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«جدارية فنية» تعكس العالقات الكويتية ـ األميركية
أسامة دياب

حضــر القائــم باألعمــال 
األميركي جيمس هولتسنايدر 
حفل إزاحة الستار عن جدارية 
فنيــة أقيــم مســاء اخلميس 
املاضي بالشراكة مع أكادميية 
لوياك للفنون األدائية (البا) 
الوطنــي للثقافة  واملجلــس 
واآلداب والفنــون في متحف 
الفن احلديث. هذه اجلدارية 
املمولــة مــن قبــل الســفارة 
واملعنونة «الواليات املتحدة 
مــن  عامــا   ٦٠ والكويــت: 
الصداقة»، قد سلطت الضوء 
على ستة عقود من العالقات 

الثنائية بني البلدين.
وبهذه املناسبة، قال القائم 
باألعمال جيمس هولتسنايدر: 
«لقد صممت هــذه اجلدارية 
على شكل (كوالج) لتسليط 
الضوء على التاريخ املشترك 
ألميركا والكويت عبر العقود. 
وكجــزء مــن جهــد أوســع 
لالحتفال بشهر تاريخ املرأة 
في مــارس، يســتعرض هذا 
العمل الفني املساهمات املهمة 
للمــرأة في مجــاالت التنمية 
لكال البلدين، مثل مساهمات 
احلقوقيــات  الناشــطات 
البــارزات، وشــهيدات حرب 
اخلليج األولى، وشخصيات 
مهمة أخرى». وقد أجنزت هذه 
اجلدارية بتعاون مشترك بني 
املواهب األميركية والكويتية، 
حيث تشــارك في تصميمها 
كل مــن عضو مجلــس إدارة 
الفنون  «البا» ورئيسة قسم 
التشــكيلية فــي األكادميية، 
الفنانة أميرة بهبهاني، ومديرة 
القسم زينة دبوس، واألستاذ 
املشــارك في فن األســتوديو 
وتصميم الغرافيك في اجلامعة 
األميركية في الكويت ويليام 
ج. أندرسن. وقدم هولتسنايدر 
الشكر لكل الفنانني املشاركني 
في تصميــم اجلدارية قائال: 
«لقد أتى عملكم اجلاد ثماره. 
إبداعكم وموهبتكم،  بســبب 
لدينا اآلن جدارية فنية رائعة 
تعكس بشــكل فعال العالقة 

القســم  بهبهانــي، ومديــرة 
زينة دبــوس، أن «اجلدارية 
استغرقت ٣ أشهر من العمل 
املتواصل، بحيث قمنا باألبحاث 
الالزمة على مدى شهر ومتكنا 
من إجناز اجلدارية في غضون 
شهرين، مبعدل ٤ إلى ٦ ساعات 
يوميا، على مــدى ٥ أيام في 
األســبوع». وأشــارتا إلى أن 
«الرموز التي مت اســتخدامها 
في اجلدارية متحورت حول 
الفن املعماري الذي يلعب دورا 
مهما في العالقــة التاريخية 
بني أميركا والكويت، وحول 
النســاء الرائدات الكويتيات 
واألميركيات. ومن بني النساء 
الكويتيات اللواتي مت عرضهن 

على اجلدارية أبطال وشهداء 
حــرب اخلليــج عــام ١٩٩١». 
وتابعت الفنانتان: «ومن بني 
الكويتيني  السياسيني  القادة 
واألميركيــني البارزين الذين 
ظهروا في اجلدارية، الشــيخ 
الســالم الصبــاح،  عبــداهللا 
مؤسس الكويت احلديثة بعد 
استقاللها عام ١٩٦١، باإلضافة 
إلى الرئيس األميركي جورج 
بــوش األب الــذي نــال حب 
الشــعب الكويتــي لقيادتــه 
حرب اخلليــج عام ١٩٩١. كما 
تضمنت اجلدارية رسالة من 
أطفال كويتيني يشكرون فيها 
الرئيــس بــوش على حترير 

الكويت».

موَّلتها السفارة األميركية ونفذت في متحف الفن احلديث بالتعاون بني مواهب من كال البلدين

بدر الدويش وجيمس هولتسنايدر وعدد من احلضور

جدارية «الواليات املتحدة والكويت: ٦٠ عاما من الصداقة»

اخلاصة بــني بلدينا لألجيال 
القادمــة». مــن جهتــه، رأى 
األمــني العام املســاعد لقطاع 
الفنون فــي املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب، د.بدر 
الدويش أن «اجلدارية عبرت 
عن عمق العالقات الكويتية - 
األميركية، وقيمة هذه الصداقة 
والعالقة املتجذرة ومكانتها من 
خالل الثقافة والفنون واآلداب، 
مبا يجســده هذا املســار من 

مسار مواز للديبلوماسية».
متصــل،  ســياق  وفــي 
عضــو  مــن  كل  أوضحــت 
مجلس إدارة «البا» ورئيسة 
قســم الفنون التشكيلية في 
األكادمييــة، الفنانــة أميــرة 

شبير: فرص استثمارية واعدة للكويتيني في باكستان
أسامة دياب

باألعمــال  القائــم  أكــد 
الباكستاني فيصل مجيد ان 
اليوم الوطني لبالده مناسبة 
غاليــة وعزيزة علــى قلوب 
الباكســتانيني حول  جميــع 
العالم، الفتــا إلى ان حضور 
املئات من أبناء اجلالية املقيمة 
في الكويت للمشاركة في هذه 
الذكرى خير دليل على ذلك.

وأعــرب في تصريح على 
هامش حفل أقامته مجموعة 
من رجال األعمال الباكستانيني 
الـــ ٧٥  الذكــرى  مبناســبة 
الســتقالل باكستان بحضور 
املئــات مــن أبنــاء اجلاليــة، 
عــن شــكره لرجــال األعمال 
الذيــن قاموا  الباكســتانيني 
بعمل هــذه احلفلة والتنظيم 

الرائع لها.
بــدوره، قال مديــر مركز 

غير مسبوقة في ظل تعاون 
السلطات العليا بشكل كبير 
مما دفع لرفع معدالت التجارة 
البينية بني الكويت وباكستان. 
وكشف عن وجود العديد 
الفــرص االســتثمارية  مــن 
الواعدة متاحة لرجال األعمال 
باكســتان  فــي  الكويتيــني 

مبختلف املجاالت من البنية 
الزراعة  التحتية وقطاعــات 
والصناعة والسياحة، الفتا إلى 
صعوبة استخراج التأشيرات 
التجاريــة لرجــال األعمــال 
الباكســتانيني للتعرف على 
املتاحة  الفرص االستثمارية 

لهم في الكويت.

القائم باألعمال الباكستاني فيصل مجيد وعدد من احلضور يقطعون كعكة االحتفال

الباكستاني لألعمال  الكويت 
حافظ محمد شــبير ان بالده 
ذات الـــ ٢٢٥ مليــون مواطن 
متكنت من التطور واالعتماد 
على نفســها على الـ ٧٥ عام 
املاضية، الفتا إلى أن التعاون 
التجاري بني رجــال األعمال 
لــدى البلديــن يشــهد طفرة 

سفير بنغالديش: حريصون على تعزيز العالقات 
مع الكويت في جميع املجاالت

أسامة دياب

أكد ســفير بنغالديــش لدى البالد 
اللواء ام دي عشيق الزمان عمق ومتانة 
العالقــات البنغالدشــية - الكويتية، 
مشــيدا بعالقــات الصداقــة واألخوة 
العميقة والتاريخية التي جتمع البلدين 

الصديقني.
وتابع: خالل حفل استقبال أقامته 
الســفارة مبناســبة العيــد الوطنــي 
والذكرى الـ ٥١ لالستقالل بحضور وزير 
األشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب 
علي املوسى، أن شعب بنغالديش سيظل 
ممتنا للكويت كونها أول دولة خليجية 
اعترفت ببنغالديش بعد اســتقاللها، 
ومنــذ ذلك احلني حافــظ البلدان على 
تواصل استراتيجي مستمر ومستدام 
في الشؤون الديبلوماسية واالقتصادية 

والثقافية.
وأضاف: مع مرور الوقت، تطورت 
العالقات وتعززت في شــتى مجاالت 
التعاون الثنائي، وأصبحت بنغالديش 
شريكا مشتركا للكويت ضد العدوان 
على أراضيها حتــى التحرير في عام 
١٩٩١. ومنذ عام ١٩٩١ حتى اآلن، ساهمت 
الوحدة العســكرية البنغالديشية في 
الكويت بأكثر من ٥٠٠٠ عضو بشــكل 

فعال.
وأشــار إلى أن حكومة بنغالديش 
تلتزم مبواصلة تعزيز العالقات الثنائية 
مع الكويت في جميع املجاالت، موضحا 
أن الكويت شريك تنموي لبنغالديش 
في منطقة اخلليج من خالل الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
ووكاالت أخرى، مشددا على أنه في ظل 
القيادة الديناميكية لصاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد والقيادة 
احلكيمة لرئيسة وزراء بالده الشيخة 
حســينة، فإن العالقــات الثنائية بني 
البلدين الصديقني ســتصل إلى أعلى 

مستوى.
وعبر عــن عميق امتنانه لصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد 
واحلكومة وشعب الكويت على دعمهم 
املستمر للمواطنني البنغالديشيني الذين 

وأشار إلى أن بالده رغم كونها دولة 
ذات كثافة ســكانية عالية، فقد قدمت 
بنغالديش منوذجا فريدا لإلنسانية في 
العالم من خالل إيواء ماليني الروهينغا، 
مواطني ميامنار النازحني قسرا الذين 
تعرضوا للتعذيب والترحيل القسري 
من ميامنار، فبنغالديش تؤمن باحلل 
السلمي لهذه املشكلة. ونشكر حكومة 
الكويت علــى دعمها الصادق في هذه 
القضية اإلنســانية، كمــا ندعو األمم 
املتحدة واملجتمع الدولي، مبا في ذلك 
ميامنار، إلى اتخاذ تدابير مبكرة وفعالة 
إليجاد حل دائم لهذه املشكلة وعودة 
اجلميع إلــى أرضهم األصلية ميامنار 

بكرامة وأمن وأمان.

يعيشون في الكويت.
وبالعودة للمناســبة، أوضح عيد 
استقالل بنغالديش والعيد الوطني لهذا 
العام يحمل أهمية كبيرة ألن االحتفال 
بهذا اليوم التاريخي في «عام مجيب»، 
يصــادف الذكرى املئويــة مليالد والد 
األمة البنغالية بنغاباند والشيخ مجيب 

الرحمن.
وتابع: ان حكومة بنغالديش دأبت 
على التمســك بسياســتنا اخلارجية 
«الصداقة للجميع واحلقد جتاه ال أحد» 
يســعدنا إبالغكم بــأن بنغالديش في 
الوقت احلاضر هي أكبر الدول املساهمة 
بقوات في العالم حتت اخلوذة الزرقاء 
في مهمة األمم املتحدة حلفظ السالم.

خالل حفل استقبال أقامته السفارة مبناسبة العيد الوطني والذكرى الـ ٥١ لالستقالل

م. علي املوسى مشاركا سفير بنغالديش اللواء ام دي عشيق الزمان وحرمه قطع كعكة االحتفال

حضور ديبلوماسي وشعبي في االحتفال

سفير پولندا: العالم كله يساند أوكرانيا في محنتها
أسامة دياب

الپولنــدي  أكــد الســفير 
لدى البالد بافيل ليهوفيتش 
أهمية مساندة بالده لالصدقاء 
واجليران، معربا عن سعادته 
النطــالق حفل دعــم اجلالية 
الپولنديــة ألوكرانيا من بلد 
االنسانية. وقال ليهوفيتش 
في تصريحــات للصحافيني 
على هامش احلفل املوسيقي 
اخليري الذي اقامته السفارة 
الپولنديــة لدعــم الشــعب 
االوكرانــي بعد مرور شــهر 
على األزمة: جنحنا في جمع 
بعض املوسيقيني الپولنديني 
الذيــن عزفوا  واألوكرانيــني 
مجموعــة مــن املقطوعــات 
املوسيقية والقصائد الشعرية 
البولندية واالوكرانية كرمز 
للمســاندة وتعبيرا عن دعم 
صمــود الشــعب األوكراني، 
موضحا ان العالم كله يساند 
اوكرانيا فــي محنتها، مثمنا 
موقف الكويت أميرا وحكومة 
وشعبا. وعن اجتماع ٢٠ من 
السفراء املعتمدين لدى البالد 
مع وزير اخلارجية الشــيخ 
د.أحمد الناصر، قال: سعداء 
بدعم احلكومة الكويتية ووزير 
اخلارجية الهتمامه واجتماعه 
مع الســفراء لبحث القضية 
ذات االهتمام املشترك وكيفية 
تقدمي املســاعدات االنسانية 
ملستحقيها وهذا ليس غريبا 
علــى الكويــت التي تســاعد 

وعمــا اذا متــت مناقشــة 
موضوع الالجئني االوكرانيني 
مــع اجلانــب الكويتي خالل 
االجتمــاع: قال ليس في هذه 
املرحلــة ألن اجلهود الكبيرة 
التي يبذلهــا املجتمع الدولي 
إليصال املساعدات للمتضررين 
الزالت جارية لذلك يجب علينا 

أن ننتظر.
الســفير  بــدوره، أشــاد 

البــالد  لــدى  االوكرانــي 
د.أوليكساندر باالنوتسا بدعم 
الكويت حكومة وشعبا لبالده، 
مثمنا الدعم الذي حظي به من 
اعضاء الســلك الديبلوماسي 
املعتمدين لدى البالد والذين 
أعربــوا عــن دعمهــم الكامل 
لبالده، مشــيرا الــى انه من 
بداية االزمة وهو على اتصال 
دائم بشــكل يومي مع سفراء 
الــدول االصدقــاء واحللفاء. 
واضــاف باالنوتســا: شــكرا 
الكويــت، شــكرا ملســاعدتها 
ودعمها، وشكرا للهالل االحمر 
واالصدقاء الذين ال مير يوما 
دون أن يأتوا السفارة تعبيرا 
عن دعمهم وتعاطفهم لنا نساء 
ورجاال واطفاال، الفتا الى ان 
العديد مــن احملللني توقعوا 
ســقوط اوكرانيا خــالل ايام 
الروســي  الغزو  قليلة جراء 
اال ان الشعب االوكراني اظهر 
معدنــه احلقيقي وبعد مرور 
شهر من العدوان مازال صامدا 
في وجه املعتدي، مشيرا الى 
أن ســر قــوة اوكرانيا يكمن 
في وحدة شــعبها ومتاسكه، 
مشــددا علــى أنه علــى يقني 
أنها بالده ســتنتصر بفضل 
سواعد ابنائه. وأشار الى أن 
احلفل املوســيقي الذي اقامه 
السفير الپولندي يشارك فيه 
موسيقيون اوكرانيون بجانب 
نظرائهم الپولنديني للتعبير 
عن تعاطفهم ودعمهم لصمود 

الشعب االوكراني.

خالل حفل موسيقي نظمته السفارة الپولندية بالكويت لدعم اجلانب األوكراني

(ريليش كومار) سفراء پولندا وأملانيا وأوكرانيا خالل احلفل 

جانب من احلفل املوسيقي

املتضررين من جراء الكوارث 
الطبيعية واحلروب، مشيرا 
إلــى موقف بالده الصارم من 
األزمة، الفتا إلى أنه من تقاليد 
الشعب الپولندي تقدمي الدعم 
واملساعدة للشعوب املتضررة 
وأن يفتحوا قلوبهم للجميع، 
كاشــفا عن وجــود أكثر من 
٢ مليون الجــئ أوكراني في 

بالده اآلن.

سفارة نيبال نّظمت «حملة التبرع بالدم»
أسامة دياب

في إطار االحتفال بالذكرى 
الـــ٥٠ لتأســيس  اخلمســني 
الديبلوماســية بني  العالقات 
نيبال والكويت، نظمت سفارة 
نيبال بالتعــاون مع اجلالية 
النيباليــة فــي الكويت حملة 
للتبــرع بالــدم في بنــك الدم 
املركزي، حيث قام مســؤولو 
الســفارة وعــدد كبيــر مــن 
النيباليني املقيمني في الكويت 
بالتبرع بالدم في تلك املناسبة 
ولقــد حضر احلملــة الوكيل 
املساعد للشــؤون الفنية في 
وزارة الصحة د. عبدالرحمن 
املطيري ومدير خدمات إدارة 
نقــل الــدم د. رمي الرضــوان 
واملستشار بوزارة اخلارجية 

والتي تقوم على أســاس من 
التفاهم والصداقة والتعاون، 
مشيدا بتطور العالقات الثنائية 
بني البلدين على كافة األصعدة 
ومختلــف مجــاالت التعاون. 
وتقــدم بخالــص الشــكر إلى 

حكومة الكويت وخاصة وزارة 
الصحة والقائمني على بنك الدم 
ووزارة اخلارجية إلتاحة مثل 
هــذه الفرصــة لتنظيم حملة 
التبــرع بالــدم علــى دعمهــم 
ومشاركتهم في هذه املناسبة.

السفير دورجا بهانداري وعدد من أبناء اجلالية النيبالية وعدد من طاقم بنك الدم

صالح الصرعاوي.
بــدوره، وصــف ســفير 
جمهوريــة نيبال لــدى البالد 
العالقات  دورجــا بهانــداري 
النيباليــة ـ الكويتيــة والتي 
تأسســت عــام ١٩٧٢ بالودية 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

العبداهللا: الكويت متّول بناء نصب تذكاري
في واشنطن لعمليتي «عاصفة» و«درع» الصحراء

واشــنطن ـ كونــا: أعلن 
سفيرنا لدى الواليات املتحدة 
الشيخ سالم العبداهللا أمس، 
أن الكويت ســتكون املانح 
املالي الرئيسي لبناء النصب 
التذكاري لعمليتي عاصفة 
الصحــراء ودرع الصحراء 
في قلب العاصمة واشنطن.
وقــال العبــداهللا، خالل 
إطــالق مشــروع النصــب، 
«بينمــا نحتفــل بالذكــرى 
احلاديــة والثالثني لتحرير 
الكويــت فإننــا هنــا اليوم 
لالحتفال بإطالق املشــروع 
اخلــاص للغايــة الذي طال 
انتظاره لنا جميعا.. النصب 
التذكاري لعاصفة  الوطني 
الصحراء ودرع الصحراء».

وأضاف: «تفتخر الكويت 
بكونها املانح الرئيسي لبناء 
هذا النصب التذكاري»، الفتا 
إلى «أن مساهمتنا تنبع من 
رغبتنــا القوية فــي تقدير 
الرجال والنســاء  وتكــرمي 
الذين وقفــوا بحزم وعدالة 
على اجلانــب الصحيح من 
الثمــن  التاريــخ ودفعــوا 
النهائي لتحرير الكويت من 

عدوان صدام حسني».
وأكــد أن «هؤالء الرجال 

القائم  احلقيقية والتحالف 
بني الكويت والواليات املتحدة 
وهو حتالف مت تثبيته بالدم 
والعرق والدموع». وأشــار 
إلى أنه من املتوقع االنتهاء 
من النصب التذكاري في عام 
٢٠٢٣، حيث «سيأخذ مكانه 
الصحيح بني جميع النصب 
التذكارية الرائعة األخرى».
من جانبه، قال الرئيس 
التنفيــذي ورئيس النصب 
التــذكاري لــدرع الصحراء 
وعاصفة الصحراء سكوت 
ستامب «هذا التعهد الكرمي 
والسخي للغاية يضمن أن 

األهمية التاريخية لعمليتي 
درع الصحــراء وعاصفــة 
الصحراء ســتظل محفورة 
إلــى األبد وبشــكل بارز في 

تاريخ العالم».
وأعــرب ســتامب عــن 
امتنانــه «لصاحب  خالص 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وقيادة الكويت وكذلك 
السفير سالم العبداهللا على 
دعمهم الراسخ لهذا النصب 
التذكاري وعلى إحياء الذكرى 
واألحداث واألشخاص واإلرث 
الدائــم مبــا ســيحيي هــذا 

النصب التذكاري».

تقديراً وتكرمياً ملن وقفوا بحزم وعدالة بجانب احلق الكويتي الصحيح

الشيخ سالم العبداهللا وسكوت ستامب وعدد من الشخصيات في موقع النصب التذكاري

الكويــت  مــن  والنســاء 
والواليــات املتحــدة ودول 
التحالف األخرى يستحقون 
أن يكون لهم مكان يكرمهم 
القادمة»،  وتتذكره األجيال 
معتبــرا أن «قصتهم يجب 
أن تــروى مــرارا وتكــرارا 
وهذا هــو بالضبط الغرض 
من هذا النصب التذكاري». 
وصرح العبداهللا لـ «كونا» 
في هذه املناسبة، بأن «هذا 
النصب التذكاري املهم جدا 
سيبقى إلى األبد شاهدا على 
قيم أميركا في دعم احلرية 
والشــهادة علــى الصداقــة 


