
   
 

 في المطارات عن المسافرین أوقات االنتظار تخّففالفن جمیل 
"كونیكتد: الفن في المطارات"  المدینة المنورة تشھد أحدث معارض 

 
 2016، یولیو 27 – المملكة العربیة السعودیة، جدة

 
في المدینة المنورة، بالمملكة العربیة  مطار األمیر محمد بن عبد العزیز الدوليیستمتع رواد 

أثناء انتظارھم لرحالتھم الجویة أو أثناء انتظارھم الستقبال المسافرین  نيف بعرضودیة، السع
 .القادمین

 
"، "الفن في المطارات كونیكتد:معرض  –إحدى مبادرات مجتمع جمیل  –وتقدم مبادرة الفن جمیل 

منازل حتفل بالتراث الممتد على مدى قرون من طالء الفي نطاق فكرة "بیوت أمھاتنا" التي ت
 بواسطة فنانات ماھرات من منطقة عسیر في جنوب المملكة العربیة السعودیة.

 
حیث كانت المعارض السابقة  –وُیعد ھذا المعرض الرابع في سلسلة من المعارض في المطارات 

الجمعیة و الھیئة العامة للطیران المدنيویتم تنظیمھ بالتعاون مع  –في جدة، والریاض والدمام 
 أغسطس. 1لسعودیة للثقافة والفنون ویستمر حتى العربیة ا

 
یولیو)  26الثالثاء ( بزیارة رسمیة للمعرض یوموقد قام بعض المسؤولین في اإلدارة العلیا للمطار 

الدكتور/ أحمد ؛ مدیر سلطة مطار األمیر محمد بن عبدالعزیز، المھندس / محمد الفاضل: وھم
مدیر عام ، المھندس/ أكرم عیاره؛ ھ لتشغیل المطاراتشركة طیببنائب المدیر العام ، الشرقاوي

شركة بمدیر عام التشغیل ، األستاذ/ دینیس فارول؛ شركة طیبھ لتشغیل المطاراتباإلدارة الفنیة 
 .شركة طیبھ لتشغیل المطاراتبمدیر العملیات ، المھندس/ عالء جبرتيو ؛طیبھ لتشغیل المطارات

 
باإلضافة إلى لوحة فنیة من من منطقة عسیرفنانات  إنتاجتصمیم و من وشاھدوا لوحات جداریة 

وتروي ھذه  ثیقة بین الناس وبیئتھم الطبیعیة,عن العالقة الواألعمال الفنیة تعبرالفنان طھ الصبان. 
الجداریات قصص األسر والثقافة، والبیئة والطقوس والزراعة. وھي جزء مھم من التراث الثقافي 

 والطبیعي لمنطقة عسیر.
 

وھو . 2015قد أُطلقت مبادرة الفن جمیل مشروع "بیوت أمھاتنا" ألول مرة في األمم المتحدة في و
یلقي الضوء على أھمیة المنطقة وأھمیة حمایة تراثھا الثقافي، ویتم ھذا بالتزامن مع تحسین عملیة 

 توفیر فرص عمل للمرأة وتمثیلھا في المملكة العربیة السعودیة وفي الشرق األوسط.
 
 تكشف ما دائًما التي النعیمي أروى :وھم السعودیین، الفنانین من مستشارین ثالثة البرنامج یضمو

 للثقافة باستكشافاتھ المعروف ماطر وأحمد األكبر، السعودي بمجتمعھا المرأة عالقة أعمالھا
 النقش في الفنانات إحدى جابر وفاطمة المنطقة، في والتحول االستھالك واتجاھات اإلسالمیة
 المؤرخ المغاوي، علي دعم إلى باإلضافة ھذا .أبھا في فاطمة متحف ومؤسسة للبیوت العسیري



   
 

 الیونسكو قائمة ضمن ألمع رجال قریة إدراج لطلب المؤیدین األعضاء وأحد العسیریة للثقافة
 .العالمي للتراث

 
 انتھى

 
 الفن جمیل

عزیز ودعم المشھد الفني في منطقة الشرق األوسط ، وتھدف إلى تمجتمع جمیلالفن جمیل ھي إحدى مبادرات 
تعمل الفن جمیل من خالل إنشاء شراكات قویة مع منظمات الفنون في جمیع أنحاء العالم،  ووشمال إفریقیا وتركیا.

وتطویر الفنون الخاصة وبرامج التبادل الثقافي بھدف توفیر منصة إقلیمیة لتشجیع الفن  مركزین فنیینعلى إنشاء 
 صر والتواصل والتعاون، ودعم األعمال الفنیة واألعمال اإلبداعیة.المعا

 
"، و"أسبوع فن كروسواي مؤسسة"، و"أدج أوف أرابیا" لكل منالشریك المؤسس   "الفن جمیل"وتعتبر مبادرة 

ن جمیل للف"جائزة  بتنظیمبالشراكة مع متحف فكتوریا وألبرت في لندن، كما تقوم  األرشیف"."جدة"، والمكتبة 
عمال الفنیة المعاصرة المستوحاة من التقالید اإلسالمیة. وتتضمن المشاریع و المختصة باألكل عامین،  "اإلسالمي

زة جمیل األخرى للمبادرة: "متحف جدة للمجسمات"، حدیقة عامة تم إنشائھا بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، و"جائ
وبرنامج الفن الفنیة، ھذا إلى جانب بیت الفنون التراثیة بجدة  برنامج الفن جمیل للتربیةللتصویر الفوتوغرافي"، و

بالتعاون مع مدرسة األمیر تشارلز للفنون التقلیدیة في مركز الفسطاط بالقاھرة،  جمیل للفنون والحرف التقلیدیة
 بلندن.

 
والشراكة مع مؤسسات  ، بھدف إحداث تغییر إیجابي في المجتمع من خالل توفیر الدعم2003في عام  مجتمع جمیلتأسست 

 –باب رزق جمیل، مكافحة الفقر حول العالم، الفن والثقافة  –عالمیة وإنشاء مبادرات في المجاالت التالیة: توفیر فرص العمل 
. للمزید من المعلومات عن بیئة جمیل –، األمن المائي والغذائي یم جمیل، الصحة والمجتمعتعل –الفن جمیل، التعلیم والتدریب 

  www.cjameel.orgیرجى زیارة  مجتمع جمیلرات مباد
 
 
 

 للمزید من المعلومات، یرجى االتصال ب: 
 

 عبیر بن بشیر
 مجتمع جمیل الدولیة

 
 971551012621+جوال: 

 a.bechir@alj.aeایمیل:   
 

 
 

http://www.cjameel.org/

