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في الخرطوم وإسطنبول وجوهانسبيرغ وأوتاوا

اخلرطوم :أحمد يونس
إسطنبول -جوهانسبورع:
«الشرق األوسط»
ل � � �ق� � ��ي ح � � � �ض � � ��ور «ال � � � �ش � � ��رق
األوس � ��ط» ف��ي األس � ��واق ال�ت��رك�ي��ة
وال�س��ودان�ي��ة وال�ك�ن��دي��ة وج�ن��وب
ً
ً
أف��ري�ق�ي��ا ،اس�ت�ق�ب��اال الف��ت��ا ،حيث
أشارت تقارير خاصة من عواصم
ال� ��دول األرب� ��ع إل��ى ح��رك��ة ت��وزي��ع
واسعة ألعداد الصحيفة من قبل
الجمهور السوداني والجاليات
العربية في الدول الثالث األخرى.
وف � ��ي إط � � ��ار ت��وج��ه
مجلس إدارة املجموعة
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ل�ل�أب �ح��اث
وال� �ت� �س ��وي ��ق ب��رئ��اس��ة
األم � �ي� ��ر ب� � ��در ب� ��ن ع�ب��د
ال�ل��ه ب��ن ف��رح��ان ،نحو
توسيع انتشارها في
كل دول العالم ،بدأت
«ال � �ش� ��رق األوس � � ��ط»،
م� � � �ن � � ��ذ ي � � � � � � ��وم أم � � ��س
ط� � �ب � ��اع � ��ة وت � � ��وزي � � ��ع
أعدادها اليومية في
م��دي�ن�ت��ي ال �خ��رط��وم
وج ��وه ��ان� �س� �ب ��ورغ،
وسبقها أول م��ن أم��س ال�ت��وزي��ع
والطباعة ف��ي مدينة إسطنبول
التركية ،وقبل شهر بدأت «الشرق
توزيع نسخها في املدن
األوسط»
ً
الكندية تحقيقا ملساعي توسيع
ق� ��اع� ��دة ال � �ت� ��واص� ��ل م� ��ع ال � �ق� ��ارئ
العربي.

لندن :جميلة حلفيشي
من بني  24بلدا و 80مصمما
شاركوا في معرض األزياء العاملية
ال� � � ��ذي ت �ق �ي �م ��ه م �ن �ظ �م ��ة امل ��وض ��ة
البريطانية ع�ل��ى ه��ام��ش أس�ب��وع
ل � �ن� ��دن ل� �خ ��ري ��ف وش� � �ت � ��اء ،2016
ف� ��ازت ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة ه��ال��ة كيكسو
بجائزة أحسن مصممة صاعدة،
وال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ت ��اال ح �ج��ار ب��أح�س��ن
أم� �ي� �ن ��ة م� � �ع � ��رض ،ب �ي �ن �م ��ا أش �ي ��د
ب��ال��رك��ن امل�ص��ري ال��ذي أث��ار كثيرا
من االنتباه طوال األيام الخمسة.
وت � �ع � �ت � �ب� ��ر ه � � � ��ذه ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ة
International Fashion Showcase
ُ
من أهم الفعاليات التي تنظم تحت
راي��ة منظمة امل��وض��ة البريطانية
مل� �ن ��ح م �ص �م �م�ي�ن ش � �ب� ��اب م � ��ن ك��ل
أنحاء العالم منبرا يستعرضون
ف�ي��ه خيالهم وم�ه��ارات�ه��م .وع��ادة
يتم اختيارهم بمساعدة املجلس
ال �ث �ق��اف��ي ال �ب��ري �ط��ان��ي وس� �ف ��ارات
البلدان املشاركة في بريطانيا ،ثم
ُيطلب من كل واح��د منهم ترجمة
فكرة موضوع معني بلغتهم الفنية
الخاصة ووفق ثقافتهم
وبيئتهم.
ف��امل �ن �ظ �م��ة ت �ط��رح
م � � ��وض � � ��وع � � ��ا م � � �ح � ��ددا
على جميع املشاركني
وتتوقع منهم ترجمته
ب �ط��ري �ق �ت �ه��م ال �خ��اص��ة
ل� �خ� �ل ��ق ج� � � ��دل ف� �ك ��ري
وح � � � �ض� � � ��اري ف � �ع � ��ال.
م ��وض ��وع ه� ��ذا ال �ع��ام
هو «املدينة الفاضلة
 :2016عام من الخيال
واإلم �ك��ان �ي��ات» ،وت��م
اخ �ت �ي��اره ألن ��ه يعبر
ع�م��ا ي�م��ر ب��ه ال�ع��ال��م
ح ��ال� �ي ��ا م� ��ن أزم� � ��ات
اق �ت �ص��ادي��ة وه ��زات
س� �ي ��اس� �ي ��ة ،ت�ج�ع��ل
الحلم بعالم ،أو غد
أفضل بمثابة خيال
أو «يوتوبيا» .كما
ً
تم اختياره أيضا
ب �م �ن��اس �ب��ة م� ��رور
 500ع� � � � ��ام ع �ل ��ى
صدور كتاب «يوتوبيا» لتوماس
مور ،وهو كتاب تصور فيه الكاتب
عاملا مثاليا ،خاليا من املشكالت
وال�ه�م��وم ،وه��و م��ا رأى املشرفون
أنه يتناسب مع األوضاع الحالية.
م� ��ن امل� �ش ��ارك�ي�ن ال � �ع� ��رب ه ��ذا
ال �ع��ام ،مصر ول�ب�ن��ان ،بمعرضني
ي� � �ش � ��ارك ف �ي �ه �م ��ا م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
مصممي األزي��اء واإلكسسوارات،
إضافة إلى مشاركة السعودية من
خ�لال عمل واح��د ك��ان للمصممة
م�ش��اع��ل ال��راج �ح��ي ،بينما مثلت
املصممة خلود بن ثاني اإلمارات
وهالة كيكسو البحرين.
أق� � � �ي� � � �م � � ��ت ال � � �ف � � �ع� � ��ال � � �ي� � ��ة ف ��ي
«س � � ��وم � � ��رس � � ��ت ه � � � � � � ��اوس» ح �ي��ث
اس �ت��أج��رت ق��اع��ات �ه��ا م��ن ق �ب��ل كل
بلد لتحويلها إلى مساحات تعبر
عن عاملهم الخيالي و«اليوتوبيا»
ال� �ت ��ي ي �ط �م �ح��ون ل �ل �ع �ي��ش ف �ي �ه��ا،
علما بأنهم للفوز عليهم مراعاة
ال��دي �ك��ورات ع ��وض ال�ت��رك�ي��ز فقط

احتفت مكتبات و«أكشاك» الصحف في املدن التركية والسودانية والكندية وجنوب أفريقيا بطبعة «الشرق األوسط»
وفي الصورة على اليمني بعض السودانيني يطالعون الصحيفة والى اليسار مديرة مكتب الطباعة في جوهانسبيرغ

واح � �ت � �ف � ��ت م �ك �ت �ب��ات
و«أكشاك» الصحف املدن التركية
وال�س��ودان�ي��ة وال�ك�ن��دي��ة وج�ن��وب
أفريقيا بطبعة «الشرق األوسط»،
ح �ي��ث وض� �ع ��ت ف� ��ي م� �ك ��ان ب� ��ارز
ب�ين الصحف ،على أرف�ف�ه��ا ،كما
احتفى بها ال �ق��راء ال�س��ودان�ي��ون

وال�ع��رب .وأك��دت
م�ص��ادر «الشرق
األوس � � � � � � � � � � ��ط» أن
الجالية العربية
ف ��ي ك ��ل م ��ن ك �ن��دا
وج �ن��وب أف��ري�ق�ي��ا
وت ��رك� �ي ��ا ،اس �ت �ق �ب �ل��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة
بحفاوة بالغة وقابلوا وجودها
بني بترحاب بالغ ،في ظل غياب
أو ن � ��درة ال �ص �ح��ف ال �ع��رب �ي��ة في
تلك ال ��دول .وطبعت أول نسخة
م � ��ن «ال � � �ش� � ��رق األوس� � � � � ��ط» أم ��س

ف ��ي ال � �س� ��ودان ،وزي �ن ��ت م�ك�ت�ب��ات
ال � �خ� ��رط� ��وم ب� �غ�ل�اف� �ه ��ا األخ� �ض ��ر
املميز ،وهي الخطوة التي عدها
ب��اع��ة الصحف وق��راؤه��ا ،خطوة
م �ه �م��ة وإي �ج��اب �ي��ة ت �ت �ي��ح ل �ق��ارئ
الصحف السوداني التعامل مع
قضايا اإلقليم والعالم.
وقال رئيس مجلس الصحافة
وامل �ط �ب��وع��ات ال �س��ودان��ي ،فضل
محمد ،إن مجلسه رحب ويرحب
ب��وج��ود «ال �ش��رق األوس � ��ط» بني
الصحف السودانية ،واعتبرها

إض��اف��ة للقارئ ال�س��ودان��ي ال��ذي
ي �م �ل��ك ت �ج��رب��ة ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل مع
ال �ص �ح �ي �ف��ة .وأض� � ��اف« :ج��ري��دة
(ال � � � �ش� � � ��رق األوس� � � � � � � ��ط) ج � ��ري � ��دة
م� �ح� �ت ��رم ��ة ،وم �ه �ت �م��ة ب��ال �ش �ع��ب
ال�س��ودان��ي وب�ق�ض��اي��اه ،وأت��وق��ع
ً
لها قبوال بني قراء الصحافة في
السودان» .وأوضح أن طباعتها
ف � ��ي ال � � �س � � ��ودان ت� �ت� �ي ��ح ل� �ل� �ق ��ارئ
ال� �س ��ودان ��ي ال� � ��ذي وص� �ف ��ه ب��أن��ه
«متفتح» أن�م��اط ق ��راءة ج��دي��دة،
ب �م��ا ي �ف �ي��ده وي ��وس ��ع م �س��اح��ات

اطالعه .من جانبه ،وصف رئيس
ت �ح��ري��ر ص�ح�ي�ف��ة «ال� �س ��ودان ��ي»
ض� � �ي � ��اء ال � � ��دي � � ��ن ب � �ل� ��ال ط� �ب ��اع ��ة
الصحيفة ف��ي ال�ب�لاد بالخطوة
اإلي �ج��اب �ي��ة ،ال �ت��ي ت�ت�ي��ح ل�ل�ق��ارئ
ال�س��ودان��ي ال��ذي درج منذ فترة
على التعامل مع صحف محلية،
االط�ل�اع على امل��واق��ف اإلقليمية
والدولية ،وأن وجودها يمكن أن
دورا ً
يلعب ً
مهما في تمتني عالقة
ال� �س ��ودان� �ي�ي�ن ب� ��أح� ��داث اإلق �ل �ي��م
وال� �ع ��ال ��م ال� �ع ��رب ��ي ،ال س �ي �م��ا أن

العالقات السعودية  -السودانية التوزيع التي تفردت بها صحيفة
الدولية ومنذ تأسيسها
سنةع��رب
جعلت ال�
تشهد تطورات إيجابية،
1987
أسسها
م��ن م��واق��ف البلدين م��ن قضايا قبل ً 38
عاما ،وتغطي كل الدول
ً
تقريبا ،من خالل مراكز
املنطقة تتطابق وتشترك فيها العربية
ال��رؤى .بيد أن ضياء الدين رأى ال� �ط� �ب ��اع ��ة ف� ��ي ال � ��ري � ��اض وج� ��دة
أن صدور الصحيفة من السودان ،والدمام ودبي وبيروت والقاهرة
ك� ��ان ب �ح��اج��ة ل �ت��رت �ي �ب��ات أك �ث��ر ،وال � � ��دار ال �ب �ي �ض��اء وإس �ط �ن �ب��ول.
ل�ت�ك��ون ال�خ�ط��وة أك�ث��ر إيجابية ،وخ ��ارج منطقة ال �ش��رق األوس��ط
ودع��ا ل��زي��ادة امل�س��اح��ة الخاصة تطبع الصحيفة في لندن ،مقرها
ب � ��امل � ��وض � ��وع � ��ات ال � �س� ��ودان � �ي� ��ة .الرئيسي ،إضافة إلى فرانكفورت،
وأض��اف« :طال غياب الصحيفة م��ن أج��ل ال �ت��وزي��ع ف��ي ال�ع��واص��م
ع� ��ن ال� � �س � ��ودان ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف��إن واملدن األوروبية الكبرى.
أسسها
1978أميركا الشمالية ،قررت
لحملةسنة وفي
ع��ودت �ه��ا ك��ان��ت ب �ح��اج��ة
إع�ل�ان �ي ��ة أك� �ب ��ر إلع � � ��ادة ت�ع��ري��ف إدارة «الشرق األوسط» في اآلونة
األخ� �ي ��رة ت��وزي��ع ال�ص�ح�ي�ف��ة في
القارئ السوداني بها».
وب� �ه ��ذه ال� �خ �ط ��وة س�ت�ت�ع��زز ك �ن��دا ل�ت�ك��ون ام� �ت � ً
�دادا لطبعتها
رئيس
التحرير ف��ي ن�ي��وي��ورك وتغطية
�رق ال��دول�ي��ة
ع� � �م� � �ل� � �ي � ��ات ط� � �ب � ��اع � ��ة «ال� � � �ش � � �
األوس � � � ��ط» ،ي ��وم � ً�ي ��ا ،ب�م�ح�ط�ت�ين امل � � � ��دن ال � �ك � �ب� ��رى ف � ��ي ال � ��والي � ��ات
ج ��دي ��دت�ي�ن ،إض ��اف ��ة إل � ��ى ش�ب�ك��ة املتحدة.

األمري أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

سلمان بن يوسف الدوسري
البحرينية هالة كيكسو تفوز بجائزة أحسن مصممة شابة ..واللبنانية تاال حجار أفضل أمينة معرض Salman Aldossary

ً
ً
 80مصمما يتصورون عاملا أفضل خالل أسبوع لندن للموضة

Editor-in-Chief
نائب رئيس التحرير

علي إبراهيم
Ali Ibrahim

ال��ذي تجسد امل��اض��ي ف��ي ك��ل ما
يتعلق بفن العمارة مثل الزليج
والفسيفساء ،الذي ظهر في عمل
املصممة م�ي��را ح��اي��ك ،بأشكال
وأح� �ج ��ام م�خ�ت�ل�ف��ة ل �ك��ي يعطي
أبعادا ثالثية ،فإن املستقبل لم
يغب تماما وتجسد في اإلضاءة
مساعدا رئيس التحرير
العصرية التي تخترق كثيرا من
التصاميم وكأنها تريد أن تقول
بأن هناك أمال في املستقبل.
ت �ل �ت �ق��ط امل �ص �م �م��ة ن� ��ور ن�ج��م
خيط الحديث من تاال وهي تشير

Deputy Editor-in-Chief

عيدروس عبد العزيز ـ زيد فيصل بن كمي
Aidroos Abdulaziz - Zaid Bin Kami
Assistants Editor-in-Chief

جانب من الركن املصري حيث تتدلى مئات من أزهار اللوتس الورقية (تصوير :جيمس حنا)

الزي الذي اقترحته املصممة البحرينية الشابة هالة كيكسو
وفازت به كأحسن مصممة صاعدة (تصوير :جيمس حنا)

قالدة مستوحاة من الفراعنة في الركن املصري (تصوير :جيمس حنا)
على األزياء واإلكسسوارات .تقول
سوزان ثابت ،رئيسة تحرير مجلة
«ب ��اش ��ن» وأم �ي �ن��ة ال��رك��ن امل�ص��ري
بأن تصور توماس مور للمدينة
ال �ف��اض �ل��ة ك� ��ان ف ��ري ��دا م ��ن ن��وع��ه،
وغريبا في زمنه إلى حد ما ،وهذا
هو املطلوب هنا.
املشاركة املصرية كانت الفتة
ه��ذه ال�س�ن��ة ،واس�ت�ح�ق��ت اإلش ��ادة
بها من قبل اللجنة املؤلفة من أكثر
من  12حكما ،رغم ضيق املساحة
التي اختارتها «لضعف امليزانية»
حسب قول سوزان ثابت.
ل �ك �ن �ه��ا ت �ع �ل ��ق ب� � ��أن ال �ف ��ري ��ق
امل� � � �ص � � ��ري ،ح� � � ��ول ه� � � ��ذه ال �ن �ق �ط��ة
ال �س �ل �ب �ي��ة إل� ��ى إي �ج��اب �ي��ة ،ب�ف�ض��ل
ال � ��دي � �ك � ��ور امل� �س� �ت ��وح ��ى م � ��ن ق �ب��ر
فرعوني ع�ص��ري ،استعملت فيه

إضاءة قوية ومرايا لخلق انطباع
ب��ات�س��اع��ه .وبينما زي�ن��ت جوانب
ال � �ق� ��اع� ��ة ب � ��األش� � �ج � ��ار ت � ��دل � ��ت م��ن
السقف امل�ئ��ات م��ن أزه��ار اللوتس
املصنوعة م��ن ال ��ورق ،على شكل
طيات األوريغامي .الجميل فيها
أنه كل زهرة تحمل توقيع طفل من
أطفال الشوارع ،الذين تم إدماجهم
في مدارس فنية من قبل مؤسسة
خيرية ،على أم��ل أن يكون غدهم
أفضل .تشرح س��وزان أن «الهدف
ك � ��ان رب � ��ط امل� ��اض� ��ي ب��امل �س �ت �ق �ب��ل.
امل��اض��ي ب��إرث��ه ال �ت��اري �خ��ي الغني
واملستقبل بأطفاله وق��وة شبابه
ورغ �ب �ت �ه��م ف ��ي ال�ت�غ�ي�ي��ر م ��ن أج��ل
ع ��ال ��م أف � �ض� ��ل» .ت� �ت ��اب ��ع« :ع �ن��دم��ا
ت �ل �ق �ي �ن��ا م� ��وض� ��وع ال �ف �ع ��ال �ي ��ة ل��م
ُ
ن�ص��دق أنفسنا ،وفكرنا مباشرة

ف � ��ي ت ��اري � �خ � �ن ��ا ،وف� � ��ي ال� �ف ��راع� �ن ��ة
ت � �ح ��دي ��دا .ف �ق ��د ك� ��ان� ��وا ي �ح �م �ل��ون
م �ع �ه ��م إل� � ��ى ق � �ب ��وره ��م ك � ��ل غ��ال��ي
ون �ف �ي��س ع �ل��ى أس� ��اس أن ال�ح�ي��اة
أخ ��رى ،أف�ض��ل بكثير م��ن الحياة
ً
الدنيا .شعرنا أيضا أننا يمكننا
أن ن��رب �ط �ه��ا ب��ال �ح��رك��ة ال�ش�ب��اب�ي��ة
التي حركت الثورة في عام ،2011
وح �ل��م ال �ش �ب��اب امل� �ص ��ري ع�م��وم��ا
ب �ع ��ال ��م أف � �ض� ��ل» .ال �ط ��ري �ق ��ة ال �ت��ي
ُ
ت��رج�م��ت ب�ه��ا ه��ذه األف �ك��ار ج��اءت
م�ب�ت�ك��رة م��ن خ�ل�ال اإلك �س �س��وارات
املستوحاة من الفراعنة وحقائب
يد من الجلود الطبيعية بأشكال
مبتكرة ،تشارك خمس مصممني
ف��ي إب��داع�ه��ا ه��م «م ��ارام ب��اري��س»،
و«س� � � ��اي� � � ��ا» ل� �ل ��أزي � � ��اء ال � �ج� ��اه� ��زة
وص �ب��ري م �ع��روف بمجموعة من

نور نجم مع فستانني من تصميمها (تصوير :جيمس حنا)
ح�ق��ائ��ب ال �ي��د ،وري ��م ج��ان��و ون��ور
عمر للجواهر واإلك�س�س��وارات .ال
تنكر سوزان أن الوصول إلى هؤالء
املصممني الشباب لم يكن سهال،
إذ إن� ��ه ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن مصر
تعج باملواهب ،تبقى املشكلة في
ال �ش ��روط ال �ت��ي وض�ع�ت�ه��ا ال�غ��رف��ة
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة« .ل�ل�أس ��ف ل �ي��س كل
املصممني الشباب في مصر تتوفر
ُ
لديهم تشكيالت تجارية تباع في
املحالت ،وال لهم شركات مسجلة

وه��م ف��ي ب��داي��ة مسيرتهم ،ع��دا أن
كثيرا ممن قابلناهم ل��م تكن لهم
نظرة عاملية».
لبنان ف��ي املقابل ج��اء ممثال
بمجموعة من املصممني الشباب
الذين ترعاهم مؤسسة «ستارش»
التي أسسها كل من املصمم ربيع
كيروز وت��اال حجار .هذه األخيرة
كانت الراعية للمعرض الذي جاء
تحت عنوان «بلو برينت» (الطبعة
الزرقاء) ،ما يفسر أن اللون األزرق

ك ��ان ال �ق��اس��م امل �ش �ت��رك ف��ي أع �م��ال
كل املصممني والفنانني الثمانية
ال��ذي��ن م�ث�ل��وا ل �ب �ن��ان ،ن��ذك��ر منهم
ميرا ح��اي��ك ،مارغريتا أب��ي هانا،
ري��ا ماركوس جو عريضة ،تيمي
حايك ونور نجم.
عندما تدخل ركنهم تشعر
ب��أن��ك ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ،ل �ك��ن ت��اال
تشرح بأنه في الحقيقة رحلة إلى
امل��اض��ي ،وت�ح��دي��دا ف��ن العمارة
وب � �ي� ��روت ف ��ي ال �س �ت �ي �ن��ات ح�ين
كانت تشبه بسويسرا الشرق.
ت�ش��رح ت ��اال« :ل�ح��د اآلن ال ت��زال
عمارات بيروت القديمة شاهدة
على هذه الحقبة الجميلة ،لهذا
كان طبيعيا أن يشكل هذا الفن
ج��زءا من املعرض ألنه جزء من
ت��اري��خ ب �ي��روت» .وت�ض�ي��ف ت��اال
أن العالم األفضل بالنسبة لها
كلبنانية ك��ان ف��ي ت�ل��ك ال�ف�ت��رة،
«لهذا لم نسع لتصور املستقبل،
بل رجعنا إل��ى املاضي الذهبي
ل� � �ب� � �ي � ��روت ،ال� � � � ��ذي ن � �ح� ��ن إل� �ي ��ه
وك ��ان بالنسبة ل�ن��ا ه��و املدينة
ال�ف��اض�ل��ة ق�ب��ل ال �ح��رب وق �ب��ل أن
ت �ت �غ �ي��ر األم � � � ��ور» .وف � ��ي ال��وق��ت

ً
إلى قطعتني من تصميمها ،أيضا
باللون األزرق «القديم دائما يؤثر
على الجديد ،ألنه امتداد له بشكل
أو بآخر .خ��ذي مثال ه��ذه القطعة
الطويلة ذات الخيوط والنقشات
املستوحاة من السجاد ،فهي من
ق�م��اش ك��ان��ت تستعمله ال �ج��دات،
ل� �ي ��أخ ��ذن ��ه م �ع �ه��ن ف� ��ي ج �ه��ازه��ن
وليمنحهن ن ��وع م��ن األم� ��ان ألن��ه
ق�ط�ع��ة م��ن ح�ي��ات�ه��ن امل��اض �ي��ة في
حضن العائلة».
وهذه هي تحديدا الفكرة التي
انطلقت منها ن��ور ن�ج��م :ض��رورة
أن ن��أخ��ذ معنا شيئا م��ن املاضي
إلى املستقبل بكل ما يتضمنه من
آمال بحياة أفضل .والجهاز أكبر
مثال على هذا« ،فالعروس تحضر
له طويال لتأخذه معها إلى بيتها
الجديد ،ألنه قطعة من كينونتها،
ت �س �ت �ه��ل ب� ��ه ح �ي ��ات �ه ��ا ال� �ج ��دي ��دة
وف��ي ال��وق��ت ذات��ه ُيظهر مكانتها
ويعززها لدى أهل العريس» .هذا
ال �ت ��زاوج ب�ين امل��اض��ي واملستقبل
وال �ح��رف �ي��ة ال �ت��ي أن �ج��زت ب �ه��ا كل
قطعة في ورشات بيروت القديمة
جعلت لبنان يفوز بسهولة.

