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بعد جولة عالمية استمرت 10 سنوات »ذخيرة الدنيا« يطل من نافذة المركز األمريكاني الثقافي

حصة الصباح: تحويل المستشفى األمريكاني
 إلى مركز ثقافي يدعم الفن والثقافة في البالد

 أسامة دياب
في أح���دث مب���ادرة لدعم 
الفن والثقافة في البالد والتي 
شهدت حتول مبنى املستشفى 
إل���ى مركز ثقافي  األميركاني 
كبي���ر، افتتح���ت دار اآلث���ار 
اإلس���المية معرضه���ا األول 
باملرك���ز األميركان���ي الثقافي 
مساء أمس األول، بإطاللة مميزة 
ملعرض »ذخيرة الدنيا« والذي 
عاد لوطن���ه بعد جولة عاملية 
استمرت 10 سنوات، باإلضافة 
للع���رض الس���معي البصري 
الذي يحكي قصة املستش���فى 
األميركاني والتطور الذي سار 
عليه والرعاية الصحية على مر 

تاريخ الكويت.
وبه���ذه املناس���بة عبرت 
املش���رف العام على دار اآلثار 
وأحد مؤسسي مجموعة الصباح 
السالم  الشيخة حصة صباح 
الصباح عن سعادتها باالفتتاح 
قائلة »إنه أمر يدعو إلى االعتزاز 
أن نتمكن من حتويل هذا املبنى 
التاريخي إلى مركز ثقافي، فقد 
شهدت هذه اجلدران تطور الطب 
في الكويت، وها هي اآلن تشهد 
مولد فري���ق من مؤرخي الفن 
وأمناء املتاحف واملرممني، وأهم 
من ذلك الفنانون ومحبو الفنون. 
سيضم هذا املبنى قسما للتعليم 
والتدريب من أجل إثراء العقل 
والروح. لقد تغيرت وظيفة هذا 
املبنى، ولكن القيم التي ألهمته 
لم تتغير، فسيظل »األميركاني« 
يواص���ل العم���ل على حتقيق 
هدفه األصلي وهو خدمة أهل 

الكويت«.
يضم مركز األميركاني مساحة 
للعرض إلقامة املعارض الدائمة 
والزائرة، ومسرح يسع مائتي 
كرسي وقسما للتعليم ومعمال 
للترميم، إلى جانب استضافة 
النش���اطات املتعلقة بالفنون، 
سيتيح املركز فرصة التدريب 
ملن يهتم بالعلوم املتحفية، مبا 

في ذلك الترميم.
العام  وأش���ارت املش���رف 
على دار اآلثار اإلس���المية الى 
أن مع���رض »ذخي���رة الدنيا 
يقدم فن���ون الصياغة الهندية 
في عصر املغول« عرضا رائعا 
للمجوهرات الهندية املغولية، 
التي تضمها مجموعة الصباح 
لفنون العالم اإلسالمي، موضحة 
أن هذه القطع النادرة قد عرضت 
في كثير من املتاحف العاملية 
في أوروبا وشمال أميركا وآسيا، 
وحقق عرضها أرقاما قياسية في 
أعداد الزوار في باريس وموسكو 
وكواالمبور وصلت ملليون زائر 

ومشاهد.
ومض���ت الش���يخة حصة 
قائلة: تروى قصة املستشفى 
ال���ذي يعرف في  األميرك���ي، 
الكويت باألميركاني، من خالل 
معرض لوسائط امليديا املتعددة، 
تبدأ بوصول األطباء الغربيني 
الكويت وتنتهي  ف���ي  األوائل 
بتقدمي نظرة على مس���اهمات 
الرعاية  الكويت في تطوي���ر 
الصحية في الدول النامية، كما 
يلقي املعرض الضوء على تطور 

القطاع الطبي في البالد.
وثمنت الشيخة حصة دور 
وجهود الداعمني وكل من ساهم 

في هذا املشروع، وفي ملسة وفاء 
نالت استحسان احلضور كّرمت 
املشرفة العامة على دار اآلثار 
صغار العاملني ممن س���اهموا 

بالعمل في املركز.
وحتدث عبد الكرمي الغضبان 
املش���رف على برامج التدريب 
واملش���روعات اخلاص���ة بدار 
اآلثار اإلس���المية قائال »لدينا 
الكثي���ر لنعتز به في الكويت، 
ويسعدنا أن نشارك زوار هذا 
املرك���ز فرحته���م باحتفاالت 
العيد اخلمسيني لالستقالل، 
والعشريني للتحرير واخلامس 
جللوس صاحب السمو األمير. 

يحتل املركز األميركاني الثقافي 
مبنى تاريخيا، ويس���تضيف 
معرضني مهمني، وسرعان ما 
سيصبح مزدحما بالزوار الذين 
يودون توسيع دائرة معارفهم 
عن فنون املنطق���ة وتاريخها 
وثقافتها، إن ه���ذا من دواعي 
الفخر لدين���ا«. ويفتح املركز 
أبواب���ه للجمهور  األميركاني 
ف���ي الربيع الق���ادم. ملزيد من 
الدوام  أوق���ات  التفاصيل عن 
والبرام���ج ميكن االطالع على 

املوقع اإللكتروني: 
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 www. Darmuseum.org.kw

الشيخة حصة الصباح تتوسط املكرمني   )قاسم باشا(

شعار دار اآلثار اإلسالمية الشيخة حصة الصباح تلقي كلمتها

من معروضات دار اآلثار اإلسالمية 

دار اآلثار اإلسالمية: هي مؤسسة ثقافية أنشئت لتقدمي 
مجموعة فنية خاصة. ومنذ عام 1983م، ارتأت احلكومة 

استعارة املجموعة، لتتاح للجمهور.
مجموعة الصباح الفني�ة: تربو على أكثر من 30 ألف 
حتفة فنية من كل أرجاء العالم اإلسالمي وأزمنته، 
متثل الفن ب��كل جتلياته من مخطوطات، وخزف، 
وزجاج، وعاج، ومعادن وغيرها. أصحاب مجموعة 
الصباح هم الش��يخ ناصر صباح األحمد الصباح، 
وزير ش��ؤون الديوان األميري، وزوجته الشيخة 
حصة صباح السالم الصباح، املشرف العام لدار اآلثار 
اإلسالمية. أنشطة دار اآلثار اإلسالمية: تطورت دار 
اآلثار اإلسالمية إلى مؤسسة ثقافية شاملة، تتصدرها 
برامج املواسم الثقافية السنوية، كما تنظم رحالت 

ثقافية، ومشاريع آثارية، وبرامج سمعية وبصرية، 
وبالطبع اإلش��راف على متحف الكويت الوطني. 
أم��ا موقعها ففي املركز األميركاني الثقافي )املبنى 

التاريخي ملستشفى اإلرسالية األميركية(.
العضوية وفئات االشتراك: ميكنكم التسجيل في مركز 
املي��دان الثقافي لعضوية جمعية أصدقاء الدار. أما 
فئات االشتراك، فهي على النحو التالي: مانحون، 
ومتبرعون، ورعاة، وداعمون، وأصدقاء، وطلبة، كما 

أن الدار ال تقيم وال تشتري القطع األثرية.
االفتتاح: يفتت��ح مركز األميركاني الثقافي أبوابه 
للجمه��ور ربيع هذا العام من االثنني إلى اخلميس 
والس��بت من 9 صباحا إلى 7 مساء و اجلمعة  من 

2 ظهرا وحتى 7 مساء.


