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ينبض اليوم قلب أبوظبي التاريخي 
بالحماس مع برنامج متحف حي 

وعروض تجذب المشاركة في 
تجسيد للتنوع والغنى المميزْين 
لثقافة عاصمتنا وتراثها وتاريخها.





يوم في 
القصر

يركز “يوم في القصر” على الحياة اليومية 
للذين عاشوا في هذا القصر، حيث ينقل 

المعرض زواره من خالل روايات التاريخ 
الشفوي، والوثائق التاريخية، والصور 
الفوتوغرافية إلى فترة الخمسينيات 

والستينيات من القرن الماضي، وذلك من 
خالل استعراض حياة شخصيات مستلهمة من 

التاريخ، مثل المقيمين، والحّراس، والشخصيات 
األجنبية المرموقة التي زارت القصر.

معرض عدسة 
عبر الزمن

يقدم معرض “عدسة خالل الزمن” مجموعة من الصور التي 
التقطها مؤرخون ورحالة زاروا قصر الحصن إلى جانب مجموعة 

من الصور الحديثة ومجموعة صور التقطها فائزون بمسابقة قصر 
الحصن للتصوير الفوتوغرافي، حيث يكشف المعرض مدى تطور 

القصر على مر السنوات من خالل الصور.

فيلم المجلس 
االستشاري الوطني

يتم عرض فيلم وثائقي عن المجلس االستشاري الوطني يسلط 
الضوء على بدايات المجلس الوطني ابتداًء من الشيخ زايد األول 

وصواًل إلى الخطاب االفتتاحي للمجلس الوطني للمغفور له 
بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.



تجربة جولة 
تصويرية

تجربة مع...   
ذي هوست

تتيح تجربة جلسة التصوير في الحصن 
الفرصة الستكشاف التصوير الثقافي، إلى 

جانب استكشاف الزي التقليدي اإلماراتي، 
مع دمج مجموعة مختلفة من القطع بما 
يعكس الذوق الشخصي لصاحب التجربة.

في موقع خفي في قصر الحصن، 
ستجدون تجربة فريدة هي األولى من 

نوعها، اكتشف الموقع من خالل مجموعة 
من األدلة المبعثرة لتجد “ذا هوست” 

كافيه إماراتي

ورشات عمل
صناعة الشموع 

اصنع شمعة بعبير مميز يعّبر عن روح الحصن.

نفحات من الشعر

تعلم كيفية نظم الشعر تقدمها الشاعرة عفراء 
مستوحاة من روح الحصن وذكرياته.

صناعة البخور

تعلم كيف تصنع مزيج البخور التقليدي الخاص 
بك والمستلهم من العبق الذي يعّم أرجاء 

قصر الحصن.

جواز سفر تراث اإلمارات

ستتواجد محطات األنشطة المتعلقة بالتراث 
غير المادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة عبر 

مساحات المهرجان.

سيحصل األطفال على “قائمة تحقق” عند 
المدخل، وسيتم تحفيزهم ليزوروا أكبر عدد 

ممكن من المحطات.

الهدف هو دمج وإبراز عناصر التراث الثقافي 
غير المادي على امتداد الموقع. سيتم تعريف 
األطفال باألنشطة القصيرة كأفراد أو بشكل 

جماعي عندما يكون ذلك مالئمًا. 

تقاليد المجلس. تجربة القهوة. العيالة. العازي. 

الصقارة. الغوص على اللؤلؤ وصنع شباك 
الصيد. السدو والتلي والخوص.



استمتع بأجواء احتفالية في الهواء الطلق 
وسط عائلتك وأصدقائك بين أصوات 

ومشاهد آسرة لعروض موسيقية وعروض 
أداء واستعراضات فنية حية ستضفي 

حيويتها وإيجابيتها على حركتك وابتسامتك.



أقِبل إلى ساحة المهرجان واستمتع بـ: 

أداء خاص من “صوت اإلمارات” يوم 
26 نوفمبر – افتتاح نهاية األسبوع 

فنان إماراتي لّقبه جمهوره بـ”صوت 
اإلمارات”، سّجل نجاحات متعّددة 

وكبيرة على جميع األصعدة والمنصات 
المختلفة، محققًا مشاهدات عالية 

وتفاعل من جمهوره، ومحطمًا أرقامًا 
قياسّية في عدد الحضور في الحفالت، 

وعبر وسائل التواصل االجتماعي 
المختلفة.

احتفال باليوم الوطني اإلماراتي يؤديه 
فخر الوطن “حمد العامري” تكريمًا 
للوطن في يوبيله الذهبي يوم 2 

ديسمبر، العرض من تقديم المجمع 
الثقاف   يمّثل اليوم الوطني هذا 

العام مناسبة مميزة، وسيعتلي الفنان 
اإلماراتي الشهير حمد العامري خشبة 

مسرح المهرجان لتقديم حفل موسيقي 
حي تكريمًا لدولة اإلمارات في اليوبيل 

الذهبي لقيام اتحادها.

حفل غنائي 
لعيضة 

المنهالي

حفل موسيقي 
لحمد العامري

“بورياليس” 
القطب الشمالي

للفنان دان آشر، العرض من تقديم المجمع 
الثقافي 

يأتي الفنان السويسري دان آشر بتجربة 
مشاهدة الشفق القطبي )األضواء الشمالية( 

إلى المدن حول العالم. 

يعد تصميمه أداًء تقنيًا بقدر ما هو عمل 
فني، حيث تنتقل أشعة الليزر عالية الطاقة عبر 

جسيمات السحب لخلق مشاهد وهمية آسرة.

في 2-1 ديسمبر من 7 مساًء إلى 9 مساًء 

في 4-3 ديسمبر من 9 مساًء إلى 11 مساًء



لبطوالت القهوة العربية 2021 في 3 ديسمبر 
من 6:00 مساًء إلى 8 مساء

طالع قسم “تباُدل” للتفاصيل حول بطوالت 
القهوة العربية 2021

بطوالت 
القهوة العربية 

العروض التقليدية وعروض الصقارة 
وعروض فرقة الشرطة الجوالة اليومية  

العروض 
التقليدية



ادخلوا أرضًا ال يزال الوقت ثابتًا 
فيها، وعيشوا أجواء الماضي 

ضمن عروض ممتعة تعيد تمثيل 
حياة الماضي واستعراضات ِحَرفية 
وتجارب تعلم تفاعلية تحتفي بزمن 

أسالفنا الِكرام وأسلوب حياتهم. ث
را

ــــ
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السيارات 
الكالسيكية

استمتع بمشهد اصطفاف خمسين 
سيارة كالسيكية تحتفي بخمسين عام 

ذهبية على تأسيس دولة اإلمارات. 
تواصل في مشاهدة حية مع ثقافة 

المركبات في الماضي، وتخيل 
كيف بدت حياة المدينة عندما جابت 
هذه السيارات شوارعها قبل عقود 

من الزمن. 

شرطة قصر 
الحصن

التِق بالشرطة التي َحَمت الحصن 
وساكنيه، واستمع إلى قصصهم، 

وشاهد المسيرة التي كانوا يؤدونها 
في أرجاء الحصن بينما ينشدون أشعارًا 

تروي قصصًا عن الوطن. ثم التقط 
صورة تذكارية إلى جانب هذا المشهد 

التاريخي المهيب.  

فرقة الشرطة 
الجوالة

يعد التزامن الحركي والموسيقي لفرقة شرطة 
اإلمارات من أبرز مظاهر االحتفاء بالكثير من 

المناسبات الوطنية، لكنه يزدان بأبهى صوت 
وصورة في الحصن. ستضفي الفرقة الحيوية 

والحماس والطاقة واأللوان على امتداد فترة 
المهرجان – ابحث عن المؤدين المتجّولين بزيهم 

الرسمي. 



المتحف الحي
ال يمكننا الرجوع بالزمن إلى الوراء، لكن يمكننا 
استعادة إحساس حياة الماضي في مهرجان 

الحصن. ستتم إعادة تمثيل مشاهد تاريخية 
للحياة اليومية في عروض تضم ممثلين يرتدون 

أزياء تقليدية وبوجود دعائم ترسم صورة 
حية للروايات التاريخية التي عرفناها عن حياة 

الصحراء والواحات والساحل.

النعاشات
النعاشات أداء راقص تؤديه أربع 

فتيات على األقل يتمايلن برؤوسهن 
وشعرهن في تناغم وتزامن مع دقات 
الطبل إلى جانب آالت إيقاعية تقليدية 
أخرى. لهذا المشهد روح فريدة تستمد 

تأثيرها من تسريحات شعر المؤديات 
وفساتينهن الملونة واألجواء االحتفالية 

الخاصة التي تجعل من حضور رقصة 
النعاشات تجربة ال تنسى. 





التلي
التلي أسلوب فني يعنى بتطريز 

أطراف المالبس التقليدية. اكتشف 
كيف ُتستخدم الخيوط القطنية 

الملفوفة لتحويل المالبس العادية 
البسيطة إلى قطع بزخارف مذهلة.

المدرسة 
واأللعاب 
الشعبية

تجول في شوارع وأزّقة تعبق بتاريخها، 
وُزْر معالم ألبنية قديمة. اشعر بنبض 
قرية في أبوظبي قديمًا، وزر نسخة 

طبق األصل عن المدرسة األولى في 
مدينتنا. استكشف صفوفها الدراسية قبل 

االنطالق إلى ساحتها واالستمتاع بألعاب 
كانت تضفي مرحًا وبهجة على أوقات 

أسالفنا. 

بيت الزهبة

يحظى “بيت الزهبة” بشعبية كبيرة، 
ويمنح زائريه فرصة استكشفات التقاليد 
التي اتبعتها نساء اإلمارات سابقًا في 

تحضير العروس وردائها يوم الزفاف. 
يقع بيت الزهبة في الحي القديم، 

ويستحضر بمبانيه والمواد المستخدمة 
فيه صورة أبو ظبي وإحساسها في 

الماضي.



الحنة والعجفة
لطالما كانت الطبيعة مصدرًا غنيًا 

للمعرفة واالستفادة في الثقافة 
اإلماراتية – فقد عرف اإلماراتيون 
أسرار األعشاب وأوراق األشجار، 

وأتقنوا صناعتها واالستفادة منها 
تقليديًا. اكتشف كيف تطورت 

الحناء من استخداماتها الطبية في 
األساس إلى فّن للنقش على الجلد، 

وكيف يتم استخدام أعشاب وتوابل 
العجفة إلضفاء رائحة ومظهر مميزْين 

على الشعر.

الدخون وتلوين 
األقمشة

برع اإلماراتيون في معرفة األعشاب 
واألوراق النباتية واالستفادة منها؛ 

ومن ذلك مزج األعشاب وحرقها إلنتاج 
الدخون، وهو من أصناف البخور 

العطرية. اعرف كيف ألهمت الطبيعة 
صبغ المنسوجات باستخدام المكونات 

الطبيعية.



الحداد

صناعة الفخار

هذا مكان تمتزج فيه الحرارة بالخبرة 
والقوة والدقة، حيث يصنع الحداد 

المعجزات بتحويل المعادن غير المعالجة 
إلى أدوات وأسلحة وأواٍن مستخدمًا 

مهارات تاريخية يصل عمرها إلى 
5000 سنة.

كيف يمكن لكتلة من الصلصال أن تصبح 
طبقًا أو وعاءًا أو مزهرية أو منحوتة 

جميلة يمكن استخدامها واالستفادة 
منها؟ هنا ستجد اإلجابة، حيث يستعرض 

ِحرفيون بارعون المهارات والموارد 
األساسية الالزمة لتحويل المواد الخام 

الطبيعية إلى مصنوعات فخارية. 

البرقع
تقوم ٍحرفيات ماهرات باستعراض جميع 

المواد والتقنيات والمهارات الالزمة 
لعمل البرقع التقليدي دقيق التفاصيل. 

اعرف أكثر عن هذه الحرفة كجانب هام 
من جوانب التاريخ في اإلمارات وثقافة 

المرأة اإلماراتية. 

الدكان
تعيد هذه المساحة تمثيل جزء من حياة الماضي، وتصور مباني 

البقال ضمن لوحة من الحياة المجتمعية في أبوظبي القديمة. اشتِر 
كل ما تحتاج إليه من المواد الجافة بما فيها التوابل والسكر والحبوب 

واألعشاب والشاي والقهوة وغيرها. ادخل إلى المشهد واترك 
لحواّسك أن تستكشف أسلوب حياة من الماضي. 





السوق
بين عبق التوابل وملمس الحريرـ لن 

تجد مكانًا أفضل من السوق التقليدي 
لتغمر حواسك في تجارة المنطقة. 

هذه فرصتك لعيش األجواء المحلية 
بينما تتعرف على الِحرف والمالبس 

والمصنوعات اليدوية الجميلة 
التقليدية، والتي يتم صنع الكثير منها 

في المنطقة التاريخية من المهرجان 
حول قصر الحصن.

ميالس
جرب النكهات التقليدية في مقهًى 
صغير مزّين كمقصف إماراتي في 
الماضي. تفضل إلى هذا الكشك 

- وهو نسخة طبق األصل عن متجر 
محلي مشهور - لتشعر وكأنك تدخل 

إلى اإلمارات في بداية مراحل تطورها، 
وستقترب أكثر من التجربة بتذوق 

القهوة من الدلة التقليدية.





Al Nahma

صنع المركب 
الشراعي

يتألف كل مركب شراعي من مستويات 
مختلفة من المواد والِحرفية تختزل 

معرفة مجتمعية واسعة في جسم 
قارب. شاهد حرفيين يعملون على 

نسخة طبق األصل لسفينة غير 
مكتملة بينما يعيدون إحياء تقاليد من 

قرون مضت.

المركب الشراعي 
وفلق المحار

المراكب الشراعية جميلة عن بعد، لكن 
ال يمكن مقارنة ذلك بالشعور وأنت 
على متنها. اصعد إلى هذه المركبة 
البحرية القديمة، وشاهد عملية فتح 

المحار. قد تظهر لؤلؤة في أي لحظة، 
وقد تكون من نصيبك! وعلى أي 

حال، سيكون التشويق والحماس من 
نصيب الجميع.

المالح
قبل اختراع آالت التبريد، أمكن حفظ 
األسماك واألطعمة األخرى القابلة 

للتلف فقط من خالل التمليح أو 
التجفيف، وهي مهارات ال تزال 

مستمرة بوجود من يزاولها، ويمكنك 
رؤيتهم هنا بينما يستعرضون إرثهم. 

هنا يمكنك التعرف على عملية 
التمليح.

مصائد 
األسماك

ال تزال مصائد األسماك التقليدية، 
المعروفة محليًا باسم القرقور، 

مستخدمة إلى يومنا هذا، بما يشهد 
على تصميمها الذكي وفعاليتها الباقية 

على مر الزمن. أشبع فضولك بمشاهدة 
تقنيات النسج المتبعة.

شباك الصيد
يتطلب صنع شبكة صيد أكثر بكثير مما 
تتخيل، فقد كان حرفيو المنطقة بحاجة 
إلى عمل شباك متينة يضعون ثقتهم 

بها بينما يلقونها في البحر لجلب الغذاء 
للمجتمعات الساحلية. شاهد البحارة من 

ذوي الخبرة وهم يصنعون ويخيطون 
أنواعًا مختلفة من الشباك باستخدام 

األدوات التقليدية.



السالية
اقترب وشاهد كيف يلقي الصيادون المحليون 

شباكهم موظفين مهارتهم وخبرتهم في 
صيد األسماك بمختلف أنواعها وأحجامها. 

إلقاء شباك الصيد من المشاهد التي مّيزت 
ساحلنا عبر مئات السنين، وهو اليوم في 

متناول نظرك.

األشرعة
ال تتطلب صناعة األشرعة مهارة في 
الخياطة فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى 
مهارة في الرياضيات ومقدرة ِحَرفية 

متطورة. هنا يمكنك تتّبع هذه الحرفة 
بحذافيرها، بينما تشاهد الخبراء يقيسون 

األقمشة ويصنعون األشرعة لمختلف 
أنواع القوارب.

قوارب الشاشة 
والمجاديف

الشاشة هي قوارب تجديف صغيرة وشكل فني 
مصنوع بالكامل من النخيل.

شاهد عملية تشكيلها كاملة بدءًا من شجرة وصواًل إلى 
جسم قارب، وتعلم أي أجزاء األشجار واألدوات يتم 

استخدامها في صناعة أنواع مختلفة من القوارب كل 
حسب قدرة دفعه نحو البحر.

النهمة
في الماضي، قصد غواصو اللؤلؤ أفضل مواقع 

الغوص، وأنشدوا لإلبقاء على حماسهم وثبات 
إيقاعهم، ولم تندثر هذه الترنيمات المفعمة 

بالذكريات. استمع إليها بنفسك، وتخيل الشمس 
تتألأل على صفحة الماء بينما يتوجه الغواصون إلى 

عملهم بحثًا عن اللؤلؤ المكنون.



العيالة
العيالة جزء أساسي من التراث المحلي 
غير المادي، ويرتبط تكرارها بهذه الوتيرة 
التقليدية بالثقافة البحرية. كانت العيالة 

تؤدى على طول هذا الساحل كجزء 
من تقاليد الترحيب والتوديع المرتبطة 

بمغادرة ورجوع غواصي اللؤلؤ والبحارة 
اآلخرين. أما إيقاع الطبل، فيردد أصداء 

البحر القوية.

المقهى 
الساحلي

تذوق نكهات البحر في هذا المقهى الذي 
يقدم المأكوالت البحرية التي تحتفي 
بتراثنا. اكتشف كيف غّذت خيرات البحر 

السكان المحليين لعدة قرون. شاهد 
طريقة شواء السمك التقليدية، وتذوق 
نكهات مدخنة ألسماك طازجة تحضر هنا.





الصقور
أدرك أسالفنا الصفات االستثنائية 

لهذه الطيور المفترسة، وتعلموا تسخير 
مهاراتها الفريدة في الصيد؛ واليوم 

تعتبرالصقارة رياضة موقرة ترمز إلى قيم 
الشجاعة والشرف والنبل. تفضل بالزيارة، 

وشاهد هذه الطيور المهيبة عن قرب، 
وتعلم كيف اكتسبت أهمية بالغة في 

قصة دولة اإلمارات.

القهوة والربابة
كيف يمكنك تخيل الضيافة اإلماراتية بين الماضي 

والحاضر من دون القهوة والتمر؟ تعلم كيف تحضر مزيجًا 
فريدًا من أصالة الضيافة اإلماراتية التقليدية وكرمها 

على أنغام الربابة. 

استمع الى التغرودة، أحد أنواع الشعر التقليدي، أحد 
العناصر التراثية المفضلة في الثقافة اإلماراتية.

السدو والغزل
السدو شكل من أشكال النسج البدوي التطريزي 

ُيستخدم في صنع كل ما يحتاج إليه أهل البادية من 
خيام وسجاد وأحزمة وسروج للجمال وغيرها. استمتع 

بمشاهدة الحرفيين الخبراء بينما يستعرضون مهاراتهم 
في الغزل والنسج ويزّينون مصنوعات لالستخدام 

اليومي.

صنع الزبدة
تعرف على أهمية صناعة الزبدة 

وكيفية تأثيرها على الكثير من األطباق 
الشعبية. شاهد الطهاة وهم يخضون 

الزبدة بالطريقة التقليدية المحلية، 
وكيف يستخدمونها في السمن 

أو اللبن الطازج الذي يمكن بعد 
ذلك تحويله إلى جبن قابل للتخزين 

لفترة طويلة. 



المجلس
نرحب باألشخاص من جميع األعمار 

وبالعائالت وأطفالهم لمعرفة المزيد 
عن تراثنا من خبراء محليين. انضم 
إليهم في الخيمة البدوية لحضور 

درس عن فّن أداء العيالة في المجلس 
التقليدي. 

الرزفة
الرزفة رقصة احتفالية تعبر عن 

الوحدة، وُتقام في احتفاالت الزفاف 
والمناسبات الوطنية والخاصة األخرى. 
نشأت الرزفة في المجتمعات البدوية، 
ثم انتشرت في جميع أنحاء اإلمارات. 

يمزج هذا العرض اإلماراتي الشهير بين 
الشعر والرقص، وقد حلت العصي 
محل السيوف والخناجر فيها، بينما 
احتفظت بروحها وبقيمتها الرمزية 

الباقية على مر األجيال. 

اليولة
شاهد عرض أداء مباشر لرقصة تقليدية 

غالبًا ما تخصص لحفالت الزفاف 
واالحتفاالت التراثية. اليولة أداء تعبيري 

راقص مستلهم من رقصة الحرب، 
ويستخدم المشاركون فيه العصي 
واألسلحة بينما يتحركون في إيقاع 

موحد، مما يستحضر روح المعركة، ويمد 
المحاربين بالطاقة الالزمة لها. 



الجمال 
ومسيرة 

الجمال
تعرف على أشهر الثدييات المحلية - 
اإلبل - وشاهد كيف تتم تربيتها في 

المجتمعات.

كالب 
السلوقي

كان للسلوقي دور أساسي في حياة 
البدو وازدهارها، تمامًا كما الصقور. 
تعرف على نوعي كالب السلوقي، 
واستمع كيف أن سرعتها ومهاراتها 
وحواسها الدقيقة جعلتها من أمهر 

الصيادين، إذ أتوا باللحوم الطازجة من 
قلب الصحراء إلى نيران طهي أهلها.

الطهي 
التقليدي 

البئر
يتيح الوصول إلى المياه في البيئة 

الصحراوية إمكانية الحياة فيها. انظر عن 
كثب إلى بئر الطوي التقليدي المبني 

من النخيل والحجر، واكتشف كيف 
تمكنت األجيال السابقة من الوصول 

إلى المياه حتى في المناطق القاحلة، 
بما مّكن الحياة من االزدهار وسط 

الصحراء.

في كوخ الطهي التقليدي، 
ستستعرض نساء إماراتيات طرق 
تحضير باقة متنوعة من األطباق 

التقليدية الحلوة والمالحة مثل 
اللقيمات والرقاق والجباب ومحال زايد.





الماعز
لطالما شّكل الماعز موردًا صحراويًا ال يقدر 

بثمن نظرًا لوفرة منافعه واستخداماته 
التي أّمنت ألهل البادية الكساء والحليب 

والجبن. لكن هل سبق ورأيت هذا الحيوان 
األليف عن قرب؟ هذه فرصتك للقاء 
شخصية مألوفة في المنازل المحلية 

والتعرف أكثر على هذا الحيوان المميز.

الخوص
إليك فرصة مشاهدة المرأة اإلماراتية 
بينما تستعرض فن نسج النخيل الذي 

يبدأ بقطف األوراق وتجفيفها ثم 
نقعها وصبغها لتنسج بعدها في 

أشغال يدوية.

تجفيف 
سعف النخيل
استخدمت أوراق النخيل كمادة أساسية 
في الحرف اليدوية والبناء، وقد وجب 

تجفيفها قبل استخدامها في صنع 
عناصر أساسية. شاهد كيف يتم تحضير 

هذه المادة التقليدية لالستخدام بالشكل 
الصحيح من خالل عملية تجفيف خاصة.

ورشة عمل 
بيت العريش
تعرف على كيفية بناء منزل العريش 
التقليدي، وساهم في بناء جزء منه 

بنفسك. تتيح لك هذه الورشة الفرصة 
لتشاهد كيفية بناء جميع أجزاء المنزل 

من أجزاء شجرة النخيل بما فيها 
السقف الخارجي والسقوف الداخلية 

والعوارض والمزاريب. ال عجب أن 
النخلة تعرف بـ”شجرة الحياة”.



حديقة النباتات 
المحلية

هذا هو المكان األنسب لتعلم 
استخدامات وفوائد النباتات المحلية 
في المنطقة المتعلقة بالطهي أو 

الطب أو الجوانب العملية أو األغراض 
التزيينية فحسب. سيأتي بك فضولك 

إلى هنا، لكنك ستغادر بامتنان أكبر 
للطبيعة وبتقدير أكبر للبراعة البشرية 

في تسخيرها.

الخالب
تسلق األشجار باستخدام حزام من 

ألياف النخيل هو تقليد يجب أن تراه 
بأم العين لتصدقه. يمكنك التعرف 

على األدوات المستخدمة في صنع 
حبل الخالب وحماية الشجرة، وذلك 

بعد مشاهدة المختصين المهرة وهم 
يتسلقون مستخدمين هذا الحزام 

الطبيعي، ولم ال تستجمع شجاعتك 
وتجربه بنفسك! 

الحبال
للنخلة منافع عديدة منها توفير المواد 
المستخدمة في صنع الحبال المحلية. 

شاهد كيف يستعرض صانع الحبال 
التقليدي حرفته مستخدمًا يديه ورجليه 

في لّف األلياف وعمل خيوط قوية 
بالقدر الكافي لدعم األوزان الكبيرة.





ميرزام
تأتيكم شوكوالتة ميرزام بنكهات الكاكاو األصلية 
المصنوعة بشكل كامل هنا في اإلمارات وفقط 
باستخدام 3 مكونات طبيعية هي حبوب الكاكاو 

وسكر القصب غير المكرر مع لمسة من زبدة 
الكاكاو . ستمتع شوكوالتة ميرزام حواسكم 

ضمن مجموعة واحدة مصنوعة من حبوب تأتي 
مباشرة من فيتنام وإندونيسيا ومدغشقر وبابوا 

غينيا الجديدة والهند.

إسبريسو الب

إرث

تأسست إسبريسو الب على يد رجل األعمال 
اإلماراتي إبراهيم الملوحي في دبي بشغف مع 

كل فنجان قهوة تقدمه. تسعى الشركة الحرفية 
إلى إلهام عشاق القهوة والناس عامة بقهوتها 

المتخصصة المصنوعة بعناية وابتكار، بينما 
تجذب الجميع ليكونوا جزءًا من تجربة ال ُتنسى مع 

األصدقاء والعائلة.

يأتي مطعم إرث زواره بطعم إماراتي أصيل، وهو 
المكان الذي يقصده محبو المأكوالت والوصفات 

التقليدية التي تنتقل من جيل إلى جيل لتجربة طعام 
استثنائية، وهم في الوقت نفسه ذواقة إلبداع 

ومهارة الجيل الحالي من مواهب الطهي اإلماراتية.
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ستكتشف هنا كنوزًا ال تقدر بثمن 
من الحرف األصيلة، وستتعلم 

ممارسات لحرف يدوية يعود تاريخها 
إلى قرون خلت. كما ستشارك 

في ورشات عمل بإشراف خبراء 
سيختبرون مهاراتك المكتسبة، 
وستتعرف على أصول القهوة 

اإلماراتية في بيت القهوة.



كوستر الفخار

قم بتخصيص قاعدة كوب )كوستر( 
من الصلصال سريع الجفاف يحمل 

تصميمك الخاص.

الرسم على الفخار 

أطلق العنان إلبداعك أثناء تجريبك لتقنيات 
رسم مختلفة.

الطباعة بالجيلي

اكتشف سطح طباعة يختلف تمامًا عن المألوف 
يسمح لك بعمل تصميمات مذهلة متعددة 

الطبقات من المطبوعات واأللوان والتركيبات.

عجلة الفخار

تعّلم كيف تحّول الطين إلى أعمال 
فّنية متميزة!

أساور السدو 

اصنع لنفسك سوارًا بإرشاد أحد الخبراء 
من حرفيينا.

نحت الطوابع 

انقش تصميمك الفريد في المّطاط، 
لتختم بصمتك الخاصة على لوازم 

القرطاسية وغيرها.

ورشات عمل

محل “NOMAD” للتصاميم

يحتفي بالطقوس المستمرة لمغامرات الشتاء 
في أبوظبي، ويركز على مدى التطور الذي 

شهده تقليد التخييم في الصحراء عبر العصور.

سيختبر الزوار 3 خطوات لتعزيز تجربة تسوق 
مخصصة حسب الطلب:

حقيبة خوص “سدو”	 
خيارات متعددة ألحزمة متعددة االستخدامات 	 
حصيرة للرحالت	 
وسادة	 
حامل كوب 	 



ورشات عمل 
مركز الفنون
مرجان ملّون - استوديو الفنون -

لعمر 12 سنة فما فوق )تراث(

انضم إلى ورشة النحت العملية هذه للتعرف 
على أهمية هياكل الشعاب المرجانية للحياة 

البحرية، وتواصل مع هذه البيئة بالعمل 
اإلبداعي. سنصمم خالل ورشة عمل مدتها 

ساعة هياكل مرجانية صغيرة من مواد صديقة 
للبيئة يتم دمجها الحقًا في جسم مركب واحد 

يضم تفاصيل عمل مشترك واسع النطاق.  

ألعاب ال ُتنسى - مركز األطفال للفنون - 
لألعمار 4-12 )تباُدل(

تضم منطقة اللعب الغامرة هذه تجارب لصناعة 
ألعاب محّببة من مهرجانات سابقة. هنا يمكن 

لألطفال وعائالتهم المشاركة في ورش لصنع 
األلعاب واالستمتاع بها كالدمى والسيارات 

والقوارب ولعبة رأس الفرس.

اإلبداع في الخط الكوفي -
لعمر 12 سنة فما فوق )ُمعاَصرة(

كن جزءًا من “بيت الخط” أثناء مشاركتك في 
هذه الورشة، واختبر تجربة إبداعية معاصرة للخط 

العربي. هنا يمكنك تعلم أساسيات الحروف 
الكوفية وكيفية تركيب كلمة على “شبكة” 
ونقل الرسوم إلى عجين البوليمر. بنهاية 

الورشة، سيتم لصق اسمك المصنوع من 
الطين على صناديق أكريليك، لتأخذ معك تذكارًا 

منزليًا يحمل لمستك الخاصة.





متطوعو
الحصن

يفخر مهرجان 
الحصن بشراكته 

مع كل المتطوعين 
في الموقع:

ال يمكن أن يتم مهرجان الحصن من دون 
فريق متفاٍن من المتطوعين. من هذا 
المنطلق، جاء إنشاء برنامج متطوعي 
الحصن عام 2015 كجزء من تفويض 

دائرة الثقافة والسياحة، وذلك بهدف 
إشراك الشباب وبناء القدرات. تتألف 

المجموعة من طالب الجامعات والخريجين 
الجدد الذين يحملون شغفًا بتاريخ 

وثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ويبذلون كل طاقتهم ليعكسوا قيم اآلباء 

المؤسسين. 

كلنا شرطة
تمد مبادرة “كلنا شرطة” جسور التواصل بين شرطة أبوظبي 
وأفراد مجتمع أبوظبي لتعزيز ِقَيم السعادة واإليجابية واألمن 

التي ينعم بها جميع ساكني اإلمارة؛ وتستلهم المبادرة من 
رغبة قيادة أبوظبي في السير على خطى األب المؤسس 
الشيخ زايد – طيب الله ثراه – الذي أرسى دعائم األمن في 

دولة اإلمارات.

بصمة 
سعادة

تأسس فريق “بصمة سعادة” التطوعي في يوليو 
عام 2017 من قبل كادر شبابي متميز يمثل نخبة من 

الشباب المجتهد الواعي الفاعل في الخدمة المجتمعية. 
أطلق الفريق إماراتي المنشأ مبادرات مجتمعية 

تستهدف جميع فئات المجتمع، وشارك في مناسبات 
وطنية وعالمية؛ كما قام بتنظيم فعاليات لقطاعات 

حكومية وشبه حكومية في الدولة.
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اكتشف اإللهام في صوره 
اإلبداعية، واستكشف آفاق 

الممكن مع صّناع إبداع 
معاصرين بينما يواصلون 

مسيرتهم في تشكيل مستقبل 
حرفهم باالبتكار والتأويل الفني؛ 

وال تكتِف بالمشاهدة، بل 
شارك في رحلة ثقافية فريدة 
من نوعها عبر ورشات عملية 

وتجارب حية.



أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في 
أبوظبي بطوالت القهوة العربية في 
ديسمبر 2019، وذلك بناًء على النجاح 

الذي القته مبادرة بيت القهوة الهادفة 
إلى توثيق قيمة القهوة وحمايتها 

كعنصر أساسي في الثقافة اإلماراتية. 
ستستمر البطوالت في اختبار معرفة 

وإتقان المتسابقين من جميع أنحاء 
المنطقة في مجاالت مثل تراث القهوة 

واختيار وتحميص حبوبها وتجهيزها 
وأصول تقديمها للضيوف. تتميز 

البطوالت أيضًا بفئات خاصة بالتحميص 
باإلضافة إلى أفضل مشروب مبتكر 

بالقهوة العربية



ستصادف أثناء تجوالك في ساحة 
الصّناع مجموعة مذهلة من التركيبات 
الفنية والمتاجر المميزة. كما ستحظى 

بفرصة إلثراء معرفتك بحضور 
النقاشات والمحادثات التي ستدور في 

ساحة الصّناع، إلى جانب تعلم الِحرف 
في ورشات عمل متنوعة ومميزة تجمع 

الفّنانين بالحرفيين.



ننسج األمل: 
عمل تعاوني بين 

مبادرة فاطمة 
بنت محمد بن زايد 

وبيت الِحرفيين
تتعاون مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد مع 

بيت الِحرفيين لصنع سجادة مميزة في تمثيل 
رمزي لدعم دولة اإلمارات العربية المتحدة 

للشعب األفغاني. سينتج عن استخدام تقنيات 
نسج مختلفة سجادة مميزة محكمة النسج 

تعبر عن تآزر مجتمعين يعمالن يدًا بيد من أجل 
مستقبل أكثر إشراقًا. 



Initial Sketch

ورشات عمل 
وتركيبات فنية

زّين حقيبة قطنية باستخدام فضالت الطعام 
مع كيمياء األصباغ

يبحث العالم عن طرق للتقليل من هدر الطعام 
وجعل األزياء أكثر استدامة، لكن تخيل لو أمكننا 

الجمع بين هاتين المهمتْين! انضم إلى “كيمياء 
التوابل”، واصنع حقيبة قطنية قابلة إلعادة 

االستخدام من األصباغ المقطرة من بقايا 
الطعام. إليك فرصة التعرف على طرق الصباغة 
الطبيعية بالتغطيس الساخن المرتبطة بتقنيات 

صبغ شيبوري التقليدية.

جولة تصويرية لحركة الريح مع ميثاء حمدان

تشكل الرياح مشاهد دائمة التحول من حولنا. 
اكتشف قوى الطبيعة الكامنة فيها بإبداع في 
ورشة العمل هذه مع الفنانة والمصورة ميثاء 

حمدان. تعلم كيف تلتقط جمال الريح باستخدام 
الصور أو المنسوجات، بينما يتم اصطحابك في 
جولة مريحة حول الحصن أثناء استمتاعك بكوب 

من القهوة. كل ما ستحتاج إليه هو هاتف أو كاميرا 
وحذاء مريح، وطبعًا خيالك.

تجول في العالم الكيميائي للتوابل مع كيمياء 
األصباغ

تفضل بزيارة إلى العّطار الستكشاف كيفية 
استخدام التوابل اليومية من MENASA في 

الصباغة الطبيعية وصناعة األصباغ. تعلم تقنية 
العقد والربط في الصباغة، وطّبق ما تعلمت 

مستخدمًا التوابل لتزيين وشاح حريري سيصبح 
من أحب القطع في خزانتك.



قصة ُتروى من خالل المعدن مع نورا 
السركال

اسُتلهمت ورشة العمل هذه من 
العمل الفني الذي صّمم خصيصًا 
لمهرجان الحصن بعنوان “فضة”، 

وسيتم فيها صياغة قصة من خالل 
المعدن باستخدام تقنية صب الرمل. 

ستتعلم طرقًا جديدة في صب 
المعادن، وستطور فهمًا أكبر للحدادة. 

كما ستحصل في نهاية الورشة 
على قطعة فضية صنعتها بنفسك 

باستخدام تقنية صب الرمل.

صناعة تقليدية للصابون مع مبادرة 
فاطمة بنت محمد بن زايد 

تجول في تاريخ صناعة الصابون 
باإلحساس والتجربة في ورشة العمل 

هذه، وتعرف على التراث المرتبط 
باستخدام الزيوت والمكونات الطبيعية، 

وذلك قبل استخدام الزعفران وشراب 
التمر، لتصنع صابونًا طبيعيًا صديقًا 
لجميع أنواع البشرة خاٍل من األصباغ 

االصطناعية أو الروائح أو المواد 
الكيميائية.

سيلكسكرين مونوتايب مع يوشي

اكتشف نمط طباعة بسيط ومفيد يسمى النمط األحادي أو الطباعة 
األحادية، واستخدم طريقة سيلك سكرين في تنفيذ عملك الفني 
الخاص. هذه التقنية سهلة وممتعة ومالئمة لجميع المستويات. 

فقط حّرر إبداعك بينما تتعلم كيفية نقل لوحة مائية على ورق أو نسيج 
باستخدام شاشة شبكية.

األنسجة والذاكرة وصنع الصور البديلة 
مع مشاعل الساعي

هل كنت تعلم أنه يمكنك إنتاج صورة 
   ”Cyno من دون كاميرا؟ اكتشف

“typeوهي تقنية بديلة تم تطويرها 
قبل الكاميرات التي نستخدمها 

اليوم. احصل على صور فوتوغرافية 
أنيقة بوضع مواد على ورق حساس 

يتحول إلى لون مميز عند تعرضه 
ألشعة الشمس. سنقوم بتجربة 

مواد وتعرضات مختلفة لصنع قطع 
فنية فريدة يمكنك االحتفاظ بها بعد 

انتهاء الورشة.



أرشفة التاريخ: الذاكرة والجسد وما وراء 
الصور مع مشاعل الساعي 

في هذه الجلسة الحوارية، ستناقش 
مشاعل الساعي كيف تقارب أرشيفات 

المواد والصور الفوتوغرافية، وكيف 
تعيد تخيلها من خالل فنها. استمع إليها 
بينما تستكشف كيفية استخدام المواد 

األرشيفية للتنقل عبر الزمن وصنع 
روايات متخيلة، ملقية الضوء على 

عالقة الفن المعاصر بصناعة الصور 
التاريخية والذاكرة وتجسيد الماضي. 

ستتاح للجميع الفرصة لطرح أسئلتهم 
في نهاية الجلسة.

تفاصيل عمل منحوتة “كانت جدتي 
تمتلك وقتًا لذلك” مع عفراء الظاهري

انضم إلى الفنانة المحلية عفراء 
الظاهري بينما تروي تفاصيل إبداعها 

منحوتة “كانت جدتي تمتلك وقت 
لذلك”، وهو عمل مكّلف من “بيت 

الِحرفيين”، وسيصبح جزءًا من 
مجموعته الدائمة. ستكتسب من خالل 
هذه الجلسة فهمًا أعمق إللهام الفنانة 

وطريقة عملها.

 المحادثات
-





النسخة الثانية من مسابقة 
الحصن للطهي

كل التنوع والنكهات المميزة للمطبخ 
اإلماراتي متواجدة على أطباق هذه 

المواجهة الفريدة التي تستمر 5 أيام 

سيختبر المشاركون خاللها خّفتهم في 
إعداد أطباق لذيذة ومميزة، بينما يتابرون 

للفوز بجوائز رائعة 

رئيس لجنة التحكيم – مصّبح الكعبي
حكم - راجوبراساد بيلالي

حكم -  سلطان مانع سعيد العتيبة

من 26 نوفمبر – 1 ديسمبر

تقديم واستعراض تحضير األطباق 
التقليدية

 في 3 و 4 ديسمبر

محادثة حول المطبخ اإلماراتي 
المعاصر مع لويزا مارتن

)دراسات في الغذاء اإلماراتي(

 في 3 ديسمبر 

محادثة في تاريخ المطبخ اإلماراتي 
مع مريم المنصوري

)مقهى بوتيك مونتوك( 

في 4 ديسمبر

محادثة في تاريخ المطبخ اإلماراتي 
مع سلطان مانع سعيد العتيبة

)مطعم سرود يدوه(

 في 3 ديسمبر
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وجهة تنبض حيوية للصغار والكبار 
على حد سواء. يكّرس المجمع أعماله 

وأنشطته لرعاية الفنون واآلداب 
والثقافة، ويحتضن مكتبة أبوظبي 
لألطفال، حيث يطلق العنان للخيال 

عبر القصص وتأخذ العروض الممتعة 
مكانتها على المسارح.





الفنون 
البصرية

المجمع
المعرض األرشيفي للمجمع الثقافي

الُمجّمع هو االسم الُمحّبب الذي 
استخدمه السكان منذ فترة طويلة 

لإلشارة إلى مجمع أبوظبي الثقافي، 
والذي ُيعّد من بين أبرز مباني التراث 

الحديث في العاصمة. وفي هذا 
اإلطار، يروي هذا المعرض األرشيفي 

التفاعلي قصة الُمجّمع الثقافي 
وعدد ال يحصى من األشخاص الذين 
استمتعوا بما قّدمه، من خالل عناصر 

وصور ومقاطع فيديو منتقاة بعناية 
– بدءًا من وضع حجر األساس لفكرته 

ومفهومه من قبل المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان عام 1973 
وصواًل إلى إغالقه عام 2009 ومن 

ثم معاودة افتتاحه عام 2018 - كمركز 
ديناميكي للثقافة والتقاليد والمجتمع 

في أبوظبي.

جوجنهايم أبوظبي يقدم إحياء الذكريات 

سلسلة من عروض األفالم حول العمل 
الفني “الحب” )من سلسة محارم 

“2014” (  للفنان أيمن يسري ديدبان من 
مجموعة مقتنيات جوجنهاينم أبوظبي 
وبالتعاون مع “سينما عقيل” وتقييم 

المصري َم ُهوْجال-َكْلَفت.

محمد شبعة: 
الوعي البصري

يجمع هذا المعرض االستعادي – الذي ُيقام 
ألول مرة خارج المغرب بعد وفاة الفنان – بين 

لوحات محمد شبعا ومنحوتاته وأعماله في 
مجال فن الجرافيك ونماذج التصميم الداخلي 

والمواد األرشيفية، كما ُيسّلط الضوء على رحلته 
اإلبداعية من عام 1957 إلى عام 2012. يتم ذلك 

من خالل تقديم األعمال اإلبداعية التي أنجزها 
الفنان محمد شبعا خالل مسيرة حياته الفنية، 
والتي كان فيها رائدًا للفن المغربي المعاصر 

وحداثة الجنوب العالمي.
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غذاء للفكر: فكر 
إلحداث التغيير

أفالم

رشيد أرايين: شامييانا

ألول مرة في أبوظبي، شارك قسطًا 
من الراحة متجاوزًا الحواجز حول العمل 

الفني الرائد “شامييانا” الذي يمثل 
تجربة تفاعلية تهدف إلى جمع أشخاص 

من ثقافات متنوعة يتحدثون لغات 
مختلفة تحت سقف واحد، بينما 

يتناولون الطعام ويتجاذبون أطراف 
الحديث. كان أول ظهور لـ”شامييانا” 

في أثينا عام 2017، واليوم يأتي بها 
إلى أبوظبي رشيد أرايين - أحد رواد فن 

أحالم الصيف النحت التبسيطي في بريطانيا.   
واآليس كريم

في المطربان 
لميرنا بامية

رحلة إلى 
المريخ

وصفة لخوض تجربة ممتعة ومرحة 
مع العائلة واألصدقاء، حيث 

تستلهم هذه التجربة المبهجة من 
اآليس كريم وجميع نكهاته العديدة 

هذا الصيف. لذلك ندعوكم إلى 
االسترخاء، واالستمتاع بتجربة 
نكهات اآليس كريم المنعشة، 
والتقاط بعض صور السيلفي 

بين أنواع البوظة التي ال تقاوم، 
ومشاهدة األعمال الفنية 

المعروضة. ُتتاح المنتجات الرائعة 
ذات اإلصدار المحدود والمصممة 

من قبل المواهب المحلية لالطالع 
عليها وشرائها.

تّتسع حدود جسد الفنانة لتشمل جسد 
المرطبان الذي يّتسع بدوره ليشمل 
العالم. يطمح هذا الفيلم القصير، 

المولود من كنف الجائحة واإلغالق، 
إلى فتح مدخل على فضاء جديد 

للفكر والتفكر بقضايا تشمل الضائقة 
العالمية وطقوس الحماية الذاتية 
والتحول االجتماعي والتجديد وما 

يمكننا تعلمه من الثقافات البكتيرية 
لخلق مجتمعات في أوقات عدم اليقين 

واألزمات.

في مكتبة أبوظبي لألطفال 
تفّضلوا بالدخول، واربطوا أحزمة 
األمان، واستعدوا لالنطالق إلى 

المريخ؛ تحتفي هذه التجربة التفاعلية 
ببرنامج اإلمارات للفضاء وإنجازاته، 

وتأخذكم في مهمة تعبر الفضاء 
وصواًل إلى سطح المريخ. ستتخلل 
الرحلة أنشطة محفزة وصعبة على 

طول الطريق ومصممة لترفيه الركاب 
وإلهام جيل الشباب كي يحلقوا 

بأحالمهم إلى ما وراء النجوم.

عن رواد الفن التشكيلي اإلماراتي

تعرض هذه المبادرة السينمائية 
االستثنائية فنانين إماراتيين 

رائدين أثناء تواجدهم في منازلهم 
واستوديوهاتهم واألماكن األخرى 

التي تلهمهم، وتقتفي أثرهم وهم 
يتحدثون عن تجارب نشأتهم في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، إذ 
نتعرف على وجهة نظرهم حول بروز 
مجتمع الفنون اإلماراتي، والتحديات 

والفرص العظيمة التي رسمت مالمح 
تلك األيام األولى، وكيف لعبوا هم 
والمجمع الثقافي دورًا أساسيًا في 

تمهيد الطريق لمشهد الفنون المزدهر 
اليوم وفنانيه الموهوبين الناشئين.





مسرح المجمع 
الثقافي

-
رحلة من أبوظبي على طريق الحرير مع مسرح كركال 

الراقص

في يومي 3 و 4 ديسمبر من 8 مساًء إلى 10 مساًء

يعود مسرح كركال إلى المهرجان بإبداع جديد مع آخر 
مسرحياته التمثيلية الراقصة “رحلة من أبوظبي على 

طريق الحرير

شّكل “طريق الحرير” مسارًا تاريخيًا شاسعًا تواصلت 
من خالله شعوب العالم القديم وحضاراته ممهدًا بذلك 

الطريق لتبادل األفكار والوصول إلى تفهم قادر على 
استيعاب اإلنسانية بكل أطيافها.  

واآلن يجتمع مغنون وممثلون وشركات رقص من 
الصين والهند واإلمارات بدعم تجهيزات افتراضية 
ديناميكية وأزياء فخمة ومؤلفات موسيقية خاصة 

بالعرض تكريمًا لطريق الحرير وتهنئًة لدولة اإلمارات في 
يوبيلها الذهبي

غـاليـــة

نـــــون

مدرج المجمع الثقافي
-

في 26 نوفمبر من 8 مساًء إلى 9 مساًء

تجمع المغنية غالية بين عناصر موسيقى ريذم أند 
بلوز والهيب هوب وإليكتروبوب وإيندي والجاز؛ مما 

يشكل أسلوبها الفريد في سرد القصص.

غالية فنانة متعددة المواهب، فهي مغنية ومؤلفة 
وملحنة ومنتجة أعمالها الموسيقية الخاصة، 

وتعزف العديد من اآلالت )منها الطبلة والجيتار 
والبيانو(، وتتميز بصوت خشن توظفه كآلة مثالية 

في التعبير عن شغف حقيقي بالموسيقى.

تقيم غالية في دولة اإلمارات، وتؤمن بأن 
الموسيقى إحساس وليست مجرد لغة، وتغّني 

بالعربية واإلنجليزية والفرنسية والتركية واألرمنية 
واإلسبانية.

في 27 نوفمبر من 8 مساًء إلى 9 مساًء

تعد فرقة نون مشروعًا موسيقيًا تجريبيًا يمزج بين 
عناصر من الموسيقى الشرقية وموسيقى الجاز 
والروك متعددة اإليقاعات، وتمثل مقاربة صوتية 

للمواطنة العالمية والروح المعاصرة التي تميز 
اإلمارات، حيث نشأت نون. 

تتألف الفرقة من ثالثة عازفين ذوي خلفيات ثقافية 
وموسيقية مختلفة يؤدون موسيقاهم باستخدام 
الباص والطبل لوضع آلة العود الشرقية في إطار 
يستبدل صوت الجيتار األساسي المتوقع ضمن 

هذه التوليفة الموسيقية.

يتم دفع المزيج الصوتي الناتج عبر إحساس متدفق 
من إيقاعات الفانك جروف )إيقاعات نقرية إفريقية 
وهندية( تمتزج بتأثيرات إلكترونية. إذا كان يروق لك 
الصوت “الشرقي التجريبي”، فأنت حتمًا ستحب 

فرقة نون.



فريك
في 27 نوفمبر من 9 مساًء إلى 10 مساًء

يعد فّنان الراب ومقّدم االحتفاالت مصطفى 
إسماعيل من رواد موسيقى األندرغراوند في 
منطقة الخليج العربي. يلّقب الفّنان صومالي 

األصول بـ”فريك” وغالبًا ما يطلق عليه 
“عّراب موسيقى الدريل راب العربية واالبتكار 

الموسيقي”.

القت أعمال الفنان غزير اإلنتاج والمنتج والمخرج 
إقبااًل كبيرًا، ومن أبرزها “وال كلمة” التي 

أوصلته إلى المشهد الموسيقي العالمي 
ورّشحته للفوز بتكليف أعمال رفيعة المستوى 

منها كتابة أغنية لحملة أديداس التسويقية 
لفريق ليفربول التي ظهر فيها نجم كرة القدم 

الشهير محمد صالح.



أصوات من 
األندلس مع الفنانة 

السوبرانو إيزابيل 
كانيادا لونا

الـفـنـــــاء
-

في 25 نوفمبر من 8 مساًء إلى 9:30 مساًء

في إطار االحتفاء بتقاليد الموسيقى 
األندلسية العريقة، تقدم الفنانة السوبرانو 
إيزابيل كانيادا لونا لمحة عن ماضي إسبانيا 
العربي من خالل هذا العرض الموسيقي 

العبقري المؤثر والمستوحى من رؤى العلماء 
والشعراء. ُيفتتح الحفل الموسيقى بقصيدة 

من القرن التاسع لمؤلف الموشحات والشاعر 
األندلسي مقدم بن معافى القّبري. ويضم 

العرض موسيقى للعديد من الملحنين اإلسبان 
من حقب زمنية مختلفة؛ مبرزًا التراث الثقافي 

والموسيقي العربي.

رقص الكاثاك 
مع سوارشري 

شريدار 

النافورة
-

في 3و4 ديسمبر من 6 مساًء إلى 8 مساًء

تستخدم الفنانة سوارشري شريدار الرقص 
كوسيلة إلحداث تغيير بالتعبير عن القضايا 

االجتماعية الشائكة غير المعلنة. يجمع أداؤها 
التعبيري الراقص بين األناقة والرشاقة مع 
تحكم ودقة متناهيْين ضمن أساليب رقص 

الكاتاك، وهو أحد أشكال الرقص الهندي 
الكالسيكي الستة

نشأ فن الكاتاك داخل المعابد الهندوسية 
كوسيلة لتصوير روايات ملحمية من النصوص 

الهندوسية بتوظيف الشعر والحركة اإليقاعية

تعد سوارشري من أبرز المؤيدين للفن 
بشكله المعاص





اصنع صاروخ 
ماء

اصنع رجاًل آليًا

تعلم القص 
بالليزر

سيقوم األطفال بصنع صواريخ 
مائية بسيطة تستمد قوة دفعها من 

شرائط مطاطية.

سيدمج الصغار بين تخصصات متعددة 
لتصميم روبوتاتهم الخاصة.

سيتعلم األطفال االستخدام اآلمن 
والفّني لليزر لصنع أشكال وأشياء 

ممتعة ومميزة.

اصنع خوذتك 
الفضائية

تجول في 
الفضاء

سيصّمم األطفال خوذاتهم الفضائية 
أثناء ورش فنية ممتعة وسيزّينونها 

بأعالم أوطانهم.

سيتمّكن المستكشفون الصغار من 
التجّول في الفضاء بفضل اإلمكانيات 

المتقدمة والمدهشة للواقع 
االفتراضي



رة
َص

عا
لم

ا

استعراض آسر للثقافة المحلية 
المعاصرة متعددة األبعاد، 

حيث يمكن لجميع أفراد األسرة 
المشاركة في تجارب وأنشطة 
ممتعة عبر التصميم واألفالم 
والطهي والفنون بما يكشف 

عن أروع ما في أبوظبي 
اليوم وغدًا.



هرم سداسي من 
تصميم سيريل 

النسيلين
عمل سيريل لينسيلين 15 عامًا كمهندس معماري 

قبل تغيير مساره والتوجه إلى فّن عام هدفه تجاوز 
الحدود السائدة

تتألف منحوتاته من مادة يتم نفخها، وتجمع بين 
التكنولوجيا والفن، بينما تربط العلم بالطبيعة في 

أشكال هندسية متكررة

هنا يستخدم لينسيلين أشكال سداسية مكدسة لبناء 
هرم معاصر في محاولة لمحو الخطوط الفاصلة بين 

الحداثة والماضي.



أطلق العنان لخيالك مع مجموعة أفالم مختارة 
تقدمها شركة أفالم وترفيه حائزة على جوائز 

منشؤها أبوظبي. 

ُعد “إيمج نيشن” إحدى الشركات الرائدة 
الحائزة على الجوائز في قطاع صناعة المحتوى 

اإلعالمي والترفيهي، وقد اكتسبت سمعة 
رائدة في دفع حدود اإلبداع واالبتكار نحو 

آفاق جديدة. وتتمّثل رسالة الشركة في 
رفد صناعة المحتوى اإلعالمي والترفيهي، 
عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها 

إحدى الركائز األساسية التي تنطلق منها 
رؤية أبوظبي الطموحة نحو اقتصاد عالمي 

يتمتع بإمكانات المنافسة واالستدامة. 
وتتطلع “إيمج نيشن” إلى تمكين كافة 

الكوادر المشاركة في أعمالها، ليكونوا أوصياًء 
للثقافة وصّناعًا للتغيير





اقتربوا من فنون 
األداء المعاصرة 

مع مجموعة مختارة 
ومتميزة من مؤدين 

محليين
25 و27 نوفمبر و 2 ديسمبر  أمجد شاكر 

1 و3 ديسمبر أرقام 

26 نوفمبر، 2 و4 ديسمبر داني العريضي 

26 نوفمبر و 4 ديسمبر  دي جيه كاروهات 

25 نوفمبر و 2 ديسمبر  فريسي دانتي 

27 و 29 نوفمبر جندي 

30 نوفمبر و 1 ديسمبر جستين ايسيا فرانسيس هومر 

28 و 30 نوفمبر ليونيه مورفي 

4 – 27 نوفمبر و 3 ديسمبر  محيصنة 

28 نوفمبر و 3 ديسمبر حسني X راي 

26 نوفمبر و 29 نوفمبر  روني 

25 نوفمبر و 4 ديسمبر شيباني 



أمجد شاكر
أمجد شاكر مغٍن متعدد األوجه والثقافات، وهو 

عازف غيتار ومؤٍد موسيقي ُوِلد وترعرع في 
المملكة العربية السعودية في أحضان أسرة 
سودانية. وهو يقدم عروضًا ديناميكية تضم 

موسيقى “الهيب هوب”، والـ “دانس هول”، 
ومجموعة من المؤثرات األخرى. كما يؤدي 

باللغة اإلنجليزية إال أنه يغني أيضًا بلهجات 
عربية، من الخليجية والمصرية إلى اللبنانية 

والسودانية.

أرقام
يسعى أرقم جاهدًا إلى إحداث فرق من خالل 
الموسيقى اإليجابية وريادة األعمال الواعية، 

وهو مغني “سول” إماراتي شاب ُتجّسد 
موسيقاه روح دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

وفيها تلتقي القيم القديمة بالقيم الجديدة 
والتقدمية – كما تتفاعل إيقاعات “السول” 

القديمة مع اإليقاعات الجديدة، والكلمات 
المتجذرة في اإليجابية، والتأمل، والحب، والبحث 

عن الهدف.



يشارك فريزي دانتي في مشهد الهيب هوب منذ سنوات، 
وأدى دور “الدي جيه” لعدد ال حصر له من الفعاليات بما 

فيها “فايس” و”يوتيوب” و”نتفليكس” و “سول دبي” و 
مهرجان دبي للجاز وغيرها الكثير؛ يعّد خبيرًا متمكنًا في رباعية 
“الهيب-هوب دي جيه” وتقديم الحفالت و”البريك دانس” 

وفن الكتابة على الجدران “الجرافيتي”. كما أنه معروف 
باسم “األب الروحي لفن الشارع”، وهو مؤسس شريك 

لعالمته التجارية الخاصة “طربوش ريكوردز”.

داني العريضي
مغٍن ومؤلف أغاٍن لبناني-كندي حائز على العديد من الجوائز، 

حيث ُيؤلف داني موسيقاه األصلية الخاصة به وُيصدرها 
ويؤديها، كما اشتهر بتقديمه العروض االفتتاحية أمام عدد 
من أشهر الفنانين الموسيقيين في العالم. وكانت أغنيته 

األصلية “Fool for You” هي األغنية األكثر تنزياًل على 
أنغامي، بينما وصلت أغنية “Solo” إلى المرتبة الثالثة في 

مخططات “iTunes”  بمصر واألردن.

دي جيه كاروهات
متأثرًا بشدة بثقافة التسعينيات واألنواع الموسيقية العربية 
المختلطة والحياة اليومية في الشارع، ُيقّدم باسل الهادي، 

المعروف بين معجبيه باسم دي جيه كاروهات، أعماله الفنية 
المتميزة، وهو دي جيه شهير متعدد المواهب ومغٍن ومؤلف 

أغاٍن وملحن ومنتج موسيقى وصانع أفالم ومخرج إبداعي 
كما يتمّتع بأسس متينة في مجال األفالم والتمثيل اكتسبها 

من أكاديمية نيويورك لألفالم.

فريسي دانتي

جندي
ُيقّدم جندي أعمااًل فنية استثنائية مع 
مزيجه السلس من موسيقى الـ “آر 

أند بي” والـ “دانس هول”، وهو مغٍن 
ومؤلف حائز على جوائز مقره دبي، 

وتغرس طاقته المشعة الروح اإليجابية 
في كل مكان لتؤكد على أننا ما زال 

بوسعنا إيجاد قواسم مشتركة من خالل 
الموسيقى. وقد وصل صوته الفريد 
عبر موجات األثير من خالل اسطوانته 

المطولة األولى “1995”، والتي ضمت 
أغاٍن فردية تصّدرت قوائم األغاني مثل 

.”Midnight Love”و ”Dance Floor“



جستين
ينحدر جستن من دولة ترينيداد وتوباغو الكاريبية 
- مسقط رأس آلة الطبل النحاسي أو الـ”ستيل 

بان”، وهي اآللة التي يعزفها جستن الذي التقط 
ألول مرة عصّيها في سن السادسة، كما يؤدي 

موسيقاه بشكل أساسي كفنان منفرد وكجزء من 
مجموعات موسيقية مختلفة في ترينيداد ودبي 
والبرازيل مؤديًا أنواع موسيقية مختلفة تتضمن 

“الكاليبسو” و”السوكا” و”الريغي” و”الجاز” 
و”البوب”.

ليونيه مورفي
مغنية متعددة المواهب، ُولِدت في جنوب 

إفريقيا، وهي ُتقيم في دبي منذ سن 
العاشرة. ما من شٍك في أن ليون ميرفي 

تتألق على أي خشبة مسرح من خالل أدائها 
الغني بأغانيها الخاصة باإلضافة إلى إصدارات 
الغالف الجميلة. وهي تشتهر بصوتها الجميل 
وأسلوبها الذي يتنقل بسالسة بين موسيقى 
“البوب”،   و”السول”، و”الفلكلور”، و”الجاز”، 
كما تعمل دائمًا على مؤلفاتها األصلية الخاصة 

بين عروضها.

محيصنة 4
كانت فرقة محيصنة 4 دعامة انتقائية للمشهد 

الموسيقي المستقل في دولة اإلمارات العربية 
 ”A Memoir“ المتحدة لسنوات. حيث ُتعّد أغنية

التي قّدمتها الفرقة الموسيقية بمثابة الموسيقى 
التصويرية لنشأة وتجارب حياة المغني األساسي 

في الفرقة كرومويل أوجيدا. كما تغّص أعمال الفرقة 
بالحنين إلى أيام الطفولة في دولة اإلمارات، وهي 

غنية بكل العناصر الموسيقية، بدءًا من العينات 
والتوليفات، ووصواًل إلى خطوط الجهير واإليقاعات 

من الثمانينيات، حيث تأخذ المستمع في جولة ممتعة 
من موسيقي “البوب”، و”الفانك”، والموسيقى 

الهادئة، والكلمات الرشيقة.



شيباني
فنانة تقّدم موسيقى تنشر روح اإليجابية 

وتقّبل الذات، إذ تروي شيباني قصصًا 
غنائية عاطفية صادقة وخام. هي مؤلفة 

أغاني ومؤدية “آر أند بي” عراقية المولد 
نمت موهبتها في المملكة المتحدة 
من فنان غالف يؤدي لفنانين آخرين 

إلى صوت جديد وحيوي. تمثل شيباني 
موهبة مشرقة وواعدة في مجتمع 

الموسيقى اإلماراتي المتنامي.

روني
روني سركيس هو مغٍن وكاتب أغاٍن مقيم 

في دبي يشتهر بأدائه في المهرجانات 
الموسيقية والفنية والمجتمعية في جميع 

أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث ُيبِهج 
الجماهير بمزيج من األنواع الشعبية، بما في 

ذلك موسيقى الـ “أكوستيك”، والـ “إندي 
روك”، و”البلوز”. كما ُيقدم إصداره مؤخرًا 

 ”Fields of Green“ ألغنيته المنفردة األولى
صوتًا فريدًا ُيسّلط الضوء على موهبة الفنان 

ومنظوره المميز.

حسني X راي
ُيبدع الثنائي الديناميكي راي × حسني في الخلط بين 

الموسيقى العربية والغربية بطرق جديدة ومدهشة. ُيشار 
إلى أن حسني هو عازف عود، ومغٍن، ومؤلف أغاٍن عربي 

موهوب، في حين أن راي هو بطل الشرق األوسط في 
البيتبوكسير، حيث تترك إيقاعاته الحلقية، وحضوره القوي 

على المسرح، وعروضه المبهجة الجمهور في حالة من 
الذهول التام. وقد قدما معًا وبشكل مستقل عروض أداء 
رائعة في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة وعلى 

الصعيد الدولي.





استوديو الجود 
لوتاه للتصميم

البتار

اكتشف منتجات أنيقة من تصميم 
الجود لوتاه، وهي مصممة إماراتية 

حازت شهرة عالمية التباعها منهجًا 
معاصر في رؤيتها لألشكال واألنماط 

التقليدية. أسست لوتاه استوديو 
خاصًا بها عام 2014، وحافظت منذ 

ذلك الحين على شخصية فريدة تميز 
حرفتها بالتركيز على فكرة التناقضات 

في الشكل والوظيفة، إلى جانب 
تفسيرها تقنيات حرفية إماراتية عبر لغة 

تصميمية خاصة بالمصممة.

تمثل ماركة البتار أسلوب حياة مبني 
على أفضل التصميمات، وتقدم 

صنادل مصنوعة من أفضل المواد 
على أيدي حرفيين بارزين في مصانع 

النخبة اإليطالية. كما تحافظ أحذيتها 
الفريدة على طابعها الكالسيكي 

والمعاصر في آن منسجمة مع تراث 
دولة اإلمارات العربية المتحدة ومواكبة 

لالتجاهات العالمية لتأتيكم برفاهية 
تتناسب مع أسلوب حياتكم.

أساطير

أتلييه دي كريستال

أساطير استوديو لتصميم المنتجات وورشة إنتاج متخصصة في 
تقديم المصنوعات اليدوية المزينة بصدف عرق اللؤلؤ والمواد الخام 

األخرى، وجميعها مواد من داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
تأّسس استوديو أساطير على يد حفيد غواص لؤلؤ تقليدي وابن 

رائد أعمال، وُيقّدم رؤية معاصرة لصيد اللؤلؤ ويبث حياة جديدة في 
صدف عرق اللؤلؤ عبر سْبر دقيق للثقافة والتصميم.

يقوم Atelier Du Cristal بتصميم كل قطعة كريستال ضمن 
مجموعته، ويضمن أنها مصنوعة يدويًا وحصريًا. تتألف كل 

مجموعاته من الكريسال بنسبة %100، وبذلك يقدم المعرض 
لعمالئه تجربة هي األكثر حرفية ورقيًا ضمن مجالها.



آية – ذا آرت 
اوف ليفينج

إيزي أون ذا آيز

فريم

قامت المصممة السعودية لألثاث 
 AYA والمنتجات آية بيطار بتأسيس

التي تركز من خاللها على المزج بين 
التقاليد والحداثة. تقوم المصممة 

بصنع منتجات تجسد حوارًا ِحَرفيًا بين 
الشرق والغرب، وتحاول أن تستكشف 
من خالل قطعها الحدود الثقافية عبر 

مفاهيم تصميمية مثيرة لالهتمام.

تأسست عالمة “Easy on the Eyes” التجارية 
عام 2020، لتمثل مفهومًا لمتجر راٍق يجمع 

بين مجموعات القطع الكالسيكية وأخرى نابضة 
وحيوية من عالمات تجارية صاعدة. استكشف 

مجموعتها الخاصة بالمهرجان والمنّسقة خصيصًا 
ألصحاب الذوق األنيق المتميز بالجرأة والثقافة.

فريم مساحة فريدة لمجتمع على المستوى نفسه من التفرد 
ُتتيح الفرصة لتجربة نمط حياة واتجاهات موضة بطابع عالمي مع 
مواءمة مفاهيم الطعام والشراب والتسّوق. ُيقّدم أول مطعم 

متخّصص بالرامن في المنطقة أطباقًا أصيلة مصنوعة يدويًا 
بكامل خيراتها. فضاًل عن ذلك، تتعّزز التجربة الحسية من خالل 

القهوة والشاي من مصادر عالمية، كما ُتقّدم تجربة البيع بالتجزئة 
متعددة العالمات التجارية ماركات األزياء المرغوبة والعالمات 

التجارية ألزياء الشارع والمقتنيات الرائعة.

من: العرب
تهدف هذه العالمة التجارية اإلماراتية إلى 

الحفاظ على الثقافة المحلية وتطويرها من 
خالل عبير الشموع.

تعكس الروائح الزكية والمواد الخام 
المستمدة من المنطقة أصالة النكهات 

العربية والمنازل اإلماراتية التقليدية، 
وتحمل تأثيرات عديدة منها ذكريات جدة 

مؤسس هذه العالمة التجارية ووصفات 
البخور الخاصة بها.

يتم الحصول على هذه المنتجات 
المصنوعة يدويًا من مصادر محلية 100%، 

ويتمّيز كل عنصر بالِحرفية وبالتفرد في 
صناعة الفخار.



القار
ُتقّدم الغار تقليدًا يدويًا لصنادل الرجال 

المصنوعة بشغف وتفاٍن، وتصل 
الماضي بالمستقبل عبر تصميمات 

معاصرة باقية بمرور الزمن، وتضفي 
لمسات مميزة حصرية وأسلوب عصري 

على منتجاتها، بينما تستخدم مواد 
إيطالية عالية الجودة مصنوعة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

كان ياما كان
كان ياما كان هو بوتيك ذو مفهوم خاص من تصميم 
مة اإلماراتية فاطمة المحيربي متخّصص في  المصمِّ

تقديم قطع فريدة من نوعها مصنوعة يدويًا تغمر 
مرتديها بعالم األحالم والجماليات القديمة. ُتصبح القطع 

المعروضة والقصص التي تلهمها تمائم تحمل سحر 
قصصها عبر اإليمان بأن األشياء تتمتع بالقدرة على نقلنا 

نيلز – ذا موديرن بعيدًا نحو عوالم جمالية.
مانيكيور استوديو

تمثل ماركة nails® استوديو حديث للعناية باألظافر بدأ 
بتقديم خدماته لعمالئه المخلصين منذ 18 عامًا؛ واليوم 
يحدد االستوديو معايير جديدة للعناية باألظافر، وتتواجد 

أفرعه في أرقى المتاجر والمساحات التجارية في 
أبوظبي. تعكس العالمة التجارية أسلوبها الخاص من 
خالل تصاميمها الداخلیة األنیقة وتقنييها وأخصائيي 
التجميل فيها الذين يتمتعون بدرجة عالية من التدريب 

التأهيل في مجاالتهم. استمتعي بجلسة مانيكيور كجزء 
من جولتك في المهرجان ضمن تجربة ثقافتنا المدنية 

المعاصرة.



ناين باي ريم

ناين باي ريم عالمة تجارية محلية للعطور 
تستلهم من ذكريات الطفولة وتستمد أناقتها 

من تراثها اإلماراتي األصيل. وباستخدامها 
أجود المواد وتقنيات العالم القديم، ُتقّدم ناين 

باي ريم العطور العربية التقليدية األصيلة، 
بما في ذلك العود عالمي الشهرة والمتأصل 

بعمق في التجربة اإلماراتية.

بليسيه
بليسيه هي تجسيد للمسات النهائية 

المميزة للثنيات أو الطّيات على 
األقمشة، وهي عالمة تجارية محلية 
متخصصة في العبايات والجالبيات 

اإلماراتية، حيث تتميز بتطبيقها 
للتصاميم الحديثة القائمة على سمات 
إقليمية متوافقة مع اتجاهات الموضة 

العالمية.

مجوهرات روّية
“روية” عالمة تجارية لمجوهرات تستمد إلهامها من تأثيرات عائلية 
وتفاصيل جمالية عربية ومزيج ثقافي ومن إحساس فطري بالجمال 

واألناقة تمتلكه المصممة فاطمة الظاهري. أطلقت المصممة اإلماراتية 
على مجموعتها اسم امرأة مؤثرة هي جّدتها، وتهدف إلى تمثيل جيل 

جديد من تصاميم المجوهرات للحصول على قطع تحتفظ برونقها وجمالها 
مع مرور الزمن، وتعكس حرفية معاصرة جريئة في الوقت نفسه. 

مجوهرات سالمة خلفان
تتخذ العالمة التجارية لمجموعة سالمة خلفان من دبي وباريس مقّرْين لها، 

وتتميز مجوهراتها بِحَرفية عالية ودقة متناهية في التصميم. ُتصاغ كل قطعة 
لتليق بامرأة شجاعة تمتلك حّس المغامرة والشغف بالثقافة. هي عالمة تجارية 
حائزة على جوائز تبقي آفاقها منفتحة على اإللهام من حول العالم، لتبدع منه 

قطعًا جميلة تحتفظ بقيمتها على مر الزمن.



سايد نوت 
تقديم استوديو 

الجود لوتاه 
للتصميم

يقدم استوديو المصممة الشهيرة الجود 
لوتاه، مشروع SideNote حيث يتم تصميم 

نقوش رسمية ومطبعية راقية لمنتجات 
جلدية مثل الحقائب والكتب وغيرها الكثير. 

اكتشف كيف توفر هذه العالمة التجارية 
مساحة للتجربة تمنح المصممين الوقت 
لرسم رؤاهم اإلبداعية على منتجات قد 

تصبح من المقتنيات المفضلة لديك.

ذا أوه للمجوهرات

توكا أوربان ستور

تمّثل O ماركة مجوهرات راقية تبتكر تصاميم 
تحتفي بثراء الماضي وبساطة الحاضر 

وآمال المستقبل مستخدمة الذهب والماس 
وأحجار كريمة وشبه كريمة. تمتلك تصاميم 

مجوهرات O مفاهيم قوية تحول المجوهرات 
إلى قطع فنية بجماليات معاصرة وخالدة في 

الوقت نفسه.

متجر توكا اربان ستور هو تجربة بيع بالتجزئة لها 
مفهومها الخاص، إذ يحيطكم بمجموعة جديدة من 

المصممين العصريين، والقطع الحصرية، والمنتجات 
العصرية التي تشمل طيفًا متنوعًا من المالبس 

والحقائب واإلكسسوارات الرائعة، وكذلك مجموعة 
متنوعة من الفنون، والحرف اليدوية، والعناصر 
محدودة الصنع، حيث تعثرون فيه دومًا على ما 

تحّبون وتشتهون ألنفسكم أو على الهدية المثالية 
لشخص مميز. 





BurGo

العريش

أبتيتيود كافيه

BRDG

يقدم العريش تجربة طعام لبنانية بامتياز في 
أبوظبي، وقد نجح على مدى سنواته الثالثين 

في إتقان فن مأكوالت الشارع اللبناني 
الشهيرة. حافظت هذه العالمة التجارية 

اإلماراتية على الطرق التراثية األصيلة في 
تحضير هذه المأكوالت، مع التزامها باستخدام 
المكونات الطبيعية المغذية، إلى جانب إدخال 
مكونات معاصرة عليها. ولرّبما يكمن سر نجاح 
العريش في مزيج الصلصات الفريد من نوعه 

الذي يميز أطباقه المتوارثة عبر األجيال التي 
تحتفظ بنكهات ستبقيها مميزة جياًل بعد جيل. 

لهذا المقهى والمطعم طابع مميز 
ومريح كواحة تشعر زوارها بالراحة 

واالسترخاء. 

تفضل بالزيارة، وجّرب البيتزا المخبوزة 
على حرارة 400 درجة والمصنوعة من 

عجينة مخّمرة باردة ُتحّضر طازجة كل يوم 
من ثالثة مكونات فقط - بما في ذلك 
مكّون واحد من مصدر محلي مصنوع 

خصيصًا للمهرجان!

المفهوم مستوحًى من تنّوع مدينة 
نيويورك – المدينة التي تحتضن أكثر من 
4 ماليين موهبة قصدتها من جميع أرجاء 

العالم، وتعمل فيها بشكل مستقل. واحتفاء 
بالتشابه في البنية اإلبداعية العالمية بين 

أبوظبي ونيويورك، قامت BRDG ببناء 
كشك ممتع لتفعيل النشاط المجتمعي 

في مهرجان الحصن، حيث يتم تقديم 
القهوة والطعام، إلى جانب أنشطة التصوير 
الفوتوغرافي وبيع المنتجات من تجار التجزئة 

المحليين.

ديالوج
“ديالوج” أكثر من مجرد مطعم 

ومقهى: هو مقصد لفنون الطهي 
والمحادثات الجيدة.

هنا تختبر التزامًا يضيء المساحة 
بتقديم الطعام الفاخر والمعكرونة 

الطازجة، ويضفي دفئًا بدعوة للتحاور.



يأتي مطعم إرث زواره بطعم إماراتي أصيل، 
وهو المكان الذي يقصده محبو المأكوالت 

والوصفات التقليدية التي تنتقل من جيل إلى 
جيل لتجربة طعام استثنائية، وهم في الوقت 
نفسه ذواقة إلبداع ومهارة الجيل الحالي من 

مواهب الطهي اإلماراتية.

If You Know إرث
You Know

كرك كلتشر
تخيل لفافة براتا محشّوة بالنوتيال أو الجبن والقشدة 

والعسل. أو قد تفضل سمبوسة أو باكورا نباتية. 
لربما أنت في مزاج لكوب من السي المانجو أو 

الكركديه مع بذور الرمان.

إذا كانت أي من هذه الوجبات تفتح شهيتك، اقصد 
هذا المكان ألشهى مأكوالت الشارع الهندي، وتناول 

وجبة سريعة بطعم سيدوم طوياًل ...

هاوس أوف 
بوبس

تحّضر “House of Pops” مثلجات فاكهة طبيعية 100% 
خالية من السّكر المكرر؛ وباعتبارها ماركة اآليس كريم األولى 

والوحيدة الخالية تمامًا من مواد التعبئة والتغليف البالستيكية، 
تلتزم هذه العالمة التجارية بالتغذية الطبيعية، وتعتمد أساسًا 

نباتيًا من دون مواد حافظة أو ملّونة.

 If You Know You“ ضفي مقهى
)know“ )IYKYK نكهة جديدة على ثقافة 

القهوة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بغموض وتفرد يشبه اسمه، كما يتعاون 
شهريًا مع عالمات تجارية إماراتية وعالمية 

ناشئة لتوسيع نطاق رحلة إبداعه ولدعم 
المواهب المحلية وتقديم مشروبات 

وتجارب ال ُتنسى



تأتيكم شوكوالتة ميرزام بنكهات الكاكاو األصلية 
المصنوعة بشكل كامل هنا في اإلمارات وفقط 
باستخدام 3 مكونات طبيعية هي حبوب الكاكاو 

وسكر القصب غير المكرر مع لمسة من زبدة 
الكاكاو . ستمتع شوكوالتة ميرزام حواسكم ضمن 
مجموعة واحدة مصنوعة من حبوب تأتي مباشرة 

من فيتنام وإندونيسيا ومدغشقر وبابوا غينيا 
الجديدة والهند.

مورسيل

بوك سان

سموكينج باريل

يقدم هذا المطعم مزيجًا ال مثيل له في اإلمارات 
يجمع تقاليد هاواي باليابان مستوحيًا من سمك 

المكعبات )بوكي هاواي( والوجبات اليابانية الخفيفة. 
سواء كنت من محّبي السوشي والساشيمي، 

أو من عشاق لفائف فولكانو رولز أو الرامن نودلز، 
ستجد هنا ما يرضي ذوقك ويمتع حواسك. 

إذا كنت من عّشاق حفالت الشواء، فحتمًا سيجذبك 
مطعم Smoking Barrel الذي يقدم نصف رطل 

من لحم الصدر المدّخن أو نقانق كوريزو البقرية مع 
كل وجبة. 

تأتي كل قطعة لحم داخل شطيرة، ولضبط 
المذاق، يضاف إليها سلطة كولسلو التفاح 

وسلطة البطاطس.



تمثل “وايلد آند ذا مون” توجهًا بدأته قبيلة من عشاق 
الطعام والطهاة وخبراء التغذية والمعالجين بالطبيعة، وذلك 
من منطلق إيمانهم بأن الطعام يجب أن يكون “فيه خير لك 
ولكوكب األرض، مع احتفاظه بلذته.” هو طعام تم تحضيره 
بأناة وتماٍش مع نبض المدينة، لتستمتع بكل قضمة بينما 

تبقى منسجمًا مع إيقاع الطبيعة.

ذا جانغ

Top IT

 Susan’s Baking
Company

الكورنودغ” من صنع “ذا جانج”، وهذه 
فقط نصف الحكاية، إذ تغطي قائمة 

الطعام األمريكية كل النكهات مع عالم 
من اإلضافات اللذيذة.

سواء أردت وجبتك في شطيرة أو في 
طبق، ستتمنى لهذه الوجبة السريعة 

أن تدوم طوياًل!

يقدم مقهى Top IT Cafe مزيجًا فريدًا 
للمأكوالت السريعة مستلهمًا من 

اإلضافات المبهجة والمفاجئة على 
المأكوالت والمشروبات في أكشاك 

الطعام في مدينة البندقية اإليطالية. 
جّربوا قائمة طعامنا اللذيذة من المالح 

والحلو – وكّملوها بإضافات ذات 
مذاقات شهيرة!

انتقلت سوزان للعيش في اإلمارات في الثمانينيات، ولمست فجوة 
في السوق مألتها بافتتاح “مخبز سوزان - المخبز الوحيد الذي يقدم 

الحلويات األمريكية الكالسيكية لسكان اإلمارات.

تستخدم سوزان وصفات عائلية أصيلة ومكونات طازجة فقط، 
وتصنع منها قصصًا من الزبدة والطحين والبيض والسكر واإلضافات 

الحلوة، وتقدمها بحب وشغف مع فنجان قهوة محضر من حبوب 
القهوة الطازجة.

مرتْين برغر

وايلد آند ذا مون

راب ذات كافيه

مطعم جديد مستوحًى من موسيقى الهيب 
هوب وروح المدينة. يجمع المكان بين الرقي 
والبساطة في أجواء مريحة مثالية للعائالت 

واألصدقاء.

تمتزج في هذا المطعم الصغير مجموعة نكهات 
وتقنيات طهي حديثة بهدف تقديم مفهوم 

جديد لتجربة مطاعم البرغر والبيتزا.

بين األجواء النابضة بالحيوية والنكهات المميزة، 
ستختبر ضعف المتعة هنا!

مقهى مريح يقدم تشكيلة شهية من اللفائف المبتكرة 
والسلطات واألطعمة المفيدة الخفيفة على المعدة 
والقهوة المتخصصة اللذيذة. تتميز قائمة األطعمة 

والمشروبات في راب ذات كافيه بلمسة عصرية وصحية 
على المأكوالت الكالسيكية والرائجة التي ُتحّضرها يوميًا من 

المكونات الطازجة.






