
 

 

للمشاركة بالحدث السنوي  يدعو مركز جميل للفنون هواة فن البستنة 

 الجديد "إلى األرض"

  

 االحتفاء بكل ما هو أخضر

 

"إلى األرض" حدث سنوي جديد يجمع محترفي وهواة البستنة في اإلمارات، والمعنيين بقضايا   ●

 البيئة واالستدامة 

، من العاشرة 2020ديسمبر  12برنامج حافل باألنشطة الترفيهية والتعليمية التثقيفية يقام يوم  ●

 صباحاً إلى السادسة مساًء بمركز جميل للفنون في منطقة الجداف 

تجمع وتعرض أبهى حدائق اإلمارات. الدعوة عامة إلى جميع البستانيين    "زرعها واحكيهاافعالية " ●

   2020نوفمبر  30وهواة البستنة  في اإلمارات للتقدم للمشاركة حتى يوم 

 

، وجهة الفن المعاصر  للفنون   جميل مركزأعلن   :2020نوفمبر  17دبي، اإلمارات العربية المتحدة | 

وهو حدث سنوي مفتوح ليوم واحد تم اإلعداد له بالتعاون مع   " األرض إلى"في دبي، عن اطالق لقاء

جماعات صون البيئة والتوعية المجتمعية في دبي. يشتمل الحدث، الذي يقام ألول مرة، على مجموعة من  

خضر والمحادثات الفنية وورش العمل. وتقام  األنشطة الترفيهية والتعليمية لجميع األعمار منها السوق األ

  12الفعالية في الهواء الطلق في حدائق وساحات مركز جميل للفنون وحديقة الفنون، يوم السبت 

 ديسمبر، من العاشرة صباًحا حتى السادسة مساًء.  

 

انتهاًء بمحترفي  " كل ما يناسب الجميع، بدايًة من هواة تزيين الشرفات بالنباتات وإلى األرض" يقدم لقاء

الزراعة والبستنة. ويشتمل هذا التجمع على ورش عمل وعروض توضيحية وهدايا وأكشاك معلومات  

لألطفال واليافعين والكبار، ويغطي موضوعات تتنوع بين رعاية النباتات المنزلية وزراعة األواني والسماد  

جوالت برفقة مرشدين خبراء في الحدائق   وتنسيق الزهور اليابانية وفن إعداد الموائد. كما ينظم اللقاء

الصحراوية الشهيرة في مركز جميل للفنون، باإلضافة إلى برنامج ألنشطة األطفال على مدار اليوم. وسوف  

 يتم اإلعالن عن الجدول الكامل للفعاليات والمتحدثين في أوائل شهر ديسمبر المقبل.  

 

من جميع الزوار التسجيل مسبًقا للحصول على فترة   حدث مجتمعي مفتوح. وُيطلب "إلى األرض" يذكر أن 

زيارة مدتها ساعتان، وكذلك االشتراك في محادثات وورش عمل محددة األفراد. كما يتضمن الحدث سوق  

باإلضافة إلى مجموعة من   -بما في ذلك سوق نباتات كبير  -أخضر تعرض فيه منتجات مشاريع محلية 

األفكار والمنتجات والكشف عن أسرار العيش المستدام والنمو األخضر،   أكشاك التوعية التفاعلية، وتقديم

ومستلزمات رعاية طيف واسع من األماكن المغلقة والمفتوحة والحدائق الخارجية. وتنتشر أكشاك الوجبات  

 الخفيفة والمرطبات، باإلضافة إلى مناطق مخصصة للتنزه عبر حديقة جداف ووترفرونت للفنون.  

 

ى ذلك، فإن هواة البستنة مدعوون للمشاركة في فعالية "ازرعها واحكيها" عن طريق إرسال  باإلضافة إل 

نوفمبر(. وسوف يتم اختيار    30)الموعد النهائي:  الكتروني  نموذج  وصف وصورة لحديقتهم المنزلية عبر

ديسمبر وتقديم أفكارهم   12ثمانية من البستانيين ودعوتهم للمشاركة بكلمة في "إلى األرض" يوم 

 ونصائحهم وابتكاراتهم التي تستحق المشاركة في عرض حي ألفضل حدائق اإلمارات. 

 

 . هنا زرعها واحكيها" منفإذا كنت من هواة البستنة، فيمكنك التقدم لحضور "ا ●
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مؤسسة ذات توجه  أما إذا كنت تمثل شركة أو مؤسسة اجتماعية أو  ●

 events@artjameel.org  مراعي للبيئة وترغب في المشاركة، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى 

وتأكيد الحجز عند الوصول. ورش العمل: المقاعد   "األرض إلى "لحدث   الزيارة ساعتي يرجى حجز ●

 محدودة مع ضرورة التسجيل المسبق لكل من ورش العمل" 

تصدر تفاصيل البرنامج الكامل والجدول الزمني قريباً.  يمكن تفقد الموقع اإللكتروني   ●

meelartcentre.orgja   .للتعرف على آخر المستجدات والمزيد من المعلومات 

 

 

 أنشطة "إلى األرض":  

: مناقشة زراعة الحدائق، بستنة األواني،  ورش العمل والعروض التوضيحية وأكشاك المعلومات ●

 التسميد، تنسيق الزهور، صنع الغابات والمزيد  

: أكشاك تضم كل ما يحتاجه البستاني، ومستلزمات رعاية الحدائق الداخلية  األخضر  السوق  ●

 والخارجية، باإلضافة إلى الهدايا والمنتجات المراعية لالستدامة  

: جوالت مصحوبة بمرشدين خبراء في حدائق الفنانين  ن خبراءالمحادثات والجوالت برفقة مرشدي ●

والحديقة الصحراوية بمركز جميل للفنون، باإلضافة إلى محادثات من قبل متخصصين في المنطقة  

 ومعنيين بقضايا االستدامة واالكتفاء الذاتي والبستنة وغيرها 

حديقة جداف ووترفرونت  ي : أكشاك الطعام، باإلضافة إلى مناطق مخصصة للتنزه فالمأكوالت ●

  للفنون

: محادثات تفاعلية بين أفضل البستانيين الهواة المختارين من جميع أنحاء اإلمارات،  واحكيها ازرعها ●

 الذين يعرضون حدائقهم وآرائهم ونصائحهم وابتكاراتهم  

 هدايا وألعاب وحكايات للصغار والكبار، في يوم مفتوح للجميع  ●

 

  االحترازيةالتدابير 

سيقام لقاء "إلى األرض" مع مراعاة تطبيق جميع لوائح السالمة وإرشادات التباعد، يتوفر معقم األيادي عند  

 المدخل ومساحات المركز،  وكذلك كمامات وقاية الوجه والقفازات عند طلبها. 

 انتهى 
 

 للتواصل اإلعالمي 

 زينب الدباغ 

+971 50 9559 132 

zainab@rpr.ae 

 

 

 jameelartscentre.orgو  www.artjameel.orgللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع هنا  
 jameelartscentre, #jaddafaloudonline#كما يمكنكم مشاركاتِنا الحوار باستخدام الوسائِم التالية  

#artjameeldxb 
 

 jameelartsctr@|تويتر   jameelartscentre@|فيس بوك jameelartscentre@مركز جميل للفنون: انستغرام 
 Art_Jameel@|تويتر   Art Jameel |فيس بوك  art_jameel@فن جميل: انستغرام 
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 مركز جميل للفنون  
واحًدا من أول المؤسسات الَفنية المعاصرة في دبي. يحتضن المركز العديد من   للفنون جميل مركزیعد 

المعارض الفردية والجماعية التي تعتمد على ُمقتنيات فن جميل إلى جانب الشراكات اإلقليمية والعالمية.  
ايكل راكوفيتز، ولورنس أبو حمدان، الريسا صنصور، تيسير البطنيجي،  المعارض الحالية تضم عرض للفنانين م

شوكروس. تمتد المساحة اإلجمالية المقام عليها المركز   حسن خان، لبنى شودري، مريم الدباغ، وكونراد 
آالف متر مربع من المباني متعددة التخصصات، من تصميم شركة »سيري أركيتكتس« بالمملكة    10لتصل إلى  

. يضّم المبنى سبع حدائق مستوحاة من البيئة الصحراوية من تصميم مهندسة المناظر الطبيعية  المتحدة
الحدائق والمسطحات أنوك فيجل. يحيط المركز حديقة جداف ووترفرونت للفنون، التي قام بتصميميها واي  

 واي ، وقد انشأت بالتعاون مع دبي القابضة. 
 

لواقعة على خور دبي، ويضّم صاالت العرض الفنيّة باإلضافة إلى  يقع المركز في منطقة جداف ووترفرونت ا
مكتبة جميل، والتي تّعد مركز أبحاث مفتوح ُيعنى بالفن المعاصر والتاريخ الثقافي لمنطقة الخليج والمناطق  

ر  المجاورة. يضّم المركز أيضاً مساحات مخصّصة للمشاريع والتكليفات الفنيّة، واستوديوهات للكتّاب، وَمتج
ومطعم. ويّعد أيضاً مركًزا للمبادرات التعليمية والبحثية للجماهير المختلفة، ويحتضن العديد من المبادرات  

 البحثية والتعليمية لمختلف المعنيين. وهذا عالوة على برامج شراكة فنية محلية وإقليمية ودولية. 
 

للمركز ورشات عمل مخصصة للعائالت   مركز جميل للفنون مجاني ومتاح للجميع. كما يتضمن البرنامج العام
واألطفال وجوالت فنية بإشراف قيميين فنيين ومحادثات ونقاشات فنية ومجموعات قراءة، باإلضافة إلى مكتبة  

 جميل. 
 

 فن جميل 
تدعم فن جميل الفنانين والمجتمعات اإلبداعية وتشمل مبادراتنا حالياً إدارة مدارس الفنون التراثية وبرامج  

باإلضافة إلى برامج فنية وتعليمية متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء  الترميم، 
وترابط المجتمعات، ففي الوقت الذي تشهد فيه المجتمعات تغيرات وتحوالت هائلة، أصبح هذا الدور أكثر  

 أهمية من أي وقت مضى. 
، والذي يعد مؤسسة عصرية مبتكرة مقرها دبي،  للفنون  جميل  مركز 2018نوفمبر    11افتتحت فن جميل يوم  

” في جدة، المملكة  اإلبداع ملتقىحي: ، تستعد فن جميل الفتتاح “ 2021اإلمارات العربية المتحدة؛ وفي 
 العربية السعودية والذي سيكون مركزا رئيسيا لألعمال اإلبداعية في السعودية. 

 
،  دلفينا  مؤسسة لعديد من كبرى المؤسسات مثلتعمل المؤسسة بطريقة تعاونية، حيث نفخر بشراكتنا مع ا

. أما  وألبرت فيكتوريا متحف، والتقليدية للفنون تشارلز األمير مدرسة مؤسسة، وللفنون  المتروبوليتان متحفو
على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسسات لتطوير برامج مبتكرة تشمل التقنيات  

 ريادة األعمال والتواصل الثقافي. القديمة والحديثة، وتشجيع  
 

في إحداث تغيير  ، لتتكامل جهود هاتين المؤسستين جميل  مجتمع  تعمل فن جميل جنباً إلى جنب مع
التخفيف من حدة الفقر في منطقة الشرق األوسط  إيجابي في المجتمع والمساعدة في توفير فرص العمل و

 وشمال أفريقيا وتركيا.  
 

 
 

https://jameelartscentre.org/
https://jameelartscentre.org/
https://jameelartscentre.org/
https://jameelartscentre.org/
https://jameelartscentre.org/
https://jameelartscentre.org/ar/
https://jameelartscentre.org/ar/
https://jameelartscentre.org/ar/
https://jameelartscentre.org/ar/
https://jameelartscentre.org/ar/
https://artjameel.org/ar/centres/hayy-jeddah/
https://artjameel.org/ar/centres/hayy-jeddah/
https://artjameel.org/ar/centres/hayy-jeddah/
https://artjameel.org/ar/collaboration/delfina-foundation/
https://artjameel.org/ar/collaboration/delfina-foundation/
https://artjameel.org/ar/collaboration/delfina-foundation/
https://artjameel.org/ar/collaboration/the-met/
https://artjameel.org/ar/collaboration/the-met/
https://artjameel.org/ar/collaboration/the-met/
https://artjameel.org/ar/collaboration/the-met/
https://artjameel.org/ar/collaboration/the-met/
https://artjameel.org/ar/collaboration/the-met/
https://artjameel.org/ar/collaboration/the-met/
https://artjameel.org/ar/collaboration/princes-school/
https://artjameel.org/ar/collaboration/princes-school/
https://artjameel.org/ar/collaboration/princes-school/
https://artjameel.org/ar/collaboration/princes-school/
https://artjameel.org/ar/collaboration/princes-school/
https://artjameel.org/ar/collaboration/princes-school/
https://artjameel.org/ar/collaboration/princes-school/
https://artjameel.org/ar/collaboration/princes-school/
https://artjameel.org/ar/collaboration/princes-school/
https://artjameel.org/ar/collaboration/princes-school/
https://artjameel.org/ar/collaboration/princes-school/
https://artjameel.org/ar/collaboration/v-and-a/
https://artjameel.org/ar/collaboration/v-and-a/
https://artjameel.org/ar/collaboration/v-and-a/
https://artjameel.org/ar/collaboration/v-and-a/
https://artjameel.org/ar/collaboration/v-and-a/
https://www.cjameel.org/
https://www.cjameel.org/

