
محلياتالخميس  19  نوفمبر  2009   4

العبداهلل: الدولة تشجع المبدعين والفنانين وتهتم بهم

رسالة من رئيس الوزراء لنظيره الياباني
سلّمها سفيرنا في طوكيو داعياً إياه لزيارة الكويت

الرومي هنّأ عُمان بعيدها الوطني
مسقطـ  كونا: هنأ سفيرنا لدى سلطنة عمان شمالن الرومي صاحب 
اجلاللة السلطان قابوس بن ســــعيد والشعب العماني مبناسبة العيد 
الوطني الـ 39 املجيد، مشيرا الى ان السلطنة والكويت بينهما عالقات 

وطيدة وتاريخية وحميمية.
وقال الرومي في تصريح لـ »كونا« امس ان احتفال السلطنة اليوم 
بالعيد الوطني لهو احتفال باملنجزات العديدة والكبيرة التي حققتها في 
كل املجاالت بقيادة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد. واضاف 
السفير الرومي ان هذه العالقات املميزة بني اجلانبني تنمو وتزدهر بفضل 
الرعاية السامية لصاحب الســــمو االمير الشيخ صباح االحمد وأخيه 

صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد في مختلف املجاالت.

بيان عاكوم
قـــال مديـــر ادارة املتابعـــة 
والتنسيق في وزارة اخلارجية 
السفير خالد املغامس انه عن قريب 
ستكلل جهود الكويت بالنجاح 
في مسعاها لالفراج عن جميع 

معتقلينا في غوانتانامو.
 واضاف املغامس في تصريح

 لـ »األنباء«: نحن مستمرون في 
التشاور مع احلكومة األميركية 
والتمســـنا اهتمامـــا كبيرا من 
جانبهم ونحن متعاونون معهم 

الى ابعد احلدود.
اللجنة  وبخصوص اجتماع 

الثالثية والذي حضره الى جانب الكويت ممثلون 
من العراق والصليب االحمر قال املغامس: ان اللجنة 
ناقشـــت اجلهود بخصوص ملف رفات األســـرى 
الكويتيني الى جانب رفات األسرى العراقيني، الفتا 
الى انه مت العثور على بعض رفات العراقيني ويجري 

.»DNA« التأكد من هوياتهم عبر فحص الـ
اما بخصوص رفات الكويتيني فقال: الوفد العراقي 
ابدى تعاونه، ولكن يجب ان يؤدي ذلك الى نتائج 
ملموســـة على ارض الواقع، مشيرا الى ان اماكن 
وجود الرفات باتت معروفة ولكن الوضع األمني 

يؤثر على عمليات البحث.
وكانت اللجنـــة الدولية للصليب االحمر امس 
اعلنت ان اجتماعا رفيعا يضم ممثلني عن العراق 
والكويت سيعقد اليوم اخلميس في الكويت لكشف 
مصير االشخاص الذين فقدوا خالل حرب اخلليج 

الثانية )1991-1990(.
واكدت اللجنة ان االجتماع الذي يعقد مبشاركة 

دول التحالف )الواليات املتحدة 
وبريطانيا وفرنسا والسعودية( 
هو الـــدورة الثانيـــة والثالثني 

الجتماعات اللجنة الثالثية.
ونقل بيان عن مندوبة اللجنة 
الدولية جميلة حمامي »التزال 
مئات العائالت تعيش في حيرة 
مؤملـــة منـــذ اكثر مـــن 18 عاما 
ولديها احلق في معرفة ما حدث 
القاربها املفقودين، لكن وحدها 
السلطات تستطيع االجابة عن 

هذه التساؤالت«.
وكانت اللجنة الثالثية واللجنة 
الفنية الفرعية املنبثقة منها قد 
انشئت في عامي 1991 و1994 على التوالي، بهدف 
الكشـــف عن مصير االشخاص املفقودين السباب 

تتلعق بحرب اخلليج )1991-1990(.
وساعدت هذه اآللية حتى االن، في كشف مصير 
اكثر من 300 مفقود بينهم 215 كويتيا، و82 عراقيا، 
و12 سعوديا واخرين من مختلف اجلنسيات، واضاف 
البيان »مت مؤخرا في الكويت استخراج رفات عدة 

جنود عراقيني ستتم اعادتها«.
وتابع البيان ان اللجنة الدولية، من خالل توفير 
اخلبرات التقنية و»دورها كوسيط محايد، ستواصل 
تقدمي الدعم للسلطات ملعرفة مصير اكثر من الف 
شخص اليزالون في عداد املفقودين«، وهؤالء من 
الكويتيني والعراقيني والبدون )بال جنسية( وعرب 
آخرين، وتؤكد الكويت انها ال تعرف مصير 605 
اشخاص )571 كويتيا و34 اجنبيا هم 14 سعوديا 
وخمسة مصريني وخمسة ايرانيني واربعة سوريني 

وثالثة لبنانيني وبحريني وعماني وهندي(.

العبداهلل: »يســــعدني ويشرفني 
أن افتتــــح وأرعى معرض الفنان 
الراحل عيسى محمد ومن خالل 
استعراضي ألعماله وجدت ملسات 
انســــانية تعكــــس واقعنا وفيها 
رسالة ســــامية وواضحة بشأن 
الوطني حول  العائلة وااللتفاف 
القيادة والوطن باإلضافة لالفكار 

التي بدأ فيها.
مضيفا قد تثار بعض التساؤالت 
ملاذا تقوم الدولة بتكرمي الفنان بعد 
رحليه أقول الدولة ال تقصر خالل 
حياة الفنان وكذلك تكرمه خالل 
مماته وكذلك تقــــدم الدعم الفني 
واملعنوي واملادي لكل الفنانني في 
جميع املجاالت ومن هذا املنطلق 
حرصت كل احلرص على رعاية 
املعرض وهذه ليست املرة األولى 
التي ارعى فيها عمــــال فنيا وان 
شاء اهلل ســــتكون هناك رعايات 
أخرى، وأكرر ان الدولة مهتمة بهم 
وترعاهم وتقدم املطلوب لتشجيع 

مثل هذه االعمال الفنية.
الدولة والوطــــن فيها الكثير 
مــــن االبداعات الفنيــــة لذلك كان 
لزاما علينا ان نهتم بها ونرعاها 
آملني ان نهتم بالشباب والفنانني 
الناشئني ليكون لهم دور ونرعاهم 
ليصلوا إلى ما وصل إليه الفنانون 

املتميزون.

لميس بالل
كاد الطــــني بني يــــدي الفنان 
عيسى محمد أال يكون طينا، كان 
مادة حليمة نارا وماء وعاصفة، 
كان مرآة تكسرت على صفحاتها 
املضيئة ظالل الداخل.. إنه الطني 
الذي يحيا به حــــني يولد والذي 
تخطى كونه طينا داخال مرحلة 
الذي  الطني  التكوم،  أو  الكينونة 
ال شــــكل له فيما تتداور االشكال 

وترسب.
أحب عيسى محمد الطني وعشق 
ترابه فكان لــــه من احلب ما قتل 
ورمبا غباره ولد في صدره سرطان 
الرئة ففارق احلياة وعلى الرغم 
من غيابه إال أن خزفياته وأعماله 
بقيت تنطق باالبداع وتكبر بالقلق 
والتوتر، بعد ان جف الطني وقف 
امام كاميــــرات الصحافة  الكثير 

والتلفزيون.
ومبناسبة مرور عام على وفاته 
مت افتتاح معرض الفنان الراحل 
اخلزاف عيســــى محمــــد برعاية 
وحضور وزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل في اجلمعية 

الكويتية للفنون التشكيلية.
ويعتبر الفنان اخلزاف عيسى 
محمد الذي توفي 24 نوفمبر املاضي 
في فرنســــا بعد صراع طويل مع 
املرض عن عمر يناهز الـ 55 عاما، 

خالل  افتتاح معرض الفنان الراحل عيسى محمد

السفير ضرار رزوقي مع املشاركات في املعرض من الوفد الكويتي

صورة تذكارية في مكتبة البابطني املركزية للشعر العربي

السفير عبدالرحمن العتيبي يسلّم الرسالة إلى هيرافومي هيرانو

الشيخ أحمد العبداهلل مفتتحا معرض الفنان عيسى محمد في جمعية الفنون التشكيلية

شمالن الرومي

خالد املغامس

طوكيو ـ كونا: ســـلم ســـفيرنا لدى اليابان 
عبدالرحمن العتيبي رسالة موجهة من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى نظيره 
الياباني يوكيو هاتوياما يدعوه فيها الى زيارة 
الكويت واجراء محادثات لتعزيز العالقات الثنائية 

عقب تشكيل احلكومة اليابانية اجلديدة.
جاء ذلك خالل اجتماع السفير العتيبي امس 
مع عضو مجلس املستشـــارين وسكرتير عام 
شؤون مجلس الوزراء الياباني هيرافومي هيرانو 
بحضور عضو مجلس املستشارين واملستشار 
اخلاص لرئيس الوزراء الياباني يوشيكاتســـو 

ناكاياما.
ونقل السفير حتيات ســـمو رئيس مجلس 
الوزراء الى رئيس وزراء اليابان وتهانيه للحزب 

الدميوقراطـــي الياباني على فـــوزه الكبير في 
انتخابات 30 أغسطس األخيرة وتشكيل وقيادة 

احلكومة اليابانية احلالية.
كما أكد حرص ســـموه على تطوير العالقات 
الثنائية وتوثيقها على كافة األصعدة حتى تتبوأ 

املصالح العليا للدولتني آفاقا أوسع.
وأعرب السفير عن رغبة سمو رئيس مجلس 
الوزراء في حتقيـــق املزيد من التعاون والعمل 
املشترك الدؤوب بني اليابان والكويت الفتا الى 
أنـــه في إطار هذه الرغبة الســـامية تأتي دعوة 
سموه الكرمية لهاتوياما للقيام بزيارة رسمية 
للكويت في الوقت الذي يراه مناســـبا للتباحث 
والتشاور حول كافة القضايا واملوضوعات التي 

تهم البلدين الصديقني.

الكويت األولى في مبيعات السوق الخيري في األمم المتحدة

حرم السفير اإلندونيسي: مكتبة البابطين صرح ثقافي مميز

الديبلوماسيني  الكويتي زوجات 
الكويتيني وهن: شــــيماء معرفي 
وزينب املوسوي وتهاني املطيري 
وغادة اجلمعة. وشاركت سفارتنا 
في العاصمة السويســــرية بيرن 
كذلــــك في اعمــــال اجلنــــاح من 
خالل حرم ســــفيرنا لدى االحتاد 
السويســــري مارغريتا شحيبر 
وحرم املستشار في السفارة مها 

بوفتني.

للكويت، وأثنـــت على اجلهود 
الثقافيـــة لرئيس مجلس ادارة 
املكتبة الشاعر عبدالعزيز سعود 
البابطني، ودأبه في نشر الثقافة 
العربيـــة واحلفاظ على التراث 

العربي.

ريعها 30 الف فرنك سويسري.
الشــــيخة جواهر  وتقدمــــت 
بالشــــكر لســــمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد على 
دعمه للجناح الكويتي في السوق 
اخليــــري مضيفة أن هذا االجناز 
يسجل ضمن سلسلة اعمال اخلير 
التي تقوم بهــــا الكويت لصالح 

االعمال االنسانية حول العالم.
وأســــهمت فــــي ادارة اجلناح 

في ختام زيارتها القائمني على 
املكتبة والعاملني فيها وثمنت 
الدور الذي يؤدونه خلدمة احلركة 
الشعرية بشكل خاص والتراث 
العربي بشـــكل عام واعتبرت 
املكتبـــة مصدر شـــرف وفخر 

نساء من كل اجلنسيات يرتبطن 
بعضهــــن البعض من خالل االمم 
املتحدة ووكاالتها الفنية والبعثات 

الدائمة في جنيڤ.
واعربــــت الســــكرتير الثالث 
الدائم الشيخة جواهر  الوفد  في 
ابراهيــــم الدعيج عــــن اعتزازها 
بحصول الكويت على املركز االول 
في مبيعات السوق اخليري للمرة 
الثانية علــــى التوالي والتي بلغ 

وابدت حرم الســـفير فريدة 
فيصـــل اعجابهـــا مبحتويات 
املكتبـــة، واشـــادت باجلهـــود 
املبذولـــة في املكتبـــة معتبرة 
ان ما رأته صـــرح ثقافي ميثل 
مصدر اعتزاز واعجاب، وشكرت 

جنيڤ ـ كونا: اشــــاد املندوب 
الدائم للكويت لدى االمم املتحدة 
الدوليــــة في جنيڤ  واملنظمات 
الســــفير ضرار رزوقي بحصول 
وفد الكويت على املركز االول في 
السوق اخليري الذي اقامته رابطة 
نســــاء االمم املتحدة لصالح عدد 
من املشاريع االنسانية اخلاصة 

بالطفولة حول العالم.
وقــــال الســــفير رزوقــــي في 
تصريح لـ »كونا« ان الوفد الدائم 
للكويت يشارك منذ سنوات عديدة 
بشكل فاعل في السوق اخليري 
الذي يقــــام في مقر االمم املتحدة 
في جنيڤ بدعم من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ومن وزارة اخلارجية. ولفت الى 
ان »الوفد الدائــــم للكويت اعتاد 
املراكــــز االولى فى  بلــــوغ  على 
احلصول على املبالغ املخصصة 
لصالح املشــــاريع اخليرية التي 
تقيمها رابطة نساء االمم املتحدة 
من خالل بيــــع منتجات تقليدية 
واطبــــاق شــــعبية كويتية على 
الزائرين«. واشار السفير رزوقي 
الى ان اجلمعية النســــائية لالمم 
املتحدة هي مؤسسة غير ربحية 
مت تأسيسها في عام 1970 وتضم 

البابطني  اســـتقبلت مكتبة 
املركزية للشـــعر العربي حرم 
ســـفير جمهورية اندونيســـيا 
بالكويت فريدة فيصل، يرافقها 
وفـــد  مـــن جمعية الســـيدات 
االندونيســـيات ميثلن عقيالت 
كبار افراد اجلالية االندونيسية 
في الكويت ووفد رفيع املستوى 
من دبلوماسيي السفارة، وكان في 
استقبالهم املدير العام للمكتبة 
ســـعاد العتيقي، ودار احلديث 
حول امكانيات وسبل التعاون 
البابطني واالوساط  بني مكتبة 
الثقافية واملكتبية في اندونيسيا، 
والعمل على تعزيز اللغة العربية 
الســـيدات  بني اعضاء جمعية 
الوفد  االندونيســـيات، واطلع 
على اهم محتويات املكتبة من 
الكتب والدوريات واملخطوطات 
ومجموعات املكتبة النادرة، وذلك 
من خالل جولة قامت بها حرم 
الســـفير والوفد املرافق لها في 
ارجـــاء املكتبـــة وتعرفوا على 
قاعات املكتبة ومـــا تقدمه من 

خدمات لروادها.

واخليالية في آن واحد، وهي ليست 
مرتبطة بزمان ومكان، حيث نرى 
فيها الشموس تسطع بالزخارف 
كأنها جنوم تضفي حنينا ينبعث 
من مناخــــات عابقة رافلة بألوان 
السيراميك نشــــعر بأنها جتذبنا 
إلى  إليها، بل تخطفنا  وتشــــدنا 
عوالم لصيقة بنا، مؤكدا عيسى 
محمد فارق احلياة إلى عوالم أبدية 
حتتاج من يضيء محتوياتها لكن 

ظلت اعماله تنطق باإلبداع.
ومن جانبه قال الشيخ أحمد 

ســــلمان ان الفنان الراحل يظهر 
في اعمالــــه اخلزفية كأنه يقترح 
على نفســــه النفاذ الــــى اخلفايا 
عله يستخرج منها ما يرغب في 
التعبير عنه مما يشــــكل جاذبية 
بصرية وحنانا إلى أزمنة الهدوء 
فــــي حكاياته  والطمأنينــــة كما 
البحرية. مضيفا للفنان عيســــى 
محمد أبجديته اخلاصة في االطاللة 
على خزفياته فهو كأمنا يرى نفسه 
فيها وكأنه يكتب سيرته الشخصية 
التي تربطه فيها املشاهد الواقعية 

من اخلزافني املعروفني حيث امتدت 
رحلته مــــع هذا الفن منذ الصغر 
وأثمــــرت الكثير مــــن النتاجات 
اخلزفية وشــــارك في العديد من 
املعارض الفنية وتوجت رحلته مع 
فن اخلزف مبنحه جائزة الدولة 
التشــــجيعية لعطائه ومسيرته 
الفنية الطويلة عام 2007 كما حصل 
على العديد من اجلوائز في معارض 

ومهرجانات محلية.
وقال رئيس اجلمعية الكويتية 
للفنون التشــــكيلية عبدالرسول 

خالد المغامس لـ »األنباء«: اإلفراج
 عن معتقلينا في غوانتانامو قريباً 

أكد أن الجانب األميركي أبدى اهتمامًا كبيرًا لتحقيق ذلك

عثرنـا على رفات عراقيين في الكويت ويجري اآلن التأكد من هوياتهم


