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وضع بصمته في احلياة الثقافية الكويتية 

مركز عبدالله السالم الثقافي.. منارة علمية وتاريخية

على مدار عامني من نشاطه املتميز استطاع 
مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أن يضع 
بصمته في احلياة الثقافية الكويتية ويرسخ 
مكانته باعتباره إح��دى امل��ن��ارات العلمية 
والتاريخية احلديثة في الكويت حيث توافد 

إليه خالل عامني أكثر من 580 ألف زائر.
ولم تهدأ شعلة النشاط الثقافي في املركز 
منذ أن مت افتتاحه برعاية وحضور صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد في 
فبراير ع��ام 2018 تأكيدا على م��دى التطور 
احل��ض��اري ال��ذي تشهده ال��ب��الد وإمي��ان��ا من 
ق��ي��ادت��ه��ا احلكيمة ب���دور ال��ث��ق��اف��ة ف��ي دع��م 
احلضارات ودفع عجلة التنمية لتكون الكويت 

منبرا ثقافيا وفكريا وتعليميا عامليا.
وبلغ عدد ال��زوار في عام 2018 نحو 351 
ألف زائر وفي عام 2019 نحو 232 ألف زائر 
فيما بلغت اإليرادات املتحققة منذ اإلنشاء نحو 
مليون و750 ألف دينار نظير رس��وم دخول 

املركز واملساحات التجارية.
وف��ي ع��ام 2018 نظم امل��رك��ز 42 فعالية 
من أهمها محاضرات ثقافية وعلمية لعدد 
م��ن األك��ادمي��ي��ني وامل��ت��خ��ص��ص��ني م��ن داخ��ل 
الكويت وخارجها ومخيم )رمضان( لألطفال 
واملخيم الصيفي وورش عمل ع��ن )احل��س 
املوسيقي( و)التحكم بالعقل( وأكادميية 
الفضاء ومسرحية )وطني وطن اجلاذبية( 
ومعارض عدة أهمها )األشكال املائية( و)أوج( 
و)الصور( إضافة الى مشروع العيد ومهرجان 

العيد. 
أم��ا فعاليات ع��ام 2019 التي بلغ عددها 
46 فعالية فكان أهمها محاضرات لنخبة من 
املتخصصني إضافة إلى مهرجانات )األضواء( 
و)كوريا اجلنوبية( و)الزهور( وورش عن 
)ال��ص��خ��ور( و)اع����ادة ال��ت��دوي��ر( و)ال��ك��ون( 
و)النباتات( و)مصادر الطاقة( و)األسماك( 
و)العمود الفقري( و)شجرة احلياة( و)متحف 
التاريخ الطبيعي في مختبر احلياة البرية( 
و)ال��ص��ور الشخصية( و)الطباعة بتقنية 

السانوتايب(.
ومن الفعاليات أيضاً مشروع )فن الشريط( 
وأمسية االستديو املفتوح وعروض حية في 
القبة السماوية واملخيم الصيفي وتوثيق 
ظ��اه��رة )ال��ق��م��ر ال��ك��ام��ل( وظ��اه��رة )ع��ب��ور 
كوكب عطارد عبر الشمس( وظاهرة )القمر 

العمالق(.
وص��رح رئيس الشؤون املالية واإلداري��ة 
بالديوان األميري رئيس اللجنة التنفيذية 
إلنشاء وإدارة امل��راك��ز الثقافية عبدالعزيز 
اس��ح��ق أن���ه وخ���الل ع��ام��ي 2018 و2019 
نظم املركز 88 فعالية تنوعت بني معارض 
وم��ح��اض��رات وورش ع��م��ل وم��ه��رج��ان��ات 
ومخيمات ومسرحيات ومشاريع شملت معظم 

املجاالت التي تهم جميع شرائح اجلمهور.
وأضاف اسحق أنه قد زار املركز نحو 500 
جهة خ��اص��ة دول��ي��ة وح���رص على تأسيس 
شراكات مع السفارات وجهات عاملية وتنظيم 

مهرجانات دولية بهدف تبادل الثقافات.
وش���ارك امل��رك��ز ف��ي فعاليتني خارجيتني 
أقيمت األول���ى ف��ي يونيو ع��ام 219 مبدينة 
البندقية االيطالية بعنوان )مهرجان قلب 
الثقافة( فيما اقيمت الثانية في اكتوبر عام 
2019 ف��ي مدينة ب��رل��ني األمل��ان��ي��ة بعنوان 

)مهرجان األضواء(.
وح��ص��ل امل��رك��ز ع��ام 2017 على جائزة 
)LEAF( العاملية امل��رم��وق��ة ألفضل مبنى 
إض��اف��ة إل��ى ج��ائ��زة افضل تصميم معماري 
للخدمات العامة في عام 2018 كما حصل على 

أربع جوائز عاملية منذ افتتاحه.
ويطل ذلك الصرح اجلمالي الذي يحمل اسم 
أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم 
مؤسس وراعي النهضة احلديثة التي تعيشها 
الكويت على اخلليج العربي ليرسم على مياهه 
معالم تلك النهضة ويفتح أشرعته لكل الزوار 

والسياح من شتى انحاء العالم.
ول��ع��ل الكلمة ال��ت��ي ألقاها وزي���ر ش��ؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح في افتتاح 
املركز تعبر عن رؤية القيادة احلكيمة املتمثلة 
في تعزيز الدور الثقافي للكويت وإعادة االلق 
الفكري والتنويري الذي لطاملا عرفت به في 

العقود املاضية.
وفي تلك الكلمة قال وزير شؤون الديوان 
األم��ي��ري مخاطبا سمو أمير ال��ب��الد الشيخ 
صباح األحمد: “سيدي صاحب السمو اليوم 
نحظى بشرف حضور سموكم الكرمي القتطاف 
ثمرة من ثمار جهدكم العظيم بافتتاح مركز 
عبدالله السالم الثقافي هذا الصرح العلمي 
والثقافي والتاريخي الذي يسترجع املاضي 
وي��ع��ك��س احل��اض��ر ويتطلع إل���ى املستقبل 
بأجنحته املختلفة”. ويقع املركز في منطقة 
الشعب التابعة حملافظة حولي وبني مكان 
)مدرسة عبدالله السالم( التي تعد من أولى 
امل���دارس النظامية ف��ي الكويت وشيد على 
مساحة إجمالية تبلغ نحو 127 ألف متر مربع 
مبساحة مبان تبلغ 30 ألف متر مربع وحدائق 
مقامة على مساحة 97 أل��ف متر مربع وهي 
عبارة عن طابقني سفليني وثالثة طوابق عليا 

500ر123 ألف متر مربع.
ويتضمن املركز ثمانية مبان تضم ستة 
متاحف إض��اف��ة إل��ى مبنى للوثائق وقاعة 
مؤمترات تتضمن مسرحا يتسع لنحو 300 
ش��خ��ص وم��ب��ن��ى ل��ل��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة وم��رك��ز 
للمعلومات ومبنى ملواقف السيارات يتسع 

لنحو 1231 سيارة.
وتزين املركز 25 نافورة مياه ونوافير نفاثة 
موزعة حول احمليط اخلارجي للمباني لتضيف 
ألقا جمالياً إلى ذلك الصرح وتبهج الزائرين 

بنسمات املياه اجلميلة ورذاذها العليل. 
ويضم املركز متاحف يبلغ عدد صاالتها 22 
صالة عرض حتوي أكثر من 1100 قطعة من 
املعروضات فيما ساهم في جتهيزه نحو 100 
جهة متخصصة من 13 بلدا مما يعد تعاونا 

دوليا متميزا.
واس��ت��غ��رق ب��ن��اء امل��رك��ز ن��ح��و 20 شهرا 
ل��إن��ش��اءات و18 ش��ه��را ل��ألع��م��ال املتحفية 
ليصبح م��ن أك��ب��ر مناطق ال��ع��رض املتحفي 

على مستوى العالم ومن أس��رع املشروعات 
الهندسية العاملية من حيث التصميم والتنفيذ.

ويضم املركز عدة مرافق كاملسارح والساحة 
اخلارجية ومتاجر الهدايا إضافة إلى املطاعم 
واملقاهي التي تقدم امل��أك��والت واملشروبات 
والوجبات اخلفيفة وتتنوع مبا يتناسب مع 
جميع أذواق الزائرين في حني تتيح متاجر 
الهدايا املوجودة في املتاحف للزائرين جتربة 
تسوق فريدة بتشكيلتها املتنوعة التي تناسب 

جميع الفئات العمرية. 
وحتيط مبباني املركز مساحة مفتوحة متنح 
ال��زوار فرصة لالسترخاء وفيها يستكشفون 
املعروضات اخلارجية التفاعلية ويستمتعون 
بها مثل عالم التنقيب عن الديناصورات وعالم 
الكواكب وظاللها وحديقة العلوم التفاعلية 

الترفيهية.
وفي تلك املساحة تعرض األعمال الفنية 
العامة التي تروج للفنانني احملليني والدوليني 
وتدخل البهجة واملتعة إل��ى نفوس ال��زوار 
وتوفر جتربة فريدة ومتنوعة جلميع الفئات 
العمرية مل��ا حتويه م��ن منحوتات ومناظر 
طبيعية ومعروضات ذات تقنيات تقليدية 

ومتقدمة.
أما املسرح ومساحات املعارض اخلاصة 
فتضم سلسلة من البرامج التي تنظم بصفة 
مستمرة وتتعلق مب��وض��وع��ات وأف��ك��ار في 
مجاالت الفنون والعلوم حيث يقدم مسرح 
الشيخ عبدالله السالم الثقافي للزائرين 
جتربة تنطوي على املشاركة في األنشطة 

التي تنفذ فيه ومنها عروض محلية ودولية 
ف��ض��الً ع��ن اس��ت��ض��اف��ة م��ؤمت��رات أك��ادمي��ي��ة 
ومعارض متخصصة. ويعد املسرح مساحة 
حاضنة لألعمال الفنية الثقافية احلديثة التي 
متثل مصدر إلهام لكل من مقدمي العروض 
والفنانني والطلبة واملمثلني من جميع األعمار 

للمشهورين منهم والواعدين.
ويستمتع زوار املركز بالتجوال في ستة 
متاحف عاملية تأخذهم إل��ى عوالم تاريخية 
وث��ق��اف��ي��ة وف��ك��ري��ة وعلمية وتكنولوجية 
ويستمتعون بها م��ع عائالتهم ف��ي جت��ارب 

علمية وتكنولوجية مثيرة.
فمتحف )النظم البيئية( يسافر بالزائر 
إلى املاضي ليتعرف على عالم الطبيعة ويفهم 
أهمية األنظمة البيئية والكيفية التي أثرت 
بها على التنوع البيولوجي لكوكبنا عبر 
ماليني السنني إضافة إلى اكتشاف الغابات 
املطيرة وال��غ��وص في عالم فريد حتت املاء 
في مواجهة للحياة البحرية ليتعرف على 
البيئة االستثنائية للكويت وكيف عاشت فيها 

املخلوقات بصعوبة شديدة.
أم��ا ثاني املتاحف فهو )متحف التاريخ 
الطبيعي( ال���ذي ي��دخ��ل ال��زائ��ر إل���ى عالم 
الديناصورات ويشاهد الزواحف والثدييات 
التي عاشت قبل نحو 65 مليون سنة ليتعرف 
على املخلوقات الضخمة التي عاشت في مياه 

الكويت في فترة ما قبل التاريخ. 
كما يشاهد ال��زائ��ر عاملا من اجليولوجيا 
واجلغرافيا والكيفية التي اثر بها مناخ الكويت 

على العالم والكيفية التي ميكن بها أن يؤثر 
على البيئة في منزله ومجتمعه حرصا على 

كوكب أكثر نظافة واخضراراً. 
وامل��ت��ح��ف ال��ث��ال��ث ه��و )م��ت��ح��ف العلوم 
والتكنولوجيا( ال��ذي يساعد الزائر على أن 
يعرف الكيفية التي متت بها مواكبة تطور 
عملية النقل عبر العصور من مناطيد الهواء 
الساخن إلى احملركات النفاثة ومن العربات 
التي جترها اخليول إلى السيارات وكذلك من 

املراكب الصغيرة إلى ناقالت النفط.
ويعلم ذل��ك املتحف ال��زائ��ر أح��دث الطرق 
الروبوتية والتكنولوجية في مساعدة البشر 
ومفهوم ال��ذك��اء االصطناعي واستخداماته 

املتنوعة في معظم املجاالت.
وفي متحف )جسم اإلنسان( يتعرف الزائر 
على أسرار جسم اإلنسان وعقله ووظائفهما 
املعقدة التي تساعد ال��زائ��ر على استيعاب 
الكيفية التي تتصرف بها العقول كحواسيب 
متطورة وعلى النماذج التعليمية لكيفية عمل 

كل من اجلسد والعقل في تناغم.
وي��ب��ني ه��ذا املتحف م��دى أهمية الصحة 
وكيفية التعامل مع أي هجوم يقع على اجلسم 
عبر ع��رض رب��اع��ي االب��ع��اد ي��وض��ح للزائر 
عجائب اجلسد البشري والكيفية التي يدافع 

بها عن نفسه.
أما عن العصر الذهبي لالسالم واإلسهامات 
العلمية والثقافية والفنية القيمة للعرب 
واملسلمني في مجال العلوم احلديثة والعالم 
املعاصر فيسلط )متحف العلوم العربية 
اإلسالمية( الضوء على األعمال واإلجن��ازات 
املهمة لهؤالء العلماء حيث يدعو ال��زوار إلى 
االرتباط مرة أخ��رى برسالة اإلس��الم امللهمة 

التي طاملا شجعت على البحث العلمي.
وي��ع��رف ه��ذا املتحف ال���زوار على أعمال 
علماء ع��رب ومسلمني في مجاالت االختراع 
العلمي والصيدلة والفلك والهندسة وأعمالهم 
املعمارية املتميزة ع��ن طريق ع��رض ممتع 
يخاطبهم فيها عاملا الرياضيات املسلمان 

اخلوارزمي والبيروني.
ويجسد )متحف الفضاء( فضول الزائر 
حول املجرات والفضاء الواسع ويوفر نظرة 
وف��رص��ة غ��ي��ر مسبوقة ل��الط��الع ع��ل��ى أه��م 
اإلجنازات واالستكشافات البشرية في تاريخ 
دراس���ة الفضاء ويتيح استكشاف عجائب 
ال��ك��ون وال��ت��ع��رف على م��ص��ادم ال��ه��درون��ات 
الكبير الذي يعتبر من أعقد منشآت التجارب 
العلمية التي مت بناؤها وأحد أهم وسائل فهم 

الفيزياء العملية.

وق��دم مركز عبدالله السالم العديد من 
البرامج التعليمية مبا يتماشى مع مهمته في 
قيادة التطوير في كل املجاالت ومن أبرزها 
)أكادميية الفضاء( التي يحاكي فيها األطفال 
املتدربون ما يتدرب عليه طلبة علوم الفضاء 
املتخصصون. وف��ي مجال حقوق اإلنسان 
يهدف )برنامج التسامح( إل��ى نشر ثقافة 
حقوق اإلنسان وثقافة السالم بني شريحة 

الشباب في الكويت.
وتسهم جهات خارجية رائ��دة في العلوم 
والتكنولوجيا في فعاليات املركز من خالل 
مساحات املركز التعليمية مثل )ك��ودد( في 
تعليم األطفال أساسيات البرمجة وتكنولوجيا 
الروبوتات باستخدام أحدث األدوات التعليمية 
واألل��ع��اب باإلضافة ال��ى برنامج )بريكس 
ف��ور ك��ي��دز( املتميز ف��ي العلوم و الهندسة 
وال��ري��اض��ي��ات حيث يتم إك��س��اب املشاركني 
املهارات التعليمية األساسية لهذا البرنامج 
باستخدام )ليغو بريكس( عبر تقدمي جتارب 

فريدة حتفز قدراتهم وتتحداها.
وتستضيف ص��ال��ة ال��ع��رض الرئيسية 
للمركز مجموعة كبيرة من األعمال الفنية التي 
أنتجها فنانون محليون وعامليون في حني 
يحوي املركز قاعة للمحادثات واملؤمترات 
تستضيف برنامجا سنوياً إلدارة احملادثات 
وامل���ؤمت���رات ب��ح��ض��ور أك��ادمي��ي��ني وفنانني 

ومتخصصني في الشؤون الفنية.
أم��ا املساحات املتعلقة بالتدريب وإقامة 
املعارض فقد خصص لها طابق يتكون من ست 
مساحات لها واجهة زجاجية تطل على صالة 
العرض الرئيسية في الطابق األرضي في حني 
مت تخصيص املساحة الركنية األكبر حجما 
ذات الواجهات الزجاجية إلقامة ورش عمل 

الفنون البصرية للمدارس والكبار.
ويحوي املركز أيضاً مركز الفنون اجلميلة 
ال��ذي يتضمن معارض ومساحات العرض 
واستوديوهات للفنانني ويهدف إلى تطوير 
م��ع��ارض داخلية ومشتركة وإع���داد برامج 
فنية بالتعاون مع مؤسسات مرموقة بهدف 
تشجيع الفنانني الكويتيني وم��ن��ح فرص 
تطوير احترافي للشباب الواعدين بالتحاور 
مع الفنانني الدوليني واحملترفني في مجال 

الفنون من خالل )برنامج الفنان املقيم(.
ويوفر هذا البرنامج للفنانني املقيمني الوقت 
وامل��س��اح��ة وامل��س��ان��دة لتطوير ممارساتهم 
وابتكار أفكار جديدة لتعزيز الشعور باإلبداع 
وخلق احلوار واالهتمام واملمارسات اإلبداعية 

املختلفة.
وتعتبر املكتبة هي همزة الوصل بني جميع 
متاحف املركز وب��ني مركز الفنون اجلميلة 
وتهدف إلى تثقيف وترفيه اجليل األصغر سنا 
وتشمل قائمة النشاطات فيها رواية القصص 

وورش العمل والنشاطات اإلبداعية.
ويضم امل��رك��ز )دي��وان��ي��ة الفنانني( التي 
تعد ملتقى بني الفنانني املوهوبني واجلمهور 
ملناقشة الفن واألفكار اإلبداعية في جو غير 
رسمي تقدمه ع���ادات الضيافة ف��ي املجلس 
الكويتي التقليدي )الديوانية( ويستضيف 
ح����وارات فنية فضال ع��ن جلسات ال��ق��راءة 
العامة. ويقوم فريق املركز بإعداد وتقدمي 
برامج شهرية متعلقة )بركن االب��داع( الذي 
مي��ث��ل ملتقى يسلط ال��ض��وء ع��ل��ى امل��واه��ب 
املتميزة في مجال الصناعات اإلبداعية احمللية 
ويهدف الى تثقيف اجلمهور احمللي وإشراكه 
في املجاالت اإلبداعية إلى جانب حلقات عمل 

وورش متخصصة.
وال ت��زال مسيرة املركز الثقافية مستمرة 
حت��ث اخلطى نحو تعزيز دور الثقافة في 
املجتمع وتشجيع الطاقات الكويتية على املزيد 
من العطاء في مجاالت الفن والفكر والثقافة 
والعلوم واحتضان الكوادر الواعدة وتهيئة 
السبل املثلى إلط���الق إب��داع��ات��ه��م وتطوير 

مواهبهم.

صورة بانورامية ملركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي

ت���أك���ي���دًا   2018 ع������ام  األم����ي����ر  س���م���و  اف���ت���ت���ح���ه 
ع��ل��ى  ال��ت��ط��ور احل���ض���اري ال����ذي ت��ش��ه��ده ال��ب��اد 

اس����������������������ح����������������������ق: ن���������������ظ���������������م امل����������������������رك����������������������ز خ���������������ال 
م��������ت��������ن��������وع��������ة ف�����������ع�����������ال�����������ي�����������ة   88 ع���������������ام���������������ن 

زائ�������ر أل����������ف   580 م�������ن  أك������ث������ر  إل������ي������ه  ت�������واف�������د 

ق�������دم ال����ع����دي����د م�����ن ال�����ب�����رام�����ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
مب���������������ا ي���������ت���������م���������اش���������ى م���������������ع م��������ه��������م��������ت��������ه ف�����ي 
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استمتاع اجلمهور في مهرجان األضواء الذى أقيم باملركز

عبدالعزيز اسحق

جانب من من معروضات متحف العلوم اإلسالمية

إحدى ورش العملمتحف التاريخ الطبيعي

مشاركة فاعلة من أطفال الكويت في أحد املهرجانات


