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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



ما يمكنك فعله



3
التفاعل مع روبوتات 

من مجموعة ترمينوس 
الرائدة في مجال 

الروبوتات
تنشر مجموعة ترمينوس أكثر من 150 
من الروبوتات لتأدية مجموعة متنوعة 
من المهام، مثل الترحيب بك، وتقديم 

المساعدة، والمشاركة في عروض 
خاصة، فضال عن المساعدة في 

توصيل األطعمة والمشروبات وتقديم 
خدمات الضيافة.

في انتظارك عالم عامر بالمذاقات والنكهات، إذ 
يكشف إكسبو 2020 عن طهاة حائزي جوائز 

وتجارب طعام حديثة تماما في أكثر من 200 
منفذ لبيع األطعمة. وتضم قائمة كبار الطهاة 

العالميين كال من ديفيد مايرز، وماثيو كيني، 
وروهيت غاي.

1

ق أطعمة من جميع  تذو�
أنحاء العالم في أكثر من 

200 مطعم ومنفذ

َختم جواز سفرك من 
إكسبو 2020 عند زيارتك 

أجنحة 192 دولة 2

في حال بحثك عن التذكار المثالي، ندعوك 
إلى استالم جواز سفر إكسبو 2020 من المتجر 
الرسمي وختمه أثناء زيارتك ألجنحة الدول في 

أنحاء موقع إكسبو 2020.
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التفرج على العالم

من عربة دوارة 
لقضاء وقت ممتع، ما عليك سوى ركوب العربة 
الدوارة "حول العالم"، وهي عربة تقليدية على 

الطراز الفينيسي مزينة بصور جميلة مرسومة يدويا 
تحكي تاريخ النسخات السابقة من إكسبو الدولي.

6
الجري حول العالم في 

إكسبو 2020

ندعوك إلى استخدام عتاد الركض والجري 
حول العالم، عبر المشاركة في برنامجنا الواسع 
للجري الذي يتيح لك فرصة الركض إلى جانب 

مشاركين من 192 دولة.
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4
م مهارات َتعل�

الخبز الحرفي 
يمكنك حجز مكانك في مخبز "بريد أهيد" الكائن 

في لندن وهو أيضا مدرسة طهي، حيث 
سيعطيك معلمون محترفون توجيهات عن طريقة 

إعداد مخبوزات بشكل احترافي في المنزل.

ملعب لطيفة

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.
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تجربة صالة طعام 

فريدة مع مطبخ طلبات
ال تكتفي صالة طعام طلبات ذات 

الطابَقين بتوفير ما يقارب 30 مفهوما 
ألطعمة فحسب، بل تستخدم أيضا 
أحدث التقنيات والروبوتات لتقديم 

تجربة طعام متميزة.

9

زيارة صالة طعام
"الكيبوالن" األفريقية

األولى من نوعها في العالم

التقاط أجمل صورة 
ذاتية بوضع وجهك داخل 

خوذة هزاع الفضائية 10

يمكنك اختبار ثقافة القارة النابضة بالحياة، عبر 
الطعام والموسيقى والفن في هذه القاعة 

التي تجمع سبعة طهاة أفارقة عالميين.

إذا كنت من محبي الصور الذاتية، سيتسنى لك 
التقاط صور من عصر الفضاء في البزة الخاصة 

برائد الفضاء اإلماراتي هزاع المنصوري. وسيظهر 
وجهك خلف زجاج خوذته، لتبدو الصورة حقيقية.
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مشاهدة األنشطة 

الرياضية من جميع أنحاء 
العالم والمشاركة فيها

تعاون كل من إكسبو 2020 دبي 
ومجلس دبي الرياضي وتحدي دبي 

للياقة لتقديم برنامج رياضي متنوع 
يتضمن أنشطة مجانية ومباريات ودية 
ونجوم رياضة مشهورين ومركزا كامال 

مخصصا للياقة البدنية والعافية.

االنضمام إلى برنامج 
اإلنسان وكوكب األرض 

لمواجهة كبرى التحديات 
وانتهاز أفضل فرص عصرنا

االستمتاع بقصص تشارلز 
باباس وهو واحد من أبرز 

مؤرخي إكسبو الدولي

يتسنى لك استكشاف أهم التحديات والفرص 
التي تواجه البشرية من منظور ثقافي واجتماعي 

وبيئي واقتصادي مع برنامج اإلنسان وكوكب 
األرض، وندعوك إلى االنضمام إلينا لنصنع معًا 

عالمًا جديدًا، مع المشاركة في الوقت نفسه في 
حوارات عن قضايا سترسم مالمح مستقبل كوكبنا.

يمكنك هنا مسح رموز االستجابة السريعة 
الموجودة في هياكل المجلس لسماع قصص 
عن الثقافة اإلماراتية وحقائق رائعة عن إكسبو 

الدولي من المؤرخ الشهير، تشارلز باباس.
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مستقبل الطعام مع 

"إيبوكال بانكويت"
إنها دعوة للسفر عبر الزمن إلى عام 2320، إذ 

يقدم إكسبو 2020 بالتعاون مع استوديو 
التصميم "بومباس أند بار" "إيبوكال بانكويت"، 

وهي تجربة طعام رائدة تغمر الحواس وتمتد 
ساعتين. تستقي هذه التجربة إلهامها من 

الفضاء، وعلم األحياء المجهرية، والذكاء 
االصطناعي، والذكاء الخارق، عبر مفهوم جديد 

تماما يسلط الضوء على تأثير الذكاء 
االصطناعي على مستقبل الطعام.

15

16

17
التفاعل مع الحيتان في 

ملعب راشد

أمامك فرصة لرؤية الحوت األحدب عند زيارة ملعب 
راشد، حيث يمكنك امتطاء ظهر واحد من هذه 

المخلوقات العمالقة - إنما ال بد من االحتراس من 
فتحة النفث!

تجربة طهي جديدة للزوار 
مع صالة الطعام نكهات 

المستقبل

تصميم طائرتك المثالية 
في جناح طيران اإلمارات

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

جناح طيران اإلمارات باستخدام أذرع روبوتية 
واستكشاف المواد المعدنية والُمركÓبة المبتكرة التي 

سيتكون منها المستقبل.

تضم صالة الطعام "نكهات المستقبل" مائدة الطاهي، 
فضال عن عروض طهي مباشرة مع أبرز الطهاة في 
منطقة الخليج العربي، بما في ذلك مطاعم دوارة، 

ومطاعم فاخرة تقدم نكهات المنطقة إلى الماليين.



ما ستراه



18

19

حّياك في مزرعة المستقبل التي تستخدم المياه 
المالحة واألسماك لزراعة المحاصيل. إذ تسعى مزرعة 

الصحراء إلى االستفادة بأقصى حد من الموارد 
الطبيعية الثالثة المتوفرة في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة وهي الشمس والبحر والرمال.

اسكتشاف كيف ُتزرع 
المحاصيل في مزرعة 

الصحراء

االستمتاع بمهرجان 
األضواء الليلية في 

إكسبو 2020

كل ليلة بعد غروب الشمس في األفق، تنبض 
المباني والمساحات بالحياة بإسقاطات ضوئية 

ُتنشئ عالما ساحرا من العجائب والجمال.

20
نظرة عن كثب لكيف 

تهدف نيجيريا إلى القضاء 
على الجوع

يمكنك معرفة كيف أصبحت نيجيريا من 
رواد استكشاف الحلول التقنية للتحديات 

الزراعية القديمة.
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يضم مطعم اليوبيل مجموعة رائعة من الطهاة من 
مطاعم حائزة على نجمة ميشالن أو أكثر، 

سيقدمون تجربة "مائدة الطاهي"، إلى جانب 
استراحة على السطح.

21
زيارة منزل الغد المزود 

بالطاقة الشمسية في جناح 
هيئة كهرباء ومياه دبي 
ُصمم جناح هيئة كهرباء ومياه دبي من 

السقف الشمسي إلى المدخل العازل للحرارة 
لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتوفير الكثير 

من اللمسات المستقبلية مثل فتحة توصيل 
األغراض بالطائرات دون طيار وأرضية الحمام 

التي تقيس الوزن.

طهاة من مطاعم حائزة 
نجمة ميشالن أو أكثر 

يزورون مطعم اليوبيل

تشتهر الشجرة الوطنية لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة بقدرتها على التكيف مع الظروف الجوية 
القاسية. من هنا ُبنيت محطة الخدمة المستقبلة 
على هيكل خارجي مستوحى من هيكل شجرة 

الغاف، األمر الذي يدعم قبة مظللة متطورة تعمل 
بالطاقة الشمسية مكونة من ألياف الكربون.

23
 محطة الخدمة 

المستقبلية من إينوك



24

26

يعرض جناح الواليات المتحدة األمريكية صاروخ 
"سبيس إكس فالكون" إلى جانب معروضات وقطع 

فنية، مثل أحجار من القمر وعربة استكشاف المريخ 
األمريكية "مارس روفر".

25

إيقاعات إكسبو تأخذك في 
رحلة مع الموسيقى حول 

العالم  
مهرجان شهري فريد يتجاوز حواجز الجغرافيا 

ويربط العالم على خشبة المسرح عبر األصوات 
واإليقاعات التي تجمعنا.

االنغماس في تجربة تسوق 
من أنحاء العالم في السوق 

العالمي  
يتضمن السوق العالمي مجموعة من القطع 

الحرفية الجميلة من مصادر ذات التزام أخالقي 
من جميع أنحاء العالم.

صاروخ "سبيس إكس" 
في جناح الواليات 
27المتحدة األمريكية

الوصل تستيقظ 
مع الغروب

يمكنك مشاهدة قبة ساحة الوصل في أول عمل 
ساحر ورائع وهي تتوهج وتضج بالحياة مع األلوان 
األرجوانية، والزرقاء، والحمراء، والبرتقالية، فيما تزداد 

حيوية مع غروب الشمس وحلول الليل.
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29 التواصل مع العمالقة 

وطموح ال حدود له 
في أِلف - جناح التنقل

يمكنك رؤية مجسمات عمالقة التنقل عبر التاريخ 
بارتفاع تسعة أمتار، والذين ساعدت ابتكاراتهم على 

التنقل في أنحاء العالم ومهدت الطريق للتقنيات 
التي نستخدمها.

الهايبرلوب في 
جناح إسبانيا

سيمنحك نموذج عربة الهايبرلوب بطول ستة أمتار 
لمحة عن التقنية عالية السرعة التي ستعزز تنقالتك 

في المستقبل.

30
المناظر الطبيعية والحدائق 

في إكسبو 2020 
يمكنك االستمتاع بنزهة بعد الظهر 

واالسترخاء لما تبقى من األمسية بحضور 
العروض المباشرة أو الجلوس على مقعد 

خشبي في احد مواقف عربات الطعام.
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حضور لقاء 
شهري للشعراء

نسخة طبق األصل 
بتقنية عالية لتحفة من 

عصر النهضة 

أمسية موسيقية وشعرية مختارة تجمع بين شعراء 
يتمتعون بشهرة عالمية وآخرين ناشئين من المملكة 
العربية السعودية والخليج والعالم العربي، ليقدموا 
معا عرضا شعريا مدته ساعتان، ممزوجا بموسيقى 

الفرقة الوطنية السعودية.

بوسعك مشاهدة نسخة بارتفاع خمسة أمتار من 
تمثال ديفيد للفنان مايكل أنجلو مطبوعة بتقنية 

الطباعة الثالثية األبعاد في جناح إيطاليا، في إطار 
مشروع استنساخ عالي التقنية يمزج التاريخ بالحاضر 

القائم على االبتكار.

33
االنضمام إلى جلسات 

الغناء الخليجية مع جلسات 
في إكسبو  

ســتعرفك جلسات في إكسبو 2020 
بطريقة مشــوقة إلى واحدة من التقاليد 

العربية، إذ ُتســّلط الضوء على الروح 
المضيافــة لدولة اإلمارات وعلى جوهر 

التواصل في إكسبو 2020.
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اللعب مع البطاريق 
الروبوتية التفاعلية في 

جناح موناكو

يمكنك التعرف إلى صغار طيور البطريق الروبوتية 
المتطورة في جناح موناكو ولعب لعبة بأسلوب 

"القفز والجري" إلرشاد بطريق صغير ومساعدته على 
اجتياز تحديات مختلفة، بما فيها تصدعات الجليد 

وفقمات البحر والقمامة البالستيكية حتى يجتمع من 
جديد مع مجموعة من طيور البطريق البالغة.

34
مشاهدة إنتاج المياه من 

الهواء في جناح هولندا 
يصحبك هذا العرض المتعدد الحواس 

والفريد داخل جناح مملكة هولندا في رحلة 
عبر عجائب مزرعة بنظام الحلقة المغلقة، 

بدءا بالمياه المستخرجة من الهواء ووصوال 
إلى الفطر الذي ينمو على الجدران.

االستمتاع بعروض نشيد 
الوصل في حديقة اليوبيل

يمثل برنامج أوبرا الوصل في إكســبو 2020 
فرصــة ال تتكرر للطالب، حيث يمكن للجوقات 

المدرســية أن تلتقي على منصة اليوبيل وتقدم 
مقاطع من أوبرا الوصل.



ما ستكتشفه
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وجهات الواقع المعزز في 
جميع أنحاء إكسبو 2020 

يوفر إكسبو االفتراضي طريقة جديدة للتعلم 
واللعب والتفاعل واالستمتاع، سواء كانت لديك 

نية في زيارة إكسبو 2020 فعليا أو متابعة 
الحدث من مكان بعيد من أي مكان في العالم.
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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.

38
التعرف إلى أول قطار 

هوائي في العالم 
سيتاح لك هنا التمتع بجولة فريدة 

لمشاهدة المعالم الجميلة على متن أول 
قطار يعمل بالهواء المضغوط في العالم.

تــجربـة
حـديـقـة الـثـريـا

سيذهلك ما تحتويه جدران بارتفاع 14 مترا في 
نافورة إكسبو 2020 الموسيقية الفاتنة وسيخطف 

أنفاسك عرٌض غامر تجتمع فيه المياه مع الضوء والنار 
من حولك على إيقاع موسيقى رامين جوادي مؤلف 

موسيقى مسلسل صراع العروش.

المياه واألرض والنار 
تلتقي في شالالت إكسبو
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فرقة موسيقية من 
الروبوتات تعزف ألحان 

بيتهوفن في جناح ألمانيا

43
التزام إكسبو 2020 نحو 

الغطاء النباتي في 
الموقع  

يضم موقع إكســبو 2020 مشتال يمتد 
على مســاحة 220 ألف متر مربع لزراعة أكثر 

من 12 ألف شــجرة بما في ذلك شــجر 
النخيل وأكثر من 256 ألف شــجيرة وآالف 

النباتات المزهرة واألعشاب.

ستقدم أوركسترا الروبوتات في مختبر الثقافة 
في جناح ألمانيا أداء رائعا من خالل دمج 

الموسيقى الكالسيكية والصوتية واإللكترونية 
وموسيقى الروك.

آذان صالة العشاء في 
ساحة الوصل

مع الدعوة األخيرة للصالة مع حلول الليل، تعم 
موجة من الهدوء في ساحة الوصل. وتنهمر 
شالالت الرمال الذهبية من األعلى لتشكل 

أعمدة رخامية كبيرة باللونين الذهبي واألبيض 
مستوحاة من جامع الشيخ زايد الكبير.
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ف إلى تاريخ إكسبو  التعر�
السابق في متحف 

إكسبو الدولي

يمكنك زيارة متحف إكسبو الدولي للتعرف إلى 
التاريخ المذهل واألثر الذي أحدثه إكسبو 
الدولي على مر السنين الذي يمثل منبرا 

لعرض بعض األفكار واالبتكارات األكثر روعة 
وحداثة أمام العالم.

أوركسترا الفردوس مع 
الفائز بجائزة األوسكار 

إيه آر رحمان

أوركسترا الفردوس فرقة نسائية رائدة تشكلت 
حصريا من أجل إكسبو 2020 تحت قيادة 

الموسيقار الحائز على جائزة األوسكار إيه آر 
رحمان وبتوجيهه اإلبداعي حيث يستعد الملحن 

لصياغة مسارات موسيقية جديدة مع عازفات 
الموسيقى من العالم العربي.

46
روح دبي القديمة

تغمر األجواء  
يمكنك الســير في بعض األزقة 

الســاحرة التي تمثل انعكاسا حقيقيا 
لدبي القديمة.
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فرصتك لإلحساس بشعور 
متجدد بالتفاؤل في عالم 

الفرص - جناح الفرص

ثالثة هم مصادر اإللهام: مريم وأيبلوأبل وماما 
فاطمة، فأفعالهم التي تبدو بسيطة قد صنعت 
تأثيرا كبيرا في مجتمعاتهم المحلية في مجاالت 

الغذاء والمياه والطاقة.

48
 صميم - رواية تراثنا  

صميــم عبارة عن جناح في الهواء 
الطلــق يأخذك في رحلة عبر الزمن 

حيــث يمكنك التواصل مع رواة قصص 
وفنانيــن وحرفيين إماراتيين ريثما 

ُتصنع األغراض أمام عينيك مباشــرة.

49
االحتفاء بصانعات 

التغيير في جناح المرأة

يحتفي جناح المرأة بالتعاون مع كارتييه باألدوار 
المهمة التي أدتها نساء من جميع أنحاء العالم 

عبر التاريخ، مسلطا الضوء على أن ازدهار المرأة 
يعني ازدهار البشرية جمعاء.

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.

47

استكشاف أفضل 
التصاميم اإلماراتية 

المعاصرة في منصة 
التصميم اإلماراتي




