــظ ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،وااله ـت ـم ــام ب ـه ــا ،وإي ـم ــان ـ ًـا م ــن ال ـ ــوزارة
بأهمية اللغة كحاضن أساسي للهوية الوطنية.
وأك ـ ــدت أن اه ـت ـم ــام ج ـم ـهــوريــة م ـصــر ال ـع ــرب ـي ــة ،مـمـثـلــة فــي
وزارة الهجرة ،بشبابها في الـخــارج ســواء من الجيلين الثاني
أو الـثــالــث ،وأيـضـ ًـا مــن الــدارسـيــن فــي ال ـخــارج ،يـهــدف أســاسـ ًـا
إلى ربطهم بالوطن ،وتقديم العون والمساعدة الالزمة لهم
في كل المجاالت وتعميق روح الوالء واالنتماء وخلق رابطة
وثـيـقــة مــع وطـنـهــم األم ،وأيـضـ ًـا حمايتهم مــن تـيــارات التطرف
وال ـع ـن ــف واإلرهـ ـ ــاب ال ـت ــي غ ــال ـب ـ ًـا م ــا ت ـس ـت ـهــدف اس ـت ـق ـطــاب تـلــك
الشريحة المهمة من الشباب بأفكار ومفاهيم مغلوطة.

لم الشمل

وأفـ ــادت ب ــأن م ـب ــادرة «ال ــذري ــة ال ـصــال ـحــة» ال ـتــي أطـلـقـتـهــا وزارة
الـهـجــرة وش ــؤون الـمـصــريـيــن بــال ـخــارج ،بــالـتـعــاون مــع «وح ــدة
لم الشمل» باألزهر الشريف ،تهدف إلى الحفاظ على األبناء
المصريين بالخارج من الخالفات األسرية ،من خالل تحقيق
ت ـســويــة ألي خ ــاف ــات أس ــري ــة لـلـمـصــريـيــن ال ـم ــوج ــودي ــن خ ــارج
حدود الدولة المصرية.

الجيل الثاني والثالث

ونــوهــت بــأن الــوزارة تتلقى كثيراً مــن االسـتـفـســارات والشكاوى
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي نـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول ح ـ ـل ـ ـه ـ ــا لـ ـلـ ـت ــأكـ ـي ــد
للمصريين بــالـخــارج أن الــدولــة
ت ـ ـقـ ــف م ـ ـع ـ ـهـ ــم ،وأن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ت ـه ـت ــم ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر بــال ـج ـيــل
ال ـث ــان ــي وال ـث ــال ــث لـلـمـصــريـيــن
ف ــي الـ ـخ ــارج ،ح ـيــث إن
هــؤالء يـحـتــاجــون إلــى
أواصر التواصل.

وبـيـنــت أن وزارة الـهـجــرة تـعـتـبــر قـنــاة لـلـتــواصــل مــع الـمـصــريـيــن
فــي الـخــارج ،كما أنـهــا تعد الـقـنــاة الـشــرعـيــة ،الـتــي مــن خاللها
يـمـكــن لـلـشـبــاب الـمـصــريـيــن ع ــرض تـجــاربـهــم وخـبــراتـهــم وطــرح
أفكارهم ومقترحاتهم ،عبر منصات الوزارة سواء اإللكترونية
عبر صفحتها على الفيسبوك أو اإليميل ،وقالت :أتلقى كافة

» تصوير :غالم كاركر

» 1.1 :مليون زائر لجناح الكويت

بدر العنزي لــ «

«إكسبو» أكبر مهرجان لإلبداع اإلنساني
مشاركة

دبي-وائلنعيم
كـشــف الــدكـتــور بــدر الـعـنــزي مــديــر جـنــاح الـكــويــت ،ل ـ «الـبـيــان»
أن عدد زوار الجناح الكويتي بلغ منذ بداية إكسبو  2020دبي
حـتــى الـيــوم أكـثــر مــن مـلـيــون و 100ألــف زائ ــر .ونــوه بــأن إكسبو
دبي هو أول معرض عالمي يقام في منطقة الشرق األوسط،
وأول إك ـس ـب ــو ت ـس ـت ـض ـي ـفــه دول ـ ــة ع ــرب ـي ــة ،وهـ ــو أك ـب ــر م ـه ــرج ــان
لــإبــداع اإلنـســانــي ،حيث يــوفــر منصة لتعزيز اإلب ــداع واالبـتـكــار
وال ـت ـع ــاون ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم ،وي ـش ـيــر ال ـع ـن ــوان وال ــرس ــال ــة
العامة لهذا الحدث الدولي إلى حاجتنا العالمية للعمل معاً
من أجل إلهام األجيال المقبلة.
وقـ ــال :ت ـش ــارك دولـ ــة ال ـكــويــت ف ــي ال ـم ـعــرض ال ــدول ــي بــأكـبــر
ج ـن ــاح ل ـه ــا م ــن ب ـي ــن ج ـم ـيــع أج ـن ـح ـت ـهــا ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي دورات
المعرض السابقة ،مشيراً إلى شعار الجناح الكويتي «كويت
جــديــدة :فــرص جديدة لالستدامة» ،يترجمه مشهد متكامل
يـعـكــس اإلرث ال ـح ـض ــاري واإلن ـس ــان ــي وي ـس ـلــط ال ـض ــوء عـلــى
الـ ـت ــاري ــخ وال ـت ـق ــال ـي ــد والـ ـنـ ـم ــو واالزده ـ ـ ـ ــار وم ـس ـي ــرة
ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة لـ ــدولـ ــة الـ ـكـ ــويـ ــت .ك ـمــا
ي ــؤك ــد ال ـش ـعــار ع ـلــى ت ـق ــدم ال ـب ــاد ،عـبــر
اصطحاب الزوار في رحلة زمنية
م ـ ــن ال ـ ـمـ ــاضـ ــي إل ـ ـ ــى الـ ـحـ ــاضـ ــر،
وت ـ ـ ـ ــزود ال ـ ــزائ ـ ــري ـ ــن ب ـل ـم ـح ــة ع ــن
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال رؤي ـ ـ ــة
الكويت الجديد .2035

» بدر العنزي

وأوضح الدكتور بدر العنزي أن الهدف من المشاركة في
إكسبو دبــي يتمثل في حــرص دولــة الكويت على التواجد
بــالـمـحــافــل الــدولـيــة بـهــدف عــرض الـمـشــاريــع االسـتــراتـيـجـيــة
والمبادرات المحققة ألهداف التنمية حسب رؤية الكويت
 ،2035ك ــذل ــك أن ال ـم ـش ــارك ــة ب ـه ــدف دعـ ــم ج ـه ــود دول ــة
اإلمارات في نجاح هذه التظاهرة العالمية ،وقال« :لدينا
إي ـم ــان راسـ ــخ ب ــأن ن ـج ــاح اإلم ـ ــارات ف ــي اس ـت ـضــافــة وتـنـظـيــم
الـ ـح ــدث ب ـش ـك ــل م ـت ـم ـيــز ه ــو ن ـج ــاح ل ــدول ــة ال ـك ــوي ــت ول ـكــل
الـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،ون ـه ــدف أي ـض ــاً م ــن ال ـم ـشــاركــة إل ــى شــرح
اإلرث ال ـج ـغــرافــي وال ـح ـض ــاري وإب ـ ــراز م ـســاه ـمــات الـكــويــت
المجتمعية ،والترويج بغية جذب االستثمارات الخارجية
عـ ـب ــر ال ـب ـي ـئ ــة الـ ـم ــائـ ـم ــة ال ـ ـم ـ ــوج ـ ــودة ف ـ ــي دول ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت،
وإيصال صورة الكويت وأهدافها عبر نشر السالم واألمن
الدوليين».
» جناح الكويت يصطحب الزوار في رحلة عبر الزمن | تصوير :ابراهيم صادق

مميزات

وأشار إلى أن جناح الكويت
أكـثــر جـنــاح اسـتـقـبــل زواراً
ف ــي م ــوق ــع االس ـت ــدام ــة
وي ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاز ب ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــع
استراتيجي يطل على

 3مـمــرات وأضـخــم جـنــاح فــي منطقة االسـتــدامــة ،الفـتــاً إلــى أن
الترويج للجناح من خالل المقابالت والتقارير اإلعالمية التي
أجــرتـهــا وســائــل اإلع ــام فــي اإلمـ ــارات ك ــان لـهــا األث ــر الـكـبـيــر في
زيــادة شغف الجمهور لــزيــارة جناحنا إلــى جانب التنوع الكبير
في المحتوى الــذي يتضمنه جناح دولــة الكويت في المعرض
العالمي.

تنوع كبير

ولفت الدكتور بدر إلى أن التنوع الكبير في محتوى جناح
الكويت جعل إقبال الجمهور كبيراً لــزيــارة جناح الكويت
م ــن زوار مـحـلـيـيــن وش ـغ ــف خـلـيـجــي وع ــرب ــي ودول ـ ــي ،مــن
خــال رحـلــة ت ــزود زوار الـجـنــاح بلمحة عــن الـتــاريــخ الغني
ل ـل ـبــاد ع ـنــد م ـف ـتــرق ط ــرق ال ـح ـض ــارات لـتـتـشـعــب بـســاســة
وتربط بين عدد ال يحصى من جوانب البالد ،في محاولة
لتقديم دولة الكويت بشكل شامل للزائر.
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الفيلم نتاج برنامج «روائع» التابع لوزارة التربية والتعليم
» نايلة الخاجة مع فريق العمل في كواليس
تصوير فيلم «العيالة» | من المصدر
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دبي-غسانخروب

على التراث والفنون الشعبية،
ف ـت ـح ــت الـ ـمـ ـخ ــرج ــة اإلم ـ ــارات ـ ـي ـ ــة ن ــاي ـل ــة
الـخــاجــة عينيها ،لتسير عـلــى خـطــى األجــداد
ً
عشقا فــي الـفـنــون الشعبية،
وأولـئــك الــذيــن يــذوبــون
وألجلهم سعت نايلة الخاجة إلى تقديم فيلمها الوثائقي
«الـعـيــالــة» ،الــذي آثــرت أن تـقــدم عــرضــه األول فــي أحـضــان
م ـع ــرض «إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي» ،ل ـت ـك ـشــف م ــن خ ــال ــه عــن
مــامــح ت ــاري ــخ ف ــن «ال ـع ـي ــال ــة» ،ال ــذي ي ـكــاد يـشـكــل الـعـمــود
الفقري للفنون الشعبية في اإلمــارات ،بوصفه ً
فنا جميالً
لـ ــه حـ ـضـ ــوره الـ ـخـ ــاص ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة ،وف ـ ــي كــل
المناسبات.
فكرة الفيلم الوثائقي الجديد ،الذي أطل على الشاشة
الكبيرة في مدرج تيرا ،بحضور معالي حسين الحمادي،
وزي ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم ،ن ـب ـعــت م ــن خـ ــال مـ ـب ــادرة رح ـلــة
اك ـت ـش ــاف ال ـم ــواه ــب «روائـ ـ ــع» ال ـت ــي أط ـل ـق ـت ـهــا وزارة الـتــربـيــة
والتعليم ،وسعت من خاللها إلــى تعريف الطلبة بروائع
الـفـنــون ،بــدءاً مــن الـفــن السابع ولـيــس انـتـهـ ً
ـاء بالموسيقى
والفنون التراثية والشعر والمسرح ،بوصفها تمثل أعمدة
الثقافة األساسية.

ائقي يسرد تا

خ الر
ري

صة
ق

وأهـمـيـتــه ومـكــانـتــه،
ول ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ــك اع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــر هـ ـ ــذا
الـعـمــل بـمـثــابــة بـقـعــة تـضــيء
ع ـلــى ه ــذا ال ـف ــن ،وت ـق ــدم ــه بـطــريـقــة
جميلة وجــديــدة ،قــادرة على جــذب عيون
أبـنــاء الـجـيــل الـجــديــد ،وبـتـقــديــري أن تــولــي الطلبة
بــأنـفـسـهــم ال ـع ـمــل ع ـلــى ه ــذا ال ـع ـمــل ،ق ــد أس ـهــم أي ـض ـ ًـا فــي
تعزيز قيمة هــذا الفن الشعبي في نفوسهم ،بوصفه إرثـ ًـا
ً
ً
وثقافيا يمثل جزءاً من هويتنا الثقافية».
حضاريا

تقاليد

إرث

«العيالة» نتاج «روائع السينما» ،والتي تولت نايلة الخاجة
اإلشراف عليها ،إلى جانب مهمة إنتاج العمل الذي لعب
الطلبة دور البطولة في كواليسه ومواقعه المختلفة ،كما
تولوا دفة إخراجه بالكامل.
ً
جميعا ،فعدا
«للفنون الشعبية مكانة خاصة في قلوبنا
عــن كــونـهــا تمثل ج ــزءاً مــن إرثـنــا ،فـهــي تشكل أيـضـ ًـا هويتنا
ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـخ ــاص ــة» ،ب ـه ــذا ال ـت ـع ـب ـيــر آثـ ــرت ال ـم ـخــرجــة نــايـلــة
الخاجة أن تبدأ حديثها عن فيلم «العيالة» ،قائلة« :اختيارنا
ً
نابعا من انتشاره بيننا،
لفن العيالة ،لسرد تاريخه ،جاء
وتواجده الدائم في كل المناسبات المحلية ،ولذلك فضلنا
أن نسلط الضوء على تاريخه وبداياته واستعراض مالمح
ت ـط ــوره ال ـت ــاري ـخ ــي ،ك ــواح ــد م ــن ال ـف ـن ــون ال ـت ــي تـمـتـلــك قـيـمــة
عــالـيــة فــي اإلم ــارات» ،وأضــافــت« :بـتـقــديــري أن أبـنــاء الجيل
ال ـج ــدي ــد ،ال ي ـع ــرف ــون ال ـك ـث ـيــر ع ــن ت ـفــاص ـيــل ف ــن «ال ـع ـي ــال ــة»

» من فريق عمل فيلم «العيالة» | من المصدر

تـصــويــر مـشــاهــد الـعـمــل تـمــت ف ــي أح ــد ال ـمــواقــع الـتــراثـيــة،
وض ـم ــن ب ـي ـئــة إم ــارات ـي ــة خ ــال ـص ــة ،ف ـي ـمــا ت ــوس ــدت الـمـشــاهــد
مــوسـيـقــى شـعـبـيــة وش ــات ال ي ــزال ص ــداه ــا ي ــرن ف ــي ذاك ــرة
أبناء اإلمــارات ،األمــر الــذي أسهم في تقديم عمل وثائقي
يـمـتــاز بـثـقــل وزن ــه وبــأهـمـيـتــه .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أوضـحــت
نايلة« :إنـتــاج هــذا العمل وتـصــويــره يحتاج إلــى بيئة تمتاز
بـطــابـعـهــا ال ـم ـح ـلــي ،ك ـمــا ي ـح ـتــاج إل ــى ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى نــوعـيــة
اإلي ـق ــاع وتـفــاصـيــل الــرق ـصــة ال ـتــي تـصــاحــب ف ــن «ال ـع ـيــالــة»،
وم ــا يــراف ـق ـهــا أي ـض ـ ًـا م ــن ت ـقــال ـيــد خ ــاص ــة ،وح ــرك ــات تـعـكــس
مدى حضورها في المجتمع اإلماراتي» ،وأضافت« :أعتقد
أن مـشــاركــة الـطـلـبــة فــي الـعـمــل عـلــى هــذا الـفـيـلــم ،كــان له
أبعاد مهمة ،فإلى جانب تعريفهم بتقنيات الفن السابع،
فقد فتح عيونهم على فن «العيالة» وأهميته في الذاكرة
المحلية» ،مشيرة في السياق ،إلى أهمية تعليم الطلبة
وتــدري ـب ـهــم عـلــى ف ـنــون الـسـيـنـمــا ،بــوصـفـهــا طــريـقــة لـتــوثـيــق
الحياة وما تحمله من حكايات مختلفة.
مــن جـهــة ثــانـيــة ،بـيـنــت نــايـلــة أن ع ــرض الـفـيـلــم الــوثــائـقــي
«ال ـع ـيــالــة» ف ــي م ـعــرض «إك ـس ـبــو  2020دب ــي» ي ـعــد فــرصــة
جيدة لتعريف زوار المعرض بتفاصيل هذا الفن الشعبي
ومـ ــا ي ـم ـت ـل ـكــه ال ـم ـج ـت ـمــع اإلم ـ ــارات ـ ــي م ــن ح ـك ــاي ــات .وق ــال ــت:
«أع ـت ـق ــد أن ال ـم ـع ــرض الـ ــدولـ ــي ي ـم ـث ــل م ـس ــاح ــة جـ ـي ــدة لـنــا
ً
جميعا لتقديم ثقافتنا وتراثنا وفنوننا أمام العالم أجمع،
وتـقــديـمـهــا لـهــم وتـعــريـفـهــم بـتــاريـخـهــا وتــراث ـهــا ،وأعـتـقــد أن
هـ ــذا ال ـف ـي ـل ــم إلـ ــى ج ــان ــب م ــا ت ـق ــدم ــه الـ ـف ــرق ال ـش ـع ـب ـيــة مــن
ع ــروض عـلــى األرض ،يـســاعــدنــا كـثـيــراً فــي تـعــزيــز هــذا الـفــن
والمحافظة عليه».

يوم التضامن اإليطالي ..دعوة عالمية للتنمية
دبيـرحابحالوة
أطلق يوم التضامن اإليطالي من إكسبو  2020دبي ،دعوة عالمية
لتعزيز التنمية المستدامة في المجال االجتماعي ،بعد التأثيرات
الـتــي أحــدثـتـهــا جــائـحــة كــوفـيــد  19فــي أه ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة
ال ــ ،17ومـنـهــا زي ــادة الـفـقــر ،واتـســاع الـفـجــوة بـيــن الـجـنـسـيــن وعــدم
المساواة االجتماعية ،وتفاقم العالقة المتبادلة بين التأثير البيئي
والطوارئ الصحية ،والحرمان من التعليم والتدريب ،وانخفاض
الدخل والعمالة.
وي ـن ــدرج ي ــوم ال ـت ـضــامــن اإلي ـط ــال ــي الـ ــذي يـنـظـمــه ج ـن ــاح إيـطــالـيــا
فــي إكـسـبــو  2020دب ــي ضـمــن نـطــاق خـطــة األم ــم الـمـتـحــدة 2030
وأهــداف التنمية المستدامة ( ،)SDGsمــع التركيز بشكل خاص
على أولئك الذين يتعاملون مع العدالة االجتماعية والعدالة بين
األجـيــال والـمـســاواة بين الجنسين ومكافحة الفقر وآثــار عمليات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ف ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع وع ـ ــدم الـ ـمـ ـسـ ــاواة ،وس ـي ـش ـه ــد ي ــوم
التضامن اإليـطــالــي مـبــادرات تهدف إلــى تعزيز وتجديد الشراكات
ح ـ ــول ق ـض ــاي ــا ال ـت ـض ــام ــن والـ ـتـ ـع ــاون ال ــدول ـي ـي ــن وبـ ـش ــأن ال ـم ـس ــائ ــل
الـمـتـعـلـقــة ب ــإع ــادة ال ـب ـنــاء االج ـت ـمــاعــي ،بـ ــدءاً م ــن ال ـق ـطــاع الـثــالــث،
على أساس أشكال التضامن األفقي جنباً إلى جنب مع األشكال
التقليدية للتضامن الرأسي .كما يوفر فرصة للترويج لعمل دعوة
دول ـي ــة ب ـن ــاء ع ـلــى ال ـق ـيــم ال ـم ـن ـصــوص عـلـيـهــا ف ــي ص ـن ــدوق االت ـح ــاد
األوروب ــي للجيل الـقــادم والـمــوضـحــة فــي (خـطــة الـتـعــافــي الــوطـنــي
والقدرة على الصمود) التي أطلقتها الحكومة اإليطالية (باستثمار
ق ــدره  20مـلـيــار ي ــورو عـلــى أس ــاس ن ـمــوذج ال ـت ـعــاون ال ـت ـجــاري بين
القطاع الثالث  -العام  -الخاص).

تمويل واستثمارات

ويكشف الحدث عن دور التمويل واالستثمارات المؤثرة في دعم

مـتـكــامـلــة ،ويـعـتـبــر س ــاح ــات تـعـلـيـمـيــة مـفـتــوحــة م ــن خ ــال ورش
العمل التي ينفذها للطالب من جميع أنحاء العالم».
وعـ ـب ــرت ع ــن س ـع ــادت ـه ــا ل ــاح ـت ـف ــاء ب ـي ــوم ال ـت ـض ــام ــن اإلي ـط ــال ــي
الـ ــذي ن ـظــم ف ــي ه ــذا الـمـحـفــل ال ــدول ــي الـ ــذي يـ ــدرك م ــدى إل ـحــاح
الــوعــي الـجـمــاعــي أو الـحــاجــة إل ــى ال ـت ـعــاون مـعــاً لـحــل الـتـحــديــات
الـمـسـتـقـبـلـيــة ،مـفـيــدة ب ــأن تـحـقـيــق الـتـعــافــي الـكــامــل القـتـصــادنــا،
يحتاج إلى حماية أكثر لضمان تكافؤ الفرص للجميع .

تضامن وتكافل

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

إلينا بونيتي:

«إكسبو» ساحات تعليمية
مفتوحة

عـمـلـيــات الـتـنـمـيــة واالبـتـكــار واإلدم ــاج االجـتـمــاعــي دفـعــة واح ــدة،
كـمــا ستعمل مـبــادرة إيـطــالـيــا أيـضــاً عـلــى إش ــراك الـشـبــاب ليكونوا
ج ــزءاً نـشـطــاً مــن الـنـقــاش مــن خ ــال جـلـســة مـخـصـصــة لـلـشـبــاب
لخلق مناقشات طالبية دولـيــة ليوم واحــد حــول مــوضــوع تعزيز
الـتـضــامــن ك ــأداة لـتـعــزيــز الـتـعــاون الــدولــي والـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة،
كما أنه يتيح للمشاركين فرصة فريدة إلى حد ما لتبادل األفكار
والمعرفة حــول الــدور األســاســي للعالقات بين األجـيــال في بناء
مجتمع عالمي أكثر تماسكاً ومساواة.
وقالت إلينا بونيتي ،الوزيرة اإليطالية لألسرة وتكافؤ الفرص:
إن «معرض إكسبو  2020دبي يعزز التعاون الدولي والحوار بين
العائالت والدول ويكشف عن الثقافات لذلك يمثل منصة دولية

م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،قـ ــالـ ــت الـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـ ـش ـ ــؤون ال ـت ـن ـم ـي ــة
االجتماعية في وزارة تنمية المجتمع حصة عبد الرحمن تهلك:
إن «ت ـط ـل ـع ــات دول ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات ل ـم ـس ـت ـق ـبــل ال ـت ـن ـم ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة
تـقــوم على التضامن والتكافل والـشــراكــة والـتـعــاون ،الـتــي تعتبر
المبادئ العامة للدولة ،حيث تمثل الــوزارة القطاع االجتماعي
برؤية «من الرعاية إلى التنمية» ،وبمبدأ «األســرة المتماسكة...
مجتمع متماسك».
وأردفـ ـ ــت :ت ـن ـع ـكــس ج ـه ــود اإلمـ ـ ــارات وم ـش ــارك ـت ـه ــا ف ــي تـعــزيــز
التنمية وتمكين اإلدماج المجتمعي من خالل الشراكات القائمة
بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات
وال ـج ـم ـع ـيــات ذات ال ـن ـفــع ال ـع ــام ،ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف ك ــاف ــة شــرائــح
ال ـم ـج ـت ـمــع  ،ك ـم ــا أن ه ـن ــاك أك ـث ــر م ــن  500مـنـظـمــة غ ـي ــر ربـحـيــة
تـمـثــل م ــؤس ـس ــات ال ـق ـط ــاع ال ـث ــال ــث وال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي ،ب ـمــا فــي
ذل ــك الـجـمـعـيــات والـمــؤسـســات الـمــدنـيــة ذات الـمـصـلـحــة الـعــامــة
وص ـن ــادي ــق ال ـت ـضــامــن االج ـت ـم ــاع ــي ،وت ـع ـمــل م ـع ــاً وب ــال ـش ــراك ــة مــع
وزارة تنمية المجتمع كـحـكــومــة عـلـيــا الــوكــالــة ،فــي إط ــار تنسيق
وت ـك ــام ــل األدوار ،ب ــرؤي ــة م ــوح ــدة ل ــدع ـم ـه ــا ف ــي ع ـم ـل ـيــة الـتـنـمـيــة
االجـتـمــاعـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة ،وتـحـقـيــق أف ـضــل نــوعـيــة ح ـيــاة مـمـكـنــة
لمختلف شرائح المجتمع.
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دبي-رحابحالوة

ك ـش ــف م ـخ ـت ــار ف ـ ــرح م ــدي ــر م ـك ـت ــب ت ـن ـس ـي ــق الـ ـشـ ــؤون اإلن ـس ــان ـي ــة
فــي اإلمـ ــارات ،عــن تـنـفـيــذ  37خـطــة اسـتـجــابــة لـمـكـتــب «ال ـشــؤون
اإلن ـس ــان ـي ــة» ،ف ــي  60دولـ ــة خ ــال ع ــام  ،2021م ـش ـي ــراً إل ــى أن
ال ـ ــدول ال ـم ــان ـح ــة ،ق ــدم ــت أك ـث ــر م ــن  17م ـل ـي ــار دوالر ل ـم ـشــاريــع
الـعـمــل اإلنـســانــي الـعــالـمــي .ج ــاء ذل ــك ،خ ــال احـتـفــاالت مكتب
ال ـش ــؤون اإلن ـســان ـيــة ال ـتــابــع لــأمــم ال ـم ـت ـحــدة ،ب ــذك ــرى تــأسـيـســه
ال ـثــاث ـيــن ،م ـنــذ ب ــداي ــة تـقــديـمــه ال ـم ـســاعــدات اإلن ـســان ـيــة ال ـطــارئــة
من األمــم المتحدة .وقــال فــرح :إن الــذكــرى السنوية للمكتب،
وال ـ ــذي أص ــدرت ــه ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ف ــي ع ــام  ،1991وال ــذي
يـهــدف لـتـعــزيــز وتـنـسـيــق الـمـســاعــدات الـطــارئــة اإلنـســانـيــة لــأمــم
المتحدة ،ووضع القرار إطاراً للمساعدات اإلنسانية ،فضالً عن
مجموعة من المبادئ التوجيهية لدعم المكانة القائمة لمنسق
األمــم المتحدة لــإغــاثــة فــي الـكــوارث ،وإع ــادة تسميته «منسق
اإلغ ــاث ــة ف ــي ال ـ ـطـ ــوارئ» .وأك ـم ــل أن اح ـت ـفــال ـنــا م ــن ق ـل ــب إكـسـبــو
 2020دبي ،له داللة خاصة ،وخاصة أن دولة اإلمارات ،تقدم
العديد من المساعدات اإلنسانية في كافة المواقف واألحداث
العالمية ،حيث تعد اإلم ــارات مــن أوائــل دول الـعــالــم المانحة
لـلـمـســاعــدات ،عـلــى اخـتــاف مـسـتــويــاتـهــا عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم،
وذلك نابع من الثقافة الوطنية ،في أهمية أن يكون هناك دور
لدولة اإلمارات في مساعدة شعوب العالم التي تحتاج للدعم
والـعــون ،وإغاثة الــدول التي تعاني من كــوارث وأزمــات ،نتيجة
الـفـقــر أو ال ـح ــروب أو غ ـيــرهــا .وذك ــر أن اإلم ـ ــارات تـحـتــل الـمــركــز
الــرابــع بين الــدول المانحة للصندوق الـمــركــزي لـلـطــوارئ ،وهو
ال ـص ـن ــدوق ال ـ ــذي ي ـم ــد ح ـب ــل ال ـن ـج ــاة ألول ـئ ــك ال ــواق ـع ـي ــن ض ـح ـيـ ًـة
ل ـح ــاالت الـ ـكـ ــوارث ال ـط ـب ـي ـع ـيــة والـ ـن ــزاع ــات ،وقـ ــد وصـ ــل إج ـمــالــي

دبي-رحابحالوة
لــم يغفل المحفل الــدولــي ،إكسبو  2020دبــي ،عــن إظـهــار الــدور
اإلنساني الداعم لضحايا االتجار بالبشر ،إذ قــدم نموذجاً لعمل
فني جماعي لنحو  20ضحية اتجار بالبشر من مختلف الجنسيات
من الذين تم إيواؤهم ضمن برامج مركز أبوظبي لإليواء والرعاية
اإلنسانية -إيواء لمساعدة النساء على التعافي.
وي ـظ ـه ــر ال ـع ـم ــل فـ ــي  10ق ـط ــع ب ــول ـي ـن ــج فـ ــي ال ـح ـج ــم ال ـب ـش ــري
مصنوعة من األلياف الزجاجية تم تزيينها باألكريليك والسراميك
والفسيفساء ،باإلضافة إلى التطريز والخياطة والحياكة وأعمال
الـكــوروشـيــه ،وبـجــانــب الـقـطــع تــم وضــع كــرة مـكـتــوب عليها كلمة
«الـحـيــاة» لتجسد تـلــك الـتـحــف الـمـتـكــامـلــة تـجــارب ضـحــايــا االتـجــار
بالبشر ،وتعكس نظرتهم ألنفسهم بعد النجاة واستعادة الثقة
والكرامة واالستقرار النفسي.
وتمثل هذه القطع ثالثية األبعاد السمات الفريدة الخلفيات أو
الثقافية أو العرقية أو الفئات العمرية المختلفة ،وانعكس ذلك
عـلــى الـتـصــامـيــم واخـتـيــار األل ــوان الـمـتـنــوعــة بـيــن الـفــاتــح والـغــامــق،
باإلضافة إلى تزيينها بزينة تظهر جنسياتهم وألسنتهم التقليدية،
ك ـمــا ق ــرر ع ــدد م ــن ال ـض ـحــايــا وض ــع ال ـم ـك ـيــاج ع ـلــى ال ـق ـط ــع ،بـيـنـمــا
اخ ـتــارت أخــريــات الـمـظـهــر الـبـسـيــط ،وتـمـثــل كــل قـطـعــة الـحــال
النفسية التي تمثل كل تجربة فردية.
وي ـبــرز الـعـمــل أهـمـيــة ال ـعــاج بــاسـتـخــدام ال ـفــن ،حيث
آم ــن ال ـف ـنــانــون ح ــول ال ـعــالــم بــال ـمــزايــا ال ـعــاج ـيــة لـلـفــن
وقدرته على تحسين الحالة الصحية والعقلية وعالج
االض ـط ــراب ــات الـنـفـسـيــة ،ويـمـكــن لـلـنــاس اسـتـكـشــاف
أفـكــارهــم وعــواطـفـهــم بــاسـتـخــدام الـمــواد واألدوات
التي تصنع نماذج وتحفاً فنية معبرة وفريدة من
نــوعـهــا دون الـحــاجــة لـلـكــام ،وكــان الـفــن وسيلة

مليار دوالر لمشاريع
العمل اإلنساني العالمي

» جانب من معرض الصور في جناح األمم المتحدة بـ«إكسبو» | البيان

مساهمتها مـنــذ عــام  ،2006عـنــد إنـشــاء الـصـنــدوق حـتــى يومنا
ه ــذا ،أكـثــر مــن  1.20مـلـيــون دوالر أمــري ـكــي .وتــابــع أن اإلم ــارات
دعمت األزمــات اإلقليمية ،فهي تحتل المركز الثالث بين أكبر
 10مــان ـح ـيــن ل ــأزم ــة الـيـمـنـيــة،
ح ـي ــث ت ـب ـل ــغ م ـس ــاه ـم ـت ـه ــا ل ـه ــذا
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،أكـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـ ــن 64.231
م ـل ـي ــون دوالر ،ب ــإج ـم ــال ــي يــزيــد
عـلــى  4مـلـيــارات دوالر أمــريـكــي
م ـن ــذ ب ــداي ــة األزمـ ـ ــة ،وذلـ ــك مــن
أجل تمكين الجهات اإلنسانية
من تقديم المساعدة المنقذة
» مختار فرح
ل ـل ـح ـيــاة ،ف ــي م ـج ــاالت الـصـحــة
والـ ـغ ــذاء ،وخ ــدم ــات ال ـح ـمــايــة وال ـت ـع ـل ـيــم وغ ـي ــره ــا .ك ـمــا دعـمــت
اإلمـ ــارات ،االسـتـجــابــة اإلنـســانـيــة فــي بـلــدان أخ ــرى ،مـثــل ســوريــا
والعراق ولبنان وفلسطين.

 60دولة

وأوضح أن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يوجد في  60دولة
ف ــي أن ـح ــاء ال ـع ــال ــم ،وي ـع ـمــل مــوظ ـفــوه ع ـلــى ت ـقــديــم الـمـســاعــدة
للمجتمعات المتضررة من األزمــات ،لمساعدتها على التأقلم
والـتـعــافــي ،لـكــن الـتـحــديــات ضـخـمــة ،والـمـشــاكــل مـعـقــدة ،ففي
معظم حاالت الطوارئ ،تقوم عدد كبير من المنظمات بتقديم
اإلغــاثــة بـعــدة طــرق مختلفة .وهــذا هــو الـسـبــب فــي أن التنسيق
ضروري ،فهو يساعد على منع الثغرات في توزيع المساعدات،
وتجنب االزدواجية المهدرة للموارد.
وذك ــر أن مـكـتــب تـنـسـيــق ال ـش ــؤون اإلنـســانـيــة ،يـعـمــل على
ضـ ـم ــان حـ ـص ــول ال ـم ـن ـظ ـم ــات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ع ـل ــى ال ـم ـع ـل ــوم ــات
والـ ـ ـم ـ ــوارد الـ ـت ــي ت ـح ـت ــاج ـه ــا ،ل ـت ـق ــدي ــم الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ال ـح ـي ــوي ــة
بـفـعــالـيــة ،وف ــي ض ـمــان وص ــول مـســاعــداتـهــم اإلن ـســان ـيــة ،بما
ف ــي ذلـ ــك الـ ـغ ــذاء وال ـم ـي ــاه وال ـن ـظ ــاف ــة ال ـص ـح ـيــة وال ـم ـس ــاع ــدة
الطبية والمأوى ،من أجل الوصول اآلمن لألشخاص الذين

تحف فنية للبولينج
بأيادي  20من ضحايا
االتجار بالبشر
» جانب من المعرض | تصوير :سالم خميس

هــم فــي أم ــس الـحــاجــة إلـيـهــا .كـمــا نـقــوم بــالـتـفــاوض إليـصــال
الـمـســاعــدات لــأشـخــاص الـمـحــاصــريــن فــي أمــاكــن خـطــرة ،أو
يـصـعــب ال ــوص ــول إلـيـهــا ،ول ـه ــذا ،نـحـشــد الـعــالــم لـلـمـســاعــدة
ف ــي إن ـق ــاذ األرواح .وأض ـ ــاف :ف ــي ب ــداي ــة ع ــام  ،2021اح ـتــاج
حوالي  239مليون شخص ،إلــى مساعدات منقذة للحياة،
إذ يــؤدي الـصــراع والـنــزوح واألمــراض الوبائية ،وأزمــة المناخ
الـمـتـســارعــة ،إل ــى ارت ـف ــاع ه ــذا ال ـعــدد كــل ع ــام ،فــالـعــالــم لم
يواجه قط مثل هذا العدد من األزمات ،ولم يكن هناك أبداً
مثل هذا العدد الكبير من األرواح المعرضة للخطر..
ومـ ــع االسـ ـتـ ـم ــرار ت ــزاي ــد االح ـت ـي ــاج ــات اإلن ـس ــان ـي ــة ،أط ـل ـقــت
األمــم الـمـتـحــدة وشــركــاؤهــا ،فــي الـثــانــي مــن ديسمبر ،2021
تـقـيـيـمـهــم الـسـنــوي عــن كـيـفـيــة تـخـفـيــف الـمـعــانــاة فــي ،2022
وخطتهم لتحقيق ذلك في جميع أنحاء العالم ،سيحتاج ما
مجموعه  274مليون شخص ،المساعدة والحماية الطارئة
في  ،2022بزيادة قدرها  17في المئة ،مقارنة بوقت إطالق
اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي في .2021

تعاون أوتشا

وق ـ ــال إن الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن أوتـ ـشـ ــا ودولـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ــارات ،ب ـ ــدأ مـنــذ
ع ــام  ،2011حـيــث يـعـمــل مـكـتــب تـنـسـيــق ال ـشــؤون اإلنـســانـيــة
(أوتشا) ،في دولة اإلمارات ،وهناك تعاون مثمر بين حكومة
دولـ ــة اإلم ـ ــارات ،وم ـك ـتــب األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة لـتـنـسـيــق ال ـش ــؤون
اإلنسانية ،مفيداً بــأن اإلم ــارات ،متمثلة فــي وزارة الخارجية
وال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي ،وال ـه ــال األح ـم ــر اإلم ــارات ــي ،لـعـبــت دوراً
ف ــي ح ــل األزمـ ــات الــرئ ـي ـســة ح ــول ال ـع ــال ــم ،م ــن خ ــال تـقــديــم
اس ـت ـجــابــة ســري ـعــة ل ــدع ــم ال ـم ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة الـمـنـقــذة
للحياة من الحكومة.

أســاسـيــة إلعــادة تأهيل ضحايا االتـجــار بالبشر ضمن بــرامــج مركز
أبوظبي لــإيــواء والــرعــايــة اإلنسانية -إيــواء لمساعدة النساء على
الـتـعــافــي ،وم ــن هـنــا ج ــاءت ف ـكــرة قـطــع الـبــولـيـنــج لـلـفـنــانــة جنيفر
س ـي ـم ــون ال ـت ــي ن ـف ــذت ــه ب ــال ـش ــراك ــة م ــع م ـج ـمــوعــة أب ــوظ ـب ــي لـلـثـقــافــة
والـفـنــون ،حـيــث عـمـلــت الـفـنــانــة مــع  20ضـحـيــة اتـجــار بــالـبـشــر من
مـخـتـلــف دول ال ـع ــال ــم،م ــن ال ـن ـســاء واألط ـف ــال ألك ـث ــر م ــن عــامـيــن
على التخطيط ورسم وتزيين وتطريز القطع الفنية ،وكانت تلك
هي المرة األولــى التي يمسك فيها معظم ضحايا االتـجــار بالبشر
فرشاة للرسم.
وي ـش ـم ــل ال ـ ـعـ ــاج ب ــال ـف ــن ج ــان ـب ــي ال ـع ـم ــل اإلص ـ ــاح ـ ــي وإعـ ـ ــادة
ال ـت ــأه ـي ــل ،وي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى اس ـت ـخ ــدام ال ـف ـن ــون ال ـب ـص ــري ــة ل ـم ـســاعــدة
ال ـم ــرض ــى ،ح ـي ــث ي ـم ـن ــح «الـ ـعـ ــاج ب ــال ـف ــن» أس ــال ـي ــب عـ ــده إلعـ ــادة
التأهيل والممارسة العالجية ،وذلك باستخدام الفن كأساس.
ويعمل العالج بالفن على استخدام اإلبداع البصري للمريض،
وال ـ ــذي ي ـن ـطــوي ع ـلــى ت ـفــاعــل ث ــاث ــي االت ـج ــاه م ــوج ــه ب ـيــن ال ـمــريــض
وعمله والمعالج ،كما يساعد على التعبير عن التجارب السابقة
أو الحالية التي يصعب على الشخص توصيلها بالكلمات .وتهدف
األساليب الفنية العالجية إلى خلق تطور متناغم للشخصية من
خالل تشكيل قدرة التعبير عن الذات والمعرفة .من موقف أتباع
التحليل النفسي الكالسيكي ،تعتبر آلية التسامي هــي األداة
المحورية للتأثير النفسي التصحيحي في العالج بالفن.
ويـســاعــد الـفــن بشكل رمــزي بشكل خــاص على إعــادة
إنـ ـشـ ــاء ح ــال ــة تـ ـعـ ــارض م ــؤل ـم ــة ،وي ـس ـم ــح ل ــأش ـخ ــاص
ب ــإي ـج ــاد ط ـ ــرق ل ـح ـل ـه ــا عـ ــن ط ــري ــق ت ـح ــوي ــل ال ـم ــواق ــف
الـمــؤلـمــة الــذيــن مــروا بـهــا إلــى ق ــدرات إبــداعـيــة تظهر
فــي أعـمــال فـنـيــة ،ويــرتـبــط ذلــك بــالـمـظـهــر الـتـفــاعــل
ال ـج ـم ــال ــي ،والـ ـ ــذي ي ـس ـم ــح ل ــأش ـخ ــاص ب ـت ـعــديــل
التأثير من السلبي إلى اإليجابي.
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رئيس التحرير المسؤول

مـنىبوسـمرة

حياكمـ
ّ
» إيمان المهيري

صوب المجرة
ما تقدمه دبي من روعــة وإبهار أصبح حديث الساحة
العالمية والمنصات الرقمية ،مع كل نجاح استثنائي
تعانق السحب ،هنا اإلبداع له كلمته الفارقة عن باقي
المدن ،الروزنامة حافلة بذلك الطابع المتميز والنجاح
دون شك مضمون ،ودبي عند الوعد مع كل انطالقة
وع ــودة ،مثبتة أنـهــا األكـثــر اسـتـعــداداً واألس ــرع عالمياً
وسط كم التدفق السياحي المصاحب ألحداثها .ينتهي
إن ـجــاز وتـتـبـعــه دب ــي بــإنـجــاز آخ ــر ،وتـســابــق الــوقــت قبل
أن يسبقها بـخـطــوات نــوعـيــة مـعــززة لمكانتها الــريــاديــة
رافعة لتنافسيتها وجاذبيتها االقتصادية والسياحية.
وال يـ ــزال إك ـس ـبــو  2020دب ــي م ــواص ـاً رح ـل ــة نـجــاحــاتــه
فـ ــي ج ـ ــذب أكـ ـب ــر األع ـ ـ ــداد مـ ــن ال ـ ـ ــزوار مـ ــن ك ــاف ــة ب ـق ــاع
األرض مـتـخـطـيــاً حــاجــز ال ــ 6مــايـيــن زي ــارة بـعــد م ــرور 73
ي ــوم ــاً ع ـلــى اف ـت ـتــاحــه ف ــي ش ـهــر أك ـتــوبــر ال ـم ــاض ــي .وذل ــك
بفضل زخم األحــداث والمؤتمرات المصاحبة ،إضافة
إل ـ ــى ال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـم ـت ـن ــوع ــة مـ ــن ال ـ ـعـ ــروض ال ـتــرف ـي ـه ـيــة
والـ ـفـ ـعـ ــالـ ـيـ ــات الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ،إلـ ـ ــى ع ـ ـ ــروض ال ـم ــوس ـي ـق ــى
العالمية ،واالحتفاالت باأليام الوطنية للدول ،تجارب
ث ــري ــة ت ـت ـن ــاس ــب وم ـخ ـت ـل ــف األع ـ ـمـ ــار واألذواق .واألي ـ ــام
المقبلة تبشر بالمزيد للزوار مع األجواء الرائعة وقرب
موسم العطالت.
والعنوان العريض تتصدره وتيرة التسارع في إكسبو
 2020دب ــي الــرام ـيــة لـطــرق مــزيــد مــن األبـ ــواب إليـجــاد
أفـ ـضـ ــل الـ ـحـ ـل ــول ل ـل ـت ـح ــدي ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة األب ـ ـ ــرز م ـثــل
قـضــايــا الـبـيـئــة وال ـطــاقــة والـتـعـلـيــم وال ـص ـحــة والـفـقــر،
ع ـبــر االب ـت ـك ــار وال ـف ـكــر ال ـخ ــاق ،لـصـنــع روافـ ــد جــديــدة
ت ــدع ــم م ـس ــار ال ـت ـق ــدم اإلنـ ـس ــان ــي ع ـل ــى ك ــاف ــة ال ـص ـعــد
وت ـم ـن ــح ال ـب ـش ــر آمـ ـ ــاالً م ـت ـج ــددة ف ــي م ـس ـت ـق ـبــل حــافــل
بــال ـفــرص ،م ــن خ ــال تـسـخـيــر ال ـع ـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا
ال ـم ـت ـقــدمــة ل ـخ ــط م ــام ــح ال ـم ـق ـبــل ب ـت ـح ــوالت ــه ال ـج ـب ــارة
والـهــائـلــة .مــواكـبــة تــرتـكــز عـلــى الـتـعــاون والـشــراكــة في
ط ــرح مـ ـب ــادرات وم ـش ــاري ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ك ـب ــرى لـبـلــوغ
أه ـ ــداف ال ـم ــرح ـل ــة ال ـق ــادم ــة ،ب ـك ــل ت ـحــديــات ـهــا وس ــرع ــة
تطوراتها ،بتوجهات فارقة عن الحالي.
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قدّم فريق هيرمان ميلر لألبحاث والتحليل وجهات نظر
لم يسبق لها مثيل حول بيئة العمل في عام  2022وما
دون ـ ــه ،وذلـ ــك ف ــي م ـع ــرض دب ــي إك ـس ـب ــو ،ح ـيــث كـشــف
عن أن  %76من العاملين في مجال المعرفة يسعون
إل ــى مــزيــد مــن ال ـمــرونــة فــي م ـكــان عـمـلـهــم ،بـيـنـمــا %93
يــرغ ـبــون ف ــي مــزيــد م ــن ال ـم ــرون ــة ف ــي كـيـفـيــة
أداء العمل.
ومع التركيز المتمحور حول
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل واالبـ ـتـ ـك ــارات فــي
م ـج ــال ال ـح ــوس ـب ــة ال ـك ـ ّم ـيــة،
وال ـ ـط ـ ــاق ـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ــدامـ ــة،
وم ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،شـ ـ ّـكـ ــل
ج ـن ــاح ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األمــري ـك ـيــة ال ـم ـك ــان الـمـثــالــي
السـ ـتـ ـض ــاف ــة هـ ـ ــذه ال ـف ــاع ـل ـي ــة
ال ـح ـص ــري ــة ال ـت ــي ح ـض ــره ــا أك ـث ــر
مـ ــن  70مـ ــن عـ ـم ــاء هـ ـي ــرم ــان م ـي ـلــر
الـ ـمـ ـمـ ـ ّيـ ــزيـ ــن ،جـ ـنـ ـب ــاً إلـ ـ ــى جـ ـن ــب م ـ ــع رواد
ّ
وممثلي القطاع من جميع أنحاء
الهندسة والتصميم،
ً
ّ
الـمـنـطـقــة ،لـيـكــونــوا جـمـيـعــا أول مــن يـطــلــع عـلــى أحــدث
وج ـه ــات الـنـظــر م ــن طـلـيـعــة خ ـب ــراء الـتـفـكـيــر الـتـصـمـيـمــي
ّ
المتعلق ببيئة ومستقبل العمل.
وخ ــال حـلـقــة ال ـن ـق ــاش ،ع ــرض ديـفـيــد س ــواري ــز ريــك

الصناعات في القطاع الصحي بيانات وإحصاءات ق ّيمة
مــن استطالع حــول «الـعــودة إلــى العمل» أجــرتــه شركة
بــي دبليو ســي .وبشكل عــام ،أظـهــرت نتائج االستطالع
أن  %83م ــن أص ـح ــاب ال ـع ـم ــل و %71م ــن ال ـمــوظ ـف ـيــن
يـ ّتـفـقــون عـلــى أن الـعـمــل مــن الـمـنــزل ك ــان ف ــعّ ــاالً .وقــال
ديـفـيــد إن الـنــاس مـسـتـقـبـاً ،ســوف يــرغـبــون فــي العمل
ّ
يتعلق
ليوم أو يومين في األسبوع من المنزل .وفي ما
بـتـطـوّر مـســاحــات الـعـمــل فــي عــام  2022ومــا
دونه ،علق سواريز قائالً:
«تـ ـعـ ـم ــل ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ع ـل ــى
ت ـح ـق ـي ــق االب ـ ـت ـ ـكـ ــارات ال ـث ــوري ــة
بـســرعــة قـيــاسـيــة ف ــي طــريـقــة
ت ـف ــاع ـل ـن ــا نـ ـح ــن الـ ـبـ ـش ــر مــع
آالت أكـثــر ذك ــاءً  ،وبــالـتــالــي
فـ ـ ـ ــإن ال ـ ـت ـ ـع ـ ـ ّـل ـ ــم وال ـ ـت ـ ـك ـ ـ ّيـ ــف
وإع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي ال ـن ـمــاذج
الـ ـ ـق ـ ــديـ ـ ـم ـ ــة أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت كـ ـ ّـلـ ـهـ ــا
مسائل ضرورية في هذا العالم
الجديد».
وا ّتفق أعضاء اللجنة أن المرونة ستكون
«األولــويــة األولــى» بالنسبة إلــى كثير من الموظفين في
المستقبل ،حـيــث أك ــدوا أن« :الـمــرونــة سـتـتـنــاول أنــواع
أماكن العمل ،وساعات العمل ،والتعويضات ،والتي
ّ
ستكون ّ
للموظفين مع تك ّيف
كلها عوامل قرار رئيسية
العالم مع بيئة العمل كما ستبدو ما بعد الجائحة».

شراكة بين «سبيستون»
ومجلس الصحة الخليجي
ّ
وقعت سبيستون ،اتفاقية تعاون وشراكة مع مجلس
الصحة الخليجي ضمن معرض إكسبو  .2020ويهدف
هـ ــذا الـ ـتـ ـع ــاون إلـ ــى دعـ ــم ج ـه ــود ال ـم ـج ـل ــس وح ـم ــات ــه
التوعوية ،من خالل عرض محتوى الحمالت المرئي
على قناة سبيستون التلفزيونية وقناتها على يوتيوب،
إضــافـ ًـة إلــى دعــم الـحـمــات الـتــوعــويــة لـلـمـجـلــس على
حسابات سبيستون في منصات التواصل االجتماعي.
ً
جزءا من حملة توعوية واسعة تهدف
وتأتي االتفاقية
إلى تثقيف العائالت حول تغذية أطفالهم .فتعاونت
سبيستون مع مجلس الصحة الخليجي لعرض فيلم
وث ــائ ـق ـ ّـي ت ـح ــت ع ـن ــوان «رح ـل ــة داخ ـ ــل ج ـس ــم اإلن ـس ــان:
رحلة السكر».
ويـ ـ ــروي ال ـف ـي ـل ــم ت ــأثـ ـي ــرات اس ـت ـه ــاك مـ ـع ــدالت ال ـس ـكــر
اإلضافية على صحة األطفال ،بطريقة سلسة تخاطب
األطفال بأسلوب مميز( .دبي -البيان)

وجه من «إكسبو»

دراجة حيدر ...صديقة األطفال
دبي-مرفتعبدالحميد
دراجــة حـيــدر ،الفتاة الطموحة ،التي قــررت أن تـشــارك فكرتها ،وأن تنشرها ،ليس
فقط بين بني جلدتها ،وإنـمــا بين الــداعـمـيــن مــن مختلف دول الـعــالــم ،انـطــاقـ ًـا من
جناح دولتها مالي في إكسبو  2020دبــي ،أنشأت شركة خاصة لمعاونة األهالي،
ال سـيـمــا ال ـن ـســاء ف ــي ال ـق ــرى ،تـعـنــى بـتــوظـيـفـهــم ف ــي ال ــزراع ــة ،ومـعــاونـتـهــم عـلــى بـيــع
منتجاتهم الزراعية في المدن ،لجني أرباح أكبر.
الـبــدايــة كــانــت عــام  ،2010حين التقت طفلين ال يحصالن على الــدراســة ،بسبب
ض ـي ــق ذات ي ــد وال ــدي ـه ـم ــا ،وك ــان ــت ت ـ ــدرس وق ـت ـه ــا ف ــي ال ـج ــام ـع ــة ،ف ـق ــررت أن تـتــولــى
مسؤوليتهما ،وأن تتكفل بنفقات دراستهما.
وتكفلت دراجة بعشرة آالف طفل في المدرسة منذ عام  ،2010من خالل األرباح

الـتــي تجنيها شــركـتـهــا ،وكــانــت تستقطب أيـضـ ًـا دعــم
الـجـهــات المعنية والمحسنين ،فــي هــذه الـمـبــادرة
الخالقة.
ل ـي ــس ذلـ ــك ف ـح ـس ــب ،ب ــل إن ـه ــا ت ـع ـلــم األط ـف ــال
م ـ ـهـ ــارات ح ـي ــات ـي ــة وح ــرف ـي ــة أي ـ ـضـ ـ ًـا ،ل ـي ـت ـم ـك ـن ــوا مــن
ال ـع ـم ــل ب ـع ــد الـ ــدراسـ ــة ،وأص ـب ـح ــت داع ـم ــة لـبـنــات
جنسها ،عبر تشجيعهن على الــزراعــة ،واالعـتـمــاد
ع ـلــى ال ـن ـف ــس ،ع ـبــر ب ـيــع ال ـم ـحــاص ـيــل ال ـص ـغ ـيــرة الـتــي
يزرعنها بأيديهن.
وطــورت مشروعها اإلنساني فــي عــام  ،2016لمساعدة
األطـفــال على مــواصـلــة تعليمهم ،كما شــاركــت فــي الـعــديــد من

المؤتمرات والمنتديات ،لتنقل للعالم خالصة خبرتها
في دعم النساء الالتي يفتقدن معيالً ،أو األسر من
ذوي الــدخــل ال ـم ـحــدود ،ال سـيـمــا فــي ظــل ال ـظــروف
الناجمة عن تداعيات جائحة «كورونا».
ويشكل إكسبو  2020دبــي بالنسبة لـهــا ،منصة
واسعة وفريدة لاللتقاء بالشركاء والحكومات ،من
أجل دعم مثل تلك المشاريع اإلنسانية ،التي تهدف
إلى تعزيز حقوق ورفاهية كل طفل حول العالم.
وتـسـتـعــرض دراجـ ــة كـتــابـهــا ال ــذي وض ـعــت فـيــه خــاصــة
ف ـكــرهــا وخ ـب ــرت ـه ــا ،ف ــي ج ـن ــاح م ــال ــي ،ال ــواق ــع بـ ــأرض ال ـف ــرص،
ً
مرجعا لكل من يرغب في دعم تعليم األطفال والنساء.
ليكون

