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 تقرير عن مهرجان اإلمارات الثقافي األول

 15/4/2004-5خالل الفترة من 
انطالقا من الرؤى والتصورات اليت اعتمدها جملس اإلدارة لتفعيـل نشـاط النـدوة خـالل  

املرحلة القادمة, واليت نالت املباركة من الفريـق أول مسـو الشـيخ حممـد بـن راشـد آل مكتـوم ويل 
 عهد ديب وزير الدفاع.

فــت بوضــع اقرتحــت اللجنــة الثقافيــة واإلعالميــة بالتنســيق  مــع اللجــان املعاونــة الــيت كل 
مقرتحـــات لألنشـــطة الـــيت سيتضـــمنها مهرجـــان اإلمـــارات الثقـــايف يف دورتـــه األوىل جمموعـــة مـــن 

 الربامج .
وقــــد اعتمــــد جملــــس اإلدارة هــــذه الــــربامج وشــــكل اللجنــــة العليــــا الــــيت ستشــــرف علــــى  

 املهرجان . وتولت جلنة الربامج التنفيذ.
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 فلسفة المهرجان :
يف حيقـق املعادلـة يف أنشـطة اإلمـارة الـيت اشـتهرت بأ�ـا أن يقام بإمارة ديب مهرجـان ثقـا 

مدينة املال واألعمال واالقتصاد . وليوضح املهرجان صورة أخرى لديب تتمثل يف توجههـا حنـو 
اعتمــاد الثقافيــة عنصــرا مــن عناصــر التنميــة ووجهــا مــن وجــوه عالمتهــا البــارزة يف إطــار الســعي 

 احلضاري املتميز .
هرجـــان علـــى متيـــز دولـــة اإلمـــارات بســـريها احلثيـــث واجلـــاد حنـــو وقـــد أكـــدت فلســـفة امل 

التميـــز, ودخـــول العـــامل احلـــديث مبـــا يؤكـــد تنـــامي اجلهـــود الراميـــة إىل البنـــاء احلضـــاري , وأ�ـــا 
امتــازت بصــناعة املــؤمترات واملهرجانــات املتنوعــة . وأن املهرجــان الثقــايف أحــد هــذه الفعاليــات 

 زات تؤكد مدى فاعليتها يف املنظومة اإلنسانية .اليت من املمكن أن حتقق فيها منج
 أهداف المهرجان :

 تنظيم تظاهرة ثقافية تعىن بالفكر والفن والرتاث واألدب . - 1
إبراز الوجه الثقايف لدولة اإلمارات العربية املتحدة وتقـدمي مـا وصـلت إليـه اإلمـارات يف  - 2

 هذا الشأن إىل اجلمهور املتلقي حمليا وخارجيا .
االهتمـام باجلانـا الثقـايف والنتــاا اإلنسـاا العـام يف هـذا الــال وإتاحـة الفرصـة لتقــدمي   - 3

 نتاا الفكر من خالل لقاء متنوع يف جوانبه الفكرية .
استضـــافة األفعـــال الثقافيـــة العامـــة واجلـــادة والواعيـــة , الـــيت تســـهم يف خلـــق بيئـــة ثقافيـــة  - 4

 . تساعد على تطور الوعي الثقايف احمللي
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 شعار المهرجان :

  
     
حدد للمهرجان شعار منطوق يؤكد مكانـة مدينـة ديب املنظمـة للمهرجـان, يـنص علـى  

 أن " ديب قصيدة فكر ولون ونغم" وهي حماور املهرجان.
 اللجان الفرعية المعاونة:

 مت تشكيل جلان لإلعداد واإلشراف على تنفيذ الربامج على النحو اآليت: 
 المسرحي :لجنة النشاط  •

 الدكتور حبيا غلوم - 1 
 األستاذ/ عمر غباش – 2 
 األستاذ/ ناجي احلاي - 3 
 األستاذ/ وليد اجلالف - 4 

 لجنة الموسيقا والفلكور والفنون : •
 األستاذ/ عيد الفرا - 1 
 األستاذ/ إبراهيم مجعة - 2 
 األستاذ/ عبداهللا حارب - 3 
 األستاذ/ عبيد علي - 4 
 حسن الغراألستاذ/  - 5 
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 لجنة الفنون التشكيلية : •
 األستاذ/ عبدالرحيم سامل - 1
 األستاذ/ جاسم ربيع العوضي - 2
 الدكتورة / جناة مكي - 3
 األستاذ/ حممد يوسف - 4
 األستاذ/ صاحل األستاد - 5

 
 لجنة السينما : •
 األستاذ/ مسعود أمر اهللا - 1
 األستاذ/ أسامه عسل - 2
 البدوراألستاذ/ خالد بدر  - 3
  األستاذ/ حممد سلطان ثاا - 4
 (وقد اعتذر األخريان ) 

أمـــــا بشـــــأن النـــــدوات الفكريـــــة واألمســـــيات الشـــــعرية فقـــــد احتفظـــــت اللجنـــــة الثقافيـــــة 
 واإلعالمية باختيار احملاور وترشيح املتحدثني 

 
 :البرامج

واإلعالميـة  بناء على املقرتحات اليت تقدمت با اللجان , وما تدارسته اللجنة الثقافيـة 
 مت اعتماد الربامج من اللجنة العليا على النحو اآليت :
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 أوالً : الندوات :
 ندوة التواصل الثقافي العربي االسيوي : - 1
 حتت رعاية مسو الشيخ عبداهللا بن زايد آل �يان  
 الدكتور سعيد حارب يرأس اجللسة :  البعد العربي الهندي -أ  
 املتحدثون :  
 األصول التارخيية للعالقات الثقافية اخلليجية اهلندية. فاطمة الصايغ  الدكتورة   
 عناصر التواصل واالنقطاع بني العامل العريب واهلند. الدكتور جريجيش بانت  
 رؤية مقرتحة لتطوير العالقات العربية اهلندية. الدكتور عبداهللا املدا  
 سعيد غباش معايل يرأس اجللسة:  البعد العربي الياباني -ب  

 
 املتحدثون:  
 تاريخ التبادل الثقايف العريب الياباا.  الدكتور يوزو اجاتاكي  
 كيف يرى املثقفون العرب جتربة التحديث اليابانية  الدكتور مسعود ضاهر  

مشــــروع تطــــوير آليــــات بــــىن قنــــوات التواصــــل  الدكتور حممد السيد سليم
 الثقايف العريب الياباا
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 الدكتور عبداخلالق عبداهللا يرأس اجللسة  العربي الصينيالبعد  -جـ  

 
 املتحدثون  

 رؤية مقرتحة لتطوير التواصل الثقايف العريب الصيينالدكتور حممد موسى بن هويدن      
البعــــد الثقــــايف بوصــــفه متغــــرياً أصــــيالً يف العالقــــات  الدكتور يل تشني تشونج

 العربية الصينية
 مالمح ومؤثرات صينية يف الرتاث واألدب العريب  الدكتور الرشيد بوشعري  

  12/4/2004- 10وقد عقدت الندوة خالل الفرتة من 
حبضور سعادة صقر غباش وكيل وزارة اإلعالم والثقافة نيابة عن مسو الوزير 

 
 واعتذار كل من

 الدكتور / سعيد حارب عن رئاسة اجللسة األويل اليت ترأسها السيد/ بالل البدور 
 لوجودها خارا الدولة كتورة فاطمة الصايغ الد  
 العتالل صحته -الدكتور /جريي جابش بانت : مرشح من احلكومة اهلندية  
 وتوىل التنسيق للندوة السيد/ بالل البدور  

 وقد توصلت اللجنة إىل التوصيات اآلتية :
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 :12/4/2004– 10توصيات ندوة التواصل الثقافي العربي اآلسيوي  
ضـــمن فعاليـــات النـــدوات الفكريـــة ملهرجـــان اإلمـــارات الثقـــايف الـــذي انعقـــدت فعالياتـــه 
حتــت رعايــة كرميــة مــن الفريــق أول مســو الشــيخ حممــد بــن راشــد آل مكتــوم ويل عهــد ديب وزيــر 
الـدفاع انعقـدت نـدوة التواصــل الثقـايف العـريب اآلســيوي حتـت رعايـة كرميـة مــن مسـو الشـيخ عبــد 

 ن وزير اإلعالم والثقافة مبشاركة األمساء اآلتية فيما بعد:اهللا بن زايد آل �يا
 التواصل الثقايف العريب اهلندي:( ورأس اجللسة األستاذ بالل البدور) •

الدكتور/عبــــد اهللا املــــدا: وقــــد حتــــدث حــــول "رؤيــــة مقرتحــــة لتطــــوير العالقــــات العربيــــة  •

 اهلندية".

 يل سعيد غباش)التواصل الثقايف العريب الياباا:( ورأس اجللسة معا •

 الربوفسور يوزو إيتاجاكي : وحتدث حول "تاريخ التبادل الثقايف العريب الياباا". •

الـــــدكتور/ مســـــعود ضـــــاهر: وحتـــــدث حـــــول "نظـــــرة املثقفـــــني العـــــرب لتجربـــــة التحـــــديث  •

 اليابانية".

الدكتور/ حممد السيد سليم: وحتدث حـول "مشـروع لتطـوير آليـات بـىن قنـوات التواصـل  •

 يب الياباا".الثقايف العر 

 ) عبد اهللا قالتواصل الثقايف العريب الصيين: ( ورأس اجللسة الدكتور عبد اخلال •

الـــدكتور/ حممـــد موســــى بـــن هويــــدن: وحتـــدث حـــول: "رؤيــــة مقرتحـــة لتطــــوير  •

 التواصل العريب الثقايف الصيين".

الربوفســـور/ يل تشــــن تشــــونج: وحتــــدث حــــول " البعــــد الثقــــايف بوصــــفه متغــــرياً  •

 العالقات العربية الصينية".أصيالً يف 

الــدكتور الرشــيد بــو شــعري: وحتــدث حــول "مالمــح ومــؤثرات صــينية يف الــرتاث  •

واألدب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريب".
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وقــد أكــدت النــدوة وهــي تــدرس تــاريخ وآفــاق وأبعــاد ومســتقبل هــذا التواصــل 

أمهية التواصل مع الدول اآلسيوية غري العربيـة والتعـاون معهـا فيمـا حيقـق موقفـا 

القضايا العامة وأن على العامل العريب أن يركز على دول آسـيا غـري  موحدا جتاه

العربيـــة والتواصـــل معهـــا ملـــا متثلـــه العالقـــات التارخييـــة بـــني الـــدول العربيـــة وتلـــك 

الـــدول مـــن عمـــق، وأمهيـــة التعـــرف علـــى الثقافـــة اآلســـيوية والتعـــاون معهـــا مـــن 

مــع هــذه الــدول  منطلــق التكــافؤ, وأن حتــاول الــدول العربيــة ألن تكــون شــريكاً 

 يف املسؤولية التارخيية واحلضارية واإلنسانية لقارة آسيا.

 ومن هذا املنطلق توصلت الندوة إىل التوصيات اآلتية:

 تأكيد أمهية ختصيص ندوات خاصة بالتعاون مع كل دولة من دول آسيا على حدة. – 1

ة دون الرتكيـــز علـــى تأكيــد أمهيـــة تكــوين جمموعـــات عربيــة للتحـــاور مــع الـــدول اآلســيوي  - 2
 حتمية اإلمجاع العريب يف هذه اللقاءات.

تأكيـــد أمهيـــة ثبـــات عضـــوية الموعـــات العربيـــة للحـــوار لـــرتاكم فلســـفة احلـــوار، ومتابعـــة   - 3
 توصياته.

تأكيــد أمهيــة أن تقــوم الــدول العربيــة والــدول اآلســيوية جبهــود للتواصــل إىل صــيغ توضــح   - 4
 أذهان كل طرف عن اآلخر. الصورة احلقيقية والواضحة يف

تأكيــد أمهيــة تــدريس اللغــات اآلســيوية باملؤسســات األكادمييــة العربيــة لتخــريج حمــاورين   - 5
 جييدون التواصل باللغات األم هلذه الدول دون االعتماد على لغة وسيط.

دعـــوة املؤسســـات األكادمييـــة إىل تأســـيس مراكـــز للدراســـات والبحـــوث اآلســـيوية تتـــوىل   - 6
 أطر التعاون ووسائله. دراسة
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دعـــوة وزارات اإلعـــالم والثقافـــة بالـــدول العربيـــة إىل إنشـــاء مراكـــز ثقافيـــة عربيـــة بالـــدول   - 7
 اآلسيوية لنشر الثقافة العربية.

تأكيــد أمهيــة ترمجــة اآلداب العربيــة ونتــاا الفكــر العــريب إىل اللغــات اآلســيوية للتعريــف   - 8
 باإلبداع العريب والثقافة العربية.

تأكيـــد أمهيـــة وضـــع بـــرامج تنفيذيـــة للتوصـــيات الـــيت تتوصـــل إليهـــا املـــؤمترات والنـــدوات   - 9
 لوضعها موضع التنفيذ.

تأكيد أمهية ترمجـة أوراق العمـل الـيت تقـدم يف اللقـاءات وتوصـياتا الصـادرة إىل اللغـات  -10
 املختلفة العربية واآلسيوية األخرى ليستفاد منها من قبل كال الطرفني.

 تأكيد أمهية االستفادة من التجارب الناجحة لدى كل طرف يف مجيع مناحي احلياة. -11

تأكيــــد أمهيــــة التعــــاون علــــى أســــاس االحــــرتام املتبــــادل والفهــــم املتبــــادل لقــــيم وعــــادات  -12
 وأخالقيات التمعات يف كال الطرفني.

رتكة بــني اجلــانبني تأكيــد أمهيــة التعــاون علــى أســاس املصــلحة املتبادلــة وإن املصــاحل مشــ -13
 البد من دعمها.

 ندوة الرواية العربية رؤى نقدية وتجارب شخصية : - 2
 حتت رعاية سعادة حممد املر رئيس جملس ديب الثقايف 
 الدكتورة مرمي خلفان ترأس اجللسة احملور األول : التجارب الشخصية  
 املتحدثون: 
 سوريا  األستاذ/ حنا مينا 
 مصر  ااألستاذ/ مجال الغيطا 
 مصر األستاذة/ مريال الطحاوي 

اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات  ــــــــــــــــــريش  ــــــــــــــــــو ال ــــــــــــــــــي اب  األســــــــــــــــــتاذ/ عل
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 فاطمة يوسف العلي ترأس اجللسة:  احملور الثاا : الرؤى النقدية
 املتحدثون: 
 الرواية يف بالد املغرب العريب  الدكتور/ حممد براده 
 الرواية يف بالد املشرق العريب الدكتور / عبداهللا إبراهيم 
 الرواية يف دول جملس التعاون  األستاذ/ عبداهللا خليفة 
 الرواية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  األستاذة/ فاطمة خليفة 
 7,6/4/2004وقد عقدت الندوة يومي  
 واعتذر عن احلضور كل من : 

 الدكتورة مرمي خلفان عن رئاسة اجللسة األوىل
 العلي. اليت رأستها األستاذة فاطمة يوسف 

 لوجودها خارا الدولة  األستاذة/ فاطمة خليفة أمحد 
 وتوىل التنسيق للندوة األستاذ/ عبدالعزيز حارب املهريي 
 
 ندوة الكتابة للطفل العربي : -3
 حتت رعاية معايل مطر محيد الطاير وزير العمل والشئون االجتماعية 
 رة/ موزة غباشالدكتو  ترأس اجللسة : احملور األول التجارب العربية 
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 املتحدثون:
 عاماً  36جتربيت يف الكتابة لألطفال  األستاذ/ سليمان العيسي : 
 جتربيت يف الكتابة لألطفال وعنهم األستاذ/ عبدالتواب يوسف : 
 الكتابة للطفل العريب : الدكتور البري مطلق 
 

 عليالدكتورة فوزية ال ترأس اجللسة :  احملور الثاا: التجارب احمللية

 
 املتحدثون : 
 جتربة جملة ماجد : األستاذ/ حسين جماهد 

جتربــــة جــــوائز أجنــــال   -جــــائزة ثقافــــة الطفــــل العــــريب  الدكتور/ مسر روحي الفيصل :
 الشيخ هزاع بن زايد لثقافة الطفل العريب

 جتربة جائزة الشيخة لطيفة بنت حممد إلبداعات الطفولة األستاذة/ بامسة يونس 
 14,13/4/2004عقدت الندوة يومي  
 مل حيضر معايل الوزير ومل ينا أحداً عنه 
اعتــذرت الــدكتورة فوزيــة العلــي عــن رئاســة اجللســة الثانيــة وتــوىل رئاســة اجللســة الســيد/  

 فيصل عبداهللا احلجي الذي توىل التنسيق للندوة .
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 ندوة الكتابة للطفل العربيتوصيات 
ت الثقـــايف األول الـــذي انعقـــدت فعالياتـــه حتـــت رعايـــة  ضـــمن فعاليـــات مهرجـــان اإلمـــارا

كرمية من الفريق أول مسو الشيخ حممـد بـن راشـد آل مكتـوم ويل عهـد ديب وزيـر الـدفاع خـالل 
 .15/4/2004-5الفرتة من 

انعقــدت نــدوة الكتابــة للطفــل العــريب حتــت رعايــة معــايل مطــر محيــد الطــاير وزيــر العمــل 
وقــد ناقشــت النــدوة األوراق املقدمــة مــن  14/4/2004،  13والشــؤون االجتماعيــة يــومي 

 األساتذة التالية أمساؤهم:
 التجارب العربية: (رأست اجللسة الدكتورة موزة غباش). •

o  عاماً). 36األستاذ/ سليمان العيسى: ( جتربيت يف الكتابة لألطفال 

o .(جتربيت يف الكتابة لألطفال عنهم ) :األستاذ/ عبد التواب يوسف 

o  /إلبري مطلق: (الكتابة للطفل العريب أضواء جتربة شخصية).الدكتور 

 التجارب احمللية: (رأس اجللسة السيد فيصل احلجي). •
o  الـدكتور/ مسـر روحـي  الفيصـل: (جتربـة جــوائز أجنـال الشـيخ هـزاع بـن زايـد آل �يــان

 لثقافة الطفل العريب).
o .(جتربة جملة ماجد) :السيد/ حسن جماهد 
o  لطيفـــة بنـــت حممـــد إلبـــداعات يونس:(جتربـــة جـــائزة الشـــيخة األســـتاذة/ بامســـة حممـــد

 ).الطفولة

لقـد ننـت النـدوة اجلهـود الـيت قـام بـا مـن كتبـوا للطفـل العـريب وتؤكـد احلاجـة إىل توســع 
دائرة االهتمام بالكتابة للطفل وإدراك أمهية ربط الطفل بثقافة أمته وانتمائه العـريب كمـا قـدرت 

 ة اإلمارات وأثرها يف ثقافة الطفل العريب.الندوة اجلهود احمللية بدول
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 ومن هذا املنطلق توصي الندوة مبا يأيت:

تأكيد أمهية إدراك مستوى الذكاء الذي يتمتع بـه األطفـال مبـا يفـوق مـا يعتقـده الكبـار،  – 1
 والبد أن تكون الكتابة هلم على هذا املستوى.

 صرية تربط األطفال بالواقع.تأكيد أمهية أن تتناول الكتابة جوانا وقضايا ع  - 2

 تأكيد أمهية إبراز شخصية األطفال يف أبطال احلكايات.  - 3

ـــــف يف الـــــنص وأن يـــــتم التمييـــــز بـــــني العنـــــف   - 4 ـــــد أمهيـــــة االبتعـــــاد عـــــن صـــــيغة العن تأكي
 والشجاعة.

 تأكيد حتقيق خصوصية الثقافة العربية يف الكتابة لألطفال.  - 5

اخليــال دون اســتعمال النصــوص الــيت تعتمــد الســحر واملبالغــة تأكيــد أمهيــة الرتكيــز علــى   - 6
 واخلوارق.

 السعي إىل تعليم الطفل أسلوب التفكري وإعطائه هامشاً يتحرك فيه عند القراءة.  - 7

تأكيد أمهية عنصر التشويق يف الكتابة للطفـل واالعتنـاء بـاإلخراا الفـين والشـكل العـام   - 8
 للكتاب.

 كتاب الطفل وتقدميه بأسعار يف متناول مجيع األطفال.تأكيد أمهية دعم    - 9

 تأكيد أمهية االعتناء بثقافة الطفل عرب وسائط املعرفة املختلفة. -10

دعـــوة وزارات الرتبيـــة والتعلـــيم إىل تضـــمني املنـــاهج التعليميـــة النصـــوص املعـــدة مـــن قبـــل  -11
 الكتاب العرب وعدم االكتفاء باملواد املعربة.

ة االعتناء بالتعريـا الـواعي للنصـوص األجنبيـة، واختيـار مـا يتناسـا وثقافـة تأكيد أمهي -12
 األمة.
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 تأكيد االعتناء بتبسيط العلوم واالهتمام باخليال العلمي. -13

دعـــوة دور النشـــر العربيـــة إىل االهتمـــام بنشـــر املـــواد املقدمـــة للطفـــل العـــريب، عـــرب النشـــر  -14
 هلا املنافسة مع ما تنتجه األمم األخرى. الورقي واإللكرتوا باملستوى الذي حيقق

دعوة وزارات اإلعالم والثقافة واجلهات املعنيـة األخـرى بالـدول العربيـة إىل تسـهيل تنقـل  -15
 الكتاب بني األقطار العربية.

 السعي إىل ترمجة األعمال العربية املعدة للطفل إىل اللغات األخرى. – 16

 األطفال. تأكيد أمهية تنظيم معارض لكتا – 17

 تأكيد أمهية إعطاء األطفال فرصة للتعبري عن ذاتم والكتابة ألنفسهم. – 18

 تأكيد أمهية تنوع الكتابة لألطفال واالهتمام جبميع األنواع األدبية. – 19

 تأكيد أمهية تبين األعمال املسرحية والسينمائية والتلفزيونية لألطفال. – 20
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 المرأة :ندوة شهادات في سينما  - 4
 أدار الندوة األستاذ/ علي ابوشادي (رئيس املركز القومي املصري للسينما) 
 وشاركت فيها كل من : 

 
 مصر   الفنانة يسرا 
 فلسطني  املخرجة مي املصري 
 سوريا  املخرجة واحة الراها 
 اجلزائر  املخرجة ميينه  بوشويخ 
 مصر املخرجة جيهان االعصر 
 مصر كرىاملخرجة  كاملة ابو ذ  
 مصر املخرجة نوارة مراد ميخائيل 
 البحرين  الكاتبة ليانا بدر 
 اإلمارات  املخرجة جنوم الغامن 
 وقد توىل التنسيق للندوة السيد/ مسعود أمر اهللا  
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 ثانياً : األمسيات الشعرية :
 –إبـــراهيم حممــــد إبــــراهيم -أمســـية شــــعرية عربيـــة حمليــــة ( د. علــــى جعفـــر العــــالق  .1

 .مبؤسسة العويس الثقافية عبداهللا حسن اهلدية )

 
 

مـــرية  -صـــاحلة غـــابش –كلـــثم عبـــداهللا   –أمســـية شـــعرية نســـوية (كلـــثم الشـــيباا  .2

 .جبمعية النهضة النسائية الدكتورة موزة طحوارة) –القاسم 

 ثالثا : النشاط المسرحي :
 ة امللك لري من املسرح القومي املصريمسرحي 

   
 مسرحية يال ينام مرجان من مسرح الدمى اللبناا 
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 مسرحية ما كان المحد بنت سليمان من مسرح الشباب القومي للفنون 

   
 هذا وقد قدمت املسرحية العربية : عرضني بقاعة راشد باملدرسة اهلندية بديب 
 حبديقة اخلور لعرضا مبسرح مدينة الطف 13وقد قدمت مسرحية األطفال  

وقــد قــدمت مســرحية مــا كــان ألمحــد بنــت ســليمان عرضــني يف بيــت الشــيخ مجعــة بــن 
 مكتوم

 
 رابعاً : الفنون التشكيلية  :

) مبركـــز ديب التجـــاري العـــاملي الـــيت شـــهدت معظـــم 7مـــن خـــالل قاعـــة املعـــارض رقـــم ( 
 الفعاليات مت تنظيم معارض الفنون اآلتية :
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 معارض شخصية في التشكيل -أ 

    
 الفنان عبدالقادر الريس + الفنانة الدكتورة جناة مكي  

 معرض عدسة رقمية -ب 
 الفنان جاسم ربيع + الفنان صاحل االستاد  

 معرض االنعكاسات -ج 
 للفنان االجنليزي برندان نيالند  

 معرض الخيول -د 

 
 للفنان األمريكي وليم أور  
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 ) مشاركاً  لفنانين المحليين بلغ عددهم (معرض  ا -هـ 
 جمموعة من الفنانني يف خمتلف الفنون  
 معرض مقتنيات الندوة -و  

 
عرضــت بعــض األعمــال الفــائزة يف اخلــط والتشــكيل ضــمن جــائزة العــويس للدارســات  

 واالبتكار العلمي
 

 المعرض العلمي:
 العلمي وقد عرضت فيه إبداعات وابتكارات أعضاء نادي اإلمارات 
وقــد اعتــذرت إدارة املتحــف الــذي حيــتفظ بأعمــال الفنانــة فريــدا كــاهلو والفنــان دجيــو  

 ريفريا الن الدعوة املوجهة من الندوة وليست من متحف أو من احلكومة.
 وقد مت التعاون مع مجعية اإلمارات للفنون التشكيلية يف األعداد والتنسيق للنشاط. 
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 خامسا: المعارض:

 
 
 تنفيذ ثالثة معارض ضمن القاعة العامة: وقد مت 
 
معرض أوائل املطبوعات األوروبيـة عـن احلضـارة العربيـة واإلسـالمية حيـث عرضـت دار  - 1

اآلثار اإلسالمية بالكويت بعضا من مقتنياتا من هذه املطبوعات الصادرة بـني عـامي 
 كتاباً.  58مبا جمموعة  1942و 1555
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 معرض الطوابع - 2
 

 
 

مت تنظــيم املعــرض بالتعــاون مــع مجعيــة اإلمــارات هلــواة الطوابــع حيــث شــاركت فيــه وقــد 
 وفود من الدول اآلتية:
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منصــة . ومت تنظــيم مــزاد للطوابــع بلغــت مبيعاتــه مبلــغ  95ومت عــرض معروضــاتا علــى 

وهــو مبلــغ مل يتحقــق يف املعــارض الــيت انضــمت ســابقا باملنطقــة وكانــت نتيجــة حتكــيم 
 املشاركة على النحو اآليت:الموعات 

 كما شارك عدد من املوزعني بعرض وبيع بعض مقتنياتم للجمهور. 
 
 معرض مجاعة أصدقاء الورد: -3

مت عــرض التجــارب الرائــدة جلماعــة أصــدقاء الــورد يف التواصــل مــع القيــادات العامــة يف 
ن خاللـــه اســـم أســـس النجـــاح مـــن وجهـــة نظـــرهم . وكــان معرضـــا أنيقـــاً كـــرم مـــإمــارة ديب وبيـــان 
 الشيخ مطر املاجد
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 سادساً: الموسيقا والفنون الشعبية والفلكور:
 وقد شاركت يف هذا النشاط جمموعة من الفرق:. 
 الفرق الخارجية: – 1
 الفرقة القومية المصرية للفنون: –أ  

   
) بقاعــة 11/4-10وقــد قــدمت بعضــاً مــن اللوحــات الفلكلوريــة والشــعبية بعرضــني (

 وصناعة ديب. غرفة جتارة
 فرقة الحضرة التونسية: –ب  

    
 

) بقاعـة غرفـة جتـارة وصـناعة 9/4-8وقدمت عروضاً يف اإلنشاد الـديين الصـويف بعرضـني (
 ديب.
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 فرقة سداسي شرارة: -جـ 

   
وأغنية يف حا اإلمارات وقدمت  ةاحلديثو ض األغاا الرتاثية وهي فرقة موسيقية قدمت بع

 ) بقاعة غرفة جتارة وصناعة ديب.13/4-12عرضني يومي (
  

 للرقص: ةالفرقة األرميني –د 
) مبســــرح 12/4-11وعرضــــت يــــومي   ( ةوقــــدمت بعــــض اللوحــــات الفلكلوريــــة األرمينيــــ

 اجلامعة األمريكية بديب.
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 الفرق المحلية: – 2
 فرقة وزارة اإلعالم والثقافة:  –أ  

  

  
شــــــاركت مــــــن خــــــالل حفــــــل االفتتــــــاح ضــــــمن فقــــــرات االفتتــــــاح وعرضــــــاً مشــــــرتكاً يــــــــوم 

 ) وعرضاً خالل حفل اخلتام بتقدمي بعض اللوحات الشعبية.15,10/4(
 

فرقــة مســرح الشــباب القــومي  –ب   للفنون:
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 االفتتاح.وقدمت بعض اللوحات الشعبية (العيالة) قبل  

 ) وعرضاً خالل حفل اخلتام بلوحات وعروض فنية.15,10/4وعرضاً مشرتكاً يوم (
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 سابعا: السينما:

     

 
تضمن املهرجان عروضاً سينمائية حول سينما املرأة افتتحها سـعادة حممـد املـر بسـينما  

 حيث عرضت األفالم اآلتية: 7/4/2004سيين سييت مركز الغرير يوم 
 دقيقة روائي 24 - 2002(مصر) فرباير  29فيلم الثالثاء   7/4األربعاء 
 دقيقة روائي 80 -2003فرنسا)  –فيلم طيارة من ورق ( لبنان   
 دقيقة , روائي 24,  2003فيلم أريد حال (مصر)  8/4الخميس 

 دقيقة , روائي 10, 198فيلم عرق البلح (مصر)    
 دقيقة , روائي 30, 2002فيلم ليلة (مصر)   
 دقيقة , روائي 104,  2001فيلم العاصفة (مصر)   

 دقيقة , وثائقي 56, 2001فيلم أحالم املنفى (فلسطني)  9/4اجلمعة 
 دقيقة , وثائقي 58, 2003فيلم املرأة الشجاعة (مصر)   
 دقيقة , روائي 15, 2003فيلم ليل خارجي (مصر)    
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 روائيدقيقة ,  100, 2002فرنسا)-فيلم رشيدة (اجلزائر   
 دقيقة,روائي 120, 1976فيلم عودة االبن الضال (مصر)   

 دقيقة,وثائق2001,116فرنسا)–فيلم عاشقات السينما(مصر   10/4السبت 
 دقيقة ,روائي 2003,110فيلم رؤى حاملة (سوريا)   
 دقيقة,روائي 1994,127فرنسا)-فيلم صمت القصور (تونس   

 ائقدق 10   فيلم نظرة للسماء  11/4األحد 
 دقيقة 36 فيلم بقايا زمن شارع حممد علي   
 دقائق 7  فيلم الزوجة أو السيارة    
 دقائق 5   فيلم فراق الروح   
 دقائق 6    فيلم ليوا يف عيون طفلة   
 دقائق 8   فيلم القدر املشؤوم   
 دقائق 9   فيلم األرضية املبتلة    
 روائيدقيقة,  90, 2002فيلم زواا رنا (فلسطني )   
 دقيقة, روائي 105, 1965فيلم احلرام (مصر)   
 

 دقيقة 24    فيلم الرمرام  12/4االثنني 
 دقيقة 20    فيلم ما بني ضفتني   
 دقيقة 30     فيلم جوهرة   
 دقيقة 15   فيلم أنا واآلخر    
 دقيقة , روائي 98,  2001فيلم ملا حكيت مرمي (لبنان)   
 دقيقة , روائي 96,  1971يت ) فيلم بس يا حبر (الكو    
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 كما عقدت ندوات إعالمية لمناقشة األفالم التي عرضت على النحو اآلتي:
 إخراا رندة الشهال صباغ فيلم طيارة من ورق   9/4اجلمعة  -

 إخراا جيهان االعصر فرباير 29فيلم الثالثاء  
 إخراا مي املصري فيلم أحالم املنقى  10/4السبت  -
 إخراا نواره مراد خارجيفيلم ليل    
 إخراا مينية رشيد  فيلم رشيدة   
 
 إخراا واحة الراها  فيلم رؤى حاملة 11/4األحد  -
 إخراا مفيدة التالتلي فيلم صمت القصور   
 
 إخراا كاملة أبو ذكري فيلم نظرة للسماء 12/4االثنني  -
 إخراا ليانة بدر  فيلم زواا رنا   

 إخراا أسد فوالدكار كيت مرميفيلم ملا ح  13/4الثالثاء 
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 ثامناً: تكريم الشخصية الثقافية العربية:
 وقد وقع االختيار على معايل الدكتور غسان سالمة وزير الثقافة اللبناا السابق. 

 ومت تكرميه من قبل مسو راعي احلفل يف حفل االفتتاح.

 
 
 

 تاسعاً: تكريم القمة الرائدة:
الشـــيخ حممـــد بـــن ســـعيد غبـــاش بوصـــفه أحـــد علمـــاء وقـــد وقـــع االختيـــار علـــى اســـم  

 وله إسهامات يف التأليف والبحث. 1930اإلمارات وأول خريج من األزهر الشريف عام 
وقد مت تكرميه من قبل مسو راعي احلفل حبفـل االفتتـاح حيـث اسـتلم درع التكـرمي جنلـه عبـد اهللا 

 بن حممد بن سعيد بن غباش.
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