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.. وخالل تكرميها في إحدى املناسبات

الشيخ سالم العبداهلل مصافحا البروفيسور ستيفن ناب بعد تسليمه التبرع

د.فايزة اخلرافيد. فايزة اخلرافي تتسلم جائزه التقدم العلمي للعلوم التطبيقية عام 2007

صاحب السمو هنأ فايزة الخرافي لفوزها بجائزة »لوريال اليونسكو« 
عن بحوثها المميزة في مجال معالجة المياه والصناعات النفطية

بعد أن تسّلمت الجائزة في حفل حاشد أقيم في مقر الـ »يونسكو« عن أفريقيا والدول العربية

الخرافي: على الباحثين الش�باب تكثيف الجهود العلمية للمس�اهمة في رفع مس�توى اإلنس�انية.. والنس�اء يمكنه�ن تقديم الَفرق إذا ما تواف�رت لهن الفرص

باريس � كونا: بعث صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صباح االحمد ببرقية تهنئة الى د.فايزة اخلرافي مبناسبة 
حصولها على جائزة لوريال اليونس���كو العاملية عن 
العالم العربي وافريقيا في احلفل الذي اقيم في عاصمة 
اجلمهورية الفرنسية باريس والذي جاء تقديرا جلهودها 
املس���تمرة في مجال التعليم، متمنيا س���موه لها كل 
التوفيق والنجاح خلدم���ة الوطن الغالي ورفع رايته 

في احملافل االقليمية والدولية.
وكانت د.فايزة اخلرافي قد تسلمت جائزة »لوريال 
� اليونس���كو للنس���اء في مجال العلوم« للعام 2011 
عن افريقيا والدول العربية في حفل حاش���د اقيم في 
مقر منظمة االمم املتح���دة للتربية والعلوم والثقافة 

)يونيسكو(.
واك���دت د.اخلرافي في كلمة في احلفل الذي اقامته 
مؤسسة لوريال الفرنسية الليلة قبل املاضية ان العلوم 
تعد رحلة الى االكتشاف وايضا تقدمي احللول للتحديات 

االنسانية اليومية.
وأه���دت د.اخلرافي، التي اختيرت نتيجة لبحوثها 
العلمية في مجال التآكل الذي يعتبر مسألة ذات اهمية 
حاسمة في معاجلة املياه والصناعات النفطية، اجلائزة 
الى الكويت حكومة وشعبا معربة عن اعتزازها باعتبارها 

مسلمة.
وأكدت ضرورة تعاون جمي���ع العلماء والباحثني 
في شتى بقاع العالم من اجل املساهمة في فهم العالم 

وتطويره.
ودعت الباحثني الش���باب الى تكثيف اجلهود في 
املجاالت العلمية للمساهمة في رفع مستوى االنسانية، 
مؤكدة ان النساء في العالم ميكنهن تقدمي الفرق اذا ما 

توافرت لهن الفرص.
من جهته، قدم رئي���س هيئة حتكيم اجلائزة التي 
تضم 16 عضوا البروفيسور د.احمد زويل شرحا حول 
ابحاث البروفيسورة د.اخلرافي في مجال التآكل، قائال 

ان بحوثها في هذا املج���ال وضعت حلوال جديدة في 
معاجلة املياه والصناعات النفطية.

واشاد د.زويل � وهو احلائز جائزة نوبل في الكيمياء 
عام 1999 � مبا قامت به البروفيسورة د.اخلرافي، حيث 
مت خالل احلفل عرض ش���ريط ڤيديو يحتوي على ما 
تق���وم به د.اخلرافي في املختب���رات وآراء العديد من 

املتخصصني بأعمالها.
من جهتها، ذكرت املديرة العامة ملنظمة يونيسكو 
ايرين���ا بوكوفا في كلمة في احلفل ان توزيع اجلائزة 
لهذا العام على خمس نساء متفوقات في قارات مختلفة 
بالعالم يأتي في ظل اعالن الس���نة احلالية »الس���نة 

الدولية للكيمياء«.
واشارت الى ان حفل توزيع اجلائزة يتزامن ايضا 
مع الذكرى السنوية املائة ملنح ماري كوري جائزة نوبل 
للكيمي���اء، حيث يصبح عام 2011 اطارا مثاليا الجالل 

وتعزيز اسهام النساء في تقدم العلوم.

اما سفيرنا لدى فرنسا علي السعيد فأعرب في تصريح 
ل� »كونا« عن فخر واعتزاز الكويت بفوز البروفيسورة 

د.اخلرافي بهذه اجلائزة الدولية الكبيرة.
وق���ال »ان اجلائزة مفخرة للكويت ولدول اخلليج 
والدول العربية«، معربا عن تهنئته للبروفيس���ورة 
د.فايزة اخلرافي ولعائلته���ا وللكويت بهذه اجلائزة 
العاملية والتي قال »انها تدل على ان الكويت تستثمر 

في ابنائها«.
ومت خالل احلفل الذي حضره العديد من املسؤولني 
والديبلوماسيني توزيع اجلائزة على الفائزات االربع 
االخريات وهن استاذة كيمياء الطاقة في جامعة هونغ 
كونغ البروفيسورة فيفيان واه يام عن آسيا واحمليط 
الهادئ واس���تاذة الطبيعة الذرية في جامعة لوند في 
السويد البروفيسورة آن لوهويلليه عن اوروبا واستاذة 
متقاعدة في معهد علوم الفضاء التابع جلامعة املكسيك 
البروفيسورة سيلفيا بيمبيرت عن أميركا الالتينية 

واس���تاذة علوم الكواك���ب واالرض وعلوم البيئة في 
جامعة كاليفورنيا األميركية البروفيس���ورة جيليان 

بانفيلد.
وتكرم جائزة مؤسسة لوريال الفرنسية ومنظمة 
يونسكو منذ 13 عاما النساء العلميات الالتي يساهمن 
من خالل اعمالهن العلمية في التصدي للتحديات الكبرى 
املطروحة على الصعيد العاملي والقاء الضوء على تلك 

االجنازات وتشجيع املواهب.
يذك���ر ان اجلائزة التي حتصل كل فائزة فيها على 
مبلغ مائة الف دوالر أميركي مكافأة على اسهاماتها في 
تق���دم البحث العلمي منحت خالل ال� 13 عاما املاضية 
ال���ى 67 فائزة حصلت اثنتان منهن على جائزة نوبل 

عام 2009.
ووفرت اجلائزة 864 منحة دراسية لعلميات شابات 
من 93 دولة من اج���ل ان يواصلن اعمالهن في مجال 

البحوث.

في إطار حرص الكويت على دعم المؤسسات العلمية بمختلف دول العالم

العبداهلل سّلم رئيس »جورج واشنطن« 4.5 ماليين دوالر 
تبرعت بها الكويت لمعهد دراسات الشرق األوسط

واشنطن � كونا: سلم سفيرنا لدى الواليات 
املتحدة الشيخ سالم العبداهلل الليلة قبل املاضية 
تب����رع الكويت مببلغ أربع����ة ماليني ونصف 
املليون دوالر ملعهد دراسات الشرق األوسط 

في جامعة »جورج واشنطن« األميركية.
وقام السفير الشيخ سالم العبداهلل بتسليم 
تبرع الكويت إلى رئيس اجلامعة البروفيسور 
ستيفن ناب وبحضور رئيس معهد دراسات 
الشرق األوسط وعميد كلية »اليوت« لدراسات 

الشؤون الدولية في اجلامعة مايكل براون.
وقال الشيخ سالم ل� »كونا« عقب تسليم 
التبرع في مقر اجلامعة ان احلكومة الكويتية 
دأبت على دعم املؤسسات العلمية في مختلف 
دول العالم السيما تلك التي تعنى بدراسات 
الشرق األوسط. وأوضح الشيخ سالم أن آفاق 
العالق����ات الكويتية � األميركية غطت العديد 
من املجاالت املتنوعة وال تقتصر على املجال 
السياسي والعسكري وحسب، مشيرا إلى أن 
ما يش����هده اجلانبان الكويتي واألميركي من 
تعاون مش����ترك في قطاعات عدة يعتبر أمرا 

متميزا ومثمرا في الوقت ذاته.
وبني الش����يخ العب����داهلل أن العالقات بني 
الكوي����ت وجامعة جورج واش����نطن متميزة 
ووطيدة حيث س����بق أن منحت هذه اجلامعة 
صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد 
الدكتوراه الفخرية في القانون في عام 2005 
وذلك للمساهمات العظيمة التي قدمها سموه في 

اخلدمة العامة طيلة مسيرة حياته العملية.
وأوضح الشيخ سالم العبداهلل أن جامعة 
جورج واشنطن قد أنشأت أيضا في عام 2005 
»كرسي الكويت« وهو عبارة عن صرح علمي 
داخل اجلامعة يعنى بدراسة وإعداد البحوث 

والدراسات حول منطقة اخلليج العربي.
ومن جانبه قال رئيس اجلامعة انه »ممنت 
بشدة حلكومة الكويت ولصاحب السمو األمير 
نظرا للدعم املستمر جلامعة جورج واشنطن«. 
وشدد على أهمية ان »يدرك اجلانبان أن هذا 
النوع من البرامج األكادميية ميكن ان يسهم في 
الفهم املشترك واحلاجة للمساعدة في تطوير 
أجيال الطلبة الذين سيواصلون هذه العالقة«. 
وأض����اف ان هذا البرنامج س����يعد أجياال من 
الطلبة القادرين على االس����تمرار في تطوير 
هذه العالقات مع االستمرار في تبادل املعرفة 
بني البلدين »والذي اعتقد انه سيكون ايجابيا 
جدا«. من جهته أشار املستشار الثقافي للكويت 
في واشنطن د.عبدالعزيز العمر إلى أن هناك 
حوالي 25 من الطلب����ة الكويتيني في جامعة 
جورج واش����نطن من بينهم 11 طالب دراسات 

عليا.
وأضاف »اننا نتطلع الى زيادة هذا العدد 
السيما في التخصصات التي تتمتع بها اجلامعة 

بالقوة مثل املاجستير في إدارة األعمال«.
وأكد أن الكويت حريصة جدا على وجود 
الطالب في مثل هذا البرنامج وعلى زيادة أعداد 
الطلبة الكويتيني في مثل هذا املعهد املشهود 
له باجلدارة. وعالوة على ذلك قال براون في 
حديث مماثل ل� »كون����ا« ان هذه »هدية غير 
عادية من ش����أنها أن توفر دعما مهما للغاية 

ملعهد دراسات الشرق األوسط«.
وأشار الى أن اجلامعة لديها مهمة من ثالثة 
أج����زاء هي »تثقيف اجليل الق����ادم من القادة 
الدوليني وربط البحوث حول القضايا الدولية 
املهم����ة واالنخراط مع مجتمع السياس����ة في 
جمي����ع أنحاء العالم«. وأك����د ان »هذه الهدية 

من شأنها تعزيز جميع اجلوانب الثالثة من 
ه����ذه املهمة ودعم الطالب ودعم أعضاء هيئة 
التدريس والبحوث ودعم الوصول إلى مجتمع 

السياسة.
وأشار إلى ان »كل ذلك سيساعد على تعزيز 
التفاهم العاملي في منطقة الشرق األوسط التي 
متر مبنعطف خطير للغاية ليس اآلن فقط بل 
في املستقبل أيضا ألن هذا سيساعد على تثقيف 

األجيال القادمة من القادة الدوليني«.
وش����دد على »ان هذه الهدي����ة لن يتوقف 
تأثيرها الهائل على الوق����ت احلالي فقط بل 
سيتعدى لعقود قادمة«، مشيرا إلى ان الشراكة 
بني الكويت وجامعة جورج واشنطن »قوية جدا 

ومهمة جدا وهي شراكة إثراء متبادل«.
وأضاف »انها تعود لسنوات عديدة مضت 
وتقوى بش����كل كبير على مر الس����نني وانها 
ش����راكة رائعة نقدرها عاليا«. من جانبه قال 
البروفيسور ادوارد غنيم استاذ شؤون اخلليج 
وش����به اجلزيرة العربية في تصريح مماثل 
ل�»كون����ا« انه رغم ان املعهد »حديث العهد إال 
انه مفعم باحليوية« حيث تسمح هذه الهدية 

»لنا بتوسيع برامجنا وشرح املنطقة«.
وأضاف »نح����ن نبني ش����بابنا وأريد أن 
يعرف الطالب الذين أقوم بتدريس����هم اليوم 
واقع جتربتي مع الكويت وجتاربي مع اخلليج 
حتى يتمكنوا عندم����ا يصبحون مهنيني من 
املساعدة في احلفاظ على العالقة التي عملت 

بجد للحفاظ عليها في املاضي«.
وقال »نحن نقدر فعال دعم صاحب السمو 
األمير واحلكومة الكويتية وش����عب الكويت 
ونأمل في التحاق املزيد من الطلبة الكويتيني 

هنا باجلامعة في املستقبل«.
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