اختتام فعاليات النسخة السابعة ألسبوع دبي للتصميم :األشمل في تاريخ المهرجان ،مرس ّ
خ ًة
أهمية دبي كمركز للتصميم في المنطقة
أقيم أسبوع دبي للتصميم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ،رئيسة
هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي
•

اختتم أسبوع دبي للتصميم ،احتفالية التصميم واإلبداع في المنطقة وخارجها ،فعاليات دورته السابعة
األشمل في تاريخه مع أ كثر من  270فعالية ونشاط مجاني ،ومشاركة  430مصمم محلي و 560شركة.

•

عاد معرض «داون تاون ديزاين» الستقبال ز ّواره على أرض الحدث بشكل شخصي ،بمشاركة إقليمية
ودولية لما يزيد على  150مصمم وعالمة تصميم.

•

سلّط معرض الخريجين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا الضوء على أ كثر من  60مشروعا ً ابتكاريا ً لـ
 78طالبا ً من  29جامعة في  10دول من المنطقة.

•

أزاح معرض الخريجين العالمي في نسخته المقامة على اإلنترنت الستار عن  150مشروعا ً من 114
جامعة في  50دولة.

•

توزّع  15عمال ً تركيبيا ً ومجموعة من المعارض والمتاجر المؤقتة على المساحات الخارجية لحي دبي
للتصميم خالل فترة المهرجان ،بينها :العمل الفائز بتكليف «أبواب» للعام  ،2021و «معرض العمارة في
ي للتصميم.»2040 :
حي دب ّ
ّ

•

المقامة بدعمٍ من «أ.ر.م .القابضة» ،الستار عن المقترح الفائز
أزاحت «أشغال مدنية» ،المبادرة السنوية ُ
ي في الفضاء العام ،لشركة «بيتس تو أتومز»
في نسختها للعام « :2021يولة» ،وهو عبارة عن تدخّل مكان ّ
للعمارة ( )Bits to Atomsفي بيروت.

•

قدّم «استديو العال للتصميم» ( )AlUla Designمعرضا ً غامرا ً يأخذ ز ّواره في رحلة مستوحاة من
التشكيالت الصخرية االستثنائية في صحراء وجبال منطقة العال في الشمال الغربي للملكة العربية
السعودية.

•

حصة السويدي تص ّورا ً إبداعيا ً بعنوان
قدمت شركة بينتلي للسيارات بالتعاون مع المبدعة الواعدة ّ
«سفيفة» ،يجمع بين نمط حياكة تقليدي في اإلمارات بنفس االسم وفلسفة بنتلي حول التصميم
والحرفة.

•

استضاف فضاء االبتكار ( )Making Spaceما يزيد على  80ورشة عمل موج ّهة للزوار من مختلف
األعمار والخبرات ،تحت شعار «ورق وبالستيك  +لعب».

•

استضافت النسخة الثانية من «سوق أسبوع دبي للتصميم» ما يزيد على  50مشاركا ً جديدا ً ،باإلضافة إلى
قسم خاص لدعم المصممين والمنتجين العاملين في بيروت.

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 15 ،نوفمبر  :2021ضمن شراك ٍة استراتيجية مع حي دبي للتصميم ( ،)d3وهيئة
الثقافة والفنون في دبي ،ودعمٍ من شركة «أ.ر.م .القابضة» ،اختتمت فعاليات النسخة السابعة واألشمل للمهرجان
اإلبداعي األبرز في المنطقة ،والتي أقيمت في الفترة بين  13-8نوفمبر ،مرسخّ ًة أهمية دبي كمركز للتصميم واإلبداع
في المنطقة وخارجها.
ومن جهتها ،قالت مديرة أسبوع دبي للتصميم ،ميتي داين-كريستنسن« :امتازت التعليقات واآلراء التي تلقيناها
من الز ّوار والعارضين والشركاء بالحماس الشديد .فمن المعارض التفاعلية التي ّ
نشطت الفضاءات العامة ودفعت
الز ّوار للخوض في نقاشات جديدة ،إلى توفير عديد الفرص التجارية للمصممين وعالمات التصميم في معرض «داون
تاون ديزاين» ،يسعدنا أن نرى كيف تفاعل الجمهور بشكل كبير مع برامج المهرجان الرئيسية .وهنا ال يسعنا سوى
التطلع قدما ً للوقوف على األثر الذي سيتركه المهرجان ،وعدد ال يحصى من األفكار التي سيتم استكشافها خالل
ّ
العام المقبل ،قبل افتتاح نسختنا القادمة في نوفمبر .»2022
وبعد نسخته عبر االنترنت العام الماضي ،فتح «داون تاون ديزاين» ،المعرض الرائد في المنطقة للتصاميم األصلية
وعالية الجودة ،أبوابه مجددا ً للز ّوار هذا العام بشكل شخصي ،مع أ كثر من  150مصمم وعالمة تصميم .ومن بين
العارضين الدوليين المشاركين في نسخة هذا العام« :إثيمو» (إيطاليا)« ،كفادرات» (الدنمارك)« ،فيردي»
(كولومبيا).
من جهته ،علّق أميديو سكاربا ،المفوض التجاري اإليطالي لدى اإلمارات ،على المشاركة اإليطالية هذا العام« :أثبت
معرض «داون تاون ديزاين» مرة أخرى أنه منصة رائعة للتواصل واألعمال في مجال صناعة التصميم الداخلي .فقد
أتيحت الفرصة للشركات الـ  47التي تم اختيارها لتكون جز ًءا من التمثيل اإليطالي هذا العام من قبل وكالة التجارة
اإليطالية والسفارة اإليطالية والقنصلية العامة إليطاليا ،لعرض مجموعتها اإلبداعية والحرفية في منطقة الخليج التي
ال تزال تؤكد اهتمامها المستمر باألثاث اإليطالي».
أما الممثل اإلقليمي لعالمة التصميم «فيترا» ،سانكار فيسواناث ،المدير العام للشركة السويسرية للتصميم
والتكنولوجيا (ذ م م) ،فقال« :كان أسبوع التصميم فرصة رائعة بالنسبة لنا لجهة التواصل مع أقراننا ومجتمع
منصة استثنائية إلعادة التفاعل مع زبائننا
التصميم األوسع .وبالنظر للظروف الراهنة ،بات «داون تاون ديزاين»
ّ
السابقين والتع ّرف على آخرين جدد بشكل شخصي بعد ما يزيد على عامين».
وبدوره ،عاد معرض «داون تاون إديشنز» ،المساحة المخصصة لعرض التصاميم محدودة اإلصدار واالبتكارات
المصممة حسب الطلب ،ليسلط الضوء على اإلبداعات المميزة للمصممين واستوديوهات التصميم من المنطقة،
ومنها :استديو «آر» ( )AREو استديو «فارسي» ( ،)Faresiواستديو «مونوكروم» من اإلمارات؛ وجورج جيرارا من

لبنان؛ و«لو الب» ( )Le Labمن مصر؛ ورحمان شامخ من إيران .كما أزيح الستار عن أعمال المصممين األربعة
المشاركين في نسخة العام  2021من برنامج «تنوين» للتصميم الذي يقدمه «تشكيل» في دبي.
وفي هذا اإلطار ،قالت ليزا باليتشغار ،نائب مدير «تشكيل»« :بالنسبة لنا ،فإن أسبوع دبي للتصميم هو المكان الذي
نطلق فيه أعماال ً رائدة جديدة ،ونسلّط من خالله الضوء على المصممين الواعدين ،في الوقت الذي ننخرط في نقاشات
هادفة مع زمالئنا في قطاع التصميم في اإلمارات وخارجها .أتاحت مشاركتنا هذا العام فرصة التفاعل مع هواة اقتناء
قطع التصميم ،والعاملين في القطاع والطالب الستشراف مستقبل التصميم المستدام ،وإطالق أربعة أعمال مبتكرة
في طريقة تعاطيها مع المواد ،حيث تعكس غنى الموارد الطبيعية في دولة اإلمارات ومواهب التصميم والتصنيع
فيها».
واستضاف المهرجان أيضا ً « متجر بيروت المتخصص» ( )The Beirut Concept Storeمن تنسيق ماريانا وهبة،
الذي قدّم أعماال ً لما يزيد على  50من المصممين المعروفين والمواهب اإلبداعية الناشئة في لبنان .كما شهد الحدث
إقامة النسخة الثانية لـ«معرض المصممين المقيميين في اإلمارات» ،حيث أزيح الستار عن أعمال  31مصمم مقيم
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وبوصفه جزءا ً من المنصة األم ،معرض الخريجين العالمي ،سلّطت النسخة الثانية من معرض الخريجين في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا الضوء على أ كثر من  60مشروعا ً ابتكاريا ً لـ  78طالبا ً من  29جامعة في  10دول من منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا .ومن بين المشاريع المشاركة :روبوت يعمل بالطاقة الشمسية على زراعة البذور
في المناطق الصحراوية؛ تطبيق رقمي يساعد على تنظيم الروتين اليومي لمرضى الخرف؛ بشرة مغناطيسية تتيح
للمصابين بالشلل الرباعي التحكّم بمحيطهم.
وفي إطار تعليقهم على المشاركة في معرض الخريجين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،نورد ما قاله بعض الطالب
المشاركين:
«شكّل معرض الخريجين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا فرصة ممتازة بالنسبة لي ،ليس لجهة عرضه مشروعي
لرسالة الماجستير وحسب ،بل إلتاحته الفرصة أمامي للتع ّرف على الطلبة الطموحين من المنطقة .أتطلع قدما ً
للمشاركة ببرنامج «الريادة» وعديد الفرص التي سيتيحها» .آمنة سنا ،جامعة فرجينيا كومنولث في قطر.
«أتاحت مشاركتي في معرض الخريجين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا فرصة رائعة للتع ّرف على الز ّوار من
مختلف أنحاء العالم ،باإلضافة لتبادل األفكار مع الطلبة المشاركين من المنطقة» .هند ريس ،جامعة زايد.
وبالتوازي مع انعقاد معرض الخريجين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بشكل شخصي ،أزاح معرض الخريجين
العالمي في نسخته المقامة على اإلنترنت الستار عن  150مشروعا ً بارزا ً من  114جامعة في  50دول ًة ،يمكن للز ّوار

التع ّرف عليها من خالل زيارة الموقع اإللكتروني  .www.globalgradshow.comوعكست معظم المشاركات اهتمام
الطلبة الجماعي بالقضايا الراهنة في عالمنا ،مع تركيز على الصحة بشقيها الذهني والبدني ،وإمدادات الطعام،
المعيشة في المدينة ،األخالق ،ورفاه المجتمع.
وعلى امتداد فترة المهرجان ،توزّع  15عمال ً تركيبيا ً في المساحات الخارجية لحي دبي للتصميم ،من بينها :العمل
الفائز بتكليف «أبواب» هذا العام ،بعنوان «الطبيعة في الحركة» للمعماري أحمد الشرباصي ،الذي يحاكي صحراء
ي وارتقائها نحو صيرورتها مدين ًة رائدةً في تط ّور ٍ وتق ّد ٍم مستمرّ ين.
دب ّ
المقامة بدعمٍ من «أ.ر.م .القابضة» ،الستار عن المقترح الفائز
وبدورها ،أزاحت «أشغال مدنية» ،المبادرة السنوية ُ
في نسختها للعام  2021بعنوان «يولة» لشركة «بيتس تو أتومز» للعمارة ( )Bits to Atomsفي بيروت .والعمل
عبارة عن مساحة عمومية عابرة لألجيال أنشئت عوارضها باستخدام تقنية الطباعة ثالثية األبعاد ،تهدف إلى اإلعادة
اآلمنة للعالقات االجتماعية إلى سابق عهدها قبل الجائحة.
وفي تعليقه على نجاح مشاركتهم من خالل العمل التركيبي «يولة» ،قال المدير التنفيذي والمؤسس لشركة «بيتس
تو أتومز» للعمارة ( ،)Bits to Atomsغيوم كريدوز« :تمحورت الدعوة العامة لمبادرة «أشغال مدين ّية» هذا العام
حول فكرة ترميم األضرار التي ألحقتها الجائحة بالعالقات االجتماعية من خالل مفهوم اللعب .وعليه ،ط ّورنا العمل
«يولة» ،المستوحى من رقصة إماراتية تقليدية بنفس االسم ،بهدف إعادة تعريف استخدامنا للمساحات العامة
حد والتفاعل مجددا ً .وقد القى العمل نجاحا ً كبيرا ً عند الز ّوار ،وخاصة شريحة األطفال،
عبر دعوة المجتمعات للتو ّ
التي استمتعت بالتفاعل مع العمل التركيبي على مدار األسبوع».
كما قدمت «العال» ،وهي إحدى أبرز الوجهات التراثية والجيولوجية على مستوى العالم ،معرضا ً غامرا ً مستوحى
من التشكيالت الصخرية االستثنائية في صحراء وجبال تلك المنطقة ،صممه كل من جيو فورما و«بالك إنجينيرينج»
( .)Black Engineeringوسلّط المعرض الضوء على المشاريع التي ترسم مالمح مدينة التصميم الناشئة في
الشمال الغربي للملكة العربية السعودية ،وقدّم سلسلة حوارية يومية بعنوان «حوارات العال للتصميم» التي
استضافت العديد من األسماء البارزة ،ومنها :المعماري الفرنسي الفائز بجائز بريتزكر للعمارة جان نوفيل ،الذي
شارك بدوره فلسفته ومبادئ التصميم التي اتبعها في مقاربته لعملية التح ّول التي تشهدها منطقة العال.
وشهد أسبوع دبي للتصميم إزاحة الستار عن تص ّور ٌإبداعي متميز بعنوان «سفيفة» ،وهو حصيلة تعاون بين شركة
حصة السويدي يجمع بين مقاربة معاصرة لنمط حياكة تقليدي في اإلمارات بنفس
بينتلي للسيارات والمصممة ّ
االسم ،وفلسفة بنتلي حول التصميم والحرفة.

وباإلضافة لألعمال التركيبة ،استضاف المساحات الخارجية لحي دبي للتصميم عددا من المعارض ،بينها« :معرض
ي للتصميم »2040 :الذي يتناول تص ّور خمس شركات معمار ّية لما ستغدو عليه دبي خالل
العمارة في
حي دب ّ
ّ
العشرين عاما ً القادمة .كما استضافت النسخة الثانية من «سوق أسبوع دبي للتصميم» بدعمٍ من هيئة الثقافة
والفنون في دبي ما يز يد على  50مشاركا ً جديداً ،باإلضافة إلى مجموعة مختارة من متاجر المأكوالت وأعمال الخزف،
وصوال ً إلى الزجاج المنفوخ وقطع التصميم يدوية الصنع.
وفي هذا السياق ،علّقت عذراء خميسة ،مؤسسة منصة «عذراء» ( )AZRAفي دبي ،على مشاركتها األولى هذا العام
قائلة « :لقد كانت مشاركة رائعة وناجحة بكل المقاييس ،حيث تواصلنا بشكل مباشر مع مجتمع أسبوع دبي
للتصميم الذي يقدّر ج ّيدا ً أعمال التصميم المدروسة بعناية».
واستضاف فضاء االبتكار ( )Making Spaceعلى مدار األسبوع برنامجا ً يضم ما يزيد على  80ورشة عمل موج ّهة
للزوار من مختلف األعمار والخبرات ،تحت شعار «ورق وبالستيك  +لعب» ،عالوةً على طيف واسع من ورش العمل
لألطفال ضمن عطلة نهاية األسبوع .كما شهد أسبوع دبي للتصميم إطالق سلسلة من الحوارات التفاعلية غير
الرسمية بين المواهب اإلبداعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ضمن برنامجه الحواري الجديد «تع ّرف على
مبدعي اإلمارات».
حة
وفي هذا السياق ،علّقت فاطمة المحمود ،الق ّيمة الفن ّية الض ّيفة في أسبوع دبي للتصميم « :2021بدت الحاجة مل ّ
إلنشاء منصة تعنى بتنظيم لقاءات بين المبدعين في اإلمارات لمناقشة المواضيع ذات الصلة بما يشهده قطاع
التصميم ،ونأمل هنا أن تُحد َ
ِث تلك الحوارات تأثيرا ما عند الجيل الجديد من المصممين».
انتهى-مالحظات للمحررين:
أسبوع دبي للتصميم هو فعالية مجانية .لالطالع على جميع اإلعالنات والتحديثات القادمة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
 ،dubaidesignweek.aeومتابعة حساب أسبوع دبي للتصميم من خالل.@dubaidesignweek | #DXBDW2021 :
معلومات االتصال:
لالستفسارات الصحفية ،يرجى التواصل مع:
dubaidesignweek@flint-culture.com

لمحة عن أسبوع دبي للتصميم
تملك مجموعة آرت دبي وتدير أسبوو دبي للصمبم ،ا ذل

يعصور ذلمهرجان ذإلبدذعي ذألضبم يي ذلمطقةةا ويعس

مسانة دبي كعاصمة للصمم ،يي ذلشرق ذألوسطُ .يةام أسوو دبي للصمم ،برعاية كريمة من سمو ذلش،مة لق،فة
بطت محمد بن رذشبد آ مسصوما ري،ةبة مجل

ادذره ئ ،ة دبي للاةا ة وذلفطونا ويمان نةقة ذلصةام مهمة لمجصم

ذلصمب ب ب ب ببم ،ذلمحليا ومطورذ ً إلثرذم وتمس،ن ذلمش ب ب ب ببهبد ذإلببدذعي يي دبي .ويصطسو برنبامل أسب ب ب ب ببوو دبي للصمب ب ب ب ببم ،ب،ن
ذلفعال،ات ذلمصمحوره حو ذلصم ببم ،ا وذلمعاروا وذألعما ذلصرك،و،ة ذلفط،ةا باإلض ببا ة اسا ذلمة ببابةات وذلجلة ببات
ذلحوذرية وورش ذلعمن ذلصي تُغقي ذخصمب ب ب بباصب ب ب ببات ومجاةت ابدذع،ة مصطوعة .ويصضب ب ب ببمن أسب ب ب ببوو دبي للصمب ب ب ببم،
مجموعة من ذلعطاص ببر ذلري،ة بب،ةا وئي معرو دذون تاون ديلذين للصم ببام ،ذألص ببل،ة وعال،ة ذلجودها باإلض ببا ة اسا
معرو ذلمريج،ن يي ذلشب ب ب ببرق ذألوسب ب ب ببط وشب ب ب ببما أ رية،ا ذل
مجاةت ذلصسطولوج،ا وذلعلوم وذلصمببم ،ا ومعرو أبوذب ذلةببطو

يُةدم ألم خريجي ذلجامعات ذلرذيده بالمطقةة يي
ذل

يشببسن مطمببة تفاعل،ة ُمقوره وممم بمببة

ةسب ببصسشب بباو أعما ومشب بباري ذلموذئن ذإلبدذع،ة من مطقةة ذلشب ببرق ذألوسب ببط وشب ببما أ رية،ا وجطوب آسب بب،اا اسا
ذلموسعة.
جانن برنامل مصطو من ورش ذلعمن وذلحوذرذت
س
لمزيد من ذلمعلوماتا يرجى زياره ذلموق ذإللسصروني www.dubaidesignweek.ae

لمحة عن حي دبي للتصميم
يش ب ببسن حي دبي للصم ب ببم ،ب ،ة أعما مصساملة مصممب ب بم ب ببة بالةقاعات ذإلبدذع،ةا بما يي لك ذلصم ب ببم ،وذلفطون
وذلعماره وذألزياما كما يض ذلحي مجموعة من ذلمصاجر وذلمقاع وذلصجارب ذلفريده وذلموصسره.
تأس ب ب ب

ذلحي لصرسب ب بب،و مسانة دبي وجه ًة عالمً ،ة باراه لممصلص ققاعات ذلصمب ب ببم ،وذإلبدذ ح،ث ذسب ب ببصةقن مط

تأسب بب،ةب ببل كورت ذلشب ببركات ذلعالم،ة وأبرا ذلشب ببركات ذلطاش بب ة وأ ضب ببن ذلموذئن من جم ،أنحام ذلعال ا ح،ث يو ر
ذلحي ذلو ،ة ذلدذعمة لألعما وذلوط،ة ذلصحص،ة ذلمصةدمة وذلموق ذةسب ب ببصرذت،جي ذلصي تةب ب بباعد ذلشب ب ببركات وذلموذئن
علا ذةبصسار وذلطمو وذةادئارا وبما يةب ب ب ب ببه يي تعزيل ذقصمب ب ب ب بباد دبي ويإلكد موق ذإلماره ذلعالمي يي مجاةت ذلاةا ة
وذلفطون وذلصمم ،ا ويعلا مسانصها كمديطة مودعة يي ذلصمم ،ضمن شوسة ذل،ون،ةسو للمدن ذلعالم،ة ذلمودعة يي
ذلصمم. ،
ويعد حي دبي للصمب ب ب ببم ،وجهة نابضب ب ب ببة بالح،اه ح،ث يض ب ب ب ب ما يزيد علا أربع،ن مصجرذ ً ومعرض ب ب ب با ً ألبرا ذلعالمات
ذلصجباريبة ومجموعبة من ذلمب ب ب ب بباةت ذلفط،بة .كمبا يحصضب ب ب ب ببن ذلعبديبد من ذلممب ب ب ب ببمم،ن ذلمحل،،ن ومن ممصلص أنحبام
ذلمطقةةا بما يي لك مجموعة من كورت شببركات ذلهطدسببة ذلمعمارية وذلصمببم ،ذلدذخلي وذسببصوديوئات ذلصمببوير
ذلفوتوغرذييا وتعصور مطقةة ذلصم ببم،

ذ ديلذين كوذرتر The Design Quarterا جلمذ ً ئاما ً من ذلحي ح،ث تضب ب

مساتن وذس ببصوديوئات وص بباةت عرو ومة بباحات عمن ابدذع،ة مصطوعة .وبفض ببن مسانصل ذلمم،له لدع ذلموذئن
ذلمحل،ة وذلعالم،ةا يةدم حي دبي للصمب ببم ،أجطده سب ببطوية حا لة بالفعال،ات وشب ببرذ كات ذسب ببصرذت،ج،ة م مطمب ببات
باراه مان أس ببوو دبي للصم ببم ،و  . Sole DXBكما ية ،ذلحي ذلفعال،ات ذلصممببم بب،ة وذلطش ببايات ذلدورية وورش
ذلعمن وبرذمل تعل،م،ة موجهة لجم ،ذألعمار.
ويض ب حي دبي للصمببم ،حاضببطة ذألعما  in5للصمببم ،ذلصي تو ر مطمببة مصساملة لصمس،ن ذلقالب وروذد ذألعما
تةب ب ب ب ببه يي تقوير ذأل سار ذلموصسره وتحويلها اسا وذق وتو ،ر ذلو ،ة ذلماليمة للشب ب ب ب ببركات ذلطاش ب ب ب بب ة للطمو وذةادئار.
ويض ب ب ذلحي أيض ب با ً معهد دبي للصمب ببم ،وذةبصسار DIDIا ذلجامعة ذلوح،ده يي ذلمطقةة ذلممم ب بمب ببة كل،ا ً للصمب ببم،
وذةبصسار .للمزيد من ذلمعلوماتا يرجى زياره ذلموق

www.dubaidesigndistrict.com

لمحة عن هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)
أيلق صباحن ذلةبمو ذلشب،و محمد بن رذشبد آ مسصوما ناين ري،

ذلدولة ري،

مجل

ذلوارذم حاك دبي  -رعاه

هللاا ئ ،ة ذلاةا ة وذلفطون يي دبي (دبي للاةا ة) يي ذلاامن من مارس من ذلعام 2008ا لصسون ذله ،ة ذلمإلتمطة علا
ذلةقا ذلاةايي وذإلبدذعي يي اماره دبي ذنقالقا ً من مة ببإل ول،صها ذلاةا ،ة ذتجاه ذإلماره وذلصعريص بها علا ذلمة ببصوي،ن
ذلمحلي وذلعبالميا ولصمس،ن ئب ه ذلةقباعبات وتقويرئباا وترسب ب ب ب بب،و مسبانبة ذإلمباره كمركل عبالمي نشب ب ب ب ببط ل ببدذ  .ويي
أغة ب ببق

من عام 2020ا أص ب ببدر ص ب بباحن ذلة ب ببمو ذلش ب بب،و محمد بن رذش ب ببد آ مسصوم قانونا ً بطةن مركل ذلجل،لة

لاةا ة ذلقفن اسا دبي للاةا ةا وأص ب ب ب ببون جلمذ ً من ئ،سلها ذلصط ،ميا كما أص ب ب ب ببدر س ب ب ب ببموه قانونا ً يي مايو من ذلعام

 2021بببحلحبباق مإلس ب ب ب ببة ب ب ب ب ببة محمببد بن رذش ب ب ب ب ببد آ مسصوم للمعر ببة بببدبي للاةببا ببةا و لببك بهببدو تعزيل ذلموذممبة
ذةسصرذت،ج،ة للةقا ذلاةايي وذةرتةام بل للمةصوت ذل

يعلا من مسانة دبي علا ذلمارية ذلاةا ،ة ذلعالم،ة.

وتلصلم ذله ،ة برياسب ببة سب ببمو ذلشب بب،مة لق،فة بطت محمد بن رذشب ببد آ مسصوما ري،ةب ببة ئ ،ة ذلاةا ة وذلفطون يي دبي
بحثرذم ذلمشب ب ب ببهد ذلاةايي إلماره دبي ذنقال ًقا من ترذإل دولة ذإلمارذت ذلعرب،ة ذلمصحدها وتعمن علا مد جةب ب ب ببور ذلحوذر
ذلو بسطبام ب،ن ممصلص ذلحض ب ب ب ب ببارذت وذلاةببا بباتا لصعزيل مسببانببة دبي مركلذ ً عببالم،با ً للاةببا ببةا وحبباض ب ب ب ببطب ًة ل بببدذ ا وملصةى
للموذئن.
كما تلصلم ذله ،ة بحح،ام ذإلرإل ذلصاريمي إلماره دبي وابرذا ذلمببوره ذلوه،ة لطةبب،جها ذلاةايي ذلمعاصببر عور سببلةببلة من
تفعل هاا ضب ببال ً عن ذألص ب ببو ذلاةا ،ة وذلصاريم،ة وذلصرذث،ة
ذلموادرذت وذلفعال،ات وذلمش ب بباري ذلاةا ،ة ذلموصسره ذلصي س
ذلصي ترعببائبباا بمببا يش ب ب ب ببمببن ادذره  5معببال ترذث،ببة ببباراه يي ذإلمببارها اسا جببانببن  6مصبباحص و  8من رو مسصوببات دبي
ذلعامة.
وتعمببن دبي للاةببا ببة علا تقوير ذألير ذلصط ،م،ببة للةقببا ذلاةببايي وذإلبببدذعي يي امبباره دبيا ذنقالق با ً من أولويببات
خارية يريق ذسب ب ب ببصرذت،ج،صها  2026-2020وذلممسطات ذلصي تةب ب ب ببائ بصفع،لهاا وذلصي تةب ب ب ببعى اسا دع ذلموذئنا
وتمس،ن ذلمشب بباركة ذلفاعلة من قون جم،

ات ذلمجصم ا وخلق مط ومة ذقصمب ببادية محفله للمب ببطاعات ذإلبدذع،ة

بما يةببه يي ذلطاتل ذلمحلي ل مارها وتعزيل مسانصها كوجهة ثةا ،ة عالم،ةا ضبال ً عن مةببإلول،صها ذلاةا ،ة يي صببون
ذلصرذإل ذلاةايي ذلماد

وذلمعطو

ل ماره.

للمزيد من ذلمعلوماتا يرجى زياره ذلموق www.dubaiculture.gov.ae:
لمحة عن أ.ر.م .القابضة
أ.ر.م .ذلةابضب ب ببة ئي شب ب ببركة ذسب ب ببصامار خاصب ب ببة وك،ان ذقصمب ب بباد مصعدد ذألنشب ب ببقة تهدو اسا تحة،ق ذلصطاغ وذبصسار
ذلفرص عور ذةسب ب ب ب ببصامببارذت ذلمحل،ببةا ذإلقل،م،ببة وذلعببالم،ببة .ترتسل ذسب ب ب ب ببصرذت،ج،ببة ذلعمببن يي ذلشب ب ب ب ببركببة علا ذةلصلذم
باةسب ببصامارذت ذلمإلثرها وذلصوا،ص ذلفعا للموذرد يي تقوير ذلمجصمعا ت وتمس،ن أ رذدئا لمالحةة ذلحلو ذلموصسره
وتحف،ل مة ببصةون أ ض ببن .تصعاون ذلش ببركة م ذلمإلسب بة ببات ذلمماثلة وتة ببصف،د من ش ببوسصها وش ببرذ كاتها يي انش ببام
ذلعالقات ذت ذلمغلت وتعزيل رص ذلطمو.
وتصمحور ذسب ب ب ب ببصامببارذت أ.ر.م .ذلةببابضب ب ب ب ببة حو ذلةقبباعببات ذلصسطولوج،ببة وذلصسطولوج،ببا ذلعببالم،ببة ذلمصقوره ذلصي تاوببت
امسان،ة عال،ة علا احدذإل ذلصأث،ر ذةجصماعي ذإليجابي علا ذلمدت ذلوع،د .كما تمصلك حمب ب ببأل من ذألسب ب ببه يي عدد
من ذلشب ب ب ببركات ذلرذيده يي دبي ضب ب ب ببمن مجموعة من ذلةقاعات ذلمصطوعةا ومطها ذلمدمات ذلممب ب ب ببر ،ةا ذةتمب ب ب بباةتا
ذلةل ا ذلعةارذت وذلض،ا ة.
تةب ب ب ب ببائ أ.ر.م .ذلةابضب ب ب ب ببة يي ذلمجصم عور مجموعة من ذةسب ب ب ب ببصامارذت ذلواراه يي عدد من ذلةقاعات وذلمشب ب ب ب بباري
ذلمصطوعة .يي ذلعام 2021ا أصب ببوحت ذلشب ببركة أو مإلس ب بةب ببة رذع،ة لمةصط،ات دبيا ذلمجموعة ذلفط،ة ذلمإلس ب بةب ببات،ة
ذألوسا يي اماره دبي .للمزيد من ذلمعلومات حو أ.ر.م .ذلةابضةا يرجى زيارهwww.armholding.ae:

