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ي  
 خبر صحف 

راالتصميمابااحتفالا
َ
ااوتراثاالمبتك  

 اإلماراتاالغن 

اإزاحةاالستاراعنا اا"سبيل"انوافي   
 
 2020اإكسبوااأرجاءف

 

اا • بامياهانوافي  ةااالشر االممي    
اإكسبوااتحتف   

 
 بالبتكاراواإلبداعاوالستدامةاف

ا •
 
زاأهميةاسبيلاتسلطاالضوءاعىلاالثقافةااإلماراتيةاوت  المياهاير

ام • االزوارالحمايةإجراءاتاالصحةاوالسالمةاباااللي    ماليي  

 

 

، ب "سبيل"نوافبر    االنتهاء من تثبيت  2020إكسبو    أعلن  –اا2021ااأكتوبرااا 5دبر  جذابة من الناحية    مائيةنافورة    40، وهي  مياه الشر

ويمصممة   ،الجمالية ي ال الملتفر زوار  لبر
ي العالم   األكبر  ثقاف 

ي ف 
ي مختلف أرجاء المساحات، الوقت ذاتهوتبهرهم ف 

ي   العامة ف 
موقع الحدث  ف 

 .  الدولي

 

تمثل  ، مصغرا " اطبيعي ا "عالم  تضمل أخرى وصوال إ ، نقشها مبدع النافورة تزّينه رسالة،  لتشبه صندوق بريد جميل  ُصممت من نافورة بدءا  

ب   الشر لنافورة  معارصة  فنية  ات  تفسبر المبتكرة  التقليديةنوافبر سبيل  بالاإلماراتية  عرف 
ُ
ت ي 

التر وتجّس سبيل،  وروح    دولةال تراث  أيضا    د ، 

 فيها.  الضيافة والتسامح والكرم 

 

ي سبتمبر   "، بدأ فن جميلومؤسسة "  2020المبادرة عبارة عن تعاون بير  إكسبو  
حات بخصوص  دعوة  ب ،  2019  عام  ف  مفتوحة لتقديم المقبر

ف2020سبيل   ي  عىل مسابقة التصميم،    ت. أشر
ح  100أكبر من    استقطبتالتر ير  ، اختارت  معروفة عالميا ، لجنة تحكيم  مقبر   تصميَمير  تعاونيَّ

ي   الكائن  لستوديو اإلبداعي أحدهما ل  –
ا  اإلمارات  دولة  ف  فيصلاالملكاوعلياءا  المكون من  فريق التصميماآلخر لو   أذراثينغز"+اااا"أركيتكتشر

ا  .بناعمي 

 

فذ التصميمان
ُ
طلق عليهما "   ،ن

ُ
ي الحديقةاللذان أ

،  " و"ناهل"  نبع ف  ةنوافبر  المعا باسم    ويعرفانعىل التوالي مياه  نافورة    37، بإجمالي  الممبر 

ب   ي أنحاء  شر
ي الحديقة"   ع تصميم جمي.  2020العامة إلكسبو    المساحاتف 

سلط الضوء عىل  بما ي  متنوعة  ونباتاتمواد متينة  بير   "نبع ف 

ي    2020هدف إكسبو  
ي    النسخة  يمثلأن  ف 

والطبيعة تصور اتصال البشر  زخارف    يضم "ناهل"، بينما  تاري    خ إكسبو الدولي األكبر استدامة ف 

ي   والتقنية
 .الفرص والتنقل واالستدامة، وهي الموضوعات الفرعية إلكسبو  مجسدا ، تناغمف 

 

 ال  2020دعا إكسبو  و 
َ
اناين،  معارصَ الير   فنان  

ب  إلبداع،  رصانرصاهللااودانااعورتاب  عرف  حجما   أكبر   أيقونية  نوافبر شر
ُ
وفيما  النوافبر الفنية.  ب، ت

ي ل  "بب  فإن تصميم "الرسالة حب إل الماء،  عىل أنه  " إل الماء المسىم "رسالة نرص للا   يمكن النظر إل تصميم
 .البب  الحجرييبدو كعورتان 
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،االرئيساالتنفيذيااوقالت    
اإكسبواالتجربةاالزائرامرجانافريدوب   

 
اا2020ف ب الجميلة   "عبر : دبر  إل  ، ندعو الزوار والمبتكرة هذهنوافبر الشر

ي  ليروون عطشهم    يتوقفوا قليل وهم أن  
. توفر نوافبر سبيل  علقتهم يفكروا ف  ت    أيضا   بهذا المورد الثمير  فوَّ

ُ
ها زوارنا فرصة ال ت   يكتشف عبر

 ية من اإلمارات والمنطقة."تصميممواهب  

 

ب العامة  عبر مع المحتاجير     مياههممشاركة اإلماراتيير     تقليد   عىل استكشافنوافبر سبيل مليير  الزوار    تحث ، وهو تقليد عريق  نوافبر الشر

ك  النوافبر   ومن شأن هذه.  يعود لقرون مضت ي إطار إرث إكسبو الدولي المقبلدائما    أثرا   أن تبر
أن يغلق إكسبو أبوابه  بعد    سيبفر الذي  ،  ف 

كت   المتمحورة حول اإلنسان.  يةمدينة المستقبلال، 2020ضمن دسبر

 

ي ثماره.    2020تعاوننا مع إكسبو    نشعر بالحماس لرؤية: ""فناجميل"اامؤسسةااأنطونيااكارفر،امديراوقالت  
ي يؤنر إل جانب معارضنا فدنر

م   ي حي جميل بجدة(، تلبر 
ي )وقريبا ف  ي مركز جميل للفنون بدنر

عن  بدعم الفنانير  والمجتمعات اإلبداعية    ‘فن جميل’ وبرامجنا التعليمية ف 

وعات المشر الماء التعاونية.    طريق  الماء  –   ويمثل  تنظيم    ا جزء  -والغذاء    ومستقبل  يتجزأ من خيوط  ي  معارضنا ال 
التر ن  زمة متشكلها ح، 

ي  المتجليةت، سنواالممتدة عىل عدة طويلة األجل و الالموضوعات 
 ." العديد من المبادرات األخرى فضل عن، التكليفات الفنيةف 

 

سبيل    تعمل وسلمة  بنوافبر  صحة  ذلك  محّسنةتداببر  ي 
ف  بما  استشعار   إدخال،  بأجهزة  ي    صناببر 

ت 
ْ
جميع    عنتغ ي 

ف  اليدين  استخدام 

تها الفوارة. بدال من   القوارير صناببر تعبئة  واستخداممن األزرار االنضغاطية،  بدال   ،التصميمات  نظبر

 

و   2020إكسبو  
ُ
ي من أ فعالياته حتر الحادي والثلثير  من  ستمر  ، وت 19-الضخمة الُمقامة منذ بداية جائحة كوفيد   ائل األحداث الدوليةدنر

ي، واالبتكار، والتقدم، والثقافة  إل أن  ، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم  2022مارس   ي احتفال باإلبداع البشر
، ف 
ً
 جديدا

ً
 عالما

ً
نصنع معا

 . شهور يمتد ستة 

 

 -انتىه-

بذةاعناإكسبوا
 
®اا2020ن  دبر 

ي صنع عالم جديد،    2020، يرحب إكسبو  2022إل الحادي والثلثير  من مارس    2021من األول من أكتوبر  
ي بزوار من جميع أنحاء العالم، ليساهموا ف  دنر

ي مكان واحد إلعادة تشكيل المستقبل.  
 فيما يجمع الكوكب بأشه ف 

ا   2020تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، يمثل إكسبو   • العالم، إذ يحفز تبادل الرؤى  حاضنة  ي 
ا ف   تأثبر

ألفكار األكبر

 الجديدة ويلِهم التحرك نحو إيجاد حلول واقعية لتحديات العالم الواقعية   

ة ممتدة    2020سيكون إكسبو   • ي طيلة فبر
ي العالم، إذ سيوفر تجارب مدهشة وملهمة عىل الصعيد العاطف 

ي ف 
ي أضخم لقاء ثقاف  دنر

التجارب أكبر من  يوما، وستس  182عىل مدار   ي هذه 
كات،    200اهم ف  ي ذلك دول، ومنظمات متعددة األطراف، وشر

بما ف  جهة، 

 الزوار، إلقامة نسخة إكسبو الدولي األضخم واألكبر تنوعا عىل اإلطلق
 ومؤسسات تعليمية، فضل عن مليير 
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 إكسبو   •
ُ
لهم الزواَر موضوعات

ُ
جل صون كوكبنا وحمايته، واستكشاف آفاق  ، من أالفرص والتنقل واالستدامة الفرعية،    2020ست

 جديدة، وصنع مستقبل أفضل للجميع 

إكسبو   • وجهة  2020سيكون  أشهر،  ستة  مدار  عىل  الرائعة،  ،  االستكشافية  والتجارب  الفعاليات،  بآالف  تزخر  للعائلت،  مثالية 

 عاما  18وسيوفر دخوال مجانيا لألطفال ما دون سن  

م إكسبو   • ي ب   2020يلبر 
 
ناء عالم أكبر مساواة وعدال وإنصافا للجميع، فيما يحافظ عىل سلمة الزوار، عبر اتباع أحدث  بالمساهمة ف

ي مجاالت الطب، والعلوم، والصحة 
 
اء عالميير  رواد ف  التوجيهات الصادرة عن خبر

ق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويمتد موقعه عىل مسا   2020إكسبو  • ي منطقة الشر
 
ي أول إكسبو دولي يقام ف كيلومبر    4.38حة  دنر

ي الجنوب" قرب مطار آل مكتوم الدولي  ي "دنر
 
 مرب  ع ف

ل موقع إكسبو تطبيقا عمليا للبتكار وقد   •
ّ
ي الحسبان أن يكون إرثا هادفا وملحوظا طويل األمد، وسيتحول بعد  يمث

 
ي مع األخذ ف

ُبت 

كت  2020اختتام فعاليات إكسبو  ي تشكل نموذجا لمجتمع عالىمي يع 2020إل دسبر
 يد رسم ملمح مدن المستقبل  ، التر

 

احضورااأواعنابعداا2020تغطيةافعالياتاإكسبواا  دبر 

،اااا2020لحضوراإكسبواا اينتجهااالحدثاالدول   
عليكماالحصولاعىلااعتمادااايجبأواتغطيةافعالياتهاعنابعداباستخداماالمحتوىاواألصولاالن 

.ا اإعالم 

: 2020لكي تبدأ رحلتكم مع إكسبو    ، يرحر التأكد مما يىلي

االرابطا .1 ل"اعير
 https://media.expo2020dubai.comالتسجيلاللدخولاإلانظامنااللمعلوماتااإلعالميةا"تواص 

، والفيديو،   ي
ي ذلك البيانات الصحفية، والصور، والمحتوى الصونر

نواصل تحديث منصة "تواُصل" باستمرار لتقديم أحدث المستجدات، بما ف 

ونية، باإلضافة إل معلومات عن ر المنصة أيضا معلومات وتحديثات   وغبر ذلك من ُحزم المعلومات اإللكبر
ِّ
عمليات البث والتصوير. وتوف

ات الدخول لوسائل اإلعلم العالمية المعتمدة وتصاريحها  ، ومعلومات تتعلق بتأشبر . مهمة عن المنشآت والخدمات من قبيل االعتماد اإلعلمي

ير  بوسائل اإلعلم )نظام إدارة 
َ
ق
ّ
ي من العام   وسُيتاح الوصول إل نظامير  آخَرين متعل

ي الرب  ع الثان 
( ف  األصول اإلعلمية ونظام الحجز اإلعلمي

النظامير  عىل منصة 2021 إيجاد معلومات عن هذين  أدناه(. ويمكن  إليهما )راجع  بالوصول  المعتمدة  ، ولن ُيسمح سوى لوسائل اإلعلم 

 "تواُصل". 

اا .2 اتقديماطلباإبداءاالهتمامابالعتمادااإلعالم  اإكسبواابعداالتسجيل،ايرجر  
 
 .اا2020ف

ي طلب إبداء االهتمام هذا، ُيرحر تعيير  مسؤول اتصال من مؤسستكم، يكون نقطة االتصال الوحيدة مع إكسبو 
ي ما يخص االعتماد  2020ف 

ف 

. وبعد ذلك، ستحصل المؤسسات اإلعلمية المرصح لها عىل بيانات الدخول والتعليمات بشأن نظام االعتماد، لتستطيع بالتا  لي تقديم  اإلعلمي

 الطلبات.  

 

إكسبو   ي 
ف  اإلعلمية  الخدمات  فريق  مع  التواصل  يرحر   ، ي

إضاف  دعم  عىل  ي    2020للحصول 
ون  اإللكبر يد  البر عنوان  عىل  ي  دنر

media.services@expo2020.ae  2101 689 56(0) 971+أو عىل رقم الهاتف . 

 : ي
ون   www.expo2020dubai.comتّشنا زيارتكم موقعنا اإللكبر

  :  expo2020dubai| إنستغرام:  Expo2020Dubai@| فيسبوك:  Expo2020Dubai@ومتابعتنا عىل: تويبر

 

بذةاعنامعارضاإكسبواالدوليةاا
 
 ن

https://media.expo2020dubai.com/
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ي عام  
 
، الذي أطلق عليه اسم "ا   1851ف يطانية لندن، أول إكسبو دولي ي "قرص الكريستال"، األيقونة  احتضنت العاصمة البر

 
لمعرض العظيم" وأقيم ف

ات ي عالم اتسم بتطوراته وتغيبر
 
ية ف ي باإلبداعات الصناعية البشر

يدت خصيصا لذلك الحدث. وجاء "المعرض العظيم" ليحتف 
ُ
ي ش

ه المتسارعة.  المعمارية التر

: "المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول  وشكّل الحدث بتفاصيله كافة، سواء عىل صعيد تصاميمه الهندسية ومعروضاته،   أو مفهومه الرئيسي

ي مع
 
ي السنوات اللحقة، بدأ المشاركون ف

 
كة. وف ي والتجاري المشبر

ة التقدم التقت  ارض إكسبو  العالم"، منصة اجتمعت عليها أمم األرض الستعراض مسبر

إل  السعي  الدولية،  والمؤسسات  كات  والشر الحكومات  ذلك  ي 
 
ف بما  ومنتجاتهم  الدولية،  إلنجازاتهم  وي    ج  والبر العالم  تواجه  ي 

التر للتحديات  حلول  يجاد 

 وأفكارهم ومبتكراتهم وعلماتهم الوطنية، وتسليط الضوء عىل بلدانهم كوجهات سياحية وتجارية واستثمارية.  

 

دولية   منظمة حكومية  للمعارض، وهو  الدولي  المكتب  الدولية تحت رعاية  إكسبو  معارض  الدولية  تقام  المعارض  اف عىل جميع  اإلشر مسؤولة عن 

اية المكتب الدولي )معارض إكسبو( وتنظيمها، وتعزيز قيمها األساسية المرتبطة بالتعليم واإلبداع والتعاون. واليوم تقام أربعة أنواع من معارض إكسبو برع

 اعية، ومعرض ميلنو الذي يقام كل ثلثة أعوام. للمعارض: معارض إكسبو الدولية، ومعارض إكسبو المتخصصة، ومعارض إكسبو الزر 

 انبذةاعنافناجميلا

اإلبداع. أسستها    فن جميلتدعم   العالم، وتتخذ هذه    عائلةاجميلاالفنانير  وجماعات  ي واالجتماعي حول  الخبر العمل  ي 
ة طويلة ف  ي تمتلك مسبر

التر

ي أنشطة عبر جميع أنحاء ال 
 لها ومنهما تنطلق ف 

ً
عالم. وترتكز  المؤسسة المستقلة من المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة مقرا

ي تتنوع ما بير  تنظ
التعليم وبناء المجتمعات، عىل إيمان بأن برامج ومبادرات فن جميل، التر يم المعارض والتكليفات الفنية واألعمال البحثية وجهود 

ي بناء م
ورة أن تكون متاحة للجميع. وتعمل برامج فن جميل عىل تعزيز دور الفنون ف  ي حياة اإلنسانية وعىل قناعة برص 

جتمعات  للفنون دور جوهري ف 

اجميلميل من خلل  منفتحة ومتفاعلة. تتعزز رسالة فن ج ي المملكة العربية  ج 
ي مدينة جدة كأول مجمع فنون من نوعه ف 

، الذي يفتتح عما قريب ف 

وكذلك   اإلبداعية،  بالصناعات  ي 
معت  للفنوناالسعودية  جميلا ي مركزا

ف  المعارصة  الفنية  المؤسسة  امج ؛  البر إل  باإلضافة   . ي تطورها    دنر ي 
التر الرقمية 

ي شتر دول العالم. 
كاء رئيسيير  من مؤسسات فنية وأكاديمية عريقة وشبكة من ممارسي الفنون ف    المؤسسة، والتعاون المستمر مع شر

وع ي، تكللت هذه الرحلة من خلل مشر  بثلثة أرباع قرن من العمل الخبر
ً
والذي    قصة،اا75صوتا/اااا75سنةا/اااا75ااتحتفل فن جميل وعائلة جميل حاليا

اماهنتيتضمن مساهمة من   ت، جنًبا إل جنب مع شخصيات رئيسية أخرى من عالم األعمال والفنون واألوساط    د.اتريسي  مدير متحف فيكتوريا وألبر

ي ذلك ا 
ي، بما ف  اويلز،ألكاديمية والعمل الخبر اأمي  ا صاحباالسمواالملك  انورةابنتامحمداالكعنر  ي دولة اإلماراتاامعال 

ماكساا ،وزير الثقافة والشباب ف 

وبولي   ،هولي  ا  (. MITرئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )  ،رافائيلاريفتان بنيويورك، ومدير متحف مبر

 

اإلكسبو:ااا الالستفساراتااإلعالمية،االرجاءاالتواصلامعاالمكتبااإلعالم 

+971 (0) 56 688 7831 

Press.office@expo2020.ae 

، اإلمارات العربية المتحدة 2020ص.ب  ي  ، دنر
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