
االربعاء 28 ابريل 2010   5محليات

)أحمد باكير(

رقصة من أنشطة األسبوع

جانب من االحتفال

الشيخ أحمد العبداهلل والسفير السريالنكي وبدر الرفاعي وجولة في املعرض

العبداهلل افتتح األسبوع الثقافي السريالنكي: 
نحتاج إلى التعّرف على ثقافات الدول األخرى ونشرها

بيان عاكوم
جتلت اول من امس الثقافة الس����ريالنكية بكل اطيافها خالل افتتاح 
االسبوع الثقافي السريالنكي الذي يستضيفه املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب باالشتراك مع سفارة سريالنكا حيث مت االفتتاح برعاية 
األمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي وحضور 
وزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد العبدهلل وحشد من اعضاء السلك 
الديبلوماسي وابناء اجلالية السريالنكية. وعبر الشيخ احمد العبدهلل عن 
سعادته باملشاركة، مشيرا الى ان هذا جزء من االحتفاالت التي حتتضنها 
الكويت، الفتا الى ان هناك حاجة للتعرف على هذه الثقافات ونش����رها، 
الفت����ا الى انه من الواجب حضور مثل هذه املناس����بات. ومن جهته قال 
األمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي في 
كلمة له خالل االفتتاح ان الكويت بدافع من ثقافتها العربية واإلسالمية 
متد يد التعاون لكل الثقافات والتعايش معها انطالقا مبا تؤمن به وهو 
ان الثقافة مبفهومها الشامل تستطيع ان تقرب بني الشعوب وان اختلفت 
ثقافاتها وباعدتها املسافات. وأضاف الرفاعي ان املجلس الوطني يحتضن 
هذا االسبوع الثقافي املتميز، معبرا عن ثقته بان أنشطته ستقدم ألوانا 
جميلة من الثقافة والفن يعبر عن اصالة الشعب السريالنكي وتعكس 
وجدانه وعقله في طيف من االبداع. وبخصوص العالقات بني الدولتني قال 
الرفاعي العالقات بني الكويت وسريالنكا انطلقت من عام 1971 واستمرت 
وتتفاعل الى يومنا هذا، الفتا الى انها تش����مل جميع املجاالت مستذكرا 
الكويتيني البحارة الذين كانوا يبحرون الى ذلك اإلقليم من شرق آسيا 
ايام كانت سريالنكا حتمل اسم سيالن وكان الكويتيون ال يحملون فقط 
بضائع وسلعا وامنا بشاشة العروبة وشهامتها وكرمها. وتأمل الرفاعي 
ان يكون هذا االسبوع الثقافي فاحتة خير لتعاون نشط وفعال في جميع 
النواح����ي الثقافية بني البلدين وأيضا في جميع املجاالت وقال نحن في 
الكويت نؤمن بأن املستقبل للسالم بني الشعوب وانه مهما تعددت البؤر 
الساخنة من حولنا ومهما تصادمت االرادات بني دول واخرى فإن ثقافة 
التعاون ميكنها ان تكون رس����وال للسالم وان تخفف من آثار عواصف 
الصراع واملجابهة التي تهب من هنا وهناك. ومن جهته، ش����كر س����فير 
س����ريالنكا ساراث ديس����اماياكي األمني العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي على مس����اندته إلجناح اسبوع سريالنكا 
الثقافي وتقديرهم وترحيبهم بالفنانني السريالنكيني، الفتا الى ان هذا 
امتياز مصاحب لالحتفاالت باالس����بوع السريالنكي الذي يعطي فرصة 
فريدة للعرض والترويج لثقافة سريالنكا وفنونها ورقصاتها واملوسيقى 
الكالسيكية في الوقت الذي يتم فيه تعزيز الصداقة بني الناس على كل 
املستويات. وأضاف ديساماياكي انه يكفي القول ان الثقافة اداة جوهرية 
ف����ي التواصل لتجاوز احلدود واحلواجز العرقي����ة والدينية واللغوية 
واجلغرافية وتس����اعد على التقريب بني الناس واملجتمعات. كما اشار 
السفير السريالنكي الى ان سريالنكا والكويت وقعتا اتفاقية تعاون ثقافي 
اثناء زيارة رئيس س����ريالنكا ما هيندا راجاباكسا الى الكويت في مايو 
2007 ممهدا الطريق ملزيد من التفاهم والتعاون بني البلدين وشعبيهما 

للتعرف على ثقافة وفنون وعادات وتراث كل منهما.

العازفة بيرز تحتفي 
بذكرى »شوبان« 

في دار اآلثار
ضمن املوسم الثقافي ل� 
»دار اآلثار اإلسالمية« تقدم 
عازف����ة البيانو الپولندية 
كاتارين����ا بي����رز امس����ية 
موس����يقية كالسيكية في 
السابعة من مساء االثنني 
امليدان  2010/5/3 مبرك����ز 
الثقافي )مقر منطقة حولي 
التعليمية( يقدم األمسية 
أحمد خاجة عضو اللجنة 
ألصدق����اء  التأسيس����ية 

»الدار«.
يذك����ر ان العازفة بيرز 
اكادميية  ف����ي  تخرج����ت 
وارسو للموسيقى. عملت 
الفلهارمونية  الفرق����ة  مع 
القومية كعازف����ة بيانو، 
ومقدمة عروض موسيقية، 
ومعدة برامج استعراضية 
موسيقية للناشئة. قدمت 
عروضه����ا في ع����دة دول 
في بلده����ا پولن����دا وفي 
الس����ويد واملاني����ا واملجر 
واليابان والكويت وكوريا 
اجلنوبية واالمارات العربية 

املتحدة.
العازفة كاتارينا تقيم 
حاليا في ابوظبي منذ عام 
1995. في مايو عام 2009 
قدمت حفال موسيقيا من 
آث����ار املوس����يقار العاملي 
الدوحة بدولة  شوبان في 

قطر.
اآلث����ار  »دار  أمس����ية 
اإلسالمية« املوسيقية تضم 
عدة مقطوعات من تأليف 
ش����وبان، منه����ا مقطوعة 
پولندي من مقام G الصغير، 
وحلن موسيقي شعري من 
مقام A الكبير، وفالس من 
مقام E الصغير، وفانتازيا 
 B مرجتلة، وشيرزو مقام

الصغير.

الرفاعي: عالقاتنا مع س�ريالنكا انطلق�ت منذ قرون وحمل البّح�ارة الكويتيون معهم ش�هامة وكرم العروبة
ديس�اماياكي: الثقاف�ة أداة جوهري�ة للتواص�ل لتج�اوز الح�دود والحواج�ز العرقي�ة والديني�ة والجغرافي�ة

د.بدر الشريعان مترئسا االجتماع

صورة زنكوغرافية لكتاب مجلس الوزراء

ترأس االجتماع األول لها بحضور جميع األعضاء

الشريعان: لجنة تطبيق الطاقة الشمسية 
جاءت بناء على رغبة أميرية 

مجلس الوزراء حريص على تطبيق االستخدامات
والتقنيات الحديثةفي المباني والمؤسسات الحكومية

دارين العلي
اكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان ان تشكيل جلنة تطبيق 
الطاقة الشمس����ية عل����ى املباني 
احلكومية جاء بن����اء على رغبة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في احلف����اظ على الطاقة 
باستخدام تقنية الطاقة الشمسية 
في الب����الد، ويعكس مدى حرص 
مجلس الوزراء على تطبيق العمل 
الفعلي له����ذه التقنية على جميع 
املباني واملؤسسات احلكومية. كالم 
الشريعان جاء خالل ترؤسه صباح 
امس االول االجتماع االول للجنة 
بحض����ور عدد كبير م����ن قياديي 
ال����وزارة واجله����ات االعضاء في 
اللجنة حيث تقرر عقد اجتماعات 
اسبوعية العضاء اللجنة ملتابعة 
العملية  العمل واخلط����وات  آلية 
املتعلقة بتطبيق تقنية استخدام 
الطاقة الشمسية في الكويت ومن 
املتوقع ان يتم رفع تقرير ملجلس 
الوزراء بهذا اخلصوص بعد انتهاء 
اللجن����ة م����ن اجتماعاتها. حضر 
االجتماع وكيل ال����وزارة م.احمد 
اجلسار والوكيل املساعد للتخطيط 
والتدريب ووكيل مساعد ملشاريع 
املياه باالنابة د.مشعان العتيبي،  »الداخلية«: لم نرّخص للحفل 

السريالنكي في نادي الجهراء
قالت وزارة الداخلية امس إنها لم تقم بترخيص االحتفال 
الرياضي الثقافي الذي أقامته سفارة سريالنكا في نادي اجلهراء 

يوم اجلمعة املاضي كما ورد في بعض الصحف احمللية.
وأضاف بيان لل���وزارة ان االحتفال اخل���اص باجلالية 
الس���ريالنكية مت باالتفاق بني اجلالية واملسؤولني في نادي 

اجلهراء الرياضي.
وذك���ر البيان أن رجال األمن حضروا إلى مكان االحتفال 
لتنظيم حركة السير ومراقبة احلفاظ على األمن في محيطه، 
مضيف���ا أن وزارة الداخلية لم تقم بإنهاء االحتفال وإمنا مت 

إنهاؤه من قبل املنظمني أنفسهم.

المحمد للوزراء: احضروا االجتماعات 
البرلمانية ألهمية وخطورة موضوعاتها

مريم بندق
شدد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على الوزراء حلضور اجتماعات 
اللجان البرملانية بدال من وكالء الوزارات واجلهات التابعة لهم. وقد عمم مجلس 
الوزراء قرارا جاء فيه: ان رئيس الوزراء أشار إلى خطورة وأهمية املوضوعات 
الت����ي يتم بحثها في اللجان البرملانية املختلفة مما يتطلب دورا وجهدا كبيرا 
من احلكومة إلبراز موقفها من هذه املوضوعات وعدم التساهل فيها، األمر الذي 
يس����توجب حرص الوزراء على حضور اجتماعات اللجان البرملانية بدال من 
وكالء الوزارات واجلهات التابعة إلش����رافهم. وأصدر املجلس قرارا نص على 

التأكيد على حضور الوزراء بأنفسهم الجتماعات اللجان البرملانية.

والوكيل املس����اعد ملراكز املراقبة 
والتحكم ونظم املعلومات والرقابة 
النقل بالتكليف م.علي  وشبكات 
الوزان، واعضاء اللجنة ممثلو عدد 
من الوزارات واملؤسسات احلكومية 
التالية وهم مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة د.ص����الح املضحي ومدير 
عام معهد الكويت لالبحاث العلمية 
د.ناجي املطيري ومن وزارة الدفاع 
م.راكان الصباح ومن وزارة االشغال 
الهيئة  م.حسام الطاحوس ومثل 
العامة للصناعة م.فهاد املطيري 
ومن بلدية الكويت م.يوسف مناور 

ومن املؤسس����ة العام����ة للرعاية 
الس����كنية م.فيصل اخللف ومن 
جامعة الكويت د.سرور العتيبي 
وامني سر اللجنة م.غدير السبيعي. 
ومت خالل االجتماع مناقشة جدول 
االعمال الذي تضمن عددا من احملاور 
والبنود ثم قام د.خليل خنافر بشرح 
»عرض تقدميي«، تضمن التعريف 
بتاريخ واهمية الطاقة الشمسية 
والدول التي تقوم بتطبيقها، فضال 
عن توضيح تأثيرات استخدامها 
في الكويت باعتبارها طاقة مجانية 

ال محدودة.


