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األزياء التراثية الكويتية في مهرجان الثقافة بسنغافورة

60 شاحنة مساعدات لضحايا الفيضانات في مولتان الباكستانية
واصل الفريق امليداني جلمعية الهالل األحمر 
الكويتي بالتعاون والتنس����يق مع سفارتنا 
لدى باكستان توزيع املساعدات اإلنسانية في 
مدينة مولتان في شرق باكستان في منطقتي 

اللبير وباركو.
وقال امللحق الديبلوماسي في سفارتنا لدى 
باكستان نواف العنزي في تصريح صحافي 
عقب توزيع املس����اعدات على أهالي منطقتي 
اللبير وباركو في مدينة مولتان ان 60 شاحنة 
حملت املساعدات الكويتية اإلنسانية شملت 

اخليام واملواد الغذائية والبطانيات.
واضاف: نحن نعمل حثيثا من أجل إيصال 
املساعدات األساسية ألولئك الذين هم في حاجة 
ماسة إليها مشيرا الى انه مت إيصال املساعدات 

الى مدينة مولتان عدة مرات سابقة.
واعرب ع����ن وقوف الكوي����ت الى جانب 
جمهورية باكستان اإلسالمية في مصابها األليم 

الذي يه����دف الى رفع املعاناة عن املتضررين 
وتخفيف آالم أسر ضحايا الفيضانات.

وقال ان جمعية الهالل األحمر اس����تمرت 
بتقدمي الدعم واملساندة للمتضررين في باكستان 
والتي شملت مختلف املجاالت احليوية خاصة 
توفير الغذاء والدواء ووسائل اإليواء وغيرها من 
اخلدمات التي تساهم في تعزيز قدرة املتأثرين 

على مواجهة ظروفهم الصعبة.
من جانبه أكد رئيس بعثة جمعية الهالل 
األحمر الى باكستان مساعد راشد ان جمعية 
الهالل األحمر الكويتي سارعت الى مد يد العون 
للمنكوبني في باكستان اثر الفيضانات والسيول 
التي اجتاحتها، مشيرا الى ان الشاحنات حملت 
على متنها اخليام والبطانيات واملواد الغذائية.
وق����ال ان الفريق امليدان����ي للجمعية كان في 
طليعة مقدمي املس����اعدات اإلغاثية العاجلة 
للمتضررين من الشعب الباكستاني في تنوع 

للمواد اإلغاثية من خيام وبطانيات ومواد طبية 
وغذائية وحظيت بتقدير وشكر باكستاني على 

جميع املستويات.
وأشاد راشد بالتعاون الذي تبديه السلطة 
الباكس����تانية مع قوافل املساعدات الكويتية 
والتسهيالت الالزمة التي تقدمها من أجل وصول 
املس����اعدات الى املناطق املنكوبة واملواطنني 

املتضررين.
وعبر مسؤولون في هيئة إدارة الكوارث 
الوطنية الباكس����تانية في مدينة مولتان عن 
تقديرهم حلرص الكويت على الوقوف دائما 

الى جانب الشعب الباكستاني.
كم����ا أع����رب األهالي عن عظيم ش����كرهم 
الهالل األحمر  وامتنانهم للكويت وجمعي����ة 
على هذه املبادرات الطيبة وحرص الهالل على 
تقدمي املساعدات بشكل متواصل لهم والعمل 

على التخفيف من محنتهم.

شاركت سفارتنا لدى سنغافورة 
في مهرجان الثقافة والتراث الذي 
أقامه املجلس الوطني السنغافوري 
للتراث بالتعاون مع وزارة التربية 

والتعليم السنغافورية.
وأوضح بيان صادر عن السفارة 
امس ان املهرجان يهدف الى اطالع 
الزائرين من العامة وطلبة املدارس 
على ثقافات الدول عن طريق عرض 
االزياء التراثية للدول والشعوب.

وقامت السفارة بعرض مناذج من 
االزياء التراثية الكويتية والتنسيق 
مع طلبة مدرسة »رويس« لتقدمي 
الش����رح اخلاص بطبيع����ة هذه 
بالبيئة  ارتباطها  األزياء وم����دى 

األزياء التراثية الكويتية محط كاميرات املصورينالكويتية.  

الدعيج: نسعى لتكرار معرض الفنون اإلسالمية في إيطاليا

لولوة الصباح تنظم معرضًا فنيًا عالميًا في لندن

نظمت الش����يخة لولوة مبارك اجلابر 
الصباح معرضا فنيا عامليا في وسط لندن 
يضم لوحات ومتاثيل وأعمال مجردة وصور 
فوتوغرافية وأفالما سينمائية راقية ملجموعة 

من الفنانني من مختلف دول العالم.
ويستمر هذا املعرض املقام في »بلغريف 
سكوير« حتى آخر الشهر اجلاري ويشارك 
فيه 11 فنانا من مختلف الدول من الش����رق 
األوس����ط وبريطانيا ونيجيريا وباكستان 

وارمينيا.
وقالت الشيخة لولوة ل� »كونا« انها 
حرصت على اقامة هذا املعرض الهتمامها 
بالفنون واملعارض نتيجة للخبرة التي 
اكتسبتها في الكويت وبريطانيا ودبي 
والقتنائها عددا من االعمال الفنية النادرة. 
واضافت ان املعرض يه���دف الى ابراز 
الفنية ويركز  جوانب مختلفة لألعمال 
على كشف الهوية الثقافية وتأثيرها على 

املجتمعات احلديثة.
وأكدت انها ركزت في انتقائها للمعروضات 
املختلفة على الطابع العاملي للفنون الذي 
يتخطى احلواجز واملسافات حيث ان العالم 

أصبح بالفعل عبارة عن قرية متكاملة.
وبينت ان املجتمعات والثقافات املختلفة 
التي تصورها هذه األعمال الفنية تعكس 
األصالة واملعاصرة وهموم البشر وتطلعاتهم 

نحو غد أفضل.

وذكرت ان املعرض يركز على املوروث 
الثقافي واألفكار املختلفة التي تصدر جوانب 
مختلف����ة من الفكر اإلنس����اني مضيفة ان 
املعرض يحرص على إبراز قصص إنسانية 
من خالل األعمال واللوحات الفنية واألفالم 

عبر فترات زمنية مختلفة.
وقد زار املعرض املئات من محبي الفنون 
واملعارض حيث شهدت األيام األولى أعدادا 

تقدر بنحو 300 إلى 400 شخص يوميا.

أكد سفيرنا في ايطاليا الشيخ 
جابر الدعيج أهمية النجاح املشرف 
ملع����رض »الف����ن ف����ي احلضارة 
اإلس����المية« مبيالنو في توطيد 
التق����ارب الثقافي م����ا يعمق من 
عالقات الصداق����ة والتعاون بني 
الكوي����ت وايطاليا، معلنا وجود 
مس����اع لتكراره في مدن رئيسية 

أخرى.
وقال الشيخ جابر الدعيج في 
تصريح ل� »كونا« »ان من ش����أن 
الذي  الشامل  الفني  هذا املعرض 
ينطلق من الكويت ليتحدث بصوت 
سائر املسلمني أن يسهم في مزيد 
من التق����ارب والتواصل الفكري 
والثقافي بني الش����عبني الكويتي 
وااليطالي بجانب العالقات الرسمية 
املمتازة ويرسخ التعاون الثنائي 

في كل املجاالت«.
وأش����ار الى أن ه����ذا االجناز 
الثقافي حتت إشراف املشرف العام 

لدار اآلثار الشيخة حصة صباح 
السالم وبفضل جهودها الكبيرة 
وما حمل من مقتنيات الدار وحتفه 
التي »تنطق عن نفسها« وتنم عن 
مكنون احلضارة االسالمية بقيمها 
الراقي����ة إمنا ينصب في س����ياق 
احلوار بني الثقافات واحلضارات 
الذي ينادي به اجلانب  واألديان 

الغربي.
وأكد سفيرنا في ايطاليا أن من 
شأن املعرض في إطاريه الزمني 
واملكاني أن يس����مح لعش����رات 
اآلالف م����ن الزوار من أهل مدينة 
ميالنو ومن السائحني االيطاليني 
واألوروبيني لتكوين فكرة أوضح 
عن حقيقة االسالم ووجهه املشرق 
وعن املس����توى الفكري والعلمي 
والفن����ي واالبداعي العظيم الذي 

أنتجته حضارته العظيمة.
وأوضح أن الشرح التاريخي 
والفني املفصل الذي قام به منظم 

البروفيس����ور جوفاني  املعرض 
الفنية  القيم����ة  أب����رز  كوراتوال 
والثقافية والتاريخية لكل قطعة 
معروض����ة مت انتقاؤه����ا بعناية 
الزاخرة  من مجموعة الصب����اح 
وبينها قطع فريدة ونادرة تروي 
في سياقها الزمني مظاهر احلياة 

عبر عصور احلضارة االسالمية 
املمتدة.

وأعرب الشيخ جابر الدعيج عن 
اعتقاده أن هذا احلدث والنجاح الذي 
يحيط����ه يعطي صورة صحيحة 
عن االسالم السمح الداعي للسالم 
والتقدم واالبداع واجلمال لالرتقاء 
بروح االنسان وسلوكه وبانفتاحه 
الدائم على ما خالطه من احلضارات 

والثقافات األخرى.
وأكد في هذا الصدد »أن املعرفة 
احلقيقي����ة بحضارتن����ا وقيمها 
السامية هي مدخل رئيسي للبدء 
في أي ح����وار، إذ ان الثقافة تعد 
األرضية األساسية التي متهد لقيام 
وبناء عالقات جيدة على أس����س 

مستقرة وسليمة«.
واعتبر سفيرنا أن استضافة 
مدينة ميالنو وعمدتها الس����يدة 
ليتيتسيا موراتي ملعرض الفن في 
احلضارة االسالمية الذي بادرت 

ه����ي بالدعوة إلقامت����ه لهو دليل 
التقارب املتواصل  ملموس على 
الذي يعمق من عالقات الصداقة 
والتع����اون املمت����ازة التي تربط 

الكويت وجمهورية ايطاليا.
وقال »اننا نعمل في هذا املنوال 
من أجل االنتق����ال باملعرض الى 
مدن ايطالية رئيسية أخرى حتى 
يسمح إلعطاء فرصة ألعداد أكبر 
من أصدقائن����ا االيطاليني وكذلك 
من السائحني الكثر الذين يزورون 
ايطاليا ملشاهدة املعرض والتعرف 
عل����ى تراثنا االس����المي وجذور 
حضارتن����ا، وهو ما من ش����أنه 
كذلك أن يشجع التبادل واجلذب 

السياحي الذي نصبو اليه«.
وأبدى الش����يخ جابر الدعيج 
إعجابه باملستوى الرفيع والشكل 
الرائ����ع واملمتاز ال����ذي أخرج به 
املع����رض وتنس����يق محتوياته 

الثمينة في تسلسل مقنع.

الشيخ جابر الدعيج

إحدى الصور الفوتوغرافية في املعرض  الشيخة لولوة الصباح
فهد الرجعان

الكويت تستضيف االجتماع الـ 10 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات بدول التعاون

الرجعان: دراسة تطورات نظام مد الحماية التأمينية 
ومشاريع توحيد النماذج وتطوير األنظمة اآللية

العوضي يؤكد أهمية معرض االختراعات الـ 3:
يشكل عالمة فارقة ويعرض أعمال المبدعين

تنطلق الثالث����اء املقبل اعمال 
العاشر لرؤساء اجهزة  االجتماع 
املدن����ي والتأمين����ات  التقاع����د 
االجتماعي����ة ف����ي دول مجل����س 
التعاون لدول اخلليج العربية، الذي 
الثاني  الكويت يومي  تستضيفه 
املقبل حتت  والثالث من نوفمبر 
رعاية وزير املالية رئيس مجلس 
العامة للتأمينات  ادارة املؤسسة 

االجتماعية مصطفى الشمالي.
وأعلن مدير عام املؤسس���ة 
العامة للتأمينات االجتماعية فهد 
الرجعان ان جدول اعمال االجتماع 
الذي س���يعقد في قاعة سلوى 
صباح االحمد بفن���دق مارينا، 
يضم عدة بن���ود اهمها التقرير 
الس���نوي للجنة الفنية الدائمة 
الجهزة التقاعد املدني والتأمينات 
االجتماعية الذي يعرض تطورات 
نظام مد احلماية التأمينية خالل 

العام احلالي.
واض���اف ان تقرير اللجنة 
يس���تعرض عدة موضوعات 
اهمها متابعة فتح احلسابات 
ال���دول االعضاء  البنكية بني 
والدلي���ل الزمن���ي املطل���وب 
التسجيل  الستكمال اجراءات 

 دانيا شومان
أكد نائب مدير عام معهد الكويت لالبحاث العلمية لشؤون االبحاث 
د.نادر العوضي أهمية معرض االختراعات الدولي الثالث، والذي ينظمه 
النادي العلمي الكويتي برعاية سامية لصاحب السمو األمير في الفترة 
م����ن 7 - 9 نوفمبر املقبل وبرعاية إعالمية حصرية جلريدة وتلفزيون 
»الوطن« معربا عن افتخاره بهذا االجناز الذي حققه املعرض بعد جناح 
دوراته السابقة، ليصبح ثاني اكبر معرض لالختراعات بعد معرض جنيڤ 
الدولي لالختراعات.وقال د.العوضي ان اس����تضافة الكويت وتنظيمها 
للمعرض للم����رة الثالثة والذي يجمع العديد من دول العالم، ال ش����ك 
ستشكل عالمة فارقة وحدثا علميا مهما، خاصة انه يجمع مخترعني من 
أكثر من 40 دولة، ويعرض أهم وأحدث االختراعات العاملية، وسيكون 
فرصة ولقاء مثمرا فيما بني املخترعني وأصحاب الشأن، معربا عن أمله 

ان يتم تطوير تلك االختراعات وتأخذ طريقها الى التصنيع.

واالنته���اء للمؤمن عليهم من 
مواطني دول مجلس التعاون 
وكذلك النموذج املوحد املقترح 
من اللجنة والتسجيل وانتهاء 
اخلدمة.واوض���ح ان االجتماع 
سيناقش ايضا التصور اخلاص 
مبيكنة النظام املوحد ملد احلماية 
التأمينية، كما سيس���تعرض 
الرؤساء االحصائيات اخلاصة 
املس���تحقة  باالش���تراكات 
واملسجلني بالنظام املوحد في 

جميع دول املجلس.
وتابع بان االجتماع سيناقش 

ايضا تقرير فريق العمل املكلف 
بوضع آليات وضوابط الترشيح 
لتك���رمي هيئ���ات التأمين���ات 
والتقاعد او الشخصيات العاملة 
في هذا املج���ال، وكذلك تقرير 
فريق العمل املكلف بإعداد تصور 
متكامل م���ن النواحي االدارية 
واملالية والقانونية حول النظام 
املوحد املقترح للتقاعد املدني 

والتأمينات االجتماعية.
وبني ان الرؤساء سيناقشون 
املال���ي  التع���اون  رد جلن���ة 
واالقتصادي في دول املجلس 
بشأن الصندوق االستثماري 
املشترك حول عدم املوافقة على 
منح املزايا التي وضعت شرطا 
لقيام الصندوق االس���تثماري 

املشترك.
اجلدي���ر بالذك���ر ان ه���ذا 
االجتماع الس���نوي سيشارك 
فيه تس���عة رؤس���اء لهيئات 
التأمينات االجتماعية والتقاعد 
املدني في دول مجلس التعاون 
اخلليجي ويبلغ العدد االجمالي 
للوف���ود اكثر من »60 عضوا« 
العامة  ال���ى االمانة  باالضافة 

ملجلس التعاون.

الثنائي األلماني شيمت ورالند قّدما
كالسيكيات باخ وهاندل ولوكير

قدم الثنائي األملاني كريستيان شميت وتتيانا روالند أمسية موسيقية كالسيكية 
في دار اآلثار اإلسالمية. قدم خاللها العديد من املعزوفات العاملية. أقيمت األمسية على 
مسرح مركز امليدان الثقافي )منطقة حولي التعليمية( مساء االثنني املاضي، وتضمن 
برنامج األمسية معزوفات جلوهان، باخ ومتتالية من العزف املنفرد للفلوت، وايضا 
بعض املوسيقى الكالسيكية جلورج هاندل. وجني لوكير. كريستيان شميت.ومت 
العزف على آلتي األرغن والهاربسكورد مع أوركسترا راديو شتوتغارد السيمفوني 
بقيادة سير ردجر نورينغتون، الذي سجل معه أولى سيمفونيات موزارت، ويقوم 
ش����ميت بتدريس املوسيقى في كلية سار للموس����يقى ويقود األوركسترا في عدة 
جامعات بأوروبا والواليات املتحدة والشرق األوسط.أما العازفة تتيانا روالند فهي 
عازفة الفلوت الرئيسية في أوركسترا راديو شتوتغارد السيمفوني، وتقوم بقيادة 

الثنائي األملاني خالل األمسيةوعزف في فصول املوسيقى بأوروبا واليابان والواليات املتحدة.

د.نادر العوضي


