




تتمثل رؤية واسرتاتيجية جلنة إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية بأبوظبي، يف تعزيز قيم الوالء 
واالنتماء ومشاعر الفخر واالعتزاز عرب ممارسة الرتاث اإلماراتي األصيل وضمان استدامته، والعمل على 
أنشطة  به. وتخدم جميع  يحتذى  أصيل  والوطن كمثل  للقيادة  والوالء  الوفاء  ترسيخ قيم املوروث يف 
اللجنة االسرتاتيجية الثقافية إلمارة أبوظبي ودولة اإلمارات العربية املتحدة، وتساهم يف احلفاظ على 

املوروث الثقايف، وإيصال الرسالة احلضارية واإلنسانية لإلمارات خملتلف ثقافات وشعوب العامل.
 

دولتنا اليوم تُضاهي دول العامل املتحضر يف الرقي والتقدم يف كل ميدان، إال أّن فلسفة الرتاث جتعلنا 
دائمًا يف غاية احلماس والشوق للعودة إليه كلما متّكنا من ذلك متشبثني بجذورنا وقيمنا. هذه اإلجنازات ما هي إالّ استكمال حلكاية 
وطن رسمه "زايد" بقلبه، وزرع أرضنا ببذور من احلب واالحرتام والعلم واإلميان، واليوم يحصد هذا الوطن ثمار زرعه من جناحات مرموقة 
يف كافة األصعدة تأكيدًا ملقوالته اخلالدة يف حب الوطن كخلود ذكراه يف عبق هذه األرض الطيبة. ومواصلة ملسرية األصالة والتحديث 
التي أرسى دعائمها املغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طّيب اهلل ثراه -، تأتي املتابعة الدائمة والدعم الالحمدود 
خملتلف فعاليات اللجنة من قبل القيادة الرشيدة، ضمن جهود تعزيز دور الرتاث يف حياة اجملتمع وفتح نافذة واسعة على تراث اآلباء 

واألجداد، ليطل منها جيل اليوم واألجيال الالحقة يف عملية تواصل مستمرة حتقق ثنائية الوجود بني األصالة واملعاصرة.
 

يُسعدنا أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، لدعمه الالحمدود 
ملشاريع صون الرتاث وتشجيعه الدائم على مواصلة تعزيز ثقافة املهرجانات والفعاليات الرتاثية. كما نتوجه بوافر الشكر للدعم الكبري 
من قبل صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، لرعاية سموه لكافة 

جهود صون الرتاث العريق واحملافظة على تقاليدنا األصيلة.
 

وتوجيهاته  الدائمة  ملتابعته  واالمتنان  الشكر  كل  الغربية  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  ولسمو 
القادمة. األجيال  بها  تهتدي  منارة  ليكون  واإلنساين  احلضاري  رصيدنا  وتأكيد  الوطنية  هويتنا  على  احلفاظ  مقومات  صون  نحو  لنا 

الشاغل  الشغل  للقيادة،كانت  والوالء  الوطن  حمبة  قيم  وتعزيز  وعناصره،  ومكوناته  أدواته  بكل  العريق  باملاضي  واالعتزاز  األصالة 
للمغفور له الراحل حممد خلف املزروعي رحمه اهلل، منذ حلظة تأسيس اللجنة التي أتت مباركة وتكرميًا لكل اجلهود التي أقيمت 

واحتفت بالرتاث واألصالة. 

وإّن كل فعالية من مهرجانات اللجنة أو براجمها، هي حدث عريق الصلة بالرتاث اإلماراتي األصيل، ونسعى لتجسيده عمليًا، على أرض 
الواقع بالدولة، إلحيائه يف أذهان اجلميع وإبرازه، ولنحقق له ما يستحق من مكانة حملية وإقليمية وعاملية.

 
فارس خلف املزروعي

رئيس جلنة إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية



جلنة إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية

 تأسست جلنة إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية بقرار صادر عن األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي بتاريخ
3 فرباير 2013.

تهدف رؤية واسرتاتيجية اللجنة إىل تعزيز قيم الوالء واالنتماء من خالل ممارسة الرتاث اإلماراتي األصيل.، كما تعمل على ترسيخ قيم 
املوروث اإلماراتي يف الوفاء والوالء للقيادة والوطن كمثل أصيل يحتذى به وضمان استدامته.

تخدم جميع أنشطة اللجنة االسرتاتيجية الثقافية إلمارة أبوظبي ودولة اإلمارات العربية املتحدة، وتساهم يف احلفاظ على املوروث 
ألبوظبي  الرتويج  عن  فضال  العامل،  وشعوب  ثقافات  خملتلف  لإلمارات  واإلنسانية  احلضارية  الرسالة  إيصال  على  وتعمل  الثقايف، 

وللمؤمترات واألنشطة والفعاليات التي تنظمها وتستضيفها.

بني  والرتويج ملمارسته خاصة  الرتاث،  يف صون  بارزًاً  دورًاً  تلعب  التي  والثقافية  الرتاثية  والربامج  املهرجانات  العديد من  اللجنة  تدير 
املليون"،  برنامج "شاعر  للقيادة، منها  والوالء  الوطن  ويربز قيم حب  الرتاث،  الناشئة، وهو ما يسهم يف احلفاظ على هذا  األجيال 
برنامج "أمريالشعراء"، برنامج  "الشارة " الرتاثي الثقايف، مهرجان ليوا للرطب، مهرجان الظفرة، املعرض الدويل للصيد والفروسية، 
 مهرجان الصداقة الدويل للبيزرة، مهرجان الغربية للرياضات املائية، فعاليات العيد الوطني، أكادميية الشعر، قناة بينونة التلفزيونية،
حممية املرزوم للصيد،  فرقة أبوظبي للفنون الشعبية، جملة شاعراملليون، جملة شواطئ، باإلضافة ألي برنامج أو مهرجان أو 

فعالية ثقافية أو تراثية يتم تكليف اللجنة بها.

الرؤيــــــــــة:
الشعبي، وتشجيع اجملتمع احمللي على ممارسته  الوطنية والرتاث اإلماراتي، من خالل احلفاظ على املوروث  الهوية  استدامة 

مبختلف أشكاله.

املـــهـــــمة:
الروابط وتقوية  الهوية  استدامة  أجل  من  والتقاليد  بالعادات  املرتبطة  والثقافية  الرتاثية  واملمارسات  النشاطات   تفعيل 

اإلنسانية واجملتمعية.



أنشطة اللجنـــة

تــنـظـــيم باملشاركة

معرض أبوظبــــي الدويل للصيــد   •
والفـــــروسيــــــــة

مهرجان الصداقــة الدويل للبيزرة  •

مشاركـــــة دولة اإلمارات العربية   •
املتحدة يف موســـــــم طانطان، 

اململكة املغربية

مــشاركـــة/ دعــــــــم

معرض أبوظبي الدويل للكتاب  •

مهرجــــــــــان قصــــر احلصن  •

احتفاالت العيــد الوطنــي  •

مهرجان الشيـــــخ زايد الرتاثي  •

معــــرض الدفـــاع )أيـدكـس(  •

يــــوم العلــــــم  •

يــــوم الشــهيـد  •

إدارة وتــنــــظــيــــم

برنامج شاعر املليون  •

برنامـــج أمري الشعراء  •

برنامـج الشارة الثقايف  •

مهرجان ليــوا للرطب  •

مهرجان الغربية للرياضات املائية  •

مهرجان الظفـــرة  •

قناة بينــــونــــــــــة  •

حمميــة املـــرزوم للصيــد  •

إعداد وتطوير برامج جديدة  •

أكادمييات وبرامج

أكــــاديــميــــة الشـــعـــر  •

فرقة أبوظبي للفنون الشعبية  •

إصدارات

جملـــــــة شواطــــئ  •

جملة شاعر املليون  •





إدارة وتنظيم





مهرجان الظفرة
زايد آل نهيان ويل عهد  الشيخ حممد بن  مهرجان سنوي يقام حتت رعاية صاحب السمو 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، وهو مستوحــى من الثقافة والرتاث. ويعترب 
املهرجان مبثابة حلقة وصل بني األجيال ومناسبة أساسية إلحياء الرتاث وتخليده يف الذاكرة 

وخلق الروح الوطنية يف األجيال الناشئة.

يسّلط املهرجان )مسابقة جمال اإلبل ( الضوء على دور اإلبل يف ثقافــــة وتراث دولة اإلمارات، 
ومسابقة  الشعبي  والسوق  اإلبل  مزادات  مثل  املصاحبة  الفعاليات  من  العديد  ويشمل 
التمور والشعر والتصوير الفوتوغرايف واملوسيقى الفلكلورية، ومسابقات للصقور والسلوقي 
واخليول والهجن، وأنشطة تراثية أخرى، املشاركة يف مسابقة جمال اإلبل مفتوحة للسالالت 

األصيلة من فئة االصايل واجملاهيم ،أما السالالت اخملتلطة فهي غري مقبولة.

فعاليات  إىل  لإلبل  بينونة  مزاينة  ضم   2015 عام  يف  للمهرجان  التاسعة  الدورة  شهدت  وقد 
مهرجان الظفرة، ومزاينة بينونة هي مسابقة حملية ملالك اإلبل من مواطني دولة اإلمارات 
العربية املتحدة. كما شهدت نفس الدورة افتتاح سوق مهرجان الظفرة الرتاثي الدائم ، الذي 
يعد أكرب سوق تراثي يف املنطقة الغربية، حيث يحظى الزوار بتجربة فريدة لالستمتاع بالرتاث 

اإلماراتي األصيل.





مهرجان ليوا للرطب
مهرجان سنوي يقام حتت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
لزراعة املزارعني  بني  الفنية  اخلربات  لتبادل  الرئاسة،   شؤون  وزير  الوزراء   جملس 
التميز  من  املزيد  إىل  اإلمارات  متور  بأصناف  ولإلرتقاء  الرطب،  أنواع  وأجود  أفضل 
ويشمل  الصحية  الطبيعية  باخلاصية  االحتفاظ  مع  ودوليًا  حمليًا  واملنافسة 
التوعية  إىل  تهدف  والتي  رطب،  ومزادات  مسابقات  من  بارزة  فعاليات  املهرجان 
النخلة وأمسيات  لتعليم األطفال حول كيفية رعاية  النخلة، ودورات خاصة  بأهمية 

شعرية وألعاب شعبية وغريها.





برنامج شاعر املليون
يقوم  التي  األوىل  املرحلة  مرحلتني:  من  يتألف  النبطي،  للشعر  مسابقات  برنامج  هو 
من خاللها فريق اإلنتاج بزيارة خمتلف البلدان يف املنطقة التي يتم االتفاق عليها من 
خالل جلنة التحكيم الختيار املتسابقني حيث يتم بث احللقات مسجلة يف هذه املرحلة، 
مباشرة  الهواء  على  وتبث  الراحة  شاطئ  مسرح  على  تقام  والتي  الثانية  املرحلة  ثم 
على قناة أبوظبي وقناة بينونة وعدد من الفضائيات العربية. يحظى الربنامج مبعدالت 

مشاهدة مرتفعة وجماهريية عريضة يف املنطقة.





برنامج أمـــري الشعراء
 2007 عام  من  أبريل  يف  الشعراء  بأمري  املعروف  الشعري  الربنامج  فكرة  استحداث  مت 
متاشيًا مع هوية إمارة أبوظبي التي تشكل الثقافة أحد أهم عناصرها يف عيون العامل، 
وتعترب مسابقة "أمري الشعراء” أكرب مسابقة ثقافية تلفزيونية على مستوى املنطقة، 
أكانت  ألوانها وأطيافها، سواء  الفصحى بكل  القصيدة  يتنافس على مضمارها شعراء 
القصيدة عمودية مقفاة كما عرفت منذ العصور القدمية، أو كانت ضمن النمط احلديث، 
متسابقني  الشعراء  أمري  برنامج  ويستهدف  التفعيلة.  قصيدة  أو  احلرة  القصيدة  منط 

من اخلليج العربي والوطن العربي كافة.





برنـــــامج الشارة الثقــــافــــي
برنامج مسابقات تراثي يعرض على شاشة “أبوظبي اإلمارات” وقناة بينونة خالل شهر 
للجمهور تشمل كافة ميادين احلياة  رمضان من كل عام، ويتضمن أسئلة موجهة 
الرتاثية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. ويهدف الربنامج إىل احملافظة على املوروث 
القدمية  باملصطلحات  الشباب  وتعريف  احمللية،  واللهجة  اإلمارات،  لدولة  الشعبي 

وإبقائهم مطلعني على تاريخ دولتهم.

وقــد حــاز متابعــة جماهرييــة واســعة يف العــامل العربــي، وقامــت العديــد مــن احملطــات 
الفضائيــة ببــث حلقــات الربنامــج، كمــا قامــت مبتابعــة وتغطيــة احلــدث إخباريــًا العديــد 

مــن  وســائل اإلعــالم واحملطــات العربيــة.

خالل شهر رمضان املبارك





مهرجان الغربية للرياضات املائية
هو مهرجان رائع ميتد 10 أيام ويضج باملغامرات واأللعاب املائية ويشارك فيه نخبة من 
الرياضيني العامليني. تتنوع أنشطة املهرجان بني الطائرات الورقية وسباقات املراكب 
التخييم املمتعة واحلفالت على الشاطئ، والعديد  الشراعية وركوب األمواج وأنشطة 
التزلج،  تشمل  التي  الرياضية  املسابقات  جانب  وإىل  األخرى.  واملفاجآت  األنشطة  من 
وكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية، يقدم املهرجان أيضًا حمطات الطعام 

االحتفالية فضالً عن "السوق” الشعبية إلرضاء ُمّحبي التسوق.





حممية املرزوم للصيد
تقـدم حمميـة املـرزوم للصيـد فرصـة البيـزرة األوىل مـن نوعهـا يف العامل لُعشـاق الصقـارة، 
والصيـد التقليـدي، حيـث ميكنهـم أن يعيشـوا جتربة تراثية سـياحية فريدة، مـن خالل توفري 

بيئـة مالئمـة وآمنـة للصقارين واملهتمـني باألنشـطة األخـرى ذات الصلة.

تقع حممية املرزوم يف املنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، وتبعــــد نحـــو ساعـــة بالسيارة 
عن مدينة أبوظبي، وتسـتقبل الزوار خالل موسـم الصيد )من نوفمرب حتى فرباير سـنويًا(، 

ملدة 7 أيام أسـبوعيًا، وذلك خالل فرتتني للصيد يف اليوم )صباحية ومسـائية(.

يتم استقبال الزوار ضمن فرق للصيد، بحيث يتكون كل فريق من 5 أفراد كحد أقصى برفقة 
صّياد حمرتف،  ويتم التنقل داخل احملمية عرب استخدام اإلبل حيث تعترب احملمية منتجعًا 
طبيعيـًا، ميكـن لـزوار احملمية اصطيـاد احلبارى واألرانـب، فضالً عن التجـول يف خمتلف أرجاء 

احملمية ذات املساحة الشاسعة والتي تقدر بـ923 كيلومرتًا مربعًا.

يتـم التنقـل داخـل احملميـة عـرب اسـتخدام اإلبل، وتقتصـر اإلقامة علـى اخليـم التقليدية،  
كمـا يتـم الرتكيـز علـى الصيـد بالصقور يف املقـام األول من خـالل  أطر الصيد التقليـدي دون 

االسـتعانة بأية أسـلحة مهمـا كانت.





تــنـظـــيم باملشاركة





املعرض الدويل للصيد والفروسية
هـو حـدث سـنوي نوعي تنظمـه أبوظبي، اسـتحق األهمية لتميـزه وجماهرييتـه، وارتقى 
إىل كونـه ظاهـرة ثقافيـة فنيـة تراثيـة بيئيـة ال يغيـب عنهـا الطابـع االقتصـادي الـذي ال 
بـّد عنـه لضمـان االسـتمرارية لـكل حـدث بغـض النظـر عـن نبـل أهدافـه، وهـذا مـا مّكـن 
املعـرض مـن حتقيقـه حيـث أصبـح حديـث املنطقـة بأسـرها وإمتـاز بعقـد الصفقـات 
والعقـود الضخمـة، ويف نفـس الوقـت كان السـعي للتوعيـة مبفهـوم الصيـد املسـتدام 
مـن أوىل اهتمامـات املنظمـني للحـدث، والذيـن يحرصـوا كذلـك علـى أن يخـرج املعـرض 

بأفضـل صـورة تليـق بإمـارة أبوظبـي واملكانـة التـي تبوأتهـا علـى املسـتوى العاملـي.

املعـرض بـات ميثـل فرصـة نـادرة إقليميـًا وعامليـًا للرتويـج للصيـد املسـتدام، ويشـكل 
ملتقـى لدعـاة احملافظـة علـى البيئـة ولهـواة الصيـد وللشـعراء والفنانـني، وال يخفـى 
املكانـة املتميـزة التـي يحظـى بهـا عـامل الصقـارة والفروسـية الرتاثـي لدى أهـل اجلزيرة 
العربيـة، حتـى غـدا رمـزًا حلضارتهـم يف املاضـي، هـذه احلضـارة العريقـة التـي جتمـع مـا 
بـني الرياضـة والشـجاعة والرجولـة وصـون البيئة والرفـق بالطري واحليوان، وهـي الصفات 

النبيلـة التـي ميـزت العـرب منـذ قـدمي األزمان.





مهرجان الصداقة الدويل للبيزرة
أكرث  أبوظبي حيث تشارك فيه وفود من  إمارة  أكرب املهرجانات املقامة يف  يعد من 
من 75 دولة ويعمل هذا احلدث على التعريف بدولة اإلمارات كدولة جنحت باجلمع بني 
احلاضر بكل تقنياته ومعطياته وبني املاضي بكل ما فيه من عراقة وأصالة وثقافة، 
مما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية ثقافية متميزة ليس على الصعيد احمللي 
الحتكاك  متميزة  بيئة  يوفر  ومما  العاملي،  الصعيد  على  وإمنا  فحسب،  واخلليجي 
ومتازج احلضارات والثقافات والتقاء الشعوب واملنظمات واألفراد املهتمني بالصقارة 

لدعم هذا الرتاث واحلفاظ عليه وتطويره.

ويتخلل املهرجان الذي يقام كل 3 سنوات منتدى دويل حول الصقارة يُقّدم فيه قرابة 
مائة خبري دويل وعامل ومتخصص بالصقارة أوراق عمل بحثية يف كل ما يتعلق بالصقارة 
واخلطط املستقبلية التي وضعتها اليونيسكو لصون الصقارة واستدامتها كرتاث إنساين.

 كمـا تتـاح للـزوار فرصــة متابعـة فعاليـات تراثـيــة وفلكلورية نــادرة متثـل 75 دولة من
خمتلف القارات.





احتفاالت العيد الوطني
حتـرص اللجنـة علـى املشـاركة السـنوية  يف احتفـاالت العيـد الوطنـي لدولـة اإلمـارات 
العربيـة املتحـدة مـن خـالل تنظيـم احتفاليـة تتضمن أوبريـت غنائي اسـتعراضي يُقدم 
يف املنصـة  اخلارجيـة  ملركـز أبوظبـي الوطني للمعـارض بأبوظبي.  وتهـدف االحتفالية 
إىل إبـراز اإلجنـازات والنجاحـات التي تزدهر بها الدولة،  ويشـهدها مواطنوها واملقيمون 
علـى أرضهـا، وكذلـك التأكيـد علـى عمق أواصـر الوحدة التي غرسـها قـادة االحتاد وعلى 
رأسـهم املغفـور لـه بـإذن اهلل تعـاىل الشـيخ زايد بـن سـلطان آل نهيان طيـب اهلل ثراه، 
والـذي سـار علـى دربـه صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة 

حفظـه اهلل وأصحـاب السـمو الشـيوخ حـكام اإلمارات.

كمـا تُـربز االحتفاليـة قيـم الوحـدة الوطنيـة بـني أبنـاء اإلمـارات، والفخـر بالتاريـخ العريق 
واجلـذور املشـرتكة، و الـوالء للقيـادة، واللحمـة الوطنية.ويشـارك يف االحتفاليـة العديد 
لشـرطة  العامـة  القيـادة  املسـلحة،  للقـوات  العامـة  القيـادة  منهـم  الشـركاء  مـن 
أبوظبـي، وجملـس أبوظبـي للتعليـم، ونـادي تـراث اإلمـارات، ومعهدأبوظبـي للتعليـم 
والتدريـب املهني.حتظـى االحتفاليـة  بحضـور مكثـف مـن املواطنـني مـن خمتلـف 
األعمـار، ويتـم نقلهـا علـى الهـواء مباشـرة علـى تلفزيـون أبوظبـي، وخمتلـف القنوات 

اإلماراتيـة احملليـة.





موسم  طانطان
باململكة  طانطان  موسم  فعاليات  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ُمشاركة  تأتي 
املغربية يف إطار جهود تعزيز احلوار والتبادل الثقايف واالحتفاء بقيم احملبة والتسامح.
ويتم تنظيم املوسم يف منطقة طانطان ، والتي كانت يف املاضي تستقبل عشرات القبائل 
خالل موسمها السنوي الذي ينظم على شكل احتفال كبري يجسد خمتلف مظاهر احلياة

الصحراوية بعاداتها وتقاليدها. وقد مت إحياء هذا املوسم بهدف احلفاظ على تراثه الثقايف  غري املادي ، ويف سبتمرب 2004  صنف 
موسم طانطان ضمن قائمة اليونسكو للرتاث الثقايف غري املادي لإلنسانية بهدف احملافظة عليه، وأصبح ينظم   سنويا.

وتهدف املشاركة اإلماراتية التي تشرف عليها اللجنة إىل إيصال الرسالة احلضارية والفكرية للدولة، وإبراز احلراك الثقايف لإلمارات الذي 
بالرتاث احمللي  تعزيزًا وفخرًا  تأتي املشاركة  كما  والرتاثي،  الثقايف  ثقة ملا قدمته يف اجملالني  العامل وحمل  أنظار  جعلها حمط 
دولة  وفد  مشاركة  بتنظيم  اللجنة  وتقوم  املميز.  املهرجان  هذا  فعاليات  جميع  يف  حاضر  اإلماراتي  الزي  وأن  خصوصًا  وترويجه، 
الهجن،  العام، واحتاد سباقات  النسائي  اإلمارات، واالحتاد  نادي صقاري  العديد من اجلهات احلكومية منها  بالتعاون مع  اإلمارات 
ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية، وصندوق خليفة لتطوير املشاريع، حيث تعمل كل هذه اجلهات على إبراز 
املمارسات الرتاثية لدولة اإلمارات من خالل الصور واللوحات والكتيبات املعروضة إىل جانب الفعاليات الرتاثية املتعددة واملتنوعة 

التي يشهدها املوسم.

فرقة  اليومية  والعروض  االفتتاح  حفل  خالل  تقدمها  التي  العروض،  جانب  إىل  والرتاثية  الفنية  األمسيات  املشاركة  تتضمن  كما 
أبوظبي للفنون الشعبية، ممثلة الفنون الشعبية اخملتلفة من عيالة بحرية وعيالة برية وحربية وفن الهبان وفن املالد وجلسة 
نبطية  شعرية  أمسيات  بتنظيم  الشعر  أكادميية  تقوم  كما  التغرودة،  لفن  ومؤٍد  والربابة  العود  مع  مغٍن  بصحبة  شعبية  طرب 
لتحاكي الرتاث بلغته العذبة لغة الشعراء التي ستبقى ناقلة لهذا اجلمال الرائع الذي يطلق عليه اسم الرتاث. ويشارك وفد اإلمارات يف 
مسرية تراثية بالزي الوطني حاملني علم الدولة يف سماء املغرب وذلك تأكيدًا على أن األزياء الرتاثية هي روح املهرجانات والفعاليات 
إبراز  يتم   الرتاث اإلماراتي والتعريف به.كما  الرتاثية من أجل صون  الهجن مسابقات اإلبل واحملالب  الرتاثية. وينظم احتاد سباقات 
عناصر الرتاث املعنوي العريق لدولة اإلمارات من خالل اخليمة الرتاثية التي مت تنفيذها يف مقر املهرجان والتي متثل جناح أنشطة 
دولة اإلمارات خاصة العناصر التي قامت اإلمارات بتسجيلها ضمن قائمة اليونسكو للرتاث اإلنساين غري املادي،  وهي الصقارة والسدو 
والتغرودة وإبراز فنون الطهي واحلناء واحلرف التقليدية مثل السدو والتلي. ويتضمن السوق ورش احلرف التقليدية اإلماراتية من 
خالل ورشة حرفة السدو، وورشة حرفة اخلوص، وورشة حرفة التلي إضافة لعروض األزياء الشعبية واحللي اإلماراتية. كما يتم عرض 

املأكوالت الشعبية اإلماراتية، واأللعاب التقليدية لألطفال.





أكادمييات وبرامج





أكادميية الشعر
تعتـرب أكادمييـة الشـعر بأبوظبـي أول جهـة أدبيـة متخصصـة يف الدراسـات األكادمييـة 
للشـعر العربـي بشـقيه الفصيـح والنبطـي وجـاءت فكـرة تأسيسـها اسـتكماال لالهتمام 
الـذي توليـه إمـارة أبوظبـي لـألدب والثقافـة مبـا يف ذلـك الشـعر الـذي يعـد مرجعـا مهما 
وأصيـال يف تاريـخ العرب. وعملت األكادميية يف برناجمها السـنوي على النهوض باألنشـطة 
الثقافيـة املتعلقـة باحلقـل الشـعري وتنظيـم حماضـرات ونـدوات بحثيـة وورش عمـل 

أدبيـة مبشـاركة نخبـة مـن الباحثـني واملهتمـني مـن خمتلـف دول العامل.

كمـا يتضمـن الربنامـج السـنوي ألنشـطة األكادميية إقامة األمسـيات الشـعرية خملتلف 
الشـعرية  العربـي عـالوة علـى اهتمامهـا بنشـر اإلصـدارات  الوطـن  أنحـاء  التجـارب مـن 
اإلبداعيـة منهـا والعلميـة. كما تعمل األكادميية على تأسـيس مكتبة عامة متخصصة 

يف دراسـات وإصـدارات الثقافـة الشـعبية مبختلـف أوجههـا وجماالتهـا .





فرقة أبوظبي للفنون الشعبية
العربيـة  اإلمـارات  دولـة  يف  الفـرق  أهـم  مـن  الشـعبية  للفنـون  أبوظبـي  فرقـة  تعتـرب 
مبجموعـة  بدايتهـا  يف  الفرقـة  واسـتعانت   ،2008 عـام  يف  الفرقـة  وتأسسـت  املتحـدة 
 مـن خـرباء الفـن الشـعبي يف الوطـن العربـي يف جمـاالت الفنـون احلركيـة واملوسـيقى ... 
احلركيـة  الفنـون  الدولـة املهتمـني يف جمـال  الفرقـة جمموعـة مـن شـباب  وضمـت 
التقليدية، وكان الهدف من إنشاء الفرقة هو التأصيل لكافة االشكال احلركية التقليدية 
وتقدميهـا بشـكل اسـتعراضي وبتشـكيالت متعددة داخل املسـرح بتعبرياتهـا احلركية 
ومالبسـها وإكسسـواراتها مـن بيئتهـا األصليـة، ومبـا تشـمله مـن عـادات وتقاليد من

خـالل اإلسـتعانة باملنهـج العلمـي ونقلـه إىل خشـبة املسـرح بعد إعـادة توظيفه، وتعتمـد الفرقة حاليًا علـى اخلربات اإلماراتيــــــــة 
يف جمـال التصميـم واملوسـيقى ويبلـغ عـدد أعضائهـا اآلن 50 عضـوًا، مت اختيارهـم طبقـا للمعايـري املناسـبة لهـذا العمـل وهـم 
جميعـًا مـن أصحـاب اخلـربة يف جمـال األداء احلركـي. ولقـد اهتم القائمـون على الفرقة بــتجسيد عناصر الثقافة الشـعبية مسـرحيًا، 
واسـتلهام فنـون البيئـة احملليـة وتصويرهـا علـى املسـرح مـن خـالل جمـع الـرتاث احلركـي واملوسـيقي السـتخالص أهم االشـكال 
احلركيـة املميـزة، وتوظيفهـا علـى خشـبة املسـرح واسـتخدام املوتيفـات اخلاصـة بالثقافـة التقليديـة واسـتخدامها يف تصميـم 
االشـكال االسـتعراضية والعـروض الفنيـة، وتقدميهـا باملشـاركات الفنيـة يف احملافـل اخملتلفـة مـن اجـل حتقيـق التواجـد الفنـي 
املعـرب عـن فنـون االمـارة وثقافتهـا العربيـة االصيلـة واحلديثـة مـن خـالل الربامـج والعـروض اخملتلفـة. أهـم الفنـون الشـعبية 
اإلماراتيـة ) التلقائيـة( التـي اسـتقت منهـا الفرقـة اعمالهـا:  فن العياله الربية، فـن العياله البحريـة، فن احلربية "الرزفـة"، فن الليوا، 

فـن اآلهـال ، فـن املالـد ، فـن الهبـان ، وفـن الطنبـورة "النوبان".جمـال االداء احلركـي.
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Abu Dhabi, globalising the local, localising the global
أبوظبي: أصالة الحضارة وحداثة الحياة
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جملة شواطئ
أطلقت أبوظبي جملة "شواطئ” يف عام 2007 كمطبوعة دورية تصدر باللغتني العربية 
واإلجنليزية من قلب البيئة الصحراوية ومياه اخلليج العربي الرائعة، لتكون منربًا عامليًا 
الرتاث والثقافة والبيئة والسياحة. ويأتي هذا  للعاصمة اإلماراتية، ولتحلق بها يف عامل 
املشروع الثقايف الرائد ضمن الدور الكبري والهام للجهود اإلعالمية النبيلة واسرتاتيجية 
القراء  إىل  املعلومة  إيصال  على  اجمللة  وحترص  عاملي،  ثقايف  ملركز  أبوظبي  حتويل 

وإثراء معارفهم والبحث عن اجلديد دومًا، ومبا يعكس اهتماماتهم وتطلعاتهم.





جملة شاعر املليون
تصــدر عــن أكادمييــة الشــعر التابعــة للجنــة إدارة املهرجانــات والربامــج الثقافيــة 
والرتاثيــة بأبوظبــي، كمجلــة شــهرية تعنــى باحلــراك الثقــايف احمللــي والعربــي، وبــاألدب 

ــعبي. ــوروث الش وامل

وجـاء إطـالق العـدد األول يف عام 2006 ضمن مشـروع مسـابقة وبرنامج شـاعر املليون 
للشـعر النبطـي، ولتشـمل اهتماماتهـا الشـعر الفصيـح يف أعقـاب إطالق املوسـم األول 

مـن مسـابقة وبرنامـج أمري الشـعراء لشـعر العربية الفصحى يف عـام 2007.





الشريك اإلعالمي الرسمي





قناة بينونة
بتفاصيل  يختص  ما  لكل  ترّوج  حملية  قناة  وهي   ،2013 عام  بينونة  قناة  تأّسست 
الربامج  أرقى  بث  يف  سّباقة  تزل  ومل  بينونة  قناة  كانت  فقد  اإلماراتي.  اجملتمع  حياة 
االجتماعية٬ الصحية٬ الرتاثية، الثقافية، والدينية الهادفة التي تعكس إرث دولة اإلمارات 

الراسخة. وهويّتها 

تدرك قناة بينونة أنّه ميكننا تعّلم الكثري من إصرار آبائنا وأجدادنا وقّوة حتّملهم، حيث 
أجمادنا  تسرد  التي  القصص  هذه  للقناة.  اإلعالمي  احملتوى  يف  عراقتهم  صدى  يرتّدد 
تردكم عرب قناتنا بطريقة ترفيهية إبداعية بهدف تقدمي املاضي املشرق ألجيال احلاضر.

وإضافًة إىل براجمها املنّوعة٬ تغّطي قناة بينونة أهم الفعاليات واملهرجانات الثقافية 
والرتاثية  الثقافية  والربامج  إدارة املهرجانات  للجنة  إعالمي  أبوظبي٬ وذلك كشريك  يف 

- أبوظبي.





البرنامج الزمني للفعاليات



يوم العلم

ينظم كل سنتينينظم كل سنتين

جناح دولة ا�مارات العربية المتحدة
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جناح دولة ا�مارات العربية المتحدة

احتفاالت
العيد الوطني

•   جملة شاعر املليون

•   فرقــــة أبوظبـــي للفنون الشعــبيــة

برامـج ومشاريـــع على مــــــــدار العام
•   جملة شواطـئ 

•   أكادمييــــة الشعـــــر                
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