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جنيڤ � كون����ا: قدم املخترع 
الكويتي سعود املطيري اختراعا 
تقنيا لتوليد الطاقة الكهربائية من 
مصادر طبيعية ضمن مشاركة 
وفد الكويت في املعرض العاملي 

لالختراعات ال� 38 في جنيڤ.
وقال ان فكرت����ه تعتمد على 
ق����وة اجلاذبية  االس����تفادة من 
االرضية واختالف الضغط بني 
املاء والهواء داخل كرة في دوران 
عجلة على شكل طاحونة، حيث 
يتم حتويل تلك احلركة الى طاقة 

كهربائية.
وأض����اف ان دافعه وراء هذا 

االختراع كان لالستفادة بشكل عملي من تلك الطاقة 
املجانية ملواجهة ارتفاع أس����عار الكهرباء املنتجة 
بالطرق التقليدية، مشيرا الى انه ميكن استخدام هذا 
اجلهاز في املناطق النائية وأثناء الكوارث واحلروب، 

حيث ميكن تشغيله داخل خندق.
وشرح املطيري ان الوصول الى الشكل النهائي 
لالختراع مر بأربع مراحل استغرقت عامني كاملني 
من التفكير والبحث والتجارب واالستشارة من ذوي 
اخلبرة في مثل تلك املجاالت وصوال الى تس����جيل 

براءة اختراعه في الواليات املتحدة األميركية.

ويه����دف املخت����رع الكويتي 
املطيري م����ن اختراعه الى رفع 
اسم الكويت امام العالم بأن بها 
من العقول املفكرة التي تس����عى 
بأفكارها الى النمو والتقدم لفائدة 

البالد واالنسانية.
واكد وجود اتصاالت متعددة 
مع جهات مختلفة لتصنيع هذا 
اجلهاز بأحجام مختلفة تتناسب 
املنتجة حسب  الطاقة  مع حجم 
استخداماتها، مبينا انه كلما كبر 
قطر عجلة الطاحونة انتجت طاقة 

كهربائية اكبر.
النادي  واشاد املطيري بدور 
العلمي الكويتي في دعمه الذي افاده كثيرا في الوصول 
الى هذا االختراع، مشيرا الى انه يستعد في الوقت 
احلالي لتقدمي اختراعني جديدين في مجاالت اخرى 

سيكشف عنها في الوقت املناسب.
واكد ان استغالل اوقات الفراغ فيما ينفع املجتمع 
الذي يعيش فيه االنسان يجب ان يحتل مكانة مهمة في 

تفكير الفرد بدال من اضاعة الوقت فيما ال ينفع.
يذكر ان الوف����د الكويتي ممثال في مكتب رعاية 
املخترعني يشارك في املعرض العاملي لالختراعات 

ال� 38 بثالثة اختراعات علمية تكنولوجية.

الشيخ مشعل األحمد متوسطا القائمني على اخلطة اإلستراتيجيةالشيخ مشعل األحمد يقدم شهادة تقدير ألحد املكرمني

ماضي اخلميس
سعود املطيري

م فريق الخطة اإلستراتيجية: تبّنيت الخطة وسعيد ببزوغ نورها  مشعل األحمد كرَّ
وأدعو لاللتزام بتوجيهات رئيس الحرس الوطني والعمل بروح الفريق الواحد

استقبل نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد في مكتبه فريق عمل اخلطة االستراتيجية لتطوير 
احلرس الوطني، مبناسبة االنتهاء من إصدار اخلطة 

اإلستراتيجية األولى لتطوير احلرس الوطني.
وأع���رب عن بالغ س���عادته ببزوغ ن���ور اخلطة 
اإلستراتيجية وظهورها إلى حيز التنفيذ انطالقا من 
النظرة الثاقبة لسمو رئيس احلرس الوطني، ومتاشيا 
مع اخلطة التنموية للدولة، مؤكدا تبنيه لهذه اخلطة 
منذ بداية إعدادها، آمال في بذل اجلهود احلثيثة والعمل 
الدؤوب من أجل تنفيذ ما جاء فيها من رؤية وأهداف 
ومبادرات، ودعا اجلميع الى االلتزام بتوجيهات سمو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي بالعمل بروح 

الفريق الواحد، موجها جزيل ش���كره وعميق امتنانه 
إلى فريق اإلشراف على إعداد اخلطة وجميع من ساهم 
فيها من ش���ركاء داخليني او خارجيني، داعيا اهلل ان 
يس���تمر مستوى األداء في احلرس الوطني على هذه 

الوتيرة من اجلهد املتواصل والعطاء املتميز.
من جانب���ه، أوض���ح رئيس فريق عم���ل اخلطة 
االستراتيجية العقيد باسل عيسى عبدالعزيز ان تنفيذ 
تعليمات القيادة العليا للحرس الوطني كان السبيل 

لالنتهاء من إعداد اخلطة في وقتها احملدد.
وعن رؤية اخلطة، أكد العقيد باس���ل عيسى انها 
تنطلق من الرؤية العامة للدولة التي حددها صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد للكويت للسنوات 

ال���� 25 املقبلة )2035(، الفتا ال���ى ان اخلطة انطلقت 
مراعية اعتبارات عدة تتمثل ف���ي توجيهات القيادة 
الوطنية للقوات  العس���كرية  العليا واإلستراتيجية 
املسلحة الكويتية ومرس���وم إنشاء احلرس الوطني 
وطبيعة املؤثرات احملتملة على أمن واستقرار الكويت، 
وكذلك اإلمكانات والقدرات واخلبرات املتوافرة حاليا 

في احلرس الوطني.
ووج���ه رئيس فريق عمل اخلطة االس���تراتيجية 
شكره جلميع أعضاء فريق اإلشراف على إعداد اخلطة، 

وجميع الشركاء املساهمني فيها.
من جهته، صرح مستش���ار اخلطة د.أحمد بوزبر 
بأن اخلطة تعتبر مكتملة األركان من الناحية الفنية، 

إذ حوت مجموع���ة من القيم واملب���ادئ التي تبناها 
احلرس الوطني مثل: االنتماء للوطن والوالء للقيادة 
السياس���ية والفخر باالنتس���اب الى مؤسسة عريقة 
هي احلرس الوطني، يضاف إليهما قيم اخرى تتعلق 
باجلاهزية العالية واالحترافية، واحلرص على اإلبداع 
وتأسيس أركان العدالة واإلنصاف والشفافية، مشيرا 
الى ان أبرز ما في الرؤية التي تبنتها اخلطة انطالقها 
من رؤية الدول )2035( والشعار الذي رفعته »األمن 

أساس التنمية«.
وعن األهداف االستراتيجية التي رسمتها اخلطة 
لنفسها، أوضح د.بوزبر ان هناك 7 أهداف أكدت مبدأ 
الشراكة الفاعلة للحرس الوطني في املنظومة العسكرية، 

كما ركزت األهداف على االرتقاء بجاهزية احلرس الوطني 
وتأهيل قياداته مواكبة مع التطور التكنولوجي.

وحت���دث بوزبر عن اآللية الواضحة التي وضعت 
ملتابع���ة وتنفيذ وقياس األداء من خالل مجموعة من 
املبادرات واملؤشرات الكمية التي تلزم جميع وحدات 

احلرس الوطني بالسير على خطاها.
ومن جانبه، أوضح مقرر عمل اخلطة اإلستراتيجية 
للحرس الوطني الرائد أنور تقي حسني ان هذه اخلطة 
لم تبدأ من الصفر بل أخذت في االعتبار اجلهود السابقة 
التي بذلت في احلرس الوطني من قبل، مؤكدا ان العمل 
بروح الفريق الواحد كان هو السائد خالل فترة إجناز 

هذه الوثيقة املهمة.

بوزبر: 7 أهداف لإلستراتيجية تحت شعار »األمن أساس التنمية«

الكويت تشارك باختراع في معرض جنيڤ 
لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر طبيعية

الخميس: افتتاح الملتقى اإلعالمي العربي السابع
»اإلعالم.. التكنولوجيا واالتصال« اليوم

يفتتح س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد اليوم 
أنشطة الدورة السابعة من اعمال 
امللتقى االعالمي العربي »االعالم.. 
التكنولوجيا واالتصال« في متام 
الساعة 12 ظهرا بفندق شيراتون 
الكويت. حيث يلتئم اليوم شمل 
االعالمي����ني العرب في واحدة من 
ابرز التظاهرات االعالمية العربية 
الكبرى والتي اصبحت محط انظار 
االعالميني والصحافيني والكتاب 
املهتمني بالش����أن االعالمي،  وكل 
العربي  امللتقى االعالمي  واصبح 
يوما بعد يوم يكتسب املزيد من 
االهمية بحيث اصبح اآلن من اهم 
االح����داث التي يع����ول عليها من 
اجل تطوير وحتديث املؤسس����ة 
االعالمية العربية وتنمية كوادرها 
واحداث نوع من التواصل والتالقي 
بني االعالميني والصحافيني وكل 
رواد الصناعة االعالمية. وستشهد 
الدورة السابعة من اعمال امللتقى 
العرب����ي »االع����الم..  االعالم����ي 

مرئية ومسموعة ومقروءة، وستتم 
مناقشة تلك القضايا من قبل عدد 
من رواد االعالم العربي والغربي 
الذين حلوا ضيوفا على الكويت من 
اجل املشاركة في هذه االحتفالية 
االعالمية الضخمة. كما سيتم منح 
اجلائزة العربية لالبداع االعالمي 
الس����نوية للع����ام 2010 لعدد من 
الش����خصيات العامة واملسؤولني 

التكنولوجيا واالتصال« حضورا 
ممي����زا هذا العام حيث ستش����هد 
الدورة مش����اركة عدد من الوزراء 
احلاليني والسابقني ومجموعة من 
الديبلوماسيني ورؤساء مؤسسات 
وجهات اعالمية رسمية وخاصة 
وعدد من رؤساء ومديري حترير 
الصح����ف واملج����الت والقنوات 
االخبارية وايضا عدد من اساتذة 
االعالم في اجلامع����ات املختلفة. 
ويعتب����ر امللتقى فرص����ة كبرى 
ملزج اخلبرات وفتح قنوات حوار 
مباشر بني وجهات النظر املختلفة 
في جميع القضايا املتعلقة مبصير 
العربي خاصة  ومستقبل االعالم 
ان اعالمنا اآلن في مرحلة مفترق 
طرق وال مجال للتراجع ابدا. كما 
ستشهد هذه الدورة مناقشة العديد 
من القضايا الت����ي حتتل صدارة 
االهتمام االعالمي العربي وهي تلك 
القضايا املرتبطة بالتكنولوجيا 
احلديثة وتغلغلها في مسام عمل 
املؤسسة االعالمية بجميع قطاعاتها 

املبدعني واملتميزين الذين ساهموا 
واس����تراتيجياتهم  بأفكاره����م 
وقراراتهم في تقدمي صورة اعالمية 
ايجابية س����واء كان����وا قياديني 
سياس����يني س����اهموا في تذليل 
العقبات وازالة العوائق امام منح 
االعالم املزيد من احلرية وتوفير 
البيئ����ة الصاحلة الدائ����ه لدوره 
ورسالته او كانوا اعالميني عاملني 
في مجال االعالم او ممن استثمروا 
في حقل االعالم م����ن اجل تقدمي 
رس����الة قيمة وايجابية للمتلقي، 
فقد حرصت هيئة امللتقى االعالمي 
العربي منذ انطالق انشطتها على 
ابراز اجلهود االعالمية التي ساهمت 
بشكل مباش����ر في تقدمي الرسالة 
االعالمي����ة احلقيقية مبضامينها 
االيجابية وذلك عن طريق تكرمي 
اصحاب هذه املجهودات والرؤى 
التي س����اعدت ف����ي حتقيق ذلك 
ووضعها في دائ����رة الضوء كي 
تكون مثاال وحافزا للجميع على 
تقدمي ما يساعد على حتقيق نهضة 

اعالمية عربية تستطيع االنتقال 
بالعالم العربي الى مراحل متقدمة 
ومتطورة. وس����يقام على هامش 
الدورة السابعة من اعمال امللتقى 
االعالمي العربي معرض »وسائل 
االعالم وتكنولوجيا االتصال« والذي 
يعتبر فرصة كبيرة لوسائل االعالم 
والشركات ذات الصلة واالختصاص 
باالعالم من اجل عرض منتجاتها 
وخدماتها وآخر ما توصل اليه العلم 
احلديث ف����ي صناعة االعالم على 
اجلمهور بشكل مباشر، كما يعد 
املعرض فرصة ايضا للمشاركني 
والضيوف للتعرف عن قرب على 
خدمات هذه املؤسسات االعالمية 
وكيفية تقدميها خلدماتها وكذلك 
مزج اخلبرات العملية في مجاالت 
االعالم املختلفة، علما ان معرض 
وسائل االعالم املصاحب للملتقى 
يحظ����ى بحضور كبي����ر من قبل 
اجلمهور الذي يحرص دائما على 
االطالع مباشرة على آخر مستجدات 

املؤسسات االعالمية.

الرئيس التنفيذي لـ POPEYES العاملية  تفتتح فرع  جديد لسلسة مطاعم في مجمع الكوت 
الكويتي  باشـــيلدير: املســـتهلك 
ينفرد بعدة خصائص متيزه عن 
ســـواه و»كافكو« شريك قوي لنا 
في الكويت.  زهير: خطة الفتتاح 
فـــروع جديـــدة وحـــرص علـــى 
احملافظـــة على تقاليـــد املجتمع. 
التنفيذيـــة  الرئيســـة  إفتتحـــت 
لـشـــركة POPEYES العامليـــة، 
للوجبات الســـريعة مـــن الدجاج 
الســـيدة/  البحرية،  واملأكـــوالت 
شـــيريل باشـــيلدير فرعًا جديدًا 

لسلسلة املطاعم األمريكية في مجمع 
الكوت في مدينة الفحيحيل، وقد حضر حفل االفتتاح وفدًا 
رفيع املســـتوى من الشـــركة األميريكية ضم إلى الســـيدة 
باشـــيلدير، كل مـــن الرئيس التنفيذي للعمليات الســـيد/ 
دايفيد ســـميث، ضابطة شـــبكة املوردين العاملية السيدة/ 
اليـــس ليبالنك، املديـــر اإلقليمي ملنطقة اليورو والشـــرق 
األوســـط وأفريقيا الســـيد/ ماهر خليفة، مديرة التسويق 
اإلقليمية السيدة/ باساك املاكي، بحضور ممثلني عن فريق 
شـــركة »كافكو« -بصفتها مالك ومديـــر حقوق االمتياز لـ 
)POPEYES( في الكويت- يتقدمهم مديرها العام الســـيد/ 
عبد الرحيم زهير. واكتســـبت خطوة حضـــور هذا الوفد 
أهمية على أكثر من صعيد، فهي عكست املكانة التي حتظى 
بها الســـوق الكويتية ضمن خريطة انتشـــار سلسلة من 
مطاعم )POPEYES(، إلى ثقة القيمني عليها بشـــركة كافكو 
ومهنيتها في إدارة حقوق االمتياز مبا ينسجم مع املعايير 
العاملية. وبعد قص شريط االفتتاح قالت الرئيس التنفيذي 
في )POPEYES( العاملية السيدة باشيلدير:« لطاملا حظيت 
الســـوق الكويتية باهتمام كبير من قبل شـــركتنا، بالنظر 
إلـــى اخلصائص التي ينفـــرد بها املســـتهلك الكويتي عن 
ســـواه من املســـتهلكني، وقد أتى حضورنـــا لفعاليات هذا 
االفتتـــاح حرصًا منا على التأكيد علـــى مثل هذا االهتمام« 
وأضافـــت ان )POPEYES( العاملية حرصت قبل ســـنوات 
على دخول الســـوق الكويتية بشـــكل قوي وقد وجدت في 
شركة »كافكو« خير شريك لترجمة رؤية الشركة األم على 
أرض الواقع، حيث شـــكل التعاون بـــني الطرفني منوذجًا 

مهمًا فـــي اجلميع بـــني خبراتنا 
الطويلة كشـــركة متخصصة في 
مجال تقدمي الوجبات الســـريعة، 
واخلبرة التي تتمتع بها »كافكو« 
الكويتية، ليشـــكل  الســـوق  في 
هـــذا التعاون حجر األســـاس في 
الكويت«.  فـــي  جناح جتربتنـــا 
ومـــع افتتاح فـــرع الكوت تكون 
»كافكـــو« قد رفعت عـــدد فروع 
هـــذه السلســـلة األميركية إلى 9 
فروع فـــي دولة الكويت، علمًا ان 
آخـــر فرع مت افتتاحه كان في مجمع 
املارينا مول قبل عدة أشـــهر. وفي السياق نفسه عبر مدير 
عام شركة  »كافكو« عبد الرحيم زهير عن ترحيبه وشكره 
ملمثلي الوفد على قدومه خصيصًا حلضور فعاليات افتتاح 
فرع الكوت مؤكدًا ان هذا احلضور يعكس عمق الشراكة بني 
الطرفني، باإلضافة إلى النجاح الالفت الذي حققته سلسلة 
مطاعم بوبايـــز )POPEYES( في الكويت منذ افتتاحها أول 
فرع لها هنا في العـــام 2005. وأضاف زهير:« ان »كافكو« 
وضعت قبل ســـنوات خطة طموحة لتطوير نشـــاطها في 
الســـوق ورفع عدد فروعها، وقد أتـــت النتائج على أرض 
الواقع لتفوق التوقعات وهو ما دفعنا إلى تعزيز تواجدنا 
فـــي املراكز التجارية واملجمعات الرئيســـية، خصوصًا في 
ظـــل اإلقبال الكبير على الوجبات املختلفة من قبل مختلف 
شـــرائح املجتمع الكويتي مشـــيرًا إلى ان املرحلة القادمة 
ستشـــهد افتتاح مزيـــد من الفروع بعد االنتهـــاء من إعداد 
دراســـات اجلدوى االقتصادية وحتديد األمكنة املناســـبة 
لفـــروع جديدة، على ان يتراوح عـــدد الفروع اجلديدة بني 
6 إلى 7 فروع خـــالل العامني القادمني. من جهة أخرى رأى 
زهيـــر على هامش احلفـــل ان من العوامل احلاســـمة التي 
ســـاهمت في حتقيق )POPEYES( لهذا النجاح، كان حرص 
وتفهم »كافكو« ملتطلبات وعادات املجتمع الكويتي، من هنا 
أتى تصميم فروع الشـــركة ليمزج بني توفير اجلمع املالئم 
للعائـــالت واألخذ بعـــني االعتبار متطلبات الشـــباب، هذا 
باإلضافة إلى احلرص على استخدام املنتجات الوطنية في 

إعداد الوجبات والذبح احلالل.


