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األسعار في زمن
«كورونا»!

ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـن ــة ل ـل ـح ــوك ـم ــة وال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة ع ـلــى
األنـ ــديـ ــة ،ه ــل أص ـب ــح ف ــي خ ـب ــر ك ـ ــان؟! ومـ ــع ال ـظ ــروف
الـصـعـبــة الـتــي نـعـيـشـهــا ال ـيــوم ،مـطـلــوب الـتـعــرف على
األسـعــار والـمـبــالـغــة الخيالية لالعبين والـمــدربـيــن في
زم ــن «كـ ــورونـ ــا» ،وب ـع ــد مـ ــرور  12ع ــام ــاً ع ـلــى انـطــالقــة
دوري المحترفين ،فقد ظـهــرت مستجدات ،كشفها
الـتـحـقـيــق الـصـحـفــي ،ال ــذي قــدمــه «الـبـيــان الــريــاضــي»،
أمس ،عن ضرورة ترشيد اإلنفاق والصرف ،وأن تتبنى
الجهات المعنية كاتحاد الكرة ،والمجالس الرياضية
هــذا الـمـشــروع على مستوى الــدولــة ،وتعطيه أهمية
بحجم أكبر ،من أجل الحفاظ على استقرار الساحة
الــريــاضــة عــامــة ،وال ـكــرة خـصــوصــاً ،فــالـمـطـلــوب لجنة
رسمية معترف بـهــا ،مــن قبل السلطات العليا ،وأن
تـكــون مـحــايــدة ،تـضــع الـخـطــوط الـعــريـضــة ،وتـتـعــاون
هذه اللجنة الرقابية مع الجهات الرياضية الرسمية،
م ـث ــل ال ــرق ــاب ــة ال ـم ــال ـي ــة أو دي ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة وال ـه ـي ـئــة
الـعــامــة لـلــريــاضــة ،وأن يـكــون عـمـلـنــا مــوحــداً ،وننسى
ال ـت ـنــافــس وال ـل ـع ــب م ــن ت ـحــت الـ ـطـ ــاوالت ،وال ـخ ــداع،
ونـعـطــي ظـهــرنــا ل ــآخ ــر ،نــريــد شـيـئــاً يـخــدمـنــا جـمـيـعــاً،
فالكرة لم تعد تسلية ،فقد أصبحت تصرف وتخسر
الماليين! والــواقــع يؤكد أن كــل شــيء تطور فــي بلدنا
إال الرياضة ،وهذه قضية يجب أال تمر بسهولة ،ألن
مــا ي ـصــرف عـلــى الــريــاضــة ي ـفــوق كـثـيــراً مــا ي ـصــرف على
بقية مناشط الحياة األخرى ،فهل نرى حراكاً ،ينقذنا
من واقعنا الرياضي الحالي المؤسف؟! ومن األهمية
ضـ ـ ــرورة االل ـ ـتـ ــزام ال ـح ـق ـي ـقــي م ــن األنـ ــديـ ــة ،ال ـت ــي تـتـبــع
ال ـح ـكــومــات الـمـحـلـيــة ،ألن ال ـص ــرف يــأتــي مـنـهــا ،فـهــل
نستطيع أن نــوجــه مستقبلنا الــريــاضــي بـشـكــل موحد
في ظل هذا الوباء العالمي ،الــذي قلب األوضــاع في
أنــديــة الـعــالــم رأس ــاً عـلــى عـقــب؟! ومــا أق ــرأه يــومـيــاً عن
تعاقدات بأموال طائلة ،وارتفاع غير مبرر في أسعار
الالعبين ،يدعونا للقلق ،مما ،ال قــدر الـلــه ،يتسبب
ف ــي خ ـل ــق أزم ـ ــة ك ـب ـي ــرة ،إذا ل ــم ن ـك ــن ن ـ ــدرك خ ـط ــورة
الموقف ،في زمن «كورونا» ..والله من وراء القصد.

اجتماع لبحث تجهيزات
«السباقات البحرية»
احـتـضــن مـقــر نــادي دبــي الــدولــي لـلــريــاضــات الـبـحــريــة ،أول
مـ ــن أم ـ ــس ،اج ـت ـم ــاع ـ ًـا ت ـن ـس ـي ـق ـي ـ ًـا ،ضـ ــم م ـس ــؤول ــي ال ـن ــادي
م ــع وف ــد م ــن ال ـق ـيــادة ال ـعــامــة لـشــرطــة دب ــي ومـجـلــس دبــي
ال ــري ــاض ــي ،لـمـنــاقـشــة خ ـطــط وت ـج ـه ـيــزات ع ــودة الـسـبــاقــات
ال ـب ـح ــري ــة فـ ــي الـ ـم ــوس ــم الـ ـج ــدي ــد  ،2021-2020وح ـض ــر
االجتماع من شرطة دبي الرائد عبد الله العميمي رئيس
ح ـم ـلــة «ال ـت ــزام ـك ــم سـ ـع ــادة» ،والـ ـم ــازم خ ــال ــد ال ـح ــاج مــن
ال ـت ــوع ـي ــة األمـ ـنـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ــاإلدارة الـ ـع ــام ــة إلسـ ـعـ ــاد ال ـم ـج ـت ـم ــع،
والمازم عامر معضد مراقب الشرطة في النادي البحري،
ووك ـ ـيـ ــل هـ ـ ــادي ح ـس ــن م ـح ـم ــد م ـن ـس ــق ال ـح ـم ـل ــة ،ووك ـي ــل
نــابــت سـلـطــان بــالــرشـيــد الـمـتـحــدث عــن الـحـمـلــة ،والــرقـيــب
مـحـمــد أح ـم ــد ح ـس ــن ،وم ــن مـجـلــس دب ــي ال ــري ــاض ــي ،بــدر
ح ــارب مـســؤول األنــديــة والـمــؤسـســات ،وتــوفـيــق الــزهــرونــي
اخـتـصــاصــي شــركــات ك ــرة ال ـق ــدم ،وم ــن ن ــادي دب ــي الــدولــي
ل ـلــريــاضــات ال ـب ـحــريــة ،ك ــل م ــن ه ــزي ــم ال ـق ـمــزي م ــدي ــر إدارة
الـسـبــاقــات ،ومـحـمــد الـشــامـســي مــديــر الــدعــم المؤسسي،
وأحمد السويدي مدير األمن) .دبي  -البيان الرياضي(

خيول اإلمارات تطارد «الناموس»
في«جوالي كب» اليوم
متابعة-خالدالمهيري
ينطلق عصر اليوم بتوقيت اإلمــارات مهرجان «جــوالي كب»
لـلـخـيــول والـ ــذي س ـي ـقــام ع ـلــى م ـض ـمــار «ن ـي ــوم ــارك ــت» الـعــريــق
فــي إنجلترا ويستمر لغاية بعد غــد بمشاركة أقــوى الخيول
اإلمــاراتـيــة والـعــالـمـيــة .ويشهد الـيــوم إقــامــة  8أشــواط مثيرة،
أبرزها شوط «برنسيس أوف ويلز تاترسالز ستيكس» لمسافة
 2400متر «الفئة الثانية» بمشاركة  8خيول أبــرزهــم« :اولــد
ب ـيــرشــان» لـجــودلـفـيــن ب ـق ـيــادة ال ـف ــارس ول ـي ــام بــويــك وإش ــراف
الـمــدرب شــارلــي آبلبي« ،كوميونيكي» لسمو الشيخ حمدان
بــن مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم ،بـقـيــادة ال ـفــارس جــو فــانـيــغ
وإش ــراف ال ـمــدرب م ــارك جــونـسـتــون« ،انـبـهــار» لـسـمــو الشيخ
ح ـم ــدان ب ــن راش ــد آل م ـك ـتــوم ب ـق ـيــادة ال ـف ــارس ج ـيــم كــراولــي
وإشراف المدرب جون غوسدن« ،ديزرت إنكاونتر» لعبد الله
الـمـنـصــوري بـقـيــادة ال ـفــارس أنــدريــا أتــزيـنــي وإش ــراف الـمــدرب
ديفيد سيمكوك.

تاترسالز جوالي ستيكس
س ـي ـش ـهــد شـ ــوط «ت ــات ــرس ــال ــز ج ـ ــوالي س ـت ـي ـكــس» ل ـم ـســافــة 1200
مـتــر «الـفـئــة الـثــانـيــة» مـشــاركــة  10خـيــول أبــرزهــا« :ق ــادر» لسمو
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي
وإشـ ــراف ال ـم ــدرب م ــارك جــون ـس ـتــون« ،ي ــا زمـ ــان» لـسـمــو الـشـيــخ
أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف
ال ـم ــدرب ول ـي ــام ه ــاج ــس« ،ف ـي ـك ـتــوري ه ــاي الي ـت ــس» لـسـعـيــد بــن
م ـن ــان ــة ب ـق ـي ــادة الـ ـفـ ــارس ب ــات ــري ــك ج ــوزي ــف م ــاك ــدون ــال ــد وإش ـ ــراف
المدرب جيمس تيت.

«بحرين تروفي»
تـشــارك  9خـيــول فــي شــوط «بـحــريــن تــروفــي سـتـيـكــس» لمسافة

أكــد الــدكـتــور ســرحــان حسن المعيني ،رئـيــس اتـحــاد الشطرنج،
أن كــل األنــديــة الـمـنـضــويــة الـتــابـعــة لــاتـحــاد ،نـجـحــت فــي حــربـهــا
مــع ف ـيــروس «ك ــورون ــا» الـمـسـتـجــد )كــوفـيــد  ،(19بــالـتــزامـهــا الـتــام
بــاإلجــراءات االحـتــرازيــة ،وحــرصـهــا على الـمـشــاركــة فــي البطوالت
المحلية والدولية للشطرنج عن بعد ،خــال الموسم الحالي،
ب ــال ــرغ ــم م ــن ت ــوق ــف األن ـش ـط ــة ال ــري ــاض ـي ــة ب ــال ــدول ــة ف ــي ظ ــل أزم ــة
ال ـجــائ ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة ،م ــوج ـه ــاً ش ـك ــره ال ـع ـم ـيــق ألسـ ــرة الـشـطــرنــج
ب ـش ـك ــل ع ـ ــام واألن ـ ــدي ـ ــة ،ل ـت ـع ــام ـل ـه ــا ب ـك ـف ــاءة مـ ــع ال ـظ ــروف
الصعبة التي يمر بها العالم أجمع .وأوضح المعيني
أن اتحاد اإلمــارات للشطرنج كــان السباق بتنظيم
أول بـطــولــة للشطرنج ،عـبــر «اإلنـتــرنــت» ،بطولة
اإلمارات األولى للشطرنج الخاطف «أوناين»،
فــي  16مــارس الـمــاضــي ،والقــت إقـبــاالً كبيراً
مــن الاعبين مــن مختلف دول العالم،
كـمــا نـظــم االت ـحــاد ،بــدعــم مــن نــادي
الـ ـشـ ــارقـ ــة ال ـث ـق ــاف ــي ل ـل ـش ـط ــرن ــج،
دورة ل ـل ـم ـب ـتــدئ ـيــن ،ب ــال ـت ـع ــاون
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــق مـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئ ـ ــة
االت ـح ــادي ــة ل ـل ـش ـبــاب ب ـمــركــز أم
سرحان المعيني

فكر
فـــن
ا لخميس
 ١٧ذوالقعــدة  ٠٩ | 1441يوليو 2020
العدد ١٤٦٣١

يواصل األرشيف الوطني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ،والشركاء
االسـتــراتـيـجـيـيــن ،فـعــالـيــات الـمـلـتـقــى ال ـس ـنــوي ال ـســابــع ل ـتــدريــب الـمـعـلـمـيــن
 .2020وشـهــد الـيــوم الـثــانــي مــن الملتقى مـحــاضــرة وطنية بـعـنــوان« :تــاريــخ
وذاكرة اإلمارات في وقت األزمات» ،تابعها قرابة  2000مشارك ،في إطار
الدور الوطني الذي يؤديه األرشيف الوطني كشريك استراتيجي في عملية
التنشئة الوطنية لألجيال ،وجهوده المتواصلة الرامية إلى تعزيز االنتماء
للوطن ،والوالء للقيادة الحكيمة.
ألقت المحاضرة ،الدكتورة عائشة بالخير مستشارة البحوث في األرشيف
الــوط ـنــي ،عـبــر تـقـنـيــات ال ـت ــواص ــل ،واس ـت ـعــرضــت فـيـهــا ،ال ـج ــذور الـتــاريـخـيــة
للتسامح والتعايش السلمي في مجتمع دولة اإلمارات والتي تأصلت في
مـمــارســات الحياة اليومية والـمــوروث .كما بينت كيف طبق الجميع ،من
كبار وصغار ،مبدأ الفزعة الذي نراه جلياً في مجتمع اإلمارات منذ بدايات
انتشار فـيــروس «كــورونــا» ،ولفتت إلــى أنــه بــرز ذلــك بــأرفــع وأنـبــل أشكاله،
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 2600متر «الـفـئــة الثالثة» أبــرزهــا «الــدبــران» لجودلفين بقيادة
الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي« ،العاصي»
لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم
كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس.

«دانتي ستيكس»
عـلــى جــانــب آخــر ،ينطلق الـيــوم عـلــى مـضـمــار «ي ــورك» العريق
في إنجلترا سباق «البسطي إيكوي وورلد دبي دانتي ستيكس»
لمسافة  2100متر «الـفـئــة الـثــانـيــة» بمشاركة  6خـيــول أبــرزهــا
«إينسيفر» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف
المدرب جون غوسدن« ،المظاهر» لسمو الشيخ حمدان بن

أبوظبي-وام

راشــد آل مكتوم بقيادة الـفــارس ديــن أونـيــل وإشــراف المدرب
ري ـت ـش ــارد ه ــان ــون« ،خ ـ ــوان إل ـك ــان ــو» ل ـل ـش ـيــخ م ـح ـمــد ب ــن عـبـيــد
آل مـكـتــوم ب ـق ـيــادة ال ـف ــارس كـيـفـيــن س ـتــوت وإشـ ــراف ال ـمــدرب
كيفين ريان .وعلى ذات المضمار أيضاً ،يقام سباق «تاترسالز
مـ ـيـ ـس ــدورا س ـت ـي ـك ــس» ل ـم ـس ــاف ــة  2100م ـت ــر «ال ـف ـئ ــة ال ـث ــال ـث ــة»
ب ـم ـشــاركــة  8م ـه ــرات أب ــرزه ــا «دبـ ــي الف» ل ـجــودل ـف ـيــن ب ـق ـيــادة
الـفــارس أوشـيــن مـيــرفــي وإش ــراف الـمــدرب الـعــالـمــي سعيد بن
س ــرور« ،لـيــك لــوسـيــرن» لـجــودلـفـيــن بـقـيــادة ال ـفــارس جيمس
دويل وإشــراف المدرب جون غوسدن« ،بــارق» لسمو الشيخ
أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف
المدرب وليام هاجس.

وموطن اإلبداع ،وقبلة المبادرات واالبتكار.

فائدة

أك ــدت ري ــم ع ـبــدال ـلــه ع ـبــدال ـكــريــم ال ـهــاش ـمــي ،أول بـطـلــة عــالــم
إم ــارات ـي ــة لـفـئــة ال ـك ـبــار ف ــي ري ــاض ــة الـجــوجـيـتـســو ،وال ـت ــي ت ــدرس
هندسة الفضاء في جامعة خليفة ،أنها تتابع عن كثب كل
أخبار الرحلة التاريخية «مسبار األمل» ،التي سيقوم بها إلى
كوكب المريخ ،وسيتواكب ذلك مع احتفاالت دولة اإلمارات
باليوبيل الذهبي ،ومرور  50عاماً على تأسيس دولة االتحاد،
وتشعر بالفخر للتطور الملموس ،الذي تحققه اإلمــارات في
ه ــذا الـتـخـصــص ال ـم ـه ــم ،الـ ــذي يـجـســد م ــدى اه ـت ـم ــام ال ـق ـيــادة
الرشيدة بالمستقبل ،ويعكس ريادة اإلمــارات إقليمياً ودولياً
في علوم الفضاء.

وأوضـحــت ريــم الهاشمي أنها استفادت الكثير من ممارستها
الــريــاضــة ف ــي تـخـصـصـهــا بـهـنــدســة ال ـف ـضــاء ،وأن أه ــم الـفــوائــد
ال ـت ــي عـ ــادت عـلـيـهــا م ــن ت ـم ـيــزهــا ف ــي ري ــاض ــة ال ـجــوج ـي ـت ـســو هــو
اللياقة البدنية العالية ،التي يجب أن تتوفر في رواد الفضاء،
وال ـق ــدرة ع ـلــى ال ـتــرك ـيــز وال ــوص ــول لـمــرحـلــة ال ـص ـفــاء الــذه ـنــي،
وال ـص ـبــر وال ـت ـح ـمــل ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى روح ال ـم ـغــامــرة والـشـجــاعــة
والثقة بالنفس ،واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب،
مشيرة إلى أنها ومن خال رياضة الجوجيتسو تعلمت كيف
تنظم وقتها ،وتــدرك قيمة كــل لحظة الستثمارها فــي كــل ما
هو مفيد.

تقدير

الـقـيــويــن ،وج ــار الـتـنـسـيــق مــع وزارة الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم ،لتنظيم
دورات شـطــرنــج ،ضـمــن الـبــرنــامــج الـصـيـفــي اإلثــرائــي االفـتــراضــي،
وب ــال ـت ـع ــاون م ــع ن ـ ــادي الـ ـش ــارق ــة ،وق ـ ــال إنـ ــه ف ــي إط ـ ــار ال ـت ـع ــاون
والتنسيق مع مختلف المؤسسات المجتمعية ،تم االنتهاء من
وضع خطة دورات تدريبية لطلبة وطالبات جامعة عجمان ،عبر
اإلنترنت ،خال شهر يوليو الجاري وأغسطس المقبل.
وبــدورهــا ،أشــادت فوزية عباس لطفي ،رئيسة الجهاز الفني
باالتحاد ،بمشاركة العبي والعبات المنتخب الوطني في بطولة
آسيا الفردية للناشئين والناشئات تحت  20سنة عبر اإلنترنت،
وحصلت فيها حنان خليل الحوسني ،العبة نادي
ال ـش ـط ــرن ــج وال ـث ـق ــاف ــة ل ـل ـف ـت ـيــات ب ــال ـش ــارق ــة عـلــى
ال ـم ــرك ــز الـ ــرابـ ــع ،وأضـ ــافـ ــت :س ـي ـق ــوم االت ـح ــاد
بالمشاركة في األولمبياد العالمي للشطرنج
عـبــر اإلنـتــرنــت وال ــذي ينظمه دولــي للشطرنج
من  22يوليو الجاري إلى  30أغسطس المقبل،
وح ـ ــرص ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي ل ــات ـح ــاد ط ـ ــوال ال ـف ـت ــرة
ال ـم ــاض ـي ــة ع ـل ــى إع ـ ـ ــداد ال ــاع ـب ـي ــن وال ــاعـ ـب ــات
مــن خ ــال ال ـتــدريــب عــن ب ـعــد ،والـمـشــاركــة
ف ــي ب ـط ــوالت دول ـي ــة ع ـب ــر اإلن ـت ــرن ــت ،كـمــا
تـ ــم إعـ ـ ــداد م ـع ـس ـك ــر ت ــدري ـب ــي اف ـت ــراض ــي
للتجهيز والمشاركة في األولمبياد.

ح ـيــن أع ـل ــن ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد ب ــن زايـ ــد آل ن ـه ـيــان ول ــي عـهــد
أبــوظـبــي نــائــب الـقــائــد األعـلــى لـلـقــوات المسلحة ،عــن إجــاء رعــايــا عــدد من
الــدول الشقيقة والصديقة مــن مقاطعة هــوبــي الصينية بــؤرة تفشي وبــاء
«ك ــورون ــا» ونـقـلـهــم إلــى «الـمــديـنــة اإلنـســانـيــة» فــي أبــوظـبــي ،وذل ــك فــي إطــار
النهج اإلنساني الذي تنتهجه الدولة في الوقوف مع األشقاء واألصدقاء،
بل مع اإلنسانية جمعاء في خضم جائحة طالت أصقاع العالم ،وبشكل
دائم( .أبوظبي  -البيان)

«دبي للثقافة»

ريم الهاشمي ..من بساط الجوجيتسو إلى علوم الفضاء

وقــالــت ري ــم الـهــاشـمــي ) 20ع ــام ــاً( ،وال ـتــي أنـهــت دراس ـت ـهــا في
ال ـع ــام ال ـث ــان ــي ب ـه ـنــدســة ال ـف ـض ــاء ،وت ـع ــد أول ب ـط ـلــة ع ــال ــم فــي
األل ـع ــاب الـقـتــالـيــة ،ت ــدرس ه ــذا الـتـخـصــص ،إن ـهــا رأت بعينها
مدى اهتمام العالم بجهود اإلمارات في مجال علوم الفضاء،
خـ ــال رح ـل ـت ـهــا ال ـع ـل ـم ـيــة ن ـه ــاي ــة  2018وال ـت ــي ق ــام ــت ب ـه ــا مــن
فـلــوريــدا األمــريـكـيــة ،بـعــد فــوزهــا بــإحــدى الـمـســابـقــات البحثية
ف ــي م ــرك ــز م ـح ـم ــد ب ــن راش ـ ــد ل ـل ـف ـض ــاء ،م ــؤك ــدة أن ـه ــا عــاشــت
لحظات لن تنسى عند الخروج من مجال الجاذبية األرضية،
والدخول في مجاالت أخرى ألغلفة القمر والمريخ ،وأكدت
ال ـهــاش ـمــي أن ك ــل م ــن ت ـح ــدث م ـع ـهــا ف ــي ت ـلــك ال ــرح ـل ــة ،الـتــي
استغرقت أسـبــوعــاً كــامـا ً بــالــواليــات المتحدة األمــريـكـيــة ،كان
ينظر لإلمارات بكل تقدير وإعجاب ،ويؤكد أنها أرض الفرص،

من فعاليات المحاضرة | من المصدر
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تحتفي بدمج

متاحفها مع مناهج
التعلّ م عن ُبعد

› الحمادي :متحف االتحاد يحكي تاريخ الوطن
دبي-البيان

المعيني« :الشطرنج» نجح
في هزيمة «كوفيد »19
دبي-البيانالرياضي

األرشيف الوطني يضيء نهج
اإلمارات اإلنساني المتفرد

ريم الهاشمي تحمل علم الدولة

› تدرس هندسة الفضاء
في جامعة خليفة
› الهاشمي« :مسبار
األمل» فخر لإلمارات

رحلة
وأوضحت ريــم ،أن المسبار سيقوم برحلة لكوكب المريخ،
ألغراض علمية ،مثمنة دور اإلمارات التي تقوم بهذا الجهد،
فهذا إنجاز كبير يعزز مكانتها على المستوى العالمي كونها
أول دولـ ــة عــرب ـيــة وإس ــام ـي ــة تـقـطــع ه ــذا ال ـش ــوط ال ـطــويــل فــي
عـلــوم وأبـحــاث الـفـضــاء .وأضــافــت ريــم :أقــرأ كــل مــا يكتب عن
رحلة مسبار األمل ،منذ فترة طويلة ،وأتواصل مع أساتذتي
وزمائي في الجامعة للحديث عنها ،وأتابع كل ما يقدم في
الفضائيات حولها ،وسوف أحرص على متابعة الرحلة لحظة
بـلـحـظــة عـنــد انـطــاقـهــا ،وأف ـكــر فــي إع ــداد فـيــديــوهــات «الي ــف»
بـصــوتــي ،للتعليق عـلــى انـطــاق الــرحـلــة ،وشــرح بـعــض األمــور
الفنية من أجل تبسيط المعلومات لغير الدارسين.

«األولمبية» تستعرض جهود
اإلمارات في مكافحة «كورونا»
دبي-البيانالرياضي
اس ـت ـع ــرض م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـ ّي ــم ،أم ـي ــن عـ ــام ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـيــة
ال ــوط ـن ـي ــة ،ج ـه ــود دول ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات ،ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع ف ـي ــروس
«كــورونــا» المستجد ،باتباع أفضل اإلجــراءات االحترازية ،للحد
م ــن تـفـشــي وبـ ــاء )كــوف ـيــد  ،(19ب ـم ـجــرد اإلعـ ــان ع ــن ب ــدء ظـهــور
ال ـم ــرض وان ـت ـش ــار الـ ـعـ ــدوى .جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال م ـش ــارك ــة الـلـجـنــة
األولـمـبـيــة الــوطـنـيــة ،فــي ورش ــة عـمــل «تــأثـيــر جــائـحــة كــورونــا على
الـقـطــاع الــريــاضــي» ،الـتــي نظمتها إدارة الــريــاضــة بــاألمــانــة العامة
ل ـم ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون لـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـع ــرب ــي ،ب ـت ـق ـن ـي ــة االتـ ـص ــال
المرئي ،أول من أمس ،بمشاركة أمناء عموم اللجان األولمبية
الخليجية .ونقل محمد بن سل ّيم تحيات سمو الشيخ أحمد بن
محمد بن راشد آل مكتوم ،رئيس اللجنة األولمبية الوطنية ،إلى
الحضور ،مشيراً إلى أن سموه قد بادر باتخاذ قرارات استباقية،
تضمن سامة المجتمع وحمايته من األضــرار ،وهــو األمــر الذي
يــأتــي دائ ـم ــاً عـلــى رأس أول ــوي ــات الـلـجـنــة األول ـم ـب ـيــة ،ان ـطــاقــاً مــن
تــوج ـي ـهــات ق ـيــادت ـنــا ال ــرش ـي ــدة ورؤي ـت ـه ــا ال ـســام ـيــة ،بــال ـح ـفــاظ عـلــى
ال ـع ـن ـصــر ال ـب ـش ــري ،وت ــوف ـي ــر ك ــل ال ـس ـب ــل والـ ـطـ ــرق ،ال ـت ــي تـضـمــن
وقايته من أي أمراض أو أوبئة.
كما أعرب بن سل ّيم ،عن سعادته بالجهود الكبيرة المقدمة
لخدمة القطاع الرياضي بمجلس التعاون الخليجي ،خصوصاً

محمد بن سليم خالل مشاركته في الورشة | من المصدر

أن ال ـت ـح ــدي ــات األخ ـ ـيـ ــرة ل ـع ـب ــت دوراً ك ـب ـي ــراً فـ ــي ت ـغ ـي ـي ــر م ـف ـهــوم
مـمــارســة األنـشـطــة الــريــاضـيــة ،وإع ــادة الـنـظــر فــي كيفية التعامل
مــع األح ــداث والـمـحــافــل الـكـبــرى ،فــي ظــل وج ــود هــذا الـنــوع من
األزمــات ،وناقش بن سل ّيم اإلجــراءات االحترازية ،التي اتخذتها
اإلم ــارات ،ال سيما فــي الـقـطــاع الــريــاضــي ســواء مــن خــال إجــراء
تعقيم المنشآت الدوري وفحوص الاعبين.

احتفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ،مع نهاية
العام الــدراســي  2019ـ  2020في دولــة اإلمــارات ،بربط متاحفها
ّ
التعلم عن بُعد ،حيث استفاد من هذا  11304طاب
مع مناهج
من  94مدرسة حكومية وخاصة ،عبر  298جولة افتراضية في
المتاحف التابعة للهيئة.
وأتــاحــت الـجــوالت اإلرشــاديــة االفـتــراضـيــة أم ــام الـطــاب فرصة
إلثـ ـ ــراء م ـع ــارف ـه ــم حـ ــول ت ــاري ــخ اإلم ـ ـ ــارات وث ـق ــاف ـت ـه ــا ال ـغ ـن ـي ــة عـبــر
اسـتـثـمــار أح ــدث الـتـقـنـيــات ،بـمــا فــي ذل ــك تــوفـيــر ج ــوالت تفاعلية
تستخدم الـصــور الـبــانــورامـيــة مكتملة الــزوايــا ،والـصــور المتتابعة
والفيديو.
وأقــامــت «دب ــي لـلـثـقــافــة» هــذه ال ـجــوالت االفـتــراضـيــة بــالـتـعــاون
مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في
دب ــي ك ـجــزء مــن الـتــزامـهــا بـتـعــزيــز أهـمـيــة الـمـتــاحــف ل ــدى األج ـيــال
الـشــابــة وإث ــراء مـعــارفـهــم حــول الـتــاريــخ والـثـقــافــة اإلمــاراتـيـيــن من
خال قنوات مبتكرة وتفاعلية.

جوالت إرشادية
وتـ ـمـ ــت اس ـت ـض ــاف ــة ال ـ ـج ـ ــوالت اإلرش ـ ــادي ـ ــة االفـ ـتـ ــراضـ ـيـ ــة مـ ــن ق ـبــل

الــوالــد المؤسس المغفور لــه الشيخ زايــد بــن سلطان آل نهيان،
ط ـيــب ال ـل ــه ثـ ــراه .وأوضـ ــح أن وزارة ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم ،حــريـصــة
على استمرارية األنشطة االفتراضية التي تربط الطالب بماضيه
وحاضره ومستقبله ،مؤكداً أنه إذا منعتنا الظروف الصحية أن
نلتقي في المكان فإن ذاكرة الوطن تتسع للجميع.
حسين الحمادي

هالة بدري

المرشدين الثقافيين في المتاحف من خال منصة االجتماعات
االف ـتــراض ـيــة وم ــوق ــع «دب ــي  ،»360الـمـنـصــة الــرق ـم ـيــة ال ـتــي تـقــدم
فيديوهات بــانــورامـيــة ومـحـتــوى فــوتــوغــرافـيــاً للعديد مــن المواقع
المهمة في جميع أنحاء المدينة.
وق ـ ــام م ـع ــال ــي ح ـس ـيــن ب ــن إب ــراه ـي ــم الـ ـحـ ـم ــادي ،وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة
وال ـت ـع ـل ـي ــم ،ب ــاالن ـض ـم ــام إلـ ــى إح ـ ــدى الـ ـج ــوالت االف ـت ــراض ـي ــة ،فــي
متحف االتـحــاد ،مـشــاركــاً طلبة الـصــف الــرابــع فــي مــدرســة مدينة
خليفة )أ( هذه التجربة الثقافية.
وشكر الحمادي ،المسؤولين والقائمين على متحف االتحاد
في دبي على هذه الجولة التي اصطحبوا الطلبة من خالها إلى
معلم وطني عريق ومميز ،يحمل بين ثناياه تاريخ وطن وصوراً
تجسد مراحل عدة ،من ضمنها مرحلة التأسيس على يد القائد

«ترحال» عبر الفن السابع
يستكشف عمق الثقافة اإليطالية

األفالم المعروضة تركّ ز على جمال المناطق اإليطالية وثقافاتها | البيان

دبي ـ غسان خروب
عـنــدمــا أط ــل الـمـخــرج بــاولــو ســوريـنـتـيـنــو ،قـبــل  7س ـنــوات بفيلمه
«ال ـج ـم ــال ال ـع ـظ ـيــم» ،ب ــدا وك ــأن ــه يـمـنــح ال ـن ــاس «م ـفــات ـيــح أب ــواب
رومـ ـ ــا» ،ل ـي ـل ـجــوا إلـ ــى «م ـل ـك ــوت ال ـج ـم ــال» ال ـ ــذي ت ـح ـت ـض ـنــه روم ــا
القديمة الـتــي خــرجــت حية مــن لهيب «نـيــران نـيــرون» ،فعاشت
من بعده قروناً طوال ،متوسدة
«ال ـج ـم ــال ال ـن ــائ ــم» ب ـي ــن أزق ـت ـه ــا،
وهكذا هو برنامج «سينما عقيل
ف ــي ت ــرح ــال» ،الـ ــذي أط ــل أخ ـي ــراً
فـ ــي س ـي ـن ـم ــا ع ـق ـي ــل ،ب ــال ـس ــرك ــال
أف ـن ـي ــو ب ــدب ــي ،ل ـي ـم ـنــح ال ـج ـم ـهــور
«مفاتيح ايطاليا» برمتها ،ممكناً
إي ــاه ــم م ــن ال ـس ـفــر ع ـلــى جـنــاحــي
بثينة كاظم
السينما ،ليكتشفوا مــن خالها
ب ـع ـضــاً م ــن ع ـظ ـمــة ال ـس ـي ـن ـمــا اإلي ـط ــال ـي ــة ،وم ــا تـخـبـئــة م ــن جـمــال
مخملي ،عبر ثلة من األفام الكاسيكية.

رؤى
«ال ـج ـمــال الـعـظـيــم» لـســوريـنـتـيـنــو ،و«ال دول ـشــي فـيـتــا» لـفــدريـكــو
ف ـل ـي ـن ــي ،عـ ـم ــان ي ـق ـف ــان ع ـل ــى رأس ق ــائ ـم ــة «س ـي ـن ـم ــا ع ـق ـي ــل فــي
تـ ــرحـ ــال» ،ال ـ ــذي وص ـف ـت ــه ب ـث ـي ـنــة ك ــاظ ــم ،ال ـم ــؤس ـس ــة وال ـم ــدي ــرة
التنفيذية لسينما عقيل ،في حديثها مع «البيان» بأنه «يعكس
قـ ــوة ال ـس ـي ـن ـم ــا ع ـم ــوم ــاً واإلي ـط ــال ـي ــة خ ـص ــوص ــاً ،ح ـي ــث ال ـب ــرن ــام ــج

› بدري :المبادرة تحقق رؤية دبي

مفعم بالمغامرات التي تعكس جمال ايطاليا» .وأوضحت بأن
«البرنامج يضم عدداً من األعمال التي ال تنسى ،والقادرة على
أسر المشاهد عبر ما تقدمه روائع السينما اإليطالية من جمال
طوال هذه الفترة المستمرة حتى سبتمبر المقبل».
الـبــرنــامــج تـنـظـمــه سـيـنـمــا عـقـيــل بــالـتـعــاون مــع الـمـعـهــد الـثـقــافــي
اإلي ـط ــال ــي ،ف ـي ـمــا ي ـب ــدو أن ـه ــا ل ـي ـســت ال ـم ــرة األول ـ ــى ال ـت ــي ت ـغــزل
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا خـ ـ ـي ـ ــوط الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ــاون ب ـي ــن
ال ـطــرف ـيــن ،وف ــق م ــا أك ــدت ــه إي ــدا
زيـلـيــو غــرانــدي ،مــديــرة المعهد
الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــي اإليـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،ال ـ ـتـ ــي
طــال ـمــا آم ـن ــت ب ـم ـقــولــة ال ـم ـخــرج
فيديريكو فليني ،بأن «السينما
اإلي ـطــال ـيــة مـمـتـلـئــة دائ ـم ــاً ب ــرؤى
متجددة للحياة».
إيدا زيليو غراندي
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ف ـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ـث ـ ـه ـ ــا م ــع
«الـ ـبـ ـيـ ــان» إل ـ ــى أن ه ـ ــذا الـ ـب ــرن ــام ــج ،ي ــأخ ــذن ــا ن ــاح ـي ــة «ال ـج ـم ــال
اإليطالي» في «رحلة مـصــورة» عبر مجموعة أفــام كاسيكية
الـطــابــع ،حـيــث تـصــف إي ــدا «اخـتـيــار األف ــام فــي هــذا الـبــرنــامــج،
ال ـت ــي ت ـح ـم ــل م ـح ــور ال ـس ـف ــر» ،ب ــأن ــه «وثـ ـي ــق ال ـص ـل ــة ب ــاألوض ــاع
الحالية ،بعد تأثر مجال السفر الجوي إلى العالم ،واستبداله
بأشكال متعددة من السفر االفتراضي» .وذكرت أن مجموعة
األفـ ـ ــام الـ ـمـ ـع ــروض ــة ،وعـ ـب ــر ت ــرك ـي ــزه ــا ع ـل ــى جـ ـم ــال ال ـم ـن ــاط ــق
اإليطالية وثقافاتها ،ستثير االهتمام نحو بــادهــا ،ولكن هذه
المرة ستكون على جناحي السينما.

حداثة وعراقة
وقال الحمادي :لقد شكلت هذه الرحلة االفتراضية فرصة ثمينة
لطلبتنا لـلـتـعــرف أكـثــر إلــى مــاضـيـهــم مــا قـبــل فـتــرة الـتــأسـيــس ومــا
بـعــدهــا مــن خ ــال تـسـلـســل األح ــداث وتـسـلـيــط ال ـضــوء عـلــى رؤيــة
قيادة دولة اإلمارات وفكرها الذي يستشرف المستقبل ،ويحكي
ق ـصــة االت ـح ــاد ك ـمــا ت ــراه ــا ق ـي ــادات ال ــوط ــن ،وي ـتــرجــم ذل ــك اإلرث
اإلنساني العميق والخالد والزاخر لدولة اإلمارات.
وذكر أن هذا المتحف عصري نابض بحداثته وعريق بأصالته،
وشــاهــد عـلــى حـقــب زمـنـيــة مـتـعــددة وجــديــر بـنــا أن نـتـعــرف إلـيـهــا
ونـعــرف بـهــا أبـنــاءنــا الـطـلـبــة ،فـهــي مـيــراث خــالــد نفخر ونـعـتــز بــه،
وهو جزء من هويتنا اإلماراتية.
وأش ـ ــار إل ــى أن م ـتـحــف االتـ ـح ــاد ،ي ـع ـطــي م ـســاحــة ل ـل ـت ـعــرف إلــى
دستور اإلمارات وقوانينه وقيمه ومبادئه ،ويحوي مقتنيات ثمينة
تحكي قصة اإلمــارات وتخلد رموزها الوطنية الذين أثــروا ساحتها

باإلنجازات وأسهموا في بناء هذا الكيان الذي نفاخر به العالم.

قيمة
وعبر الحمادي عن سعادته بالتواجد في هذه الرحلة االفتراضية
والتنقل بين أركان متحف االتحاد الشاهدة على دور المؤسسين
بتفان وإخاص،
األوائل في ترسيخ أركان الوطن وتشييد لبناته
ٍ
الفتاً إلى أن سعادته أكبر بتواجد أبنائه الطلبة الذين دعاهم إلى
أن يحفظوا هذا اإلرث ويعتزوا ويفخروا به.

رؤية دبي
وقالـت هالة بــدري مدير عــام «دبــي للثقافة» :سعت هــذه المبادرة
إلـ ــى ت ـح ـق ـيــق رؤي ـ ــة دبـ ــي ال ــرام ـي ــة إلـ ــى ت ـع ــزي ــز ال ـم ـش ـهــد ال ـث ـق ــاف ــي فــي
اإلمـ ــارة .وتـمــاشـيــاً مــع مـســؤولـيــة الـهـيـئــة فــي تـحـقـيــق أه ــداف قـيــادتـنــا
الرشيدة ،كانت الـجــوالت اإلرشــاديــة االفتراضية جــزءاً من جهودنا
المستمرة لتعريف األجيال الناشئة إلى الصروح الثقافية في دبي،
ومساعدتهم على اكـتـســاب معرفة واسـعــة حــول الـتــاريــخ اإلمــاراتــي
العريق من خال تعزيز القدرات على التعبير اإلبداعي لدى طاب
المدارس ،وتسليط الضوء على دور المتاحف الرائد كمراكز ثقافية
وتعليمية .وقد تم توسيع الجوالت التي بدأت بمتحف االتحاد في
أبريل من العام الجاري لتشمل جميع المتاحف التي تديرها الهيئة.

«ظل الريح» على طاولة نقاش
ندوة الثقافة والعلوم
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دبي  -خلود حوكل
اسـتـضــاف صــالــون ال ـق ــراءة فــي ن ــدوة الـثـقــافــة وال ـع ـلــوم ،الـمـتــرجــم
م ـع ــاوي ــة ع ـب ــد ال ـم ـج ـي ــد ،ال ـح ــاص ــل ع ـل ــى جـ ــوائـ ــز ع ـ ــدة فـ ــي م ـج ــال
الترجمة ،في جلسة افتراضية لمناقشة رواية )ظل الريح( للكاتب
اإلسباني كارلوس زافون ،والتي ترجمها معاوية عبد المجيد من
الـلـغــة اإليـطــالـيــة إل ــى الـلـغــة الـعــربـيــة ،بـحـضــور عـلــي عـبـيــد الـهــامـلــي
نــائــب رئـيــس مـجـلــس اإلدارة فــي ن ــدوة الـثـقــافــة والـعـلــوم ،وعــائـشــة
سلطان عضو مجلس اإلدارة ،رئيس اللجنة الثقافية في الندوة،
وال ــدكـ ـت ــورة م ــري ــم ال ـه ــاش ـم ــي ،وال ـك ــات ـب ــة ف ـت ـح ـيــة ال ـن ـم ــر وع ـ ــدد مــن
الكتاب والمهتمين واإلعاميين.
وعــرفــت الـكــاتـبــة عــائـشــة سـلـطــان خ ــال إدارت ـه ــا لـلـنــدوة بـمــؤلــف
الرواية كارلوس زافــون ،الذي توفي في شهر يونيو الماضي ،وله
سـلـسـلــة روائ ـي ــة م ـش ـهــورة )م ـق ـبــرة ال ـك ـتــب الـمـنـسـيــة( ال ـم ـكــونــة مــن
 4روايـ ــات ،مـبـيـنــة أن رواي ـتــه )ظ ــل الــريــح( حـظـيــت بـشـهــرة واسـعــة
وإقبال كبير ،حيث تنتمي كتاباته إلى ما يسمى )األدب القوطي(.

ثمرة الدراسة
وقال ضيف الصالون القرائي ،المترجم معاوية عبد المجيد ،إن
ترجمته لهذا العمل هو ثمرة دراسته التي توجها بالحصول على
الماجستير ،حيث ترجم العمل من اإليطالية إلى اللغة العربية،
وكان يعود أيضاً للنص بلغته األصلية اإلسبانية للمتابعة ،وذكر
بــأن أعـمــال زافــون تتسم بــاألسـطــورة الـمـحــوريــة والـتــي يــدور حولها
عدد كبير من الشخصيات ،وأضاف أن "مقبرة الكتب" في الرواية

خصوبة الخيال
وصفت د.مريم الهاشمي ،المتخصصة في النقد واللغة
العربية ،الرواية بأنها تتمتع بالكفاءة وتفوق الروعة في
ع ـب ـق ــري ــة الـ ـس ــرد وخ ـص ــوب ــة ال ـخ ـي ــال ف ـي ـه ــا ،ح ـي ــث يـتـضــح
حضور شخصية الــراحــل زافــون السينمائية واألدبـيــة في
عمله )ظل الريح( ،من خالل عنصرين بالرواية :ظاهرة
حــرق المؤلف لكتبه ،وظــاهــرة أزمــة الـحــداثــة عند زافــون.
وأشارت إلى أن الرواية تبرز جملة ظواهر وتنطوي على
مجموعة عناصر مهمة تمس زمن الحداثة.

هي طوق نجاة للناس من سطوة الخرافة.
وت ـح ــدث ع ـل ــي ع ـب ـيــد ال ـه ــام ـل ــي ع ــن ال ـت ــرج ـم ــة ب ــاع ـت ـب ــاره ــا أم ــان ــة،
والمترجم له دور كبير في تحقيق المتعة للقارئ ،وقال بأن هذه
الــروايــة ترجمت بحرفية رغــم أن الـتــداخــل الــذي اتـســم بالتسلسل
أش ـب ــه بـحـلـقــات م ـت ـتــال ـيــة .واع ـت ـب ــر أن شـخـصـيــات ال ــرواي ــة جـمـيـعـهــا
هــامــة وكــان لها دور فــي البناء الــدرامــي لـلــروايــة ،وازدح ــام الــروايــة
بالشخصيات والمنعطفات هو جزء من متعة العمل.
وط ــرح ــت ال ـك ــات ـب ــة ف ـت ـح ـيــة ال ـن ـم ــر تـ ـس ــاؤالً حـ ــول ش ـخ ـص ـيــات فــي
العمل لم تؤثر على تسلسل األحداث ،وشعرت بأنها مقحمة في
العمل وهــي شخصية كــارا الكفيفة ،وأضــافــت بأنها شـعــرت بأن
العمل كان عبارة عن قصتين متداخلتين .

