
 
 
 
 
 
 

 إلهلام العامل فريدمن خالل سرد  ديد للتاريخ الطبيعياجل هاأبوظيب تكشف عن متحف

 الطبيعية  املقتنياتآالف  لتاريخ الطبيعي أبوظيب سيعرضامتحف  •
من خالل الفضول  األرض كوكبحلماية مستقبل   نهاكميو  الشابة األجيالاملتحف  يلهم •

 كشاف ستواال
اإلضافة األحدث إىل  ،2025عام الذي سيتم إجنازه  يعد املتحف ومركز البحث العلمي •

 جزيرة السعد�تاملنطقة الثقافية يف 

 

كشــــــفت أبــــــوظيب اليــــــوم عــــــن خططهــــــا   :2022 مــــــارس 23أبــــــوظيب، اإلمــــــارات العربيــــــة املتحــــــدة، 
 .التاريخ الطبيعيمقتنيات   لتاريخ الطبيعي تعرض فيه بعضاً من أندر لالفتتاح متحف 

مليــــــار ســــــنة وصــــــوًال إىل منظــــــور  13.8قبــــــل املتحــــــف زواره يف رحلــــــة عــــــرب الــــــزمن متتــــــد مــــــن أخذ وســــــي
ــز التفكـــــري  ــتدام مســـــتقبل  يفحيفـــ ــد، الـــــذي يـــــتم إنشـــــاؤه لمســـ كوكـــــب األرض. ويســـــاهم املتحـــــف اجلديـــ

  املنطقــــــة، يف ترســــــيخ مكانـــــة 2025عـــــام  حاليـــــاً يف منطقـــــة الســــــعد�ت الثقافيـــــة ومــــــن املقـــــرر اكتمالــــــه
 الثقافية الرائدة يف العامل. ملراكزكواحدة من ا

 39يبلــــــغ طولــــــه  التريانوصــــــور الشــــــهري "ســــــتان" الــــــذيومــــــن أبــــــرز مقتنيــــــات املتحــــــف اجلديــــــد هيكــــــل  
يعتــــــرب واحــــــداً مــــــن أفضــــــل األحــــــافري احملفوظــــــة وأكثرهــــــا دراســــــًة هلــــــذا الكــــــائن ، و مــــــرتاً) 11,7( قــــــدماً 

ــاء ســــــنوات مــــــن املفــــــرتس مــــــن أواخــــــر العصــــــر الطباشــــــريي ـــ ؛ حيــــــث بــــــذل العلمــــ ــة لــــ الدراســــــات العلميــــ
ــوع مـــــــن  ــاة هـــــــذا النـــــ ــات عـــــــن حيـــــ ــن املعلومـــــ ــة الكثـــــــري مـــــ ــنهم مـــــــن معرفـــــ ــر الـــــــذي مكـــــ ــتان"، األمـــــ "ســـــ

ــورات.  ــل الديناصـــ ــذي عـــــاش قبـــ ــتمر "ســـــتان"، الـــ ــون عـــــام،  67وسيســـ ــن خـــــالل مليـــ ــره اجلديـــــد ومـــ مقـــ
هلـــــــام إبوحتـــــــت إشـــــــراف ورعايـــــــة العلمـــــــاء واخلـــــــرباء املتخصصـــــــني  لتـــــــاريخ الطبيعـــــــي أبـــــــوظيبايف متحـــــــف 

  املستكشفني يف املستقبل واملسامهة يف التعليم والبحث.أجيال جديدة من 

ــون الــــــــــذي  ــد نيــــــــــزك مورشيســــــــ ــتان" يف املتحــــــــــف اجلديــــــــ ــاء اكتشــــــــــاف وسينضــــــــــم إىل "ســــــــ أاتح للعلمــــــــ
ــ ــام الشمســـــي. حيتـــــوي النيـــــزك علـــ ــّون النظـــ ــول بـــــدا�ت تكـــ ــة كبـــــرية مـــــن معلومـــــات جديـــــدة حـــ ى جمموعـــ



 
 
 
 
 
 

شمســــــية تشــــــّكلت اجملموعــــــة القبــــــل  مــــــا املركبــــــات العضــــــوية "الغبــــــار النجمــــــي"، ابإلضــــــافة إىل حبيبــــــات
 .إي قبل وقت طويل من ظهور نظامنا الشمسي احلايل –مليارات سنة   7قبل أكثر من 

ابإلضـــــافة إىل العديـــــد وستضـــــم جمموعـــــة مقتنيـــــات املتحـــــف أيضـــــاً العديـــــد مـــــن القطـــــع األثريـــــة الفريـــــدة، 
ــق متخصـــــص يف أبـــــوظيب ــوم بتطويرهـــــا فريـــ ــيت يقـــ ــارب الرائعـــــة الـــ ــن التجـــ ــمن مـــ ــراكات اســـــرتاتيجية  ضـــ شـــ

 مع كبار العلماء واملتخصصني العامليني وخرباء التاريخ الطبيعي.

تطــــــوير متحــــــف التــــــاريخ الطبيعــــــي ابلتعــــــاون وضــــــع تصــــــور و أبــــــوظيب  -دائــــــرة الثقافــــــة والســــــياحة ولــــــت ت
وسيشــــــّكل متحــــــف  .الغــــــامرة التجــــــاربلوجهــــــات و لتطــــــوير وإدارة ااملختصــــــة اب الشــــــركةمــــــع "مــــــريال"، 

ــور  ا ــة تطــــ ــى قصــــ ــداً للتعــــــرف علــــ ــاً رائــــ ــزاً تعليميــــ ــة ومركــــ ــة وعلميــــ ــة حبثيــــ ــوظيب مؤسســــ ــي أبــــ ــاريخ الطبيعــــ لتــــ
 الطبيعي لدى الزوار من مجيع األعمار.كوكبنا، حيث يهدف إىل بناء شغف دائم ابلعامل 

حنــــــن حباجــــــة اليــــــوم : "أبــــــوظيب - وقــــــال معــــــايل حممــــــد خليفــــــة املبــــــارك، رئــــــيس دائــــــرة الثقافــــــة والســــــياحة
ــتقبل الكوكــــب  ــوعي مبســ ــز الــ ــى لتعزيــ ــن أي وقــــت مضــ ــر مــ ــأثري وبأكثــ ــه. و تــ ــي � عليــ ــاريخ الطبيعــ ــذ التــ يتخــ

ــًة مــــــن  ــرب جمموعــــ ــا عــــ ــة عاملنــــ ــي قصــــ ــٍف حيكــــ ــوظيب؛ يف متحــــ ــارة أبــــ ــا يف إمــــ ــه هنــــ ــداً لــــ ــاً جديــــ أروع موطنــــ
ــةالعجائـــــب ال ــرية. وحنـــــن فخـــــورون  طبيعيـــ ــا البشـــ ــاركةالـــــيت عرفتهـــ ــذه  مبشـــ ــةهـــ ــادرة الـــــيت و  اهلـــــدا� الرائعـــ النـــ

الســــنني مـــــن املعرفـــــة لـــــيس فقـــــط  نفتـــــتح ابابً حنـــــو ماليـــــني الطبيعـــــة، ومبشـــــاركتها مــــع العـــــاملمنحتنــــا إ�هـــــا 
ا لتحفيـــــز إهلـــــام أطفالنـــــا حلمايـــــة مســـــتقبل كوكبنـــــا وضـــــمان اســـــتدامته.  لتعزيـــــز االكتشـــــافات العلميـــــة، إمنـــــّ

ــا ن ــداً وبينمـــــ ــيًال جديـــــ ــدعم جـــــ ــن  ؤســـــــس ونـــــ ــةمـــــ ــيب البيئـــــ ــغف  حمـــــ ــول وشـــــ ــديهم فضـــــ ــذين لـــــ ــامليني الـــــ العـــــ
مركزيــــــة للبحــــــث  كوجهــــــةأبــــــوظيب  ترســــــيخ مكانــــــة يف التــــــاريخ الطبيعــــــي، إننــــــا حنقــــــق رؤيتنــــــا الكتشــــــاف 

 ". واالكتشاف والتعاون 

ــة الســــــعد�ت  ــنها منطقــــ ــة الــــــيت حتتضــــ ــة املتنوعــــ ــول الثقافيــــ ــم املتحــــــف اجلديــــــد إىل األصــــ ــة؛ وينضــــ الثقافيــــ
؛ ومتحـــــف زايـــــد الـــــوطين املرتقـــــب؛ ومتحـــــف جوجنهـــــامي أبـــــوظيب. والـــــيت تشـــــمل متحـــــف اللـــــوفر أبـــــوظيب

للثقافـــــة والفنـــــون وينـــــدرج افتتـــــاح هـــــذه املتـــــاحف يف إطـــــار اســـــرتاتيجية أبـــــوظيب إلرســـــاء مكانتهـــــا كمركـــــز 
 واإلبداع.  

ــيقدم  ــاريخ تحـــــف موســـ ــةالتـــ ــامرة، وجمموعـــ ــن العـــــروض الغـــ ــة مـــ ــتثنائية،  الطبيعـــــي ابقـــ مـــــن املقتنيـــــات االســـ
ــة  ــاالته يف رحلــــ ــزوار عــــــرب صــــ ــرة. فيتنقــــــل الــــ ــا املبتكــــ ــا علــــــى التكنولوجيــــ ــة تعتمــــــد مجيعهــــ وجتــــــارب تفاعليــــ



 
 
 
 
 
 

تســــــرد بــــــدا�ت عاملنــــــا وخمتلــــــف التطــــــورات الــــــيت عاشــــــها؛ بــــــدءاً مــــــن تكــــــوين كوكــــــب األرض واتريــــــخ 
 احلياة على سطحه، كما سيفتح �فذًة على املستقبل.  

يســــــتعرض متحــــــٌف اتريــــــخ احليــــــاة علــــــى كوكــــــب وألول مــــــرة التــــــاريخ الطبيعــــــي العــــــاملي، ابإلضــــــافة إىل 
، حيــــــــث ســــــــيتعرف الزائــــــــر علــــــــى األصــــــــول الطبيعيــــــــة احملليــــــــة للحيــــــــوا�ت در جديــــــــاألرض مــــــــن منظــــــــو 

 والنبااتت، ابإلضافة إىل الرتكيبة اجليولوجية للمنطقة. 

لتــــــاريخ الطبيعــــــي أبــــــوظيب جــــــزءاً مــــــن جمتمــــــع عــــــاملي أوســــــع مــــــن متــــــاحف التــــــاريخ اوســــــيكون متحــــــف 
ميـــــــة ختـــــــدم هـــــــذا الطبيعـــــــي الـــــــيت تســـــــخر كامـــــــل طاقاهتـــــــا لتثقيـــــــف العامـــــــة، وإعـــــــداد ونشـــــــر أحبـــــــاث عل

ــم  ــاالت علـــ ــاٍت يف جمـــ ــري دراســـ ــتوى جيـــ ــاملي املســـ ــي عـــ ــث علمـــ ــز حبـــ ــن املتحـــــف مركـــ اهلـــــدف. وسيحتضـــ
، علـــــــم احلمـــــــض النـــــــووي( اجلزيئيـــــــةالبحـــــــوث احليـــــــوان، وعلـــــــم احلفـــــــر�ت، وعلـــــــم البيولوجيـــــــا البحريـــــــة، و 

ــوالربوتيوم ــالل ات)يـــــ ــن خـــــ ــا مـــــ ــة وتطويرهـــــ ــز املعرفـــــ ــي إىل تعزيـــــ ــز البحثـــــ ــدف املركـــــ ــوم األرض. ويهـــــ ، وعلـــــ
 فهم املاضي واالبتكار للمستقبل ابالعتماد على أحدث التقنيات. 

ــاحة تفـــــوق  ــانو" متحـــــف  35ومبســـ ــة الرائـــــدة "ميكـــ ــة املعماريـــ ألـــــف مـــــرت مربـــــع، صـــــممت شـــــركة اهلندســـ
، ممـــــــا يعكـــــــس هدفـــــــه املتمثـــــــل خرية الطبيعيـــــــةالتكوينـــــــات الصـــــــالتـــــــاريخ الطبيعـــــــي يف أبـــــــوظيب ليحـــــــاكي 

بتعزيــــــــز فهــــــــم العــــــــامل الطبيعــــــــي. ويوظــــــــف كــــــــل مــــــــن عناصــــــــر املبــــــــىن يف تصــــــــميمه اهلندســــــــة اخلماســــــــية  
كموضــــــوع رئيســــــي، حيــــــث حيــــــاكي الشــــــكل اخلماســــــي الرتكيبــــــة اخللويــــــة للعــــــامل الطبيعــــــي. كمــــــا تلعــــــب 

ــا رمــــــــــزان ــة دوراً جــــــــــوهر�ً يف التصــــــــــميم، ومهــــــــ ــاة النباتيــــــــ ــاه واحليــــــــ ــان للحيــــــــــاة يف الصــــــــــحراء.  امليــــــــ مهمــــــــ
ــبات  ــاً مرافـــــق ومســـــاحات عـــــرض مؤقتـــــة للمناســـ ــم املتحـــــف أيضـــ ــافة إىل منـــــاطق العـــــرض، سيضـــ وابإلضـــ

البحريــــــــة قــــــــد بــــــــدأت يف موقــــــــع متحــــــــف اإلنشــــــــاءات و  أعمــــــــال أساســــــــات البنــــــــاءعلمــــــــاً أّن  اخلاصــــــــة.
   التاريخ الطبيعي.

ــى  ــل علــ ــرص العمــ ــن فــ ــري مــ ــيوفر املتحــــف الكثــ ــا ســ ــن خــــالل كمــ ــي مــ ــوطين واإلقليمــ ــي والــ ــتوى احمللــ املســ
ــى ذلــــــك، يهــــــدف املتحــــــف إىل  ــة. عــــــالوة علــــ ــوم الطبيعيــــ ــاالت العلــــ ــة خمتلــــــف جمــــ تعيــــــني قّيمــــــني لتغطيــــ
اســـــتقطاب وتطـــــوير املواهـــــب الشـــــابة وتنميتهـــــا كجـــــزء مـــــن مســـــاعي أبـــــوظيب لتســـــريع وتـــــرية منـــــو قطـــــاعي 

 الثقافة والصناعات اإلبداعية.



 
 
 
 
 
 

ــة الســــــعد�ت  ــاملي الشــــــهري وحتتضــــــن منطقــــ ــوفر أبــــــوظيب، املتحــــــف العــــ الثقافيــــــة يف األصــــــل متحــــــف اللــــ
ــارة  ــة؛ ومنـــ ــر العامليـــ ــائزة بريتزكـــ ــائز علـــــى جـــ ــان نوفيـــــل احلـــ ــاري الفرنســـــي جـــ الـــــذي صـــــممه املهنـــــدس املعمـــ
ــالل  ــن خـــ ــة مـــ ــابض للمنطقـــ ــين النـــ ــهد الفـــ ــدعم املشـــ ــاهم بـــ ــذي يســـ ــد الـــ ــايف الرائـــ ــز الثقـــ ــعد�ت، املركـــ الســـ

 ة ذات الصلة، وورش العمل والربامج اإلبداعية.املعارض والفعاليات الدولي

وستضـــــــم املنطقـــــــة قريبـــــــاً متحـــــــف زايـــــــد الـــــــوطين، املتحـــــــف الـــــــوطين لدولـــــــة اإلمـــــــارات العربيـــــــة املتحـــــــدة؛ 
وجوجنهــــــــــامي أبــــــــــوظيب الــــــــــذي ســــــــــريكز علــــــــــى الفــــــــــن العــــــــــاملي احلــــــــــديث واملعاصــــــــــر؛ و"بيــــــــــت العائلــــــــــة 

ــاً  ــجداً وكنيسـ ــة ومسـ ــم كنيسـ ــذي سيضـ ــة" الـ ــايش اإلبراهيميـ ــيم التعـ ــز قـ ــد لتعزيـ ــرح واحـ ــقف صـ  حتـــت سـ
 بني العقائد واجلنسيات والثقافات املختلفة.

 -  انتهى
 

 

 


