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المصورة العربية في AUB
الصواف للشرائط
مبادرة معتز ورادا
ّ
ّ
تعلن عن جوائز النسخة السادسة لمسابقتها
عقدت مبادرة معتز ورادا الصواف للشرائط المصورة في الجامعة االميركية في بيروت ) (AUBمؤتمرا ً
عن الجوائز الممنو َحة للفا ِئزين في مختلَف فئات المسا َبقَة
صحفيا ً في نقابَة الصحافَة في بيروت ،أعلنت فيه َ
التي أطلقتها في نسختِها الساد ِسة.
المبادرة ،إضافَة إلى العميد المشارك
سة
عوني ال َكعكي ورادا
شاركَ في المؤتمر نقيب ال ّ
صحافَة َ
ّ
الصواف رئي َ
َ
َ
المبادرة في
ومديرة
امعَة األميركية في بيروت الدكتور صالح صادق
سة في الج ِ
في كليّة مارون ِسمعان للهند َ
َ
َ
صداره
على استِ
ِ
الجامعَة البروفيسورة لينا غيبِه .وتخلل المؤتمر ت َوزيع للكتاب السنوي الذي دأبَت المبادَ َرة َ
ِ
وت َوزي ِعه ك ّل سنَة ،والذي يض ّم أبرز أعمال المشتركين والفائِزين ،باإلضافة إلى تنظيم معرض افتراضي
اقسامه المخت ِلفَة .يمكن
للحاضرين التجول إفتراضيا ً في أنحائِه واستكشاف
ألبرز االعمال الفنية الذي أتاح
ِ
ِ
زيارة المعرض ،الذي سيبقى مفتو ًحا لمدة عام ،من خالل هذا الرابط :
www.mahmoudkahilaward.com
ِبدا َيةً أ َّكد اإلعالمي روني ألفا َّ
أن لبنان يعود تدريجيا ً إلى موق ِعه كمر َكز تفاعل َحضاري وثَقافي في المنطقَة.
صحافَة فأ َّكدَ َّ
أن المبادرة تؤسس لمزيد من النهوض الثقافي والفني وتسهم في إعادة لبنان جسر
أما نقيب ال ّ
عبور بين العرب من جهة والعالم من جهة أخرى وذلك عبر بوابة حوار الفنون واإلبداعات.
المعرض االفتراضي وفق أعلى المعايير التصوير ِيّة التي تحاكي الوا ِقع
الصواف أنَّه ت َّم تنظيم
ِمن ِجه ِتها رأت
ّ
َ
ضت أسلوب حياة مخت ِلف ع َما عهدناه لها أيضا ً وجه إيجابي يكمن في ت َحفيز
عن بعد ،وأن كورونا التي فر َ
َ
عان إبداعيّة وفنيّة إنما لَم ت َكن يوما ً فنّا ً ِمن أجل الفَن
اإلبداع والتأقلم َمع الواقِع .وأضافَت،
"المبادرة تحمل َم ٍ
َ
ألن ّ
المبادرة
الملتزم بقيم الحرية والعدالة والمواطنيّة هو الذي يحمل قي َمة حقيقية ".ورأت الصواف أن
الفن
َ
ِ

عشرة دولَة مؤ ِ ّكدَة ً َّ
سة
أن
َج َمعَت هذه السنة أعدادا ً إضافيَّة ِمن الدول العربية بلغَت أربع
الصورة تستطيع مناف َ
َ
َ
الصواف النساء على اإلنخراط أكثَر في
المثمر بينهما .وش ّج َعت
ضارة يقوم على التعاون
ِ
ّ
الك ِل َمة وأن تقدّم ال َح َ
َّ
فئ َة الكاريكاتور السياسي منو ّهة بالمبدِعات اللواتي زاد
عددهن في الروايات التصويرية .وخت َ َمت مذَ ِ ّك َرة ً بأنَ
متواضعَةِ ،من نَ ْشر كتب الكوميكس للتالمذة عبر الجام ِعة
المبادَ َرة استطاعت أن تج َمع تبرعات ،وإن
ِ
األميركيِّة عادَ ريعُها للمتضررين ِمن إنفجار مرفأ بيروت.
أما غيبِة فقالت" ،لقد شهدنا هذا العام على أكبر عدد من الروايات التصويرية التي تقدّمت للجائزة ،وأكبر عدد
من النساء المشاركات فضالً عن مشاركة واسعة من فلسطين واليمن مقارنة بالسنوات الست السابقة".
وتابعت" ،العا ُم المنصر ُم جعلنا ندركُ أمورا ً عديدة ،ومنها ّ
أن االلتقاء وجها ً لوجه ليس شرطا ً لتحقيق
ّ
ب المسافات وتعم ُل على جمعنا سوياً؛ فما
اإلنجازات،
تقر ُ
وبأن التكنولوجيا ،وبالرغم من طابعها اآلليّ ،
المعرض االفتراضي اال دليل على استخدام التكنولوجيا في خدمة الفن واتاحته للجميع .فعلينا أن نواصل
االحتفا َل بالفنون والثقافة ألنها ترفعُنا من مآسي الواقع الذي نعيشه ".وأضافت" ،في النهاية ،استطعنا سويةً
قوتنا ومثابرتنا وأملنا في غ ٍد
أن نسير قدُما ً ونجاهدَ في سبيل تحقيق التميّز ،وما ني ُل الجوائز سوى دليل على ّ
أفضل".
ي كريّم من
هذا وأتت نتائِج المساب َقة لهذه ال ّ
سنَة كالتالي :موفق قات من سوريا عن الكاريكاتور السياسي ،م ّ
المصو َرة ،ميشيل جبارين ِمن فلسطين،
عن الشرائِط
مصر عن الروايات التصويرية ،محمدّ ميجو ِمن مصر َ
َّ
عن رسوم كتب األطفال .كما ذه َبت جائزَ ة
عن الرسوم التصويرية والتعبيرية ودياال برصلي ِمن سوريا َ
َ
المصور
"قاعة المشاهير إلنجازات العمر" الفخرية للفنان المغربي ابراهيم لمهادي وجائزة "راعي الشريط
ّ
العربي" لألكاديميَّة اللبنانية للفنون الجميلَة ستلمتها مؤسسة ومديرة البرنامج األستاذة ميشيل ستاندجوفسكي.
***
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لمحة عن الجامعة األميركية في بيروت
تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام  1866وترتكز فلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها على
النموذج األميركي الليبرالي للتعليم العالي .والجامعة األمريكية في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم.
متفرغ ،أما جسمها الطالبي فيش ّكل من حوالي تسعة آالف
وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ
ّ
وخمسمئة طالب .وتقدم الجامعة األمريكية في بيروت حاليا أكثر من مئة وأربعين برنامجا للحصول على
شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه .وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء
المنطقة في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا.
لالطالع على أخبار وأحداث الجامعة األميركية في بيروت:
الموقع www.aub.edu.lb
الفيسبوك http://www.facebook.com/aub.edu.lb
تويتر http://twitter.com/AUB_Lebanon

