"أسئلة بي بي سي العالمية" تستضيف نقاشا ً حول السودان
الجميع من أنحاء السودان كافة مدعوون لطرح أسئلتهم للنقاش
تستضيف الخدمة العالمية في بي بي سي باالشتراك مع المجلس الثقافي البريطاني مناظر ًة إذاعية مع
سياسيين سودانيين بارزين ،وصناع رأي ليجيبوا على األسئلة التي تطرحها العامة.
ً
لجنة من الشخصيات البارزة التي ستناقش مستقبل البالد وتتناول
ستشهد "أسئلة بي بي سي العالمية"
القضايا األكثر أهمية للناس في السودان .س ُت َبث المناظرة على قناة بي بي سي العالمية اإلنجليزية ،التي
تصل أسبوعيًا إلى  97مليون شخص.
بعد ثورة ،ومجزرة ،وسقوط حكومة استبدادية طويلة األمد يسير السودان رسميًا على طريق
الديمقراطية .لقد وعدت الواليات الم َّتحدة بإزالة الدولة من قائمتها السوداء لإلرهاب ،وبدأت مؤخرً ا في
تطبيع العالقات مع دول من جميع أنحاء العالم.
لكن هل االنتقال إلى الحكم المدني سري ٌع بما يكفي؟ كيف ستتأثر البالد بسد النيل العظيم الذي يبنيه
جيرانها اإلثيوبيون؟ وهل القبول الجديد باعتبار السودان ً
أمة حديثة يعني أن المصاعب االقتصادية
الشديدة التي يشعر بها السودانيون ستنتهي أخيرً ا؟
يدير الحوار جيمس كوبنال مراسل بي بي سي ويستضيف في حلقة النقاش:
والء البوشي – وزيرة الشباب و الرياضة
عمر إسماعيل  -وزير خارجية السودان باإلنابة
ريم عباس  -صحفية ومدوّ نة
محمد ناجي األصم  -ناطق سابق بسم تجمع المهنيين السودانيين
ما هي أهم القضايا التي تواجه السودان؟ يمكن للناس من جميع أنحاء السودان والعالم تقديم أسئلة محتملة
للمناقشة عبر الرابط التالي
https://www.britishcouncil.org/work/partner/bbc-world-questions/yourquestions
قال ستيفن تيثرينجتون ،كبير المحررين المفوضين في خدمة بي بي سي العالمية للغة اإلنجليزية" :إنه
لشرف كبير أن أعمل على برنامج عن السودان مع شعب السودان في هذا الوقت الذي يشهد تغييرً ا

كبيرً ا حيث يعيدون بناء بلدهم .هذه مجموعة مثيرة من األصوات ،تجيب على األسئلة التي يريد شعب
السودان طرحها ،والذين يحتاجون إلى أن يُس َمع صوتهم حول العالم. ".
وقال روبن ديفيز ،المدير القطري للمجلس الثقافي البريطاني في السودان " :أنا في السودان منذ عام
 2016وشهدت هذا التحول الملحوظ .وهو مثل تدفق النيل نفسه ،يُح َّدد االتجاه ،لكننا نرى تغيرات في
السرعة واالرتفاع واالنخفاض ،ويمكن أن تكون الوتيرة سريعة ً
جدا ،أو تصبح فيضا ًنا ،أو تتدفق أحيا ًنا
بهدوء .سيكون من الرائع سماع ما يرغب شعب السودان بمناقشته" .
"أسئلة بي بي سي العالمية :السودان" هو حدث باللغة اإلنجليزية يقام بالشراكة مع المجلس الثقافي
البريطاني وسيسجل للبث اإلذاعي في جميع أنحاء العالم وس ُي َبث عبر خدمة بي بي سي العالمية يوم
السبت الثاني عشر من ديسمبر الجاري عند الساعة  2100بتوقيت الخرطوم.
ويعاد مرة أخرى يوم األحد /13ديسمبر عند الساعة  1400بتوقيت الخرطوم ومتوافر على
االنترنت على  www.bbcworldservice.comمنذ الساعة  19بتوقيت جرينتش يوم
السبت /12ديسمبر.
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ألي استفسارات حول المجلس الثقافي البريطاني ،ي َ
hayley.willis@britishcouncil.org
حول "أسئلة بي بي سي العالمية"
 BBC World Questionsأو "أسئلة بي بي سي العالمية" هو برنامج النقاش السياسي الرائد في
الخدمة العالمية لبي بي سي والذي أنشِ ئ بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني .يزور مدنا ً مختلفة
حول العالم كل شهر لتسجيل مناظرة أمام جمهور عام قادرعلى طرح أسئلته مباشر ًة على لجن ٍة من
ً
سج ُل حاليًا المناقشات عن بعد.
السياسيين وصناع الرأي.
ونتيجة لوباء فيروس كوروناُ ،ت َ
حول" خدمة بي بي سي العالمية"
تقدم الخدمة العالمية لبي بي سي محتواً إخباريًا حول العالم باللغة اإلنجليزية واضافة الى إحدى
وأربعين لغة أخرى عبر الراديو ،والتلفزيون ،والمنصات الرقمية .تصل خدمة بي بي سي العالمية
(  )BBC World Serviceأسبوعيًا إلى جمهور يبلغ  351مليو ًنا .وجزء آخر من الخدمة العالمية،
هو بي بي سي لتعليم اللغة اإلنجليزية ( )BBC Learning Englishالذي يُدَرِّ س اللغة اإلنجليزية
لجمهور عالمي.
تستقطب بي بي سي اإلخبارية  BBC Newsجمهورً ا عالميًا أسبوعيًا يبلغ  438مليون شخص
لخدماتها الدولية بما في ذلك خدمة بي بي سي العالمية وقناة بي بي سي العالمية اإلخبارية التلفزيونية و
bbc.com/news
حول المجلس الثقافي البريطاني
المجلس الثقافي البريطاني هو منظمة المملكة المتحدة الدولية للعالقات الثقافية والفرص التعليمية .نحن
نبني العالقات ،والتفاهم ،والثقة بين الناس في المملكة المتحدة والبلدان األخرى من خالل الفنون،

والثقافة ،والتعليم ،واللغة اإلنجليزية .في العام الماضي :وصلنا إلى أكثر من  80مليون شخص بشكل
مباشر ،و 791مليون شخص بشكل عام بما في ذلك عبر االنترنت ،والبث ،والمنشورات .تأسس
المجلس الثقافي البريطاني في عام 1934م ،نحن مؤسسة خيرية في المملكة المتحدة يحكمها الميثاق
الملكي ،وهيئة عامة في المملكة المتحدة .نتلقى منحة تمويل أساسية بنسبة  15في المائة من حكومة
المملكة المتحدة
. www.britishcouncil.org

