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ناب عن صاحب السمو األمير في افتتاحه في متحف الهيرميتاج في بيطرسبورغ

العبداهلل: المواقف الروسية تجاه الكويت ال ُتنسى وآخرها احتضان معرض »ذخيرة الدنيا«
حصة الصباح: »اآلثار« أول جهة استضافت روائع الفن اإلسالمي من متحف الهيرميتاج

الكم الهائل م����ن بدائع التصاوير 
واملنحوتات التي تش����هد ببراعة 
صانعيها أجدني أتساءل عما كتبه 
السير توماس رو أول مبعوث مللك 
اجنلترا تشارلز األول إلى البالط 
املغولي في عام 1614 ميالدي واصفا 
روائع املجوهرات التي ش����اهدها 
في قص����ر جهاجنير بأنها ذخيرة 
الدنيا أجدني أتس����اءل ترى مباذا 
كان سيصف القاعات الرائعة في 

قصر هيرميتاج الشتوي«.
وتابعت »ان ه����ؤالء املبدعني 
هم أبط����ال مغمورون من ثقافات 
عدة التقط����وا ومضات من الزمن 
بأس����لوب باتت معه هذه التحف 
التي ابدعوها محل تقدير وعناية 
وحماس إلظهارها للعالم حتى بعد 

مرور مئات األعوام عليها«.
وأوضح����ت »ان ذخيرة الدنيا 
كاملسرحيات واللوحات العظيمة 
هي نتاج إبداعات فنانني أبناء زمن 
ما ومكان ما ولكنهم في الوقت ذاته 

هم ابناء لكل املعمورة«.

الخطط المستقبلية

وردا على س����ؤال ل����� »كونا« 
الدار املس����تقبلية  حول خط����ط 
قالت الش����يخة حصة الصباح ان 
الدنيا تتجاذبه  معرض ذخي����رة 
طلبات متعددة من متاحف عاملية 
حيث كانت له حظوة الصدارة في 
قائمة املعارض العاملية في كل من 
متح����ف اللوفر ومتحف الكرملني 
حيث حل ثاني أكثر املعارض إقباال 

في هذين املتحفني.
وأوضحت انه بعد االنتهاء من 
معرض ذخيرة الدنيا في روسيا 
س����ينتقل إلى س����نغافورة من 11 
فبراي����ر إلى 13 يوني����و 2010 ثم 
إل����ى ماليزيا من 28 يوليو إلى 12 

ديسمبر 2010.
وقالت ان معرض ذخيرة الدنيا 
فنون املصوغات الهندية في العصر 
املغولي اإلسالمي ليس هو الوحيد 
الذي يت����م التحضير له حيث ان 
الدار بصدد حتضير معرض آخر 
سيفتتح في ميالنو بدعوة من عمدة 
املدينة ليتزامن مع احتفاالت املدينة 
باستضافة »املعرض العاملي« في 

عام 2015.
وبدوره وصف س����فيرنا لدى 
املزي����ن معرض  روس����يا ناصر 
الدنيا« بأنه ربط ثقافي  »ذخيرة 

بني البلدين.
ولفت السفير الى ان املعرض 
السابق ملتحف البرملان )الكرميلني( 
الذي اقيم في الفترة بني 20 فبراير 
و20 مايو املاضيني جذب ثاني أكبر 
عدد من ال����زوار والقى احلضور 
الكويتي فيه تقديرا من الصحافة 

الروسية والدولية.

وقعت وهي الغزو العراقي الغاشم 
على الكويت حالت دون قدومها الى 

هذا املعرض.
وأضاف����ت ان وقوفها في هذه 
القاعة يشعرها بالغبطة والتميز 
حيث مت منحها فرصة أخرى لتقول 
ألصدقائها الروس »شكرا لكم وشكرا 
للبروفيسور بيتروفسكي وشكرا 
لكل فرد في فريق خبراء هيرميتاج 
الذي����ن لم يألوا جه����دا في تقدمي 
الرعاية ملعرضنا األول وتهيئتهم 
املالذ اآلمن لتلك التحف اإلسالمية 

التي كانت آنذاك بال مأوى«.
وتابعت »في ذات األسبوع من 
ذات الش����هر شهر أغسطس وبعد 
حوالي عقدين من الزمان هأنا أقف 
مرة أخرى هنا لتقدمي أسمى آيات 
الشكر والثناء ملتحف هيرميتاج 
عل����ى تفضل����ه بدعوتن����ا إلقامة 
معرضنا الثاني ذخيرة الدنيا فنون 
الصياغة الهندية في عصر املغول 
وذلك بع����د ان حقق جناحا باهرا 
ف����ي متاحف الكرملني قبل بضعة 
أشهر«  وقالت »اننا بصدد الكنوز 
وذخائر الفن����ون بدءا من عنوان 
هذا املعرض ونحن محاطون بهذا 

والروسي لتمويل املشاريع.

استضافة دار اآلثار 
لمتحف الهيرميتاج

بدورها ذكرت املش����رف العام 
لدار اآلثار اإلسالمية الشيخة حصة 
الصباح ان عالقة الكويت مبتحف 
الهيرميتاج متتد الى خارج احلدود 
الروسية إذ ان دار اآلثار اإلسالمية 
في متحف الكويت الوطني كانت 
أول جهة في منطقة الشرق األوسط 
الفن  والعالم تس����تضيف روائع 
الهيرميتاج  اإلسالمي من متحف 

في مايو من العام 1990.
الش����يخة حصة في  وقال����ت 
افتتاح  مؤمتر صحاف����ي قبي����ل 
� فنون  الدنيا  معرض »ذخي����رة 
املصوغ����ات الهندي����ة في العصر 
انها قبل 19  املغولي اإلس����المي« 
عاما خلت وقبل ي����وم واحد من 
هذا التاريخ كانت على موعد لتقف 
في هذا املعرض وتعرب عن شكرها 
لفريق متحف هيرميتاج الحتضانه 
أول معرض للكويت وكان بعنوان 
»الفن اإلس����المي ورعايته � كنوز 
من الكويت« إال ان أحداثا مؤسفة 

االحمد هو جنل صاحب الس����مو 
وقرينته الشيخة حصة الصباح هي 
ابنة املرحوم امير الكويت السابق 
الشيخ صباح السالم، مشيرا الى 
»ان عشقهما للتحف الفنية بدأ منذ 
منتصف سبعينيات القرن املاضي«. 
وأعرب عن س����عادته الشخصية 
بافتتاحه لهذا املعرض بعد اقل من 
اسبوع من مرور ذكرى غزو الكويت 
خاصة بعد استضافة املتحف ذاته 
للقطع ذاتها قبل نحو عقدين من 
الزمان في اليوم نفسه. واشار الى 
انه وبحكم منصبه كوزير حلقيبتي 
النفط واالعالم فانه ميثل جانبني 
رئيسيني هما االقتصاد واالعالم مما 
يساعده على بناء جسور للتعاون 

على هذين الصعيدين.
وقال ان زيارة املتاحف وخاصة 
الهيرميتاج لها لذة خاصة فالثقافة 
والفنون غ����ذاء للروح وطمأنينة 
للنفس »ولذلك احضرت عائلتي 
التي كانت متش����وقة لرؤية هذا 

املتحف الضخم«.
وعلى صعيد آخر اعرب العبداهلل 
عن أمله في ارتفاع اسعار النفط 
قريبا ملا له منفعة للطرفني الكويتي 

� كونا:  سانت بيطرس����بورغ 
افتتح وزير النفط واالعالم الشيخ 
احمد العبداهلل االحمد باالنابة عن 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد مع����رض »ذخيرة الدنيا« 
وهو معرض للفن االسالمي املغولي 
تابع لدار اآلثار االسالمية املقام في 
متحف الهيرميتاج في بيطرسبورغ 

بروسيا.
وش����ارك في افتت����اح معرض 
»ذخي����رة الدنيا فنون املصوغات 
الهندي����ة ف����ي العص����ر املغولي 
االس����المي« املش����رف العام لدار 
اآلثار االس����المية الشيخة حصة 
صباح وسفيرنا في روسيا ناصر 
املزين وعدد كبير من املسؤولني 
الروس. وكان على رأس املسؤولني 
الروس الذين ش����اركوا في حفل 
االفتتاح نائب وزير الثقافة الدكتور 
الكسندر بروفورينكو ورئيس جلنة 
العالقات اخلارجي����ة في حكومة 
سانت بيطرسبورغ ومدير متحف 
الهيرميتاج البروفسور ميخائيل 

بيوترفسكي.
وقال الوزير العبداهلل في كلمة 
االفتتاح ان العالقات الكويتية - 
الروسية ليس����ت وليدة اللحظة 
امن����ا متتد ال����ى ع����ام 1901 حني 
وصل االسطول البحري للقيصر 
الى ش����واطئ الكويت بدعوة من 
حاكم الكويت آنذاك الشيخ مبارك 
الصباح لتنشأ بعدها عالقات متينة 
على جميع االصعدة السياس����ية 

واالقتصادية والثقافية.

المواقف الروسية

الروسية  واضاف ان املواقف 
جتاه الكويت ال تنسى وخاصة قبل 
19 عاما ابان الغزو العراقي الغاشم 
للكويت في عام 1990 حني قدمت 
روس����يا االحتادية كامل احلماية 
لناقالت النف����ط الكويتية اضافة 
الهيرميتاج  الى احتضان متحف 
اآلثار  مجموعة م����ن حت����ف دار 
االسالمية بعنوان »الفن االسالمي 
كنوز من الكويت« واصراره على 

عدم اغالق املعرض.
واعرب الشيخ احمد العبداهلل 
عن فخره بافتتاح معرض يضم 
مقتنيات خاصة وثمينة ميتلكها 
وزير ش����ؤون الدي����وان االميري 
الشيخ ناصر صباح االحمد وقرينته 
الشيخة حصة الصباح »ما يدل على 
ان ل����دى الكويت اهتمامات كبرى 
ف����ي الثقافة والفنون وليس فقط 

في السياسة واالقتصاد«.
واوضح ان الشيخ ناصر صباح 

الشيخ أحمد العبداهلل والشيخة حصة الصباح يستمعان إلى شرح عن بعض املصوغات املغولية

سيوف معروضة من العصور املغولية

جانب من املعروضات

زوار لروائع الفن اإلسالمي في متحف الهيرميتاج

الشيخة حصة الصباح خالل املؤمتر الصحافي ممثل صاحب السمو وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل والشيخة حصة الصباح يفتتحان املعرض


