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االثنني 30 مايو 2011

جتمع شعبي ملناصرةمحليات
»أحرار سورية« في ديوان الشحومي
ينظم النائب السابق واحملامي أحمد الشحومي جتمعا شعبيا ملناصرة 
»أحرار سورية« وذلك مساء اليوم االثنني بديوان الشحومي بسلوى 
قطعة 4 الشارع األول بجانب ثانوية خالدة بنت األسود.

احلمد يشيد بدور الوفد اإلعالمي ويصفهم بأنهم سفراء الكويت 

العميري: مصر تستحق كل الدعم
أكد سفيرنا بالقاهرة د.رشيد 
احلم���د ان االوض���اع في مصر 
مطمئنة وآمن���ة وان ما تتناقله 
بعض وسائل االعالم من حوادث 
فردية بنوع من التضخيم ليس 
له اساس من الصحة، مؤكدا ان 
مصر اآلن تتمتع بقدر كبير من 
االمن واالمان وهناك سيطرة من 
رجال الشرطة وأكد د.احلمد ان 
الرسمي  الكويت على املستوى 
والشعبي تدعم مصر الن مصر 
تستحق هدا الدعم ووجه احلمد 
دعوة لقضاء االخوة الكويتيني 

اجازتهم في مصر .
جاء ذلك خالل استقباله للوفد 
االعالمي الذي يزور القاهرة مبقر 
سفارتنا بالقاهرة وشدد احلمد 
على ان مصر تستحق الوقوف الى 
جانبها والتعاون معها وخاصة 
في ظل الظروف التي متر بها اآلن، 
مؤكدا ان الكويت تقف صفا واحدا 
مع مصر على جميع املستويات 
الرسمية والشعبية واكد احلمد ان 
الوفد االعالمي يعد سفراء الكويت 
وان تأثيره���م اقوى حيث انهم 
يعملون على املستوى الشعبي 
والرسمي واالنس���اني ورحب 

احلمد بالزيارة واصفا مبادرتهم 
باملهمة اجلليلة، وأكد احلمد ان 
الكويت حكومة وشعبا تقف صفا 
واحدا مع مصر وان الكل وعلى 
جميع املستويات يعمل من اجل 

مصر.
وحول الوضع االمني في مصر 
اكد احلمد ان الوضع في مصر امن 
وان السفارة لم تتلق اي شكاوى 
من الطالب املتواجدين بالقاهرة، 
مشيرا الى وجود وفد من صندوق 
التنمية الكويتي في مصر لدعم 
التعاون على املس���توى  س���بل 
الدعم  االقتص���ادي فضال ع���ن 
اخلاص بالس���والر حيث زودت 
الكويت مصر بكميات كافية منه 
وكشف عن مشروع كبير ستقوم 
به الكويت على الصعيد الرسمي 
يتعلق بكهرب���اء مدينة حلوان، 
معربا عن توقعاته ملزيد من الدعم 
الكويتي ملصر عقب زيارة رئيس 

الوزراء املصري للكويت.
واثنى احلمد عل���ى املبادرة 
الكويتية التي تبناها بيت الكويت 
لالعم���ال الوطنية والدور الذي 
الوف���د االعالمي الكويتي  لعبه 
لدعم وتنشيط السياحة املصرية. 

وضم الوفد عددا من االعالميني من 
صحف الكويت من بينها االنباء 
الوط���ن ومصطفى  وتلفزيون 
ادارة  العوضي عض���و مجلس 
بيت الكوي���ت لالعمال الوطنية 
وتلفزيون الكويت الرسمي  ومن 
جانبه ثمن رئيس الوفد االعالمي 
العميري رئيس بيت  يوس���ف 
الكويت لالعم���ال الوطنية دور 
سفيرنا د.رشيد احلمد، الفتا الى 
ان هذا الدعم ليس غريبا عنه وهو 
ميثل الكويت خير متثيل، مشيدا 
بدعمه الذي اثمر عن جناح تلك 
املبادرة، واع���رب العميري عن 
املة ان يكون قد مثل بالدة بشكل 
رسمي ومتنى ان يكون قد حقق 
الهدف، مشيدا باالستقبال الرائع 
واحلميم على جميع املستويات 
الرس���مية والش���عبية والفنية 
واالدبي���ة الكل قدر تلك املبادرة 
ودعوا الى ان تتخذ الدول العربية 
من مبادرة الكويت مثاال وتقوم 

مبا قامت به الكويت.
واستعرض اجلهود والزيارات 
التي ق���ام بها الوف���د لعدد من 
املسؤولني عن السياحة واملزارات 
التاريخي���ة والس���ياحية لنقل 

صورة حقيقية عن االوضاع في 
مصر، واش���ار الى زيارة الوفد 
ملكتبة االسكندرية مشيدا بالدور 
الثقاف���ي والتنوي���ري للمكتبة 
وكذلك هناك تعاون بني الكويت 
واملكتبة في مجال ترميم الوثائق 
وقامت املكتبة بترميم كثير من 
الوثائق الكويتية. واشار الى ان 
االس���كندرية جاهزة الستقبال 
الس���ياح من االخوة الكويتيني، 
مشيرا الى مشاهدة اعداد كبيرة 
من الس���ياح من االخوة العرب 
معلنا عن استكمال الرحلة ولقاء 
مع محافظ البحر االحمر، وقام 
العميري بإه���داء درع تكرميية 

للسفير احلمد.
وم���ن جانبه اكد د.س���لمان 
العسعوسي نائب رئيس مجلس 
االمناء ببي���ت الكويت لالعمال 
الوطنية عض���و الوفد ان مصر 
حتتاج الى وقفة ومساندة خاصة 
في تلك احلالة التي متر بها، ودعا 
العسعوسي جميع الدول العربية 
الش���قيقة  الوقوف بجانب  الى 
مصر، مؤكدا اهمية الدور الشعبي 

في تلك الفترة.
القاهرة ـ هناء السيد )ناصر عبدالسيد( ٭ يوسف العميري متحدثا للزميلة هناء السيد 

د.رشيد احلمد والزميل مفرح الشمري درع تذكارية للسفير د.رشيد احلمد

الوفد في لقطة تذكارية مع السفير

صناديق تراثية

الكويت تنفي مزاعم عراقية 
بإغالق منفذ العبدلي

معرض ثقافي يستعرض
صناديق كويتية تراثية

اكد مصدر امني انه ال صحة ملا رددته جهات عراقية عن 
اغالق احلدود بني الكويت والعراق، وخاصة منفذ العبدلي 

احلدودي، مؤكدا انه ليس هناك اي شيء من هذا القبيل.
وأضاف ان االمور طبيعية والعالقات جيدة بني البلدين 
واالمور ال تدعو للقلق، مش���يرا الى ان مثل هذه االقاويل ما 
ه���ي اال مزاعم. وقال املصدر ان العمل جار على طبيعته في 

املنافذ احلدودية، وخاصة منفذ العبدلي.
وكانت شبكة اخبار العراق قد روجت ان السلطات الكويتية 
قامت باغالق احلدود متاما بينها وبني العراق ونسبت الشبكة 
الى مصادر عراقية قولها ان الكويت قامت صباح امس باغالق 
حدود العبدلي واعادة جميع املسافرين العراقيني الى بلدهم 
بعد رفض الس���لطات الكويتية ادخالهم. وزعمت الشبكة ان 
شهود عيان قالوا ان السلطات الكويتية تعاملت بصورة سيئة 
مع العراقيني الذين لديهم اقامات رسمية في الكويت ورفضت 
ادخالهم للكويت، وطردتهم بصورة مشينة، وان الكويتيني 
كانوا يتلفظون ضد العراقيني. وكانت وزارة النقل العراقية 
اعلن���ت ان الكويت جمدت اكثر م���ن مليون دوالر للخطوط 
اجلوية العراقية في االردن، في خطوة اثارت غضب اجلهات 
الرس���مية العراقية، ودفعت ببعض االطراف السياسية الى 
التهديد برد »غير متوقع« وقال مستشار وزارة النقل العراقية 
كرمي النوري ان الكويت جمدت مليونا و500 الف دوالر من 
اموال اخلطوط اجلوية العراقية في االردن، مؤكدا ان الوزارة 
ش���كلت جلنة ملتابعة القضية.  من جهته طالب النائب عن 
القائمة العراقية عدنان الدنبوس حكومة بالده برفع القضية 
الى مجلس االم���ن في حال عدم التوصل ال���ى اتفاق، وقال 
الدنبوس: على الكويت ان تفهم ان العراق لن يبقى ضعيفا 
ومستكينا، وعليها مراعاة ما سيئول له املستقبل، وان تأخذ 
مصلحة العراق باالعتبار، الفتا الى ان القصد من انشاء ميناء 

مبارك الكويتي سياسي اكثر مما هو اقتصادي.
فرج ناصر  ٭

داخل كل صندوق )مبيت( حكاية وبني جنبات كل »بشتختة« 
تسكن ريح البحر لتعيد الى الذكريات ذلك الزمن اجلميل الذي 
عاش���ه أهل الكويت في فترة الغوص والتجارة عبر البحار 

حتى اكتشاف النفط وبدء النهضة االقتصادية.
والصناديق و»البش���تختات« ال� 600 التي يعرضها أحد 
هواة اقتناء األثريات في معرض تراثي متخصص يقيمه في 
جسر املارينا مبنطقة الساملية ابتداء من اليوم االثنني وملدة 

3 أسابيع حتوي الكثير من احلكايات والقصص.
وفي هذا السياق قال مدير الصناعات التقليدية بجزيرة 
فيلكا واملش���رف على املعرض الفنان محمد دشتي الذي قام 
بترميم الصناديق لتكون صاحلة لالس���تعمال ل� »كونا« ان 
املعرض س���يكون األول واألكبر الذي تس���تضيفه الكويت 
لعرض هذه الصناديق و»البشتختات« األثرية وهي مقتنيات 
اش���تراها املرحوم سيد اس���ماعيل بهبهاني في الفترة التي 

سبقت اكتشاف النفط.
واضاف دش���تي ان كل صندوق من تلك الصناديق كان 
مملوكا إلحدى األسر الكويتية السيما ان الصندوق )املبيت( 
كان هدية املعرس للعروس اما »البشتختة« فكانت الصندوق 
الذي يضم ما يس���تعمله الطواش او تاجر اللؤلؤ في عمله 
لوزن اللؤلؤ وتصنيفه. وذكر ان املعرض يضم 600 صندوق 
مصنوعة من خشب »الساي« او »السيسم« ومن كل املقاسات 

مبينا ان املعروضات ستكون للبيع بأسعار مناسبة.


