لعناية قسم الثقافة  /األخبار
خبر صحفي للنشر الفوري

مجموعة أبوظبي للثقافة الفنون والمجلس الثقافي البريطاني يعلنان انطالق
الدورة الثانية من برنامج "منحة التميز الثقافي"
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  XXأبريل :2017
أعلنت جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون واجمللس الثقايف الربيطاين ،انطالق الدورة الثانية من برنامج "منحة التميّز الثقايف".
وضمن عام اإلبداع الربيطاين/اإلمارايت  2017الذي يقوده اجمللس الثقايف الربيطاين ،ينضم  17شاباً وشابة من دولة
اإلمارات ،و 11من أهم الرواد الثقافيني املقيمني يف دولة ،إىل برنامج إشرايف لتطوير املهارات يستمر  18شهراً ،ويهدف إىل
تأهيل األجيال احلالية واملستقبلية من رواد اإلبداع واحلراك الثقايف ،حىت ميتكنوا من النهوض بدورهم احليوي وتقدمي إسهامات
بناءة لتطوير القدرات يف خمتلف الصناعات الثقافية واإلبداعية حبلول عام .2030
أ ّكدت س عادة هدى إبراهيم الخميس ،مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على أهمية منحة التميز الثقافي التي
تق ّدمها المجموعة بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني في رفد جهود ترسيخ بنية الصناعات الثقافية واإلبداعية

في اإلمارات ،وقالت" :إ ّن برنامج المنحة بما يتضمنه من ورش عمل وإشراف وتوجيه إبداعي ومعرفة نظرية مقرونة

بالتدريب العملي ،على مدى عامين ،يصقل ويبلور شخصية المبدع ويُطلق إمكاناته االبتكارية التي تصب حتماً في
استدامة التنمية والنهضة الثقافية والفنية".

ويوجههم  11مشرفاً
وأضافت سعادتها" :لدينا في هذه الدورة من منحة التميز الثقافي  17منتسباً للبرنامج يتابعهم ّ
من رواد اإلبداع في الثقافة والفنون ،في عملية استثمار في الشباب وصوالً إلى استفادة الوطن والدولة من تجربتهم

اإلبداعية التي يسهم البرنامج في تطويرها واالرتقاء بها ويعزز عبر ذلك الدور حضور اإلمارات عربياً وعالمياً كمنصة
خالقة للثقافة والفنون ومركز عالمي لصناعة اإلبداع".

"يسرنا أن نعلن عن
ومن جهته ،قال غافين أندرسون ،مدير المجلس الثقافي البريطاني في اإلمارات العربية المتحدةّ :
شراكتنا االسرتاتيجية مع جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون ،يف الدورة الثانية من برنامج "منحة التميز الثقايف" ،كما وأفتخر
بإعالمكم أن الربنامج هلذا العام هو جزء من عام التعاون اإلبداعي  .UK/UAE 2017يعزز هذا الربنامج العالقة
الوطيدة بني اململكة املتحدة واإلمارات العربية املتحدة ،ويساهم يف تركيزها وترسيخها وإعطائها بعداً اسرتاتيجياً ،وإىل ترك

أثر إجيايب على اجملتمعات املعنية به .إن "منحة التميز الثقايف" هو برنامج متميز يدعم تطور الصناعات اإلبداعية يف
اإلمارات العربية املتحدة ،عرب صقل مواهب الشباب ،ودعمهم لإلخنراط يف أنشطة ثقافية ،باإلضافة إىل الوصول خلرباء
القطاع اإلبداعي لتمكينهم وحتفيزهم ملواصلة عملهم يف املهن اإلبداعية .كما يساهم الربنامج بشكل كب ر يف تطوير مهارات
اجليل القادم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ويف برنامج ."UK/UAE 2017
ويع ّد برنامج "منحة التميز الثقايف" املبادرة األوىل من نوعها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ومت تطويره بناءً على تقييم عام
الحتياجات الصناعات الثقافية واإلبداعية يف دولة اإلمارات .ويعترب برنامج تنمية املهارات والتدريب ملكية مشرتكة لكل من
اجمللس الثقايف الربيطاين وجمموعة أبوظيب للثقافة والفنون ،ضمن شراكتهما االسرتاتيجية اليت مت إبرامها يف  .2012ويسعى
الربنامج إىل مجع خنبة مميزة من اإلماراتيني ،واخلرباء املقيمني يف الدولة واإلقليميني ،ومن اململكة املتحدة والعامل ،بغية مشاركة
املهارات والعارف واخلربات من خالل التدريب والتبادل املعريف وورش العمل.
وتتكون الدفعة الثانية من طلبة برنامج "منحة التميّز الثقايف" ،من شباب متميز ومبدع ،من املنضمني مؤخراً إىل احلياة
الوظيفية ،ويسعون إىل تعزيز مس رهتم املهنية يف اجملاالت الثقافية ،وقطاع الصناعات اإلبداعية .ومت اختيار املشرفني الذي
س رافقون الطلبة طيلة فرتة الربنامج ،من بني كوكبة من رواد العمل الثقايف ،ومت حتديد مشرف واحد لكل طالب ،يقومون معاً
بتلبية دعوات العديد من الفعاليات واملبادرات اليت تنظمها جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون واجمللس الثقايف الربيطاين.
قائمة أسماء الطلبة المنضمين إلى الدورة الثانية من برنامج "منحة التميّز الثقافي":

أمل العامري
أمنة صخر سيف
بدور عبد القادر عبيد علي
دينا السيد حممد اهلامشي
فوزية ناصر البلوشي
هاجر مبارك املاضي
هبة اهلامشي
حصة العجماين
خولة درويش
خلود العوضي
ندى عبيد الطاهر
رمي العتيقي

رمي الكريب
سعيد أمحد الزبيدي
سناء عمرو
ساره احلداد
ش رين عبد اهلل
قائمة المشرفين المشاركين في الدورة الثانية من برنامج "منحة التميّز الثقافي":
علياء سليمان :مستشارة ثقافية
داليا حممود ،استاذ مساعد ،جامعة زايد – كلية الفنون املشاريع اإلبداعية
ألينا أشلي كوفمان ،مؤسس ومدير  D2Dأرت سوليوشنز
فاطمة املطوع ،استشاري االسرتاتيجية
ليليان دو ناسيمينتو ،مدير املتحف اخلاص سالسايل للفن املعاصر
مىن خورشيد ،االتصال ،اجلناح الوطين لدولة اإلمارات يف بينايل البندقية
ناصف كامل كايد ،مؤسس الثقافيني العرب
باوال ب ريسونوتو ،قيم ومؤسس املهرجان الدويل للغة اإللكرتونية
سابني سامل ،مستشارة
سحر شريف ،استاذ مساعد ،معهد نيويورك للتكنولوجيا
شيماء حالوة ،مصممة جموهرات ،مؤسس تشكيلة شيماء احلصرية
وشهدت الفرتة بني عامي  2014و  2016انعقاد الدورة األوىل من برنامج "منحة التميّز الثقايف" ،مبشاركة إمجايل 23
طالباً إماراتياً ومدرباً .وخترج الطلبة بعد أن خاضوا تدريبات مكثفة استمرت ألكثر من  180ساعة ،وإشراف ملدة 150
ساعة عرب خرباء من أربع دول.
وعرب أمحد العنزي ،أحد خرجيي الدورة األوىل عن الربنامج بقوله" :بعض األحيان يتطلب األمر جمرد يد ترشدك ،وكلمات
ّ
تشجعك حىت تنطلق فعلياً حنو حتقيق طموحاتك ،ومن خالل برنامج "منحة التميّز الثقايف" ،مت تشجيعي على اختاذ قرارات
كب رة ختص حيايت املهنية ومستقبلي يف قطاع الصناعات اإلبداعية .مث اختذت خطويت األوىل ألصبح مصمماً ناشئاً ،واآلن
أشعر بالكث ر من الثقة كوين عضو يف هذا القطاع الذي يشهد منواً سريعاً".
-انتهى–

نبذة عن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
تأسست جمموعة أبوظيب ل لثقافة والفنون برعاية ورئاسة معايل الشيخ هنيان مبارك آل هنيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة ،العام  1996كمؤسسة غ ر
رحبية ،انطالقاً من إمياهنا بأمهية العمل الثقايف يف خدمة اجملتمع ،وتسعى جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون إىل احتضان وصقل املهارات الفنية،
التعليمية  ،الثقافية ،اإلبداعية واالرتقاء بالوسائل التعليمية ملا فيه خ ر اجملتمع ومبا ينسجم مع الرؤية الثقافية للعاصمة أبوظيب.
يتكون برنامج جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون من العديد من املبادرات والفعاليات الرائدة اليت تتضمن مهرجان أبوظيب ،برنامج القيادات
اإلعالمية ،رواق الفن اإلمارايت ،استوديو الفنانني ،والكث ر من الربامج والفعاليات األخرى اليت جتمع الكث ر من عشاق الفنون من مجيع األعمار
والثقافات ،ومن خالل برناجمها التعليمي واجملتمعي ،تعمل اجملموعة على تعزيز ودعم املواهب اإلماراتية الصاعدة على خمتلف املستويات بالشراكة
مع مؤسسات عاملية وحملية رائدة.
ملزيد من االطالع يرجى زيارة املوقع اإللكرتوينhttp://www.admaf.org :

حول المجلس الثقافي البريطاني
اجمللس الثقايف الربيطاين يوجد فرصا دولية لألشخاص من اململكة املتحدة وغ رها من البلدان ويبين الثقة يف ما بينهم حول العامل .حنن مؤسسة
خ رية مقامة مبوجب ميثاق ملكي لتكون املنظمة الدولية للفرص التعليمية والعالقات الثقافية يف اململكة املتحدة .لدينا أكثر من  7آالف موظف
يف ما يزيد عن  100بلد وهم يعملون مع آالف املتخصصني وصانعي السياسات وماليني الشباب يف كل عام من خالل برامج اللغة اإلجنليزية
والفنون والتعليم والربامج االجتماعية.
يعمل اجمللس الثقايف الربيطاين يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا على إنشاء فرص للفنانني يف املنطقة واململكة املتحدة من خالل التعاون وتبادل
األفكار.
حنن نعمل على دعم تأسيس شبكات م ستدامة ونبين عالقات بني القطاعات االبداعية القائمة والناشئة بني املنطقة واململكة املتحدة.
ربع متويلنا يأيت من هبة من حكومة اململكة املتحدة ،فيما نكسب الباقي من خدمات يدفع العمالء مثنها مثل التعليم وعقود التعليم والتنمية اليت
عرضا للفوز هبا ومن الشراكات.
نقدم ً
ملزيد من املعلومات ،زوروا موقعنا .www.britishcouncil.org :كما يمكنكم التواصل مع المجلس الثقافي البريطاني عبر

 http://twitter.com/britishcouncilأو عبر http://blog.britishcouncil.org/

