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كاتب أسترالي يوثق تاريخ الكويت البحري

السفير األسترالي غلني ميلز توثيق لتاريخ الكويت البحريعبداهلل معرفي راعي املعرض

قيادة آمنة في البحر

صورة ألحد البحارة الكويتيني في املاضي

قـال الســـــــفيـر االســـــتـرالي لـدى الـكـويت غـلين 
مـيــلز ان مـعــــرض الـصور الفـوتـوغـرافـية المــأخوذ 
من كتاب »أبناء الـســـــندبـاد« يظهـــــر ان العالقات بين 
الشـعبين الكويتي واالسترالي تاريخية ومرت بمستويات 

عديدة.
وأضاف الســــفير ميلز لـ »كونا« فــــي أعقاب افتتاح 
المعرض الفوتوغرافي للكاتب والمغامر االسترالي آالن 
فلييرز يصف فيه رحلته على متن بوم كويتي )البيان( 
عام 1938-1939، ان هذا المعرض الذي تقدمه الســــفارة 
كرمز للعالقات التاريخية الوثيقة بين استراليا والكويت 

يعتبر »فرصة مميزة ورائعة«.
وذكر ان الصورة التقليدية المعروفة للكويتيين عن 
استراليا مرتبطة بأنها المورد الرئيسي لألغنام الجيدة 
ولكن هذا المعرض يبين ان العالقات بين البلدين تعود 

إلى القدم على جميع المستويات.
وأضاف ميلز ان هذه العالقات الثنائية توثقت خالل 
االحتالل العراقي للكويت عام 1990 وتجلت بمشــــاركة 
اســــتراليا في التحالف الدولي لتحريــــر الكويت ومنذ 
التسعينيات يقصد الطلبة الكويتيون استراليا لمواصلة 
دراساتهم األكاديمية وهي خطوة زادت من توطيد العالقات 

التي هي أصال وثيقة.
من جهته قال راعي المعرض الذي يقام في المتحف 
البحري بفندق »راديســــون بلو« رجل األعمال عبداهلل 
معرفي لـ »كونا« ان هذا المعرض امتداد للعالقات اإلنسانية 
والثقافية التي تربط الكويت بالعالم اجمع وليس فقط 

باستراليا.
وأضاف »مصور استرالي أتى الى الكويت في الثالثينيات 
وتمكن من توثيق هذه الفترة المهمة من تاريخ الكويت 
البحري، وهــــو برهان حي لوضع الكويــــت التاريخي 

والتجاري في القدم«.
وذكــــر معرفي ان »العالقات اإلنســــانية ال تشــــكلها 
الحكومات بل الشــــعوب وهذا ما بينه فلييرز من خالل 
اجتيازه هذه المســــافة البعيدة عن مسقط رأسه بغية 

تجربة الحياة اليومية للكويتيين«.

 صدر عن مكتبة البابطني املركزية للشعر العربي العدد السابع من سلسلة 
»نوادر النوادر من الكتب« التي تقتنيها مكتبة عبدالكرمي سعود البابطني.

وحتتوي هذه السلسلة الواقعة في 240 صفحة من احلجم الكبير مع طباعة 
عالية اجلودة على تعريف واف لنوادر الكتب التي تعد من أبرز مصادر احلياة 

غالف الكتاباملعرفية بفروعها كافة، األدبية والعلمية والفلسفية والفقهية.
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