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اإلمــــارات تحــتـفـي باليـــــــــوم العالمي لـ »لغة الضاد«

محمد بن راشد: الحفاظ على اللغة العربــــــــــية بحاجة لمبادرات أكثر من محاضرات

Ⅶ  دبي - البيان 

أطلق صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمناسبة اليوم 

العالمي للغة العربية منهجاً دراســياً متكاماًل 

للغــة العربية عبر موقع مدرســة يضم 1000 

فيديو تعلــيمي لكل المراحل الدراسية. وأكد 

سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع 

التواصــل االجتماعي »تويتــر«: »أن الحفاظ 

علــى اللغة العربيــة بحاجة لمبــادرات أكثر 

من محاضرات«، حيث قال سموه: »بمناسبة 

اليــوم العالمي للغــة العربية نطلــق منهجاً 

دراسياً متكاماًل للغة العربية عبر موقع مدرسة 

يضــم 1000 فيديو تعليمي لكافــة المراحل 

الدراســية، موقع مدرسة األكبر عربياً للتعليم 

اإللكتروني، واســتفاد منــه 60 مليون طالب 

خــالل عام واحد.. الحفاظ على اللغة العربية 

بحاجة لمبادرات أكثر من محاضرات«. 

وتحتفي دولة اإلمــارات باليوم العالمي للغة 

العربيــة حيث نظمت جامعات ومؤسســات 

على مســتوى الدولة العديد من الفعاليات، 

تأكيــداً على أهمية اللغة العربية وترســيخها 

في المجتمع.

شكر
ووجهــت معالي جميلة المهيري وزيرة دولة 

لشــؤون التعليم العام الشكر لصاحب السمو 

الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم على 

إطالق منهج دراســي متكامــل للغة العربية 

عبر موقع مدرسة يضم 1000 فيديو تعليمي 

لــكل المراحــل الدراســية. وقالــت معاليها 

في تدوينة عبر حســابها في »تويتر«: شــكراً 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم على هذه المبادرة القيمة.. نحن على 

ثقــة بأن هــذه المنصة ســتثري لغة وثقافة 

طلبتنا في جميع مراحلهم الدراسية.

منصة تعليمية
إلى ذلك أعلنت منصة »مدرســة« التعليمية 

الرقميــة المفتوحة للطالب العرب عن وضع 

دروس اللغــة العربيــة في متنــاول أكثر من 

50 مليــون طالــب عربي، ومتعلمــي اللغة 

العربيــة، وذلك بالتزامن مــع اليوم العالمي 

للغة العربية. 

مراحل
وتبــادر منصــة »مدرســة«، التي فــاق عدد 

العدد  منتسبيها مليوني مشــترك، ومتوسط 

اليومي للمشتركين الجدد فيها 6000 مشترك 

جديد من مختلــف أنحاء العالم خالل العام 

األول علــى انطالقهــا، إلى توفيــر المحتوى 

الجديد لدروس اللغــة العربية بالفيديو على 

عــدة مراحــل، تبــدأ أوالهــا بمجموعة من 

دروس أساســيات تعّلم اللغــة العربية، تليها 

المرحلة الثانية التي تنجز كل دروس اللــــغة 

العربية للمرحلة االبــــتدائية، وتشــكل %25 

من المحتوى الجــديد. فيما تغطي المرحلة 

الثالثة 50% من الدروس، وصوالً إلى المرحلة 

الرابعة واألخيرة التي توفر 1000 فيديو لكل 

المراحل الدراسية.

ويأتــي تطويــر المحتــوى التعليمــي لمادة 

اللغــة العربية من خالل العمــل على خطة 

متكاملة، ضمــن مقاربة خاصة وضعها فريق 

منصــة مدرســة، باالســتناد إلــى لجنة من 

الخبراء والتربويين، من معلمين ومشــرفين 

وأكاديمييــن وأســاتذة جامعييــن مختصين 

بتطويــر المحتــوى التعليمي للغــة العربية، 

بالتعاون مــع وزارة التربية والتعليم وجامعة 

زايد، حيث يعمل فريق منصة مدرســة على 

اللـــــغة  التعليمية لمادة  الــدروس  إعــداد 

العربيــة بالفيديــو بالكامــل بحثــاً وكتابــًة 

وتحريراً وتدقيقاً باالستناد إلى أفضل المعايير 

والممارسات. 

وتّم اختيار الدروس المدرجة لتتماشى مع 

المناهج والموضوعــات التي ُتدرَّس للطالب 

وفق مناهج تدريس اللغة العربية المعتمدة 

فــي عدد كبير من الدول في الوطن العربي، 

حيث روعي تطوير محتوى متميز لتغطية كل 

الموضوعات، خاصة في قواعد اللغة العربية، 

ومهــارات التحدث والكتابــة باللغة العربية، 

لتمكين الطلبة العرب ودارسي اللغة العربية 

من إتقان مختلف المهارات اللغوية أياً كانت 

المراحل الدراسية، عبر التدرج في المستوى. 

ويعقــب كل فيديــو مجموعة من األســئلة 

لقياس مستوى فهم واستيعاب الطالب.

سموه: نطلق منهجًا متكاماًل لـ»العربية« عبر موقع مدرسة يضم 1000 فيديو تعليمي

■محمد بن راشد حريص على إطالق المبادرات التي تعنى باللغة العربية والعلوم   |  أرشيفية 

دروس اللغة 
العربية مجانية وفي 

متناول 50 مليون 
طالب عربي

إضافة دروس 
اللغة العربية إلى 
5000 فيديو في 

تخصصات العلوم 
والرياضيات
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أكدت األســتاذة شــريفة موسى مدير 

إدارة مصادر التعلم والحلول التعليمية 

بــوزارة التربيــة والتعليــم: »أن الغاية 

األساســية من مبادرة »مدرســة« هي 

تحفيز الطالب على التحصيل المعرفي 

وتعزيــز فضولهــم العلمــي وترســيخ 

قــدرات التعّلــم الذاتي لديهــم، فضاًل 

عن دعــم المنظومة التعليمية العربية 

مســاند  بمحتوى  العرب  والمعلميــن 

يكّمــل المناهــج الدراســية ويســـّهل 

المـفاهيم والقواعد ويقدمها في قالب 

شــيق ممتع ومبتكــر للطلبــة العرب 

وبدورها  بالتكنولوجيــا«.  الشــغوفين 

قالــت األســتاذة الدكتــورة هنادا طه 

تاميــر أســتاذ كرســي اللغــة العربية 

ورئيسة قسم اللغة العربية في جامعة 

زايد: »إن منصة مدرســة للغة العربية 

ســتكون مصدراً مهماً وملهمــاً للتعلم 

بالنسبة لماليين األطفال حول العالم، 

العربية وتسهل  اللغة  وســتثري تعليم 

تعلمها بفضل الممارسات الفضلى التي 

اعتمدتها والحرفة المتناهية في إخراج 

هــذا العمل بشــكل يليــق بالمراحل 

العمرية المختلفة التي يخاطبها«. 

معدالت 
التعليمية  الحصــــص  معــــدل  ويبلغ 

عبــر  يوميــاً  تتــم مشــاهدتها  التــي 

»مدرســة« 15 ألــف حــــصة، ومــع 

انطالق العام الدراســي الجاري عملت 

التعليميــة  اإللكــــترونية  المنصــة 

األكبر مــن نوعهــا عربياً،  المفتوحــة 

والتي تضم 2.3 مليون مشــترك، على 

تحديث أدواتها وتطبيقاتها اإللكترونية 

وتيسير خيارات االستخدام، وطرح خيار 

قوائم المشــاهدة التي تصنف دروس 

الفيديــو ضمــن مجموعــات تحاكــي 

أنماط المشاهدة لكل مشترك أو تتصل 

مع بعضها بحســب الموضوع أو الفئة 

العمرية.

منافسة
مبــدأ  مؤخــراً  المنــــصة  وطّبقــت 

»التلعيــب في التــــعليم« كأســلوب 

جديد لتحــفـيز الطـلبة في المنــطقة 

العربية على التحصيل المعرفي والتعلم 

الــذاتي وتعزيز روح المنافــسة لديهم 

وتنـــمية قـــــدراتهم التــــفاعلية من 

خالل الجمع بين المتــــعة والفــائدة 

في آن واحد.

نتاج 
وتعتبــر منصــة »مدرســة« التعليمية 

اإللكترونيــة نتاج تحدي الترجمة الذي 

أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشـــد آل مكتوم، رعــاه الله، لتعريب 

11 مليــون كلمة من محتــوى مناهج 

تعليميــة متميزة عالمياً في تخصصات 

العلوم والرياضيات بمشاركة متطوعين 

مــن مختلــف التخصصات، كـــخطوة 

أولى لتوفير محتــــوى تعلـيمي نوعي 

باللغة العربية ضمن آالف الفيديوهات 

التعليـمية الشيقة في متناول عشرات 

مالييــن الطــالب والمعلميــن وأولياء 

األمور في العالم العربي.

أهداف
وتهدف منصة مدرســة، بوصفها منّصة 

إلكترونيــة تضــم محتــوى  تعليميــة 

تعليميــاً متمّيــزاً، إلــى توفيــر تعليم 

نوعــي، يســتند إلى أحــدث المناهج 

العالميــة فــي العلــوم والرياضيــات، 

وإتاحته مجانــاً لماليين الطلبة العرب 

بحيــث يمكنهم الوصــول إليه في أي 

مكان، واإلسهام في تغيير واقع التعليم 

في الوطن العربي، واالرتقاء بالتحصيل 

العلمي لمالييــن الطلبة العرب، وفتح 

آفاق معرفية جديدة أمامهم، فضاًل عن 

ترسيخ أسس التعلم الذاتي والمنهجي، 

دون أن يتناقض ذلك مع دور المؤسسة 

التعليمية، مــع توفير محتوى تعليمي 

جــاذب ومتميز، من مراحل التأســيس 

الثانويــة.  المرحلــة  األولــى، وحتــى 

وتسعى »مدرســة« لإلسهام في إعداد 

جيل جديــد من الباحثيــن، والعلماء، 

العــرب  والمخترعيــن  والمبتكريــن 

تحديات  ألبــرز  للتصــدي  المؤهليــن 

التنميــة، وخلق كفاءات عربية شــابة 

نة من التكنولوجيا  مؤهلة علمياً، ومتمكِّ

الحديثة، وقــادرة على قيادة قطاعات 

اقتصاد المعرفة والمشاركة الفاعلة في 

صناعة المستقبل. 

دعم المنظومة التعليمية بمحتوى يكّمل المناهج الدراسية 

■ منصة مدرسة للغة العربية مصدر مهم للتعلم بالنسبة لماليين األطفال   |  من المصدر

اإلمــــارات تحــتـفـي باليـــــــــوم العالمي لـ »لغة الضاد«

محمد بن راشد: الحفاظ على اللغة العربــــــــــية بحاجة لمبادرات أكثر من محاضرات

مخرجات 
وتنقسم الدروس التي توفرها منصة مدرسة 

لمتعلمي اللغة العربية ومحبيها إلى فئتين، 

هما مــواد الفيديــو التعليميــة، والقصص 

المصورة، والتي يبلــغ مجموعها معاً 1000 

فيديــو. وتوفر المنصــة 800 فيديو تعليمي 

للمراحــل مــن الصــف األول وحتى الصف 

الـ 12، ترتبــط بمخرجات تعليمية واضحة، 

وتدعمهــا األمثلة والتمارين. فيما توفر 200 

قصــة مصورة تم تصميمها بالتعاون مع دور 

نشــر مرموقة، تقدم دروساً تحبب األطفال 

بالقــراءة وتقدم القيم والمعرفة بأســلوب 

شــيق لصفوف ريــاض األطفــال والمرحلة 

االبتدائية. 

ميزات
وتركــز دروس اللغة العربية التي ســتوفرها 

منصة مدرســة على 4 ميزات رئيسية، هي: 

»توظيف وســائل مبتكرة وجاذبة في تعليم 

اللغة العربية، واعتماد لغة سلســة وطريقة 

طرح حديثة تالئم الجيل الحديث وبحسب 

أعمارهــم، وتوفير محتــوى معتمد وعالي 

الجودة وفق أعلى المعايير وبمساهمة نخبة 

مــن التربويين والخبــراء، وأخيراً توفير أكثر 

مــن 1000 درس بالفيديــو يغطي مختلف 

المراحل الدراسية في مادة اللغة العربية«.

 مكانة 
ويمكــن للتكنولوجيــا وتطبيقاتها أن تكون 

المدخــل الســتعادة مكانة اللغــة العربية، 

خاصة لــدى األجيال الجديدة عبر المحتوى 

الرقمي الحديث لها على شــبكة اإلنترنت، 

نوعيــة  مســتقبلية  قفــزات  يحقــق  بمــا 

للمجتمعــات العربية، خاصــًة في قطاعات 

المعرفة والتعليم واإلبــداع واالبتكار. وفي 

هذا الســياق يمكن لدروس اللغــة العربية 

التي تطلقهــا منصة »مدرســة«، المندرجة 

تحــت مبادرات محمد بن راشــد آل مكتوم 

العالميــة ضمــن محور التعليــم، أن ترتقي 

بطرق تعّلم لغة الضاد في المستقبل. 

إنتاج المحتوى
ومــن جانبــه قــال الدكتور وليــد آل علي، 

مدير مشروع منصة مدرسة: »تشّكل دروس 

اللغــة العربية المقدمة عبر منصة مدرســة 

إضافة نوعية ألكثر من 5000 فيديو تعليمي 

فــي موضوعات العلوم والرياضيات للطالب 

من مختلف المراحل الدراســية، وهي أيضاً 

تطــور مهــم آلليــات عمل منصة مدرســة، 

ألنها تنـــتقل بهــذه المبــادرة الفريدة من 

نوعــــها على مســتوى العالــم العربي من 

مرحلـــة الترجمــة عــن اللغــات األخرى، 

»كما فــي دروس العلــوم والرياضيات التي 

أطلقناها فــي عامنا األول كحصيلة لتعريب 

11 مليــون كلمة في التخصصات العلمية«، 

إلــى مرحلة إنتاج المحتــوى األصيل بلغتنا 

األم وبطريقــة طرح حديثــة ومبتكرة، من 

خـــــالل دروس اللغة العربية الـ1000 التي 

نطرحهــا تباعــاً العــام المقبــل«.  وأضاف: 

»توّفــر منصة »مدرســة« للطلبة من مرحلة 

الثانوية  المرحلــة  ريــاض األطفــال حتــى 

خارطــة شــاملة لمواضيــع اللغــة العربية، 

وخاصة القواعد والنحو والصرف واالستماع 

والمحادثــة والقــراءة والكتابــة والبالغــة 

والشعر والمفردات واإلمالء، بأسلوب يسير 

مبســط، يكّمل المناهــج التعليمية ويدعم 

معلمي اللغة العربيــة وأولياء األمور الذين 

العلمي،  أبناءهم في تحصيلهم  يســاعدون 

ويســتخدم تطبيقات التكنولوجيا والوسائط 

المرئيــة والتفاعليــة والرقميــة، فضاًل عن 

المســابقات لتحفيــز طالبنــا علــى التعّلم 

الذاتي واستكــــشاف مفاتيــح إتقان اللغة 

العربيــة، ليكونــوا قادرين علــى أخذ زمام 

المبــادرة فــي تطويــر تحصيلهــم العلمي، 

ويصبحوا الجيل المتمكن والقادر مســتقباًل 

على إنتاج المحتوى المعرفي األصيل باللغة 

العربية«.

المســتقبلية للمنصــة،  الخطــط  وعــن 

قــال الدكتور آل علي: »إلــى جانب المواد 

التعليميــة المبتكــرة في مواضيــع العلوم 

والرياضيــات واللغة العربية، ســوف يغطي 

مــن  مزيــداً  »مدرســة«  منصــة  محتــوى 

الموضوعــات الحيويــة التــي تهــم النشء 

واألجيــال الصاعــدة بمــا في ذلــك علوم 

الحاســوب ولغات وتقنيات البرمجة وعلوم 

الفضاء وتطبيقات الذكاء االصطناعي«.  

»مدرسة« األكبر عربيًا للتعليم اإللكتروني واستفاد منه 60 مليون طالب خالل عام

هنادا طه: 

المنصة ستكون 
مصدرًا مهمًا 

وملهمًا للتعلم

شريفة موسى:  

تحفيز الطالب 
على التحصيل 

المعرفي 

■ خالل إطالق منصة مدرسة  |  من المصدر 

15
ألفًا معدل الحصص 

التعليمية التي تتم 
مشاهدتها يوميًا 

عبر »مدرسة« 

2.3
مليون مشترك 

ضمن المنصة 
اإللكترونية 

التعليمية المفتوحة 
األكبر عربيًا

جميلة المهيري: 

المنصة ستثري لغة 
وثقافة طلبتنا في جميع 

مراحلهم الدراسية

وليد آل علي:

 دروس اللغة العربية 
من »مدرسة« تطور 

نوعي 
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نهيان بن مبارك: »العربية لغة التسامح« تعزز مكانتها بين األجيال

أكد معالي الشــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 

وزيــر التســامح، أن »اهتمام الــوزارة باللغة 

العربية ال يتوقف عند االحتفاء بها في يومها 

العالمي فقط، وإنما يتعدى ذلك بكثير، حيث 

أطلقت وزارة التســامح مبادرة »العربية لغة 

التسامح« لتكون نشــاطاً مستمراً، على مدار 

العام، وتركز المبادرة على تشــجيع المدارس 

الحكوميــة والخاصة على تعلم اللغة العربية 

وإجــراء البحوث والدراســات المتعلقة بهذا 

الشــأن، وتوظيف اللغة العربية كأداة لنشــر 

وتعزيز التســامح، وأداة للتعــارف والتواصل 

بيــن مختلف الثقافــات، وتوطيد العالقة مع 

اآلخر، واإلشــارة إلى مكانتها العالية وثرائها، 

لكونها لغة التسامح ووعاًء لألخالق والحضارة 

والثقافــة والهويــة، كما تركز المبــادرة على 

أن يتعلم الشــباب والطلبــة القيم والمبادئ 

وقواعد السلوك المرتبطة بدور اللغة العربية 

في تعزيز قيم التســامح والتعايش الســلمي 

في إطار الســعي لخدمــة المجتمع والوطن 

والعالم، وتركز األنشــطة على ســبيل المثال 

ال الحصــر على تعلم طرق االتصال والتواصل 

باللغة العربية والتحيــة واالحتفاء بالموروث 

والتقاليد اإلماراتية وغيرها.

جاء ذلك عقب تنظيم وزارة التسامح الحتفالية 

خاصة باللغة العربية بمناسبة يومها العالمي 

بمقر الوزارة بأبوظبي، وضم برنامج االحتفال 

ندوات شــعرية وورش عمل تتناول جماليات 

اللغــة العربية، وورشــاً لتعليم الخط العربي، 

وإبراز جمالياته، وندوات ثقافية تتناول اللغة 

العربية كأحد أهم مكونــات الهوية الوطنية 

والثقافيــة للمجتمع اإلماراتــي، كما تناولت 

االحتفــاالت الجهــود التي تقوم بهــا قيادتنا 

الرشيدة لحماية ودعم اللغة العربية.

وأضاف معاليه: »أن وزارة التســامح في إطار 

اهتمامهــا باللغة العربية تركــز على تحقيق 

أهداف محددة من أهمها تأكيد أهمية اللغة 

العربية وتوظيفها كأداة للتســامح والتعايش 

والتعــارف من خالل أنشــطة ال صفية لطلبة 

المــدارس، وتعزيز الهويــة واالنتماء الوطني 

لــدى طلبــة المدارس مــن مواطنيــن وغير 

مواطنيــن وتمكينهــم من اإلحاطــة بعناصر 

هــذه الهوية واالعتــزاز بها والحفــاظ عليها 

فــي إطار مــن القــدرة علــى التعامــل مع 

اآلخريــن بثقة وتفــاؤل، إضافة إلــى إتاحة 

الفرصــة أمام الشــباب للتعرف علــى اللغة 

العربيــة وثقافة وتراث دولة اإلمارات العربية 

المتحــدة واالعتــزاز بها وتمكينهــم من بناء 

جســور التفاهــم والوفاق مــع زمالئهم من 

أبوظبي- وام الطلبة المواطنين«.  

»دبي للثقافة« تطلق مبادرتها التفاعلية احتفاًء باليوم العالمي للغة العربية

»أول توقيع إبداعي« يمزج بين فنون الخط وجماليات األدب
Ⅶ دبي - رشا عبدالمنعم 

احتفاًء باليوم العالمي للغة العربية نظمت 

هيئــة دبي للثقافة والفنــون، أمس، بحي 

دبي للتصميــم، مبادرتهــا التفاعلية »أول 

توقيــع إبداعــي أدبي« بحضــور عدد من 

الفنانين والخطاطيــن العاملين في الهيئة 

إلــى جانب حضور كثيف من جمهور وزوار 

الحــي الذيــن شــاركوا في تزييــن أكواب 

القهوة بكلمات وأبيات شــعرية مستوحاة 

من فنون الخط العربي والرســوم والنقوش 

التراثية، وذلــك بالتزامن مع ذكرى اعتماد 

اللغــة العربية مــن قبل األمــم المتحدة، 

إلى جانب اإلنجليزية والفرنسية والروسية 

والصينية واإلســبانية، في 18 ديسمبر في 

عام 1973.

18 مقعدًا 
وأكد محمد الحبســي، مدير إدارة اآلداب 

باإلنابــة فــي »دبــي للثقافــة«، أن اليوم 

العالمــي للغة العربية يعد مناســبة مهمة 

لالحتفــاء بلغتنــا العربية الجميلــة وإبراز 

مكانتها وأصالتها وأهميتها بوصفها واحدًة 

من أكثر اللغات الحية انتشاراً على النطاق 

العالمي، وتأتي مبادرة »أول توقيع إبداعي 

أدبي« نتاجاً لتنســيق مشــترك بين إدارة 

فــي  التشــكيلية  الفنــون  وإدارة  اآلداب 

»دبــي للثقافــة«، من خــالل تخصيص 18 

معقداً في مقهى »هوم بيكري« بحي دبي 

للتصميــم، إلى جانب توفير أدوات الكتابة 

والتلوين للمشــاركين من المتخصصين في 

مجــال الخط أو األدب فــي أجواء تفاعلية 

تعكس روح المناســبة من خــالل 18 بيتاً 

شــعرياً يحاول المشــاركون استخدامها في 

كتابــة الحرف العربي أو ما هو مســتوحى 

منه من رســوم فنية، كما تســعى الفعالية 

إلى تشــجيع الناطقين بغيــر العربية على 

تعلــم كتابــة أســمائهم بالعربيــة، ونطق 

بعض المفردات العربية وكتابتها؛ كعبارات 

الترحيب والشكر.

إرث حضاري 
وأشــار الحبســي إلى الــدور الفاعل الذي 

تلعبــه »دبي للثقافة« فــي تكريس حضور 

اللغة العربية في جميع المجاالت الحياتية؛ 

قائــاًل: »تأتي هذه الفعالية في إطار جهود 

)دبــي للثقافــة( الرامية إلى اإلســهام في 

تعزيــز مكانــة لغــة الضــاّد العريقــة في 

المجتمــع اإلماراتي ضمن سلســلة طويلة 

مــن المبــادرات والفعاليات التــي تطلقها 

الوطنيــة األصيلة  لصون وترســيخ هويتنا 

وإرثنــا الحضــاري المجيد، هــذه الجهود 

المنســجمة مــع مبــادرة )ميثــاق اللغــة 

العربية( التي جاءت ثمرة للرؤية الحكيمة 

لصاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله«.

قيمة معرفية 
وفي الســياق قال خليل عبدالواحد حسن، 

مديــر إدارة الفنون التشــكيلية في »دبي 

للثقافــة«، إن الهيئة حملــت على عاتقها 

مهمة اإلســهام والنهــوض الحقيقي بلغتنا 

العربية ونشــرها واســتخدامها في الحياة 

العامــة، عالوًة على تكريــس مكانتها ليس 

في المجتمع اإلماراتي وحســب، بل على 

النطــاق العالمي أيضاً؛ وذلك اســتناداً إلى 

قيمتها التاريخية والمعاصرة بصفتها إحدى 

أهــم اللغات الحيــة، حيث يتحــدث بها 

أكثــر مــن 420 مليون شــخص، وهي لغة 

البدايــات المبكرة للكثيــر من العلوم التي 

وضع العرب األولون أسســها، وصّدروا بها 

كتبــاً ال تــزال تشــكل مراجــع مهمة على 

المستوى المعرفي اإلنساني حتى اليوم.

الجمال األبدي 
وحول التعاون المشترك بين إدارة اآلداب 

وإدارة الفنون التشــكيلية في تنظيم هذه 

المبــادرة التفاعلية يقول خليل، إن األدب 

والفنــون وجهان لعملــة واحدة، وكالهما 

أســهم في تشكيل المشهد الثقافي العربي 

التاريخي والمعاصر، وخالل االحتفاء باليوم 

العالمي للغــة العربية، لم نجد أفضل من 

الخــط العربي وفنونه التي كثيراً ما خطت 

أشــعاراً ومقــوالت من تراثنــا العريق إلى 

جانــب القــرآن الكريم بــكل تأكيد، فقد 

شــكلت المحبــة روح اإلبداع لهــذا الفن 

مــن خــالل أعمال نقلــت رســالة الجمال 

األبدي بحروف منسوجة بالحكمة والمحبة 

اإللهية، يؤديها الخطاط بفنه الذي يســمو 

في عالم اإليمان وينســلخ من عالم المادة 

ويحلق فــي كينونات علوية تطبع فيوضها 

الروحانية في تركيبات الحروف المتناغمة.

تكوين الخط 
وضمن مشــاركتها في مبادرة »أول توقيع 

أدبــي إبداعــي« تقول الفنانة التشــكيلية 

والخطاطة فاطمة العامــري: بحكم عملي 

فــي مجــال الفنــون والخط أجد نفســي 

منجذبــة إلى فكــرة التضــاد والتباين في 

تكويــن الحرف العربي والتي تعد من أهم 

العالقــات الجماليــة في العمــل الخطي، 

والتــي يمكن من خاللهــا عرض المفردات 

الخطية فــي التكوين الخطــي ومحتوياته 

بطريقــه تجعــل العناصــر المهمــة قابلة 

للظهور بشــكل واضــح ومتميــز، وهو ما 

يســاعد على اســتثمارها لتحقيق السيادة 

وإرشاد المتلقي إلى هدفه وتمنحه وحدة 

الفكــرة ضمن اإلطــار العام، ومــن المهم 

القول إن االنســجام التام سلبي وال يجذب 

المتلقــي في حيــن يعد التضــاد من أكثر 

أنواع التنظيم شــيوعاً ومصدراً من مصادر 

التنويــع والحيويــة ويضفــي عليــه توازناً 

منشؤه التعادل بين األضداد، ما يفسر في 

الوقت نفسه وحدة القوى المتصارعة التي 

تحقــق بدورها للمتلقي المزيد من المتعة 

البصرية التي تغذي الحواس.

عاشق الحرف 
ويعتقد الهندي كوشــير الكشمي الموظف 

بقسم الضيافة بهيئة دبي للثقافة والفنون، 

أن مشــاركته اليوم فرصــة مثالية للتعرف 

إلــى ماهيــة فنونهــا المرتبطــة بالثقافة 

العربيــة واإلســالمية على الرغــم من أنه 

ال يتقــن الحديــث باللغــة العربية ولكن 

هوايته الرســم وتقليد األشكال والحروف، 

ويقــول: أعشــق تكويــن الحــرف العربي 

وإنســانيته التي تختلف تماماً عن الكتابة 

باللغــة الهندية الضاربة فــي القدم، وعلى 

الرغــم من انتشــار فن الخــط العربي بين 

المسلمين الهنود منذ أكثر من 1000 سنة، 

وظهور خطاطيــن كثيرين للغة العربية في 

كافة األماكن عبر مراحل التاريخ المختلفة، 

ظل تعلم هــذا الفن الرائــع مقتصراً على 

المساجد أو الدوائر التعليمية األهلية، ولم 

يجد فرصة لدخول المدارس الرسمية لكي 

يتعلمه الطالب المســلمون وفقاً للمناهج 

التعليمية المقــررة. كما أنه لم تكن هناك 

قواعد أو نظريات محددة لهذا الخط، فراح 

كل خطاط يكتب اللغة العربية كما يشــاء، 

وكان من نتيجة ذلــك أن بقي فناً مقتصراً 

علــى دوائر الناطقيــن بها أو المســلمين 

والعديد من المثقفين والمختصين.

هوية عالمية 
ويعتقد خالد الســعيدي الموظف بقســم 

الفعاليــات بمتحف االتحــاد، أن المبادرة 

نجحت في اســتقطاب الــزوار والجماهير 

إلــى جانب المتخصصين فــي مجال اللغة 

العربيــة والفنون وهي مــن أكثر التجارب 

إلهاماً وإثراء بالنســبة لي على المســتوى 

الشــخصي، وخاصة أن العمل يجمع نخبة 

من المصممين والفنانين اإلماراتيين والتي 

تشــكل أطروحاتهــم وأفكارهم، وتشــكل 

جــزءاً من الهوية العالميــة، بما تملك من 

قواســم مشــتركة، وامتداد للهوية العربية 

بجماليات  المرتبطــة  اإلســالمية  والثقافة 

الخط واألدب من خالل مجموعة األشــعار 

المختارة للتنفيذ من قبل الجهة المنظمة.

 انتشار عالمي 
من جانبها، أشــادت نسيمة بالعروس نائبة 

مدير جمعية ومكتبة اللغة العربية بباريس، 

بالحــدث الذي يحتفــي باللغة العربية في 

يومهــا العالمي ضمن نخبة مــن الفنانين 

والمثقفيــن والمهتمين إلــى جانب جمع 

غفيــر من الجمهور الــذي منح الفرصة في 

المشــاركة والتفاعــل ضمن هذه الورشــة 

الثقافيــة الملهمــة والتــي تنظمهــا هيئة 

دبــي للثقافــة والفنون، مؤكــدة أن اللغة 

العربية اليــوم تعيش أحد عصور ازدهارها 

وانتشــارها الواســع بفضل وسائل االتصال 

اإللكترونيــة. فهي اليوم واحــدة من أكثر 

لغات العالم انتشاراً.

� جانب من المبادرة  |  تصوير: دينيس ماالري

� كوشير الكشمي� خالد السعيدي� فاطمة العامري� خليل حسن

� نسيمة بالعروس

� محمد الحبسي 

»حالة اللغة العربية«: اإلمارات رائدة في النهوض بلغة الضاد
Ⅶ أبوظبي - البيان 

أعلنت وزارة الثقافــة وتنمية المعرفة عن 

النتائــج األولية لتقرير حالــة اللغة العربية 

ومســتقبلها، والذي وجه صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، بإصداره العام الماضي.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي 

وزيرة الثقافــة وتنمية المعرفة، إن النتائج 

األوليــة توضــح الحاجــة إلــى مقاربــات 

جديــدة للغتنا علــى صعيد السياســات، 

وفي المجاالت العلميــة والمعرفية ولدى 

القطاعــات المؤثــرة فــي اللغــة العربية 

كاإلعــالم والتعليــم. كمــا تؤكــد أهمية 

وفاعليــة مبــادرات وجهود اإلمــارات في 

النهوض بلغة الضاد وحمايتها.

وأضافــت معالي نورة الكعبي: »تواكب 

وتجسد النتائج األولية للتقرير رؤية صاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية إصدار تقرير 

يتناول حالة اللغــة العربية بمقاربة بحثية 

تأخذ بعين االعتبار االستخدامات المختلفة 

للغــة العربية ســواء في التواصــل أو في 

اكتســاب المعارف وفي فاعليتها في سوق 

العمــل. وندعــو المؤسســات العربية من 

جامعــات وشــركات محليــة وعالمية إلى 

المســاهمة في هذا العمل الذي يعد من 

أهــم ما قدم في ســبيل تقديــم مقاربات 

جديدة للغة العربية تســاهم في مواجهة 

تحديات العولمة في القرن 21«.

 ووجــدت النتائــج األوليــة للتقرير أن 

أغلب البالد العربية سنت قوانيَن وقرارات 

للمحافظة علــى اللغة العربيــة وحمايتها 

وتعزيز حضورها، وخالل الســنوات العشر 

األخيــرة، أظهرت دولة اإلمــارات العربية 

المتحدة تميــزاً وريادة في ميدان النهوض 

باللغــة العربيــة وتعزيــز مكانتهــا علــى 

المســتويين الوطني والعربــي وذلك عبر 

العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية 

التــي أقامتهــا والمبادرات التــي اتخذتها. 

ومــن هذه المبــادرات جائــزة محمد بن 

راشــد للغة العربية، وهيئــة أبوظبي للغة 

العربية، ومجمع اللغة العربية في الشارقة، 

وتحدي القــراءة العربي الذي شــارك فيه 

13.5 مليــون طالب في نســخته األحدث 

عام 2019.

وأشــارت نتائج التقرير إلــى أن العقبة 

أمــام صنــاع القرار لبنــاء مناهــج لتعليم 

العلــوم بالعربية، تتمثل فــي االفتقار إلى 

العقول المؤِسســة باللغــة العربية، وإلى 

عدم توافر الترجمة لمواكبة التطور. 

 وبيــن التقريــر أنــه فــي محاولة لحل 

مشكلة رفد المناهج بالمواد العلمية باللغة 

العربيــة، قامت دولة اإلمــارات بدور رائد 

في تعريب العلــوم في »تحدي الترجمة« 

الــذي أطلــق عــام 2017 لترجمة محتوى 

تعليمي شامل ومتكامل في مجالي العلوم 

والرياضيــات، حيث جــرى تعريب 5000 

فيديو تعليمي بمعدل 500 فيديو شهرياً. 

ووجــدت النتائــج األوليــة، أن هنــاك 

اهتماماً متزايــداً باللغة العربية في أمريكا 

وآســيا وأوروبــا، بفعل مجموعــة عوامل 

وأبرزها عوامل سياســية تتصل بالتطورات 

في منطقة الشرق األوسط، وعوامل ثقافية 

الثقافات  التقريــب بين  ترتبط بمحاوالت 

الغربيــة والعربيــة، إضافــًة إلــى عوامل 

اقتصاديــة وتجارية تتصل بزيــادة التبادل 

التجــاري بين الــدول العربية وخاصة دول 

الخليج العربي وكافة الدول العربية.

وكانــت وزارة الثقافــة وتنمية المعرفة 

تبنت مشــروع تقرير حالة اللغــة العربية 

ومســتقبلها، وشــّكلت فريقــاً بحثياً يضم 

باحثين وخبراء من جامعات عربية مختلفة 

بدؤوا عمليات البحث واالســتقصاء وجمع 

البيانــات ضمــن المحــاور العشــرة التي 

سيتضمنها التقرير.

نورة الكعبي: 

 النتائج تؤكد حاجة 
لغتنا لمقاربات جديدة 

محمد بن راشد وّجه بإصدار التقرير العام الماضي .. و»الثقافة« تعلن نتائجه األولية

»نداء« تحتضن فعالية للخط العربي
Ⅶ دبي - البيان 

االتصــاالت  مؤسســة  نظمــت 

المتخصصة »نداء«، المزود الحصري 

لشبكات االتصاالت اآلمنة والمعتمد 

لــدى حكومــة دبي، فعاليــة للخط 

العربــي أقيمت في مقر المؤسســة 

بالتعــاون مــع دائــرة الثقافــة في 

باليــوم  احتفــاالً  وذلــك  الشــارقة، 

العالمــي للغة العربية. واســتضافت 

المؤسســة الخطــاط مصطفــى عبد 

الموظفين  القادر حيث قام بتعريف 

بالخــط العربــي ونشــأته وأنواعــه 

باإلضافــة إلــى أســاليبه وتقنياتــه 

المختلفة.

وقــال منصــور بوعصيبــة، المديــر 

االتصــاالت  لمؤسســة  التنفيــذي 

في  »نحتفي  »نــداء«:  المتخصصــة 

»نــداء« باليوم العالمي للغة العربية 

ألصالتهــا وغناهــا ودورها  تكريمــاً 

المتميــز فــي الجمع بيــن الثقافات 

المختلفة، وتجديــداً اللتزامنا بتعدد 

اللغات الذي يعد مكوناً رئيســياً من 

التنــوع الثقافي. فنحــن نرغب بأن 

نكون من رعاة نشــر الوعي والتقدير 

العميق لهذه اللغة التي تعتبر ركيزة 

أساسية في إرثنا الوطني«. 

راشد الشرقي: لغتنا حافظة هويتنا
Ⅶ الفجيرة - وام

ثمن الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي 

رئيــس هيئة الفجيــرة للثقافــة واإلعالم، 

جهود دولــة اإلمارات ومبــادرات قيادتها 

الحكيمة فــي تعزيز مكانــة اللغة العربية 

فــي العالــم واالرتقاء بهــا وجعلها واحدة 

من اللغات السائدة في المحافل العلمية، 

مشيداً بالمشــاريع الكبرى التي تنهض بها 

الدولة في هذا السياق.

وقــال في كلمة بمناســبة اليوم العالمي 

للغة العربية، إن االهتمام باللغة العربية 

ُيعّد واجباً وطنياً، والحفاظ عليها ضرورة 

لبنــاء األجيال الواعــدة، وهو األمر الذي 

لخصته »األجندة الوطنية« لرؤية اإلمارات 

2021، وذلــك بتركيزها على تطوير نظام 

تعليمي رفيع المســتوى، يكــون طلبتنا 

فيه متقنين للغة العربية".وأشــار الشيخ 

الدكتور راشــد بــن حمد الشــرقي، إلى 

حرص إمــارة الفجيرة بتوجيهات صاحب 

الســمو الشــيخ حمد بن محمد الشرقي 

عضو المجلــس األعلى حاكــم الفجيرة، 

علــى تمكين اللغة العربية والنهوض بها، 

الفتاً في هذا الســياق إلى إيمان ســموه 

بأهميــة اللغة العربيــة بوصفها الحامل 

األساســي للهوية الوطنية وحافظة قيمها 

ومالمحها المميزة في العالم.
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»حمدان التعليمية« تدّشن معرض التعليم

Ⅶ  دبي - البيان 

دشــنت مؤسســة حمدان بن راشــد آل 

مكتوم لــأداء التعليمي المتميز معرض 

التعليم التابع لها تزامناً مع اليوم العالمي 

للغة العربيــة، وهي إحــدى المبادرات 

الثقافية التي تجســد قيمــة التعليم في 

دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة وتعبر 

عن مراحل تطورها.

المعرض جدارية معبرة عن  ويتضمن 

مشــاهد تعليمية فــي الماضي والحاضر 

وتاريخ المؤسســة على مــدى 22 عاماً، 

إضافــة إلى ركــن المبــادرات التعليمية 

التــي تقدمها الدولــة يتخلله عرض عن 

انجــازات المغفور لهما الشــيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد 

آل مكتوم، طيب الله ثراهما، كما يقدم 

المعرض ظاهرة ومكونات التعليم قديماً 

من خالل عرض مادة فلمية تم إعدادها 

بأســلوب 3D يجســد نمط التعليم في 

دبــي والمنطقة قديماً بــدءاً من تعليم 

التعليــم الحديث، وقد  إلــى  المطاوعة 

خصصت شاشات عرض بتقنية الهولوغرام 

ألبرز اإلنجازات الطالبية في مركز حمدان 

بن راشد آل مكتوم للموهبة واالبتكار. 

وصــرح الدكتــور جمــال المهيــري، 

نائــب رئيس مجلس األمناء األمين العام 

للمؤسسة، بأن هذا المعرض يتميز بصغر 

حجمه وتوظيفه ألحدث التقنيات بحيث 

يقدم مشــهداً تعليمياً متكاماًل للزائر في 

فتــرة زمنية ال تتعــدى 20 دقيقة، وهو 

مشــروع ثقافي يثري القطــاع التعليمي 

والســياحي، حيث إنه يختصر المسافات 

والزمــن، ويتعايــش فيه الزائــر للحقبة 

الزمنيــة الماضيــة وكيــف كان التعليم 

ســائداً آنــذاك، وهــو مفيــد للمجتمع 

وخاصة الجيــل الحالي الســيما الطلبة، 

وأيضاً زوار الدولة.

ســتقوم  المؤسســة  »أن  وأضــاف: 

بالتنســيق مع الجهــات المعنية إلدراج 

الثقافيــة  األجنــدة  ضمــن  المعــرض 

والسياحية للدولة«. 

■ توظيف أحدث التقنيات لتقديم مشهد تعليمي للزائر في 20 دقيقة  |  من المصدر

كّرم الفائزين بجائزة الشارقة األلكسو للدراسات اللغوية

سلطان القاسمي: من يتخّلَ عن لغته فسيلفظه التاريخ
Ⅶ  الشارقة - البيان 

أعلن صاحب الســمو الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاســمي عضــو المجلس األعلى 

حاكم الشــارقة الرئيس األعلى لمجمع اللغة 

العربيــة فــي الشــارقة، عن إطــالق باكورة 

التحريــر المعجمي للمعجــم التاريخي للغة 

العربية الذي يجتهد في إنجازه أكثر من 300 

عالم وأستاذ وباحث في أنحاء العالم العربي، 

يعملون بــكل تفاٍن وإخالص، واعداً ســموه 

وبإذن الله تعالى أن يتم في الســنة المقبلة 

إطالق عدد من أجزاء المعجم التاريخي للغة 

العربية. وأكد ســموه أن من يتخَل عن لغته 

فســيلفظه التاريخ ولو بعد حيــن. جاء ذلك 

في كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس أمام 

حضور حفل تكريم الفائزين بجائزة الشــارقة 

األلكسو للدراســات اللغوية والمعجمية في 

دورتهــا الثالثة وحفل افتتــاح المقر الجديد 

للمركــز التربوي للغة العربيــة لدول الخليج 

بالشارقة، وذلك تزامناً مع االحتفاالت باليوم 

العالمي للغة العربية.

وقال صاحب الســمو حاكم الشــارقة في 

مستهل كلمته: »في البداية هذه تحية طيبة 

مباركــة أرفعها إلى اللغــة العربية في يومها 

العالمي البهيج متضرعــاً إلى الله الكريم أن 

يهيئ لها حماًة يذودون عن عرينها ويرفعون 

رايتها خفاقة عالية، ويعودون بها إلى الواقع 

العملــي رداً جميــاًل«. وأضــاف ســموه: »ال 

يخفــى عليكم أن اللغة أســاس وحدة األمة، 

ومــرآة حضارتها، وذاكرتهــا التاريخية، وهي 

ديــوان حكمها وأمثالها، وســجل أشــعارها 

وأخبارهــا، وتزيد األمة العربيــة على غيرها 

مــن األمم أن لغتها هي وعاء للقرآن الكريم، 

الــذي هو مظهــر إعجازهــا، وذروة بالغتها، 

وحامل دستورها الخالد«.

فــي  لأحــداث  المتابــع  »إن  وأضــاف: 

عالمنــا العربي اليوم يجد أن ســهاماً تســدد 

للعربية، ال إلــى حروفها وألفاظها، وإنما إلى 

نظامهــا اللغوي الذي يحمل قيمها وحضارتها 

ودينها وتاريخها، وقــد ظهرت قديماً وحديثاً 

محــاوالت للنيل من اللغة الفصيحة، دعوات 

تلبــس ثوب الدفــاع عن اللهجــات العامية 

تارة بحجة ســهولتها، وأطواراً بحجة صعوبة 

النحــو، ومنهــا ما يتقمص ثــوب الثورة على 

الجمود واألسلوب العربي القديم، وثمة من 

يروج إلى أن تأخر العرب مرده إلى التزامهم 

بلغتهــم القديمة، ويعتقــد أنه من أراد العال 

والتمدن وااللتحاق بركب الحضارة المتطورة، 

فعليه باللغات األجنبية، وهذا كالم بعيد عن 

الصواب«.

وأكد صاحب السمو الرئيس األعلى لمجمع 

اللغة العربية في الشــارقة: »أن الذي يتخلى 

عــن لغته يعيش منبت األصــل عن جذوره، 

منقطع الوشيجة مع أهله وعشيرته، مقطوع 

الصلــة مع ماضي أمته وحاضره، وســيلفظه 

التاريــخ ولــو بعد حين، وال شــك أن الناجح 

المفلح هو الــذي يعض على لغته بالنواجذ، 

يتعلمها ويحرص على استعمالها، ويجتهد في 

المحافظــة عليها ألنها حاملة تاريخه، وذاكرة 

أمته، ومقوم أساسي من مقومات شخصيته، 

وال يمنعه ذلك أن يخوض في دراســة العلوم 

العصرية واإلجادة والتميز فيها«.

 حياة كريمة 
وأردف ســموه قائاًل: »إيماناً منا بأن األجيال 

الحاليــة والقادمــة بحاجــة إلــى أن تعيش 

كريمــة عزيــزة، ها نحن نجتهــد في تقديم 

كل مــا هو نافع ومفيــد ألمتنا في حاضرها 

ومســتقبلها، ورغبــة للمحافظــة على اللغة 

الفصيحة، أنشــأنا هذه الجائزة »الشــارقة /    

األلكســو« بالتنســيق مع المنظمــة العربية 

للتربيــة والثقافــة والعلــوم، شــحذاً لهمم 

اللغويين المبدعين، ودفعــاً لحركة التأليف 

في اللغويات والمعجميات.

وزّف صاحب السمو حاكم الشارقة بشارة 

للعــرب كافة، وألهل اللغــة العربية خاصة، 

قائاًل: »نحن في اليوم العالمي للغة العربية، 

ال يفوتنــا أن نضــع بين أيديكم بشــارة كنا 

قد انتظرناها ســنين طــواالً، فكما وعدناكم 

في الســنة الماضية وفي مثل هذا اليوم، أن 

التحريــر المعجمي للمعجــم التاريخي للغة 

العربية ســيبدأ خالل العام 2019، نبشــركم 

أنه وفي هذه اللحظــة يجتهد أكثر من 300 

عالم وأستاذ وباحث في أنحاء العالم العربي، 

يعملــون بكل تفــاٍن وإخالص فــي التحرير 

فــي المعجم الذي طال انتظــاره، وإني ألراه 

قريبــاً بــإذن اللــه وتوفيقه، وهــذه باكورة 

عمــل المجدين المخلصين من أبناء العربية، 

ونعدكم أننا سنلتقي في السنة القادمة بإذن 

اللــه وفي مثل هذا اليــوم، لنطلق عدداً من 

األجزاء من المعجــم التاريخي للغة العربية، 

وهو مشــروع العــرب جميعــاً، تحت مظلة 

اتحاد المجامع العربية في القاهرة«.

وبعدهــا ألقــى الدكتــور أمحمــد صافي 

المســتغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية 

بالشــارقة، كلمة أوضــح فيها دور الشــارقة 

الكبيــر بتوجيهــات كريمة مــن حاكمها في 

خدمــة اللغة العربية وأهلها، معدداً مجاالت 

العناية التي يحيط بها ســموه هذه اللغة في 

جميع أقطار الوطن العربي سواء من مجامع 

لغوية أو بيوت شعر أو مراكز تعليم وتثقيف 

وغيرهم الكثير.

المســتغانمي في كلمتــه لدور  وتطــرق 

جائزة الشــارقة األلكسو للدراســات اللغوية 

والمعجمية في النهوض بهذه اللغة السماوية 

ودعــم مبدعيها وباحثيهــا وعلمائها، وكيف 

أنها رغم حداثة انطالقها فإنها اســتطاعت أن 

تجمع عــدداً كبيراً من األبحاث والدراســات 

اللغوية الرصينة التي سترفد المكتبات حول 

العالم بمراجع قيمة.

وعقب ذلك ُدعي صاحب الســمو الشيخ 

الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي، يرافقه 

األســتاذ الدكتور محمد ولــد أعمر مدير عام 

المنظمــة العربية للتربيــة والثقافة والعلوم، 

للتفضــل بتكريــم الفائزين بجائزة الشــارقة 

األلكســو للدراســات اللغويــة والمعجميــة 

في دورتهــا الثالثة، والتي تقــام بتنظيم من 

مجمع اللغة العربية في الشارقة بالتعاون مع 

المنظمــة العربية للتربيــة والثقافة والعلوم، 

كما تفضل ســموه بتكريــم الجهات الداعمة 

للجائزة والمتعاونة معها.

وكان صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 

ســلطان بن محمد القاســمي عضو المجلس 

األعلى حاكم الشارقة الرئيس األعلى لمجمع 

اللغة العربية في الشارقة، قد افتتح قبل ذلك 

وتزامنــاً مــع االحتفال باليــوم العالمي للغة 

العربيــة المقر الجديد للمركــز التربوي للغة 

العربية لدول الخليج بالشــارقة، حيث تفضل 

سموه بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري معلناً 

بذلك تدشين المبنى.

وجال صاحب الســمو حاكم الشــارقة في 

أرجاء مقر المركــز، متفقداً المكاتب اإلدارية 

والقاعات التدريبية ومكتبــة المركز التي تم 

تزويدهــا بنظام الفهرســة اإللكترونية ونظام 

االستعارة الذاتية واإلرجاع الذاتي، ثم تفضل 

صاحب السمو حاكم الشارقة بإطالق البوابة 

اإللكترونيــة للمركــز التربوي للغــة العربية 

لدول الخليج، لتصبح بذلك متاحة لالستخدام 

من قبل المستفيدين والمختصين.

وتفقــد صاحــب الســمو حاكم الشــارقة 

المعرض الدائم بالمركز، والذي حوى تعريفاً 

بتاريــخ األدب العربــي وباتحــاد المجامــع 

اللغويــة والعلمــاء والكتــب والمؤلفات في 

مجال اللغة العربية، باإلضافة إلى المعلقات 

السبع ومبدعيها.

كما طالع ســموه محتويات معرض الصور 

المقام بمناسبة افتتاح المركز، والذي تضمن 

صوراً خاصة بأنشــطة وفعاليات المركز خالل 

الــدورات الســابقة، كما دّون ســموه كلمة 

خاصة عن المركز في ســجل المركز الذهبي، 

شــاكراً القائمين عليه، ومثنياً على عطاءاتهم 

وجهودهم.

وتم كذلك إهــداء الدرع التذكارية للمركز 

التربوي إلى صاحب الســمو الشــيخ الدكتور 

ســلطان بن محمد القاســمي عضو المجلس 

األعلى حاكم الشارقة، تكريماً لسموه وعرفاناً 

بجهــوده ودعمه المســتمر لمســيرة المركز 

التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة. 

■ سلطان القاسمي خالل حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة األلكسو للدراسات اللغوية  |  من المصدر

سموه أعلن عن 
إطالق باكورة 

التحرير المعجمي 
للمعجم التاريخي 

للغة العربية

 300 
عالم وأستاذ وباحث 
عربي يشرفون على 

تحرير المعجم

بلدية الشارقة تنظم جلسة حوارية دعمًا لـ»لغة الضاد«جامعة زايد تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي
مبادرةنشاط

احتفــت جامعة زايــد باللغــة العربية في 

يومهــا العالمي من خــالل ملتقى جامعة 

زايد األول للغة العربية الذي نظمه قســم 

اللغة العربية بكلية التربية، بمشــاركة عدد 

من األســاتذة والباحثيــن والمختصين في 

مجــال اللغــة العربية من مختلــف ربوع 

الوطن العربي. 

واستهل الحفل الذي أقيم في حرم الجامعة 

بدبــي بكلمة من رئيــس اللجنة التنظيمية 

الدكتور شــكري مبخوت أســتاذ كرسي في 

قســم اللغة العربية بكلية التربية، أكد فيها 

ضرورة تدّبر مســائل اللغة العربية والعمل 

علــى الحفاظ عليها فــي عصر يهيمن عليه 

مــا يســمى »حــرب اللغات«، وأبــرز أهم 

التحديــات التي تواجهها من حيث مكانتها 

الداخليــة وســط الناطقين بهــا ومكانتها 

العالميــة وموقعهــا على خريطــة اللغات 

العالمية. 

وتنــاول الملتقى جوانب مــن قضايا اللغة 

العربية التي تشغل المهتمين بها، وشملت 

تعدديــة اللغــات فــي بعض مــن البلدان 

العربية. وُســّلط الضوء علــى ميثاق اللغة 

العربية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

الذي أعلنه صاحب الســمو الشــيخ محمد 

بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

في أبريل 2012، والذي يعد مرجعاً لجميع 

السياســات والقوانيــن المتعلقــة بحماية 

اللغة العربية، وتعزيز استخدامها في الحياة 

العامة.    دبي - البيان 

احتفلت بلدية مدينة الشــارقة في مبناها 

الرئيــس صباح أمــس بحضور ســالم علي 

المهيــري رئيس المجلس البلــدي، وثابت 

ســالم الطريفــي مديــر عام بلديــة مدينة 

الشــارقة ومســاعدي المدير العام وأعضاء 

المجلــس البلــدي ولفيــف مــن قيادات 

البلديــة، باليــوم العالمــي للغــة العربية 

تأكيــداً علــى أهمية لغة الضــاد والحفاظ 

عليهــا في ظل وجود لغــات أخرى، حيث 

شــهد االحتفال جلســة حوارية استضافت 

خاللها البلدية عائشــة سيف الخاجة أمين 

عام مجلس الشــارقة للتعليم ســابقاً، عضو 

المجلس البلدي لمدينة الشــارقة، تناولت 

فيهــا العديــد مــن المحــاور ذات الصلة 

والمكانــة الرفيعــة التي تحظــى بها اللغة 

العربية في إمارة الشارقة.

وشــهد االحتفــال تكريم المشــاركين في 

مســابقة الكتابــة اإلبداعيــة التــي نظمها 

مكتــب المديــر العام إلشــراك الموظفين 

فــي إبراز مواهبهم بالكتابة وإيماناً بأهمية 

الموظفين على ممارسة مختلف  تشــجيع 

أنــواع الكتابــة التي تدخل ضمــن نطاق 

عملهم حيث تشــكل هذه المسابقة عاماًل 

رئيساً في تحفيز الموظفين على المطالعة.

وأكد ثابت سالم الطريفي أن البلدية تولي 

اهتماماً كبيراً باللغة العربية اتساقاً مع رؤى 

وتوجيهات صاحب الســمو الشيخ الدكتور 

ســلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 

األعلى حاكم الشارقة.  الشارقة - البيان 
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