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  معايل الشيخ هنيان مبارك آل هنيانحبضور 
 عتيق عفراء لإلماراتية "لسرطانا رضمل مفتوحة رسالة" قصيدة

 2017 لعام "كابيتال جلف" – والفنون للثقافة أبوظيب جمموعة من اإلبداع ازةةجب تفوز
 

 ،املعرفة وتنمية الثقافة وزير هنيان آل مبارك هنيان الشيخ معايل حبضور :2017مارس 15 – املتحدة العربية اإلمارات أبوظيب،
 والفنون، للثقافة أبوظيب جمموعة مؤسس اخلميس إبراهيم هدى سعادةو والفنون، للثقافة أبوظيب موعةوجم أبوظيب هرجانم راعي

 أقيم حفل لخال أمس مساء والفنون للثقافة أبوظيب جمموعة أعلنت كابيتال"،  "جلف لشركة التنفيذي الرئيس ،الصلح كرمي  الدكتورو
 جلف" – والفنون للثقافة أبوظيب جمموعة من اإلبداع جبازةة الفائز اسم ،اإلمارات قصر مسرح هبو يف املناسبة هلذه خصيصا  
 التشكيلية الفنون جماالت يف املتميزين اإلماراتيني املبدعني لتكرمي ،1996 عام تأسست اليت اجلائزة وهي ،2017 لعام "كابيتال
 ألفالم.ا صناعةو  املتحركة لرسوموا األدبو  رييةالتعب والفنون

 
 باللغة نظمتها واليت "لسرطانا رضمل مفتوحة رسالة" املعنونة قصيدهتا عن عتيق عفراء الفنانة العام هلذا اجلائزة على حازتو 

 25 بني من القصيدة تياراخ ومت يسببها. اليت واملصاعب املعاناة عن إليه وتتحدث املرض جتسد جزئني من مكونة وهي يزية،اإلنكل
 31 إىل 14 من اإلمارات قصر مسرح هبو يف عليها االطالع للجمهور ميكن واليت ،السبع الدولة إمارات من مشاركا   إبداعيا   عمال  
  .2017 أبوظيب مهرجان فعاليات مع بالتزامن ،مارس

 
 مثال   عتيق عفراء "إن   أبوظيب: ملهرجان الفين املدير والفنون، للثقافة أبوظيب جمموعة مؤسس اخلميس، إبراهيم هدى سعادة وقالت

 أن   نعترب الذي الشباب هذا وأمته، شعبه مستقبل وبناء وطنه هنضة يف بفعالية، املشاركة على والقادر املبدع، امللهم، اإلمارايت للشباب
 اإلنسانية رسالة محل على وقدرهتا الفنون بأمهية بوعيه وارتقاء   احلر، والتعبري الفين لإلبداع حتفيزا   فيه، االستثمار واجباتنا أمسى من

 والتسامح".
 

 أن اإلمارايت للشباب ميكن ما على الضوء يسلط السرطان ملرض املفتوحة رسالتها يف لعفراء الشعري النص إن   " سعادهتا: وأضافت
 والعامل اإلمارات يف السرطان مرضى مع اإلنساين التواصل على قدرهتا ويربز احلية، العاملية باللغات املعريف اإلنتاج يف دور من به يقوم

 بأسره".
 

 :"كابيتال  "جلف لشركة التنفيذي الرئيس الصلح، كرمي  الدكتور قال والفنون، للثقافة أبوظيب جمموعة مع املستمرة الشراكة على وتعليقا  
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 من املبدعني لكل بالتحية أتوجه كما  متميز. فين إبداع من قدمته ما وعلى اجلائزة، على حلصوهلا عتيق عفراء إىل بالتهنئة جهنتو 
 أبوظيب ملهرجان املستمر ودعمنا بشراكتنا سعداء "كابيتال  جلف" يف وحنن العام. هلذا اجلائزة برنامج يف شاركوا الذين اإلمارايت الشباب
 عددا   والفنون للثقافة أبوظيب جمموعة قدمت املاضيني، العقدين مدى فعلى ‘.اخلري عام’ شعار مع تنسجم اليت املتميزة يميةالتعل وبراجمه

 أشكاهلا مبختلف الفنون جتاه اجملتمعية بالذائقة واالرتقاء اإلماراتية والفكرية الفنية الساحة تعزيز يف أسهمت اليت الفرص من صىحي ال
 للمواهب اإلهلام مصادر من مساحات ليقدم عشرة الرابعة دورته يف يعود أبوظيب مهرجان هو ها كل،  يف عليه تعودنا وكما التعبريية.

 أساسها على قام اليت األساسية الركائز هي ،والشباب األعمال وريادة التعليم إن ومهاراهتم. قدراهتم لتطوير وفرصا   الصاعدة، الفنية
 جملموعة التعليمية مبادراتلل ومساندتنا دعمنا يف نستمر املفهوم، هذا على وبناء ،"كابيتال  جلف" يف لدينا اجملتمعية املسؤولية برنامج
  ."والفنون للثقافة أبوظيب

 
 اإلمارايت، الشباب بإبداعات ،1996 عام يف عاما   12 قبل انطالقتها منذ والفنون للثقافة أبوظيب جمموعة من اإلبداع جائزة وحتتفي
 10 بقيمة مالية جائزة إىل باإلضافة ،باجلائزة الفائز عن لإلعالن تقام خاصة مناسبة يف ،االبتكارية ملهاراهتم وتقديرا   لتميزهم تكرميا  
 تموي سنة، 35 وحىت 18 سن من اإلماراتيني واملبدعني الفنانني جلميع متاحة اجلائزة يف واملشاركة .الفائز للعمل تقدم درهم، آالف
 .فكرهتا وتطور أفكارها وأصالة لصياغتها املستخدمة واملهارات الفنية حبكتها على بناء   األعمال تقييم
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