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تخريج ضابطني كويتيني ضمن دفعة جديدة من كلية زايد الثاني باإلمارات 

  تخرج ضابطان كويتيان أمــس االثنني ضمن دفعة 
جديدة من الطلبة الضباط رقم )42( من كلية زايد الثاني 

العسكرية مبدينة العني اإلماراتية.

وأقيم حفل تخريج الطلبة الضباط بحضور نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن 
راشد وسفير دولة الكويت لدى االمارات صالح البعيجان 

ــارات العقيد  ورئيس املكتب العسكري الكويتي لدى االم
يوسف بوقمبر وكبار القيادات العسكرية االماراتية.

ــاد السفير البعيجان في تصريح لوكالة االنباء  واش
الكويتية )كونا( بأداء طلبة الكويت في الكليات العسكرية 
االماراتية مبختلف مجاالتها البرية والبحرية واجلوية 
وحرصهم على التمثيل املــشــرف لبالدهم فــي مختلف 

املجاالت.
وهنأ الضابطني الكويتيني مساعد زياد وحمد جاسم على 
اجناز هذه الدورة بنجاح الى جانب بقية الضباط متمنيا 
للجميع التوفيق والسداد في املناصب التي تسند اليهم 

وخدمة وطنهم في جميع امليادين.
ــدوره اكــد بوقمبر في تصريح مماثل ل)كــونــا( عمق  ب
عالقات التعاون والترابط مع دولــة االمــارات في جميع 
ــاص مشيدا  ــام والعسكري بشكل خ املــجــاالت بشكل ع
ــذي متتاز بــه الكليات العسكرية  باملستوى املتطور ال
االماراتية وما حتتويه من منشآت وتقنيات واجهزة على 

مستوى عال.
واوضح ان التحاق عدد من الطلبة الكويتيني بالكليات 
العسكرية االماراتية يأتي في اطار حرص النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر 
ــان العامة للجيش  صباح االحمد الصباح ورئيس االرك
الكويتي الفريق الركن خالد اخلضر والقيادات العسكرية 
على تعزيز جهود التعاون بني دول اخلليج العربي في 

مجال التدريب والتطوير العسكري.
ووصف احلفل بأنه كان »مميزا وجسدت فقراته املستوى 
التدريبي املتطور للخريجني في ميادين البسالة والشرف 

والرجولة«.
وشهد احلفل الذي تضمن تخريج عدد من الطلبة الضباط 
السعوديني والبحرينيني واالردنيني الى جانب االماراتيني 
والكويتيني حضور عائالت اخلريجني الذين رفعوا اعالم 

دولهم واطلقوا الهتافات واالهازيج الوطنية بهذه املناسبة.

استقبل رئيس األركــان العامة للجيش الفريق 
الركن محمد خالد اخلضر مبكتبه صباح أمس، 
امللحق العسكري جلمهورية فرنسا الصديقة لدى 

البالد العقيد الركن باتريك بيكييه.
ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ومناقشة 

األمــور واملواضيع ذات اإلهتمام املشترك السيما 
املتعلقة باجلوانب العسكرية وسبل تطويرها 

وتعزيزها بني البلدين الصديقني. 
وحضر اللقاء مدير شئون امللحقني والبعثات 

العسكرية العقيد الركن مساعد خزام احلمدان.

    رئيس األركان بحث مع امللحق 
العسكري الفرنسي املواضيع املشتركة

الفريق محمد خالد اخلضر مستقبال امللحق العسكري الفرنسي 

أطلقت األمانة العامة لالوقاف الكويتية أمس االثنني 
النسخة ال11 من مسابقة الكويت الدولية البحاث الوقف 
مبينة ان آخر موعد لالشتراك في املسابقة سيكون بنهاية 

مايو املقبل.
 وقــال نائب االمــني العام لشؤون اخلدمات املساندة 
واالدارة باالمانة صقر السجاري في مؤمتر صحفي إن 
هذه املسابقة تعد احدى البرامج العلمية المانة االوقاف 
في اطار الدور املنوط بدولة الكويت باعتبارها املنسقة 

جلهود الدول االسالمية في املجال الوقفي.
 وأضاف السجاري ان املسابقة تندرج ضمن مشاريع 
الدولة التي بلغت نحو 16 مشروعا تتولى تنفيذها امانة 
االوقــاف بالتعاون مع عدد من اجلهات والهيئات حول 
العالم ومبشاركة البنك االسالمي للتنمية ومقره مدينة 

جدة السعودية.
 وأوضــح ان املسابقة تهدف لتشجيع عملية البحث 
العلمي من خالل إذكاء روح املنافسة العلمية وتسليط 
الضوء على نظام الوقف وجعله من اولويات الباحثني من 

االفراد واملؤسسات.
ــني ان املسابقة فــي دورتــهــا ال11 تــطــرح عــددا   وب
ــى مزيد من  مــن املــوضــوعــات البحثية التي حتتاج ال
الــدراســة نظرا لقلة الكتابة حولها وملــا متتاز به هذه 
املوضوعات من جدية وأهمية.  وذكر ان من املوضوعات 
املطروحة للباحثني في املسابقة )الوقف ودوره في حفظ 
االستثمارات لألجيال القادمة( موضحا ان العناصر 
االسترشادية لهذا املوضوع تتمثل في عدة ابحاث هي 

حماية الوقف لالصول االستثمارية واستثمار أموال 
الوقف ووقف االرصاد والتجارب الوقفية االستثمارية.

ــأن مــن املــوضــوعــات املــطــروحــة ايضا دور   وأفـــاد ب
املؤسسات الوقفية احلكومية واالهلية في العمل االغاثي 
إذ تتمثل عناصره االسترشادية في بحوث حول االغاثة 
ــدور االغاثي للوقف والتجارب  من منظور معاصر وال

االغاثية الوقفية ومنوذج القرى الوقفية االغاثية.
 من جهتها قالت مديرة ادارة البحوث والــدراســات 
اخلارجية في االمــانــة كواكب امللحم خــالل املؤمتر ان 
املسابقة متاحة للباحثني مــن االفـــراد واملجموعات 
واملــؤســســات العلمية.  وأضــافــت امللحم ان االبحاث 
املــشــاركــة تــقــدم بــإحــدى الــلــغــات الــثــالث العربية او 
اإلجنليزية او الفرنسية بشرط أن يكون البحث مصحوبا 
بترجمة كاملة الى العربية وأال يقل عن 90 صفحة وال 
يتجاوز 105 صفحات.  ودعــت الــى االلــتــزام بشروط 
البحث العلمي مع مراعاة املنهج النقدي ومناقشة وجهات 
النظر املختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي 
لآلراء وفقا للقواعد املتعارف عليها.  وذكرت ان املعايير 
االساسية لتحكيم االبحاث هي سالمة املنهج العلمي 
وتسلسل االفكار ووضــوح العرض والقدرة على ربط 

النتائج باملقدمات وسالمة لغة البحث.
 وأشارت الى انه يحق لالمانة العامة لالوقاف حجب 
اي من اجلوائز اذا لم ترق االبحاث املقدمة الى املستوى 
املطلوب وانها غير ملزمة برد االبحاث التي تصلها سواء 

كانت فائزة ام غير فائزة.

»التقدم العلمي« تفتح باب 
الترشح جلائزة »السميط 

2018« في قطاع الصحة 
  أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فتح باب الترشح 
جلائزة )السميط للتنمية اإلفريقية( لعام 2018 في مجال 
الصحة بهدف تسليط الضوء على أفضل املشاريع أو اإلجنازات 
التي أسهمت في تطوير هذا القطاع بشكل ملموس في القارة 
اإلفريقية وتقدم طلبات الترشح للجائزة في موعد أقصاه 30 

يونيو املقبل.
وقــال املدير العام للمؤسسة الدكتور عدنان شهاب الدين 
في تصريح صحفي أمس االثنني إن الدعوة مفتوحة لألفراد 
ــادي في مواجهة  واملؤسسات ممن ساهموا بشكل فعال وري
التحديات التي يواجهها قطاع الصحة في القارة اإلفريقية 
لتقدمي طلباتهم للترشح للفوز بجائزة السميط لهذا العام في 

قطاع الصحة.
وأضــاف شهاب الدين أن اجلائزة املقدمة من دولة الكويت 
وتشرف عليها املؤسسة هدفها منح التقدير املالئم للمؤسسات 
ـــراد ممــن حققوا تقدما كبيرا فــي القطاع الصحي عبر  واألف
مبادراتهم أو مشروعاتهم البحثية ما ترك أثرا جوهريا وتقدما 
ملموسا في هــذا السياق ملصلحة مواطني القارة اإلفريقية 

السيما الفئات احملرومة في بلدانها.
وأوضــح أن شروط التقدم للجائزة هي أن يكون للمرشح 
مشروعات أو أنشطة بحثية تتسم بروح االبتكار وساهمت في 
حتقيق تغييرات بالغة األثر في قطاع الصحة مبا يتوافق مع 

املعايير الدولية التي أرستها قواعد اجلائزة.
وذكر أن جائزة السميط لهذا العام في مجال الصحة تستند 
إلى ما حتقق من جناح جلائزة السميط لعام 2015 في مجال 
الصحة ولعام 2016 في مجال األمــن الغذائي وأخيرا لعام 
2017 في مجال التعليم مبا يسهم في تعزيز سمعة اجلائزة 
بوصفها وسيلة لتكرمي أصحاب املشروعات الــبــارزة التي 
ساهمت فــي التغيير اإليــجــابــي حلياة أعـــداد ال حتصى من 

األشخاص واملجتمعات التي تعاني احلرمان في أفريقيا.

استقبل قائد احلرس الوطني البرتغالي  

اجلراح يؤكد عمق العالقات الكويتية -  البرتغالية
اســتــقــبــل الــفــريــق م. الشيخ 
خالد اجلراح نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية في مكتبة 
مبقر وزارة الداخلية أمس االثنني 
الفريق ركن مانويل كوتو القائد 
العام للحرس الوطني اجلمهوري 
باجلمهورية البرتغالية بحضور 
وكــيــل احلـــرس الوطني الفريق 
ركــن مهندس هاشم الــرفــاعــي و 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشئون العمليات الــلــواء جمال 

حامت الصايغ.
ــــراح بضيفه  وقـــد رحـــب اجل
متمنيا لــه طيب اإلقــامــة بدولة 
ـــالل الــلــقــاء تــبــادل  الــكــويــت وخ
األحاديث الودية ومناقشة عدد 
مــن املــوضــوعــات ذات االهتمام 
املــشــتــرك، كــمــا مت بــحــث سبل 
الــتــعــاون وتــبــادل اخلــبــرات بني 
ــت واجلــمــهــوريــة  ــوي ــك ــــة ال دول

البرتغالية.
ــــد عــلــى عــمــق الــعــالقــات  واك
الكويتية البرتغالية وتــوافــق 
ــول كثير مــن القضايا  الـــرؤى ح

اإلقليمية والدولية وأهمية تعزيز 
هــذه الــروابــط مبا يخدم مصلحة 

البلدين.
ومن جانبه أعرب الفريق ركن 

مانويل كوتو عــن شكره لدولة 
الــكــويــت عــلــى كـــرم االســتــقــبــال 
وحسن الوفادة، مؤكدا على اهتمام 
بالده لتعزيز من التعاون مع دولة 

الكويت مشيدا بدور الكويت البارز 
في تعزيز األمــن واالستقرار في 
املنطقة وفي نهاية اللقاء مت تبادل 

الدروع التذكارية بني اجلانبني.

الشيخ خالد اجلراح يقدم درعا لقائد احلرس الوطني البرتغالي

الدوسري بحث مع قائد احلرس الوطني 
البرتغالي تعزيز التعاون األمني 

استقبل وكيل وزارة الداخلية 
ــري في  ــدوس الــفــريــق محمود ال
مكتبة مبــقــر وزارة الداخلية 
صباح أمس االثنني الفريق ركن 
مانويل كوتو القائد العام للحرس 
الوطني للجمهورية البرتغالية 
بحضور وكيل احلــرس الوطني 
ـــن مــهــنــدس هــاشــم  ــق رك ــري ــف ال

الرفاعي.
ــفــريــق الــدوســري  ورحــــب ال
بضيفة ومرافقه، مؤكدا على عمق 
عالقات التعاون بني دولة الكويت 

وجمهورية البرتغال.
ــادل  ــب ــــالل الـــلـــقـــاء ت ومت خ
ــة وبــحــث عدد  ــودي ــث ال ــادي األح
من املوضوعات األمنية وسبل 

تعزيزها بني البلدين الصديقني.
ـــن جــهــتــه أعــــرب الــفــريــق  وم
ركــن مــانــويــل كــوتــو عــن شكره 
ــاوة االســتــقــبــال  ــف ــره حل ــدي ــق وت
وللدور الكويتي البارز لتعزيز 
األمــن واالستقرار على املستوى 

جانب من اللقاءاإلقليمي والعاملي.

رئيس املكتب العسكري الكويتي لدى اإلمارات العقيد يوسف بوقمبر مع الضابطني الكويتيني مساعد زياد وحمد جاسم

 11 »أمانة األوقاف« تطلق النسخة الـ 
ملسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف    أكــد الوكيل املساعد لقطاع مشاريع 

املياه في وزارة الكهرباء واملاء الكويتية 
املهندس حمود الروضان اليوم االثنني 
استعداد دولة الكويت الستضافة املؤمتر 
العربي للمياه الثالث املقرر في مايو املقبل 
ملناقشة جميع القضايا العربية املتعلقة 

باملياه.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الروضان 
لـ )كونا( على هامش مشاركته بأعمال 
االجتماع ال16 للجنة الفنية العلمية 
ــوزاري العربي  االستشارية للمجلس ال

على مستوى كبار املسؤولني.
ووصف املؤمتر العربي للمياه بأنه احد 

املؤمترات املهمة بالنسبة للدول العربية 
مضيفا أن اللجنة ستتطرق للمؤمتر 
ومناقشة مــحــاوره كافة واالجتماعات 
ــى التجهيزات  املصاحبة لــه إضــافــة إل

اخلاصة باإلعداد له.
واشــــار الـــى اهــمــيــة املـــــوارد املائية 
املشتركة ما بني الدول العربية وضرورة 
طرح القضايا التي تتعلق باحملافظة على 
تلك املــوارد واستدامتها في جميع الدول 

العربية.
واعتبر الروضان ان املياه تعد القضية 
االولى باعتبارها احد العناصر الرئيسية 
للحياة ومنو االنسان منوها بالتعامل مع 

جميع انــواع املياه والتي احد مصادرها 
معاجلة مياه الصرف الصحي.

واشــار كذلك الــى حتلية املياه كأحد 
مــصــادر توفير املــيــاه الــى جانب العمل 
ــوارد املائية وتقليل  ــدؤوب لتطوير امل ال

كلفتها والترشيد في استهالكها.
واوضــح الروضان أن اللجنة الفنية 
العلمية االستشارية للمجلس الــوزاري 
العربي للمياه ستناقش على مدى ثالثة 
ايــام قضايا مختلفة تهم الــدول العربية 
والتحضير الجتماع املكتب التنفيذي 

للمجلس املقرر عقده االربعاء املقبل.
وذكر ان اللجنة تقوم بدراسة املشاريع 

ــرح مشاريع الــقــرارات  ومناقشتها وط
على املكتب التنفيذي متهيدا لرفعها الى 
اجتماع املجلس الــوزاري العربي للمياه 

املقرر في مايو املقبل.
وقال ان اللجنة الفنية ستناقش كذلك 
عــددا مــن املــوضــوعــات اخلــاصــة باملياه 
في الــدول العربية في مقدمتها متابعة 
تنفيذ اخلطة التنفيذية الستراتيجية 
االمن املائي في املنطقة العربية ملواجهة 
التحديات واملتطلبات املستقبلية للتنمية 
املستدامة الى جانب متابعة تنفيذ خطة 
التنمية املستدامة 2030 فيما يخص 

املياه.

الروضان يؤكد االستعداد الستضافة املؤمتر العربي للمياه في مايو املقبل 

وذلك وفقا للشروط التالية:
1 - أن تكون الشركة أو املؤسسة من ذوي االختصاص مع تقدمي املستندات الدالة على ذلك.

2 - االلتزام بكراسة الشروط وما ورد بها من متطلبات واحتياجات التكرمي من حيث الدروع 
التذكارية واألجهزة وشهادات التقدير والضيافة واخلدمة ومتطلبات تنظيم احلفل.. الخ.

3 - سوف يتم اختيار الشركة املتقدمة وفقا ملواصفات كراسة الشروط املعدة من قبل اجلمعية.
4 - أن يكون السعر مع اخلبرة اجليدة معيارا أساسيا لالختيار.

فعلى الراغبني من الشركات املتخصصة التقدم إلى إدارة اجلمعية الستالم كراسة الشروط اعتبارا 
من الثالثاء املوافق 2018/1/23 وحتى نهاية دوام اخلميس املوافق 2018/2/1 ولن يلتفت إلى 
الطلبات التي تقدم قبل أو بعد املوعد احملدد علما بأن دوام إدارة اجلمعية كالتالي: من األحد: 7.30 

صباحا حتى 3.30 عصرا.

املستندات املطلوبة
صورة البطاقة املدنية لصاحب الترخيص
صورة الرخصة التجارية سارية املفعول

صورة اعتماد التوقيع ساري املفعول

24882480 ..  24895138 .. 24890011 لالستفسار 

جمـــــــعية الفـــــــردوس التعاونــــــــــية

تعلن جمعية الفردوس التعاونية عن حاجتها إلى شركات متخصصة في مجال 
»متطلبات إقامة حفل تكرمي الطلبة املتفوقني« من أبناء املساهمني باجلمعية 
 2018/1/18 حسب تعليمات وزارة الشؤون االجتماعية بكتابها املؤرخ في 

إعـــــــــــــــــــــــــــــــالن

 مجلس اإلدارة

تتمات

أردوغان
واعتبر ان األراضي التركية مهددة من التنظيمات 
“االرهابية” التي أطلقت أمس األحد قذائف صاروخية 
على مدينة )هطاي( وأسفرت عن قتل الجئ سوري 
واصابة 47 شخصا مؤكدا ان بالده ستواصل بكل 

عزم وحزم عملية )عفرين( ولن تتراجع عنها.
ودعا الــدول التي استنفرت ضد تنظيم )داعش( 
الــى محاربة حــزب االحتــاد الدميقراطي السوري 
الكردي ووحــدات احلماية الشعبية و”إال ستكتوي 
بنيران هذين التنظيمني«.في سياق متصل قال رئيس 
الـــوزراء التركي بن علي يلدرمي اليوم ان اجليش 
التركي لم يفقد أحدا من أفــراده في عملية )عفرين( 

العسكرية.
ويــواصــل اجلــيــش الــتــركــي لليوم الــثــالــث على 
التوالي قصفا بريا وجويا على مواقع تابعة حلزب 
االحتـــاد الدميقراطي الــســوري الــكــردي ووحــدات 
احلماية الشعبية ضمن عملية )غصن الزيتون( 
العسكرية في )عفرين( بشمال غربي سوريا وسط 

تعزيزات عسكرية للجيش في املناطق املتاخمة 
للحدود السورية.

»التحالف العربي«
املساهمة بـ 1.5 مليار دوالر لتمويل خطة األمم 

املتحدة اإلنسانية في اليمن.
وقال الوزراء في بيان صدر في ختام اجتماعهم في 
الرياض ان املبادرات تتضمن ايضصا إيــداع ملياري 
دوالر في البنك املــركــزي اليمني وجتهيز 17 ممرا 
بريا امنا من ستة مواقع حــدوديــة لضمان وصول 
املساعدات وكذلك تدشني جسر جوي الى مأرب وفتح 
معبر اخلضراء احلدودي وزيادة الطاقة االستيعابية 
للموانيء في اليمن. وشارك في االجتماع نائب وزير 
اخلارجية الكويتي خالد اجلارالله على راس وفد ضم 

عددا من املسؤولني في وزارة اخلارجية.
ــم الشرعية فــي اليمن بقيادة  وكـــان حتــالــف دع
السعودية أعلن أمس األحد أنه سيقدم مليارين ونصف 

املليار دوالر كمساعدات إنسانية جديدة لليمن.

تتمات


