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مـهــرجـــان الــتـــــــــــراث
الـــبــــــــحــــــــــري



احـتـفــاء بـالــثـــقــــافــــة 
الــبــحــــريـــــــة

ِحـــرف وثــقـــافـــة وألـــــّذ 
األطــبــاق الـبـحــريـــة

يأخذ البحر موقع القلب في ثقافة أبوظبي ومجتمعها واقتصادها، فهو دائم الحضور بمياه تحتوي جزرنا وتحتضن غابات 
القرم في خليجنا على مد البصر. وأكثر. هي مصدر دعم لغذاء وبهجة وسالم وفرح كل من يسكن هذه األرض.

لطالما ارتبطت تقاليدنا الثقافية بشكل أساسي بالبحر، فقد كان الصيد مصدراً أساسياً لغذاء وتجارة شعبنا الذي غاص 
بطموحه إلى األعماق بحثاً عن لؤلٍؤ ثمين أتى بالرخاء على مدينتنا وزيّن مجوهرات العالم لعدة قرون. هذا العام ندعو 

جميع ساكني أبوظبي وزّوارها للتعرف بالتجربة على تقاليد أصيلة وابتكارات جديدة تكسب ثقافتنا البحرية طابعاً فريداً 
من نوعه. 

أهالً بكم إلى مهرجان التراث البحري، حيث نحتفي بقصتنا مع البحر.

هنا ستتاح لكم فرصة نادرة لالقتراب من الثقافة اإلماراتية البحرية والتفاعل معها في مكان واحد يقدم استعراضات 
ِحرفية وورشات عمل وعروض أداء حية ومأكوالت شهية وقصص غامرة والكثير غيرها– هنا أيضاً ستتعلمون تقنيات 

جديدة تفيدكم في حياتكم اليومية.



خــريـطـــة الـمــوقــــع



أسـعــار الـتـــذاكــــر 

الـســالمـــة واالسـتــدامـــة

يلتزم مهرجان التراث البحري بالحفاظ على التنوع البيولوجي للمحيطات والترويج لشواطئ وبحار نظيفة. لذلك نرجو منكم 
مساعدتنا في التخلص بعناية من نفاياتكم الشخصية واالنتباه ألي ملوثات أخرى. وفي ما يتعلق بالصحة والسالمة، 
نود أن تطمئنوا إلى أن المهرجان يتبع تدابير صارمة بشأن  كوفيد عبر نظام المرور األخضر الحكومي حرصاً على سالمة 

الجميع. الرجاء مراجعة التفاصيل على تذاكر الدخول قبل زيارة المهرجان.

الــدخـــــــول
ً للصغار )5-11 عاماً( 15 درهما

ً للكبار )12 عاماً فما فوق( 30 درهما

لشـــراء تذكرتـــك، اضغـــط هنـــا

https://abu-dhabi.platinumlist.net/event-tickets/82982/maritime-heritage-festival/ticket-office?id_event_show=756968


أبــــــــــــرز
الــــــبرامــــــج



ســـوق الــصــيـــاديــــن

األلــعـــاب الــشــعــبــيـــــة 

سـبــاق أبـوظـــبي لــقــــوارب 
الــتــجـــذيـــف الــــتراثــيـــــة

تتميز أبوظبي، كما كل ثقافات العالم، بألعاب وبطوالت رياضية نشأت معها ورافقتها عبر العصور، 
ويستضيف مهرجان التراث البحري بطوالت األلعاب الشعبية ينظمها نادي تراث اإلمارات يومياً، حيث 

ستشاهدون مختلف الرياضات الشعبية ومنها المطارحة )المصارعة( والتبّة التي تشبه البيسبول اليوم، 
لكن باستخدام مضرب من سعف النخيل وكرة من التمر، إلى جانب غيرها من األلعاب التقليدية الشائقة، 

فال تفوتوها. 

يـومـيــًا - ابتداًء من 4.00 مساًء 
الـمــكــــان: األلعاب الشعبية

يأتيكم نادي تراث اإلمارات ببطولة التجذيف في مهرجان التراث البحري مع خمسة سباقات )40 قدماً( على مدى 
عشرة أيام. انضموا إلى النواخذة )أصحاب القوراب( على الشاطئ، وشجعوا الِفرق بينما تتنافس للوصول إلى 

النهائيات، أمالً في الحصول على لقب البطولة يوم االحتفال بالفائزين في 26 مارس.
 

18و 20 و 22 و 24 و 26 مارس - 5:30 مساًء
الـمــكــــان: األلعاب الشعبية

يزاول مجتمعنا من صيادي األسماك مهارات تقليدية كانت ومازالت تغّذي مدينتا بأجود خيرات البحر. 
بالتعاون مع جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي األسماك نلقي الضوء على هذا اإلرث الغني من خالل مزاد 
األسماك وسوق األسماك الطازجة وأمهر الطهاة وألمع منتجي المأكوالت البحرية وورشات تنظيف وتمليح 

وتتبيل األسماك. 

يـومـيــًا - ابتداًء من 4.00 مساًء 
الـمــكــــان: سوق الصيادين



نـهــائــيـــات بــطــولــــة 
الــشـــرطـــة لــأللــعـــاب 

الــــتراثـــيـــــة
ترقبوا نهائيات بطولة الشرطة لأللعاب التراثية ضمن احتفاالت اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية. سيشتد التنافس 
بين الفائزين من رأس الخيمة والعين ودبي، حيث امتازت األجواء بالقوة والحماس والحضور الجماهيري الواسع، 
وتستمر بالتصاعد بين هجوم ودفاع في مهرجان التراث البحري للفوز باللقب. شاهدوا خيرة رجال الشرطة يتبارون 

يوم 27 مارس، وال تفوتوا مراسم االحتفال بالفائزين.

27 مارس - 5.30 مساًء
الـمــكــــان: األلعاب الشعبية

الــصــقــــــارة
ترتبط الصقارة بقيم أصيلة تفتخر بها دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد أدرجتها اليونسكو كتراث ثقافي 

غير مادي للبشرية اعترافاً بالقيمة المعنوية لتقليد الصيد بالصقور الذي يعود إلى 4000 سنة على األقل. 
اكتشفوا ارتباط الصقر بالبحر عبر )الكوخة(، وتعّمقوا في العالقة القوية التي تربط الصقر بصاحبه، بينما 
تستعرض هذه الطيور الجارحة حدساً واحترافاً مذهليْن مع مدرّبيها المحترفين من نادي أبوظبي للصقارة.

يـومـيــًا - ابتداًء من 4.00 مساًء
الـمــكــــان: عرض الصقارة



الــــــورش
ورش عـــمــــل الــعـــائــــالت

ورشـات اصنـع اإلكسـســوارات بنـفـسـك

أطلقوا عنان اإلبداع مع عائلتكم من خالل الِحرف وورشات العمل التجريبية التي تتضمن نسج سرب من 
األسماك ونسج مناظر بحرية على األقمشة وصنع هاتف متحرك على شكل سمكة من الصلصال بإلهام من 

البيئة البحرية الغنية والمتنوعة في أبوظبي.

يـومـيــًا - 4.30 مساًء و 6.00 مساًء و 7.30 مساًء و 9.00 مساًء
نسج سرب من األسماك

صيد اليوم
نسج مناظر بحرية على األقمشة

الـمــكــــان: ورش عمل العائالت

أظهر إبداعك في ورشة عمل إكسسوارات فنية مستوحاة من الحياة البحرية، وأضف صنع الهدايا التذكارية 
الرائعة إلى رصيد مهاراتك.

يـومـيــًا
تزيين حقائب اليد: 4.30 مساًء و 7.30 مساًء

عقد الحبال: 6.00 مساًء و 9.00 مساًء
الـمــكــــان: الزمان األولي

الــزمــــان األولــــــي
عودوا بالزمن إلى الوراء، واكتشفوا التغيرات التي شهدتها أبوظبي على مدار األربعين عاماً الماضية. 

سافروا بحواسكم، واسترجعوا الذكريات مع أغنياتكم المفضلة من الثمانينيات والتسعينيات، حين كان 
الفشار وغزل البنات من تقاليد الترفيه في نزهاتنا، وكانت صاالت األلعاب )اآلركيد( كافية لتعديل المزاج. 

هنا يمكنكم أيضاً المشاركة في ورشة عمل لتتعلموا صنع اإلكسسوارات بأنفسكم. ثم اختموا الرحلة بزيارة 
استوديو التصوير، والتقطوا صورة تذكارية ليوم الذكريات هذا.



فــنــــون األداء
أيّاً كان ذوقكم الموسيقي، توقعوا أن تجدوا شيئاً يجذبكم ضمن البرنامج اليومي للموسيقى التراثية والحديثة 
في مهرجان التراث البحري. سافروا عبر الزمن على نغمات النهمة التي أنشدها غواصو اللؤلؤ، واستمتعوا بأداء 

العيالة البحرية الذي وّدع البحارة واستقبلهم في الماضي. هنا أيضاً تروى قصص صوتية ومرئية تفاعلية وتقام 
جلسات غناء وغيرها من الفعاليات الموسيقية والترفيهية. ترقبوا أيضاً عروض فالش موب تلقائية قد تفاجئكم 

أثناء استكشافكم للمهرجان. 

يـومـيــًا - ابتداًء من 4.00 مساًء
الـمــكــــان: مسرح المهرجان ومسرح محمل اليزوة

أنــشــطـــــة 
بــحــــريــــــة

يقدم مهرجان التراث البحري الكثير من األنشطة والفعاليات على الشاطئ. اختبروا المتعة الحقيقية 
لألنشطة البحرية، وانطلقوا في زورق أو قارب عائم أو دراجة مائية ثالثية العجالت في أجواء من 

المتعة والحماس واألمان في الوقت نفسه.

يـومـيــًا - ابتداًء من 4.00 مساًء
الـمــكــــان: المرسى

مــجــلــــــس 
الــنــــواخــــذة 

يأخذ المجلس في مهرجان التراث البحري شكالً حديثاً، حيث تبث إمارات إف إم برنامجاً إذاعياً يومياً يستضيف فيه حارب 
السويدي خبراء التراث البحري والنواخذة، ويحاورهم بينما يشاركون قصصهم ومغامراتهم مع البحر. سيجذبكم المجلس 

للعودة إليه مراراً وتكراراً بمواضيع وحكايات وحوارات تتجدد كل يوم، فال تفّوتوا فعالياته.

يـومـيــًا - 8.30 مساًء
الـمــكــــان: مجلس النواخذة 



أوركــســـترا الــنــهــمــــة 
)بــمــشـــاركـــة الـجــمـــهــــور(

عـــــرض مـــوســيـــقــــى 
الــبــحــــر

هناك مكان واحد يمكنك المشاركة فيه بأداء أصيل للنهمة على متن قارب، وهو مهرجان التراث البحري. انضم إلى 
النّهام )قائد النهمة( واليَزوة التي ترّدد النهمات )أغاني البحر( على مسرح محمل اليزوة، بينما يتبع الجميع إيقاع 

التجذيف في أداء إنساني فريد من نوعه يحرّك المشاعر بقدر ما يقوي العزائم. استمتع بالمشاركة في هذا الحدث 
التفاعلي اآلسر للحواس، وحقق فهماً أعمق لروح مدينتنا وتراثنا البحري.

يـومـيــًا - 5.00 مساًء و 5.20 مساًء و 7.10 مساًء و 7.30 مساًء و 9.15 مساًء و 9.30 مساًء
الـمــكــــان: مسرح محمل اليزوة

تختلط المشاعر لحظة وصول الصيادين وغواصي اللؤلؤ إلى بر األمان، وستحظون في كل أمسيات مهرجان التراث 
البحري بفرصة المشاهدة والمشاركة في حدث موسيقي  تمتزج فيه فنون النهمة واآلهلّة والعيالة التقليدية مع 

تصميم راقص وتمثيل حي، تكريماً لتلك اللحظة الهامة من تراثنا البحري. سيلتقي المؤدون التقليديون والمعاصرون 
على مسرح المهرجان، حيث تتحد مواهبهم وطاقاتهم في عرض ختامي رائع ال يفوَّت! 

يـومـيــًا - 8.15 مساًء
الـمــكــــان: مسرح المهرجان 



الـــبــرنــــــــامـــــــج



ِحــرفــيـــون 
واســتــعـــراضـــات ِحــرفــيــة

بين تقاليد مازلنا نمارسها كرسم الحناء وتطريز التلي وصناعة المالح، وأخرى نحافظ عليها تراثاً حياً كصناعة القوارب 
التقليدية واألشرعة والغوص على اللؤلؤ، اكتشفوا الحرف التقليدية التي أكسبت الثقافة اإلماراتية سماتها 

المميزة عبر العصور، وكّونوا فهماً أعمق لشخصية أبوظبي المرتبطة بتراثها البحري. 

يـومـيــًا - ابتداًء من 4.00 مساًء
الـمــكــــان: قرية الغوص الى اللؤلؤ وقرية الصيد

أنــشــطـــــة
عودوا بالزمن إلى الوراء، وتجولوا في القرية الساحلية التي كانت عليها أبوظبي في تجربة مميزة تعيد إحياء 

الماضي. احضروا بطوالت األلعاب الشعبية وشاركوا فيها، وال تفوتوا لقاء البحار المتقاعد، جمعة الرميثي 
واالستماع إلى قصص مذهلة يرويها لنا عن مغامرات الغوص على اللؤلؤ. كما سيمكنكم مشاهدة فلق 

المحار ومزاد األسماك الحية والتواصل مع حيوانات الحمار أو الماعز األليفة. مرحباً بكم في الثقافة البحرية 
المستدامة ألبوظبي القديمة.  

يـومـيــًا - ابتداًء من 4.00 مساًء
الـمــكــــان: قرية الغوص الى اللؤلؤ وقرية الصيد



فــنــــون األداء
لم يكن البحر مصدر رزق فحسب ألجدادنا، بل كان أيضاً مصدر إلهام لفنون شحذت عزائمهم ورافقتهم باألمل في 

رحالتهم بقدر ما رحبت بعودتهم. تتبّع فن أداء اآلهلة والنهمة على دروب الصيد والغوص على اللؤلؤ، واشعر 
بانسجام حركات أجساد المؤدين وأصواتهم وكلماتهم مع روح البحر. ولربما تدفعك النشوة إلى المشاركة في 

جلسات الغناء التي تقام كل يوم، وتبّث الحماس مع أحدث المواهب الغنائية الناشئة في اإلمارات. 

الــنــهــمــــة

الــعــيــــالــــة

اآلهــلّــــه

الـجــلـســـات

فنون األداء على دروب الصيد 
والغــوص على اللـؤلــؤ

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 بحثاً عن اللؤلؤ المكنون.

يـومـيــًا - 5.00 مساًء و 5.20  مساًء و 7.10 مساًء و 7.30 مساًء و 9.15 مساًء و 9.30 مساًء
الـمــكــــان: مسرح محمل اليزوة

العيالة جزء أساسي من التراث المحلي الُمدرج في اليونسكو ضمن القائمة التمثيلية للتراث 
الثقافي غير المادي للبشرية، 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 المفعمة 
بالطاقة والقوة.

يـومـيــًا - 4.30 مساًء و 5.00 مساًء و 5.45 مساًء و 10.05 مساًء و 10.40 مساًء
الـمــكــــان: عرض متجول

انضم إلى دائرة الشعراء، واسمح لحواسك باالنسجام مع أشعار وإيقاعات تعود إلى عصور 
خلت يحييها اليوم مهرجان التراث البحري. بحلول المساء، ستنساب األنغام واألشعار بتلقائية 

من حناجر المؤدين وحركات أجسادهم بين مجموعة تنشد وأخرى تستجيب لها بإنشاد 
مقابل. ستمنحك اآلهلّة تجربة مبهجة فريدة من نوعها تتيح لك فهم ثقافة أبوظبي من 

منظور جديد.  

يـومـيــًا - 6.45 مساًء و 7.45 مساًء و 9.00 مساًء
الـمــكــــان: مسرح المهرجان

انضم إلى أجواء الموسيقى والطرب مع جلسة لموسيقيين يؤدون األغاني األكثر شهرة 
وشعبية، ويقودون الموسيقيين والجمهور في أجواء من الرقص والتصفيق والغناء والفرح. 

هل أنت مستعد لكل هذا المرح؟

يـومـيــًا - 9.30 مساًء
الـمــكــــان: مسرح المهرجان

اختبر المشاعر التي عاشتها مجتمعات الصيد والغوص على اللؤلؤ بين فرح وترقب وخوف وارتياح 
بينما ركب بّحارتها األمواج ساعين إلى رزقهم، وشاهد أفراد العائالت وهم يحّضرون احتياجات الرحلة 
ليتبعوا بها أحباءهم إلى الشاطئ، حيث سيعهدون بهم إلى البحر. كما ستصل إلى مسامعك أناشيد 

النهمة التي ارتفعت بها أصوات الغواصين وهممهم بينما رفعوا األشرعة مضوا في رحلتهم. 
وتبقى العيالة الشهيرة سيدة المشهد للترحيب بعودة الغواصين إلى ديارهم سالمين غانمين باللؤلؤ 

الثمين. 

يـومـيــًا - ابتداًء من 4.00 مساًء
الـمــكــــان: عرض متجول



الــمــتــجــــر
من المنتجات واألزياء المستوحاة من التقاليد البحرية والتصاميم المتفردة إلى المنتجات عالية 

الجودة واالحتياجات المدرسية لصغاركم. أياً كان ذوقكم أو احتياجاتكم، حتماً ستجدون شيئاً يلفت 
انتباهكم ضمن باقة مختارة من المتاجر المشاركة في مهرجان التراث البحري في نسخته األولى. 



األســــواق
في الماضي شكلت األسواق جزءاً هاماً من مجتمع القرية الساحلية، حيث امتزجت عناصر اللون 

والملمس والرائحة والطعم في تناغم تام، لتخلق جواً خاصاً. اغمروا حواسكم بدفء التجربة، 
وعيشوا أجواء السوق التقليدي كما كان سكان القرية يعيشونها في الماضي.



الـمـأكــوالت والـمــشــروبـــات
يأتيكم مهرجان التراث البحري بخيارات عديدة من المطاعم والمقاهي واألكشاك التي تعكس التنوع 

والغنى لثقافة الطعام في أبوظبي. أياً كان ذوقكم، نحن متأكدون أّن اختياراتنا ستنال إعجابكم 
وستغريكم بالعودة لالستمتاع بأشهى األطعمة لنكهات محلية وعالمية.

مطعم

Seafood

Restaurant

للمأکوالت البحریۀ

02 633 33 15
03 785 55 52

Bag Size: 28+8+8x50 cm

APPROVED DATE 14-11-2020

Medium Carry Bag

Design Size: 22 x 30 cm
Bag Size: 28+8+8x50 cm
Design Size: 22 x 30 cm
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GREENRED

Back Side

BAKERIES & MARKETS
www.alsultanbakeries.com

GREENRED

bakery & cafe



الـــــشــــــــركــــــــــاء



شـــركــــاؤنـــــا

تعد دائرة البلديات والنقل جزءاً من بلديات أبوظبي، وتتولى مسؤولية النمو والتطوير العمراني 
المستدام واالستراتيجي لإلمارة. يتقدم مهرجان التراث البحري بالشكر للدائرة على دعمها كشريك 

للمهرجان.

تكريًما لمكانة الصقارة المدرجة كتراث ثقافي غير مادي للبشرية من قبل اليونسكو، عمل نادي 
أبوظبي للصقارين مع مهرجان التراث البحري إلنشاء برنامج تعليمي يضم فعاليات حول الصقارة 

والطرق التقليدية في صيد الصقور.

انطالقاً من سعيها إلى صنع أثر اجتماعي فاعل في مجتمع أبوظبي، تعمل هيئة المساهمات 
المجتمعية – معاً على ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع 
المدني عبر تشجيع ثقافة االبتكار االجتماعي وتعزيز المشاركة المجتمعية. تقدم معاً دعمها لمهرجان 

التراث البحري عبر فريقها من المتطوعين للترحيب بزوار المهرجان وإرشادهم.

تأسست جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي األسماك بهدف خدمة وتنسيق احتياجات الصيادين وتطوير 
قطاع صيد األسماك في أبوظبي، وتشتهر باعتبارها مصدراً هاماً ووافراً لألسماك الطازجة في اإلمارة. 

يقّدم صيادو الجمعية أهم برامج المهرجان وفعالياته متضمنة سوق األسماك الطازجة ومزاد 
األسماك وورشات عمل التمليح والتتبيل ودرب الصيد باإلضافة إلى تزويد بعض المطاعم المشاركة 

بثمار البحر، مستعرضين بذلك أفضل منتجات المأكوالت البحرية في أبوظبي. 

تأّسس نادي تراث اإلمارات سنة 1993 بهدف حفظ التراث اإلماراتي ونشره والتعريف به داخلياً وخارجياً 
واإلسهام في بناء الشخصية الوطنية وصقل الهوية اإلماراتية وتأصيل مفهوم التراث في نفوس 
النشء والشباب من خالل االنشطة التراثية والثقافية المختلفة؛ وفي النسخة األولى من مهرجان 

التراث البحري، يشارك نادي تراث اإلمارات بعضاً من خبراته الثقافية والتراثية بتنظيم سباق التجذيف 
التراثي وبالعديد من الورشات التراثية والندوات ومنافسات األلعاب الشعبية.

تعمل "أبوظبي البحرية" تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، وبتوجيه من دائرة البلديات والنقل، على 
إدارة الممرات المائية في إمارة أبوظبي واإلشراف عليها. كما تتولى "أبوظبي البحرية" مهام تطوير 

البنية التحتية عالمية المستوى، ووضع الضوابط التنظيمية، وتقديم الخدمات للمجتمع البحري، وذلك 
في إطار تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للمالحة البحرية. تأسست 

مجموعة موانئ أبوظبي عام 2006، لتكون أحد المحركات الرئيسة للخدمات اللوجستية وتمكين حركة 
التجارة والنشاط الصناعي في المنطقة، ولتشكل حلقة لربط أبوظبي مع جميع أنحاء العالم. تضم 

المجموعة عدداً من قطاعات األعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن االقتصادية 
والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ 

ومحطات، باإلضافة إلى المناطق االقتصادية الممتدة على مساحة تزيد على 550 كيلومتر مربع.

تعتبر هيئة البيئة - أبوظبي أكبر سلطة بيئية مختصة في الشرق األوسط، وتلتزم بحماية التنوع 
البيولوجي وجودة الهواء والمياه في الدولة. تأتي الهيئة بخبراتها إلى المهرجان من خالل مجموعة 
من الجلسات الحوارية والنقاشية، إلى جانب خريطة الموئل للتنوع البيولوجي البحري وورشات عمل 

لألطفال و عرض فتح المحار.

تقيم شرطة أبوظبي نهائيات بطولة األلعاب التراثية التي تحدث سنوياً على مستوى اإلمارات في 27 
مارس ضمن الفعاليات األساسية لمهرجان التراث البحري، ويتم تنظيمها بوجود مضيف وجدول أعمال 

رائع. كما تتضمن مراسم توزيع الجوائز على الفائزين في نهاية اليوم. توقعوا اإلثارة والتشويق 
والروح الرياضية العالية التي ستسود هذه الفعالية الحماسية. وجدير بالذكر أّن بطولة األلعاب التراثية 

هي أول بطولة منظمة بلوائح وقوانين فنية، ولديها لجان استشارية ولجنة حكام، ووصل عدد 
المتنافسين فيها إلى 175 يمثلون سبع قيادات شرطية يشرف عليهم أحد عشر استشارياً وخبيراً في 

الموروث بالتعاون مع ثالثة مراكز ومعاهد وأندية تراثية. 



شـــركــــاؤنـــــا

تأتي مشاركة مركز أبوظبي إلدارة النفايات ) تدوير( في فعاليات مهرجان التراث البحري في إطار حرص 
المركز على تعزيز حضوره في مختلف الفعاليات بإمارة أبوظبي، وتقديم الدعم المتواصل لها للحفاظ 

على نظافة اإلمارة ومظهرها العام، وذلك بما ينسجم مع قيم المسؤولية المجتمعية التي يلتزم بها 
المركز، حيث توفر "تدوير" خالل مشاركتها في المهرجان فرق عمل متخصصة مزودة بأحدث اآلليات 

والمعدات لجمع النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة، بهدف توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة 
للمشاركين والحضور في المهرجان.

تأسست جامعة زايد عام 1998 لتحمل اسم الوالد المؤسس، فتكون الجامعة الوطنية الرائدة في 
دولة االمارات العربية المتحدة، مرّحبة بالطلبة والطالبات من اإلمارات والمنطقة والعالم بفرعيها في 

أبوظبي ودبي. وفي إطار مشاركتها في مهرجان التراث البحري، تقدم جامعة زايد متطوعين وخدمات 
تسهيلية للورشات العائلية.

تقوم المجموعة البحثية لثقافات الموسيقى والصوت )MaSC( بدراسة الثقافات الموسيقية للخليج 
العربي وبالد الشام وشرق إفريقيا وجنوب الهند، وذلك ضمن نطاق واسع من التخصصات يتراوح من 
علم الموسيقى العرقية والتعلم اآللي إلى التأليف واألداء. هذا العام سيكون مهرجان التراث البحري 

نقطة االنطالق لمشروع مشترك بين MaSC ودائرة الثقافة والتراث حول البحث والتوثيق لألصوات 
وفنون األداء التي يزخر بها مهرجان التراث البحري.

يأتينا بيت الِحرفيين القائم في موقع الحصن، وهو مركز تم تأسيسه للحفاظ على التراث غير المادي 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة. يشارك الحرفيون باستعراض حرفهم التقليدية من خالل ورشات 

العمل والتدريب وغيرها من الفعاليات، كما تتوفر بعض منتجاتهم للشراء. ستتواجد متاجر مؤقتة 
لبيت الحرفيين في مهرجان التراث البحري تستعرض الحرف اليدوية اإلماراتية بلمسة عصرية. تعرف على 

طرق ربط الحبال البحرية وفرصة تصميم قميص "مقصر" وحقائب مستوحاة من األلياخ خاصة بك 
باإلضافة إلى صنع القوارب لألطفال.

يأتينا بيت الِحرفيين القائم في موقع الحصن، وهو مركز تم تأسيسه للحفاظ على التراث غير المادي 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة. يشارك الحرفيون باستعراض حرفهم التقليدية من خالل ورشات 

العمل والتدريب وغيرها من الفعاليات، كما تتوفر بعض منتجاتهم للشراء. ستتواجد متاجر مؤقتة 
لبيت الحرفيين في مهرجان التراث البحري تستعرض الحرف اليدوية اإلماراتية بلمسة عصرية. تعرف على 

طرق ربط الحبال البحرية وفرصة تصميم قميص "مقصر" وحقائب مستوحاة من األلياخ خاصة بك 
باإلضافة إلى صنع القوارب لألطفال.

"إيمج نيشن" شركة رائدة حائزة على جوائز في قطاع صناعة المحتوى اإلعالمي والترفيهي امتدت 
جذورها من أبوظبي لتصل إلى العالم من خالل سمعتها الرائدة في دفع حدود اإلبداع واالبتكار نحو 

آفاق جديدة؛ وتتمثل رسالتها برفد صناعة المحتوى اإلعالمي والترفيهي عبر دول مجلس التعاون 
الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. كما تشارك في مهرجان التراث البحري بتجربة واقع 
معزز مبتكرة لتلقي الضوء على جوانب من تاريخ أبوظبي تتضمن 7000 عام من الغوص على اللؤلؤ، 

والمالحة بالنجوم في الصحراء، وقصة قصر الحصن.

يضم حوض ناشونال اكواريوم أبوظبي 46000 مخلوق بحري، ويدير برنامج إنقاذ الحياة البرية وبرنامج 
علماء األحياء البحرية الصغار سعياً إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا الغالية. اكتشف المزيد، واشترِ تذاكر 

االكواريوم في مهرجان التراث البحري. 



admaritimefest.ae

https://abudhabiculture.ae/en/cultural-calendar/festivals-and-heritage/maritime-heritage-festival-2022
https://www.instagram.com/admaritimefest/
https://twitter.com/admaritimefest
https://www.youtube.com/channel/UCthS6BUBHF69w1RQRr9a40A



