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مجلة الوسائط المتعددة الجديدة  -اإلطالق الرسمي لمجلة "رؤية" 

 على اإلنترنت من معهد جوته

 

 

 

 فعالية االفتتاح

لموضوع لسيتم االحتفال باالفتتاح الرسمي من خالل حلقة نقاش مفتوحة حول الملف األول 

، في مقر معهد جوته القاهرة في مساء ٧،٣٠،  ٢٠١٨مارس  ١٣في  تحت عنوان "صراع األجيال"

ثالثة من كُتاب العدد األول وهم إنجي أشرف )مصر( ، جنين عباس )ألمانيا  الدقي. حيث سيتناقش

مسية أل/ فلسطين( وأنطوان أبو ديوان )لبنان( مع بعضهم البعض ومع الجمهور. وستقوم بإدارة ا

بعد التبادل الحيوي للخبرات ندعوكم بعد ذلك لحضور حفل،  الصحفية المستقلة منى الشايب. 

حيث تقدم فرقة "ليل وعين" القاهرية مجموعة من األغاني القديمة وأغاني من تأليف الفرقة 

 .ويسعدنا دعوة جميع المهتمين لحضور الحفل تتوافق مع موضوع األمسية. 

 

 

 األجيال صراع: األول الملف

 سنًا براألك الجيل بين فالصراع. األجيال صراع قضية حول" رؤية" مجلة من األول العدد يتمحور

 يتصاعدو هذا يومنا حتى مستمرًا يزال ال العربي، الربيع خالل تجلَّى والذي سنًا، األصغر والجيل

 في ينالمغترب العرب وبين العربية البلدان بين األجيال صراع يختلف مدى أي إلى. آلخر آن من

 المستقبل؟ في سنًا األصغر الجيل تنتظر آفاق وأية ألمانيا؟

 الضوء طونيسل مختلفة بلدان ستة من الجنسين من شباب كتَّاب ستة... ولبنان والجزائر مصر

 امق الوسائط متعددة المقاالت جانب إلى. والشخصية نظرهم وجهات ويطرحون مواقفهم على

 وميكسك برسم( المتحركة الرسوم توأم" )كارتون توينز" من السحت رأفت ومحمد هيثم من كل

 .حصريًا" رؤية" مجلة أجل من وذلك" وقصيرة فكاهية كوميكس رواية – سؤاالً  ٢٠" بعنوان

 

 

 ما الذي يميز "رؤية" عن المجالت الثقافية األخرى؟

تعالج قضايا العالم العربي أيضا. كما المجالت التي  هناك العديد من المجالت الثقافية، والسيما 

كُتب الكثير عن دول المنطقة: شمال أفريقيا والشرق األوسط ، التي شهدت تطورًا اجتماعيًا 

وثقافيًا ، والسيما منذ مطلع العقد األول من القرن الحالي. بالضبط في هذه النقطة تتميز مجلة 

الدول من وجهة نظر من الخارج ألن جميع "رؤية"، حيث ال تقدم المجلة كتابات عن الناس وعن 

 الكُتاب يعيشون أو يأتون من الدول التي يكتبون عنها.

باإلضافة إلى ذلك تهدف "رؤية" إلى تعزيز الحوار العربي ـ العربي وكذلك األلماني العربي، 

 .وإعطاء صوت لألجيال الناشئة على وجه الخصوص

 

 

 إبداعية وحديثة

اللغات والوسائط على اإلنترنت تم إنشاؤها بالتعاون مع مجلة دويتشه  تُعد رؤية" مجلة متعددة"

يتكون كل ملف موضوع من خمسة إلى ثمانية  حوار مع العالم اإلسالمي"؛  فيله: "قنطرة ـ

مقاالت، والتي تحتوي على مجموعة واسعة من المكونات واألشكال وتربط المواد اإلبداعية 

النثر والروايات المصورة بطريقة مبتكرة وإبداعية. من خالل والمقاالت والمقابالت المصورة و

 .سرد القصص يصبح القراء جزءًا من القصص
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"رؤية" هي مشروع يستكمل مسيرة المجلة الثقافية المنشورة والشائعة ألكثر من خمسة عقود 

ديدة ج"فكر وفن". ومثل سابقتها تركز "رؤية" على الحوار بين الثقافات وعرض وجهات نظر 

حول التحديات والقضايا المجتمعية الراهنة، ولكن اآلن مع مكونات جذابة ومتعددة الوسائط 

 .وتفاعلية

 

تهدف مجلتنا إلى الوصول إلى األشخاص المهتمين بالثقافة واألشخاص المهتمين باألحداث 

 .الجارية في العالم العربي وكذلك المهتمين بالتعرف على وجهات نظر جديدة ومبتكرة

 

 

 

 "رؤية" على اإلنترنت:

www.goethe.de/ruya (باللغة العربية) 

www.goethe.de/perspektiven (باللغة األلمانية) 

www.goethe.de/perspectives (باللغة اإلنجليزية) 

www.goethe.de/mag-perspectives (باللغة الفرنسية) 

 

 


