
 

 

  مجتمع  ءالحتفا رائعةطلق صوراً لآلداب ي اإلماراتمهرجان طيران  :الشمستشرق ها هي 

 2022بمهرجان  دبي

 ٪7نسبته   سنوي بنمو القراءة حول  للنقاش العالمية المبادرة زمام المتحدة  العربية اإلمارات تتصدر

 

وقد   لمهرجان طيران اإلمارات لآلدابعشر  ة الرابعللدورة  بدأ العد التنازلي :2021نوفمبر  30 ،صحراء دبي

 فجرالرائد ولبزوغ العالمي عدت إدارة المهرجان احتفالية خاصة إلشراقة شمس الدورة الجديدة من المهرجان أ

 .جديد األمل والتفاؤل من

بفعالية  "®newMapper360"إحدى النتائج التي توصلت إليها دراسة  بث الحياة فيوقد اختار المهرجان 

مجموعة اء لقاء ألجواء المهرجان الرائعة، وقد أتاحت الفعالية للقر   تمهيدا  شروق الشمس المذهل فريدة تحتفي ب

  ا  قوي ا  اتجاهفي تجربة مشتركة، وهو ما يعكس  اب والتعرف عليهم عن قرب وإمضاء وقت رائع معهمكت  من ال

 المتعددة. هم عبر الوسائط ئالمتفاعلين مع قرا اب والكت  اء الكتب الصوتية قر  اإلنترنت لمجتمعات متنامية من  عبر

 والقراءة، الكتبحول  اإلنترنت عبر المحادثات ٪ في3بنسبة  عالمية زيادةإلى   ا  أيض وقد أشارت الدراسة

مقارنة بالعام  ٪7 تهابلغت نسب بزيادة النوع من المحادثات  اهذ المتحدة العربية اإلمارات تصدرت دولةو

 الماضي. 

  كاتب 100من  أكثروقد شارك فيها  الصحراوي، سراي كارافان مخيم ،دبي صحراء  في ،الفعالية هذه استضاف

وفرها  كتاب 200من وقد تداول المشاركون أكثر  القصص، يومحب مؤسسةال أصدقاءإضافة إلى  ،وشاعر

 يأخذوا الكتب معهم.  بعض من الحضور أناختار  قدوالمناقشة وللمطالعة في  المهرجان

، والفعاليات  فريدةالتي تحفل بالتجارب ال 2022دورة برنامج انطالقة  مع للمهرجان، ا  جديد ا  فجرل الحدث ثويم

 والمزيد في إطار موضوع "ها هي تشرق الشمس". ، والمفاجآتخاصةال

 العربية اإلمارات أنحاء جميع في األدبي المشهد في الرئيسة االتجاهات "®newMapper360" تقرير يحدد

 المقبلة. األشهرفي غضون  سوف يصدر رسميا  و والعالم، المتحدة



 دبي، أنحاء جميعمواقع مختلفة في  في 2022فبراير  12إلى  3من  الفترة في لآلداب اإلمارات مهرجان يُقام

 األدبيةاألمسيات و الفعاليات من ال  حاف برنامجا   العشرة، المهرجان أيام  مدار ويحتضن المهرجان، على

 .الخبراء عمل وورش التفاعلية النابضة بالحياة والحواراتم، الطعامآدب و  ،والموسيقية الثقافية والعروض

 أداء بين " التي تجمعأبيات من أعماق الصحراءة "تعد أمسيو، دبيالتي تعكس تفرد الخاصة الفعاليات وهناك 

كنف األجواء الصحراوية   " فيسراي كارافانفي "وتقام  ؛برزهاأالعربية األصيلة،  شعراء العالم، والضيافة

العديد من  على الحائزين كت ابلممتعة مع ا قراءات، وهناك أيضا النجومالسماء المرصعة بتحت  سرةاآل

 فاكهتها مواقد النار. ساحرة في أمسيات  وحوارات جوائز،ال

 ، أخيرا  "اآلمال الكبيرة" رواية بطلة ،"هافيشام" اآلنسة، إذ ستقيم زديكن تشارلز ميالدويحتفل المهرجان بذكرى 

 !زفافها فلح

بعد لوكي: "ب أحالم ،المهرجان ديرة، تحدثنا مالقادمة وما تحمله من آمال وتطلعات لعالم جديد وعن الدورة

، الساحرة الصحراوية الطبيعيةحضن هذه األجواء  في هنا جتمعن طويلة، لفترة  "19-كوفيد"جائحة  معايشة

تبرئ  في لحظات  الظاللب تدفعالتي األنوار  في كنفالحديث حول الكتب والكت اب  أطرافتجاذب  و للقراءة

والمهرجان وقد طال   والكتب القصص إلى اإلمارات، ولقد أدركنا مدى حاجة الناس في مجتمع امهمن همو الروح

طراف الحديث عن  األدب أوالمطالعة  وتجاذب  فطاراإل لتناولانتظارهم  للدورة القادمة، فأحببنا أن نجمعهم هنا 

التمهيد للدورة  وجابية ونشر الفرح يبث الروح اإلمن أجل مع المئات من مجتمعنا المحلي و الكت اب والكتب 

 مهرجان التي تحفل بكل ما هو نابض بالحياة." القادمة لل

  ومفكر، ومبدع، وفنان، وشاعر كاتب 1800من  أكثر المهرجان استقبل ،الماضية الثالثة عشر عاما  مدى  علىو

 شخص. 117000من  أكثر إلىعدد الحضور   ، وصل2021عام  فيووخبير. 

 

طيران اإلمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون )دبي للثقافة(، يُقام مهرجان طيران اإلمارات لآلداب بالشراكة مع 

 .الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث في اإلمارة

 

 .الرابطمتاحة للشراء عبر  ستكون 2022إن تذاكر دورة مهرجان طيران اإلمارات لآلداب لعام 

 

ويمكن متابعة   .الموقع اإللكترونيتجدون المزيد من المعلومات عن مهرجان طيران اإلمارات لآلداب على 

. ولكافة المستجدات  يوتيوب -انستغرام -تويتر  – الفيسبوك  -#EmiratesLitFestالمستجدات واألخبار على 

 .انستغرام -تويتر  – الفيسبوك ELFDubai#والفعاليات على مدار العام 

 

 - الختام  -

 

 

 :للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع 

 emirateslitfest@fourcommunications.com 

 
 مالحظات للمحررين:  

  مؤسسة اإلمارات لآلدابنبذة عن 
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سبل الدعم والرعاية لألدب والثقافة، وتسعى  توفر مؤسسة اإلمارات لآلداب، وهي مؤسسة غير ربحية، كافة

 .لترسيخ مكانتهما في مجتمع دولة اإلمارات والمنطقة من خالل البرامج والمبادرات الثقافية المختلفة

بموجب مرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس   2013أُنِشئت المؤسسة عام 

الوزراء حاكم دبي رعاه هللا، وتهدف المؤسسة إلى تعزيز مكانة الثقافة وتشجيع  دولة اإلمارات رئيس مجلس 

 .األدب، السيما األدب العربي

تحتضن المؤسسة وترعى العديد من المبادرات الثقافية والمشاريع على المدى الطويل، وتهدف إلى االرتقاء  

ية المتحدة. من أبرز المشاريع التي ترعاها  لتطلعات االستراتيجية الوطنية للقراءة في دولة اإلمارات العرب

المؤسسة، جائزة أمناء مكتبات المدارس، مبادرة كاتب مكتوب، مشروع "من الداخل إلى الخارج"، برامج التعليم 

على مدار العام باإلضافة إلى أندية الكتب ودورات الكتابة اإلبداعية. ومن أبرز مبادرات المؤسسة في عام  

، مؤتمر دبي الدولي للترجمة، وفي عام  2016لف العالمي للمهرجانات األدبية، وفي عام ، مؤتمر التحا2020

 .، مؤتمر دبي الدولي للنشر2017

كما تشرف مؤسسة اإلمارات لآلداب على تنظيم مهرجان طيران اإلمارات لآلداب، وهو المهرجان األدبي الرائد  

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

  مهرجان طيران اإلمارات لآلدابنبذة عن 

إذ يُعَد  مهرجان طيران اإلمارات لآلداب أكبر تظاهرة في الشرق األوسط تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة، 

المهرجان على  وقد تحدث في يجمع الكت اب والمفكرين والمتحدثين العالميين واإلقليميين من جميع أنحاء العالم. 

تمكن المهرجان من  ،2021وفي عام  كاتبا  من أكثر من مائة دولة. 1700الماضية أكثر من  13مدى السنوات الـ 

 شخص سواء من زوار المهرجان أو عبر البث المباشر. 117000الوصول إلى جمهور يزيد عن 

مرشحة لجائزة البوكر عن روايتها "سكر محروق"، ، والمالالكما استضافت جلسات للحائزة على جائزة نوبل، 

. كما استضاف المهرجان نخبة من الكت اب  أوينكان بريثويتومؤلفة رواية "أختي السفاحة"،  أفني دوشي

، مع  توماس إريكسون. وشارك الخبير في السلوك، ليمن سيسايو أمين معلوف، أليف شافاكالمرموقين مثل 

سام   ،عبادة تقال، آلي سباركسلبرنامج التعليمي المفضل لدى الطلبة كال  من بينما ضم ا .شريف عرفةالكاتب 

 ".  Doc Brown، المعروف بلقب "بن بيلي سميثو سناء شبّاني، إيزابيل توماس، كوبالند

وترسيخ مكانتها لدى مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد حصد   يهدف المهرجان إلى تطوير ثقافة القراءة

توفير منصة للمواهب الدولية والمحلية،   جان، في دوراته المختلفة، العديد من الجوائز الهامة؛ ومن خاللالمهر

 والمنطقة.  في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومازال المهرجان يشكل المشهد األدبي

عليمي الذي أسهم في  إضافة للبرنامج األساسي، يوفر المهرجان فرصة استثنائية لألطفال من خالل البرنامج الت

تثقيف وتعليم الطلبة عبر اإلمارات السبع في دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما يطرح المهرجان كل 

وعرض   من المسابقات الطالبية، باللغتين العربية واإلنجليزية، مما يتيح للناشئين تقديم مهاراتهم العديد عام

 مواهبهم في الشعر والقصص واإللقاء. 

هرجان طيران اإلمارات لآلداب برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب  يُقام م

أبرز مبادرات مؤسسة اإلمارات لآلداب، التي   رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، ويُعد المهرجان
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شراكة مع طيران بموجب مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. بال 2013تأسست عام 

 اإلمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون )دبي للثقافة(، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث في اإلمارة. 

 .  2022يعود مهرجان طيران اإلمارات لآلداب في 

مهرجان طيران اإلمارات للتعرف على فعاليات المهرجان واالطالع على آخر المستجدات، يرجى زيارة موقعنا: 

 لآلداب
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