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 خبر صحفي

 
 الزواررسمي أمام ال االفتتاحموعد  عنيعلن  متحف اللوفر أبوظبي

 نوفمبراعتباراً من 
 

ستشهههال اصمةصهههار ايةةااتتهههر افتتهههةر ةتحههه  اص ههه فر  :2017سوووبتمبر  6أبووووظبي  
وُيمههل اص هه فر أبهه يبي أو  ةتحهه  ةههف ب عهه  فههي  اصقههة،   11اعتبههةاام ةههف بهه فابر أبهه يبي 

برؤيههر عةصاتههر  ي هه وء اصىهه ج ع ههش أو هه  اصتشههةب  واصق اسهها اصاشههتر ر اصمههةصا اصمربههي 
  عبر ةخت   اصحىةاات واصثقةفةت. ص تجربر ايب ةبتر

وستشههاا اتفتتههةر ةجا عههر واسههمر ةههف اصبههراةي اصمةةههر اصتههي تتخ  اههة س  هه ر ةههف 
األ،اج واصحفهه ت ورتر ههة ةههف عههرو  اصفنهه ب اصار تههر بقتههة،  بخبههر ةههف اصنههلوات وعههرو  

 اصفنةبتف اصمةصاتتف ةف اصجتا اصك ستكي واصامةصر.

وضههت تيههاتا ةتحهه  اص هه فر أبهه يبي  اصههب  يقههت فههي ر ههة اصمةصههار ايةةااتتههر أبهه يبي  
اصمةصاتهههر   اصاانهههلل اصاماهههةا  اصفرب هههي  هههةب ب فتههها اصحهههة ر ع هههش  هههة ر  بريتر هههر

صههاا اصاتحهه   اصههب  تحتههه  ةتههةت اصبحههر تحهه  ربههر فريههل  ةههف ب عاههة  صتبههلو حتهه  
اص هه فر أبهه يبي و "بهه  مةتحهه  ةلينههرم. وياكههف ص ههرواا اتسههتاتة  بةصاشههي ع ههش  هه   

 180ب ههق رهر ههة تاصانتر ههةت واصااههرات اصاهو ههر ع ههش ةتههةت اصبحههر واصتههي ت   اههة ربههر 
كا بجهه    ةاههة يتههت  صاهها رهمههر ةملبتههر ع ههش  هه 8000ةتههرام واصافصفههر ةههف حهه اصي 

اتسههتاتة  بههه م ههمة  اصنهه ام  اصا ههت حش ةههف يهه   أ ههجةا اصنختهها اصاتلاخ ههر فههي 
 واحةت ،وصر ايةةاات. 

اصاتههةح  فههي  أعههر وسههتمر  اص هه فر أبهه يبي ةجا عههر ةقتنتههةت وأعاههة   ةمههةا  ةههف 
فرب ههة ت ههتال أ اتتاههة ةههف بمههل ة اصتههةايخي واصثقههةفي وات تاههةعي  وتههرو  رييههةم 

ةخت هه  اصحقههة اصتةايختههر اصتههي ةههروت باههة اصبشههرير. وتىهها  ههبت اصاجا عههر أعاههةتم  ةههف
ةتن عههر بلايههر ةههف اصقهههت اصتةايختههر وصهه تم لصههش األعاههة  اصتك تفتههر اصميههرير اصايههاار 
ص اتحههه  حيهههريةم صتبهههرو ة اضهههتت وأفكهههةا ةشهههتر ر تمكهههه باجا اهههة أو ههه  اصتشهههةب  

حههه   اصمهههةصا  ةتجهههةوو م بهههبص  اصحهههلو،  واصتبهههة،  بهههتف اصثقةفهههةت واصحىهههةاات اصاخت فهههر
اصتةايختههر واصجارافتههر. وبههبص   ييههب  اص هه فر أبهه يبي ةاههةيرام ص اتههةح  األخههر  اصتههي 

وبةيضههةفر لصهههش  عههة، م تفيهها بههتف األعاههة  واصاقتنتههةت بنهههةجم ع ههش حىههةا  ةنشهه" ة.
 ص رواا. صةتت اصمر   ستقل  اصاتح  ةمةا   وةتحفةم صأل فة   وةتجرام وةقاش

وبهذه المناسبة  قال سعادة محمد خليفة المبارك  رئيس مجلس إدارة هيئة 

ل اص  فر أبوظبي للسياحة والثقافة وشركة التطوير واالستثمار السياحي : ميج و

أب يبي اؤير ايةةاات اصراسخر ب"بو تقل  األةا وته ا حىةاتاة ُيبنش ع ش اصتن   اصثقةفي 

تبفتةر ع ش اآلخريف  خةصر أب أس  ب سر،ت يف ل واصت ةة  وتشجتت اصح اا اصاشترك وا

ت اصا اصمةصا ةنب اصقل . وي تكاا اصاتح  ة تر    ي ر بلأ ة اآلبةج اصافس  ب صلوصر 

 ايةةاات في اصحفةي ع ش اصتراث اص  ني واصثقةفي وص ب رتات . 
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اةتر لصش اصحفةي وُيمل اص  فر أب يبي واحلام ةف أ ا ةك وبةت استراتتجتر أب يبي اصثقةفتر اصر

ع ش   ير ،وصتنة وتراثاة اصمريق وتةايخاة اصه يا ةت تحفتر ايبلا  وفت  آفة   ليل  ص بتكةا 

اصثقةفي. وتشكا اصجا ، اص اسمر اصاببوصر في تمرير اصبتئر اصثقةفتر اصنشهر اافلام ةااةم ةف 

ر  ُيشةا لصت  بةصبنةب  اوافل تن يت اترتية، اص  ني صلوصر ايةةاات وته ير ةجتات حت   وعي

صتك ب ةتح  اص  فر أب يبي أحل ا ة ر اصاجتات وةيلاام حتةو ي ت اا ةن  اصجتا اصقة،  ةف 

اووا، اصثقةفر واصمق   اصابلعر واصافكريف  صتك ب صاا ،وٌا فموة  في ترستخ رتا اصت ةة  

 واصتمةيش اصتي تُمرف باة ،وصتنة اصمرير م.

 

 ب سههر، اصاتحهه  ةههف خهه   ةجا عههر ةههف اصقهههت وسهه ف يتمههرف اصههرواا ع ههش أسهه 
فيهه م  حتهه  تبههلأ   صههر اصههرواا فههي اصقةعههر  12اصفنتههر واصتحهه  األثريههر اصتههي تتهه و  ع ههش 

اصكبههر  صتتمرفهه ا ع ههش اصافاهه   اصر ت ههي ص اتحهه . وت هه ء  ههبت اصقةعههر اصىهه ج ع ههش 
 أعاههة  ةتن عههر ةههف ةخت هه  اصانههة ق اصجارافتههر  واصتههي  ع ههش اصههررا ةههف ابتاة اههة
لصههش حىههةاات ةخت فههر  تشههتر لصههش تقههةاب اصشههم ب بههةصتمبتر عههف بف ههاة بهههر  ةاةث ههر 
فههي اصفههف  عنههل تنههةو  ةفههة تا ةتمههل،  ةههف ضههاناة األة ةههر أو اصجنههة ر. وتهها ترتتههة 
اصامروضهههةت بن هههة   ةت   ههها  تةايختهههةم وةيهههنو   بح هههة اصا ضههه   واص هههار. وتبهههلأ 

نتهههر ص ثقةفهههةت وتاثهههة  مأةتهههر  ةهههف اصرح هههر اصثقةفتهههر ص هههرواا ةهههف بشههه"  اصتر اهههةت اصف
بةختريههةم واصههب  يمهه ، لصههش أواخههر األصهه  اصثةصهه  ربهها اصاههت ، ةههف ةنهقههر آسههتة اص سهههش 
بةيضهههةفر لصهههش أوصهههش أع ههها ايةبرا  ايهههةت ةهههف خههه   اصاجا عهههر اصجنة ريهههر صألةتهههر  

 لي ابتت ل. ص فنةب  واصما ر ايرريقتر ماصليكة،ااخاةم ماصفرع بتر محن ت تةو 

رفههر ةخييههر صأل،يههةب اصمةصاتههر ي ههتمر  اصاتحهه  ث ثههر  تههة سههاةوير ةههف فههي ر
ضههاناة ةخه  ههر ةههف ماصايههح  األوا م ولبجتهها و تههةب اصتهه اا  بةيضههةفر لصههش بيهه   
ب ذيههر. أةههة  ههر  اصتبههة،  خهه   اصقههروب اص سهههش وحقبههر اصميههر اصحههلي  فتتاثهها بتحهه  

ر  فههي اصاتحهه  فههي فنتههر ةتن وعههر ةههف اص ههتراةت . وت ههتار اح ههر اصت اصهها اصبشهه
أعاهههة  آسهههتة وةنهقهههر اصبحهههر اصات سهههء واصت اصههها بهههتف أواوبهههة وأةريكهههة صتت هههت ،ا هههر  
اصت اصهها ةههت تههه وا اصم هه   ةههف خهه   تهه"ثترات عههل .  اههة ويمههر  اصاتحهه  ص حتههة بةةبههةب 

واصشهههر  األريهههش. ويمهههر  اصاتحههه   أواوبهههةواصتهههي تشهههكا أو  اتيهههة   بهههتف اصتةبةبتهههر 
صمةصاتههر  بههلجام ةههف صهه ا األةههراج واألويههةج اصاتشههةبار فههي بمهه  بمىههةم ةههف أ هها األعاههة  ا

اصحقههة اصتةايختههر  وصهه تم لصههش اصتمبتههرات اصفنتههر اصاتقنههر ةثهها خرابههر ةيههن عر  فههي 
فرب هههة وةه تهههر بهههةص  ب األحاهههر واصتهههي تشهههتر لصهههش اصخ هههتء بهههتف اصتههه"ثترات اصاربتهههر 

وفهههي ر ههها اصميهههر . (BVRB  1696–1766ص فنهههةب بربهههةا، فهههةب ايربهههر    واصشهههررتر
(  وص حهههر 1883–1832اصحهههلي   يهههر  اصهههرواا  ص حهههر ماصاجهههر م ص فنهههةب ل،واا ةةبتههه   

(  وص حههههر متشههههكتا 1903–1848ماألوت، و هههها يتيههههةاع بم ص فنههههةب بهههه   ر رههههةب  
(  ويختهههتا 1944–1872بهههةألوا  واألحاهههر واألصهههفر واألسههه ،م ص فنهههةب بتتههه  ة بهههلايةب  

 ( وتشكتك  بامةبي اصم صار.1957وي    اصمر  بةصماا اصاب ا ص فنةب آ  

 اههة تشههاا ةجا عههر اصاقتنتههةت اصفنتههر أعاههةتم رههة  اص هه فر أبهه يبي بتك تهه  فنههةبتف 
( اصتههي بفوههبت 1950ةمةصههريف بتنفتههب ة  باههف فههتاا اصفنةبههر األةريكتههر  تنههي  هه صرا  
ورههل بُحهه  ع ههش  .ث ثههر  ههلااب حجريههر سههتتا اصكشهه  عناههة عقههة ارتتههةر اصاتحهه 
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خ هههلوب   أةهههة اصجهههلاا اصثهههةبي فتحاههها  ماصاقلةهههرم تبهههفاألو  ةقتهفهههةت ةهههف اصجهههلاا 
بي صهههةم ة هههت حة  ةهههف صاهههةت بههه ، اصرافهههليف  اص ههه ةرير واأل ة،يهههر اصاكت بهههر بهههةصخء 
اصا ههاةا ( اصا  هه ،  ع ههش مصهه ر األسههه ا م  فههي حههتف يبههرو ع ههش اصجههلاا اصثةصهه  

اصفت  هههه ف صاقههههةتت اصكةتههههة و 1588بيهههه   ةلعاههههر بةصشههههرر ةههههف  بمههههر عههههة  
 اصفرب ي ةتشتا ،  ة بتتف.

( ف"بهههل  اصتحفهههر اصفنتهههر مأواا  اصنههه ام 1947أةهههة اصفنهههةب اييههههةصي   سهههتبي بتنههه بي  
و هههي عبهههةا  عهههف  هههجر  ةيهههن عر ةهههف ةمهههلب اصبروبهههر تتفةعههها ةهههت فكهههر  ( 2017 

اصتيهههاتا اصاماهههةا  ص اتحههه  ةهههف خههه   ةرايهههة تههها تثبتتاهههة ع هههش فهههرو  اصشهههجر   
أ ههمر اصىهه ج اصاة  ههر ةههف ربههر اصاتحهه  اصما رههر. وةههف خهه   وتمكههه  ههبت اصارايههة 

 Sèvres – Cité deاصتمههةوب اص ثتههق ةههت وا ههةت عاهها اصاتحهه  اصهه  ني ص  ههتراةت   
la céramiqueتمنهههي مابتشهههةام مبروبة تشهههفم عاههها ( فهههي فرب هههة  رهههلو  بتنههه بي 

   و هه  عبههةا  عههف  ههلاا  ةههف رهههت اصخههرف اصتههي تشههكا ،وا ههر ةرسهه ةر يههلويةم (2017 
ذات ةر ههر  ةشههترك. وي ههت اا اصماهها اؤيتهه  ةههف بيههار لصههبت اص اصههل اصافسههه اصاافهه ا 

 ص  بإذب هللا  اصشتخ وايل بف س هةب آ  باتةب   تة هللا ثرات.

فرانسوووان نيسووين  ونيوورة  معوواليوفههي ل ههةا اصتيههري  اصههب  أ،صهه  بهه  اصتهه    رةصهه  
بههه فابر  11ي افتتهههةر اصاتحههه  فههه سهههتاثا: مالجمهوريوووة الفرنسووويةالثقافوووة فوووي 
فههي تمريههر أواصههر اصتمههةوب اصثقههةفي بههتف ،وصههر ايةههةاات اصمربتههر اصاتحههل   ةرح ههر ةااههر

 أع ا  ةف ت رتت اتتفة  اصحك ةي بتف ب لينةم. 10واصجاا اير اصفرب تر بمل 

وأضههةف : ميمههل ةتحهه  اص هه فر أبهه يبي أحههل أ هها اصاشههةايت اصثقةفتههر اصها حههر ع ههش 
فهههي لبهههراو  صجهههةب ب فتههها اصااتهههراصتيهههاتا اصاماهههةا    ورهههل سهههة ا ة هههت   اصمهههةصا

. تفخههر فرب ههة بةصههلوا اصر ت ههي اصههب  ت مبهه  فههي ابشههةج اصاتحهه  فههي أح ههف صهه ا 
 ةجههة  ل،اا ت يتهه  خبرتاههة فههي ةههف خهه    واي ههراف ع تهه  ةتحهه  اص هه فر أبهه يبي

اصمقهه ،    وذصهه  ع ههش ةههل اص  نتههر ةههف ةجا عةتاههة اصفنتههر عاههة األاصاتههةح  ولعههةا  
 م.اصقة،ةر ل اصملي

 اصتههي  اصابتكههر رواصثقةفتهه راصم اتهه اصرؤيههر  رةصهه : مبفىهها اؤيههر اصاتحهه ع ههش  وتم تقههةم 
وةفس ههر و نتههر  ةتحفههةم  13خبههرات تههي  ههةجت بتتجههر اصجاههت بههتف اصاتحهه   واص ةيحا اهه

و ةصههر اصاتههةح  اصفرب ههتر  سههتقل  ةتحهه  اص هه فر أبهه يبي  بإ ههراففرب ههتر عا هه ا 
ةههف  فنتههر أعاههة  عبههر: اح ههر صهها ي ههبق صاههة ةثتهها اههةةههف ب ع صرا ريهه  تجربههر فريههل 

 م.  بتف اصتجةاب ايب ةبتر اصاشتر ر اصق اساص كش  عف  تالف ةخت   اصحىةاات

اسههةصر ت ههةة   حههةة م فههي  تةتهه  ةتحهه  اص هه فر أبهه يبي يهه"تي وبنههةج ع ههش ذصهه  م
 بةعتبةا اهههةتمريهههر اصثقةفهههر واصتم هههتا باصتهههرا  ب هههلينة اصراسهههخ  ص مهههةصا وةف هههلام وسههه   

 اصتهروفم. أةة  خهراصحيف اصانتت 
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موستتىههاف األسههب   اتفتتههةحي ص اتحهه  حههلثتف ةااههتف يههتا تن تاااههة فههي ل ههةا 
عههة   ةههة يريههل عههفايةههةااتي  واصههب  أ  قتهه  ،وصتةبههة ربهها -اصبربههةةي اصثقههةفي اصفرب ههي

 عف ةتح  اص  فر أب يبي م. راصنةتجوتلعا  اصهةرر ايبلاعتر 

ةتحههه   ي هههااة بهههةصق  : مأو، اصتههه   أب أعهههرب عهههف أة هههي فهههي أب واختتاههه  حهههليثا
 ليههل     ههرر ت  اههةت ع ههش يشههجتو  ايبلاعتههر ههبت اصهةرههر فههي تمريههر اص هه فر أبهه يبي 
بهههتف ايةهههةاات  تجاهههتاص ثتقهههر اصتهههي  اصهههروابء ويقههه   ،وةهههةم   اصاتبهههة، ويمهههرو اصتفهههة ا 

 اصمربتر اصاتحل  وفرب ةم.

: ميمتاههل اص هه فر أبهه يبي اللوووفر أبوووظبي متحووف رراباتيوو   موودي مانويوو  رههة  بههلوات 
أسهه  ب سههر، عههةصاي فريههل واؤيههر ثةربههر ت تكشهه  تههةايخ اصفههف وفههق سههتة   ليههل  صههبا 
ُيمههل اص هه فر أبهه يبي ةنيههر تتههت  صههروواات فاهها ثقههةفتاا واتبفتههةر ع ههش اصثقةفههةت األخههر . 

 عتهه  ةههف وت ههة ا ايضههةفةت واص ا ههةت اصاماةايوههر اصرا ههل  ص اتحهه  فههي لثههراج ةجا
اصكنهه و واألعاههة  اصفنتههر اتسههتثنة تر اصتههي تقههل  صاحههر عههف اصنتههة  اصثقههةفي اصاتنهه   

 ص بشرير وتاال اصهريق صاريل ةف اصح ااات اصبنوةج م.

للوووفر فووي بوواريس ورئوويس المجلووس جووال لوووك مووارتينيز  موودير متحووف اوأعههرب 
عهه ب اي ههبا عههف سههروات رههة  م: ملب  ي فووي إدارة وكالووة متوواحف فرنسوواموولالع

ي هه ء اصىهه ج ع ههش ا تاههة   ههبا اصاشههرو  اصرا ههت واصههب  يفتخههر اص هه فر بههربء  اصاشههترك
. وأبههة ة ههروا  ههلام اصمههةصا اصمربههياسهها  واوحهه  بهه  و هه  لبشههةج أو  ةتحهه  عههةصاي فههي 

صههلخ صنة اصارح ههر اصناة تههر ةههف اصاشههرو  ةههلف عتف بههرور اصحهه اا اصتههي تتاة ههش تاةةههة 
 هه فر. وأتانههش أب يحاهها اصاتحهه  ةههف ة رمهه  فههي ةههت اصهبتمههر اصحقتقتههر صاتحهه  اص

 . رير  اص مليةت ةاار ت ع ير عةصاتر ة اار صأل تة  اصقة،ةرم

قوووال جوووال نوفيووو   المهنووودم المعموووار  لمتحوووف اللووووفر  وفهههي  هههبا اصيهههل، 
عةةههةم   ههبافبمههل  . ههاريف فههي رىهه ب هه فر أبهه يبي أب ابهه  اص ةتحهه  : مسههتفت أبوووظبي

اصافمههها  هههبا اصاكهههةب  ،خههه  اصهههرواا  ب سهههت ةهههف اصلااسهههةت وايبشهههةجات  سهههتك ب
ةههف اصثقةفههةت اصبشههرير اصتههي  اصمليههلاصههب  يجاههت بههتف  اصرا ههتبةألضهه اج   ههبا اصاكههةب 
 نهه وت  فههي حاةيههر ر ص اتحهه اماةايههاص ت ههاا اصانلسههرواصميهه ا.  يتجههةوو ةههلا ة اصبحههةا

 ةبماههة اصااتههر اصههب  يت هها بتههلاخا األضهه اج و تههرالينههر اصمربوفههي اي ههة،  بانلسههر اص
 اصهههةبت اصرةنههي اصافرهه  يحههة ي اصاتحهه   اصىههخارتحهه  ربتهه  و تر.انلسههاص واأل ههكة 

  .مةتنةاص ةعةت واألية  وابقىةج حت يفيا حتاةم بتف صب ا

ةفس هههر ثقةفتهههر  13وسهههتمر  اص ههه فر أبههه يبي أعاهههة  فنتهههر ةااهههر ُةمهههةا  ةهههف 
 – 1452 ا،م ص فنههةب اصمههةصاي صت بههةا،و ،افتنشههي فرب ههتر. ةناههة ص حههر م ات ههر اصحههلو 

 1853  ةتحهه  اص هه فر بههةايه(ر ومب اتريهه  ذاتههيم ص فنههةب فتن ههتن  فههةب  هه    (1519
 ةتحههه  أواسهههت  وةتحههه  ،  ت اواابجتريههه (ر وةنح تهههر ماصا حهههرم اصمة تهههر  (1890–

 ههةك  ههتراك(ر واصكههر  األاضههتر ص فنههةب  – ةتحهه  براب ههي  بنههتف اصنههة،ا  ةههف لةبرا  ايههر
فتن هههتنرو  ههه اوبت وي  ةكتبهههر فرب هههة اص  نتهههر(ر وتاثهههة  صهههتني ماص هههتل  اصرارهههةجم 

وص حهههر مبهههةب ت ب يمبهههر  بهههة   ةتحههه   تاتههه  اصاتحههه  اصههه  ني ص فنههه ب اآلسهههت ير(ر 
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 اصاتحهه  اصهه  ني صقيههر فرسههة (ر  )1825–1748 األصههةم ص فنههةب  ههةك صهه يه ،ايفتههل 
ومبهههةخ ل فهههي ايبهههةجم ص فنهههةب أور ههه  او،اب  ةتحههه  او،اب(ر وصهههنلو  اصهههبخة ر 

اصاتحهههه  اصهههه  ني ص ميهههه ا  -اصاقلسههههر ةههههف اصقههههرب اصثةصهههه  عشههههر ةتح    هههه بي 
ي  ةتحهههه  اصفنهههه ب اصرخرفههههي(ر و،ا  اص سهههههش(ر ولبريههههق صههههتني بتيههههاتا فةاسهههه

ةةاةت ههي  سههةب  ترةههةب او ت   اصاتحهه  اصهه  ني صثثههةا(ر وتاثههة  مأب صهه  ب فتههليرم 
( ةهههف 1966– 1901ألصبرتههه   تهههة  ةتتي   2 ر مهههر ف بتتنب ههه ( وتاثهههة  اصاهههرأ  اصانتيهههبر 

 ةر ر ب ةبتلو. 

شهه"  وسههتقة  أو  ةمههر  خههة  فههي اصاتحهه  تحهه  عنهه اب مةههف ةتحهه  صهه فر آلخههر: ب
أر ههة  يرصههل فتاههة تههةايخ تههه وا  3،ي ههابر اصقههة،   ويتىههاف  21ةتحهه  اص هه فرم فههي 

ةتحهه  اص هه فر فههي بههةايه   اههة ست هه ء اصىهه ج ع ههش اصمليههل ةههف اصاقتنتههةت اصا كتههر 
  ةههرواام 17فههي ريههر فرسههة  خهه   عاههل اصا هه  صهه يه اصرابههت عشههر فههي اصقههرب اصههه

ةخييههر ص فنههةبتف  وصهه تم لصههش بحقبههر تح يهها  ههبا اصقيههر لصههش أ ة،ياتههر وصههةص بةت 
ةههف اص  حههةت  145لبشههةج ةتحهه  اص هه فر اصحههلي .  اههة سههتحت   اصامههر  ع ههش حهه اصي 

واصانح تهههةت واألعاهههة  اصفنتهههر اصرخرفتهههر ورتر هههة ةهههف اصقههههت اصاااهههر ةهههف ةقتنتهههةت 
ةتحهه  اص هه فر وريههر فرسههة . ويتهه صش ةااههر اصتقتههتا اصفنههي فههي اصامههر   هها ةههف 

تحهه  اص هه فرر و  صتتهه  تههر   اصقتواههر اصفنتوههر صههل  ر هها  ههةب صهه ك ةههةاتتنتر  ةههلير ة
 اصفن ب اصتي يرير في ةتح  اص  فر.

اتفةرتههر تمههةوب بههتف حكهه ةتي ،وصههر ايةههةاات اصمربتههر اصاتحههل  وفرب ههة فههي وبا  ههة 
 30  ي ههتمتر ةتحهه  اص هه فر أبهه يبي اسهها ةتحهه  اص هه فر فههي بههةايه صاههل  2007اصمههة  

سهههنرم وتهههتا لعهههةا   15مهههةا  اصافرتهههر صاهههل  عةةهههةم  ع هههش أب يهههتا اصماههها ع هههش اصا
 أع ا . 10األعاة  اصفنتر صال  

عةةهههة   22و 13،ا اهههة صألعاهههةا بهههتف  30،ا اهههة  و 60وييههها سهههمر تهههب ر  اصهههلخ   
بةيضههةفر لصههش اصمههةة تف فههي ةجههة  اصتم ههتا فههي اصلوصههر  واصاشههةا تف فههي اصاحةضههرات 

ضهههةفر لصهههش أعىهههةج عةةهههة  بةي 13وواش اصماههها  واصهههلخ   ةجهههةبي صاهههف  ههها ،وب 
وماصاج هههههههه اصهههههههلوصي ص اتهههههههةح   (ICOM)ماصاج هههههههه اصهههههههلوصي ص اتهههههههةح م 

   واصيحفتتف وأصحةب اصااا وةرافقتاا. (ICOMOS)واصا ارتم
 

 -انتهى-
 

 يين:رملحوظة للمحر
 LouvreAbuDhabi@  وتههه يتر  Dhabi Louvre Abuياكهههف ةتةبمهههر اص ههه فر أبههه يبي ع هههش فت هههب ك 

 LouvreAbuDhabi@واب تارا  

 
 نبذة عن اللوفر أبوظبي

تحاهها وتحفههةم تةايختههر فنتههر  يتىههاف أعاههةتم    ريههر  اص ههمليةتةتحفههةم عةصاتههةم فههي  أبهه يبياص هه فر ُيمههل 
تج ههتلام . وحةضههرواص رهه  اصأ اتههر تةايختههر وثقةفتههر وا تاةعتههر تمهه ، لصههش ةخت هه  اصحىههةاات اصقلياههر 

 ههةب ب فتهها  اصفرب ههي اتحهه  اصههب  صههاا  اصاماههةا  اصستىهها صههرور اتبفتههةر واصحهه اا بههتف اصثقةفههةت  
رةعهههةت ص امهههةا  اصافرتهههر  وةتحههه  لصهههش  ةبهههة تمكهههه اور اصالينهههر اصمربتهههر  ،ا اهههر رةعهههر عهههر   23

فهههي اصاتحههه  اصاحهههة    اتج صهههأب يصأل فهههة   وةقاهههش  وةهمههها  وةتجهههر وةر هههر ص بحههه ث. وياكهههف ص هههرواا 

https://www.facebook.com/LouvreAbuDhabi
https://twitter.com/LouvreAbuDhabi
http://instagram.com/LouvreAbuDhabi
http://louvreabudhabi.ae/ar/pages/home.aspx
http://www.saadiyatculturaldistrict.ae/ar/saadiyat-cultural-district/louvre-abu-dhabi/
http://www.saadiyatculturaldistrict.ae/ar/saadiyat-cultural-district/louvre-abu-dhabi/
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م هههمة  اصنههه ام اصتخرياهههةت بتجربهههر  ست هههتاتم بقبهههر حتههه  اصتحههه  بةصاتهههةت ةهههف  اتهههت اصج ابهههة 
 اصانلستر اصا ت حة  ةف سم  اصنختا اصاتلاخا في واحةت ايةةاات.

تنتاههي األعاههة  اصفنتههر اصامروضههر صحىههةاات ةههف ةخت هه  أبحههةج اصمههةصا  وت هه ء اصىهه ج ع ههش اصكثتههر ةههف 

صاتهههر واصتههه"ثترات اصاشهههتر ر باهههلف لبهههراو أو ههه  اصتشهههةب  واصتبهههة،  اصثقهههةفي اصنةتجهههر عهههف اصا اضهههتت اصمة
اصتجربههر ايب ههةبتر اصاشههتر ر اصتههي تتجههةوو حههلو، اصجارافتههة واصجن ههتر واصتههةايخ  ع ههش عكههه ةههة تقلةهه  

وةههف بههتف  .رةصبتههر اصاتههةح  فههي اصاههرب  واصتههي تن ههق ةقتنتةتاههة ع ههش أسههةل اصفيهها بههتف اصحىههةاات

تج ههههتل اص هههه هر فههههي ةنح تههههةت ص حكههههة   وتاةثتهههها اآلصاههههر  ت ةتحهههه  اص هههه فر أبهههه يبي ة ضهههه عة
 620واستكشههةف األااضههي اصاجا صههر  وفجههر اصحىههةاات. ورههة  ةتحهه  اص هه فر أبهه يبي بةرتنههةج أ ثههر ةههف 

وتشههكت ت ةتن عههر  واصتههي سههتمر  اصفر،يههر ةههف األعاههة   س  هه ر عاهها فنههي حتههش اصتهه   تتىههاف
 ةفس ةت ثقةفتر فرب تر. 13عاا فني ُةمةا ةف  300ت ةاصمليل ةف  بت األعاة  

  وتاهه  2007 ههةج ةتحهه  اص هه فر أبهه يبي ثاههر م تتفههة   ،وصههي بههتف حكهه ةتي أبهه يبي وفرب ههة فههي اصمههة  
عةةههةم  وسههتمر  فتهه  أعاههة  فنتههر ُةمههةا  ةههف عههل، ةههف اصاتههةح   30لعههةا  اسهها اص هه فر ص اتحهه  صاههل  

أعههه ا  حتهههش اسهههتكاة  اصاجا عهههر اصلا اهههر  وسهههتك ب  نهههةك بربهههةةي ص امهههةا   10اصفرب هههتر صاهههل  
 سنر.  15صال  فرتر اصا

 

  نبذة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
حفههو وحاةيههر تههراث وثقةفههر لةههةا  أبهه يبي واصتههرويي صاق ةةتاههة   تئههر أبهه يبي ص  ههتةحر واصثقةفههرتتهه صش 

اصثقةفتهههر وةنتجةتاهههة اص هههتةحتر وت" تهههل ةكةبهههر ايةهههةا  اصمةصاتهههر بةعتبةا هههة و اهههر سهههتةحتر وثقةفتهههر 
 اهههة تتههه صش اصاتئهههر رتهههة،  اصقههههة  اص هههتةحي فهههي  ة هههتلاةر وةتاتهههر  تثهههر  حتهههة  اصاجتاهههت واصهههرواا.

   اههر سههتةحتر ةهههف خهه   تنفتههب اصمليههل ةههف األبشهههر واألعاههة  اصتهههي ايةههةا  واصتههرويي صاههة ،وصتههةم 
 ت تالف استقهةب اصرواا واصا تثاريف. 

وترتكههر ستةسههةت عاهها اصاتئههر وخههاههة وبراةجاههة ع ههش حفههو اصتههراث واصثقةفههر  باههة فتاههة حاةيههر اصا ارههت 
اصهه  ني  وةتحهه   األثريههر واصتةايختههر  و ههبص  تههه ير رهههة  اصاتههةح  وفههي ةقههلةتاة لبشههةج ةتحهه  وايههل

   ناهههةيا أبههه يبي  وةتحههه  اص ههه فر أبههه يبي. وتهههلعا اصاتئهههر أبشههههر اصفنههه ب ايبلاعتهههر واصفمةصتهههةت 
اصثقةفتههر باههة ي ههاا فههي لبتههة  بتئههر حت يههر ص فنهه ب واصثقةفههر ترتقههي باكةبههر اصتههراث فههي ايةههةا . وتقهه   

ةحتر وثقةفتههر وذصهه  ةههف اصاتئههر بههلوا ا ت ههي فههي خ ههق اتب ههجة  ول،ااتهه  صتههه ير أبهه يبي    اههر سههت

 خ   اصتن تق اصشةةا بتف  اتت اصشر ةج. 
 

 نبذة عن وكالة متاحف فرنسا
تنفتهههب اتصتهههرا  اصفرب هههي تجهههةت اصاتحههه  اصمهههةصاي صاشهههرو  تنفتهههب بو ةصهههر ةتهههةح  فرب هههة تههها تك تههه  

 اص هه فر أبهه يبي  و تك هههر خبههر  اصافس ههةت اصثقةفتهههر اصفرب ههتر اصامنتههر صتههه فتر خههلةةت اتستشهههةاات

اصا ههة ار فههي وضههت  ص جاههةت ذات اصم رههر فههي ،وصههر ايةههةاات اصمربتههر اصاتحههل  فههي اصاجههةتت اصتةصتههر:
اصبههراةي اصم اتههر واصثقةفتههر  واصاشههةا ر فههي تن ههتا اص صهه  اصاناجههي صاقتنتههةت اصاتحهه  باههة فههي ذصهه  

األعاهههة  تن هههتق بهههراةي    لصهههش  ةبهههةاصام  ةهههةت اصاخييهههر ص فتهههةت وةشهههةايت اص سهههة ء اصاتمهههل، 
واصا هههة ار فهههي لبشهههةج ةجا عهههر اصفرب هههتر وتن هههتا اصامهههةا  اصافرتهههر  اصاجا عهههةت  ةهههف اصُامهههةا 

  .األب ار/اصق ابتف اصمةةر صريةا  اصاتح وضت و،عا اص  فر أب يبي في اصاقتنتةت اصفنتر اصلا ار 

  سههفتر ت ههةاي ةههةاك ت،ايهه  ،و   اصتههي يترأسههاة ةنههب ت"ست ههاة اص ههتول و ةصههر ةتههةح  فرب ههةتماهها و

أواصهههر اصشهههرا ر بهههتف ةتحههه  اص ههه فر أبههه يبي ع هههش تمريهههر  صت بت هههت  ةن واهههر ال  اصن ايهههة اصح هههنر صههه
ةتحهه  أواسههت   ةر ههر  هه ا  ب ةبتههلو  وةتحهه  اص هه فر فههي بههةايه  و: واصافس ههةت اصثقةفتههر األخههر 

اتحهههةف مو  هههةك  هههتراكم  –ومةتحههه  براب هههي   فرب هههة اص  نتهههرمةكتبهههر مةتحههه  ،  ت اواابجتريههه   وو
ةتحههه   تاتههه   اصاتحههه  اصههه  ني   ومريهههر فرسهههة م  و(RMNGP  اصقيهههر اصكبتهههرم -اصاتهههةح  اص  نتهههر 

ةلاسهههر ممةتحههه    ههه بيم  اصاتحههه  اصههه  ني ص ميههه ا اص سههههش(  ولصهههش  ةبهههة ص فنههه ب اآلسهههت ير(  

  ةتحهه  األويههةج واصان هه  ةت فههي بههةايهم،وةههتف بةسههت بة  ،و  ههةةب ام  وو  مةتحهه  او،ابم  وماص هه فر
سهههةب  ترةهههةب او ت م   -وماصاتحههه  اصههه  ني صثثهههةا سهههتفر وصتاههه  م   -ماصاتحههه  اصههه  ني ص خهههرف و
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واصاتئههههر اصامنتههههر بت ههههتتر  ههههفوب اصاات كههههةت واصاشههههروعةت اصمقةايههههر اصاتيهههه ر م  ريهههر ف بتتنب هههه وم

 اصاج ه اصم اي ص  ةصر ةتةح  فرب ة. ص ك ةةاتتنتر- ةبةويترأل . (OPPICبةصثقةفر  

 
 متحف اللوفر نبذة عن

بمهههل رتهههة  اصثههه ا  اصفرب هههتر. و هههةب اصاهههلف األسةسهههي  1793افتهههُت  ةتحههه  اص ههه فر فهههي بهههةايه عهههة  
ص اتحهه  اصتمريهه  بإبتة ههةت اصفههف اصامةصههر. ورههل واات اصمليههل ةههف  بههةا اصفنههةبتف اصمههةصاتتف ةثهها   ابهه  

ة وأبتجههه ا أعاهههةتم وبتكةسههه  و،اصهههي ورتهههر ا وأبهههلوا لعجهههةباا بةألعاهههة  األصههه تر اصقلياهههر  واستن هههخ  
أصهه تر خةصههر باهها بهه حي ةههف األعاههة  اصامروضههر.  ههةب اصاتحهه  فههي األصهها سههكنةم ص مة  ههر اصاةصكههر  

اصههب    ةتحهه  اص هه فر ويمهه ، ااتبههة  ةتحهه  اص هه فر بةصتههةايخ اصفرب ههي لصههش ثاةبتههر رههروب. وتُمههل ةقتنتههةت

صحقهههة اصرةنتهههر واصانهههة ق األفىههها ع هههش ة هههت   اصمهههةصا  وتُاههههي اصمليهههل ةهههف اةتحفهههةم عةصاتهههةم  يمهههل 
أصههه  رهمهههر فنتهههر ةيهههنفر ضهههاف  38اصجارافتهههر ةهههف األةهههريكتتتف لصهههش آسهههتة. ويات ههه  ةتحههه  اص ههه فر 

ةجا عهههةت وة وعهههر ع هههش ثاةبتهههر ل،ااات تن هههتقتر. وةهههف بهههتف أبهههرو ةقتنتهههةت ةتحههه  اص ههه فر  ص حهههر 
تج ههل آصاههر اصنيههر  اصا بههةصترا اصاشهها ا  عةصاتههةم  واصتحفههر اصفنتههر ماصنيههر اصاجههن  سههةة ثريهم اصتههي

أ ثهههر  تااووصهههل  اصت بهههةبتتف  وتاثهههة  مفتنههه ل ،  ةت ههه م اصامهههروف أيىهههةم بةسههها مأفرو،يههه  اصات  سهههترم. 

   وتا اختتةات  " ثر ةتح  تتا ويةات  في اصمةصا.2013في اصمة    خصة ت ب  7,3ةف 
 

 لمحة عن أتلييرن جال نوفي  

أت تترو  ةب ب فتا  ي  ر ر تياتا عةصاتر ةشا ا  تجات بتف اتختيةصةت اصاماةاير واصتخهتء اصالبي 

 واصتياتا اصلاخ ي وتياتا اصانةير اصخةا تر وتياتا اصي ا وتياتا اصانتجةت في ةفس ر واحل  ةتكةة ر. 

حيا اصامال اصمةصا اصمربي  1989ورل حةو أت تترو  ةب ب فتا ع ش اصمليل ةف اصج ا ر عبر اص نتف  ففي اصمة  

  حيا أت تترو  ةب ب فتا ع ش األسل اصب بي ةف فتنته 2000في بةايه ع ش  ة ر  آرة خةب. وفي اصمة  

اصا كي ص اماةايتف اصبريهةبتتف  و امتر حيا ع ش اصاتلاصتر اصب بتر اصا كتر ص امال  2001بتنتا.  وفي اصمة  

بريات   ايةبرا  اير اصتةبةبتر ص فن ب اصجات ر و ة ر  ب اوةتني وةر ر ص ثقةفر واصافتارات في ص سرب.  اة حةو 

. بلأ تياتا ص فر أب  يبي في اصمة  2008أت تترو  ةب ب فتا ع ش  ة ر  بتريتر ر افتمر اصا ت   في اصمة  

ةف أ ا اصابةبي اصتي عاا ع تاة أت تترو     وا،تت تترو  ةب ب فتا اصاانلسر اصاماةاير ةت  ريكر أ 2006

 ةب ب فتا ةمال اصمةصا اصمربي وةفس ر  ةاتتتر وةتح   ة  براب ي في بةايه  وةر ر اصثقةفر واصافتارات 

حف ت األوا  ترا في ص سرب  وت ستت ةتح  اصا كر ص فتة في ةلايل وة رر   ثر  في ةتنتةب صته ورةعةت 

ت ا ،  فتر صت ستت ةتح  اصفف اصامةصر   53W53في   بناة ف وبةايه. وةف اصاشةايت رتل ايبشةج: ةشرو  

في بت ي اك وأبرا   تك  و،وو اصاكتبتر في بةايه وةجات حليقر اصفنةبتف اصثقةفي في  تنجلاو وةتح  اصفف 

 اصق ةي في بكتف في اصيتف. 

 


