
قــمــة TED بــالــعــربــي

مركز قطــر الوطني للمؤتمرات الدوحة، قطر

18 و19 مـارس



 ترّحب مؤسسة قطر و TEDبكم في قمة TED بالعربي األولى 
من نوعها في المنطقة. نتطلع لمشاركتكم معنا في هذا الحدث 

المميز لالحتفاء باللغة والهوية والثقافة العربية من خالل 
جلسات TED بالعربي الملهمة، والعروض الموسيقية، والمحطات 

العربية التفاعلية، والتجارب االستكشافية.

مرحبًــا بكــم



 أثر  
 الفراشة  

أثر الفراشة ال يُرى

أثر الفراشة ال يزول

محمود درويش
شاعر فلسطيني

أثر الفراشة ال ُيرى.. فاألفعال الصغيرة التي نقوم بها قد ال ندرك 
قيمتها أو نشعر بأثرها بشكل مباشر، ولكن في واقع األمر أن كل 

من تلك األفعال له أثر تراكمي ممتد ُيسهم في دفع التغيير اإليجابي 
وبناء عالم أفضل. مًعا سوف نؤكد على أن أثر الفراشة ال يزول.



 نبذة عن القمة 

 نبذة عن مبادرة
 TED بالعربي 

عد "قمة TED بالعربي" 
ُ
 بالتعاون بين مؤسسة قطر وTED، ت

في الدوحة منصة استثنائية للمفكرين والباحثين والفنانين وصناع التغيير 
الناطقين بالعربية بمختلف أنحاء العالم لمشاركة أفكارهم مع جمهور 

عالمي باللغة العربية.

 ستعرض القمة أفكاًرا مبتكرة وملهمة تحت عنوان "أثر الفراشة" 
الذي يعبر عن تأثير مبادرة TED بالعربي الهادفة إلى االستمرارية إلى ما 

بعد انتهاء القمة.

ا ملهًما، ومجموعة 
ً
ستضم القمة التي ستعقد على مدار يومين 17 متحدث

من العروض الفنية، ومساحات تفاعلية، وتجارب استكشافية تتناول اإلبداع 
واللغة والعلوم واالكتشاف. 

TED بالعربي هي مبادرة من TED ومؤسسة قطر لتوفير منصة عالمية 
للمفكرين والباحثين والفنانين وصانعي التغيير في جميع أنحاء العالم 

عد TED بالعربي المبادرة األولى التي أطلقتها 
ُ
الناطق باللغة العربية. ت

TED لتسليط الضوء على الحلول واالبتكارات والقصص في المجتمعات 
المتحدثة باللغة العربية.



اليــوم األول 
السبت، 18 مارس 2023

:9 صباًحا
ً

 وسهال
ً

قهوة أهال

جلسات TED بالعربي: الجلسة األولى:10 صباًحا

استراحة الغداء:12 ظهًرا

استكشف وتواصل:1:15 ظهًرا

جلسات TED بالعربي: الجلسة الثانية:2:30 ظهًرا

فاصل للتواصل:4 عصًرا

جلجامش: الملحمة كاملة:6 مساًء

الثانــي اليــوم 
األحد، 19 مارس 2023 

:9 صباًحا
ً

 وسهال
ً

قهوة أهال

جلسات TED بالعربي: الجلسة الثالثة :10 صباًحا

استكشف وتواصل :11:45 صباًحا

استراحة الغداء :12:45 ظهًرا

استكشف وتواصل :1:45 ظهًرا

جلسات TED بالعربي: الجلسة الختامية:3 عصًرا

كاريوكي جيكدوم:4:45 عصًرا

جدول الفعالية

تميم البرغوثي



تعرف على
المتحدثين

علــي الراشــد
 مهندس وباحث 

دولة قطر 

ا؟
ً
هل يمكن استخدام حواسك للبقاء آمن

باستخدام معرفته باألمن السيبراني والذكاء 
االصطناعي، طّور علي تقنيات لتأمين المطارات 

يمكنها تحديد األفراد ممن هم تحت تأثير المخدرات 
أو المصابين بأمراض معدية، ويمكنكم االستفادة 

من خبراته في هذا المجال.

د الدكتور علي الراشد منصب مدير األنظمة األمنية والتكنولوجيا في القطاع الحكومي في دولة قطر 
ّ
تقل

في عام 2005، والذي تولى من خالله مهمة اإلشراف على األمن والحماية الرقمية في البالد واألنظمة 
الذكية وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي.

تشمل تخصصات الدكتور علي الذكاء االصطناعي واألمن السيبراني. وباإلضافة إلى العديد من شهادات 
الحاسوب واألمن السيبراني، حصل على درجة الدكتوراه في علوم وهندسة الحاسوب من جامعة حمد بن 

خليفة، ودرجة الماجستير في أمن الحاسوب من جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة، وبكالوريوس في علوم 
الحاسوب من جامعة قطر.



 صانع محتوى
 فلسطين  

 كاتب ومختص بتسهيل الوصول 
 العراق 

عدنــان برق

أحمــد حبيــب

عدنان برق راوي قصص فلسطيني وصانع محتوى ولد في مدينة القدس. لديه أكثر من 150 ألف متابع 
على حسابه في إنستغرام، يشاركهم بلمحات عن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم بشكل ممنهج، وعن 

معاناتهم في حياتهم تحت االحتالل اإلسرائيلي. أصيب عدنان بانسداد رئوي بعد تعرضه لحادث كاد أن 
يودي بحياته، وينشط اآلن في الترويج للصحة البدنية والنفسية تحت ظرف الوضع االجتماعي والسياسي 

الذي يعيش فيه.

يقدم أحمد حبيب محتواه اإلبداعي على منصات التواصل المختلفة ليدعو الناس إلعادة تصور عالمهم 
. يجمع حبيب الناس في مساحات فنية، وفي الشوارع، 

ً
 وعادال

ً
ا وإلهاًما ليكون شامال

ً
بشكل أكثر تمكين

وفي الفصول الدراسية واستوديوهات التصميم، ويخلق مساحات آمنة للتعبير وبناء مجتمع إبداعي، 
مستوحًيا عمله من إيمانه بقدرة الناس العاديين على إحداث تغيير اجتماعي كبير.

كيفية التغلب على الصدمة

بعد تعرضه لتجربة كادت أن تودي بحياته، أدرك عدنان 
أن أثر الفراشة قد ساعده في التعامل مع الصدمات 

العابرة لألجيال.

 كيف أصبحت استراتيجيات الوصول ذات أهمية 
في كأس العالم FIFA قطر 2022™

أشاد المشجعون بمبادرات الوصول الُميّسر والشمولية 
التي تميزت بها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. 
 وقد كان أحمد جزًءا من اللجنة المنظمة التي أسهمت 

 في تحقيق ذلك، ويستعرض تجربته في هذا الشأن 
)موضًحا كيف يمكن ألحداث شبيهة تحقيق نتائج مماثلة(.



  طبيب ورائد أعمال 
 الكويت 

 مناصر للعدالة المناخية 
 مصر 

نبيــل أحمــد 

عمــرو رمضــان

أحمد نبيل طبيب متعدد المواهب وعالم ومخترع مؤثر في عالم الطب والتكنولوجيا. حصل على لقب 
"مبتكر دون سن الـ 35" من MIT Tech Review لعمله الرائد في تقنية التنظير الباطني ذاتية التنظيف، 

والتي من شأنها أتمتة عملية تنظيف أداة منظار البطن مما سيسهل إجراء 15 مليون عملية جراحية 
ر أحمد حالًيا لشهادة الدكتوراة في السرطان والجراحة في إمبريال كوليدج لندن.

ّ
سنوًيا. يحض

عمرو رمضان هو مناصر للعدالة المناخية ورائد أعمال اجتماعي وصانع محتوى على منصة يوتيوب باإلضافة 
لكونه الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Empower Hub، وهي مؤسسة اجتماعية تساعد 

الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الممولة من هيئات وطنية ودولية على الوصول إلى التنمية 
المستدامة، باإلضافة إلى تصميم وتسهيل برامج التدريب. اختار صندوق النقد الدولي عمرو رمضان كجزء 

من زمالة الشباب لعام 2022، وعينته رئاسة COP27 لالنضمام إلى فريق عمل الشباب في COP27. وهو 
أول شخص في عائلته يلتحق بالجامعة الستكمال دراسته.

التشبث بالواقع في عالم افتراضي يكتنفه الغموض

قد يبدو العالم االفتراضي واقعًيا، ولكن قد يكون هذا 
. فمن خالل اتباع اإلطار النقدي المناسب 

ً
الواقع مضلال

ودمقرطة البيانات، يمكننا الحفاظ على اتجاهاتنا وتحمل 
مسؤولية اختياراتنا.

هل يمكن للضرائب المفروضة على المنتجات 
الكربونية أن تدعم عدالة المناخ؟

تواجه مدينة اإلسكندرية، حيث نشأ عمرو، تحديات جّمة 
بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، وهو ما حّرك فضوله 
إليجاد حلول لقضايا المناخ، ويعتقد أن فرض ضريبة على 

الكربون هي الحل األمثل لمواجهة التحدي.



 خطاط وفنان غرافيتي وناشط 
 فلسطين 

 طبيبة أسنان وعالمة وباحثة 
 الكويت 

بــال خالد

هنــد القــادري

بالل خالد فنان فلسطيني ُمتيم بالخطوط العربية، ابتكر أسلوًبا جديًدا في فن الخط والذي أصبح بمثابة مرجع 
للفنانين وهواة الخط. أسس فريق "غزة جرافيتي"، وله عدد من األعمال في ُمختلف أنحاء العالم وتشمل 

أكبر لوحة جدارية في فلسطين بعنوان "طفولة محاصرة"، ويعمل بالل كمصور صحفي في مناطق النزاع.

بصفتها عضًوا في هيئة التدريس في كلية طب األسنان بجامعة هارفارد وباحثة في معهد دسمان 
ا حول المؤشرات الحيوية اللعابية لتحديد األمراض 

ً
للسكري في الكويت، أجرت الطبيبة هند القادري أبحاث

االلتهابية مثل مرض السكري. ومع وصول جائحة كورونا، بدأت بدراسة كبيرة معنية باستخدام اللعاب 
للتنبؤ بشدة األعراض. أكسبتها هذه اإلسهامات جائزة L’Oreal UNESCO لعام 2021 للنساء الموهوبات 

في العلوم وكذلك جائزة Lois Cohen من جامعة هارفارد للتميز في أبحاث الصحة العالمية.

فن الخط كأداة للتغيير االجتماعي

يعشق بالل الرسم على أي شيء تراه عيناه، 
ويستخدم عمله إلرسال رسائل قوية حول القضايا 

السياسية والعدالة االجتماعية.

عاب كأداة تشخيصية لألمراض الجهازية 
ُّ
الل

هناك كثير من األمور التي يمكننا معرفتها عن حالتنا 
الصحية من خالل اللعاب. هذا ما اكتشفته هند من 

عاب والجراثيم 
ُ
خالل دراستها للعالمات الحيوية في الل

الفموية خالل فترة جائحة "كوفيد-19".



 مهندسة طيران 
 المغرب 

 متخصصة في علم الروبوتات
 األردن 

ــي الخنتوت ــان  إيم

لمــى شعشــاعة

إيمان الخنتوتي مديرة مشروع فضائي حاصلة على شهادة في هندسة الطيران. تعمل إيمان على جعل 
الوصول إلى الفضاء أكثر سهولة لمساعدة البشرية في تحقيق االزدهار من خالل تطبيقات الفضاء 

ا على مشروعات التنمية واالستدامة في المغرب وإفريقيا والعالم بأسره.
ً

والتعليم، وتعمل أيض

لمى شعشاعة هي شريكة مؤسسة ورئيسة األكاديمية الدولية للروبوتات، وهي مؤسسة خاصة لتعليم 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. في عام 2016، شاركت كمندوبة أردنية في القمة العالمية 
لريادة األعمال في جامعة ستانفورد، التي استضافها الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما. تم اختيارها 

ا للمشاركة في Fortune-U.S 2022 وهو برنامج إرشاد عالمي للمرأة تابع لوزارة الخارجية األمريكية. 
ً

الحق
تعمل في مجلس إدارة العديد من المنظمات غير الربحية، وهي زميلة في IMD-Business School وتعمل 
ا على تعزيز دراسات التحول الرقمي مع التركيز بشكل خاص على القيادة في العصر الرقمي. لمى حاصلة 

ً
أيض

على درجة الماجستير في التجارة الدولية مع التركيز على تطوير األعمال من المعهد الدبلوماسي األردني.

كيفية تحقيق االستدامة في الفضاء باستخدام 
أدلة من الفضاء

بيانات وتقنيات األقمار الصناعية التي تم تطويرها كي 
ا أن تساعد أولئك 

ً
يستخدمها رواد الفضاء، يمكنها أيض

الذين يعيشون على األرض في الزراعة، والحفاظ على 
المياه، والتعافي من الكوارث، وهذه فقط مجرد البداية.

مستقبل الروبوتات الواعد في التعليم

من أجل تأهيل شباب اليوم، تؤمن لمى بضرورة دمج 
األنظمة التعليمية بالتفكير اإلبداعي والمبتكر عن طريق 

استخدام الروبوتات والبرمجة والذكاء االصطناعي.



 مصممة أزياء صديقة للبيئة
 دولة قطر

النعيمــي مشــاعل 

مهــدي منصــور

بدأت مشاعل النعيمي عملها في مجاالت التمويل واالتصال وإدارة السمعة، ولكنها اهتمت مؤخًرا بصناعة 
المالبس والمنسوجات و“ارتداء المالبس الصحية“. في عام 2020، بدأت في ابتكار قطع مستدامة وطبيعية 

بالكامل، مضيفة الحرف اليدوية في جوهر تصاميمها. تعمل مع حرفيين من مختلف أنحاء العالم وتحول 
األقمشة المنسوجة يدوًيا إلى لوحات فنية لفن النسيج مثل القفل اليدوي، والشيبوري، والرسم اليدوي، 

والتلبيد، والطباعة الطبيعية. أطلقت عالمة المالبس المستدامة Upcycled Abayas لتقليل نفايات النسيج، 
وقامت مؤخًرا بتطوير معجون حناء دائم على الحرير، مما أكسبها مكانة كواحدة من ثالثة مصممين محليين تم 

اختيارهم للمشاركة في معرض أزياء EMERGE 2022، الذي أقيم بالشراكة مع مبادرة “قطر تبدع“.

مهدي منصور شاعر لبناني وأستاذ فيزياء ومستشار تربوي، يتربع في موقع فريد بين الفن والعلم والتعليم. 
حصل على جائزة Poetry Golden Award المرموقة في سن الثامنة عشرة، لتتوالى بعدها مسيرة مهنية 

ل بالده في منتديات الشعر والمهرجانات الثقافية الدولية ونشر العديد من كتب الشعر 
ّ
مزدهرة بالجوائز. مث

األكثر مبيًعا. باإلضافة إلى عمله في الفنون، فهو حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الجزيئية.

مواكبة الموضة مع الحفاظ على االستدامة

بعد أن أدركت أنها كانت تهدر الكثير من المال 
على الموضة السريعة، انضمت مشاعل وهي في 

الخمسينيات من عمرها إلى صناعة األزياء، لتصميم 
مالبس مستدامة وعصرية في ذات الوقت. ستخبرنا 
مشاعل كيف يمكننا اختيار المالبس الصديقة للبيئة.

علم وشعر إلبداع بشري

يعتقد مهدي، وهو أستاذ فيزياء وشاعر، أن دمج العلوم 
واآلداب هو المفتاح لتحقيق أقصى قدر من اإلبداع. وهو 

يؤمن بأن النظم التعليمية التي تقسم بين المجاالت 
اإلنسانية والعلوم هي بحاجة إلى إصالح شامل.

 عالم فيزياء وشاعر 
 لبنان 



 مؤسس "طقس العرب" 
 األردن 

 ناشطة في مجال الحفاظ على التراث 
 لبنان 

الشــاكر محمــد 

منــى الحــاق

بعد ظروف جوية قاسية كانت السبب في تغيير حياته، شرع محمد الشاكر في مهمة إنقاذ األرواح وحماية 
المشروعات واألعمال من اآلثار الجوية السيئة وتغير المناخ. قاده ذلك إلى أن يصبح المؤسس والرئيس 

التنفيذي لشركة "طقس العرب"، والتي أصبحت خدمة الطقس الرائدة في الشرق األوسط.

منى الحالق مهندسة معمارية مقيمة في بيروت وناشطة في مجال الحفاظ على التراث وأسست 
استوديو التصميم المعماري الخاص بها. تخرجت في الجامعة األمريكية في بيروت وجامعة سيراكيوز 
)برنامج فلورنسا(، وانضمت إلى الجامعة األمريكية في بيروت عام 2017 كمديرة لمبادرة الجوار. يركز 
عملها هناك على جعل المدينة أكثر مالءمة للعيش واالستدامة، وتفعيل األماكن العامة وإشراك 

المجتمع الستعادة حيهم. بعد انتهاء الحرب األهلية في لبنان، قادت عدة حمالت إلنقاذ المباني التراثية 
من الدمار من قبل مطوري العقارات. باإلضافة إلى كونها عضًوا نشًطا في العديد من المجموعات التي 

تركز على التراث، فقد شاركت مؤخًرا في إدارة معرض "ألو، بيروت؟"، وهو معرض تفاعلي باستخدام 
الوسائط المتعددة لمدة عام واحد في متحف بيت بيروت في لبنان.

 كيف يمكن للذكاء االصطناعي أن يساعد 
في األزمات المناخية؟

قاده ولعه بمتابعة تنبؤات الطقس منذ سن مبكرة، إلى 
استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي ووسائل التواصل 

االجتماعي في الحاضر لمساعدة دول منطقة الخليج في 
التكيف مع تحديات تغير المناخ، والعمل على نماذج يمكن 

لبقية دول العالم االستفادة منها.

ضرورة إنقاذ المباني التاريخية

 تؤمن منى بأن المباني التاريخية هي ذاكرة جماعية 
للشعوب وعلينا المحافظة عليها. وتستخدم منى مبنى 
"بركات" في بيروت كمثال توضيحي على وجهة نظرها.



 مؤسس "مطابخ نازحة" 
 فلسطين 

 صحفية وناشطة في قضايا المرأة 
 ُعمان 

ناصــر جابــر

ــي ــة الطالع رفيع

تعود أصول ناصر جابر إلى مدينة رام هللا الفلسطينية، ومع انتقاله إلى مدينة نيويورك األمريكية وجد فرًصا 
لالندماج، واألمن المالي، والتفاعالت الثقافية، واستكشاف الفن في صناعة الطعام. وفي عام 2017، بعد 

حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب، أطلق ناصر سلسلة عشاء بعنوان 
ا بتنظيم مطابخ 

ً
"مطابخ نازحة"، والتي سمحت لالجئين بمشاركة قصصهم أثناء تناول الطعام. قام الحق

في تركيا للنساء الالجئات لبدء أعمالهن الخاصة من خالل مشروعات المساعدات الحكومية، وفي عام 
2019 بدأ مشروع "المطبخ المهاجر"، الذي يركز على اإلغاثة الغذائية والتوظيف في مناطق الكوارث.

رفيعة الطالعي هي صحفية ورئيسة تحرير "صدى" في برنامج الشرق األوسط لكارنيجي، حيث يركز عملها 
على قضايا المرأة والحقوق المدنية والسياسية في الخليج. خالل حياتها المهنية، غطت رفيعة جميع أنواع 

ا في 
ً

القضايا المحلية والوطنية والدولية، لكنها كانت دوًما شغوفة بقضايا حقوق المرأة. عملت سابق
شبكة الجزيرة اإلعالمية وحصلت على زماالت في جامعة ستانفورد وجامعة سيراكيوز والصندوق الوطني 
ا تتمتع فيه النساء 

ً
للديمقراطية. تدرس اآلن مشاركة المرأة في السياسة وتأمل أن تصبح منطقتها مكان

والفتيات الصغيرات بالعدالة والمساواة.

دور الطعام في السالم العالمي

سيشارك ناصر جابر رؤيته حول كيف يمكن 
لمحبي تناول الطعام والمطاعم المحلية 

التعاون لمحاربة انعدام األمن الغذائي على 
الجانب اآلخر من العالم؟

إشراك المرأة بالخريطة السياسية

بالرغم من عدم فوزها عندما ترشحت النتخابات 
مجلس الشورى في بلدها، إال أن رفيعة عزمت على 

تمهيد الطريق لآلخرين. ومن خالل فكرتها تعرض أبرز 
الدروس المستفادة من هذه التجربة.



 سباحة أولمبية وناشطة 
 سوريا 

 مهندسة وناشطة
 السودان 

يُســرى ماردينــي

صاح آالء 

ُيسرى مارديني هي سباحة أولمبية، وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين، وقصتها هي موضوع فيلم "السباحون" على منصة نتفليكس الذي نال استحسان النقاد. ولدت 
ونشأت في سوريا، ثم فّرت هي وشقيقتها خالل الثورة في عام 2015. حاولت مع الجئين آخرين الوصول 
إلى اليونان بالقوارب بعد السفر عبر لبنان وتركيا. عندما تعطل محرك القارب، سبحت مارديني وشقيقتها 
والجئان آخران بالقارب ليصلوا برفقة 20 شخًصا كانوا على متن القارب إلى بر األمان. تحقق حلمها عندما 

ا في دورة األلعاب األولمبية لعام 2016 كعضو في الفريق األولمبي لالجئين. منذ ذلك الحين، 
ً

شاركت الحق
كتبت مذكراتها وأنشأت مؤسسة لالجئين والشباب المعرضين للخطر لمتابعة شغفهم.

آالء صالح، طالبة هندسة معمارية، ناشطة في حقوق اإلنسان مدافعة عن القضايا النسوية وباألخص 
قضايا التعليم. شاركت في ثورة ديسمبر 2018 في السودان لإلطاحة بنظام عمر البشير ولتحقيق الحرية 

والسالم والعدالة. مرشحة للقائمة القصيرة لجائزة نوبل للسالم 2020 عن كتاب "أغنية الثورة" التي تحدث 
عن الثورة في السودان.

الرياضة لها القدرة على تعزيز اعتماد الالجئين 
على أنفسهم

تؤمن السباحة األولمبية يسرى مارديني أن الرياضة 
ا وفرصة خالل المراحل 

ً
ا وهدف

ً
تمنح الالجئين روتين

واللحظات الصعبة في حياتهم.

كيف تسعى وراء حلمك في خضم الثورة؟

بعد مشاركتها في الثورة السودانية في ديسمبر 
2018 لإلطاحة بنظام عمر البشير، تم ترشيح آالء صالح 

 لجائزة نوبل للسالم لعام 2020 عن كتابها 
."Le chant de la révolte أغنية الثورة"



تجارب 
استكشافية

اضغــط هنــا لاطــاع 
التجــارب  قائمــة علــى

. فية ستكشــا ال ا

م والتواصل مع المشاركين اآلخرين 
ّ
 يمكنكم التفاعل والتعل

عبر مجموعة متنوعة من التجارب التي ُصممت لتوفير فرصة 
استثنائية لتبادل األفكار وتطويرها عبر المحادثات الهادفة 

والورش العملية الملهمة واألنشطة المحلية.

https://tedinarabic.iregister.qa/guest/
https://tedinarabic.iregister.qa/guest/
https://tedinarabic.iregister.qa/guest/


محطات
عربية

سُيتاح للجمهور تذّوق جماليات اللغة والهوية والثقافة العربية، وقوة 
تأثيرها من خالل عدد من المحطات التفاعلية التي ستكون متاحة 

للمشاركين في القمة.

 ما لّذ وطاب
مصطلح عربي شائع ُيستخدم في وصف الطعام الشهي والنكهات الغنية 

التي يتميز بها المطبخ العربي.

استمتع بتجربة مميزة من عالم المطبخ العربي مع ثمانية من الطهاة 
البارعين من جميع أنحاء الوطن العربي.

 كُن جمياًًل
من أبيات للشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي حول فلسفة الحياة ويقول فيها: 

َر الُوجوَد َجميال".
َ
 ت

ً
ن َجميال

ُ
"ك

افتح آفاق اإلبداع في محطة الفنون والتصميم وتعّرف على الفن بمختلف 
أشكاله من المنطقة العربية مثل الشعر العربي، وفن الخط العربي، 

والتصوير الفوتوغرافي، والتطريز، وفن التصميم بالورق.



 القرطاس والقلم
من أشهر أبيات شاعر العصر العباسي أبو الطّيب المتنبي، ويقول فيها: 

ـُم“.
َ
ل

َ
 والّرمُح والقْرطاُس َوالق

ُ
نـي... َوالّسيف

ُ
عِرف

َ
يـُل والَبيـداُء ت

ّ
يـُل َوالل

َ
“الخ

تواصل وتفاعل مع اللغة العربية من خالل القراءة والكتابة والموسيقى 
والبودكاست والشعر وغيرها.

 صوت العروبة
أصوات عربية تنقل صدى األفكار العربية ومشاعر الحب والفخر باللغة 

والهوية العربية. 

انغمس في تجربة سمعية وبصرية ملهمة وتفاعل مع مجموعة من 
المتحدثين العرب البارزين والمنصات الشهيرة. 

 الحركة بركة
 
ً
ستخدم عادة

ُ
مقولة عربية سائدة تعكس أهمية النشاط والحركة، وت

للتشجيع على اتباع أسلوب حياة حيوي.

استمتع بأنشطة اللياقة البدنية، وتعرف على أهمية الرياضة في الثقافة 
العربية، واستكشف إرث بطولة كأس العالم.



 مسرح الرائي
قدم السينما العربية المنصة األمثل لنقل الثقافة والحضارة العربية للعالم 

ُ
ت

كما تروي الحكاية بأصواٍت وعيوٍن عربية.

استمتع بمجموعة من األفالم العربية من إبداع رواد اإلخراج السينمائي 
في العالم العربي. 

 العلم نور
مة الجزائري عبد الحميد بن باديس 

ّ
مقولة شائعة مقتبسة في أقوال العال
يقول فيها: "العلم نوٌر والجهُل ظالم".

تعّرف على التغيرات الملهمة واالبتكارات وأحدث التطورات التكنولوجية 
من العالم العربي.



 شكًرا 
وأصدقائنــا  لشــركائنا 

نشكركم على مشاركتنا في هذه الرحلة الممتعة التي تحتفي باألصوات 
واألفكار من مختلف أنحاء العالم الناطق بالعربية.

شركاء القمة

أصدقاء القمة




