
الثالثاء 20 يوليو 2010   11محليات

إحدى املصوغات املشاركة

جتربته الش����خصية في جمع القطع 
ل����م يصل للمس����توى احمللي، وكذلك 
العاملي وتعريف الناس بقطع الكويت 
القدمية وآثارها اال عن طريق املشاركة 
في املعارض في الكويت وأميركا وتقدمي 
صورة جيدة عن تاريخ الدولة وتراثها. 
وأشاد بجهود دار اآلثار االسالمية في 
اقامة املعارض في معظم دول العالم 
وتعريف املجتمعات على مختلف الكنوز 
االسالمية، معربا في الوقت نفسه عن 
أسفه لعدم اطالع أهل الكويت على تلك 
املقتنيات والكنوز لعدم عرضها داخل 

البالد منذ مدة طويلة.
وأعرب اش����كناني عن أمله في ان 
تقوم دار اآلثار في املس����تقبل القريب 
بعملية توعية للجيل احلالي باآلثار 
االس����المية من خالل تنظيم معارض 
او زيارات ملدارس الثانوية واجلامعات 

احلكومية واخلاصة.

وأش����ار الى ان مع����رض »ذخيرة 
الدنيا« التابع لدار اآلثار االس����المية 
والذي س����يفتتح في ال�30 من يوليو 
اجلاري يعتبر من أروع وأجمل املعارض 
في العالم لندرة ما يحتويه من قطع 
نادرة وفريدة ومتميزة يصعب حاليا 

احلصول عليها. 
وأعرب احلس����يني عن أمله في ان 
تقوم الدار مستقبال باالهتمام بالنقود 
واملسكوكات االسالمية النادرة والفريدة 

ومنها الدنانير البيزنطية واألموية.
من جانبه أكد جامع القطع القدمية 
واملتخص����ص في علم اآلثار حس����ن 
اشكناني ان الدار استطاعت احملافظة 
على اآلثار االسالمية وأخذت على عاتقها 
حفظ واقتناء كل ما هو اسالمي ومحاولة 
تعريف املجتمع باآلثار االسالمية وآخر 

املقتنيات واملكتشفات األثرية.
وقال اشكناني ل�»كونا« انه من خالل 

واالجانب من خ����الل إصدارها مجلة 
نصف شهرية تنشر من خاللها أنشطتها 
الثقافية والفني����ة حتى يتمكن املهتم 

واحملب للدار معرفة آخر أخبارها.

خالله����ا معرفة قصة ه����ذه املقتنيات 
األثرية االسالمية. 

وأوضح احلسيني ان الدار حريصة 
ايضا على التواصل مع املثقفني العرب 

ان دار اآلثار التي انطلقت عام 1983 غدت 
إحدى املفاخر التي تعتز بها الكويت، 
حي����ث لم يعد يقتصر نش����اطها على 
عرض التحف واآلثار االسالمية فقط 
داخل وخارج الكويت بل حتولت الى 

مؤسسة ثقافية شاملة.
وأوضح احلسيني ان الدار استطاعت 
من خالل مواسمها الثقافية استقطاب 
كبار املثقفني والفنانني ليحاضروا في 
ندواتها وأمسياتها الفنية التي يقوم 
بزيارته����ا العديد من عش����اق الثقافة 
والفنون واآلداب في البالد اضافة الى 
الزائرين األجانب الذين حرصوا على 
التواصل الدائم مع نشاط الدار بشكل 

مكثف.
وقال ان معارض الدار اكتس����بت 
س����معة كبيرة على املستوى العاملي، 
مؤكدا حرصها على توصيل رس����الة 
ثقافية اس����المية يستطيع الزائر من 

طالل السنافي � كونا: أشاد مهتمان 
باملقتنيات األثرية بالدور املهم واحليوي 
الذي تقوم به دار اآلثار االسالمية في 
سبيل االرتقاء باملجالني األثري والثقافي 
االس����المي عن طريق إقامة معارضها 
اخلارجية التي اش����تهرت بها منذ ما 

يقارب ال� 20 عاما.
وأوضحا في لقاءين منفصلني مع 
الدنيا(  )كونا( ان معرض )ذخي����رة 
الذي سيقام في كواالملبور في ماليزيا 
نهاية الش����هر اجلاري يعكس اهتمام 
الكويت ووزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ ناصر صباح األحمد واملشرفة 
العامة لدار اآلثار اإلس����المية الشيخة 
حص����ة الصباح بوض����ع خريطة من 
الثقافية  النهضة  شأنها املساهمة في 

االسالمية وتطورها.
وقال مدير عام مركز الكويت العاملي 
للمسكوكات ودراستها محمد احلسيني 
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