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بحضور الحسن بن طالل والشيخة حصة الصباح

المركز البريطاني للتأشيرات كّرم 
اإلدارة القنصلية في »الخارجية«

فهرفاري افتتح الموسم الثقافي لدار اآلثار
بالجديد في »غزنة« وجذور الفن اإلسالمي بآسيا

البريطان����ي  ك����رم املرك����ز 
للتأش����يرات االدارة القنصلي����ة 
بوزارة اخلارجية الكويتية ممثلة 
برئيس قسم مصالح الكويتيني 
باخلارج وسكرتير أول ديبلوماسي 
عادل اجلسام بشهادة تقدير من 
املركز على اجلهود احلثيثة التي 
تبذلها االدارة القنصلية في خدمة 

الوطن واملواطنني.
التك����رمي نظرا ملا  وجاء هذا 
تلقاه املركز من رسائل واتصاالت 
عديدة من قبل املواطنني الكويتيني 
أثناء حضورهم لتسلم معامالتهم 
املنتهية، والتي عبر فيها أصحابها 

عن بالغ شكرهم وتقديرهم لرئيس قسم املصالح عادل 
اجلسام على جهوده وادارته لتسهيل اجراءات صدور 
التأشيرات، وخاصة احلاالت اإلنسانية املستعجلة، 
مثل تأش����يرات العالج باخلارج والطلبة الكويتيني 
الدارسني باخلارج، حيث ان هناك العديد من التأشيرات 
يت����م تأخيرها أو تعطيلها بس����بب عدم دقة بعض 
املواطنني في تعبئة بيانات طلبات الفيزا، أو ألسباب 
أخرى مثل تأشيرات العمالة املنزلية املرافقة لألسر 

أو بع����ض املمرضات  الكويتية 
واملرافق����ني للمرضى للعالج في 

اخلارج.
وبهذا اخلصوص أوضح عادل 
اجلسام ان وزارة اخلارجية ممثلة 
باإلدارة القنصلية تقوم بواجبها 
الوطن واملواطنني، مؤكدا  جتاه 
أهمية الدور الذي يقوم به القسم، 
في تسهيل حصول املواطنني على 
تأشيراتهم في املواعيد احملددة، 
وخاصة فيما يتعل����ق بالعالج 
والدراسة في اخلارج، مبينا ان 
ضياع موعد تأش����يرات العالج، 
يجعل من الصعب احلصول على 
مواعيد أخرى، وخاصة احلاالت اخلاصة التي تتطلب 
جتهيز فريق طبي مرافق لسفر املريض قبل تفاقم 
حالته الصحية، كما ان تأخير تأشيرات الطلبة قد 
يترتب عليه ضياع العام الدراسي وخسارة أموال 
التس����جيل في اجلامعة، مش����يرا الى ان هذا اجلهد 
يأت����ي نتيجة حلرص ودعم مدير االدارة القنصلية 
الس����ابق الش����يخ جابر الدعيج، والذي مت اعتماده 

سفيرا للكويت في روما.

عادل اجلسام

بحضور مكثف من كبار الزوار 
والشخصيات الرسمية والعامة في 
مقدمتهم الضيف صاحب السمو 
األمير احلسن بن طالل وقرينته 
االميرة ثروت احلسن واالمير راشد 
بن احلس����ن، وبحضور املشرف 
العام على »دار اآلثار االسالمية« 
الشيخة حصة الصباح، استهلت 
»دار اآلثار االس����المية« موسمها 
الثقافي اخلامس عشر 2010/2009 
مبحاضرة ألقاها البروفيسور جيزا 
فهرفاري امني متحف طارق رجب 
بالكويت في الس����ابعة من مساء 
االثنني املاضي وقدمت احملاضرة 

حتت عنوان »ملاذا غزنة؟ جذور الفن االس����المي في 
وسط آسيا« مبركز امليدان الثقافي )مقر منطقة حولي 
التعليمية( وقدمها بدر احمد البعيجان رئيس اللجنة 

التأسيسية ألصدقاء »الدار«.
استهل البروفيسور فهرفاري محاضرته مستعينا 
بالعرض الكمبيوتري املوس����ع قائال: في محاضرة 
املوسم املاضي تناولت النقاش الدائر حول موطن 
صناعة عدد من املباخر التي شكلت على هيئة أسد 
أو قط ب����ري، وكان من املعتقد انها من صنع اقليم 
خراس����ان، وقررت انها ال تنتسب الى هذا االقليم، 
وانها من صنع وسط آس����يا وبالتحديد من مدينة 
غزنة بأفغانستان. ولكن ملاذا غزنة؟ وما الدليل على 
ذلك؟ قبل ان اقدم الدليل على صنع هذه القطع في 
غزنة، اود ان اقت����رح ان معظم القطع املعدنية مبا 

في ذلك التماثيل التي شكلت في 
صورة حيوانات، لها اصولها في 
فن النح����ت أو القطع املصنوعة 
من الفخار غير املزجج. أود ايضا 
ان اش����ير الى انه على الرغم من 
الى غزنة، فال  املقترحة  النسبة 
يخفى التأثير االيراني على تلك 

القطع.
وواصل البروفيس����ور جيزا 
التأصيل التاريخي حلديثه، موضحا 
ان����ه عقب س����قوط امبراطورية 
املوريان ظهرت امبراطورية كوشان 
وترجع اصولها الى قبائل عرفت 
في الصني بيوتشي، وكانت تعيش 
في حدود الصني، ثم انتقلت الى وادي كابل في القرن 
الثان����ي ق.م. وورثت امبراطوري����ة موريا واتخذت 
»بجرام« عاصمة لها، وعرفت في ذلك الوقت بكابيسا، 
ثم عرف هذا االقليم باسم قندهار ويضم ما يعرف 
حاليا بجنوب شرق افغانستان وشمال غرب باكستان. 
هنا نش����أت ثقافة جديدة ومنط فني جديد في دولة 
الكوشان الذين اعتنقوا الديانة البوذية وازدهر فن 
قندهار وماثورا حتى فترة ظهور االسالم خالل القرن 
السابع امليالدي. وأنهى احملاضر محاضرته شارحا 
كيف بدأت معالم الفن االسالمي تظهر على ابداعات 
املنطقة، موضحا كيف انتقلت الى الفن االسالمي في 
املشغوالت البرونزية مناذج تقلد قطعا من اخلزف 
غير املزجج سواء كانت فوهتها طويلة مستقيمة أو 

تنتهي برأس طائر.

البروفيسور جيزا فهرفاري

»اآلثار« تطلق »نادي الكتاب« التابع لمنتدى الدار
أطلقت دار اآلثار اإلسالمية هذا املوسم وألول 
مرة »نادي الكت���اب« التابع ملنتدى الدار، والذي 
س���يتيح الفرصة ألصدقاء الدار ومحبي القراءة 
املهتمني بجوان���ب احلياة املختلفة لهذه املنطقة، 
املشاركة في أنشطته، حيث ستجرى النقاشات 
حول الكتب املختارة في مركز امليدان الثقافي في 

متام الساعة 7 مساء ثاني اربعاء من كل شهر.
وخالل هذا املوسم، سيتسنى ألعضاء »نادي 
الكتاب« قراءة 9 كتب مختلفة بدءا ب� »مغامرات 

ابن بطوطة« للكاتب روس دون.
كما تضم قائمة الكتب »حكايات من ألف ليلة 
وليلة« للمترجم نعيم جوزيف داود، في ش���هر 
نوفمبر، و»لألسف كانت الفردوس« للراحل محمود 

درويش في شهر ديسمبر.
وبهذه املناسبة، قال احمد خاجة، عضو اللجنة 
التوجيهية ألصدقاء الدار: »يجب ان نشكر انتوني 
جوي الذي دفعنا لتنظيم »نادي الكتاب«، فبعد 
احملاضرة املمتعة التي ألقاها عن كتاب امني معلوف 
»ح���روب الصليبيني من خالل عي���ون العرب«، 
أبدى العديد من أصدقاء الدار رغبة بقراءة الكتب 
ومناقشتها، وحماس���ا لقراءة كتب عن املنطقة، 
وتضم الكتب التسعة التي مت اختيارها لهذا املوسم 
مجموعة رائعة ومتباينة من الكتب التي تتحدث 
عن املنطقة التي نعيش فيها، بدءا من كتب التاريخ 
والقصة، وصوال الى الرواية والشعر القدمي، واألهم 
من ذلك، انها جميعا كتب مميزة للقراءة والنقاش«. 
وللمزيد من املعلومات عن أنشطة »نادي الكتاب«، 
الرج���اء التواصل عبر البريد اإللكتروني التالي: 
membership@darmuseum.org.kw أو زيارة مركز 
امليدان الثقافي. وفيما يلي قائمة الكتب ل� »نادي 
الكتاب« للموسم الثقافي 15 أكتوبر 2009 � يونيو 
2010: 14 اجلاري »مغامرات ابن بطوطة« لروس 
دون، 10 نوفمب���ر »حكايات من ألف ليلة وليلة« 

للمترجم نعيم جوزيف داود، 9 ديسمبر »لألسف 
كانت الفردوس« حملمود درويش، 13 يناير »حروب 
الصليبيني من خالل عيون العرب« ألمني معلوف، 
10 فبراير »أبناء السندباد« أللن فيلر، 10 مارس 
»زخرفة العالم« ملاريا روس مينوكال، 14 أبريل 
»نادي اإلميان« لرانيا إدليبي وس���وزان أوليفر 
وبريسكيال وارنر، 12 مايو »بيت الصمت.. مقاالت 
السيرة الذاتية بأقالم نساء عربيات« لفاديا فقير، 

9 يونيو »أوالد حارتنا« لنجيب محفوظ.

غالف كتاب مغامرات ابن بطوطة

احلسن بن طالل والشيخة حصة الصباح في مقدمة احلضور


