
	  

CONSERVATION	  FEATURE	  

Abu	  Dhabi	  Tourism	  &	  Culture	  Authority	  reveals	  details	  of	  Qasr	  al	  Hosn	  
fort	  conservation	  project	  for	  first	  time	  

Abu	  Dhabi’s	  symbolic	  birthplace	  undergoing	  preservation	  and	  restoration	  	  

Abu	  Dhabi	  [7	  January,	  2014]:	  The	  restoration	  team	  preserving	  Abu	  Dhabi’s	  most	  significant	  
historical	  structure	  has	  for	  the	  first	  time	  revealed	  the	  essential	  nature	  of	  its	  ongoing	  work.	  

Qasr	  al	  Hosn,	  which	  has	  stood	  since	  the	  mid-‐1700s	  as	  the	  symbolic	  birthplace	  of	  the	  emirate,	  is	  
undergoing	  a	  comprehensive	  project	  of	  conservation	  and	  restoration.	  	  

A	  team	  of	  historians	  and	  architects	  and	  conservators	  are	  carefully	  removing	  parts	  of	  the	  thick	  white	  
gypsum	  and	  cement	  render	  that	  was	  applied	  to	  the	  walls	  of	  the	  fort	  in	  the	  1980s,	  revealing	  once	  
again	  the	  original	  coral	  and	  sea	  stone	  masonry	  used	  in	  traditional	  Emirati	  construction.	  

This	  work	  is	  essential	  to	  prevent	  moisture	  from	  being	  trapped	  on	  the	  surface	  of	  the	  coral	  stone,	  
which	  currently	  lies	  beneath	  the	  modern	  white	  render.	  This	  condensation	  has	  a	  corrosive	  and	  
potentially	  harmful	  effect	  on	  the	  historic	  fabric	  of	  the	  fort.	  

Soon,	  members	  of	  the	  community	  and	  visitors	  to	  the	  UAE	  will	  be	  able	  to	  see	  this	  conservation	  work	  
up	  close.	  The	  courtyard	  areas	  of	  the	  palace	  and	  former	  inner	  fort	  will	  be	  opened	  to	  visitors	  on	  
guided	  tours	  at	  the	  annual	  Qasr	  al	  Hosn	  Festival	  from	  February	  20	  to	  March	  1,	  2014.	  Every	  year	  at	  
the	  festival,	  visitors	  will	  be	  able	  to	  witness	  progress	  on	  Abu	  Dhabi’s	  most	  important	  historical	  
project.	  	  	  The	  festival	  is	  held	  under	  the	  mandate	  of	  the	  Abu	  Dhabi	  Tourism	  &	  Culture	  Authority	  

His	  Excellency	  Sheikh	  Sultan	  Bin	  Tahnoon	  Al	  Nahyan,	  Chairman	  of	  Abu	  Dhabi	  Tourism	  &	  Culture	  
Authority,	  said:	  “The	  principle	  approach	  at	  Qasr	  Al	  Hosn	  is	  to	  strengthen	  the	  appreciation	  of	  Emirati	  
heritage	  and	  identity.	  Qasr	  Al	  Hosn	  is	  the	  centre	  piece	  of	  a	  new	  regional	  cultural	  quarter	  and	  is	  being	  
restored	  using	  international	  standards	  of	  conservation	  best	  practice	  that	  are	  recognised	  for	  the	  
management	  of	  World	  Heritage	  assets.”   

Expanding	  on	  the	  role	  of	  TCA	  Abu	  Dhabi,	  His	  Excellency	  Sheikh	  Sultan	  added,	  “The	  project	  will	  
provide	  a	  different	  experience	  for	  every	  visitor,	  enabling	  each	  of	  them	  to	  have	  their	  own	  personal	  
relationship	  with	  Qasr	  Al	  Hosn	  and	  to	  gain	  an	  understanding	  of	  the	  values	  and	  identity	  of	  Emirati	  
heritage.”	  	  

Mark	  Powell	  Kyffin,	  Head	  of	  Architecture,	  TCA	  Abu	  Dhabi	  has	  been	  leading	  the	  project	  since	  its	  
inception	  and	  is	  intimately	  familiar	  with	  the	  architectural	  history	  of	  the	  Qasr	  al	  Hosn	  site.	  

“The	  layers	  of	  modern	  render	  that	  were	  added	  in	  the	  1980s	  are	  suffocating	  the	  traditional	  
construction	  of	  the	  historic	  walls,”	  said	  Mr	  Kyffin.	  	  



	  

“Air	  conditioning,	  which	  was	  also	  introduced	  into	  the	  building	  in	  the	  1980s,	  can	  cool	  the	  building	  to	  
24c.	  The	  combination	  of	  this	  internal	  cooling	  and	  the	  high	  ambient	  external	  temperatures	  causes	  
condensation	  to	  be	  trapped	  within	  the	  walls	  of	  the	  building	  on	  the	  surface	  of	  the	  coral	  stone.”	  

Qasr	  al	  Hosn	  began	  life	  in	  the	  18th	  century	  as	  a	  coral	  and	  seastone	  watchtower	  built	  by	  the	  Bani	  Yas	  
tribes	  on	  Abu	  Dhabi	  to	  command	  coastal	  trade	  routes	  and	  to	  protect	  the	  settlement	  that	  had	  grown	  
around	  the	  water	  sources	  they	  discovered	  on	  the	  island.	  	  

Successive	  generations	  of	  the	  ruling	  Al	  Nahyan	  family	  added	  walls,	  towers,	  decorative	  entrances	  and	  
residential	  quarters	  to	  create	  their	  ancestral	  home,	  transforming	  it	  first	  into	  an	  imposing	  fort,	  then	  
into	  an	  iconic	  palace.	  	  

Peter	  Sheehan,	  Head	  of	  Historic	  Buildings,	  TCA	  Abu	  Dhabi	  has	  been	  working	  on	  the	  project	  from	  the	  
outset,	  when	  he	  carried	  out	  the	  initial	  archaeological	  investigations	  aimed	  at	  understanding	  the	  
construction	  sequence	  of	  the	  fort	  and	  informing	  the	  current	  conservation	  works.	  

“It’s	  a	  methodical	  process	  and	  we’re	  working	  as	  carefully	  as	  we	  possibly	  can,”	  he	  said.	  “Our	  job	  is	  to	  
ensure	  that	  this	  building	  is	  conserved	  to	  the	  highest	  possible	  standards,	  so	  that	  both	  present	  and	  
future	  generations	  can	  appreciate	  the	  evolution	  of	  the	  fort	  and	  its	  historical	  and	  cultural	  significance.	  

At	  each	  stage	  of	  expansion	  throughout	  the	  18th	  and	  19th	  centuries,	  builders	  used	  coral	  and	  sea	  stone	  
gathered	  from	  the	  ocean	  bed	  and	  local	  reefs.	  These	  stones	  were	  set	  in	  place	  using	  mortar	  made	  
from	  ground	  coral	  and	  crushed	  sea	  shells.	  Under	  the	  conservation	  project	  this	  traditional	  form	  of	  
stonework	  is	  once	  again	  being	  exposed	  to	  view.	  

One	  of	  the	  most	  ingenious	  aspects	  of	  the	  structure	  is	  its	  traditional	  ‘Barjeel’	  ventilation	  system	  –	  
effectively	  an	  ancient	  form	  of	  air	  conditioning.	  Recessed	  arches	  built	  into	  the	  exterior	  walls	  would	  
direct	  the	  prevailing	  sea	  breezes	  into	  the	  interior	  rooms	  via	  a	  network	  of	  narrow	  airways.	  A	  key	  part	  
of	  the	  conservation	  and	  restoration	  works	  is	  to	  demonstrate	  the	  system	  to	  visitors	  so	  that	  they	  can	  
appreciate	  this	  intelligent	  form	  of	  local	  construction.	  

The	  age	  of	  the	  fort	  and	  its	  importance	  to	  Abu	  Dhabi’s	  history	  means	  the	  conservation	  team	  has	  to	  
take	  every	  care	  to	  avoid	  any	  damage	  to	  the	  authentic	  fabric	  of	  the	  original	  structure.	  This	  is	  
especially	  true	  for	  the	  restoration	  of	  the	  early	  watchtower,	  which	  Mr	  Sheehan	  describes	  as	  the	  
biggest	  challenge	  for	  the	  architects	  and	  conservators	  due	  to	  the	  survival	  of	  so	  much	  of	  its	  original	  
stonework.	  	  

UAE	  residents	  and	  visitors	  to	  the	  country	  will	  be	  able	  to	  witness	  the	  conservation	  teams	  carrying	  out	  
their	  delicate	  work	  during	  the	  Qasr	  al	  Hosn	  Festival,	  a	  10-‐day	  programme	  that	  celebrates	  the	  iconic	  
building	  and	  many	  centuries	  of	  tangible	  and	  intangible	  Emirati	  culture	  and	  tradition.	  

For	  more	  information	  on	  Qasr	  al	  Hosn	  and	  the	  Qasr	  al	  Hosn	  Festival,	  please	  visit	  
www.qasralhosnfestival.ae	  

-‐Ends-‐	  
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About	  Qasr	  al	  Hosn	  Festival	  

Qasr	  al	  Hosn	  Festival	  is	  an	  annual	  event	  held	  on	  the	  grounds	  of	  Qasr	  al	  Hosn	  that	  celebrates	  the	  
history	  of	  the	  fort	  and	  many	  centuries	  of	  Emirati	  culture	  and	  tradition.	  The	  main	  aim	  of	  the	  festival	  is	  
to	  strengthen	  the	  appreciation	  of	  Emirati	  heritage	  and	  identity	  and	  to	  engage	  people	  in	  the	  ongoing	  
restoration	  of	  the	  more	  than	  250-‐year-‐old	  structure.	  The	  festival	  comprises	  a	  theatrical	  show,	  and	  a	  
wide	  range	  of	  historically	  and	  culturally	  themed	  exhibitions,	  workshops	  demonstrations	  and	  
activities.	  	  The	  UAE	  community	  and	  visitors	  will	  experience	  both	  the	  tangible	  and	  intangible	  heritage	  
of	  the	  Emirate	  through	  a	  wide	  range	  of	  activities	  at	  the	  grounds	  of	  Qasr	  al	  Hosn.	  This	  will	  present	  the	  
fort	  in	  historical	  context,	  putting	  Qasr	  al	  Hosn	  on	  the	  cultural	  map	  and	  into	  the	  cultural	  life	  of	  Abu	  
Dhabi	  today.	  The	  festival	  will	  take	  place	  from	  February	  20	  to	  March	  1	  2014.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

االحصن قصر ترميیمعن عمليیاتت  كشفت وواالثقافة للسيیاحة أأبوظظبي هھھھيیئة  
  االتارريیخي االَمْعلم ووصيیانة ترميیمل متكاملاال مشرووععاالللمرةة ااألوولى عن تفاصيیل ااإلعالنن 

أأبوظظبي  فيااألقدمم   
 

قصر االحصن٬، في االجارريیة صيیانة االترميیم وواالأأعمالل  تفاصيیل عنت هھھھيیئة أأبوظظبي للسيیاحة وواالثقافة كشف
االتصاميیم ااستعاددةة إإلى  هھھھذاا االمشرووععمن خاللل  تهھدفف االهھيیئةوو. االمبنى االتارريیخي ااألكثر أأهھھھميیة في أأبوظظبي

 االماضي فياالتأكيید على مكانتهھا وو٬، أأبوظظبي تارريیخ أأصالةإلبراازز ٬، ثرييااألووشكلهھ ٬، للقصر ةمعمارريیاال
نا االحاضر.عمراانن في ووقتوو وونهھضةقدمم ت من عليیهھ هھھھي ما إإلىووصوالً   

 
 متكامل مشرووععليیخضع في االوقت االحالي وو ني في منتصف االقرنن االثامن عشراالذيي بُ ٬، وويیعد قصر االحصن

ووأأيیقونة تارريیخيیة تمثل االثقافة ٬، باءوومثاالً للشموخخ ووااإل ٬،لنشأةة أأبوظظبي ررمزااً ٬، صيیانةاالوو ترميیماالوو لتطويیرل
.االعريیقة ووتقاليیدهھھھا ااإلماررااتيیة  

 
للعمل في هھھھذاا  االترميیم ووخبرااءمن أأبرزز االمؤررخيین وواالمهھندسيین االمعمارريیيین  عدددااً فريیق يیتضمن  ووقد ااجتمع
االتي أأضيیفت إإلى جدرراانن وو ززاالة االطبقة االبيیضاء االسميیكة االمكونة من االجبس ووااإلسمنتووذذلك إل٬، االمشرووعع

 مواادد االبناءوواالتي كانت من أأهھھھم  االبحريیةووااألحجارر االمرجانيیة إلبراازز ٬، ثمانيینيیاتت االقرنن االماضيقصر في اال
االتي كانن يیستخدمهھا ااإلماررااتيیونن في االماضي.   

 
على  ٬،هھھھيیئة أأبوظظبي للسيیاحة وواالثقافةمجلس إإددااررةة معالي االشيیخ سلطانن بن ططحنونن آآلل نهھيیانن٬، ررئيیس ووأأكد 

من  االحصن قصرأأهھھھميیة أتي ت": ٬، قائالً أأعمالل االترميیم االجارريیة فيیهھإإنجازز أأهھھھميیة االقصر االتارريیخيیة ووضرووررةة 
ً  قصريیعد االكما . ااألصيیل ااإلماررااتيوواالترااثث  االوططنيیة االهھويیة زيیعزسهھم في تيیكونهھ ررمزااً  االمبنى أأيیضا

ً وواالذيي تجريي فيیهھ أأعمالل االترميیم ٬، في االمنطقة جديیدةةاال االثقافيیةاالوجهھة االمركزيي في  ووفق أأعلى حاليیا
."االعالمي االترااثثموااقع  ددااررةةبهھا إل االمعترفف االمماررساتت أأفضلوو االدووليیة االمعايیيیر  

 
يیقدمم ": ٬، أأضافف معاليیهھاالقصرحولل االدوورر االذيي تقومم بهھ هھھھيیئة أأبوظظبي للسيیاحة وواالثقافة في ترميیم وو

يیتعرفونن من خاللهھا ٬، االحصن قصر مع شخصيیة عالقةوواارر تمكنهھم من تكويین زلل مختلفة تجربةاالمشرووعع 
".االوططنيیةا ووهھھھويیتهھ ةاالعريیق ةااإلماررااتيیيیة لترااثاا قيیماالعلى   
االذيي يیقع تحت  ن االوصولل إإلى سطح االحجر االمرجانيتتجلى أأهھھھميیة أأعمالل االترميیم في منع االرططوبة موو

هھھھذهه ااألحجارر سيیؤدديي االطبقة االبيیضاء االتي أأضيیفت قبل سنوااتت٬، خاصة ووأأنن ااحتباسس االرططوبة على سطح 
مؤذذيیة على بنيیة االمبنى االتارريیخي.ووبآثارر ضاررةة  سببتإإلى تآكلهھا وويی  

 
ً  ووااررهھھھاووززعلى أأررضهھا نن وااإلماررااتت وواالمقيیمأأبناء سيیحظى وو ً أأيیضا على عن كثب بفرصة لالططالعع قريیبا

ررددهھھھة االقصر وومبنى االقلعة بما في ذذلك  أأعمالل االترميیم االجارريیة في االقصر٬، باعتبارر أأنن بعض أأقسامهھ
أأثناء اانعقادد فعاليیاتت بمراافقة مرشديین  ريیفيیة ووتثقيیفيیةجوالتت تعللزوواارر من خاللل ستكونن مفتوحة  ٬،االقديیمة

تحت ررعايیة االفريیق أأوولل سمو االشيیخ محمد بن ززاايید آآلل نهھيیانن  قامماالسنويي االذيي يی مهھرجانن قصر االحصن
. 2014 ماررسس 1فبراايیر إإلى  20 من ووذذلك٬، وولي عهھد أأبوظظبي نائب االقائد ااألعلى للقوااتت االمسلحة

على ااالططالعع من ٬، االذيي تتولى تنظيیمهھ هھھھيیئة أأبوظظبي للسيیاحة وواالثقافة٬، سنويياالمهھرجانن اال سيیتمكن ززاائروووو
.مبنىاالي يیخضع لهھا تأأعمالل االترميیم اال  

 



	  

٬، ررئاسة هھھھيیئة أأبوظظبي للسيیاحة وواالثقافةوويیتولى مارركك بويیل كيیفيین٬، مديیر قسم االهھندسة االمعمارريیة في 
"إإنن ة االتي يیتمتع بهھا موقع قصر االحصن: االمشرووعع منذ اانطالقتهھ٬، ووهھھھو على ددرراايیة باألهھھھميیة االتارريیخيی
بنيیة االب في خنق باتت االقرنن االماضي تتسيیاالطبقاتت االحديیثة االتي أأضيیفت إإلى جدرراانن االقصر في ثمانيین

بردد يی ددااخلي تكيیيیفل االوقت ذذلكيیتعرضض االمبنى منذ كما تتكونن منهھا االجدرراانن االتارريیخيیة.  االتقليیديیة االتي
في تشكيیل وويیساهھھھم هھھھذاا االمزيیج من االبرووددةة االدااخليیة وواالحرااررةة االخاررجيیة ددررجة مئويیة.  24االمبنى إإلى 

درراانن ووعلى سطوحح االحجر االمرجاني".االج ددااخل محتبسةططبقاتت تكاثف   
 

 تصف االقرنن االثامن عشر ليیكونن برججووكانت قبائل بني يیاسس في أأبوظظبي قد أأنشأتت قصر االحصن في من
حمايیة لوو ٬،خطوطط االتجاررةة االساحليیة يیساهھھھم في تأميینوول ٬،من االحجاررةة االبحريیة وواالمرجانيیة بنيمرااقبة م

في  االقبائل تهھاحولل مصاددرر االميیاهه االتي ااكتشف هھافيی ااستقروواااالمنطقة االتي ااستقطبت االكثيیر من االسكانن االذيین 
االجزيیرةة.   

 
أأضحى قصر االحصن بعد ذذلك مقرااً إلقامة أأجيیالل متعاقبة من أأسرةة آآلل نهھيیانن االحاكمة. ووأأددرركك االشيیوخخ 

االذيین تولواا االحكم مدىى ااألهھھھميیة ااالسترااتيیجيیة وواالرمزيیة االتي تتمتع بهھا االقلعة٬، حيیث قامواا ببناء  االكراامم
لتتميیز االقلعة في نهھايیة  ٬،تحصيیناتت منيیعة ووجدرراانن خاررجيیة وومبانن إإدداارريیة وومساكن إلقامة ااالسرةة االحاكمة

االجميیل االذيي تبدوو عليیهھ ااآلنن. هھھھا ااألمر بمظهھر  
 

هھھھذاا االمشرووعع على عمل  قد ٬،هھھھيیئة أأبوظظبي للسيیاحة وواالثقافةبيیتر شيیهھانن٬، مديیر االمباني االتارريیخيیة في  ووكانن
 حيیث أأجرىى ااألبحاثث ااألثريیة االتي تهھدفف إإلى معرفة االعوااقب االتي ستتعرضض لهھا بنيیة االقصر ٬،منذ بداايیتهھ

"إإنهھا عمليیة منظمة بيیتر:  قاللوو عمالل االترميیم وواالحفاظظ على االقصر.ززمة عن أأووتوفيیر االمعلوماتت االال
ووصولهھ إإلى وونسعى إإلى ضمانن االمحافظة على االمبنى وو ٬،نعمل بتأنٍن كبيیر بقدرر ما نستطيیع ووممنهھجة٬، وونحن

ليیكونن فخرااً لإلماررااتيیيین في االوقت االحالي ووألجيیالل االمستقبل االذيین سيیتمكنونن من  أأعلى االمعايیيیر االممكنة
تتمتع بهھا".االتي ااالططالعع على تارريیخ االقلعة ووااألهھھھميیة االثقافيیة   

 
خاللل االقرنيین االثامن عشر وواالتاسع عشر٬، ااستخدمم نفذتت ووفي كل مرحلة من مرااحل أأعمالل االتوسعة االتي 

ووقد ثبتت . االمرجانيیةاالشعابب وواالخليیج عمالل االبناء ااألحجارر االمرجانيیة وواالبحريیة وواالتي جمعوهھھھا من قاعع 
ووسيیساهھھھم داافف االمكسرةة. ااألحجارر مع بعضهھا بوااسطة خليیط مصنوعع من االمرجانن االمطحونن ووااألص

.ااألصلي للمبنى بعد إإززاالة االطبقاتت االتي تغطيیهھ االشكلفي إإعاددةة إإظظهھارر  مشرووعع االترميیم  
 

االتقليیديي  وواالتهھويیة االتكيیيیفنظامم  ووهھھھووومن أأبرزز االمظاهھھھر االباررعة االتي يیتميیز بهھا االبناء هھھھو االباررجيیل٬، 
. وويیتكونن االنظامم من أأقوااسس مترااجعة في لهھذاا االغرضض االمتبعةااألساليیب  أأقدمم وواالذيي يیعد من وواالفعالل

من االخاررجج إإلى ددااخل االغرفف عن ططريیق ممرااتت ضيیقة خاصة. االجدرراانن االخاررجيیة توجهھ االنسائم االبحريیة 
وومن أأبرزز ااألقسامم االتي ستتضمنهھا أأعمالل االترميیم هھھھو ااستعرااضض شبكة االتهھويیة وواالتكيیيیف هھھھذهه أأمامم االزاائريین 

في أأعمالل االبناء في االسابق. االمنطقة ةة االتي ااستخدمهھا سكاننووتعريیفهھم على ااألساليیب االذكيیة وواالمميیز  
 

تتم أأعمالل االترميیم بعنايیة توجب أأنن  فقدتارريیخ قصر االحصن ووأأهھھھميیتهھ االكبيیرةة بالنسبة ألبوظظبي٬، ووبسبب 
لتجنب أأيي ضررر قد تتعرضض لهھ بنيیة االقصر ااألصليیة٬، ووخاصة برجج االمرااقبة  االحدوودد أأقصى إإلىتأنن وو

شيیهھانن بأنهھ "أأكبر تحد بالنسبة للمهھندسيین االمعمارريین ووخبرااء االترميیم" من أأجل بيیتر ااألقدمم وواالذيي يیصفهھ 
االمميیز.  ةةعمارراالبناء ااألصلي ووأأسلوبب اال االحفاظظ على  

 



	  

من ااالططالعع على أأعمالل االترميیم خاللل  وواالزاائروونن فيیهھا يیموننن موااططنو ددوولة ااإلماررااتت وواالمقووسيیتمك
الترااثث وواالثقافة بااحتفاًء وو للمبنى تارريیخيیةهھھھميیة االااألتأكيیدااً على  يیقامم االذييفعاليیاتت مهھرجانن قصر االحصن 

.ماررسس 1فبراايیر ووحتى  20لمدةة عشرةة أأيیامم من االمهھرجانن يیستمر على مدىى قروونن من االزمن. ااإلماررااتيیة   
 

لمزيید من االمعلوماتت عن مهھرجانن قصر االحصن٬، يیرجى ززيیاررةة االموقع اااللكترووني: 
www.qasralhosnfestival.ae  

 

- –اانتهھى   

:للمعلوماتت ووااالستفساررااتت االصحفيیة يیرجى االتوااصل مع  
سلمى االمدهھھھونن  

سيیفيین ميیديیا مديیرةة االعالقاتت ااإلعالميیة وواالعامة لدىى   
  00971558818875االمتحركك 

salmamadhoun@sevenmedia.aeاالبريید ااإللكترووني:   

 

نبذةة عن مهھرجانن قصر االحصن  

مهھرجانن قصر االحصن ااحتفالل سنويي يیقامم على أأررضض قصر االحصن وويیحتفل بتارريیخ االقصر ووبقروونن من االثقافة ااإلماررااتيیة 
وواالقيیم وواالتي يیمثلهھا ترااثث ااإلماررااتت ووتعريیف ووتقاليیدهھھھا. يیهھدفف االمهھرجانن بشكل ررئيیس إإلى تعزيیز مكانة االهھويیة ااإلماررااتيیة 

ً بأعمالل االترميیم االجارريیة على االمب سنة. وويیضم االمهھرجانن مجموعة ووااسعة من  250نى االذيي يیزيید عمرهه على االمجتمع أأيیضا
االمعاررضض ووووررشاتت االعمل وواالفعاليیاتت االتارريیخيیة وواالثقافيیة لتعريیف مجتمع ددوولة ااإلماررااتت ووززووااررهھھھا على ترااثث ااإلماررااتت 

زء أأساسي ضمن بشقيیهھ االثقافي وواالفكريي٬، حيیث تعمل االقلعة في سيیاقق تارريیخهھا االعريیق على تثبيیت مكانة قصر االحصن كج
.2014ماررسس٬،  1فبراايیر ووحتى  20االحيیاةة االثقافيیة االحديیثة في أأبوظظبي. يیقامم االمهھرجانن من   

وواالثقافة للسيیاحة أأبوظظبي هھھھيیئة حولل  

 وومنتجاتهھا االثقافيیة لمقوماتهھا وواالتروويیج أأبوظظبي إإماررةة ووثقافة ترااثث ووحمايیة حفظ وواالثقافة للسيیاحة أأبوظظبي هھھھيیئة تتولى
 كما. وواالزوواارر االمجتمع حيیاةة تثريي وومتميیزةة مستداامة ووثقافيیة سيیاحيیة ووجهھة باعتباررهھھھا االعالميیة ااإلماررةة مكانة ووتأكيید االسيیاحيیة
ً  لهھا وواالتروويیج ااإلماررةة في االسيیاحي االقطاعع قيیاددةة االهھيیئة تتولى  ااألنشطة من االعديید تنفيیذ خاللل من سيیاحيیة كوجهھة ددووليیا

 االترااثث حفظ على ووبراامجهھا ووخططهھ االهھيیئة عمل سيیاساتت ووترتكز. وواالمستثمريین االزوواارر ااستقطابب تستهھدفف االتي ووااألعمالل
 االوططني٬، ززاايید متحف إإنشاء مقدمتهھا ووفي االمتاحف قطاعع تطويیر ووكذلك وواالتارريیخيیة٬، ااألثريیة االموااقع حمايیة فيیهھا بما وواالثقافة٬،
 في يیسهھم بما االثقافيیة وواالفعاليیاتت ااإلبدااعيیة االفنونن أأنشطة االهھيیئة ووتدعم. أأبوظظبي االلوفر وومتحف أأبوظظبي٬، جوجنهھايیم وومتحف
 ووإإددااررتهھ ااالنسجامم خلق في ررئيیسي بدوورر االهھيیئة ووتقومم. ااإلماررةة في االترااثث بمكانة ترتقي وواالثقافة للفنونن حيیويیة بيیئة إإنتاجج
.االشركاء جميیع بيین االشامل االتنسيیق خاللل من ووذذلك ووثقافيیة سيیاحيیة كوجهھة أأبوظظبي لتطويیر  

	  


