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»شؤون األسرة« بالشارقة نظم أمسية بالتعاون مع سفارة اإلمارات

»الكويت في قلوبنا« نموذج يحتذى
في التعاون األخوي بين اإلمارات والكويت

سميح جوهر حيات

األمني العام م.علي اليوحة مستقبال السفير األذربيجاني

د.فايزة اخلرافي وعلي الغامن والسفير علي السعيد مع بعض احلضور في لقطة تذكارية

بشرى الزين
الوطني  على مسرح املتحف 
الذي تختزن أروقته ذاكرة التاريخ 
الكويتي حضرت فصول من املودة 
واحملبة والتقدي����ر التي يحتفظ 
بها اهل االمارات العربية املتحدة 
اعتراف����ا بجميل قدمت����ه منارة 
اخلليج الشقائها في امارة الشارقة 
واإلمارات العربية املتحدة بصفة 

عامة.
واس����هاما منها في تقرير هذا 
الدور للكويت في خدمات التعليم 
والصح����ة ب����ادر املجلس األعلى 
لشؤون االسرة في إمارة الشارقة 
بالتعاون مع سفارة االمارات لدى 
الكويت بتنظيم امس����ية ثقافية 
مساء أول من أمس حتمل عنوان 
ف����ي قلوبنا« تضمنت  »الكويت 
إصدارات لصاحب السمو حاكم 
الش����ارقة الش����يخ د.سلطان بن 
القاسمي ولوحات ألطفال  محمد 
م����ن اإلمارات، اضاف����ة الى ندوة 
بعنوان »الكويت في فكر صاحب 

السمو حاكم الشارقة«.
ف����ي البداية ألقت مس����ؤولة 
الشؤون اإلعالمية ماجدة الراشد 
العربية  كلمة س����فارة االمارات 

املتحدة قالت فيها:
يطيب لن����ا والكويت حتتفل 
مبناس����بات وطنية عزيزة على 
قلوبنا جميعا وهي اليوبيل الذهبي 
لالس����تقالل والذكرى العشرين 
للتحرير ومرور 5 سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مقاليد احلكم، أن 
تش����ارك س����فارة دولة االمارات 
العربية املتحدة لدى الكويت في 
هذه االحتفاالت بجانب املجلس 
األعلى لشؤون االسرة بالشارقة 
الذي تترأسه سمو الشيخة جواهر 
بنت محمد القاسمي قرينة صاحب 
السمو الشيخ د.سلطان بن محمد 
القاس����مي عضو املجلس األعلى 
حاكم الشارقة � الذي يكن للكويت 
الش����قيقة كل احل����ب والتقدير 
والعرفان، مش����يرا الى ان كتابه 
»بيان الكوي����ت« تعبير عن هذه 
املش����اعر مبا تضمنه من وثائق 
مهمة في التاريخ الكويتي وأثرها 

الفاعل واملثمر الذي ال يبرح ذاكرة 
االجداد واآلباء في االمارات، جيال 
بعد جي����ل، فاالم����ارات العربية 
املتحدة بقيادة رئيس����ها صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد بن 
سلطان آل نهيان وهي تسير على 
نهج التطور واالنتاجية واستثمار 
االنسان.. برعاية سموه ودعمه، 
ال تنسى أن في تاريخها هناك من 
البدايات  ساهموا في دعم أركان 
التي أطلق����ت املجتمع نحو آفاق 

التطور والتنمية.
وأضافت أن للكويت شواهد 
التزال موجودة حتى اآلن اعترافا 
بجميل قدمه أخ ألخيه، خاصة في 

إمارة الشارقة.

في البعد التاريخي.
واضافت ان العالقة بني دولة 
االمارات والكويت الشقيقة منوذج 
لعالقة متميزة يحتذى بها للتعاون 
االخوي الذي اليزال يتنامى ويتعزز 
بفضل التوجيهات السامية للقيادة 
السياسية في البلدين الشقيقني 
تستظل حتت راية األخوة واحملبة 
واملصال����ح املتداخلة التي جتمع 
البلدين وندعو اهلل ان يدمي على 
بلدينا وشعبيهما الكرميني نعمة 

األمن واألمان واالستقرار.
من جهتها، قالت املستش����ارة 
الثقافية للمجلس االعلى لشؤون 
االسرة بالشارقة صاحلة غباش: 
نستحضر دور الكويت الشقيقة 

التويجري اعتبر حصول الخرافي على الجائزة تشريفًا للنساء العالمات في العالم اإلسالمي

السعيد: فوز فايزة الخرافي بجائزة »لوريال ـ اليونسكو« مفخرة للكويت

باريس � كونا: أكد سفيرنا لدى فرنسا علي السعيد أمس 
ان فوز أستاذة الكيمياء بجامعة الكويت د.فايزة اخلرافي 
بجائزة »لوريال � اليونسكو للنساء في مجال العلوم« لعام 
2011 عن أفريقيا والدول العربية يعد فخرا للكويت والشرق 
األوس����ط. وقال السعيد في تصريح ل� »كونا« على هامش 
احتفال أقامه على ش����رف د.اخلرافي »بال شك ان اجلائزة 
الت����ي حصلت عليها د.فايزة اخلرافي هي جائزة مهمة عن 
قارة ضخمة واختيار شخصية كويتية لهذه اجلائزة يدعو 

إلى الفخر واالعتزاز«.
وقال ان احتفال س����فارتنا لدى فرنسا بالدكتورة فايزة 
اخلراف����ي � وهو احلفل الذي حضره س����فراء دول مجلس 
التعاون لدى فرنس����ا ولدى منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة )يونسكو( � يأتي تكرميا لهذه الشخصية 

املرموقة.
وأضاف ان أعضاء السفارة واملكاتب التابعة لها سيشاركون 
في احلفل الرسمي لتقدمي اجلائزة للدكتورة فايرة اخلرافي 

املقرر إقامته في منظمة اليونسكو.

وكانت منظمة اليونس����كو قد أعلنت عن فوز د.فايزة 
اخلرافي بجائزة »لوريال � اليونيس����كو للنساء في مجال 
العلوم« لعام 2011 عن افريقيا والدول العربية التي متنح كل 
سنة خلمس عاملات متميزات في قارات مختلفة بالعالم وذلك 
نتيجة لبحوثها العلمية في مجال التآكل الذي يعتبر مسألة 
ذات أهمية حاسمة في معاجلة املياه والصناعات النفطية. 
أعلنت املنظمة أسماء الفائزات األربع األخريات وهن أستاذة 
كيمياء الطاقة بجامعة هونغ كونغ بالصني البروفيسورة 
فيفيان واه يام عن آسيا واحمليط الهادي وأستاذة الطبيعة 
الذرية بجامعة لوند بالسويد البروفيسورة ان لوهويلليه 
عن أوروبا واألس����تاذة املتقاعدة في معه����د علوم الفضاء 
جامعة املكسيك باملكسيك البروفيسورة سيلفيا بيمبيرت 
عن أميركا الالتينية وأستاذة علوم الكواكب واألرض وعلوم 
البيئ����ة بجامعة كاليفورنيا بالوالي����ات املتحدة األميركية 

البروفيسورة جيليان بانفيلد.
ومن املقرر ان يسلم رئيس هيئة حتكيم اجلائزة التي 
تضم 16 عضوا البروفيسور احمد زويل وهو احلائز على 

جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 اجلوائز في مقر املنظمة 
حيث حتصل كل فائ����زة على مبلغ مائة ألف دوالر مكافأة 

على إسهاماتها في تقدم البحث العلمي.
وبدوره هنأ مدير عام املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
والثقافة )ايسيس����كو( د.عبدالعزيز بن عثمان التويجري 
د.فايزة اخلرافي األستاذة بجامعة الكويت مبناسبة فوزها 
بجائزة »لوريال � اليونسكو« للنساء والعلوم لعام 2011.

وأعرب املدير العام لاليسيس����كو في رسالة وجهها الى 
د.فايزة اخلرافي أمس عن سعادة »ايسيسكو« بهذا التتويج 
وتقديرها البالغ للتميز العلمي »الرائع في مجال تخصص 
العاملة واألستاذة اجلامعية الكويتية فايزة اخلرافي وهو 
»التآكل« الذي يعد مس����ألة ذات أهمي����ة بالغة في معاجلة 
املياه والصناع����ات النفطية«. وقال التويجري ان حصول 
د.اخلرافي على هذه اجلائ����زة العلمية الدولية الراقية هو 
تشريف للنساء العاملات في العالم اإلسالمي وتشجيع لهن 
على املزيد من اإلبداع واالبتكار في مجاالت العلوم املتعددة 

واجناز متميز يحسب لها ولبلدها الكويت.

حيات يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في »الشيوخ المكسيكي«
نيومكس����يكو � كونا: اجتمع سفيرنا لدى 
الواليات املتحدة املكسيكية سميح جوهر حيات 
إلى رئيسة جلنة الشؤون اخلارجية في مجلس 
الشيوخ املكسيكي السيناتور روسيريو غرين 
حيث بحث معها العالقات الثنائية بني الكويت 
واملكسيك وسبل تفعيل آلية احلوار والتعاون 
بني برملاني البلدين. وقال الس����فير حيات انه 
بحث خالل االجتماع سبل تأسيس جلنة صداقة 
برملانية ثنائية مش����تركة لتوحيد الكلمة بني 

البلدين في احملافل الدولية. من جهتها أعربت 
السيناتور غرين عن سعادتها لتعيني سفير مقيم 
للكويت في املكسيك وفتح سفارة لها، مشددة 
على ان تلك اخلطوة تعتبر مهمة في س����بيل 
توطيد وتدعيم العالقات على كل املس����تويات 
والصعد. ورحبت بهذا الصدد بقرار احلكومة 
املكسيكية بفتح سفارة مقيمة للمكسيك لدى 
الكويت في القريب العاجل، مضيفة انها خطوة 
في االجتاه الصحيح مع بلد صديق تربطنا به 

عالقات مميزة منذ 36 عاما.
يذكر ان وزارة اخلارجية املكسيكية أصدرت 
بيانا رسميا أمس ش����ددت خالله على أهمية 
النتائج املثمرة للزيارة الرس����مية التي قامت 
بها وزيرة خارجية الواليات املتحدة املكسيكية 
السفيرة باتريشيا اسبنوزا للكويت خالل الفترة 
من 24 � 26 فبراير املاضي وأعلنت خاللها عن 
قرب موعد تعيني سفير مقيم وسفارة للمكسيك 

في الكويت.

سفارتنا في دكا
توزع 100 ألف وجبة

بمناسبة األعياد الوطنية
نيودلهي � كونا: بدأت س����فارتنا لدى 
بنغالديش حمل����ة توزيع 100 الف وجبة 
غذائية في مختلف املناطق داخل وخارج 
العاصمة دكا استكماال لبرنامج احتفاالتها 

باألعياد الوطنية.
وقالت سفارتنا، في بيان صحافي امس، 
ان احلملة تعبر عن رغبة الكويت في مشاركة 
اكبر عدد من ش����عوب العالم في االحتفال 
بأعيادها الوطنية، السيما تلك التي شاركت 
باجلهود العسكرية في عملية حترير الكويت 

ومنها جمهورية بنغالديش الشعبية.
واضافت ان حكومة بنغالديش في ذلك 
الوقت حرصت عل����ى ادانة االحتالل منذ 
اللحظات االولى للعدوان وانضمت قواتها 
للتحالف الدولي تأكي����دا منها على عمق 

العالقات الثنائية التي جتمع البلدين.
واعتب����رت حمل����ة توزي����ع الوجبات 
الغذائية تأكيدا على الدور االنساني الذي 
تضطلع ب����ه الكويت ومتاش����يا مع تفهم 
الداخلية االقتصادية  الس����فارة للظروف 
واالجتماعية في بنغالديش وعلى سعيها 
الى ترتيب االحتفاالت مبا يتناس����ب مع 

هذه الظروف.
واشارت الى مشاركة سفيرنا في دكا علي 
الظفيري والسكرتير الثالث انس السلوم 
وامللحق الديبلوماسي يوسف بوظهير في 

حملة توزيع الوجبات على احملتاجني.

األمين العام للمجلس الوطني
استقبل السفير األذربيجاني

اس���تقبل األمني العام للمجلس الوطني 
للثقاف���ة والفن���ون واآلداب م.علي اليوحة 
سفير جمهورية أذربيجان لدى الكويت تورال 
رضاييف، حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية ومناقش���ة عدد من املوضوعات ذات 
االهتمام املشترك واملتعلقة بتفعيل اتفاقية 

التبادل الثقافي بني البلدين.
ومت خالل اللق���اء االتفاق على اقامة أيام 
ثقافية أذربيجانية في الكويت خالل الفترة من 
9 الى 13 مايو املقبل، والتي تتضمن معارض 
للفن التش���كيلي والفوتوغرافي ومعارض 
السجاد، والفلكلور األذربيجاني والعديد من 

األنشطة التي تكشف عن الثقافة والفلكلور 
األذربيجاني.

ووجه السفير رضاييف الدعوة للمجلس 
الوطني للمشاركة في مهرجان املقامات الدولي 
الثاني الذي يقام ف���ي جمهورية أذربيجان 

خالل الفترة من 14 الى 21 اجلاري.
من جانب���ه، رحب األمني العام بالتعاون 
الثقافي مع جمهورية أذربيجان، مؤكدا على 
تقدمي كل سبل الدعم الجناح األيام الثقافية 
األذربيجانية في الكويت خالل شهر مايو املقبل، 
كما رحب بدعوة السفير رضاييف للمشاركة 

في مهرجان املقامات األذربيجاني.

السفارة األميركية تحّذر من التحايل في يانصيب للهجرة
تذكر س���فارة الواليات املتح���دة األميركية 
الراغبني في الس���فر بتوخي احلذر من التعامل 
مع الكيانات اخلاصة عند تقدمهم للحصول على 
تأش���يرات الدخول الى الواليات املتحدة، حيث 
تش���ير التقارير الى تزايد أعداد رسائل البريد 
االلكتروني واملواق���ع االلكترونية واالعالنات 
املطبوعة التي تهدف الى خداع الناس والتحايل 

عليهم.
ومن احدى احليل املستخدمة على نطاق واسع، 
وعلى وجه اخلصوص، في برنامج اليانصيب 
للهجرة ارسال بعض الشركات بريدا الكترونيا 
يطلب من متسلميه ارسال الرسوم املالية عبر 
»ويس���ترن يونيون« باسم شخص وهمي في 
الس���فارة األميركية في لندن، يرجى العلم انه 
ال يجنز بأي حال من األحوال ارس���ال أي أموال 
الى اي عنوان للمشاركة في برنامج اليانصيب 
للهجرة، كما ان املركز القنصلي الذي يتخذ من 
كنتاكي مقرا له ال يقوم بإرسال رسائل للمشاركني 
إلعالمهم باختيارهم وفوزهم في اليانصيب، كما 
ان املتقدمني لليانصيب لعام 2012 لن يتسلموا 
أي بريد الكتروني يوضح حالة الطلب اخلاص 
بهم، لكنهم سيتلقون تنبيها يوجههم للدخول 
على املوقع الرسمي للتأكد من وضعهم احلالي، 
فالطريقة الوحيدة للحصول على آخر املعلومات 

اخلاصة بطلبك هو الدخول على املوقع االلكتروني 
.www.dvlottery.state.gov لبرنامج يانصيب

وينبغ���ي على األفراد الراغب���ني في التقدم 
للحصول على تأشيرة دخول للواليات املتحدة 
توخي احلذر قبل ارسال أي معلومات شخصية 
مثل أرقام البطاقة االئتمانية او حساب البنك عبر 
البريد االلكتروني، ان الطريقة الرسمية الوحيدة 
للتس���جيل في برنامج التأشيرات املتنوعة هو 
الدخول مباش���رة على املوقع الرسمي لوزارة 
اخلارجية األميركية خالل فترة التسجيل احملددة. 
مينح برنامج يانصيب نحو 55000 تأشيرة سنويا 
بالنسبة لألفراد الراغبني في الهجرة الى الواليات 
املتحدة. ويتم اخطار املتقدمني الذين مت اختيارهم 
في سحب عش���وائي من قبل وزارة اخلارجية 
األميركية وتزويدهم بالتعليمات حول اخلطوة 
التالية التي يتحت���م عليهم اتخاذها، وال تقوم 
وزارة اخلارجية األميركية بتخويل اي منظمة 
او ش���ركة إلعالم املتقدمني لبرنامج اليانصيب 
واخطارهم بالفوز او اعالمهم باخلطوات التالية 

اخلاصة بحصولهم على تأشيرات الهجرة.
لقد قام بالفعل املركز القنصلي في كنتاكي 
بإعالم الفائزين في برنامج يانصيب لعام 2011 من 
خالل خطابات وليس من خالل البريد االلكتروني، 
كما ميكن للمشاركني في برنامج يانصيب 2011 

مراج���ع���ة حالت���هم م��ن خ������الل امل����وق���ع 
http://www.dvlottery.state.gov وذلك حتى 30 
يوني���و 2011، ولن يطلب من املتقدمني ارس���ال 
األم���وال الى املركز القنصلي في كنتاكي او الى 

اي سفارة او قنصلية أميركية.
اما بخصوص املتقدمني لبرنامج اليانصيب 
للهجرة للعام 2012، فلن يحصلوا على خطابات 
اخطار من املركز القنصلي في كنتاكي، لذا يجب 
عليهم ان يقوم���وا مبراج����عة املوق���ع ملعرفة 
حال���ة الط���لب اخلاص به��م عل���ى امل��وق�����ع 
http://www.dvlottery.state.gov ف���ي الفترة ما 

بني 1 مايو 2011 حتى 30 يونيو 2012.
ولإلب���الغ عن ح���االت االحتي���ال اخلاصة 
بالتأشيرة، يرجى االتصال بالسفارة عبر البريد 
االلكتروني ConsularKuwait@state.gov، كما يرجى 
العلم بأن استخدام شعارات الواليات املتحدة مثل 
األعالم والنسور واملعالم أو األختام الرسمية ال 
تشير بالضرورة الى ان هذا املوقع تابع للحكومة 
األميركية، فاملواقع التابعة للحكومة تأخذ امتداد 

»gov« وتشمل معلومات مجانية وحديثة.
ميكن ارسال الشكاوى حول رسائل البريد 
االلكتروني غي���ر املرغ���وب في���ه���ا وال����تي 
تس���تخدم للخداع الى وزارة العدل األميركية 

.www.usdoj.gov/spam.htm

سفراء اإلمارات وسورية ومصر في جولة في معرض إصدارات حاكم الشارقة

)قاسم باشا(د.ليلى السبعان ود.مرمي بشك وصاحلة غباش أثناء الندوة


