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ذخيرة الدنيا.. فنون الصياغة الهندية في العصر املغولي

الشيخة حصة الصباح والشيخة انتصار سالم العلي وزينة بيطار والياس عبداألحد

خالل جولة على املعرض وبعض اخلناجر

السفير املصري طاهر فرحات والسفير البحريني الشيخ خليفة بن حمد والشيخ ابراهيم الدعيج وفرحان الفرحان

الشيخة حصة الصباح مع السفير البحريني وحرمه ورضا الفيلي

ديبرا فرميان وسامر خنشت

نورية السداني متوسطة السفيرة الفرنسية والسفير اإليطالي والسفير اإلسباني

السفير اللبناني بسام النعماني ووالدته

جانب من حفل االستقبالصبيحة اجلاسم وعزة جابر العلي

أقامت دار اآلثار اإلسالمية 
حفل استقبال مبناسبة اختتام 
املوسم الثقافي السادس عشر 
شارك فيه حشد من الشخصيات 
الديبلوماس���ية واالجتماعية 
والثقافية وذل���ك في مقر دار 

اآلثار اإلسالمية.
وفي املناسبة، قال محافظ 
األحمدي الشيخ ابراهيم الدعيج 
انه ليس بغريب على الشيخة 
حصة الصباح اهتمامها بكل ما 
هو ثقافي وحضاري وحملها 
راية الثقافة والتقاء احلضارات 
والتن���وع الثقاف���ي من خالل 
املواسم الثقافية التي حترص 
على إقامتها من خالل املعارض 

التي تقيمها.
وحتدث الدعيج عن حسن 
العالقات الكويتية � األميركية 
والت���ي تعود الى س���نة 1911، 
مشيرا الى ان خير ما قامت به 
دار اآلثار اإلسالمية هو روايتها 
لهذه القصة من خالل النشاطات 

التي تقيمها.
وتابع: إن ما تقوم به الشيخة 
حصة الصباح خطوة جيدة نحو 
تعميم ثقافة اإلمناء واالهتمام 
بالتراث والفن���ون قائال: انها 
جزئيات من مكونات الثقافة.

واختتم الدعي���ج قائال: ان 
الدني���ا« هي مفخرة  »ذخائر 

للكويت وآلل الصباح.
الس���فير  ب���دوره، أش���اد 
املصري طاهر فرحات دار اآلثار 
اإلسالمية بدورها الكبير الذي 
تلعبه في نشر الثقافة الراقية، 
وقال ان معرض ذخائر الدنيا 

الذي تسنى للحضور زيارته مع 
انتهاء املوسم الثقافي السادس 
عش���ر يأتي تتويجا للموسم، 
مش���يدا بدور الشيخة حصة 
الصب���اح باالرتق���اء بالثقافة 
العربية واإلسالمية وحرصها 
على نش���ر هذه الثقافات في 

العالم.
من جانبه، قال سفير مملكة 
البحرين الشيخ خليفة بن حمد: 
ان احلس الثقافي الذي حتمله 

الشيخة حصة الصباح أثرى 
دار اآلثار اإلسالمية، مشيرا الى 
ان املعارض الدائمة واملتنقلة 
التي حترص الش���يخة حصة 
من خاللها على نش���ر الثقافة 
العربية واإلس���المية تعتبر 
سياحة حضارية ثقافية وتعمل 

على متازج احلضارات.
الثقافة  إن  وتابع بن حمد: 
حض���ارة واحلض���ارة ثقافة، 
مشيرا الى ما يربط بني الكويت 

والبحرين من حضارة ثقافية 
الدملونية  اآلثار  تتجس���د في 
املوج���ودة في جزي���رة فيلكا 
والت���ي توثق ه���ذا االرتباط 

احلضاري.
ولّقب بن حمد الشيخة حصة 
بلقب سفيرة الثقافة واحلضارة 
وهي أكبر شاهد حضاري تذخر 

به الكويت.
بدوره، قال السفير اللبناني 
النعماني ان الشيخة  بس���ام 

الدعيج: الشيخة 
حصة الصباح 

تعمم ثقافة اإلمناء 
والتراث 

The Edge Of  War
عرض خالل حفل االستقبال 

كتاب »The Edge Of War« من 
تأليف أليكس داروين والذي 
يتحدث عن مقاومة الكويت 

للعدوان العراقي الغاشم 
الذي تعرضت له وعاشته في 
الفترة من 1990-1991 شارحا 
تفاصيل هذه املقاومة والقادة 

الذين قاوموا بحكمتهم 
وذكائهم. وسيطلق هذا الكتاب 

من قبل دار اآلثار اإلسالمية 
بالنسخة العربية مع نهاية هذا 

العام.

دار اآلثار اإلسالمية اختتمت موسمها
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جانب من احلضور

الشيخة حصة الصباح ود.صالح العجيري وبدر البعيجان وموسى مال اهلل

حرم كل من سفير البحرين ومصر وإيطاليا وإسبانيا

لولوة فهد الصباح وم.أشواق املضف وعزة جابر العلي والشيخة عايدة السالم ونوفه الصباح

د.روال دشتي وإقبال األحمد

درع ومجموعة حلباته

خيرية محسن ود.سهام الفريح ومنيرة املطوع ود.قدرية العوضي

نوفة الصباح وفتوح الصباح ولولوة فهد الصباح واجلازي الهويشان

آفي خان وسوزان داي وهيلينا دسوزا

)كرم ذياب( لوحة تتضمن بعض ما جاء في املعرض 

وميثل »ذخيرة الدنيا« أحد 
الوعي األثري  مفردات نش���ر 
الدار  وهو جملة في رس���الة 
الثقافي���ة الى العال���م، وقدم 
هذا املعن���ى من خالل جوالت 
املعرض الذي طاف بقاع األرض 
لينشر املعرفة واجلمال لشعوب 
العالم، وينقش خطا في تاريخ 
احلضارة اإلسالمية والعربية 
احتفاء مبا قدمه وصنعه الفنان 
املس���لم من إبداع���ات جمالية 
التزال تتواصل حتى يومنا هذا.

معرض »ذخيرة الدنيا« عبارة 
عن فنون املصوغات الهندية في 
العصر املغولي اإلسالمي يعّرف 
ويّذكر جيران الشرق األقصى 
بإخوانهم من الشرق األدنى في 
مجال الفنون وايضا صلة هؤالء 
بالشرق العربي اإلسالمي، بعد 

ان باعدت بينهم األيام.
املعرض يوقظنا على ضرورة 
العودة ملفهوم التكامل والتحاور 
والتآزر بني الشعوب وان باعدت 
بينها املس���افات إال انها منتج 

حضارة واحد.
اآلث���ار  »دار  ومس���عى 
اإلسالمية« هو حلم كل غيور 
على تراثه، والتواصل مع تراث 
الربط بني عطاء  اإلنس���انية، 
املجتمع املدني، وعطاء الدولة، 
وعط���اء اجلمهور املتلقي، دار 
للترابط بني اجلهات احمليطة 
في زمن يوحي بالتباعد بسبب 
التركيز عل���ى اخلالفات رغم 
ان أدواته تعطي فرصة نادرة 

للتقارب.
رندى مرعي  ٭

حصة الصباح قد رفعت لواء 
احلضارة اإلس���المية في كل 
أنح���اء العال���م، وعليه يجب 
عل���ى الدول���ة الكويتية إيالء 
املعارض التي تقيمها دار اآلثار 
اإلسالمية االهتمام ودعمها على 
أعلى املستويات ملا تعكسه من 

انفتاح ثقافي وحضاري.
هذا وأعلن في اختتام املوسم 
الثقافي السادس عشر انطالق 
املوس���م السابع عش���ر الذي 

سيمثل إضافة جديدة للبرنامج 
الذي س���ينفذ قبيل نهاية هذا 
العام مس���تمرا الى يونيو من 
املقبل، والذي سيحتفل  العام 
بإضافات جديدة على مستوى 
األمسيات املوسيقية وبرنامج 
احملاضرات األسبوعية مع زيارة 

الفعاليات األسبوعية.
وخالل حفل االستقبال زار 
احلضور معرض ذخيرة الدنيا 
الكائن ف���ي املركز األميركاني 

الثقافي بعد رحلة حول العالم 
دامت ل� 10 أعوام متتالية.

الدنيا«  معرض »ذخي���رة 
يذكرنا في جالء باهتمام التراث 
العربي الث���ري بقراءة عميقة 
ملنتجات احلضارة اإلسالمية 
الفني���ة والفكرية، وش���غف 
الكثير من الش���عراء والكتاب 
واملؤرخ���ني العرب مبداخالت 
أو مزاوج���ات بني جمال الدرر 

وإبداع الكون.

النعماني: 
دار اآلثار اإلسالمية 

منوذج لالنفتاح 
احلضاري

الكويت حضارية  بقيادتها 
ودميوقراطية وشعبها

بعــيدا عــن أجــواء حــفل االسـتقبال أكد السفير 
البحريني الشيخ خليفة بن حمد ان الكويت حضارية في 

دميوقراطيتها وحضارية بقيادتها السياسية الواعية
 وأصالة شعبها وهذه املرتكزات الثالثة تعطي املواطن 

جانب اطمئنان. وقال انه يتم النظر الى االختالف على انه 
إثراء وليس إلغاء ولكن هناك ثوابت يجب ان يتم االتفاق 

عليها، 
فالوطن في أساسيات الثوابت وبحبوحة العيش والنعمة 

التي أوجدتها القيادة السياسية في الكويت ودول مجلس 
التعاون اخلليجي هي من الثوابت وحتتاج الى حتصني.

الثقافي الـ 16 بـ »ذخيرة الدنيا«


