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برعاية مبرة عبداهلل المبارك

الدويس�ان: دعم الروابط بين الكوي�ت وبريطانيا في كل المجاالت

أقامت جمعية الصداقة البريطانيةـ  الكويتية احتفالها السنوي 
ملســــابقة أفضل الكتب اخلاصة بدراسات الشرق االوسط برعاية 

مبرة عبداهلل املبارك الصباح.
وألقى سفيرنا لدى اململكة املتحدة وعميد السلك الديبلوماسي 
األجنبي في لندن خالد الدويسان كلمة بهذه املناسبة أكد فيها مدى 
النجاح الكبير الذي حققته هذه املسابقة في دعم العالقات الثقافية 

بني الكويت واململكة املتحدة.
وقال الدويسان »ان املؤسسات االكادميية والثقافية في بريطانيا 

تترقب هذا احلدث السنوي باهتمام«.
وأضاف »ان املسابقة دخلت عامها الثاني عشر خالل االحتفال 
الذي أقيم أمس األول، وذلك في إطار اجلهود احلثيثة التي تبذلها 
جمعية )الصداقة البريطانيةـ  الكويتية( لدعم الروابط بني البلدين 

في كل املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية«.
ومتت في األعوام السابقة إقامة هذا االحتفال في مختلف اجلامعات 
البريطانيــــة العريقة، إال ان اجلمعية اختارت هذا العام اقامته في 

مقر سفارتنا وسط لندن.
وهنأ السفير الدويسان املؤلفني الذين شاركوا في مسابقة هذا 
العــــام والتي تعكس مؤلفاتهم »مدى عمق وتنوع دراســــاتهم عن 

منطقة الشرق االوسط«.
وحضر االحتفال لفيف من السفراء العرب وسفراء بعض الدول 
االخرى وكذلك شخصيات اكادميية وثقافية بارزة ورجال السياسة 
واالعالم، اضافة الى اركان السفارة لدى اململكة املتحدة، كما شارك 
ايضا الســــفير السابق عبداهلل بشارة منســــق جمعية )الصداقة 

البريطانية ـ الكويتية(.
بدوره ألقى ممثل املبرة الشــــيخ مبارك العبــــداهلل كلمة بهذه 
املناســــبة قدم من خاللها التهنئة للجمعية على اجلهود احلثيثة 
التي تبذلها في ســــبيل إقامة هذه املســــابقة التي أصبحت »معلما 

ثقافيا بارزا هنا«.
وأعلن الشيخ مبارك انه ستطرأ على املسابقة العديد من التغييرات، 
اذ ستشرف عليها »جامعة كامبريدج« العريقة بدال من »اجلمعية 
البريطانية لدراسات الشرق االوسط«، كما ان مسابقة العام املقبل 
التي ستنظم في الكويت ستتوافق مع احتفال الكويت مبرور 50 
عاما على االستقالل و20 عاما على حترير البالد من براثن عدوان 

النظام العراقي البائد.
ولفت الشيخ مبارك الى ان بريطانيا أدت دورا بارزا في هذين 

احلدثني املهمني في تاريخ الكويت.
ويشارك في مسابقة العام احلالي 48 كتابا تركز على دراسات 
الشــــرق االوســــط صدرت في اململكة املتحدة باللغة االجنليزية 
وتتضمن معلومات مختلفة تشمل الفنون واآلداب واآلثار والدين 

والفلسفة والقانون الدولي والتاريخ والسياسة.
وقــــررت جلنة التحكيم التــــي ضمت مجموعة من االســــاتذة 
البريطانيني واألكادمييني البارزين املتخصصني في دراسات الشرق 
االوسط في اجلامعات البريطانية املرموقة اختيار ثالثة كتب للفوز 

مبسابقة العام احلالي بالتساوي.
ومــــن بني الكتب الثالثة التــــي مت اختيارها تناول كتابان منها 
دراستني متخصصتني عن ايران سياســــيا وتاريخيا، أما الكتاب 
الثالث الذي فاز فتطرق الى تأثير القرآن الكرمي في تنوير أوروبا 
الغربية، وذلك من خالل الترجمات املختلفة له هناك باالضافة الى 

موجة العداء ضد االسالم في بعض احلقب التاريخية.
وحصل كل مــــن املؤلفني الثالثة على مبلــــغ ثالثة آالف جنيه 
اســــترليني بالتســــاوي في إطار احلوافز املالية التي تخصصها 

املبرة.
يذكر ان السفير الدويسان يرأس اجلانب الكويتي في اجلمعية، بينما 

يرأس ولي العهد البريطاني األمير تشالز اجلانب البريطاني.

جمعية الصداقة البريطانية � الكويتية احتفلت 
بمسابقة أفضل الكتب الخاصة بالشرق األوسط

السفير خالد الدويسان يلقي كلمتهالشيخ مبارك العبداهلل متحدثا


