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المعرضجولة في

افتتح االمین العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب باالنابة علي الیوحة4ضمن فعالیات صیفي ثقافي 
الذي یستمر لمدة معرض ھواة جمع المقتنیات القدیمة والوثائق والعمالت، وذلك في متحف الكویت الوطني

المعرض على دور المجلس في تشجیع جامعي حة خالل افتتاحوأكد الیو. اسبوعین على فترتین صباحیة ومسائیة
واضاف . المعارض الصیفیة وعرضھ للعامة للتعرف على تاریخ الكویتالتحف والمقتنیات النادرة من خالل اقامة

والموسیقیة فترة الموسم الثقافي الصیفي الكثیر من االنشطة الثقافیة كاالمسیات الشعریةان المجلس یقیم خالل
 .لندوات الثقافیة ومعارض بیع الكتبوا

المعرض حسن جاسم أشكناني ان شغفھ وحبھ لوطنھ ولتجسید حیاة اآلباء واألجداد ومن جانبھ قال المشارك في
 .التراثیةالسبب الرئیسي لبدایتھ بھذه الھوایة وھو في سن السادسة حیث بدأ بتجمیع مجموعتھكانا

وحددت لھ طبیعة دراستھ فدرس ان ھوایتھ رسمت لھ طریق المستقبل واضاف اشكناني أصغر المشاركین سنا
وعلم االثار الذي استھواه للحصول على درجة التاریخ ومنھ الى علم االنسان وغاص في القدیم من التراث

 .الماجستیر وحالیا لطرح رسالة الدكتوراه
حین اھداه والد جده الى 1928واشار الى اھم القطع التي یمتلكھا وھي صندوق المبیت ویرجع تاریخھ الى سنة 

الى الوثائق القدیمة كالجوازات الصادرة سنة روبیة، اضافة 400جده بمناسبة زفافھ، وقد جلبھ من الھند بـ 
ومجموعة  1917السیف التي تعود الى الھوائیة ورخصة دخول قصر ورخصة الناملیت ودفتر الدراجة 1932

 .والبشتختات ومجموعة من المشروبات الغازیة القدیمة والكامیرات والصحف والجرائدمن االجھزة كالرادیو
القانون والتنظیم في الكویت وأوضح اشكناني ان ھذه القطع والوثائق تعود اھمیتھا الى تسلیط الضوء على سیادة

 .تنظم حیاة الفرد الكویتي قبل االستقالل والتي كانت



عاصمة الثقافة العربیة ضمن فعالیات الكویت 2001وقد شارك اشكناني في العدید من المعارض، اولھا سنة 
الكویت ومعرض في جامعتھ بالوالیات ومعارض وزارة التربیة وجامعة 2004ومعرض المعسكر االمیركي 

 .2009المتحدة 
نت المصدر الرئیسي في اقتناء معظم القطع، وكذلك خالل سفره الى مصر كاوذكر حسن اشكناني ان العائلة

العدید من وفرنسا وامیركا والمكسیك والبحرین وتركیا، وأیضا دور العوائل الكویتیة في اھدائھوسوریة وایران
 .الى االجیال القادمةقطع افرادھا مثل بیت الري وجمال ودشتي والدویش للحفاظ على القطع وتوصیلھا

عرض مجموعة من الوثائق الكویتیة وقد شارك في المعرض خمسة مشاركین وھم جمال الرفاعي الذي
العمالت المعدنیة واالحجار الكریمة، وعبدالعزیز العتیبي والجوازات القدیمة، ورائد العشي وھو مختص في

ن الكامیرات القدیمة الكویتیة، ورضا العوضي الذي عرض مجموعة كبیرة مالمختص في العمالت الورقیة
وأجھزة الرادیو التي كانت تستخدم في الكویتوالبشتختات


