
 

 الفوري للنشر

 
 

دبي تتيح  2020.. مبادرة جديدة ضخمة من إكسبو 2020سبيل  

 للُمبدعين صياغة تصور مستقبلي لسبيل الماء
 

 
 توضيح مصور للتطور التاريخي لسبيل المياه

 

دبي بالتعاون مع مؤسسة فن جميل، التي تدعم  2020مبادرة من إكسبو  2020سبيل  ●

 بدعين في تصميم معالم بارزة ومبتكرة في دولة اإلماراتالمُ 

 2020دبي، الفرص والتنقل واالستدامة، ستبني سبيل  2020انطالقاً من موضوعات إكسبو  ●

 دبي وإرثه 2020سبل مياه بتصاميم مبتكرة وفريدة لموقع إكسبو 

ضيافتها وروح سبل المياه ستمثل عالمات بارزة في دولة اإلمارات تجسد تراثها وكرم  ●

 التسامح والكرم التي تميزها

دعوة مفتوحة للمصممين والمعماريين والفنانين والمبدعين المقيمين في دولة اإلمارات، أو   ●

 سبتمبر 10المقيمين خارجها وتربطهم بها صلة قوية، لتقديم تصاميمهم من اليوم وحتى 

2019 

 لى ثالثة تصاميم للفوز  لجنة دولية من شخصيات مرموقة سترشح ما قد يصل إ ●

 السبيل رمز لخير اإلنسانية وُسقيا لعابر السبيل والضيف ●

 

اليوم عن دعوة مفتوحة لتقديم  جميل فنأعلنت مؤسسة  – 2019يوليو  8دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

. وسيكون جميع المصممين والمعماريين دبي 2020 إكسبوالتي أطلقها  2020 سبيلعروض لمبادرة 

والفنانين والمبدعين المقيمين في دولة اإلمارات، باإلضافة إلى الممارسين الدوليين الذين تربطهم صلة 

مدعوّين لتقديم تصاميم لسبل مياه مبتكرة، تكون مستوحاة من رمزية السبيل  قوية بدولة اإلمارات،

 التقليدي.
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وستختار لجنة من شخصيات مرموقة تصميماً، أو تصاميم، لتنفيذ عدد ضخم منها بهدف وضع تلك السبل 

ن وخارج دبي وإرثه العمراني. والسبيل هو مورد للماء في الطرقات أو الميادي 2020في موقع إكسبو 

 المساجد يتزود منه المارة والمسافرون. 

 

دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل" وموضوعاته الفرعية الثالثة "الفرص  2020وانطالقا من شعار إكسبو 

فرصة للمبدعين المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة  2020والتنقل واالستدامة"، سيكون سبيل 

السبيل  –وإرثه. وسيكون التصميم الفائز  2020سيكون أحد السمات البارزة إلكسبو  لتصميم مْعلَم جديد

موردا لتزويد الزوار بمياه الشرب. ويسعى المشروع أيضا إلى تذكيرنا بأهمية  –وما بعده  2020الجديد لعام 

 الماء كأحد الموارد الثمينة المشتركة.

 

دبي جائزة نقدية قدرها  2020ة تصاميم فائزة، وسيمنح إكسبو وستختار لجنة التحكيم ما قد يصل إلى ثالث

دبي  2020ألف درهم لكل فائز. وسيجري تجسيد هذه التصاميم الفائزة في كافة أنحاء موقع إكسبو  100

سبيال(. ويفتح باب التسجيل في الدعوة المفتوحة من اليوم  45)حيث من المنتظر أن يضم الموقع أكثر من 

 .2019 سبتمبر 10حتى 

 

آصف وتضم لجنة التحكيم المرموقة التي ستتولى مهمة اختيار التصميم الفائز المصمم المعماري الشهير 

دبي.  2020، مصمم ساحات استقبال الزوار وممرات المشاة في المساحات العامة في إكسبو خان

هاني وريا وألبرت في لندن، ومدير التصميم والعمارة والرقمية في متحف فيكتكريستوفر تيرنر، وستضم أيضا 

مرجان ، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، ومنال عطايا، عميد معهد دبي للتصميم واالبتكار، وعصفور

دبي، وناصر أبو الحسن رئيس ايه.جي.آي  2020، الرئيس التنفيذي لألجنحة والمعارض في إكسبو فريدوني

 المقيم في دبي وبرلين.   شومون باسارلكاتب والقيّم آركيتكتس التي تتخذ من الكويت وإسبانيا مقرا، وا

 

: "الماء من أثمن دبي 2020مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي لألجنحة والمعارض في إكسبو وقالت 

الموارد التي نملكها، وتمثل السبل التقليدية في اإلمارات مكونا شائعا في األماكن العامة، وهو ما يجسد 

المياه المشتركة هذه في ازدهار مجتمعنا وتالحمه. وتوفر السبل وسيلة للناس إلرواء قيمة مصادر 

 عطشهم، السيما في األجواء الحارة."

 

، حيث تدعو هذه 2020هي مبادرة رائعة ستجعل هذا الموروث الثقافي جزءا من موقع إكسبو  2020"سبيل 

ر جديد لشكل السبيل التقليدي. ونحن نسعى من المبادرة المجتمع الفني في دولة اإلمارات لوضع تصو

خالل هذه المبادرة إلى أن نُطلع زوارنا على جزء مهم من ثقافتنا وتراثنا، ونحتفي في الوقت نفسه 

 بإنسانيتنا المشتركة."

 

إلى إنشاء َمعلم إماراتي يسهل على الزوار الدوليين التعرف عليه، يجسد  2020وتسعى مبادرة سبيل 

اإلمارات الغني وقيم التسامح والكرم وحسن الضيافة التي تتميز بها. وسيسهل على زوار إكسبو تاريخ 

بفضل تصاميمها وطبيعتها  2020التعرف على نوافير سبيل  -سواء من داخل اإلمارات أو خارجها  - 2020

 المميزة. 

 

  



 

دبي  2020أن تتعاون مع إكسبو : "يُسرّ فن جميل رئيس ومؤسس فن جميل ،فادي محمد جميلوقال 

لتنفيذ هذا المشروع الرائع، الذي يمثل فرصة كبيرة للمصممين والمهندسين والفنانين المقيمين في 

اإلمارات، ويشكل أيًضا دعوة للتفكير في واحد من أهم الشواغل في زمننا، ويعد الماء وما يتصل به من 

 عالمي، انطالقاً من معمل عبد اللطيف جميل للماء والغذاءأهمية، محوراً رئيسياً ضمن برنامجنا الخيري ال

 في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وحتى مركز جميل للفنون في خور دبي."

 

وستتولى مؤسسة فن جميل إدارة المشروع فيما يخص هذه المبادرة. ويمكن للراغبين بالمشاركة في 

، والوصول إلى استمارة التسجيل هنا 2020ت عن سبيل هذه المسابقة االطالع على المزيد من المعلوما

 .هنا اإللكترونية

 

 2020وفضال عن هذه المسابقة المفتوحة الموجهة للمصممين والمهندسين والفنانين، تضم مبادرة سبيل 

دبي، تؤدي وظيفة نوافير الشرب، سيبدعها فنانون محليون.  2020ثالثة مجّسمات عامة، من تمويل إكسبو 

سماء هؤالء الفنانين وأعمالهم المختارة بالتوازي مع اإلعالن عن الفائزين بمسابقة وسيجري اإلعالن عن أ

 . 2019سبيل في نوفمبر 

 

 -انتهى-

 

 

 https://sabeel2020.ae، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 2020لمعرفة المزيد عن سبيل 

 ، وانظموا إلى حوارنا على:/https://sabeel2020.aeو  www.artjameel.orgعلومات، زوروا لمزيد من الم

 

 باستخدام الوسم: art_jameel@| تويتر:  Art Jamee| فيسبوك: art_jameel@ فن جميل: إنستغرام: 

#artjameeldxb 

 

expo2020dubai@ | تويتر: Expo 2020 Dubai | فيسبوك: expo2020dubai@ : إنستغرام: 2020إكسبو 

 2020#حياكم 2020باستخدام الوسم: #إكسبو

 

 

 اإلعالمي للتواصل 
 زينب الدباغ 

+971 50 9559 132 
zainab@rpr.ae 
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 فن جميل

تدعم فن جميل الفنانين والمجتمعات اإلبداعية وتشمل مبادراتها إدارة مدارس الفنون التراثية وبرامج 
برامج فنية وتعليمية متنوعة لكافة األعمار. وتعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء الترميم، باإلضافة إلى 

المجتمعات وترابطها، وهو دور فاقت أهميته ما كانت عليه أي وقت مضى، بفعل ما تشهده المجتمعات من 
 تغيرات وتحوالت هائلة.

ؤسسة عصرية مبتكرة مقرها دبي؛ ، وهو مللفنون جميل مركز 2018نوفمبر  11افتتحت فن جميل يوم 
الذي  2020" في جدة بالمملكة العربية السعودية عام اإلبداع ملتقى: حيوتستعد فن جميل الفتتاح "

 يكون مركزا رئيسيا لألعمال اإلبداعية في السعودية.س

 مؤسسة وتعمل المؤسسة بطريقة تعاونية، حيث تفخر بشراكتها مع العديد من المؤسسات البارزة مثل
 فيكتوريا متحفو، التقليدية للفنون تشارلز األمير مدرسة مؤسسةو، للفنون المتروبوليتان متحفو ،دلفينا
والمؤسسات لتطوير برامج مبتكرة تشمل أما على المستوى المحلي، فتعمل فن جميل مع األفراد  .وألبرت

 التقنيات القديمة والحديثة، ولتشجيع ريادة األعمال والتواصل الثقافي.

ؤسستين في إحداث تغيير ، لتتكامل جهود هاتين المجميل مجتمع وتعمل فن جميل جنبا إلى جنب مع
إيجابي في المجتمع والمساعدة في توفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر في منطقة الشرق 

 األوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

 ®دبي 2020إكسبو 

دبي، إيماٌن راسخ بأن االبتكار والتقدم هما نتيجة تضافر جهود البشر وتبادلهم األفكار  2020يوّجه إكسبو 

، الماليين إلى دبي 2020ساليب خالقة. وسوف يستقطب إكسبو خالل أشهره الستة ابتداًء من أكتوبر بأ

 لالحتفال باإلبداع البشري تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

إبريل  10، وحفل ختامه الذي يوافق 2020أكتوبر  20خالل الفترة الممتدة بين يوم افتتاحه الذي يوافق  ●

 دبي ماليين الزوار. 2020ن المتوقع أن يستقطب إكسبو ، م2021

دبي أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث من المتوقع  2020سيكون إكسبو  ●

 % من زواره من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة لحضور فعالياته.70أن يأتي 

مشارك من ضمنهم منظّمات  200ما يزيد عن نتطلع إلى إقامة حدث عالمي شامل يشارك فيه  ●

 دولة. 219دولية، وشركات ومؤسسات تعليمية إلى جانب 

ألف متطوع  30دبي برنامجا مميزا للمتطوعين يهدف إلى استقطاب ما يزيد عن  2020أعّد إكسبو  ●

 من مختلف األعمار والجنسيات والثقافات والخلفيات.

كيلو متر مربع، من ضمنها منطقة مبوبة مخصصة  4.38إجمالية تبلغ سيقام إكسبو على مساحة  ●

   كيلو متر مربع، في منطقة "دبي الجنوب" المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي. 2للمعارض مساحتها 

دبي أول حدث دولي ضخم يقام في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب  2020سيكون إكسبو  ●

 آسيا.
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نموية االستثنائية على مدى الخمسين سنة الماضية، أثبتت دولة اإلمارات العربية المتحدة وخالل مسيرتها الت

دبي إلى  2020للعالم كل ما يمكن تحقيقه من إنجازات إذا ما اجتمعت الرؤية والعزيمة. ونسعى في إكسبو 

تي سترسم مالمح مسيرة ممارسة دورنا في إلهام األجيال المقبلة، لنطلق مًعا شرارة اإلبداع واالبتكارات ال

 التقدم البشري خالل الخمسين سنة المقبلة.

دبي مفتوح اآلن. وندعو المؤسسات اإلعالمية لتقديم طلب إبداء  2020في إكسبو  باب تقديم طلبات االعتماد اإلعالمي

يونيو  30في موعد أقصاه  interest-of-centre/expression-https://www.expo2020dubai.com/mediaاالهتمام عبر 

اإلعالمي وإلى جميع الخدمات والمرافق  2020. وسيتاح لجميع وسائل اإلعالم المعتمدة الوصول إلى مركز إكسبو 2019

ت مؤسستكم تحتاج إلى توفير استوديو إذاعي أو تلفزيوني دبي. وإذا كان 2020ذات الصلة المتوفرة في موقع إكسبو 

 .2019مايو  9في موعد أقصاه  media.services@expo2020.ae، فيرجى إرسال طلبكم إلى 2020خالل إكسبو 

 

 www.expo2020dubai.com  زوروا موقعنا: 
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 معارض إكسبو الدولية 

عليه اسم "المعرض العظيم" وأقيم احتضنت العاصمة البريطانية لندن، أول معرض إكسبو دولي، الذي أطلق 

في "قصر الكريستال"، األيقونة المعمارية التي ُشيّدت خصيًصا للحدث. وجاء "المعرض العظيم" ليحتفي 

باإلبداعات الصناعية البشرية في عالم اتسم بتطوراته وتغييراته المتسارعة. وشكّل الحدث بتفاصيله كافة، 

روضاته، أو مفهومه الرئيسي: "المعرض العظيم لمنتجات الصناعة سواء على صعيد تصاميمه الهندسية ومع

من دول العالم"، منصة اجتمعت عليها أمم األرض الستعراض مسيرة التقدم الصناعي المشتركة. وفي 

السنوات الالحقة، بدأ المشاركون في معارض إكسبو الدولية، بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات 

يجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم والترويج إلنجازاتهم ومنتجاتهم وأفكارهم الدولية، السعي إل

 ومبتكراتهم، وعالماتهم الوطنية وتسليط الضوء على بلدانهم كوجهات سياحية وتجارية واستثمارية.

عن تقام معارض إكسبو الدولية تحت رعاية المكتب الدولي للمعارض، وهو منظمة حكومية دولية مسؤولة 

 اإلشراف على جميع المعارض الدولية.

واليوم تقام أربعة أنواع من معارض إكسبو برعاية المكتب الدولي للمعارض: معارض إكسبو الدولية، ومعارض 

 إكسبو المتخصصة، ومعارض إكسبو الزراعية، ومعرض ميالنو الذي يقام كل ثالثة أعوام.
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