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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694 7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

55606032 للبيع درجة اأوىل

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

أمانًا لك وألسرتك

مهم جداً للم�ساعد

جهاز إلنقاذ األشخاص
UPS

 يعمل اأوتوماتيكيًا على ت�سغيل امل�سعـد

 وو�سولـه لأقـرب طابــق ويفتــح البـــاب

يف حــالــة اإنقطـــاع التيــار الكهــربــائي

)Roomless ( يعمل على جميع أنواع المصاعد

Emergency 

Landing Device

For Elevators

99893972جمموعة فلورن�سا للم�ساعد
كما يتوفر لدينا جهاز خا�س ) Inverter( لالأبراج العالية

الحمود: خطة »األبحاث« التنموية نقلة نوعية ونموذج يحتذى في مؤسسات الدولة

دارين العلي
عقد أخيرا اجتماع ملجلس أمناء معهد الكويت لألبحاث 
العلمية، برئاس���ة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود، وخصص االجتماع لبحث ومناقش���ة 
مشروع التحول االستراتيجي، الذي يشكل منعطفا رئيسا 
ليس في عمل املعهد فحسب بل في إسهامات البحث العلمي 
خلطط التنمية، وقد وضعت هذه اخلطة لتشكل داعما حقيقيا 
لبرامج التنمية الوطنية املس���تقبلية وتواكب التطورات 
العاملية في مجال العلوم والتكنولوجيا خصوصا أنها تتبنى 
برامج بحثية طموحة مثل الطاقة املتجددة وتكنولوجيا 
النانو، كما أنها حتمل مفاهيم مغايرة في آليات االستفادة 
من البحث العلمي من خالل تبني مبدأ التسويق التجاري 
ملبتكرات املعهد.  وقد ش���هد اجتماع مجلس األمناء تقدمي 
ع���رض مفصل للخطة من قبل مدير ع���ام املعهد د.ناجي 
املطيري، تناول خالله احملاور التسعة التي يتضمنها مشروع 
التحول االستراتيجي، وهي: اخلطة االستراتيجية السابعة 
وإعادة هيكلة املعهد، وبرنامج تدريب القياديني الناشئني، 
وبرنام���ج تنمية التفكير اإلبداع���ي واالبتكار، ومراجعة 
وتعديل بعض اإلجراءات واالمتيازات في املعهد، واخلطة 
الرئيس���ية لتطوير مرافق املعهد، ومشروع املعلوماتية 
واالتصاالت، والتسويق والهوية املؤسسية، وتكوين شركات 

جتارية لتس���ويق مخرجات املعهد العلمية.  واستعرض 
د.ناجي املطيري بش���كل تفصيلي اخلطة االستراتيجية 
الس���ابعة للمعهد التي تغطي الس���نوات من 2010 وحتى 
2015، وتبني من الع���رض املقدم من قبل مدير عام املعهد 
أنه مت إعداد هذه اخلطة مبش���اركة أكب���ر عدد ممكن من 
موظفي املعهد ومتت االستعانة مبستشار عاملي، وإشراك 
اجلهات املس���تفيدة والقطاع اخلاص، وقد عقد من أجلها 
عدد كبير من االجتماعات وش���كل لها جلان مختلفة منها 
جلنة توجيهية وتسع جلان رئيسية تغطي جميع مجاالت 
القطاعات اإلنتاجية واخلدماتية باإلضافة إلى 9 جلان فرعية 
متخصصة لكل جلنة رئيسية، وهو ما أدى إلى اخلروج 
بخطة اس���تراتيجية طموحة غير منطية ال تشكل امتدادا 
لسابقاتها امنا هي نقلة نوعية حيوية.  واوضح د.املطيري 
أنه مت إجراء دراسات مقارنة مع مؤسسات عاملية وإقليمية 
شبيهة، وتش���هد هذه اخلطة بناء مراكز أبحاث تطبيقية 
في مجاالت ذات أهمية للكويت مع إمكانية تطوير مراكز 
أخرى بعد 4 - 5 سنوات إذا ما استوفت الشروط واملعايير 
املطلوبة ومبا يؤدي إلى أن يحقق معهد الكويت لألبحاث 
العلمية الريادة والتميز في مجال العلوم والتكنولوجيا على 
مستوى دول املنطقة وإلى أن يحتل مكانة دولية متميزة.  
وناقش مجلس األمناء بشكل تفصيلي وموسع كل محور 

من محاور مشروع اخلطة، واعتمد البرنامج العلمي املقترح 
في اخلطة االستراتيجية الس���ابعة 2010 - 2015 وعقب 
انتهاء االجتماع أش���ادت رئيس مجلس األمناء د.موضي 
احلمود مبا تضمنته اخلطة واجلهد املبذول فيها، وقالت ان 
هذا املشروع في حال تنفيذه سيشكل نقلة نوعية وقفزة 
كبيرة في تاريخ املعهد، ومتنت أن حتتذي جميع اجلهات 
واملؤسس���ات في الدولة بهذه التجربة وبفلسفة التحول 
االستراتيجي الذي يتبناه املعهد، مشيرة إلى أن موضوع 
التخطيط االستراتيجي بعيد املدى هو أساس التقدم ألي 
جهة من اجلهات وأن ما ق���ام به املعهد من حتديد أهدافه 
االستراتيجية ل� 20 سنة ومن ثم توزيعها على 5 سنوات 
على 4 مراحل هو توجه سليم متاما ويتفق مع الهدف من 
التخطيط االستراتيجي، وأكدت بأن هذا التوجه سيخلق 
رؤي���ة بعيدة املدى للمعهد مبني���ة على تواصل اخلطط 
االستراتيجية بعضها ببعض.  وقالت ان التوجه احلديث في 
اإلدارة يتبنى التوسع األفقي في الهياكل التنظيمية كبديل 
ناجح عن التوسع العمودي وذلك للحد من البيروقراطية 
ورفع كف���اءة اإلنتاجية.  من جهته عبر د.ناجي املطيري 
مدير عام معهد الكويت لألبحاث العلمية عن تقديره الكبير 
جلهود مجلس األمناء التي تس���اند وتدعم خطط املعهد 

اجلديدة، وتفهمهم العميق ملتطلبات التطوير. 

المطيري: 9 محاور يتضمنها مشروع التحول اإلستراتيجي

د. موضي احلمود تترأس اجتماع مجلس أمناء معهد األبحاث

د.ناجي املطيري خالل استقباله د.مبارك مجذوب ود.فتحي املنصوري

المطيري ومسؤول سوداني بحثا
تعزيز التعاون البحثي بين البلدين

دارين العلي
استقبل مدير عام معهد الكويت لالبحاث 
العلمية د.ناجي املطيري في مكتبه أمني عام 
احتاد مجالس البحث العلمي د.مبارك مجذوب، 
واالمني املساعد د.فتحي املنصوري، حيث مت 
خالل اللقاء مناقش����ة س����بل تعزيز التعاون 
املس����تقبلي، وامكاني����ة تب����ادل اخلبرات بني 
اجلانبني. من جهت����ه، اكد د.املطيري ضرورة 
تعزيز التعاون بني الطرفني، كما ثمن جهود أمني 
االحتاد خلدمة النشاط العلمي على املستوى 

العربي.
واكد د.مجذوب دور معهد الكويت لالبحاث 
العلمية في املش���اريع البحثية والعلمية، 
مش���يدا بإجنازات املعهد وخبراته الطويلة 
في املجاالت املختلفة، وعبر عن س���عادته 

الكبيرة بزيارة املعهد، مؤكدا ان هذا الصرح 
العلمي من املؤسسات العلمية التي تفخر بها 
الكويت والوطن العربي، ويضم نخبة من 
الطاقات العلمية والبحثية املاهرة، متمنيا 
استثمار هذه الطاقات خلدمة برامج التنمية، 
وأعرب عن رغبته في التعاون مع املعهد ملا 
فيه رفعة شأن البحث العلمي بني املؤسستني 

العلميتني.
يذكر ان احتاد مجالس البحث العلمي العربية 
الذي أنشئ عام 1976، يعتبر احدى املؤسسات 
الدولية واالقليمية املعنية بالعلوم والتقنية، 
حي����ث يقوم بالربط بني عدد من املؤسس����ات 
الوطنية في العال����م العربي، بهدف النهوض 
بالبحث العلمي في الدول العربية، وقد انتقل 

اخيرا مقره من بغداد الى اخلرطوم.


