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كواالملبورـ  كونا: افتتح ملك ماليزيا الواثق باهلل ميزان 
زين العابدين بن الســــلطان محمود املكتفي باهلل أول من 
أمس معرض »ذخيرة الدنيا« مبشاركة ممثل صاحب السمو 
األمير الشــــيخ صباح األحمد وزير النفط ووزير اإلعالم 

الشيخ أحمد العبداهلل.
وحضر حفل االفتتاح وزير االعالم والثقافة املاليزي ريس 
يتيم واملشرف العام على دار اآلثار اإلسالمية الشيخة حصة 
الصباح وسفيرنا لدى ماليزيا منذر العيسى ورئيس مجلس 
ادارة مؤسسة البخاري سيد مختار البخاري وكبار املسؤولني 
في احلكومة املاليزية وأعضاء الســــلك الديبلوماسي في 

السفارة الكويتية وممثلو السفارات العربية واالجنبية.
وقال الشــــيخ احمد العبداهلل في كلمته االفتتاحية انه 
يتشرف بتمثيل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

الفتتاح هذا املعرض العاملي.
وأشــــار الى انه تشرف ســــابقا بتمثيل صاحب السمو 
األمير الفتتاح معرض »ذخيرة الدنيا« في معرضني أقيما 
مبتحف »هرميتاج« في سانت بطرسبرج في اغسطس 2009 
واملعرض الذي أقيم في متحف »احلضارة اآلسيوية« في 

سنغافورة في فبراير املاضي.
وأكد ان املعرض لقي إقباال كبيرا من قبل الزوار، حيث 
استقطب أكثر من 84 ألف زائر في فترة عرضه بسنغافورة، 
في حني استقبل أكثر من 700 ألف زائر في معرضي موسكو 

وسانت بطرسبرج في روسيا.
وقال ان هذا املعرض التاريخي يشارك من ناحية ثقافية 
وتراثية في إحياء احلياة التي عاشها احملاربون املاليزيون 
في القرون السابقة والتي تعود بذاكرة االمة والوطن الى 
شرف وعزة وشجاعة أولئك احملاربني الذين قدموا أرواحهم 

وأنفسهم دفاعا عن بالدهم.

وأعرب عن سعادته الكبيرة لعرض قطع معرض »ذخيرة 
الدنيــــا« التاريخي األثرية في متحف الفنون االســــالمية 
بالعاصمــــة املاليزية كواالملبور، حيث تقــــدم تلك القطع 
حملة عن العصر املغولي االسالمي الذي قدم فنونا تراثية 
للمصوغــــات الهندية في الفترة ما بــــني القرن 16 وحتى 

القرن الـ 18.
وأوضح ان املعرض الكويتي جلب الى ماليزيا مختارات 
قيمة من القطع االثرية ملجموعة الصباح التي تعد من اكثر 
مجموعات الفن االسالمي شمولية ومتيزا، حيث تغطي هذه 
املجموعة معظــــم االقاليم اجلغرافية والفترات التاريخية 
في العصور االسالمية بدءا من القرن الـ 8 الى القرن الـ 19 

امتدادا من اسبانيا غربا الى الصني شرقا.
وأشــــار الى ان هذا املعرض يعــــرض مجموعة خاصة 
وفريدة من القطع األثرية التي اختيرت بعناية فائقة منذ 
عام 1970 من قبل وزير شــــؤون الديوان األميري الشيخ 
ناصر صباح األحمد والشيخة حصة الصباح، موضحا ان 
الفنون املرصعة باجلواهر الهندية التي تعود الى العصر 

املغولي تعد واحدة من أهم قطع مجموعة الصباح.
وأوضح الشيخ احمد العبداهلل ان املجموعة الكاملة لهذا 
املعرض تشمل 30 ألف قطعة فنية، إال أن ما يتم عرضه في 
هذه الفترة نحو 507 قطع فقط قائال انه ألسباب لوجيستية 
لم يكن مبقدور املســــؤولني جلب جميع القطع الفنية الى 

متحف الفنون اإلسالمية في كواالملبور.
ودعا ملك ماليزيا والشعب املاليزي الى زيارة الكويت 
في املستقبل القريب ملشاهدة باقي القطع الفنية عند عرضها 
في متحف الكويت الوطني الذي واجه دمارا شــــامال عام 
1990 مؤكــــدا ان برنامج إعــــادة تأهيله وبنائه املجدول له 

سيكون في فبراير 2013.

وذكــــر ان هذه املجموعة التاريخيــــة قامت بجولة الى 
العديد من الدول في العالم مبا في ذلك اهم املدن األوروبية 
وشــــمال أميركا وآسيا حتى وصلت الى آخر محطاتها في 
العاصمة املاليزية كواالملبور قبل العودة الى الكويت بعد 

عقد من التألق والنجاح في املتاحف العاملية.
وأوضح ان الهدف الرئيسي من اقامة معرض »ذخيرة 
الدنيــــا« ال يقتصر على مشــــاهدة القطع االثرية املصنعة 
من الذهب والياقــــوت الثمني والزمرد واألملاس، بل يهدف 
أيضا الى إحياء التوعية العامة لتقدير الفنون االسالمية 

التاريخية وإحيائها من اجل االجيال املقبلة.
من جانبه، أشــــاد وزير االعالم والثقافة املاليزي ريس 
يتيم في كلمة له أثناء احلفل باجلهود الكويتية في احلفاظ 
على التاريخ االســــالمي ومحاولة إبــــراز معامله من خالل 
مجموعة الصباح التراثية، خصوصا القطع املعروضة في 
معرض »ذخيرة الدنيا« والذي ميثل احلضارة االسالمية 

املغولية في الهند.
ودعا يتيم الى إبراز الصورة احلقيقية واملشرفة لإلسالم 
واملسلمني من خالل الفنون والثقافة اللتني تسهمان بشكل 
كبير في جتسير العالقات الثقافية بني الشعوب والدول.

وأشار الى أن دار اآلثار اإلسالمية أقامت معرضا خاصا 
في ماليزيا مبناسبة افتتاح املتحف االسالمي حتت عنوان 
»الزرابي« في الفترة بني 17 ابريل ويوليو 1999 حيث أثار 
املعرض إعجابا كبيرا حول الفنون االســــالمية، خصوصا 

فنون السجاد االسالمي.
وقامت الشيخة حصة الصباح بعد حفل االفتتاح بجولة 
مع ملك ماليزيا وامللكة في أجنحة املعرض مبشاركة الشيخ 
احمد العبداهلل ووزير اإلعالم والثقافة املاليزي يتيم وسفيرنا 

لدى ماليزيا وكبار املسؤولني في احلكومة املاليزية.

أكد أن المعرض يشمل 30 ألف قطعة فنية تم عرض 507 قطع منها

الشيخة حصة الصباح تشرح مللك ماليزيا أهم املعروضات بحضور الشيخ أحمد العبداهلل جولة في معرض »ذخيرة الدنيا«ملك ماليزيا الواثق باهلل ميزان زين العابدين يفتتح معرض ذخيرة الدنيا

حصة الصباح: نأمل إعادة افتتاح دار اآلثار 
اإلسالمية في متحف الكويت الوطني

إنترنــت أســرع
إحدى شركات مجموعة زاجل

380 مباراة مـن الدوري ا�نجليزي الممتاز
مباشرًة وحصري� بتقنية HD على أبوظبي الرياضية

باالضافة إلى إشتراك إنترنت بسرعة 1.5 ميغابت مجان�
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كواالملبــــور ـ كونا: 
العام  أقامت املشــــرف 
على دار اآلثار اإلسالمية 
الشيخة حصة الصباح 
فــــي متحف  محاضرة 
اإلســــالمية  الفنــــون 
امــــس شــــرحت فيها 
أبعاد معرض »ذخيرة 
الدنيا« وبيان دوره في 
التراث العاملي وتاريخه 
العريق من خالل القطع 
األثريــــة املعروضــــة. 

وحضر احملاضرة املدير العام ملتحف الفنون 
اإلسالمية املاليزي سيد محمد البخاري والقائم 
باألعمال باإلنابة في سفارتنا حمد الهزمي وممثلو 
السفارات العربية واألجنبية واملهتمون بالشؤون 
الثقافية والتراثية من أكادمييني وخبراء وطلبة 
ورجال الصحافة واإلعالم. وقالت الشيخة حصة 
الصباح عقب انتهاء احملاضرة »نحن ســــعداء 
جدا كون هذا املعرض يختتم جولته العاملية 

في بلد إسالمي وصديق 
مثل ماليزيا وذلك لعمق 
العالقات والوشــــائج 
البلدين والشعبني  بني 

املاليزي والكويتي«.
وأضافت ان معرض 
»ذخيــــرة الدنيــــا« بدأ 
رحلته فــــي اوروبا ثم 
انتقل الى أميركا وبعدها 
الى روسيا ثم حط رحاله 
في سنغافورة وختمها 
ختام املسك في ماليزيا، 
متوقعة أنه سيكون على املعرض الذي يقام في 

ماليزيا إقبال كبير في شهر رمضان املبارك.
وأعربت عن أملها في إعادة افتتاح دار اآلثار 
اإلســــالمية في متحف الكويت الوطني، حيث 
ميكن استضافة مجموعة من قطع متحف الفنون 
اإلسالمية املاليزي وأيضا معارض عاملية اخرى 
لعرضها في الكويت حتى يطلع الشعب الكويتي 

على إبداعات احلضارات اإلسالمية املتنوعة.

العبداهلل مّثل صاحب السمو في افتتاح معرض »ذخيرة الدنيا«: الفنون المرصعة 
بالجواهر الهندية من أهم قطع مجموعة الصباح وتعود للعصر المغولي

الشيخة حصة الصباح حتاضر عن قيمة املعرض 


