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دارين العلي
عب���ر نائب رئي���س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح عن اهتمام الكويت 
وقيادتها السياسية مبعهد الكويت 
لألبح���اث العلمية ومتكينه من 
تعظيم دوره في التنمية الوطنية، 
خصوصا في املرحلة املقبلة التي 
تشهد وضع وتنفيذ خطة حتول 
اس���تراتيجي للمعهد ستتضمن 
البحثية  البرام���ج  العديد م���ن 
التي تنس���جم مع خطط الدولة 
ومشاريعها احلضارية والتنموية 
القادمة، وأشاد مبا تتضمنه خطة 
التحول االستراتيجي من محاور 
الس���يما أنها تطور من هيكلية 
إنش���اء مراكز  املعه���د وتتبنى 
متيز في عدد من األنش���طة ذات 
األولوية الوطنية كالطاقة البديلة 
والبيئ���ة واملياه وغيرها. وعبر 
الشيخ د.محمد الصباح أيضا عن 
اعتزازه بالفت���رة التي عمل بها 
في املعهد مطلع حياته العملية، 
وقال ان تنوع األنشطة البحثية 
التي  للمعهد وقواعد املعلومات 
كونها على مدار تاريخه تشكل 
رصي���دا مهما للتنمية. جاء ذلك 
خالل زيارة قام بها نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
إلى معهد الكويت لألبحاث العلمية، 
حيث كان في استقباله مدير عام 
املعهد د.ناجي املطيري، ونائب 
املدير الع���ام للمعلومات د.نادر 
العام  املدير  العوضي، ونائ���ب 
لشؤون األبحاث د.محمد سلمان، 

ومديري اإلدارات والدوائر.
وقد شهد برنامج الزيارة العديد 
من االنشطة، حيث استمع ضيف 
املعه���د في البداية - ومن خالل 
مجموعة من البانرات - لشرح 
مفصل قدمه د.ناجي املطيري مدير 
عام املعهد تناول فيه نشأة املعهد 

الكويتية للمعلومات املناخية، 
حيث مت تقدمي عرض مرئي حول 
أهمية الشبكة للكويت، وكيفية 
عمله���ا والتي تضم محطات لها 
قدرة على قياس سرعة الرياح في 
خمسة مستويات جوية، ومتكنها 
قدراتها الدقيقة من تقدمي بيانات 
عن حركة الرمال، كما اطلع على 
موقع األرصاد البحرية في الكويت 
الذي يعتبر األول من نوعه في 
منطقة اخلليج العربي، حيث يقدم 
معلومات على مدار الساعة حول 
حالة البحر والسواحل الكويتية، 
مبا في ذل���ك حركة املد واجلزر 
البحري���ة وارتفاع  والتي���ارات 
األمواج، وعاين الشيخ د.محمد 
الصباح من خالل هذا املوقع على 
شبكة االنترنت منوذجا رياضيا 

حلركة املد واجلزر.
كما شملت اجلولة زيارة إلى 
مختبرات الزراعة النسيجية، حيث 
اطلع الضيف على تقنيات الزراعة 

من طاقة الري���اح في منطقة أم 
عمارة، ومش���روع نظام الطاقة 
املتجددة إلنتاج ومعاجلة املياه 
اجلوفية، ومشروع نظام الطاقة 
املتجددة إلنتاج الهيدروجني. كما 
زار ضيف املعهد محطة متخصصة 
في رصد النويدات املشعة والتي 
أنشأها املعهد بالتعاون مع منظمة 
معاهدة احلظر الشامل للتجارب 
النووية، وتدار من قبل باحثني 
ومتخصصني كويتيني، وتعتبر 
أول محطة من نوعها في الشرق 
األوس���ط، وقد اطلع الوزير من 
خالل شاشة عرض في هذه احملطة 
على بيانات مس���توى اإلشعاع 
التي تبث بش���كل حي ومباشر 
من مقر املنظمة في ڤيينا، وتكشف 
البيان���ات املقدم���ة منها عن أية 
جتربة نووية تتم في أي بقعة من 
العالم، وهو ما يساهم في التعرف 
على مواقع احلوادث والتسرب 
اإلش���عاعي، كما اطل���ع ضيف 

ومرافقه وإداراته وأهم اجلوائز 
التي حصل عليها.

ثم قام بجولة لعدد من الوحدات 
واملراكز في املعهد حيث اطلع على 
نشاط الشبكة الوطنية الكويتية 
لرصد الزالزل والتي مت إنشاؤها 
بناء على طلب من مجلس الوزراء، 
واطلع عل���ى البيانات املتوافرة 
بها، وكيفية رص���د الزالزل من 
خالل احملطات الثمانية املوزعة 
في أرجاء الكويت، ومنها س���بع 
محطات ذات مدى زمني وترددي 
قصير، أما احملطة الثامنة فتشتمل 
على جهاز رص���د عريض املدى 
الزمني والترددي ويقوم برصد 
ال���زالزل على مس���توى العالم، 
وأوضح املسؤولون باملعهد أنه 
من خالل هذه الشبكة التي ترتبط 
مبركز رئيسي باملعهد يتم االعالن 
آليا عن ح���دوث أي زلزال فور 

وقوعه.
كما قام بزيارة الشبكة الوطنية 

النسيجية التي مت تطويرها من 
قبل علماء املعهد، حيث جنحت في 
إنتاج نباتات ال حتمل ڤيروسات، 
ومتت االستفادة من ذلك في إنتاج 
النخيل وتقاوي البطاطا، كما قام 
املعهد بانتاج ما يزيد على 200 
الوقت احلالي،  ألف نخلة حتى 
وتعد تقنية الزراعة النسيجية من 
التقنيات املهمة والتي مت تطويرها 
إلنتاج م���ا يقرب من 30 إلى 40 
ألف شتلة نخيل سنويا، ويسعى 
املعهد من خالل هذه التقنية إلى 
إنشاء شركة متخصصة بالزراعة 
إنتاجها  النسيجية وتس���ويق 

جتاريا.
وبعد ذلك متت زيارة موقع 
تطبيقات الطاقة املتجددة )احملطة 
التجريبية لتوليد طاقة الرياح(، 
وهي محطة منش���أة في املعهد، 
ومت تقدمي ش���رح ح���ول ثالثة 
مشاريع للمعهد في هذا االجتاه 
هي: مشروع جتربة إنتاج الكهرباء 

املعهد على مجس الليزر الذي 
مت تطوي���ره من قبل الباحثني 
في املعهد وجرى تقدمي عرض 
حول أهمية املجس في فحص 
امللوثات النفطية حتت سطح 
التربة. وبع���د انتهاء اجلولة 
قام د.ناجي املطيري مدير عام 
املعهد بتقدمي عرض مختصر 
حول واحد من أهم املش���اريع 
الوقت  التطويرية للمعهد في 
احلالي، وهو مشروع التحول 
االستراتيجي، الذي يعتمد على 
رؤية بعي���دة املدى حتى عام 
2030، ومت إلقاء الضوء على أهم 
التغيرات التي ستتحقق تباعا 
خالل هذه الفترة، ومتت اإلشارة 
إل���ى التعاون مع مؤسس���ات 
بحثية وأكادميي���ة دولية في 
مجاالت بحثية محددة، حتى 
يصبح املعهد أحد مراكز التميز 
ف���ي البح���ث والتطوير على 

املستوى العاملي.
من جانبه رح���ب د.ناجي 
املطيري مدير عام املعهد بهذه 
الزيارة وأش���اد بها وقال إنها 
أسعدت جميع العاملني باملعهد، 
وأنها متنح خطط تطوير املعهد 
دعما مهما في هذا الوقت الذي 
نس���ير فيه نحو إحداث نقلة 
نوعي���ة ف���ي نش���اط البحث 
العلم���ي والتطوير واالبتكار. 
وأض���اف املطيري: إن ما أبداه 
الش���يخ د.محمد الصباح من 
اهتمام بنتائج أعمال املعهد أمر 
يسعدنا جميعا، موضحا أن جهد 
املعهد خالل السنوات القادمة 
سيشكل عامال مهما من عوامل 
التنمية احلضارية واالقتصادية 
للكوي���ت، وأن اهتمام القيادة 
السياس���ة بأمر املعهد يبشر 
بإجنازات متعاظمة لنش���اط 

البحث والتطوير في البالد.

الشيخ د.محمد الصباح ود.ناجي املطيري ود.ناجي العوضي خالل اجلولة في املعهد

د.حمود املضف ود.فوزي الدوخي يتوسطان املتحدثني في الورشة

)محمد ماهر(فواز الدميثير متحدثا للزميلة دارين العلي

فواز الدميثير

المضف: الكويت أصبحت مركزًا لتدريب الكفاءات ديوان الخدمة أطلق نظرية »الموديل سي«
دانيا شومان

املدنية  أطلق دي����وان اخلدمة 
صباح امس 23 خطوة تنظيمية 
البشرية  علمية لتطوير املصادر 
العمل عبر  وتس����هيل أس����اليب 
خارطة طري����ق جديدة من خالل 
نظرية »املوديل سي« التي تهدف 
الى رف����ع كف����اءة وأداء العاملني 
ووضع خارطة طريق جديدة في 
علم االدارة والتنمية املس����تدامة 
امام القياديني للتعرف على روح 
وخطوات النظرية لتحسني ورفع 
الكفاءة اإلنتاجية.وافتتحت الندوة 
التي حضرها مديرون ومراقبون 
ورؤس����اء اقس����ام بكلمة للوكيل 
املساعد لشؤون التطوير اإلداري 
زيد النويف، اكد فيها أهمية التطوير 
املوارد  وتدريب ورفع مس����توى 
البش����رية في املنظمات والهيئات 
والوزارات، حي����ث يأتي االهتمام 
بها كونها من الروافد األساس����ية 
ألي اس����تراتيجية مهنية في كل 
املنظمات والهيئ����ات والوزارات. 

وأضاف النويف: ان ديوان اخلدمة 
املدنية يعمل جاهدا على تبني كل 
التي  العلمية  املشاريع واألنظمة 
تساعد على تطوير املوارد البشرية 
وبالتالي تطوير عمل ديوان اخلدمة 
املدنية ومن ثم تعميمه على باقي 
وزارات الدول����ة التابع����ة لديوان 

اخلدمة املدنية.
وأف����اد ب����أن قط����اع التطوير 

والتدريب في الديوان تبنى نظرية 
»املوديل س����ي« من اجل االرتقاء 
بالديوان، وكذلك  بالعمل اإلداري 
جمي����ع وزارات الدولة، ما يعود 
باملصلحة على تطور العمل اإلداري 
في الكويت. وق����ام د.فهد املكراد 
املشارك في جامعة اكسفورد في 
اململكة املتحدة بش����رح تفصيلي 

عن اخلطوات ال� 23.

عبدالهادي العجمي
أكد نائ����ب رئيس اللجن����ة ملنظومة املؤهالت 
الكويتي����ة د.حمود املض����ف ان الكويت أصبحت 
مركزا لتدريب الكفاءات للعمالة غير املدربة. وأشار 
املضف في تصريح ادلى به للصحافيني عقب املؤمتر 
الصحافي ال����ذي عقدته منظومة املؤهالت املهنية 
الكويتي����ة إلى أنهم يأتون الى الكويت ويتدربون 
على أفضل األجهزة، خاصة ان الكويت مستوردة 

ألحدث التكنولوجيا في العالم، ومن ثم يكتسبون 
ويذهبون الى بلدانهم مؤهلني ومتدربني، وآن األوان 
ألن نس����تقدم العمالة التي نس����تفيد منها وليس 
العكس، مش����يرا الى ان املنظومة سوف حتد من 
العمالة غير املدربة، الفتا الى ان من أبرز املعوقات 
والصعوبات التي سوف تواجهنا هو ضغط أصحاب 
العمل واملؤسسات بعدم حتويل هذه املنظومة الى 

إجبارية، وهذا حتد ألصحاب القرار في الكويت.

خالل دورة تدريبية بمنظومة المؤهالت الكويتية عبر 23 خطوة عملية لتطوير المصادر البشرية وتسهيل أساليب العمل

محمد الصباح: »األبحاث« من المؤسسات المؤثرة في التنمية الوطنية
وزير الخارجية زار معهد األبحاث واطلع على مشاريعه وإنجازاته

زيد النويف متحدثا

الخطوات الـ 23
الطريق��ة،  الع��ام،  املفه��وم 
االتصاالت، التنسيق، التعاون، 
الكفاءات، االعتبارات، ارضية 
القي��ادة،  مش��تركة، مزي��ج، 
مجموعة عمل، املكافأة، االطراء، 
االلت��زام، املقارن��ة، التطبيق، 
االنتهاء،  الوس��طية،  التعليق، 
تركيز، املقترحات والشكاوى، 

السرية واالستنتاج.

جدول يبين مقارنة 30 سلعة غذائية بين الكويت 
والبحرين حسب سعر الصرف امس

السلعة

السعر في 
السوق 

البحريني
  بما يعادله 

بالدينار 
الكويتي

السعر بالسوق 
الكويتي
بالدينار 
الكويتي

0.7141.370زيت دالل 1.8 ليتر - ذرة

1.4741.595زيت عافية 1.8 ليتر - ذرة

0.5760.420مياه فولفيك 1.5 ليتر

0.5450.495مياه افيان 1.5 ليتر

1.5551.800مسحوق غسيل اريال 1.5 كيلو

1.7281.910مسحوق غسيل اومو 2 كيلو

مسحوق غسيل تايد 3 كيلو 
2.3422.560مركز

1.2981.240كلوركس جالون

0.9211.240كلوركس جالون برائحة الزهر

2.7183.120ارز صنوايت 5 كيلو

5.4526.100ارز صنوايت 10 كيلو

10.82711.100ارز تلدا 10 كيلو

0.1420.180شكوالتة توكس 58 جم

0.1270.140شكوالتة كيت كات اربع اصابع

0.7530.860حليب املراعى كامل الدسم 2 ليتر

حليب املراعى خالى  الدسم 2 
0.7220.860ليتر

0.3070.145طحني ابيض 1 كيلو

0.6530.515مربى هيرو توت 340 جم

1.0571.150كورن فلكس 500 جم

1.1901.230شاى ليبتون 100 كيس

2.0962.305حليب نيدو 900 جم

3.5713.950حليب ابو قوس 1.8 كامل الدسم

1.0901.590زيت مازوال 1.8 ليتر

2.2652.290ارز تلدا 2 كيلو

0.4910.530جنب الفشكرى شيدر 200 جم

0.4910.560جنب الفشكرى اليت 200 جم

0.4910.530جنب الفشكرى برغر 200 جم

0.8221.925زبدة املراعى غير مملحة 1 كيلو

0.8520.815زبدة كي دي دي 400 جم

1.1521.260سبيشيل كيه 500 جم

العدساني: األسعار في الكويت 
األعلى مقارنة بدول التعاون

بمقارنة أسعار 30 سلعة أعدها بين الكويت والبحرين

رياض العدساني

عاطف رمضان 
 أكد رئي���س مجلس ادارة 
التعاونية  النزه���ة  جمعي���ة 
ومقرر لجنة متابعة األسعار 
في اتحاد الجمعيات التعاونية 
رياض العدساني ل� »األنباء« أن 
المنتجات االستهالكية  أسعار 
والغذائي���ة في الكويت تعتبر 
أعلى من األسعار الموجودة في 
دول مجلس التعاون الخليجي، 
موضحا أن م���ا ذكرته وزارة 
التجارة والصناعة بأن األسعار 
بالكويت أقل من غيرها مقارنة 
بدول الخليج معلومات لم تكن 

دقيقة.
أنه أعد  العدساني  وأضاف 
مقارنة أسعار لمختلف المنتجات 
من سلع غذائية واستهالكية، 
بين الكويت والبحرين، مشيرا 
إلى أن عدد هذه المنتجات 30 
س���لعة رئيسية، وذلك حسب 
س���عر الصرف ف���ي تاريخ 17 
فبراي���ر )أمس( بي���ن الدينار 
الكويت���ي والدينار البحريني 

ويعادل 0.76787.
وأشار إلى أن المقارنة لمعظم 
السلع بينت أن األسعار بالكويت 
هي األعلى، مع العلم أن حجم 
القوة الشرائية بالكويت أعلى 
من القوة الشرائية في البحرين 
الشقيقة، ويفترض أن تكون 
األس���عار في الكوي���ت )أقل(، 
االمر ال���ذي يوضح أن هن��اك 
خلال في تس�ع��ير المنت��جات 

الغذائية.
أن  العدس���اني  وأض���اف 
بعض الش���ركات كانت تشير 
إلى أن األس���عار بالسعودية 
أن  الكوي���ت بحجة  أقل م���ن 
الس���وق الس���عودي أكبر من 
نظيره الكويتي ويتمتع بقوة 
ش���رائية عالية مقارنة بدول 
الخليج األخرى، لذا تمت مقارنة 
األسعار بين الكويت والبحرين 
حت���ى ال يكون هناك أي حجة 

أو مبرر.
العدس���اني أن  وأوض���ح 
موضوع ع���ودة لجنة متابعة 
األسعار أصبحت ضرورية حتى 
يتم السعي على توحيد األسعار 

بي���ن الجمعي���ات التعاونية، 
باإلضاف���ة لوق�����ف ج��مي���ع 
الزيادات بأس���عار المنت�جات 
غير المبررة، مؤكدا أن اللجنة 
ستقوم بطلب فواتير من بلد 
المنش���أ، لتوض���ح الصورة 
إن كان���ت الزي���ادة عالمية أو 
مص��طنعة، وب��ذلك يتم حفظ 
حقوق الجميع سواء المستهلك 
أو التاجر أو األسواق األخرى 

مثل التعاونيات وغيرها.
وبين العدساني أن األعضاء 
في لجنة متابعة األس���عار في 
التعاونية  الجمعي���ات  اتحاد 
عددهم 13 عضوا موضحا أنهم 
يتكونون من 9 رؤساء جمعيات 
ومدير االتحاد وممثل عن وزارة 
التج���ارة والصناعة وممثلين 
عن وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل.
وس���يتم إرسال تعميم إلى 
التعاونية بأال يتم  الجمعيات 
زيادة أي س���عر إال عن طريق 
اللجنة، وذلك للس���عي حول 
تقارب األسعار بين الجمعيات 
التعاونية باإلضافة للحد من 
غالء األس���عار التي ش���هدتها 

البالد.
وأوض���ح أن المقارنة التي 
أجريت بين الكويت والبحرين 
الشقيق توضح أن هناك غالء 
في أسعار المنتجات التي تروج 
داخل البالد، باإلضافة الى أن 
بعض السلع فيها تفاوت بالسعر 
المحلي���ة مقارنة  باألس���واق 

باألسواق في دول الجوار.  فواز الدميثير لـ »األنباء«: إقبال كبير على كرنڤال
»The K-Town« وأدعو الجميع لالستفادة من منتجاته

يختتم أنشطته اليوم ويتميز بمعروضاته وفقراته 

دارين العلي
»THE K-TOWN« كرنڤال ال 
يشبه مبضمونه مختلف املعارض 
والكرنڤاالت التي تنظم ألهداف 
مشابهة في إبراز املواهب الشابة 
واملش���اريع الصغي���رة كونه ال 
يقتصر على مجرد عرض ملنتجات 
بقدر ما هو مناسبة للقاء العائلي 
في أجواء مناخية لطيفة بعيدا 
عن األماكن املغلقة حيث يقام في 
حديقة وهران في الشامية. منظمو 
الكرنڤال الذي يختتم انش���طته 
عند ال� 12 من منتصف ليل اليوم 
يودون أن يجعلوه تقليدا سنويا 
مع مطلع ش���هر فبراير من كل 
عام ليقدم لألسر فرصة للتمتع 
باألجواء اجلميل���ة وفي الوقت 
نفسه يتيح ألصحاب املشاريع 
الصغي���رة ع���رض منتجاتهم 
في خطوة أولى نحو التوس���ع 

واالنتشار.
ولالس���تفادة من معروضات 
الكرنڤال دعا منظمه فواز الدميثير 
في تصريح ل� »األنباء« وهي أحد 
رعاة الكرنڤال اجلميع إلى زيارة 
حديقة وهران في الش���امية في 
اليوم األخي���ر للكرنڤال والذي 

على الرغم من بساطتها، مشيرا 
إلى أن هذه األنشطة تتنوع ما 
بني فقرات إلحدى الفرق الشعبية 
الذين  وملجموعة من الشباب 
يعزفون عن طريق النفخ في 
آالت نحاسية وآخرون يطلقون 
مؤثرات صوتية بالفم باإلضافة 

إلى الرسم الغرافتي.
وأضاف الدميثير أن أصحاب 
املشاريع املشاركة في الكرنڤال 
قد أعربوا عن سعادتهم باإلقبال 
على املعروضات خالل اليومني 
األولني للمعرض حيث مت بيع 
عدد من منتجاتهم كما متكنوا 
من احلصول على طلبات على 
منتجاتهم بعد الكرنڤال، الفتا 
إل���ى أنهم أثن���وا على طريقة 
التنظيم وحس���ن املتابعة من 
قبل املنظم���ني وطرق اإلعالن 
عن الكرنڤال التي تنوعت في 
مختلف وسائل اإلعالم كالصحف 
والرسائل الهاتفية واإلنترنت. 
ويذكر أن الكرنڤال يشارك فيه 
أكثر من 85 مشاركا منهم 60 
مشاركا من أصحاب املشاريع 
الصغيرة و15 من مؤسس���ات 

التراث الشعبي.

يصادف اليوم من الساعة الثالثة 
مساء وحتى ال� 12 من منتصف 
اللي���ل للتمتع بجميع العروض 
الفنية والش���عبية التي يقدمها 
الوقت  الكرنڤال واالط���الع في 
نفسه على ما يعرضه من منتجات 
ألصح���اب املش���اريع الصغيرة 
املواهب  التي تنتجها  والتراثية 
الشابة التي تسعى إلى التطور 

واالحتراف.
أما االقبال فقد كان في اليومني 
األول���ني للكرنڤ���ال مميزا وفق 

وف���ق دميثير ال���ذي أوضح أن 
جميع من حض���ر إلى الكرنڤال 
وشاهد أنشطته قد تفاعل مع ما 
هو موجود سواء املعروضات أو 
األنشطة والعروض احلية التي 
كانت تقدم على مسرح الكرنڤال 

الكرنڤال زيارة  الدميثير وشهد 
عدد كبير من املهتمني حيث القت 
فك���رة اقامته في م���كان مفتوح 
وبطقس معتدل استحسان جميع 
من زاروا الكرنڤال في يوميه األول 

والثاني.

أما التنوع ف���ي املعروضات 
واملنتجات املعروضة سواء في 
املش���اريع الصغيرة أو من قبل 
املؤسسات التراثية أو الشركات 
الغذائي���ة واملطاع���م واملقاهي 
املعروف���ة فقد أثنى عليه الزوار 


