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رزوقي: اعتماد تقرير الكويت حول أوضاع حقوق اإلنسان
جنيڤ ـ كونا: اشادت الكويت امس بقرار مجلس 
حقوق االنسان اعتماد تقريرها الوطني املقدم للفريق 
العامل املعني بعملية االستعراض الدوري الشامل، 

معربة عن مضيها في تعزيز وصون هذه احلقوق.
وقال املندوب الدائــــم للكويت لدى االمم املتحدة 
السفير ضرار رزوقي لـ »كونا« ان »الكويت اجتازت 
عملية املراجعة الدورية بأفضل شــــكل ممكن وذلك 
نتيجة للتعاون املثمــــر الذي قام بني جميع اجلهات 
املعنية بحقوق االنسان في اجهزة الدولة واملجتمع 
املدني«. واضاف الســــفير رزوقي، الذي ترأس وفد 
بالده في جلسة مجلس حقوق االنسان العتماد هذا 
التقرير، »ان الكويت حرصــــت على اطالع املجتمع 
الدولي على اجنازاتها في املجاالت املتعددة حلقوق 
االنســــان وذلك تنفيذا ملا جاء به الدستور الكويتي 
من مواد تشــــدد على اهمية احلرية واملســــاواة في 
احلقوق والواجبات«. واعرب عن شكره للدول املشاركة 
واملنظمات غير احلكومية في احلوار التفاعلي الذي 
جرى مع وفد الكويت خالل تلك اجللســــة، مشــــددا 

ايضا على »ضــــرورة تعزيز احلوار معها لتوضيح 
احلقائق واســــتعراض ما اجنزته الكويت في جميع 

مجاالت حقوق االنسان«.
في الســــياق ذاته، اشــــار رزوقي الى ان الفريق 
العامــــل وجه 149 توصية للكويــــت تتعلق بحقوق 
االنسان في مجاالت التعليم والصحة والبيئة وحقوق 
العمــــال االجانب والنهوض باملــــرأة وحقوق الطفل 
وكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة وغيرها من 
املوضوعات. وقد وافقــــت الكويت على 123 توصية 
فيمــــا لم حتظ التوصيات الـ 26 االخرى بالقبول اما 
لتعارضها مع احكام الدستور والشريعة االسالمية 
والتشريعات احمللية واما لكونها تتضمن معلومات 
غير صحيحة او مخالفة للواقع كما متت احاطة الكويت 
علما بعشر توصيات اخرى. واكد السفير رزوقي ان 
آلية االستعراض الدوري الشامل تعد من ابرز آليات 
مجلس حقوق االنسان وتتمثل في استعراض وضع 
هذه احلقوق في جميع الدول االعضاء في االمم املتحدة 

وفقا لذات الشروط واملعايير.

»الديوان« يدعو 272 مواطنًا لمراجعته األحد
محمد فهد جواد بو حمد  ٭
محمد فؤاد حسني قاسم  ٭

محمد مزعل محمد النمران  ٭
محمد مطر محمد املطيري  ٭

مرزوق ماطر مجبل الرشيدي  ٭
مشاري ثامر محمد املطيري  ٭

مشاري جمال مشاري الرفدي  ٭
مشاري خالد دليم املطيري  ٭

مشاري سعد عواض احلربي  ٭
مشاري محمد ناصر املطيري  ٭

مشعل فهد يوسف الغامن  ٭
مشعل نافع سعد احليالن  ٭

مصطفي احمد حسن الرامزي  ٭
مصطفي جمعة بدر وادي  ٭

مطلق عقيل جدعان املطيري  ٭
مطلق هادي فرحان العجمي  ٭

معجب سيف محمد الدوسري  ٭
معيض مطر عايض العازمي  ٭

مغيدن سعد عبدالرحمن احلسيني  ٭
ممدوح محمد عوض العنزي  ٭

مهدي حسني رجب علي  ٭
موسي عبدالرحمن عيسى البالول  ٭

ناصر بدر محمد الشراح  ٭
ناصر نواف ناصر املطيري  ٭
نايف جاعد فيصل العتيبي  ٭

نايف حسن حباب الدوسري  ٭
نايف خالد نزال املعصب  ٭

نحيطر محري عليان البذالي  ٭
نصار منير ثامر العتيبي  ٭

نواف احمد فالح الصويلح  ٭
نواف أحمد سالم خضر  ٭

نواف خالد حمود املزيني  ٭
نواف مجبل محمد املطيري  ٭
هاني نعير نعير الهاجري  ٭
هالل داود خالد اسماعيل  ٭

يوسف خالد حمود اخلالدي  ٭
يوسف عيد سالم العازمي  ٭
يوسف غامن حسني خضر  ٭

يوسف مشعان مطر املطيري  ٭
يوسف وليد منصور النشيط  ٭

فهد عبداهلل عثمان النجدي  ٭
فهد عبداهلل ناشر العجمي  ٭
فهد عنيزان فهاد العجمي  ٭

فهد فالح صانوت العازمي  ٭
فهد ناصر مسعود املسعود  ٭

فهد هارون خلف العنزي  ٭
فواز عيد مرزوق الغريب  ٭
فيصل سعود محسن عبد  ٭

فيصل عايد صياح العنزي  ٭
فيصل عبداهلل محمد املظفر  ٭

فيصل عبيد مسعود املطيري  ٭
فيصل نايف مصارع اخلالدي  ٭
فيصل جنم عبداهلل البلوشي  ٭

ماجد مقبل ردن الديحاني  ٭
مبارك محسن سالم العجمي  ٭
متعب هادي عشق العجمي  ٭

محمد احمد عبد الرسول العوضي  ٭
محمد جابر ناصر سالم  ٭

محمد حامد محمد حمدان  ٭
محمد حامد محمد علي  ٭

محمد حسن احمد البصيري  ٭
محمد حسن محمد الغريب  ٭

محمد حسني علي وسمي  ٭
محمد حمد شطي العجمي  ٭
محمد حمود عيد العازمي  ٭

محمد خالد عبد اللطيف الدوسري  ٭
محمد سالم محمد فرحان  ٭

محمد سليمان محمد التركيت  ٭
محمد ضيدان صالح العتيبي  ٭
محمد عايض محمد العجمي  ٭

محمد عبد االمير حسن رمضان  ٭
محمد عبداهلل حسني عباس  ٭

محمد عبداهلل محمد العتيبي  ٭
محمد علي طالب السري  ٭
محمد عيد مطر الصليلي  ٭

محمد غازي حمد املطيري  ٭
محمد غازي عيسى العطار  ٭
محمد غلوم علم دار محمد  ٭
محمد فالح سباح املطيري  ٭
محمد فهاد محمد الهاجري  ٭

عبداهلل مريزيق شري الرشيدي  ٭
عبداهلل ناصر عوض صقر  ٭

عبد احملسن علي عصري العنزي  ٭
عبد الهادي محمد زايد دواس  ٭

عبد الوهاب جاسم محمد الرومي  ٭
عبدالعزيز حمود عايد السليمان  ٭

عبداهلل عبداللطيف عبدالرضا محمد  ٭
عثمان علي احمد املويل  ٭

عكشان عبداهلل عكشان احلبيني  ٭
علي ابراهيم سالم العجمي  ٭

علي سرور خالد وبران السيحان  ٭
علي مجيد عوض الشطي  ٭

علي نادر عبد علي كرم  ٭
عمر خليفة هالل الديحاني  ٭

عمر راشد علي الصدي  ٭
عمر مروي محسن الظفيري  ٭

عوجان مبارك عوجان العراده  ٭
عوض نزال مرزوق خلف  ٭

عياد عطية مرزوق الشمري  ٭
عيد الفي سالم احمليلبي  ٭

عيسى حبيب فاضل التركماني  ٭
عيسى سعيد سليمان املسلم  ٭

عيسى علي عيد العصفور  ٭
غازي فيصل عبداهلل الغامن  ٭
فارس بجاد شافي الدوسري  ٭

فالح سعيد فالح العجمي  ٭
فايز عبداهلل صالح الرشيدي  ٭

فايز مناور محمد الشمري  ٭
فالح سليمان فالح العازمي  ٭

فالح عجير جابر عايض  ٭
فالح فهد الفي الالفي  ٭

فالح مطارد خشمان عشيان  ٭
فهد براك خالد املرزوق  ٭
فهد خالد حمد العجمي  ٭

فهد دغيم خلف العازمي  ٭
فهد سالم فهيد احليمر  ٭
فهد سعد حمد العازمي  ٭

فهد صالح عبداهلل الفهد  ٭
فهد عبدالرحمن عامر البيدان  ٭

فهد عبداهلل رجا العازمي  ٭

عامر علي مطلق العازمي  ٭
عامر محمد مرزوق املطيري  ٭
عايش حسني خالد العجمي  ٭
عايض علي محمد العازمي  ٭

عبد اخلالق حسن احمد عبد اخلالق  ٭
عبدالرحمن حمزة علي زيد  ٭

عبدالرحمن سالم حمود العبداهلل  ٭
عبدالرحمن طلق زيد العتيبي  ٭

عبدالرحمن عدنان محمد احلريجي  ٭
عبدالرحمن مرزوق اضحيان العتيبي  ٭

عبدالرحمن وائل محمد العدساني  ٭
عبدالعزيز احمد محمد الفيلكاوي  ٭
عبدالعزيز اسامة ابراهيم املقهوي  ٭

عبدالعزيز جاسم عثمان احملري  ٭
عبدالعزيز جاسم عودة الضفيري  ٭

عبدالعزيز زيد اقعيد اخللف  ٭
عبدالعزيز طالب عبد احملسن العلي  ٭

عبدالعزيز علي علي الكهيدان  ٭
عبدالعزيز مطلب زعل العازمي  ٭

عبدالعزيز مطلق محمد املطيري  ٭
عبداهلل ابراهيم عبد الوهاب النصف  ٭

عبداهلل احمد حسن االنصاري  ٭
عبداهلل بطحي ادحيالن املطيري  ٭
عبداهلل بن فيصل محمد العتيبي  ٭

عبداهلل حسني زايد العازمي  ٭
عبداهلل حسني سليمان عبداهلل  ٭

عبداهلل حمود خليفة البحوه  ٭
عبداهلل زايد فهيد العمار  ٭

عبداهلل عادل عبداهلل غيث  ٭
عبداهلل عبدالعزيز حاجي عبداهلل  ٭

عبداهلل عبدالعزيز يوسف علي  ٭
عبداهلل عبد احملسن مطر فرج مطر  ٭

عبداهلل فهد شبيب العجمي  ٭
عبداهلل فهد محمد الدملاني  ٭

عبداهلل محمد راجح القحطاني  ٭
عبداهلل محمد طالب العوضي  ٭
عبداهلل محمد طالع املطيري  ٭
عبداهلل محمد عبداهلل حسن  ٭

عبداهلل محمود عبد الباقي البستان  ٭
عبداهلل محمود عبدالعزيز السليم  ٭

خالد منور فراج الشمري  ٭
خالد ناصر شارع الرندي  ٭
خالد وليد احمد الكندري  ٭
خالد وليد محمد الشعيب  ٭
خالد يوسف حمد الناصر  ٭

خلف متعب خلف املطيري  ٭
خليف محارب خليفة الشمري  ٭

دخيل خالد دخيل احلبشي  ٭
دعيج عبداهلل دخيل رويشد  ٭

راشد سماح ذعار رويشد  ٭
رجا جايز صالح الهاجري  ٭

زاهر مساعد سالم زاهر العجمي  ٭
سالم عدنان عبداهلل االحمد  ٭
سالم عوض محمد خضير  ٭

سالم محمد راشد بريوع  ٭
سالم ناصر جحيل اخلالدي  ٭

سالم ناصر مسفر احليان  ٭
سامي فايز غزاي العازمي  ٭

سعد حمدي حمود هضيبان  ٭
سعد عبداهلل محمد الهرشاني  ٭
سعد فالح جريدي الرشيدي  ٭

سعد محسن يوعد احلربي  ٭
سعد محمد حمد املاجدي  ٭

سعد ناصر طرجم الهاجري  ٭
سعود راشد علي احلصينان العجمي  ٭

سعود فراج سعود العجمي  ٭
سعود فهد محمد املرشاد  ٭
سفر علي صالح العجمي  ٭

سلمان فهد سلمان خاشقها  ٭
سليمان سعيد سالم السليماني  ٭

صالح ابراهيم حسن التورة  ٭
صالح الفي صاوي الشمري  ٭

صالح ناصر عواد املثيب  ٭
طارق صويهد سعد العنزي  ٭

طالل اضويحي بدر الهرشاني  ٭
طالل بدر مهاوش الدويش  ٭

طالل سعود عبيد العدواني  ٭
طالل صالح غازي الشمري  ٭
طالل مرزوق صالح مليس  ٭

طالل مساعد خلف غامن  ٭

براك غزاي محمد شوق  ٭
برجس عبداهلل محمد بن عيد  ٭

بسام عيد علي البسام  ٭
جابر هالل عبيد العنزي  ٭

جاسم محمد جاسم الشمالي  ٭
جراح عادل محمد توفيقي  ٭

جعفر حسن فرج الدابي  ٭
جعفر صادق عبد اللطيف احلياه  ٭

جعفر محمد غلوم احمد  ٭
حامد جفران محسن احلسيني  ٭

حامد حسني علي القامس  ٭
حامد دخيل ثاني السعيدي  ٭
حزام سالم محمد الدوسري  ٭

حسني عوض عبداهلل العازمي  ٭
حسني محمد علي حسني  ٭

حصني عجيب حصني املفرج  ٭
حمد ابراهيم حمد الرشيدي  ٭

حمد سعد حمد احلميده  ٭
حمد عبداهلل حمد البراهيم  ٭
حمد فالح عيسى املطيري  ٭
حمد فهد غازي الرشيدي  ٭
حمد فهد مطلق الرشيدي  ٭
حمد مبارك حمد العجمي  ٭
حميد عيد سعيد العالطي  ٭
حميد محمد ناشي عنزه  ٭

خالد تركي سعيد الهاجري  ٭
خالد حمد حسني الشطي  ٭

خالد خشمان مناور العازمي  ٭
خالد خلف حشاش العازمي  ٭
خالد خليفة يوسف العيسي  ٭

خالد عبيد مثال الرشيدي  ٭
خالد علي عبداهلل العبيدلي  ٭
خالد محمد دخيل الديحاني  ٭

خالد محمد سعود املفرح  ٭
خالد محمد سمير الظفيري  ٭

خالد محمد ضبيعي احلريجي  ٭

بندر سالم مبارك العازمي  ٭
 ٭ جابر مثني بتال الرشيدي
 ٭ جاسم احمد جاسم الثنيان

 ٭ سالم صباح عبداهلل معتوق
 ٭ عباس سالم ميرزا عبد الرضا

 ٭ عبد اجلليل علي عبد احملسن معرفي
 ٭ عبدالرحمن عباس خالد الديحاني

 ٭ علي حسن أحمد عبداهلل
 ٭ فهد خلف براك الصليلي
 ٭ فهد مزيد ناصر العازمي

 ٭ محمد امني عبداهلل اجلفن
 ٭ مشاري عبداحلميد شهريان حسن

ابراهيم حماد فالح العازمي  ٭
ابراهيم سرحان جزاع الضفيري  ٭
ابراهيم صالح عبداهلل املطيري  ٭

ابراهيم فالح مرزوق صندل  ٭
احمد جابر غنيم املاجدي  ٭

احمد جاسم ميرزا عبد الرضا  ٭
احمد حباب حبيب العازمي  ٭

احمد راشد فالح امليع العازمي  ٭
احمد رشيد فالح العازمي  ٭

احمد رفحان رجعان السليماني  ٭
احمد فيصل احمد ال عباس  ٭

احمد محمد ثامر العجمي  ٭
احمد محمد طليحان املطيري  ٭
احمد مرزوق ارشيد العازمي  ٭

احمد معلي فهيد املطيري  ٭
احمد يوسف مسير حادور  ٭

اسامة خالد عبد الكرمي الشرهان  ٭
أحمد صالح محمد الرشيدي  ٭

بداح محمد بداح الهاجري  ٭
بدر حمد غامن عبدالعزيز  ٭

بدر خالد عبد اللطيف املري  ٭
بدر عبدالرحمن يوسف العمر  ٭
بدر عبد الرزاق حمود العنزي  ٭

بدر عبدالعزيز حسني التقي  ٭

دعا ديوان اخلدمة املدنية 272 مواطنا ملراجعته يوم غد األحد الستكمال اجراءاتهم 
وفيما يلي أسماء املدعوين:

الكويت رفضت 26 توصية لتعارضها مع الدستور والشريعة

الشيخ جابر اخلالد والسفير الشيخ عزام الصباح خالل حفل العشاء

)كرم ذياب( السفيرة األميركية في جولة داخل املعرض 

السفير ضرار رزوقي خالل االجتماع

السفير فاداي شارشوغليان

الخالد: العمل بجد أقل ما نقدمه لبلدنا المعطاء

املنامة ـ كونا: أقام سفيرنا لدى مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح مأدبة عشاء على شرف وزير 
الداخلية الفريق ركن م.الشيخ جابر اخلالد والوفد 
املرافق له مبناسبة حضوره مؤمتر وزراء الداخلية 
لدول جوار العراق. وذكرت سفارتنا لدى البحرين 
في بيان لها ان الوزير الشيخ جابر اخلالد التقى خالل 
حفل العشاء أعضاء البعثة الديبلوماسية واطمأن 

على الرعايا الكويتيني في مملكة البحرين، كما أشار 
الى »أن العمل بجد وإخالص هو أقل ما نقدمه لبلدنا 
املعطــــاء«، مؤكدا على عمق العالقات املتجذرة التي 

تربط بني الكويت والبحرين.
من جانبه، أكد السفير الشيخ عزام الصباح على 
»بذل اجلهد إلعالء شأن البالد واالجتهاد لرد بعض 

ما لكويتنا الغالية علينا«.

خالل حفل عشاء أقامه عزام الصباح على شرفه

الدول اإلسالمية في مجلس حقوق اإلنسان
تسعى لتأييد مشروع قرارها إلدانة محاوالت حرق المصحف

جنيڤ ـ كونا: ســــعت الدول االسالمية في مجلس 
حقوق االنسان الى اقناع الدول األعضاء بتأييد مشروع 
قرارها الذي تقدمت به للمجلس وينص على ادانة الدعوة 
لتنظيم يوم حلرق القرآن الكرمي وأي دعوة الى الكراهية 
الدينيــــة او التمييز والعــــداوة أو العنف. ودعا القرار 
املقترح املجتمع الدولي الــــى الوقوف صفا واحدا ضد 
هذه األحداث التي تعترض التعايش السلمي بني الدول 
وتخلق العنف مناشدا جميع الدول ادانة ومعارضة أي 
دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وذلك 
وفقا اللتزاماتها مبوجب القانون الدولي حلقوق االنسان. 
وحث املجتمع الدولي على دعم جميع املبادرات الدولية 
واالقليمية لتعزيز بني الثقافات واالنسجام بني األديان. 
واعربت الدول االسالمية في املجلس عن قلقها الشديد 
مــــن زيادة حاالت التعصــــب والتمييز التي حتدث في 
انحاء مختلفة من العالم واملرتبطة بأحداث عنف، معربة 
عن تطلعها الى تنفيذ القرار بصورة فعالة على جميع 

املستويات. وقالت باكستان التي تقدمت مبشروع القرار 
نيابة عن املجموعة االسالمية داخل املجلس »ان جميع 
دول العالم تعهدت مبوجب ميثاق األمم املتحدة بتعزيز 
وتشــــجيع احترام ومراعاة حقوق االنسان واحلريات 
األساسية للجميع دون متييز عنصري سواء عرقي او 
جنسي أو لغوي أو ديني«. واستند مشروع القرار الى 
حقيقة ان »جميع حقوق االنســــان عاملية وغير قابلة 
للتجزئة«، مؤكدا أن »التمييز بني البشــــر على أساس 
الدين أو املعتقد يشكل اهانة للكرامة االنسانية وانكارا 
ملبادئ ميثاق األمم املتحدة«. وشدد على ضرورة ادانة 
اي انتهاك حلقوق االنسان واحلريات األساسية الواردة 
في االعالن العاملي حلقوق اإلنسان والواردة بالتفصيل 
في العهدين الدوليني اخلاصني بحقوق االنسان. ورأت 
املجموعة االسالمية أن تلك االفكار املتطرفة متثل »عقبة 
أمام العالقات السلمية بني األمم«، مرحبة بجميع املبادرات 
الدولية واالقليمية لتعزيز االنسجام بني الثقافات واألديان 

وجهودهم القيمة نحو تعزيز ثقافة السالم واحلوار على 
جميع املستويات«. واستند مشروع القرار الى التأكيدات 
الواردة في اعالن األمم املتحدة حول األلفية الذي اعتمدته 
اجلمعية العامة في قرارها 55/2 في الثامن من سبتمبر 
2000 املطالب باتخاذ تدابير للقضاء على تزايد أعمال 
العنصرية وكراهيــــة األجانب في كثير من املجتمعات 
وتعزيز زيادة الوئام والتسامح في جميع املجتمعات. 
وتوقع املراقبون أن يحظى مشروع القرار بتأييد كامل 
أعضاء دول املجلس، خاصة أن حكومات الدول الغربية 
قد احتجت رســــميا على محاوالت حرق القرآن الكرمي 
مشيرين الى عدم وجود أي مبرر للتصويت ضد مشروع 
القرار. واعرب آخرون عن اعتقادهم أن صدور قرار االدانة 
باالجماع سيشجع الدول االسالمية على املضي قدما في 
مساعيها لوضع اسس الحترام األديان وربطها بحقوق 
االنسان، االمر الذي اعتبرته بعض الدوائر الغربية انه 

يتعارض مع حرية التعبير عن الرأي.

شارشوغليان: العالقات بين أرمينيا والكويت 
تجاوزت »االتفاقيات« إلى مرحلة التعاون الفعلي

خالل االحتفال بالذكرى الـ 19 الستقالل بالده

بشرى الزين
اكد ســـفير ارمينيا لدى الكويت فاداي شارشـــوغليان عمق 
العالقات الكويتيةـ  االرمينية وعلى تطلع البلدين الصديقني الى 

تطويرها في جميع املجاالت.
واضاف شارشوغليان في تصريح للصحافيني في االحتفال 
الذي اقامه مســـاء اول من امس في فندق مارينا مبناسبة العيد 
الوطني الــــ 19 لبالده ان ارمينيا منذ اســـتقاللها انتهجت مبدأ 
العالقات الودية املبني على االحتـــرام املتبادل مع جميع الدول 
معربا عن تطلع بالده لتطوير وتنمية العالقات االقتصادية مع 
الكويت واملشاركة بدور ايجابي وفعال للمحافظة على االستقرار 

والسالم االقليمي 
واكد ان ارمينيا دولة مســـتقرة وشـــريك يوثـــق به ويتمتع 
باملصداقية، مشـــيرا الى ان بالده فـــي عالقاتها مع جميع الدول 
تعمل على ايجاد حلول للمشكالت من خالل املفاوضات واحلوار 

السلمي. 

وذكر السفير االرميني ان التعاون بني بالده والكويت يسير 
نحو مزيد من التطور وبخطى ثابتة جتاوزت مرحلة االتفاقيات 

الى مرحلة التعاون الفعلي.
واوضح انه خالل الزيارة التي قام بها الرئيس االرميني الى 
الكويـــت مت التوقيع على اتفاقيات في مجاالت التجارة، الزراعة 

والثقافة والسياحة وتغذية املعلومات.
وعبر عن اعتـــزازه العميـــــق بعالقـــة الصداقة بني البلدين 
وتقديـــره ملا حظي به مـــن حفاوة من الكويـــت اميرا وحكومة 

وشعبا.
كما اعرب عن شكره للجالية االرمينية ودعمها الفتتاح سفارة 

بالده لدى الكويت.
حضــــر االحتفــــــــال مديـــــر االدارة القانونيـــة في وزارة 
اخلارجية الســـفير غامن الغامن وعدد من الســـفراء واعضــــاء 
السلــــك الديبلوماسي وافراد اجلالية االرمينية املقيميــــن في 

الكويــــت.

جونز: موسيقى الجاز تعبير ديموقراطي ساعد 
اآلخرين على فهم الفكر واإلبداع األميركيين

بشرى الزين
هكذا وجد الزنوج األفارقة أنفسهم أحرارا في 
مدينة »نيو أورليانز« يجوبون شوارع املدينة، 
ويعزفون احلانا احتفظوا بها وتوارثوها جيال بعد 
جيل حينما كانوا يرددونها في حقول القطن ومزارع 
»األســـياد« الذين جلبوهم من أفريقيا. وعلى يد 
الرئيس إبراهام لينكولن ألغي نظام الرق والعبودية 
في العام 1863 فامتزجت االحلان االفريقية التي 
عزفها جنوم اجلاز على آالت موسيقية نحاسية 
خلفتها فرق املوســـيقى العســـكرية بعد انتهاء 
احلرب االهلية األميركية فجمعوها وعزفوا انغاما 
تلقائية مما تعلموه وحفظوه من احلان الكنيسة 
الكاثوليكية والبروتستانتية فلم تخل النغمات من 
صرخات عذاب الرق التي امتزجت بروح فنهم. 

السفيرة األميركية ديبورا جونز وصفت هذه 
املوسيقى بـ »التعبير الصافي عن الدميوقراطية 
األميركية« وبأنها تواصل ثقافي ديبلوماسي في 

أفضل حاالته. 

كالم جونز جاء لدى رعايتها وحضورها معرض 
»سفراء اجلاز يحتضنون العالم« للصور في املركز 
الثقافي االميركي ـ دار االثار االســـالمية، مذكرة 
ببداية رحالت جنوم اجلاز منتصف خمسينيات 
الى منتصف سبعينيات القرن املاضي التي نقلوا 
خاللها ثقافـــة الواليات املتحدة واقاموا صداقات 

بني شعوب العالم والشعب االميركي. 
وأضافت في كلمة القتها في حفل افتتاح معرض 
اللوحات الفنية أن هؤالء العازفني امثال »لويس 
ارمستغروف« و»دريڤ بروك« و»دجيزي جليسبي« 
كانوا ديبلوماسيني فنيني نقلوا واظهروا مهارات 
أميركية متجاوزين في ذلك االختالفات السياسية 
والدينية والثقافية في فترة احلرب الباردة التي 

كانت متتد  بني القطبني. 
وأشارت إلى أن موسيقى »اجلاز« فريدة وتشمل 
تركيبة ثقافية أفريقية - أميركية بأسلوب يقدم فنا 
دميوقراطيا ساعد آخرين على فهم الفكر واألبداع 

األميركيني.

افتتحت معرض صور سفراء الجاز في المركز الثقافي األميركي


