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محمد الصباح تلقى رسائل خطية

من وزراء خارجية بريطانيا والهند وصربيا
تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية من وزير اخلارجية البريطاني ويليام 

هيغ تتصل بالعالقات بني البلدين وبحث سبل تطويرها.
كما تلقى رسالتني مماثلتني من كل من وزير الشؤون اخلارجية 
في الهند سوماناهالي مااليناه كريشنا ووزير خارجية صربيا 

فوك يرمييتش.

الشيخ مبارك الدعيج مكرما عبدالعزيز البابطني

الشيخة حصة في حديث مع بعض رواد املعرض

الشيخ أحمد العبداهلل والشيخة حصة الصباح في استقبال زوار معرض الفن اإلسالمي

جولة في املعرض

الشيخ د.إبراهيم الدعيج مع عمدة سراييڤو علي بهمان

مارغريت الساير متحدثة إلى الزميلة مليس بالل

)فريال حماد(إقبال كبير على شراء اللوحات جانب من لوحات املعرض

اتفاقية توأمة لتعزيز العالقات بين »األحمدي« و»سراييڤو«

»دار الفنون« باعت معروضات »اللوحة تعني أكثر« خالل 10 دقائق

لميس بالل
حتت رعاية عبداحملسن احلميضي وحرمه وبحضور مديرة دار الفنون 
لوس����ي توباليان، وممثلة بيت عبداهلل مارغريت الساير، افتتح مساء 
امس معرض »اللوحة تعني اكثر« في دار الفنون والذي ضم مجموعة 
م����ن اللوحات الفنية بلغ عددها 250 لوح����ة تعود الى فنانني كويتيني 
وعرب واوروبيني ش����هيرين. وجتمهر عدد من الفنانني ومتذوقي الفن 
امام دار الفنون قبل االفتتاح للمشاركة واملساهمة في املعرض اخليري 
الذي سيس����تمر ملدة يومني، حيث ان فكرة املعرض تنحصر في تبرع 
الفنانني املشاركني بأعمالهم لدعم حملة تبرعات بيت عبداهلل، وتراوحت 

االسعار من 100 الى 3000 دينار.
بعد اقل من 10 دقائق من قرع جرس املساهمة خلت جدران املعرض 

من جمالها لتضيف رصيد اجلمال في حساب بيت عبداهلل.
وشكرت مارغريت الس����اير مديرة دار الفنون لوسي توباليان على 
مبادرتها الطيبة واالنسانية بتنظيم هذه النوعية من املعارض، مؤكدة ان 

مشروع بيت عبداهلل ذو رسالة انسانية سامية وهو االول من نوعه.

س���راييڤو - كون���ا: اتفق 
محاف���ظ االحم���دي الش���يخ 
د.ابراهيم الدعيج وعمدة مدينة 
سراييڤو علي بهمان امس على 
تعزيز العالقات بني احملافظتني 
في جميع املجاالت مبا يخدم 
مجمل العالق���ات بني الكويت 
والبوسنة ويعزز التواصل بني 

البلدين الصديقني.
جاء ذلك ضمن اتفاق توأمة 
أبرم باالحرف االولى امس بني 
احملافظ الدعيج وعمدة سراييڤو 
علي بهمان خالل زيارة لعمادة 
سراييڤو جاءت تلبية لدعوة من 
محافظة سراييڤو لزيارة املدينة 
واالطالع على امكانات التعاون 
بني اجلانبني في املجاالت ذات 

الفائدة املشتركة.
ورحب عمدة سراييڤو بهمان 

بالش���يخ الدعي���ج معبرا عن 
تقديره لتلبية الدعوة بزيارة 
عمادة املدينة واجراء محادثات 

مع كبار املسؤولني فيها حول 
ارس���اء عالقات تع���اون بني 
احملافظتني واجهزتهما املختلفة 

في املجاالت املتعددة. 
واش���اد عمدة س���راييڤو 
الكويت  اللقاء مبواقف  خالل 
الداعمة للبوس���نة والهرسك 
في املجاالت املتعددة، معتبرا 
ان الكوي���ت امي���را وحكومة 
وشعبا حتتل موقعا مميزا في 
قلوب البوسنيني وخاصة في 

سراييڤو.
م���ن جهته، عب���ر الدعيج 
عن تقديره وش���كره للتقدير 
الذي ملس�����ه م��ن البوسنيني 
في القطاع���ات املختلفة جتاه 
الكويت قيادة وحكومة وشعبا، 
معتبرا ان ما تقوم به الكويت 
في دعم االصدقاء واالش���قاء 
هو انطالق من املواقف الثابتة 
للكويت جتاه قضايا الس���الم 

والتعاون.

الجمهور اشترى 250 لوحة لدعم حملة التبرع لـ »بيت عبداهلل«

الدعيج: جائزة »البابطين« حققت إنجازات ثقافية
عجزت الكثير من الحكومات عن تحقيقها

س����راييڤو � كونا: أعرب رئي����س مجلس اإلدارة 
واملدير العام ل� »كونا« الش����يخ مبارك الدعيج عن 
تقديره البالغ للدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة 
جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري في 
نشر الثقافة العربية وتعزيز احلوار بني احلضارات 

وتدعيم الروابط بني مختلف شعوب العالم.
وقال في حفل أقامه تكرميا لرئيس مجلس أمناء 
جائزة عبدالعزيز س����عود البابطني في س����راييڤو 
الليلة قبل املاضية »لقد استطاعت هذه اجلائزة أن 
حتقق اجنازات ثقافية عاملية كبيرة عجزت كثير من 

احلكومات بأجهزتها وامكانياتها عن حتقيقها«.
وقدم الدعيج خالل احلفل درعا تذكارية لعبدالعزيز 
سعود البابطني تقديرا جلهوده املختلفة في خدمة 
الثقافة العربية وتعزيز مكانة الكويت وتأكيد دورها 
املتميز في حتقي����ق التعاون والتواصل احلضاري 

بني دول العالم.
وأوضح ان عبدالعزيز البابطني نذر نفسه ووقته 
وجه����ده من أجل حتقيق رس����الته النبيلة وغايته 
السامية التي تهدف الى خدمة اإلنسانية والبشرية 

فكان النجاح حليفا له في كل خطواته.
وقال ان مشاركة هذه الكوكبة من نخبة السياسيني 

واملفكرين واملثقفني التي متثل كل اطياف العالم في 
انشطة الدورة الثانية عش����رة بجائزة عبدالعزيز 
س����عود البابطني تؤكد النجاح الكبير الذي حققته 
اجلائزة واجلهود املخلص����ة التي يقوم بها رئيس 
مجلس األمناء في دعم الثقاف����ة العربية مبختلف 

ابعادها ومجاالتها.
من جانبه أكد عبدالعزيز البابطني ان النجاح الذي 
حققته املؤسسة كان بفضل الدعم الكبير والتشجيع 
املتواصل من أبناء دول����ة الكويت التي كانت دائما 
مركز اشعاع لنشر وتنمية الوعي الثقافي والفكري 

في العالم العربي.
وأكد ان مؤسسته تؤمن كما كانت الكويت دائما 
بأهمية احلوار احلض����اري والتقارب بني الثقافات 
واألديان املختلفة بغية حتقيق األمن والسالم لكل 

البشرية.
وأوضح أن مؤسس����ة جائزة عبدالعزيز سعود 
البابطني التي اتخذت اإلبداع الش����عري شعارا لها 
نظرا ألهمية الش����عر في حياة اإلنس����ان ستواصل 
دورها في نش����ر الثقافة واألدب والفكر واملساهمة 
في حتقيق التعايش الثقافي والديني بني ش����عوب 

وقوميات العالم.

كّرم عبدالعزيز البابطين لدوره في تعزيز مكانة الكويت

حصة الصباح: 350 تحفة فنية تعّبر عن تجليات
الحضارة اإلسالمية في معرض الفن اإلسالمي

ميالنو � كونا: تصدرت املشرف 
العام لدار اآلثار االسالمية الشيخة 
حصة الصباح فتح ابواب معرض 
»الفن في احلضارة االسالمية« غداة 
حفل افتتاحه الرسمي من قبل ممثل 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد، وزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل وسط اهتمام 
اعالمي كبير. واستهلت الشيخة 
حصة الصباح حفل االفتتاح الثاني 
بحضور مستشار الثقافة بحكومة 
ميالنو احمللية ماسيميالنو فيناتزير 
بل����وري وس����فيرنا ف����ي ايطاليا 
الش����يخ جابر الدعيج والقنصل 
العام في ميالنو سامي احلمد مع 
ممثلي اجلهات الرسمية والثقافية 
واالكادميية في ميالنو. واصطف 
جمهور من اوائل الزوار بدعوة من 
حكومة املدينة بالعشرات امام القصر 
امللكي، حيث يقام املعرض وبينهم 
كثير من الصحافيني واالعالميني 
الذين ش����اركوا في  املتخصصني 
مؤمتر صحافي سابق في انتظار 
مشاهدة التحف الفنية املعروضة 

العاصمة الكورية سيئول ومدينة 
ايدمونتون الكندية وذلك حتى عام 
2013 وينتظر ان يواصل جولته الى 
مدن وعواصم عاملية اخرى. من جهة 
اخرى، تصدر ممثل صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل واملشرف العام لدار اآلثار 
االسالمية الشيخة حصة الصباح 
مأدبة عشاء اقامها القنصل العام 
مبيالنو س����امي احلمد مبناسبة 
االفتتاح الناجح ملعرض »الفن في 

احلضارة االسالمية«.
الش���يخ أحمد  هذا وغ���ادر 
العبداهلل مدينة ميالنو االيطالية 
منهيا زيارة مّثل خاللها صاحب 
السمو االمير في افتتاح معرض 

الفن في احلضارة االسالمية.
وكان ف���ي وداع العب���داهلل 
سفيرنا لدى ايطاليا الشيخ جابر 
الدعيج والقنصل العام في مدينة 
ميالنو سامي احلمد على ارض 
مط���ار كبار ال���زوار )بليناتي( 

الدولي.

واآلداب. ويس����تمر املعرض الذي 
فتح ابوابه ابتداء من صباح امس 
الزائرين في ميالنو  امام جمهور 
حتى 30 يناير املقبل ينتقل بعدها 
الى العاصمة النمساوية ڤيينا ثم 

وزمانية للحضارة االسالمية من 
خالل مجموعة تزيد على 350 حتفة 
فنية منتقاة من مجموعة الصباح 
االثرية بدار اآلثار االسالمية التابعة 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون 

والتي اصبحت مثار حديث وفضول 
كبيرين. وقالت الشيخة حصة التي 
التقت مبمثلي وسائل االعالم في 
وقت سابق بهذه املناسبة ان هذا 
املعرض يعبر عن جتليات مكانية 

منتقاة من مجموعة الصباح األثرية في دار اآلثار.. والمعرض يستمر حتى نهاية يناير

أملاس لگل الناس
اشترك مع األنباء واحصل فــــورًا

على موبايل مرصع باألملاس

الــشــروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من 2010/10/3  إلى 2010/11/6 في جريدة األنباء ملدة سنة بقيمة ٢٥د.ك على هدية فورية عبارة عن هاتف نقال EVAL مرصع بأربعة حبات أملاس ذلك وحتى نفاذ الكمية.

�  اليحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له  استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً �  اليحق للمشترك االشتراك بأكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في جريدة األنباء االشتراك في هذا العرض.

لإلشتراك:

24831692 - 24830304 - 24830322
www.alanba.com.kw


