
 

 للنشر الفوري 
 

 فیروس كورونا: دلیل صغارنا الشجعان 

 
فن جمیل تعقد تعاوناً مع رابطة بلیادي العلمیة وشبكة متاحف أطفال إيطالیا إلنتاج دلیل مجاني باللغتین العربیة  

 واإلنجلیزية  
 

  
 

، المؤسسة المستقلة التي ترعى الفنون  جمیل  فنأطلقت  : 2020أبريل  1دبي، اإلمارات العربیة المتحدة | 
"، لیكون أول  دلیل عجیب عن فیروس الكورونا لألطفال الشجعانوالتعلیم والتراث في الشرق األوسط والعالم، الیوم "

ربیة واإلنجلیزية بشأن األزمة الصحیة الراھنة وموجه خصیصاً للصغار. ويعد الدلیل ثمرة  دلیل مجاني يصدر باللغتین الع
العلمیة وشبكة متاحف أطفال إيطالیا، بغرض تشجیع الصغار على   Pleiadiتعاون بین فن جمیل ورابطة بلیادي 

ومات موثوق وكذلك مصدر إلھام لروح اإلبداع والطاقة اإليجابیة في األجیال  التحلي بالمسؤولیة، ولیكون مصدر معل
. وقد أتاحت فن جمیل ھذا الدلیل التثقیفي رقمیاً بالمجان، حیث 19الجديدة خالل جھود التصدي لـجائحة كوفید 

ي باد والھواتف  في جمیع أنحاء العالم العربي والعالم، ومطالعته من خالل الكمبیوتر وأجھزة آ  تحمیله يمكن  
 .  طباعتهواألجھزة اللوحیة، عالوة على 

 
جدير بالذكر أن "دلیل عجیب عن فیروس الكورونا لألطفال الشجعان" يّعد جھداً فريداً من نوعه؛ فقد كتبه علماء، 

رحھا  وشارك فیه فنانون وقیَّمو المتاحف بالرسم والتصمیم بھدف تزويد األطفال والقراء الشباب بحقائق ھامة تم ش
بشكل مبسط وواضح حول فیروس الكورونا، وبالشكل الذي يساعد الجمیع، بما في ذلك اآلباء والمدرسین، على  

تبادل المعلومات والنصائح بھدوء، وتفھم اإلجراءات التي يجري اتخاذھا بدرجة أفضل، وإدراك أھمیة المجتمع والوحدة  
لیل بالرسوم التوضیحیة اإلبداعیة مستخدماً لغة ودودة تناسب والتعاون خالل ھذه األزمة الراھنة. ويتمیز ھذا الد
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الفئة العمرية الصغیرة، ويسلط الضوء على الخطوات االحترازية التي يمكنھم اتخاذھا للحفاظ على صحتھم باإلضافة  
 إلى غرس قیم التعاون والوحدة وبناء المجتمع.  

 
لغة   30العلمیة وأعتمدته شبكة متاحف أطفال إيطالیا، وتُرجم إلى  Pleiadiبدأت فكرة المشروع لدى رابطة بلیادي  

 دولة.    50وتم توزيعه في 
 

"دلیل عجیب عن فیروس الكورونا لألطفال  وتھدف فن جمیل من خالل التعاون مع ھذه الجھات على إتاحة  
لمدارس والمؤسسات اإلبداعیة وغیرھا في دول العالم العربي وأنحاء العالم. وسوف  للصغار والعائالت واالشجعان" 

 تتوفر نسخ مطبوعة من الدلیل لتوزع في المناطق قدر اإلمكان.  
 

وعن ھذا المشروع، يقول لوشیو بیوندارو، مدير المشاريع في بلیادي، في فیرونا بإيطالیا: "يھدف ھذا الدلیل  
لومات العلمیة إلى أكبر عدد من القراء في جمیع أنحاء العالم ، كما نود أن يتعلم الصغار المجاني إلى توصیل المع

ضرورة اتحاد العالم في مكافحة ھذا الفیروس . وأعتقد أنه لم يتم تنفیذ أي مشروع مماثل من قبل، ونتمنى للكتاب 
 كل النجاح في المنطقة العربیة".  

 
ديرة التنفیذية في فن جمیل: "كما أكد الزمالء في رابطة بلیادي العلمیة وشبكة  ومن جانبھا، تقول أنطونیا كارفر، الم

متاحف أطفال إيطالیا، فإن ھذا ھو الوقت المناسب لیظھر المجتمع اإلبداعي العالمي تعاونه وتآزر جھوده في 
"دلیل  إلنجلیزية من مواجھة ھذا الفیروس. ونحن نشكرھم على ھذا التعاون الذي أثمر عن إنتاج النسخة العربیة/ا

. ونحن اآلن نركز جھودنا على توزيعه والتعريف به في كل مكان،  عجیب عن فیروس الكورونا لألطفال الشجعان" 
والعمل على إتاحته لصغارنا في جمیع الدول العربیة وبقیة أنحاء العالم. وكما ينص الدلیل، الھدف منه ھو أن يكسر  

 الفضول حاجز الخوف".  
 

  جمیل  فنسخة الرقمیة من الدلیل متوفرة باللغتین العربیة واإلنجلیزية عبر المواقع اإللكترونیة لكل من يذكر أن الن 
  .نونللف جمیل  مركزو
 

 انتھى 
 
 

 
 للمزيد من المعلومات الصحفیة الرجاء االتصال بـ: 

 زينب عزام  
00971509559132 

 zainab@rpr.ae 
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 jameelartscentre.orgو  www.artjameel.orgللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع ھنا  

  artjameeldxb #artjameel #jameelartscentreكما يمكنكم مشاركاتِنا الحوار باستخدام الوسائِم التالیة #
  jameelartscentre@ م مركز جمیل للفنون: انستغرا

 jameelartscentre فیس بوك  
 jameelartsctr@تويتر   

 art_jameel@ فن جمیل:  انستغرام 
 Art Jameel فیس بوك 

 Art_Jameel@ تويتر   
 

 

 فن جمیل  

تدعم فن جمیل الفنانین والمجتمعات اإلبداعیة وتشمل مبادراتنا حالیاً إدارة مدارس الفنون التراثیة وبرامج الترمیم،  
ج فنیة وتعلیمیة متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء وترابط المجتمعات،  باإلضافة إلى برام

 ففي الوقت الذي تشھد فیه المجتمعات تغیرات وتحوالت ھائلة، أصبح ھذا الدور أكثر أھمیة من أي وقت مضى.  

  ملتقى: حي ؛ و 2018نوفمبر  11مؤسسة معاصرة مبتكرة، افتتحت في دبي باإلمارات في   للفنون  جمیل مركزويّعد 
المملكة العربیة السعودية في شتاء   مركز رئیسي للصناعات اإلبداعیة من المزمع افتتاحه في مدينة جدة ب اإلبداع
2021 -2020 . 

  مؤسسةتعمل مؤسسة فن جمیل  بطريقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العديد من كبرى المؤسسات مثل  
. أما على  للفنون المتروبولیتان متحفو  التقلیدية للفنون  تشارلز األمیر مدرسة ، وألبرت فكتوريا متحف ، دلفینا

المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسسات لتطوير برامج مبتكرة تشمل التقنیات القديمة  
 والحديثة، وتشجیع ريادة األعمال والتواصل الثقافي.  

إحداث تغییر إيجابي في  تعمل فن جمیل  جنباً إلى جنب مع مجتمع جمیل، لتتكامل جھود ھاتین المؤسستین في 
المجتمع والمساعدة في توفیر فرص العمل والتخفیف من حدة الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقیا 

 وتركیا.
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 نبذة عن مركز جمیل للفنون 
 

المعارض یعد مركز جمیل للفنون واحًدا من أول المؤسسات الَفنیة المعاصرة في دبي. يحتضن المركز العديد من 
الفردية والجماعیة التي تعتمد على ُمقتنیات فن جمیل إلى جانب الشراكات اإلقلیمیة والعالمیة. تمتد المساحة  

آالف متر مربع من المباني متعددة التخصصات، من تصمیم شركة  10اإلجمالیة المقام علیھا المركز لتصل إلى 
دة. يضّم المبنى سبع حدائق مستوحاة من البیئة  «سیري أركیتكتس» للھندسة المعمارية بالمملكة المتح

 الصحراوية من تصمیم مھندسة المناظر الطبیعیة الحدائق والمسطحات أنوك فیجل. 

يقع المركز في منطقة جداف ووترفرونت الواقعة على خور دبي، ويضّم صاالت العرض الفنیّة باإلضافة إلى مكتبة  
بالفن المعاصر والتاريخ الثقافي لمنطقة الخلیج والمناطق المجاورة. يضّم   جمیل، والتي تّعد مركز أبحاث مفتوح ُيعنى

 المركز أيضاً مساحات مخصّصة للمشاريع والتكلیفات الفنیّة، واستوديوھات للكتّاب، وَمتجر ومطعم. 

لبحثیة والتعلیمیة  ويّعد أيضاً مركًزا للمبادرات التعلیمیة والبحثیة للجماھیر المختلفة، ويحتضن العديد من المبادرات ا
 لمختلف المعنیین. وھذا عالوة على برامج شراكة فنیة محلیة وإقلیمیة ودولیة. 

مركز جمیل للفنون مجاني ومتاح للجمیع. كما يتضمن البرنامج العام للمركز ورشات عمل مخصصة للعائالت  
قراءة، باإلضافة إلى مكتبة  واألطفال وجوالت فنیة بإشراف قیمیین فنیین ومحادثات ونقاشات فنیة ومجموعات  

 جمیل. 
 


