كلمة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي األمين العام للمجلس
التنفيذي بمناسبة افتتاح متحف اللوفر

أبوظبي  10نوفمبر  :2017قال معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي األمين العام للمجلس
التنفيذي إلمارة أبوظبي إن افتتاح متحف اللوفر أبوظبي يمثل منجزا حضاريا مهما وحدثا
استثنائيا يضع بصمة جديدة ألبوظبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة على خارطة الثقافة
والفن العالمي.
وأشار معاليه أن وجود مجموعة كبيرة من الملوك والرؤساء والقادة في حفل االفتتاح يعكس
تقديرهم لدولة اإلمارات العربية المتحدة وقيادتها ،وتقديرهم كذلك لهذا الصرح الحضاري
الذي يحتفي بالتراث الثقافي اإلنساني ،ويؤدي دورا مهما في مد جسور التواصل بين مختلف
الحضارات والشعوب من خالل األعمال الفنية التي تنتمي إلى حقب وثقافات مختلفة ،وتجسد
إبداعات اإلنسان منذ أقدم العصور وصوال إلى العصر الحديث.
وأكد معاليه أن اهتمام دولة اإلمارات بالتراث اإلنساني والمتاحف يعود إلى مؤسس الدولة
المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب هللا ثراه ،والذي وجّه بإنشاء متحف
العين سنة  1970ليكون نقطة انطالق مهمة للحفاظ على تراثنا اإلنساني.

وقال المزروعي إن أبناء زايد الذين ورثوا عنه كل خصاله الحميدة ،ساروا على خطاه،
فجعلوا االهتمام بالثقافة في طليعة اهتمامهم ،إيمانا منهم بدورها المهم في عملية التنمية ،فغدت
دولة اإلمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة ،حفظه هللا ،مركز إشعاع فكري وثقافي يفتح نوافذه على ثقافات العالم أجمع ،ويسهم في
تعزيز الحوار بين الحضارات.
وقال المزروعي إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة،
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه هللا ،في حفل افتتاح المتحف ،كانت أفضل تعبير عن
رؤية قيادتنا الحكيمة لدور الثقافة في بناء العالقات بين الشعوب ،وتعزيز قيم التسامح والمحبة
بينها ،ونبذ كل مظاهر العنف والتطرف.
وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة التي بذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،منذ كان اللوفر أبوظبي مجرد فكرة ،إلى أن تحوّ ل
الحلم إلى واقع ،فكان هذا الصرح المعماري الفني المميز ،والذي سيظل كما قال سموه خير
شاهد على "أننا قادرون على صنع األمل لشعوب هذه المنطقة بالرغم مما تعانيه من حروب
ونزاعات ،وما نزفته على مدى السنوات الماضية من دماء وثروات" .مؤكدا كذلك األهمية
البالغة لمتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي
للمشاريع الحكومية التطويرية في كافة قطاعات العمل الحكومي باإلمارة .
وأكد معالي األمين العام للمجلس التنفيذي أن التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة
وجمهورية فرنسا في إنشاء متحف اللوفر أبوظبي هو رسالة للعالم كله بأن أفضل تعاون بين

الدول هو التعاون الذي يفضي إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الدول ،ويسهم في
نشر المحبة والسالم بين مختلف شعوب العالم.

-

انتهى-

بيان صحافي صادر عن مكتب االتصال الحكومي  /التابع لألمانة العامة للمجلس التنفيذي
تويتر@OGC_AD :
انستغرام@OGC_AD :
يوتيوبOGC Abu Dhabi :

