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األمير هنأ العراق باستعادة املوصل: نسأل اهلل أن يعم األمن واالستقرار
كل ربوع العراق وأن يحقق للشعب كل ما يتطلع إليه من رقي وتقدم وازدهار

بعــث صاحــب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقيتي تهنئــة إلى أخيه 
الرئيــس د.فــؤاد معصوم 
رئيــس جمهوريــة العراق 
الشقيق وأخيه دولة الرئيس 
حيدر العبادي رئيس مجلس 
الوزراء في جمهورية العراق 
الشقيق عبر فيهما سموه عن 
خالص تهانيه لهما وحلكومة 
وشــعب العــراق الشــقيق 
بنجــاح القــوات املســلحة 
واألمنية ببســط سيطرتها 
واستعادتها ملدينة املوصل 
من سيطرة ما يسمى بتنظيم 
»داعــش« وتطهيرهــا مــن 
جذور هذا التنظيم اإلرهابي 
سائال سموه املولى تعالى 
أن يعــم األمن واالســتقرار 
جميع ربوع العراق الشقيق 
وأن يحقق للشعب العراقي 
الشــقيق كل ما يتطلع إليه 

من رقــي وتقــدم وازدهار 
موفــور  عليهمــا  ويــدمي 
الصحــة والعافيــة، مؤكدا 
سموه موقف الكويت الثابت 
في رفــض اإلرهاب بجميع 
أشكاله وصوره وتضامنها 
مع املجتمع الدولي حملاربته 
وجتفيف منابعه وتأييدها 
جلمهورية العراق الشقيق 
في كل ما تتخذه من اجراءات 
ملواجهــة األعمال االرهابية 
الهادفــة الى زعزعــة أمنها 

واستقرارها.
وبعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ببرقيتي تهنئة إلى 
أخيه الرئيس د.فؤاد معصوم 
رئيــس جمهوريــة العراق 
الرئيس  الشــقيق وأخيــه 
العبــادي رئيــس  حيــدر 
مجلس الوزراء في جمهورية 
العــراق الشــقيق ضمنهما 

عبر فيها سموه عن خالص 
العيــد  تهانيــه مبناســبة 
الوطنــي لبــالده، متمنيــا 
ســموه له موفــور الصحة 
والعافيــة وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس بيير نكورونزيزا 
رئيس جمهورية بوروندي 
الصديقــة ضمنها ســموه 
خالــص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا 
لفخامتــه موفــور الصحة 

والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ببرقية تهنئة مماثلة. 
كما بعث صاحب السمو 
صبــاح  الشــيخ  األميــر 
إلى  األحمد ببرقيــة تهنئة 

ه ببرقيــة تهنئة إلى ديفيد 
جونستون حاكم عام كندا 
الصديقة عبر فيها ســموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا 
ســموه له موفــور الصحة 
والعافيــة وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ببرقيــة تهنئة إلى 
ديفيد جونستون حاكم عام 
كندا الصديقة ضمنها سموه 
خالــص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا 
له موفور الصحة والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ببرقية تهنئة مماثلة. 
وبعــث صاحب الســمو 
صبــاح  الشــيخ  األميــر 
إلى  األحمد ببرقيــة تهنئة 

ســموه خالص تهانيه لهما 
وحلكومة وشــعب العراق 
الشــقيق بنجــاح القــوات 
املســلحة واألمنية ببســط 
سيطرتها واستعادتها ملدينة 
املوصل من سيطرة ما يسمى 
بتنظيــم »داعــش« متمنيا 
سموه للعراق الشقيق األمن 
واالستقرار وحتقيق كل ما 
ينشــده الشــعب العراقــي 
الشــقيق مــن رقــي وتقدم 

وازدهار.
كمــا بعث ســمو رئيس 
الشــيخ  الــوزراء  مجلــس 
جابر املبارك ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.
مــن جانــب اخــر، بعث 
األميــر  الســمو  صاحــب 
األحمــد  الشــيخ صبــاح 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
بييــر نيكورونزيزا رئيس 
جمهورية بوروندي الصديقة 

بــاول كاجامــي  الرئيــس 
رئيــس جمهوريــة رواندا 
الصديقة عبر فيها ســموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
ســموه له موفــور الصحة 
والعافيــة وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار. 
 وبعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ه ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس باول كاجامي رئيس 
جمهورية رواندا الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناســبة العيــد الوطنــي 
لبــالده متمنيا لــه موفور 

الصحة والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ببرقية تهنئة مماثلة. 
وبعــث صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 

الرئيــس جوزيــف كابيــال 
الكونغو  رئيس جمهورية 
الدميوقراطيــة الصديقــة 
عبر فيها سموه عن خالص 
العيــد  تهانيــه مبناســبة 
الوطني لبالده متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيــس جوزيــف كابيــال 
الكونغو  رئيس جمهورية 
الدميوقراطيــة الصديقــة 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناســبة العيــد الوطنــي 
لبــالده متمنيا لــه موفور 

الصحة والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

دعا جميع أطراف األزمة إلى تخفيف حدة التوتر والحوار وثمّن مساعي صاحب السمو للتهدئة

وزير خارجية فرنسا: حل األزمة في اخلليج البد أن يتم
داخل مجلس التعاون وليس بتدخالت خارجية

باريسـ  كونا: ثمنت فرنسا 
مساعي صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد إليجاد 
حــل للخالف اخلليجــي فيما 
دعت جميع اطراف االزمة الى 
تخفيف حدة التوتر واحلوار.

وذكرت سفارتنا في باريس 
في بيان ان ذلك جاء خالل لقاء 
وزير الدولة لشــؤون مجلس 
الوزراء ووزير االعالم بالوكالة 
الشيخ محمد العبداهلل مع وزير 
اخلارجية الفرنسي جان ايف 
لودريــان فــي باريــس حيث 
بحــث معه عددا مــن القضايا 

ذات االهتمام املشترك.
وأضاف البيان أن لودريان 
أثنى خالل اللقاء على مساعي 
صاحب الســمو األمير لتهدئة 
األزمــة اخلليجية وإيجاد حل 

يعالج أسباب اخلالف.
وأوضح أن وزير اخلارجية 
الفرنسي أكد دعم بالده جلهود 
الكويت لرأب الصدع اخلليجي 

وتخفيــف حــدة التوتــر في 
املنطقة، داعيا جميع االطراف 
املعنيــة الــى ســرعة احتواء 
ومعاجلــة االزمــة ضمن اطار 

البيت اخلليجي.

وفي السياق ذاته، قال جان 
ايف لودريــان وزير خارجية 
فرنسا: إن حل األزمة في منطقة 
اخلليج البد أن يتم داخل مجلس 
التعاون اخلليجي وليس عبر 

تدخالت خارجية.
جاء ذلك فــي احلوار الذي 
أجــراه لودريان مــع صحيفة 
»لومونــد«، وردا على ســؤال 
حول موقــف باريس من هذه 
األزمة، وعن صاحب احلق فيها، 
حيث إن فرنسا قريبة من قطر 
وفي نفــس الوقت من اململكة 
العربية السعودية واإلمارات.

وأضاف لودريان أن منطقة 
اخلليــج تعــد إســتراتيجية 
بالنسبة لفرنسا وأن بالده لديها 
شــراكة واسعة مع العديد من 
الــدول فيها، مذكرا باالتفاقات 
املبرمة بني فرنســا والكويت 
واإلمــارات وقطــر فــي مجال 

الدفاع.
وتابــع: ان موقــف بــالده 

وتأتي زيارة الشيخ محمد 
العبــداهلل الــى باريس ضمن 
جولة شملت واشنطن ولندن 
لبحث آخر املســتجدات حيال 

االزمة احلالية في املنطقة.

واضح وان هــذه األزمة تضر 
مبجمــل دول اخلليج وان من 
مصلحتهم العمل على وقفها.

وقال وزير خارجية فرنسا: 
إنه يتعني في البداية مكافحة 
كل أشكال دعم اإلرهاب أيا كان، 
وإن ذلــك من مســؤولية دول 
اخلليج ســواء بشكل جماعي 

أو فردي.
وأضاف أن حل األزمة البد 
أن يكون داخل مجلس التعاون 
اخلليجــي وليــس بتدخــالت 
خارجية، معربا عن دعم بالده 
للوساطة التي يقوم بها صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد. وتابــع لودريان: ان 
بالده ترى أن دول اخلليج عليها 
العمل على خفض التصعيد ألن 

االنقسام ال يخدمها.
وكان وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير اإلعالم 
الكويتي بالوكالة الشيخ محمد 
العبداهلل قد اجتمع في واشنطن 

امــس مــع وزيــر اخلارجيــة 
األميركــي ريكس تيلرســون 
واألمــني العام لــأمم املتحدة 

أنتونيو غوتيريس.
وجــدد تيليرســون خالل 
اللقــاء الدعم الكامل ملســاعي 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمــد حلــل األزمة 
اخلليجيــة من خــالل احلوار 
فيمــا جدد االمــني العام لأمم 
املتحدة دعمــه الكامل ملبادرة 
وجهود صاحب السمو األمير 
من أجــل تخفيف حدة التوتر 
وتعزيز احلوار الفعال ضمن 

إطار البيت اخلليجي.
كمــا التقى الشــيخ محمد 
العبــداهلل فــي لنــدن وزيــر 
البريطاني، حيث  اخلارجيــة 
حث اجلانبان أطــراف األزمة 
اخلليجية على ضرورة تفعيل 
احلوار والعمل من اجل ضمان 
الوحدة بني دول مجلس التعاون 

اخلليجي.

 الشيخ محمد العبداهلل خالل لقائه مع وزير اخلارجية الفرنسي جان ايف لودريان

منطقة اخلليج 
إستراتيجية بالنسبة 

لفرنسا ولدينا 
شراكة واسعة مع 
العديد من الدول 

فيها

على دول التعاون 
العمل على خفض 

التصعيد ألن 
االنقسام ال يخدمها

اعتبر أنه جميل أن يرى اإلنسان جهوده في دعم الثقافة والعمل اإلنساني قد تكللت بالنجاح

البابطني عقب منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة »ستيرلينغ«: 
توظيف القدرات الذهنية واملالية إلسعاد البشرية

 عبدالعزيز البابطني خالل احتفالية جامعة »ستيرلينغ« االسكتلندية بتخريج أكثر من 750 طالبا في كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية

لندن  كونا: منحت جامعة 
»ســتيرلينغ« االســكتلندية 
الشــاعر عبدالعزيز البابطني 
رئيس »مؤسسة عبدالعزيز 
الثقافية«  البابطــني  ســعود 

الدكتوراه الفخرية.
جاء ذلك خــالل احتفالية 
اجلامعة بتخريج أكثر من ٧5٠ 
طالبا من كليات اآلداب والعلوم 
اإلنسانية واالجتماعية والتي 
الذكــرى اخلمســني  واكبــت 

لتأسيسها.
وبحســب املوقع الرسمي 
جلامعة »ستيرلينغ«، فقد مت 
تكرمي البابطني تقديرا جلهوده 
اخليرية وكتابته اإلبداعية في 
الشعر ونشــاطاته في قيادة 
برامج متعددة تنشد السالم 

حول العالم.
وجرت مراسم منح شهادة 
الدكتــوراه الفخريــة في مقر 
اجلامعــة بحضور رئيســها 
جيري ماكورماك في حفل كبير 
خلريجــي اجلامعــة ليصبح 
البابطني أول شخصية عربية 
حتصل على الدكتوراه الفخرية 

من جامعة »ستيرلينغ«.
وقال عبدالعزيز البابطني 
ان تكرميــه من طرف جامعة 
»ســتيرلينغ« العريقة ليس 
مجرد شــهادة، بل هي رسالة 
عظيمة ذات هدف نبيل حلث 
اجلميع على توظيف القدرات 
الذهنية واملالية أو قسطا منها 
إلســعاد البشــرية وتعزيــز 
اإلنســانية وعلــى مضاعفة 
اجلهــد والبــذل فــي الثقافة 

والتربية والتعليم.
وأعرب البابطني في كلمة 

له باملناسبة عن شكره وبالغ 
تقديره إلى اجلامعة رئيســا 
ومجلسا علميا وأساتذة وإدارة 
وطلبــة علــى منحــه درجة 
الدكتوراه الفخرية وإلعطائه 
الفرصــة ايضــا للتحدث في 

احلفل.
واعتبر انه »جميل أن يرى 
اإلنسان جهوده في دعم الثقافة 
والعمل اإلنســاني قد تكللت 
بالنجاح، وهي موضع تقدير 
العديد من اجلهــات الثقافية 

وجامعات العالم«.
وأضــاف انــه »ألكثر من 
ربــع قــرن لفتت »مؤسســة 
البابطني  عبدالعزيز ســعود 
الثقافية« األنظــار بقوة إلى 
رسالتها اإلنسانية وتوجهها 

فــي إرســاء ثقافــة التفاهــم 
والتعايش والسالم من خالل 
دوراتها احلوارية املتعاقبة في 
العديد من العواصم الثقافية 
العربية واألوروبية واآلسيوية 
خــالل  ومــن  واألمريكيــة 
»كراسي عبدالعزيز البابطني 
الثقافية« التي أنشأتها في هذه 

اجلامعات«.
وأكد البابطني أن مؤسسات 
عاملية وجامعات عريقة قدرت 
عمل مؤسسة البابطني، وهذا 
مدعــاة للفخر لنا، مضيفا ان 
ذلك يحمله املزيد من املسؤولية 
وزيادة اجلهود لالستمرار في 
هذا املنحى اإلنساني في جميع 

الصعد واملجاالت.
ودعــا باملناســبة الطلبة 

املتخرجني اجلــدد إلى البذل 
والعطاء وفعل اخلير من أجل 
اإلنسانية ألن الدافع إلى العمل 
اإلنساني واخلير هو إمياننا 
بالعمل نفسه، معتبرا ان هؤالء 
الطلبة هــم أمل بلدانهم وهم 
يقفون على عتبة جديدة من 
عتبات احلياة وأمامهم أبواب 

مشرعة للعمل والبناء.
وقــال البابطــني: ان »حق 
اجلامعة على طالبها أن يظلوا 
علــى تواصل معهــا إلغنائها 
التي  بتجاربهــم وخبراتهــم 
سيكتسبونها ويفيدونها بها، 
وعلى أساسها ستطور كثيرا 
من البرامج التعليمية النظرية 

التي تدرس لطالب العلم«.
جامعــة  وتعتبــر 

»ستيرلينغ« من أعرق وأهم 
املؤسســات األكادمييــة فــي 
اسكتلندا، وذلك منذ تأسيسها 
في منتصف الســتينيات من 
القرن املاضــي وتخرج فيها 
شــخصيات برزت في شــتى 

املجاالت.
وكانت مؤسسة عبدالعزيز 
سعود البابطني الثقافية أقامت 
ندوات ومؤمتــرات ودورات 
حول العالم في قضايا حوار 
الثقافــات، كمــا اســتقطبت 
مفكرين وأكادمييني ومثقفني 
للتحــاور مــن أجــل نشــر 
ثقافة الســالم ونبذ احلروب 
والصراعات وإرســاء قواعد 
التعايش السلمي بني شعوب 

العالم.

الشاعر الكويتي عبدالعزيز البابطني خالل االحتفال

حق اجلامعة على 
طالبها أن يظلوا 

على تواصل معها 
إلغنائها بتجاربهم 

وخبراتهم التي 
سيكتسبونها 
ويفيدونها بها

تقي: إغراق األسواق اليزال ميثل 
السبب الرئيسي خللق مشاكل 

عديدة القتصادات الدول
ڤييناـ  كونا: أكدت الكويت حرصها على مواصلة 
تقديم الدعم الكامل لمنظمة األمم المتحدة للتنمية 
الصناعية )يونيدو( وتشــجيع التنمية الصناعية 
والـــشاملة فـــي دول العالم من اجل القضــاء على 

الـفـقر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير عام الهيئة العامة 
للصناعة في الكويت بالتكليف عبدالكريم تقي امام 
اعمال االجتماع الخامس واالربعين لمجلس التنمية 

الصناعية المنعقد في ڤيينا.
ودعا تقي المنظمة الى زيادة التركيز على مواجهة 
الممارسات الضارة بالتجارة الدولية والتي نتجت 
عن تحرير التجارة الدولية وأهمها ظاهرة اإلغراق 

التي تعاني منها أسواق أغلب الدول الصاعدة.
وقــال: ان »ظاهرة إغراق األســواق التزال تمثل 
السبب الرئيسي لخلق مشــاكل عديدة القتصادات 
الدول«، مشــددا على ضرورة قيام المنظمة بوضع 
عدد من البرامج والمشاريع الخاصة التي من شأنها 
إيجاد حلــول عملية وواقعية تســاهم في معالجة 
هذه الممارسات الضارة والتي قد تتسبب في إلحاق 

أضرار جسيمة بالقطاع الصناعي للدول.
وتقدم في هذا االطار بمقترح بوضع آليات لمعرفة 
الســعر المناسب في ســوق البلد المصدر وتحديد 

أسلوب مناسب لمقارنة األسعار.
ولفــت تقي الى ان الهدف الرئيســي الذي بنيت 
عليه منظمة »يونيدو« يقوم على تعزيز وتسريع 
التنميــة الصناعية في الدول النامية والبلدان التي 
تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية اضافة الى تعزيز 

التعاون الصناعي الدولي.
وتطرق الى رؤيـــة الكويت بشأن اعتزام بعـض 
الدول االعضاء االنسحـــاب من الـمـنـظـــمة، مؤكدا 
اهــمية الوقوف على اسباب االنسحاب لمعالجـتـهـا 
وتجنــب خــروج المزيــد من الــدول مــن عضوية 

الـمـنـظمة.
وقال: ان »الكويت تؤكد اهمية اســتمرارية عمل 
المنظمة لمستقبل أفضل للجميع إليماننا بأهمية هذه 
المنظمة في خلق اســتقرار اقتصاد عالمي متوازن 

وتحقيق األمن االجتماعي«.
وأعــرب عن ثقة الكويت بأن هذا االجتماع يمثل 
إمكانيــة جيدة لتعزيز التعــاون المثمر والبناء ما 
يحقق االســتفادة المثلى من اإلمكانيات واألنشطة 
التي تقدمها المنظمة للمضي قدما نحو أهداف التنمية 
الجديــدة التــي تحتم على الجميــع العمل في إطار 

مبتكر وجماعي وعالمي لتحقيقها.


