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دائرة الثقافة وال

إنه لشعور بالفخر يغمرنا ونحن نتوىل املحافظة عىل تاريخنا الرثي وتراثنا الثقايف 

العريق، وال يقترص األمر عىل ذلك بل إننا منيض قدماً يف إطالق العديد من املبادرات 

التي تهدف إىل تبني اإلبداع، ورعاية الحوار بني مختلف الثقافات. 

وتعكس هذه املبادرات العديد من الجوانب الرئيسية إلرث املغفور له بإذن الله، 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وقد حمل العام 2018 اسم "عام زايد" مبناسبة 

مئوية الوالد املؤسس،  حيث كانت مبادرة مناسبة لتجديد التزامنا مبواصلة حامية 

الرتاث الثقايف وتسليط الضوء عليه. 

وقد شهد هذا العام إطالق عدٍد من الربامج والفعاليات املستوحاة وإدراجها يف 

األجندة الثقافية، واملعارض الفنية، والحفالت املوسيقية، وغريها من الفعاليات 

الثقافية التي تحتفي بحياة الشيخ زايد وإنجازاته.

ويف عام زايد، حرصنا عىل مواصلة املزيد من الجهود نحو االرتقاء باإلمارة كوجهة 

ثقافية. وقد شهد العام املايض تنظيم العديد من الفعاليات الناجحة لقطاع 

املتاحف، حيث احتفل  اللوفر أبوظبي، بالذكرى السنوية األوىل الفتتاحه وباستقباله 

مليون زائر خالل عامه األول. ويف إطار هذه االحتفاالت، قام املتحف بتنظيم العديد 

من املعارض الخاصة وورش العمل والحوارات والفعاليات املوسيقية واستقطاب 

املزيد من الزوار واملشاركني من مختلف أنحاء العامل. 

ويف نفس العام، تم الكشف عن التصميم املبتكر لرتميم متحف العني القائم يف 

موقع العني املدرج بقامئة الرتاث العاملي. كام شهد شهر ديسمرب املايض إضافة قيّمة عىل 

املشهد الثقايف يف أبوظبي من خالل افتتاح منطقة الحصن. وتضم هذه املنطقة الحرضية أحد 

أهم املعامل الثقافية األقدم يف مدينة أبوظبي، وهو قرص الحصن الذي تحول إىل متحف يروي 

تاريخ اإلمارة وشعبها.

وعادت املهرجانات الثقافية املميزة مرة أخرى إىل املشهد حيث استقطبت فئات متنوعة 

من املقيمني والزائرين. وتم تنظيم الدورة الثالثة ملهرجان »أم اإلمارات« عىل طول كورنيش 

أبوظبي، باعتبارها إحدى الفعاليات الكربى من نوعها التي تُقام ففي دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

كام أقام »املهرجان الوطني للحرف والصناعات التقليدية« يف دورته الخامسة منصة خاصة 

مبنتجات الحرف اليدوية بهدف تسليط الضوء عليها وحمياتها والرتويج لها باعتبارها أحد 

عنارص الرتاث الثقايف األساسية لدولة اإلمارات.

ومل نتوقف عند هذا الحد فقط، بل امتدت مساعينا لتشمل إطالق مجموعة متنوعة من 

الربامج واملبادرات الثقافية املهمة ويشمل ذلك إطالق النسخة الثانية من القمة الثقافية 

أبوظبي 2018 التي شهدت مشاركة أكرث من 400 شخصية رائدة من 80 دولة لالجتامع يف 

أبوظبي ومناقشة دور الثقافة يف مواجهة التحديات العاملية امللّحة.

وأعيد أيضاً إطالق نسخة أخرى ناجحة من معرض أبوظبي الدويل للكتاب لتحمل اسم املغفور 

له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باعتباره »شخصية العام«، وذلك 

كلمة رئيس الدائرة

يف ظل االحتفاالت بـ »عام زايد«.

وال يسعنا أيضاً إال بالذكر عودة بيت العود العريب ، األكادميية املتخصصة يف املوسيقي 

الرشقية، ملواصلة دورها الفّعال يف توثيق روائع الرتاث املوسيقي العريب، إىل جانب استعادة 

املوسيقى كعنرص أسايس يف الحياة الثقافية اإلماراتية.

وقد أسهمت املبادرات والفعاليات املنعقدة يف اإلمارة يف تعزيز مهمتنا املتمثلة يف دعم 

القطاع ثقايف والحفاظ عىل تنوعه مع تسليط الضوء عىل دور الثقافة كأداة قوية للتطور 

والتقدم والوحدة.

وستواصل الدائرة يف عام 2019، فالدائرة تواصل جهودها يف حامية والرتاث الثقايف والرتويج له 

وترسيخ هوية اإلمارة ومشاركة الفهم والتقدير للفن والهندسة واملوسيقى وغريها من أشكال 

الثقافة الحديثة، سعياً الستقطاب الزوار من داخل الدولة وخارجها.

إننا نفخر بدورنا يف الحفاظ عىل ماضينا مع اإلسهام يف بناء مستقبل أبوظبي، مبا يضمن رفع 

املستوى الثقايف لألجيال املقبلة.

محمد خليفة املبارك



متثل الثقافة نرباساً ينري الدرب نحو التحول اإليجايب، ودافعاً للوحدة، ومنهالً إلثراء املعرفة.

يحرص قطاع الثقافة يف دائرة السياحة والثقافة – أبوظبي عىل جذب أنظار العامل نحو املعامل واملبادرات الثقافية يف اإلمارة، من خالل 

تصميم برامج تهدف إىل الرتويج للرتاث الرثي الذي تزخر به العاصمة اإلمارتية وصقل املواهب املعارصة يف أبوظبي. 

ويكمن الجزء األهم من مهمتنا الثقافية يف الحفاظ عىل تراثنا وثقافتنا ألجيال املستقبل. كام ال ندخر جهداً يف إطالق معامل وفعاليات 

وجذب صفوة الكفاءات التي نحتاج إليها لالرتقاء باإلبداع الثقايف والفكري والفني وتطوير ودعم السياحة الثقافية.

تحقق الفعاليات األساسية مثل برنامج موسيقى أبوظبي الكالسيكية ومعرض أبوظبي الدويل للكتاب ومعرض »فن أبوظبي« ومهرجان 

األدب واملوسيقى نجاحاً عاماً بعد عام كام تواصل متاحف أبوظبي واملكتبات واملراكز املجتمعية تقديم قامئة متنوعة من املعارض 

وورش العمل وغريها من الربامج الجذابة واملبتكرة.

تشكل منطقة الحصن الثقافية التي جرى افتتاحها حديثاً، والتي تضم قرص الحصن واملجمع الثقايف وبيت الحرفيني، أحد املعامل التي 

تم ترميمها مع املحافظة عىل أصالتها باعتبارها وجهة ثقافية متميزة. فقد ساهمت عملية ترميم أقدم مبنى يف املدينة يف تحويل 

املوقع إىل معلم سياحي يستقبل الزوار واملقيمني من خالل توفري تجارب ثقافية وتعليمية واسعة للجميع.

وتندرج املنطقة الثقافية يف السعديات وتطويرها ضمن أحد العنارص الرئيسية السرتاتيجيتنا، والتي تحتضن اللوفر أبوظبي الذي 

احتفل مؤخراً مبرور عام عىل افتتاحه ونجاحه يف تحقيق سمعة واسعة.

وتشكل إدارة متاحف مدينة العني، التي تضم كالً من متحف العني ومتحف قرص العني وقلعة الجاهيل وقرص املويجعي، الحجر 

األساس الذي تقوم عليه اسرتاتيجيتنا الثقافية، حيث نعمل عىل جذب املزيد من الجمهور املهتم مبرشوعاتنا الفنية والثقافية من خالل 

تنظيم املعارض وبرامج التوعية والورشات التعليمية.

ويف الوقت الذي نتطلع فيه إىل مزيد من النجاحات واإلنجازات يف املستقبل، يبقى تركيزنا منصباً عىل تعريف العامل مبقومات أبوظبي، 

بهدف غرس الوعي الثقايف ومشاعر الفخر لهذا الوطن عىل املستوى املحيل باإلضافة إىل الرتويج للرتاث واملواهب املتميزة يف جميع 

أنحاء العامل. وسنواصل مساعينا املضنية نحو ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة ثقافية مميزة.

سيف سعيد غباش

كلمة وكيل الدائرة
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عام زايد

االحتفاالت املوسيقية:

يقدم برنامج املوسيقى املمتد عىل مدار العام مجموعة من الحفالت املوسيقية إحياًء لإلرث 

الشعري الخاص للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 

، باإلضافة إىل األغاين اإلماراتية الشعبية. ويشمل هذا الربنامج حفالً موسيقياً برصياً تحت 

عنوان »لزايد سالم«، حيث ضم مقطوعات موسيقية وأغاٍن مستوحاة من قصائد الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، إىل جانب مشاهد مصورة من حياته.

شخصية العام: 

احتفاالً بعام زايد وتقديراً لجهوده الفكرية والثقافية العديدة يف بناء املجتمع اإلمارايت 

املعارص، تم اختيار املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 

ليكون »الشخصية املحورية« يف معرض أبوظبي الدويل للكتاب يف دورته الثامنة والعرشين.

أعلنت دولة اإلمارات العربية املتحدة عام 2018 »عام زايد« تزامناً مع االحتفاالت الوطنية 

مبئوية مؤسس دولة اإلمارات العربية املتحدة املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، طيّب الله ثراه.

وتعكس مبادرة عام زايد بأشكال عدة قيم الوحدة والتضامن والتسامح التي رّسخها الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان يف النفوس، وتهدف إىل تسليط الضوء عىل حياة القائد وإرثه عىل 

املستويني املحيل والدويل.

ويف هذا اإلطار، أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي العديد من املبادرات يف عام 2018 

لدعم الجهود الحكومية واألهلية يف عام زايد. ونستعرض هنا بعض املبادرات، بينام يرد 

البعض اآلخر يف التقرير السنوي - الجزء الثاين »السياحة« الذي تعده الدائرة.

الدبلوماسية الثقافية:

أبرمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي اتفاقية مع املتحف الربيطاين إلعادة تسمية إحدى 

قاعات املتحف لتحمل اسم املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب الله 

ثراه، احتفاًء بإرثه الثقايف ودوره يف مّد جسور التواصل بني الدول، حيث ترسد »قاعة الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان ألوروبا والرشق األوسط« تاريخ تطور الزراعة عرب العامل وما نتج 

عنها من منو اجتامعي وثقايف واقتصادي وحضاري، مهد إىل تشكيل العامل الحديث كام نعرفه 

اليوم.

إصدارات خاصة مبناسبة عام زايد:

أصدرت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي كتاباً باللغة العربية بعنوان »أصوات من اإلمارات« 

توثيقاً للقصص التي عارصها الرعيل األول الذي شهد تأسيس دولة اإلمارات العربية املتحدة 

خالل عهد املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وكتاب 

»كلامت القائد: الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان« الذي يسلط الضوء عىل مختارات من أقوال 

مأثورة للقائد املؤسس، والتي متت ترجمتها من اللغة العربية إىل عدة لغات.

الحوارات وورش العمل:

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي يف اللوفر أبوظبي برنامجاً ملناقشة قصائد املغفور 

له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،  التي تتناول الحضارة اإلنسانية 

والسالم. كام نظم متحف زايد الوطني سلسلة من الحوارات تستعرض قيم ومبادئ الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، والتي سرتويها قاعات املتحف. وتأكيداً عىل أهمية التعليم، نظّم 

جوجنهايم أبوظبي ورش عمل تعليمية للطالب إلثراء معلوماتهم حول الفن املعارص وتاريخه.

املعارض الفنية:

يحتفي املعرض الفني السنوي »نفحة من الرتاث« بذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

من خالل عرض أعامل فنية مستوحاة من حياة القائد وإرثه وقيمه، حيث كشف الفنان 

محمد الجنيبي يف معرض »رحلتي ملعرفة زايد« عن مجموعته الخاصة من املجالت والصحف 

العربية القدمية والنادرة التي احتوت صوراً للوالد املؤسس.

صل األول:  املقدمة
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تبذل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جهوداً لتعزيز مكانة اإلمارة باعتبارها وجهة ثقافية 

متميزة عىل الخارطة العاملية. وترمي الدائرة يف هذا الصدد إىل الحفاظ عىل تراث الدولة الرثي 

والرتويج له لجذب مواطني اإلمارات واملقيمني عىل أرضها والسيّاح، وكذلك استقطاب أرقى الفنون 

والفعاليات املوسيقية واملتاحف العاملية.

يحرص قطاع الثقافة عىل تحقيق العديد من األهداف الرئيسية وتعزيز اإلبداع الثقايف والفكري 

والفني من خالل تعزيز املشهد الثقايف الحيوي ووضع الربامج التي تشجع عىل املشاركة، وتعزيز 

القراءة يف املكتبات، وأخرياً تدريب الكوادر املواطنة يف مختلف مجاالت التخصص وصقل كفاءات 

مبدعة للقطاع.

وتهدف الدائرة أيضاً إىل تعزيز الثقافة واالرتقاء بها من خالل وضع مجموعة من السياسات 

واللوائح واآلليات لحامية تراث أبوظبي والحفاظ عىل مقتنيات اإلمارة وتعزيزها وترسيخ مكانتها، 

فضالً عن إجراء األبحاث وعمليات التوثيق للرتاث غري املادي لإلمارة وتوثيقه ونرشه والرتويج له، 

باإلضافة إىل وضع برنامج شامل لدمج الفن والرتاث يف املناهج التعليمية.

وتُعد املتاحف واملكتبات واملواقع الثقافية والفعاليات والربامج التي تطرق إليها هذا التقرير من 

األركان الرئيسية لتحقيق هذه األهداف، حيث سيساعد تطوير املتاحف يف اإلمارة عىل زيادة 

املجموعات الفنية، فضالً عن إطالق منصة لتطوير الرتاث والسياحة الثقافية والتشجيع عىل نرش 

املهن الثقافية بني األجيال الشابة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. وعالوة عىل ذلك، عملت 

دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عىل مدى سنوات عديدة عىل إعداد األبحاث واملصادر بغية 

توثيق املواقع األثرية واملباين التاريخية التي ورد ذكرها يف هذا التقرير وحاميتها سعياً للحفاظ 

عىل الرتاث الرثي للدولة. ويهدف هذا التنوع يف معارض اإلمارة وبرامجها وفعالياتها إىل تعزيز 

مشاركة املجتمع ككل يف مشهدها الثقايف املزدهر.

رؤية قطاع الثقافة

صل األول:  املقدمة
الف

17 16

ي
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مقارنة بعامزيادة بنسبة  اإلج�يل أك
 من 147 ألف
زائر للمكتبات
يف عام 2018

اسم املكتبة: 
مكتبة الوثبة

  2018
أك� من 11,200
املوقع: أبوظبي

نسبة الزيادة عن عام 2017

اسم املكتبة: 
مكتبة حديقة الباهية

  2018
أك� من 16,500
املوقع: أبوظبي

120%
نسبة الزيادة عن عام 2017

اسم املكتبة: 
مكتبة املرفأ

  2018
أك� من 10,200
املوقع: أبوظبي

137%

419%
نسبة الزيادة عن عام 2017

اسم املكتبة: 
مكتبة زايد املركزية 

  2018
أك� من 62,600

�املوقع: الع

113%
نسبة الزيادة عن عام 2017

اسم املكتبة: 
مكتبة منتزه خليفة

  2018
أك� من 22,100
املوقع: أبوظبي

33%
نسبة الزيادة عن عام 2017

اسم املكتبة: 
مكتبة مركز مزيد التجاري

  2018
أك� من 24,300
املوقع: أبوظبي

نسبة الزيادة عن عام 2017

1199%

176%2017

2021

زوار المواقــع الثقافيــة
2018الرئيســية لعــام

المراكز 
المجتمعية

المواقع 
التاريخية المتاحف

أكثر من
257,000 

أكثر من
310,000

أكثر من
1,100,000 

 1.67 مليون

1,259,000

زائر زائر زائر

 زائر للمواقع الثقافية في 2018

زائر لمتحف اللوفر أبوظبي منذ 
افتتاحه في نوفمبر عام 2017، 
أكثر من مليون زائر في 2018 

أكثر من

أكثر من زيادة بنسبة

مقارنة بعام 2017

92%



سية 2018
ث الرئي

ين:  األحدا
صل الثا

الف

23 22

ي
سياحة - أبوظب

دائرة الثقافة وال

شّكلت منطقة الحصن انطالقاً من موقعها وسط مدينة أبوظبي اللبنة األساسية ألنشطة 

التوسع العمراين التي غرّيت املدينة بوترية متسارعة لتتحول من مستوطنة اعتمدت عىل صيد 

اللؤلؤ إىل إحدى أروع املدن العاملية الحديثة. وتتألف املنطقة من أربعة مباٍن مرتابطة، وهي 

قرص الحصن واملجّمع الثقايف واملجلس االستشاري الوطني وبيت الحرفيني.

يقف قرص الحصن، أقدم مْعلَم تاريخي يف إمارة أبوظبي، شاهداً عىل مايض أبوظبي لريوي لنا 

قصصاً عن دبلوماسية اإلمارات وتاريخها وتقاليدها ومن عاش بني أركان قرص حاكمها. ويعد 

املجلس االستشاري الوطني رمزاً لوحدة دولة اإلمارات العربية املتحدة، بينام ميثل »بيت 

الحرفيني« مركزاً للرتاث الثقايف املعنوي لدولة اإلمارات التي تعمل عىل استدامته. أما املجّمع 

الثقايف، فيطل شامخاً وشاهداً عىل أوىل إنجازات الدولة الناشئة. ونظراً لكونه املركز الثقايف 

األول يف الدولة، فهو مبثابة موطن للحياة الثقافية واالجتامعية يف مدينة أبوظبي الحديثة.

منطقــة الحصــن
معلم تاريخي

يعد قرص الحصن أقدم بناء تاريخي يف مدينة أبوظبي ومقراً لألرسة الحاكمة عىل مدار سنني 

عدة. وقد واجه هذا املوقع األثري البارز تحديات الزمن وأصبح شاهداً عىل تحول مدينة 

أبوظبي من مجتمع ساحيل صغري إىل مدينة عاملية. قام قرص الحصن طوال القرون املاضية 

بأدوار كثرية، حيث كان املوئل الحصني، ومقراً للحكم وإقامة األرسة الحاكمة، فضالً عن دوره 

كمركز مجتمعي. ويقف قرص الحصن اليوم ليضم بني جنباته العديد من األرسار ليبوح بها. 

الحصن الداخيل

يروي الحصن الداخيل العديد من األحداث التاريخية التي شهدتها جدرانه واملنطقة خارجها، 

حيث ينقل لنا تجربة الحياة اليومية داخل الحصن موضحاً كيف كان هذا املكان مقراً 

لألرسة الحاكمة ومركزاً حيوياً لإلدارة. وقد تم إحياء هذه األحداث من خالل األفالم والعروض 

التفاعلية والقصص التاريخية الشفهية، باإلضافة إىل مجموعة من املقتنيات األصلية املتوارثة.

قصــر الحصن
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نقطة التحول

كانت اللحظة املحورية يف تاريخ املنطقة قبل أكرث من 250 عاماً، عندما تم وضع حجر 

األساس لقرص الحصن لتتغري حينها نظرة أبناء اإلمارات إىل جزيرة أبوظبي تغرّياً جوهرياً، 

وكذلك طريقة استغاللهم لهذه الجزيرة الواقعة عىل شواطئ الخليج بعدما ظلت لعدة سنني 

طي النسيان.

ومنذ تلك اللحظة، انتقل حكم اإلمارة الذي كان يتمركز يف الصحراء إىل الساحل، فشهدت 

املنطقة تحوالً تاريخياً مهامً مل يحدث لها من قبل. ونظراً للطابع الرمزي الذي يتسم به هذا 

القرار، أصبح الحصن رمزاً لالستقرار الذي قام عليه الحكم وحكام قبيلة بني ياس.

القرص الخارجي

ساهمت الربامج واألنشطة التي تم إطالقها عىل مدار العام 2018 يف إعادة إحياء القرص الذي 

بُني خالل أربعينيات وخمسينيات القرن املايض. ميكن للزوار اليوم التجول داخل قرص الشيخ 

شخبوط بن سلطان آل نهيان واالستامع إىل الحكايات التي يرويها لهم من سكنوه يوماً، كام 

ميكنهم استكشاف املقرات الخاصة بالشيخ شخبوط وإرسال رسالة السلكية واالنضامم إىل 

مجلس الحاكم وعيش املايض.

القرص الجديد

كان القرص الجديد، الذي يعادل حجمه ثالثة أضعاف قرص الحصن، مبثابة رمٍز للحقبة 

الجديدة التي شهدتها اإلمارات، وعانت خاللها أوقاتاً عصيبة من الكساد الكبري وانكامش 

سوق اللؤلؤ، ولكنها استطاعت االنتقال مجدداً إىل مرحلة تحمل األمل، وتتطلع للمستقبل 

املرشق.

وقد ساعدت التطورات عىل تحويل الحصن إىل قرص ميكن من أداء األعامل اإلدارية للمدينة، 

وتعزيز العالقات اإلقليمية والدولية مع بزوغ نجم أبوظبي يف سامء الساحة العاملية. وخالل 

هذه الفرتة، توافد عىل القرص كبار الشخصيات من السياسيني واملسؤولني لتعلو بذلك مكانة 

أبوظبي وسط املنطقة. 

يتكون القرص الجديد من جناحني واسعني وأبراج وفناء كبري. ويتجىل يف الجانب املعامري 

للقرص مدى الرقي الذي متيز به أسلوب الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، إىل جانب كونه 

مناسباً وعملياً.

وتعكس التحسينات التي خضع لها الحصن البنية التحتية التي أرست عليها اإلمارة قواعدها، 

حيث أصبح الحصن مصدراً للفخر والتفاؤل لدى اإلماراتيني. ولذلك، يحظى الحصن اليوم 

بأهمية بالغة كونه ميثل أداة ربط قوية بني تاريخ اإلمارات وحياتها املعارصة.

فعاليات األسبوع االفتتاحي

مثّلت فعاليات إعادة افتتاح قرص الحصن، أقدم وأهم موقع تاريخي يف أبوظبي، الحدث 

األبرز خالل العام 2018، حيث قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آِل نهيان، ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، بإعادة افتتاح 

منطقة الحصن التي تتألف من أربعة مباٍن مرتابطة، وهي قرص الحصن، واملجلس االستشاري 

الوطني، واملجّمع الثقايف، وبيت الحرفيني.

وتجول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آِل نهيان داخل الحصن برفقة أفراد من األرسة 

الحاكمة وبعض الحضور لالطالع عىل أعامل الحفاظ والرتميم بالقرص باعتباره متحفاً يجسد 

تاريخ إمارة أبوظبي.

شملت الجولة أيضاً معرض »الفنانون واملجّمع الثقايف: البدايات« الذي يعرض أعامالً فنية 

ملجموعة من الفنانني اإلماراتيني، وبيت الحرفيني الذي يعرض مجموعة من الحرف اليدوية 

اإلمارتية التقليدية. كام حرض االفتتاح الرسمي وفود رفيعة املستوى من الصني والهند وإيطاليا 

وفرنسا واململكة العربية السعودية.

وامتد حفل االفتتاح ألسبوع كامل جرى خالله إطالق العديد من الربامج العامة بدءاً من 

االستعراضات الجوية لفريق »فرسان اإلمارات« وعروض الحرف اليدوية التقليدية، ورسد 

القصص التي تروي تاريخ أبوظبي العريق.

احتفاالت املعامل الحرضية	 

شكلت منصة الحصن فرصة مالمئة للحرفني املهرة خالل األسبوع االفتتاحي الستعراض 

مهاراتهم من الفنون والحرف التقليدية التي تشتهر بها أبوظبي وسط أجواء تعكس روح 

التعاون واملساعدة يف نرش الثقافة اإلماراتية.

وضمت الفعاليات التي تستكشف مالمح التاريخ والثقافة اإلماراتية بعض الحرف، مثل: 

صناعة الحبال، وصناعة شباك الصيد، وحرفة الخوص، والعزف عىل آلة الربابة، وإنتاج األسامك 

املمحلة، وتربية الصقور. كام استمتع الزوار مبشاهدة عروض اليولة، وتناول أفخر أنواع القهوة 

العربية يف بيت القهوة الذي أنِشئ حديثاً. 

جناح الحصن	 

يقدم جناح الحصن تجربة شاملة فريدة من نوعها، حيث ميكن للزوار مشاهدة املوقع بزاوية 

180 درجة بدءاً من منطقة املطاعم يف املجمع الثقايف وحتى بيت الحرفيني داخل موقع 

الحصن، ثم قرص الحصن، واملجلس االستشاري الوطني.

يتعرف الزوار خالل تجولهم يف هذا الجناح عىل قصة الحصن والنمط املعامري املتبع يف 

إنشائه ومدى تأثره بتاريخ أبوظبي، كل ذلك مصحوباً بعروض أداء تسلط الضوء عىل الثقافة 

اإلماراتية.

املجلس االستشاري الوطني

لطاملا كان »املجلس« أحد القواعد األساسية للتقاليد اإلماراتية، ومقراً للمناقشات وصنع 

القرارات. ففي عام 1968، أسس املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 

الله ثراه، املجلس خارج أسوار قرص الحصن الذي أتاحت أروقته املجهزة بجميع الوسائل 

الحديثة فرصة الستقبال الضيوف. وشهد قرص الحصن لحظة فاصلة يف تاريخ دولة اإلمارات 

العربية املتحدة وشعبها عندما تحول مبنى املجلس ليصبح املجلس االستشاري الوطني 

بهدف عقد النقاشات واملفاوضات حول وحدة اإلمارات تحت علم واحد. وبعد تأسيس دولة 

اإلمارات العربية املتحدة يف الثاين من ديسمرب عام 1971، استضافت هذه القاعة التاريخية 

املجلس الوطني االتحادي للدولة.
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افتُتح املجّمع الثقايف خالل العام 1981 تنفيذاً لتوجيهات املغفور له بإذن الله، الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بهدف تعزيز الوعي الثقايف. وقد حظي املجّمع الثقايف 

بشهرة واسعة عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل كوجهة القت استحساناً عاملياً يف مجايل الثقافة 

والفنون. كام اكتسب املبنى ذاته مكانة بارزة باعتباره معلامً تراثياً حديثاً، حيث تم تسجيله 

كأحد أهم موارد الرتاث الثقايف اإلمارايت. وبالتايل، أصبح من بني املواقع األوىل التي ُسّجلت 

كموقع ترايث حديث يف سجل البيئة التاريخية الخاص بإمارة أبوظبي.

وإىل جانب أعامل الحفاظ التي يخضع لها قرص الحصن كمعلم ترايث، روعي يف األعامل 

الرتميمية للمجّمع الثقايف أن تتامىش مع خطط أبوظبي الشاملة للتطوير، والتي تتمثل يف 

تكثيف الحفاظ عىل املواقع الثقافية، وإعادة إحياء املعامل الرتاثية لإلمارة واستدامتها ليستمتع 

بها الزوار. وقد شكلت عملية حفظ املجّمع الثقايف وترميمه أحد العنارص األساسية يف برنامج 

أعامل الحفاظ الشامل الخاص مبنطقة الحصن، مام يعكس تحول أبوظبي من مدينة تقليدية 

إىل مدينة حرضية معارصة.

كان إلعادة افتتاح املجّمع الثقايف خالل العام 2018 أثٌر عظيٌم نظراً لكونه نقطة محورية يف 

تاريخ العامرة الحديثة واملعارصة لدولة اإلمارات وثقافتها وفنونها البرصية واألدائية ومركزاً 

ألول مكتبة أطفال باملنطقة. واستهلت فعاليات إعادة االفتتاح مبعرض »الفنانون واملجّمع 

الثقايف: البدايات« الذي ضّم أعامالً فنية رائعة لثامنية عرش فناناً إماراتياً، وتنظيم معرض 

»انعكاسات« الذي شهد تناغامً بني األعامل الفنية واألعامل املعروضة داخل املبنى، فضالً عن 

عرض نظرة ثاقبة عىل برنامج »الفنان املقيم« باملجمع الثقايف.

اختتام أسبوع إعادة افتتاح المجّمع الثقافي 
بعروض األداء التالية:

نصير شمة وفرقة »مشروع جلوبال«

ولد عازف العود نصري شمة يف العراق، وعمل أستاذاً للعود يف املعهد العايل للموسيقى 

بجامعة تونس، ثم أّسس بيت العود العريب  يف أبوظبي. انضم نصري شمة إىل فرقة »مرشوع 

جلوبال« التي تضم مجموعة متنوعة من الفنانني األداء الذين ميزجون بني موسيقى الرشق ، 

والتأثريات املوسيقية العاملية املختلفة.

سالم شكري العطاس

بدأ الشاعر اإلمارايت صاحب الـ 25 ربيعاً مسريته الفنية يف إلقاء الشعر عام 2012. وحاز 

عىل العديد من الجوائز الشعرية يف مختلف املسابقات. كام شارك سامل يف تقديم فعاليات 

الدورة األوىل من مهرجان أبوظبي الدويل للشعر يف دورته األوىل، فضالً عن إقامته للعديد من 

الورش الفنية إللقاء الشعر.  ونظراً لكونه متحدثاً متميزاً، شارك سامل يف مجموعة متنوعة من 

الفعاليات والعروض الفنية والشعرية يف الواليات املتحدة والكويت.

ذاكرة األغنية اإلماراتية

خالد محمد	 
بعد أن ذاع صيته يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الخليج يف مثانينيات القرن 

العرشين، سجل الشاعر وامللحن اإلمارايت خالد محمد ما يزيد عىل 200 أغنية منذ بداياته 

الفنية. وبفضل ذكائه ومهارته يف استخدام التقنيات الفنية آللة العود. استطاع خالد إدراج 

قصائد املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومحمد 

بن سوقات وكميدش بن نعامن والكثريين غريهم ضمن أعامله الفنية. ويتميز خالد 

بقدرته عىل إحياء األغاين الرتاثية اإلماراتية وتأديتها بأسلوبه الخاص وشارك يف العديد من 

الفعاليات عىل املستويني املحيل والدويل.

فاطمة زهرة العين	 
بدأت الفنانة اإلماراتية فاطمة مسريتها الفنية يف تسعينيات القرن املايض، وسجلت العديد 

من األلبومات الغنائية مع رشكات إنتاج خليجية وعربية. وبجانب براعتها يف العزف عىل 

آلة العود، متتلك فاطمة صوتاً صادحاً وسط الساحة الفنية اإلماراتية. وقد أطلقت فاطمة 

ألبومها األخري تحت عنوان »جازيتني«، بينام أصدرت أحدث أغانيها املنفردة تحت عنوان 

»آه يا وييل« و«يا وجودي« إحياًء لألغاين اإلماراتية القدمية

اء
ألد

ض ا
رو

األخوان شحادةعـ

ألبروز مجاز

سعاد ماسي تريو

يوسف ياسين افتح يا سمسم

يُشكل بيت الحرفيني الذي يجاور قرص الحصن واملجّمع الثقايف محوراً رئيساً ضمن الجهود 

الرامية إىل صون ورفع الوعي حول الرتاث املعنوي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. ويف 

عام 2011، أدرجت منظمة اليونسكو حرفة السدو )النسيج البدوي( ضمن الرتاث الثقايف غري 

املادي للبرشية الذي يحتاج إىل صون عاجل؛ ولهذا، يقوم بيت الحرفيني بدور ريادي يف حامية 

ودعم هذا املوروث اإلنساين واملهارات الحرفية القيّمة ودعم مامرسيها.

المجمــع الثقافــيبيــت الحرفييــن
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بتوجيهات من املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تأسس 

متحف العني يف عام 1969 ليضم اآلثار املكتشفة من مختلف املواقع األثرية باملنطقة. 

وتشمل هذه اآلثار أدوات مصنوعة من حجر الصوان ورؤوس السهام التي تعود تقريباً 

لأللفية السادسة قبل امليالد، والتي بدورها أتاحت للزوار فرصة تتبع تاريخ منطقة العني منذ 

العرص الحجري وحتى تأسيس دولة اإلمارات العربية املتحدة.

كان املتحف، يف بادئ األمر، يقع يف قرص الشيخ سلطان بن زايد، وذلك قبل نقله إىل جوار 

حصن سلطان عام 1971، والذي شغل موقعاً مميزاً وسط قرية أو حارة العني قدمياً بفضل 

موقعه عىل الجانب الرشقي لواحة العني. ويُعد الحصن من أهّم املباين التاريخية املوجودة 

يف املنطقة، حيث يرجع تاريخه إىل حكم عائلة آل نهيان ملدينة العني منذ نهاية القرن التاسع 

عرش. وبفضل صونه والحفاظ عليه حتى اليوم، يعترب الحصن أحد أهم املعامل األثرية الجاذبة 

للسياح يف منطقة العني.

وتجري العمليات الرتميمية يف متحف العني وحصن سلطان منذ العام 2018، ومن املقرر 

إنجازها يف الربع األخري من العام 2020.

واستعراضاً لوصف املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيًب الله ثراه، 

لشكل البناء األصيل للمتحف، أكد ويل عهد أبوظبي ونائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائالً: » إن 

املغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اهتم بتأسيس متحف يف وقت 

مبكر من قيام الدولة، برؤية سديدة يف التوجه إىل توثيق الرتاث والتاريخ واالهتامم باآلثار«. 

وبهذه الطريقة، عكس املرشوع تطبيق الحداثة يف كل أنحاء اإلمارة محققاً التوازن بني القديم 

والحديث.

وعند االنتهاء من إعادة ترميم املتحف وتطويره، ستتوفر مساحة إضافية تسمح بإقامة العديد 

من املعارض الفنية الدامئة واملؤقتة والورش التعليمية واألماكن اإلدارية ومقهى ومتجر للهدايا 

التذكارية. وتتناول الخطة أيضاً استغالل الساحة الخارجية للمتحف وإنشاء موقف جديد 

للسيارات وترميم حصن سلطان التاريخي.

كام يهدف مرشوع تطوير املتحف إىل تعزيز املكانة الثقافية لهذا املوقع التاريخي من خالل 

إتاحة الفرص إلجراء األبحاث العلمية، والحفاظ عىل الرتاث، واالستفادة من التقنيات الحديثة 

لتحسني عرض املجموعات الفنية.

ــف العين متح
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ــادات إبداعية اقتص

بيت 
ة لقهو ا

بيت 
الحرفييــن

بيت القهوة

يعد تقديم القهوة العربية أحد التقاليد اإلماراتية الشائعة منذ قرون قدمية. ومبا أنها جزٌء 

ال يتجزأ من االحتفاالت ورمٌز للوحدة، يتيح بيت القهوة اليوم لزواره فرصة االستمتاع 

بتجربة إعداد القهوة العربية وتقدميها عىل الطريقة التقليدية. وتعكس أهميتها االجتامعية 

والسياسية والثقافية روح املجتمع اإلمارايت كام نعرفه اليوم.

الربنامج التدريبي

لضامن أداء دور صانع القهوة واملضيف، تم إعداد برنامج للتدريب عليهام وتأهيل املتدربني 

لتقديم أفضل أداء. ويشمل الربنامج تدريب صانع القهوة عىل الطرق التقليدية املتبعة يف 

إعداد القهوة وخطواتها، وتدريب املضيف عىل طريقة التواصل والتعامل مع الزوار من خالل 

نص معني.

بيت الحرفيني

تُشري األعامل اليدوية املعروضة يف بيت الحرفيني إىل العالقة بني الحرفيني اإلماراتيني واملوارد 

الطبيعية املتوفرة محلياً. فبفضل البيئة املتنوعة التي تزخر بها دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، لعبت صحراء اإلمارات وواحاتها وسواحلها وبحرها دوراً كبرياً يف تزويد الحرفيني 

باملهارات الالزمة لتلبية احتياجاتهم العملية واالقتصادية، حيث تعكس األعامل اليدوية التي 

تعتمد عىل مثل هذه املهارات اإلحساس الفني املتأصل. وعىل مر القرون، يتضح أن الرتاث 

غري املادي الذي تم حفظه ال يعتمد عىل املهارات العملية فقط، بل يرتكز أيضاً عىل القيم 

املجتمعية للُهوية اإلماراتية. وسعياً الستحضار الحرف التقليدية من املايض إىل قلب الثقافة 

املعارصة، يقدم بيت الحرفيني دوراٍت تدريبية وورشاً تعليمية وفعالياٍت عامة كذلك.
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ستوديو التصوير

افتتح املركز املجتمعي الفني مبنارة السعديات يف عام 2018 »ستوديو التصوير« بهدف 

إطالق مبادرة للتصوير الفوتوغرايف عىل املستويات املحلية واإلقليمية والدولية. ويتمثل دور 

االستوديو يف استضافة معارض التصوير الفوتوغرايف التي تتناول املوضوعات املجتمعية كجزء 

من جدوله السنوي الزاخر باألنشطة والفعاليات.

ويعمل هذا االستوديو أيضاً عىل تعزيز النمو الفني للمصورين الفوتوغرافيني داخل أبوظبي 

وخارجها، حيث ستتم إقامة ورش عمل ودورات متخصصة تحت إرشاف وتوجيه مصورين 

محرتفني. وبجانب توفر استوديو لإليجار، هناك مساحة كبرية مخصصة إلقامة ورش عمل، 

وغرفة مكياج ومالبس، ومخترب رقمي.

وقد تّوج افتتاح استوديو التصوير مبعرض للمصور اإلمارايت جاسم العويض تحت عنوان 

»حضور الغياب«. وبعد مرور 20 عاماً عىل عمله يف التصوير الجنايئ »مرسح الجرمية«، ينفرد 

جاسم العويض اآلن بشهرته الواسعة كمصور إمارايت وثائقي معارص.

يو  د ستو
يــــــر لتصـو ا

عمل  وورش  دورات 
تحت إشــراف:

فيل
بورجيس

طارق 
حجاوي

منصور 
المناعي

جاسم 
العوضي

وسام 
زين عبد اهلل الهاشمي يوسف الحبشي

تصوير متوسط/
متقدم.

أساسيات التصوير 
الفوتوغرايف

أساسيات إضاءة 
االستوديو

إضاءة صور 
البورتريه

تصوير
املاكرو

دورة
تعديل الصوراحرتافية
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جوجنهايــم أبوظبــي

عاش املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يف قرص العني 

حتى عام 1966، ثم انتقل بعد ذلك إىل أبوظبي بعد توليه مقاليد حكم إمارة أبوظبي. واليوم 

يقدم القرص فكرة وافية عن الفرتة التي أقامتها األرسة الحاكمة فيه ودوره كمركز ثقايف يف 

املجتمع قبل اتحاد اإلمارات عام 1971. وقد شهد هذا القرص، الذي بُني عىل الطراز املعامري 

لواحة العني عام 1937، العديد من التغيريات الرئيسية التي خضعت لها الواحة منذ منتصف 

القرن العرشين.

افتتح قرص العني أمام الزوار خالل العام 2001 بعد خضوعه للتجديدات، حيث أضيفت 

خيمة عرصية تُشبه تلك التي يستقبل فيها الشيخ زايد ضيوفه تعبرياً عن كرم الضيافة العربية 

والرتاث اإلمارايت واحتفاًء بحياة البادية يف املايض.

متحف قصر العين

المتاحــف

يحتفي متحف قرص العني بكرم الضيافة والثقافة اإلماراتية من خالل فعالية »ترايث 

مسؤوليتي«، وهو برنامج موسمي يلقي الضوء عىل مختلف عنارص الرتاث اإلمارايت عرب ورش 

العمل وعروض األداء وسوق الِحرف اليدوية التقليدية. ويسلط املتحف أيضاً الضوء عىل 

املوروث الرتايث اإلمارايت من خالل احتفاالت الدولة باليوم العاملي للرتاث السمعي والبرصي 

التي تجري فعالياته يف شهر أكتوبر.

أما الربنامج املجتمعي التفاعيل »رمسة«، فيشكل جزءاً من الجهود املجتمعية التي يشهدها 

متحف قرص العني، ويعد أيضاً منصة أسبوعية يناقش فيها خرباء الرتاث اللهجة واألزياء 

اإلماراتية. وأثناء ذلك، تُقام ورشة عمل للحرف اليدوية لعدة أيام أسبوعياً، حيث يتعلم 

املشاركون صناعة التيل والخوص والسدو.

نظراً ملوقعه بني القارات الثالث أوروبا وآسيا وأفريقيا، من املؤكد أن يطرح جوجنهايم أبوظبي 

مجموعة واسعة ومتنوعة من اآلراء حول تاريخ الفن مع الرتكيز عىل اإلبداعات املحلية 

واإلقليمية والدولية، وذلك من خالل االحتفاء بأهم األعامل الفنية املعارصة وتسليط الضوء 

عىل إسهامات منطقة الرشق األوسط يف هذا املجال.

كام سيعرض املتحف جميع الوسائط الفنية املستخدمة منذ ستينيات القرن العرشين وحتى 

الوقت الحارض، إضافة إىل دوره يف التشجيع عىل البحث يف موضوعات مختلفة ال سيام 

املتعلقة بالتاريخ الفني ملنطقة الرشق األوسط يف القرن املايض والحايل. كام سيخصص املتحف 

أيضاً أعامالً تعكس دعمه للفنون املعارصة.

األعمال التكليفية

يعد فيلم »أبوظبي«، الذي أخرجته الفنانة املعارصة سارة موريس عام 2016، أول األعامل 

التكليفية التي تنضم إىل مقتنيات جوجنهايم أبوظبي الفنية. ويأخذ الفيلم، الذي تم عرضه 

يف منارة السعديات، املشاهدين يف رحلة برصية عرب أرجاء العاصمة. وتشتهر الفنانة سارة 

باستخدامها السينام البتكار صور متحركة لألماكن التي تحظى باهتامم عاملي واسع.

التعليم والمشاركة المجتمعية

أقيمت ورشة عمل لطالب جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة زايد )فرع أبوظبي وديب( يف 19 

فرباير 2018 تتناول التعريف مبتحف جوجنهايم أبوظبي. وقدم الفنان عمران قرييش عرضاً 

تقدميياً عن مجموعة أعامله الفنية، وشاركت الفنانة أتري جوبتا قصص الفنانني الهنديني »رايف 

فارما« و«كالبايث غانابايث سوبرامانيان«. كام عرض باتريك دي فلوريس أحد األعامل املميزة 

للفنانة التايلندية املعارصة »فابتاوان سواناكود«.

ويف فصل الخريف الدرايس لعام 2018، وكجزء من الدورة الجامعية القصرية التي تدور حول 

تاريخ الفن والدراسات التقييمية والفنون الجميلة، شارك طالب من جامعة الشارقة وجامعة 

زايد يف أحد الربامج التعليمية التي يديرها فريق عمل متحف جوجنهايم أبوظبي.

كام حرض طالب الفنون من جامعة الشارقة وجامعة زايد أحد الربامج التعليمية املنعقدة يف 

منارة السعديات واملصاحبة لعرض فيلم »أبوظبي«. وخالل العرض التقدميي الذي استغرق 45 

دقيقة، قّدمت الفنانة سارة موريس رشحاً تفصيلياً عن دورها.

جوجنهايم أبوظبي: سلسلة حوارات الفنون

شكل العمل الفني »جنة الداخل« )2014( لفنان املنمنامت »عمران قرييش« محور الجلسة 

النقاشية.

وتناولت املحارضة التي ألقاها األستاذ صالح حسن بعنوان »ريادة الحداثة: إبراهيم الصلحي« 

املسرية الفنية لرائد الفن الحديث يف السودان، الفنان إبراهيم الصلحي.

نظم جوجنهايم أبوظبي جلسة نقاشية بعنوان »املبادالت العابرة للثقافات /     املامرسات 

التجريبية: روابط الفن املفاهيمي من ستينات القرن الـ 20 حتى الوقت الحارض« بني الفنان 

اإلمارايت محمد كاظم، ود. دوروثيا فان دير كويلني، الستكشاف الشبكات الفنية التي طّورت 

مامرسات الفن املفاهيمي منذ ستينيات القرن املايض وحتى الوقت الحارض، وباألخص يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وضمن فعاليات »فن أبوظبي«، شاركت الفنانة سارة موريس يف حوار مع فيليب تيناري، 

مدير مركز أولينز للفن املعارص يف بكني، ملناقشة مصدر إلهامها وأسلوبها الفني املتفرد.
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يروي هذا املتحف سرية حياة املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

)2004-1918(، ويحتفي بذكراه بصفته القائد املؤسس لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 

ونظراً لكونه املتحف الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة، سيلقي الضوء أيضاً عىل 

التاريخ الطبيعي واإلنساين لألمة عىل مر العصور، وصالتها مع منطقة الرشق األوسط 

والعامل أجمع. 

المبادرات
تولت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إجراء خمسة مرشوعات بحثية يف عام 2018، والتي 

تركز عىل ثقافة اإلمارات الشاملية وتقاليدها من خالل التاريخ املريئ والشفهي. ومن املقرر أن 

تستمد اثنتان من صاالت العرض داخل املتحف موضوعاتها من نتائج هذه الدراسة التي تأيت 

تحت عنوان »الرتاث جوهر املستقبل«.

برامج التعليم والتوعية
أقام متحف زايد الوطني يف عام 2018 برنامجني تفاعليني ملعرض »الحج: رحلة يف 

الذاكرة« ومهرجان »أم اإلمارات: امللتقى«. 

كام أبرم املتحف العديد من اتفاقيات التعاون مع عدة جامعات إماراتية، منها 

جامعة زايد وجامعة الشارقة، والجامعة األمريكية يف الشارقة، وذلك بهدف إقامة 

متحــف زايــد الوطني

برامج تفاعلية يشارك فيها مجموعة كبرية من الطالب.
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ــر أبوظبي اللوف
“أجمـــــل متحــــف فــي العالــــــــم”

مجلــة الفنــون الجميلــة

افتُتح يف نوفمرب 2017، وهو املتحف العاملي األول من نوعه يف العامل العريب وأول ما تم افتتاحه يف القرن الحادي 

والعرشين. وبحلول الذكرى السنوية األوىل عىل افتتاحه يف 11 نوفمرب 2018، استقبل املتحف ما يزيد عىل مليون 

زائر حيث يجذبهم أنفاس مجموعته الفنية املتنامية باستمرار والدامئة يف صاالت عرضه الرئيسية، فضالً عن املعارض 

املتعددة املؤقتة، وتصميه املعامري الرائع. كام يعمل املتحف عىل بناء التفاهم عرب الثقافات حيث يرسد رواية عاملية 

من خالل قصص تتحدث عن اإلبداع البرشي. 

كام ميثل املتحف أحد الركائز املهمة لرؤية أبوظبي لالستثامر يف قطاعات الثقافة والتعليم والسياحة. وقد حاز املتحف 

عىل العديد من الجوائز يف عام 2018 وأصبح من أكرث املوضوعات املتداولة يف الصحف الدولية، حيث أُشيَد به يف أكرث 

من 25000 مقالة صحفية.

وقد استندت اسرتاتيجية املتحف يف عام 2018 عىل ثالثة أركان رئيسية وهي: املجموعات الفنية واملحتوى، والزوار 

والتعليم، والتميز التشغييل.

المقتنيات واألعمال المستعارة واالستعارات محددة المدة

متكن اللوفر أبوظبي يف عام 2018 من اقتناء 13 عمالً فنياً أثرياً، واستقبال 40 عمالً مستعاراً 

استثنائياً من 13 مؤسسة فرنسية مشاركة ومتاحف إقليمية وأخرى دولية ليصل إجاميل عدد 

األعامل الفنية املعروضة إىل 668 عمالً. وبفضل تنوع األعامل الفنية بني النامذج الثمينة 

القدمية والروائع العرصية، تعزز املقتنيات واألعامل املستعارة الجديدة من الرواية العاملية 

التي تحكيها املجموعة الفنية وتضمن للزوار الوجود الدائم ملا يذهلهم ويلهمهم. وكجزء 

من أول عملية استعارات كبرية محددة املدة ملتحف اللوفر أبوظبي وبالتعاون مع رشكاء 

املتاحف الفرنسية، قام املتحف بتحديث معروضاته الفنية من خالل تنظيم معرض كبري يضم 

صاالت عرض تجمع بني الفن الحديث واملعارص. كام تم مد فرتة استعارة بعض األعامل الفنية 

لسنة إضافية بفضل شهرتها، مثل لوحة “حداد جميل” للرسام اإليطايل ليوناردو دافينيش من 

متحف اللوفر. 

تم ضامن الرشاكات الوطنية باألعامل املستعارة من املتاحف يف كل من العني، وديب، ورأس 

الخيمة، وأم القيوين واملؤسسات الدولية يف اململكة العربية السعودية. كام تم البدء يف ترميم 

متثال غزال يف عامن بالتعاون مع دائرة اآلثار يف األردن.

المعارض

تتيح املعارض املؤقتة للجامهري فرصة التعرف عىل لحظات محددة من الرواية العاملية 

للمتحف ولكن مبزيد من التفاصيل. كام يعرض املوسم الثقايف األول بعنوان “تباُدل فتَفاُعل” 

العالقات بني فرتات مختلفة من تاريخ الفن واملجتمعات. 

انطلق املتحف بافتتاح معرضني بعنوان “من لوفر إىل آخر” باالشرتاك مع متحف اللوفر و”كو 

الب: الفن املعارص واملهارات الحرفية” كجزء من الربنامج الثقايف اإلمارايت الفرنيس بعنوان 

“حوار مع اللوفر أبوظبي”. كام انطلق املعرض بعنوان »العامل برؤية كروية« بالرشاكة مع 

مكتبة فرنسا الوطنية من مارس وحتى يونيو 2018.

كام تضمن موسم الخريف للمعارض، استكامالً لربنامج “تباُدل فتَفاُعل”، معرضني بعنوان “من 

وحي اليابان: رواد الفن الحديث” بالتعاون مع متحف أورسيه )من سبتمرب حتى ديسمرب( 

و”طرق التجارة يف الجزيرة العربية: روائع آثار اململكة العربية السعودية عرب العصور” 

)من نوفمرب 2018 حتى فرباير 2019( بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني 

السعودية ومتحف اللوفر، إىل جانب عرض مجموعة من القطع األثرية من دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

كام استضاف متحف األطفال معرضاً بعنوان »الحيوانات: بني الواقع والخيال« )من سبتمرب 

2018 حتى يوليو 2019( لتجسيد شكل الحيوانات طوال تاريخ الفن يف جميع العصور 

واملناطق.

ومتّكن املتحف من خالل معرض “من وحي اليابان: رواد الفن الحديث” من توفري مساحة 

خاصة للمراهقني واليافعني بعنوان “مانجا الب” حول جاملية الفن الشعبي للامنجا، وقد 

استقبل املعرض أكرث من 30000 زائر. 

ــزوار والتعليمالمجموعــات الفنيــة والمحتــوى ال

إحصائيات الزوار

لطاملا كان تحقيق التوازن بني الجمهور املحيل والعاملي هو الهدف الذي يسعى إليه متحف 

اللوفر أبوظبي منذ إنشائه. ومن خالل استخدام أداة قياسية لتسجيل وتحليل بيانات الزائر، 

متكن املتحف من دراسة أرقام الزوار ومن الواضح أنه تم الحفاظ عىل التوازن عىل مدار 

العام األول للمتحف.

أصبح متحف اللوفر أبوظبي أحد املعامل الرئيسية التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العامل 

إىل أبوظبي، حيث بلغت نسبة السياح %59 من الزيارات املسجلة. فاملتحف يشجع السياحة 

إىل اإلمارة حيث يأيت الزوار من جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك الرشق األوسط وأوروبا وآسيا، 

والهند والصني واململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا ودول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت 

أكرب نسبة من الزائرين املسجلني. وبصفة عامة، تُشكل الهند أعىل نسبة من الزوار، سواء 

القادمني من الهند أم املقيمني يف اإلمارات.

ورسعان ما تأقلم املقيمون يف اإلمارات مع املتحف وجعلوه وجهة مفضلة لتمضية الوقت مع 

العائلة واألصدقاء، حيث ميثل املقيمون نسبة ٪41 من إجاميل عدد زوار املتحف، بينام يأيت 

الزوار اإلماراتيون يف املرتبة الثانية وهم يف تزايد مستمر منذ افتتاحه. وخالل الربع األخري، 

بلغت نسبة تكرار الزيارات للزوار اإلماراتيني 32٪.

يتساوى عدد الزوار من الذكور واإلناث، حيث يقضون متوسط ساعتني و19 دقيقة داخل 

املتحف يف الزيارة الواحدة، لتأيت نسبة رضا الوافدين بنحو 89%.

أصحاب الهمم

يستطيع جميع الزوار باختالف فئاتهم زيارة متحف اللوفر أبوظبي. ففي عام 2018، ركز 

املتحف عىل تحسني خدماته املقدمة لـ »أصحاب الهمم« من خالل إضافة املزيد من شاشات 

اللمس والخرائط إىل صاالت العرض الدامئة وتقديم جوالت حسية. وخالل أسبوع األمم 

املتحدة العاملي ألصحاب الهمم، تم توفري جوالت للطالب من مراكز إعادة التأهيل املحلية.

البرامج التعليمية

قدم الربنامج التعليمي الذي صممه املتحف العديد من املصادر التعليمية املجانية للزوار، 

مبا يف ذلك أدلة من الوسائط املتعددة وأدلة الجوالت الصوتية وكتيبات األنشطة واألدوات 

الفنية واملوارد اإللكرتونية. وبفضل هذا الربنامج الناجح، ِبيع دليل الوسائط املتعددة ألكرث من 

50000 زائر، وتم تنزيل أكرث من 25000 نسخة من التطبيق املجاين، وأُجِريت أربع جوالت 

جديدة للمعارض املؤقتة، باإلضافة إىل تسجيل 250 تعليقاً صوتياً عىل املجموعات الفنية أو 

املعارض بلغات متعددة )األملانية، املاندراين الصينية، الهندية، الروسية(.

ويف إطار جهود إرشاك املجتمع األكادميي األوسع، متت إقامة أكرث من 1000 جولة للمدارس 

والجامعات خالل عام 2018، حيث شاركت أكرث من 14 مدرسة )من الصف الثالث إىل الثاين 

عرش( يف جوالت أبوظبي والعني والظفرة. كام تم إطالق “دائرة املعلم” الستضافة 62 مدرسة 

حكومية وخاصة ومثاين جامعات داخل املتحف من أجل إقامة فعالية خاصة. ويف إطار 

الرشاكة املنعقدة مع مجلس أبوظبي للتعليم ووزارة الرتبية والتعليم، تلّقى املعلمون خالل 

“أسبوع التنمية املهنية” تدريباً حول قيادة جوالت إرشادية لصفوفهم تركز عىل املجموعة 

الفنية الدامئة ملتحف اللوفر أبوظبي.

البرامج الثقافية

استضافت الربامج الثقافية املقامة يف املتحف عىل مدار العام املايض 415 فناناً من 20 جنسية 

مختلفة لتقديم 115 عرضاً. وقد تم تسليط الضوء عىل “طرق التجارة يف الجزيرة العربية” 

)التي مثّلت جزءاً من افتتاح معرض “طرق التجارة يف الجزيرة العربية: روائع آثار اململكة 

العربية السعودية عرب العصور”(. ومع بداية احتفاالت الذكرى السنوية األوىل للمتحف، أقيم 

عدداً من ورش العمل وعروض األداء، واُختتمت يف ديسمرب مبهرجان “شعاع النور”. 

التوعية الوطنية والدولية

شارك املتحف، كجزء من حملته الرتويجية، يف 24 مؤمتراً عاملياً، مبا يف ذلك 10 يف اإلمارات 

وأخرى يف آسيا وشامل إفريقيا وأوروبا والواليات املتحدة. وشملت الفعاليات الرئيسية كل 

من محادثات معرض »آرت بازل« يف سويرسا، ومتحف +M يف هونغ كونغ، واملتحف الوطني 

للعصور الوسطى بفرنسا، ومعرض فرانكفورت الدويل للكتاب بأملانيا، وجامعة ييل يف الواليات 

املتحدة األمريكية. ويف شهر ديسمرب، أطلق املتحف معرضاً متنقالً لعرض املتحف أمام 

الجهات الحكومية يف أبوظبي والتعاون معهم.
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ــز التشــغيلي التمّي

التدريب والتوطين

تنص سياسة التدريب والتوطني الخاصة باملتحف عىل تعيني ٪46 من املواطنني اإلماراتيني، 

بينام تستحوذ عىل النسبة الباقية جنسيات مختلفة. وعليه، حظي املواطنون اإلماراتيون يف 

عام 2018 بفرص تدريب وتوظيف يف املتاحف الفرنسية الشهرية عرب االتفاق الحكومي املربم 

بني البلدين. كام تخرجت الدفعة الثانية من برنامج سفراء “امللتقى الحرصي للطلبة”.

الشراكات

تضم قامئة الرشكاء الرئيسيني ملتحف اللوفر أبوظبي خالل عام 2018 يف كوكبة من الكيانات 

الكربى، مثل االتحاد للطريان، بنك أبوظبي األول، مدينة مصدر، والسفارة اإلماراتية يف 

الواليات املتحدة، رشكة موراكس، رشكة "يف إم وير". وقد حصل أعضاء برنامج الوالء “نادي 

الفنون”، والذين وصل عددهم إىل 5000 عضٍو، عىل مزايا خاصة. كام متت إقامة رشاكات مع 

91 موزعاً يف مجال التجارة السياحية التي بلغ متوسطها ٪12 من مبيعات التذاكر. وشارك 

اللوفر أبوظبي يف خمسة معارض تجارية، مبا يف ذلك "سوق السفر العاملي" يف لندن و"سوق 

السفر العريب" يف ديب. وحرض ما يقارب 6000 مشارٍك يف 40 فعالية أقامها املتحف لصالح 

رشكاء القطاعني الخاص والحكومي، مبا يف ذلك املؤمترات وحفالت االستقبال املسائية وحفالت 

العشاء. وقد بلغ إجاميل عدد الزيارات الدبلوماسية الرسمية وزيارات كبار الشخصيات ما 

يقارب 400 زيارة إىل املتحف. 

الندوة الدولية

نظّم املتحف ندوته العاملية األوىل بعنوان »يف رحاب املتحف« كجزء من فعاليات الذكرى 

السنوية األوىل يف 10 و11 نوفمرب. وبالتعاون مع مدرسة “اللوفر”، تناولت الندوة موضوع 

املتاحف يف عامل معومل، وجمعت رواد هذا املجال ملناقشة علم املتاحف املُعارص يف الخطابات 

والجلسات النقاشية الرئيسية. وقد حرض الندوة أكرث من عرشين كياناً بارزاً من جميع أنحاء 

العامل، مبا يف ذلك “متحف اللوفر” يف باريس، ومتحف "آغا خان" يف تورونتو، و"املتحف 

الربيطاين" بلندن، ومؤسسة "جيه بول جيتي الخريية" يف لوس أنجلوس، وهيئة البحرين 

للثقافة واآلثار، ومتحف الحضارات اآلسيوية بسنغافورة، ومتحف بريوت الوطني يف بريوت. 

التسويق والترويج

تم دمج وسائل التواصل االجتامعي عرب اسرتاتيجية التسويق واالتصاالت الخاصة يف اللوفر 

أبوظبي. وخالل عام 2018، زاد عدد متابعي اإلنستجرام للمتحف بنسبة ٪56، فضالً عن 

املوقع اإللكرتوين الذي جذب 1.4 مليون زائر.

الجوائز

حصد متحف اللوفر أبوظبي عدداً من الجوائز والتقديرات املرموقة يف عام 2018. فقد حاز 

املتحف عىل 10 جوائز عن »معرض الطريق الفني« منها 4 من مهرجان »كان ليونز الدويل 

لإلبداع« عام 2018، فضالً عن جوائز مهرجان لندن الدويل، كام حصد املتحف 3 جوائز 

للتسويق اإلبداعي يف مهرجان ديب لينكس بجانب جوائز ايفي عن منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا .

وقد أُدرج املتحف يف قامئة مجلة تايم ضمن أفضل أماكن العامل يف عام 2018. كام حصل عىل 

جائزة املساهم الثقايف من جوائز غرازيا ستايل لعام 2018 .
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المواقــع الثقافيــة

االكتشــافات
مروح

استمرت أعامل التنقيب يف إحدى قرى جزيرة مروح العريقة التي تعود إىل العرص 

الحجري الحديث. تحتوي هذه املستوطنة التي يعود تاريخها إىل 8000 عام عىل 

أقدم التصميامت املعامرية تم اكتشافها حتى اآلن يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

وقد ركزت أعامل التنقيب هذه السنة عىل مبنى واحد يحتوي عىل مجموعة ثرية 

من األدوات الحجرية القدمية وأواين الجص املطلية. وال يزال هناك أكرث من %80 من 

مساحة املوقع التي مل يتم اكتشافها بعد عىل أن يتم الرتكيز عليها خالل السنوات 

املقبلة.

العين

تشتهر العني مبواقعها األثرية ومبانيها التاريخية وواحاتها التي أدرجت كأول موقع 

إمارايت عىل الئحة الرتاث العاملي يف منظمة اليونسكو وتحتوي عىل بقايا تعود إىل ما 

بني العرص الحجري الحديث وحتى اآلونة األخرية. وقد ركز علامء اآلثار التابعني لدائرة 

الثقافة والسياحة - أبوظبي أعاملهم عىل العديد من املواقع املهمة خالل عام 2018. 

ويعترب موقع »هييل 8« أقدم قرية زراعية معروفة يف البالد، كام سعت أعامل التنقيب 

املتجددة يف املوقع إىل فهم بيئة وتاريخ املوقع بشكل أفضل قبل بدء الزراعة منذ 

3000 قبل امليالد. ويف موقع قريب من »هييل 14«، اكتشف علامء آثار الدائرة قلعة 

عمرها 3000 وتعود إىل العرص الحديدي. وقد ركز عملهم عىل توضيح نظام التحصني 

الذي متيز به املبنى، باإلضافة إىل بعض املباين الداخلية. وبفضل استخدام أنظمة 

تحديد املواقع عرب األقامر الصناعية، متّكن العلامء من مسح املنطقة خارج القلعة 

واكتشاف العديد من الهياكل الجديدة، والتي من املحتمل أن يعود تاريخها إىل العرص 

الحديدي أيضاً.

كام ركزت األعامل يف الجبيب شامل العني عىل رسم الخرائط وفهم نظام الري باألفالج 

القديم. وأوضحت أعامل التنقيب عىل أن الفلج تم الحفاظ عليه بشكل جيد للغاية. 

وتتواصل األبحاث لتحديد عمر الفلج وكيف تغريت الظروف البيئية خالل 3000 سنة 

املاضية.

مسجد من العصر اإلسالمي األول

قدمت دراسة املكتشفات التي تم الحصول عليها من املسجد اإلسالمي القديم، الذي 

اُكتشف سابقاً بالقرب من مسجد الشيخ خليفة الجديد، دليالً آخر عىل أهمية العني 

خالل العرص اإلسالمي املبكر. ويتضح اآلن أن هذا املبنى يعترب أقدم مسجد معروف يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.. وتشري األبحاث التي أجريت عىل اآلثار املُكتشفة يف 

املوقع إىل أنه خالل القرنني التاسع والعارش من العرص الحايل حافظ سكان العني عىل 

شبكات التجارة عن بُعد مع مناطق بعيدة مثل الصني. 

جزيرة غاغا

أجرى علامء آثار البيئة التاريخية مسحاً وتحليالً للمكتشفات األثرية والرتاثية التي ُعرث 

عليها يف جزيرة غاغا. 

وقد ركزت األبحاث عىل توضيح تاريخ وطبيعية املنازل التاريخية التي أعيد ترميمها. 

كام كشفت دراسة عن وجود مستوطنة قريبة تعود إىل ما قبل 1500 سنة. ومن املقرر 

إجراء املزيد من البحوث والتنقيبات يف املوقع خالل عام 2019.
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التنشــيط

حفــظ العمــارة الترابية

األيــام المفتوحــة لعلــم اآلثار

قبو القطارة

تابعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي خالل 2018 سري العمل يف املرشوع األثري الواسع 

يف واحات العني، باعتبارها جزءاً من مواقع الرتاث العاملي املدرجة يف قامئة اليونسكو، حيث 

تشري الحفر والفتحات والخنادق يف بيت بن عايت إىل االستخدام الزراعي والصناعي لألرايض، 

وكذلك إىل االقتصادات التي متتعت بها هذه املواقع يف منطقتي هييل ورميلة.

وأظهرت االكتشافات الجيولوجية الناتجة عن أعامل التنقيب التواصل منذ العرص الحديدي 

وحتى يومنا هذا، وسلطت الضوء أيضاً عىل أهمية مدينة العني بني طرق التجارة اإلقليمية 

التي تعود إىل عام 1000 قبل امليالد.

نظّم معهد غيتي للحفاظ عىل الرتاث بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي دورة 

تدريبية دولية حول حفظ العامرة الرتابية، وذلك ملدة شهر واحد من 28 أكتوبر  إىل 22 

نوفمرب 2018 يف موقع الرتاث العاملي »العني«. وبفضل موقعها املتميز يف وسط املنطقة، 

تتمتع مدينة العني برثوة من العامرة الرتابية، حيث أثبتت اتباع أساليب صون متنوعة خالل 

العقد املايض مام يجعلها املكان املثايل للتدريب يف هذا املجال.

حرض الدورة اثنان وعرشون خبرياً يف مجاالت مختلفة من 11 دولة، والتي شملت علم اآلثار، 

والهندسة املعامرية، وحفظ الرتاث، والرتميم، والهندسة املدنية، والهندسة األرضية.

وركزت الدورة عىل تحسني العمل لحامية واستعادة العامرة الرتابية، وتوفري تدريب خاص 

وعميل للمشاركني ذوي الخربة املتوسطة يف هذا املجال. ونظراً لعدم توافر هذا النوع من 

التدريب إىل حد كبري يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا وجنوب آسيا، فقد كان الحارضون 

من تلك املناطق هم املستفيدون من املحارضات واملناقشات وجلسات املخترب واالجتامعات 

والزيارات واألنشطة امليدانية التي قادها الخرباء اإلماراتيون والدوليون.

وقد تعرّف املشاركون عىل مفاهيم الحفظ األساسية وأحدث االبتكارات يف مجال البحث 

والتكنولوجيا للحفاظ عىل العامرة الرتابية. وقد ساعد مامرسة السيناريوهات العملية من 

خالل العمل امليداين املشاركني عىل اكتساب نظرة ثاقبة حول الحلول متعددة التخصصات.

موضوعات الدورة:
نظرية ومبادئ الحفظ	 

تحليل مختربي وميداين للمواد الرتابية	 

األرض كامدة بناء، وطرق استخدامها وتكوينها	 

أدلة وأسباب تدهور البناء واملواد الهيكلية	 

سجالت التوثيق والتحليل	 

طرق الحفظ ومرشوعات التخطيط للحفظ والرتميم	 

طرق الحفظ العملية الهيكلية وغري الهيكلية	 

الصيانة واإلجراءات الوقائية	 

إقامة مرشوعات إعادة التأهيل واالستخدام املناسب للمباين الرتابية	 

رحلة ميدانية إىل سلطنة عامن للتدريب عىل حفظ املستوطنات الحرضية الرتابية	 

تم عقد العديد من األيام املفتوحة لعلم اآلثار يف مدينة العني خالل عام 2018. وأثناء ذلك، 

أتيحت الفرصة للطالب والعامة لسامع رشح علامء اآلثار التابعني لدائرة الثقافة والسياحة 

- أبوظبي حول أهمية عملهم وكيف تغري االكتشافات الجديدة من فهمنا للحياة القدمية يف 

أبوظبي. 
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المراكــز المجتمعيــة
ــتوديو الفنون س ــعديات منارة الس

برنامج منارة السعديات

تعد منارة السعديات مركزاً مجتمعياً ثقافياً يجمع تحت سقفه املحبني للفن بجميع مجاالته. 

ويسعى املركز إىل تقديم برامج مميزة تكون مصدر إلهام للمبدعني الشباب. وتشمل أبرز 

الفعاليات التي أقامها املركز يف عام 2018 كالً من: العروض السينامئية لألفالم العاملية 

الكالسيكية واملعارصة، أمسية مفتوحة أسبوعياً ملجتمع املوسيقى »املايكروفون املفتوح«، 

وورش عمل تفاعلية، والحوارات الهادفة »إند سمول توك«، وسلسلة أفالم إماراتية. وإضافة 

إىل ذلك، جاء إطالق استوديو التصوير الفوتوغرايف يف أكتوبر تتويجاً لهذا العام الزاخر 

بالفعاليات املميزة.

رواق رمضان
من 23 إىل 31 مايو 2018

استضاف »رواق رمضان« 7884 زائراً شاركوا يف مجموعة فريدة من األنشطة الثقافية 

الرمضانية، حيث استمتع الجميع مبجموعة متنوعة من ألعاب التسلية الشعبية املعروفة يف 

املنطقة )كريم، وحكم وجكارو(، واأللعاب التي تحظى بشعبية واسعة )باك مان، ومورتال 

كومبات، وغزاة الفضاء(، باإلضافة اىل ألعاب البليستيشن )فيفا(.

كام سلطت هذه الفعالية الضوء عىل أهمية القيم اإلسالمية خالل شهر رمضان الكريم من 

خالل عرض أعامل فنية تتضمن عروض أفالم وعروضاً موسيقية وتركيبات فنية وورش عمل 

ذات صلة. واستمتع الزوار أيضاً خالل أول أربعة أيام من »رواق رمضان« بتجربة تسوق 

فريدة، كام أضفت املؤسسات غري الربحية أجواًء مموجة بالظالل من خالل تقديم سوق 

قديم بلمسة عرصية نابضة بالحياة.

أبوظبي من خالل عيونكم
من 16 إىل 30 سبتمرب 2018

تعد مسابقة »أبوظبي من خالل عيونكم« منذ إطالقها عام 2008 منصة مثالية تجمع محرتيف 

وهواة التصوير الفوتوغرايف والفيديو، إضافة إىل مختلف املواهب يف مجاالت الكتابة والفنون.

ويف عام 2018، تقّدم ما يزيد عىل 4000 متسابق من أكرث من 90 دولة للمشاركة يف فئات 

املسابقة مختلفة. ومن بني كل هؤالء فاز 30 شخصاً.

أجنحة المكسيك
من 1 إىل 31 أغسطس 2018. 

جاب العمل النحتي »أجنحة املكسيك«، الذي صممه الفنان املكسييك خورخي مارين عام 

2010، العديد من دول العامل. كام تم عرضه يف منارة السعديات ملدة شهر.

برنامج منارة السعديات لمقتنيي األعمال الفنية

يدعم هذا الربنامج مقتنيي األعامل الفنية من جميع األعامر من خالل عرض أعاملهم، األمر 

الذي يساعد عىل تنمية السوق الفني واالقتصاد اإلبداعي داخل دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

رحلتي لمعرفة زايد
من 10 إىل 17 ديسمرب 2018.

تزامن هذا املعرض الفريد من نوعه مع احتفالية »عام زايد«، وقدم من خالله الفنان اإلمارايت 

الشاب، محمد الجنيبي، مجموعته الشخصية من املجالت والصحف العربية النادرة والقدمية، 

إذ تتصدر أغلفتها صور املغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 

وتتضمن مقاالٍت حول القائد املؤسس.

تأسس ستوديو الفنون يف منارة السعديات يف شهر نوفمرب 2017 ليكون مساحة فنية متنوعة 

تقدم برامج ودروساً تعليميًة فنية ودوراٍت تدريبية وورش عمل ومبادراٍت توعوية للطالب 

والكبار واألطفال واألرس يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

يضم ستوديو الفنون مساحات مخصصة لألطفال من جميع األعامر للمشاركة يف ورش عمل 

وأنشطة فردية وجامعية، ويشتمل عىل استوديوهات فنية مجهزة تجهيزاً كامالً للورش 

األسبوعية، كام يحتوي عىل مساحة تفاعلية مفتوحة للكبار؛ ما يجعله مكاناً مثالياً بأجواء 

إبداعية تحّفز عىل تعلم ومامرسة الفن.

وقد زار ستوديو الفنون 19017 شخصاً يف السنة األوىل، وشاركوا يف مجموعة واسعة من برامج 

إثراء الفنون.

كام سجل أكرث من 9914 طالباً يف الدروس وورش العمل، وشارك 357 طفالً يف املخيامت 

املوسمية، واحتضن حفالت أعياد ميالد لـــ589 طفالً، ونظّم فريق مختص من معلمي الفنون 

أكرث من 20 مناسبة فنية للرشكات الخاصة واملنظامت غري الحكومية.
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AL QATTARA ARTS CENTRE مركــز القطــارة للفنون
يعد مركز القطارة للفنون، الذي أعيد تجديده يف العام 2011 عىل الطراز املعامري املحيل، 

مكاناً مهامً لدراسة الفنون والثقافة ومامرستها وتعزيزها كذلك. ويقع يف محيط املركز أحد 

املعامل املعروفة، وهو »بيت بن عايت الدرميك« الذي يحتوي عىل برج وبيت سكني من 

الطوب اللنب، فضالً عن إطاللته الرائعة عىل مزارع أشجار النخيل املثمرة يف واحة القطارة. 

ويعمل املركز أيضاً كساحة فنية ملجتمع العني تُنظم برنامج املشاركة العامة الذي يدوم ملدة 

عام واحد لرعاية املشهد الفني وتطوير املواهب.

سينما القطارة
يقدم هذا الربنامج مجموعة متنوعة من األفالم القصرية والطويلة التي أنتجها صانعو أفالم 

من دولة اإلمارات العربية املتحدة والدول العربية وجميع دول العامل. ويوفر هذا الربنامج 

فرصة رائعة ملن يحرصون عىل استكشاف السينام اإلماراتية ومشاهدة عرٍض مختلٍف عن 

السينام التجارية.

أبرز األفالم التي عرضت خالل عام 2018: 

فيلم »أنوار روما« للمخرج عيل خالد، وهو فيلم يوثّق بطوالت املنتخب اإلمارايت لكرة 	 

القدم يف كأس العامل عام 1990 يف إيطاليا.

فيلم »سامء قريبة« للمخرجة نجوم الغانم، ويرسد قصة أول إماراتية تشارك يف 	 

مزاينات، ومزادات اإلبل، فاطمة عيل الهاميل.

فيلم »سبيل« للمخرج خالد محمود، ويروي قصة صبيني يكسبان املال من بيع 	 

الخرضاوات عىل جانب الطريق بالقرب من جبال رأس الخيمة.

معرض القطارة الصيفي
قّدم معرض القطارة الصيفي مجموعة أعامل فنية مختارة من مركز القطارة للفنون وكذلك 

لفنانني إماراتيني. ويحمل عمل كل فنان موضوعاً من اختياره، مبا يتيح للزوار معرفة وجهة 

نظره التي يتم نقلها يف كثري من األحيان من خالل رؤى خيالية تتميز بطابع واقعي.

عبري طباره، امرأة من قرص الحصن )2016(.	 

عائشة حسن الهاشمي، كلام اقرتبت ابتعدت )2018(.	 

سوزانا أرسيك إيكامير، الغضب الصامت )2012(.	 

»القبو األثري« بالقطارة
يتألف بيت بن عايت من منزل سكني وبرج من الطوب اللنب، ويتميز بإطاللة رائعة عىل 

مزارع النخيل يف واحة القطارة. ويعود تاريخ هذه املباين إىل تسعينيات القرن العرشين حينام 

أعيد بناؤها مرة أخرى داخل موقع املنزل القديم الذي يحمل االسم نفسه. وقد أجرت دائرة 

الثقافة والسياحة - أبوظبي العديد من األبحاث، باإلضافة إىل مبادرتها إلنشاء مركز القطارة 

للفنون داخل حدود تلك املباين.

ويقع مبنى املعرض يف الفناء الخلفي الشاميل لبيت عايت. وعىل الجانب الغريب للربج، هناك 

مبنى آخر يضم مجموعة من ورش العمل الفنية. وتتصل خنادق الخدمة العميقة التي 

شكلت جزءاً من املرشوع مبركز الطاقة الواقع بني الحافة الجنوبية ملجمع مباين بيت بن عايت 

وبني بساتني النخيل املجاورة. وتشكل هذه الخنادق أيضاً أساسات ملبان جديدة.

وكشف املرشوع أيضاً عن وجود خمس طبقات أثرية متتالية يعود تاريخها إىل الفرتة املمتدة 

بني العرص اإلسالمي املتأخر والعرص الحديدي. وُحفظت الرتكيبات الصناعية الخاصة بالعرص 

الحديدي، والتي شكلت الطبقة األوىل من هذا التسلسل يف املوقع. وتم االحتفاظ بها لعرضها 

عىل الجمهور يف القبو املعاد تصميمه ليتناول املعرض الذي يحمل اسمه »القبو األثري« 

موضوع التفسري األوسع لعلم اآلثار يف هذا املوقع خاصًة وواحات العني عامًة.

ويقدم »بيت بن عايت« مفهوماً حيوياً حول النشاط البرشي يف املنطقة خالل العقود القدمية، 

كام يعد من بني املواقع األوىل التي خضعت للدراسات األثرية داخل واحات العني. وتتمثل 

أهم املعامل األثرية لهذا املوقع يف الحفر والفتحات والخنادق املتصلة بكميات هائلة من قطع 

الخزف املتآكلة واملحطمة. ومن خالل هذه املعامل، يسلط املوقع الضوء عىل الطبيعة واألسس 

االقتصادية التي اعتمدت عليها مواقع ما قبل التاريخ يف منطقتي هييل ورميلة.
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سعى بيت العود ملواصلة ما حققه من اإلنجازات يف عام 2018، حيث نجح يف استقطاب 

مجموعة كبرية من الطالب فاقت عدد املقاعد الشاغرة لديه، فضالً عن ترسيخ مكانته كمركز 

متخصص يف تعليم املوسيقى العربية األصيلة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وبالتطلع نحو مستقبل أفضل، ركّز بيت العود عىل إنتاج آالت موسيقية جديدة من عائلة 

العود وتعليم العزف عليها، ومنها العودلو )مثل التشيلو( والعودلني )مثل الكامن( والعودال 

)مثل الكامن املتوسط( والعود باس )يشبه الكونرتباص(.

انطلقت سلسة حفالت بيت العود يف الرابع والعرشين من شهر فرباير، وافتتحها محمد 

أبو ذكري، أحد خريجي أكادميية بيت العود يف مرص، والذي استضافه بيت العود العريب يف 

أبوظبي لإلرشاف عىل دورة متخصصة يف املوسيقى وإحياء أمسية موسيقية مبشاركة أساتذة 

وطالب من بيت العود يف منارة السعديات.

ومن أبرز فعاليات هذا العام أيضاً، حفالت القانون التي أحياها الفنان بسام عبد الستار يف 

شهر مارس بصحبة خريجي بيت العود، وحفلة أستاذ بيت العود سامر أبو رسالن يف ديسمرب 

بصحبة فرقته يف قرص املويجعي مبدينة العني.

كام نظم بيت العود العريب يف عام 2018 أربع حفالت تخرج لطالبتي قسم الغناء العريب، 

نجمة الكور وماري حاطوم، وطالبي قسم العود، لوكاس صليبا وهاين مهران، وطالب قسم 

الغناء العريب طارق املنهايل الذي قدم مختارات من األغاين الشعبية اإلماراتية.

بيــت العــود العربي 2018
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المكتبة الرقمية
تعد املكتبة الرقمية التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي منصًة إلكرتونية ممنهجة 

تعتمد عىل اإلنرتنت لتخزين ما يلزم من محتوى. ويستطيع املستخدمون من خاللها البحث 

عن الكتب واملقاالت الصحفية واألبحاث وامللفات الصوتية ومقاطع الفيديو كذلك. كام تعمل 

عىل تسهيل سبل التواصل بني القراء واملكتبة، وذلك من خالل تقديم املعلومات واملساعدة 

حول الكتالوج اإللكرتوين والخدمات املكتبية، وما تحويه من مقتنيات، وما تقيمه من 

فعاليات.

الكتب الرقمية
الكتب اإللكترونية:

يتميز الكتاب اإللكرتوين بأنه صديق للبيئة، فضالً عن سعره الزهيد بالنسبة للقراء، وشغله 

ملساحة فعلية صغرية، واحتوائه عىل العديد من املزايا مثل العالمات املرجعية وأخذ لقطات 

للشاشة. وبالتايل، متثل الكتب اإللكرتونية منافساً قوياً للكتب الورقية التقليدية ملا تتميز به 

من مزايا متعددة.

وسعياً ملساعدة القراء عىل الوصول إىل إصدارات الدائرة بأرسع ما ميكن، تم توقيع بعض 

العقود هذا العام مع أبرز منصات النرش اإللكرتوين العاملية، مثل أمازون، وكوبو، وأبل. 

الكتب الصوتية:

نظراً لإلقبال الحافل عىل الكتب الصوتية يف قطاع النرش، أصدر قسم النرش 40 كتاباً صوتياً 

جديداً هذا العام لتلبية احتياجات الذين يعانون من ضعف البرص وُمحبي الكتب الصوتية.

المكتبــات
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حظيت مشاركة اإلمارات العربية املتحدة يف الدورة الثانية والثالثني ملهرجان الجنادرية 

باهتامم كبري. وتتمثل الرؤية الكامنة وراء مشاركة اإلمارات إميانها العميق بأن الثقافة تشّكل 

جزءاً مهامً من هوية الدولة. ويشكل املهرجان منصة تحتفي دولة اإلمارات من خاللها 

بأصالة تاريخها وروح هويتها الوطنية، مام يعزز الروابط بني املايض البعيد للدولة وحارضها 

ومستقبلها. وقد سلطت هذه املشاركة األضواء عىل العالقات الوثيقة بني كل من دولة 

اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية، كام جّسدت روح التعاون والوحدة 

والتاريخ واملصري املشرتك بني دول مجلس التعاون الخليجي، ال سيام تراثهم الثقايف الجامعي.

أقيم مهرجان عكاظ الثاين عرش يف مدينة الطائف السعودية، واستمرت فعالياته من 27 يونيو 

حتى 13 يوليو 2018، وشاركت فيه مجموعة من الحرفيات اإلماراتيات ميثلن دولة اإلمارات 

العربية املتحدة يف جناحها بحي العرب من خالل تقديم عروضا حية للِحرف اإلماراتية 

التقليدية، مثل السدو والتيل والخوص، والتي اعتادت املرأة اإلماراتية مامرستها وإتقانها 

عرب األجيال. واتسم الجناح اإلمارايت مبالمح السوق الشعبي الذي يعرض منتجات تقليدية 

صنعتها الحرفيات بشكل يتناسب مع العرص الحديث، باإلضافة إىل األزياء اإلماراتية التقليدية 

والسعفيات والبخور وغريها. كام تُّوج نجاح الجناح اإلمارايت، الذي حظي بحضور أكرث من 

عرشة آالف زائر يومياً، مبجموعة الفنون األدائية اإلماراتية، مثل العيالة واليولة والعازي.

 أقيم املهرجان الوطني الخامس للحرف والصناعات التقليدية يف سوق القطّارة الرتايث، 

واستقطبت فعالياته التي انطلقت يف نوفمرب 82559 زائراً. ويجذب هذا الحدث السنوي 

أصحاب الحرف اليدوية والصناعات التقليدية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، لرفع مستوى 

الوعي بني املواطنني اإلماراتيني برتاث بالدهم. ويرّوج املهرجان لهذه الحرف، ويعمل عىل 

صونها من خالل دعم الحرفيني واالستثامر يف منتجاتهم باعتبارها مصدراً مهامً للدخل القومي. 

ويتيح املهرجان الفرصة للزائرين للتعرف عىل تراثهم عن قرب وتعلم الوسائل التي تكيّف من 

خاللها أسالفهم مع املوارد املتاحة، واستخدموها بفاعلية.

انطلقت فعاليات مهرجان الشيخ زايد الرتايث اعتباراً من 30 نوفمرب 2018 واستمرت حتى 

26 يناير 2019 يف قرية الوثبة الرتاثية. ويهدف املهرجان، الذي ينسجم مع أهداف دائرة 

الثقافة والسياحة- أبوظبي، إىل التشجيع عىل التعريف بالرتاث اإلمارايت ونرشه، ومساعدة 

املدافعني عن الرتاث الثقايف والخرباء املعنيني باألمر، حيث يلعب الرتاث الثقايف دوراً محورياً 

يف تعزيز الهوية الوطنية وقوة العالقة والوالء للقادة والدولة، هذا الرتاث الذي توارثته األجيال 

الشابة عن أسالفها، ويعرضها هذا املهرجان. ومن أبرز فعاليات هذا املهرجان العروض الحية 

للرياضات التقليدية، مثل: صيد الصقور والقهوة العربية، وذلك فضالً عن الفرصة املتاحة أمام 

الزوار يف جناح الفنون والحرف التقليدية ملشاهدة ومشاركة الحرفيني أثناء مامرستهم للتقاليد 

املوروثة عن أسالفهم، واالستمتاع مبشاهدة العروض الشعبية اإلماراتية الرتاثية النابضة 

بالحياة. ويستمتع الزوار أيضاً بزيارة املجلس اإلمارايت يف القرية، واالستامع إىل املناقشات 

والحوارات حول املوضوعات املتعلقة بالوحدة الوطنية

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم يف منطقة الظفرة، أقيم 

معرض أبوظبي الدويل للصيد والفروسية، الحدث العاملي املرموق الذي يقام سنوياً وينفرد 

عن غريه بعرض معدات وأجهزة الصيد والرتويج لها، فضالً عن أنشطة الفروسية، والرياضات 

واألنشطة الربية والبحرية، والفعاليات الرتاثية. وزار معرض هذا العام أكرث من 18000 زائر.

وقد تنوعت أنشطة هذا العام بني مزاد الصقور، ومسابقة جامل السلوقي العريب، وأنشطة 

الرسم والتصوير، فضالً عن عروض الصيد وعروض الفروسية التقليدية. وكان لهذا التنوع 

الفضل يف حضور أعداد كبرية من الزوار من داخل أبوظبي وخارجها ومن مختلف األعامر 

والجنسيات. ويهدف معرض أبوظبي الدويل للصيد والفروسية إىل متثيل أبوظبي كعاصمة 

للرتاث الثقايف يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وذلك من خالل التشجيع عىل مواصلة 

الحفاظ عىل الصيد والبيئة، وعرض الرتاث الثقايف والتقاليد اإلماراتية، ورسد تاريخ الشعب 

اإلمارايت

ن جا مهر
الجنادريــة

ق سو
ظ عكا

المهرجــان الوطنــي للحــرف 
والصناعــات التقليديــة

مهرجــان الشــيخ زايــد التراثي 
فــي الوثبة

معــرض أبوظبــي الدولي 
للصيــد والفروســية
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فن أبوظبي

استقبلت الدورة العارشة من »فن أبوظبي« نحو 43 صالة 

عرض فنية من 19 دولة مقدمًة أعامالً فنية متميزة ملجموعة 

متنوعة من الفنانني املشهورين عاملياً والفنانني الناشئني. 

ويَُعد معرض »فضاءات جديدة: أيقونات«، والذي أقيم تحت 

إرشاف القيّم الفني د. عمر خليف، أحد أبرز املعارض التي 

استقبلتها هذه الدورة، حيث تناول العوامل الرئيسية التي 

شكلت الفن املعارص، وأثّرت عليه عىل مدى العقود الخمسة 

املاضية، كام أثرت تجربة امللهمني الذين ميهدون الطريق 

لألجيال املقبلة من الفنانني.

ويف إطار ذلك، أقيمت مجموعة من الربامج العامة التي 

دعت الجمهور إىل املشاركة فيها، منها:

آفاق: تقوم هذه الفعالية عىل التعريف بفنانني 	 

معارصين يتولون إجراء مهام فنية لصالح منطقة العني، 

وهم: معتز نارص، وعمران قرييش، وعامر العطار 

إضافة إىل أعامل فنية لصالح هذه الفعالية.  

آفاق: تقدم هذه املبادرة التي أقيمت تحت إرشاف 	 

القيم الفني محمد أحمد إبراهيم ثالثة فنانني إماراتيني 

يقومون بأعامل تكليفية، وهم: أحمد سعيد العريف 

الظاهري، ظبية الرميثي، تقوى النقبي.

بوابة: تكوين املعنى | تشكيل الفكرة: تُقام هذه 	 

املبادرة املفتوحة واملمتدة بداية من انطالق فن 

أبوظبي 2018 وحتى يناير 2019 تحت إرشاف القيم 

الفني حامد نارص. ويتمثل موضوعه يف التعامل مع 

األعامل الفنية وكأنها تراكيب يرتاكم عليها املعنى.

برنامج حوارات: يركز هذا الربنامج الذي أرشفت عليه 	 

ونظّمته كل من ندى شبوط وسلوى مقدادي عىل 

تداول الفن داخل اقتصادات السوق الفنية الحديثة 

من منظور عاملي ومحيل.

دروب الطوايا: يضم هذا الربنامج املنعقد تحت 	 

إرشاف القيّم الفني طارق أبو الفتوح عروضاً أدائية 

تتم إقامتها يف معرض فن أبوظبي ويف أماكن أخرى 

باملدينة.

رسائل: معرض رائد يحيك الفن السعودي املعارص 	 

وبإرشاف صالة العرض »أثر« التي تتوىل تنسيق هذا 

املعرض املستوحى من كتاب »رسائل إىل شاب مسلم« 

لسعادة السفري عمر سيف غباش.

تم تكليف الفنانة منرية القديري بتصميم الحملة البرصية 

لـ »فن أبوظبي« 2018، يف حني تعهدت رشكة نيلسون 

فلوجفيلدر للعام الثاين عىل التوايل بأعامل تصميم املعرض، 

األمر الذي أمثر عن مزيج نوعي جمع من بني التصميامت 

الرسمية واملرسحية داخل مساحة إنتاجية نقاشية اجتامعية.

ويف إطار التعاون للمرة الثانية مع الجامعات املرموقة، 

شكلت املرشوعات املشرتكة جزءاً مهامً يف هذه الفعالية، 

حيث استضيف الفنانون املقيمون يف جامعة خليفة وأقيمت 

مسابقة الهندسة املعامرية عىل مستوى الدولة للطالب، 

والتي تّوجت بتنفيذ أحد املرشوعات املميزة يف معرض »فن 

أبوظبي«. وقد نجحت هذه املرشوعات املشرتكة يف تحقيق 

الهدف املنشود من إقامتها وهو تعزيز اإلبداع واالبتكار لدى 

األجيال الفتية من الفنانني واملصممني واملعامريني، وحققت 

يف الوقت نفسه التواصل مع جمهور جديد.

الفعاليات األخرى البارزة يف »فن أبوظبي 2018«:

الطبعات املحدودة: وهي مبادرة تفتح األبواب أمام الفنانني 

املقيمني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة البتكار طبعات 

وعرضها مع إمكانية بيعها يف متجر منارة السعديات. 

مجلس فن: وهو برنامج يعمل عىل تسهيل عملية التواصل 

بني كبار الفنانني من مجتمع الفن الدويل واملحيل، وتعزيز 

مكانة مامريس الفن يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

أسبوع املعارض: انطلقت هذه الفعالية املشرتكة بالتعاون 

مع معرض »ويرهاوس421« ومهرجان »فستمرب« يف شهر 

مارس 2018. ومع حضور مجموعة كبرية من الفنانني 

الناشئني واملخرضمني، فتح أسبوع املعارض لهواة جمع 

األعامل الفنية الجدد وذوي الخربة مدخالً مميزاً لعامل جمع 

األعامل الفنية الحديثة بأسعار معقولة.

معارض صاالت العرض: وهي سلسلة من املعارض التي 

استضافها معرض »ويرهاوس 421« ملدة شهر كامل. انطلق 

املعرض األول ضمن هذه السلسلة يف شهر مارس تحت 

عنوان »رسائل: بقايا من الذاكرة«، من تنظيم »صالة أثر«، 

وتبعه معرض فردي للفنان كامل بالطة بتنظيم »ميم 

جالريي«، ثم معرضني آخرين يف سبتمرب وأكتوبر 2018.
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64

ABU DHABI INTERNATIONAL BOOK FAIR

ض معر
أبوظبــي الدولي 

للكتــاب

أطلق املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيّب الله ثراه، معرض أبوظبي الدويل للكتاب الذي احتفل 

بدورته الثامنة والعرشين يف العام 2018. ويقوم هذا املعرض 

البارز عىل تسليط الضوء عىل أبوظبي واالرتقاء بها باعتبارها 

مركزاً أدبياً عاملياً يحظى بتقدير وإشادة دور النرش واملؤلفني 

والقرّاء. وتقديراً ملكانة القراءة واألدب يف اإلمارة، يعمل معرض 

أبوظبي الدويل للكتاب عىل تأسيس قواعد متينة ملجال النرش 

داخل البالد. وقد ساهمت شهرته العاملية يف بناء منصة توثق 

الروابط التجارية والثقافية البّناءة بني منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا والعامل أجمع. ومن خالل تنظيم 800 فعالية 

و79 ورشة عمل وندوة و165 محارضة باإلضافة إىل الربامج 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الثقافية، استطاع املعرض يف 2018 استقطاب 125951 زائراً 

من جمهور القرّاء واملؤلفني والنارشين.

وقد ركزت دورة املعرض عام 2018 عىل الثقافة والرسم 

واألعامل اإلبداعية وفن الطهي والسينام وغريها من العنارص 

الفنية األخرى. كام أتيحت الفرصة لرواد املعرض لحضور 

حفالت توقيع كتب بلغت أكرث من 40 حفلة ألشهر املؤلفني، 

من بينهم: )هانز روبريخت( من أملانيا، و)كالياباب( من 

اليونان، و)بهارايت إس برادهان( من الهند، و)أوتة كراوزة( 

من أملانيا، و)تشانغ هونغ( من الصني، و)سعد البازعي( من 

اململكة العربية السعودية، و)هديل الحساوي( من الكويت، 

و)نارص الظاهري( من اإلمارات العربية املتحدة.

وحلت بولندا ضيف رشف يف الدورة املاضية تحت شعار 

»اكتشاف تاريخ بولندا عرب أدبها«، حيث شارك النارشون 

البولنديون بأكرث من 200 كتاب وما يزيد عىل 40 نشاطاً، 

كام متت ترجمة 15 كتاباً من البولندية إىل العربية. وحرض 

نخبة من املؤلفني البولنديني، من بينهم: داريوش يافورسيك، 

وماتيش أوربانوفسيك، وياسيك كوبسينسيك، وماتيوش فرينر، 

ومارتشني تريشوك، وأندريه تشريسيك، وكالرا كانتوروفيتش، 

وكشيشتوف كيلر، وتوماش ماكوفسيك.

منتدى كتاب المستقبل - أبوظبي

جرى إطالق منتدى كتاب املستقبل األول من نوعه يف 

منطقة الرشق األوسط خالل فعاليات معرض أبوظبي 

الدويل للكتاب الذي انعقد يف 28 أبريل 2018. وتعترب هذه 

الفعالية ملحقاً ملنتدى كتاب املستقبل يف أوروبا، والذي 

ينعقد يف أملانيا كل عام، ويجمع تحت سقف واحد دور 

النرش والطباعة والتوزيع والقرّاء عىل حدٍّ سواء. وينعقد 

هذا املنتدى تحت رعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 

بالتعاون مع رشكة كانون الرائدة يف مجال حلول التصوير 

والطباعة. وشارك يف هذا املنتدى أكرث من 60 دار نرش بارزة 

يف الرشق األوسط.

ناقش املنتدى املحاور التالية:

التحديات التي يواجهها يواجهها النرش يف منطقة 	 

الرشق األوسط. 

الحلول املمكنة ملواجهة هذه التحديات.	 

التقنيات الحديثة التي تدعم مجال النرش.	 
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معــرض الظفرة 
للكتــاب

معــرض العين 
للكتــاب

انطلقت أول دورة ملعرض الظفرة للكتاب يف الفرتة من 18 إىل 21 مارس 2018 تحت رعاية 

دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بهدف دعم الحركة الثقافية يف منطقة الظفرة وتعزيز 

إنجازاتها يف شتى املجاالت. ويسعى معرض الكتاب الذي يضم 20 نارشاً وموزعاً إىل توفري 

الفرص الواعدة لجميع العاملني يف قطاع النرش وفتح األبواب أمامهم للوصول إىل أسواق 

جديدة، فضالً عن نرش ثقافة القراءة وحب املعرفة داخل املجتمع اإلمارايت.

يتصدر الكتّاب اإلماراتيون طليعة هذا املعرض الذي يدفعهم إىل استكشاف دور البيئة 

الثقافية واالجتامعية وأثرها عىل إبداعهم والنمو الفكري لديهم. وقد شكلت هذه الفّعالية 

منصة للمؤلفني الناشئني، كام أتاحت الفرصة أمام الزّوار ملقابلة مؤلفيهم املفضلني أثناء 

حفالت التوقيع.

انطلق معرض العني للكتاب يف دورته العارشة يف 23 سبتمرب واستمر لغاية 2 أكتوبر 2018 

بحضور 36176 زائراً ومبشاركة 92 جهة عارضة وسط ترحيب كبري واحتفاء بالكتّاب اإلماراتيني 

ممن تحدثت أعاملهم عن أثر البيئة الثقافية واالجتامعية املحلية عىل نشأتهم الفكرية. وقد 

حظي الحارضون بفرصة لقاء أشهر الكتّاب واملؤلفني اإلماراتيني وتبادل الحديث معهم. وشهد 

املعرض إقباالً كبرياً خالل دورته لهذا العام مبشاركة 15 متحدثاً وإقامة أكرث من 300 فعالية.
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تعد جائزة الشيخ زايد للكتاب تكرمياً لذكرى املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ودوره الرائد يف تعزيز الوحدة الوطنية والتنمية. 

م الجوائز سنوياً للكتّاب واملفكرين والنارشين البارزين، فضالً عن املواهب  وتُقدَّ

الشابة التي تكتب وترتجم يف مجال العلوم اإلنسانية بشكل موضوعي، وترثي الحياة 

الفكرية والثقافية واألدبية واالجتامعية يف العامل العريب. ويف عام 2018، وهو العام 

الثاين عرش للجائزة، تم ترشيح 1191 كتاباً من جميع أنحاء العامل. وقد أقيم هذا 

الحفل يف 30 أبريل 2018 يف منارة السعديات، حيث حصل جاك النج، رئيس معهد 

العامل العريب يف باريس، عىل لقب شخصية العام الثقافية.

جائــزة الشــيخ زايد 
للكتــاب

الفائزون بجائزة الشيخ زايد للكتاب

 حصل الروايئ السوري خليل صويلح عىل جائزة »اآلداب« عن رواية »اختبار الندم«، . 1

إصدار دار نوفل، هاشيت أنطوان، بريوت )2017(.

 نالت الكاتبة اإلماراتية حّصة املهريي جائزة »أدب الطفل والناشئة« عن قصة . 2

»الدينوراف«، إصدار دار الهدهد للنرش والتوزيع، اإلمارات العربية املتحدة )2017(.

حصل الروايئ املرصي أحمد القرمالوي عىل جائزة »املؤلف الشاب« عن رواية »أمطار . 3

صيفية«، إصدار مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة )2017(.

حاز املرتجم التونيس ناجي العونيل عىل جائزة »الرتجمة« عن الرتجمة العربية . 4

للفيلسوف تيودور ف. أدورنو »نظرية االستطيقيا«، إصدار دار الجمل للنرش، بريوت 

.)2017(

حصل األستاذ الجامعي املغريب محمد مشبال عىل جائزة »الفنون والدراسات النقدية« . 5

عن كتابه »يف بالغة الحجاج: نحو مقاربة بالغية حجاجية لتحليل الخطابات«، إصدار 

دار كنوز املعرفة، َعاّمن )2017(.

نال الباحث األملاين داج نيكوالوس هاس جائزة »الثقافة العربية يف اللغات األخرى« عن . 6

عمله »الشيوع واإلنكار: العلوم والفلسفة العربية يف عرص النهضة األوروبية«، الصادر 

باللغة اإلنجليزية عن دار نرش جامعة هارفارد )2017(.

حصلت دار التنوير )بريوت/ القاهرة/ تونس( عىل جائزة »النرش والتقنيات الثقافية«.. 7

وقد نظمت جائزة الشيخ زايد للكتاب 2018 ندوتني، ُعقدت الندوة األوىل تحت عنوان 

»ترجمة األدب العريب« يف 11 يوليو مبكتبة نيويورك العامة مسلطًة الضوء عىل منحة 

الرتجمة التي تم إطالقها مؤخراً بهدف دعم دور النرش يف ترجمة املؤلفات الفائزة إىل اللغات 

اإلنجليزية والفرنسية واألملانية، وشهدت حضور 73 خبرياً يف مجال النرش والرتجمة والتدريس. 

كام استضاف متحف »نيشتي كامبيليو« يف مدينة ميالن اإليطالية يوم 5 أكتوبر الندوة الثانية 

تحت عنوان »الحوار الثقايف العريب اإليطايل« بحضور 100 من أبرز الشخصيات يف مجال 

النرش والرتجمة والتدريس واألدب، والذين شاركوا بخربتهم الواسعة من خالل الجلسات 

النقاشية التي تناولت موضوعات مختلفة، مثل دور الرتجمة كوسيلة لنرش الوعي الثقايف 

والتقريب بني الحضارات.
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من 1 إىل 8 أبريل 2018، منارة السعديات

عززت القمة الثقافية بحضور أبرز الشخصيات الفنية والثقافية يف القطاعات 

الحكومية والسياسية واملؤسسية واإلعالمية وغريها من القطاعات اإلبداعية، من 

التزام دولة اإلمارات العربية املتحدة نحو الدبلوماسية الثقافية، ومن جهود إمارة 

أبوظبي لدعم مطالبها باعتبارها مركزاً ثقافياً، ولبت القمة أيضاً الحاجة العاملية 

امللحة إىل عقد منتدى حول الفنون والثقافة. ويلقي مقر انعقاد قمة هذا العام 

الضوء عىل إنشاء مؤسسات ثقافية جديدة يف جزيرة السعديات لرتتقي مكانة 

أبوظبي بشكل أكرب يف هذا املجال.

القمــة الثقافيــة 
ظبي بو أ

وانعقدت القمة الثقافية 2018 بحضور أكرث من 400 شخصية بارزة من 80 دولة، ملناقشة 

الطرق التي ميكن أن تلعب الثقافة من خاللها دوراً يف معالجة أهم التحديات العاملية امللّحة 

وإحداث تغري إيجايب. وتضمن جدول أعامل القمة املمتدة ألربعة أيام تحت عنوان »إمكانات 

غري محدودة: بناء روابط جديدة بني الرتاث واالبتكار، القريب والبعيد، اإلبداع والغاية« 

سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل وعروض األداء املميزة واألنشطة التفاعلية التي 

أقامها صناع القرار واملبدعني من مختلف مجاالت الفن والحكومة والسياسة والتكنولوجيا 

ووسائل اإلعالم، سعياً للبحث عن حلول جديدة للمشكالت املتأصلة من خالل قوة الفنون 

والثقافة.

كام شهدت الجلسة بعنوان »وضع جدول أعامل للمجتمعات الثقافية واإلعالمية العاملية« 

تحاور املشاركني حول االحتامالت املتزايدة أمام العاملني يف مجايل اإلعالم والفنون لتوظيف 

الفرص العاملية القامئة بهدف متكني مجتمعاتهم والحفاظ عىل ثقافتهم، وبث روح اإللهام 

يف أعاملهم الفنية. وناقشت جلسة »االحتفاء بثامر مبادرات التعاون غري املتوقعة« األفكار 

واملبادرات املنبثقة عن هذا الحدث، والتي سيتم تبنيها ملعالجة بعض أبرز التحديات العاملية 

امللّحة يف جميع أنحاء العامل من خالل قوة الثقافة. وانعقدت جلسة خاصة بربنامج »مخترب 

الفنانني«، استعرض فيها نخبة من الفنانني املشاركني يف املخترب حصيلة مداوالتهم، وقدموا 

خمسة مشاريع مقرتحة للنقاشات التي أدارها ما يزيد عىل 50 فناناً من جميع أنحاء العامل 

طوال فرتة انعقاد القمة الثقافية، بهدف تعريف مبادرات التعاون اإلبداعية الجديدة.
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الجائزة العالمية للرواية 
العربية

منتدى أبوظبي
للنشر

تعد الجائزة العاملية للرواية العربية التي انطلقت عام 2007 من أهم الجوائز األدبية يف العامل 

العريب، وتقوم عىل االحتفاء بأفضل الروايات العربية اإلبداعية سنوياً. ويف إطار ذلك، تشجع 

الجائزة أيضاً عىل ترجمة ونرش أعامل الكتّاب املرّشحني يف القامئة القصرية والحاصلة عىل 

جوائز، مبا يسهل إطالع الجمهور العاملي عىل إبداعات األدب العريب املرموق.

ويف عام 2018، بلغ عدد الروايات املشاركة يف الجائزة 124 رواية من 14 دولة.

»التحوالت واإلنجازات يف صناعة الكتاب: تجربة اإلمارات« 

استضاف منتدى أبوظبي للنرش الخرباء واملؤثرين يف عامل النرش ملناقشة وطرح آراء متعمقة 

حول حالة نرش األدب اإلبداعي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة خاصة والدول العربية 

عامة. ونظراً لدور هذا القطاع الفّعال يف مشاركة ثقافات وقيم كل دولة، استطاع املنتدى عىل 

مدار يومني استقطاب 300 مشارك وعقد 8 جلسات، باإلضافة إىل ورشتي عمل حرضهام 38 

مشاركاً، من بينهم 17 شخصية من خارج اإلمارات العربية املتحدة.



الفنانون والمجمع الثقافي: البدايات
من 7 ديسمرب 2018 إىل 8 يونيو 2019 يف املجمع الثقايف.

يتمثل الهدف الرئييس للمجمع الثقايف عىل تشجيع جميع أشكال األنشطة الفكرية واإلبداعية. 

ويف سبيل تحقيق ذلك، تّم إنشاء جناح خاص للمكتبة وآخر للفنون املرسحية، يف حني ُخصص 

وسط املبنى لقاعات املعارض وورش العمل الفنية. ويحتفي معرض »الفنانون واملجمع 

الثقايف: البدايات« بإعادة افتتاح املجمع الثقايف من خالل تقديم أعامل مجموعة من أبرز 

الفنانني الذين كان لهم اتصال وثيق باملجّمع يف عقوده األوىل، باإلضافة إىل مجموعة من 

األعامل الفنية لجيل الشباب من الفنانني الذين ترعرعوا يف كنف املجّمع.

الجيل األول: مجموعة القاهرة

سافر العديد من الفنانني اإلماراتيني يف سبعينيات القرن املايض قبل افتتاح املجمع الثقايف 

وجمعية اإلمارات للفنون التشكيلية إىل الخارج لدراسة الفن، والتحق العديد من هؤالء 

الطالب بكلية الفنون الجميلة يف القاهرة، وذلك مبساعدة املنح الدراسية املقدمة من وزارة 

التعليم، حتى أصبحوا من أعظم الفنانني املشهورين يف هذه الحقبة. وتم تخصيص هذا الجزء 

من املعرض للتعرف عىل مسريتهم الفنية وتقديم ملحة حول ما شهده زوار املجمع الثقايف 

يف مثانينيات وتسعينيات القرن املايض. ويتجىل تطوير األسلوب الفردي لكل فنان من خالل 

جهودهم املبذولة مؤخراً وأعاملهم املبكرة. وال تزال الفردية املميزة داخل املعارض الجامعية 

قامئة حتى اليوم لتؤكد عىل التزامهم العميق برؤيتهم الفنية.

المجمع الثقافي: ثالثة أجيال

أسهمت الزيادة يف عدد الفنانني املامرسني إىل تأسيس جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية عام 

1980، والتي أرىس قواعدها الفنانان املخرضمان حسن رشيف وعبد القادر الريس، ثم جاء 

افتتاح املجمع الثقايف يف أبوظبي بعد عام واحد من تأسيس الجمعية. وكان لهذا األمر أثٌر 

رائٌع، حيث ظهر الجيل الثاين خالل السنوات الخمس التالية، وعرض الكثري منهم أعاملهم يف 

املجمع الثقايف. وعادًة ما تُقيم جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية معارض سنوية ألعضائها 

الذين عرضوا أعاملهم بالفعل يف املجمع الثقايف يف الفرتة املمتدة بني أواخر مثانينيات وأوائل 

تسعينيات القرن املايض. ولذلك، يعترب املجمع الثقايف الداعَم األكرب للجيل الجديد. ثم ظهر 

بعد ذلك الجيل الثالث الذي ضّم عدداً من الفنانني املتميزين املقيمني يف أبوظبي أواخر 

تسعينيات القرن املايض. وقد انتقل هذا الجيل إىل الخارج لرفع مستوى تعليمه الفني، ولكنه 

اتجه لدراسة التصميم بدالً من الفنون التشكيلية عىل الرغم من عمله الدؤوب عىل تطوير 

مهاراته يف هذا املجال حال عودته. وميكن االطالع عىل األفكار املميزة لهذا الجيل من خالل 

مجموعة أعامله البرصية الواسعة.

وتم إصدار كتالوج بهذه املناسبة يضم األعامل الفنية املعروضة واملقاالت الخاصة بالقيّمة 

الفنية للمعرض، مايا أليسون، وأحد الفنانني املمثلني، محمد املزروعي.
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من 20 ديسمرب 2018 إىل 23 مارس 2019 يف منارة السعديات.

يسلط املعرض االستعادي الضوء عىل أعامل الفنان عبد القادر الريس الذي يُعد أحد أبرز 

رواد الفن يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ويستعرض أيضاً تطور مسريته الفنية، بدًءا 

من أوىل لوحاته التشخيصية ووصواًل إىل سلسلته األخرية والشهرية يف فن الخط التجريدي. 

ولد عبد القادر الريس عام 1951، وبدأ عمله يف أواخر ستينيات القرن املايض، حيث قدم 

لوحاته مستعيناً مبجموعة متنوعة من الوسائط، مثل األلوان الزيتية واألكريليكية واملائية. 

ويهدف هذا املعرض إىل الجمع بني كافة األساليب واملفاهيم التي متيزت بها أعامل الريس، 

مبا يف ذلك اهتاممه بالعالقة املعقدة بني اإلنسان والطبيعة، واستكشاف خلق الله، والطبيعة 

املفاهيمية للخط العريب، والقضايا السياسية واالجتامعية، واملناظر الحرضية التاريخية يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، باإلضافة إىل الهوية الثقافية والذاكرة الجامعية للدولة. وتستكشف 

األقسام الستة للمعرض )اللوحات التشخيصية األوىل، الوطن، األرض والسامء، الناس والزمن، 

انطباعيات وتجريديات، حروفيات( املراحل االنتقالية والتحوالت التي مر بها الفنان.

وتم إصدار كتالوج للمعرض يتناول مسرية الفنان مع بعض مقاالت د. يوسف عيدايب، مستشار 

يف دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية؛ وعيل العبدان، شاعر وناقد وباحث 

وفنان تشكييل إمارايت؛ وميساء القاسمي، مدير أول مرشوع جوجنهايم أبوظبي؛ وسارة بن 

صفوان، قيّم فني مساعدة يف جوجنهايم أبوظبي، باإلضافة إىل إحدى املقابالت بني الشيخ 

سلطان سعود القاسمي، مؤسس »بارجيل للفنون«؛ وسامي محمد، فنان ونحات كويتي.

عبد القادر الريس: 50 عامًا من الفن



من 15 مارس إىل 14 يونيو 2018 يف مركز القطّارة للفنون.

ُوّجهت دعوة مفتوحة إىل الفنانني والرسامني التوضيحيني واملصممني لحضور معرض 

»خطوط وخيوط« الذي يتناول أعامل الفنانني واملصممني. ففي املايض، كانت الرسوم 

التوضيحية لألزياء مجرد تصميامت أولية باستخدام التصوير الفوتوغرايف، ولكنها أصبحت 

اآلن شكالً من أشكال الفن التي ال تكتفي بنقل أفكار املصممني فحسب، بل توصلها إىل 

املشاهد. ويربز هذا املعرض أهمية فن الرسوم التوضيحية لألزياء وسط املجتمع الفني 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

من 22 إىل 31 مارس 2018

تم تنظيم معرض عن الدور الذي لعبته املرأة تاريخياً عرب األجيال يف مهرجان أم اإلمارات.

لطاملا كان إبداع املرأة محط اهتامم الحياة الثقافية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

حيث يعرّب هذا اإلبداع عن تاريخ وقيم الدولة ويحافظ عليها من خالل استخدام املرأة 

املبتكر للموارد املحلية وإسهاماتها يف الفن والشعر. ويف إطار ذلك، دعمت سمو الشيخة 

فاطمة بنت مبارك »أم اإلمارات« العديد من الربامج الثقافية التي تصون وتوثق الدور الذي 

خطــوط وخيوط

مهرجــان أم اإلمارات
لعبته املرأة حفاظاً عىل تاريخ اإلمارات وتقاليدها الرثية، مثل االتحاد النسايئ العام 

ومؤسسة التنمية األرسية واملجلس االعىل لألمومة والطفولة.

وإشادًة بدور املرأة، قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: »إن املرأة يف بالدنا.. 

يجب أن تفخر بدورها الفاعل يف خدمة بالدنا.. إن املرأة هي رشيكة الكفاح يف 

املايض والحارض واملستقبل.. وليس هناك يشء حققه اتحاد دولتنا، ومل تستفد منه 

املرأة«.
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األلعاب الشعبية اإلماراتية
من 1 نوفمرب 2018 إىل 1 يوليو 2019 يف مركز القطّارة للفنون.

يسلط معرض األلعاب الشعبية اإلماراتية يف نسخته الثانية التي انطلقت عام 2018 عىل 

خمس ألعاب شعبية هي: أم العيال، وخوصة بوصة، والصقلة، وعظيم الرسى، والجحيف، 

حيث يعكس الخيال واإلبداع يف هذه األلعاب الطابع العاملي لتجارب الطفولة والرتاث 

الوطني املشرتك والجامعي. وسعياً لربط األلعاب التقليدية مع العنارص املعارصة، يركز 

املعرض عىل هذه األلعاب التقليدية من خالل عرض أعامل تكليفية لفنانني استمدوا 

مواضيعها من هذه األلعاب. وقد اختار كل فنان لعبة واحدة، وابتكر عمالً يجمع بني 

الخصائص التقنية والفنية للفنانني واملوضوعات والوسائط التقليدية واألصيلة إلنشاء مفهوم 

ومعنى جديد للرتاث. ومن خالل دمج املايض بالحارض، يظهر شكل جديد من هذه الوسائط 

ليصبح رمزاً الستمرارية الرتاث ومرونته

من 3 أكتوبر إىل 3 نوفمرب 2018 يف منارة السعديات

افتتح »ستوديو التصوير« يف الثالث من أكتوبر باكورة فعالياته مبعرض خاص للفنان اإلمارايت 

الشهري جاسم العويض تحت عنوان »حضور الغياب«. وبجانب املعرض، قدم العويض ورش 

عمل حرضها أكرث من 1000 مشارك خالل يومي 5 و6 أكتوبر. ويف هذا املعرض، يستكشف 

جاسم العويض من خالل أعامله األماكن املهجورة يف الصحراء ويضعها مبهارة يف إطار يعيد 

إليها حياة من عاشوا بها. ويهدف جاسم يف كل صورة إىل استحضار ذكرى من عاشوا يف هذه 

املساحات ألنه يؤمن بأن الطاقة ال تزال موجودة هناك يف كل وقت وحني. ويف نهاية األمر، 

يحاول جاسم تجسيد وإحياء الذكرى من خالل إبراز ما يراه ملفتاً ووضع إطار مثري هناك، 

ولكنه يستخدم أيضاً حسه الجاميل لتحقيق جودة جديدة تتناسب مع أسلوبه املعارص.

معــرض »حضــور الغياب« 
للفنــان جاســم العوضي

أم العيال

خوصة بوصة

الجحيف

عظيم السرى الصقلة 
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من 1 نوفمرب 2017 إىل 28 أبريل 2018 يف قلعة الجاهيل

يُعد معرض »قوة الساحل املتصالح: بداية وتاريخ« خطوة جديدة نحو ترسيخ فهم تاريخ 

وتراث دولة اإلمارات العربية املتحدة وتحولها إىل الدولة الحديثة التي نشهدها اليوم. ويضم 

هذا املعرض مجموعة نادرة من املقتنيات الخاصة بقوة الساحل املتصالح إحياًء لذكرى تراثه، 

واألدوار املتعددة التي أداها أعضاؤه، ومكانة مقره األسايس يف قلعة الجاهيل التاريخية احتفاًء 

بتاريخ األمة وشعبها.

قــوة الســاحل المتصالح:
بدايــة وتاريخ
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من 27 نوفمرب 2017 إىل 12 أبريل 2018 يف منارة السعديات

يقدم املعرض االستعادي »10 سنوات من مسابقة اإلمارات للتصوير الفوتوغرايف« أعامل 

الفائزين يف الدورات السابقة لهذه املسابقة الدولية. ويقدم القسم األول من املعرض بعنوان 

»تحت الضوء« أعامل أفضل عرشة مصورين من اإلمارات والعامل، مبا يف ذلك مجموعة من 

أعاملهم املختارة. ويقدم القسم الثاين »عرب الزمن« قامئة قصرية من األعامل التي تم اختيارها 

من العقد املايض. ووثق الفنانون املشاركون يف املعرض لحظات إنسانية تحدث طوال الوقت، 

حيث أضافت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مرحلة جديدة من إسرتاتيجيتها لتشجيع 

ودعم هذا النوع من الفن الذي يعكس الحقيقة. واتسع نطاق هذه املبادرة لتوفر فرصاً 

شاملة للمنافسة والتدريب والتقدم وتبادل الخربات. ومن خالل ستوديو التصوير الذي تم 

إطالقه يف منارة السعديات، تهدف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إىل دعم دور التصوير 

الفوتوغرايف وترسيخه يف املشهد الثقايف ألبوظبي خاصًة والدولة عىل نطاق أوسع.

10 ســنوات مــن مســابقة اإلمارات 
للتصويــر الفوتوغرافــي



البرامج 
الموسيقية

موسيقى أبوظبي الكالسيكية

يضم هذا الربنامج أشكاالً فريدة ومميزة من املوسيقى الكالسيكية العاملية التي تقدمها نخبة 

من أبرز املوسيقيني املعارصين يف العامل العريب والغريب. ويعد هذا الربنامج أيضاً منصًة مميزة 

يعتليها العديد من املواهب ليسود مناخهاً الفني األصيل جميع أنحاء اإلمارة. 

سيونغ- جين تشو

للمرة األوىل يف املنطقة، يشارك عازف البيانو سيونغ- جني شو يف برنامج موسيقى أبوظبي 

الكالسيكية عرب إحياء حفلني موسيقيني، األول يف جامعة نيويورك أبوظبي يوم 7 فرباير، والثاين 

يف قرص الرساب منتجع الصحراء مبنطقة الظفرة يوم 8 فرباير. بزغ نجم الفنان سيونغ عىل 

الساحة العاملية عام 2015 عندما حاز عىل الجائزة األوىل يف مسابقة »شوبان« الدولية لعزف 

البيانو يف وارسو. واختار تشو برنامجاً متناسباً مع أعامله الفنية ليعكس ميل عزفه املنفرد نحو 

استكشاف مؤلفات بيتهوفن من خالل السوناتا الكالسيكية والنسخ املوسيقية الالحقة.

مسرح دونيتسك لألوبرا والبالية

20 أبريل 2018، قرص اإلمارات

شهد ختام موسم »مهرجان أبوظبي للموسيقى الكالسيكية« 2017 - 2018 عرض باليه 

بعنوان »يل كورسايري« تركز قصته عىل املغامرة والرومانسية. وشارك يف العرض اثنان من 

أشهر راقيص مرسح بولشوي الشهري، وهام إيفان فاسيليف وماريا فينوغرادوفا برفقة علياء 

النيادي، أول راقصة بالية إماراتية، حيث يروي العرض قصة رئيس القراصنة كونراد ومحبوبته 

اإلغريقية ميدورا. 

أوركسترا كاميراتا سالزبورج وعازف الكمان رينو كابوسون 

11 – 12 أكتوبر 2018، منارة السعديات.

افتتحت أوركسرتا كامرياتا سالزبورغ برفقة عازف الكامن الشهري، رينو كابوسون، موسم 

موسيقى أبوظبي الكالسيكية لعام 2018 - 2019 مبقطوعات موسيقية للمؤلَفني املوسيقينَي 

»موزارت« و«سايت«، باإلضافة إىل مقطوعات موسيقية تعود ألواخر القرن التاسع عرش 

ومطلع القرن العرشين للمؤلف إريك سايت الذي كان ألعامله تأثرٌي كبرٌي عىل موسيقى الجاز 

واملوسيقى الرسيالية. وقد أظهر هذا الحفل مدى روعة املوسيقى الكالسيكية وحضورها 

وتطورها عرب الزمن. 

علياء عبد اهلل النيادي 

بدأت علياء أداء عروض الباليه يف سن الثالثة من عمرها، ويف عمر الخامسة انضمت إىل 

مجموعة صغرية مشاركة يف صفوف الباليه باملجمع الثقايف يف أبوظبي. ويف سن التاسعة، 

وقفت علياء بوضعية pointe وُعرفت فيام بعد باسم »أول راقصة باليه إماراتية«، وأصبحت 

الحقاً عضواً يف أول مدرسة لتعليم الباليه يف الدولة، مركز فانتازيا باليه. واستطاعت علياء 

بفضل خربتها الفنية يف الباليه الكالسييك والحديث ورقص الجاز والالتيني املشاركة يف العديد 

من املسابقات واملهرجانات املحلية والعاملية. وحصلت عام 2009 عىل لقب »موهبة العام« 

يف جوائز املرأة العربية التي تطلقها مجلة »لوفيسيال الرشق األوسط«، وعىل لقب »أفضل 

موهبة« يف جائزة للنساء الناجحات يف الرشق األوسط. تقول علياء: »عندما أرقص، هناك 

نقطة متثل كل مقطوعة، فأنا أعتمد يف الرقص عىل خربيت، وهذا ما يساعدين يف تجسيد 

املقطوعة«.
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البرامج 
الموسيقية

بيت العود العربي
حفالت بيت العود العريب 

نظم بيت العود العريب يوم 24 مارس 2018 يف أبوظبي حفالً موسيقياً ملواهب الخريجني 

لتقديم نخبة من املوسيقى الرتاثية العربية. شارك يف الحفل كل من ياسمينة خالد منصور 

وليىل عبد الباقي ومريم عبد الباقي من الواليات املتحدة، وهناء بوخريص من تونس، وأحمد 

حسني الشيخ من سوريا. 

حفالت تخريج طالب بيت العود العربي 

23 أبريل 2018،
قسم الغناء، 

منارة السعديات. 

23 أكتوبر 2018،
قسم الغناء، 

منارة السعديات. 

24 أبريل 2018،
قسم العود، بيت 
العود يف أبوظبي

26 أبريل 2018،
 قسم الغناء، بيت 
العود يف أبوظبي

نجمة الكور 
لوكاس جورج صليبا 
وهاني مهران

طارق المنهالي ماري حاطوم

أصوات من اإلمارات

14 يناير 2018، يف مرسح أبوظبي 

يعد مرشوع »أصوات من اإلمارات« مع الفنان واملؤلف املوسيقي اإلمارايت، فيصل الساري، 

من املرشوعات املوسيقية الواعدة التي تهدف إىل الجمع بني املوسيقيني يف اإلمارات والرشق 

األوسط للبحث عن طرق جديدة للحفاظ عىل التقاليد الغنائية وتجديدها يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة. ويُقام هذا املرشوع تحت إرشاف فيصل الساري، وهو فنان إمارايت من 

أبوظبي بدأ تعلّقه بآلة العود عام 1986، ودرس الصولفيج والغناء الغريب األوبرايل ملدة عامني، 

كام درس الصولفيج الرشقي، مبا يف ذلك »القدود« و»املوشحات« و»كلثوميات«. ثم انضم إىل 

بيت العود العريب يف أبوظبي يف عام 2008، وتخرج منه بتقدير امتياز مع مرتبة الرشف كعازف 

منفرد عىل آلة العود عام 2011. وتخصص يف عزف العود بجانب التأليف والبحث العلمي. 

ويف إطار االحتفاالت الخاصة »بعام زايد«، جرى تنظيم العديد من الحفالت الغنائية من 

الرتاث إضافة إىل اإليقاعات الحديثة املستوحاة من أشعار املغفور له بإذن الله، الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان. ومن خالل أداء فنون القدود الحلبية والجمع بني األلحان التقليدية 

والحديثة، تعرّف املستمعون عىل الرتاث املوسيقي اإلمارايت وقدرته عىل االبتكار. ويتمثل 

هدف املرشوع يف إدخال املوشحات إىل الثقافة اإلماراتية.

»لزايد سالم« 

24 – 25 أكتوبر 2018 يف منارة السعديات

ضمن مبادراتها واحتفاًء بـ«عام زايد«، نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حفالً 

موسيقياً بعنوان »لزايد سالم« يومي 23 و24 أكتوبر 2018، وهو عمل سيناميئ شارك فيه 

عازف العود واملطرب اإلمارايت الكبري فيصل الساري بصحبه مجموعة متميزة من املوسيقيني 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة واملنطقة ألداء األغاين التقليدية املستوحاة من قصائد 

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

ويعد مرشوع »أصوات من اإلمارات« لعام 2018 برنامج موسيقي مخصص لتطوير منهجيات 

وتجارب جديدة للحفاظ عىل الرتاث الغني للموسيقى اإلماراتية. وتم عرض فيلم يتألف من 

مجموعة لقطات حرصية عن حياة وذكريات املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان الخاصة باملوسيقى عىل شاشات عمالقة بغرض استمرارية ودميومة الوجود الرمزي 

للزعيم الراحل يف ثقافة وقيم دولة اإلمارات العربية املتحدة اليوم. 

البرامج الموسيقية األخرى

9 نوفمبر

6-7 ديسمبر

8 نوفمبر

1 نوفمبر

14 ديسمبر

24 فبراير

3 أكتوبر

13 ديسمبر

موسيقى أبوظبي الكالسيكية: فرقة »سكاال أكادميي باليه«

 موسيقى أبوظبي الكالسيكية: حفالت عازف القيثارة املنفرد 
كزافييه دو مايسرت

ذاكرة األغنية اإلماراتية: حفل الفنانة أريام

أصوات من اإلمارات: الفنان سعيد السامل

بيت العود العريب: حفل التخت العريب

بيت العود: أمسية موسيقية مع محمد أبو ذكري وموسيقيي 
بيت العود

مشاركة بيت العود العريب يف أمسيات منارة السعديات الرمضانية: حلقات تفاعلية وحفالت موسيقية

حفل طارق املنهايل

حفل للعازف نصري شمه بصحبة فرقة موسيقية عاملية
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المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي

23 - 24 أكتوبر 2018، أبوظبي.

انطلقت فعاليات املؤمتر الخليجي السادس للرتاث والتاريخ الشفهي تحت عنوان »زايد 

والرتاث: أصالة قائد وهوية وطن«. ويسلط املؤمتر الضوء عىل سرية الشيخ زايد وجهوده يف 

حفظ الرتاث وتكريس مامرسته باعتباره مكوناً مهامً للهوية الوطنية، وإبراز أهمية املصادر 

الشفهية يف حفظ وصون الرتاث الخليجي املشرتك، إىل جانب بحث توظيف رؤية ومامرسة 

املؤسس الراحل للرتاث يف تطوير التعاون الثقايف املشرتك بني دول مجلس التعاون الخليجي 

واستدامة مامرسته، وتقديم اسرتاتيجية وطنية متكاملة لحفظ الرتاث. 

مؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة

26 - 29 أبريل 2018، أبوظبي

انطلقت فعاليات مؤمتر أبوظبي الدويل للرتجمة عىل مدار أربعة أيام بحضور 240 شخصاً. 

وتضمن املؤمتر سبع جلسات نقاشية وثالث ورش عمل بحضور 33 مشاركاً، من بينهم 21 

شخصية من خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة. وتناول املؤمتر، الذي انعقد تحت عنوان 

»الرتجمة العلمية والتطوير املعريف«، مجموعة من املناقشات حول تحديات الرتجمة الحديثة. 

مؤتمر مديري معارض الكتب العربية

انطلق االجتامع الثالث ملؤمتر مديري معارض الكتب العربية ألول مرة يف أبوظبي تحت رعاية 

دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بحضور 16 من مديري معارض الكتب العربية، من بينهم 

رئيس اتحاد النارشين العرب و14 عضواً من مجلس اإلدارة الستعراض الوضع الحايل لفعاليات 

معارض الكتب العربية. وركزت مناقشات االجتامع عىل طرق تطوير هذه الفعاليات 

والعالقات بينها والقضايا املتعلقة بقطاع النرش وحقوق الطبع والنرش.

المؤتمرات

مؤتمر اآلثار 2018

26 - 28 مارس 2018، مدينة العني.

سلط مؤمتر هذا العام الضوء عىل االكتشافات األثرية يف عدة مواقع مبدينة أبوظبي، حيث 

تناول البحث الخاص بجزيرة مروح االكتشافات األخرية لتلك املستوطنة التي يعود تاريخها 

إىل 8000 عام، والتي تنفرد بهيكلها املعامري. وتشمل اكتشافات املوقع عدداً من األدوات 

الحجرية ورؤوس الرماح التي ستُحدث دراستها ثورة يف معرفتنا باقتصاد العرص الحجري 

الحديث.

كام متت مناقشة عدة أبحاث مفصلة آلخر تطورات االكتشافات األثرية يف مدينة العني، مبا 

يف ذلك طرق الحفاظ املستمر عىل مستوطنة هييل )موقع الهييل 2( التي يعود تاريخها إىل 

3000 عام، والتي تعد ضمن املواقع الرتاثية مبدينة العني واملدرجة يف قامئة اليونسكو. وتناول 

املؤمتر أيضاً بحثني حول االكتشافات الجديدة يف الظفرة، مبا يف ذلك دراسة تفصيلية ملوقع 

ذبح اإلبل الذي يعود تاريخه إىل 6000 عام.

وتوضح االكتشافات الجديدة يف هذا املوقع الطرق التي اتبعتها مجتمعات العرص الحجري 

الحديث لصيد أنواع من اإلبل الربية املنقرضة. ويف مكان آخر مبنطقة الظفرة، تم اكتشاف 

مسار جديد يعود لفرتة امليوسني )عمره 7 ماليني عام(، وتم عرضه ألول مرة يف املؤمتر؛ األمر 

الذي يجعل مدينة أبوظبي موقعاً رئيسياً لدراسة حيوانات امليوسني بني دول العامل.

وأخرياً، كشف بحثان حول الكنيسة والدير املسيحي يف صري بني ياس عن نتائج أعامل 

التنقيب وطرق الحفاظ الالحقة عىل املستوطنة التي يعود تاريخها إىل 1300 عام، باإلضافة 

إىل عرضها عىل الجمهور. كام اطّلع 300 من الحضور عىل هذه األبحاث وغريها من املناقشات 

التي تناولت االكتشافات األثرية األخرية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. وبذلك، يكون قد 

تم عرض 35 بحثاً عىل مدار أيام انعقاد املؤمتر الثالثة.
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مسابقة القارئ المبدع )11 مارس 2018(

تم اإلعالن عن أسامء 40 طالباً يف حفل جوائز مسابقة »القارئ املبدع« املنعقدة يف أبوظبي 

ليتم تكرميهم احتفاًء بفوزهم يف الدورة الخامسة من هذه املسابقة التي تسعى إىل تشجيع 

أطفال مدارس أبوظبي عىل القراءة. وقد أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أن عدد 

املشاركني يف هذا العام هو األعىل عىل اإلطالق، حيث بلغ عدد املشاركني أكرث من 500 طالب. 

كام تزامنت الفعالية مع شهر القراءة الذي تم تحديده يف شهر مارس من كل عام، وهي 

مبادرة سنوية تحث عىل جعل ثقافة القراءة أسلوب حياة.

 معرض الكتب الصامتة 2018 )16 سبتمبر - 18 أكتوبر 2018(

أطلق املجلس الدويل لكتب اليافعني مرشوع »الكتب الصامتة، من العامل إىل المبيدوسا 

والعكس«، رداً عىل موجة الالجئني الوافدين من إفريقيا والرشق األوسط إىل جزيرة المبيدوسا 

اإليطالية عام 2012. ويهدف هذا املعرض إىل التغلب عىل عائق اللغة حتى يتسنى لجميع 

األطفال فهمها واالستمتاع بها.

برامج 
المكتبات

ويف هذ العام، حطمت اإلمارات رقامً قياسياً جديداً يف مجال األدب من خالل تقديم مجموعة 

جديدة من مثانية كتب إماراتية صامتة تشجع الرّسامني التوضيحني يف اإلمارات واملؤلفني 

املتخصصني يف أدب األطفال عىل التواصل مع األطفال بغض النظر عن لغتهم أو مهارات 

القراءة لديهم.

ويف إطار الدعم الذي يقدمه املجلس اإلمارايت لكتب اليافعني، تعاونت مجموعة من الرّسامني 

التوضيحني اإلماراتيني مع الرسامة التوضيحية الفنلندية، إميي جورماالنني، قبل انطالق املعرض 

الثالث للكتب الصامتة. وقد أقيم املعرض التفاعيل تحت شعار »اكتشف قصة تتجاوز 

حدود الكلامت« يف مكتبة زايد املركزية مبدينة العني، وضم خالل فرتة انعقاده مجموعة من 

األنشطة التي تهم األرسة والطفل.

90

 الشهر الوطني للقراءة )1 - 31 مارس(

قدمت اإلدارة احتفاالً بالشهر الوطني للقراءة يف دولة اإلمارات سلسلة من الفعاليات الثقافية 

للقراءة التي تستهدف كافة رشائح املجتمع تحت شعار »اإلمارات تقرأ، اإلمارات ترقى«. 

وسعياً لتشجيع جميع أفراد املجتمع عىل تبّني القراءة كمنهج حياة، تناولت الفعاليات 

مجموعة متنوعة من املوضوعات املهمة التي تثري كل فرد يف املجتمع.

ومن بني الفعاليات واألنشطة العديدة التي تُشجع عىل القراءة، وكجزء من احتفاالت عام 

زايد، متت إقامة أمسية شعرية بعنوان »زايد: نبض القلوب« يف 9 مارس مبكتبة زايد املركزية 

يف مدينة العني، وقدمها حسني األمريي والشاعران البارزان: الشيخ ماجد بن سلطان الخاطري 

وعيل الخوار.

برامج أخرى

برامج الشتاء

برامج الصيف

برامج الربيع

برامج العودة
إىل املدارس

برامج الكبار

برامج شهر االبتكار



التعليــم والتوعيــة

الترجمة

تدعم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي معارضها ومتاحفها وفعالياتها الثقافية والرتاثية من 

خالل توفري مجموعة من املواد التفسريية، من بينها موارد املعلمني ودليل األنشطة لألطفال 

واألرس وكُتيبات استكشافية ودفاتر رسم لعامة الزوار، باإلضافة إىل إعداد محتوى للمرشدين 

السياحني وتقديم دورات تدريبية.

ُكتيبات دليل موارد المعلمين

تم إعداد كتيبات إرشاد موارد املعلمني ملساعدتهم ومتكينهم من استخدام املعارض واملتاحف 

املقرتحة وغريها من موقع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي كأداة تعليمية للطالب يف 

مختلف الصفوف من الروضة إىل الصف الثاين عرش. ويجرى تشجيع املدرسني عىل تحضري 

أنفسهم جيداً قبل قيادة األنشطة يف صفوفهم من خالل استخدام هذه الكتيبات لتسليط 

الضوء عىل النقاط األساسية يف توصيف العمل الفني املنتقى وطرح األسئلة واألنشطة 

املساعدة عىل تحقيق أهدافهم التعليمية وتلبية ما يحتاجه طالبهم.

دليل األنشطة والكتيبات االستكشافية

ميكن الحصول عىل دليل األنشطة والكتيبات االستكشافية ودفاتر الرسم يف مواقع وفعاليات 

دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وذلك بهدف تقديم معلومات للزوار فيام يخص مختلف 

املوضوعات الفنية والثقافية بطريقة ممتعة إىل جانب أنشطة التحدي العملية. 

أدلة اإلرشاد السياحي ومواد التدريب

تقدم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أدلة إرشادية شاملة وجلسات تدريب للمتخصصني يف 

تحسني تجارب الزوار واملرشدين السياحيني واملتطوعني ملشاركة الزوار بطرق جديدة ومبتكرة 

خالل الجوالت السياحية يف املواقع. 

2018
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يعد برنامج التعليم جزءاً من الربنامج الثقايف الشامل لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. 

ويتم دعم الرتاث املادي وغري املادي وبرامج الفنون البرصية واألدائية بأدوات تفسريية 

ومساعدة تهدف إىل تعزيز الوعي لدى رشائح مختلفة من الجمهور، وبخاصة الشباب 

والتالميذ. وتهدف األنشطة واملوارد التعليمية إىل تزويد املعلمني واألرس واألهايل باألدوات 

املناسبة لتوعية الطالب بالفنون واملوروثات، وخلق جيل من األفراد املبدعني الفخورين 

بهويتهم والقادرين عىل فهم االختالفات والتباينات الثقافية. 

وفيام ييل األدوات التعليمية التفسريية التي قدمتها دائرة الثقافة والسياحة – 

أبوظبي يف 2018:

دليل الصيد بالصقور.

دليل أنشطة املجلس اإلمارايت.

مجلة واحة العني.

دليل الِحرف اليدوية التقليدية يف اإلمارات العربية املتحدة.

دليل أنشطة مهرجان الشيخ زايد الرتايث.

دليل استكشاف بيت القهوة.

دليل أنشطة معرض »فن أبوظبي« 2018.

12 مقطوعة – موسيقى أبوظبي الكالسيكية: عروض الباليه.

دليل استكشاف قرص الحصن.

دليل الزيارات املدرسية لقرص الحصن.

بطافات دخول قرص الحصن – أنشطة داخل املعرض.

دليل معرض »الفنانون واملجمع الثقايف: البدايات«. 

دليل جوالت معرض »الفنان عبد القادر الريّس«.

برنامج مركز رعاية األحداث

يواصل برنامج مركز رعاية األحداث نشاطه يف عامه الثاين لتقديم العالج بالفن وبرامج الكتابة 

التي تهدف إىل تحسني الصحة النفسية لـ 50 شاباً معرضاً للخطر. وبجانب دروس الفن 

املتواصلة، شهد هذا العام إطالق برنامج للكتابة، حيث يتم تشجيع اليافعني عىل استكشاف 

مشاعرهم وخلجات نفوسهم وما يدور يف وجدانهم من خالل الكتابة والشعر.

وكان الطالب الصغار قد عرضوا األعامل الفنية التي أبدعوا فيها خالل الربنامج يف معرض 

التالميذ السنوي لعام 2018 يف منارة السعديات. ومن املقرر إصدار القصائد الشعرية مبعرفة 

دار النرش التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي يف معرض أبوظبي الدويل للكتاب 2019.

برنامج تنمية المواهب

عملت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي منذ إطالق برنامج تنمية املواهب يف عام 2017 

عىل انتقاء مئات الطالب املوهوبني ذوي املهارات واالهتاممات الفنية املميزة. ويهدف هذا 

الربنامج إىل توسيع آفاق الطالب املوهوبني وتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم من خالل تقديم 

الدروس الفنية والفعاليات الثقافية. ويركز الربنامج أيضاً عىل التعاون مع العديد من الرشكاء 

املجتمعيني واملؤسسات التعليمية الوطنية من خالل إدارة التعليم واملعرفة سعياً إلطالق 

برامج ودورات تدريبية مكثفة تساهم يف رعاية املهارات واملواهب الناشئة من بني هؤالء 

الطالب امللتزمني.

قّدم برنامج تنمية املواهب يف عامه األول الدعم واملساعدة لـ 89 طالباً يف مجاالت الفنون 

البرصية واألدائية. وتجددت الدعوة املفتوحة مرة ثانية يف عام 2018، حيث تلقَّى الربنامج ما 

يزيد عىل 950 طلب تسجيل، وتم قبول 120 طالباً يف العام الثاين للربنامج. 

برامج التوعية 

برنامج موسـيقى أبوظبي الكالسـيكية لتعريف طالب 
المدارس بالموسـيقى الكالسيكية 

ينطلق موسم »موسيقى أبوظبي الكالسيكية« يف العادة بدايًة من أكتوبر وحتى أبريل. وكان 

553 طالباً يف مختلف الصفوف من الروضة إىل الصف الثاين عرش قد حرضوا برفقة أرسهم 

جلسات استامع مفتوحة لحفالت عزف موسيقي لفرق أوركسرتا وموسيقيني مشهورين عاملياً 

يف عام 2018. ويهدف هذا الربنامج إىل تعريف الطالب باملوسيقى الكالسيكية والرقص وفنون 

األداء من خالل التفاعل املبارش مع أعضاء األوركسرتا ليك يفهموا املركّبات املختلفة للموسيقى 

الكالسيكية، ويستوعبوا الفروق الدقيقة بني اآلالت املوسيقية املختلفة والحركات املصممة 

خصيصاً لفن الرقص والفكرة وراء كل عرض من عروض األداء.

وقد كان التفاعل بني الطالب واملوسيقيني مفيداً وعميقاً. كام أتيح للعديد من الطالب لقاءات 

ثنائية مع املوسيقيني ناقشوا خاللها مامرساتهم واهتامماتهم املوسيقية الخاصة. كام أقام هذا 

الربنامج ورشاً موسيقية متقدمة ومعمقة وعملية للطالب املوهوبني واملتميزين الذين تم 

اختيارهم.

األعمال الفنية: برنامج إقامة الفنان

تأسس برنامج تدريب الفنانني عام 2013 لتطوير فريق من الفنانني املؤهلني للتعليم 

واملامرسة والتدريب يف املتاحف ومراكز الفنون واملدارس. ويرتبط فريق عمل الربنامج 

بعالقات وثيقة مع الجامعات لتزويد الخريجني الحديثني باملهارات الفنية القوية التي تؤهلهم 

للتعليم الفني. 

ويتمثّل الهدف من برنامج تدريب الفنانني يف تأهيل الفنانني الناشئني يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة من خالل دعمهم بفرص تدريب وإرشاد وتوظيف مستقبيل. ويقام برنامج 

»تدريب الفنانني« يف »ستوديو الفنون« يف منارة السعديات. حيث ميكن للفنانني أن يعملوا 

يف مجموعات جنباً إىل جنب مع فنانني ذوي خربة، األمر الذي ميّكنهم من إنشاء شبكة تواصل 

مع فنانني ومبدعني. ويستضيف »ستوديو الفنون« هذا العام 12 فناناً مؤهالً للتعليم.
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80

450

85

12

سعـــة

فناناً شارك

اإلقامة الفنية 
يف «ستوديو الفنون».

يف برنامج

املبـــا�

معلمي الفنون 

رشكة كاران داش

حصلوا عىل تدريب
متخصص من 

من 

معل�ً 

الخاص بربنامج تنمية املواهب

تدريب معلمي الفنون  
شاركوا يف 

مرشداً 
سياحياً 

ومتطوعاً 
خضعوا لتدريب 
خاص بفعاليات

 دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.
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19,279

939

592
3,060

422 

553

60

822

457

65

50

1000
3800

120

بــرامـــــج     التــوعيــــة

1,274
طفالً تابعوا

 ورش العمل الفنية
يف فعاليات «عطلة نهاية األسبوع يف

واحة الع�».

350 طالباً شاهدوا 
مهرجان املرسح املدريس 
الذي تنظمه 
وزارة الرتبية والتعليم
يف منارة السعديات.

     امرأة
   شـــــاركت

يف برنامج التوعية بالرتاث خالل
الحدث السنوي

« مس�ة النساء الرتاثية

من الع� إىل أبوظبي»

طالبــاً حرضوا 
ورش العمل الفنية 

التي تقام يف معرض
الظفرة للكتاب.

أك� من 

طالباً

طـالبــاً

دائرة الثقافـة والسياحة - أبوظبي

يف معرض أبوظبي الدويل

للصيد والفروسية.

حرضوا برنامج الصيد بالصقور 
ورسد القصص الذي أطلقته

حرضوا 
ورش العمل الفنية
يف معرض

طالبـــاً «الع� تقرأ».

حرضوا الحفالت املوسيقية
والدروس التعليمية الفنية التي تقام برعاية
برنامج التوعية £وسيقى أبوظبي الكالسيكية.

طالبـــاً 

طالباً زاروا املهرجان الوطني للحرف 
والصناعات التقليدية يف مدينة الع�.

طالبـــاً

أك¬ من 

«األع¦ل الفنية لطلبة
مجلس أبوظبي للتعليم»السنوي 

عمٍل فني جرى عرضهم

 يف منارة السعديات
بحضور أك� من 

طالب وزائر

يف معرض

طالباً من اليافع�
اشرتكوا يف برنامج 

مركز رعاية األحداث.

جوالت معرض
فن أبوظبي

حرضوا 

 طالبـــاً شاركوا يف
ورش العمل الفنية يف
معرض أبوظبي
الدويل للكتاب

برنامج تطوير
املواهب

سجلوا يف
طالبـــاً

حرضوا يوم االكتشافات

يف موقع الهييل األثري

طالبـــــاً

شاركوا يف ورش
عملصناعة الفخار
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2,224

3,701

7,766

1,616

متحف الع�

برامج التعليم
والجوالت املدرسية يف

املتاحف

متحف قرص الع�:

ً طالبا
ومعل�ً.

قلعة الجاهيل:

قرص املويجعي:

ً طالبا
ومعل�ً.

من الطالب
واملعلم�

طالباً
ومعل�ً.
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18,258

7,927

663

19,017

9,914

357

589

20

الفنون  مراكز

استقبل
املرسم الحر 

طالبــــاً
لدروس تعليم الفن

طالبــــاً
التحقوا بالدروس التعليمية يف

مركز القطّارة
للفنون

طفالً استضافهم  

طفالً احتفلوا  

مركز األطفال للفنون
طوال العام

الفنون ستوديو

شخصاً 

وشاركوا يف مجموعة واسعة
من برامج إثراء الفنون.

«ستوديو الفنون»،
زاروا 

بحفالت أعياد ميالد خاصة

 يف«ستوديو الفنون»

طالباً سجلوا  يف
دروس وورش العمل
يف «ستوديو الفنون»،

طفــــالً حرضوا املخي�ت املوسمية
يف«ستوديو الفنون».

تم تنظيم أك� من  

مناسبة للرشكات الخاصة
واملنظ�ت غ� الحكومية

يف «ستوديو الفنون».
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5
4
3
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1
1

مشروع كلمة
دور النشر المشاركة في مشروع »كلمة« في 2018.

عكف مرشوع 

»كلمة« يف عام
عىل ترجمة

كتاباً إىل خمس لغات

  اإلنجليزية    الفرنسية     األملانية    اإليطالية     الروسية

تناولت هذه الكتب موضوعات مختلفة، وتنقسم حسب 

موضوعاتها إىل:

كتب يف الفن

كتب يف املعرفة العامة

كتب يف األدب

كتب يف السرية الذاتية

كتب يف الفلسفة وعلم النفس

يف التاريخ واألحياء

يف علم االجتامع

يف أدب الشباب

إجاميل عدد 
الكتب املرتجمة 

منذ 1997 
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أبرز إصدارات مشــروع

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي »نادي كلمة للقراءة« خالل فعاليات معرض 

أبوظبي الدويل للكتاب 2018 ليشكل نقطة محورية يلتقي عربها جمهور القراء، ومنصة 

للكتّاب تناقش تقنيات الكتابة والنرش، وترّوج لألعامل حتى تصل إىل مجموعة كبرية من 

املثقفني والقرّاء، وترصد اآلراء حول أحدث اإلصدارات. ومنذ انطالقه يف عام 2018، أقام 

النادي أكرث من 30 فعالية يف معارض الكتاب عىل املستوى املحيل، مثل أبوظبي والعني 

والشارقة، وعىل املستوى اإلقليمي، مثل معرض تونس الدويل للكتاب، وعىل املستوى الدويل، 

مثل معرض فرانكفورت الدويل للكتاب. وضمت هذه الفعاليات 15 ندوة نقاشية حول الكتب 

و13 فعالية إعالن وتوقيعاً لبعض الكتب، باإلضافة إىل جلسات قراءة لألطفال.

صناعة اللوم:
املساءلة ما بني االستخدام وإساءة االستخدام- املؤلف: ستيفن 

فاينامن. يتناول هذا الكتاب األكرث مبيعاً مفهوم اللوم ومظاهره 

بدءاً من »صيادي الساحرات« يف املايض وصوالً إىل أكباش الفداء 

وحاالت الوصم التي ما زالت قامئة حتى يومنا هذا.

قلبي يف ضيق- املؤلفة: 
ماري ندياي

رواية تتحدث عن نظرة معلمة من مدينة »بوردو« 

الفرنسية تُصبح هي وزوجها هدفاً لحملة مزعجة من 

املضايقات.

أتاتورك
السرية الذاتية ملؤسس تركيا الحديثة- املؤلف: آندرو 

مانجو. يتحدث الكتاب عن حياة شخصية أتاتورك 

البارزة يف تاريخ تركيا، والذي غرّي وجه اإلمرباطورية 

العثامنية وتحولت إىل دولة متقدمة نسبياً يف القرن 

العرشين.

حاّلق دمشق:
محدثو الكتابة يف بالد الشام إبان العهد العثامين )القرن 

الثامن عرش(- للمؤلفة دانة السجدي. دراسة رائدة 

متعددة التخصصات تتحدث عن تاريخ بالد الشام إبان 

العهد العثامين يف القرن الثامن عرش من منظور أديب.

العنارص
استعراض برصي لكل الذرات املعروفة يف الكون- املؤلف: تيودور 

غراي. كتاب ممتع لعشاق العلوم يتناول جميع عنارص الجدول 

الدوري.

كلمــة فــي العام 2018
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.�نرشت دار الكتب الوطنية «إصدارات»، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة، ٢١ كتاباً خالل العام ٢٠١٨، من بينها ١٢ كتاباً ملؤلف� إماراتي

وقد تناولت هذه املؤلفات موضوعات متنوعة تندرج تحت فئات مختلفة.

املوضوعات املدرجة: 

حكايات شعبية
(فلكلورية)

إماراتية
قصص قص§ة

ورواية

أدب

إصدارات لكتاب
كتب عن

تاريخ وثقافة

اإلمارات 

الالجئون
حول العا±

باللغة اإلنجليزية.

لألطفال
رسوم كاريكاتورية 

(إصدار واحد باللغة اإلنجليزية).

(باللغات العربية واإلنجليزية 

والفرنسية واألملانية واإلسبانية).

«كل¸ت القائد
الشيخ زايد بن سلطان

آل نهيان»

110

تشمل سلسلة الرسد الشفاهي الرتاث الشفهي للحكايات اإلماراتية التي تم جمعها والتأكد من صحتها وتوثيقها، للشاعر الراحل أحمد راشد ثاين. 

وتحتوي هذه السلسلة عىل أربعة أجزاء:

حصاة الصرب: 15 حكاية من اإلمارات. 1

دردميس: 8 حكايات من اإلمارات. 2

إال جمل حمدان يف الظل بارك: 24 حكاية من اإلمارات. 3

زمان يرضب زمان: مفردات الحكاية يف اإلمارات.. 4

أبرز منشــورات
2018 عام 

أغاني المهد في المجتمعات اإلسالمية

ميكن تعريف الرتاث الثقايف غري املادي بأنه مجموعة املامرسات والعروض والتعابري واملعارف واملهارات التي 

تتناقلها األجيال جيالً بعد جيل التي تبدعها املجتمعات اإلنسانية استجابة للظروف البيئية وطريقة التفاعل 

معها والتاريخ الذي يجمعهم. ومتثل املوسيقى، مبا يف ذلك الكلمة املغّناة، أكرث أشكال فنون األداء انتشاراً عىل 

مستوى العامل، وتوجد يف جميع املجتمعات كعنرص أسايس من عنارص الرتاث الثقايف غري املادي. تعرّب أغاين املهد 

عن املسؤولية األساسية امللقاة عىل عاتق األمهات لنقل القيم األخالقية ألبنائهن من خالل الحكايات املروية. 

فاألمهات هن رواة القصص الحقيقيني، وتقوم األغاين التي يرددنها دوراً مهامً يف نقل مفاهيم الحب وقيم 

االنفتاح عىل اآلخر. ميثل هذا الكتاب فرص ال حدود لها للرتكيز عىل الرتاث الحي باعتباره نتاج الشعوب ومثرة 

التجارب املشرتكة. وتسلط البحوث والتسجيالت التوثيقية التي يحتويها الكتاب عىل الجهود التي تبذلها دائرة 

الثقافة والسياحة للحفاظ عىل الرتاث الثقايف املعنوي، والتأكيد عىل أهميته لضامن بقائه واستمراره.

ثالثية الشيخ زايد

نرشت دار الكتب الوطنية ثالثية الشيخ زايد باللغتني العربية واإلنجليزية. وتتحدث هذه اإلصدارات 

التعليمية املخصصة لألطفال من عمر 9 وما فوق عن تاريخ املغفور له-بإذن الله- الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، وتتكون من ثالثة أجزاء:

»نجم السعد«: حياة الشيخ زايد منذ والدته وحتى عام 1946.. 1

»الغزالة األوىل«: حياة الشيخ زايد منذ عام 1946 وحتى 1966.. 2

»جنة األحالم«: حياة الشيخ زايد منذ عام 1966 وحتى 2004.. 3

يرسد الكتاب أبرز األحداث يف حياة مؤسس دولة اإلمارات العربية املتحدة, من خالل تسليط الضوء 

عىل شخصيته ورؤيته ومبادراته التي رسمت مستقبل دولة اإلمارات العربية املتحدة.

السرد الشفاهي في اإلمارات
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شارك قسم التوزيع يف مثانية معارض محلية للكتاب، ومن بينها: املهرجان الوطني للحرف والصناعات 

التقليدية، وفعالية دائرة القضاء، ومهرجان الشارقة القرايئ للطفل، ومهرجان الشيخ زايد الرتايث. كام شارك 

القسم أيضاً يف عرشة معارض بالخارج أقيمت يف جدة والرياض والبحرين والكويت والعراق ومسقط 

وتونس والقاهرة وأربيل والخرطوم. ويعمل حالياً 29 ممثالً لقسم التوزيع يف دول مجلس التعاون 

الخليجي وغريها من الدول العربية واألوروبية. أما عىل الصعيد املحيل، فهناك 50 منفذاً للبيع يتمثل يف 

محطات خدمات أدنوك واملكتبات والجمعيات التعاونية. وهناك أيضاً منافذ دامئة للبيع يف مزيد مول 

ومكتبة زايد املركزية وقلعة الجاهيل يف مدينة العني ومول السيف.

وفيام يتعلق باملنصات اإللكرتونية، هناك ستة مواقع إلكرتونية معتمدة لبيع إصدارات دائرة الثقافة 

والسياحة – أبوظبي، وهي: متجر جملون، ونيل وفرات.كوم، وموقع نون للتجارة اإللكرتونية- ديب، و 

E-Bidi Ltd.- لندن، واملتحدة للطباعة والنرش، وسوق. كوم. ومن أهم أحداث العام 2018، إطالق دائرة 

الثقافة والسياحة - أبوظبي ملبادرة »ندعم الثقافة«، والتي ساهمت بدورها يف زيادة نسبة مبيعات وأرباح 

الجهات الراعية لتصل إىل 2214000 درهم. وتشمل الكتب األكرث مبيعاً » كلامت القائد: الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان«، و«اإلنسان والدولة والحرب«، و«الرصاع عىل سيادة أوروبا«، و«املؤمن الصادق«، 

و«أرض جديدة«.

التوزيع
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حديقة جبل حفيت 

تضم حديقة جبل حفيت التي تعد موطناً للكثري من النباتات والحيوانات مجموعة غنية 

من املوارد الرتاثية والطبيعية. وتحتوي الحديقة الواقعة عىل األطراف الشاملية لجبل حفيت 

عىل بقايا أثرية ترجع إىل العرص الحجري الحديث، وتشمل قلعة مزيد التي تتميز بهيكل من 

الطوب اللنب. وتعترب قلعة وقرية مزيد إحدى املستوطنات املهمة يف القرن العرشين وما قبله.

الدورة الثالثة للقمة الثقافية - 

أبوظبي

منارة السعديات، أبوظبي

 من -7 11 أبريل 2019

يف ديسمرب 2018، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن موعد انعقاد الدورة الثالثة 

للقمة الثقافية أبوظبي 2019 يف الفرتة من 7 ولغاية 11 أبريل 2019 يف منارة السعديات. 

يتضمن برنامج القمة مناقشات وعروض أداء وورش عمل تفاعلية، باإلضافة إىل برنامج ثقايف 

سنوي يتناول املشكالت، وتقرتح الحلول العملية لها. وتعليقاً عىل ذلك، قال رئيس دائرة 

الثقافة والسياحة - أبوظبي، معايل محمد خليفة املبارك: » نرحب بالرشكاء العامليني الذين 

سيدعمون القمة الثقافية يف دورتها القادمة بخربتهم الواسعة يف العمل الثقايف واإلعالمي 

والفنون والرتاث واملتاحف، لبحث تطوير املساهمة يف منو املجتمعات املعارصة بأساليب 

مستدامة وتحقق الغاية منها«. 

تضم قامئة الرشكاء لعام 2019 كالً من: مجلة »ذي إيكونوميست إيفنتس«، التي ستقدم 

خربتها يف املجال اإلعالمي ومناقشة القضايا املتعلقة باإلعالم وسياساته؛ ومنظمة اليونسكو 

التي ستناقش مسألة البحث يف تأثري الرتاث املادي وغري املادي عىل التغيري املجتمعي؛ 

و«األكادميية امللكية للفنون« لدراسة موضوع بعنوان »محور الفنون«؛ ومؤسسة ومتحف 

سولومون آر جوجنهايم التي ستناقش دور املتاحف يف إرساء مفاهيم الثقافة؛ أما رشكة 

جوجل فستستعرض أحدث التطورات الجارية يف عامل التكنولوجيا والفنون وتأثريها عىل 

الثقافة.

وتعد القمة الثقافية منصة عاملية تجمع تحت سقف واحد جميع الرّواد والقادة يف مجاالت 

الفن والرتاث واإلعالم واملتاحف والسياسة العامة والتكنولوجيا، كام متثل إحدى الفرص الكربى 

التي تؤكد عىل دور الثقافة يف رفع مستوى الوعي وتعزيز سبل التعاون ودعم التغرّي اإليجايب. 

ورشة عمل مبادرة المناظر الحضرية التاريخية

5-4 فرباير 2019، العني 

أصدرت اليونسكو توصياتها بشأن املناظر الحرضية التاريخية يف عام 2011. وتدعو خطة إدارة 

مواقع الرتاث العاملي يف العني إىل وضع املناظر الحرضية التاريخية يف االعتبار يف املبادرات 

واملشاريع التي ترشف عليها دائرة التخطيط العمراين والبلديات. ويهدف تطبيق هذا املنهج 

إىل وضع الثقافة والرتاث الثقايف ضمن أولويات مبادرات التخطيط الجديدة، واستخدام هذه 

املنهجية كدليل للمرشوعات التطويرية املستقبلية يف مدينة العني. 

النتائج املتوقعة من ورشة العمل:

رفع مستوى الوعي بدور الثقافة والرتاث الثقايف يف منو اقتصاد مدينة العني والتنمية . 1

املستدامة.

إدراك مفهوم »املواقع الحرضية التاريخية« واعتامد تطبيقه ضمن إطار مراجعة خطة . 2

2030، وتشكيل مجموعات عمل لهذا الغرض.

اإلقرار بجهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي يف وضع »املبادئ التوجيهية للتطوير . 3

الحرضي« والثناء عليها فيام يتعلق باملناطق العازلة للواحات باعتبارها جزءاً من 

منهجية »املواقع الحرضية التاريخية«.

التعاون بني الجهات املعنية، خاصًة يف املسائل املتعلقة مبرشوعات التنمية الحرضية . 4

القريبة من مواقع الرتاث العاملي يف منطقة العني.

إثراء املعرفة حول تنفيذ أعامل التخطيط واألنشطة التشغيلية يف منطقة العني التي . 5

تتبنى املنهجية ذات الصلة.

تصنيف المباني التراثية الحديثة

تقوم عملية »مسح مواقع الرتاث الحديث« عىل إجراء دراسة شاملة ملعامل الرتاث الحديث 

يف جميع أنحاء إمارة أبوظبي. ومن املقرر القيام بهذه العملية عن طريق تطبيق لألجهزة 

الذكية مسجل لدى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث تتمثل مهمة الجهات املسؤولة 

عن املسح امليداين يف التقاط صور فوتوغرافية وتسجيل مقاطع فيديو للواجهات الخارجية 

ملباين اإلمارة، باإلضافة إىل ملء النموذج الخاص بعملية املسح عرب األجهزة اللوحية، ثم تُخزَّن 

املعلومات املجّمعة حول املباين التجارية والحكومية والدينية والخاصة عىل خوادم الشبكة 

الخاصة بالدائرة. وتستغرق مدة املسح امليداين ثالث سنوات حتى تتم تغطية اإلمارة بأكملها.

وسيستفاد من البيانات املجّمعة يف إجراء دراسة حول مباين إمارة أبوظبي، وتحديد مواقع 

الرتاث الحديث املقرر إدراجها ضمن مواقع الرتاث العاملي بإمارة أبوظبي تطبيقاً لقانون رقم 

4 لسنة 2016 املنصوص عليه يف الخطة اإلسرتاتيجية لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

مكتبة األطفال 

ستشكل مكتبة األطفال الواقعة يف منطقة الحصن إضافة جديدة للمجمع الثقايف يف أبوظبي. 

ويتمثل الهدف من تأسيسها يف توفري مساحة مفعمة بالحيوية تحث عىل االبتكار واإلبداع 

من خالل تقديم التعليم التفاعيل لألطفال من مختلف األعامر. وتشمل املكتبة التي تتوسد 

أهم موقع تاريخي يف املدينة عىل العديد من املرافق والربامج املصممة للتشجيع عىل 

القراءة والتثقيف والتعلّم املستمر والتفكري اإلبداعي وتنمية املجتمع، وتوفر مصدراً لإللهام 

من خالل تنظيم مجموعة كبرية من األنشطة العامة وورش العمل وفصول القراءة. وتنقسم 

املكتبة املكّونة من ثالثة طوابق إىل عدة مساحات اجتامعية تختلف بحسب كل فئة عمرية، 

ويتميز كل طابق بتصميم مستوحى من طبيعة دولة اإلمارات العربية املتحدة. كام ستضم 

مكتبة أبوظبي لألطفال طيفاً واسعاً ومتنوعاً من الكتب، مبا يف ذلك الكتب الروائية والواقعية 

والروايات املصورة والسري الذاتية والكتب الصوتية. 




