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يقام في كوااللمبور 30 الجاري ويستمر حتى 30 ديسمبر

العيسى:  »ذخيرة الدنيا« ملك للبشرية 
ومن حقها االطالع على مقتنياته

كواالملبور ـ كونا: 
قـــال ســـفيرنا لدى 
ماليزيا منذر العيسى 
أمس ان املقتنيات التي 
يحتفظ بهـــا معرض 
»ذخيـــرة الدنيا« ملك 
للبشـــرية ومن حقها 
االطالع عليها ومعرفة 
تاريخها، وهذا ما تسعى 
اليه الكويت من خالل 
الذي سيقام  املعرض 
فـــي كواالملبـــور في 
الفترة من 30 اجلاري 

الى 30 ديسمبر.
وأضاف العيسى في 
تصريح لـ »كونا« ان 
الكويت حكومة وشعبا 

تهتـــم مبعرفة الثقافات واحلضـــارات واحلفاظ على التراث 
والتاريخ سواء الكويتي أو العربي أو اإلسالمي أو حضارات 

الشعوب األخرى.
وذكر ان السفارة تتابع عن كثب تنظيم املعرض منذ بدء 
فكرة جلبه الى ماليزيا، حيث شاركت في وضع املوعد املناسب 
إلقامتـــه ومدة تواجده ألطول فترة في ماليزيا، وذلك ملعرفة 
السفارة بحب الشعب املاليزي لالطالع على الثقافة االسالمية 

وثقافات الشعوب االخرى.
وأعرب عن شـــكره للتســـهيالت واخلدمات التي تقدمها 
اجلهات املاليزية املعنية، موضحا ان رئيس الوزراء املاليزي 
وبعض املسؤولني أبدوا اهتماما كبيرا بهذا املعرض الذي يعد 

ذخرا للثقافة االسالمية.
اجلدير بالذكر ان وزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل واملشـــرف العام على دار اآلثار اإلسالمية الشيخة 
حصة الصباح سيفتتحان املعرض مبشاركة السفير العيسى 
وأعضاء السفارة، وبحضور ملك ماليزيا ميزان زين العابدين 
بن سلطان محمود املكتفي باهلل وامللكة برميسوري توانكو 

نور زاهيرة.
يذكر ان دار اآلثار االسالمية أقامت معرضا خاصا في ماليزيا 
مبناسبة افتتاح املتحف اإلســـالمي حتت عنوان »الزرابي« 
في عـــام 1999 حيث أثار املعرض إعجابا كبيرا حول الفنون 

االسالمية، السيما فنون السجاد االسالمي.
ويضم معـــرض »ذخيرة الدنيا« نحو 507 حتف متنوعة 
متثل فترة ازدهار الدولة املغولية االســـالمية في الفترة ما 
بني 1526 و1858 ويتمحور حول فنون الهند املغولية، حيث 
اعتنى حكام املغول باالبداعات اجلمالية املشكلة على االحجار 

الكرمية.
وبدأ هذا املعرض جوالته العاملية من املتحف البريطاني في 
لندن في مايو 2001 وتوالت جوالته من متحف »املتروبوليتان« 
في نيويورك في اكتوبر 2001 الى متحف »كليفالند للفن« في 
فبراير 2002 ثم متحف هيوسنت للفنون في يونيو 2002 وبعد 
ذلك مبتحف »سانت لويس للفن« في اكتوبر 2002 ومنه الى 

متحف »القصر امللكي« في مدريد باكتوبر 2004.
كما أقيم املعرض ايضا في متحف الفن االسالمي بالتعاون 
مع معرض »مارتن جربيوس باو« في برلني في فبراير 2005 
ثم متحف »اللوفر« في باريـــس في يوليو 2006 ثم متحف 
»الكرملني« مبوسكو في فبراير 2009 ومتحف »الهرميتاج« في 
سانت بطرسبرج في أغسطس 2009 وأخيرا متحف »احلضارة 

اآلسيوية« في سنغافورة منذ فبراير املاضي 2010.

السفير منذر العيسى

نقل لهم تحيات رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي

مشعل األحمد كّرم المتميزين بالحرس الوطني:
واصلوا العمل للنهوض بمؤسستكم العسكرية

الشيخ مشعل األحمد متوسطا متميزي احلرس الوطني

الشيخ مشعل األحمد متحدثا إلى متميزي وحدات احلرس الوطني

وطنهـــم الغالي في ظـــل قيادته الحكيمة 
ممثلـــة في صاحب الســـمو األمير القائد 
األعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده 

األمين.
حضـــر التكريم نائـــب وكيل الحرس 

الوطني العميد الركن زايد ناصر.

استقبل نائب رئيس 
الوطني الشيخ  الحرس 
مشعل األحمد في مكتبه 
بالرئاسة العامة للحرس 
الوطنـــي المتميزين من 
وحدات الحرس الوطني 

المختلفة.
ونقــــل نائــــب رئيس 
الحرس الوطني للمتميزين 
تحيات سمو رئيس الحرس 
الوطني الشيخ سالم العلي، 
مشيدا بالجهود التي يبذلها 
أبناؤه منتســــبو الحرس 
الى  الوطنــــي للوصــــول 
مرحلة التميز واالتقان في 
العمل، مؤكدا أن تكريمهم لم 
يأت من فراغ، بــــل هـــو 

ثمرة عطاء متواصل تكلل بالتفوق والنجاح.
وأكد الشيخ مشعل األحمد ان تكريمهم 
دافع لبذل مزيد من الجهد والعطاء والعمل 
بتفان وإخالص داعيا إياهم إلى العمل من 
أجل النهوض واالرتقاء بمستوى مؤسستهم 
العسكرية الذي ينتسبون اليه ورفعة شأن 

تكرمي أحد املتميزين


