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 2020كسبو إ

 "تَواُصل العقول وُصنع المستقبل"

 

 ،العالم من كل حدب وصوب لرسم مالمح مستقبل أفضل لإلنسانيةدول مع فيه تجت ،الحدث األروع في العالم، دبي 2020إكسبو 
  دون استثناء. من أفراد وشركات ودول،  ه وأنشطته، حيث يفتح أبوابه للجميع،بشمولية فعالياتوالذي يتميز 

عاون في لتشجيع اإلبداع واالبتكار والتمنصة هو الشعار الرسمي للفعالية العالمية والذي سيوفر  ،تَواُصل العقول وُصنع المستقبل
 .جاالت الفرص والتنقل واالستدامةم

 محركات التقدم
 ؛محركات التقدم الثالثة المترابطةأما موضوعات إكسبو الفرعية، فهي 

يتمحور حول الكشف عن فرص جديدة لألفراد والمجتمعات، ومساعدتهم على تحقيق متطلباتهم  ، والذيموضوع الفرص -1
 اليومية وإلهامهم لتحقيق تطلعاتهم للمستقبل. 

ات لعمل على الحلول والتقنيموضوع التنقل، سيركز الحدث على توفير الوصول السهل إلى المعرفة واألسواق واالبتكار با -2
 التي تسهل حركة األشخاص واألفكار والبضائع. 

 والحفاظ عليها ألجيال المستقبل  ةبيئالحماية  االستدامة، وفيه يتم التركيز على -3

روح كل موضوع فرعي من خالل التصميم الهندسي المعماري، والمحتوى وفعاليات البرامج.  ،وتُجسد أجنحة الموضوعات
تُوفر مناطق كما س .لزوار تجربة تعليمية غامرة وملهمة، بحيث يوفر لويقف كل منها كنصب معماري معبر عن هويته

دة حافلة باألنشطة الفنية بأجن 2020يزخر إكسبو وس .فات بعيدة وقريبةا الستكشاف ثقاالموضوعات أيضاً فرصاً ال حصر له
بهرة ال تنسى خالل والثقافية والفعاليات الترفيهية، وسيكون زواره من مختلف األعمال والجنسيات على موعد مع تجارب م

 فعاليات الحدث

 عروض متنوعة
دائماً ما يثير اهتمام الزوار مع برنامج حافل بالعروض الحية التي تشمل نجوماً عالميين ومشاهير الكوميديا  2020كسبو وسيقدم إ

والمواهب المحلية والعديد غيرها من العروض، إلى جانب تجارب ثقافية تغني الروح وتبهر الحواس من عروض مسرحية 
 .جوالةواستعراضية وندوات شعرية وعروض أزياء وعروض 

 العالمية ةالمواطن
دولة دون الحاجة لتأشيرات أو جواز سفر الستكشاف أجنحة مذهلة عامرة  192سياحية وثقافية بين  تبرحال سيتنقل الزوار

ل بلد من موروث ثقافي بمحتوى مدهش وملهم في أنحاء الموقع والتعرف إلى العالم في وجهة واحدة، واالطالع على ما تقدمه ك
وحضاري وفني وإنجازات تقنية وهندسية وتجارية. وسيحتفل كل جناح بالمناسبات الوطنية لكل دولة مع تقديم عروض وأنشطة 

 .متميزة للزوار
 

 واستكشافترفيه 
ثري تسيتم تصميم عروض ترفيه مباشر لن تمحى من الذاكرة، كما تتناول أنشطة الصحة والسعادة، بدءاً من ورش العمل التي 

الذهن إلى الرياضات المتنوعة بما يشمل جلسات التأمل ورياضات المغامرة، إلى جانب مرافق وأنشطة خاصة لرياضة أصحاب 
دهش ، إذ سيزخر الحدث بإبداع يفعالياتالالهمم وأنشطة الواقع المعزز واالفتراضي. وسيكون للفنون والثقافة نصيب كبير من 

 .الزوار ويمتعهم
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تجارب فريدة، تشمل تجربة اإلنترنت فائق السرعة عبر شبكة الجيل الخامس، ومحاكاة االنطالق في مهمة  زوارالوسيخوض 
فضائية إلى المريخ، وتجربة مذاقات من مطابخ الغد خالل مهرجان مستقبل الطعام، والتعرف إلى آليات التواصل بين األشجار 

درات المبدعة للطباعة ثالثية األبعاد، واالطالع على لمحة عن مستقبل السفر واختبار القطار فائق واكتشاف الق .عبر جذورها
السرعة، إلى جانب التعرف إلى التجارب الثقافية المتميزة لشتى الدول، باإلضافة إلى جهاز غريب يملك أسناناً حادة يلتهم كل ما 

يمثل الذي س موقعالقمة برج المراقبة والتمتع بإطاللة على مشهد بديع لكامل يجده من موارد طبيعية، ويمكن للزوار التوجه إلى 
 .تحفة هندسية ومعمارية فريدة

الذين سيكون بإمكانهم العمل في  الطالباف والفضول العلمي لدى زواره من لتعزيز روح االستكش 2020كما يسعى إكسبو 
وصنع نماذج لألعضاء البشرية بالطباعة ثالثية األبعاد والمشاركة أيضاً في أنشطة ترفيهية ورشات لصنع الروبوتات بأنفسهم 

قادة الفكر والمعرفة وأبرز الشخصيات في مجال المعرفة ليكون بمثابة منصة تدريبية متميزة  2020ورياضية. وسيجمع إكسبو 
 .مفكرين غير تقليديينذة ومخترعين وفنانين ورواد في مجال التكنولوجيا وتاللعقول مع أس

 بالتالي: 2020ويمكن تلخيص الفائدة من زيارة إكسبو 

 التعرف على ثقافات وتاريخ وعادات شعوب العالم .1
 دولة 192استكشاف العالم في مكان واحد عبر زيارة أجنحة أكثر من  .2
 االستمتاع بالفعاليات الترفيهية المتنوعة في مختلف أنحاء الموقع .3
 االطالع على اإلبداعات الهندسية ألجنحة الدول .4
 تجربة أطعمة ومذاقات من مختلف أصقاع األرض .5
 االستمتاع بالحدائق والمساحات الخضراء .6
 ول والجهات المشاركةالتعرف على أبرز ابتكارات وإنجازات الد .7
 االطالع على تجارب رقمية غير مسبوقة وتقنيات حديثة .8
 التعرف على الفرص التجارية من خالل الفعاليات المخصصة لألعمال .9

 زيارة أيقونات معمارية وفي مقدمتها ساحة الوصل وأجنحة الموضوعات .10
 استشراف مستقبل العالم واالطالع على اختراعات تعرض ألول مرة .11
 التعرف على أبرز ممارسات االستدامة واالقتصاد األخضر .12
 اكتشاف ماهية إكسبو الدولي وما سيقدمه للزوار .13
 مشاهدة مستقبل التنقل وتجربة أهم االختراعات الحديثة مثل هايبرلوب وغيرها .14
 ت فنية لمشاهير الغناء العرب والعالميينحضور حفال .15
 االطالع على أهم إنجازات اإلمارات وما تقدمه للعالم من خالل جناح الدولة في الحدث .16
 ف"إكسبو الي"التعرف على المشاريع المؤثرة مجتمعياً والشركات المبتكرة التي دعمها  .17
 هب محلية وعالميةمشاهدة تحف فنية مميزة من إبداع موا .18
 مشاهدة األلعاب النارية األخاذة خالل المناسبات والحفالت .19
 جمع هدايا تذكارية ومنتوجات تقليدية من أجنحة الدول .20

بتصرف( 2019أكتوبر17-)البيان  


