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أكثر من 60 صحيفة مطبوعة ورقمية حرصت على تغطيته إعالمياً في روسيا

134 ألف زائر لمعرض »ذخائر الدنيا« في متاحف الكرملين خالل 76 يوماً للعرض

جذب معرض »ذخيرة الدنيا« فنون الصياغة الهندية في عصر 
املغول امللوك لدار اآلثار االسالمية اكثر من 130 ألف زائر خالل فترة 
عرضه في متحف الكرملني في موسكو، مبعدل 1763 زائرا في اليوم، 
ويعتبر معرض »ذخيرة الدنيا« ثاني أكبر معرض من حيث الشعبية 

تتم استضافته في احد متاحف الكرملني العشرة في موسكو.
وقالت زلفيرا تريلوجوفا، نائب مدير متاحف الكرملني في موسكو: 
»لقد اغلقنا معرض »ذخيرة الدنيا« بحضور بلغ 134 ألف زائر خالل 
76 يوما من الع���رض«. وأضافت: »لقد حق���ق املعرض ثاني أعلى 
حضور في تاريخ متاحف الكرملني مما يؤكد أن معرض مجوهرات 

املغول حقق جناحا مبهرا«.
وتابعت: كما جذب املعرض انتباه الصحافة الروسية بشدة مما 
دعا الى متابعة هذه التغطية اإلعالمية في الصحافة املطبوعة واملرئية 
والرقمية من قبل املسؤولني وذلك بدعم كبير من سفيرنا في روسيا 
ناصر املزين وفريق العمل لديه. وبذلك يكون معرض »ذخيرة الدنيا« 

قد حقق رقما قياسيا من حيث التغطية اإلعالمية.
وقالت: ان اكثر م���ن 60 صحيفة مطبوعة ورقمية حرصت على 
 Harper's تغطية معرض »ذخيرة الدنيا« إعالميا في روسيا من بينها
 .Kultpohod باالضافة الى l'Officielو Madame Figaroو Elleو Bazaar

كما حرصت مجلة Time Out على تغطية املعرض في 14 عددا مختلفا، 
ومجلة Afisha في 8 أعداد. كما حظي املعرض بتغطية اعالمية ألكثر 
من 3 ساعات من التلفزيون الروسي وبعض القنوات االقليمية الى 
جانب التغطية االذاعية من 4 قنوات اذاعية روسية التي خصصت 

كل منها ساعة واحدة على األقل ملعرض »ذخيرة الدنيا«.
من جهتها قالت املش���رف العام لدار اآلثار اإلس���المية الشيخة 
حص���ة الصباح: »من اجلميل ان جتذب مجموعتنا انتباه الصحافة 
واعتق���د أن هذه التغطية اإلعالمية تكش���ف اكثر من مجرد اعجاب 
باملعرض«. وأضافت: »تتميز روس���يا بإرثها الثقافي الزاخر سواء 
بالفن���ون البصرية أو الفنون احلية مبا فيها من أدب، وعمارة التي 
تس���تطيع رؤيتها في كل مكان، ما هذا اال دليل على شغف الشعب 
الروس���ي بالفنون التي تراها في حياتهم اليومية. ان احد مقومات 
جناح معرض »ذخيرة الدنيا« في متحف الكرملني في موس���كو هو 
بالتأكيد نفس اإللهام والشغف بالفنون والذي دفع متحف االرميتاج 
حلفظ حتف معرض »الفن اإلس���المي ورعايته« خالل فترة الغزو 
الصدامي للكويت منذ 19 عاما. أنا أمتنى ان يس���تمر هذا الش���غف 
ليدع���م جناح املعرض القادم ل� »ذخيرة الدنيا« واملقرر انطالقه في 

سانت بطرسبرغ 7 اجلاري.

حصة الصباح: أحد مقومات نجاح المعرض نفس اإللهام والش�غف بالفنون وأتمنى أن يس�تمر ليدعم نجاح المعرض المقبل في س�انت بطرس�برغ 7 الجاري

معروضات ملصوغات هندية من العصر املغولي

الشيخة حصة الصباح وضيفتان في املعرضصحيفة روسية استعرضت معرض »ذخائر الدنيا«الشيخ صباح اخلالد خالل افتتاح املعرض


