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أهال بكم في إكسبو 2020 دبي – الحدث العالمي الذي ال 
الخمسين  الذكرى  في  جميعا،  لنا  يتيح  والذي  له،  مثيل 
لتأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، بالتطلع إلى األمام 

بأمل متجدد.

على  تقام  التي  الفعاليات  أكبر  من   2020 إكسبو  يعد 
مستوى العالم منذ بداية الوباء، ونود أن نؤكد أن صحتكم 

وسالمتكم هي مسؤوليتنا األولى.

على امتداد الموقع، سترى مجموعة من التدابير الوقائية، من 
محطات التعقيم وحتى ارتداء قناع الوجه اإللزامي، ولوائح 
التباعد االجتماعي الصارمة. ما لن تراه بوضوح، وإن كان ال يقل 
أهمية، هو حملة التطعيم الخاصة بنا – حصل جميع موظفينا 
والمتطوعين والمقاولين والمشاركين الرسميين معنا على 

اللقاح بشكل كامل.

تعد رفاهية كل من يعمل في إكسبو 2020 دبي ويحضره 
واحد:  أمر  بالتركيز على  لك  ما يسمح  أولوياتنا،  رأس  على 

الحصول على ذكريات تدوم مدى الحياة.

حـّيــاكــم
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ألف جناح التنقل

يقدم "ألف - جناح التنقل" لكم زيارة 
مثيرة لكل الحواس تمتد عبر الزمن من 

خالل تسليط الضوء على كافة وسائل 
التنقل والتحرك البشري وعمليات نقل 

وتبادل المعرفة. يأخذكم مصعد هذا 
الجناح إلى الطابق العلوي لتنطلقوا في 

رحلة من الخيال، وتتعرفوا إلى طرق غير 
مرئية يوحدنا عبرها التنقل، بدءا من دفء 

نار المخيم التي يجلس حولها البدو 
وصوال إلى مدن ذات ترابط وتواصل 

فائق في مستقبل البشرية.

الطموح والتسامح والكرم العربي األصيل، قيٌم 
رائعة يحتفي بها جناح دولة اإلمارات عبر تصميم 
شامخ على شكل صقر يستعد للتحليق. ويروي 

هذا الصرح المهيب قصة الدولة وتاريخها الملهم. 
ومن اللحظة األولى لدخولكم المكان، تنطلقون 

في رحلة استثنائية تخاطب الحواس وتؤرخ 
أمجاد وإنجازات أمة تفخر بتراثها وتنطلق بقوة 

نحو تحقيق أحالمها في إطار ثقافة طموحة 
تؤمن بأن المستحيل ال وجود له.

الجناح الوطني لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة

تيّرا جناح االستدامة

في إكسبو 2020 دبي، االستدامة ليست 
مجرد كلمة عابرة، بل هدف أساسي نسعى 

إلى تحقيقه كل يوم، وهو ما نلمسه في تيّرا 
– جناح االستدامة. فباإلضافة إلى كونه مثاال 
على المعارض التي تغمر الحواس، ُيعد مبنى 

تيّرا مساحة مبتَكرة في مجال المباني 
الصديقة للبيئة القادرة على تحقيق االكتفاء 

الذاتي، فمظلة الطاقة الشمسية للجناح التي 
يبلغ عرضها 130 مترا، تعمل على تحويل 

الطاقة الشمسية إلى كهرباء ُتستخدم في 
المعارض الُمقامة أسفل المظلة.



جناح الرؤية45 عالم الفرص جناح الفرص

يطمح إكسبو 2020 إلى الترحيب بمستقبل 
يستطيع فيه كل إنسان تلبية كل احتياجاته 

األساسية من المياه والغذاء والطاقة. هل هذا 
حلم مستحيل؟ بالعكس، إنه واقع ممكن هنا! 

في جناح الفرص، سوف تشاركون في رحلة 
"المهمة الممكنة" حول الكرة األرضية بأكملها، 

للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة لألمم المتحدة بحلول عام 2030، 
وسوف ترون كيف يتمتع كل شخص بالقدرة 

على المساعدة وصنع تغيير كبير في المجتمع.

في جناح الرؤية في إكسبو 2020 دبي نحتفي 
برؤية وقيم وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وتستعرض 

محطات الجناح الثالث قصة سموه الشخصية 
التي تروي حكاية نجاحات متتالية صنعتها 
العزيمة، وقصة الشعب اإلماراتي والثقافة 

اإلماراتية التي تشكل أساس تقدم دبي.

قصة شاب أصبح رجال وحصان يعيد استكشاف 
حبه للحياة، حيث نتعلم أن إمكانات الروح ال 
تظهر دوما بالنظرة األولى بالعين المجردة. 

يحتفي الصبي والحصان بمسيرة سمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم وشخصيته الحكيمة 

التي استطاعت تحقيق أحالم سكان دبي 
على أرض الواقع. وتتمثل رسالة هذا اإلنتاج 
المسرحي الذي يمتد على مدى 20 دقيقة 

في القناعة واإليمان بالنفس إلى جانب 
قيمتي الشجاعة وااللتزام.

العاديات7

 تمتع بتجربة جديدة و فريدة من نوعها للسفر 

بسرعة عالية عن طريق النقل المستدام الجديد.

6

هايبرلوب في جناح 
التدفق التابع لموانئ 

دبي العالمية



تكية متجر إماراتي متخصص بتصميم األثاث 
والديكور المنزلي من وحي أصالة أسلوب 

الحياة اإلماراتي. ويسعىا لحفاظ على التكية 
التقليدية والتي تمثل باألصل المسند، وسادة 
جانبية أو خلفية تحمل قيمة تراثية عظيمة إذ 

كانت هذه القطعة واحدة من أساسيات 
األثاث في الماضي. 
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المغزل 8
حيث الِحرف اليدوية اإلماراتية تنبض بالحياة من 

جديد. المغزل هي تجربة إماراتية للسرد القصصي 
المعاصر ترتكز على حوار دافئ بين ولد وجدته. وهو 

استعراض أخاذ يمثل رحلة انتقال تراث وحكمة 
األجداد في الماضي إلى جيل الحاضر، وكيف تواصل 

الحرف اليدوية اإلماراتية دورها في إلهامنا اليوم.

سادل9
سادل تجربة طعام مذهلة تعتمد على 
تقديم وجبات شهية ومبتكرة من جميع 

أنحاء العالم. يشتهر المقهى بتحضير قهوة 
مميزة ووجبات فطور و باإلضافة إلى 

أفضل أطباق األساي.

استمتعوا برؤية تعبيرات بشرية مذهلة كما لم 
تروها من قبل. هنا ستتجلى التعابير عبر فنون 
الرقص والموسيقى والخط. وخالل كل عرض، 
وبنظرة واحدة إلى األعلى ستغمركم مشاعر 

مختلطة تجمع بين الرهبة والدهشة والفضول 
الكتشاف المزيد من العوالم الموجودة حولنا.

نلعب بيت للفنانة
تعابير اإلماراتعفراء الظاهري
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يقع في
سوق العالمي

14
ديبريسو

ديبريسو أول مقهى في دولة 
اإلمارات متخصص بتقديم قطع 

الدونات الصغيرة . يحضر المقهى 
قهوة مميزة باستخدام حبوب البن 

المحمصة وفق طرق تقليدية 
وتقنيات حديثة على يد 

متخصصين متمرسين في إعداد 
أشهى المشروبات. 

مونوجرام 

تهدف مونوجرام إلى الحفاظ على التراث 
اإلماراتي وإعادة إحيائه. وترمز تصاميم القطع 

إلى الثقافة اإلماراتية التي تشجع الناس على 
تحدي أنفسهم ليكونوا مبدعين ومبتكرين 

ومنتجين.

تدفع آر إكس رؤيته بتوحيد الناس حول كوب من 
القهوة، وتأتي خيارات المقبالت المالحة والحلوة 
غنية بالنكهة النابضة بالحياة والمليئة بالمكونات 

عالية الجودة من مصادر مستدامة.

آر إكس للقهوة
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تكية

تكية متجر إماراتي متخصص 
بتصميم األثاث والديكور المنزلي من 
وحي أصالة أسلوب الحياة اإلماراتي. 

ويسعىا لحفاظ على التكية 
التقليدية والتي تمثل باألصل 

المسند، وسادة جانبية أو خلفية 
تحمل قيمة تراثية عظيمة إذ كانت 
هذه القطعة واحدة من أساسيات 

األثاث في الماضي. 

17اينك باي آمنة16

استكشاف أفضل 
التصاميم اإلماراتية 

المعاصرة في منصة 
التصميم اإلماراتي

اينك باي آمنة عبارة عن شركة محلية ناشئة 
تعكس ولعا بفنون الخط وأعمال الختم بالشمع 

تهدف إلى توفير منصة تتيح للمبتدئين بدء 
رحلتهم في هذا المجال. تولت آمنة تصميم 

جميع المنتجات المعروضة لتصوغ لمسات نهائية 
مثالية للرسائل وبطاقات الدعوة. ويقدم متجر 
إينك باي آمنة المؤقت في إكسبو 2020 دبي 

مجموعة حصرية من منتجات وعيدان شمع الختم 
والمغلفات الورقية القطنية المصنوعة يدويا 

والعلب المخصصة وبطاقات المعايدة الخاصة 
بالتعاون مع الفنانة المحلية حصة.

تعرض مساحة منصة التصميم اإلماراتي 
اتساع مواهب التصميم المحلية وتمنحك 
فرصة لشراء مجموعة واسعة من منتجات 

التصميم المعاصر، بما في ذلك قطعا حرفية 
مصممة حسب الطلب وأدوات منزلية وأزياء 

ومجوهرات وأثاث ومنتجات الحياة اليومية.
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كوكوفيل

تأتي عالمة كوكوفيل المحلية في 
اإلمارات لتلبي احتياجات الجميع. 

وكونها عالمة تجارية محلية فهي 
تتمتع بمعرفة األذواق المحلية 

واالستفادة من الروابط المجتمعية 
المتينة والهويات الثقافية لتعزيز 

موقعها على ساحة المنافسة.

فارم تو تيبل

صميم - رواية تراثنا

يمثل مقهى أِلف من فارم تو تيبل مفهوما 
فريدا يجمع شبكة من المؤسسات والمزارع 

المحلية لدعم وتمكين هذه الجهات المحلية. 
وينظم المقهى طوال فترة مشاركته في 

إكسبو 2020 دبي ندوات مخصصة لمشاركة 
المعارف التي تطرح موضوعات تتعلق بأهمية 
الزراعة في الماضي والحاضر والمستقبل ونمو 

مصادر المنتجات على مستوى العالم.

صميم عبارة عن جناح في الهواء الطلق يأخذك 
في رحلة عبر الزمن حيث يمكنك التواصل مع 
رواة قصص وفنانين وحرفيين إماراتيين ريثما 

ُتصنع األغراض أمام عينيك مباشرة.



2223 حصة للمجوهراتأمالفي فاشن

محادثات الفوالة21
تنبع الفوالة من صميم التقاليد اإلماراتية 

وهي ترمز إلى التفاؤل بمناسبة جميلة 
وحفاوة الضيافة. وغالبا ما تجري نقاشات 

الفوالة الودودة على مائدة من أطباق 
التحلية المشتركة والقهوة والتمور. ويعرض 

إكسبو 2020 دبي هذا التقليد الخالد 
باستضافة عدد من الجلسات الحوارية التي 

تقام في نقاط المجلس المنتشرة في أنحاء 
الموقع لطرح نقاشات تتعلق بأوجه التشابه 

بين الشعب اإلماراتي وباقي الثقافات. 

تقدم حصة للمجوهرات قطعا عالمية 
مستلهمة من إكسبو 2020 دبي وإبداعات 

مميزة تجسد العالقة والحب بين 
المجوهرات والخيول.

تمثل شركة أمالفي فاشن التي أسستها 
وصممتها الدكتورة أمل ناصر أول متجر 

متخصص بابتكار العباءات الراقية في الشارقة، 
وتحرص العالمة على استخدام أجمل أنواع 

األقمشة العالمية في تصاميمها التي تعكس 
مالمح من العالمين العصري والطبيعي.

يقع في
سوق العالمي
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تصميم طائرتك المثالية 
في جناح طيران اإلمارات

مطعم ومقهى 
أرابيان تي هاوس

تجربة حديقة الثريا

إليك هنا فرصة الكتشاف مستقبل تصاميم 
مقصورات الطائرات حيث بإمكانك تصميم 
طائرتك الخاصة في جناح طيران اإلمارات 

باستخدام أذرع روبوتية واستكشاف المواد 
المعدنية والُمركÜبة المبتكرة التي سيتكون 

منها المستقبل.

أرابيان تي هاوس أول مطعم إماراتي 
تقليدي، يشكل واحة من الهدوء والسكينة 

منذ افتتاح أبوابه عام 1997، حيث يشهد إقباال 
متكررا من السياح والسكان ليأخذهم في رحلة 

إلى ماضي المدينة وتراثها الثقافي العريق. 
يعرض المطعم هوية المطبخ اإلماراتي أمام 

العالم بأطباقه التقليدية والمحضرة من 
وصفات الجدات األصيلة، األمر الذي يتيح للزوار 

تجربة المعنى الحقيقي للضيافة اإلماراتية.

دبس

يمثل دبس مفهوما إبداعيا في المطبخ 
اإلماراتي يجمع األطايب األصيلة والعصرية مع 

الدبس الحلو العضوي.

يمكنك هنا شق طريقك إلى حديقة الثريا حيث 
سيتسنى لك الوقوف على سطحها العلوي 

الذي تزينه األشجار على ارتفاع 55 مترا عن 
األرض والتقاط صور بانورامية خالبة.
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يعكس كوب من مقهى واكوب مفهوما 
يجسد العالقة بين ألحاضر و الماضي، حيث يركز 

الطابع القديم على الحفاظ على التراث 
اإلماراتي المحلي وكيف أصبحت القهوة جزءا 

من منازلنا، بينما يروي الطابع الحديث قصة 
فريدة بحد ذاتها. يخوض ضيوف المقهى رحلة 

في أنحاء العالم الستكشاف أروع النكهات 
والروائح والتقاليد من مخلتف البلدان 

والمناطق بمجرد تذوقهم فنجان من القهوة.

يأخذ بي كافيه ضيوفه إلى أكثر مزارع القهوة 
أصالة في العالم، حيث يتيح لهم فرصة 

االستمتاع بروائح القهوة الفواحة ومذاق 
النكهات الفريدة لألنواع ذات المنشأ الواحد 

وأصناف ميكرولوت المستوردة من أبرز الدول 
المنتجة للبن والمحّمصة في اإلمارات على يد 

خبراء تحميص البن.

كوب من مقهى 
بي كافيه واكوب

30
شالالت إكسبو 

2020: تجربة مشهد 
مياه رائع ال ُينسى

سيذهلك ما تحتويه جدران بارتفاع 
14 مترا في شالالت إكسبو 2020 

الموسيقية الفاتنة وسيخطف 
أنفاسك عرٌض غامر تجتمع فيه 

المياه مع الضوء من حولك على 
إيقاع موسيقى رامين جوادي مؤلف 

موسيقى مسلسل صراع العروش.
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3132 مجلس كافيه

يتصدر مجلس كافيه قائمة المقاهي 
الراقية التي تقدم لبن اإلبل في اإلمارات 

العربية المتحدة وهو يقدم مفهوما شامال 
يعكس الحس المتقن بالضيافة العربية 

والمأكوالت الشهية.

يمثل مطعم تاوة وجهة مثالية للذين يعانون 
من حساسية الغلوتين أو يتفادونه، حيث تخلو 

جميع وجباته من الغلوتين بشكل كامل. وحتى 
إن كان ال مانع لدى رواد المطعم في تناول 
الغلوتين، فبعد تجربة تاوة، ال بد أن يشككوا 

في حاجتهم إلى هذه المادة أصال، إذ سيضمن 
لهم االنغماس في تجربة ترضي أذواقهم بكل 
تأكيد سواء كانوا يتجنبون إدخال هذا المركب 

البروتيني في نظامهم الغذائي أم ال، إذ يمثل 
تاوة محطة غنية باألطايب الشهية والخالية 

تماما من الغلوتين.

ُأسس مقهى إسبريسو الب المبتكر على يد 
رجل األعمال اإلماراتي ابراهيم الملوحي في 

دبي. ويبرز شغفه واضحا مع كل فنجان 
قهوة تقدمه هذه الوجهة. يسعى إسبريسو 

الب إللهام عشاق القهوة وغيرهم عبر 
قهوته المميزة وتجربته التفاعلية التي تدعو 

الجميع لقضاء أوقات ال تنسى بصحبة 
األصدقاء والعائلة.

يمثل أراوند ذا بلوك على تقديم أصناف طازجة 
من أجود أنواع القهوة، إذ تحمل رؤيته طابعا 
عصريا وحديثا. تضم قائمة المقهى مشروب 
الالتيه األزرق الذي أطلقه حديثا في إكسبو 

2020 دبي.

أراوند ذا بلوكتاوة

إسبريسو الب



كانفاس من كوفي + كلتشر35
تكمن أفضل مالمح الثقافة واإلبداع عند نقاط 

الترابط والصالت المشتركة، وتمثل ثقافة قهوة 
كوفي كلتشر مفهوم المجتمع اإلبداعي الذي 

يبحث عن مساحة للعمل واللقاء والتصميم 
واإلبداع. يوفر كانفاس من كوفي + كلتشر 

برنامجا ثقافيا متنوعا يعرض إبداعات المواهب 
الواعدة والقديرة في المشهد الثقافي، حيث 

يشارك المتحدثون والفنانون والموسيقيون من 
جميع الخلفيات ومن مختلف أنحاء العالم 
إبداعاتهم ورؤاهم المبتكرة لطرح حوارات 

ملهمة وعظيمة.

نيوتري سول36
تفخر نيوتري سول بمنتجاتها المصنوعة 

في اإلمارات على يد خبراء تغذية 
عالجية إماراتيين يتمتعون بشغف عميق 

ويسعون إلى إثبات أن المنتجات الصحية 
ال تقترن بالمذاق غير الشهي، وأن 

الطعام الصحي يمكن أن يتميز بالفعل 
بنكهات لذيذة للغاية عن طريق توفير 
وجبات خفيفة صحية وشهية بدءا من 
ألواح الجرانوال وصوال إلى أصناف زبدة 

الجوز وغيرها الكثير من الخيارات!

هاشي 37
تتجاوز هاشي المفهوم التقليدي لعالمة 

المجوهرات الراقية، حيث تولي اهتماما 
لوجهات نظر العمالء وتبتكر أعماال فنية ال 
تنسى وقطعا استثنائية لكل رجل وامرأة.. 
وقد جرى تصميم كل قطعة لتروي قصة 
تعكس فرادة المجوهرات بشكلها الجذاب 

وتأثيرها الذي ال ينسى.

يقع في
سوق العالمي
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38
مغامرات لطيفة 

في مدينة الفضاء
برغرز من أراوند 

ذا بلوك

بيير ماركولينيحلويات هايب

إن ملعب لطيفة أكثر من مجرد ملعب، فهو 
مساحة تفاعلية مليئة بالمرح، حيث يمكن 

القفز فوق الشبكات في غرفة "انعدام 
الجاذبية"، واالستمتاع باألراجيح، والصعود 

على متن نسخة طبق األصل من مسبار 
األمل لدولة اإلمارات.

يبتكر مخبز حلويات هايب معجنات يدوية 
الصنع ومخبوزات من أجود المكونات لتشكل 

بديال عن قائمة العروض الكالسيكية في 
المقاهي التقليدية. كما يقدم تجربة تتجاوز 
الحدود النمطية عبر منتجاته الطازجة تماما 

التي يحضرها منذ الصباح الباكر.

ينطلق هذا المفهوم الجديد الذي يحمل بصمة 
مؤسس مويلوس برغر من تاريخ متأصل بابتكار 

أفضل أنواع البرغر في دبي على مدى عقد من 
الزمن، حيث يركز على تقديم فكرة جديدة 

ألصناف البرغر الفريدة. وتشكل هذه الوجهة أكثر 
من مجرد منفذ متخصص بوجبات البرغر، حيث 
تتجاوز نمطية وجبات الفطور وتجارب تناول 

الطعام عبر طرح وجبات فطور فريدة من نوعها 
وأشهى أطباق اللحم. وها إن عالمة برغرز تستعد 

إلبهار سكان المدينة بأخذهم في مغامرة إلى 
عالم المذاق الشهي والغني بالنكهات العالمية.

يشرف خبير الشوكوالتة المشهور عالميا بيير 
ماركوليني على جميع مراحل إنتاج الشوكوالتة 

باستخدام أجود المكونات. وُيعرف ماركوليني 
باهتمامه الدقيق بعملية اختيار أفضل حبوب 

الكاكاو المستوردة من مصادرها األصلية في 
بلدان منشئها، كما يحرص على اتباع معايير التجارة 

النزيهة منذ أن أسس متجره األول في بروكسل، 
ليسطع اسمه على الساحة العالمية ويشغل 

مكانة رائدة في عالم الشوكوالتة الفاخرة.
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43
كارتر آند وايت

تشكل المجموعة الواسعة من منتجات كارتر آند 
وايت إبداعا فنيا، حيث تختص العالمة اإلماراتية هذه 

الواقع مقرها في دبي بتصميم منتجات قطنية 
مريحة وأزياء مالئمة لليخوت للسيدات والرجال 

واألطفال. كما تقدم كارتر آند وايت أحدث أغطية 
األسّرة والمناشف المصنوعة من خيوط وأقمشة 

متينة. ويتيح ركن العالمة لزواره فرصة استكشاف 
المنتجات التي تجسد أشد معاني الرقي واألناقة 

وتجمع بين الراحة والتصميم الكالسيكي واالهتمام 
الدقيق بالتفاصيل.

44
أول أوفر

تفوقت عالمة أول أوفر اإلماراتية بشكل ساحر 
على نفسها في ابتكار العطور المذهلة منذ أن 

أطلقت منتجاتها في قلب أبوظبي. تقدم أول 
أوفر تشكيلة متنوعة من العطور الشرقية ذات 

التركيبات عالية الجودة.

تم تصميم جناج إينوك ليصحب الزوار في رحلة ملهمة 
وغامرة لمدة 15 دقيقة لتحدي المفهوم التقليدي 

السائد حول الطاقة واكتساب تصورات ملهمة حول 
إمكانية تضافر جهودنا معًا للعب دور حاسم في 

تشكيل مالمح مستقبل الطاقة. إنها رحلة غير 
مسبوقة واستثنائية يشعر الزوار بالمعنى الحقيقي 
للطاقة من خالل استخدام الموجات فوق الصوتية 

والسرد السمعي والبصري والتجارب الحسية 
والتشكيالت  الحركية األخاذة وعروض األضواء 

االنعكاسية التفاعلية. استلهمت فكرة التصميم 
المعماري للجناح من أشكال صهاريج تخزين النفط 

المؤلفة من خمسة هياكل متميزة.
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تباين المألوف للفنانة 

أسماء بالحمر
في هذا العمل تستدعي الفنانة 

تشكيالت من آفاق الطبيعة والبيئة 
الحضرية المبنية لتدمج بذلك الواقعين 
معا، وتشير إلى االنتقال البصري الذي 

يتم اختباره عند التحرك بين مناظر 
الجبال ومناظر المدينة، حيث يبدو 
التغيير من المناظر الطبيعية إلى 

العمارة ومن التضاريس الطبيعية إلى 
الصور األيقونية بمثابة رحلة عبر تحوالت 

في الحجم وفي الزمن.

أكوان47

القاعدة للفنانة 
شيخة المزروع

تسعى شيخة المزروع لتوظيف المنحوتة 
وكأنها أداة للحوار والتعاون الجمالي والفكري 

بينها وبين فنانين آخرين في المستقبل قد ال 
تعرفهم أو تقابلهم. واالحتماالت الالنهائية 

لتلك التعاونات المستقبلية ستجد دليال لها 
في مجموعة القواعد والقيم المنصوص 

عليها في وثيقة (البيان) التي كانت ثمرة 
نقاش مكثف بين شيخة وفنانين محليين.

تهدف منصة أكوان إلى تعزيز حب اللغة 
العربية في قلوب األطفال عبر أنشطة اللعب 

والكتب والمنتجات المصممة بشكل جميل.
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عالم من الشموع العربية التي لم يسبق لها 
مثيل "من العرب" التي تستلهم من الثقافة 
اإلماراتية البتكار عطور مميزة. تبدع العالمة 

روائح فريدة تفوح في المنازل اإلماراتية 
مثل البخور أو المواد الخام بطريقة بسيطة 

و محافظة على البيئة حيث تعتمد 
منتجاتها شكل الشموع العطرية. وتتميز 

المنتجات بكونها أصلية ومحضرة يدويا 
بالكامل من مصادر محلية من اإلمارات، كما 

تتفرد كل قطعة بسمة فريدة بسبب 
الحرفية والدقة العالية في إعدادها. 

CRÈME  هي شركة سيراميك إماراتية 
تقودها شابتان ، بدأت كهواية في قلب أبو 

ظبي من قبل أليازية المزروعي ولطيفة 
شاهين.  كل قطعة مصنوعة يدوًيا ومطلية 

يدوًيا، مما ال يجعل قطعتين متماثلتين.  
يذهب الكثير من الوقت واالهتمام والحب 
إلى كل قطعة يتم إنشاؤها، ألن األشياء 

الجميلة تستغرق وقًتا.

48
آر ديزاين

آر ديزاين عالمة إماراتية ُأسست على 
يد ريم العلي عام 2008. وتتصل 

رؤيتها بالثقافة اإلماراتية التقليدية 
ودمج األفكار العصرية والتصاميم 

الحديثة، كما تشتهر بلمساتها الراقية 
واستخدام مواد عالية الجودة البتكار 

منتجات ممتازة.

CRÈMEمن العرب
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