كلمة سعادة الدكتور فهد مطر النيادي مدير عام األمانة العامة
للمجلس التنفيذي بمناسبة افتتاح متحف اللوفر

أبوظبي  10نوفمبر  : 2017توجه سعادة الدكتور فهد مطر النيادي مدير عام األمانة العامة
للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه هللا ،وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي إلمارة
أبوظبي ،وإلى مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها وإلى كل شعوب
الخليج والعالم العربي بمناسبة افتتاح اللوفر أبوظبي ،مشيراً إلى أن حفل االفتتاح المهيب الذي
شهدته العاصمة اإلماراتية كان مفخرة للدولة ،وإلمارة أبوظبي التي تتوالى نجاحاتها
وإنجازاتها العالمية.
وقال سعادته إن االستثمار في الثقافة والمعرفة من بين األهداف الثابتة في كل الخطط والرؤى
االستراتيجية التي تضعها إمارة أبوظبي بنا ًء على رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي
إلمارة أبوظبي ،ومتابعة واهتمام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس
التنفيذي إلمارة أبوظبي.

وأكد أن الخطوات والمشاريع التي نفذتها أبوظبي في المجاالت الثقافية والفنية هي عالمة
فارقة مستوى المنطقة حيث حققت اإلمارة خطوات سباقة عبر إقامة بنية تحتية للمعرفة وفق
أرقى المعايير العالمية ،واجتذاب المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة لتنشئ فروعا ً لها في
الدولة ،ودعم حركة التأليف والنشر والترجمة ،وترسيخ ثقافة البحث العلمي ،وتعزيز قيم
التسامح والتنوع الحضاري واالنفتاح على العالم ،وتكثيف الفعاليات الفكرية والثقافية مثل
معارض الكتب والمعارض الفنية والندوات والمؤتمرات المعنية بقضايا الثقافة والفكر
اإلنسانيين.
وأشار النيادي إلى أن الحضور الكبير من أعلى مستويات القيادة ،سواء من الجانب اإلماراتي
أو الجانب الفرنسي ،إنما يعكس الوعي بأهمية افتتاح اللوفر أبوظبي ،السيما أنه للمرة األولى
التي يُسمح فيها للوفر بأن يخرج من حدود الجمهورية الفرنسية ،مؤكداً قدرة أبوظبي على
تقديم أفضل نماذج العمل واإلدارة لمتحف اللوفر ليكون منارة لالنفتاح والحضارة من العاصمة
أبوظبي.
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