
 .البعض یكرس حیاتھ  لیضع مزید من البھجة في حیاة االخرین 
 
 

عاما ،  60عاما ، اي مایقارب  35، بعد قضاء رحلة شھر العسل وذلك قبل  2002افتتح للجمھور في عام 
من االشیاء، والكثیر منھا  2500واصلت دوریس دیوك جمع الفن االسالمي في النھایة كانت حصیلة ما جمعت 

 .اصبح جزء ال یتجزء من شانغریال ، حتما بانھا اشیاء مثیرة لالھتمام وھي اكثر من رائعة للتصویر 
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 Shangri la Islamic Artsالفنون االسالمیة شانغریال                               



شانغریال مفروشة بالفن والمفروشات حیث تم دمج العناصر الفنیة من بلدان اسالمیة عدة بھا ، من المغرب 
 .وایران وتركیا واسبانیا ومصر والھند 

 
مزیج رائع یفوح بعصر اسالمي متمیز ، فالفنون االسالمیة عالم راقي وممیز ، وقد وفقت دوریس باختیار 

 .المناسب منھا 
في الداخل یمكنك مشاھدة ساحة الدخول الردھة ، التي زینھ بغرفة دمشقیة اسفرت عن الكثیر من االبداع ، 

 .المحیط بشانغریال 
 

 .وكذلك ھناك غرفة المغول والساحة المركزیة وغرفة المعیشة والمحراب 
مكان لطیف ، و ھو مقصد الكثیر من السیاح إلى ھاواي ، ولكن ال یمكنك الذھاب الیھ اال عن طریق الجوالت ، 

 .وال یمكنك ذلك اال عن طریق الحجز المسبق 
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یشترط للذھاب إلى شانغریال الحجز المسبق ، حیث تبدأ جمیع الجوالت من امام متحف ھونولولو للفنون ،  
 .حیث یتم نقل الزوار إلى شانغریال بواسطة حافلة 

 
 )باالضافة لشانغریال +ومتحف الفن ھونولولو +شاملة المواصالت (   25$: سعر التذكرة 

 
 ) راجع متحف ھونولولو للفن ( یمكنك الحصول على التذاكر من متحف ھونولولو للفن 

 
 www.shangrilahawaii.org  -:لمزید من المعلومات 

 
نتمنى للجمیع ان یحالفھم الحظ عند  الذھاب إلى جزر ھاواي ، بزیارة  ھذه التحفة االخاذة ،الفنون االسالمیة 

 .شانغریال 
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www.shangrilahawaii.org


   
عند الحدیث عن الفنون االسالمیة شانغریال  ، البد من تسلیط الضوء على الشخصیة الشفافة التي جعلت لھذا 

 .المعلم اساسا راسخ في ھاواي، انھا دوریس دیوك 
 

ھي ابنھ احد الشخصیات الثریة ، لیس ھذا ما نود االشارة الیھ ، بقدر ما  نود االشارة الیھ على عبقریة ھذه 
 .الشخصیة الھادئة 

 
 .لقد كانت عاشقة لھذا الفن الرائع ، بدأ عشقھا لھ عندما سافرت إلى مصر في مراحل شبابھا المتقدمة 

 
لقد اصبح ھذا العالم ، عالم الفن االسالمي ھو جزء ال یتجزء من ھذه المرأة مع مرور الوقت ، مما اسفر عنھ 

 .تاسیس شانغریال للفنون االسالمیة في جزر ھاواي 
 

 .ھو عمل عبقري یلوح في سماء الثراء االسالمي ، بما فیھ من امتزاج من بلدان اسالمیة مختلفة 
 

البعض یترك عالما اخر ویغادر العالم ، ھكذا ھي دوریس دیوك ، غادرت ھذا العالم ، والعالم االخر الذي 
 .أسستھ  ال یزال على قید الحیاة ، ھذه ھي االرواح التي تنبض لتسعد االخرین  ھكذا تكون 
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