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حضور ديبلوماسي تهنئة باملناسبة

الخالد: اجتماع قريب في القاهرة لمتابعة قرارات القمة االقتصادية
السفير الهولندي خالل االحتفال بعيد ميالد الملكة: عالقاتنا ممتازة مع الكويت وفي تطور مستمر

بيان عاكوم
كشف مدير االدارة االقتصادية في وزارة اخلارجية 
السفير الشيخ علي اخلالد ان هناك اجتماعا سيعقد 
قريبا في القاهرة وسيناقش متابعة قرارات القمة 
االقتصادي����ة، الفتا ال����ى ان اب����رز املواضيع التي 
ستناقش هي اجلمارك وربط النقل اجلوي والبحري 
وكذلك مش����روع املنطقة احلرة التجارية العربية 

املشتركة.
وقال اخلالد خالل مشاركته االحتفال الذي اقامته 
الس����فارة الهولندية مبناسبة االحتفال بعيد ميالد 
امللكة وحضره حشد من اعضاء السلك الديبلوماسي 
ان العالقات مميزة بني الكويت وهولندا، مش����يرا 
ال����ى ان التعاون االقتصادي ممت����از بني اجلانبني 
وكذلك التبادل التجاري، مشيدا بالدور الذي تقوم 
به اللجان املشتركة. واعتبر ان التعاون االقتصادي 
في تطور مستمر، مشيرا الى الزيارة التي قام بها 
وزير النفط السابق في الكويت الى هولندا وكذلك 

القطاع اخلاص مثنيا على دور شركة شل املوجودة 
في الكويت. 

ومن جهته قال السفير الهولندي تون بون فون 
خوسيه »اجلميع يعلم ان العام املاضي كان حزينا 
جدا بسبب احلادث املؤسف الذي تعرضت له امللكة 
في مثل هذا اليوم وراح ضحيته 4 من الهولنديني« 
وشكر السفير الهولندي اهلل على حياة امللكة معبرا 

عن سعادته باالحتفال دون حدوث مكروه ما.
كما شكر اخلالد على حضوره ومشاركته، الفتا 
الى عمق العالقات الكويتية � الهولندية والتي وصفها 
باملمتازة والبناءة على مختلف األصعدة. وقد اعلن 
السفير الهولندي عن عدد من النشاطات ستبدأ بها 
السفارة الشهر املقبل منها امسية موسيقية وعرض 
تقدميي عن الدراس����ة في هولندا الى جانب ورشة 
العم����ل االقليمية الدارة العمال����ة الوافدة في دول 
مجلس التعاون اخلليجي وكذلك معرض الس����فر 

الدولي وندوة حول التنوع البيولوجي.

متابعة من احلضور
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جامعة سيناء توقع بروتوكول تعاون 
مع »جائزة البابطين لإلبداع الشعري«

مصر )العريش( -  هناء السيد
بحضور وزير التعليم العالي املصري د.هاني 
ه���الل ووزير التربية والتعلي���م د.احمد زكي 
بدر ومحافظ ش���مال سيناء اللواء مراد موافي 
ورئيس جامعة سيناء احتفلت مؤسسة جائزة 
البابطني لالبداع الشعري  »عبدالعزيز سعود 
بتخريج الدورة االولى لطالب جامعة س���يناء 
SU في علم العروض وتذوق الشعر ومهارات 

اللغة العربية.
واعرب رئيس مؤسسة البابطني عبدالعزيز 
سعود البابطني عن سعادته بابناء سيناء والطالب 
الذين التحقوا بالدورات مما يدل على ادراكهم 
الهمية اللغ���ة العربية واحلفاظ عليها وكذلك 

اهمية العلم واملعرفة.
مش���يرا الى ان تلك الدورات التي تقوم بها 
املؤسس���ة في معظم دول العالم من شأنها ان 
تعزز اللغة العربية وحتافظ على الهوية العربية 
واوضح ان ملصر مكانة خاصة لدى قيادة الكويت 
وشعبها ونظرا لتلك العالقات الوثيقة خاصة 
في مجاالت االدب والشعر والثقافة ذكر البابطني 
ان دورة الشعر والعروض لطالب جامعة سيناء 
ضمت 70 خريجا، وقال لقد اقيمت هذه الدورات 
في محافظات االسكندرية والبحر االحمر واالقصر 
والقاهرة ومرس���ى مطروح وغيرها لتحقيق 
التوازن وكذلك االنتشار لتعم الفائدة على جميع 
الطالب في كل محافظات مصر جنوبها وشمالها 
واشار الى ان ارض سيناء الغالية تستحق منا 
كل التقدير فهي ارض البطوالت التي استشهد 

عليها ابناء الكويت ومصر.
واشاد البابطني بجامعة سيناء تلك اجلامعة 
احلديثة التي حتتضن اكثر من 35 الف طالب 
وطالبة من بينهم ابناء الكويت ودول مجلس 
التعاون اخلليجي وما توفره من علوم حديثة 
ومن س���كن للطالب داخل اجلامعة مما يوفر 
اجلهد واملال وكذلك موقعها املتميز على شاطئ 

العريش.
واشاد وزير التعليم العالي د.هاني هالل مبا 
شهده من دور تنموي معرفي جلائزة البابطني 

داعيا كل املؤسساتل ان حتذو حذوها لالرتقاء 
باللغة العربية ولعودة االهتمام بالشعر وعلومه 
واشار الى ان مشاركته في احتفاالت اجلائزة 
في جامعة س���يناء اثلجت صدره واكدت له ان 

لغتنا العربية مازالت بخير.
واعرب وزير التربية والتعليم د.احمد زكي 
بدر عن س���عادته بهذا االهتمام الذي يأتي من 
دولة شقيقة وهي الكويت، مشيرا الى انه شهد 
بالقاهرة مؤخرا املهرج���ان الكويتي في مصر 
والذي يضم مؤسس���ات ووزارات الكويت مما 
يؤكد ارتباط الش���عبني واك���د الوزير تقديره 
لدور مؤسسة البابطني، مشيرا الى دعمه لتلك 
االدوار التي تقوم بها لالهتمام بتراثنا وعروبتنا 
ولغتنا العربية مشيدا باالنتشار العاملي الذي 
حققته اجلائزة وخاصة في االندلس ومن خالل 
املميزة  البابطني واصداراتها  مس���يرة جائزة 
خاصة معاجم رواد الش���عر العربي وهذا امنا 
يدل على عروبة صاحب املؤسس���ة ووطنيته 

ونحمل له كل التقدير والشكر.
من جانبه اشاد محافظ شمال سيناء اللواء 
مراد محمد موافي باجلهد الكبير الذي تقوم به 
مؤسس���ة البابطني في حركة الثقافة العربية 
واالس���المية وتفعيل التواصل ب���ني املثقفني 
والشعراء والتقريب بني احلضارات داعيا رجال 
االعمال العرب الى تخصيص جزء من اعمالهم 
خلدمة الثقافة العربية واالقتداء مبسيرة املؤسسة 
في رعايتها لطالب العلم واملعرفة وتش���جيع 
التواصل بني الش���عراء واهتمامها بالدراسات 

االدبية والنقدية والتاريخية.
وبدوره اشاد د.اس���امة راتب نائب رئيس 
جامعة سيناء لشؤون التعليم والطالب بدور 
املؤسسة، مشيرا الى ان اجلامعة وقعت بروتوكول 
تعاون بينها وبني جائزة البابطني ملا ش���هدته 
من جدية وعاملية املؤسسة معربا عن تقديره 
 su لصاحب املؤسس���ة الختيار جامعة سيناء
لتلك الدورات، مشيرا الى التعاون الذي سيظل 
مستمرا مع املؤسسة لتخريج طالب يحملون 

رسالة احملافظة على لغتنا اجلميلة.

عبدالعزيز البابطني خالل االحتفال بتخريج طلبة جامعة سيناء


