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كلمة رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

محمد خليفة المبارك

إننــا فــي دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي نفخر باإلنجــازات والنجاحات 

التــي حققناهــا فــي عــام 2019 والتــي ســاهمت فــي ترســيخ مكانــة 

ــا  ــز بجهودن ــم. كمــا نعت ــة الرائــدة فــي العال أبوظبــي بيــن المــدن الثقافي

الثقافيــة التــي اتســمت بالعمــق والتنــوع وكانــت مصــدر إلهــام وقاعــدة 

صلبــة لتعزيــز تــراث أبوظبــي فــي الوقــت الــذي عملنــا فيــه أيضــًا علــى 

رعايــة اإلبــداع وبنــاء القــدرات فــي قطــاع الثقافــة.

خاللــه  وضعنــا  حيــث  المســتقبل،  الستشــراف  عامــًا   2019 كان  لقــد 

أســس  وتعزيــز  لدعــم  مقبلــة  ســنوات  لخمــس  ثقافيــة  اســتراتيجية 

قطــاع الثقافــة وبنيتــه التحتيــة، وقــد تــم تحديــد األهــداف االســتراتيجية 

طموحاتنــا  لتحقيــق  خاللهــا  مــن  نســعى  والتــي  المضمــار،  هــذا  فــي 

المســتقبلية، علــى أســاس متيــن مــن التــراث الضــارب فــي عمــق التاريــخ 

لدولتنــا؛ إذ ال يخفــى علــى أحــد فــي منظومــة دائــرة الثقافــة والســياحة 

- أبوظبــي أن الحفــاظ علــى تراثنــا هــو أحــد أهدفنــا الرئيســية. وعلــى 

ُجــّل اهتمامنــا علــى المبــادرات المتعلقــة بالحفــاظ علــى  هــذا، نصــّب 

تــراث إمــارة أبوظبــي الحديــث والتوعيــة بتراثهــا الثقافــي غيــر المــادي 

واالحتفــاء باإلنجــازات التــي حققناهــا فــي الماضــي القريــب. كمــا وضعنــا 

عــددًا مــن المبــادئ التوجيهيــة والنظــم والحوافــز الماليــة والتقديريــة 

لالحتفــاء بتراثنــا الثقافــي وحمايتــه والحفــاظ عليــه علــى مــدار الســنوات 

الخمــس المقبلــة.

التنميــة  علــى  تركيزنــا  نواصــل  الراســخة،  األســس  تلــك  وجــود  ومــع 

النمــو  عجلــة  دفــع  فــي  يســهم  الــذي  الثقافــة  لقطــاع  المســتدامة 

والتنــوع االقتصــادي. ومــن هــذا المنطلــق، كّرســنا المزيــد مــن الجهــود 

لتعزيــز ورعايــة الســوق وإحــداث أثــر اجتماعــي واقتصــادي دائــم وتوســيع 

نطــاق سلســلة القيمــة الثقافيــة لتشــمل نشــر ونقــل المعرفــة وبنــاء 

القــدرات وإبــرام شــراكات ثقافيــة قويــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

كلنــا ثقــة أن تنفيــذ اســتراتيجية قطــاع الثقافــة سيرســخ مكانــة أبوظبــي 

كمحــرك  كبيــر  بشــكل  وسيســهم  عالميــة،  ثقافيــة  عاصمــة  بصفتهــا 

أساســي للتغييــر االقتصــادي. وعلــى هــذا، سنســتهدف رصــد إســهامات 

األثــر  وقيــاس  أبوظبــي  إمــارة  علــى  اإلبداعيــة  الثقافيــة  الصناعــات 

االجتماعــي واالقتصــادي لقطــاع الثقافــة علــى الدولــة ككل.

وفــي الوقــت الــذي نتطلــع فيــه إلــى تحقيــق طموحاتنــا فــي 2020، 

واســتكمال اســتعداداتنا لالحتفــال بالذكــرى الخمســين لتأســيس دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام 2021، فإننــا نفخــر بمشــاركة رؤيتنــا 

للحفــاظ علــى التــراث والهويــة الثقافيــة إلمــارة أبوظبــي مــع المواطنيــن 

والمقيميــن والجمهــور الدولــي.

بثقافــة  الوعــي  نشــر  علــى  فيــه  لنعمــل  مثمــرًا  جديــدًا  عامــًا  نرتقــب 

أبوظبــي مــن حيــث تراثهــا ومســتقبلها، ونرحــب بالزائريــن مــن كل مــكان 

لزيــارة إمــارة أبوظبــي والتعــرف علــى ثقافتنــا.



كلمة وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي باإلنابة

سعود الحوسني

انطالقــًا مــن رؤيــة دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي بأهميــة الــدور 

الــذي تقــوم بــه الثقافــة فــي تغييــر المجتمــع علــى كافــة المســتويات، 

وتنظيــم  الثقافــي  المشــهد  لتعزيــز  جهــوده  الثقافــة  قطــاع  يكــرس 

دولــة  فــي  الجمهــور  فئــات  مختلــف  لمشــاركة  المتنوعــة  البرامــج 

ــر الثقافــة اإلماراتيــة  اإلمــارات العربيــة المتحــدة وترســيخ مفهــوم تقدي

كافــة. المســتويات  علــى  والعربيــة 

عــدة   2019 فــي  أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  نظمــت  لقــد 

فّعاليــات ثقافيــة رئيســية جســدت دور مبادراتنــا الرياديــة لتعزيــز المشــهد 

الثقافــي والمشــاركة الثقافيــة مــع الجمهــور. وفــي هــذا الصــدد، بــرزت 

مكانــة كٍل مــن معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب وموســم موســيقى 

 - الثقافيــة  والقمــة  أبوظبــي”  “فــن  ومعــرض  الكالســيكية  أبوظبــي 

أبوظبــي كأهــم الفّعاليــات الثقافيــة فــي المنطقــة.

لقــد أســهمت الصــروح الثقافيــة المتنوعــة فــي اإلمــارة، مثــل اللوفــر 

المشــهد  ترســيخ  فــي  الحصــن،  وقصــر  الســعديات  ومنــارة  أبوظبــي 

فــي  الثقافــي  المجّمــع  افتتــاح  إعــادة  وكان  أبوظبــي.  فــي  الثقافــي 

منطقــة الحصــن والــذي يمثــل مســاحة إبداعيــة فعليــة للتعبيــر الثقافــي، 

مــن أهــم األحــداث الثقافيــة فــي العــام الماضــي. كمــا أثبتــت المتاحــف 

العيــن  فــي  لليونســكو  العالمــي  التــراث  ومواقــع  الثقافيــة  والمراكــز 

مكانتهــا كفضــاءات تعكــس ثــراء تاريــخ إمــارة أبوظبــي وتراثهــا. وقــد تــم 

ــات علــى  تنشــيط هــذه المواقــع مــن خــالل أجنــدة واســعة مــن الفّعالي

مــدار العــام تشــمل المعــارض والمهرجانــات واألنشــطة التراثيــة وبرامــج 

المشــاركة التفاعليــة مــع الجمهــور.

كمــا أننــا نواصــل التقــدم فــي مشــاريعنا الحاليــة، ومنهــا علــى ســبيل 

الثقافيــة  الســعديات  منطقــة  تطويــر  اســتكمال  الحصــر،  ال  المثــال 

ومتحــف زايــد الوطنــي المرتقــب وجوجنهايــم أبوظبــي. كمــا ســيتم تعزيــز 

العــروض الثقافيــة التــي تقدمهــا مدينــة العيــن مــن خــالل بيــت محمــد 

بــن خليفــة بعــد االنتهــاء مــن ترميمــه، ومنتــزه جبــل حفيــت الصحــراوي، 

وقلعــة المربعــة، والعديــد مــن المعالــم الثقافيــة الجديــدة.

ونحــن إذ نســتعرض مــا أحرزنــاه مــن إنجــازات خــالل عــام 2019، فإننــا 

ــا علــى المســتقبل ونعمــل علــى الترويــج للمقومــات التــي  نصــّب تركيزن

تمتلكهــا إمــارة أبوظبــي داخــل الدولــة وخارجهــا وبلــورة تراثهــا العريــق 

وِقيمهــا األصيلــة فــي الضيافــة؛ ممــا يعــزز مــن مكانتهــا كوجهــة رائــدة 

للتميــز. 
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 – والســياحة  الثقافــة  دائــرة  فــي  الثقافــة  قطــاع  رؤيــة  تتمثــل 
أبوظبــي فــي إنشــاء عاصمــة ثقافيــة مرموقــة وحافلــة بالتــراث 
واإلبــداع الثقافــي؛ لتوفيــر منصــة تكــون الثقافــة فيهــا المحــرك 
والدافــع للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة. وتعمــل الدائــرة علــى 
تحقيــق هــذه الرؤيــة مــن خــالل اّتبــاع سياســة تهــدف للحفــاظ علــى 
التــراث الثقافــي ألبوظبــي والترويــج لــه وتحفيــز اإلبــداع مــن خــالل 
إقامــة البرامــج الفنيــة والثقافيــة وبنــاء القــدرات التمكينيــة فــي 

هــذا القطــاع.

إلــى تحقيــق  أبوظبــي  الثقافــة والســياحة –  دائــرة  تهــدف  كمــا 
التميــز الفكــري والفنــي مــن خــالل خلــق ســاحة ثقافيــة حيويــة 
وشــاملة وحافلــة بمجموعــة واســعة مــن البرامــج التــي تحــث علــى 
مشــاركة الجمهــور وتعزيــز اإلبــداع ضمــن قطــاع الثقافــة وتشــجيع 
تطويــر الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة التــي تعــد إحــدى أســرع 
ــرة  ــوم. وتتعــاون دائ ــم الي ــة نمــوًا فــي العال القطاعــات االقتصادي
الثقافــة والســياحة - أبوظبــي مــع الخبــراء والمتخصصيــن الثقافيين 
ــراث  ــة وصــون الت ــة التقليدي للعمــل علــى حفــظ الممارســات الفني

الثقافــي اإلماراتــي وتطويــر مشــهد ثقافــي ملِهــم ومبتَكــر.

رؤية قطاع الثقافة 
وأهدافه االستراتيجية

 ”2024  –  2020 االســتراتيجية  الثقافــة  قطــاع  “خطــة  تهــدف 
إلــى دفــع أولويــات الحكومــة المتمثلــة فــي تعزيــز جــودة الحيــاة 
ــوع  ــة والمســاهمة فــي النمــو والتن ــة العيــش فــي المدين ورفاهي
االقتصــادي. واســتنادًا إلــى هــذه األهــداف، تــم وضــع أجنــدة لمــدة 
5 ســنوات مــن المبــادرات االســتراتيجية وخطــط دائــرة الثقافــة 

والســياحة – أبوظبــي فــي قطــاع الثقافــة بأكملــه.

خطة قطاع الثقافة االستراتيجية
2024 – 2020
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األهداف االستراتيجية
صون تراث أبوظبي الثقافي واستدامته  

زيادة المشاركة والتفاعل مع التراث الثقافي والفنون  

تحفيز اإلبداع واعتباره الدافع األساسي للتعليم والتغيير االجتماعي  

بناء وتمكين القدرات في قطاع الثقافة  

المساهمة في النمو والتنوع االقتصادي  

1

2

3

4

5

تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة ثقافية عالمية بجذور عميقة 
في التراث الثقافي واإلبداع؛ حيث الثقافة هي الدافع 

للتنمية االجتماعية واالقتصادية.

الرؤية

الحفاظ على التراث الثقافي ألبوظبي وتعزيزه وتحفيز اإلبداع 
من خالل إقامة البرامج الفنية والثقافية وبناء القدرات 

التمكينية في القطاع.

الرسالة
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صون تراث أبوظبي 
الثقافي واستدامته

سياسات التراث الثقافي
 

انتهــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي فــي عــام 2019 مــن إعــداد 26 سياســة متعلقــة بالتــراث الثقافــي اســتنادًا إلــى قانــون التــراث الثقافــي 

لعــام 2016 والالئحــة التنفيذيــة لعــام 2018. وتوفــر هــذه السياســات األســاس واإلطــار التشــريعي لحفــظ وصــون تــراث أبوظبــي ودعــم أهــداف 

التنميــة الثقافيــة الكبــرى. ومــن المتوقــع أن يتيــح تطبيــق نظــام متكامــل مــن السياســات واإلرشــادات خــالل الفتــرة 2019-2021 الفرصــة لقطــاع 

الثقافــة فــي المســاهمة فــي حفــظ المواقــع التراثيــة والترويــج لهــا وإدارتهــا. ويشــمل ذلــك النظــام السياســات التــي تحكــم عناصــر بيئــة المبانــي 

التاريخيــة والتــراث غيــر المــادي والمقتنيــات وترخيــص المتاحــف وصــاالت العــرض.

ســاهمت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي خــال الســنوات الماضيــة فــي 
إدراج تســعة عناصــر مــن عناصــر التــراث الثقافــي غيــر المــادي فــي قوائــم 

التــراث الثقافــي غيــر المــادي لمنظمــة اليونســكو.

كانــت شــجرة النخيــل أحــدث العناصــر التــي تــم إدراجهــا فــي قوائــم التــراث الثقافــي غيــر المــادي لمنظمــة اليونســكو 
ــة والرزفــة وفــن العــازي والقهــوة العربيــة والصقــارة والمجلــس  عــام 2019، وبذلــك تنضــم إلــى الســدو والعيال
والتغــرودة التــي ُســجّلت فــي الســنوات الســابقة. كمــا يهــدف قطــاع الثقافــة إلــى إدراج ســتة عناصــر إضافيــة مــن التــراث 

الثقافــي غيــر المــادي علــى قوائــم اليونســكو.

إعداد سجل البيئة التاريخية في أبوظبي

بــدأ قطــاع الثقافــة فــي المرحلــة األولــى إعــداد ســجل البيئــة التاريخيــة فــي أبوظبــي، والــذي يمثــل قاعــدة البيانــات الجغرافيــة المكانيــة لبيئــة أبوظبــي 

التاريخيــة. وبحلــول 2024، مــن المتوقــع أن يتــم إدراج جميــع المواقــع المحــددة علــى الخريطــة فــي ســجل البيئــة التاريخيــة فــي أبوظبــي.

يســتمر إطــاق المبــادرات بشــأن صــون التــراث الثقافــي الحديــث بهــدف حمايــة تاريــخ التطويــر الحضــري األخيــر فــي أبوظبــي والحفــاظ عليــه 

واالحتفــاء بــه. وتــم تســجيل أكثــر مــن 326 موقعــًا تراثيــًا حديثــًا، كمــا تمكــن قطــاع الثقافــة مــن حمايــة بعــض المعالــم التراثيــة الحديثــة والتــي تشــمل 

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، محطــة حافــالت أبوظبــي ولــو ميريديــان وهيلتــون أبوظبــي وهيلتــون العيــن وجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة واســتاد 

مدينــة زايــد الرياضيــة.

تــم إنشــاء منصــات مهمــة لممارســات التــراث الثقافــي غيــر المــادي عــام 2019 
تهــدف إلــى بنــاء القــدرات وتعزيــز مهــارات الفنــون الحرفيــة والممارســات التراثيــة 
وعرضهــا علــى نطــاق أوســع مــن الجمهــور. كمــا أقيــم بيتــان للحرفييــن فــي أبوظبــي 
والعيــن لتعزيــز العاقــة اإلبداعيــة والفنيــة بيــن ســكان دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة والمــوارد الطبيعيــة المتاحــة محليــًا.

ــى بيــت القهــوة مفهومــًا جديــدًا يقــدم نظــرة متعمقــة حــول أســلوب القهــوة العربيــة المميــز. وقــد أطلــق بيــت القهــوة لعــرض مراحــل صنــع القهــوة  تبّن
ــة. ــر القهــوة باســتخدام األدوات واألســاليب التقليدي ــد والطحــن وتحضي ــك مراحــل التحميــص والتبري ــة للجمهــور، بمــا فــي ذل العربي

يقع بيت القهوة وبيت الحرفيين أبوظبي في منطقة الحصن، بينما يقع بيت الحرفيين في مدينة العين في واحة العين.
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وضــع اســتراتيجية إطاريــة للصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة فــي 
أبوظبــي.

تعــد الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة مــن أســرع القطاعــات االقتصاديــة نمــوًا فــي العالــم اليــوم، وخاصــة منطقــة الشــرق األوســط التــي تشــهد التطــور 

األســرع علــى اإلطــالق لهــذا القطــاع. وقــد تعــاون قطــاع الثقافــة فــي الدائــرة عــام 2019 مــع الشــركاء الرئيســيين علــى وضــع اســتراتيجية للصناعــات الثقافيــة 

واإلبداعيــة لمــدة 5 أعــوام بهــدف تعزيــز مكانــة أبوظبــي كمركــز عالمــي للمواهــب اإلبداعيــة والمنتــج والمصــّدر للمحتــوى اإلبداعــي والثقافــي والثقافــي 

فــي المنطقــة.

ُتشــّكل الركائــز األساســية الخمــس، وهــي الحوكمــة والموهبــة واالبتــكار وتطويــر األعمــال والمــكان، نقطــة انطــالق إطاريــة للمبــادرات المقترحــة والمزمــع 

إطالقهــا خــالل مــدة تنفيــذ هــذه االســتراتيجية فــي إمــارة أبوظبــي تحــت قيــادة دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي وبرعايــة شــركاء القطــاع ألغلــب المبادرات. 

وتتمثــل الرؤيــة فــي اعتبــار قطــاع الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة بمثابــة المســاهم األساســي فــي تطويــر األنشــطة الثقافيــة وتنوعهــا فــي المجتمــع، فضــاًل 

عــن تحقيــق النمــو والتنــوع االقتصــادي مــن خــالل إتاحــة العديــد مــن الفــرص، مثــل توفيــر فــرص العمــل.

تحفيز اإلبداع واعتباره الدافع األساسي 
للتعليم والتغيير االجتماعي

المساهمة في النمو والتنوع 
االقتصادي

زيادة المشاركة والتفاعل مع التراث
الثقافي والفنون

بناء وتمكين القدرات في
قطاع الثقافة

اإلحصائيات الثقافية – أبوظبي
بــدأ قطــاع الثقافــة فــي عــام 2019 تنفيــذ مشــروع اإلحصائيــات الثقافيــة – أبوظبــي بهــدف إطــالق منصــة معرفيــة توفــر إحصائيــات ثقافيــة موثوقــة وقابلــة 
للمقارنــة فــي إمــارة أبوظبــي. ويهــدف المشــروع إلــى معرفــة طــرق تعزيــز تأثيــر الثقافــة واألصــول الثقافيــة علــى التطــور االجتماعــي والنمــو االقتصــادي فــي 
أبوظبــي وكيفيــة استكشــاف وتحليــل وتشــجيع المبــادرات الثقافيــة التــي تســاهم فــي تمّيــز اإلمــارة، وذلــك مــن خــالل هيكلــة البيانــات الثقافيــة الموجــودة 

والبحــث عــن المناهــج الجديــدة لجمــع البيانــات وتحليلهــا.
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إدراج شجرة النخيل في القائمة 
التمثيلية للتراث الثقافي غير 

المادي لليونسكو

التمثيليــة  القائمــة  فــي  النخيــل  شــجرة  إدراج  علــى  الموافقــة  تمــت 

للتــراث الثقافــي غيــر المــادي لليونســكو فــي الــدورة الرابعــة عشــرة 

المــادي  الثقافــي غيــر  التــراث  حــول صــون  الحكوميــة  الدوليــة  للجنــة 

ــا فــي  ــا عاصمــة كولومبي لمنظمــة اليونســكو التــي أقيمــت فــي بوغوت

2 ديســمبر 2019. وكان ذلــك اإلنجــاز نتيجــة المجهــودات التــي بذلتهــا 

دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي لتعزيــز التــراث الثقافــي لإلمــارة 

والحفــاظ عليــه وضمــان اســتدامته ونقلــه إلــى األجيــال المســتقبلية. 

وقــد قدمــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي ملــف شــجرة النخيــل 

بالنيابــة عــن 14  لتســجيلها فــي قائمــة اليونســكو كترشــيح مشــترك 

دولــة عربيــة تترأســها دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وتحــت رعايــة 

الكبيــر،  اإلنجــاز  وبهــذا  والعلــوم.  والثقافــة  للتربيــة  العربيــة  المنظمــة 

الفتــرة  فــي  نجحــت  قــد  أبوظبــي   – والســياحة  الثقافــة  دائــرة  تكــون 

التــراث  عناصــر  مــن  تســعة  تســجيل  فــي  و 2019  عامــي 2010  بيــن 

ــر  ــراث الثقافــي غي ــة للت ــة اإلمــارات فــي القائمــة التمثيلي الثقافــي لدول

المــادي، وهــي الســدو والعيالــة والرزفــة وفــن العــازي والقهــوة العربيــة 

النخيــل. والصقــارة والمجلــس والتغــرودة وشــجرة 
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يعــد  مــارس 2019.  فــي  الجمهــور  أمــام  أبوابــه  الوطــن  افتتــح قصــر 

قصــر الوطــن أكثــر مــن مجــرد قصــر، وأبعــد مــن مجــرد رحلــة فــي عمــق 

دولــة  شــعب  روح  عــن  المتفــّرد  التعبيــر  إنــه  التــراث.  وعبــق  األصالــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقادتهــا. يحتفــي القصــر بالتــراث والهندســة 

المعماريــة والفنــون العربيــة ويدعــو زواره للتعــرف علــى ثقافــة الدولــة 

ورحلتهــا الملهمــة. وتوفــر المعــارض التفاعليــة للــزوار معلومــات عــن 

الحوكمــة والمعرفــة والِحــرف فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

العربــي ككل. والعالــم 

افتتاح قصر الوطن

مكتبة قصر الوطن 
تعــد مكتبــة قصــر الوطــن مــن عناصــر القصــر الرئيســية المميــزة التــي تعكــس رؤيــة 
ــة  ــز التنمي ــة المتحــدة وتدعــم اقتصــاد المعرفــة فــي تعزي ــة اإلمــارات العربي دول
واســتدامتها مــن خــالل اســتثمارها فــي العقــول والمــوارد البشــرية. كمــا تعــد 
ــر  المكتبــة إضافــة حقيقيــة لشــبكة المكتبــات العامــة فــي إمــارة أبوظبــي لتوفي
ــة  ــة. وتضــم المكتب ــات واألســاليب العالمي مصــادر المعرفــة وفــق أحــدث التقني
مجموعــة كبيــرة مــن كنــوز المعرفــة التــي تــم اقتناؤهــا علــى مــدار 35 عامــًا 
االجتماعيــة  والتنميــة  والجغرافيــا  التاريــخ  مثــل  المعرفــة،  فــروع  شــتى  فــي 
النقاشــية  الجلســات  للدولــة. كمــا تصقــل سلســلة  واالقتصاديــة والسياســية 
والعــروض الموســيقية فــي المكتبــة الحــوار وتبــادل المعرفــة برعايــة البرامــج 
المتميــزة، مثــل “الكاتــب الحائــز علــى الجوائــز” و”األدب عبــر الحــدود” و”األقــالم 

المبدعــة”.
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افتتاح موقع كنيسة ودير 
صير بني ياس األثري

ويوجــد عــدد مــن الكنائــس المعروفة والمماثلة لتلك التي تم اكتشــافها 

فــي جزيــرة صيــر بنــي يــاس فــي أماكــن أخــرى مــن الخليــج العربــي. وُيعتقــد 

أن هــذه األماكــن كانــت ترتبــط بالتجــارة والحيــاة الرهبانيــة وكانــت جــزءًا 

مــن كنيســة المشــرق. وظــل وجــود الكنيســة والديــر قائمــًا بعــد انتشــار 

اإلســالم فــي المنطقــة فــي القــرن الســابع الميــالدي؛ ممــا يعكــس نهــج 

ــل اآلخــر الــذي اتبعــه المســلمون األوائــل فــي  التســامح والتعايــش وتقبُّ

ذلــك الوقــت والــذي يســتمر حتــى اليــوم.

شــرعت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي فــي عــام 2018 في تصميم 

وتنفيــذ حلــول جديــدة لحمايــة الموقــع والتــي مــن شــأنها ضمــان الحفــاظ 

علــى البقايــا األثريــة للموقــع مــن المخاطــر البيئيــة الحاليــة والتقليــل مــن 

التأثيــر البصــري والمــادي عليهــا، وكذلــك تعزيــز تجربــة الــزوار الذيــن أصبــح 

ــذ  ــدء تنفي ــم يروهــا مــن قبــل بفضــل ب ــر ل ــة أجــزاء مــن الدي بإمكانهــم رؤي

ــار  ــا واألث ــة الموقــع فــي عــام 2019. وســاعدت هــذه البقاي ــول حماي حل

التــي تــم اكتشــافها، خاصــة فــي المســاكن الشــمالية، علــى تعريفنــا بنمــط 

الحيــاة اليوميــة فــي الديــر. وقــد تــم تثبيــت البقايــا األثريــة التــي ُعثــر عليهــا 

وترميمهــا وتجميعهــا، كمــا تــم البــدء فــي تنفيــذ برنامــج رصــد مســتمر.

تعــد كنيســة وديــر صيــر بنــي يــاس، أول موقــع مســيحي يتــم اكتشــافه 

فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وقــد افتتــح أبوابــه مجــددًا للزيــارة 

ــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي مــن  ــو 2019 بعــد انتهــاء دائ فــي ماي

عمليــات ترميــم الموقــع وتجهيــزه الســتقبال الجمهــور.

وديــر  كنيســة  اكتشــفت  الماضــي،  القــرن  تســعينيات  أوائــل  فــي 

ومجموعــة مــن المنــازل ذات األفنيــة فــي الجهــة الشــرقية لجزيــرة صيــر 

بنــي يــاس. وُتعــد هــذه المبانــي التــي يعــود تاريخهــا إلــى القرنيــن الســابع 

والثامــن الميالدييــن أول دليــل مــادي علــى وجــود الديانــة المســيحية 

فــي أرض منطقــة اإلمــارات. وتــم تحديــد المبنــى علــى أنــه كنيســة مــن 

خــالل وجــود صلبــان الجــص وكذلــك مــن المخطــط المعمــاري للموقــع، 

فــي  أخــرى  أماكــن  فــي  المعروفــة  القديمــة  الكنائــس  يشــبه  والــذي 

الخليــج العربــي.

تكشــف المئــات مــن القطــع األثريــة الموجــودة فــي الموقــع اعتمــاد 

الســكان علــى البحــر للحصــول علــى الغــذاء، باإلضافــة إلــى تربيــة الماشــية 

تجــارة  إلــى  الموقــع  فــي  والخــزف  الزجــاج  والماعــز، ويشــير  واألغنــام 

الســكان الواســعة فــي هــذه الفتــرة عبــر الخليــج العربــي إلــى المحيــط 

الهنــدي. وتعــد بقايــا الجــص التــي ُعثــر عليهــا والتــي تــم اســتخدامها فــي 

تزييــن الكنيســة مــن الداخــل والخــارج مــن أهــم االكتشــافات التــي ُوجــدت 

فــي الموقــع. كمــا تــم اســتخدام ألــواح الجــص الفاخــرة داخــل الكنيســة 

كعناصــر للتزييــن والتصميــم المعمــاري.
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تهــدف مبــادرة صــون التــراث الحديــث إلــى تحديــد وتقييــم مكانــة 

ووضــع تــراث أبوظبــي بعــد اكتشــاف النفــط ووضــع مقترحــات 

الحديــث  بالتاريــخ  لالحتفــاء  ومحفــزات  وسياســات  وتوجيهــات 

الحضــاري ألبوظبــي وحمايتــه.  للتطــور 

إلكترونيــة لتمكيــن عمليــة  بيانــات  وتــم وضــع تطبيــق وقاعــدة 

المســح الميدانــي والتقييــم لدعــم حصــر تــراث أبوظبــي الحديــث.

مبادرة صون التراث الحديث

 1,350 ���ا������ ا
�� ����� ��

��م 2019

صون أول موقع
للتراث الحديث في أبوظبي

افُتتــح المجّمــع الثقافــي فــي عــام 1981 بتوجيهــات مــن المغفــور 

نهيــان، طيــب اهلل  آل  بــن ســلطان  زايــد  الشــيخ  بــإذن اهلل  لــه 

ثــراه، وكان أول مركــز ثقافــي متنــوع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة، وهــو بمثابــة مؤسســة عامــة يتمثــل دورهــا فــي تعزيــز 

ــة  ــة اإلمــارات العربي ــكل مواطنــي دول ــه ل الوعــي الثقافــي ورعايت

المتحــدة. ويعــد مبنــى المجّمــع الثقافــي التاريخــي الحديــث الــذي 

التــي  التعاونييــن  المعمارييــن  مجموعــة  إلــى  تصميمــه  ُأســند 

أسســها والتــر غروبيــوس أول موقــع مســجل للتــراث الحديــث يتــم 

ترميمــه فــي الفتــرة مــا بيــن عــام 2009 و2018 وفقــًا ألفضــل 

صيانــة  لتدابيــر  الثقافــي  المجّمــع  خضــع  الدوليــة.  الممارســات 

التأهيــل  وإعــادة  اإلصــالح  عمليــات  شــملت  النطــاق  واســعة 

وُأعيــد  للمبنــى.  التكيفــي  االســتخدام  إعــادة  عمليــات  وبعــض 

الرابــع مــن ســبتمبر عــام 2019  الثقافــي فــي  المجّمــع  افتتــاح 

إلنجــاز مهمتــه كمنصــة تحفيزيــة وتشــاركية للفنــون واإلبــداع فــي 

قلــب أبوظبــي.

الستينيات

الثمانينيات

بداية األلفية

الخمسينيات

السبعينيات

التسعينيات
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يركــز  البصريــة  الفنــون  لمعــارض  برنامجــًا  الثقافــي  المجّمــع  أطلــق 

علــى الفــن الحديــث والمعاصــر مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

والمنطقــة العربيــة والعالــم أجمــع. وتــم تخصيــص أماكــن الســتقبال 

المعــارض المجتمعيــة ومعــارض األطفــال وبرامــج اإلقامــة الفنيــة كجــزء 

المجّمــع  أطلــق  كمــا  اإلبــداع.  ودعــم  لتعزيــز  المجّمــع  مهمــة  ضمــن 

برنامجــًا عالميــًا معاصــرًا لفنــون األداء فــي مســرحه الــذي تــم تجديــده 

مؤخــرًا والــذي يضــم 900 مقعــٍد. كمــا حــول المجّمــع مكتبتــه لتصبــح 

مكتبــة أبوظبــي لألطفــال، حيــث توفــر هــذه  المنشــأة الفنيــة المتطــورة 

برامــج تعليميــة عمليــة مبتكــرة لألطفــال والعائــالت.

إعادة افتتاح المجّمع الثقافي
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بيت الخط

يعــد بيــت الخــط مســاحة فنيــة جديــدة داخــل المجّمــع الثقافــي تــم تخصيصهــا 

محمــد  المبــدع  الخــط  فنــان  إشــراف  تحــت  األصيــل  العربــي  الخــط  لفنــون 

منــدي. يقــدم بيــت الخــط برامــج مســتمرة تعتمــد علــى نهــج فعــال يجمــع بيــن 

الجوانــب النظريــة والعمليــة بهــدف تطويــر الخــط العربــي فــي دولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة.

المنصات التعليمية الموجودة 
في المجّمع الثقافي

1,3888,549

ا��روس
ا�����

ا��ورات
وورش ا����

����� و���ر���� ����ر��

مركز األطفال للفنون
فــي  الجمهــور  الســتقبال  للفنــون  األطفــال  مركــز  افتتــاح  ُأعيــد 
المجّمــع الثقافــي احتفــااًل بمــرور أكثــر مــن 20 عامــًا علــى أقدم مركز 
أطفــال للفنــون فــي أبوظبــي. ويســتقبل المركــز األطفــال الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 5 و14 ســنة، ويقــدم دروســًا ودورات فــي 

الفنــون والحــرف اليدويــة والموســيقى.

المرسم الحر
أعيــد افتتــاح المرســم الحــر الســتقبال الجمهــور فــي المجّمــع الثقافــي. ويوفــر المرســم مجموعــة متنوعــة مــن 
الــدروس وورش العمــل التــي تركــز علــى مجموعــة واســعة مــن التخصصــات الفنيــة. ويرحــب المرســم باليافعيــن 
والبالغيــن علــى اختــالف مســتوى مهارتهــم لزيــارة واســتخدام المســاحة أو التســجيل فــي برنامــج دورات الفنــون 

األسبوعي.

3,1675,745

ا��روس
ا�����

ا��ورات
وورش ا����

����� و���ر���� ����ر��
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أطلــق المجّمــع الثقافــي برنامجــًا للفنــون األدائيــة المعاصــرة والمحليــة 

ســعيًا  والمســرح  واألداء  الموســيقى  عــروض  يتضمــن  والشــعبية 

واســتضاف  جمهورهــا.  وزيــادة  اإلبداعيــة  الصناعــات  ودعــم  لترويــج 

المجّمــع برنامجــًا فنيــًا مخصصــًا للعائــالت والشــباب يجمــع بيــن اإلنتــاج 

وإقليمييــن  إماراتييــن  فنانيــن  ويســتضيف  والمعاصــر  الكالســيكي 

وعالمييــن علــى مســرحه الجديــد ومدرجــه الخارجــي فــي قلــب المدينــة. 

وخصــص المجّمــع أيضــًا يــوم الثالثــاء الثانــي مــن كل شــهر لتقديــم إنتــاج 

المســرح اإلماراتــي كجــزء مــن مهمتــه الحاليــة لدعــم الفنانيــن مــن دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

فنون األداء في المجّمع الثقافي 

2712,834

ا����ر��وض ا�داء

أبرز العروض في موسم 
االفتتاح 2019  

حفل فنان العرب محمد عبده من المملكة العربية 
السعودية

أستاذ العود العالمي نصير شّمه

الموسيقار العالمي أنور إبراهم

47Soul )فرقة الدبكات اإللكترونية )شامستيب

العروض المسرحية اإلمارتية المقدمة من مسرح 
الشارقة الوطني وجمعية كلباء للفنون الشعبية 

ومسرح رأس الخيمة الوطني

عروض أداء دولية قدمتها فرقة مسرح كركال 
ومسرح سي صمويل ماثيو وتشي ماالمبو.

هال بالخليج مع ميحد حمد

العرض األول للفنان عزيز مرقة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

الفنان محمد عبده فرقة مسرح كركال

“الحرب”- تصميم صمويل ماثيو

47Soul فرقة

فرقة خواطر الظالم- مسرح المجّمع الثقافي
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فــي  اإلضافــات  أحــدث  مــن  واحــدة  لألطفــال  أبوظبــي  مكتبــة  تعــد 

ــة.  ــذي افُتتــح مؤخــرًا فــي منطقــة الحصــن التاريخي ــع الثقافــي ال المجّم

وأصبحــت المكتبــة مركــزًا إبداعيــًا يربــط النــاس والمعلومــات واألفــكار 

مــن خــالل التعلــم واللعــب. وتــم تصميــم المكتبــة التــي تــم افتتاحهــا 

عــدة  إلــى  تنقســم  حيــث  مبتكــرة،  بطريقــة   2019 ســبتمبر   4 فــي 

مســاحات اجتماعيــة اســتثنائية مناســبة لمختلــف األعمــار ومســتوحاة 

مــن المناظــر الطبيعيــة المتنوعــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

وتتميــز المكتبــة بمجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن المطبوعــات والمــوارد 

المصــورة  والروايــات  والواقعيــة  الخياليــة  القصــص  تضــم  اإللكترونيــة 

ــة برامــج تفاعليــة  والســير الذاتيــة والكتــب الصوتيــة. كمــا تقــدم المكتب

لتشــجيع األطفــال علــى تعلــم القــراءة والكتابــة وحــب القــراءة والتفكيــر 

ببعضهــم  األطفــال  المكتبــة  وتربــط  المجتمعيــة.  والتنميــة  اإلبداعــي 

البعــض كمــا تربطهــم بالفــن والتكنولوجيــا علــى نحــو يثــري معارفهــم 

ويســاعدهم علــى تحقيــق أحالمهــم.

ُصّممــت مرافــق مكتبــة أبوظبــي لألطفــال والبرامــج التطبيقيــة لمنهــاج 

)STREAM( التــي تتنــاول موضوعــات متعلقــة بالعلــوم والتكنولوجيــا 

التميــز  التركيــز علــى  بهــدف  والقــراءة والهندســة والفــن والرياضيــات 

واالبتــكار وغــرس حــب القــراءة وثقافــة التعّلــم المســتمر والفكــر المبــدع 

والتطويــر المجتمعــي لضمــان نمــط حيــاة أفضل. وتشــجع برامــج المكتبة 

األطفــال علــى التفكيــر والتحليــل وحــل المشــكالت واالســتفادة ممــا 

تعلمــوه. تمتــد المكتبــة علــى ثالثــة طوابــق بحيــث يكــون لــكل منطقــة 

هــدف تربــوي وتشــمل مســاحة للصنــاع وغرفــة استكشــاف لألطفــال 

فــي المراحــل العمريــة المبكــرة ومنطقــة صناعــة أفــالم إيقــاف الحركــة 

)Stop Motion( وتعليــم الكمبيوتــر واســتوديو أفــالم وغرفــة الواقــع 

االفتراضــي ومنطقــة ورش العمــل الفنيــة، باإلضافــة إلــى إحــدى عشــرة 

مســاحة تفاعليــة.

مكتبة أبوظبي لألطفال
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صناديــق  وأربعــة  لألســماك  حوضيــن  الكائنــات  عالــم  مســاحة  تضــم 

عــرض زجاجيــة للكائنــات البريــة و97 مجســمًا لحيوانــات حقيقيــة وخياليــة 

لتعريــف األطفــال بالبيئــة والطبيعــة. وتقــوم مســاحة وقــت القصــص 

بــدور هــام فــي تنميــة حــب الطفــل للكتــب وتعزيــز العالقــة الوثيقــة بيــن 

األطفــال واآلبــاء. كمــا تعمــل مســاحة “المبرمجــون الصغــار” علــى تعريف 

األطفــال بمواقــع الويــب األساســية وبرمجــة األلعــاب وتعليمهــم إلثــراء 

قدراتهــم علــى التصميــم والتفكيــر المنطقــي وحــل المشــكالت.

1,28918,37313,4074,966

82,033

11,30623,5322,554

1362,988174

ا����تا��وار
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مهرجــان الحصــن هــو فعاليــة ثقافيــة ســنوية تــم إطالقهــا فــي عــام 

برامــج  أبوظبــي وتراثهــا مــن خــالل  بتاريــخ  2019 وُصممــت لالحتفــاء 

منــذ  أبوظبــي  رحلــة  لســرد  والفنــون  واألفــالم  للموســيقى  فعالــة 

اليــوم.  التــي أصبحــت عليهــا  المكانــة اإلبداعيــة  إلــى  نشــأتها وصــواًل 

كمــا تــم إنشــاء مســاحة للحــرف التقليديــة والرســم وتصميــم الملصقــات 

خــالل المهرجــان لتشــجيع التعــاون بيــن األجيــال. وتــم تقديــم ورش عمــل 

مبتكــرة للزائريــن تشــمل صناعــة العرائــس التقليديــة وفــن الحنــاء وصناعــة 

شــارات الكتــب باســتخدام الســدو ونســيج النخيــل.

مهرجان الحصن
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تــم تصميــم برنامــج لالحتفــال بالعالقــة بيــن الِحــرف اإلماراتية والفرنســية 

كجــزء مــن الجهــود التــي يبذلهــا بيــت الحرفييــن للعمــل كمنصــة للتبــادل 

الثقافــي، وذلــك بالتعــاون مــع كوميتــي كولبيــر، وهــي رابطــة تضــم عــدة 

بيــوت ومؤسســات ثقافيــة فرنســية كبــرى. وقــد ســاعد البرنامــج علــى 

الحفــاظ عليهــا  الحرفيــة وإبــراز أهميــة  لتبــادل المهــارات  خلــق فرصــة 

مــن خــالل عقــد مجموعــة مــن ورش العمــل والحــوارات العامــة. وقــام 

مصممــو العالمــات العالميــة الشــهيرة، مثــل هيرمــس وكريســتيان ديــور 

وشــانيل وفــان كليــف، بإجــراء حــوارات عــن المهــارات مــع الفنانيــن فــي 

ــة اإلمــارات  مجــال صناعــة الســدو والتلــي والقرقــور والبشــت فــي دول

العربيــة المتحــدة، وذلــك فــي مبــادرة تبــرز الجماليــات والمهــارات التــي 

يتمتــع بهــا كل خبيــر مــن خــالل تقنيــات مختلفــة.

فانري كولبير أبوظبي: الرفاهية 
الفرنسية في القرن الحادي 
والعشرين مع بيت الحرفيين
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نظمــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي الــدورة األولــى مــن بطــوالت القهــوة العربيــة فــي ديســمبر 2019 لالحتفــاء بتقاليــد وتــراث القهــوة 

العربيــة، أحــد العناصــر المدرجــة فــي القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقافــي غيــر المــادي للبشــرية فــي اليونســكو. وتحظــى القهــوة العربيــة بأهميــة 

جوهريــة فــي الثقافــة اإلماراتيــة واإلقليميــة والضيافــة العربيــة. وشــهدت البطولــة 380 طلــب مشــاركة مــن جميــع أنحــاء المنطقــة، ومثلــت 

الطلبــات المقدمــة مــن الســيدات ثلــث إجمالــي طلبــات المشــاركة. وتمثــل أحــد عوامــل نجــاح البطولــة فــي اجتمــاع صانعــي القهــوة العربيــة 

ألول مــرة فــي التاريــخ مــن خــالل منصــة واحــدة، حيــث تبادلــوا وتشــاركوا معرفــة وتقاليــد المجتمعــات العربيــة المختلفــة واالحتفــاء بهــا.

بطوالت القهوة العربية
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الفصل

 المواقع
الثقافية



متحف 
قصر 
العين

كان متحــف قصــر العيــن مقــر إقامــة المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  المؤســس  الوالــد  نهيــان،  آل  ســلطان 
الكريمــة  عائلتــه  مــع  عــاش  حيــث  لهــا،  رئيــس  وأول  المتحــدة 
فــي هــذا القصــر لغايــة عــام 1966 ثــم انتقــل إلــى أبوظبــي بعــد 
توليــه مقاليــد حكــم اإلمــارة. ُبنــي القصــر عــام 1937 علــى الطــراز 
 20 مــدى  علــى  وارتبــط  العيــن،  لمدينــة  التقليــدي  المعمــاري 
ــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان  ــه ب عامــًا بالمغفــور ل
شــهد  كمــا  العيــن.  منطقــة  فــي  للحاكــم  ممثــًا  كان  عندمــا 
القصــر التحــوالت الكبــرى التــي مــرت بهــا المدينــة منــذ منتصــف 
القــرن الماضــي. افُتتــح القصــر للجمهــور عــام 2001 ومنــح الــزوار 
فرصــة استكشــاف وتجربــة حيــاة اإلماراتييــن فــي الماضــي وحيــاة 
البرامــج  خــال  مــن  أبوظبــي  وتاريــخ  وثقافــة  الحاكمــة  األســرة 

التفاعليــة. والتجــارب 
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اســتعاد برنامــج “فريــج لــول” ذكريــات أحيــاء العيــن القديمــة قبــل اكتشــاف النفــط فــي ســتينيات وأوائــل ســبعينيات القــرن 

ــرة  ــل فت ــم تمثي ــم التطوعــي. وت ــزواج ونظــام التعلي ــد وعــادات ال ــة عــن التقالي الماضــي مــن خــالل سلســلة مــن العــروض الحي

الســبعينيات وحتــى أوائــل التســعينيات مــن خــالل ســرد القصــص وعــروض األداء التقليديــة واأللعــاب والطعــام وعــروض األفــالم 

والمســابقات فــي المنــازل المصنوعــة مــن ســعف النخيــل كجــزء مــن برنامــج القصــر فــي فعاليــة عطلــة نهايــة األســبوع.

وفــي إطــار مبــادرات “عــام التســامح” التــي نظمتهــا دائــرة 

التواصــل  برنامــج  أكــد  أبوظبــي،   – والســياحة  الثقافــة 

اإلمــارات  دولــة  فــي  التعايــش  أهميــة  علــى  الثقافــي 

العربيــة المتحــدة، باإلضافــة إلــى تعــدد الثقافــات والحريــة 

واألمــن، مــن خــالل حــوارات حــول فنــون األداء التراثيــة 

المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  مــن دول  قدمهــا ممثلــون 

ومصــر ولبنــان وفلســطين والهنــد وكينيــا وروســيا.

148,802 
2019

135,977
����ز��دة �

��د ا��وار

9.4%
2018
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قصر 
المويجعي

الســمو  صاحــب  والدة   1948 عــام  المويجعــي  قصــر  شــهد 
رئيــس دولــة اإلمــارات  بــن ســلطان آل نهيــان،  الشــيخ خليفــة 
العربيــة المتحــدة، حفظــه اللــه. ويقــع القصــر الــذي تحــول إلــى 
قائمــة  فــي  المدرجــة  العيــن  مدينــة  مواقــع  داخــل  متحــف، 
ــزوار مجموعــة متنوعــة  ــراث العالمــي لليونســكو، ويقــدم لل الت

والتقليديــة. التاريخيــة  التجــارب  مــن 
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ــة العريقــة،  ــة ترفيهيــة وتعليميــة تحتفــي برياضــة الصقــارة التراثي ــة قنــص بالصقــارة فعاليــة عائلي رحل

وتتضمــن مجموعــة مــن األنشــطة الثقافيــة والتعليميــة وورش عمــل عــن الصقــارة والقهــوة العربيــة 

وعــروض العيالــة وأفالمــًا وثائقيــة عــن الصقــارة.

كمــا أقيــم حفــل ألحانــًا الظــل الموســيقي بالتعــاون مــع بيــت العــود العربــي احتفــاًء بعام التســامح تضمن 

ألحانــًا مــن ثقافــات مختلفــة تمثــل قيــم التســامح والصداقــة والتعايــش بيــن جميــع أفــراد المجتمــع 

فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وقــدم برنامــج “الخنجــر اإلماراتــي” معلومــات عــن أســرار صناعــة 

الخنجــر والمعــدات والمــواد المســتخدمة فــي صناعتــه واأللــوان والتصميمــات المختلفــة والفــروق بيــن 

تصميــم الخنجــر اإلماراتــي وباقــي الخناجــر المصنوعــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى.
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قلعة 
الجاهلي

تعتبــر قلعــة الجاهلــي مــن أكبــر القــاع التقليديــة فــي مدينــة 
مــن  المبنيــة  للقلعــة  المختلفــة  العناصــر  وتمثــل  العيــن. 
الطــوب الطينــي رابطــًا ماديــًا وبصريــًا ألهــم األحــداث المحليــة 
وأصبــح  والعشــرين.  عشــر  التاســع  القرنيــن  فــي  واإلقليميــة 
موقــع القلعــة البــارز فــي قلــب مدينــة العيــن رمــزًا للهندســة 
المعماريــة التقليديــة فــي أبوظبــي وتراثهــا الثقافــي. وتتمتــع 
القلعــة مــن الناحيــة التاريخيــة بأهميــة كبيــرة الرتباطهــا بتاريــخ 
حاكــم  األول  زايــد  باســم  المعــروف  خليفــة،  بــن  زايــد  الشــيخ 
بنــاء  أعمــال  وبــدأت  و1909،   1855 عامــي  بيــن  أبوظبــي 
 .1898 عــام  وانتهــت   1891 عــام  فتــره حكمــه  فــي  القلعــة 
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نظمــت  التســامح،  بعــام  االحتفــاالت  إطــار  فــي 

قلعــة الجاهلــي للــزوار فعاليــة التنــوع الثقافــي التــي 

تضمنــت ورش عمــل تعليميــة وحرفــًا تقليديــة وعــروض 

الــدول.  مختلــف  مــن  طهــي  وأنشــطة  وفنونــًا  أداء 

واســتضافت القلعة معرض “مقتنيات عســكرية” التي 

تســرد تاريــخ قــوة الســاحل المتصالــح منــذ عــام 1955 

فــي منطقــة العيــن، حيــث كانــت قلعــة الجاهلــي مركــزًا 

للقــوة العســكرية. ويتضمــن العرض مقتنيات عســكرية 

ُمعارة من متحف التاريخ العســكري للقوات المســلحة 

لخمســينيات  تاريخهــا  يعــود  والتــي  أبوظبــي،  فــي 

وســتينيات وســبعينيات القرن الماضي. وعرض معرض 

الجاهلــي فــي عيــون الشــباب أعمــال الطــالب الفنيــة 

المســتوحاة مــن زيارتهــم للقلعــة. 
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متحف زايد 
الوطني
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يحكــي متحــف زايــد الوطنــي، أول متحــف وطنــي فــي 
اإلمــارات  تاريــخ  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
والمنطقــة ويــروي ســيرة الرئيــس والمؤســس لدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة المغفــور لــه بــإذن اهلل 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اهلل ثــراه، 
ــواء  ــد اإلمــارات تحــت ل ــة فــي توحي وجهــوده المبذول
واحــد، كمــا يســلط الضوء علــى روابط الدولــة الثقافية 
مــع العالــم. تــم تأســيس متحــف زايــد الوطنــي لجميــع 
مــن  مســتوحاة  قصصــًا  ليســرد  المجتمــع؛  فئــات 
قيــم الشــيخ زايــد الراســخة التــي تمّســك بهــا، كمــا 
ســيصبح المتحــف أحــد مراكــز التعلــم والحــوار الثقافــي 

ومشــاركة المعرفــة.

المقتنيات
فــي عــام 2019، اقتنــى متحــف زايــد الوطنــي 15 قطعــة فنيــة وتلقــى 9 

قطــع تــم التبــرع بهــا وأطلــق 3 أعمــال تكليــف فنيــة. كمــا تــم عقــد شــراكات 

والجهــات  للمعيريــن  المشــروع  مســتجدات  تقديــم  خــالل  مــن  وطنيــة 

المعنيــة المحتملــة. بــدأ العمــل فــي تحديــد وتأميــن األعمــال الُمعــارة مــع 

الجهــات الدوليــة الُمعيــرة. وتواصــل فريــق العمــل مــع المؤسســات الثقافيــة 

وخبــراء التــراث واألفــراد لتعريفهــم بالمتحــف وإرســاء أســس التعــاون فــي 

الزيــارة والقطــع  التاريــخ الشــفوي خــالل  المســتقبل. وتــم إجــراء مقابــالت 

التــي يمكــن التبــرع بهــا.

برنامج المشاركة 
المجتمعية

نّظــم متحــف زايــد الوطنــي سلســلة مــن الزيــارات للمــدارس لتعريــف الطــالب 

بروايــات ومقتنيــات المتحــف المختلفــة مــن خــالل برنامــج تثقيفــي وتقديــم 

مجموعــة مــن األنشــطة التفاعليــة الخاصــة بصــاالت عــرض المتحــف المصممــة 

خصيصــًا لتشــجيع األطفــال ليكونــوا ســفراء المتحــف فــي المســتقبل. كمــا تــم 

تقديــم ورشــة عمــل حــول صناعــة الدمــى التقليديــة باســتخدام مــواد بســيطة 

كانــت متاحــة فــي ذلــك الوقــت بهــدف تعريــف الطــالب علــى الحــرف التقليديــة 

المختلفــة فــي التــراث اإلماراتــي. وقــام الطــالب بتصميــم الدمــى الخاصــة بهــم 

باســتخدام القمــاش والقطــن والخيــوط الملونــة. 

جلسات 
تفاعلية 
تعريفية حول 
متحف زايد 
الوطني

مدرسة الريم للتعليم األساسي6

مدرسة فاطمة بنت مبارك للتعليم األساسي

مدرسة األصايل للتعليم األساسي

مدرسة الريف للبنات للتعليم األساسي

مدرسة الزالقة للتعليم األساسي

مدرسة االرتقاء للتعليم األساسي
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اللوفر 
أبوظبي

“تجربة نعيشها مرة في الحياة”

للهندســة  المتحــدة  الواليــات  دايجســت  أرشــيتكترال  مجلــة 
يــة ر لمعما ا

العربــي  العالــم  أبوظبــي، أول متحــف عالمــي فــي  اللوفــر  فتــح 
أمــام  أبوابــه  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  فــي  عالميــًا  واألول 
أبوظبــي  اللوفــر  احتفــال  ومــع   .2017 نوفمبــر  فــي  الجمهــور 
بالذكــرى الســنوية الثانيــة الفتتاحــه فــي بدايــة هــذا العــام، كان 

العالــم. أنحــاء  زائــر مــن جميــع  أكثــر مــن مليونــي  اســتقبل  قــد 

إلــى جانــب معــارض اللوفــر أبوظبــي العالميــة وبرامجــه المبتكــرة، 
عرضهــا  طريقــة  وعبــر  الفّنيــة  مجموعتــه  عبــر  المتحــف  يســرد 
تاريــخ العالــم مــن منظــور جديــد. كمــا يســهم فــي جــذب الــزوار 
مــن الســياح والمقيميــن علــى حــد ســواء إلــى عالــم المتاحــف. 
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يتمّيز اللوفر أبوظبي بهندسة معمارية 
ممّيزة من تصميم المهندس المعماري 

الشهير جان نوفيل والتي أصبحت في وقت 
قصير واحدة من أشهر أبنية المتاحف في 
العالم. أما من حيث رسالة المتحف، فهو 
يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز التفاهم 

والحوار بين مختلف الثقافات والحضارات. 

يمثــل المتحــف أحــد محــاور رؤيــة أبوظبــي التــي تقــوم علــى 

المنطقــة.  فــي  وتعليمــي وســياحي  ثقافــي  إنشــاء مركــز 

وقــد تــم تقديــر إنجــازات المتحــف علــى الصعيــد العالمــي 

مــن خــالل مجموعــة مــن الجوائــز وأكثــر مــن 25 ألــف خبــر 

صحفــي مــن حــول العالــم فــي العــام 2019.

قامــت مهمــة اللوفــر أبوظبــي فــي العــام 2019 علــى ثالثــة 

محــاور رئيســية تمثلــت فــي التركيــز علــى المجموعــة الفنيــة 

والمحتــوى، والــزوار والتعليــم، والتمّيــز التشــغيلي.  

عــن   2019 العــام  فــي  أبوظبــي  اللوفــر  كشــف 
اســتحواذه علــى لوحــة جديــدة نــادرة للرســام رامبرانــت 
إلــى  تاريخهــا  يعــود  اليديــن”  متشــابك  شــاب،  “رأس 

م.   1655 عــام 

حظــي هــذا اإلعــالن بإشــادة واســعة فــي الصحافــة الدوليــة والمحليــة. ورأت 

صحيفــة ســول 24 اإليطاليــة أنــه: “سيتســنى للــزوار مــن خــالل االســتحواذ علــى 

أول لوحــة لرامبرانــت تضــاف لمجموعــة فنيــة فــي متاحــف الخليــج العربــي، رؤيــة 

قــدرات الفنــان اإلبداعيــة بصــورة مباشــرة”، فيمــا وصفــت صحيفــة ذا ناشــيونال 

اإلماراتيــة لوحــة رامبرانــت بأنهــا “مــن المقتنيــات الرئيســية فــي اللوفــر أبوظبــي”.

يجســد عمــل رامبرانــت الفنــي الرائــع رغــم بســاطته مكانــة اللوفــر أبوظبــي الرائدة 

الهولنــدي  للرســام  لوحــة  علــى  يســتحوذ  العربــي  الخليــج  فــي  كأول متحــف 

الشــهير رامبرانــت وســعيه إلــى التميــز مــن خــالل اقتنــاء عمــل نــادر ألحــد أشــهر 

الفنانيــن فــي تاريــخ الفــن الغربــي.

واســتكمااًل لمجموعتــه الفنيــة الدائمــة والمســتمرة فــي التزايــد، تلقــى اللوفــر 

أبوظبــي 418 عمــاًل مــن األعمــال الُمعــارة مــن 13 مؤسســة فرنســية شــريكة 

و36 عمــاًل مــن شــركائه علــى الصعيديــن العالمــي واإلقليمــي باعتبــاره مركــزًا 

عالميــًا للفــن والثقافــة. وتمكــن المتحــف مــن اســتعارة أعمــال مــن دبــي ورأس 

الخيمــة وأم القيويــن، والمملكــة العربيــة الســعودية واألردن، وذلــك بفضــل 

عقــد عــدد مــن الشــراكات بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودول إقليميــة 

أخــرى.

تعــزز أعمــال اللوفــر أبوظبــي الجديــدة فــي قاعــات عرضــه، والتــي تغطــي فتــرة 

تمتــد  مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ وحتــى القــرن الحــادي والعشــرين، فكــرة الســرد 

العالمــي وتضمــن أن يجــد كل زائــر عمــاًل يمثلــه ويعبــر عنــه. 

ــر عمليــة تغييــر األعمــال الفّنيــة للمــرة  ُيذكــر أن اللوفــر أبوظبــي قــدم للــزوار عب

الثانيــة قصصــًا جديــدة تنّوعــت مــا بيــن “نــدرة وروعــة” فــن العصــور الوســطى إلى 

تاريــخ “الرحلــة الكبــرى” فــي أوروبــا.

أمــا فــي قاعــات العــرض الخاصــة بالفــن الحديــث والمعاصــر التــي ركــزت علــى 

الفــن المعاصــر فــي دولــة اإلمــارات فقــد تمــت إضافــة ثالثــة أعمــال فنيــة جديــدة 

للفنــان اإلماراتــي محمــد أحمــد إبراهيــم. بالتالــي، بــات الــزوار يختتمــون جولتهــم 

ــة النمســاوية ســوزانا  ــخ البشــرية بعمــل اســتثنائي للفنان ــر تاري فــي المتحــف عب

فريتشــير. إذ يدعــو هــذا العمــل الفنــي الُمعــار مــن مركــز بومبيــدو الــزوار لتأمــل 

ثقافتهــم الخاصــة والثقافــات األخــرى.

المجموعة الفنية والمقتنيات 
واألعمال  الُمعارة 
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إلــى جانــب قاعــات عرضــه، ينظــم اللوفــر أبوظبــي أربعــة معــارض عالميــة فــي العــام، ممــا يتيــح للــزوار التعّمــق 
أكثــر بحقبــة معّينــة مــن التاريــخ أو بموضــوع محــدد.

أتــى المعــرض األول للمتحــف، الــذي أقيــم كجــزء مــن موســمه الثقافــي لعــام 2019/2018 تحــت عنــوان “تبــادل فتفاعــل”، فــي الفتــرة الممتــدة مــن 14 فبرايــر 
إلــى 18 مايــو 2019  بعنــوان “رامبرانــت وفيرميــر والعصــر الذهبــي الهولنــدي: روائــع مــن مجموعــة ليــدن ومتحــف اللوفــر”. وقــد أدى نجــاح المعــرض واالهتمــام 

الدولــي الــذي حظــي بــه إلــى تغطيتــه صحفيــًا عبــر حوالــي ألــف خبــر بنحــو 11 لغــة فــي مختلــف بلــدان العالــم.    

معــرض “العالــم بعدســاتهم: أولــى الصــور الفوتوغرافيــة 1842 – 1896” بالتعــاون مــع متحــف كيــه برانلــي والــذي أقيــم مــا بيــن 25 أبريــل و13 يوليــو 2019، 
ولقــي تغطيتــه صحفيــة عبــر أكثــر مــن 450 مقــااًل صحفيــًا، 100 منهــا مــن منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي وحدهــا.

ــرة”، نقــاط التحــول الرئيســية فــي التاريــخ وكيفيــة تأثيرهــا  يستكشــف موســم اللوفــر أبوظبــي الثقافــي 2020/2019، والــذي يحمــل  عنــوان “مجتمعــات متغّي
وتجّليهــا فــي النتــاج اإلبداعــي.

ُأقيــم المعــرض األول فــي موســم اللوفــر أبوظبــي الثقافــي تحــت عنــوان “لقــاء فــي باريــس: بيكاســو وشــاغال وموديليانــي وفنانــو عصــره )1939-1900(” 
بالتعــاون مــع مركــز بومبيــدو مــن 18 ســبتمبر حتــى 7 ديســمبر 2019 وقــد شــهد تغطيــة صحفيــة فــي أكثــر مــن 12 ســوقًا. أمــا معــرض “10 آالف عــام مــن 
الرفاهيــة” فقــد فتــح أبوابــه للــزوار بالتعــاون مــع متحــف الفنــون الزخرفيــة فــي باريــس واســتمر حتــى 18 فبرايــر 2020. وشــهد المعــرض تغطيــة صحفيــة فــي 17 

ســوقًا، مــن أبرزهــا “بــي بــي ســي وورلــد” و”نيويــورك تايمــز”.

كمــا شــهد هــذا العــام افتتــاح المعــرض الثانــي لمتحــف األطفــال تحــت عنــوان “مغامــرة األزيــاء” الــذي يجمــع بيــن تكنولوجيــا الوســائط المتعــددة والتجــارب 
التفاعليــة لألطفــال والعائــالت ويدعــو األطفــال إلــى التفاعــل مــع القطــع الفّنيــة. وقــد اســتقبل هــذا المعــرض الجديــد أكثــر مــن 80 ألــف زائــٍر منــذ افتتاحــه فــي 

9 يوليــو 2019.

المعارض 

دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي
تصوير: جوناثان جيبونز

منــذ افتتاحــه، عمــل اللوفــر أبوظبــي علــى تحقيــق التــوازن بيــن الــزوار القادميــن مــن الدولــة ومــن 
المنطقــة ومــن مختلــف أنحــاء العالــم . ويعتمــد المتحــف مقياســًا لعــدد الــزوار ُيعــّد أداة بحثيــة مبتكــرة 

لتســجيل البيانــات وتحليلهــا، األمــر الــذي يتيــح لــه دراســة أعــداد الــزوار علــى مــدار العــام. 

أصبــح اللوفــر أبوظبــي أحــد المعالــم البــارزة التــي ال بــد مــن زيارتهــا فــي المدينــة. وقــد ضــم زوار المتحــف فــي العــام 2019 نحــو 70 فــي المئــة مــن 

الســياح الدولييــن واإلقليمييــن و30 فــي المئــة مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات والمقيميــن فيهــا. وقــد توافــد إليــه الــزوار مــن جميــع أنحــاء العالــم، 

ويأتــي علــى رأس قائمــة هــذه الــدول الصيــن والهنــد وفرنســا والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة وروســيا وألمانيــا وكوريــا الجنوبيــة.

ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن المواطنيــن اإلماراتييــن هــم أكثــر الــزوار تــرددًا علــى اللوفــر أبوظبــي فــي 2019، ممــا يعكــس مــدى نجــاح المتحــف فــي 

المجتمــع المحلــي، حيــث توافــد معظــم الــزوار اإلماراتييــن مــن أبوظبــي ودبــي.

بلغ متوسط المدة التي يمضيها الزوار في اللوفر أبوظبي ساعتين و20 دقيقة، كما بلغت نسبة رضا الزوار بشكل عام 93 في المئة.

الزوار والتعليم

إحصائيات الزوار

دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي
تصوير: كارلو كارلو داماليريو
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يرحــب اللوفــر أبوظبــي بجميــع الــزوار مــن مختلــف فئــات المجتمع، 
وهــو يفتخــر بأنــه يتيــح للجميــع االســتمتاع بتجربة اســتثنائية. 

أبوظبــي  اللوفــر  فــي  والمجتمعيــة  األكاديميــة  المشــاركة  فريــق  ينظــم 

الهمــم، ويدعــو  المحليــة ألصحــاب  والمنظمــات  المراكــز  إلــى  زيــارة ميدانيــة 

المجموعــات لزيــارة المتحــف فــي واحــدة مــن أكثــر الجــوالت الحســية الملموســة 

لهــم. المخصصــة 

ــًا  ــادرة تطوعي ــة فــي اللوفــر أبوظبــي فــي العــام 2019 مب ــق التوعي أطلــق فري

بقيــادة أصحــاب الهمــم والمتطوعيــن منهــم بالتعــاون مــع عــدد مــن المراكــز 

المتطوعيــن  دعــوة  وتمــت  اإلمــارات،  دولــة  أنحــاء  مختلــف  مــن  والمــدارس 

للمشــاركة فــي الفعاليــات واألنشــطة ودعــم فريــق تجربــة الــزوار داخــل المتحف.

إحــدى مهــام  المجتمعيــة  والمشــاركة  التربويــة  التوعيــة  تمثــل 
اللوفــر أبوظبــي الرئيســية. مــن هــذا المنطلــق، أطلــق المتحــف 
فــي العــام 2019 مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج الثقافيــة التــي 
شــملت العــروض الموســيقية التــي تقــدم تحــت قبتــه والــورش 

اإلبداعيــة، باإلضافــة إلــى عــروض األفــالم والمؤتمــرات. 

ــز التفاعــل مــع األعمــال المعروضــة فــي  ــى تعزي ــع هــذه البرامــج إل تهــدف جمي

مــن  باعتبارهــا  هامــًا  دورًا  تــؤدي  كمــا  العالميــة،  والمعــارض  العــرض  قاعــات 

وســائل الترفيــه والتثقيــف المقدمــة لــزوار المتحــف ومجتمــع أبوظبــي ككل.

فــي إطــار ســعي اللوفــر أبوظبــي إلــى ترســيخ مكانتــه كفاعــل 
عمــل  فريــق  شــارك  الدولــي،  الثقافــي  المجتمــع  فــي  رئيســي 
المتحــف فــي 19 مؤتمــرًا فــي دول مختلفــة، منهــا 7 مؤتمــرات 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وأخــرى فــي آســيا وأوروبــا 

المتحــدة. والواليــات 

وكجــزء مــن برنامــج التوعيــة، أطلــق اللوفــر أبوظبــي خمــس حمــالت ميدانيــة 
لتوعيــة الطــالب فــي المــدارس وحملــة ميدانيــة لطــالب الجامعــات إلــى جانــب 

عشــر حمــالت فــي المؤسســات الحكوميــة.

كمــا اســتضاف اللوفــر أبوظبــي 60 فعاليــة خاصــة للشــركاء مــن المؤسســات 
الخاصــة والحكوميــة فــي العــام 2019 شــملت مؤتمــرات وحفــالت اســتقبال 
وحفــالت العشــاء. بشــكل إجمالــي، اســتقبل المتحــف 507 مــن الشــخصيات 

والهامــة. الدبلوماســية 

فــي  الرئيســية  أبوظبــي  اللوفــر  مهــام  أبــرز  أحــد  التعليــم  ُيعــّد 
اللوفــر  اســتقبل  عليــه،  بنــاًء  ثقافــي.  بيئــة  لترســيخ  مســيرته 
أبوظبــي أكثــر مــن 43 ألــف طالــٍب مــن جميــع أنحــاء الدولــة فــي 

 .2019 العــام 

الصغــار:  أبوظبــي  اللوفــر  مرشــدي  برنامــج  إطــالق  العــام 2019  كمــا شــهد 
المــدارس  مختلــف  مــن  لألطفــال  ســمح  والــذي  المتحــف،  أصــوات  برنامــج 
فــي جميــع أنحــاء الدولــة بتعلــم كيفيــة إرشــاد زائــري المتحــف وتعريفهــم إلــى 

المعروضــة.  الفنيــة  باألعمــال 

إلــى جانــب عمــل اللوفــر أبوظبــي مــع المــدارس، فهــو يقــدم برامــج مخصصــة 
لطــالب الجامعــات، باإلضافــة إلــى برامــج خاصــة باألطفــال خــالل عطلــة نهايــة 

األســبوع العائليــة التــي ينظمهــا فــي نهايــة كل شــهر.

ويقــدم اللوفــر أبوظبــي مــوارد تعليميــة للــزوار مــن الصغــار والكبــار وأصحــاب 
الهمــم لمســاعدتهم علــى فهــم األعمــال المعروضــة والتفاعــل معهــا بشــكل 
ــات األنشــطة ومجموعــات األدوات  ــة الوســائط المتعــددة وُكتّيب أفضــل. فأدل
الفنيــة والمــوارد اإللكترونيــة التــي يقدمهــا المتحــف هــي مثــال فقــط علــى 

األدوات العديــدة التــي يوفرهــا المتحــف للــزوار.

فــي العــام 2019، اســتأجر أكثــر مــن 73 ألــف زائــٍر دليــل الوســائط المتعــددة، 
كمــا قــام أكثــر مــن 20 ألــف زائــر بتنزيــل التطبيــق المجانــي المتــاح بســبع لغــات 
هــي اإلنجليزيــة والعربيــة والفرنســية واأللمانيــة والصينيــة والهنديــة والروســية. 

أصحاب
الهمم

البرامج
الثقافية 

البرامج
التعليمية 

التوعية المحلية 
والدولية

حقوق الطباعة والنشر محفوظة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 
تصوير: سيدارت سيفا

حقوق الطباعة والنشر محفوظة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 

حقوق الطباعة والنشر محفوظة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 
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التدريب والتوطين

الشراكات

حقوق الطباعة والنشر محفوظة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 

حقوق الطباعة والنشر محفوظة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 

يمثل التدريب والتوطين أحد أهداف اللوفر أبوظبي التشغيلية المحورية.

وفــي إطــار تنفيــذ هــذه السياســة، يشــّكل الموظفــون اإلماراتيــون حوالــي 52 فــي المئــة مــن إجمالــي موظفــي المتحــف، ويشــمل العــدد المتبقــي عــدة 
جنســيات، مــا يعكــس تبنــي متحــف اللوفــر أبوظبــي لمبــدأ تعــدد الثقافــات.

ويعكــس عــدد ســاعات التدريــب فــي العــام 2019 الــذي وصــل إلــى 4.140 ســاعة، مــدى أهميــة تدريــب الموظفيــن واألجيــال القادمــة مــن المهنيــن فــي 
اللوفــر أبوظبــي.

ــال  ــران وتوت اســتمر اللوفــر أبوظبــي بالتعــاون مــع شــركائه الرئيســيين فــي العــام 2019، بنــك أبوظبــي األول واالتحــاد للطي
ومبادلــة وســي إن إن.

كما رّحب برنامج “أصدقاء الفن” بأكثر من 2000 عضو نالوا مزايا خاصة شملت الدخول المجاني والحصول على دعوات لفعاليات حصرية.

التسويق والترويج

الجوائز

حمد الكعبي / حقوق الطباعة والنشر محفوظة لوزارة شؤون الرئاسة

شــهدت منصــات التواصــل االجتماعــي لمتحــف اللوفــر أبوظبــي أكثــر من 400,000 متابع، وزار موقعــه اإللكتروني نحو 2,311,087 
شــخصًا. كمــا حظــي بتغطيــة إعالميــة فــي أكثــر مــن 25,000 مقــال من حــول العالم.

كمــا شــارك اللوفــر أبوظبــي فــي ســبعة معــارض تجاريــة عــام 2019، منهــا معــرض جنــوب آســيا للســياحة والســفر “ســاتي” )نيودلهــي، الهنــد(، ومعــرض “آي.
تي.بــي” الســياحي )برليــن، ألمانيــا(، وســوق الســفر العربــي )دبــي، االمــارات العربيــة المتحــدة(، و”آي.تي.بــي” )شــنغهاي، الصيــن(، و”آي.تي.بــي” )ســنغافورة(، 

وســوق الســفر العالمــي )لنــدن، المملكــة المتحــدة(، و”ملتقــى الصيــن” )أبوظبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة(.

حصــد اللوفــر أبوظبــي العديــد مــن الجوائــز المرموقــة فــي العــام 2019، منهــا جائــزة أفضــل وجهــة ثقافيــة جديــدة مــن مجلــة 
كونــدي ناســت ترافيلــر الشــرق األوســط وجائــزة أوائــل اإلمــارات التــي حصلــت عليهــا قاعــة األديــان العالميــة فــي المتحــف.

كمــا فــاز اللوفــر أبوظبــي بجائــزة مشــروع المجتمــع والثقافــة والســياحة، إحــدى جوائــز ســيتي ســكيب لألســواق الناشــئة. وســاهمت جهــود اللوفــر أبوظبــي افــي 
إطــالق معــرض “رامبرانــت وفيرميــر والعصــر الذهبــي الهولنــدي: روائــع فّنيــة مــن مجموعتــي اليــدن ومتحــف اللوفــر” فــي حصولــه علــى الجائــزة البرونزيــة فــي 

حفــل جوائــز جمعيــة الشــرق األوســط للعالقــات العامــة.
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جوجنهايم 
أبوظبي

ــرز منصــات الفنــون والثقافــة  ســيكون جوجنهايــم أبوظبــي مــن أب
العصــر  فــي  الفنيــة  اإلنجــازات  أهــم  تعــرض  التــي  المعاصــرة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  موقعــه  مــن  وانطاقــًا  الحالــي. 
محــورًا  يمثــل  الــذي  أبوظبــي  جوجنهايــم  سيســاهم  المتحــدة، 
مفهــوم  وتعزيــز  بنــاء  فــي  وإفريقيــا  وآســيا  أوروبــا  بيــن  مركزيــًا 
بيــن مصــادر  التقــارب  أوجــه  ليؤكــد  الفــن  لتاريــخ  عالمــي شــامل 
الحــدود  تتجــاوز  التــي  والدوليــة  واإلقليميــة  المحليــة  اإللهــام 

والقوميــة. الجغرافيــة 

لتاريــخ  وشــامًا  متنوعــًا  أبوظبــي مفهومــًا  جوجنهايــم  ســينتهج 
الدولــة والمنطقــة  الفنيــة فــي  الفــن والتركيــز علــى اإلبداعــات 
والعالــم. كمــا ســيعرض أعمــااًل فنيــة معاصــرة تعــود إلى ســتينيات 
علــى  وســيحث  الحالــي  وقتنــا  إلــى  وصــواًل  الماضــي  القــرن 
إفريقيــا  الفنــون، الســيما فــي غــرب وشــمال  تاريــخ  استكشــاف 
والعشــرين.  والحــادي  العشــرين  القرنيــن  فــي  آســيا  وجنــوب 
يشــارك جوجنهايــم أبوظبــي بشــكل نشــط فــي المشــهد الفنــي 
الدولــي ويواصــل جهــوده فــي تكثيــف وتقديــم البحــوث العلميــة 
ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  العالــم.  أنحــاء  فــي جميــع  والتاريــخ  للفــن 
المعــارض  مــن  نشــطًا  برنامجــًا  أبوظبــي  سيســتضيف جوجنهايــم 
وأوجــه  المشــتركة  الموضوعــات  وسيستكشــف  المتنوعــة 
وســتعمل  والمــكان.  الزمــان  عبــر  الفنانيــن  أعمــال  بيــن  التقــارب 
مــع  العمــل  تعزيــز  علــى  للمتحــف  المخصصــة  الفنيــة  التكليفــات 

فنيــة معاصــرة. أعمــال  إنتــاج  الفنانيــن ودعــم 

الصورة بإذن من جيري بارتنرز
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إعارة المقتنيات بناء المقتنيات واألرشيف
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بريجيت رايلي، التعرض، 1966، معارة آلسيا الوسطى 
بريجيت رايلي: سبعة عقود في هايوارد جاليري

جولي ميهريتو، موغاما )لوحة من أربعة أجزاء(، 2012، معارة إلى:
جولي ميهريتو في متحف لوس أنجلوس للفن

األعمال الُمعارة األخرى 

يواصــل جوجنهايــم أبوظبــي بنــاء مقتنياتــه المتحفيــة 
لتوســيع نطــاق وإثــراء رؤيتــه الســردية. 

 ُيجــري جوجنهايــم أبوظبــي ســنويًا ويوثــق مقابــالت مســجلة مــع فنانيــن مختاريــن 
عملــوا علــى مقتنياتــه الفنيــة مــن أجــل تقديــم لمحــة عــن حيــاة الفنــان وممارســته 

الفنيــة والحصــول علــى بعــض المعلومــات حــول مجموعــة المقتنيــات الدائمــة.

فنان 2019
حسن حّجاج

إيل أناتسوي، أديم األرض، 2007، معارة إلى معرض “إيل أناتسوي،
مقياس النصر” في جاليري هاوز دير كونت

�ل��ا�
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الدوليــة للمتاحــف  العالمــي فــي الشــبكة  يتمثــل دور جوجنهايــم أبوظبــي 
فــي تقديــم مســاهمات فعالــة فــي نشــر المعرفــة والثقافــة مــن خــالل إعــارة 

ــارزة. ــة الب ــه لعرضهــا فــي المؤسســات الثقافي أعمــال مــن مقتنيات 4 أعمال عدد األعمال 
الُمعارة عام 2019
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برامج المشاركة الجامعية

الجامعيــة  للمشــاركة  برنامجيــن  أبوظبــي  جوجنهايــم  نظــم 

عــام 2019 كجــزء مــن مبــادرة التوعيــة الشــاملة لجوجنهايــم 

أبوظبــي؛ بهــدف توســيع نطــاق ودعــم مشــاركة المجتمــع 

األكاديمــي مــع المتحــف. واســتهدف البرنامــج طــالب الفنون 

مــن جامعــة زايــد فــي أبوظبــي، وجامعــة الســوربون أبوظبــي، 

والجامعــة  خليفــة،  وجامعــة  أبوظبــي،  نيويــورك  وجامعــة 

األولــى  الحــوار  جلســات  دارت  الشــارقة.  فــي  األمريكيــة 

لبرنامــج جوجنهايــم أبوظبــي حــول لوحــة “كابــرا” للفنــان جــان 

ميشــيل باســكيا، بينمــا ركــزت الجلســة الثانيــة، تحــت إشــراف 

الكنــاوة  وحفلــة  المؤقــت  االســتوديو  علــى  حجــاج،  حســن 

واألعمــال الفنيــة فــي مقتنيــات جوجنهايــم أبوظبــي الدائمــة.

البرنامج العام
تحــدث الفنانــان جيفــري ديتــش وليونــارد هيلتــون ماكغــور، المعــروف باســم 

فوتــورا، عــن تجاربهمــا الشــخصية مــع الفنــان األمريكــي العالمــي جــان ميشــيل 

ــال زون بارتــي ريميكــس، المســتوحى مــن الحفــل  باســكيا. وســلط حفــل كان

الفــن  عالــم  فــي  لباســكيا  ظهــور  أول  علــى  الضــوء   ،1979 لعــام  األصلــي 

اســتوديو  حّجــاج  حســن  البريطانــي  المغربــي  الفنــان  كمــا صمــم  والشــهرة. 

تفاعلــي مؤقــت للتصويــر الضوئــي فــي ســاحة المجّمــع الثقافــي، حيــث دعــا 

النــاس للوقــوف أمــام عدســته بأزيــاء متنوعــة تمــزج بيــن الخصائــص الجماليــة 

الخليجيــة والمغربيــة. وتفاعــل الضيــوف مــع عــرض حــي لموســيقى “الكنــاوة” 

للمبدعيــن مــروان البهجــة وســيمو لقنــاوي فــي تجربــة أداء لنمــط موســيقي 

الموســيقى  مــع  الشــعر  يجمــع  المغربــي  اإلفريقــي  المــوروث  مــن  قديــم 

التقليديــة وفنــون الرقــص.
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الحصن
عليــه  قــام  الــذي  األصلــي  المربــع  الحصــن  منطقــة  تشــكل 
المخطــط الحضــري لمدينــة أبوظبــي، وتعــد شــاهدًا حيــًا علــى 
تحــول المدينــة مــن تجمــع ســكني تقليــدي اعتمــد علــى صيــد 

عالميــة حديثــة.  إلــى عاصمــة  اللؤلــؤ 
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ــر مــن 11 عامــًا  ــى متحــف عــام 2018 بعــد مــرور أكث ــل القصــر إل ــم تحوي ت
ــًا يعكــس  ــة، حيــث ُيعــد رمــزًا وطني علــى انطــالق  أعمــال الترميــم والصيان
تطــور أبوظبــي مــن منطقــٍة الســتقرار قبائــل بنــي يــاس التــي اعتمــدت 
علــى صيــد الســمك واللؤلــؤ فــي القــرن الثامــن عشــر إلــى واحــدة مــن أروع 
المــدن العالميــة الحديثــة. ويقــدم القصــر مجموعــة مــن القطــع األثريــة 
والمــواد األرشــيفية التــي يعــود تاريخهــا إلــى 6000 ســنة قبــل الميــالد. 
يتألــف قصــر الحصــن مــن مبنييــن أساســيين همــا: الحصــن الداخلــي ويعــود 
تاريــخ بنائــه إلــى عــام 1795، والقصــر الخارجــي الــذي تــم بنــاؤه خــالل الفتــرة 
1939 – 1945، ويمثــالن شــاهدين علــى تاريــخ أبوظبــي ويرويــان قصــة 

ــة وســكانها وتاريخهــا وتراثهــا الحديــث.  المدين

قصر الحصن
وكان قصــر الحصــن علــى مــدار الســنين مقــرًا للحكــم واألســرة الحاكمــة 
ــًا، وهــو  ــة ومجلســًا استشــاريًا وأرشــيفًا وطني وملتقــى للحكومــة اإلماراتي
يمثــل اليــوم القلــب النابــض فــي أبوظبــي والشــاهد الحــي علــى محطــات 
تاريخهــا العريــق الــذي يعــرض لمحــات عــن حيــاة األشــخاص الذيــن أقامــوا 
فيــه وقصــة أعمــال الترميــم والصيانــة لبنيــة القصــر، والتــي شــملت القطــع 

ــة. ــة والتفاعلي ــة والمــواد األرشــيفية والتجــارب الســمعية البصري األثري

ــات  ــرة مــن الفعالي ــم إعــداد برنامــج قصــر الحصــن ليشــمل مجموعــة كبي ت
واألنشــطة لتكــون بمثابــة منصــة لالحتفــال بالتــراث الثقافــي غيــر المــادي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــالل تســليط الضــوء علــى العناصــر 
المدرجــة فــي القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقافــي غيــر المــادي للبشــرية 
فــي اليونســكو، والتــي تضــم عــروض العيالــة والرزفــة والمجلــس والقهــوة 

والتغــرودة والصقــارة والتــراث البحــري.

يمثــل مبنــى المجلــس االستشــاري الوطنــي رمــزًا لوحــدة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بينمــا يضطلــع بيــت الحرفييــن بحمايــة وصــون 
التــراث اإلماراتــي غيــر المــادي والترويــج لــه. ويعــد المجّمــع الثقافــي أول مركــز ثقافــي فــي الدولــة وموطــن الحيــاة الثقافيــة واالجتماعيــة 

فــي أبوظبــي الحديثــة.

مبنى المجلس االستشاري الوطني
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وصــون  حفــظ  فــي  الحرفييــن  بيــت  هــدف  يتمثــل 
الثقافــة والتــراث اإلماراتــي ودعــم وحمايــة التــراث 
اإلماراتــي غيــر المــادي والحــرف اإلماراتيــة التقليديــة 
إعــادة  خــالل  مــن  يمارســونها  الذيــن  والحرفييــن 
إحيائهــا فــي الثقافــة المعاصــرة عــن طريــق برامــج 
مخصصــة لتشــجيع نقــل المعــارف وتعزيــز التعــاون 

الثقافــات. بيــن 

الِحرفييــن  بيــت  فــي  اليدويــة  الِحــرف  تحتفــي 
بالروابــط اإلبداعيــة والفنيــة بيــن الشــعب اإلماراتــي 
الحرفيــون  وتمكــن  المحليــة.  الطبيعيــة  والمــوارد 
ــر مهاراتهــم لتلبيــة احتياجاتهــم الوظيفيــة  مــن تطوي
واالقتصاديــة مســتفيدين مــن البيئــة الطبيعيــة فــي 
الدولــة التــي تتميــز بثرائهــا وتنوعهــا، حيــث الصحــاري 
هــذا  دور  يقتصــر  وال  والبحــر.  والســاحل  والواحــات 
جيــاًل  األجيــال  تتوارثــه  الــذي  المــادي  غيــر  التــراث 
العمليــة  المهــارات  علــى  الحفــاظ  علــى  جيــل  بعــد 
فقــط، بــل يســهم أيضــًا فــي تعزيــز القيــم االجتماعيــة 

اإلماراتيــة. بالهويــة  المرتبطــة  المشــتركة 

المجّمع الثقافي

برنامج الفنون البصرية

مــن  سلســلة  يضــم  برنامجــًا  الثقافــي  المجّمــع  أطلــق 
الحديثــة  الفنيــة  األعمــال  تتنــاول  التــي  المعــارض 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  مــن  والمعاصــرة 
تنظيــم  يهــدف  العالــم.  دول  ومختلــف  والمنطقــة 
المعــارض واختيارهــا إلــى تصميــم عــروض مميــزة تمــأل 
للمبنــى  الحديــث  التــراث  مــع  وتتوافــق  المســاحات 
تقديــر  وزيــادة  الجمهــور  مــن  عــدد  أكبــر  مــع  للتواصــل 

الفنــون.

زايد طماش، برنامج اإلقامة الفنية في المجّمع الثقافي

بيت الحرفيين
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المعارض
نجاة مكي: إضاءات

انطلــق الموســم االفتتاحــي فــي المجّمــع الثقافــي بمعــرض “إضــاءات” للفنانــة اإلمارتيــة نجــاة مكــي. يقــدم هــذا المعــرض الفــردي مجموعــة مــن أعمــال نجــاة مكــي، 
إحــدى أبــرز الفنانــات اإلماراتيــات، ويوضــح توّجــه الفنانــة وأســاليبها الفنيــة علــى مــدى مــا يقــرب مــن 40 عامــًا مــن مســيرتها الفنيــة. كمــا أظهــرت أعمــال نجــاة مكــي النهــج 
المنفتــح والتجريبــي للفنانــة، وكشــفت تأثرهــا بدراســتها وأســفارها وقضايــا مجتمعهــا. تــم تقســيم المعــرض إلــى ســبعة أقســام، وظهــرت بعــض هــذه األعمــال معلقــة 

أســفل ســقف ردهــة المجّمــع إللقــاء الضــوء علــى مواطــن الجمــال الفنــي فيهــا. 
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معرض تكريم نجاة مكي

رحلة بين الكلمات
معرض مكتبة أبوظبي لألطفال

معرض مجتمع في المجّمع الثقافي

اســتضاف المجّمــع الثقافــي معرضــًا مجتمعيــًا فنيــًا بعنــوان “اإلهــداء: معــرض احتفائــي بنجــاة مكــي” بمشــاركة 19 فنانــًا إماراتيــًا أعربــوا عــن 
تقديرهــم وإعجابهــم بأعمــال نجــاة مكــي ومســيرتها الفنيــة، باإلضافــة إلــى اإلشــادة بمســاهماتها الفنيــة ودورهــا الريــادي والمؤثــر فــي تطويــر 

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. المشــهد الفنــي فــي دول

جســد المعــرض االفتتاحــي لمكتبــة أبوظبــي لألطفــال “رحلــة بيــن الكلمــات” التعلــم عــن طريــق اللعــب ودور الكتــب التفاعليــة والقصص المجســمة 
فــي التعلــم للمؤلفيــن اإلمارتييــن وغيرهــم مــن جميــع أنحــاء العالم.

خصــص المجّمــع الثقافــي اســتوديوهات فنيــة مجهــزة لبرنامــج إقامــة فنيــة شــامل لدعــم الفنانيــن المحترفيــن، 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وتهيئــة الظــروف المواتيــة  ــوا مواطنيــن إماراتييــن أو مقيميــن فــي دول ســواء كان
إلبــداع أعمــال فنيــة مميــزة وعرضهــا. واشــتملت الــدورة األولــى لبرنامــج اإلقامــة الفنيــة علــى أربعــة فنانيــن، هــم: 
عائشــة حاضــر، وأحمــد ســعيد العريــف الظاهــري، وســعود الظاهــري، وزايــد طمــاش الذيــن ُعرضــت أعمالهــم فــي 

االســتوديوهات المخصصــة مــن 4 ســبتمبر وحتــى 20 ديســمبر 2019. 

برنامج اإلقامة الفنية في 
المجّمع الثقافي

عائشة حاضر، برنامج اإلقامة الفنية في المجّمع الثقافي سعود الظاهري، برنامج اإلقامة الفنية في المجّمع الثقافي

سعود الظاهري، برنامج اإلقامة الفنية في المجّمع الثقافي
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منارة 
السعديات

تحــت  يجمــع  مجتمعيــًا  ثقافيــًا  مركــزًا  الســعديات  منــارة  تعــد 
تهــدف  التــي  الفنــون والبرامــج  خــال  مــن  المبدعيــن  مظلتــه 

الشــباب. الفنانيــن  إلهــام  إلــى 
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يقــدم هــذا المعــرض مجموعــة مختــارة مــن أعمــال دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي الفنيــة والتــي تجســد معانــي الثقافــة الشــعبية 
وارتباطهــا الوثيــق بالمدينــة.

قدم المعرض للجمهور فرصة مشاهدة األعمال الفنية ضمن مقتنيات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. 

معرض الفن والمدينة

احتفال الموسيقى الرمضانية: 
البرنامج التدريبي وحفل االبتهاالت،

من مايو إلى يونيو 2019

رواق رمضان
اســتمر رواق رمضــان علــى مــدار ثمانيــة أيــام حيــث جمــع الجمهــور أوقــات الســحور لممارســة مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة الترفيهيــة والتثقيفيــة واإلبداعيــة. احتضنــت 
الفعاليــة التقاليــد الثقافيــة فــي المجتمــع المعاصــر خــالل شــهر رمضــان المبــارك ودعــت الجميــع للمشــاركة وااللتقــاء. وتناولــت سلســلة الحــوارات عــادات وتقاليــد 

المجلــس وأهميــة القهــوة العربيــة والتصويــر الفلكــي. واســتهدفت هــذه المبــادرة االحتفــال بشــهر رمضــان المبــارك مــع رواد وزوار منــارة الســعديات. 

كان لبيــت العــود العربــي دوٌر رئيســي فــي البرنامــج الرمضانــي الــذي أقيــم فــي منــارة الســعديات، حيــث اشــتملت مشــاركته 
علــى إقامــة الــدروس المتاحــة للجميــع وحفــالت خاصــة وحفــل موســيقي ألغانــي شــهر رمضــان المبــارك بصحبــة معلمــي 

وطــالب بيــت العــود العربــي.

 حفل ابتهاالت بيت العود العربي. دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي
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جمعــت فعاليــة مــاس مــاش: الرســوم المتحركــة العربيــة رســامي الرســوم المتحركــة والمصوريــن واالســتوديوهات لعــرض أعمــال الرســوم المتحركــة العربيــة واالحتفــاء 
بهــا. وضمــت الفعاليــة حــوارات وعروضــًا وورش عمــل جديــدة وفــرت نظــرة شــاملة علــى المجــال كممارســة وشــكل مــن أشــكال التعبيــر الثقافــي. واســتعاد الجمهــور 
ذكريــات الماضــي مــن خــالل مسلســالت األنمــي اليابانيــة المدبلجــة للعربيــة مــن الثمانينيــات، باإلضافــة إلــى العــروض والجلســات الحواريــة مــع مــؤدي أصوات الشــخصيات 

الكرتونيــة. كمــا أتاحــت ورشــة العمــل التــي قدمهــا ســتوديو الفنــون للــزوار فرصــة اإلبــداع باســتخدام تقنيــات الرســوم والصــور المتحركــة. 

ماس ماش: الرسوم المتحركة العربية
احتفــت هــذه الفعاليــة المجتمعيــة بتنــوع الثقافــات فــي أبوظبــي مــن خــالل مــزج التعابيــر الثقافيــة المختلفــة وتقديمهــا علــى شــكل مهرجــان. ضمــت الفعاليــة أنشــطة 
فنيــة وثقافيــة ومأكــوالت عالميــة وأتاحــت للجمهــور فرصــة االســتمتاع بتجــارب مختلفــة. وأظهــرت فعاليــة ريمكــس عالمــي، مــن خــالل وســائط فنيــة مختلفــة، كيفيــة 

الحفــاظ علــى الثقافــة فــي عالــم دائــم التغيــر.

ريمكس عالمي
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استوديو التصويرستوديو الفنون

ودورات  فنيــة،  تعليميــة  ودروســًا  برامــج  لتوفــر  مصممــة  فنيــة  مســاحة  هــو  الفنــون”  “ســتوديو 
ــار واألطفــال واألســر فــي إمــارة أبوظبــي. ــة للطــالب والكب ــادرات توعوي ــة، وورش عمــل، ومب تدريبي

يضــم “ســتوديو الفنــون” مســاحات مخصصــة لألطفــال مــن جميــع األعمــار للمشــاركة فــي ورشــات 
للــورش  كامــل  تجهيــزًا  مجهــزة  فنيــة  اســتديوهات  يضــم  كمــا  جماعيــة،  أو  فرديــة  وأنشــطة  عمــل 
ــون” المــكان  ــار؛ مــا يجعــل “ســتوديو الفن ــة مفتوحــة للكب األســبوعية، ويحتــوي علــى مســاحة تفاعلي

المثالــي لخلــق أجــواء إبداعيــة تحفــز علــى تعلــم وممارســة الفــن.

يحفــز  الفوتوغرافــي.  للتصويــر  مخصصــة  منصــة  ليكــون   2018 عــام  الســعديات  منــارة  فــي  التصويــر  اســتوديو  افُتتــح 
االســتوديو مشــاركة جميــع المصوريــن مــن خــالل معارضــه المجتمعيــة، كمــا يقــوم بإعــداد وتنظيــم أنشــطة وبرامــج طــوال 

العــام. ويلتــزم اســتوديو التصويــر بتطويــر وتعزيــز التطويــر المهنــي للمهــارات والمواهــب المحليــة والدوليــة. 

صور من األعالي

الامرئي 

تــم تنظيــم أول معــرض تصويــر فوتوغرافــي بعنــوان “صــور 
مــن األعالــي” عــام 2019 ومعــرض “درون” فــي أبوظبــي 
بمشــاركة فنانيــن إماراتييــن وإقليمييــن ودولييــن، وأعقبــه 
المعــرض الفــردي “الالمرئــي” للمصــور اإلماراتــي يوســف 
الحبشــي، والــذي أقيــم بالتعــاون مــع “نيكــون” ومجلــة 
المخطــط  مــن  وكان  العربيــة”.  جيوغرافيــك  “ناشــيونال 
المــدن  مــن  عــدد  فــي  جولــة  فــي  المعــرض  انطــالق 
فــي  الســعديات  منــارة  مــن  بــدءًا  والعالميــة،  الخليجيــة 
العاصمــة أبوظبــي. كشــفت أعمــال معــرض “الالمرئــي” 
عــن جماليــات كائنــات دقيقــة ال تراهــا العيــن المجــردة 
تفاصيلهــا  وإبــراز  تكبيــر  فــي  المســتخدمة  والتقنيــات 

وتحويلهــا إلــى قطــع فنيــة.

يوســف  اإلماراتــي  للمصــور  فــردي  معــرض 
ــة  ــم بالتعــاون مــع “نيكــون” ومجل الحبشــي، أقي
كشــفت  العربيــة”.  جيوغرافيــك  “ناشــيونال 
أعمــال معــرض “الالمرئــي” عــن جماليــات كائنــات 
والتقنيــات  المجــردة  العيــن  تراهــا  ال  دقيقــة 
تفاصيلهــا  وإبــراز  تكبيــر  فــي  المســتخدمة 

فنيــة. قطــع  إلــى  وتحويلهــا 

المعارض
صور من األعالي: التصوير الجوي

الالمرئي: يوسف الحبشي
من الشرق إلى الشرق: موس لمرابط

الحوارات
األرض الجميلة: تصوير المناظر الطبيعة بالتعاون مع نيكون

الطبيعة والحياة البرية بالتعاون مع نيكون
التصوير الجوي
موس لمرابط

يوسف الحبشي وناشيونال جيوغرافيك
DSLR التصوير بالهواتف الذكية مقابل التصوير بكاميرات :ADgrammers
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مركز 
القطارة 

للفنون
يقــع مركــز القطــارة للفنــون الــذي تــم افتتاحــه عــام 2011 فــي 
محيــط بيــت ابــن عاتــي الدرمكــي الــذي يحتــوي علــى بــرج وبيــت 
الرائعــة  إطالتــه  عــن  فضــًا  اللبــن،  بالطــوب  مشــّيد  ســكني 
علــى مــزارع أشــجار النخيــل المثمــرة فــي واحــة القطــارة. تــم 
للفنــون  القطــارة  مركــز  فــي  األثــري”  “القبــو  معــرض  افتتــاح 
ويعــرض  المتعــددة،  للوســائط  دائــم  كمعــرض   2018 عــام 
االكتشــافات التــي تــم العثــور عليهــا خــال بنــاء مركــز القطــارة 

للفنــون.  
وترميمــه  تجديــده  أعيــد  الــذي  للفنــون  القطــارة  مركــز  يعــد 
لدراســة  مهمــًا  مكانــًا  التقليــدي  المعمــاري  الطــراز  علــى 
ــل المجتمــع.  ــون والثقافــة وممارســتها وتطويرهــا مــن قب الفن
بهــدف  عــام  لمــدة  عامــة  مشــاركة  برنامــج  المركــز  وينظــم 

بالمواهــب. واالرتقــاء  الفنــي  المشــهد  تعزيــز 
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اســتضاف مركــز القطــارة للفنــون النســخة السادســة مــن فعالية 
اإلماراتيــة  اللهجــة  تعليــم  إلــى  تهــدف  دورة  وهــي  رمســة، 
جامعــة  لطــالب  اإلماراتيــة  بالتقاليــد  حافلــة  تجربــة  وتقديــم 
حيــث  مكثــف،  لبرنامــج  طالبــًا   11 خضــع  أبوظبــي.  نيويــورك 
اللهجــة اإلمارتيــة  العربيــة، وخاصــة  باللغــة  تحدثــوا وتواصلــوا 
لمــدة ثالثــة أســابيع اســتضافتهم خاللهــا أســٌر إماراتيــة. والتقــوا 

بفنانيــن إماراتييــن وقدمــوا عرضــًا باللهجــة اإلماراتيــة.

تــم منــح فنانيــن اثنيــن، همــا حمــدان بطــي الشامســي وســعود الظاهــري مــن مدينــة العيــن مســاحة لمــدة شــهرين لتصميــم مجموعــة فنيــة تضــم مــن عمليــن إلــى أربعــة 
أعمــال فنيــة مســتوحاة مــن مدينــة العيــن. كمــا أشــرف كل مــن الفنانيــن علــى ورشــتي عمــل وعــرض األعمــال الفنيــة المصممــة فــي معــرض صغيــر إلبــراز اإلنجــازات الفنيــة 

للمســتفيدين ببرنامــج المركــز. ودعــم البرنامــج فنانيــن إماراتييــن وأتــاح الفرصــة للفنانيــن المقيميــن لمشــاركة تجاربهــم.

اليوم العائلي 

برنامج رمسة 
لطالب جامعة 

نيويورك 
أبوظبي

استوديو 6:
فنانون في برنامج اإلقامة الفنية 

ــة. وســاهم البرنامــج فــي  ــع أفــراد األســرة فــي تصميــم ومشــاركة األعمــال الفني ــة إلشــراك جمي برنامــج عائلــي يتضمــن أنشــطة فني
الترويــج لمركــز القطــارة للفنــون. كمــا تمــت دعــوة أصحــاب الهمــم لالنضمــام إلــى هــذه الفعاليــة بالتعــاون مــع مركــز العيــن لرعايــة 

وتأهيــل المعاقيــن. 

سينما 
القطارة

المســتقلة مــن  الســينما مجموعــة مــن األفــالم  الجماهيــر وهــواة  إلــى  القطــارة  برنامــج ســينما  قــدم 
المنطقــة والعالــم العربــي. وشــمل البرنامــج عــام 2019 األفــالم القصيــرة والوثائقيــة والروائيــة الطويلــة 
والخياليــة التــي أنتجهــا صنــاع األفــالم مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والــدول العربيــة وجميــع دول 

العالــم. وشــاهد الجمهــور مجموعــة أفــالم مختلفــة عــن تلــك المعروضــة فــي دور الســينما التجاريــة. 
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بيت العود 
العربي

الغنــاء  علــى  المحافظــة  إلــى  العربــي  العــود  بيــت  يهــدف 
العــود  بآلــة  المرتبطــة  التقنيــات  وتعليــم  التقليــدي،  العربــي 
العربيــة كالقانــون والتشــيلو  وغيرهــا مــن اآلالت الموســيقية 
والكمــان والربابــة. وباعتبــاره مركــزًا للتدريــس والبحــث، يحــرص 
العربــي،  الموســيقي  التــراث  علــى  المحافظــة  علــى  البيــت 
كمــا  المحترفيــن.  الموســيقيين  مــن  جديــد  جيــل  وتنشــئة 
ــة مــن خــال صناعــة العــود،  يشــجع البيــت أيضــًا الحــرف اليدوي
مــن  تعــد  التــي  اآللــة  هــذه  علــى  جديــدة  تعديــات  وإدخــال 

العالــم. فــي  الوتريــة  الموســيقية  اآلالت  أقــدم 
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ج بيت العود العربي حفات تخرُّ

حفات بيت 
العود العربي 

الموسيقية

حفل بيت 
العود العربي 

بمشاركة نصير 
شمة

يهــدف بيــت العــود العربــي فــي أبوظبــي إلــى الحفــاظ علــى ممارســة الموســيقى العربيــة مــن خــالل إقامــة سلســلة مــن الحفــالت الموســيقية 
الكالســيكية ويســعى فــي الوقــت نفســه ليصبــح أكاديميــة موســيقية عالميــة.

سارة شوقي من قسم الغناء ويامن األعور

حفــالت  العــود  بيــت  مــن  وموســيقيون  معلمــون  أحيــا 
موســيقية كجــزء مــن برنامــج “فــن أبوظبــي”. وكان مــن ضمــن 
الموســيقيين اآلخريــن المدعويــن إلحياء الحفالت الموســيقية 
عــازف البيانــو المصــري فيصــل فــؤاد وعــازف العــود العراقــي 

صــادق جعفــر.

قــدم عــازف العــود المايســترو نصيــر شــمة عروضــًا موســيقية 
بيــت  نخبــة مــن خريجــي  العيــن بمشــاركة  حيــة فــي مدينــة 

الموهوبيــن والمدرســين.  العــود 
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بيت العود 
العربي 

عام 2019

جال قّسام وتوفيق زريق من قسم العود.

حفل بيت العود العربي مع كارلوس بينانا،
21 فبراير، منارة السعديات

معرض بيت العود العربي:
1 يوليو 2019، بارك حياة أبوظبي في جزيرة السعديات

حفل تخريج بيت العود العربي - قسم األصوات مع 
سارة شوقي

26 سبتمبر، منارة السعديات

برامج سلسلة حفات بيت العود األخرى:

حفل ألحان بيت العود العربي كجزء من
“فن أبوظبي”:

21 نوفمبر، منارة السعديات

حفل تخريج ثاثة من طاب قسم العود: 
يامن األعور، وجال قّسام، وتوفيق زريق:

27 نوفمبر، منارة السعديات

حفل بيت العود العربي مع نصير شمة:
28 نوفمبر، قصر المويجعي، العين

سلسلة حفالت بيت العود العربي
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Zayed National
Museum Collection

23
new acquisitions

DCT Abu Dhabi Collection

18
new acquisitions

Guggenheim
Abu Dhabi Collection

86
new acquisitions

Number of new records updated 440,760
Recording collections on EMu (Electronic Museum), the collection
management system used to record DCT Abu Dhabi collections.

COLLECTIONS

2019 COLLECTIONS

Historic Environment Objects

250
 new boxes handed

to Collections

Rare Books and Manuscripts

1,498
registered books
and manuscripts

60,000 
moved to Qasr Al Watan

for assessment

Historic Photos

10,551
 new archive and

historic photos scanned

Number of new records added                                                12,475
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الفصل

 التراث
الثقافي



التراث غير 
المادي

بيت القهوة
المــادي  غيــر  الثقافــي  للتــراث  التمثيليــة  القائمــة  فــي  العربيــة  القهــوة  إدراج  تــم 
للبشــرية لليونســكو فــي ديســمبر 2015. ويعــد بيــت القهــوة منصــة مخصصــة لعرض 
ــر وتقديــم القهــوة العربيــة  ــة ثقافيــة تتضمــن محــاكاة نموذجيــة لتقاليــد تحضي تجرب
التقليديــة. ولــكل خطــوة فــي هــذه التجربــة، بمــا فــي ذلــك إعــداد وتقديــم القهــوة، 
ــة المتحــدة. ــة اإلمــارات العربي ــدة لدول ــة وآداب فري ــزة وأدوات تقليدي ــات ممي تقني

2019 Bait Al Gahwa representations

ZAYED CENTRE FOR
RESEARCH INTO RARE
DISEASE IN CHILDREN

THE WORLD
TRAVEL MARKET

UAE STATE
VISIT IN BEIJING

ARAB
TRAVEL
MARKET

chinaUnited Kingdom UAE
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مهرجان 
الحرف 

والصناعات 
التقليدية

للعــام الســادس علــى التوالــي، أقيــم مهرجــان الِحــرف والصناعــات 

 2019 نوفمبــر   16 إلــى  أكتوبــر   30 مــن  الفتــرة  فــي  التقليديــة 

المهرجــان  يأتــي  العيــن.  بمدينــة  الشــعبي  القطــارة  ســوق  فــي 

 – والســياحة  الثقافــة  دائــرة  تتبناهــا  التــي  االســتراتيجية  ضمــن 

وبخاصــة  الوطنــي،  التــراث  مكونــات  علــى  للمحافظــة  أبوظبــي 

التــراث المرتبــط بالحــرف والصناعــات التقليديــة. دعــم المهرجــان 

عــام 2019 الترويــج لمنتجــات التمــور مــن خــالل معــرض التمــور 

واألدوات المســتخدمة فــي العنايــة بهــا. كمــا تــم دعــم 120 أســرة 

منتجاتهــم  وتســويق  عــرض  خــالل  مــن  المهرجــان  فــي  مشــاركة 

التقليديــة ألكثــر مــن 105 أالف زائــر حضــر المهرجــان هــذا العــام. 

وتضمــن المهرجــان مجموعــة متنوعــة مــن الفعاليــات واألنشــطة 

إلــى  ونقلــه  اإلماراتــي  الثقافــي  التــراث  علــى  للحفــاظ  الثقافيــة 

األجيــال القادمــة. وشــملت الفعاليــات واألنشــطة عــروض العيالــة 

لألطفــال  تعليميــة  ورش  إلــى  باإلضافــة  العــازي،  وفــن  والرزفــة 

حــول الصناعــات والحــرف التقليديــة، مثــل الســدو والخــوص ونســج 

برياضــة  تعريفيــة  ورش  أقيمــت  كمــا  والفخــار.  النخيــل  ســعف 

الصقــارة وطــرق تنميــة مهــارات األجيــال الشــابة فــي هــذه الرياضــة 

التقليديــة. وأقيــم عــدد مــن األمســيات الشــعرية لتســليط الضــوء 

التقليــدي.  اإلماراتــي  األدب  علــى 
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االستكشافات 
األثرية

جزير مرّوح
ــرة  ــزال الجزي ــرة مــروح عــام 1992. ومــا ت ــم اكتشــاف جزي ت
مــن  المزيــد  عــن  تكشــف  الحجــري  للعصــر  تعــود  التــي 

األســرار.

يشــير التأريــخ باســتخدام الكربــون المشــع إلــى أن الموقــع 
كان مأهــواًل بالســكان منــذ نحــو 8000 إلــى 6500 ســنة. 
وســلطت أعمــال التنقيــب األخيــرة الضــوء علــى منطقتيــن 
مــن مبنــى  جــزء  علــى  األولــى  المنطقــة  فــي  ُعثــر  حيــث 
يقــرب  مــا  إلــى  يرجــع  أقســام  ثالثــة  مــن  يتألــف  حجــري 
مــن 8000 ســنة، وُوجــد داخــل هــذا المبنــى “إنــاء مــرّوح” 
المعــروض حاليــًا فــي اللوفــر أبوظبــي. كمــا أجريــت عمليــات 
البحــث فــي المنطقــة الثانيــة عــام 2019 داخــل مبنــى يضــم 
العديــد مــن الغــرف، وتــم العثــور علــى لؤلؤتيــن. ُعرضــت 
أبوظبــي”  “لؤلــؤة  باســم  والمعروفــة  األفضــل  اللؤلــؤة 
الرفاهيــة”  فــي معــرض بعنــوان “عشــرة آالف عــام مــن 
ــي، وتعــد جــزءًا مــن المعــرض المتجــول  فــي اللوفــر أبوظب
الفنــون  متحــف  فــي  قريبــًا  فعالياتــه  إقامــة  المزمــع 
الزخرفيــة فــي باريــس. وقــد وفــرت أعمــال التنقيــب فــي 
مــرّوح حتــى اآلن معلومــات جديــدة وقيمــة حــول الهندســة 
الحجــري  العصــر  لمســتوطنات  والتخطيــط  المعماريــة 
الحديــث العربيــة فــي المنطقــة وحــول أول دليــل معــروف 
ــة  ــؤ. وفــي ظــل هــذه االكتشــافات األثري للبحــث عــن اللؤل
تتــم كتابــة فصــل جديــد حــول فهمنــا  فــي جزيــرة غاغــا، 

ألقــدم المســتوطنات فــي أبوظبــي.

تكللــت أعمــال التنقيــب فــي إمــارة أبوظبــي بعــدد مــن االكتشــافات األثريــة امتــدت مــن الســاحل إلــى واحــات العيــن وتشــير 
تعــزز  التــي  األدلــة  عــن  البحــث  أبوظبــي   – والســياحة  الثقافــة  دائــرة  وتواصــل  وعراقتــه.  أبوظبــي  تاريــخ  ثــراء  مــدى  إلــى 
مــن فهــم تــراث أبوظبــي الثقافــي، حيــث تــم الكشــف عــن أقــدم المبانــي الحجريــة المعروفــة حتــى اآلن فــي جزيــرة غاغــا 
الواقعــة فــي الجهــة الغربيــة مــن أبوظبــي إلــى التنقيــب فــي مبانــي موقــع هيلــي التــي يعــود تاريخهــا إلــى عــام 3000 قبــل 

الميــالد فــي منطقــة العيــن.

جزيرة غاغا
ــرة غاغــا عــام 2019  ــات المســح فــي جزي ــدأت أعمــال التنقيــب وعملي ب
كجــزء مــن مشــروع يهــدف إلــى وضــع خطــة الموقــع الرئيســية للجزيــرة 
بأكملهــا. وتشــمل هــذه العمليــات أعمــال البحــث عــن المواقــع األثريــة 
للمســتوطنات  الزمنــي  بالتسلســل  المعرفــة  لتعزيــز  ســعيًا  الرئيســية 
البشــرية علــى الجزيــرة وخصائصهــا، كمــا تشــتمل علــى تنفيــذ إجــراءات 
حفــظ وإعــادة تأهيــل المنــازل التقليديــة الواقعة على الســواحل الجنوبية 
والشــمالية الغربيــة. وكشــفت عمليــات البحــث فــي أحــد المواقــع األثرية 
عــن موقــع لــه أهميــة ومكانــة كبيــرة يرجــع إلــى مــا قبــل التاريــخ. كمــا 
عثــرت أعمــال التنقيــب فــي موقــع GHG0014 علــى مبنــى يضــم أعمــااًل 
ــا ُشــّيد فــي  مــن ثــالث مراحــل علــى األقــل، وهــو هيــكل متعــدد الخالي
العصــر الحجــري الحديــث ومدفــن لطفــل صغيــر يعــود تاريخــه إلــى العصــر 

البرونــزي وتــل رخامــي حجــري مــن العصــر اإلســالمي الحديــث. وتشــير 
ــى أن  ــم تجميعهــا مــن هــذا الموقــع إل ــذي ت ــون المشــع ال ــات الكرب عين
المبنــى األصلــي يعــود تاريخــه إلــى 6500 ســنة قبــل الميــالد، ولذلــك 
تــم اكتشــافه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة  يعــد أقــدم مبنــى حجــري 
المتحــدة حتــى اآلن. كمــا يشــير هــذا االكتشــاف، إلــى جانــب األدلــة التــي 
تــم إيجادهــا فــي بعــض الجــزر، مثــل جزيــرة مــرّوح، إلــى وجــود ثقافــة 
مميــزة مــن العصــر الحجــري الحديــث علــى جــزر أبوظبــي التــي تضــم أقــدم 
القــرى المعروفــة فــي الخليــج العربــي. ويبــدو أن هــذه المســتوطنات 
المكتشــفة كانــت تســتفيد مــن مــوارد الخليــج العربــي االقتصاديــة فــي 
الغــذاء والتجــارة. ومــن الممكــن أن تــؤدي هــذه األعمــال إلــى تغييــر رؤيتنا 

تمامــًا حــول التاريــخ البشــري فــي الخليــج العربــي والعالــم.
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عمليات المسح في جزيرة الحديريات
تــم إجــراء مســح أثــري شــامل علــى جزيــرة الحديريــات والتخطيــط لتطويرهــا بيــن عامــي 2017 و2019 

قبــل تنفيــذ التطويــر مــن قبــل شــركة مــدن العقاريــة، وهــو مــا نجــح فــي إيجــاد التــوازن بيــن الحاجــة إلــى 

الحفــاظ علــى المواقــع األثريــة والرغبــة فــي تطويــر الجزيــرة لتكــون وجهــة ســكانية وترفيهيــة. وتــم العثــور 

علــى مجموعــة مكونــة مــن أكثــر مــن 20 صدفــة لمحــار اللؤلــؤ المحفوظــة بعنايــة وأواٍن فخاريــة مــن أواخــر 

ــة  ــا المســتوطنات التاريخي ــرة، وتمثــل هــذه القطــع بقاي ــي للجزي العصــر اإلســالمي علــى الســاحل الجنوب

علــى الجزيــرة عندمــا كان الســكان يعملــون فــي صيــد اللؤلــؤ والــذي يعــد أحــد األنشــطة االقتصاديــة 

ــة وشــركة هاللكــو  ــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي مــع مــدن العقاري ــة ألبوظبــي. عملــت دائ التقليدي

ودائــرة البلديــات والنقــل لضمــان حمايــة هــذه المواقــع وتقديــم االقتراحــات الالزمــة حــول كيفيــة عــرض 

ــد عــن  ــارة المواقــع ومعرفــة المزي ــزوار فــي المســتقبل؛ ممــا ســيتيح فرصــة زي ــراث المقــدم لل مســار الت

أهميــة البحــث عــن الآللــئ فــي أبوظبــي فــي الماضــي القريــب.

المناطق األثرية في جزيرة الحديريات

العين:
مواقع التراث العالمي 

لليونسكو

موقع هيلي 2
يمثــل هيلــي 2 جــزءًا مــن مواقــع العيــن المدرجــة علــى قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي، ويتألــف مــن العديــد مــن المنــازل المحفوظــة بعنايــة والتــي 

تعــود إلــى العصــر الحديــدي )1000 قبــل الميــالد(. ولذلــك، تــم البــدء فــي تنفيــذ مشــروع الحفــاظ علــى هــذا الموقــع وافتتاحــه للجمهــور عــام 2019. 

وفــي إطــار تحقيــق هــذا الهــدف، قــام بعــض علمــاء اآلثــار بإجــراء العديــد مــن عمليــات التنقيــب فــي عامــي 2018 و2019 والتــي ســاعدت فــي معرفــة 

تفاصيــل جديــدة حــول أســاليب إنشــاء المبانــي مثــل اســتخدام بصمــات األصابــع فــي ربــط الطــوب والمــالط. كمــا تــم العثــور علــى أواٍن خزفيــة يعــود 

تاريخهــا إلــى العصــر الحديــدي وختــم لصــورة غــزال. وتــم اكتشــاف العديــد مــن أفــران التنــور الطينيــة. وتعمــل هــذه الموجــودات علــى تعزيــز فهمنــا بموقــع 

ــل هــذا المشــروع نموذجــًا لمــدى  ــة المتحــدة. ويمث ــة اإلمــارات العربي ــدي داخــل دول ــي 2 وأســاليب اإلنشــاء ووظيفــة مســتوطنات العصــر الحدي هيل

تكامــل اآلثــار والحفــظ مــع بعضهمــا البعــض مــن أجــل توفيــر فرصــة للجمهــور لمعاينــة المعالــم الثقافيــة الهامــة. 
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موقع هيلي 14

النقفة

يعــد هيلــي 14 أحــد أكبــر مســتوطنات العصــر الحديــدي المحصنــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ ممــا جعلــه أحــد المكونــات الرئيســية فــي مواقــع 

العيــن المدرجــة علــى قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي. كان لهــذا الموقــع مكانــة أثريــة هامــة فــي الثمانينيــات، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك لــم تبــدأ أعمــال 

التنقيــب فيــه حتــى عــام 2019، حيــث بــدأ البحــث فــي الموقــع لتحديــد وظيفتــه وعالقتــه بالمواقــع األثريــة المجــاورة. ومــن خــالل اســتخدام التقنيــات 

التــي لــم تكــن متوفــرة فــي فتــرة الثمانينيــات، تــم التخطيــط لبقايــا الموقــع وإجــراء أعمــال التنقيــب المســتهدفة فــي العديــد مــن المواقــع؛ ممــا أدى 

إلــى العثــور علــى مبنــى محفــوٍظ بعنايــة. كمــا أظهــرت أعمــال التنقيــب والمســح بعيــدًا عــن الموقــع وجــود عــدد مــن المبانــي التــي لــم ُتكتشــف مــن قبــل. 

كمــا أثمــرت هــذه األعمــال عــن وجــود قريــة ترجــع لنحــو 3000 عــام متصلــة بنظــام الــري باألفــالج علــى مقربــة منهــا. وقامــت أعمــال التنقيــب بــدوٍر هــام 

فــي تســليط الضــوء علــى أحــد أهــم المكونــات فــي مواقــع العيــن المدرجــة علــى قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي نظــرًا لكشــفها عــن المزيــد مــن تاريــخ 

المســتوطنات ونظــام الــري باألفــالج والزراعــة.

يقــع جبــل النقفــة فــي جنــوب واحــة العيــن، وهــو أحــد مكونــات مواقــع العيــن المدرجــة علــى قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي. وأدت 

عمليــات التنقيــب األثريــة التــي أجريــت عــام 2004 إلــى العثــور علــى بقايــا قــالع محصنــة ُشــّيدت خــالل الفتــرة اإلســالمية فــي الطــرف 

الشــمالي مــن الجبــل. وترتــب علــى المســح األولــي للموقــع إيجــاد كميــات كبيــرة مــن األوانــي الفخاريــة التــي تعــود إلــى العصــر اإلســالمي 

والعصــر الحديــدي الثانــي. بــدأ العمــل الميدانــي فــي فبرايــر 2019 بهــدف الحصــول علــى معلومــات أكثــر حــول الفتــرة التــي بــدأت فيهــا 

إقامــة الموقــع. وتمــت أعمــال التنقيــب فــي هــذا المــكان بهــدف تحديــد رواســب عصــور مــا قبــل التاريــخ وتقييــم عالقتهــا بالرواســب 

الحديثــة علــى وجــه التحديــد. ومــا يــزال العمــل مســتمرًا، ومــن المخطــط التركيــز علــى األنمــاط المتغيــرة لالســتخدامات األرضيــة علــى 

حافــة واحــة العيــن خــالل ثالثــة آالف عــام، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى إثــراء قصــة الواحــة التاريخيــة والمســتوطنة ذات الصلــة بهــا. 
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واحة العين

نهاية عطلة 
األسبوع في 

الواحة

الممارسات 
الزراعية في 

الواحة

الحرف اليدوية 
في الواحة

تقــام فعاليــة “عطلــة نهايــة األســبوع” 
طــوال فصــل الشــتاء وتضــم مجموعــة 
للــزوار بهــدف  البرامــج التفاعليــة  مــن 
الواحــة  أهميــة  حــول  التوعيــة  نشــر 
التــراث  موقــع  مــن  كجــزء  ومكانتهــا 

لليونســكو.  العالمــي 

يســلط هــذا البرنامــج األســبوعي للطــالب الضــوء علــى 
المدينــة. ومــن  تاريــخ  تعزيــز  الواحــة فــي  أهميــة دور 
والبــذور  النباتــات  دراســة  البرنامــج،  أنشــطة  ضمــن 
ونظــام الــري باألفــالج والممارســات الزراعيــة والحيــاة 
االجتماعيــة فــي الواحــة. كمــا يهــدف إلــى نشــر الوعــي 
حــول التقاليــد اإلماراتيــة بشــكل عــام وتقاليــد مجتمــع 

ــن بشــكل خــاص. العي

الحــرف  علــى  الضــوء  البرنامــج  هــذا  ســّلط 
وحولهــا.  الواحــة  فــي  المختلفــة  التقليديــة 
ويقــام كل يــوم أربعــاء، حيــث يشــارك الطــالب 
الــورش  فــي  الواحــة  حرفيــو  إشــراف  تحــت 
التفاعليــة ويصحبهــم المرشــدين فــي جــوالت 

الواحــة. تعريفيــة داخــل 

 3000 تبلــغ  مســاحة  علــى  التاريخيــة  العيــن  واحــة  تمتــد 
فــدان وتوفــر نظــرة متعمقــة حــول ســكان المنطقــة الذيــن 
وبالرغــم  عــام.   4000 منــذ  الصحــراء  ترويــض  فــي  بــدؤوا 
مــن أن واحــة العيــن كانــت ضمــن مواقــع العيــن المدرجــة 
ــذ 2011، فقــد  ــراث العالمــي من ــى قائمــة اليونســكو للت عل
بيئــي  مركــز  إقامــة  بعــد  للجمهــور  مؤخــرًا  فقــط  افتتحــت 
تعليمــي وإنشــاء نظــام واســع مــن الممــرات المظللــة بنحــو 
147.000 شــجرة نخيــل. كمــا يضــم الموقــع مــا يصــل إلــى 
الجانــب  إلــى  بالواحــة  التــي تحيــط  النباتــات  نــوٍع مــن   100

والمــزارع. الشاســعة  الخضــراء  المســاحات 

��إ����� ��د زوار ا���ا

141,039
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البيئة
التاريخية

أعمال 
الصون 

2019

انتهت أعمال الصون الشاملة في 
4 مواقع.

بدأت أعمال الصون الشاملة في 8 
مواقع، ومن المخطط استكمالها 

في 2020.

انتهت أعمال الصون المستندة إلى 
المهام في 16 موقعًا من خال 

تنفيذ 80 مهمة صون.

دورات صون التراث 2019
ــراث لتكــون نموذجــًا إلدارة تخطيــط جميــع إجــراءات مواقــع الصــون فــي أبوظبــي  ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي دورات صــون الت أعــدت دائ
وتنفيذهــا ومتابعتهــا وإعــداد التقاريــر بشــأنها. ويتــم كل عــام تنفيــذ دورتيــن فــي إمــارة أبوظبــي بنــاًء علــى التقييــم الــذي ُيجــرى فــي بدايــة كل 

دورة والــذي يشــمل تدخــالت الصــون الشــاملة والمســتندة إلــى المهــام.

أعمال الصون 
الشاملة 

والمستندة إلى 
المهام

تهدف أعمال الصون الشاملة إلى تطبيق اإلجراءات التنظيمية 
والوقائية الشاملة في الموقع مع إمكانية افتتاحه للجمهور.

تتناول أعمال الصون المستندة إلى المهام موضوعًا أو مسألة 
محددة بشأن موقع تراث ثقافي معين بناًء على حالة الطوارئ 

والضرورة واالحتياجات، من خالل تطبيق اإلجراءات التنظيمية 
والوقائية المستهدفة.

أعمال صون مسجد بن عاتي

قبل

بعد
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ورشة “مبادرة 
المناظر الحضرية 

التاريخية”
نظمــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي ورشــة عمــل حــول المناظــر الحضريــة التاريخيــة شــارك فيهــا علمــاء اآلثــار 

وخبــراء التــراث المحليــون والدوليــون. وُنظمــت هــذه الورشــة بهــدف تعزيــز مجهــودات عمليــات صــون التــراث مــن خــالل 

توحيــد ودمــج األهــداف المشــتركة لمختلــف الهيئــات العاملــة فــي مجــال حفــظ مواقــع العيــن الثقافيــة المدرجــة فــي 

قائمــة التــراث العالمــي لمنظمــة اليونســكو. كمــا تهــدف مبــادرة المناظــر الحضريــة التاريخيــة إلــى تعزيــز فكــرة ضــرورة 

وضــع التــراث الثقافــي والطبيعــي فــي المقــام األول عنــد إجــراء أي عميلــة تجديــد وتطويــر فــي المــدن، مــن خــالل 

التنســيق بيــن جميــع الجهــات والمؤسســات المســؤولة عــن وضــع خطــط التطويــر وتنفيذهــا. وقد أدى تطبيــق المبادرة 

إلــى تحقيــق العديــد مــن المزايــا، منهــا تحســين األحــوال االقتصاديــة واالجتماعيــة وزيــادة التنافســية واســتدامة التنميــة 

التــي تضــع فــي اعتبارهــا احتياجــات جميــع فئــات الســكان، فضــاًل عــن تشــجيع مشــاركة جميــع الجهــات المعنيــة فــي 

عمليــة التخطيــط والتطويــر. كمــا ســّلطت الورشــة الضــوء علــى أهميــة الثقافــة والتــراث فــي تنفيــذ مبــادرات التخطيــط 

الرئيســية وتطبيــق هــذه المبــادرة واالســتعانة بهــا بشــكل أساســي فــي األعمــال التطويريــة المســتقبلية فــي العيــن. 

ويتمثــل الدافــع األساســي لهــذه المبــادرة فــي إيجــاد طريقــة للتوافــق بيــن الحاجــة لحمايــة المواقــع األثريــة وأعمــال 

التطويــر الحضريــة فــي المــدن التاريخيــة.

أنــه  المرجــح  الجاهلــي، ومــن  غــرب قلعــة  جنــوب  فــي  المســجد  يقــع 

تــم بنــاؤه وقــت بنــاء القلعــة الداخليــة خــالل فتــرة حكــم الشــيخ زايــد 

األول فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر. ويعكــس المســجد بشــكل عــام 

األســلوب التقليــدي لمســاجد منطقــة العيــن التاريخيــة والــذي يتســم 

بالبســاطة. كمــا يتألــف مــن غرفــة واحــدة لهــا رواق مفتــوح علــى جانبــه 

الشــرقي، ويمكــن الدخــول إليــه مــن فنــاء مغلــق، وتوجــد فيــه منصــة 

منخفضــة االرتفــاع تتــم دعــوة النــاس إلــى الصــالة مــن خاللهــا، باإلضافــة 

مسجد الجاهلي
ــزال نســيج  ــم اســتخدامها للوضــوء. وال ي ــه ت ــرة ُيرجــح أن ــى غرفــة صغي إل

الجــص  أســفل طبقــة طيــن  عراقتــه  علــى  التاريخــي محافظــًا  المبنــى 

الجديــدة التــي تمــت إضافتهــا خــالل عمليــات الحفــاظ التــي ُأجريــت. كمــا 

تمكنــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي مــن االنتهــاء مــن جميــع 

عمليــات اإلصــالح وإعــادة التأهيــل للمبنــى التــي تضمنــت إنشــاء مــكان 

مخصــص للوضــوء وتوفيــر إضــاءة كافيــة ومبــرد. وُافتتــح المســجد رســميًا 

أمــام الجمهــور للصــالة فــي عــام 2019.
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المقتنيــات  فــي  المتضمنــة  العناصــر  أعــداد  ازدادت 

المســجلة علــى برنامــج “EMu” لقاعــدة البيانــات، حيــث 

تــم إنشــاء 12،475 ســجاًل جديــدًا خــالل العــام، وذلــك 

باإلضافــة إلــى 440،760 تحديثــًا لســجل فــردي. تشــتمل 

هــذه األرقــام علــى عدة عناصر من اآلثــار والمخطوطات 

والمقتنيــات األرشــيفية والمصــورة التــي تمــت إضافتهــا 

لنظــام إدارة المقتنيــات. وتــم إصــدار Axiell Go، وهــي 

نســخة مــن Emu متوافقــة مــع الهواتــف المحمولــة 

الذكيــة والتــي توفــر خاصيــة التشــفير لتحســين تســجيل 

ــة. مواقــع المقتنيــت للعناصــر المخزن

تتألــف مجموعــة رونالــد كــودري للصــور التاريخيــة مــن 

أكثــر مــن 4500 صــورة تــم التقاطهــا فــي مختلــف أنحــاء 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي األعــوام مــا بيــن 

ــى صــور  ــل هــذه الصــور إل ــم تحوي ــى 1954، وت 1945 إل

رقميــة وأضيفــت إلــى برنامــج “EMu”، قاعــدة بيانــات 

إدارة مقتنيــات دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي.

بيانــات  قاعــدة  علــى  الصــور  وتحميــل  رقمنــة  عنــد 

ذات  والمعلومــات  التفاصيــل  مــع  المجموعــات  إدارة 

الباحثيــن  قبــل  مــن  إليهــا  الوصــول  يســهل  الصلــة، 

والقّيميــن الفنييــن والممارســين الثقافييــن. كمــا يمكــن 

اســتخدامها بســرعة وســهولة فــي المعــارض لتصميــم 

الرســومات باإلضافــة إلــى المنشــورات دون إجــراء أي 

عمليــات أو استشــارات إضافيــة. كمــا تعــد الرقمنــة أداة 

أساســية لتوثيــق وحفــظ التــراث الثقافــي المــادي وغيــر 

المــادي إلمــارة أبوظبــي.

 Emu برنامج
وتطوير عمليات 

التسجيل

التحويل الرقمي 
لمقتنيات 

دائرة الثقافة 
والسياحة - 

أبوظبي 

المقتنيات 
تتولــى دائــرة الثقافــة والســياحة  - أبوظبــي إدارة ورعايــة أكثــر مــن 40,000 عمــل وقطعــة فنيــة ضمــن مقتياتهــا المنتشــرة فــي مختلــف المواقــع 
الثقافيــة. كمــا وضعــت الدائــرة عمليــات وإجــراءات إدارة األعمــال الُمعــارة والمقتنيــات واألعمــال المخزنــة والمعروضــة. كمــا تضمــن الدائــرة حفــظ 

المجموعــات فــي البيئــة المالئمــة لهــا للحفــاظ عليهــا علــى المــدى الطويــل وعرضهــا فــي أفضــل الظــروف.

التنقيب المبكر عن النفط. صورة من مجموعة الصور التاريخية لرونالد كودراي. يظهر في الصورة رونالد كودراي مع الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان

غطاء حجري تم اكتشافه في مقبرة بدع بنت سعود 1
العصر الحديدي

قطر الدائرة: 6 سم
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ُتحفز المنصات الثقافية على اإلبداع 
باعتبارها محركًا للتعليم والتغيير 

االجتماعي. ويتحقق ذلك من خال 
برنامج المشاركة العامة متعددة 

التخصصات الذي يقدم معرضًا للفنون 
وبرنامجًا ممتدًا للفنون البصرية إلى 
جانب منصات فنون األداء والبرامج 

الموسيقية والقمة الثقافية 
والمهرجانات.

فن أبوظبي 2019: أبعاد جديدة: الصين اليوم
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فن أبوظبي

معرض “فن أبوظبي”
20-23 نوفمبر 2019

يتجــاوز “فــن أبوظبــي” بمفهومــه المعــارض الفنيــة التقليديــة، حيــث ينصــب تركيزه 
علــى تقديــم برنامــج تفاعلــي عــام ومتنــوع يشــمل المعــارض وأعمــال التركيــب 
تقــام فــي مواقــع مختلفــة مــن  التــي  الحــوارات والفعاليــات  الفنــي، وإطــالق 
اإلمــارة علــى مــدار العــام. ويأتــي علــى رأس هــذه الفعاليــات المســتمرة علــى مــدار 
العــام معــرض “فــن أبوظبــي” الســنوي فــي شــهر نوفمبــر والــذي يوفــر منصــة 
مبيعــات هامــة للمعــارض المشــاركة ويتيــح لهــم فرصــة لعــرض أعمالهــم التركيبيــة 

واألعمــال محــددة الموقــع الخاصــة بفنانيهــم علــى عــدد أكبــر مــن الجماهيــر.
 

شــهد عــام 2019 إضافــة قســمين جديديــن فــي معــرض “فــن أبوظبــي” رّكــزا 
علــى مناطــق جغرافيــة محــددة إلــى جانــب أجنحــة المعــرض التجاريــة التــي تقــدم 
فنانيــن معروفيــن وناشــئين مــن الصيــن والهنــد. واســتقطبت أقســام الضيــوف 
المنظمــة شــريحة جديــدة مــن الجمهــور وقدمــت أجنحــة المعــرض التجــاري التــي 
تــم تنســيقها لمقتنيــي األعمــال الفنيــة الحاضريــن، وركــزت علــى محــور اســتراتيجي 
جديــد للفنــون البصريــة مــن شــرق وجنــوب آســيا. وشــملت برامــج “فــن أبوظبــي” 
المســتمرة علــى مــدار العــام معرضــًا منظمــًا ألعمــال تمــت اســتعارتها ألول مــرة 

مــن متحــف العيــن إلــى جانــب أعمــال الفنانيــن المعاصريــن.
 

قدمــت األعمــال التكليفيــة للفنانيــن الصاعديــن فنانــي دولــة اإلمــارات 

الواعديــن إلــى الســاحة الفنيــة، حيــث اكتســبوا شــهرة واســعة ومنصــة 

وشــملت  أبوظبــي”.  “فــن  معــرض  خــالل  مــن  أعمالهــم  لعــرض  عامــة 

الفنانيــن  إقامــات  الرئيســية  الجامعــات  مــع  التعاونيــة  المشــروعات 

ومســابقة الفــن المعمــاري للطــالب علــى المســتوى المحلــي. وشــجعت 

والمصمميــن  الفنانيــن  لــدى  جديــدة  أفــكار  خلــق  علــى  الشــراكة  هــذه 

والمهندســين المعمارييــن الناشــئين، فضــاًل عــن توطيــد العالقــات مــع 

الجماهيــر التــي لــم تتــم مخاطبتهــا مــن قبــل.

تكليــف  فــي  المحلييــن  الشــركاء  أيضــًا  أبوظبــي”  “فــن  معــرض  يدعــم 

األعمــال الفنيــة العامــة فــي المدينــة. فــي عــام 2019، كلــف األولمبيــاد 

الخــاص األلعــاب العالميــة - أبوظبــي 2019 بإنشــاء ســتة أعمــال فنيــة 

رئيســية دائمــة لالحتفــال بأصحــاب الهمــم كجــزء مــن تــراث األلعــاب.

وقامــت شــركة الــدار العقاريــة بتكليــف عمليــن فنييــن عاميــن لحديقــة 

ريــم ســنترال بــارك الجديــدة بالشــراكة مــع معــرض »فــن أبوظبــي« ومــن 

تنظيــم دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي كجــزء مــن جهودهــا المســتمرة 

لتعزيــز المشــهد الحضــري ألبوظبــي إلــى جانــب الفــن العــام فــي جميــع 

أنحــاء اإلمــارة.

كلــف معــرض “فــن أبوظبــي” كاًل مــن أوليفــر بيــر وليانــدرو إيرليتــش فــي عــام 
2019 بإنتــاج أعمــال محــددة الموقــع فــي المعــرض لمــدة شــهرين فــي كل مــن 
أبوظبــي والعيــن، وذلــك لتنشــيط مواقــع التــراث وإشــراك الفنانيــن المعاصريــن 
بفاعليــة فــي هــذه األماكــن. درس أوليفــر بيــر الموســيقى والفنــون الجميلــة؛ ممــا 
جعلــه مهتمــًا بالعالقــة بيــن الصــوت والمســاحة وهندســة الصوتيــات. وأنشــأ بيــر 
عملــه الفنــي فــي المواقــع المدرجــة علــى قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي مثــل 
واحــة العيــن وقلعــة الجاهلــي وقصــر الحصــن بالتعــاون مــع أكثــر مــن 2000 طفــل 
مــن جميــع أنحــاء أبوظبــي. أشــار المعــرض إلــى كتــاب عالــم األنثروبولوجيــا جوزيــف 
كامبــل “بطــل بألــف وجــه”، وهــو كتــاب يشــتمل علــى أســاطير مقارنــة تطــرح أســئلة 
حــول القصــص المشــتركة فــي الثقافــات المختلفــة. أمــا ليانــدرو إيرليتــش فهــو 
فنــان تشــكيلي يستكشــف مــن خــالل أعمالــه األســس اإلدراكيــة للواقــع وقدرتنــا 
علــى طــرح أســئلة حــول هــذه األســس ذاتهــا مــن خــالل إطــار بصــري. يجمــع عمــل 
إيرليتــش الفنــي “قلــب المــاء” بيــن الجمــال الرقيــق الزائــل للســحاب مــع بيــوت 

العريــش المحيطــة والبيئــة الطبيعيــة فــي واحــة العيــن. 

آفاق: الفنانون الناشؤون: عائشة حاضر، روضة الكتبي، شيخة الكتبي،
نسيج، 2019، طبعة أرشيفية، بإذن من “فن أبوظبي”

لياندرو إيرليتش، قلب الماء، 2019، واحة العين، اإلمارات العربية المتحدة
بإذن من الفنان وجاليريا كونتينوا، سان جيمينيانو/ بكين/ ال موال/ هافانا

أوليفر بيير
إعادة تركيب، 2019

عود مقطوع ومثبت بمادة الراتنج والجسو

إ����� ��د ا��وار
�� ��م 2019

����(��� 	� ذ�� ا���ا� ا������ ��رج ا����� ا��
وا���ا� ا������ة ��� ��ار ا���م)

100,831
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القمة الثقافية أبوظبي
منارة السعديات

من 7-11 إبريل 2019

تعــد القمــة الثقافيــة أبوظبــي منصــة تجمــع رواد الفنــون والمتاحــف والتــراث واإلعــالم والسياســة العامــة والتكنولوجيــا للوقــوف علــى أســاليب تمكيــن الثقافــة مــن 

تعزيــز التغييــر اإليجابــي فــي مجتمعنــا الدولــي. واســتضافت القمــة الثقافيــة أبوظبــي 2019 نحــو 488 مفكــرًا ومؤثــرًا مــن أكثــر مــن 90 دولــة، وتمحــور موضوعهــا 

حــول “المســؤولية الثقافيــة والتكنولوجيــا الحديثــة”، وشــملت أجنــدة برامجهــا التــي اســتمرت أربعــة أيــام نقاشــات وحلقــات حواريــة وعروضــًا ومداخــالت قادهــا صّنــاع 

القــرارات والمبدعــون فــي مجــاالت الفــن والقيــادة والسياســة والتكنولوجيــا واإلعــالم. وســعت القمــة إلــى وضــع توصيــات وطــرح أفــكار تتعلــق بالسياســة العامــة حــول 

المســؤولية الثقافيــة والمجتمــع فــي القــرن الحــادي والعشــرين، كمــا قدمــت حلــواًل مبتكــرة واســتراتيجيات جديــدة تتعلــق بموضوعــات التنــوع الثقافــي وصــون التــراث 

والحريــة الفنيــة والفــن العــام والتنشــيط الرقمــي. وقــد نظمــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي القمــة الثقافيــة أبوظبــي 2019 بالتعــاون مــع خمســة شــركاء عالمييــن 

تولــوا تنســيق وإدارة المجــاالت المتعلقــة باختصاصهــم، وهــم األكاديميــة الملكيــة للفنــون ومنظمــة اليونســكو ومتحــف ومؤسســة جوجنهايــم واإليكونوميســت 

وجوجــل.
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المؤتمر الخليجي للتراث 
والتاريخ الشفهي

ُعقــد المؤتمــر الخليجــي الســابع للتــراث والتاريــخ الشــفهي فــي منــارة الســعديات برعايــة وحضــور معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان، وزيــر 
التســامح، تحــت عنــوان “زايــد والتســامح: ثقافــة مجتمــع، ونهــج قيــادة”، فــي 2019 احتفــاًء بعــام التســامح.

يهــدف المؤتمــر إلــى إبــراز دور تــراث الخليــج العربــي المشــترك فــي تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى صونــه، خاصــًة التــراث القائــم علــى التقاليــد الشــفهية 
والثــروات اإلنســانية التــي صنعــت هــذا التــراث. 

الجائزة العالمية
للرواية العربية

تعــد الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة مــن أهــم الجوائــز األدبيــة المرموقــة فــي العالــم العربــي، والتــي تهــدف منــذ انطالقهــا عــام 2007 إلــى تكريــم التمّيــز 

فــي األدب العربــي المعاصــر، ورفــع مســتوى اإلقبــال علــى قــراءة هــذا األدب عالميــًا مــن خــالل ترجمــة الروايــات الفائــزة والتــي وصلــت إلــى النهائيــات إلــى 

لغــات رئيســية أخــرى ونشــرها؛ ممــا يســهل وصــول القــراء العالمييــن إلــى أفضــل الروايــات العربيــة التــي تســتحق الثنــاء. وفــي عــام 2019، تقــدم كّتــاب مــن 

23 دولــة بـــ 134 روايــة للحصــول علــى هــذه الجائــزة.

هدى بركات،
بريد الليل، لبنان – دار األدب )الفائزة(

عادل عصمت،
الوصايا، مصر – الكتب خان

إنعام كجه جى،
النبيذة، العراق – دار الجديد

محمد المعزوز،
بأي ذنب رحلت؟، المغرب - المركز الثقافي للكتاب

شها العجيلي،
صيف مع العدو، سوريا - منشورات ضفاف

كفى الزعبي،
شمس بيضاء باردة، األردن – دار األدب

أعمال القائمة القصيرة:
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جائزة الشيخ زايد للكتاب
تحيــي جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب ذكــرى المغفــور لــه بــإذن هلل الشــيخ زايــد بــن 

ســلطان آل نهيــان، طيــب اهلل ثــراه، الوالــد المؤســس لدولــة اإلمــارات العربيــة 

الوحــدة  دعــم  فــي  الرائــد  ودوره  لمكانتــه  تقديــرًا  أبوظبــي  وحاكــم  المتحــدة 

ــن  ــن والناشــرين المتميزي ــاب والمفكري ــزة بالُكّت ــة. وتحتفــي الجائ ــة والتنمي الوطني

والمواهــب الشــابة وتمنــح ســنويًا. وتركــز الجائــزة بشــكل خــاص علــى الشــخصيات 

ــة مــن خــالل  ــة العربي ــة واالجتماعي ــة واألدبي ــة والثقافي ــاة الفكري ــري الحي التــي تث

كتاباتهــم وترجماتهــم. 
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تعــد جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب واحــدة مــن الجوائــز الرائــدة فــي العالــم، والتــي يتــم 

تخصيصهــا للثقافــة واألدب العربــي، حيــث جلبــت شــهرة وتقديــرًا وقــراًء لألعمــال 

واألفــراد المتميزيــن فــي مجــاالت األدب والنشــر والمجــال األكاديمــي منــذ عــام 

اإلنجــازات األدبيــة  الــذي تمنحــه  التقديــر  الجائــزة علــى  2006. وال يقتصــر دور 

والثقافيــة الرئيســية، ولكنهــا تهــدف أيضــًا إلــى تعزيــز مجــال النشــر. وشــهد العــام 

الماضــي انطــالق صنــدوق الشــيخ زايــد للترجمــة للمســاعدة فــي إنتــاج كتــب عربيــة 

أكثــر جــودة لتترجــَم وُتنشــر وُتــوزع خــارج العالــم العربــي، مــع التركيــز علــى اللغــات 

اإلنجليزيــة واأللمانيــة والفرنســية.

الشراكات الجديدة
األكاديمية الروسية للعلوم لترجمة الكتب من اللغة العربية إلى اللغة الروسية والعكس 

بالتعاون مع الوكالة الفيدرالية للصحافة واالتصال الجماهيري

معرض فرانكفورت للكتاب، نيويورك

مجلة بابلشينج برسبكتفز

ليتبروم ألمانيا للترويج للفائزين في أوروبا

أبرز األحداث

13 ندوة ثقافية تم تنظيمها في عواصم العالم الرئيسية – موسكو 
وفرانكفورت ولندن ونيويورك

زيادة الترشيحات بنسبة 25 في المائة عن العام الماضي – 1،900 
مرشح في عام 2019 مقارنة بـ 1،500 مرشح في عام 2018

7 دول مثلها فائزون من لبنان والواليات المتحدة والكويت والمملكة 
المتحدة والجزائر والمغرب ودولة اإلمارات العربية المتحدة

اتفاقيات قيد التفاوض لتمويل ترجمة أعمال سبعة من الفائزين 
بالجائزة إلى لغتين من بين اللغة الروسية واألوكرانية واإلنجليزية 

والفرنسية واأللمانية واألوزبكية.
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موسيقى أبوظبي الكاسيكية
يقــدم برنامــج موســيقى أبوظبــي الكالســيكية نافــذة علــى كل مــا هــو فريــد فــي عالــم الموســيقى الكالســيكية حيــث يجمــع أبــرز فنانيــن الموســيقى العربيــة المعاصــرة 
ــة فــي مختلــف المواقــع فــي إمــارة  ــة األصيل ــة لالســتمتاع باألجــواء الفني ــن والمواهــب العالمي ــح الفرصــة ألفضــل الفناني ــة الكالســيكية. كمــا يتي والموســيقى الغربي

أبوظبــي.

برامج الموسيقى
ــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي فــي االرتقــاء بالمشــهد الموســيقي فــي أبوظبــي  ــة برامــج الموســيقى الخمســة لدائ ــل رؤي تتمث
والحفــاظ علــى تــراث الموســيقى اإلماراتيــة وتشــجيع اإلبــداع الفنــي فــي اإلمــارة، وذلــك مــن خــالل إقامــة الفعاليــات الموســيقية 

المتميــزة لمختلــف أنــواع الفنــون. كمــا يتمثــل الهــدف األساســي لهــذه البرامــج فــي تعليــم الموســيقى لألطفــال والكبــار.

�ت��إ����� ��د زوار ا�
2019 �� ���
ا��	

25,132

مهرجان بايرويت األوبرالي - أوبرا فالكيري
أقيــم مهرجــان بايرويــت األوبرالــي األســطوري خــارج ألمانيــا ألول مــرة منــذ بدايــة انطالقــه عــام 1876؛ ليقــدم ذلــك العــرض المميــز الــذي لــم يقتصــر فقــط علــى فرقــة 

أوركســترا المهرجــان، ولكنــه يقــدم أيضــًا فريــق الغنــاء ورؤيتــه الفنيــة، تحــت إشــراف كاترينــا فاجنــر مديــرة المهرجــان وحفيــدة الفنــان الكبيــر ريتشــارد فاجنــر.

كان العرضــان المقامــان فــي قصــر اإلمــارات فــي مدينــة أبوظبــي بمثابــة اإلنجــاز الفنــي الكبيــر لبرنامــج موســيقى أبوظبــي الكالســيكية وموســيقى فاجنــر والموســيقى 
الكالســيكية بشــكل عــام. وقدمــت أوركســترا مهرجــان بايرويــت األوبرالــي العمــل الثانــي: أوبــرا فالكيــري للموســيقار ريتشــارد فاجنــر مــن سلســلة »حلقــة النيبلونــج« 
المكونــة مــن أربــع أوبــرات، بقيــادة المايســترو ماركــوس بوشــنر وبصحبــة فريــق الغنــاء. كمــا قــدم المهرجــان أول عــرض للفيلــم الروائــي لقصــة فالكيــري بعدســة 

المخرجــة الفنّيــة كاترينــا؛ إلحيــاء حيــاة فاجنــر األســطورية.

ران جيا، عزف منفرد على البيانو، 16 أبريل، 
مسرح أبوظبي

األوركسترا الروسية الوطنية بصحبة 
ميخائيل بلنيتيف ولوكاس ديبارج: 

أعمال تشايكوفسكي وجازونوف 
وشوستاكوفيتش، من 9 إلى 11 أكتوبر، 

مسرح المجّمع الثقافي

قدمت األوركسترا الروسية الوطنية في 9 
أكتوبر عرضًا مفتوحًا في حرم جامعة اإلمارات 

العربية المتحدة في العين.

الحفات الموسيقية: 10 و11 أكتوبر.

برامج موسيقى أبوظبي 
الكاسيكية األخرى:

+36,400

780

25

�د� �إ����
ا���ا�� 

�د� �إ����
������ا��

�د� �إ����
ر �
ا�
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أصوات من اإلمارات

موسيقى المجّمع الثقافي الكاسيكية
ــة اإلمــارات مــن خــالل تقديــم عــروض للفنانيــن اإلماراتييــن. كمــا يعمــل البرنامــج علــى تشــجيع  ــراث دول تهــدف سلســلة “أصــوات مــن اإلمــارات” إلــى حفــظ تقاليــد وت

ــة الناجحــة. ــاء مســيراتهم الفني ــة ويســاعد الفنانيــن الشــباب فــي بن ــكار فــي مجــال الموســيقى اإلماراتي االبت

ُصمم برنامج موسيقى المجّمع الثقافي الكالسيكية ليكون برنامجًا مجتمعيًا يهدف إلى دعم االبتكار الموسيقي في أبوظبي.

الحفل االفتتاحي للمجّمع الثقافي: أوركسترا 2350 ق.م بقيادة نصير شمة: “من آشور إلى إشبيلية”
 

افتتــح الموســيقار وعــازف العــود العالمــي نصيــر شــمة، مؤســس بيــت العــود العربــي، مســرح المجّمــع الثقافــي الجديــد، حيــث قــدم حفــاًل موســيقيًا مميــزًا جمــع بيــن 
مختلــف الحضــارات مــن خــالل عزفــه علــى العــود واآلالت الموســيقية األخــرى التــي ُصنعــت فــي بيــت العــود العربــي فــي أبوظبــي. وقدمــت أوركســترا 2350 ق.م بقيــادة 

الفنــان نصيــر شــمة عرضــًا موســيقيًا رائعــًا عبــر مختلــف الثقافــات واألزمنــة، حيــث تمكنــت مــن أداء األشــكال الموســيقية المميــزة التــي لــم تعهــد مــن قبــل.

برامج أخرى ضمن سلسلة أصوات من اإلمارات:
“لزايد سالم” مع الفنان فيصل الساري وفرقة الكورال الموسيقية، 23 مارس، مهرجان أم اإلمارات

“ذاكرة األغنية اإلماراتية 2019”:
 فاطمة زهرة العين وحربي العامري

أقيــم برنامــج “ذاكــرة األغنيــة اإلماراتيــة” كجــزء مــن مهرجــان الحــرف والصناعــات التقليديــة. وأحيــت فاطمــة زهــرة العيــن بعــض األغانــي التراثيــة 
اإلماراتيــة مــن خــالل اختيارهــا للكلمــات واأللحــان والتوزيــع.

ــة اإلمــارات العربيــة  ــان حربــي العامــري المولــود فــي مدينــة العيــن األغانــي التراثيــة. يعــد العامــري أحــد أنجــح فنانــي الشــالت فــي دول وقــدم الفن
المتحــدة، وأثبــت مــرة أخــرى الســبب وراء نجــاح أعمالــه ورواجهــا فــي برامــج اإلذاعــة والبرامــج الموســيقية. وعكــس اإلقبــال الكبيــر علــى حضــور 

الحفليــن مــدى حيويــة الموســيقى اإلماراتيــة وتنوعهــا.

تخت بيت العود مع نصير شمة 
“فنون الموسيقى الكاسيكيةالعربية”، 6 سبتمبر

رباعي تشاليك
قصة عائلة العرض األول، 17 أكتوبر

فرقة 3MA الموسيقية: باكي سيسوكو، إدريس المالومي، 
راجري، ألبوم أناروز )األمل(، 29 أكتوبر

أسرة مورو
قصة عائلية، العرض الثاني، 31 أكتوبر

برامج موسيقى 
المجّمع الثقافي 

الكالسيكية األخرى:

11,400
مركز القطارة

للفنون
في العين

عدد الزوار الموقع

حربي العامريفاطمة زهرة العين

عدد الزوار

13,032
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أمسيات
ســنويًا  “أمســيات”  حفــالت  سلســلة  تقــام 
وتقــدم برنامجهــا الموســيقي الــذي يحتضــن 
بعــض  إلــى  باإلضافــة  الثقافــات  مختلــف 
عناصــر الشــعر بهــدف تعزيــز الوعــي بأهميــة 
النــاس. بيــن  المتبــادل  والتفاهــم  التعايــش 

وعد بوحسون 
“شغف الشعر”

8 يناير 2019 

فنانــي  بصحبــة  بوحســون  وعــد  قدمــت 
موســيقيًا  برنامجــًا  العربــي  العــود  بيــت 
حافــاًل مــن الشــعر الرومانســي والشــعر 

النبطــي.

برامج أمسيات األخرى:

“روح المقام” مع الفنان جوشاج آسكاروف وبيير دي تريجومان، 9 يناير 2019، مسرح المدرج الخارجي في المجّمع الثقافي
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معارض الكتاب

معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب

يعــد معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب مــن أشــهر الفعاليــات التــي تقــام فــي اإلمــارة منــذ افتتاحــه 
فــي المجّمــع الثقافــي بتوجيهــات المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب 
اهلل ثــراه، للترويــج ألبوظبــي كمركــز أدبــي عالمــي مرمــوق ونقطــة التقــاء دور النشــر والكّتــاب 
ــه التاســعة والعشــرين. يرســي معــرض أبوظبــي الدولــي  والقــراء، والــذي واكــب 2019 إقامــة دورت
للكتــاب أسســًا راســخة لصناعــة النشــر المحليــة مــن خــالل االرتقــاء بمكانــة القــراءة والفنــون األدبيــة 
فــي المدينــة. كمــا نجــح المعــرض فــي اكتســاب مكانــة عالميــة مرموقــة وأن يكــون منصــة تعــزز 
العالقــات التجاريــة والثقافيــة الفعالــة بيــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا والعالــم أجمــع.

من 24 إلى 30 إبريل 2019

149,712 1,066
��د ا��وار

�م�ز��دة 19% �� زوار 
2018 ا��ي ��� 125�954 زا��ا�

��د ا����ت
ا���ر��

معرض الظفرة 
للكتاب

من 25 إلى 29 نوفمبر 2019

3,889 31
��د ا��وار

�م� ��ز��دة 56% 
2018 ا��ي ��� 2�500 زا��

��د ا����ت
ا���ر��

ــز إنجازاتهــا  يهــدف معــرض الظفــرة للكتــاب إلــى دعــم الحركــة الثقافيــة فــي منطقــة الظفــرة وتعزي
فــي جميــع المجــاالت. وأقيمــت الــدورة الثانيــة للمعــرض ســعيًا لتعزيــز فــرص صناعــة النشــر وامتدادهــا 
لتصــل إلــى األســواق الجديــدة، فضــاًل عــن نشــر ثقافــة القــراءة والشــغف بالمعرفــة فــي جميــع أنحــاء 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وكان الكّتــاب اإلماراتيــون فــي مقدمــة المعــرض الــذي شــجعهم 
علــى التأمــل فــي كيفيــة تأثيــر البيئــة الثقافيــة واالجتماعيــة علــى تطورهــم اإلبداعــي والفكــري. كمــا 
قدمــت هــذه الفعاليــة منصــة لعــرض التجــارب الجديــدة فــي صناعــة الكتابــة مــن خــالل توفيــر فرصــة 

التقــاء الــزوار مــع كّتابهــم المفضليــن والحصــول علــى توقيعاتهــم.

معرض العين 
للكتاب

ُأقيمــت الــدورة الحاديــة عشــرة مــن معــرض العيــن للكتــاب عــام 2019 احتفــااًل بالكاتــب 
اإلماراتــي. وأتاحــت هــذه الفعاليــة لزوارهــا فرصــة مقابلــة أشــهر الكّتــاب والمؤلفيــن فــي 
ــزوار علــى فرصــة معرفــة  دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتحــدث معهــم. كمــا حصــل ال
ــر المــادي لدولــة اإلمــارات مــن خــالل طــرح األســئلة حــول  المزيــد حــول التــراث الثقافــي غي

محتــوى األعمــال المنشــورة وتفســيراتها.

معرض العين للكتاب 2019:
من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019

35,413 117
��د ا��وار

��د ا����ت
ا���ر��
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ندوة “رواد 
المشرق - 

الرّحالة الغربيون 
والجزيرة العربية”

مؤتمر أبوظبي 
الدولي للترجمة

قدمــت نــدوة “رواد المشــرق - الرّحالــة الغربيــون والجزيــرة العربيــة” 2019 برنامجــًا متنوعــًا ضــم 27 متحدثــًا مــن 27 دولــة وعقــد ثمانــي 

جلســات نقاشــية ومعرضــًا لـــ 129 صــورة. تبنــى المؤتمــر شــعار “خمســة قــرون مــن المغامــرة والريــادة، رّحالــة الغــرب فــي الجزيــرة العربية”.

تمكنــت النــدوة مــن جــذب نخبــة مــن العلمــاء والباحثيــن فــي تاريــخ المنطقــة ومثقفيــن وكّتــاب وأكاديمييــن مــن دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة والعالــم، حيــث اجتمعــوا لمناقشــة األعمــال األدبيــة وتجــارب رّحالــة الغــرب فــي المنطقــة علــى مــر القــرون.

ــرز المعــرض المقــام علــى هامــش النــدوة الصــور التاريخيــة النــادرة وطيفــًا واســعًا مــن األعمــال والوثائــق التاريخيــة المنشــورة حــول  أب

رّحالــة الغــرب فــي الجزيــرة العربيــة.

شــارك فــي مؤتمــر أبوظبــي الدولــي للترجمــة 34 متحدثــًا مــن 27 دولــة وعقــد ثمانــي جلســات وأربــع ورش عمــل. وانعقــد مؤتمــر 

أبوظبــي الدولــي الســابع للترجمــة تحــت شــعار “كلمــة إلــى العالــم” وشــهد سلســلة مــن الجلســات النقاشــية والعــروض التــي قدمهــا 

عــدٌد مــن المتخصصيــن واألكاديمييــن والناشــرين حــول دور الترجمــة فــي تبــادل الثقافــات، باإلضافــة إلــى إقامــة الــورش التدريبيــة.

26-27 نوفمبر 2019
المجّمع الثقافي

24 و25 نوفمبر 2019
المجّمع الثقافي

منتدى أبوظبي للنشر

ــز التعــاون وإجــراء النقاشــات حــول  يهــدف منتــدى أبوظبــي للنشــر الســنوي إلــى تعزي

ذات  التحديــات  النشــر، ومواجهــة  بصناعــة  المتعلقــة  واالتجاهــات  التطــورات  أهــم 

الصلــة، والتأمــل فــي التوقعــات المســتقبلية الخاصــة بالمجــال.

تمكنــت الــدورة الثانيــة مــن منتــدى أبوظبــي للنشــر مــن اســتقطاب أكثــر مــن 55 مــن 

المختصيــن فــي صناعــة النشــر مــن 28 دولــة مــن العالــم العربــي وخارجــه. واشــتمل 

جــدول أعمــال الــدورة علــى إقامــة 10 جلســات نقاشــية حــول واقــع النشــر ومواجهــة 

ــات النشــر اإللكترونــي. كمــا ُأقيمــت أيضــًا خمــس ورش متنوعــة. تحدي

من 28 إلى 30 يناير 2019
منارة السعديات
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المكتبات 

مواقــع  علــى  الشــديد  لإلقبــال  نتيجــة  المكتبــات  مــن  للمزيــد  حاجــة  هنــاك  كانــت 
البرامــج وفقــًا  المكتبــات. ووضــع القائمــون علــى شــؤون المكتبــات مجموعــة مــن 
الحتياجــات مختلــف الفئــات، وذلــك بالتعــاون مــع الدوائــر الحكوميــة والمراكــز الثقافيــة 
ــة التــي تســتخدم  ــات المجتمعي ــة وغيرهــا مــن الفئ ــات االجتماعي ــة والمنتدي والتعليمي

المكتبــات مــن أجــل جلســات التوعيــة والتعليــم العــام.

تــم التنســيق بالتعــاون مــع هيئــة الهــالل األحمــر اإلماراتــي وصنــدوق الــزكاة وفقــًا 
ــرزت هــذه  ــام. وأب ــة العائــالت المحتاجــة واأليت ــادئ التســامح وقبــول اآلخــر لمعاون لمب
المبــادرات عــام 2019 كعــام للتســامح فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وتلقــت 
هــذه الفئــات دعــوات مــن المكتبــات وقدمــت لهــا مجموعــة مــن الخدمــات لمشــرفي 

ــر مــن 850 شــخصًا. ــات. واســتفاد مــن هــذه البرامــج أكث المكتب

يقــدم برنامــج جســور األمــل الدعــم الثقافــي والنفســي والترفيهــي لألطفــال المرضــى 
فــي المستشــفيات فــي جميــع أنحــاء إمــارة أبوظبــي، ويوفــر لهــم، باعتبارهــم جــزءًا مــن 
المجتمــع، نفــس مســتوى الخدمــات التــي تقــدم لغيرهــم إلــى جانــب التركيــز علــى توافــر 
هــذه الخدمــات للجميــع. كمــا تعقــد جلســات ســرد القصــص والبرامــج الفنيــة وغيرهــا من 

البرامــج األخــرى فــي المستشــفيات.

تضمــن جنــاح »نافــذة علــى كوريــا« فــي مكتبــة منتــزه خليفــة 1،900 عنوانــًا مــن كوريــا 
ــًا باللغــة اإلنجليزيــة و60 مــادة بصريــة وســمعية باللغتيــن. كمــا شــملت  و1،187 عنوان
المجموعــة مجــاالت متنوعــة، مثــل األدب والتاريــخ والتعليــم والتكنولوجيــا والترجمــة.

تقــوم المكتبــة الكوريــة بتعريــف اإلماراتييــن والمقيميــن بالثقافــة الكوريــة، كمــا يتــم 
تحديــث المكتبــة بشــكل دوري بأحــدث الكتــب والُمَؤّلفــات والمواد الســمعية والبصرية. 

وتعــد المكتبــة مصــدرًا هامــًا للجاليــة الكوريــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ُأنشــئ فضــاء االبتــكار فــي مكتبــة منتــزه خليفــة فــي ينايــر 2019 إللهــام األطفــال 
وتوجيــه اهتمامهــم للعلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والفــن والرياضيــات وتشــجيعهم 

ــكار. ــى االبت عل

يتعلــم األطفــال مــن خــالل األدوات المتوفــرة، وتتــاح لهــم الفرصــة لعــرض أفكارهــم 
واســتكمال مشــروعات كاملــة، حيــث يوفــر لهــم مســاحة مجتمعيــة للتفاعــل واالبتــكار 
والتصنيــع؛ ممــا يزيــد مــن حبهــم لالطــالع. وتــؤدي المكتبــات العامــة دورًا بالــغ األهميــة 
فــي التنميــة المجتمعيــة يتمثــل فــي تمكيــن المجتمــع مــن خــالل المعرفــة. ويمنــح 
األدوات  خــالل  مــن  والتعلــم  واالبتــكار  للتصميــم  لألطفــال  فرصــة  االبتــكار  فضــاء 

والتكنولوجيــا؛ ممــا يســاهم فــي تشــكيل قــادة المســتقبل.

أفــراد  جميــع  بيــن  القــراءة  تعزيــز  علــى  أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  تعمــل 
المجتمــع بصــرف النظــر عــن جنســياتهم، وذلــك مــن خــالل توفيــر إمكانيــة االطــالع 
علــى أحــدث الكتــب والمنشــورات باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة والتــي ينظمهــا أفــراد 
مــن  بدعــم  يختارونهــا، وذلــك  التــي  الكتــب  للموضوعــات وعناويــن  المجتمــع وفقــًا 
المكتبــات التــي توفــر المســاحة والكتــب. ويتكــون عــدد أعضــاء المنتديــات مــن خمســة 

إلــى ثالثيــن عضــوًا.

تنظــم دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي مســابقة الكاتــب الصغيــر فــي الكتــاب الكبيــر 
للمســاهمة فــي المشــهد الثقافــي اإلماراتــي مــن خــالل تحفيــز الطــالب علــى التنافــس 
فــي كتابــة القصــص وإثــراء خيالهــم وتمكيــن قدراتهــم العقليــة والنفســية فــي مرحلــة 
الطفولــة األساســية. وتركــز المســابقة علــى اللغــة العربيــة. وتقــوم دار الكتــب )المكتبــة 

الوطنيــة( بنشــر القصــص الفائــزة فــي كتــاب.

بلــغ عــدد المشــتركين فــي المســابقة 422 مشــتركًا فــي عــام 2019 )مقارنــة بـــ 50 
كتــاب  وكان  مــرة(،  ألول  المســابقة  فيــه  أقيمــت  الــذي   2012 عــام  فــي  مشــتركًا 

قدوتنــا«. »شــيوخنا..  بعنــوان  الفائــز  القصــص 

يقــدم برنامــج أصحــاب الهمــم مجموعــة مــن أنشــطة المكتبــات، كمــا يقــدم دعمــًا 
الحقــوق  نفــس  الهمــم  المبــادرة أصحــاب  اجتماعيــًا ونفســيًا لذويهــم. وتمنــح هــذه 
والمزايــا التــي يتمتــع بهــا المواطنــون األصحــاء، حيــث تمنحهــم فرصــًا متكافئــة لحضــور 
الــورش والفعاليــات التــي تتوافــق مــع قدراتهــم ويوفــر لهــم برامــج التدريــب لدعمهــم 
مــن خــالل التطويــر الذاتــي إلــى جانــب ورش العمــل والمبــادرات والمســابقات التــي 

تقــام علــى مــدار العــام داخــل وخــارج المكتبــات.

ارتفــع عــدد الزائريــن مــن أصحــاب الهمــم واألنشــطة الموجهــة لهــم بشــكل ملحــوظ 
خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة مــن 133 زائــرًا و12 نشــاطًا فــي عــام 2017 إلــى 

1،603 زوار و77 نشــاطًا فــي عــام 2019.

توفــر دائــرة التعليــم والمعرفــة فــي أبوظبــي المــدارس المجتمعيــة ليســتفيد المجتمــع 
بأكملــه مــن مرافــق المدرســة مــن رياضــات ووســائل ترفيــه وتعليــم. وتعــد المبــادرة 

ثمــرة شــراكة توفــر بموجبهــا المكتبــات الزيــارات والبرامــج التعليميــة.

شهد عام 2019 مشاركة 1،325 زائرًا للمدارس المجتمعية وإقامة 83 نشاطًا.

51,903TOTAL PROGRAMMES
FOR BRANCHES

التطوير المهني للمكتبات 

فسيفساء الرسم والكلمات والماّديات
من 14 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2019

“دالالت المكسيك - الكتب القديمة 
في العالم الجديد”

ركــز هــذا البرنامــج علــى التطويــر المهنــي للمعلميــن وأمنــاء المكتبــات فــي المــدارس 
والجامعــات وغيرهــا مــن المؤسســات التعليميــة، وتمثــل هدفــه فــي تعزيــز وتحســين 
خبراتهــم ومســاعدتهم علــى مواكبــة أحــدث التطــورات فــي مجالهــم، حيــث ينقــل 

المتخصصــون خبراتهــم إلــى المتدربيــن.

ــا  ــا بإيطالي أقيــم المعــرض بالتعــاون مــع المراكــز المجتمعيــة فــي مدينــة ريجيــو أميلي
وقــدم فــن الرســم باعتبــاره لغــة مســتقلة يعبــر بهــا األطفــال عــن أنفســهم، ويــروون 
فــن  أساســي  بشــكل  المعــرض  وأبــرز  المرئيــة.  أو  الصامتــة  مــن خاللهــا قصصهــم 
الفسيفســاء الذكــي، وتضمــن مجموعــة مــن األعمــال الفنيــة التــي تــروي قصصــًا 

متميــزة.

أظهــر هــذا المعــرض حكمــة األجــداد للشــعب األصلــي لألمــة المكســيكية. وتعــد 
فــي  القديمــة  الثقافــات  علــى  للتعــرف  المصــادر  أهــم  مــن  واحــدة  المخطوطــات 
المكســيك، إذ تحــوي قــدرًا كبيــرًا مــن التطــور الثقافــي والعلمــي والفنــي للســكان 

المكســيك.  فــي  األصلييــن 

وجلــود  الشــجر  لحــاء  مــن  مصنــوع  ورق  علــى  المخطوطــات  هــذه  كتابــة  وتمــت 
حيــث شــكلت منظومــة  األوروبــي،  والــورق  األجــاف والقطــن  وأليــاف  الحيوانــات 
معقــدة مــن المعتقــدات والمعــارف فــي جميــع مجــاالت الحيــاة مطبوعــًة علــى 

ورمزيــة. وتقويميــة  واقتصاديــة  وتاريخيــة  جغرافيــة  ســجالت  شــكل 

إحصائيات المكتبات
تم تجميع 47،303 عنوانًا في 60،541 مجلدًا لمجموعة قصر الوطن المنشأة حديثًا.

تم إدراج 42،677 عنوانًا في 93،347 مجلدًا أو فهرسأ أو أعيدت فهرسته.

 7،768 عنوانًا في 36،900 مجلد: باللغة العربية
 8،080 عنوانًا في 19،038 مجلدًا: باللغة اإلنجليزية 

 مكتبة المجّمع الثقافي: اقتناء 8،352 عنوانًا
 10 اشتراكات رئيسية إلى جانب أكثر من 30 قاعدة بيانات

 160 اشتراكًا دوريًا

الكتب التي 
تم اقتناؤها 
في نسختها 
المطبوعة: 

753TOTAL LIBRARIANS
IN ATTENDANCE: 753

2,700VISITORS
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�ت 2019����ا�� ا���

 ���������ت "����ت ��ا���" ��� ���� ��
	� ��
���� ا�
���ة ودور�� �ا��
��ر ���اث دو�� ا���رات ا�

ا����� �� ����� ا����� ا�� �� ا���را���. 
 ����
و���ف ا������� إ�� �� روح ا���� �������� ا�

 ������� ���
���و��� و� ��
� �� ا����ب� ور�� ا�
 ���� ���� .��������� ����� ا��و�� �� �ء �

 ����"����ت ��ا���" ا���ء ¡�� ��
� ا���اءة �� �
 ������ة �¥ ¤£ل ا��ا��وا�� ��¥ أ��اد ا

.�¡� �
ا�§�
�¡�� وا����¡��� ا�

��� ا���اث���
 2019 ����� 18531

���
إ§
¡�د ا��وار

 �¨�¤ �
���م ������ ا�����ر ورش ¡

��رات "����" �� ا����م وا��� ���§�� �

 ���������ت ا�������� و��وا�� ��� وا�
ا��و����ت وا������ ا� ��ي و���رات ا���اع 
�ات ��ل ���� ¥
��� �
و���دئ ا�����ر. ®

ا�°®�ء ا�¨� �¡� �� ���� �� و������ت ��ل 
ا�����ف ا����ء.

250
���
إ§

¡�د ا��وار

�ر����ا�� ا��

14,000
���
إ§

¡�د ا��وار

�� إ�ر ا�����ل ���� ا���اءة ا�� �� ���ف 
�� ا���اءة ®��ء � ����أ �¥ ا����ة ���� "�����"

�����ت وأ���� � ¥� ���� ���¥ ¤£ل ���
³�ا±²  ��
ا���اءة ا������� ا��� ����ف §
 �́¡� �� �́��� 340 �

�. و��� ا���²��
ا�

 ���
� روا�� ا��	�µ وا�������ت� وإ���ء ا����
 �
�ف ¡�� ا�� �ن� وورش ¡�و§��ت ا��

�اءة إ��ا¡��� و����� ا���رئ ا�
��ع.�

 �������ا�� وأ���� �� �������م ������ ¡��� ا�
¡�� ��ار ا���م� ��� ��·� ا���ل وا���²£ت 

�¨� ���ء ا���£ت وا�����ء �¸¨���ء §�د ��
و���� أ��³ء §���ة �� ��وع "�����".


� ا����	� ������

�� ا����� ��� ����
�� 6 ����� إ�� 8 أ��	� 2019

 �́������ �́������·� ���� "�����" ا�	��� 2019 �
�����́� ��§�́� ���¹ل وا������¥ �� �	� ا�	�� �

."�� �ان "¡ ��� أ®��
 

 �����

�¡� �¥ ا����� ا��� �����
¥ ا�����و
 "��²� "¡ ��� أ®��ا��� ��£ءم �� ا�
���ع ا�

�®� ¡�� ا�
�¥ وا�
��رات وا���ف �ا�°ي 
 º�ا����ب أ����« وأ ����ا�
������ ���ف �

 ����ا��¡� ا� �� وا���¼� وا�§�
�¡� وا®
¥� ����رات ������ �� ا����

 .�����
ا�
���ت ا�

��� ا���دة إ�� ا��ر ����
2019 ������� إ�� 26  ���  15 ��

أ��� "�����" ������ ا���دة إ�� ا�
�ر�� ا�°ي 

�¡� �� �¡� �¥ ا����� وا�
��درات �� ��

������ و����� ا���ل ¡�� ا���اءة ���� � �·�� 

� ا����ف £ب ا�
�ارس ا������� وا���¨� ®

���� ر��ض ا���ل �	�¡�́ا� و¤�¨� أو�¼¾ � ¥�
����ن �����ب �¥ ��وع "�����"� و��ف � ¥�ا�°

 .�
��� دور�́� �¨��ب ا��

26,550
���
إ§

¡�د ا��وار

3,369
���
إ§

¡�د ا��وار

1,992
���
إ§

¡�د ا��وار

1,953

600 ���رك

���²́ا

¥�أ��ل ���²
�¥ أ¨��ب

�
ا��

24
3

590
���
إ§

¡�د ا��وار

131
���
إ§

¡�د ا��وار

20 ��رس إ�� 9 أ���� 2019 ��

�� 15 د����� إ�� 28 ���ا�� 2019

��� ��� ا���اءة ا��������
1 ��رس 2019 إ�� 30 ��رس 2019 ��

 ¥�ا����ف ���� "�����" ا����ي ا���ل ا�°
 ������ �
	
�اوح أ¡
�ر�� ��¥ 5 و12 � �� وا���


��ر®�¥ �� ¥�
�ا���� و� �ء ا�	�ا��ت وا�
��رات. و
ا�����ق �� ورش ¡
� ¤�¨� �����¼� وا����ا��. 

 Â���و���م ا�
��� ور³́� �� �¡� ��
� ��¥ ا��
 ���
�� �·�م إ�°ار ا���ارث ا����	� ��� ����وا��

و�	
�� §��ز ا¤���ر §�دة ا�
��Ã و§
� �����ت 
ا� ����ت و����� ا� ����ت �� أ¡
�ل ا�	�	�ل� 

��د 
������� إ�� �	
�� أ¡
�ل � �� �¥ ا�
�اد ا�
.����� و�����ت ا���اءة ا�������و

�� ا����ي��� ����

���ف ا������� إ�� ��ا¨�� ا�����دة �¥ §��د 
 �����
� ا������ �� دو�� ا���رات ا��رواد ا�

 ����ى. و¤����� ا�ا�
���ة ودول ا����� وا��ول ا�
ا������� � ��° وا������ �£�� ������ت ��: "ا����« 
 ���ا����²"� و"����� ¡���ة ����ود" ������� ®��« ¡

أو أ§ �� �� ��ار ���³� �� ا�
�����¥ ¤�رج إ�ر 
��رف ¡����� أ�� ا������� ا������ �
ا��ر�³ت ا���ر���� ا�

��� "أ�£م ���¡�" ����ر�« ¡�� �� ��ت ا������ 
.�ا���ا¡�� ¡�� ��ار �£�� أ��م �¥ ®� �³

و���ف �°ا ا������� إ�� ¤��� §
��ر "دار ا���«" 
 ���

 	� ��¡�� �� ����Ç ا� ��ح �� ا�®

ا������ �� ا��و�� و®� �¥ ��« ا��������ت 
ا�������.

������ ا������ا�
2019 ���� 15 د����� إ�� 28 د���

¥ ����È ®�« ا���ل  É�
 Ê���¡� �°ا ا������� و
 ��������م ا�� �
وا������¥ �� ر����� ا���ا¡��. ®
 ����� �� ¥�		��
ا��رش ا��� �
� ا����اء وا�


��ر®�¥ �� ¥�
����. و�
����ت ا���اع وا�
ا�����ق �������ت "�����" �ال ا���م. 

��� ا��اع�
��ال ا���م

���ف �°Ã ا�
���� إ�� ����� و����� 
�ار وز��دة ز��رات 
ا��£ب ¡�� ا���اءة ����

�� ا�
���� ا���ء � �
® .����ا�
����ت ا�
�� و������� ����� ®¸داة ���¡�� أ�
�� ا���Ë ا�

و����� إ��اع ا�
�����¥ �� ���ل ا���اءة. 
و����ف ا�
���� ا��£ب �� ا������ ا���م 

وا���ص �¥ ا��ورة ا�و�� إ�� ا������ ����اءة 
.������ وا�������������Ë¥ ا�

���� ا���رئ ا���ع – ا�ورة ا���د � ��
2018 ��ا���ن ��م 15 ����

�ر ��م 15 ���ا�� 2019��ا��
ا���� ��م 5 ��رس 2019

إ§
��� ¡�د
ا�
��ر®�¥ وا����ر
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 التعليم
 والتوعية

الفصل



����ا��
 ��25,000+وا����

+200

+28,600

+400

+53,000

+176,000

+283,900
�� إ����� ��د زوار

����ا��	ا
� ا��
���ا������ ��ا��ة ا��
وا������  - أ�	���

���  ����ورات ا�����

���� و���� ���رك
�� ا��	�ت ا���ر���

�� �	ا
� أ�	���
����وا���� ا��

���رك ��
��ا�� ا��	���

��� ���	ا ���
��ا�� �	����� �� ��ل

���درات ���ء ا��رات

���رك �� ��ا��
إ��اء ا���	ن

���� ���� ا����وا
"����	�" �������

������ ا��	ا��

13%

���إ����� ��د ا����ر
�� ��م 2019 ����� ا��	ا
� ا��

دورات ا����ن

���ء ا���رات

���	ا
� ا���� �ن
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ء ا�
�	ا

إ

�
����
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�

�ر
��

ت ا
 �

�
ا
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6,331 

6,815 

6,050

3,088

4,544
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46,383

15,251

31,319

22,564

13,649

8,549

5,528
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���
 ا���ا����ر��ن �� ا����ت ا���ر�	

� ا������ ا�����

����� ا�����
�����ل


�� ا����رة �� �ن�


�� ا�� �ن �����ل�

��
�� ا���د ا���


�� ا��
ا��

� �رة ا������ت

�
 ا���	 ����

	�� ا�����


 ا��������	

�وا�� ا��

���� د���

ا���
 أ�����

+176,000
�������� و

�ر��ا �� ا����ت
��ا�� �� 
ا���ر�	

�	�أ����� وا�

ا�����	
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تعــد مبــادرات التعليــم والتوعيــة جــزءًا أساســيًا مــن البرنامــج الثقافــي 
ــة المــوارد  ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي. وتظهــر أهمي العــام لدائ
التــي  والتفســيرية  التعليميــة  البرامــج  إعــداد  خــالل  مــن  الثقافيــة 
تربــط األفــراد والمجتمعــات وتهــدف إلــى غــرس حــب التعلــم. كمــا 
يســاعد التعليــم الثقافــي أيضــًا علــى ترســيخ قيــم االنتمــاء والتنــوع 
الثقافــي والتــي تعــد مــن القيــم الهامــة فــي المــدن والمجتمعــات 
التــي تــزداد تنوعــًا. توفــر برامــج التعليــم والتوعيــة التــي تطلقهــا دائــرة 
الثقافــة والســياحة - أبوظبــي التعليــم الثقافــي عبــر مجموعــة كبيــرة 
المــواد  وتدعــم  والتعليميــة.  والمجتمعيــة  الثقافيــة  المواقــع  مــن 
التفســيرية والتعليميــة جميــع برامــج التــراث المــادي وغيــر المــادي 
وبرامــج فنــون األداء والبرامــج البصريــة مــن مــواد تفســيرية وتعليميــة، 
كمــا تعمــل علــى خلــق الوعــي بيــن قطاعــات المجتمــع المختلفــة، 
وال ســيما بيــن جيــل الشــباب والطــالب. وترفــد المــوارد واألنشــطة 
التعليميــة المعلميــن واألســر واآلبــاء بــاألدوات الالزمــة لنشــر الوعــي 
وهويتهــم  بتراثهــم  لالفتخــار  المبدعيــن  وإلهــام  والتــراث  بالفــن 

واالحتفــاء بالتنــوع الثقافــي.

7,482 

30 

3,167 

157 

680 

1,388 

11,568 

1,092

���دروس ا

������ ��ر��ا �� دورات 
 ���� �� وورش ���

ا����رة �����ن

���ر��� �� ورش 
و������ت ��� ا��� 
ا��ي   ا������ �� 

2019 ������

�� ���ر��� �� ��
دورات وورش ���� 

ا����ن �����ل

���ر��� �� ���� ا����ر 
 �� �� ا��ورات ا����

���د�� ا����ن �� ���رة 
ا������ت

���ر��� �� دورات 
���د�� ا������ �� 

���رة ا������ت

������ ��ر��ا �� دورات 
ا������� �� ��� 

ا���د ا�����

������ ��ر��ا �� دورات 
 �� ا����  ا������

������ ��ر��ا �� دروس 
ا��� ا����� �� ��� 
ا��� ا��ي ا���� �� 

2019 ������

+25,000��� ��ر��ا �� ا��ورات ا����
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زيارات الطاب إلى 
المواقع الثقافية 

المجلس 

األدلة الثقافية

يهــدف هــذا البرنامــج التعليمــي إلــى نشــر الوعــي بالثقافــة االجتماعيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بيــن جيــل الشــباب وتشــجيعهم علــى تطبيقهــا فــي 
حياتهــم اليوميــة. ويتعلــم الطــالب معلومــات أساســية عــن المجلــس، مثــل أنــواع المجالــس، ووظيفتهــا، واآلداب المرتبطــة بهــا وأهميــة إدراجهــا فــي القائمــة 

التمثيليــة للتــراث الثقافــي غيــر المــادي للبشــرية فــي اليونســكو.

تــم تنظيــم هــذا البرنامــج الــذي يســتهدف المــدارس الحكوميــة والخاصــة ثنائيــة اللغــة لنشــر الوعــي بمجــال اإلرشــاد الثقافــي بيــن الطــالب وتعليمهــم 
مقومــات وأدوار ومســؤوليات المرشــدين الســياحيين. تمكــن الطــالب خــالل البرنامــج مــن التعــرف عــن قربعلــى العديــد مــن المواقــع الثقافيــة والوجهــات 
الســياحية فــي مدينــة العيــن مــع التركيــز علــى المواقــع المدرجــة فــي قائمــة اليونســكو. وال يقتصــر دور البرنامــج علــى توســيع النطــاق المعرفــي الثقافــي 

لــدى الطــالب فحســب، بــل يســاعدهم أيضــًا علــى صقــل مهاراتهــم فــي القيــادة والتواصــل مــع الزائريــن مــن مختلــف األعمــار والجنســيات.

أثبتــت الرحــالت الميدانيــة وأنشــطة التعليــم غيــر الرســمية أهميتهــا لألجيــال الشــابة الكتســاب المزيــد مــن المعرفــة 

وثقافــة التجربــة والمشــاركة فــي التجــارب العمليــة، حيــث يتفاعــل الطــالب بشــكل أفضــل فــي عمليــة التعلــم. ومــع 

دمــج الفــن والتــراث فــي المناهــج الدراســية، يشــارك الطــالب خــالل الزيــارات المدرســية فــي عــدد مــن البرامــج وورش 

العمــل. 
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731

2,563

250

845

362

14

9,387

7,534

658

750

62

9,011

�������رك �� ��ا�� ا�� +53,000

������ا�� ا��

����رك 9.387 ��	
 �� ورش 
�� �	ل �����ن ا����.��

630 �����
 و101 ��  ��م ���
.��ا���� ا���را�� �� وا�� ا��

������ 
�2.387 �����
 و176 �� ���
" �� ��� ا�����.  
�� ا���اث ���� ���"

��250 �����
 ���ت ���� ���
�� ا����دة وا������ ����� ���
�� زا��ر.����� ��ا�ور����ا ا���


�ا���� 780 �����
 و65 ��
�� ��م ا���اث ا������

.������ ��� ا��

���� ������ �� 
���رك 333 �����
 و29 ��
�� ���� و��دات ا��� ا���را���� ��

.����� ا���� و���� ��� ا��

�¡ أ���ء��رك �	ب¢ �� 14 ����� �� �
.����دو�� ا���رات �� ��ا�� ا����  وا��

������ �� 
��رك 658 �����
" 
�����¤ 
���¥ ����ا ���"

.���� ���� ��� ا��

����750 �����
 ا�����ن ا� ���
 �ا��ر¦� ا����¡ ��زارة ا������ وا���

ا�¨ي أ��  �� ���رة ا������ت.

��ر�© 62 ¦��ة �� ��ا��
���� ا���ا¤�� �	ل ����ة ا����ء ا���ا¤��ا��

.��ª��� ����� ا���� إ�» أ�

زار 8.010 �	ب و1.001 ��  �����ن
.��ا���ف وا������ت ا������� �� ����� ا��

�� ������ ����� �� 
��رك 7.534 ���ر��
���ا�¡ ا���� ا�¯���� �� ©��� ا��� أ��ا��رش ا���
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1,565

700

826

138

3,534

1,134

1,200

30

37

2,232

70

9,387

�������رك �� ��ا�� ا�� +53,000

������ا�� ا��

��� �� 1.517 زا�ا� 
 220 	�� ��
�� ��ر��� و48 ���� 42 	��

�  أ���ب ا����. 

��رك 9.387 ���� �� ورش 
�� ��ل ���
�ن ا���ف �� ���

وا������ت.

��ض 603 أ���ل ���� �  89 ��ر��  ��
�� ���ض ا���ب ا����ي �� ���رة 

�ع "زا�� ��ا������ت وا��ي دار ��ل �
وا�����¢" ��¡�ر أ��� �  1.200 ����.

��� ����ض �� ������ ا����ر 30 
ا���ب ����ان "��� ا���  

�ن ا��£�ب".�� ��

�ن ���� ���ض "ا���¥¤� �� 
 ��£��� 37 �� ���� �¦���ا��£�ب" أ

�� �¤�� ا���¥¤�. 

�¡� ���ض ا���ب 761 ���£�� 
. و90 ��¤��� و1.381 زا�ا�

 �����¤¨§ 70 ���� درو��� أ�£
�� ا���� وا����ن �� إ��ر 
��®��� ���¬ ر���� ا»��اث.

�¡� أ��� �  700 ��̄� ور��� 
�د�� ا����ن �� �� ���°��

."�£±���ل ���ض "�  أ�

 �����¡� 826 ���£�� ��ا�� ا��
�� ���ض "ا���  �¨�أ".

��رك 138 ���£�� �� ��®��� 
. �ا´�³ري ا��²�� �� ����� ا��

��رك 3.534 ���ر��� �� ورش 
. ��� �� وا�� ا����

��وض أداء ودورات  ��£��� 1.134 �¡�
 §¨���ا���ا��� �� إ��ر ��ا�� ا��
.������ ا���راس ��  ��ا�� ا��
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برامج التعليم 
والتوعية

برنامج 
مركز رعاية 

األحداث

برنامج 
الموسيقى 

في المدارس

يواصــل برنامــج مركــز رعايــة األحــداث فــي عامــه الثالــث أنشــطة تنميــة مهــارات اليافعيــن لمســاعدتهم فــي فهــم 
العالــم حولهــم بصــورة أعمــق وأكثــر جديــة. شــارك 70 يافعــًا عــام 2019 فــي ثالثــة برامــج: ورش الكتابــة وبرنامــج 
العــالج بالفــن وورش جديــدة مــع برنامــج الفنانيــن الــذي يدعــو الفنانيــن للعمــل مــع اليافعيــن لتصميــم أعمــال فنيــة 
تعاونيــة تستكشــف مختلــف الموضوعــات والمــواد والمفاهيــم. وتــم فــي عــام 2019 توســيع نطــاق البرنامــج ليشــمل 
األحــداث الذيــن غــادروا مركــز الرعايــة وعــادوا مــرة أخــرى لالنخــراط فــي المجتمــع مــن خــالل مســاعدتهم فــي إيجــاد 
فــرص تطــوع وتدريــب وعمــل. وقامــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي بتعييــن أحــد هــؤالء األحــداث لمــدة ســتة 
أشــهر. وقــام فنــدق الحيوانــات األليفــة “كالود 9” بتعييــن أحدهــم لمــدة خمســة أشــهر. وتتولــى الهيئــات الحكوميــة 

األخــرى زمــام المبــادرة لقبــول المزيــد مــن األحــداث فــي التدريــب واألعمــال التطوعيــة.

لــه مغــزاه  الطــالب والموســيقيين  بيــن  التفاعــل  أن  ممــا ال شــك فيــه 
وأهميتــه الكبيــرة. فمــن خــالل برنامــج الموســيقى فــي المــدارس، أتيحــت 
مفتوحــة  تدريــب  حصــص  لحضــور  وعائالتهــم  األطفــال  آلالف  الفرصــة 
بصحبــة فــرق أوركســترا وموســيقيين مشــهورين عالميــًا. ويقــدم البرنامــج 
للطــالب فنــون الموســيقى والرقــص وفنــون األداء مــن خــالل التفاعــل 
المباشــر وجلســات “ســؤال وجــواب” مــع الفنانيــن إلعطائهــم نظــرة “خلــف 
الكواليــس” حــول المفاهيــم والمواضيــع التــي ترتكــز عليهــا عــروض األداء. 
الفنانيــن  التفاعــل مــع  وفــي خــالل هــذه الجلســات، يســتطيع الطــالب 
عــن قــرب ومشــاركة ممارســاتهم واهتماماتهــم. ويقــدم البرنامــج دورات 
دائــرة  وقدمــت  الطموحيــن.  للموســيقيين  وعمليــة  عميقــة  احترافيــة 
العــام سلســلة جديــدة مــن األدلــة  أبوظبــي هــذا  الثقافــة والســياحة – 
االستكشــافية لطــالب الصــف الثانــي عشــر بعنــوان “12 نوتــة موســيقية” 
الكالســيكية.  للموســيقى  األساســية  المفاهيــم  علــى  الطــالب  ُتعــرف 
الســوناتات،   2019 عــام  تغطيتهــا  تمــت  التــي  الموضوعــات  وتشــمل 

بيــن الشــعر والموســيقى. والدرامــا الموســيقية، والعالقــة 

 برنامج 
“موهبتي” 

لتنمية 
المواهب

تقــدم دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي، كجــزء مــن مهمتهــا األساســية فــي إثــراء المشــهد الفنــي فــي العاصمــة 
أبوظبــي، بالتعــاون مــع دائــرة التعليــم والمعرفــة، منصــة الكتشــاف ورعايــة الطلبــة الموهوبيــن فنيــًا مــن الصــف األول 
إلــى الصــف الثانــي عشــر وصقــل مهاراتهــم الفنيــة فــي الفنــون المرئيــة وفنــون األداء. كمــا يدعــم البرنامــج الطــالب 
فــي ســعيهم لتحقيــق النجــاح األكاديمــي فــي مجــال الفنــون مــن خــالل البرامــج الفنيــة علــى مــدار العــام والــدورات 
التدريبيــة والتوجيــه واإلرشــاد الفــردي مــع فنانيــن ممارســين وفنانــي أداء. وفــي عــام 2019، شــارك فــي البرنامــج 
مجموعــة جديــدة تضــم 240 طالبــًا مــن جميــع الصفــوف الدراســية. وتــم عــرض األعمــال الفنيــة التــي صممهــا الطــالب 
المشــاركون فــي برنامــج “موهبتــي” لتنميــة المواهــب فــي معــرض الطــالب الســنوي الــذي ُيقام في منارة الســعديات 
كل عــام. كمــا ُعرضــت أعمــال الطــالب الفنيــة فــي معــارض الطــالب التــي أقيمــت فــي قلعــة الجاهلــي وقصــر الحصــن.

25 
9 

350 

+60
4 

+400

���ء ا���رات
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 ������ ���ر��� 
������ ا����� ا�����
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برامج إثراء 
الفنون

تقــدم برامــج إثــراء الفنــون فــي المراكــز الثقافيــة التابعــة لدائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي التجــارب العمليــة والورش 
والــدورات التــي تهــدف إلــى تحفيــز ودعــم المهــارات الفنيــة لــدى األطفــال والكبــار مــن مختلــف مســتويات المهــارة. 

كمــا ُتقــدم الــدورات التدريبيــة فــي الفنــون البصريــة وفنــون األداء طــوال العــام.

مركز القطارة للفنون
يستقبل مركز القطارة للفنون المشاركين في مجموعة متنوعة من 

الدورات المتخصصة بالفنون البصرية وفنون األداء.
 

بيت الخط
يقدم بيت الخط دورات في فن الخط العربي التقليدي. 

 
بيت العود العربي

يعد بيت العود العربي مركزًا للطالب والموسيقيين على مستوى 
المنطقة يركز على الموسيقى العربية األصيلة واآلالت الموسيقية. 

 
المرسم الحر

يقدم المرسم الحر دورات تدريبية في الفنون البصرية، مثل الرسم 
وتصميم المجوهرات وصناعة الخزف والفخار.

 
مركز الفنون لألطفال

يستقبل مركز الفنون لألطفال األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
5 و14 سنة، ويقدم دورات في الفنون البصرية والحرف اليدوية 

والموسيقى. 

+28,600
 ������� ��ر��ا �� ��ا

إ��اء ا���ن  

 ��11,568 ���رك �� ���� ا����ر 
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.����� 25 �� ��469 ���ر 

�ر �ا � ����� �� 24 ��ر�� و����� 1.415
�درة ا���ن ا�����ة �� �	�د�� �� ��

�ون �� ����� ��ا�� �	�رت.�	��ا���ن �

ا�	��� �	�د�� ا���ن 22.633 زا��ا� و��م 
�� �� 32 ��ر��.���أ���� ����� �� 2.369 �

�� ا����� ا��	�ي ا���ص  ������رك 27 ��
�ون �� ����ر54 �� ��� ا����.�	���

���� زا�� ��� ��ر��ن ا�	�اث � �� �����أ��� 30 �
�ت ا����� ا���	���� �� ��� ا����.���

�ت ا���ن ا�������.����� �¡ا�	�¢ 688 �

إ¤�اء ا���ن
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كلمة
أطلقــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي مشــروع “كلمــة” لدعــم الترجمــة العربيــة وعمليــات نشــر وتوزيــع األعمــال األدبيــة والتاريخيــة والعلميــة وغيرهــا مــن الكتــب 

التــي ُنشــرث فــي األصــل باللغــات األجنبيــة.

تعاون مشروع 
“كلمة” في عام 
2019 مع دور 

النشر التالية

                        KompasGid )روسيا(
 Camokat )روسيا(

 Oxford University Press)المملكة المتحدة(
 Humensis )فرنسا(

 leopold )هولندا(
 Hansol )كوريا( 

 Hachette)الواليات المتحدة األمريكية(
 Il Castoro )إيطاليا(

  Carlsen )ألمانيا( 
 Vydavnytstvo Staroho Leva )أوكرانيا(*

 Reaktion )المملكة المتحدة(
 Rizzoli )إيطاليا والواليات المتحدة األمريكية(

 Suhrkamp )ألمانيا(
 Juba Production )فنلندا(

وشملت األعمال 
التي تمت تغطيتها 

عام 2019 ما يلي

 الطبيعة والعلوم الدقيقة/العلوم التطبيقية

 األدب

 التاريخ والجغرافيا والسير الذاتية

 األطفال والشباب

 الفلسفة وعلم النفس

 المعلومات العامة

 العلوم االجتماعية

17
15
7
5
4
4
1

الترجمة من اللغة الروسية 
إلى اللغة العربية 

سيتم نشر 20 كتابًا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب المقبل. وتغطي هذه 
األعمال الكتب الكالسيكية واألدب المعاصر. 

إصدارات
فــي 2019، نشــرت “إصــدارات” 29 كتابــًا شــملت 17 كتابــًا لمؤلفيــن 
بــن ســلطان  زايــد  القائــد - الشــيخ  أبرزهــا “كلمــات  إماراتييــن، كان 
آل نهيــان” الــذي تمــت ترجمتــه إلــى اللغــات الهنديــة واإليطاليــة 
الكتــب  موضوعــات  وغطــت  واألورديــة.  والصينيــة  والروســية 
وكتــب  والجغرافيــا،  والتاريــخ  العامــة،  المعلومــات  المنشــورة 
والفلســفة،  والفنــون،  االجتماعيــة،  والعلــوم  واألدب،  األطفــال، 

واللغــات.  والســفر،  النفــس،  وعلــم 
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أدلة موارد 
المعلمين

أدلة األنشطة واألدلة االستكشافية
يمكــن الحصــول علــى أدلــة األنشــطة واألدلــة االستكشــافية وأدلــة كراســات الرســم فــي المواقــع التابعــة لدائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي والفعاليــات التــي 
تنظمهــا. وتقــدم هــذه األدلــة للــزوار معلومــات حــول مختلــف األعمــال الفنيــة والموضوعــات الثقافيــة بطريقــة ممتعــة وجذابــة إلــى جانــب األنشــطة العمليــة التــي 

ــة عــام 2019: ــة التالي ــاج األدل ــم إعــداد وإنت تتســم بالتحــدي. وت

تدعم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي معارضها ومتاحفها 
وفعالياتهــا الثقافيــة والتراثيــة مــن خــال تطويــر مجموعــة 
للمعلميــن  مــوارد  تشــمل  التــي  التفســيرية  المــواد  مــن 
ودليــل األنشــطة للطــاب والعائــات ودليــل االستكشــاف 
وكراســات الرســم لعامــة الــزوار، فضــًا عــن إعــداد وتوفيــر 

ــة. ــدورات التدريبي ــوى الجــوالت وال محت

انتهــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي عــام 2019 مــن تطويــر الحقيبــة التعلميــة 
التــراث  الئحــة  علــى  إماراتــي  موقــع  كأول  أدرجــت  التــي  الثقافيــة  العيــن  لمواقــع 
العالمــي فــي منظمــة اليونســكو. وتــزود هــذه الحقيبــة المعلميــن بــاألدوات والمــواد 
التعليميــة األساســية لمســاعدتهم فــي عمليــة التعليــم وتعزيزهــا وتشــجيع الطــاب 

علــى االستكشــاف والبحــث ومشــاركة أفكارهــم.

قدمــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي أربعــة أدلــة شــاملة، باإلضافــة إلــى 
الجلســات التدريبيــة للمتخصصيــن فــي تجــارب الــزوار والمرشــدين والمتطوعيــن 

إلشــراك الــزوار بطــرق جديــدة ومبتكــرة خــال القيــام بجــوالت داخــل الموقــع. 

 دليل المرشدين
 واألنشطة
التدريبية

معرض الفن والمدينة 

دليل اآلثاري الصغير

القبو األثري في القطارة

دليل الزيارات المدرسية

 معرض “فن أبوظبي” 2019

معرض نجاة مكي: إضاءات 

مكتبة أبوظبي لألطفال

دليل التسامح في دولة اإلمارات العربية المتحدة

مهرجان الحرف والصناعات التقليدية

1

Al Ain Cultural Sites
 inscribed on 

UNESCO's World Heritage List

Educator Resource

تــم تصميــم أدلــة مــوارد المعلميــن لتمكينهــم من اســتخدامها 
كأدوات تعليميــة للطــالب مــن الروضــة وحتــى الصــف الثانــي 
عشــر خــالل زياراتهــم للمعــارض والمتاحــف والمواقــع الثقافية 
ــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي. ويتــم تشــجيع  التابعــة لدائ
المعلميــن علــى االســتفادة مــن هــذه األدلــة قبــل القيــام 
للتركيــز  واســتخدامها  الدراســية  فــي صفوفهــم  باألنشــطة 
علــى النقــاط الرئيســية فــي وصــف األعمــال المختــارة وطــرح 
وتلبيــة  التعليميــة  األهــداف  لتحقيــق  واألنشــطة  األســئلة 

احتياجــات الطــالب.
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إنجازات
تــم إصــدار أكثــر مــن 40 كتابــًا خــالل عــام 2019 تناولــت مواضيــع متعــددة بمــا فــي ذلــك بحــوث التــراث الثقافــي غيــر 

المــادي، والتوثيــق والممارســة الفنيــة، والفــن المعاصــر، والتصويــر الفنــي، والتقاليــد اإلماراتيــة الشــعبية.

السدو
الســدو  عــن  شــامل  بحــث  نشــر  تــم   
الصــون(  وســبل  والممارســة  )التاريــخ 
أنــه متــاح  فــي نســخة مطبوعــة، كمــا 

اإللكترونيــة. نســخته  فــي  أيضــًا 

قصر فونتينبلو
ســاهمت دائرة الثقافة والســياحة - أبوظبي في نشــر النســخة العربية من كتاب بحثي شــامل إعادة افتتاح مســرح قصر فونتينبلو اإلمبراطوري في العاصمة 
الفرنســية باريــس، وإطــالق الحكومــة الفرنســية اســم صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس دولــة اإلمــارات العربية المتحدة، حفظــه اهلل، على 

المســرح تقديــرًا وعرفانــًا بمســاهمة الدولــة فــي إحيــاء هذا الصــرح التاريخي العريق.

عناصر التراث الثقافي غير المادي 
المدرجة في القوائم التمثيلية 

لمنظمة اليونسكو
أصــدرت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي 8 ُكتّيبــات عــن التــراث الثقافــي غيــر 
ــة اإلمــارات المــدرج فــي القوائــم التمثيليــة لمنظمــة اليونســكو  المــادي لدول
باللغــة الفرنســية والصينيــة لتضــاف إلــى النســخة المكتوبــة باللغــة العربيــة 
واإلنجليزيــة. وتــم نشــر الُكتّيبــات أيضــًا علــى شــكل كتــب إلكترونيــة فــي عــام 

 .2019

أفاج العين
التــي  الشــفهية  للقصــص  توثيقــي  كتــاب 
قبــل  )الحيــاة  األفــالج  أنظمــة  حــول  تــدور 
وبعــد أنظمــة األفــالج والتفاعــل االجتماعــي 
أنهــا  كمــا  نســخة مطبوعــة،  فــي  والتقاليــد( 

اإللكترونيــة. نســختها  فــي  أيضــًا  متاحــة 

نجاة مكي: إضاءات
دولــة  فنانــات  مــن  لواحــدة  شــامل  عــرض 
التجريــب  علــى  ويركــز  الرائــدات،  اإلمــارات 

الفلورســنت. ألــوان  باســتخدام 

1 الفصل األول السدو “النسيج التقليدي” في دولة اإلمارات العربية المتحدة والعوامل المؤثرة به

الـســــدو

"النسيج التقليدي"
يف دولة اإلمارات العربية المتحدة

إعداد
محاسن عبد الرحيم وقيع الله

1 مصادر متنوعة
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بين الماضي والحاضر
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入选联合国教科文组织《人类
非物质文化遗产代表作名录》

活态人类遗产
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ــادرات  ــا ألصحــاب الهمــم التعــاون المشــترك بينهمــا فــي إطــالق مب ــد العلي ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي ومؤسســة زاي واصلــت دائ
ــراث والتقاليــد والتاريــخ وترجمتهــا بطريقــة برايــل، وقــد تــم عــرض هــذه  ــار الُمَؤّلفــات التــي تركــز علــى الت أصحــاب الهمــم مــن خــالل اختي

ــن الخامــس ألصحــاب الهمــم. ــدى العي الُمَؤّلفــات خــالل منت

مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم

2017
مهرجان أم اإلمارات

2018
عناصر التراث الثقافي غير المادي المدرجة في 

القوائم التمثيلية لمنظمة اليونسكو

2019
قصر المويجعي

كتب بلغة برايل
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 عام
التسامح

الفصل



عام التسامح

أعلنــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام 2019 عامــًا للتســامح بهــدف ترســيخ مكانــة 

الدولــة كعاصمــة عالميــة للتســامح وتأكيــد قيمــة التســامح باعتبارهــا عمــاًل مؤسســيًا 

مســتدامًا مــن خــالل مجموعــة مــن التشــريعات والسياســات.

ويهــدف عــام التســامح إلــى تعميــق قيــم التســامح والحــوار وتقبــل اآلخــر واالنفتــاح علــى 

الثقافــات المختلفــة خصوصــا لــدى األجيــال الجديــدة بمــا تنعكــس آثــاره اإليجابيــة علــى 

المجتمــع بصــورة عامــة. 

لقــد تبنــت دولــة اإلمــارات نهــج التســامح منــذ تأسيســها؛ ممــا جعلهــا جســرًا للتواصــل 

بيئــة منفتحــة وقائمــة علــى  المختلفــة فــي  العالــم وثقافاتــه  بيــن شــعوب  والتالقــي 

ــل اآلخــر. االحتــرام ونبــذ التطــرف وتقبُّ

ويتجلــى مفهــوم التســامح فــي فــي رؤيــة وإرث األب المؤســس لدولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اهلل ثــراه، الــذي 

ــل اآلخــر والتعــاون. جّســد بحــق مبــادئ التســامح وتقبُّ

نظمــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي مجموعــة مــن الفعاليــات والمبــادرات فــي 

عــام 2019 لدعــم عــام التســامح. 

موقع كنيسة ودير صير بني ياس األثري
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إعادة افتتاح كنيسة
ودير صير بني ياس

أعــاد موقــع كنيســة وديــر صيــر بنــى يــاس، أول موقــع مســيحي يتــم 
اكتشــافه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فتــح أبوابــه للزيــارة بعــد 
االنتهــاء مــن عمليــات الحفــاظ علــى الموقــع وتحســينه. ويعــود تاريــخ 
ــاًل  هــذا الموقــع إلــى القرنيــن الســابع والثامــن قبــل الميــالد، ويعــد دلي

ــى التســامح والتعايــش فــي اإلمــارات. ــًا شــاهدًا عل ورمــزًا تاريخي

المنصات التي تناقش
فكرة التسامح

نظمــت جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب نــدوة فــي موســكو للتأكيــد علــى 
الروســي. هدفــت  العربــي  الثقافــي اإلماراتــي  الثقافــي للحــوار  الــدور 
الجماهيــر  تعريــف  إلــى  الروســي”  العربــي  الثقافــي  “الحــوار  فعاليــة 
الروســية بمبــادرات جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب واســتقطاب المزيــد مــن 
الترشــيحات الســنوية. كمــا خصصــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي 
فــي جناحهــا فــي معــرض “بورصــة برليــن الدوليــة للســياحة “ ركنــًا حصريــًا 

لعــام التســامح.

األولمبياد الخاص
األلعاب العالمية أبوظبي

تعاونــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي مــع األولمبيــاد الخــاص 
األلعــاب العالميــة أبوظبــي 2019؛ ممــا أكــد علــى دعــم دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة ودعمهــا ألصحــاب الهمــم، حيــث قــام أكثــر مــن 7،500 
رياضــي بتمثيــل مــا يزيــد عــن 190 دولــة تنافســت فــي 24 رياضــة أولمبيــة 
األوســط  الشــرق  فــي  العالميــة  لأللعــاب  خــاص  أولمبيــاد  أول  فــي 
وشــمال إفريقيــا. وكلفــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي مجموعــة 
مــن فنانــي الفنــون البصريــة مــن جميــع أنحــاء العالــم بإنشــاء تركيبــات 
فنيــة ملهمــة ليتــم تثبيتهــا فــي حديقــة األلعــاب األولمبيــة الخاصــة فــي 

ــارة الســعديات.  حديقــة من

موضوع التسامح في معرض 
أبوظبي للكتاب

الــدورة  تناولتهــا  التــي  الرئيســية  الموضوعــات  أحــد  التســامح  ّشــكل 
التاســعة والعشــرون مــن معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب ومعــرض 
العيــن للكتــاب ومعــرض الظفــرة للكتــاب. وتضمنــت المعــارض عــددًا 
مــن الفّعاليــات التــي تمحــورت حــول التســامح للتأكيــد علــى انفتــاح دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى الثقافــات والمؤلفــات األخــرى. وقــد 
اختيــرت الهنــد كضيــف شــرف فــي معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب 
لالحتفــال بالعالقــات التاريخيــة القويــة التــي تربطهــا بدولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة.

جولة المساجد في أبوظبي

أطلقــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي مبــادرة جولــة المســاجد للــزوار 
بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للشــؤون اإلســالمية واألوقــاف. وأتاحــت 
ــات  ــن والســياح مــن مختلــف الجنســيات والديان ــادرة فرصــة للمقيمي المب
للتعــرف علــى الداللــة التاريخيــة ألشــهر المســاجد الموجــودة فــي أبوظبــي 

وإعطائهــم نبــذة عــن الــدور الدينــي والمجتمعــي للمســاجد.

ندوة عن اليوم
العالمي للتسامح

عــام  كل  مــن  نوفمبــر  مــن  عشــر  الســادس  المتحــدة  األمــم  أعلنــت 
يومــًا عالميــًا للتســامح بهــدف تعزيــز التفاهــم المتبــادل ونبــذ العنــف 
عــدة  أقيمــت  المناســبة،  بهــذه  واحتفــاًء  العالــم.  حــول  والتعصــب 
“التســامح واألخــوة  بعنــوان  نــدوة  مــن ضمنهــا  فّعاليــات ومبــادرات، 
اإلنســانية” فــي مكتبــة زايــد المركزيــة، والتــي حضرهــا عــدٌد مــن ممثلــي 

والجامعــات. المــدارس  وطــالب  الحكوميــة  المؤسســات 

دليل التسامح

أصدرت الدائرة دلياًل استكشــافيًا عن تراث التســامح في دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، والــذي ألقــى الضــوء علــى نمــاذج التســامح المختلفــة 
علــى مــدى تاريــخ الدولــة. قــّدم الدليــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
كنمــوذج عالمــي رائــد تزدهــر فيــه الشــعوب مــن مختلــف الثقافــات فــي 

مجتمــع قائــم علــى االحتــرام المتبــادل والســالم والتعايــش والتآخــي.
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المعارض المجتمعية
ضمن معرض “فن أبوظبي”

المجتمــع  لشــركاء  فرصــة  الســنوي  أبوظبــي”  “فــن  معــرض  أتــاح 
مبادراتهــم  علــى  الضــوء  إللقــاء  الربحيــة  غيــر  الثقافيــة  والمنظمــات 
وتقديــم العــروض التــي ترتكــز علــى المحــاور التــي تبــرز عــام التســامح.

أنشطة المكتبات لالحتفاء بعام التسامح

نظمــت فــروع دار الكتــب “مكتبــة” العديــد مــن المبــادرات والفّعاليــات للــزوار مــن مراكــز رعايــة أصحــاب الهمــم وطــالب المــدارس علــى مــدار العــام. وشــملت األنشــطة 
العــروض المســرحية وجلســات القــراءة وورش العمــل الفنيــة التفاعليــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، نظمــت “مكتبــة” مبــادرة “حملــة إســعاد طفــل” والتــي ســعت إلــى إدخــال البهجــة 
إلــى قلــوب األطفــال المرضــى بالســرطان وأمــراض القلــب عبــر جمــع التبرعــات مــن الهدايــا واأللعــاب مــن موظفــي الدائــرة وإيصالهــا إليهــم. كمــا أتاحــت الحملــة الفرصــة أمــام 

الراغبيــن فــي التطــوع للمشــاركة وإســعاد األطفــال المرضــى فــي مدينــة الشــيخ خليفــة الطبيــة.

أعمال فنية تم الكشف عنها في 
اللوفر أبوظبي

تــم الكشــف عــن عمليــن فنييــن جديديــن فــي اللوفــر أبوظبــي خــالل زيــارة 
قداســة بابــا الفاتيــكان فرنســيس وفضيلــة اإلمــام األكبــر الدكتــور أحمــد 
الطيــب شــيخ األزهــر الشــريف لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. يعــد 
ــوان  ــة خشــبية، ويحمــل عن ــارة عــن منحوت العمــل الفنــي األول، وهــو عب
“المســيح ُيظهــر جراحــه”، إضافــة نوعيــة إلــى مجموعــة مقتنيــات اللوفــر 
أبوظبــي الدائمــة. أمــا العمــل الثانــي، فهــو عبــارة عــن أربــع صفحــات مــن 
ــد  ــات متحــف زاي المصحــف األزرق الشــهير، وهــو عمــل معــار مــن مقتني
الوطنــي، ويهــدف إلــى إبــراز مفهــوم التســامح بيــن الديانــات المختلفــة.

المؤتمرات والندوات والمحاضرات

ــادة”. وناقشــت جلســات وحــوارات المؤتمــر فكــر  ــد والتســامح: ثقافــة مجتمــع ونهــج قي ــوان “زايـ ــخ الشــفهي تحــت عن ــراث والتاري ــم تنظيــم المؤتمــر الخليجــي الســابع للت ت
ــات  ــة، وطريقتــه فــي تطبيــق مفهــوم التعايــش بيــن النــاس مــن مختلــف الديان ــراه، مؤســس الدول ــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اهلل ث ــإذن اهلل الشــيخ زاي ــه ب المغفــور ل

والعقائــد.

اســتضافت جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب مؤتمــرًا حــول دور التســامح فــي الثقافــة واألدب والتاريــخ بمشــاركة نخبــة مــن المفكريــن والمثقفيــن واألدبــاء والدبلوماســيين العــرب 
والعالمييــن. كمــا نظــم المجّمــع الثقافــي نــدوة بعنــوان “رواد المشــرق، الرحالــة الغربيــون والجزيــرة العربيــة” بمشــاركة كوكبــة مــن المستشــرقين والمتخصصيــن فــي تاريــخ 

وثقافــة المنطقــة ممــن يدرســون العالقــات التاريخيــة بيــن الغــرب والشــرق.

فعاليات المتاحف وعام التسامح

اســتضافت متاحــف أبوظبــي والعيــن عــدة فعاليــات ومعــارض احتفــااًل بعــام التســامح، مــن بينهــا فعاليــة “الترابــط الثقافــي” التــي أقيمــت فــي متحــف قصــر العيــن لالحتفــاء 
بالثقافــات مــن مختلــف أنحــاء العالــم، مثــل فلســطين وروســيا وكينيــا ومصــر مــن خــالل عــدد مــن العــروض الفنيــة والمنتجــات التقليديــة واألنــواع المختلفــة مــن األطعمــة 

واألســواق ومجموعــة مــن ورش العمــل لألطفــال.
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بيت محمد بن خليفةمنتزه جبل حفيت الصحراوي

بيركلي أبوظبي

يعــد منتــزه جبــل حفيــت الصحــراوي أحــد المواقــع الثقافيــة الجديــدة التــي تــم افتتاحهــا فــي مدينــة العيــن، حيــث يعــرض بقايــا أثريــة لمســتوطنة بشــرية فــي المنطقــة 
يعــود تاريخهــا إلــى ثمانيــة آالف عــام. يقــع المنتــزه علــى الجانــب الشــرقي مــن جبــل حفيــت، وهــو موطــن لمجموعــة مــن البقايــا األثريــة التــي تعــود إلــى العصــر الحجــري 
الحديــث. كمــا يعــد أحــد مواقــع العيــن الثقافيــة، مــن أول المواقــع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي تــم إدراجهــا فــي قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي. ويمتــد 
المنتــزه علــى مســاحة تزيــد عــن 9 كيلومتــرات، ويضــم مجموعــة غنيــة ومتنوعــة مــن التــراث والمــوارد الطبيعيــة، باإلضافــة إلــى التنــوع الحيــوي لهــذه المنطقــة. ويمكــن 
للــزوار االســتمتاع بالمناظــر الطبيعيــة المحيطــة ومشــاهدة المدافــن علــى شــكل “خليــة النحــل” التــي يعــود تاريخهــا إلــى خمســة آالف عــام عــن قــرب. كمــا يمكنهــم 
استكشــاف البقايــا األثريــة والتاريخيــة التــي تشــهد علــى التاريــخ الزاخــر والموطــن القديــم لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ويقــدم المنتــزه مرافــق جديــدة لألنشــطة 

التفاعليــة فــي الهــواء الطلــق، مثــل المشــي لمســافات طويلــة وركــوب الدرجــات وركــوب الخيــل والجمــال وتجــارب التخييــم. 

يعــد بيــت محمــد بــن خليفــة، أحــد مكونــات مواقــع التــراث العالمــي فــي مدينــة العيــن، وهــو المنــزل الوحيــد المتبقــي للشــيخ محمــد بــن خليفــة آل نهيــان، أحــد الشــخصيات 
المحوريــة فــي مجتمــع العيــن وأحــد المؤثريــن فــي العديــد مــن األحــداث التاريخيــة التــي شــهدتها أبوظبــي. وتتولــى دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي أعمــال ترميــم 
وتأهيــل البيــت الــذي ســيكون بمثابــة مركــز ثقافــي مجتمعــي نابــض بالحيــاة. كمــا ســيحتفي البيــت بســيرة وأعمــال الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل نهيــان، ويســلط الضــوء على 
الحقبــة المحوريــة التــي شــهدت تطــور اإلمــارة مــن التقليــد إلــى الحداثــة وارتباطهــا بمواقــع التــراث العالمــي فــي مدينــة العيــن. ســيضم الموقــع غرفــًا متعــددة األغــراض 

للمجتمــع الســتئجارها، ومكتبــة، ومعرضــًا دائمــًا عــن الهندســة المعماريــة للموقــع والتوســع العمرانــي لمدينــة العيــن علــى مــدار الخمســين عامــًا الماضيــة. 

من المقرر افتتاح بيت محمد بن خليفة بعد أعمال الصون والترميم في سبتمبر 2020.

ــة بيركلــي للموســيقى فــي الشــرق األوســط لتعليــم الموســيقى المعاصــرة وفنــون األداء، فــي مــارس 2020. ويقــدم  ــاح بيركلــي أبوظبــي، أول فــرع لكلي ســيتم افتت
المركــز سلســلة مــن الــورش التفاعليــة والــدوارات التخصصيــة والتدريبيــة والمختبــرات الفنيــة. يقــع المركــز فــي مبنــى جنــاح اإلمــارات الــذي صّممــه المهنــدس نورمــان 
فوســتر فــي المنطقــة الثقافيــة فــي الســعديات وتــم تجديــده مؤخــرًا. ويحتضــن المركــز مســاحات لتعليــم فنــون األداء واســتوديو للتســجيل واســتوديو للتدريــب وغرفــًا 
للتمريــن ومختبــرات فنيــة للوســائط المتعــددة. يهــدف بيركلــي أبوظبــي إلــى االرتقــاء بمســتوى تعليــم فنــون األداء وتعزيــز مكانتهــا فــي الشــرق األوســط مــن خــالل تزويــد 
الطــالب بالمهــارات الالزمــة لبــدء مســيرة فنيــة فــي مجــاالت الموســيقى وفنــون األداء والمســرح والصناعــات اإلبداعيــة. وُيتوقــع أن تتســع شــهرة بيركلــي أبوظبــي خــارج 
حــدود مدينــة أبوظبــي، حيــث ســيقدم تجــارب تعليميــة اســتثنائية وعــروض أداء عامــة للطــالب مــن جميــع أنحــاء الشــرق األوســط وإفريقيــا وجنــوب آســيا تهــدف إلــى 

إعــداد فنانيــن مــن الجيــل الجديــد وإلهامهــم الســتخدام قــوة الفنــون فــي إضافــة تغييــر إيجابــي فــي هــذا العالــم.  
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برامج الموسيقىالقمة الثقافية أبوظبي

المهرجان البحري 

أصبحــت الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة اآلن محــركات رئيســية لالقتصــادات حــول العالــم، حيــث تــم االعتــراف 
بهــا علــى نطــاق واســع بوصفهــا قــوة إيجابيــة للمجتمعــات واقتصادياتهــا. وأتــاح التحــول الــذي حــدث فــي التطور 
ــاج المنتجــات الثقافيــة وتوزيعهــا،  واالقتصــاد الثقافــي فرصــًا أمــام قطــاع الثقافــة شــملت خفــض تكاليــف إنت
ولكنــه أدى فــي المقابــل أيضــًا إلــى غيــاب األمــان االقتصــادي عــن العديــد مــن العامليــن فــي مجــال الصناعــات 
الثقافيــة واإلبداعيــة. لذلــك شــكلت قضيــة تأميــن الدعــم المالــي لمواجهــة التغيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة 
المتســارعة إحــدى القضايــا الرئيســية التــي طرحهــا المشــاركون فــي القمــة الثقافيــة أبوظبــي 2019. وســعيًا 
لحــل هــذه القضايــا، ستســتضيف القمــة الثقافيــة أبوظبــي 2020 كوكبــة مــن رواد هــذا المجــال والعامليــن فيــه 
تحــت شــعار “الثقافــة ودورهــا فــي دفــع النمــو االقتصــادي” القتــراح الحلــول ومعالجــة القضايــا العاجلــة التــي 
تتعلــق بإيجــاد آليــات لتنميــة الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة لصالــح جميــع الــدول علــى مســتوى العالــم وتطويــر 
نمــاذج اقتصاديــة مســتدامة وقابلــة للتطبيــق فــي قطــاع الثقافــة ومناقشــة الحلــول المقترحــة إلدارة تحــول 

االقتصــاد الثقافــي.

أبوظبــي،  وجوجنهايــم  اليونســكو،  منظمــة  مــن  كاًل   2020 أبوظبــي  الثقافيــة  القمــة  شــركاء  قائمــة  تضــم 
للتجــارة  المتحــدة  األمــم  ومؤتمــر  وجوجــل،  إيفنتــس،  إيكونوميســت  وذى  للفنــون،  الملكيــة  واألكاديميــة 

أبوظبــي. وبيركلــي  الدبلوماســية،  اإلمــارات  وأكاديميــة  أبوظبــي،  واللوفــر  »أونكتــاد«،  والتنميــة 

ســيتم تنفيــذ البرنامــج الموســيقي الــذي تنظمــه دائــرة الثقافــة والســياحة -أبوظبــي علــى مــدار عــام 2020 وسيســتمتع عشــاق الموســيقى وفنــون األداء بـــ 10 أيــام 
حافلــة بالروائــع الكالســيكية فــي الفتــرة مــن 28 ينايــر حتــى 7 فبرايــر 2020 مــع موســيقى أبوظبــي الكالســيكية. يشــمل برنامــج 2020 فــرق األوركســترا العالميــة 
الشــهيرة والعازفيــن المنفرديــن وأشــهر الفنانيــن مــن العالــم العربــي ومجموعــة متنوعــة مــن فنــون األداء. ســتفتتح الحفــل الفنانــة العربيــة الكبيــرة الفنانــة ماجــدة الرومــي 
برفقــة األوركســترا الخاصــة بهــا المكونــة مــن ســبعين موســيقّيًا. كمــا ســيحتفي موســم 2020 بالذكــرى الـــ 250 لميــالد الموســيقي والمؤلــف العظيــم لودفيــج فــان 
بيتهوفــن بالتعــاون مــع أوركســترا هامبــورغ الســمفونية التــي ســتعزف الســمفونية التاســعة، والتــي تعــد مــن أشــهر أعمالــه. وســتتضمن الحفــالت الموســيقية األخــرى 
عــزف مقطوعــات كونشــيرتو ثنائــي وثالثــي ورباعــي لعــازف البيانــو الرائــد بــاخ وعــزف بيانــو منفــرد للفنانــة ليــز دو ال ســال وعرضــًا للمغنيــة المصريــة الشــابة ســناء نبيــل.

 
ــر الفنــي لبيــت العــود العربــي  ــادة المدي ــر 2020، ســتقدم سلســلة حفــالت بيــت العــود العربــي مزيجــًا مــن فنانــي األداء والطــالب العالمييــن بقي ــدءًا مــن شــهر فبراي ب
موســيقار العــود نصيــر شــمة. ســتتيح السلســلة فرصــة لطــالب بيــت العــود العربــي لعــرض مهارتهــم الفنيــة فــي حفــل التخــرج الخــاص بهــم أو فــي العــروض االحترافيــة 
المصاحبــة. وســيتم تخصيــص سلســلة حفــالت أصــوات مــن اإلمــارات للمواهــب المحليــة للتركيــز علــى صــون التقاليــد الموســيقية لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودعــم 
االبتــكار. وســيضم برنامــج موســيقى أبوظبــي الكالســيكية الخــاص بالمجّمــع الثقافــي عازفــة البيانــو ألكســندرا دوفجــان وعــرض باليــه كســارة البنــدق، بينمــا ستشــهد 

سلســلة أمســيات 2020 التعــاون المنتظــر بيــن اثنيــن مــن فنانــي العالــم العربــي المتميزيــن، همــا عبيــر نعمــة ومارســيل خليفــة.

ســتتم إضافــة منصــة جديــدة للتــراث فــي البرنامــج الســنوي 2020 لالحتفــاء 
بثــراء  الجمهــور  وتعريــف  أبوظبــي  إلمــارة  والبحــري  الســاحلي  بالتــراث 

الثقافــة البحريــة للمدينــة.

من المقرر أن يقام المهرجان في الفترة من 20 إلى 28 مارس 2020.
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