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اإلمارات بعيون «العربي»

» صورة تاريخية تصدرت المعرض تجمع المغفور لهما الشيخ زايد والشيخ راشد خالل مشاركتهما في إحدى
المناسبات بحضور مكتوم بن راشد وحمدان بن راشد «رحمهما الله» وأحمد خليفة السويدي ومهدي التاجر

دبي–وائلنعيم
اسـتـعــرضــت مـجـلــة ال ـعــربــي الـكــويـتـيــة مـسـيــرة
ن ـه ـض ــة دول ـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ــارات م ـ ــن خ ـ ــال ل ـق ـط ــات
مصورة خاصة بالمجلة ،تروي مراحل عدة
فــي تــاريــخ اإلم ــارات مــن بينها يــوم تأسيس
االتـ ـحـ ــاد وال ـن ـه ـض ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة
وال ـت ــراث اإلم ــارات ــي وال ـخ ــدم ــات الـصـحـيــة،
وكــذلــك اكـتـشــاف الـنـفــط ومـيـنــاء الـشــارقــة
وغ ـيــرهــا م ــن ال ـم ـجــاالت األخـ ــرى ،وذل ــك
خ ــال م ـعــرض ت ــم تـنـظـيـمــه ف ــي الـجـنــاح
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ـت ـ ــي ،ت ـ ـحـ ــت ش ـ ـع ـ ــار «اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات
ب ـع ـي ــون الـ ـع ــرب ــي» ،اح ـت ـف ـ ً
ـاء بــال ـيــوب ـيــل
ال ــذه ـب ــي ل ــدول ــة اإلم ـ ـ ــارات .وأك ـ ــد ب ــدر
الـعـنــزي مــديــر الـجـنــاح الـكــويـتــي ،أن
الـ ـمـ ـعـ ــرض جـ ـ ــاء ان ـ ـطـ ــاقـ ـ ًـا م ـ ــن دور
الـمـجـلــة الـمـهـنــي فــي تــوثـيــق الـتــرابــط

» الكويت دعمت التعليم في
اإلمارات من قبل إعالن االتحاد

«البردة»
ُ

الخليجي والعربي.
كـمــا قــال إبــراهـيــم الـمـلـيـفــي رئـيــس تـحــريــر مـجـلــة الـعــربــي ،إن
المعرض يتضمن صوراً أرشيفية نادرة لحقبة بداية النهضة
اإلم ــاراتـ ـي ــة ال ـت ـق ـط ـهــا م ـص ــورو ال ـم ـج ـل ــة ،ت ـس ـلــط ال ـض ــوء عـلــى
مـجــاالت عــدة تــم تــوثـيـقـهــا فــي مـجـلــة الـعــربــي ،وال ـيــوم ننظم
هــذا الـمـعــرض بـهــدف تـعــريــف زوار الـجـنــاح الـكــويـتــي بـمــراحــل
مـهـمــة فــي مـشـهــد مـسـيــرة اإلمـ ــارات الـتـنـمــويــة ال ـتــي نـعـتــز بها
ً
جميعا.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :ح ـ ــرص ـ ــت الـ ـمـ ـجـ ـل ــة عـ ـلـ ــى ت ـن ـظ ـي ــم ه ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـع ــرض
والـمـشــاركــة بــالـتــزامــن مــع االح ـت ـفــال بــالـلـغــة الـعــربـيــة وإقــامــة
الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة األول ـ ـ ـ ــى م ـ ــن قـ ـم ــة الـ ـلـ ـغ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات
المصاحبة لها .وتعتبر مجلة «العربي» ،التي تأسست في
عــام  1958وأصدرتها وزارة اإلعــام الكويتية ،مجلة شهرية
ثـقــافـيــة عــربـيــة تـهـتــم بـطــرح مـخـتـلــف الـمــوضــوعــات المتعلقة
بــالـقـضــايــا الـعــربـيــة والـعــالـمـيــة وال ـح ـض ــارات وال ـف ـكــر وال ـت ــراث
واإلب ــداع والـفـنــون واآلداب والـعـلــوم الـطـبـيـعـيــة ،ورم ــزاً عــربـيـ ًـا
ً
ثقافيا متميزاً.

إبداعات في تصاميم األزياء
مـحـتـشـمــة ،فـيـمــا شـهــد ال ـع ــام  2017وت ـح ــدي ــداً ف ــي شـهــر م ــارس
إط ـ ــاق م ــوق ــع «ذا م ــودي ـس ــت» ال ـم ـت ـخ ـص ــص ف ــي هـ ــذا ال ـش ــأن،
بـيـنـمــا شـهــد الـشـهــر ذات ــه ظـهــور أول عــارضــة أزي ــاء مـحـجـبــة على
م ـن ـصــات ع ــرض األزيـ ـ ــاء ،ك ـمــا أن ــه واسـ ـتـ ـم ــراراً ل ـلــزخــم ال ـحــاصــل
لألزياء المحتشمة عالمياً ،فقد نشرت مجلة «فوغ» األمريكية
مقاالً حول موقع «ذا موديست».

دبيــأحمديحيى
لـطــالـمــا عـكــس الـفــن اإلســامــي عـلــى كــافــة مـسـتــويــاتــه وتـفــرعــاتــه،
ج ـمــال ـيــات تـصـمـيـمـيــة وإب ــداع ـي ــة ت ــأخ ــذ الـمـطـلـعـيــن عـلـيـهــا آلف ــاق
واسـعــة مــن المتعة الـحـسـيــة ،فيما خـصــص مـهــرجــان «الـ ُبــردة»
في «إكسبو  2020دبــي» ،جــزءاً من معرضه المصاحب إللقاء
الـ ـض ــوء ع ـل ــى األزي ـ ـ ــاء ال ـم ـح ـت ـش ـمــة وآخ ـ ــر إب ــداع ــات ـه ــا وت ـط ــورات ـه ــا
التصميمية ،خاصة أنها تحمل لمسات إبداعية تصميمية ترتقي
ل ـم ـس ـتــوى ال ـج ـم ــال األخ ـ ــاذ ،فـيـمــا ي ــأت ــي ذل ــك م ــواك ـب ــاً لــانـطــاقــة
ال ـك ـب ـي ــرة ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا سـ ــوق هـ ــذا ال ـن ــوع م ــن األزيـ ـ ــاء عــال ـم ـيــاً،
حيث من المتوقع أن يرتفع إنفاق المجتمعات اإلسالمية على
الـمــابــس واألحــذيــة إلــى  402مـلـيــار دوالر بـحـلــول  .2024ولــذلــك
كــان مــن األهـمـيــة بمكان وجــود مـعــرض لـهــذه األزي ــاء خــال هذا
الـحــدث ،لتسليط الـضــوء على العديد مــن مصممي األزيــاء في
الـمـنـطـقــة م ـمــن يـنـتـهـجــون ال ـطــابــع الـمـحـتـشــم ف ــي تـصــامـيـمـهــم،
خــاصــة أن أبــرز الـعــامــات الـتـجــاريــة لــأزيــاء المحتشمة وأكـثــرهــا
شعبية بين المشاهير منشأها الشرق األوسط.

مهرجان

اهتمام

وبــدأ خــال الـسـنــوات القليلة الماضية تنامي االهـتـمــام التجاري
ب ـيــن مـصـمـمــي األزي ـ ــاء وال ـع ــام ــات ال ـت ـج ــاري ــة ال ـعــال ـم ـيــة لـتــوجـيــه
مـجـهــوداتـهــم نـحــو هــذا األم ــر ،خــاصــة أن اإلقـبــال عـلــى الـمــابــس
المحتشمة الـتــي تحمل لـمـســات إبــداعـيــة تصميمية كبير جــداً،
ف ـي ـم ــا ات ـض ـح ــت م ــام ــح ه ـ ــذه االنـ ـط ــاق ــة فـ ــي الـ ـعـ ــام  2015مــن
خــال شــركــة «يــونـيـكـلــو» لبيع الـمــابــس فــي المملكة المتحدة،
حـيــث ت ـعــاونــت م ــع مـصـمـمــي األزيـ ــاء إلط ــاق مـجـمــوعــة مــابــس

» األزياء ذات الطابع المحتشم
تتمتع بشعبية كبيرة في المجتمعات
المسلمة | تصوير :زافير ويلسون

من جهتها أطلقت العالمة التجارية الرياضية العالمية «نايكي»
حـمـلــة واس ـع ــة ل ـل ـتــرويــج ل ـهــذا ال ـن ــوع م ــن األزي ـ ــاء أط ـل ـقــت عـلـيـهــا
«حـمـلــة نــايـكــي لـلـحـجــاب» ،وم ــع خـتــام ال ـعــام  2017اسـتـضــافــت
لـنــدن أول مـهــرجــان ل ــأزي ــاء الـمـحـتـشـمــة ،فـيـمــا ظـهــر فــي مــارس
العام  2018الحجاب على غالف مجلة «فوغ» البريطانية ،بينما
تبعه في  2019ظهور الروبوت «صوفيا» وهي تجلس في الصف
األمامي في أسبوع الموضة المحتشمة في دبي.
وخ ـ ــال  2020وتـ ـح ــدي ــداً ف ــي ف ـب ــراي ــر ت ــم اخ ـت ـي ــار م ــوق ــع «ذا
موديست» ألكثر الحمالت ابتكاراً في العالم وذلك ضمن قائمة
شركة فاست العالمية ،فيما لحقها في مــارس إطــاق العالمة
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـش ـه ـي ــرة«م ــارك ــس آنـ ــد س ـب ـن ـس ــر» م ـج ـم ــوع ــة مـتـمـيــزة
وكـبـيــرة مــن األزي ــاء الـمـحـتـشـمــة ضـمــن مــوديــاتـهــا الـتــي تبيعها،
وهــو األم ــر ال ــذي يـعـكــس تـنــامـيــاً فــي الـطـلــب عـلــى هــذا الـنــوع من
األزيـ ــاء .وم ــع حـلــول سـبـتـمـبــر  2020أدخ ـلــت أكــاديـمـيــة الـمــوضــة
الــدولـيــة مـقــرر الـمــوضــة المحتشمة ومـنـهــاج دراس ــة الماجستير
ف ــي ه ــذا ال ـت ـخ ـصــص ال ـن ــوع ــي ،بـيـنـمــا ظ ـه ــرت أول ع ــارض ــة أزي ــاء
مـحـجـبــة فــي حـمـلــة الـعــامــة الـتـجــاريــة الـشـهـيــرة «ب ــرب ــري» خــال
موسم األعياد والذي كان في شهر نوفمبر من العام ذاته.
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لطيفة بنت محمد تبحث مع عمدة فلورنسا
سبل تعزيز التعاون الثقافي واإلبداعي
أم ــام ال ـكــوادر الـمـبــدعــة ضـمــن هــذيــن الـقـطــاعـيــن ،نحن
نـتـطـلــع لـمــواصـلــة ه ــذه ال ـن ـقــاشــات الـمـثـمــرة مـسـتـقـبـاً،
لــرســم خ ــارط ــة طــريــق واض ـح ــة ل ـهــذه ال ـش ــراك ــة ،وال ـتــي
س ـن ـع ـل ــن عـ ــن ت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا قـ ــريـ ـبـ ـ ًـا ،إذ س ـت ـك ــون ب ـم ـثــابــة
إضافة نوعية إلى مسيرة نمو وازدهــار المشهد الفني
والثقافي في دبي».
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال داريـ ـ ـ ـ ــو ن ـ ـ ــاردي ـ ـ ــا ،ع ـ ـم ـ ــدة م ــدي ـن ــة
فلورنسا« :نحن فخورون ببدء هذه الشراكة التاريخية
ب ـي ــن دب ـ ــي وفـ ـل ــورنـ ـس ــا ،ون ـث ـ ّـم ــن ع ــال ـي ـ ًـا الـ ـحـ ــرص ال ـك ـب ـيــر
مـ ــن ج ــان ــب س ـم ــو ال ـش ـي ـخ ــة ل ـط ـي ـف ــة ب ـن ــت م ـح ـم ــد عـلــى
مــواص ـلــة ت ـطــويــر ال ـق ـطــاعــات اإلب ــداع ـي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة .إنـنــا
ندرك األهمية الكبيرة لهذا التعاون الذي ينسجم مع
مـســاعـيـنــا واسـتـثـمــاراتـنــا الـمـشـتــركــة الــرامـيــة إل ــى إطــاق
مـ ـب ــادرات وم ـش ــاري ــع ه ــادف ــة ف ــي ش ـتــى ال ـم ـج ــاالت بـيــن
الـمــديـنـتـيــن ،بـمــا فــي ذل ــك قـطــاعــات الـمــوسـيـقــى والـفــن
واألدب والـشـعــر والـتـعـلـيــم واألزي ــاء وال ـحــرف الـيــدويــة.
وإن ــه م ــن دواعـ ــي س ــرورن ــا أن نـلـتـقــي م ـج ــدداً م ــع سـمــو
رئ ـي ـس ــة ه ـي ـئــة دبـ ــي ل ـل ـث ـقــافــة ع ـق ــب ال ـل ـق ــاء األول ال ــذي
تشرفنا بــه فــي جـنــاح دولــة اإلم ــارات فــي إكسبو 2020
دبي ،كما يسعدنا وضع أسس اتفاقية مشتركة نأمل
أن تدخل في إطارها الرسمي خالل أقرب وقت».

دبي-البيان
ب ـح ـثــت س ـم ــو ال ـش ـي ـخ ــة ل ـط ـي ـفــة ب ـن ــت م ـح ـمــد ب ــن راش ــد
آل م ـك ـت ــوم ،رئ ـي ـس ــة ه ـي ـئــة ال ـث ـق ــاف ــة وال ـف ـن ــون ف ــي دب ــي
(دبــي للثقافة) عضو مجلس دبــي ،مــع داريــو نــارديــا،
عـمــدة مــديـنــة فـلــورنـســا ،سـبــل تـعــزيــز الـتـعــاون الثقافي
واإلبـ ــداعـ ــي ب ـيــن دب ــي وف ـل ــورن ـس ــا ،ف ــي ض ــوء ال ـعــاقــات
الثنائية الوثيقة والمتنامية بين دولة اإلمارات العربية
المتحدة وإيطاليا.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جرى على هامش زيارة
سـمــوهــا إلــى جـنــاح إيـطــالـيــا فــي مـعــرض إكـسـبــو 2020
دب ـ ــي ،ب ـح ـض ــور ه ــال ــة بـ ـ ــدري ،ال ـم ــدي ــرة ال ـع ــام ــة لـهـيـئــة
ال ـث ـق ــاف ــة وال ـف ـن ــون ف ــي دب ـ ــي؛ وتـ ــومـ ــاس س ــاك ــي ،نــائــب
عمدة مدينة فلورنسا للثقافة واألزياء والتصميم.
وقـ ـ ــد اسـ ـتـ ـع ــرض ــت سـ ـم ــو رئـ ـيـ ـس ــة دبـ ـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة مــع
ع ـمــدة مــدي ـنــة ف ـلــورن ـســا ال ـبــرامــج وال ـم ـشــاريــع ال ـتــي مــن
الممكن أن يتعاون الجانبان إلطالقها في إطار الرغبة
المشتركة في تعزيز أوجه التبادل المعرفي والثقافي
ب ـي ــن ال ـج ــان ـب ـي ــن ،احـ ـتـ ـفـ ـ ً
ـاء بـ ـ ــدور الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـث ـق ــاف ـي ــة
واإلبداعية وتأكيداً لقيمتها وأثرها في المجتمع.
وف ــي ه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،قــالــت س ـمــو الـشـيـخــة لـطـيـفــة

لطيفة بنت محمد خالل لقائها مع داريو نارديال ونائبه بحضور هالة بدري | البيان

بـنــت مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم« :يـشـكــل ه ــذا الـلـقــاء
الـخـطــوة األول ــى ضـمــن جـهــود مـشـتــركــة هــدفـهــا تحقيق
مــزيــد مــن ال ـت ـعــاون الـمـثـمــر ال ــذي سـيـعــود بــالـنـفــع على

تـطــويــر ودع ــم الـقـطــاعــات اإلبــداع ـيــة والـثـقــافـيــة فــي كل
من دبي وفلورنسا ،وبما يمهد لتعزيز أشكال التبادل
الـمـعــرفــي وتــأسـيــس آفــاق أوســع مــن الـفــرص الـجــديــدة

باكستان وزامبيا ..سعي لحماية البيئة

توغو ..التكنولوجيا الرقمية أولوية

» شخبوط بن نهيان ورئيسة وزراء توغو خالل االحتفال | البيان

دبي-البيان
احتفلت جمهورية توغو الواقعة في غرب أفريقيا ،بعيدها
ال ــوط ـن ــي ف ــي إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي ،أمـ ــس ،ب ـح ـضــور مـعــالــي
الـشـيــخ شـخـبــوط بــن نـهـيــان آل نـهـيــان ،وزيــر دول ــة ،ورئيسة
وزراء ج ـم ـه ــوري ــة ت ــوغ ــو ف ـي ـك ـت ــوار ت ــوم ـي ـغ ــا داغـ ـبـ ــي ،وب ــان ـك ــا
جونسون ،المفوض العام لجناح توغو.
وقــال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان ،وزير
دول ــة« :اسـتــوحــي جـنــاح تــوغــو مــن الــرؤيــة الـثــاقـبــة لـلــدولــة،
والـتــي تـهــدف لـلـجـمــع مــا بـيــن الـتـقــالـيــد االجـتـمــاعـيــة الـعــريـقــة
وال ـح ـي ــاة ال ـع ـصــريــة م ــن خ ــال الـتـقـنـيــات الــرق ـم ـيــة وتـقـنـيــات
االتـصــال والـمـعـلــومــات ،كـمــا يـســرد الـجـنــاح ،عـبــر التقنيات
الــرق ـم ـيــة ،أف ـضــل م ـمــارســات تــوغــو عـلــى صـعـيــد االس ـتــدامــة
ومرونتها االقتصادية واالجتماعية ،ويسلط الجناح الضوء

» سهيل المزروعي خالل جولته في إكسبو | البيان

أيـ ـض ــاً ع ـل ــى الـ ــرؤيـ ــة ال ـب ـع ـي ــدة الـ ـم ــدى ل ـل ــدول ــة ف ــي م ـج ــاالت
التنمية من خالل استخدام المساحات الذكية».
وأضـ ـ ـ ــاف« :ت ـج ـس ــد مـ ـش ــارك ــة تـ ــوغـ ــو فـ ــي إك ـس ـب ــو 2020
ال ـت ــزام ـه ــا ب ــأن ت ـص ـبــح راف ـ ــداً رئ ـي ـس ـيــاً ل ـت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات فــي
مـنـطـقــة غ ــرب أف ــري ـق ـي ــا ،وبـ ــأن ُت ـس ـ ِّ
ـخ ــر الـتـقـنـيــة الــرق ـم ـيــة فــي
ً
خ ــدم ــة شـعـبـهــا ورف ــاه ـي ـت ــه ،وت ـت ـط ـلــع ت ــوغ ــو أي ـض ــا ع ـبــر هــذه
ال ـم ـشــاركــة إل ــى ال ـب ـنــاء عـلــى ال ـش ــراك ــات الـقــائـمــة بـيــن بـلــديـنــا
بالفعل في مختلف القطاعات ذات االهتمام المشترك ».
وتـ ـح ــدث ــت ت ـش ـي ـن ــا الوسـ ـ ـ ــون ،وزي ـ ـ ــرة االقـ ـتـ ـصـ ــاد ال ــرق ـم ــي
والـتـحــول الــرقـمــي فــي تــوغــو عــن أهــم الـمـشــاريــع المشتركة
بـيــن الـبـلــديــن قــائـلــة« :إن إنـشــاء محطة للطاقة الشمسية،
وه ــي م ــن أك ـب ــر ال ـم ـح ـطــات غ ــرب أفــري ـق ـيــا ،وبـنـتـهــا الـشــركــة
اإلمــارات ـيــة «أيـمـيــا ب ــاور» ،أمــر مـهــم لـلـغــايــة مــن حـيــث صلته
بالطاقة المتجددة».

دبيـخلودحوكل
يستقبلك جناح أنغوال في منطقة التنقل في إكسبو  2020بفن
هندسي المستلهم من لغة (السونا) وهي لغة قديمة تعود لـ500
س ـنــة م ـض ــت ،تـكـتــب ع ـلــى ال ــرم ــال ع ـلــى ش ـكــل خ ـط ــوط هـنــدسـيــة،
وحرصت أنغوال على أن تعرف األجيال القادمة من شعبها وأيضاً
زوار جناحها بـهــذه اللغة واتـخــذت أحــدث التقنيات التكنولوجية
للتعريف بها ،حفظاً لها من الضياع ،فرغم أن أنغوال لم تعتمد
لغة أبجدية خاصة بها إال أن لغة السونا كانت معتمدة.
وكجزء من االعتزاز بلغة السونا في أنغوال الدولة الفتية،
حيث يمثل الشباب الفئة األكبر مقارنة بكبار السن واألطفال،
اتخذت أحرفها معاني وأشـكــاالً هندسية ،توجد النجمة التي
تــأخــذ شـكــل غــابــة عـنــد الـنـظــر لـهــا مــن أعـلــى ،كــأنـهــا تـخـبــرك بــأن
ال تضيع أثـنــاء تجولك فــي الغابة وتضل طريق الـعــودة ،وهي
رس ــال ــة أخـ ــرى ت ـحــث ك ــل م ــن ت ـغ ـ ّرب ع ــن مــوط ـنــه أن ال يـنـســى
جذوره حتى لو غير وطنه وجنسيته .تشتهر أنغوال بالموسيقى
وت ـق ــام ال ـع ــروض ال ـم ـت ـنــوعــة ع ـلــى مـ ــدار ال ـي ــوم ،ف ـق ــرع الـطـبــول
والبيانو والجيتار كل هذه الموسيقى حاضرة تحتفل بالثقافة
األنغولية ،وتشارك ثقافات الــدول المجاورة للجناح في هذه
ال ـع ــروض لـتــؤكــد أن الـمــوسـيـقــى لـغــة خـطــاب تـجـمــع الـثـقــافــات
بتنوعها مهما اختلفت لغات التواصل ،وتبدو مداخل الجناح
المفتوحة في عدة اتجاهات كأسلوب ترحيب وتأكيد على أن
هــذا الشعب األنغولي مضياف ومنفتح على اآلخــر فليس من

دبي-البيان
اطلع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ،وزير
الـطــاقــة والـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ،خــال زيــارتــه جـنــاحــي جمهوريتي
باكستان وزامبيا في إكسبو  2020دبي ،على أبرز إنجازات
البلدين في مختلف المجاالت ،السيما المرتبطة بقطاعات
الـطــاقــة والـبـنـيــة التحتية والـنـقــل ،كـمــا نــاقــش مــع مسؤولي
الجناحين جهودهما النوعية من أجل البيئة والحفاظ على
اسـتــدامــة الـمـنــاخ ،وكــذلــك ت ـجــارب الـبـلــديــن الـصــديـقـيــن في
مجال التكنولوجيا والتنمية المستدامة.
يذكر أن جناح باكستان يمثل فرصة للتعرف إلى موطن
واحدة من أقدم الحضارات ،فيما يصطحب الجناح المقام
بمنطقة الـفــرص تـحــت شـعــار «بــاكـسـتــان ..الـكـنــز الـمـخـفــي».
وينقسم الجناح الباكستاني ،إلى ثمانية أقسام رئيسية،

أنغوال

تعرف الزائر بلغة السونا
ّ

جناح أنغوال في إكسبو .2020
| تصوير :إبراهيم صادق

حيث يمكن للزوار اختبار أفضل الكنوز المخفية في البالد
ب ـ ــدءاً م ــن ال ــحِ ــرف ال ـي ــدوي ــة إل ــى م ـش ــروع ال ـع ـش ــرة م ـل ـيــارات
ش ـجــرة وال ـم ــأك ــوالت ..ح ـيــث يـمـتــد ع ـلــى م ـســاحــة ت ـصــل إلــى
 35000قــدم مربعة ،ويـعــرض الكنوز الهائلة فــي السياحة
وال ـت ـج ــارة واالس ـت ـث ـم ــار .وب ـ ـ ــدوره ،ي ــأخ ــذ ج ـن ــاح ج ـم ـهــوريــة
زامـبـيــا فــي إكـسـبــو  2020دبــي زواره فــي رحـلــة تعريفية عن
الــدولــة ذات األرض الخصبة والغنية الـتــي تشتهر بــالــزراعــة
واستخراج النحاس ،وتعكس زامبيا عبر جناحها مقوماتها
السياحية باعتبارها إحــدى الوجهات الــواعــدة فــي أفريقيا،
والتي توفر مناطق عديدة من الثروات الطبيعية.
وفـ ــي خ ـت ــام زيـ ــارتـ ــه ،أكـ ــد م ـع ــال ــي وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة وال ـب ـن ـيــة
التحتية ،أهمية إكسبو  2020دبي كملتقى عالمي تجتمع
فيه الــرؤى المستقبلية واإلبــداعــات ،واإلنـجــازات واألنشطة
االقتصادية المتنامية ،ومسيرة تقدم الشعوب.

المهم من أين تدخل فالضيف دائماً مرحب به.

اختراع

مـشــاركــة أنـغــوال فــي إكـسـبــو  2020وهــي جــزء مــن الـقــارة الـسـمــراء
أفــري ـق ـيــا ال ـت ــي واك ـب ــت ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ،أسـ ــوة ب ــال ــدول األخـ ــرى،
وه ـ ــي ت ـت ـط ـل ــع ل ـت ـل ـب ـي ــة اح ـت ـي ــاج ــات أف ـ ـ ــراد م ـج ـت ـم ـع ـهــا ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة،
وتــدعــم مـشــاريـعـهــم ،وشـعــارهــا خــال إكـسـبــو هــو «مــن التقليدية
إل ــى االخ ـت ــراع» ،وتـتـشــارك أن ـغــوال مــع زواره ــا رؤيـتـهــا المستقبلية
وخ ـط ـط ـه ــا وم ـش ــاري ـع ـه ــا ،وت ـع ــرف ـه ــم أيـ ـض ــاً ب ــأص ــول ـه ــم م ــن خ ــال
شــاشــات عــرض توجد فــي أروقــة الجناح ،وبــاإلمـكــان التعرف على
ثـقــافـتـهــم مــن خ ــال مــا يـقــدم مــن أطـعـمــة فــي الـمـقـهــى والـمـطـعــم
الموجود ،والذي يوفر المأكوالت التقليدية للشعب األنغولي في
تجربة تذوق جديدة .وتستهدف أنغوال من مشاركتها في «إكسبو
 2020دبي» إعادة إحياء الفن المندثر المتمثل في سرد القصص
عبر الــرســومــات الرملية .كما يعكس الجناح تنسيقات استثنائية
من وحي الحياة النباتية في أنغوال ،وأعمال فنية من إبداع فنانين
م ـح ـل ـي ـيــن.وي ـقــع ج ـن ــاح أن ـغ ــوال ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـت ـن ـق ــل ،ويـسـتـكـشــف
تــاريــخ الــدولــة األفريقية المرتبط بــالـتــراث الثقافي األصـيــل لشعب
«تشوكوي»  .وحافظ سكان «تشوكوي» األصليون على جذورهم
ال ـث ـقــاف ـيــة ،م ــن خ ــال ال ــرس ــوم ــات ال ـم ـص ـنــوعــة م ــن ح ـب ــات ال ــرم ــال
ال ـم ــرس ــوم ــة ع ـل ــى ش ـك ــل ح ـل ـق ــات م ـت ـك ــررة ب ـص ــورة خ ــاب ــة ،وال ـت ــي
تجسد رمــوزهــم الـكـتــابـيــة «إيــدوغــرام » ،الـلـغــة الـخــاصــة بــأنـغــوال،
باستخدام حبوب الرمال ،التي توارثوها عبر األجيال.
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ميثاق إعالمي وبنك معرفة ومرجعية موحدة ومرصد للكتاب

رقمنة المعرفة
تعزز عالمية «الضاد»
دبي  -وام
اختتمت الــدورة االفتتاحية لقمة اللغة العربية ،والتي أقيمت
ب ــرع ــاي ــة ك ــري ـم ــة م ــن ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ م ـح ـم ــد ب ــن راش ــد
آل مـكـتــوم ،نــائــب رئـيــس الــدولــة رئـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء حــاكــم
دب ـ ــي ،رع ـ ــاه ال ـل ــه ،ت ـح ــت ش ـع ــار «ح ـ ــوار ال ـم ـج ـت ـم ـعــات وت ــواص ــل
الحضارات» ونظمتها وزارة الثقافة والشباب بالشراكة مع مركز
أبوظبي للغة العربية.
وج ـ ــاءت ال ـق ـمــة ان ـس ـج ــام ـ ًـا م ــع ال ـم ـس ـت ـهــدفــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
لـ ـل ــوزارة ،وإس ـه ــام ـ ًـا ف ــي تــرج ـمــة رس ــال ــة إك ـس ـبــو  2020دب ــي فــي
«ت ــواص ــل ال ـع ـقــول وص ـن ــع الـمـسـتـقـبــل» ،وب ــال ـت ــزام ــن م ــع انـعـقــاد
ال ـ ــدورة ال ـث ــان ـي ــة وال ـع ـش ــري ــن ل ـمــؤت ـمــر الـ ـ ــوزراء ال ـم ـس ــؤول ـي ــن عــن
الشؤون الثقافية في الوطن العربي.

رؤى ومشاريع

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب،
إن القمة مثلت منصة تفاعل وحــوار ،بهدف الوصول إلى رؤى
وم ـشــاريــع وتـطـلـعــات مـبـتـكــرة ورص ـي ـنــة وجـ ــادة لـضـمــان تـسـهـيــل
ان ـت ـش ــار ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة وت ـع ــزي ــز اس ـت ـخــدام ـهــا م ــن ق ـبــل مـخـتـلــف
األط ـيــاف فــي الـمـجـتـمـعــات الـعــربـيــة كــافــة ،والـتــي تـضـمـنــت أهــم
مخرجاتها ،إعالن اإلمارات للغة العربية ،الذي أقر المشاركون
في قمة اللغة العربية مبادئه تفعيالً للعمل العربي المشترك
فــي تـمـكـيــن لـغـتـنــا وثـقــافـتـنــا وهــويـتـنــا ،مــن خ ــال تــأكـيــد اإلع ــان
على مكانة اللغة العربية كهوية مميزة للمجتمعات العربية،
وأه ـم ـيــة تــأسـيــس تــوجــه ف ـعــال ورؤي ــة ج ــدي ــدة ف ــي ط ــرق تـعـلـيــم
ُ
وتعلمها وتطوير برامج إعــداد معلميها وتعزيز
اللغة العربية
مـعــارفـهــم وقــدراتـهــم ،وأهـمـيــة تحسين الـمـحـتــوى الـعــربــي على
ً
اإلنترنت ً
ونوعا.
كما
وأضــافــت معاليها أن دولــة اإلم ــارات سـعــت إلــى وضــع األطــر
ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـم ــواث ـي ــق ال ـت ــي ت ـن ـظ ــم ع ــاق ــة الـ ـف ــرد ف ــي مـجـتـمــع
اإلم ــارات بــالـلـغــة الـعــربـيــة ،واعـتـبــارهــا عـنـصــراً رئـيـسـ ًـا مــن عناصر
ال ـه ــوي ــة ال ــوط ـن ـي ــة ،ح ـيــث شـكـلــت رؤيـ ــة ص ــاح ــب ال ـس ـمــو الـشـيــخ
خـلـيـفــة ب ــن زاي ــد آل نـهـيــان رئ ـيــس ال ــدول ــة ،حـفـظــه ال ـل ــه ،جــوهــر
ً
حفاظا على
الـمـبــادرات والـجـهــود الحثيثة التي تبذلها اإلم ــارات
اللغة العربية ،وجعلها في المكانة التي تليق بها بين اللغات
العالمية.
وأكـ ـ ــدت م ـعــال ـي ـهــا أن ق ـم ــة ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ل ــدي ـه ــا ت ــوص ـي ــات
ً
تكليفا بالعمل على تحقيق مستهدفاتها،
علمية جــادة تشكل
ً
ً
ومتابعة مخرجاتها ،وتشريفا لنا جميعا بخدمة لغة ماضينا
وحــاضــرنــا ومستقبلنا ،عـلـمـ ًـا ومـعــارف ،فـنــونـ ًـا وثـقــافـ ًـة واقـتـصــاداً
وت ــواص ـاً واتـ ـص ــاالً ،وه ــي ل ـغــة األج ـ ــداد واألحـ ـف ــاد ،ال ـل ـغــة الـتــي
ألجـلـهــا تـبـنــت قـمــة الـلـغــة الـعــربـيــة طـيـفـ ًـا كـبـيــراً مــن الـتــوصـيــات،
ُيـعـمــل بـهــا تـبـعـ ًـا لـظــرف كــل طــرف بـمــا يرتئيه ومــا يـنــاسـبــه ،وبما
يخدم توجهاته الوطنية.

حزمة توصيات

وأصـ ـ ــدرت ق ـم ــة ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي خ ـت ــام أع ـم ــال ـه ــا ح ــزم ــة مــن
ال ـت ــوص ـي ــات ش ـم ـل ــت اق ـ ـتـ ــراح وض ـ ــع س ـي ــاس ــات ل ـغ ــوي ــة وت ـع ـي ـيــن
مؤسسات مرجعية تضع التشريعات والقوانين وتطوير آليات
ع ـمــل م ـجــامــع ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ،وت ـعــزيــز الـتـنـسـيــق ب ـيــن ال ـجــوائــز
العربية المختلفة.
كما أوصت بقرار ميثاق إعالمي عربي مشترك يعنى باللغة
العربية في اإلعالم وتأسيس وحدة حكومية لتعزيز المحتوى
اإلعــامــي الـعــربــي وإنـشــاء لـجــان اسـتـشــارات تخصصية :لغوية
إعالمية اقتصادية تعليمية.
وأوصــت القمة بتفعيل الشراكة
بـ ـيـ ــن اإلع ـ ـ ـ ــام ومـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ـب ـح ــث
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف
الـتـخـصـصــات اإلنـســانـيــة

نورة الكعبي:

قمة «العربية» منصة رؤى
وتطلعات مبتكرة لتسهيل
انتشار لغتنا

أبرز التوصيات:

» تطوير مجامع اللغة العربية
» ميثاق إعالمي مشترك
يعنى بالعربية
» إنشاء لجان استشارات
تخصصية
» تفعيل الشراكة بين اإلعالم
ومراكز البحث
» إقرار مقرر للغة العربية
بكليات اإلعالم
» إنشاء مرصد عربي للكتاب
» االستثمار في النشر
اإللكتروني
» قواعد موحدة لكتابة
المحكية
» حوسبة اللغة بالذكاء
االصطناعي
» رقمنة المعاجم
والمخطوطات
والموسوعات
» شراكات عالمية لنشر
المحتوى العربي
» تطوير مناهج تدريس اللغة
العربية

» نورة الكعبي متحدثة في قمة اللغة العربية | تصوير :زافير ويلسون

والـ ـلـ ـغ ــوي ــة وال ـع ـل ـم ـي ــة وإق ـ ـ ـ ــرار مـ ـقـ ــرر ل ـل ـغ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ب ـك ـل ـي ــات
اإلعـ ــام وأق ـســام ـهــا ف ــي ال ـجــام ـعــات الـعــربـيــة وتـفـعـيــل الـقــوانـيــن
والتشريعات المتعلقة باستعمال العربية في الفضاء العام.
ك ـم ــا دعـ ــت إلـ ــى إن ـش ــاء م ــرص ــد ع ــرب ــي ل ـل ـك ـت ــاب ،وال ـح ــد مــن
ظ ــاه ــرة ق ــرص ـن ــة ال ـك ـت ــب وال ـت ــوع ـي ــة ب ــان ـت ـه ــاك ــات ح ـق ــوق الـمـلـكـيــة
الفكرية وصياغة قانون عربي مشترك النتقال الكتب والمعرفة
بين الدول العربية.
وأوص ـ ــت أي ـض ـ ًـا بـتـشـجـيــع االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـن ـشــر اإلل ـك ـتــرونــي
وتطويره ،والكتابة اإلبداعية عبر المنصات اإللكترونية وتطوير
قواعد موحدة لكتابة المحكية في الحوارات الروائية وتنشيط
اس ـت ـخــدامــات ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي ف ــي حــوس ـبــة ال ـل ـغــة الـعــربـيــة
ومحركات البحث ورصد المحتوى الرقمي باإلضافة إلى رقمنة
المعاجم ،والمخطوطات ،والموسوعات العربية ،والمكتبات
وتنظيم جهود الترجمة وتقوية مرجعياتها.
وأوصـ ـ ــت ال ـق ـم ــة ب ـت ـف ـع ـيــل ال ـش ــراك ــة م ــع األط ـ ـ ــراف ال ـعــال ـم ـيــة
لتحقيق انتشار المحتوى العربي وإنـشــاء بنك عربي للمعرفة
ذي سيادة استراتيجية وإنشاء مؤسسة لتعريب العلوم إضافة
إلـ ــى وضـ ــع رؤى اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـت ـط ــوي ــر م ـن ــاه ــج ت ــدري ــس ال ـل ـغــة
الـعــربـيــة وتـطــويــر اخـتـبــارات قـيــاس الـمـهــارات الـلـغــويــة بالعربية
وإعداد متخصصين في تعليم العربية كلغة أجنبية.
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ون ــاق ـش ــت ق ـم ــة ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة خ ـ ــال  13ج ـل ـس ــة ،عـ ـ ــدداً مــن

ال ـم ــوض ــوع ــات ال ـم ـه ـم ــة ،إذ س ـل ـطــت ج ـل ـســة «ال ـل ـغ ــة وال ـث ـق ــاف ــة
ومسارات المستقبل» الضوء على واقع اللغة والثقافة العربية
ف ــي ع ــال ــم م ـت ـغ ـيــر ،ي ـت ـس ــارع ف ـي ــه ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ،وت ـت ـعــاظــم
التحديات التي تواجهها لغتنا وثقافتنا ،وناقشت أهم الجهود
وال ـخ ـط ــوات ال ـت ــي ي ـج ــب ات ـخ ــاذه ــا م ــن أجـ ــل ت ـص ـم ـيــم مـسـتـقـبــل
جديد للغة العربية ،وآليات التعاون بين الجهات المسؤولة
ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـ ــدول م ــن أج ــل رس ــم مـ ـس ــارات مـسـتـقـبــل الـلـغــة
العربية.
فـيـمــا سـلـطــت جـلـســة «ال ـس ـيــاســات الــوطـنـيــة لـلـغــة الـعــربـيــة»
الـ ـض ــوء ع ـل ــى ضـ ـ ــرورة ت ـج ــدي ــد ت ـش ــري ـع ــات ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة مــن
سياسات وقوانين ،واستقراء مدى تأثير التشريعات المعمول
بـهــا ونـتــائـجـهــا وأفـضــل مـمــارســاتـهــا عــربـيـ ًـا ،سـعـيـ ًـا لـتـطــويــر البنى
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة والـ ـنـ ـص ــوص ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ـت ـش ـم ــل ج ـم ـي ــع م ـج ــاالت
استخدامات اللغة وتطبيقاتها ،في مواكبة مستجدات التقنية
وال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ،وص ـ ــوالً إلـ ــى ب ـل ــورة ال ـت ـش ــري ـع ــات ال ــداع ـم ــة
لـلـغــة الـعــربـيــة بــوصـفـهــا لـغــة مـعــارف وعـلــوم حــديـثــة ومـتـطــورة،

ونــاقـشــت جلسة «الـتــرجـمــة جسر للتواصل الـحـضــاري» مواطن
ال ـقــوة وال ـفــرص الـتــي تـمـنـحـهــا ف ــرص الـتـعـمــق فــي دراس ــة األدب
العربي وفنون اللغة وجمالياتها ،إلى جانب الحديث عن الدور
الكبير الذي ُتؤديه الترجمة في تواصل الحضارات والثقافات.

حال اللغة

أما جلسة «اللغة العربية والتعليم» ناقشت تقرير حال اللغة
العربية ومستقبلها والمقاربات الجديدة التي رصدها لتطوير
مناهج اللغة العربية وسبل تعزيز هــذه المقاربات وترسيخها
عـبــر م ـب ــادرات جــديــدة لـتـطــويــر مـنــاهــج الـعــربـيــة فــي كــافــة أنـحــاء
الــوطــن العربي وربطها باحتياجات المتعلمين واهتماماتهم،
وت ـ ــدري ـ ــب ال ـم ـع ـل ـم ــات وال ـم ـع ـل ـم ـي ــن س ـع ـي ـ ًـا ل ـل ـت ــأس ـي ــس ل ــواق ــع
مـسـتـقـبـلــي ي ـع ــزز م ـكــانــة ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة بــوص ـف ـهــا ل ـغــة حــاضـنــة
للهوية والثقافة والعلوم.
وتـنــاولــت جـلـســة «الـلـغــة الـعــربـيــة والـتـكـنــولــوجـيــا» أهــم قضايا
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ف ــي م ـج ــاالت اس ـت ـخ ــدام وت ـع ـل ـيــم ال ـل ـغ ــة ال ـعــرب ـيــة
وبــرمـجـتـهــا ،مـتـنــاولـ ًـة رقـمـنــة الـمـحـتــوى الـعــربــي كـقـضـيــة رئيسية
وانشغال يومي ،في ظل تحدي تنافسية المحتوى في الفضاء
الــرقـمــي خــاصـ ًـة ،كـمــا طــرحــت الـجـلـســة رؤى الـمـتـخـصـصـيــن في
االسـتـخــدام األج ــدى لـلـغــة فــي الـتــواصــل االجـتـمــاعــي واإلعــامــي
وص ـنــاعــة الـمـحـتــوى ،بـيـنـمــا ت ـنــاولــت جـلـســة «الـمـحـتــوى الـعــربــي
على اإلنـتــرنــت :الـتـحــديــات والـفــرص» الـفـضــاء الــرقـمــي ،الوسيط
األكثر تأثيراً واألسرع وصوالً لألفراد في مختلف المجتمعات،
ومثلما استفادت اللغة العربية من اإلمكانات التقنية الهائلة
التي تتيحها شبكة اإلنترنت بدرجة معينة في تعزيز مكانتها،
فــإن ـهــا ت ــواج ــه ح ــزم ــة م ــن ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي ت ـحــد م ــن اسـتـفــادتـهــا
الـ ـقـ ـص ــوى مـ ــن قـ ــواعـ ــد الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـم ـف ـت ــوح ــة ووس ـ ــائ ـ ــط ال ـن ـش ــر
اإللـكـتــرونـيــة واألنـمــاط التفاعلية .والـجـلـســة تسلط الـضــوء على
الـتـحــديــات والـفــرص الكامنة فــي حـضــور المحتوى الـعــربــي على
شـبـكــة اإلنـتــرنــت وفـعــالـيـتــه ،وكـيـفـيــة اسـتـغــالـهــا لـتـعــزيــز انـتـشــار
اللغة العربية وتمكينها.
وأشارت جلسة «عالقة الشباب باللغة العربية» إلى ضعف
عالقة الشباب العربي باللغة العربية ،وسلطت هذه الجلسة
ال ـضــوء عـلــى الـعــاقــة بـيــن الـشـبــاب الـعــربــي ولـغـتـهــم األم ،من
حيث مناقشة واقــع هــذه الـعــاقــة فــي سبيل التأسيس لعالقة
جــديــدة فــي المستقبل .واسـتـضــافــت الـقـمــة جلسة إطــاق 100
كتاب وكتاب لمركز أبوظبي للغة العربية ،ونقاش التوأمة بين
الـلـغــة الـعــربـيــة وال ـف ـنــون ،وح ـضــور الـعــربـيــة فــي أص ــول مـعــاجــم
عديد اللغات العالمية.
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اللغة العربية ..صعوبات وطموحات

األطـفــال الـ َّـنــاطـقــة بـهــذه الـلـغــة ،وهــذا مــا ينعكس إيـجــابـ ًـا على
َ
ً
الحقا.
اللغة بمستوياتها العليا
تعلم الفر ِد

دبي-رحابحالوة
تـحــديــات كـثـيــرة تــواجــه الـلـغــة الـعــربـيــة ،ال ـتــي تـعـتـبــر مــن أثــرى
ال ـل ـغــات فــي ال ـعــالــم ،وال ـتــي تـحـتــوي عـلــى  12مـلـيــون م ـفــردة،
اع ـت ــرف ــت ب ـه ــا ه ـي ـئــة ال ـيــون ـي ـس ـكــو ك ـل ـغــة ع ــال ـم ـي ــة ،ي ـت ـح ــدث بـهــا
م ــاي ـي ــن ال ـب ـش ــر ..ل ـغ ــة ت ـح ــاك ــي ف ــي م ـض ـمــون ـهــا ل ـغ ــات ال ـعــالــم
الـمـنـتـشــرة ،وه ــي هــويـتـنــا الـعــربـيــة واإلس ــام ـي ــة ،لـغــة ال ـقــرآن
ال ـكــريــم ،ذات إع ـج ــاز ال ـبــاغــة وال ـم ـت ــرادف ــات ..لـغــة ت ـفــوق فــي
مـضـمــونـهــا اإلن ـج ـل ـيــزيــة ،ال ـتــي ت ـح ـتــوي ع ـلــى  600أل ــف م ـفــردة
فـقــط ،والـفــرنـسـيــة الـتــي ال تــزيــد عــدد مـفــرداتـهــا عـلــى  150ألــف
مفردة ..اللغة األكثر تأثيراً وإثرا ًء..
وحـ ـ ّـذر ال ـتــربــويــون م ــن غــربــة ال ـل ـغــة ب ـيــن أب ـنــائ ـهــا ،مـطــالـبـيــن
بـتـضــافــر ال ـج ـه ــود ،قـبــل اسـتـفـحــال غــربــة ال ـض ــاد بـيــن أبـنــائـهــا،
مؤكدين على أهمية االبتكار واإلبداع في طرائق التدريس.

تواكب التطورات

هوية المجتمع

مــن جـهـتــه ،ق ــال الــدكـتــور أحـمــد الــذهــب ،مـعـلــم لـغــة عــربـيــة،
إن اللغة العربية هي هوية المجتمع العربي ،وأحــد أسباب
وجــوده وبقائه ،ومن ّ
ثم فهي وعــاء حضارته ،ودراســة اللغة
العربية وإتقانها ،من ضرورات الحفاظ على الهوية وصيانتها.
وقـ ــد أول ـ ــت م ـن ــاه ــج ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي الـ ــدولـ ــة ،اه ـت ـم ــام ـ ًـا
كـبـيــراً بـتـنـ ّـوع طــرق الـتــدريــس ،واخـتـيــار الـنـصــوص الـهــادفــة ،ما
يـنـعـكــس عـلــى تـعـ ّـلــم الـلـغــة وتــذوقـهــا وإتـقــانـهــا ،إال ّ
أن دراس ــة
اللغة العربية تواجهه عقباتَ ،ت ُحول دون إتمام مرادها ،من
أهـ ّـمـهــا ت ـيــاران ،أحــدهـمــا تـقـلـيــدي ،واآلخ ــر ط ــارئ ،مــوضـحـ ًـا أن
التقليدي هو انتشار الوسائل الحديثة المعتمدة على اللغات
األجنبية ،التي بات استخدامها ضمن يوميّات أبنائنا.
واألمــر اآلخــر ،وهــو طــارئ ،لكنه ّ
عمق الـهــوة وزاد الفجوة،
الـ ـت ــي وقـ ـع ــت ت ـح ــت ت ــأث ـي ــر ج ــائ ـح ــة «كـ ـ ــورونـ ـ ــا» ،ح ـي ــث ت ـق ـلــص
اسـتـخــدام إحــدى أهــم مـهــارات اللغة العربية ،وهــي الكتابة،
فـبــاتــت االخ ـت ـب ــارات عــن طــريــق اس ـت ـخــدام أزرار ال ـحــاســوب في
ً
حجبا بين الطالب
االختيار من متعدد ،في أغلبها ،ما وضع
ّ
وتذوق مفرداتها.
واستخدام لغته،
وتـ ــابـ ــع قـ ــائ ـ ـاً« :م ـ ــا ن ـط ـم ــح إلـ ـي ــه مـ ــن وسـ ــائـ ــل ع ـ ــودة ال ـث ـقــل
إلــى دراســة اللغة الـعــربـيــة ،الــدراســة النافعة الــرصـيـنــة ،فهي
بـحــاجــة إلــى تكثيف الـجـهــود لـلــوصــول إلــى وســائــل تجمع بين
الدراسة الهادفة ،واستخدام التكنولوجيا».
ومن جانبه ،وصف ماجد أمين القاضي معلم لغة عربية،
ً
خافيا على أحد ،ما
اللغة ،بالغريبة بين أهلها ،قائالً «ليس
ُ
تعانيه ُ
نفور الكثير من الطلبة
العربية اليوم ،يتمثل في
لغتنا
ِ
َ
العرب من دراسة اللغة العربية ،وتفضيلهم قراءة الكتب من
لغات أخرى على الكتب العربية».
ٍ
وأوض ــح أن الـبـيـئـ ُ
ـات ت ـتــرك أث ـ َره ــا عـلــى إق ـبــال الـنــاشـئـ ِـة على
ُّ
تعلم العربية ،وأهم هذه البيئات ،األسرة والمدرسة ،حيث
ُ
يتعلم
يبدأ الطفل تعلم اللغة على أيدي أسرته ،وبال شك،
ُ
ويميل إلى مشاهد ِة برامج
الطفل اللغة التي يخاطبونِه بها،

» اللغة العربية تمثل هويتنا
وتاريخنا
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»مهرة المطيوعي

» هادي عيد

» أحمد الذهب

» ماجد أمين القاضي

أمـ ــا ال ـم ـص ــدر الـ ـ َّـثـ ــانـ ــي ،ال ـ ــذي ي ـت ـع ـلــم م ـن ــه الـ ـفـ ــر ُد ال ـل ـغ ــة ،هــو
المرحلة األساسية من
الـمــدرســة ،والكثي ُر مــن الـمــدارس فــي
ِ
تميل إلى التركيز على َّ
ُ
اللعب واألنشطة التي تقوم
التعليم،
ّ
ُ
ُ
ّ
َ
ّ
َ
ـص والـلـصــق ،وتـغـفــل ال ــدور الـمـهــم للقلم،
عـلــى ال ـ َّرسـ ِـم والـقـ ِ
ّ
َ
في تحسين الخط وتطوير مهارة التعبير.
وت ـحــدث عــن الـمـنــاهــج ،مــوضـحـ ًـا أنـهــا تـحـتــوي عـلــى الـعــديــد
ُ
التطورات
وتواكب
من الموضوعات التي تثير اهتمام الطلبة،
ِ
ُ
ال ـم ـت ـســارعـ َـة ف ــي ال ـعــالــم ،وس ـي ـكـ ُ
ـون ل ــه عـظـيــم األثـ ـ ِـر ف ــي إث ــار ِة
داف ـع ـيــة الـ َّـطـلـبــة لـتـعـلــم ال ـل ـغــة .وق ــال إن م ـعــانــاة ال ـطــاب من
دراسـ ــة ال ـعــرب ـيــة ال ـي ــوم ،ب ــات ــت أمـ ــراً واق ـع ـ ًـا ،ومـشـكـلــة كـبـيــرة،
يجب تضافر الجهود للقضاء عليها قبل استفحالها.
وقــالــت مـهــرة الـمـطـيــوعــي مــديــر الـمــركــز اإلقـلـيـمــي للتخطيط
ً
تحدثا ضمن
التربوي ،إن اللغة العربية ُتعد من أكثر اللغات
مجموعة اللغات السامية ،وإحــدى أكثر اللغات انتشاراً في
الـعــالــم ،حـيــث يـتـحــدث بـهــا مــا يـقــرب مــن نـصــف مـلـيــار شخص
ح ــول ال ـعــالــم .وتـحــدثــت عــن دور الـلـغــة الـعــربـيــة فــي الـحـفــاظ
على الهوية الوطنية ،قائلة« :المحافظة على الهوية واللغة،
ال يعني االنـغــاق ،بل يتطلب فتح النوافذ الستقبال التقدم
الـحـضــاري الـعــالـمــي ،وه ــذا يـتـطـلــب مــن الـنـظــم والـمــؤسـســات
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة واأله ـ ـل ـ ـي ـ ــة ،الـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
الـمـحــافـظــة عـلــى هــويــة األم ــة ولـغـتـهــا ،ف ـض ـاً ع ــن الـمـحــافـظــة
عـلــى قــوتـهــا وانـتـفــاعـهــا ،ونــوصــي بـتـطــويــر سـبــل تــدريــس اللغة
ال ـعــرب ـيــة ،وتـشـجـيــع ط ــاب جـمـيــع ال ـم ــراح ــل ال ــدراس ـي ــة ،عـلــى
إج ــراء بـحــوث بــالـعــربـيــة ،مــع الـتــركـيــز عـلــى تــأثـيــر الـعــولـمــة على
ال ـه ــوي ــة وال ـل ـغ ــة م ـع ـ ًـا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى إن ـش ــاء م ـع ــاه ــد إلعـ ــداد
مـتـخـصـصـيــن ف ــي تـعـلـيــم ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة لـلـنــاطـقـيــن بـغـيــرهــا،
على غرار اللغة اإلنجليزية ،والسعي لدى الهيئات المعنية،
إلل ــزام ال ـم ـحــات الـتـجــاريــة والـمـطــاعــم وال ـمــؤس ـســات الـعــامــة
والخاصة ،باستعمال اللغة العربية».
وأوضحت أن اإلمارات سباقة ومتميزة في النهوض باللغة
ً
سعيا لتحقيق «رؤية اإلمارات  ،»2021والتي
العربية ،وذلك
تهدف إلى جعل اإلمارات ،مقر امتياز في اللغة العربية.
وف ـ ــي ال ـس ـي ــاق ذاتـ ـ ــه ،ق ـ ــال الـ ـت ــرب ــوي ه ـ ــادي ع ـي ــد ،إن أك ـب ــر
التحديات التي تواجه اللغة العربية ،هي التكنولوجيا ،وهذا
يتطلب جـهــداً مـضــاعـفـ ًـا ،لجعل اللغة العربية جــزءاً ال يتجزأ
من المنظومة المتطورة ،التي باتت تحاكي التطور التقني.
وأف ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأن ت ـص ـح ـي ــح وض ـ ـ ــع الـ ـلـ ـغـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،ي ـ ـب ـ ــدأ م ــن
الـمــؤسـســات التعليمية ،ســواء مــن خــال تمكين الطلبة من
ً
شيوعا
مهارات التحدث ،أو تصحيح األخطاء اللغوية األكثر
ب ـي ــن ال ـط ـل ـب ــة ،واالل ـ ـت ـ ــزام ب ـم ـعــاي ـيــر ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـف ـص ـحــي
ف ــي الـ ـت ــدري ــس ،وت ـط ــوي ــر الـ ـمـ ـه ــارات ال ـت ــدري ـس ـي ــة ب ــاس ـت ـخ ــدام
التكنولوجيا.

«كاملشينو» منتجات غذائية بنكهة تراث اإلمارات
دبي-رحابحالوة
أض ــاف كــافـيــه الـمـجـلــس نـكـهــةبــدويــة إمــارات ـيــة عـلــى الـمـشــروبــات
وال ـمــأكــوالت الـحــديـثــة،وعــرضـهــا لـلـعــالــم مــن ال ـحــدث األب ــرز في
الـعــالــم إكـسـبــو  2020دب ــي ،مـسـتـخــدمــاً حـلـيــب ولـحــم اإلب ــل في
الـمـنـتـجــات الـغــذائـيــة لـيـكــون مـحــط أنـظــار ال ــدول ويـحـيــي التقاليد
البدوية األصيلة.
وقال بدر البدري مدير كافيه المجلس في إكسبو  2020دبي:
«وجودنا في إكسبو إضافة كبيرة للتعريف بالثقافة اإلماراتية،
م ــن خ ــال ال ـك ـشــف ع ــن ال ـعــديــد م ــن الـمـنـتـجــات الـمـتـنــوعــة الـتــي
يقدمها «المجلس» التابع لمصنع اإلمارات لحليب النوق ،الذي
يـعـتـبــر م ــن أك ـبــر الـمـصــانــع ف ــي ال ـعــالــم ويـتـبــع ل ــه م ــزرع ــة مـجـهــزة
بأحدث التقنيات وتحوي  10آالف ناقة».
وتابع :إنّ «المجلس» يقدم مجموعة متنوعة من المشروبات
م ـن ـه ــا (ال ـك ــام ـل ـش ـي ـن ــو والـ ـكـ ــامـ ــاتـ ـيـ ــة) والـ ـعـ ـص ــائ ــر والـ ـش ــوك ــوالت ــة
والـ ـمـ ــأكـ ــوالت م ـن ـه ــا ال ـب ــرج ــر والـ ـهـ ــوت دوج وال ـك ـب ــاب وجـمـيـعـهــا
مصنوعة من لحوم اإلبــل ،باإلضافة إلى تقديم الحلويات مثل
أم علي والعصيدة اإلماراتية.
ً
وذكـ ـ ــر أنّ هـ ـن ــاك إق ـ ـب ـ ــاالً كـ ـبـ ـي ــرا مـ ــن ق ـب ــل ال ـش ـع ــب األل ـم ــان ــي
وال ـبــري ـطــانــي وال ـص ـي ـنــي ع ـلــى م ـن ـت ـجــات ال ـن ــوق وت ـح ــدي ــداً الـحـلـيــب
المجفف والشوكوالتة واآليــس كريم ،حيث القى حليب النوق
رواج ــاً كـبـيــراً عند الــزبــائــن خـصــوصــاً الــذيــن يـعــانــون مــن حساسية
تـجــاه الــاكـتــوز ،كـمــا أنــه يـحـتــوي عـلــى  %50دهــونــاً أقــل ويساعد
ع ـلــى تـخـفـيــض ال ـكــول ـي ـس ـتــرول ،وي ـح ـتــوي ع ـلــى نـسـبــة ك ـب ـيــرة مــن
المعادن والفيتامينات أهمها فيتامين سي ،وغني بالكالسيوم
الذي ال غنى عنه لنمو األطفال ومفيد للحوامل ألنه يمنع
ت ــرق ــق ال ـع ـظ ــام ،إض ــاف ــة ل ـكــل ه ــذه ال ـف ــوائ ــد ال ـغــذائ ـيــة
الصحية ،فإن حليب النوق يحتوي على خصائص
طـبـيـعـيــة مـضــادة لـلـشـيـخــوخــة وعــامــات الـتـقــدم
ف ــي الـ ـس ــن ،وم ـك ــون ــات ــه ق ــري ـب ــة م ــن م ـك ــون ــات
ح ـل ـيــب األم ،ل ــذا ف ــإن ــه األف ـض ــل واألن ـس ــب
لألطفال والرضع.

 10نكهات

وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـ ـبـ ـ ــدري ،أن كـ ـثـ ـيـ ــراً مــن

األج ـ ــان ـ ــب ي ـت ـه ــاف ـت ــون عـ ـل ــى اآليـ ــس
كـ ـ ــريـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـص ـ ـن ـ ــوع م ـ ـ ــن ح ـل ـي ــب
الـ ـنـ ــوق ،وال ـط ــري ــف ف ــي األم ـ ــر أن
ه ـن ــاك ب ـع ــض األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن
يتذوقون ألول مرة اآليس كريم
فــي «إكـسـبــو  2020دب ــي» ألنـهــم

» أصناف من المشروبات واألطعمة
المصنعة من حليب اإلبل | تصوير :غالم كاركر

ي ـع ــان ــون م ــن ح ـســاس ـيــة ت ـج ــاه ال ـح ـل ـيــب ل ـم ــا ي ـح ـم ـلــه م ــن الك ـت ــوز
وع ـن ــاص ــر تـسـبــب ال ـح ـســاس ـيــة ،وإن ـم ــا اآليـ ــس ك ــري ــم ال ـم ـق ــدم فــي
ـال مــن الــاكـتــوز
كــافـيــه الـمـجـلــس الـمـصـنــوع مــن حـلـيــب الـنــوق خ ـ ٍ
ويـجـمــع بـيــن الـصـحــة الـجـيــدة والـمــذاق الـطـيــب ،وذلــك ألنــه غني
بفيتامين سي واألحماض الدهنية غير المشبعة ،ويعتبر منتجاً
مذهال ً ينتج من إحدى عجائب الطبيعة ،ويتوفر بعشر نكهات
وه ــي (ال ــزع ـف ــران وال ـه ــال وال ـت ـم ــر والــزن ـج ـب ـيــل وال ـق ــرف ــة وال ـب ـنــدق
والفستق والشوكوالتة والفانيليا والفروالة).
وق ــال ،إن مـصـنــع اإلمـ ــارات لـحـلـيــب ال ـنــوق «كــامـيـلـيـشـيــس»،
يحرص دائماً على المساهمة الفعّ الة في المشاركة في مسيرة
االبتكار ،التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة لتحويل دولة اإلمارات
العربية المتحدة عـمــومــاً وإم ــارة دبــي على وجــه الـخـصــوص إلى
م ـن ـصــة عــال ـم ـيــة ل ــاب ـت ـك ــار ف ــي ج ـم ـيــع ال ـم ـج ــاالت ،وم ـن ـه ــا م ـجــال
الصناعات الغذائية ،التي تلعب دوراً مهماً وحيوياً في الصحة
ال ـع ــام ــة ،ورفـ ــع إن ـتــاج ـيــة ال ـف ــرد وال ـم ـج ـت ـمــع ،ك ـمــا ن ـح ــرص عـلــى
ترسيخ ريادة المصنع في الصناعات الغذائية عموماً ،وصناعة
مـنـتـجــات حـلـيــب اإلب ــل عـلــى وج ــه الـخـصــوص .وق ــال ،إن حليب
اإلب ــل جــزء ال يـتـجــزأ مــن الـثـقــافـتـيــن الـعــربـيــة واإلســامـيــة عـمــومــاً
والثقافة والتراث لدولة اإلمارات العربية على وجه الخصوص،
وي ـش ـكــل إحـ ــدى ال ــرك ــائ ــز األس ــاس ـي ــة لـلـقـيــم والـ ـع ــادات والـتـقــالـيــد
اإلماراتية األصيلة ،التي تتوارثها األجيال ،ويحتوي حليب اإلبل
كــذلــك عـلــى نسبة عــالـيــة مــن (فيتامين ج) ،الــذي يـعــدّ مــن أهــمّ
الفيتامينات للحفاظ على صحّ ة وقوّة الجهاز المناعي للجسم،
حيث يقي من االلتهابات بأنواعها المختلفة ،ويكافح العدوى
الـنــاجـمــة عــن الـفـيــروســات والـجــراثـيــم وال ـعــدوى الـبـكـتـيــر ّيــة،
ويــوجــد بــه مـعــادن بنسبة أكبر مــن تلك المتواجدة في
حـلـيــب الـضــأن أو الـمــاعــز ،وكــذلــك األب ـقــار ويـحـتــوي
على نسبة عالية جداً من مركب اللينوليك ،وهو
أح ــد األح ـم ــاض الــدهـنـيــة الـمـغــذيــة لــأطـفــال،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى احـ ـت ــوائ ــه ع ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة مــن
األح ـم ــاض األمـيـنـيــة الــرئـيـسـيــة .وذك ــر أن
ال ــدراس ــات ال ـحــدي ـثــة أك ــدت أن حـلـيــب
اإلب ـ ــل ل ــه آث ـ ــار إي ـج ــاب ـي ــة ع ـل ــى مــرضــى
السكري من النوع الثاني والتهاب
الـكـبــد وأم ــراض الـمـنــاعــة الــذاتـيــة،
ح ـ ـي ـ ــث إن ال ـ ـم ـ ـح ـ ـت ـ ــوى الـ ـعـ ــالـ ــي
م ـ ــن األحـ ـ ـم ـ ــاض الـ ــدهـ ـنـ ـيـ ــة غ ـي ــر
المشبعة والالنولين والمعادن
مثل الكالسيوم يجعل حليب
اإلبل منتجاً للصحة والجمال
في حد ذاته.
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من ليوا إلى «إكسبو»
رحلة من ذهب

 30مشاركاً من  21دولة قطعوا  640كيلو متراً
في قافلة سفن الصحراء

التسامح والتعايش والحوار رسائل عملية
بنهج تقليدي

دبي-رحابحالوة
وص ـل ــت أطـ ــول رح ـل ــة ل ـقــاف ـلــة ال ـه ـج ــن إلـ ــى «إك ـس ـب ــو 2020
دبـ ــي» ،قــاطـعــة مـســافــة  640كـيـلــو م ـت ــراً ف ــي ص ـح ــراء دول ــة
ً
مشاركا من
اإلمــارات ،حيث انطلقت الرحلة بمشاركة 30
 21دول ــة عـلــى ظـهــور الـهـجــن مــن ص ـحــراء ل ـيــوا ،وتـحــديــداً،
من الربع الخالي في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي.
وان ـط ـل ـقــت الــرح ـلــة األطـ ــول لـلـهـجــن م ـنــذ  13ي ــوم ـ ًـا ضـمــن
فـعــالـيــات الـنـسـخــة الـثــامـنــة لــرحـلــة ال ـج ـمــال ،ال ـتــي ينظمها
مــركــز حـمــدان بــن محمد لـلـتــراث ،بـقـيــادة عبد الـلــه حمدان
ب ــن دل ـم ــوك ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـم ــرك ــز ،وح ـط ــت رحــال ـهــا
فــي حديقة الـفــرســان بإكسبو ،فــي بــادرة لتسليط األضــواء
عـلــى ت ــراث اإلم ـ ــارات وارت ـب ــاط ــه ب ــاإلب ــل وال ـت ـعــريــف بـعــاداتـهــا
ً
وخصوصا أن دولة اإلمارات تعد أول دولة في
وتقاليدها،
الـتــاريــخ الـحــديــث تـقـيــم سـبــاقــات لـلـهـجــن الـعــربـيــة األصـيـلــة
ً
اهتماما كبيراً بالهجن ،ورياضاتها وتربيتها.
وتولي

طريق

وس ـل ـكــت ال ـقــاف ـلــة ط ــري ـق ـ ًـا م ـج ـه ــزاً ،واس ـت ـم ـتــع ال ـم ـشــاركــون
بـمـحـطــات تـخـيـيــم وس ــط ال ـص ـح ــراء ،وحـ ــرص ال ـمــركــز عـلــى
تــزويــد الـمـشــاركـيــن بجميع المتطلبات الــازمــة خــال مــدة
الرحلة ،من الخيام الفردية وغيرها.
وارت ـ ــدى ال ـم ـش ــارك ــون الـ ــزي اإلمـ ــاراتـ ــي واس ـت ـق ـب ـل ـهــم زوار
إك ـس ـب ــو ب ـح ـف ــاوة ب ــال ــدخ ــون والـ ــزع ـ ـفـ ــران ال ـ ــذي تـ ــم وض ـع ــه
عـلــى رؤوس ـه ــم ،وت ــم تـكــريــم ال ـفــريــق ال ـم ـشــارك ف ــي جـنــاح
الـتـصـمـيــم بــإك ـس ـبــو ،ك ـمــا زاروا ال ـج ـنــاح اإلس ـب ــان ــي وت ـعــرف
المشاركون على الثقافة اإلسبانية وغيرها.
ومــن جـهـتــه ،قــال عـبــد الـلــه حـمــدان بــن دلـمــوك الــرئـيــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـمــركــز ،إن ال ـم ـشــارك ـيــن خ ـض ـعــوا إل ــى تــدريــب
مسبق قبل أشهر من الرحلة ،وساهم ذلك في إنجاحها،
وخــال فترة الـتــدريــب ،طـ ّـور المشاركون مستوى لياقتهم
البدنية واالستعداد لرحلة الصحراء ،إذ تم تدريبهم على
ركوب الجمال وكيفية السفر في الصحراء في قافلة ،حتى
أصبحوا على دراية كاملة بالحياة في الصحراء.
وأوضـ ـ ــح أن ال ـم ـش ــارك ـي ــن ت ــم اخ ـت ـي ــاره ــم م ــن ب ـي ــن 298
شـخـصـ ًـا سـجـلــوا فــي بــرنــامــج الـتــدريــب الـمـكـثــف عـلــى ركــوب
الجمال الذي نظمته إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن
محمد للتراثّ ،
ومثلوا  21دولــة مــن بينهم  4مــن اإلمــارات
وواحد من السعودية.
وأش ــار إل ــى أن «رح ـلــة الـهـجــن ه ــذا ال ـعــام مـمـيــزة لـلـغــايــة
مــع استضافة دبــي إلكسبو  ،2020والــذي يعتبر الساحة
األكبر للثقافات في العالم ،حيث جمعت اإلمارات العالم
في هذا المحفل ،وجــاءت الفرصة لعرض التراث الثقافي
لدولة اإلمارات وسط العالم».
ول ـف ــت ب ــن دل ـم ــوك إل ــى أن ه ـن ــاك ال ـع ــدي ــد م ــن الــرســائــل
وال ـ ــدروس ال ـتــي تــأتــي ف ــي إط ــار ه ــذه الــرح ـلــة ال ـص ـحــراويــة،
بـمــا فــي ذل ــك الـتـســامــح والـتـعــايــش الـمـتـنــاغــم وال ـح ــوار بين
ال ـث ـق ــاف ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة وب ـن ــاء ج ـس ــور ال ـت ـع ــاون ب ـي ــن ال ـن ــاس
ب ـطــري ـقــة عـمـلـيــة وب ـن ـهــج ت ـق ـل ـيــدي ،م ـش ـي ــراً إل ــى أن الـقــافـلــة
ً
ً
أشخاصا من خلفيات ثقافية مختلفة لتجربة
سنويا
تجمع
مباشرة الكتشاف بيئة صحراوية أصيلة.

سعادة

وعـ ّبــر المشاركون فيها عــن سعادتهم الختيارهم لخوض
هذه التجربة االستثنائية الفريدة من نوعها ،التي عاشوا
فيها الحياة القديمة وتعرفوا خاللها على حياة الصحراء
وطــريـقــة الـسـفــر الـقــديـمــة وح ـيــاه ال ـبــدو فــي الـصـحــراء أثـنــاء

» فريق الرحالة عقب وصولهم إلى إكسبو | تصوير :سالم خميس

االن ـت ـقــال مــن م ـكــان إل ــى آخ ــر .وأكـ ــدوا أن الـمــركــز ّ
وف ــر لهم
كل وسائل الدعم والرفاهية خــال فترة الرحلة واكتسبوا
خاللها معلومات متنوعة عن حياه الصحراء.
وأوضحوا أن هذه التجربة تحدث مرة واحدة في العمر
وستكون من الذكريات الذهبية التي ال تنسى ،إذ انضموا
إل ــى رح ـل ــة قــاف ـلــة ال ـه ـجــن اله ـت ـمــام ـهــم بــال ـث ـقــافــة اإلم ــارات ـي ــة
وتكوين صداقات مع مشاركين آخرين أثناء الرحلة.
وشــارك فــي الرحلة أعـمــار مختلفة وشخصيات مرموقة
م ـن ـه ــا هـ ـ ــوارد ل ـي ــده ــام طـ ـ ّي ــار س ــاب ــق ف ــي ال ـب ـح ــري ــة ال ـم ـل ـك ـيــة
وضابط في القوات الخاصة في المملكة المتحدة ،وشغل

مناصب قيادية عدة في قطاعات المال والطيران واألمن،
والدكتورة اإلماراتية بتول غيث وغيرهما من الشخصيات.
وعرفت اإلبل باسم «سفينة الصحراء» لتحملها طبيعة
الـصـحــراء ومـنـحـهــا رب الـعــالـمـيــن الـعــديــد مــن الـمــزايــا الـتــي
ساعدتها على أن تحمل هذا اللقب منها تحملها العطش
الشديد وقدرتها على تحمل العطش لمدة تقارب الشهر،
باإلضافة إلى جلدها السميك الذي يغطي جسمها ،الذي
يـســاعــد عـلــى عــدم امـتـصــاص ح ــرارة الـشـمــس ،كـمــا يمتلك
ً
«خفا» ،ويقصد به القدم يساعدها على السير في
الجمل
الصحراء من دون صعوبة.
وتـحـتــل الـجـمــال أو اإلبــل مـكــانــة مـمـيــزة فــي تــاريــخ وتــراث
الـعــرب ،وهــي مكانة تعود إلــى آالف السنين ،حيث اعتبر
ال ـج ـمــل رف ـيــق ال ـب ــدوي ف ــي ح ـيــاتــه وح ـلــه وت ــرح ــال ــه ،وت ـعــود
عالقة الجمل باإلنسان إلى ما يقرب من  1800سنة ،فهو
مــن أق ــدم الـحـيــوانــات الـتــي اسـتــأنـسـهــا اإلن ـســان ،واسـتـطــاع
أن يسخره لخدمته في حمل األثقال ونقلها من مكان إلى
مـكــان ،وكوسيلة مــواصــات ،فالجمل يستطيع أن يحمل
مــن  250إلــى  300كـيـلــوغــرام ،وأن ينهض مــن مـكــانــه وهــو
يحمل هذه الحمولة.
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محاور تتصدر هاكاثون
هيئة الطرق والمواصالت

المهندسات اإلماراتيات..
بصمات كفاءة في «إكسبو»

» مطر الطاير يتوسط المشاركين في الهاكاثون | البيان

دبي-البيان
افتتح معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس
ال ـمــديــريــن ف ــي هـيـئــة ال ـط ــرق وال ـم ــواص ــات ،فـعــالـيــة (هــاكــاثــون
هـيـئــة ال ـط ــرق وال ـم ــواص ــات ف ــي إك ـس ـبــو) ،بـمـشــاركــة  25خـبـيــراً
ومـتـخـصـصــاً م ــن األج ـن ـحــة ال ـم ـشــاركــة ف ــي إكـسـبــو  2020دب ــي،
وف ــري ــق ال ـ ــرواد ف ــي ال ـه ـي ـئ ــة ،س ـل ــط خ ــال ـه ــا ال ـض ــوء ع ـل ــى ثــاثــة
م ــواضـ ـي ــع رئ ـي ـس ــة م ـت ـع ـل ـق ــة :ب ــال ـن ـم ــو االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ،وسـ ـعـ ــادة
المجتمع ،واستشراف المستقبل.

حرص

وأكــد الـطــايــر ،فــي مستهل الـلـقــاء ،حــرص الهيئة عـلــى ترجمة
توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم،
نــائــب رئـيــس الــدولــة رئـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء حــاكــم دب ــي ،رعــاه
الـ ـلـ ــه ،فـ ــي ج ـع ــل االبـ ـتـ ـك ــار ن ـه ـج ــاً م ــؤس ـس ـي ــاً ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط ل ـب ـنــاء
مـسـتـقـبــل م ـس ـت ــدام ل ــأج ـي ــال ال ـم ـق ـب ـلــة ،وت ـن ـف ـيــذ رؤيـ ــة ال ـق ـيــادة
بتحويل دبــي إلــى المدينة األكـثــر ابـتـكــاراً فــي الـعــالــم ،ومواكبة

» سعيد الطاير

المتغيرات المتسارعة التي يشهدها مجال مستقبل التنقل،
وتوظيفها في تحقيق السعادة والرفاهية وتعزيز جودة الحياة
للسكان والزوار في إمارة دبي.

توجيهات

ونــاقــش الـهــاكــاثــون أب ــرز األف ـكــار والـتــوجـهــات الـتــي تــدعــم الـنـمــو
االقـ ـتـ ـص ــادي ب ــاس ـت ـث ـم ــار خ ــدم ــات ال ـه ـي ـئ ــة واالسـ ـتـ ـغ ــال األم ـث ــل
ألصــولـهــا .كـمــا ر ّكــز عـلــى تـعــزيــز تـكــامــل الـخــدمــات الـمـقــدمــة من
الهيئة ،واالرتقاء بمستوى اإلمارة لتكون مركزاً رئيساً للبحوث
وال ــدراس ــات الـتـكـنــولــوجـيــة والـمـبـتـكــرة ،كـمــا نــاقــش احـتـيــاجــات
األج ـي ــال ال ـق ــادم ــة ،وجـ ــودة ال ـح ـيــاة ل ـكــافــة ش ــرائ ــح الـمـجـتـمــع،
ومـسـتـقـبــل الـتـنـقــل والـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ومـتـطـلـبــات المستخدمين
في المستقبل.
وشـهــد الـهــاكــاثــون تقديم عــدد كبير مــن الـمـبــادرات واألفـكــار
الخاصة بالمواضيع الرئيسية بالحدث ،وبما يدعم االستدامة
البيئية ،واالستغالل األمثل للتقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء
االصطناعي والتعلم اآللي والبيانات الضخمة.

دبي-البيان
أس ـف ــرت ج ـه ــود ه ـي ـئــة ك ـه ــرب ــاء وم ـي ــاه دبـ ــي ل ـت ـم ـك ـيــن الـ ـم ــرأة اإلم ــارات ـي ــة
وزي ــادة تمثيلها فــي قـطــاع الـطــاقــة ،عــن رفــع مساهمة مــوظـفــات الهيئة
اإلماراتيات في تحقيق أهــداف الهيئة ،وتعزيز دورهــا الريادي العالمي
فــي قـطــاع الـمــؤسـســات الـخــدمــاتـيــة .وفــي رحـلــة اسـتـضــافــة إكـسـبــو 2020
دبي ،أنجزت الهيئة عدداً من المشاريع العمالقة ،وبذلت المهندسات
اإلم ــارات ـي ــات فــي الـهـيـئــة ج ـه ــوداً مـخـلـصــة وب ـ ّن ــاءة لــدعــم مـســاعــي الـهـيـئــة
الـهــادفــة إلــى تـحـقـيــق رؤي ــة الـقـيــادة الــرشـيــدة لـجـعــل إكـسـبــو  2020دبــي
أف ـض ــل نـسـخــة يـمـكــن أن يـشـهــدهــا ال ـعــالــم ع ـلــى اإلط ـ ــاق .وأدى تــوفـيــر
الـهـيـئــة لـبـيـئــة تـنــافـسـيــة تـقــوم عـلــى الـكـفــاءة والـتـمـيــز وتـقــديــر الـتـفــانــي في
العمل إلى ترسيخ دورهــن في سرعة إنجاز مشروعات الهيئة الداعمة
لـتــوفـيــر ال ـطــاقــة الـمـسـتــدامــة ل ـمــرافــق ه ــذا ال ـح ــدث الـعــالـمــي وف ــق أعـلــى
مـعــايـيــر الـتــوافــريــة واالعـتـمــاديــة وال ـك ـفــاءة .وأثـنــى مـعــالــي سـعـيــد محمد
الطاير ،العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومـيــاه دبــي،
على جهود موظفات الهيئة اإلمــاراتـيــات اللواتي تركن بصمات راسخة
ف ــي إن ـش ــاء مـحـطــات الـتـحــويــل الــرئـيـسـيــة ال ـث ــاث ف ــي مــوقــع الـمـعــرض،

وكافة المشاريع التي خصصتها الهيئة .وقــال« :باتت إنـجــازات المرأة
اإلماراتية نموذجاً مضيئاً يحتذى به عالمياً في العمل الوطني الفعال،
ونموذجاً ملهماً لألجيال الحالية والمستقبلية .ومــا كــان هــذا ليتحقق
ل ــوال م ـس ـيــرة تـمـكـيــن ال ـم ــرأة ال ـت ــي أرسـ ــى دعــائ ـم ـهــا ال ـم ـغ ـفــور ل ــه ال ــوال ــد
المؤسس الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثــراه ،وتدعمها
توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الــدولــة ،حفظه الـلــه ،وسـيــدي صــاحــب السمو الشيخ محمد بــن راشــد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه
ال ـلــه ،لـتـمـكـيــن ال ـم ــرأة فــي جـمـيــع الـمـسـتــويــات ،وتــوفـيــر ف ــرص مـتـكــافـئــة
لـلــرجــل وال ـم ــرأة .ونـعـتـمــد ف ــي الـهـيـئــة س ـيــاســات ع ــادل ــة ،وبـيـئــة دامـجــة
لكل من النساء والرجال على حدٍ سواء .ووصل عدد موظفات الهيئة
إل ــى  1943مــوظ ـفــة يـعـمـلــن ف ــي ج ـم ـيــع إداراتـ ـهـ ــا ،وي ـش ـمــل ه ــذا ال ـعــدد
 720مــوظـفــة فــي الـقـطــاع الـهـنــدســي والـفـنــي ،فـيـمــا تـشـغــل  311موظفة
مـنــاصــب قـيــاديــة فــي الـهـيـئــة .وتـشـكــل الـنـســاء اإلمــارات ـيــات نـسـبــة %81.5
من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة ،كما تبلغ نسبة النساء
اإلماراتيات في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة  %34.2حاصالت
على مؤهالت عليا في المجاالت العلمية والهندسية».

سانت لوسيا ..زمردة الكاريبي
دبي-سعيدالوشاحي

عـلــى الـجــزيــرة الـثـقــافــات الـكــاريـبـيــة واألفــريـقـيــة واإلنـجـلـيــزيــة
والفرنسية لتخلق مزيجاً رائـعــاً مــن األطعمة والموسيقى
والعادات والتقاليد.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن مـســاحــاتـهــا ال ـتــي الت ـصــل إل ــى  66كـيـلــو م ـتــراً
مربعاً فإن جزيرة سانت لوسيا (زمردة الكاريبي)غنية بالحيوانات
والـنـبــاتــات فـهــي مــوطــن أكـثــر مــن  2000ن ــوع مــن األن ــواع األصـلـيــة
منها نـحــو  200نــوع ال تــوجــد فــي أي مـكــان آخــر فــي الـعــالــم ،كما
أن  %76منها زواحف برية ،وجزيرة سانت لوسيا هي دولة ذات
سيادة.

سـ ــاهـ ــم «إكـ ـسـ ـبـ ــو  2020دب ـ ـ ــي» ف ـ ــي إبـ ـ ـ ــراز وج ـ ـه ـ ــات س ـي ــاح ـي ــة
جديدة ،تعرف عليها الزوار عن كثب من خالل أجنحة الدول
المشاركة ،شــاهــدوا فيها جمال الطبيعة وسحرها مــن خالل
ال ـص ــور وم ـقــاطــع ال ـف ـيــديــو ،ك ـمــا ه ــو ال ـح ــال م ــع ج ــزي ــرة ســانــت
لــوسـيــا الـتــي تــزخــر بـجـمــالـهــا الـســاحــر فــي كــافــة أرجــائ ـهــا وتــؤســر
كل من تطأ قدمه سواحلها ،وهي دائماً مثيرة إلعجاب زائريها
وت ــرح ــب بـهــم بــأمــواج ـهــا ال ـهــادئــة وشــواط ـئ ـهــا الــداف ـئــة وشـعـبـهــا
المضياف.

نباتات صحية

جزيرة غنية

تتجسد في الجزيرة المغامرة واإللهام ،وال يرغب زوارها في
مغادرتها أبــداً ويتوقون إلــى الـعــودة إليها دائـمــاً ،فهي بجمال
ال ي ـضــاه ـيــه ج ـم ــال ن ـظ ــراً لـمـنـشـئـهــا ال ـب ــرك ــان ــي ،وب ـف ـضــل غـنــاهــا
بالمعادن فــإن تربتها تنتج النباتات الصحية حتى أن الجزيرة
ت ـبــدو كــأن ـهــا تـحـفــة فـنـيــة م ــرس ــوم ــة ،وك ــذل ــك ن ـتــج ع ــن ال ـث ــورات
البركانية التي حدثت قبل مئات السنين تجمعات طينية فائرة
وينابيع كبريتية ،وكــانــت نتيجة كــل ذلــك فــي النهاية عجائب
طبيعية تجذب اآلخرين إلى الجزيرة.

ي ـك ـتــظ ج ـن ــاح ال ـج ــزي ــرة ب ــال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـن ــاظ ــر الـطـبـيـعـيــة،
حـيــث تـتـعــانــق فــي ســانــت لــوسـيــا قـمـمـهــا الـجـبـلـيــة الـســاحــرة
م ــع ال ـس ـح ــاب وجـ ـم ــال ال ـغ ــاب ــات ال ـم ـط ـي ــرة ،وال ـم ـي ــاه ال ـتــي
يختلط لونها األزرق باألخضر على شواطئ البحر الكاريبي،
ح ـيــث ت ـتــآلــف ال ـم ـنــاظــر الـطـبـيـعـيــة ف ــي ال ـج ــزي ــرة م ــع طـبـيـعــة
األش ـخــاص الـمـقـيـمـيــن عـلـيـهــا وعــادات ـهــا وأطـبــاقـهــا الـشـهـيــة،
ل ـت ـخ ـلــق أجـ ـ ــواء م ـثــال ـيــة ل ـق ـض ــاء ع ـط ـلــة ال ت ـن ـس ــى ،وتـلـتـقــي
» جانب من جناح سانت لوسيا في إكسبو | البيان

«التقنية العليا» ..حصيلة عام
دراسي في «دقيقتين»
دبي-البيان
أعـلـنــت كـلـيــات الـتـقـنـيــة الـعـلـيــا مــن مــوقــع إكـسـبــو  2020إنـجــازاتـهــا
لـ ـلـ ـع ــام الـ ـمـ ــاضـ ــي عـ ـل ــى ال ـج ــان ـب ـي ــن األك ـ ــادي ـ ـم ـ ــي واإلداري وع ـل ــى
ال ـم ـس ـت ــوي ـي ــن ال ـم ـح ـل ــي وال ـع ــال ـم ــي ،وش ـم ـل ــت اإلن ـ ـج ـ ــازات أب ـ ــرز مــا
تحقق مــن نـتــائــج وفــق األه ــداف االسـتــراتـيـجـيــة الموضوعة
ال ـت ــي ت ـس ـت ـه ــدف إع ـ ــداد كـ ـفـ ــاءات كـ ـق ــادة ف ـن ـي ـيــن فــي
ت ـخ ـص ـص ــات ـه ــم بـ ـم ــا ي ـت ـم ـت ـع ــون ب ـ ــه م ـ ــن مـ ـهـ ــارات
الـمـسـتـقـبــل ،وتـمـكـيــن الـطـلـبــة مــن أن يصبحوا
رواد أع ـم ــال وأص ـح ــاب ش ــرك ــات نــاش ـئــة بـمــا
ي ـج ـع ـل ـه ــم قـ ــادريـ ــن ع ـل ــى ص ـن ــاع ــة فــرص ـهــم
ال ــوظ ـي ـف ـي ــة ال انـ ـتـ ـظـ ــارهـ ــا ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
الهدف الرامي للعب دور فعال في مجال
الـبـحــوث التطبيقية الـمــرتـبـطــة بالقطاعات
الحيوية واحتياجاتها من حلول وابتكارات
ل ـم ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات وت ـح ـق ـي ــق ال ـت ـط ــوي ــر
والجودة في األداء.
وجاء إعالن اإلنجازات عبر فيديو بعنوان «تحدي الدقيقتين»
الــذي تطلقه الكليات للعام الثالث على التوالي يعلن من خالله
الـبــروفـيـســور عـبــدالـلـطـيــف الـشــامـســي مــديــر مـجـمــع كـلـيــات التقنية
الـعـلـيــا أب ــرز م ــا حـقـقـتــه الـكـلـيــات خ ــال ال ـع ــام  2021واالس ـت ـعــداد
لدخول العام .2022
وأضـ ــاف أن ال ـك ـل ـيــات ب ـج ـهــود فــريــق عـمـلـهــا تـمـكـنــت م ــن تـحـقـيــق

ع ــدة إن ـج ــازات ال ـع ــام  2021أب ــرزه ــا أن ال ـك ـل ـيــات ك ــان ــت س ـبــاقــة فــي
االحتفاء بخريج دفعة العام « 2021صناع المستقبل» من موقع
إك ـس ـبــو 2020والـبــالــغ عــددهــم  4آالف خــريــج وخــريـجــة وذل ــك على
مــدار أربـعــة أيــام فــي احـتـفــاالت أقيمت صباحاً ومـســاءً واستقطبت
أك ـث ــر م ــن  20أل ـف ــاً م ــن أول ـي ــاء األم ـ ــور وح ـ ــازت زخ ـم ــاً مـجـتـمـعـيــاً
وإعــام ـيــاً كـبـيــريــن .وأش ــار الـبــروفـيـســور الـشــامـســي إلــى
أن الـكـلـيــات عـمـلــت ضـمــن الـمـنــاطــق االقـتـصــاديــة
اإلب ـ ــداع ـ ـي ـ ــة ال ـ ـح ـ ــرة وع ـ ـبـ ــر بـ ــرنـ ــامـ ــج «ت ـط ــوي ــر
الـشــركــات الناشئة» على تحويل مشاريع
وأفـ ـك ــار ال ـط ـل ـبــة ال ـم ـب ـت ـك ــرة إلـ ــى ش ــرك ــات
ناشئة ونجحت في تخريج  138شركة
نــاشـئــة 36 ،مـنـهــا حـصـلــت عـلــى رخــص
ت ـج ــاري ــة ت ـ ــزاول ن ـشــاط ـهــا ال ـت ـج ــاري فــي
سـ ـ ــوق ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،بـ ـ ـ ـ ــإدارة  520ط ــال ـب ــاً
وطالبة.
وأف ــاد بــأن الـكـلـيــات اعـتـمــدت الـعــام
الــدراســي ال ـجــاري تـمــويــل  62مـشــروعــاً
بـحـثـيــاً بــالـتـعــاون مــع مــؤسـســات صـنــاعـيــة فــي مـجــاالت حيوية
بقيمة ،إجمالية تجاوزت ثالثة ماليين درهم ،وذلك في مجاالت
بـحـثـيــة ع ــدة ،هــي  13م ـشــروعــاً بـحـثـيــة فــي م ـجــال الـصـحــة ،وسـتــة
مشاريع فــي مجال الطاقة المتجددة ،وثــاثــة مشاريع فــي مجال
المياه ،و 11مشروعاً في مجال تقنية المعلومات ،ومشروع في
مجال النقل والمواصالت ،و 28مشروعاً في مجال التعليم.

عبد العزيز العبد الله..
تجسيد لمعنى االنضباط التام
العلم في األيام الوطنية في إكسبو  2020دبي.
دبي-البيان
يـحــرص الـعـقـيــد عـبــد الـعــزيــز الـعـبــد الـلــه عـلــى أن يـكــون دقـيـقــاً في
لـبـســه وه ـنــدامــه الـشـخـصــي قـبــل ال ـح ـضــور إل ــى فـعــالـيــات
منذ ساعات الصباح الباكر ،تجده يقف بالقرب من «حراس
رف ــع ال ـع ـل ــم ،ف ـي ـجــب أن ي ـك ــون م ـث ــاالً يـحـتــذى
ال ـع ـل ــم»ُ ،م ــرش ـح ــي أك ــادي ـم ـي ــة ش ــرط ــة دب ــي الــذيــن
ل ـف ــري ــق ع ـم ـل ــه ،ي ـق ــول« :ق ـب ــل أن أدق ــق
يـ ـت ــول ــون مـ ـهـ ــام رف ـ ــع ال ـع ـل ــم فـ ــي ال ـم ــراس ــم
ع ـل ــى ب ــاق ــي أع ـض ــاء ف ــري ـق ــي أح ــرص
الــرس ـم ـيــة بــإكـسـبــو  2020دب ــي ،يـتـفـقــد
ش ـخ ـص ـي ــاً ع ـل ــى أن أكـ ـ ــون م ـث ــاالً
زيهم العسكري ،ويُقدم التعليمات
ي ـح ـت ــذى ل ـه ــم فـ ــي االن ـض ـب ــاط
والـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات الـ ـمـ ـب ــاش ــرة ل ـه ــم،
الـ ـعـ ـسـ ـكـ ــري» .وع ـ ــن ك ـي ـف ـيــة
ويقف عند كل تفصيلة دقيقة
تـحـضـيــر «ح ــراس الـعـلــم»،
م ـ ـن ـ ــذ ل ـ ـح ـ ـظـ ــة ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول إل ـ ــى
ي ــؤك ــد ال ـع ـق ـيــد ال ـع ـب ــد الـلــه
س ــاح ــة ال ــوص ــل ل ــرف ــع ال ـع ـلــم
أن ــه ق ـب ــل ال ـم ــراس ــم ُي ـج ــري
إلى لحظة المغادرة.
تـ ـ ـفـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ــش دق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــق ل ـ ـكـ ــل
ك ـ ــل ح ـ ــرك ـ ــة وان ـ ـت ـ ـق ـ ــال م ــن
ال ـمــرش ـح ـيــن لـلـتـحـقـيــق مــن
وإل ـ ــى س ــاري ــة ال ـع ـل ــم ي ـج ــب أن
ت ـك ــام ــل ال ـ ـه ـ ـنـ ــدام .وأضـ ـ ــاف:
تـكــون بــدقــة مـتـنــاهـيــة وال مـجــال
«ال ـخ ـط ــوة ال ـث ــان ـي ــة ت ـت ـم ـثــل فــي
ل ــأخ ـط ــاء ،واالنـ ـضـ ـب ــاط وال ـم ـش ــي
التأكد من العلم عبر التحقق من
العسكري يجب أن يكونا على أعلى
عبد العزيز أمين العبد الله مايسترو
أنــه هــو العلم الصحيح لـلــدولــة التي
مـسـتــوى مــن الـتـنــاســق ،ف ـحــراس الـعـلــم
مراسم رفع العلم | البيان
يـتــم االح ـت ـفــاء بـيــومـهــا الــوط ـنــي ،وطــريـقــة
ف ــي م ـه ـم ــة خ ــاص ــة ل ـت ـم ـث ـيــل وط ـن ـه ــم وتـمـثـيــل
ط ـ ّي ــه ل ـح ـم ـلــه م ــن ال ـم ــرش ـح ـي ــن ب ـش ـكــل ص ـح ـيــح،
القيادة العامة لشرطة دبي.
وي ـتــم ذل ــك م ــن خ ــال أداء ال ـبــروفــة الـيــومـيــة قـبــل ســاعــة مــن
ه ــذه الـمـهــام الــدقـيـقــة يـتــوالهــا الـعـقـيــد عـبــد الـعــزيــز مـحـمــد أمـيــن
مراسم رفــع العلم ،إلــى جانب التأكد من أن الحبل المُستخدم في
العبد الله ،مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة
سارية رفع العلم سليم جداً حتى ال ينقطع أثناء المراسم».
دب ــي ،ال ــذي ُيـمـكــن وصـفــه بــالــ«مــايـسـتــرو» الـ ُمـشــرف عـلــى مــراســم رفــع
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األكشاك في إكسبو تحظى بإقبال الزوار | تصوير | زافير ويلسون

ال تقف جماليات وإبــداعــات فعاليات «إكـسـبــو  2020دبــي» عند حــد معين ،وهــي الـتــي وعــدت زواره ــا بمفاجآت
تحملها إلـيـهــم كــل يــوم خــال جــولـتـهــم ضـمــن أجـنـحـتــه ومــواقـعــه وطــرقــاتــه ،والكـتـمــال هــذه الــرحـلــة الـمـمـتـعــة في
تفاصيلها ،لــزم معها توفير بعض التفاصيل التي تعزز تجربة زوار الـحــدث العالمي ،ومــن بينها تلك األكشاك
والمحالت الصغيرة المنتشرة على جنبات طرق «إكسبو» ،والتي تتنوع فيما تقدمه بين التسالي والمشروبات
والتذكارات وغيرها ،بما يخدم الزوار ويضفي على تجاربهم المزيد من المتعة.
تجذب تصميمات تلك الــوجـهــات االستهالكية ،كافة أفــراد األســرة ،ابـتــدا ًء مــن األطـفــال الــذيــن يستمتعون كثيراً
بأصناف الحلوى والمثلجات واأللـعــاب والـتــذكــارات الخاصة بهذا الحدث العالمي ،والتي يمثل اقتناؤها تذكاراً
أثيراً على القلوب ،بينما البالغون ال يمكنهم تفويت االستمتاع بأفضل لحظاتهم ،وهم يرتشفون مشروباتهم
المفضلة الساخنة أو الباردة ،بينما يتابعون الفرق االستعراضية ويشاهدون الفعاليات التي تمتلئ بها طرقات
إكسبو ،ذلك اإلبهار البصري الذي يكمل حالة السعادة التي تمتلك أحاسيس الزوار( .دبي ـ أحمد يحيى)
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الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في إكسبو لـ«

»

التنقل الخطوة األولى لبناء الحضارات
دبي–وائلاللبابيدي
قالت َمرجان فريدوني ،الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر
في إكسبو  2020دبي إن التنقل هو سبيل المجتمعات
نحو المعرفة والخطوة األولى في بناء حضارة الشعوب
وأساس التقدم البشري.
وأك ـ ــدت ف ــري ــدون ــي أن م ـف ـه ــوم ال ـت ـن ـق ــل ف ــي إك ـس ـب ــو ال
يقتصر على الـتـصــور التقليدي بمعنى السفر إنـمــا يمتد
ليشمل تنقل األشخاص واألفكار والسلع والبضائع عبر
ال ـح ــدود والـ ــدول ،فـهــو يـشـمــل الـسـفــر وال ـن ـقــل وال ـت ـجــارة
ونـقــل الـمـعــارف والـثـقــافــات والـبـيــانــات والـمـعـلــومــات وهــو
أح ــد أه ــم أس ــس االت ـصــال الـتــي تـحـفــز الـتـقــدم الـبـشــري،
وه ــو الـمـســاهــم األك ـبــر فــي تــواصـلـنــا مــع ال ـنــاس ،وفهمنا
للثقافات المختلفة ،فضالً عن تبادلنا المعارف واألفكار.
وأض ــاف ــت فــي تـصــريـحــات ل ــ«ال ـب ـيــان» أن الـتـنـقــل يعمل
عـ ـلـ ــى ربـ ـ ــط الـ ـ ـنـ ـ ــاس ،وإتـ ـ ــاحـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ــرص لـ ـهـ ــم ل ـل ـت ـع ــارف
وال ـت ـفــاهــم وم ـمــارســة األع ـم ــال وال ـت ـع ــاون وال ــوص ــول إلــى
ال ـم ـعــرفــة واالب ـت ـك ــار وال ـح ـل ــول ال ـت ــي تـمـكــن الـمـجـتـمـعــات
المحلية والعالمية مــن تحقيق التنمية والتطور وصنع
المستقبل.

«ألف»

نتاج تعاون العديد من المبدعين
والكفاءات المحلية والعالمية

ركزنا

على دور العالم العربي
واإلسالمي في تقدم البشرية

تصميم

وع ــن تـصـمـيــم «ألـ ــف ـ ج ـن ــاح ال ـت ـن ـقــل» ،ق ــال ــت فــريــدونــي:

«ال ـج ـن ــاح ه ــو ن ـت ــاج ت ـع ــاون ب ـي ــن ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـبــدع ـيــن
وال ـ ـك ـ ـف ـ ــاءات ال ـم ـح ـل ـي ــة والـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة لـ ـلـ ـخ ــروج ب ـت ـص ـم ـيــم
ومـحـتــوى يـتـمــاشــى مــع رؤيــة إكـسـبــو ورغـبـتــه بتحقيق أثــر
إيجابي هادف وخاصة على الشباب وأجيال المستقبل.
ف ــال ـج ـن ــاح ي ـج ـ ّ
ـس ــد ق ـص ــة ال ـت ـن ـقــل ب ـطــري ـقــة ت ـفــاع ـل ـيــة تــزخــر
بــالـتـشــويــق ،ويـحـتـفــل بــالـمـنـطـقــة الـعــربـيــة بـصـفـتـهــا مـنــارة
رائدة في مجال التنقل عبر العصور».
وت ــاب ـع ــت ق ــائ ـل ـ ًـة :ال ـت ـن ـقــل ه ــو أم ــر ف ــي غ ــاي ــة األه ـم ـي ــة ألنــه
أســاس التقدم البشري فكما تعلم أطلقنا اســم «ألــف»
– ال ـح ــرف األول ف ــي األب ـجــديــة – ك ــدالل ــة عـلــى أن الـتـنـقــل
ه ــو ال ـخ ـط ــوة األول ـ ــى ف ــي ب ـن ــاء حـ ـض ــارة ال ـش ـع ــوب ،وأم ــا
رســال ـتــي ال ـتــي أح ــب أن أنـقـلـهــا م ــن خ ــال «ال ـب ـي ــان» فـهــي
دعوة الزوار لعيش تجربة «ألف ـ جناح التنقل» والتفكير
ف ــي مـسـتـقـبــل ال ـت ـن ـقــل الـ ــذي ي ــرون ــه أن ـس ــب ل ـهــم وأف ـضــل
ل ـل ـم ـج ـت ـمــع واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،ال ـت ـن ـق ــل هـ ــو وس ـي ـل ــة ال ـت ــواص ــل
ال ـح ـضــاريــة م ــع ال ـعــالــم م ـنــذ األزل وسـتـسـتـمــر ف ــي لـعــب
دورها المحوري.
وأردف ــت« :مــا يميز جـنــاح التنقل هــو أنـنــا ركــزنــا على
دور العالم العربي واإلسالمي في تقدم البشرية عبر
إسـهــامــات الـعــرب قــديـمـ ًـا وحــديـثـ ًـا فــي التنقل وجسدنا
ذلك في رحلة عبر الزمان والمكان فنزور بيت الحكمة
في بغداد ونقابل عمالقة التنقل عبر العصور لنعرف
الـعــالــم بـمـســاهـمــة ه ــذه الـشـخـصـيــات فــي دف ــع عجلة
التنقل العالمي على مدى قرون عدة ،ونوظف قصص
هـ ـ ــؤالء ال ـع ـم ــال ـق ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ـي ــن الس ـت ـك ـش ــاف م ـف ـهــوم
التنقل ،وقوته وأثره واسع النطاق .ونحاول أن نروي
قـصـتـهــم بـطــريـقــة شـيـقــة ومـمـتـعــة بـحـيــث ي ـكــون الــزائــر
ج ــزءاً مــن الـحـكــايــة ..بـعــدهــا يـمـضــي الــزائــر عـبــر الــزمــن
إلى القرن الحادي والعشرين ،ليتعرف على
جـ ـهـ ــود اس ـت ـك ـش ــاف ال ـف ـض ــاء
ً
ً
افتراضيا
عالما
ويــدخــل
عامراً بالبيانات ،قبل
أن ي ـن ـت ـقــل إلـ ــى م ــدن
ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،ح ـيــث

يحصل على لمحة عن التطور المحتمل للتنقل.

االستدامة

وأشارت فريدوني إلى أن االستدامة كانت ركيزة أساسية
في تصميم الجناح الذي يحقق معيار  LEEDالذهبي،
وي ـح ـقــق ذل ــك بـتـضـمـيــن ع ـنــاصــر ال ـت ـظ ـل ـيــل ف ــي الـتـصـمـيــم
لتقليل الحاجة للتكييف ،كما وتعكس كسوته المعدنية
الـحــرارة وتستفيد األلــواح الكهروضوئية الـمــوجــودة على
السطح من الطاقة الشمسية.

 600ألف

وق ــال ــت َم ــرج ــان ف ــري ــدون ــي :اس ـت ـق ـبــل ج ـن ــاح ال ـت ـن ـقــل حـتــى
الـ ـي ــوم ح ــوال ــي  600ألـ ــف زائ ـ ــر ،وي ـت ــوق ــع زي ـ ــادة األع ـ ــداد
خالل األيــام المقبلة .وكــان إكسبو أطلق مؤخراً «مخيم
الـشـتــاء» فــي ثــاثــة مــواقــع فــي إكـسـبــو  2020دبــي ،حيث
يـمـكــن ل ــأه ــل ت ــرك أط ـفــال ـهــم م ــن أع ـم ــار خ ـمــس س ـنــوات
لــانـضـمــام إل ــى مـجـمــوعــات مـكــونــة مــن حــوالــي  20طـفـاً
وتـحــت إش ــراف مـخـتـصـيــن ،والـقـيــام بــرحــات الستكشاف
المعرض.

عمالقة

وأض ــاف ــت :تــم وض ــع نـصــب عـمــاقــة ل ــ 3شـخـصـيــات عــربـيــة
رئيسية في جناح التنقل أسهمت بتشكيل تاريخ التنقل
وه ــي« :ال ـب ـكــري» وه ــو جـغــرافــي ومــوســوعــي وأدي ــب عــربــي
أن ــدل ـس ــي أش ـه ــر ك ـت ـبــه «ال ـم ـس ــال ــك وال ـم ـم ــال ــك» ،وأط ـل ـقــت
وكـ ــالـ ــة ال ـف ـض ــاء األم ــري ـك ـي ــة ن ــاس ــا اسـ ـم ــه ع ـل ــى ف ــوه ــة مــن
فـ ــوهـ ــات ال ـق ـم ــر تـ ـق ــدي ــرا إلس ـه ــام ــات ــه ال ـم ـت ـم ـي ــزة فـ ــي ح ـقــل
الـجـغــرافـيــا .و«اب ــن بـطــوطــة» الــرحــالــة والـجـغــرافــي الشهير
صاحب الكتاب الشهير «تحفة النظار في غرائب األمصار
وعـجــائــب األس ـف ــار» ال ــذي قـطــع مـســافــات لــم يــدانـيــه فيها
أحـ ــد ح ـت ــى ظ ـه ــور وس ــائ ــل ال ـن ـق ــل ال ـح ــدي ـث ــة ،ك ــذل ــك «اب ــن
مـ ــاجـ ــد» وه ـ ــو م ـ ــاح وجـ ـغـ ــرافـ ــي ع ــرب ــي مـ ــن ج ـل ـف ــار (رأس
ال ـخ ـي ـم ــة) ،ل ـق ــب «م ـع ـل ــم ب ـح ــر ال ـه ـن ــد» ،ألـ ــف ال ـع ــدي ــد مــن
المراجع المالحية.

» مرجان فريدوني

«

«تفاهم» لتحمل تكاليف عالج السرطان والتصلب المتعدد
دبي-مرفتعبدالحميد

يحرص إكسبو  2020دبي على التكفل بالجانب اإلنساني،
حيث وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمـع مذكرة تفاهم
مـ ــع شـ ــرك ـتــي «م ـي ــرك س ـي ــروت ــو ال ـش ــرق األوس ـ ــط» و«م ـن ــزل
لـخــدمــات الــرعــايــة الـصـحـيــة» ،أم ــس ،فــي الـجـنــاح األلـمــانــي
بإكسبو  2020دبــي ،وذلــك بـهــدف توفير الـع ــاج للمرضى
مـ ــن ال ـم ـق ـي ـم ـيــن فـ ــي دولـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ــارات ال ـم ـص ــاب ـي ــن ب ـس ــرط ــان
القولون والمستقيم ،وسرطان الــرأس والعنق ،وسرطان
الظهارة البولية ،والتصلب المتعـدد ،ممـن ال يستطيعون
تحمل تكاليف هـذه األدوية سـواء مـن المشمولين بضمان
ص ـح ــي ج ــزئ ــي أو الـ ــذيـ ــن ال ي ـم ـل ـك ــون ض ـم ــان ــاً ص ـح ـي ــاً عـلــى
اإلطالق.
ووق ـ ــع م ــذك ــرة ال ـت ـف ــاه ــم ،وال ـت ـ ــي تـ ـعـ ــد ج ـ ـ ــزءاً م ـ ــن م ـب ـ ــادرة
«روان» ،ال ــدك ـت ــور أمـ ـيـ ــن بـ ــن ح ـسـ ـيــن األم ـي ـ ــري ،وك ـي ــل وزارة
الصحة ووقــايــة المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي؛
ورم ــزي م ــراد نــائــب الــرئـيــس اإلقـلـيـمــي ألعـم ــال «مـي ــرك» بمجال
الــرعــايــة الـصـحـيــة فــي منطقة الـشــرق األوس ــط وأفــريـقـيــا وتــركـيــا
وروس ـي ــا وب ـل ــدان راب ـط ـ ــة ال ـ ــدول ال ـم ـس ـت ـق ـلــة؛ وي ــاس ــر قــري ـشــي،
ال ـع ـضــو ال ـم ـن ـتــدب ل ـشــركــة م ـن ــزل ل ـخــدمــات ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة،
وإرن ـســت بـيـت ــر فـيـشــر ،سـفـيــر جـمـهــوريــة ألـمــانـيــا االتـحــاديــة لــدى
دولــة اإلم ــارات ،والـبــروفـيـســور فــرانــك ستانجينبيرج هــافــركــاه،
رئـيــس المجلس التنفيذي والمجلس العـائلي فــي شــركــة «إي
ميرك كاي جي».

دعم المرضى

وتركـز مـبـادرة «روان» على دعـم المرضى المصابين بالتصلب
المتعدد ،وهـو اضطراب عصبي شـائع يعـاني منـه أكثـر مـن 2.3
مليون شخص حـول الـعـالم ،وكذلك السرطان ،وهو السبب
الــرئـيــس لـلــوف ــاة عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم ،حـيــث تسبب بــوفــاة 10
ماليين شخص تقريبـاً فـي عـام .2021
وشـهــد قـطــاع األدوي ــة ت ـط ــوراً كـبـيــراً فــي دولــة اإلم ــارات خالل
ال ـس ـنــوات الـعـشــر الـمــاضـيــة بـفـض ــل ال ــدع ــم الـحـكــومــي الـهــائــل،
وتوجيهات القيادة اإلماراتية الرشيدة لتقديم خدمات صحية
عــالـمـيــة ال ـم ـس ـتــوى ان ـس ـجــامــاً م ــع رؤيـ ــة  ،2021وتـفـخ ــر ش ــركــة

» خالل توقيع االتفاقية في الجناح األلماني | تصوير :زافير ويلسون

االتفاقية

جزء من مبادرة «روان»
وتضم وزارة الصحة
و«ميرك» و«منزل»

«مـ ـي ــرك» ب ـم ـســاه ـم ـت ـهــا ف ــي هـ ــذا ال ـن ـم ــو م ـنـ ــذ بـ ــدء ن ـشــاط ـهــا فــي
اإلمارات عام .2007
وق ــال الــدك ـتــور أم ـيــن بــن حـسـيــن األم ـي ــري« :تـتـمـث ــل رســالـتـنــا
فــي توفير أعـلــى معايير الــرعــايــة الصحية للمجتمع اإلمــاراتــي،
وفــي إطــار هــذه الــرســالــة ،وتماشياً مــع األجـنــدة الوطنية لدولة
اإلمارات ،ال تدخر الوزارة جهداً لمعالجـة السـرطان واألمراض
المستعصية األخـرى لضمان حياة أطول وأكثر سعادة وصحة
للجميع».
وأضاف« :إن التعاون مع مبادرة «روان» يتيح توفير أحدث
األدويـ ــة لـجـمـيــع أب ـنـ ــاء مـجـتـمـعـنــا ،وتـحـسـيــن مـسـتــوى الــرعــايــة
الـصـحـيــة فــي دول ــة اإلم ـ ــارات ،م ـش ـيــراً إل ــى أن ال ـم ـبــادرة تشمل
جميع المرضى المقيمين على أرض دولة اإلمارات».

تطوير األدوية

وق ـ ــال رم ـ ــزي م ـ ــراد« :ت ـت ـم ـثــل أول ــوي ـت ـن ــا الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي اك ـت ـشــاف
وت ـط ــوي ــر األدوي ـ ــة ال ـم ـب ـت ـكــرة ،وت ــوس ـي ــع ن ـط ــاق وص ـ ــول الـمــرضــى
إليها ،وبالتالي تحسين حياتهم ،وتتماشى مبادرة «روان» مع
هذه المهمة وكذلك مع رسالة وزارة الصحة ووقاية المجتمع
التي تركز بالدرجة األولــى على تعزيز معايير رعــايــة المرضى،
وتوفير البيئة المواتية لالبتكار ،وتوفير أعلى مستويات الرعاية
الصحية للجميع».
وكجزء من االتفاقية ،سيتم توريد األدويـة عنـد الطلـب
ل ـل ـمــرضــى ال ــذي ــن ال يـسـتـطـيـعــون ت ـحــمّ ــل تـكــالـيـفـهــا ،وذل ــك
م ــن خـ ــال ال ـت ـع ــاون ب ـي ــن «مـ ـي ــرك» وال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـخ ـيــريــة
المختلفـة.
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«إكسبو» ..شغف الرقمنة

دبيـوائلنعيم
أك ــد ري ـح ــان أس ــد ،الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ل ـبــرامــج الـفـعــالـيــات ف ــي إكـسـبــو
 2020دب ــي أن ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد ب ــن راشـ ــد آل مـكـتــوم
نــائــب رئ ـيــس ال ــدول ــة رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء حــاكــم دب ــي ،رع ــاه الـلــه،
عـنــدمــا قــدمــت دبــي السـتـضــافــة إكـسـبــو وعــد سـمــوه بــأن إكـسـبــو 2020
دبي سيقدم التجربة الرقمية األكثر تقدماً في تاريخ معارض إكسبو
ال ــدول ـي ــة ،وي ــوف ــر إك ـس ـبــو االف ـت ــراض ــي تـمـثـيـا ً ش ـي ـقــاً ل ـل ـحــدث الـفـعـلــي،
ي ـم ـكــن ل ـل ــزوار ال ــوص ــول إل ـي ــه وال ـت ـف ــاع ــل م ـع ــه ب ـس ـهــولــة خـ ــارج ح ــدود
الموقع الفعلي ،وهذا ما تحول إلى حقيقة واقعية ،حيث منذ بداية
إكـسـبــو حـتــى اآلن بـلــغ عــدد ال ــزي ــارات االفـتــراضـيــة أكـثــر مــن  30مليون
زيــارة منها  % 60منها للحفالت و % 30لألجنحة و % 10للفعاليات
الخاصة باألطفال ،مبيناً أن ثمة منظومة معلوماتية تقنية متكاملة
ف ــي ع ــرض ال ـم ـح ـتــوى ال ـث ــري لـفـعــالـيــات وأح ـ ــداث وأن ـش ـطــة الـمـعــرض
العالمي.

زيارات افتراضية

وقــال ريـحــان خــال اإلحــاطــة اإلعــامـيــة رداً على ســؤال «الـبـيــان» :دبي
مدينة متقدمة عالمياً في مجال التقنية وفي إكسبو نستخدم تقنية

الذكاء االصطناعي في الموقع اإللكتروني وجميع المنصات التابعة
إلكـسـبــو ،بـهــدف تـلـبـيــة رغـبــات الـجـمـهــور وجـعــل ال ــزي ــارات االفـتــراضـيــة
أق ـ ــرب لـ ـل ــواق ــع ،ح ـي ــث ق ـم ـن ــا ب ـت ـص ـم ـيــم ال ـم ـن ـص ــات ل ـج ـع ــل ال ـج ـم ـه ــور
ي ـش ـعــرون بــالــدهـشــة والـمـتـعــة خ ــال ال ــزي ــارات االف ـتــراض ـيــة وأق ــرب مــا

ريحان أسد:

% 85

من المشاهدات االفتراضية عبر
الهواتف الذكية

% 60

من الزيارات عن بعد للحفالت

% 30

لألجنحة

% 10

لفعاليات األطفال

تكون للواقع ،وكانت النتائج مبهرة إذ تعكس عدد هذه الزيارات التي
حققت رقماً غير مسبوق من أكثر من  180بلداً حول العالم حقيقة
أن هذه النسخة من إكسبو هي النسخة األكثر تقدماً رقمياً.

خالل الهواتف الذكية و % 10عبر الحواسيب و % 5من خالل األلواح
الذكية ،مشيراً إلى أنه يتم تحليل هذه البيانات للوقوف على معرفة
ماذا يرغب الجمهور وتعزيز المحتوى بحسب التطلعات.

تلبية التطلعات

قائمة

وتـ ــابـ ــع :ن ـق ــوم ب ـع ــرض ال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـم ـت ـن ــوع ــة ف ــي إك ـس ـب ــو دبـ ــي عـلــى
ج ـم ـيــع ال ـم ـن ـص ــات وال ـت ـط ـب ـي ـق ــات ال ـخ ــاص ــة ب ــال ـح ــدث ال ـع ــال ـم ــي ،وي ـتــم
إدارة الـمـحـتــوى بـتـقـنـيــات الــذكــاء االصـطـنــاعــي لـتـلـبـيــة رغ ـبــات الــزائــريــن
وفقاً للسلوكيات االفتراضية لديهم ،بحيث نلبي شغف الجميع بال
استثناء باختيار المنصات المفضلة لديهم في مشاهدة الفعاليات،
الفتاً إلى أنه في بداية إكسبو كانت الزيارات االفتراضية  % 65للذكور
و % 35لإلناث وقبل حوالي أسبوع بات  % 50لكل من الذكور وكذلك
لإلناث.

 6ماليين

وأشار إلى أن أكثر من  6ماليين شخص شاهدوا حفل افتتاح إكسبو
دب ــي ع ــن ب ـع ــد ،و 4.1م ــاي ـي ــن زي ـ ــارة اف ـت ــراض ـي ــة ل ـح ـفــل ال ـف ـن ــان كــاظــم
ال ـس ــاه ــر ح ـت ــى اآلن ،و 3.9م ــاي ـي ــن زي ـ ــارة اف ـت ــراض ـي ــة ل ـح ـفــل الـمـغـنـيــة
العالمية المعروفة ،إليشيا كيز ،الذي أقيم مؤخراً في إكسبو دبي،
كما بلغ عــدد الــذيــن حملوا تطبيق إكسبو مــن الـمــوقــع حــوالــي نصف
مليون شـخــص ،ويمكن مشاهدة أحــداث إكسبو بــالــواقــع االفتراضي
بتقنية ثالثية األبعاد.
وأوضح ريحان أسد أن  % 85من المشاهدات االفتراضية تأتي من

وأش ـ ـ ــار أس ـ ــد إل ـ ــى أن ق ــائ ـم ــة ال ـ ـ ــدول ال ـع ـش ــر الـ ـت ــي ت ـت ـص ــدر الـ ــزيـ ــارات
االف ـت ــراض ـي ــة ،ه ــي عـلــى ال ـت ــوال ــي :اإلم ـ ــارات ،ال ـه ـنــد ،الـفـلـبـيــن ،مـصــر،
ال ـس ـع ــودي ــة ،ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ــري ـك ـي ــة ،إنــدون ـي ـس ـيــا ،ال ـب ــرازي ــل،
المكسيك ،بنغالديش.

متابعة يومية

وأكدت شونا ماكغي نائب رئيس االتصال في إكسبو  2020دبي ،أن
سالمة الجميع فــي المعرض العالمي مــن عارضين وزوار وموظفين
يـعـتـبــر أول ــوي ــة وه ـن ــاك ع ـمــل ي ــوم ــي وم ـتــاب ـعــة ع ــن ك ـثــب م ــع ال ـج ـهــات
الـصـحـيــة لـتـحـقـيــق ه ــذه ال ـغــايــة ،والـتـشــديــد عـلــى اإلج ـ ــراءات الـصـحـيــة
ولـبــس الـكـمــامــات ،وال ـحــرص عـلــى تـعـقـيــم جـمـيــع األم ــاك ــن ،حـيــث إن
مــوقــع الـحــدث الــدولــي مــزود بمحطات تعقيم مـتـطــورة ،ويـطـلــب من
الزوار تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.
وذكرت أنه تم تعليق بعض الفعاليات مؤقتاً التي تتطلب التقارب
أو االتصال المباشر بين العاملين مثل االستعراضات والفنون األدائية
للفنانين المتجولين ،وذلك كإجراء وقائي قصير األجل ،مشيرة إلى
أن إكسبو  2020دبي ،يحرص منذ بداية الجائحة ،على تطبيق جميع
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية الوقاية من «كوفيد .»19

«الكليات والمراكز البحثية» جديد «جامعة المستقبل»
العين-البيان
تـنـظــم جــامـعــة اإلمـ ــارات مـعــرض «الـكـلـيــات وال ـمــراكــز الـبـحـثـيــة»،
بـجـنــاحـهــا  -جــامـعــة المستقبل  -فــي الـفـتــرة مــن ديـسـمـبــر 2021
وحتى مــارس  2022إلبــراز برامجها وأنشطتها خــال مشاركتها
في الحدث الدولي.
وأفـ ــاد ال ـقــائ ـمــون عـلــى ال ـم ـعــرض أن ــه يـعـتـبــر واج ـه ــة الـجــامـعــة
أمــام المجتمع المحلي ،والــذي ُيـعــزز مــن دورهــا كمركز إلنتاج
الـمـعــرفــة مــن خ ــال الـبـحــث الـعـلـمــي وال ـبــرامــج األكــاديـمـيــة الـتــي
ت ــدع ــم ط ـم ــوح ــات ال ـج ــام ـع ــة ب ـ ــأن ت ـك ــون مـ ــركـ ــزاً ل ــاب ـت ـك ــار وب ـن ــاء
المعرفة العلمية ،حيث يتم من خالله إبراز الجهود واألنشطة
الـبـحـثـيــة لـلـبــاحـثـيــن وال ـط ـل ـبــة ع ـبــر ع ــروض تـقـنـيــة وت ـج ــارب حـيــة.
ويتم في جناح جامعة اإلمــارات في إكسبو  2020دبــي تنظيم
م ـع ــارض م ــؤق ـت ــة ل ـج ـم ـيــع ك ـل ـي ــات ال ـج ــام ـع ــة وم ــراك ــزه ــا الـبـحـثـيــة
لـعــرض اإلن ـجــازات واالبـتـكــارات أم ــام زوار الـجـنــاح ،حـيــث سيتم
ت ــدش ـي ــن ه ـ ــذه الـ ـمـ ـع ــارض ب ــداي ــة ب ـم ـع ــرض ال ـع ـل ــوم ل ــإن ـج ــازات
ال ـب ـح ـث ـيــة وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة الـ ــذي ت ـن ـظ ـمــه ك ـل ـيــة ال ـع ـل ــوم ف ــي جــامـعــة
اإلمـ ـ ـ ــارات ب ـم ـش ــارك ــة ط ـل ـب ــة ال ـك ـل ـي ــة وال ـب ــاح ـث ـي ــن وأع ـ ـضـ ــاء هـيـئــة
التدريس.

» جامعة اإلمارات تعرض الرؤى
والطموحات في إكسبو | البيان

رؤى

وستعرض هــذه المعارض المتنوعة رؤى وطموحات الجامعة،
إليجاد الحلول العلمية للتحديات المجتمعية ،من خالل بحوث
علمية نوعية متصلة باألولويات االستراتيجية الوطنية .كما ُتعد
ه ــذه ال ـم ـع ــارض فــرصــة أم ــام الـبــاحـثـيــن وأع ـض ــاء هـيـئــة الـتــدريــس
لـبـنــاء ش ــراك ــات مـجـتـمـعـيــة فـعــالــة م ــن خ ــال ال ـت ــواص ــل والـنـقــاش
اإلي ـج ــاب ــي م ــع ز ّوار ج ـن ــاح ال ـج ــام ـعــة ف ــي م ـع ــرض إك ـس ـب ــو ،حـيــث
سيقوم الباحثون وأعضاء التدريس باإلضافة إلى طلبة التعليم
ال ـع ــال ــي والـ ــدراسـ ــات ال ـع ـل ـيــا ب ـع ــرض ن ـم ــاذج م ــن اإلن ـت ــاج الـبـحـثــي
داخل القاعة ُ
المتصلة بالجناح والتي ُتبيّن كيفية عمل كل منتج.

تعزيز

وت ـه ــدف ج ــام ـع ــة اإلم ـ ـ ــارات م ــن هـ ــذه ال ـم ـع ــارض ال ـم ـت ـن ــوع ــة إل ــى
تـعــزيــز سـمـعـتـهــا الـعــالـمـيــة ال ــرائ ــدة فــي مـجــال الـبـحــث الـعـلـمــي،
وإبــراز دورهــا وأنشطتها الرائدة والمتميزة أمــام ضيوف معرض
إك ـس ـبــو  2020دب ــي ال ـعــال ـمـي ـيــن م ــن األك ــادي ـم ـي ـي ــن وال ـبــاح ـث ـيــن،
إضــافــة إل ــى الـطـلـبــة الـبــاحـثـيــن عــن أفـضــل أمــاكــن ال ــدراس ــة الـتــي
تـسـهــم فــي دع ــم مـسـيــرتـهــم الـعـلـمـيــة الـمـسـتـقـبـلـيــة داخ ــل ســوق
العمل العالمية.

الدرون والروبوت ..من المطعم لمائدتك
دبي-البيان
أكد أونور إلجون ،نائب الرئيس للشؤون االستراتيجية في «طلبات» ،أن قطاع
توصيل الطعام قد حقق نمواً كبيراً إثر أزمة (كوفيد ،)19معتبراً أن عمال
تطبيقات التوصيل كانوا من أبطال فترة األزمة.
وأش ـ ــار إلـ ــى أن االبـ ـتـ ـكـ ــارات ال ـع ــدي ــدة ال ـت ــي ت ــم إن ـج ــازه ــا خـلــف
الـكــوالـيــس خــال األشـهــر الـثـمــانـيــة عـشــر الـمــاضـيــة أسـهـمــت في
تغيير مستقبل قطاع توصيل الطعام ،مؤكداً أنه تم إنجاز
ال ـك ـث ـيــر م ــن هـ ــذه االبـ ـتـ ـك ــارات ف ــي دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
الـخـلـيـجــي ،وأن ال ـهــدف هــو تـقـلـيــل الــوقــت الـمـسـتـهـلــك
فــي عملية التوصيل وصــوالً إلــى حــالــة «مــن المطعم
ّ
«شكل إكسبو  2020دبي
لمائدتك» .وقال إلجون:
منصة مهمة استطعنا من خاللها عرض ابتكاراتنا
بصفتنا الشريك الرسمي لتوصيل الـطـعــام ،كما
مـ ّـثــل الـحــدث فــرصــة لـعــرض رؤيـتـنــا عــن مستقبل
ال ـط ـع ــام» .وواص ـ ــل إلـ ـج ــون« :ي ـش ـ ّـك ــل ال ـتــوص ـيــل
ب ــاس ـت ـخ ــدام ط ــائ ــرات ال ـ ــدرون ج ـ ــزءاً م ــن ال ـح ـ ّـل،
لـمــا يـمـتــاز ب ــه م ــن ســرعــة وان ـخ ـفــاض الـتـكــالـيــف،
استطعنا خــال فعاليات إكسبو  2020تجريب

تقنية أخرى وهي استخدام الروبوتات لتوصيل الطعام على نطاق واسع».

الوقت الضائع

واعـتـبــر أن الـتـكـنــولــوجـيــا تـقـلــل مــن الــوقــت ال ـضــائــع ،مــوض ـحــاً« :كـثـيــر من
وحدات السكن مرتفعة الطوابق ،وعند استعراض الخطوات الالزمة
لـخــدمــة تــوصـيــل الـطـعــام نـجــد أن عــامــل الـتــوصـيــل يـجــب أن يصل
إلــى الوجهة ،ثم يتحدّث مع أمــن المبنى ،وينتظر المصعد،
وي ـجــد ال ـش ـقــة ،تـسـتـطـيــع ال ــروب ــوت ــات ال ـي ــوم ال ـم ـســاعــدة فــي
تنفيذ بعض الخطوات من تلك العملية ،حيث سيكون
هـنــاك روب ــوت ــات عـنــد مــدخــل كــل ب ــرج ،ويـمـكــن لـعــامــل
التوصيل الــوقــوف ومسح رمــز االستجابة ،ثــم يتولى
الروبوت بقية الخطوات».

مستقبل هجين

وأكد أن «طلبات» تسعى لتحقيق نموذج هجين
ف ــي الـمـسـتـقـبــل ،ال ت ـحــل ف ـيــه ال ــروب ــوت ــات مـحــل
الـعـنـصــر ال ـب ـش ــري ،ب ــل تـتـضــافــر ج ـهــوده ـمــا مـعــاً
وت ـت ـكــامــل ل ـل ـق ـيــام ب ـخــدمــة تــوص ـيــل ال ـط ـع ــام إلــى
العميل بكفاءة.
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» تصوير :ناصر المنصوري ،سالم خميس ،أحمد عبيد ،غالم كاركر ،زافير ويلسون ،إبراهيم صادق ،أحمد بدوان والوكاالت

تمكين المرأة وأصحاب الهمم
وصناعة المستقبل

الرياضة في «إكسبو» ..هوية الشعوب 2-2

دبي-عدنانالغربي
تحتل الرياضة مكانة متميزة ضمن أجندة الفعاليات المتنوّعة التي
يستضيفها «إكـسـبــو  2020دب ــي» عـلــى م ــدار  6أشـهــر ،نـظــراً لــدورهــا
الفعّ ال بالمساهمة في تحقيق أهدافها السامية لخدمة اإلنسانية،
ومـنـهــا تـقــريــب الـشـعــوب وتـعــزيــز أه ــداف ال ـســام والـتـنـمـيــة والـتـقــدم
االج ـت ـم ــاع ــي وت ـم ـك ـيــن الـ ـم ــرأة وال ـش ـب ــاب وأصـ ـح ــاب ال ـه ـم ــم وص ـنــاعــة
مستقبل أفضل للمجتمعات ،بانية جسور التواصل بين الشعوب
ب ـصــرف ال ـن ـظــر ع ــن االخ ـت ــاف ــات الـثـقــافـيــة أو ال ـم ـع ـت ـقــدات الــدي ـن ـيــة أو
االنتماءات السياسية .تاريخياً ،قامت الرياضة ،بدور مهم لترسيخ
ثقافة السالم بين المجتمعات وتقديم النماذج الملهمة للشعوب،
فالرياضة ستظل ،إحدى أكثر األدوات فعالية لتغيير حياة الناس،
بأقل تكلفة ،وبتنوع كبير للترويج لقيم إكسبو  2020دبي ،وتحقيق
أهدافه ومبادئه.
أح ــد أب ــرز ه ــذه الـمـبــادئ األســاسـيــة والـقـيــم الـمـسـتــدامــة ،ال ـتــوازن
بين الجنسين ،الذي شكل أحد المحاور الرئيسية لفعاليات إكسبو
 2020دب ـ ــي ،ف ــال ــري ــاض ــة ت ــرس ــخ هـ ــذه ال ـق ـي ــم ال ـن ـب ـي ـل ــة ،وي ـم ـك ــن مــن
خاللها تمكين المرأة واالستفادة من أثرها اإليجابي على المجتمع،
كـمــا تـغــرس الــريــاضــة لــدى األط ـفــال خ ـيــارات أســالـيــب حـيــاة صحية،
وتـســاعــد عـلــى الـحـفــاظ الـصـحــة والـبـقــاء نـشـيـطـيــن ،وتـجـنــب اإلصــابــة
بــالـعــديــد مــن األمـ ــراض ،كـمــا تـســاعــد الــريــاضــة أص ـحــاب الـهـمــم على
االن ــدم ــاج ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،ل ــذل ــك ك ــان ــت ال ــري ــاض ــة م ـح ــوراً رئ ـي ـس ــاً فــي
الحدث الدولي.

» حمدة الحوسني تحقق حلمها
بلقاء يوسين بولت | البيان

في القلب

وع ـلــى م ــدار ال ـش ـهــور ال ـمــاض ـيــة ،ش ـهــدت الـفـعــالـيــات الــريــاض ـيــة الـتــي
نظمها «إكسبو  2020دبي» مشاركة مجتمعية واسعة ،حيث وصل
عدد المشاركين في سباق إكسبو للجري ألكثر من  10آالف مشارك
م ــن مـخـتـلــف الـجـنـسـيــات واألع ـم ــار ،كـمــا اس ـت ـضــاف ال ـح ــدث الــدولــي
نجوماً وأبطاالً ملهمين ،مثل اإليـفــواري ديديه دروغبا واألرجنتيني
ليونيل ميسي واألسطورة الكاميرونية روجيه ميال وغيرهم.
وكــانــت األلـعــاب الحكومية إحــدى أبــرز الفعاليات الــريــاضـيــة على
أج ـنــدة ال ـحــدث ال ــدول ــي ،وه ــي ن ـمــوذج مـبـتـكــر لـتــرسـيــخ روح الـعـمــل
كفريق ،والتعاون ،واالنضباط ،وهذه المهارات أساسية للمشاركة
الـمـسـتـقـبـلـيــة فــي األنـشـطــة الـجـمــاعـيــة ولـلـحـيــاة الـمـهـنـيــة ،ويـمـكــن أن
تحفز التماسك االجتماعي داخل المجتمع.
وم ــن خ ــال ال ــري ــاض ــة ي ــواص ــل «إك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي» ب ـ ّ
ـث ال ـق ــوة
اإلي ـج ــاب ـي ــة ال ـه ــائ ـل ــة ل ـل ـعــالــم ل ـي ـظــل ال ـش ـغ ــف ال ـك ـب ـيــر ب ـه ــا ي ــوح ــد بـيــن
ال ـنــاس ،ويـجـعــل الـعــالــم أكـثــر ش ـمــوالً لـلـجـمـيــع ،وأك ـثــر سـلـمـيــة من
خـ ــال م ــا ت ـت ـســم ب ــه ال ــري ــاض ــة م ــن ق ـي ــم ومـ ـبـ ــادئ .وي ـم ـث ــل أص ـح ــاب
الـهـمــم ،ركـيــزة أســاسـيــة مــن الـفـعــالـيــات الــريــاضـيــة والمجتمعية في
«إكـسـبــو  2020دب ــي» ،حـيــث يـعــدّ تمكين أصـحــاب الـهـمــم ،وتعزيز
آليات دمجهم في المجتمع ،من األهداف السامية التي يتطلع لها
الحدث الدولي.
وتعد فعالية الجري العائلي ،التي نظمها «إكسبو  2020دبي»،
لفائدة أصحاب الهمم ،بمشاركة أسطورة الجري الجمايكي يوسين
بولت ،من أجمل وأبــرز الفعاليات ،ضمن برنامج الحدث الدولي،
لــدعــم هــذه الـفـئــة ،مــن أجــل بـنــاء مستقبل أكـثــر إشــراقــاً .كـمــا حقق
«إك ـس ـب ــو  2020دب ـ ــي» ،ح ـلــم ال ـب ـط ـلــة األول ـم ـب ـي ــة اإلم ــارات ـي ــة ،حـمــدة
ال ـح ــوس ـن ــي ،عـ ـ ــدّ اءة األول ـم ـب ـي ــاد الـ ـخ ــاص ،ب ــال ـح ــدي ــث واالل ـت ـق ــاء مــع
ملهمها يوسين بولت ،للمرة األولى ،تكريماً لها على إنجازاتها.

» طالل الهاشمي ومحمد الهاشمي خالل توقيع
اتفاقية إكسبو  -األولمبياد الخاص» | البيان

الرياضة سفيرة الشعوب في الجناح اإليطالي | البيان

» لويس فيغو يحمل كأس الشامبيونز ليغ في إكسبو | تصوير :ناصر المنصوري
» جانب من تكريم فاطمة سمورا
السكرتير العام لـ«فيفا» | البيان

دبي-البيان

إيطاليا ..تعزيز العالقات بين الشعوب

اس ـت ـث ـمــرت إي ـطــال ـيــا يــوم ـهــا الــوط ـنــي ف ــي إك ـس ـب ــو 2020إلبـ ــراز إم ـكــانــات ـهــا وإرث ـه ــا
الرياضي ،والتأكيد على دور الرياضة في تنمية العالقات بين الشعوب
وت ـغ ـي ـيــر ح ـي ــاة ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ل ــأف ـض ــل ،ح ـي ــث اس ـت ـض ــاف ال ـج ـنــاح
اإليطالي فعاليات «يوم الرياضة اإليطالية».
وشهدت الفعاليات مشاركة عدة شخصيات سياسية
وري ــاض ـي ــة إي ـطــال ـيــة يـتـقــدمـهــم لــوي ـجــي دي م ــاي ــو وزي ــر
الخارجية اإليطالي
ال ـ ــذي شـ ــدد ع ـل ــى دور ال ــري ــاض ــة ف ــي تـنـمـيــة
الـعــاقــات بـيــن الـشـعــوب ،واعـتـبــرهــا سـفــارة
شعبية متحركة تجوب كل أنحاء العالم
عبر الـمـشــاركــة فــي مختلف المناسبات
والمنافسات.

استقبال

كما استقبلت إيطاليا في جناحها
ف ــي «إك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي» عـ ــدداً
مـ ـ ــن أب ـ ـط ـ ــال ـ ـه ـ ــا ال ـ ـم ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــن ف ــي
أول ـم ـب ـيــاد ط ــوك ـي ــو ،2020بـهــدف
ت ـث ـم ـيــن إن ـج ــازات ـه ــم واس ـت ـع ــراض
تجربتهم لزوار الحدث الدولي.
وضمت قائمة األبطال ماركو
دي كوستانزو صاحب الميدالية
الـ ـب ــرون ــزي ــة فـ ــي م ـن ــاف ـس ــات س ـب ــاق

التجديف بــزورق رباعي «دون موجه الدفة» للرجال وأبــراهــام دي خيسوس كونيدو صاحب
ال ـم ـيــدال ـيــة ال ـب ــرون ــزي ــة ف ــي ال ـم ـصــارعــة وزن  97ك ـل ــغ ،وج ـيــورج ـيــا ب ــوردي ـن ـي ــون صــاحـبــة
برونزية رفع األثقال وزن تحت  64كلغ.

حوار مفتوح

وت ـحــدث األب ـطــال فــي ح ــوار مـفـتــوح عــن مـسـيــرتـهــم الــريــاضـيــة
والتحديات التي واجهتهم ورحـلــة نجاحهم الــرائـعــة في
أول ـم ـب ـي ــاد ط ــوك ـي ــو  ،2020ك ـم ــا شـ ــاركـ ــوا ف ــي جـلـســة
تــدريـبـيــة لــأطـفــال الــذيــن ت ـت ــراوح أع ـمــارهــم بـيــن 4
و 14عــامــاً ب ـهــدف إلـهــامـهــم وحـثـهــم عـلــى إتـبــاع
نمط حياة صحي.

قيمة

وك ــان ــت إي ـط ــال ـي ــا ح ـق ـقــت  40م ـيــدال ـيــة
ملونة في األلعاب األولمبية بطوكيو
بواقع  10ميداليات ذهبية ومثلها
ف ـض ـي ــة و 20م ـي ــدال ـي ــة ب ــرون ــزي ــة،
وحلت في المركز العاشر عالمياً
على صعيد ترتيب الميداليات.
وأكـ ـ ـ ــد األبـ ـ ـطـ ـ ــال عـ ـلـ ــى ق ـي ـم ــة
تمثيل الرياضة في هذا الحدث
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي ك ـ ـق ـ ـنـ ــاة لـ ـلـ ـتـ ـب ــادل
الثقافي وأداة للدبلوماسية غير
الرسمية.
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رئيس وزراء كوت ديفوار:

مكون أساسي للتنمية
الرياضة ّ

» ريم الهاشمي وباتريك آتشي وديديه دروغبا خالل زيارة الجناح اإليفواري | البيان

دبي-البيان
أكد باتريك آتشي رئيس وزراء كوت ديفوار في تصريح لـ«البيان»
خــال زيــارتــه إلكسبو  2020دبــي ،بمناسبة احـتـفــال بــاده بيومها
ال ــوط ـن ــي أه ـم ـي ــة ال ـق ـط ــاع ال ــري ــاض ــي فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق أهـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ،م ـش ـي ــراً إلـ ــى أن ال ــري ــاض ــة أص ـب ـح ــت ص ـن ــاع ــة ،وأح ــد
المقومات الرئيسية فــي اقـتـصــادات الــدول ،ومـشــدداً على ضــرورة
اس ـت ـث ـم ــار ن ـج ــوم ال ــري ــاض ــة ل ـل ـت ــروي ــج ل ـل ـق ـضــايــا اإلن ـس ــان ـي ــة وتـحـقـيــق
األه ـ ــداف الـنـبـيـلــة ،وأض ـ ــاف :ن ـج ــوم ال ــري ــاض ــة ه ــم س ـف ــراء لـمـنـظـمــة
ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة ،ه ــم أي ـض ـ ًـا س ـف ــراء لـلـثـقــافــة وال ـس ــام وال ـن ــواي ــا

الحسنة بشكل عــام ،هــم أشـخــاص ملهمون يملكون الـقــدرة على
ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـج ـم ـهــور م ــن ج ـن ـس ـيــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،لــدي ـهــم شـعـبـيــة
واسـ ـعـ ــة ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،وعـ ـل ــى ه ـ ــذا األسـ ـ ــاس تـ ــم اخ ـت ـي ــار الع ـب ـنــا
األسـطــوري ديــديــه دروغـبــا ضمن الــوفــد الــرسـمــي لـبــادنــا للتعريف
بـكـنــوز ال ـكــوت دي ـفــوار الـثـقــافـيــة والــريــاضـيــة وم ــا نـقــدمــه لـلـعــالــم من
فــرص واعــدة فــي االستثمار .وأوضــح رئيس وزراء الـكــوت ديفوار
أن نجوم الرياضة وخاصة العبي كــرة القدم لعبوا دوراً
ً
مهما
في التعريف بالكوت ديفوار للعالم وقدموا أفضل صورة عنها
وعــن قــدرتـهــا فــي صـنــاعــة الـمــواهــب الــريــاضـيــة ،وأض ــاف :نـجــوم
كرة القدم نماذج ملهمة للشباب.

رئيسة «األولمبية الفرنسية»:

إكسبو يبرز اإلرث الرياضي للدول
دبي-البيان

تألق

وتــألـقــت حـمــدة الحوسني فــي المشهد الــريــاضــي ألصحاب
الـهـمــم ،حــاصـلــة عـلــى  17مـيــدالـيــة فــي األولـمـبـيــاد الـخــاص،
مـتـحــديــة ال ـص ـعــاب ،وح ــاص ــدة ل ــإن ـج ــازات .وع ــزز «إكـسـبــو
 2020دبـ ـ ــي» ،ش ــراك ـت ــه مـ ــع األول ـم ـب ـي ــاد ال ـ ـخـ ــاص ،بـعـقــد
اتـفــاقـيــة تـعــاون لــدمــج أصـحــاب الـهـمــم فــي الـمـجـتـمــع ،عبر
ال ــري ــاض ــة ،وتـشـجـيـعـهــم ع ـلــى ات ـب ــاع ن ـمــط ال ـح ـي ــاة الـصـحــي
ال ـم ـتــوازن ،ودع ــم صـحـتـهــم الـجـســديــة والـنـفـسـيــة ،وتنمية
مهاراتهم المرتبطة بالتواصل والعمل الجماعي ،وتعزيز
ثقتهم .وتتيح االتفاقية ألصحاب الهمم من ذوي اإلعاقات
الــذه ـن ـيــة أو ال ـن ـمــائ ـيــة ،تـسـهـيــل اس ـت ـخ ــدام م ــرك ــز الــريــاضــة
واللياقة والعافية إكسبو  2020دبي .وتتضمن االتفاقية،
ت ـم ـك ـي ــن أص ـ ـحـ ــاب ال ـه ـم ــم مـ ــن جـ ـ ــوالت ب ـ ــال ـ ــدراج ـ ــات ،مــع
مــرشــديــن مـتـخـصـصـيــن ،لــزيــارة أجـنـحــة ال ــدول المختلفة،
ومنصة اللياقة البدنية.
وأكد طالل الهاشمي ،المدير الوطني لألولمبياد الخاص
اإلم ــارات ــي ،أن إكـسـبــو  ،2020ق ــدم ف ــرص ــاً أك ـبــر ألصـحــاب
ال ـه ـم ــم ،ل ـل ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـح ــدث ال ـع ــال ـم ــي ،واالس ـت ـف ــادة
م ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات ك ــاف ــة ،وهـ ــي ت ــرج ـم ــة الس ـتــرات ـي ـج ـيــة دول ــة
اإلمارات ،في دعم وتمكين أصحاب الهمم.
وأوض ـ ـ ــح ال ـه ــاش ـم ــي أن االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـت ــي وض ـع ـت ـهــا
اإلم ــارات لفائدة أصـحــاب الهمم ،يقطفون ثمارها الـيــوم،
من خالل وجودهم في كافة المجاالت.
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تـفـخــر فــرنـســا بــإرثـهــا الــريــاضــي ،ال ــذي ي ـبــرز مـكــانـتـهــا الـتــاريـخـيــة
وإسهاماتها في الحركة الرياضية العالمية وفي أوروبا بشكل
خـ ّ
ـاص ،وخ ــال مـشــاركـتـهــا الـحــالـيــة فــي «إكـسـبــو  2020دبــي»
حــرصــت فــرنـســا أن تـسـتـعــرض نـجــاحــاتـهــا الــريــاضـيــة حـتــى تكون
نماذج ملهمة للعالم ،وتأكيداً للدور الذي تلعبه الرياضة في
تمكين المرأة والشباب والتنمية.
«البيان» التقت بريجيت إنريكيس ،رئيسة اللجنة األولمبية
الفرنسية وتـحــدثــت معها حــول دور «إكـسـبــو  2020دبــي» في
إب ــراز اإلرث الــريــاضــي ل ـلــدول الـمـشــاركــة وأهـمـيــة الــريــاضــة
فــي تمكين الـمــرأة والـشـبــاب وتحقيق أهــداف التنمية
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ــدامـ ــة ،حـ ـيـ ــث أك ـ ـ ــدت أنـ ــريـ ـكـ ـيـ ــس أن
ل ــدي ـه ــا اعـ ـتـ ـقـ ــاداً راس ـ ـخـ ـ ًـا أن ال ــري ــاض ــة تـلـعــب
دوراً اج ـت ـمــاع ـيـ ًـا رئ ـي ـس ـيـ ًـا وف ــاع ـاً ف ــي الـتـعـلـيــم
وال ـ ـت ـ ـمـ ــاسـ ــك االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وك ـ ــذل ـ ــك ال ـص ـح ــة
والتنمية المستدامة.
وأوض ـ ـح ـ ــت إن ــريـ ـكـ ـي ــس أن «إكـ ـسـ ـبـ ــو 2020
دبـ ــي» يـعـتـبــر ن ــاف ــذة م ـه ـمــة ع ـلــى ال ـع ــال ــم ل ـلــدول
والـ ـقـ ـطـ ــاعـ ــات الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ـيـ ــه ،وم ـن ـه ــا
قطاع الرياضة ،موضحة أن غالبية
الدول تحرص على تسليط الضوء
على إرثـهــا الــريــاضــي وإنـجــازاتـهــا،
وق ــال ــت إنـ ــه م ــن ال ـم ـه ــم لـفــرنـســا
ال ـ ـتـ ــواجـ ــد ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ــدث الـ ــدولـ ــي

الس ـت ـع ــراض تـجــربـتـهــا ل ـل ـعــالــم أوالً ،وال ـك ـش ــف ع ـمــا يـمـكــن أن
تقدمه مــن فــرص جــديــدة ،مشيرة إلــى أن فرنسا حــرصــت على
ال ـم ـشــاركــة ف ــي «إك ـس ـبــو  2020دب ــي» ألهـمـيـتــه ودوره كـنـقـطــة
الـتـقــاء وتــواصــل مــع الـعــالــم خـصــوصـ ًـا أنـهــا تـعــد مـحـطــة مهمة
في تاريخ الرياضة.
وصــرحــت إنريكيس أن الـمـشــاركــة فــي «إكـسـبــو  2020دبــي»
تــأتــي ضمن الخطة االستراتيجية للترويج الستضافة باريس
ً
استثنائيا ،ألنــه يتزامن مع
ألولمبياد  ،2024الــذي يعد حــدثـ ًـا
ال ــذك ــرى ال ـم ـئــويــة ع ـلــى اس ـت ـضــافــة فــرن ـســا ل ــأل ـع ــاب األول ـم ـب ـيــة
ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة ع ــام  ،1924م ـش ـيــرة إل ــى أن ال ــري ــاض ــة ت ـعــد إرث ـ ًـا
ثـقــافـيـ ًـا لـكــل دول ــة وأن فــرنـســا تـتـطـلــع مــن خ ــال ال ـتــواجــد في
إك ـس ـب ــو دب ـ ــي ل ـل ـت ــروي ــج إلم ـك ــان ــات ـه ــا وحـ ـسـ ــن إدارت ـ ـهـ ــا
لألحداث الرياضية.
وأك ـ ـ ــدت رئ ـي ـس ــة ال ـل ـج ـن ــة األول ـم ـب ـي ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة أن
«إكسبو  2020دبــي» يـعــزز الـشــراكــات والـتـعــاون بين
الدول ،وقالت :بكل تأكيد الرياضة مرادفة للتقدم،
المجتمع الــريــاضــي مجتمع صحي وواثــق ،الرياضة
ه ــي أداة لـلـتـنـمـيــة ،ن ـحــرص عـلــى تــوفـيــر بـيـئــة ريــاضـيــة
للطفل في سن مبكرة ،هذا يسهم في نجاح الطالب
وت ـك ــاف ــؤ ال ـ ـفـ ــرص .تـ ــم ان ـت ـخ ــاب بــري ـج ـيــت
إن ــري ـك ـي ــس رئ ـي ـس ــة ل ـل ـج ـنــة الــوط ـن ـيــة
األول ـم ـب ـي ــة وال ــري ــاض ـي ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
فــي يــونـيــو الـمــاضــي ،لـتـصـبــح أول
ام ـ ــرأة ت ـت ــول ــى هـ ــذا ال ـم ـن ـصــب فــي
تاريخها.

عمر شحادة :تغيير حياة الناس لألفضل

» األطفال وبطل العالم للشطرنج في لقطة جماعية | البيان

دبي-البيان
أك ــد ع ـمــر ش ـح ــادة ،ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـم ـشــاركــات الــدول ـيــة
ف ــي «إك ـس ـبــو  2020دبـ ــي» ،أن ال ــري ــاض ــة تــرســخ ال ـمــوضــوعــات
ال ـث ــاث ــة ال ـم ـح ــوري ــة ل ـل ـح ــدث الـ ــدولـ ــي ،وهـ ــي ال ـف ــرص وال ـت ـن ـقــل
واالستدامة ،مشيراً إلى أن هذه الموضوعات الثالثة ،ترتبط
ب ـغــال ـب ـيــة ت ـح ــدي ــات ع ـص ــرن ــا ال ـم ـل ــحّ ــة ،ف ــي إطـ ــار هـ ــدف رئ ـي ــس،
يتمثل فــي شـعــار إكـسـبــو  2020دبــي «تــواصــل الـعـقــول وصنع
المستقبل» ،موضحاً أن تنوع الفعاليات الرياضية وتعددها،
وت ـنــوع أهــدافـهــا لـخــدمــة اإلنـســانـيــة ،يـجـعــل ه ــذه الـنـسـخــة من
إكـسـبــو الــدولــي ،نسخة استثنائية بـكــل مــا تحمل الـكـلـمــة من

معان ،ويكسبها أهمية أكبر من أي وقت مضى ،فالتطورات
ٍ
ال ـت ــي ف ــرض ـه ــا ال ــواق ــع ال ـج ــدي ــد ف ــي ال ـع ــال ــم ،ب ــات ــت تـسـتــوجــب
عـلـيـنــا أن ن ـت ـحــد ل ـن ــواج ــه ال ـت ـح ــدي ــات ال ـج ــدي ــدة ،ع ـبــر ال ـت ـعــاون
وتــواصــل العقول ،مــن أجــل ُ
صنع مستقبل جــديــد ،وهــذا هو
جــوهــر إك ـس ـبــو  2020دب ــي ،ال ــذي يـتـجـســد ف ــي ش ـع ــاره أي ـضــاً.
وقــال شـحــادة :نجحنا خــال فــي وقــت قصير ،فــي استقطاب
أف ـض ــل الع ـب ـي ــن ف ــي ال ـع ــال ــم ف ــي ل ـع ـبــة ال ـش ـط ــرن ــج ،ال ـنــروي ـجــي
ماغنوس كارلسن ،والــروســي إيــان نيبومنياتشي ،بالرغم من
ك ــل ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا ال ـج ــائ ـح ــة ،وأظـ ـه ــرت اإلم ـ ــارات
قــدرتـهــا عـلــى تنظيم هــذا الـحــدث الـشـطــرنـجــي الـعــالـمــي ،الــذي
حظي بمتابعة الماليين حول العالم.

أهداف مجتمعية

وأض ـ ــاف :ي ــرك ــز إك ـس ـبــو  ،2020ع ـلــى ال ــري ــاض ــة ،ن ـظ ــراً ألهـمـيـتـهــا
ودورهـ ــا فــي تـحـقـيــق أه ــداف ــه الـمـجـتـمـعـيــة ،وقــدرت ـهــا عـلــى تغيير
ح ـيــاة ال ـن ــاس لــأف ـضــل ،فـهــي أي ـض ــاً أداة نــاجـعــة لـتـمـكـيــن ال ـمــرأة
والشباب وأصحاب الهمم ،وتحقيق الصحة والسعادة .وأوضح
عمر شحادة ،أن تعدد الفعاليات الرياضية في إكسبو ،2020
يــأتــي كــذلــك ضـمــن رؤي ــة دبــي لـجـعــل الــريــاضــة أسـلــوب حـيــاة في
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،ن ـظ ــراً ل ـم ــا ي ـش ـك ـلــه ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى م ـم ــارس ــة ال ـن ـشــاط
الـبــدنــي ،مــن أهـمـيــة فــي الـحـفــاظ عـلــى مـجـتـمــع صـحــي وحـيــوي،
وقــادر على الـعـطــاء .وأضــاف :حرصنا على تنظيم فعاليات في
مختلف الرياضات ،لتلبية مختلف األذواق ،في الشطرنج وكرة

ال ـس ـلــة وال ـبــول ـي ـنــغ وكـ ــرة ال ـق ــدم ،وال ـج ــري والـ ــدراجـ ــات الـهــوائـيــة
وغـيــرهــا ،بهدف تثقيف العالم حــول أهمية الــريــاضــة ،باإلضافة
إلى إبراز اإلرث الرياضي للدول المشاركة ،وهذه فرصة لألجيال
ال ـح ــال ـي ــة ،ل ـل ـت ـع ــرف ع ــن ق ـ ــرب ،ع ـل ــى س ـب ـي ــل الـ ـمـ ـث ــال ،ع ــن أول
ك ـ ــرة ق ـ ــدم فـ ــي ب ـط ــول ــة ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ،وأس ــاطـ ـي ــر س ــاه ـم ــت فــي
ال ـح ــرك ــة ال ــري ــاض ـي ــة ،م ـث ــل أسـ ـطـ ــورة ال ـش ـط ــرن ــج ال ـج ــورج ـي ــة نــونــا
جابرينداشفيلي ،أول امــرأة تحصل على لقب «األسـتــاذ الكبير»
فــي ع ــام  .1978وتــابــع :أهـمـيــة إكـسـبــو  ،2020أن ــه شــامــل ،نحن
ب ـص ــدد ال ـت ـعــريــف ب ـح ـض ــارات ،وال ــري ــاض ــة وال ـث ـقــافــة والـمــوسـيـقــى
جزء منها ،وكأنك فتحت موسوعة ويكيبيديا الكتشاف الدول،
والتعرف إلى حضارتها وإرثها.

١٤
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نهاية أسبوع مليئة بالمفاجآت
طــربـيــة مــن أغـنـيــاتـهــا ،كـمــا سـتـقــدم أيـضـ ًـا وصـلــة «طــرب
شــامـيــة» ،إل ــى جــانــب «مـيــدلــي» ألشـهــر أغـنـيــات الــدبـكــة
الـمـعــروفــة فــي فـلـسـطـيــن واألردن .ديــانــا الـتــي احـتـفـلــت
أخيراً بوصول عدد مشتركي قناتها على اليوتيوب إلى
 100ألف مشترك ،ستقدم في حفلتها المقبلة ،أغنية
«ل ـف ـل ـف ـن ــي» ال ـت ــي ك ـت ــب ك ـل ـمــات ـهــا ع ـم ــر س ـ ــاري ،ولـحـنـهــا
محمد بشار بينما تولى خالد مصطفى مهمة توزيعها
ً
موسيقيا ،حيث كانت الفنانة ديانا كرزون قد قدمتها
ألول مرة خالل مشاركتها الصيف الماضي في مهرجان
جرش للثقافة والفنون ،وال تزال األغنية تحقق أصداء
جماهيرية عالية.

دبي–غسانخروب
ليال عربية مطرزة بالدفء وأغنيات الشباب ،يقدمها
ٍ
م ـعــرض إكـسـبــو  2020دب ــي لـ ــزواره ،واعـ ــداً إيــاهــم من
خاللها بأجواء باهرة وعروض مليئة بالشغف واإليقاع
الـ ـشـ ــرقـ ــي ،الـ ـ ــذي ي ـط ــل ع ـل ــى ال ـج ـم ـه ــور وس ـ ــط أج ـ ــواء
م ــن ال ـف ــرح ال ـت ــي ي ـن ـثــرهــا ال ـح ــدث األروع ع ــال ـم ـي ـ ًـا عـلــى
رؤوس رواده عـلــى اخ ـتــاف ألـسـنـتـهــم ومـنــابـتـهــم .إلــى
جــانــب مــا يـقــدمــه الـمـعــرض الــدولــي يــومـيـ ًـا مــن عــروض
مــوسـيـقـيــة ،ي ـبــدو أن نـهــايــة األس ـب ــوع ال ـج ــاري سـتـكــون
مـلـيـئــة بــال ـم ـفــاجــآت ،ح ـيــث يـسـتـعــد الس ـت ـق ـبــال ال ـف ـنــان
المصري تامر حسني ،الذي سيطل على جمهوره من
ً
ً
غنائيا
برنامجا
على خشبة اليوبيل ،حامالً في جعبته
يحمل الكثير من التنوع واإلبـهــار .خــال الحفل
الـ ـ ــذي ي ـت ــوق ــع أن ي ـس ـت ـق ـط ــب أعـ ـ ـ ـ ــداداً ك ـب ـي ــرة،
وسـ ـيـ ـفـ ـت ــح ت ـ ــام ـ ــر حـ ـسـ ـن ــي أرش ـ ـي ـ ـفـ ــه ل ـي ـق ــدم
م ـج ـمــوعــة م ــن أغ ـن ـيــاتــه ال ـت ــي س ـبــق ل ـهــا أن
حلقت عــالـيـ ًـا فــي الـفـضــاء اإللـكـتــرونــي بعد
تحقيقها لماليين المشاهدات ،وكان تامر
حسني قد أعرب ،عبر حساباته على مواقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،ع ــن حـمــاســه لـلــوقــوف
ع ـل ــى خ ـش ـب ــة ال ـي ــوب ـي ــل فـ ــي مـ ـعـ ــرض إك ـس ـب ــو
 2020دبــي ،حيث كـتــب :الــوقــوف أمــام
م ـع ـج ـب ـي ــن مـ ــن ج ـم ـي ــع أن ـح ــاء
الـعــالــم ،هــو هــدف لكل
فنان يسعى للوصول
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة،
م ـ ـت ـ ـم ـ ـن ـ ـيـ ـ ًـا أن ي ـن ـش ــر
رس ــال ــة ح ــب وت ـقــديــر
لـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوره ال ـ ـ ـ ـ ــذي
وصفه بـ «الرائع».

رشاقة

مفاجآت معرض إكسبو  2020دبي ،لن تكون
مـ ـقـ ـصـ ــورة عـ ـل ــى ح ـف ـل ـت ــي الـ ـفـ ـنـ ــان تـ ــامـ ــر ح ـس ـنــي
وزميلته ديانا كــرزون ،حيث يستعد المعرض
الــدولــي السـتـضــافــة الـفـنــانــة الـلـبـنــانـيــة
م ـي ــري ــام ف ـ ــارس ،ال ـت ــي ع ــرف ــت عـلــى
الـ ـس ــاح ــة ب ــرش ــاق ـت ـه ــا وأغ ـن ـي ــات ـه ــا
الـ ـمـ ـتـ ـنـ ــوعـ ــة ،ال ـ ـت ـ ــي ن ـج ـح ــت
ف ـ ــي ت ـق ــدي ـم ـه ــا ب ـل ـه ـج ــات
عربية مختلفة وعلى
رأس ـ ـه ـ ــا ال ـل ـه ـج ـت ـيــن
الخليجية
والمغربية.
مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ـ ـ ــام ف ـ ـ ـ ــارس
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى
جـمـهــورهــا فــي  29ال ـجــاري ،لتقف
عـ ـلـ ــى خـ ـشـ ـب ــة ال ـ ـيـ ــوب ـ ـيـ ــل ،ويـ ـت ــوق ــع
أن ي ـس ـت ـق ـطــب ح ـف ــل م ـي ــري ــام ف ــارس
ال ـك ـث ـيــر م ــن ع ـش ــاق األغ ـن ـي ــة ال ـعــرب ـيــة.
ومع اقتراب حفلها في معرض إكسبو
 2020دبـ ـ ـ ــي ،بـ ـ ــدت مـ ـيـ ــريـ ــام ف ـ ــارس
ت ـع ـي ــش نـ ـش ــاط ـ ًـا ف ـن ـي ـ ًـا الف ـ ـت ـ ـ ًـا ،ح ـيــث
ان ـت ـه ــت أخـ ـيـ ــراً م ــن ال ـم ـش ــارك ــة فــي
م ـه ــرج ــان س ــاون ــدس ـت ــورم ،ال ــذي
أقيم فــي العاصمة السعودية
الــريــاض ،ونجحت فــي تقديم
ح ـفــل ج ـمــاه ـيــري رفـ ــع ش ـعــار
«كــامــل الـعــدد» بعد وقوفها
أمام ما يزيد على  200ألف
شخص.

طرب

غـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد ع ـ ــن
س ـ ـ ــاح ـ ـ ــة الـ ـ ـيـ ـ ــوبـ ـ ـيـ ـ ــل،
وتـحــديــداً عـلــى مسرح
دب ــي مـيـلـيـنـيــوم ،الــواقــع
ب ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــرب مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ــاح ـ ـ ــة
ال ـ ـفـ ــرسـ ــان ،س ـت ـق ــف ال ـف ـن ــان ــة
األردنية ديانا كرزون ،والتي
سـ ـتـ ـطـ ــل ع ـ ـل ـ ــى جـ ـمـ ـهـ ــورهـ ــا
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة ذات ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا،
لتقدم«تنويعات»

أساطير الهند ..موسيقى من زمن آخر اليوم
دبي-البيان
يحيي الموسيقار إيه .آر .رحمان ،الحاصل على جائزة غرامي
وج ــائ ــزة األوس ـك ــار ح ـف ـاً خــاصـ ًـا مــع كــوكـبــة مــن أل ـمــع أســاطـيــر
ون ـج ــوم ال ـمــوس ـي ـقــى ف ــي ال ـه ـن ــد ،ال ـي ــوم ،ح ـيــث ي ـق ــام ال ـعــرض
ال ـمــوس ـي ـقــي ف ــي ح ــدي ـق ــة ال ـي ــوب ـي ــل ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـثــام ـنــة
مـســا ًء بتوقيت اإلم ــارات ،وهــي الـمــرة األول ــى الـتــي يحيي فيها
إيه .آر .رحمان حفالً ً
حيا منذ حوالي سنتين ،ويجمع الحفل
الـفــريــد بـيــن الـمــايـسـتــرو الـمــوسـيـقــي مــع األس ـطــورة هــاريـهــاران
ال ــذي ق ــدم ع ــدة أع ـمــال مــوسـيـقـيــة نــاجـحــة مـتـتــالـيــة مــن تــألـيــف

» إيه .آر .رحمان

ال ـم ــوس ـي ـق ــي ح ــائ ــز ج ــائ ــزة األوس ـ ـك ـ ــار .ال ـح ـف ــل س ـت ـق ــدم خــالــه
مــوسـيـقــى مــن زم ــن آخ ــر وغـيــر مـعـتــاد سـمــاعـهــا إال مــن أفـضــل
الموسيقيين العالميين.

وشيفانغ .كما سيضم الحفل بعض المؤلفات المالياالمية
وال ـت ــام ـي ـل ـي ــة ال ـم ـح ـب ــوب ــة ل ـل ـمــوس ـي ـقــار إي ـ ــه .آر .رحـ ـم ــان ،وال ـت ــي
يقدمها مع كامل أعضاء الفرقة.

شهرة

شعور

كما يضم الحفل كذلك المخرج الموسيقي رانجيت باروت،
وال ـم ـم ـثــل وال ـمــوس ـي ـقــي ال ـه ـنــدي أن ــدري ــا جـيــريـمـيــا ،م ــع بـعــض
مؤدي األصــوات الغنائية في األفالم المشهورين وهم :بيني
دايال ،وجونيتا غاندي ،وهاريشاران ،وجافيد علي ،وشويتا
موهان ،وراكشيتا سوريش ،باإلشتراك مع مؤدي الراب باليز

وقال إيه .آر .رحمان« :إنه شعور خاص ً
حقا أن أعود لالنطالق
م ـجــدداً وأق ــدم حـفـاً فــي إكـسـبــو  2020مــع بـعــض المطربين
وعازفي اآلالت المفضلين لدي ،لنقدم ذخيرة ثالثة عقود من
مؤلفاتي الموسيقية! سنقدم العرض األول ألكبر مشاريعنا
الموسيقية من أجلكم ،هل أنتم مستعدون؟».

١٥
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يجسد إبداع
«العيالة» ..وثائقي ّ
المواهب اإلماراتية

دبي-البيان
ش ـه ــد م ـع ــال ــي ح ـس ـي ــن بـ ــن إبـ ــراهـ ـيـ ــم الـ ـحـ ـمـ ــادي وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة
وال ـت ـع ـل ـيــم ،وال ــدك ـت ــور مـحـمــد ال ـم ـعــا وك ـي ــل ال ـ ــوزارة لـلـشــؤون
األك ــادي ـم ـي ــة ،وال ــدكـ ـت ــورة آم ـن ــة ال ـض ـح ــاك ال ـش ــام ـس ــي الــوك ـيــل
الـمـســاعــد لـقـطــاع الــرعــايــة وب ـنــاء ال ـق ــدرات ،وع ــدد مــن قـيــادات
الوزارة؛ الفيلم الوثائقي «العيالة» ،الذي تم عرضه في قاعة
«تـيــرا» بـمـعــرض إكـسـبــو  2020ضـمــن فـعــالـيــات أسـبــوع التعلم
والمعرفة.
وتـفـقــد مـعــالــي الــوزيــر مـعــرض الـصــور الـتــراثـيــة ال ــذي يجسد
قيمة اإلبداع والمواهب لدى الطلبة ،كما حضر عرض العيالة
وأهازيجهم التراثية المعبرة عن الفن واإلبــداع ،ويمثل فيلم
العيالة ثمار مبادرة رحلة اكتشاف المواهب التي أطلقتها وزارة
التربية والتعليم ،لتطوير وصقل مواهب وقــدرات الطلبة في
م ـجــاالت الـمــوسـيـقــى وال ـم ـســرح وال ـف ـنــون الـبـصــريــة والـتــراثـيــة
وال ـس ـي ـن ـم ــا والـ ـشـ ـع ــر ،وف ـ ــق أرق ـ ــى ال ـم ـس ـت ــوي ــات وع ـل ــى
ي ــد نـخـبــة م ــن الـمـتـخـصـصـيــن وال ـم ــدرب ـي ــن السـتـنـهــاض
الطاقات اإلبداعية لدى الطلبة عبر مسارات صممت
بـعـنــايــة لـتـعــزيــز وت ـطــويــر م ــواه ــب الـطـلـبــة وم ـهــارات ـهــم
األدبـيــة والفنية بما يتسق مــع رســالــة الــوزارة التربوية
ورؤيتها ألجيال اإلمارات.

فن

وح ـظ ــي ال ـف ـي ـلــم الـ ــذي ان ـت ـجــه طــاب

» آمنة الشامسي

وأوض ـح ــت ال ــدك ـت ــورة آم ـن ــة ال ـض ـحــاك ال ـشــام ـســي ،أن فـيـلــم
«العيالة» يؤكد قيمة الـمــواهــب لــدى الطلبة وأهمية تطويرها
واالهتمام بها ،حيث إن نجاحهم في تنفيذ الفكرة وتحويلها
إل ــى فـيـلــم يـتــم عــرضــه فــي م ـعــرض إكـسـبــو ال ــدول ــي ي ـعــزز قيمة
هــذا العمل خــاصــة أن العيالة مــن الـفـنــون الشعبية اإلمــاراتـيــة
ال ـعــري ـقــة وال ـج ـم ـي ـلــة ،وال ـت ــي ت ـبــرز إبـ ــداع ال ـف ـنــان ف ــي ال ـم ـجــاالت
الـمـخـتـلـفــة ،كـمــا أنـنــا يـجــب أن نـفـتـخــر بـمـثــل ه ــذه األع ـمــال من
الطلبة ألن هذه الفنون تم تأسيس قواعدها بيد األجداد الذين
يمثلون العراقة واألصالة.

تطوير

» حسين الحمادي مستمعاً إلى شرح أحد الطالب | البيان

ب ــرن ــام ــج «روائ ـ ـ ـ ــع» وأخ ــرجـ ـت ــه األس ـ ـت ـ ــاذة نــائ ـلــة
الـخــاجــة ،الـتــي تعتبر أول مـخــرجــة إمــاراتـيــة،
بــال ـت ـقــديــر واإلع ـج ــاب م ــن ال ـحــاضــريــن ،حـيــث
تـعــد «الـعـيــالــة» مــن الـفـنــون الشعبية
اإلمــارات ـيــة الـعــربـيــة األصـيـلــة ،وهــي

ع ـب ــارة ع ــن ف ــن جـمــاعــي يـتـضـمــن غ ـن ــاءً جـمــاعـيــاً ي ــؤدى فــي
كل المناسبات االجتماعية والوطنية ،كما أن فن العيالة
ب ــات فــي الـقــائـمــة الـتـمـثـيـلـيــة ل ـل ـتــراث الـثـقــافــي غـيــر ال ـمــادي
لمنظمة اليونيسكو ،ضمن الجهود الرامية لصون التراث
المعنوي.

وأضــافــت :القيمة المهمة من مثل هــذا الفيلم المستوحى
م ــن الـ ـم ــوروث ال ـش ـع ـبــي ال ـم ـح ـلــي ،ي ــؤك ــد أه ـم ـيــة ت ـب ـنــي مـثــل
هـ ــذه ال ـف ـن ــون ل ـل ـف ــت ن ـظ ــر ال ـج ـي ــل ال ـح ــال ــي ل ـه ــا ح ـت ــى تـمـثــل
إضافة لمعارفهم ،ومن خاللها يستطيعون تطوير قدراتهم
ومواهبهم وتشجيعهم عليها ألن العيالة تمثل جانباً مهماً
من الهوية ،وترتكز على أصالة ابن اإلمارات ،مبينة أن وزارة
الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم تـضـطـلــع ب ــدور مــؤثــر وم ـهــم ف ــي اكـتـشــاف
المواهب واإلمكانات والطاقات الكامنة ،وتعمل على دعمها
وتـنـمـيـتـهــا ،بـمــا يـنـعـكــس عـلــى شـخـصـيــات الـطـلـبــة وقــدراتـهــم
اإليجابية لتمكينهم من اإلبــداع والتجديد واالبتكار في كل
المجاالت ،وذلك عبر خطط وبرامج مدروسة يتم تنفيذها
عـلــى م ــدار ال ـع ــام لـبـلــوغ أق ـصــى م ــؤش ــرات ودرجـ ــات اإلب ــداع
والنجاح.

أطفال «فيرتوسوس»
دبي–غسانخروب
ه ــم ث ـل ــة م ــن األطـ ـفـ ــال ل ـه ــم ع ـم ــر ال ـ ـ ــورد ،ع ـش ـق ــوا ال ـمــوس ـي ـقــى
وتـمــددوا على أوتــار آالتهم ،وعلموا أصابعهم حرفية العزف،
بينما أعينهم تقرأ حركات السلم الموسيقي التي تأرجحت بين
سطور النوتة الموسيقية ،إنهم مــواهــب برنامج «فيرتوسوس
في فور بلس» الذين أطلوا على خشبة اليوبيل ،ليقدموا بعضاً
من روائع الموسيقى الكالسيكية ،والمقطوعات الخالدة ،التي
تربوا على جمالياتها بعد أن عشقوا أصواتها وتسلقوا سلمها
الموسيقي.
لـيـلــة مــواهــب «ف ـيــرتــوســوس» فــي الـمـعــرض ال ــدول ــي ،ارت ــدت
ثــوب األع ـيــاد وتــزيـنــت بــالـفــرح وال ـحــب ،وهــم الــذيــن أطـلــوا بكل
رشــاق ـت ـهــم وش ـغ ـف ـهــم ،ل ـيــراف ـقــوا أســاف ـهــم ال ـع ـظ ـمــاء بـيـتـهــوفــن
وفـيـفــالــدي ومـ ــوزارت ،حـيــث اخ ـت ــاروا مــن أرشـيـفـهــم جـمـلــة من
أبرز المقطوعات الموسيقية التي تنطق بفرح األعياد ومواسم
الجمال ،وهــو مــا تجسد أيـضــاً فــي سلسلة الـصــور التي رافقت
عروض مواهب «فيرتوسوس» .التي تؤمن بأن الموسيقى تمثل
«ل ـغ ــة عــال ـم ـيــة» يـفـهـمـهــا ال ـج ـم ـيــع ،ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن مـنــابـتـهــم
وألسنتهم.

عبقرية األداء
الموسيقي

ذاكرة

حصاد

ع ـلــى ال ـخ ـش ـبــة ،ح ـض ــرت مـقـطــوعــة «ال ـف ـص ــول األربـ ـع ــة» ،الـتــي
تـمـثــل واح ــدة مــن أب ــرز إب ــداع ــات الـمــوسـيـقــار اإلي ـطــالــي أنـطــونـيــو
لــوت ـش ـيــو ف ـي ـف ــال ــدي ،وال ـت ــي م ــا أن تـسـمـعـهــا ح ـتــى ت ــدق األرض
بـقــدمـيــك ،وتـقــع فــي غــرام الـمــوسـيـقــى الـكــاسـيـكـيــة ،لـمــا تتمتع
بـ ــه مـ ــن ان ـس ـي ــاب ـي ــه وعـ ــذوبـ ــة خ ــاص ــة فـ ــي إي ـق ــاع ــات ـه ــا وح ــرك ــات ـه ــا
ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ،ال ـت ــي ح ـم ـل ـهــا ف ـي ـفــال ـيــدي ك ــل أح ــاس ـي ـس ــه ،حـيــث
ت ــأرج ـح ــت مــوس ـي ـقــاهــا ب ـيــن ال ـب ــطء تـ ــارة وال ـس ــرع ــة تـ ــارة أخ ــرى،
لـتـعـبــر ع ــن ال ـش ـتــاء وردائـ ــه األب ـي ــض وعــواص ـفــه وغ ـي ـثــه ،وأزه ــار

ال ــرب ـي ــع ال ـم ـت ـف ـت ـحــة وح ـ ـ ــرارة ش ـم ــس ال ـص ـي ــف الـ ــاذعـ ــة ورائ ـح ــة
الصنوبر واحتفال الفالحين بلحظات الحصاد.
فيفالدي لم يكن يتيماً على الخشبة ،فقد حضر إلى جانبه
م ــوزارت ،وتـحــديــداً فــي مقطوعته «ســونــاتــا بيانو رقــم  »11التي
ت ـح ـظــى بـشـعـبـيــة الف ـت ــة ب ـي ــن ع ـش ــاق ال ـمــوس ـي ـقــى ال ـكــاس ـي ـك ـيــة،
والذين يعرفونها باسم «الحركة الثالثة» ،كونها تستفز اإليقاع
ب ـنــوع ـي ـت ـهــا ،لـ ــذا ي ـش ـعــر م ـس ـت ـم ـع ـهــا ب ــأن ـه ــا ق ــري ـب ــة م ــن مــوسـيـقــى
ـال .عـ ــن لـيـلــة
الـ ـمـ ــارشـ ــال ،ل ـم ــا ت ـح ـم ـل ــه مـ ــن وق ـ ــع م ــوس ـي ـق ــي عـ ـ ـ ٍ
م ــواه ــب «ف ـي ــرت ــوس ــوس» ل ــم ي ـغــب ب ـي ـت ـهــوفــن ،الـ ــذي ح ـضــر هــو
اآلخر عبر مجموعة من مقطوعاته الموسيقية التي جسد من
خــالـهــا عبقريته ،ال سيما تـلــك الـتــي تـجـســدت فــي «كونشيرتو
اإلم ـب ــراط ــور» ( ،)Piano Concerto No. 5 Emperorتـلــك
الـكــاسـيـكـيــة ال ـتــي يـعـتـقــد أن ـهــا آخ ــر كــونـشـيــرتــو مــوسـيـقــى بـيــانــو
قدمه بيتهوفن للعالم.

» مواهب شابة تألقت في الحفل | تصوير :ابراهيم صادق

مـ ــواهـ ــب «فـ ـي ــرت ــوس ــوس» لـ ــم ت ـب ـخ ــل فـ ــي م ــوس ـي ـق ــاه ــا وأن ــاق ـت ـه ــا
الـتــي أطـلــت بـهــا عـلــى الـحـضــور ،فـقــد سـعــت إل ــى تـقــديــم أفـضــل
م ــا تـمـتـلـكــه م ــن م ـعــرفــة وإي ـق ــاع ــات ،ل ـي ـج ـســدوا م ــن خــال ـهــا مــا
دأب عـبـقــري ال ـجــاز دي ــوك الـيـنـغـتــون عـلــى تــرديــده بــأنــه «إذا لم
تــؤرجـحــك الموسيقى فـهــي ليست مــوسـيـقــى» ،وقــد استطاعوا
مــن خ ــال عــرضـهــم أرج ـحــة الـجـمـهــور بـيــن مـقـطــوعــات خــالــدة،
ال تزال ترن في فضاء الذاكرة اإلنسانية ،وهو ما تعودت هذه
المواهب الصغيرة على صنعه دائماً في كل عرض يطلون به،
تـحــت ق ـي ــادة م ــاري ــان بـيـلــر ،ال ـتــي ســاهـمــت ف ــي تــأسـيــس الـفــريــق
المبدع الذي يقوم على أكتاف الصغار ،ليجسد العرض الذي
استضافه الحدث األروع عالمياً ،ذلك الشعار الذي رفعه على
ســدة الـمـســرح «نـحــن نـعــرض كـيــف يـمـكــن لعبقرية أطـفــالـنــا أن
تكون».
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رئيس التحرير المسؤول

مـنىبوسـمرة

حياكمـ
ّ
» أ.د .محمد أحمد عبد الرحمن

إكسبو والسفر عبر الزمن
ال ــزائ ــر لـمـعــرض إكـسـبــو  2020دب ــي سـيـكــون فــي غــايــة
االنبهار عندما يــزور جناح التنقل «ألــف» هــذا الجناح
ال ــذي يـمـنــح الــزائــر تـجــربــة افـتــراضـيــة آس ــرة ،عـ ْبــر رحـلــة
اسـتـثـنــائـيــة فــي تــاريــخ الـتـقــدم الـبـشــري ،تــربــط الـمــاضــي
بــالـمـسـتـقـبــل ،مــن خــال الـتـعــرف عـلــى أح ــدث تقنيات
الـ ـتـ ـنـ ـق ــل ،وط ـ ـ ــرق تـ ـف ــاع ــل الـ ـبـ ـش ــر فـ ــي نـ ـق ــل ال ـب ـض ــائ ــع
واألفـكــار والبيانات ،التي أصبحت الـيــومَ أكثر تعقيداً
من أي وقت مضى ،وتشرح الرحلة خبايا َ
الكون ،وما
يخفيه المستقبل في مجال النقل.
ـاب ال ــزائ ــري ــن ف ــي رحـلــة
وف ــي ه ــذا ال ـج ـنــاح ي ـتــمّ اص ـط ـحـ ُ
َ
ع ـب ــر الـ ــزمـ ــان والـ ـمـ ـكـ ــان ،ل ـي ـس ـت ـك ـش ـف ــوا طـ ـ ــرق ال ـت ـن ـقــل
ووســائـلــه ومــراحــل تـطــور ال ـمــواصــات ل ــدى الـبـشــريــة،
م ـن ــذ ال ـع ـص ــور ال ـق ــدي ـم ــة ح ـت ــى الـ ــوصـ ــول إلـ ــى ال ـم ــري ــخ
بـكــل تـفــاصـيـلـهــا ،ومــن أب ــرز ذلــك رحـلــة مـسـبــار األمــل،
الذي أطلقته دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام
2020م ،ووصــل إلــى م ــداره حــول كــوكــب الـمــريــخ في
فبراير 2021م.
يظهر هــذا الـجـنــاح مــدى الـتـقــدم الــذي أح ــرزه اإلنـســان
ف ــي ال ـم ـج ــاالت ال ـم ــادي ــة وال ــرق ـم ـي ــة ،وي ـع ــرض م ـعــالــمَ
تــاري ـخ ـيــة ت ـخــص الـتـنـقــل ف ــي ال ـت ــاري ــخ ال ـب ـش ــري ،وذل ــك
على جدار متعرج بطول  63متراً ،وفي الجناح يمكن
لـلــزائــر أن ي ـمــارس الـصـعــود إنْ رغ ــب فــي أكـبــر مصعد
للركاب في العالم ،هذا المصعد الذي ينقل أكثر من
 160شخصاً في وقت واحد.
تـبــدأ الــرحـلــة داخ ــل الـمـعــرض فــي الـجـنــاح المخصص
لـلـتـنـقــل ع ـبــر ال ـم ـك ــان والـ ــزمـ ــان ،الـ ــذي يـخـتـصــر أرب ـعــة
آالف وخـمـسـمـئــة عـ ــام ،ف ــي مـنـطـقــة سـ ــاروق الـحــديــد
األثـ ــريـ ــة ،وص ـ ــوالً إلـ ــى ي ــوم ـن ــا ه ـ ــذا ،م ـم ــا ي ــوف ــر ل ـل ــزوار
فرصة للتعرف على التقدم الهائل الذي أحرزته دولة
اإلمارات العربية المتحدة في السنوات الماضية ،في
الـمـجــاالت الـمـتـعـلـقــة بــالـتـنـقــل ،مــع مــراعــاة التسلسل
في العرض والوصف ،مما يوفر مادة علمية وتاريخية
شـيـقــة ل ـكــل م ــن لــديــه الــرغ ـبــة ف ــي م ـعــرفــة ال ـمــزيــد عــن
تاريخ وسائل التنقل وتطورها.

احتفاالت
زائران يرتديان زياً مميزاً في «إكسبو  2020دبي» في إطار موسم االحتفاالت بأعياد الميالد ورأس السنة | تصوير  :سالم خميس

فعاليات «إكسبو»

قصة خبرية

خوسيه غارسيا ..إبداع متفرد
إعداد:فاتنصبح

الوقت

العرض

المكان

10:15

اليوم الوطني
لطاجيكستان

ساحة الوصل

اليوم

13:00

تدويل التعليم العالي في
مصر :التحديات والفرص

جناح مصر

14:00
16:15

مهرجان بوتسوانا
الموسيقي

اليوم الوطني ألنغوال

ساحة الوصل

١٤:٠٠

مركز الرياضة واللياقة
البدنية والعافية

أوسي بارك

16:15

المخيمات الشتوية
لألطفال

غداً

تيرا
مدرج ّ

١٦:٠٠

فرقة باليه كازاخستان
الوطنية

مسرح دبي
ميلينيوم

١٩:٣٠

ليلة العيد األردنية – ديانا
كرزون

مسرح دبي
ميلينيوم

٢٠:٣٠

تامر حسني في إكسبو

مخيم مانشستر
سيتي لألطفال

منصة اليوبيل

فــن يــذكــر الـشـعــوب بـكــمّ الـجـمــال والــروابــط الـتــي تجمع
ف ــي م ــا بـيـنـهــم ،ه ـكــذا وص ــف ال ـف ـنــان اإلس ـب ــان ــي خــوسـيــه
كـ ــارلـ ــوس ف ـي ــاري ـخ ــو غ ــارسـ ـي ــا ،الـ ـ ــذي اس ـت ـع ــرض خ ــال
مـهــرجــان جــائــزة ال ـبــردة ،ضـمــن فـعــالـيــات إكـسـبــو 2020
دبــي ،إنـجــازاتــه الـمـتـفــردة فــي مـجــال الـفـنــون اإلســامـيــة.
ولفت موقع «آراب نيوز» ،إلى مدى تأثر غارسيا
بالفنانين السعوديين ،ومساهمتهم في
تطوير رؤيته لهذا الفن ،حيث حلت
ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة،
ض ـي ــف شـ ــرف ع ـل ــى ال ـم ـه ــرج ــان،
تكريماً لدعمها الفنون والثقافة
اإلســامـيــة ،ومـســاعـيـهــا إلدراج
الـ ـ ـخ ـ ــط ال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ع ـ ـلـ ــى ق ــائ ـم ــة
اليونيسكو لـلـتــراث العالمي غير
المادي .وأشار غارسيا في اإلطار،
ق ــائ ـاً« :أع ـش ــق تـقـنـيــة غــوادام ـي ـت ـشــي،
وهذا الشكل من أشكال الفنون ،حيث إني
حـيــن كـنــت أدرس الـتــاريــخ ،ومختلف تقنيات الـفـنــون،
اك ـت ـش ـف ــت ه ـ ــذا الـ ـفـ ــن ،ووقـ ـعـ ــت فـ ــي ح ـب ــه م ـن ــذ ب ــداي ــة
مشواري الفني».
ويعتبر غــوادامـيـتـشــي شـكـا ً مــن أشـكــال الـفــن ،الــذي
ي ـت ـي ــح اص ـط ـف ــاف ــات مـ ــن األلـ ـ ـ ــوان واألن ـ ـم ـ ــاط ال ـه ـن ــدس ـي ــة
ال ـم ـت ـك ــررة ع ـل ــى ج ـل ــود األغ ـ ـنـ ــام .وأتـ ـ ــاح ش ـغ ــف غ ــارس ـي ــا

بــال ـف ـنــون اإلس ــام ـي ــة ،دم ــج ك ــاف ــة ال ــرواب ــط ال ـت ــي تـجـمــع
الثقافة اإلســامـيــة وثقافته الـخــاصــة ،األمــر الــذي أسفر
عــن تـحــف فـنـيــة فــريــدة مــن نــوعـهــا .ولـفــت كــذلــك أوجــه
ال ـت ـش ــاب ــه ال ـت ــي ت ـج ـمــع ب ـي ــن ال ـع ــال ــم ال ـس ــام ــي ،ومــدي ـنــة
قرطبة اإلسبانية ،وما شكلته من حافز ،دفعه لتطوير
رؤي ـت ــه ال ـخــاصــة ف ــي إط ــار ف ـنــي .وت ـج ــدر اإلشـ ــارة إل ــى أنــه
يـمـكــن لـقـطـعــة فـنـيــة واحـ ــدة ،أن تـسـتـغــرق ع ــام ــاً كــامـا ً
إلنجازها.
ويشتهر مهرجان البردة بالزخرفة
اإلسـ ـ ــامـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـ ـخ ـ ـ ــط ال ـ ـعـ ــربـ ــي
وال ـش ـع ــر ال ـن ـب ـط ــي وال ـف ـص ـي ــح
وف ـ ـنـ ــون ال ـت ـص ـم ـي ــم ،ح ـيــث
حـ ــرص ع ـل ــى إب ـ ــراز ال ـف ـن ــون
اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وال ـ ـت ـ ــأك ـ ـي ـ ــد
ع ـ ـل ـ ــى أه ـ ـم ـ ـي ـ ــة ال ـ ـح ـ ـض ـ ــارة
اإلس ــام ـي ــة ال ـتــي ُتـعـظــم مــن
قـ ـي ــم الـ ـتـ ـسـ ــامـ ــح ،والـ ـتـ ـف ــاع ــل
اإلن ـســانــي ،وال ـح ـضــاري عـبــر هــذه
الـفـنــون الـتــي تعد تــراثــاً غنياً ســواء من
الناحية اإلنسانية ،أو الحضارية.
أقيمت ضمن المهرجان عروض أدائية وأخرى ألفالم
مستوحاة من العالم اإلسالمي ،تحكي قصصاً مُلهمة
و ُمـتـجــذرة فــي تــاريــخ المنطقة ،وتستهدف جماهير من
مـخـتـلــف االه ـت ـمــامــات وال ـف ـئــات الـعـمــريــة بـمــن ف ــي ذلــك
األطفال ،وتتضمن مجموعة من الرسوم المتحركة.

فيكتوريا..عودة
الطالب الدوليين
اح ـت ـف ـلــت واليـ ــة ف ـي ـك ـتــوريــا األس ـت ــرال ـي ــة ب ــإع ــادة ف ـتــح ال ـح ــدود
وعـ ــودة ال ـط ــاب الــدول ـي ـيــن إل ــى مــؤسـســاتـهــا الـتـعـلـيـمـيــة فــي
فعالية خاصة أقامتها في إكسبو  2020دبي.
واسـتـقـبــل أف ــراد مــن حـكــومــة فـيـكـتــوريــا ،الـشــريــك الـبــاتـيـنــي
ً
ضيفا
للجناح األسترالي في إكسبو  2020دبي ،أكثر من 50
مــن الجامعات اإلمــاراتـيــة وخــريـجــي المؤسسات التعليمية
فــي فـيـكـتــوريــا وال ـط ــاب اإلمــارات ـي ـيــن الــذيــن يـسـتـعــدون لـبــدء
رحلتهم الجامعية .وأتاحت الفعالية فرصة مميزة للجهات
الـمـعـنـيــة ف ــي ق ـطــاع الـتـعـلـيــم اإلم ــارات ــي لـلـتـعــرف عـلــى نـظــام
التعليم  ،بــاإلضــافــة إلــى اإلع ــان عــن الـفــرص الـتــي تتيحها
للطالب الراغبين بالدراسة فيها.
قــالــت فـيــونــا لـيـتــوس ،مــديــر التعليم الــدولــي فــي وكــالــة
جـ ـل ــوب ــال ف ـي ـك ـت ــوري ــا« :يـ ـش ـ ّـك ــل الـ ـطـ ــاب الـ ــدولـ ـيـ ــون مــن
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا جزءاً
ً
مهما من نسيج
بثقافات متعددة .فهم يعززون التنوع
فيكتوريا الغني
ٍ
األكــاديـمــي ويـســاعــدون الـطــاب المحليين على تنمية
مهاراتهم»( .دبي  -البيان)

وجه من «إكسبو»

ياسر..تجربة ثرية في «إكسبو»
دبي–مرفتعبدالحميد
يــاســر عـبــد الـصـبــور مــوســى شــاب طـمــوح لــم يـتــردد فــي الـمـشــاركــة فــي «إكـسـبــو 2020
دبــي» ،من خالل الجناح المصري الواقع بأرض الفرص ،معتبراً إياها فرصة عظيمة
إلظ ـه ــار ق ــدرات ــه وم ـه ــارات ــه ف ــي اسـتـضــافــة زوار ال ـح ــدث وإظ ـه ــار ك ــرم الـضـيــافــة وحـســن
استقبال الضيف والترحاب الذي يتميز به الشعب المصري.
ل ــم ي ـم ــض ع ـل ــى ق ــدوم ــه م ــن م ـص ــر ال ـش ـق ـي ـقــة إلـ ــى دول ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات وال ـم ـش ــارك ــة فــي
إكسبو 2020دبي سوى  4شهور كانت كافية ليتعلم فيها الكثير ،وكيف ال وهو يطلع
على العالم في قلب دولة ،ووجوده في إكسبو في حد ذاته وتعامله اليومي مع زوار
الحدث األبرز أكسبه الكثير من التجارب والمعارف فضالً عن تعلم اللغات المختلفة
للشعوب المتواجدة على أرض الحدث.

حـيـنـمــا وط ــأت قــدمــاه أرض اإلم ــارات أدرك لـمــاذا
ي ـع ـت ـب ــره ــا ال ـش ـب ــاب ال ـع ــرب ــي ب ـي ـئ ـ ــة آم ـن ـ ــة وم ـح ـف ــزة
للعيـش واألعـم ــال ،حيث أبـهــره التطوير الالفت
في جميع المجاالت الذي تحرص عليه اإلمارات
وال ـ ـف ـ ــرص ال ـم ـت ـس ــاوي ــة فـ ــي إي ـ ـجـ ــاد ف ــرص ــة ع ـمــل
مناسبة فضالً عن التسامح واحترام القانون في
مجتمع اإلمارات.
ويــرى ياسر أن توفير عناصر العدالة المعيشية
والــوظـيـفـيــة وال ـم ـســاواة فــي الـحـقــوق مــن أه ــم مـعــايـيــر
الـعـيــش الـكــريــم وال ـع ـمــل ،وه ــو نـهــج ســائــد فــي اإلم ــارات
التي تبدأ من حيث ينتهي اآلخرون.

ومـ ـنـ ــذ ال ـ ـيـ ــوم األول ش ـع ــر بـ ــارتـ ـيـ ــاح ك ـب ـي ــر وف ــرح ــة
بــاإلقــامــة ف ــي اإلم ـ ــارات ،وي ــرى أن إكـسـبــو دب ــي مــن
أن ـ ـجـ ــح ال ـ ـم ـ ـعـ ــارض ف ـ ــي الـ ـعـ ــالـ ــم حـ ـي ــث إنـ ـ ــه م ـب ـهــر
بالتنظيم الــرائــع إضــافــة إلــى اسـتـضــافــة مــا يـقــارب
 200دولة تحت قبة واحدة ،مشيراً إلى أن التنوع
الكبير في الجنسيات والوظائف ساهم في رغبته
في تطوير ذاتــه وتضخيم طموحاته ،حيث يطمح
إلى أن يصبح صاحب سلسلة مطاعم شهيرة تقدم
األفـضــل لــروادهــا ،الفـتـ ًـا إلــى أن اإلم ــارات نـمــوذج فريد
في العديد من األمــور أهمها توفير فــرص متنوعة للعمل
والتدريب والتطوير.

