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البابطني مع الفائزين باجلائزةالشاعر عبدالعزيز البابطني يتسلم اجلائزة

جامعة قرطبة تمنح عبدالعزيز البابطين جائزة توما اإلكويني للثقافة
منح���ت جامع���ة قرطبة في 
إس���بانيا جائزة أكادميية رفيعة 
ه���ي جائ���زة »توم���ا االكويني 
للثقافة« لرئي���س مجلس أمناء 
مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود 
البابطني لإلبداع الشعري، الشاعر 

عبدالعزيز البابطني.
ف���ي حفل  وقدم���ت اجلائزة 
أقيم بجامعة قرطبة ضم رئيس 
اجلامع���ة د.خوس���ي مانوي���ل 
رولدان نوجيراس، وعددا كبيرا 
من األكادمييني ووسائل اإلعالم، 
وألقيت بهذه املناسبة كلمة حتدث 
من خاللها د.مانويل عن أهمية هذه 
اجلائزة من الناحية العلمية، وعن 
الدور اإليجابي الذي قام به البابطني 
في جامعة قرطبة، حيث ان هذه 
اجلائزة متنح للشخصيات املتميزة 
حول العالم، خصوصا للذين قدموا 

خدمات علمية للجامعة.
وقال رئيس اجلامعة: كان اللقاء 
األول مع مؤسس���ة البابطني منذ 
اكثر من 5 سنوات عندما عقدت 
التي  املميزة  املؤسس���ة دورتها 
حظيت برعاية خاصة من البالط 
امللكي اإلسباني، ومنذ ذلك التاريخ، 
تابعنا املس���يرة جنبا الى جنب، 
بالتعاون مع املؤسسة، فتم إنشاء 
»كرسي عبدالعزيز سعود البابطني 
للدراسات العربية« الذي تخرج 
في دورات���ه باللغة العربية اكثر 
من 637 طالبا من 7 مس���تويات 
مختلفة، وبرعاية املؤسس���ة، مت 
تنظيم 3 برامج تدريبية للمرشدين 
السياحيني، وعقد الندوة الوطنية 
األولى للغة العربية وهي األولى 
من نوعها في إسبانيا، وسيصدر 
خالل األشهر األولى من 2010 كتاب 
الت���ي قدمت في  جامع لألبحاث 
الدورة باللغة االجنليزية من دار 

نشر أملانية معروفة عامليا.
وأكمل د.خوس���ي: لكن رمبا 
اإلجناز الذي كان له الصدى األوسع 
هو إنش���اء »جائ���زة عبدالعزيز 
سعود البابطني العاملية للدراسات 
التاريخية والثقافية في األندلس« 
مقدمة من املؤسسة حتت اإلشراف 
األكادمي���ي واإلداري والعلم���ي 

جلامعة قرطبة.
وأض���اف: عندم���ا ننظر الى 
هذه اإلجن���ازات في جميع أنحاء 
العالم خالل هذه الفترة الطويلة 
من الزمن، ال يسعنا إال ان نبارك 
للمؤسس���ة على ه���ذه اجلهود، 
وتابع د.خوسي: خلف املؤسسات 
يوجد دائم���ا أفراد يحركون هذه 
املؤسسات، وبفضل عبدالعزيز 
سعود البابطني، تعمل املؤسسة 
بهذه الطريقة التي تثير اإلعجاب 
والتي يحتذى بها، فشغلهم الشاغل 
الثقافة العربية وسبل نشرها في 
العالم. وقال: عالقتنا املميزة عبر 
هذه السنوات مكنتنا من التعرف 

على هذه اإلجنازات العظيمة وعلى 
شخصية عبدالعزيز، حيث ملسنا 
البعد اإلنساني فيه، وأعجبنا ثبات 
كلمته ورساخة معتقداته، وفي 
هذا الصدد ميكن لي ان أؤكد لكم 
البابطني  ان عبدالعزيز س���عود 
اللحظة األولى كسب قلوب  منذ 
اجلميع في جامعة قرطبة فنشعر 
بأنه صديق لنا ونتوجه بالشكر 
واالمتن���ان له عل���ى كل ما قدمه 
ونتمنى جميعا ان يس���تمر هذا 
املثمر وه���ذه الصداقة  التعاون 

املميزة.
من جانب���ه، ألق���ى البابطني 
كلمة ش���كر فيه���ا اجلامعة على 
هذه االلتفاتة، مشيرا الى اهمية 
ان يكرس مفهوم حوار احلضارات 

والثقافات بني شعوب العالم.
وقال: أج���يء إليكم من بلدي 
الكويت، البلد العربي الذي جعل 
من التسامح والتعاون مع اآلخر 
منهجا له، البلد الذي اعتبر الثقافة 
ض���رورة من ض���رورات احلياة 
ووس���يلة إلذكاء روح التفاه���م 

واملودة مع اجلميع.
وأضاف: لق���د أجنزنا الكثير 
في مضم���ار ح���وار احلضارات 
والثقاف���ات، وكانت جتربتنا في 
إسبانيا من افضل وأجنح التجارب 
الت���ي خضناها، فق���د احتضنت 
قرطبة دورتنا عام 2004 وحظينا 
برعاية مميزة من لدن جاللة امللك 
خوان كارلوس الذي منحنا مؤخرا 
وسام االستحقاق املدني من الدرجة 

العالية.
يذكر ان جامعة قرطبة متنح 3 
فروع من جائزة »توما االكويني« 
هي: فرع البح���ث العلمي وفرع 
ملؤسسات القطاع العام املرتبطة 
باجلامعة وف���رع للثقافة والتي 
الشاعر عبدالعزيز  حصل عليها 

سعود البابطني.

شعار املعهد

معهد كامز يقيم 
مشروع صناعة العمل 

التطوعي والخيري 
واالنطالقة من عجمان

ليلى الشفعي
دأب معه���د كامز للتدريب 
النجاة  التابع جلمعية  االهلي 
العمل  اخليري���ة عل���ى ردف 
اخليري والتطوعي بالكفاءات 
وبالدراس���ات الت���ي تصب���و 
الى تفعيل ه���ذا الدور والذي 
يهدف الى حتقيق مبدأ التكافل 

االجتماعي.
فمن هذا املنطلق، يقيم معهد 
كامز بالتعاون مع البنك االسالمي 
للتنمية مشروع صناعة العمل 
التطوع���ي واخليري، ويهدف 
املش���روع ال���ى تنمية وصقل 
مه���ارات العاملني ف���ي قطاع 
العمل التطوعي واخليري في 
العربي واميركا  دول اخلليج 
الالتينية ودول االحتاد االوروبي 

وروسيا االحتادية.
جدير بالذكر ان االنطالقة 
االولى لهذا املشروع ستكون 
عل���ى مس���توى دول اخلليج 
العربي وحتت مسمى »دورة 
التخطي���ط االس���تراتيجي«، 
وستقام انشطتها في جمعية 
االرش���اد االجتماع���ي بامارة 
العربية  عجم���ان باالم���ارات 

املتحدة الشقيقة.
وتخاطب الدورة العديد من 
الشرائح منها رؤساء مجالس 
االدارة واالعضاء ومديرو املكاتب 
ومديرو االدارات وتسعى الى 
حتقيق هدفها السامي وهو صقل 

العمل اخليري والتطوعي.


