
بمناسبة  "واألدب للفنون فارس وسام" بـ دولة اإلمارات سيدات منتكريم اثنتين 
 الفرنسي في أبوظبي-من الحوار الثقافي اإلماراتي ةالثاني المرحلة القاط

 
 

، سعادة ى دولة اإلمارات العربية المتحدةسفير فرنسا لدقام  – 2018 ،برسبتم 25 -ظبي أبو

 للفنون فارس وسام" وتسليمهماوالسيدة منال عطايا  الظاهري حصة السيدة بتكريم يلودوفيك بو
وزارة الثقافة تمنحها جائزة بارزة وهو  مقر إقامة فرنسا، في أبوظبي.بحفل أقيم  خالل "واألدب

الثقافي اإلماراتي الفرنسي بمناسبة إطالق الكبيرة في نجاح التعاون  االفرنسية تقديرا لمساهمتهم

 .الفرنسي في أبوظبي-الحوار الثقافي اإلماراتيالمرحلة الثانية من 

 
بما هذه المناسبة ب بوي لودوفيك سعادة المتحدة، العربية اإلمارات دولة لدى فرنسا سفيروصرح 

السيدة حصة  - اإلمارات دولة االستثنائيتين من السّيدتينتكريم هاتين ب أنا سعيد جدا" يلي:
الحوار بين فرنسا واإلمارات تعزيز في تا دوًرا كبيًرا اللتان لعب -الظاهري والسيدة منال عطايا

عملهما في متحف اللوفر أبوظبي وهيئة  من خالل.العربية المتحدة في مجاالت الفنون والثقافة

التعاون بين البلدين لطالما كانت الفنون والثقافة في صميم الصداقة و . وبالفعل،متاحف الشارقة

 " .1971منذ إنشاء االتحاد عام  متينةعالقة روابط وحافظا على ا اللذين أقام

 

شركة  مع 2010 منذالمهنية  مسيرتهاحصة الظاهري، التي بدأت السيدة تم تعيين  ،2016في عام 

مراحل لذلك وقد زامنت تبعا اللوفر أبوظبي  متحف مديرل ةالتطوير واالستثمار السياحي، نائب

لحوار بين فرنسا ارمز وي العالم العربي افتتاح متحف اللوفر أبوظبي، أول متحف عالمي ف

 مشتركة ورؤية حلما كان وقد صرحت بما يلي: " .واإلمارات العربية المتحدة واالنفتاح على العالم

 إلى مثابرة بجهود الحلم تحول .الثقافات حوار يجسد ثقافي صرح لبناء الفرنسية والقيادة قادتنا بين

 ضمن أكون أن الشرف لي كان لقدو. أبوظبي لوفرال بمتحف الواقع أرض على تحققت عمل خطة

 ."التقدير بهذا اليوم أتشرف و. الحلم هذا بتحقيق قام الذي العمل فريق

 
 من عاماً  40 ، في معرض "ديرة العامة لهيئة متاحف الشارقة، المالسيدة منال عطاياشاركت و

تم تنظيمه . معرض 2017" في عام وفرنسا  المتحدة العربية اإلمارات دولة بين اآلثاري التعاون

بالسفارة  القسم الثقافي الذي يشكل اإلمارات العربية المتحدةدولة بالتعاون مع المعهد الفرنسي في 

 اآلثارية البعثة كانت أثرية قطعة 100أكثر  المعرض ضمقد . وبدعم من اليونسكووالفرنسية 

منال . وقد صرحت السيدة 1977 عام اإلمارات في أعمالها انطالق منذ اكتشفتها قد الفرنسية

حكومة فرنسا على هذا ل التكريم وأتقدم بشكري"يشرفني للغاية أن أحظى بهذا  عطايا بما يلي:
أغتنم ودولة اإلمارات العربية المتحدة، ل من دواعي سروري أن أقدم عمالإنه لو الكبير.الشرف 

مو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي هذه الفرصة ألعرب عن امتناني الكبير لصاحب الس

 ."المستمر هلكونه قدوة ملهمة لي ولدعم



 
بعد نجاح الحوار الثقافي اإلماراتي الفرنسي. فمن  ةالثاني المرحلةكما كان االحتفال مناسبة إلطالق 

، وقعت فرنسا واإلمارات العربية المتحدة اتفاقية  2017معرض اللوفر أبوظبي في نوفمبر افتتاح 

تم االعالن عن المرحلة الثانية الفرنسي الذي تم بموجبها انشاء الحوار الثقافي اإلماراتي تعاون 

نورة الكعبي، وزيرة  من طرف معالي متحف اللوفر أبوظبي من 2018سبتمبر ،  4منه يوم 

الشؤون أوروبا ولودريان، وزير  لدولة االمارات ومعالي جان ايفة وتنمية المعرفة الثقاف
 .لجمهورية الفرنسيةلالخارجية 

جميع أشكال الفنون في فرنسا واإلمارات  من الحوار الثقافي للموسم الثاني الثرييكرم البرنامج 
تي عبد القادر الريس في معهد للفنان اإلمارا االول ستعادي المعرض اال)الرسم العربية المتحدة، 

أبوظبي الكالسيكية موسيقى لموسيقى )في إطار وا (أكتوبر 30الى غاية  في باريس العالم العربي

في دبي(  Van Cleef & Arpels ) على غرار مدرسةالمجوهرات  ةعاصنو ظبي(ومهرجان أبو

أسبوع  على هامش "االبتكار التاريخ يصنعتصميم )معرض "التصميم الفرنسي، كيف ال كذلكو

 ...( بااشا فرنسيا مصمم 14بمشاركة  دبي للتصميم

 
مؤسس دولة اإلمارات العربية  يةبرؤ الى جانب ذلك يشيد الحوار الثقافي اإلماراتي الفرنسي

 ا بعنوانمعرض زايد عامبمناسبة االتحاد األوروبي  بعثةنظم تسالشيخ زايد  المغفور لهالمتحدة، 
رحلة" وسيضم المعرض قطعا مميزة صممت خصيصا لتكريم الوالد  :"الشيخ زايد وأوروبا

 .تها الدار الفرنسية "هنري جاك"دالمؤسس كالعطور الخاصة التي أع

 
في  "مقابالت أبوظبي" مجاالت جديدة ، مثل الذكاء االصطناعي معالحوار الثقافي كما يستكشف 

الثنائية لشراكة لاللوفر أبوظبي، سبتمبر في جامعة السوربون أبوظبي، رمز آخر، مع متحف  30

معالي وزير  وسيكوننظمه مجموعة األعمال الفرنسية ت . حدثالثقافة والتعليمفي مجالي المتميزة 

 .جزءا منه االصطناعي للذكاء الدولة وزير ،الدكتور عمر العلماء

 
، في الوقت السياقوفي هذا  ت.تعلم اللغاتعزيز أيضاً يشمل الحوار الثقافي اإلماراتي الفرنسي 

فيه اإلمارات العربية المتحدة لعب دور أكبر داخل المنظمة الدولية للفرنكوفونية، يتم  تعتزمالذي 
اإلماراتية ألول مرة منذ عام  الحكوميةالمدارس عدد من تدريس اللغة الفرنسية في ادراج إعادة 

 جمهور قبل من العربية اللغة تعلم لتعزيز جديدة برامج إعداد يجري من جهة اخرى، .1988

 .واألصول األعمار جميع من فرنسي

 التراث حماية على معاً  العمل المتحدة العربية واإلمارات فرنسا تواصل الثقافي، الحوار من كجزء
 حماية أجل من التحالف) ألف صندوق من خالل النزاع، مناطق في للخطر المعرض الثقافي
 المواقع لحماية واحياء على مستوى دولي التبرعات يجمع والذي( النزاع مناطق في التراث
 .العالم أنحاء جميع في المهددة التراثية


