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«ريكونسنس» يتعاون مع باحثة فرنسية 
إلعداد دراسات حول التأثير العاملي للصني

أعلن مركز ريكونسنس 
للبحوث والدراسات عن بداية 
تعاون مع الباحثة الفرنسية 
البارزة ناديج روالند إلعداد 
دراسات حتليلية خاصة حول 

التأثير العاملي للصني.
وتعتبر روالند هي زميلة 
السياســية  أولى للشــؤون 
واألمنية في املكتب الوطني 
للبحوث اآلســيوية، وتركز 
أبحاثها بشــكل أساسي على 
السياسة الداخلية واخلارجية 
والدفاعية للصــني. وعملت 
على مــدى عقدين من الزمن 
كمحللــة ومستشــارة أولى 
في وزارة الدفاع الفرنسية، 
ومت منحها وســام الشــرف 
نظيــر خدماتهــا. وحصلت 
علــى درجة املاجســتير في 
دراســات الصني مــن املعهد 
الوطني للغات واحلضارات 
الشــرقية وماجســتير فــي 
الدراسات االستراتيجية من 
جامعة راجاراتنام للدراسات 
الدولية. وهي أيضا خريجة 
جامعة تايوان الوطنية. وقال 
عبدالعزيز العنجري املؤسس 
والرئيس التنفيذي للمركز: 

ان «ناديــج روالنــد تعتبر مرجعــا مرموقا 
فــي ملف رؤيــة الصني لنظــام عاملي جديد، 
والنفوذ الصيني، فضال عن املشاركة العسكرية 
املتطورة للصني». وأضاف: «ستكون مقاالتها 
معنا مكملة للسلسلة التحليلية عن الصني 
والتي شرعنا فيها مع د.تشارلز بيرتون في 
«مكتب شؤون الصني» املنشأ حديثا باملركز، 

فالصني قوة ال يستهان بها وعلينا اكتساب أكبر 
قدر ممكن من املعرفة املتخصصة عنها». وقالت 
ناديج روالند: «سعيدة بهذا التعاون مع مركز 
ريكونسنس للبحوث والدراسات. وأتطلع ألن 
تســهم حتليالتنا وما نقدمه للقراء في دول 
اخلليــج والعالم بفهم أفضــل لكيفية تأثير 
صعود الصني على الديناميكيات العاملية».

أبحاثها تركز على السياسة الداخلية واخلارجية والدفاعية للصني

عبدالعزيز العنجري

مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات

ناديج روالند

«املوانئ» تطرح مزايدة 
لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة

أعلنت مؤسسة املوانئ عن طرحها املزايدة 
العامة رقــم «م.م.ك/١-٢٠٢٢/٢٠٢١» بشــأن 
ترخيص اســتغالل كافتيريا بالطابق األول 
فــي مبنى مجمع املوانئ ملدة ثالث ســنوات 
ضمن مشروع النافذة الواحدة «بوابة املوانئ».

وقالت املؤسســة، في بيان لهــا، ان هذه 
املبــادرة تعد مــن إحدى مبادرات مؤسســة 
املوانئ لدعم الشــركات املســجلة في الباب 
اخلامس واملصنفة ضمن املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، التي تأتي منسجمة مع توجهات 

الدولة لدعم وحتفيز قطاع الشباب وحرص 
املؤسســة على أن تكون إحــدى احلاضنات 
للمشاريع الناشئة ومتكني الكوادر الشبابية 
الوطنية من الدخول في فرص اســتثمارية 

واعدة.
ودعت املؤسســة الشــركات املتخصصة 
فــي مجال هذه األعمال إلــى تقدمي عطاءاتها 
وفقا للشروط واملواصفات الفنية واألحكام 
املبينة بوثائق املزايدة والبيانات املعلن عنها 

في اجلريدة الرسمية.

وكيل احلرس الوطني كّرم فرق الوحدات الفائزة 
باملراكز األولى في املسابقات الداخلية

كّرم وكيل احلرس الوطني 
م.هاشــم  الركــن  الفريــق 
عبدالــرزاق الرفاعــي الفــرق 
الرياضيــة لوحــدات احلرس 
الوطني احلائزة املراكز األولى 
في املسابقات الداخلية في ختام 
املوسم التدريبي ٢٠٢١/٢٠٢٠، 
وذلــك بحضور كبــار القادة 
والضباط. ونقل وكيل احلرس 
الوطني إلى الرياضيني تهنئة 
سمو رئيس احلرس الوطني 
الشــيخ ســالم العلي، ونائب 
رئيس احلرس الوطني الفريق 
الشــيخ أحمــد  أول متقاعــد 
النواف علــى النتائج الطيبة 
التي حققوها، مؤكدا ان احلرس 
الوطني حريص على املضي في 
مسيرة التطور والتميز ودعم 
املنتســبني املتفوقني رياضيا 
في كل األلعاب، وتعزيز روح 
التنافــس بــني الوحــدات في 

األنشطة الرياضية.

في التدريــب لترجمة أهداف 
التوجيهيــة ٢٠٢٥  الوثيقــة 
(حماية وسند)، التي تهدف إلى 
االستمرار في ترسيخ الصورة 
الرفيعــة  املشــرفة واملكانــة 
للحرس الوطني على الساحة 
الرياضيــة. من جانبــه، قال 

وأشــاد باجلهود املبذولة من 
قبل االحتــاد الرياضي طوال 
املرحلة املاضيــة من إداريني 
ومدربني واصلوا العمل لتأهيل 
الفرق وصقل مهارات الالعبني 
حتى متكنوا من حصد األلقاب 

والبطوالت.

رئيس فرع االحتاد الرياضي 
العقيد د صالح جمعان محمد 
إن اإلجنــازات املتميــزة التي 
حققتها فرق وحدات احلرس 
الوطني تعد ثمرة للتوجيهات 
القيادة  والدعم املتواصل من 
الوطنــي.  العليــا للحــرس 

ً هاشم الرفاعي: حريصون على املضي في مسيرة التطور ودعم املتفوقني رياضيا

الفريق الركن هاشم الرفاعي مع إحدى الفرق الفائزة

وثّمن الوكيل دور االحتاد 
الرياضي في إقامة املنافسات 
املختلفة بني وحدات احلرس 
علــى  وحرصــه  الوطنــي، 
تطبيق اإلجراءات االحترازية 
خالل املنافســات. وشدد على 
مواصلــة العطاء وبذل اجلهد 

«الهالل األحمر» يوزع السالل الغذائية داخل البالد وخارجها
أكدت جمعية الهالل األحمر 
مواصلــة جهودها في شــهر 
الفضيــل بتوزيــع  رمضــان 
الوجبات الغذائية على العمال 
في املدارس واملناطق السكنية 
ودعم األسر احملتاجة بالكويت 
ودعمهــا للمحتاجــني خارج 

الكويت.
وأشــارت األمني العام في 
اجلمعيــة مهــا البرجــس في 
تصريح لـ«كونا» إلى احلرص 
على مواصلة تنفيذ املشاريع 
اإلنسانية الرمضانية وإدخال 
املساعدات اإلغاثية لتصل إلى 
كل األسر احملتاجة في الكويت.
أن  البرجــس  وذكــرت 
اجلمعية تبذل جهودا متنوعة 
من بينهــا توزيــع الوجبات 
الســاخنة والســالل الغذائية 
وأدوات النظافــة وغيرها من 

االحتياجات الضرورية.
وقالت إن اجلمعية وزعت 
على األسر احملتاجة ما يقارب ٥ 

توزيــع ٦٠ ألــف وجبة على 
العمالــة خالل شــهر رمضان 
املبارك مع احلرص على مراعاة 
الضوابط الصحية وتعليمات 
األمن والسالمة وذلك حفاظا 

على صحة اجلميع.
وأضافت أن اجلمعية عملت 
أيضــا علــى دعــم احملتاجني 

إلى تعزيز القيم السمحة من 
خالل إتاحة الفرصة للخيرين 
واحملســنني ملساندة إخوانهم 
في اإلنســانية واملشاركة في 
البرامج الرمضانية التي تنفذها 

اجلمعية.
وأشادت البرجس بجهود 
املتطوعني ونشــاطهم الكبير 
رغم حــرارة الطقــس معربة 
عن فخرها بهم الســيما أنهم 
يخصصون وقتهــم من أجل 
إسعاد أفراد املجتمع ومساعدة 

الضعفاء.
ودعت القطاع اخلاص وأهل 
اخلير فــي الكويت وأصحاب 
األيادي البيضــاء إلى التبرع 
واملســاعدة والدعــم لتلبيــة 
مختلف احتياجات احملتاجني 
في جميع أنحاء البالد مؤكدة 
أن العمل االنســاني اخليري 
الكويتي سيظل منارة إنسانية 
رغم تزايد الكوارث الطبيعية 

واالزمات االنسانية.

والفقــراء خــارج الكويت في 
اليمن وجزر القمر والالجئني 
الســوريني في لبنان واألردن 
والبوسنة والهرسك وباكستان 
ومـــــاالوي وافغـانستـــــان 

والصومال.
وأفادت أن اجلمعية تسعى 
دائما في شهر رمضان الفضيل 

جانب من توزيع السالل الغذائية على احملتاجني والفقراء خارج الكويت

آالف سلة غذائية تكفي االسرة 
ملدة شهر كامل اضافة الى املواد 
الصحية والقرقيعان الطفال 

االسر احملتاجة.
وبينت أن اجلمعية تقوم 
يوميــا بتوزيــع ٢٠٠٠ ســلة 
غذائيــة على العمــال في كل 
مناطــق الكويــت، الفتــة إلى 


