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آرتي: على الدولة تبني المشاركات 
الفردية الخارجية للتشكيليين الكويتيين

دعا الفنان التش���كيلي الكويت���ي عبدالعزيز آرتي الدولة الى 
تبني املعارض الفردية املتميزة للفنانني التش���كيليني وإدراجها 

حتت منطلق التبادل الثقافي بني البلدان.
وقال آرتي ل� )كونا( خالل افتتاح معرضه الليلة قبل املاضية 
وحمل عنوان »الكويت والزمن اجلميل« ان قوانني املجلس الوطني 
للثقاف���ة والفن���ون واآلداب تقضي برعاي���ة الفنانني الكويتيني 

كمجموعات للمشاركة اخلارجية وليس كأفراد.
واضاف ان غالبية الفنانني يفضلون املشاركة مبعارض فردية 
خارج الكويت لكي يتاح لهم احلرية بزيادة عدد اللوحات املعروضة 

حتى يظهر املعرض بشكل متكامل.
واشار الى ان املعارض املتكاملة تظهر القيمة الفنية احلقيقية 
للفنان واملعرض ما يعكس النتاج الفني للدولة التي احتضنت 

ذلك الفنان املبدع.
وعن املعرض، أوضح آرتي انه اعتاد تقدمي لوحات في معارضه 
غالبا ما حتمل نظرة لفترة ما بني اخلمسينيات وحتى السبعينيات 
للكويت، حيث ان تلك الفترة اتسمت بالنهضة العمرانية والتغيير 

الواضح ألشكال املباني والناس.
واض���اف انه حاول بكل جهده توثيق تلك احلقبة باللوحات، 
موضحا ان اختيار املناظر اتى وفق ما مييل اليه من طرق ومتاجر 
قدمية، مشيرا الى انه على الرغم من ميله الى اجلانب البحري فإن 
في هذا املعرض مت التركيز على الطرق والشوارع الكويتية القدمية 

كالصفاة وشارع فهد السالم واالسواق الداخلية واخلارجية.
واش���ار الى ان هذا املعرض يضم 30 لوحة فنية اس���تخدمت 
فيها االلوان الزيتية واملائية وألوان غواش والباس���تل الزيتي، 
مبينا انه قدم في هذا املعرض بعض اللوحات ألش���خاص على 
ظهر السفينة، وهي رسومات كان قد انفرد بها الفنان التشكيلي 
ايوب حسني، اال انه استطاع تقدمي تلك اللوحات بطريقة أظهرت 

بصمته اخلاصة.
وأوضح انه استوحى بعض رسوماته من الذكريات اجلميلة في 
ذاكرته حينما كان والده يصطحبه لبعض تلك الطرق واالسواق 
الكويتية القدمية والذي اعتاد عليها بشكل اسبوعي وحتى قبل 

وفاته.
وافاد بأن آخر معرض شخصي له كان عام 2007 بعنوان »من 
ذكريات الى ذكريات«، موضحا انه ال يشارك في معارض كل عام 
حتى ال يضطره ذلك الى املشاركة في لوحات قد ال يكون راضيا 

كل الرضا عن مستواها الفني.

سفارتنا بنيودلهي شاركت في سوق خيري لصالح تنمية المرأة

إثر افتتاحه معرض »سفاري بعدسات كويتية«

الدعيج: فريقا الفارسي ولوذان رفعا
علم الكويت في المحافل الدولية

أش���اد رئيس مجلس االدارة 
املدي���ر الع���ام لوكال���ة االنباء 
الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
الدعيج بجهود فريق عبدالرحمن 
الورقية  الفارس���ي للطائ���رات 
ل���وذان للتصوير  ونادي بيت 
الفوتوغرافي في رفع علم الكويت 
في احملافل الدولية. جاءت اشادة 
الشيخ مبارك الدعيج في تصريح 
افتتاحه معرض  اث���ر  صحافي 
»سفاري بعدسات كويتية« الليلة 

قبل املاضية. 
وعّبر الشيخ مبارك الدعيج 
عن سعادته بجهود عبدالرحمن 
الفارسي ودعمه لهوايات الشباب 
في شتى املجاالت، السيما رعايته 

لرحلة بيت لوذان الى افريقيا.
من جانبه، اكد الفارسي انه 
يجب دعم الهوايات املفيدة عند 
الش���باب ملا ينصب عن ذلك من 
منفعة له���م وملجتمعهم، داعيا 
جميع املؤسس���ات والشركات 
وجمعيات النفع العام الى االهتمام 
مبا يسمى الهواية ودعمها بأي 

طريقة ممكنة. 
وقال »انها مشكلة ان يتوجه 
الكثير من الشباب الى هوايات 
بش���كل خاطئ مثل الس���يارات 
التي بسوء  النارية  والدراجات 
استخدامها تعرضهم وملن حولهم 
الذي  للخطر«، واصفا االهتمام 
يتلقون���ه بقيامه���م باحلركات 
االستعراضية في الشوارع العامة 

»باالهتمام الزائف«.
املفيدة  الهوايات  الى  واشار 
مثل التصوير والرسم والقراءة 
والكتابة وغيرها التي لها مردود 
ملموس وتساهم في رقي املجتمع 
ورفع عل���م الكويت، مضيفا ان 
هواية الطائ���رات الورقية مثال 
حتتاج الى مجهود ذهني لتركيبها 
او تصنيعه���ا وبدني لتطييرها 

والتحكم فيها بالهواء.
وأوضح ان املعرض يحتوي 

واالحجار الثقيلة جدا. واضاف 
ان هذه الهواية استقطبت الكثير 
مع تغيير التصورات الس���ارية 
بأنها هواية بس���يطة، موضحا 
ان من االمور التي تعتبر ممتعة 
بالنس���بة للهواية هو اختالف 
التي تصل  انواعها وارتفاعاتها 
الى مئ���ات الكيلومترات بحيث 
يصبح التحكم فيها صعبا وهنا 

تأتي اإلثارة واملتعة.

املش���اركات في املهرجانات ومن 
خطوة ال���ى اخرى وصل الفريق 
الفريق  العاملية«. وق���ال ان  الى 
بنى اكبر طائ���رة ورقية )ليفنت 
كايت( تستطيع حمل حوالي سبعة 
اطنان عموديا تصل ل� 90 درجة 
ش���ارحا ان فكرة الطائرة جاءت 
محاولة لتطبي���ق نظرية يعتقد 
انها استخدمت من قبل احلضارة 
الفرعونية القدمية في رفع املسالت 

على اكثر من 100 صورة لرحلة 
ن���ادي التصوي���ر الفوتوغرافي 
حملمية كروجر في جنوب افريقيا 
الفارسي  االخيرة وصور لفريق 
للطائرات الورقية. وعن ش���غفه 
بالهواية، قال ان بدايته جاءت عام 
1995 »حني رأي���ت ألول مرة في 
أوروبا طائرة ورقية ذات حبلني 
وكان باإلمكان توجيهها بالهواء 
فانطلق���ت هذه الهواي���ة وبدأت 

ش����اركت س����فارتنا في نيودلهي بالسوق 
اخلي����ري الدولي لعام 2009 الذي نظمه احتاد 
الكومنولث للمرأة مؤخرا بالتعاون مع النادي 

الدولي للمرأة لصالح تنمية املرأة في الهند.
وقالت حرم سفيرنا لدى الهند املشرفة على 
اجلناح الكويتي هدى الشايع ل� »كونا« امس 
ان املشاركة الكويتية في السوق كانت فاعلة 
والقت املعروضات واملنتجات الكويتية إقباال 
كثيفا عكس الثقة التي يتمتع بها املنتج الكويتي 
دوليا. وأضافت ان اجلناح الكويتي في السوق 
أقيم حتت ش����عار »الكويتي أنفع« متاشيا مع 
خطة احلكومة بتشجيع املنتج الكويتي واحتوى 
على املنتجات الغذائية الكويتية واملشغوالت 
التراثية واأللبسة التقليدية الكويتية التي نالت 

إعجاب رواد املعرض من جميع اجلنسيات.
وأوضحت الشايع ان مشاركة السفارة في 
املعرض أتت انسجاما مع ما جبل عليه الشعب 
الكويتي من تقدمي يد العون واملساعدة للشعوب 
احملتاجة ولتعكس اجلهود اخليرة التي تقوم 

جناح الكويت املشارك في السوق اخليريبها الكويت لدعم املجتمعات الفقيرة.

الشيخ مبارك الدعيج وعبدالرحمن الفارسي يستمعان إلى شرح عن معرض »سفاري بعدسات كويتية«

علم الكويت محلقا في سمائها

17 ديسمبر عهد من السالم واالستقرار وتوحيد البالد

سفير بوتان: الكويت ستنشئ بعثة ديبلوماسية في  عاصمتنا
في هذا اليوم السابع عشر من ديسمبر 
من السنة احلالية يحتفل شعب أرض 
تنني الرعد بالعيد الوطني املائة واثنني 
الذي يرمز لعهد من السالم واالستقرار 
وتوحيد البالد بعد سنوات من صراعات 
داخلية ومعارضات سياسية بعد انتخاب 
أول مل����ك ململكة بوتان، كما يحتفلون 
بالتنمية االقتصادية االجتماعية واإلجناز 
السياسي واألمن والسالم التي متتعت بها 

البالد حتت قيادة ملوكها اخلمسة.
إن مل���وك بوت���ان كان���وا ومازالوا 
حريصني دائما ان يخطوا بحذر شديد 
نح���و التحديث دون التغريب حيث ان 
لديهم رؤية واعية جتاه العالم اخلارجي 
تتمثل في املوازنة بني التنمية والنمو 
االقتصادي واحتضان املفاهيم احلديثة 
الغربية واحلاج���ة لإلبقاء على التراث 

الثقافي الفريد لبوتان واحملافظ���ة على البيئة والطبيعة. 
ولقد حرصت مملكة بوتان على التحديث دون الوقوع في 
أخطاء الب���الد الغربية وتطبيق نظري���ة الفردية واملادية. 
ان ش���عب بوتان محظوظ للغاية حيث تولى بلدهم ملوك 
ذوو رؤية بعيدة املدى في ادارة شؤون البالد وقيادتها في 
خطوات ثابتة نحو التنمية والتقدم واالزدهار في ظل العالم 
احلديث. لقد أصبحت مملكة بوتان أصغر عضو في النادي 
الدميوقراطي البرملاني بعد تبني أول دس���تور واجراء أول 
انتخابات برملانية في 2008 وحتول نظام البالد السياس���ي 

من امللكية ذات املائة قرن الى الدميوقراطية البرملانية.
مملكة بوتان لعلها تكون الدولة الوحيدة في التاريخ التي 
ادخل فيها تطوعيا نظام الدميوقراطية من قبل ملك بوتان 
الرابع جيغمي س���نجي واجنش���وك، كما أدخل ملك بوتان 
الرابع فلسفة جديدة لتنمية البالد عرفت ب� »إجمالي السعادة 
الوطنية« لتروج مفهوم حتسني السعادة والرضا للمواطنني 
في املجتمع البوتاني بدال من منو املؤشر االقتصادي العاملي 
وإجمالي الناجت القومي، ان تلك الفلسفة هي احملرك األساسي 
جلميع برامج التنمية وتتحقق من خالل أربعة أعمدة أساسية 
هي: تنمية اقتصادية اجتماعية متعادلة، احلفاظ على البيئة، 

التعريف بالتراث الفريد ألهل الهيمااليا 
ووجود حكومة جيدة.

أقامت مملكة بوت����ان عالقاتها  لقد 
الديبلوماسية مع دولة الكويت بإنشاء 
قنصلية عامة في عام 1983 وبعد ذلك 
رفع����ت درجة التمثيل الديبلوماس����ي 
الى س����فارة في ع����ام 1986، أما اليوم 
فبوتان لديها عالقات ديبلوماسية مع 
أربع وعشرين دولة من بينها االحتاد 

األوروبي.
وبهذه املناسبة يسرني ان أعلن ان 
حكومة دولة الكويت قررت انشاء بعثة 
ديبلوماسية كويتية في القريب العاجل 
في العاصمة البوتانية ثمبو، وبالنيابة 
عن حكومة وشعب مملكة بوتان، أود ان 
أنقل ترحيبنا باستقبال الديبلوماسيني 
الكويتيني والتأكيد على تطلعنا لتطوير 
العالقات الثنائية وتعزيز أواصر التعاون املش���ترك بني 
البلدين الصديقني في مختلف امليادين في ظل إنشاء البعثة 

الديبلوماسية املقيمة في مملكة بوتان.
ان حكومة وشعب مملكة بوتان يعطون أهمية كبيرة 
للعالقة الطيبة التي تربطها بدولة الكويت كونها الدولة 
الوحيدة في الشرق األوسط التي لديها بعثة ديبلوماسية 
بوتانية، فبالرغم من ان بوتان والكويت بعيدتان جغرافيا 
إال أن العالقة الثنائية بيت بوتان والكويت تتسم بالصداقة 
القوي���ة وروح األخوة والتفاهم واالحت���رام املتبادل. إن 
أبواب حكومة دولة الكويت مفتوحة دائما على مصراعيها 
فهي دولة صديقة لبوتان تس���اندها وتساعدها وتقدم يد 
العون دائم���ا لنا وقت احلاجة او اذا مر ش���عبنا مبحنة 

ووقت عصيب.
وأخيرا، تتقدم سفارة مملكة بوتان لدى دولة الكويت 
بخالص التهاني وأطيب التمنيات وأسمى التبريكات جلاللة 
املل���ك جيغمي كيزار نامجيل واجنش���وك وأفراد العائلة 
امللكية مبناس���بة العيد الوطني، كم���ا نتمنى دوام الرقي 
والرخ���اء ومزيدا من التقدم واالزدهار حلكومة وش���عب 

مملكة بوتان.
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