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د.عادل احلداد ملقيا محاضرته على طالب مدرسة األكادميية الدولية

»األبحاث« يشارك في قمة »المستثمرون بمجال الطاقة البديلة«
دارين العلي

أعلن »معهد الكويت لالبحاث العلمية« أمس مشاركته 
في قمة »املستثمرون مبجال الطاقة البديلة« في العاصمة 

القطرية الدوحة يومي 16 و17 من الشهر اجلاري.
وقال املستشار االول في مكتب املدير العام في املعهد 
د.صالح املزيدي في تصريح لـ »كونا« انه سيمثل املعهد 
في القمة، حيث سيشارك بورقة علمية بعنوان »املعرفة.. 
االبداع.. املشاركة واالستثمار في الطاقة البديلة«، موضحا 
ان هــــذه املشــــاركة جاءت بناء على دعــــوة من اللجنة 

املنظمة للقمة.
وذكــــر املزيدي »ان محاور القمة تدور حول عدد من 
املوضوعات منها دور احلكومات في تشجيع االستثمار 

االجنبي لتمويل أبحاث ومشاريع الطاقة البديلة وتسويق 
الفرص التجارية املتاحة في هذا املجال اضافة الى تطوير 
التقنيات اجلديدة«، مشيرا الى ان العديد من الشركات 
العاملية العاملة في مجال التقنيات واالستثمار في الطاقة 
البديلة والبنك الدولي ومؤسســــات أكادميية وبحثية 

ستكون من اجلهات املشاركة في القمة.
من جهة أخرى، استقبل املعهد 60 طالبا وطالبة من 
مدرسة االكادميية الدولية، وأشرف على الزيارة د.عادل 
احلداد، الباحث العلمي املشــــارك في ادارة موارد املياه 

في املعهد.
حيــــث ألقــــى د.احلداد محاضــــرة حــــول »التلوث 
امليكروبيولوجــــي للمياه في الكويــــت«، مبينا مصادر 

التلــــوث جلميع أنواع املياه ســــواء كانت من البحر أو 
االمطار أو الصرف الصحي أو اآلبار أو مياه الشرب داخل 
املنازل، واستعرض جميع الدراسات والنتائج التي قامت 
في املعهد للحد من مصادر التلوث، واحللول املقترحة 
إليقاف مصادر التلوث، وأكد أهمية اعداد برامج دورية 

أو سنوية ملراقبة جودة املياه.
وانتهــــت الزيارة بجولة في املختبــــرات الكيميائية 
وامليكروبيولوجية التابعة لدائرة علوم املياه، حيث مت 
عرض اجراء لبعض التجارب على عينات املياه امللوثة 
وغير امللوثة، ونوعية املشاريع حسب متطلبات العميل. 
وقد القت الزيارة استحسان جميع الطلبة، الذين أعربوا 

عن شكرهم للدكتور احلداد، والقائمني على الزيارة.

عزام الصباح يشيد بحرص مي آل خليفة 
على المشاركة في االحتفاالت الكويتية

وأضاف ان زيارة الوزيرة مي 
آل خليفة تأتي لتفعيل السبل 
التراثية والثقافية  واألنشطة 
المشـــتركة بين  واالعالميـــة 
البلدين الشقيقين لما لها من 

أهمية.

فـــي األنشـــطة  والمشـــاركة 
واللقاءات التي تقام على أرض 
الكويت لما لها من أصداء واسعة 
النطاق ولها أهميتها في المجاالت 
المتخصصة وأن الوزيرة قريبة 

ومحبة للكويت وأهلها.

المنامة ـ كونا: قال سفيرنا 
لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
مبارك الصباح ان مشاركة وزيرة 
البحرينية  الثقافة واالعـــالم 
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
تجسد وحدة المرأة الخليجية 
الى  الرامية  وتوحيد جهودها 
الفعالة  التطور والمســـاهمة 

بجانب الرجل.
وذكـــر الشـــيخ عـــزام في 
الكويتية بمناسبة  االحتفالية 
مرور 5 اعوام على اقرار حقوق 
المرأة السياسية ان وزيرة الثقافة 
واالعالم البحرينية الشيخة مي 
بنت محمد آل خليفة تشارك في 
جميع المجاالت التي تسهم في 

رقي وازدهار الوطن.
واثنى على حرص الوزيرة 
مي آل خليفـــة على الحضور 

الشيخ عزام الصباح خالل لقائه الشيخة مي بنت محمد آل خليفة

في الذكرى الـ 62 للنكبة

الحمود يدعو لوحدة الصف الفلسطيني 
في مواجهة التعنت اإلسرائيلي

دعا ســــفيرنا لدى األردن 
الى  الشــــيخ فيصل احلمود 
وحدة الصف الفلسطيني، وقال 
احلمود في تصريح صحافي 
ادلى به مبناسبة حلول الذكرى 
الـ 62 للنكبة الفلسطينية ان 
الفلسطينيني اليوم في امس 
احلاجة الى الوقوف صفا واحدا 
ملواجهة التعنت االسرائيلي.

واشار في هذا السياق الى 
احملاوالت االسرائيلية املستمرة 
للتهرب من استحقاقات عملية 

السالم.
الى عمليات هدم  وتطرق 

البيوت ومصادرة االراضي التي تقوم بها سلطات االحتالل في مناطق 
مختلفة من الضفة الغربية. كما حذر من اســــتمرار خطوات تهويد 

مدينة القدس مشيرا الى مكانة املدينة لدى العرب واملسلمني.
واشــــاد الشــــيخ فيصل احلمود بصمود الشــــباب الفلسطيني 

واستبساله في الدفاع عن القدس واملقدسات.

الشيخ فيصل احلمود

استقبل علي السماك بمناسبة تعيينه سفيرًا جديدًا للكويت لدى بالده

رئيس مجلس الشيوخ الكندي: 
الديموقراطية الكويتية رائدة في المنطقة

أوتاوا ـ كونا: اجتمع ســـفيرنا علي السماك 
بمناســـبة تعيينه ســـفيرا جديدا لدى كندا مع 
رئيس مجلس الشيوخ الكندي السيناتور نويل 

كونسيال.
واعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تمنياته 
بمواصلـــة توطيد اواصر التعاون بين البلدين 
في جميع المجاالت بما يخدم مصلحة البلدين 

الصديقين وشعبيهما.
ووجه السيناتور كونسيال تحياته الى صاحب 
السمو االمير والى سمو ولي العهد والى رئيس 
مجلس األمة والى الحكومة والشـــعب الكويتي 
مشيدا بمستوى العالقات بين البلدين التي تأتي 
ترجمة للجهود التي بذلتها قيادتا البلدين على 
مر تاريخ العالقات وبدور الديموقراطية الكويتية 
الرائدة في المنطقة والتي لعل آخرها انجازاتها 

انتخاب المرأة الكويتية كعضوة برلمان.
واوضـــح اهمية بذل مزيد مـــن الجهود في 

المنطقة من اجل احالل االستقرار والسالم بين 
شعوبها.

واعـــرب عن تطلعه لزيـــارة رئيس مجلس 
االمة الكويتي جاسم محمد الخرافي الى أوتاوا 

في الوقت الذي يراه مناسبا.
من جانبه نقل الســـفير السماك الى رئيس 
مجلس الشيوخ تحيات وتمنيات صاحب سمو 
االمير الشـــيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
ورئيـــس مجلس االمة للشـــعب الكندي بدوام 

التقدم واالزدهار.
واشار الى ان العالقات بين البلدين متجذرة 
وعميقة لما تتميز به من قيم ومبادئ مشتركة 
الفتا الى اهمية الزيارات التي يقوم بها اعضاء 
لجنـــة الصداقة البرلمانية الكويتية - الكندية 
برئاسة النائبة د.معصومة المبارك وعضوية كل 
من د.روال دشتي ود.اسيل العوضي ود.سلوى 

الجسار وحسين القالف وفيصل الدويسان.

خالل االجتماع الـ 24 لرؤساء ووكالء األجهزة اإلحصائية في دول مجلس التعاون

سهر: التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت مصدر ارتكازي لخدمة خطط التنمية

فاعليته، وبالتالي حتمية العمل 
على ازالة جميع ما يدعو الى عدم 
التناسق املؤسسي بني االجهزة 

املصدرة لالحصاءات.

المزروعي: مواضيع حيوية

العام  اعلــــن االمني  بدوره، 
املساعد للشــــؤون االقتصادية 
في االجتماع د.محمد املزروعي 
ان االجتماع تضمن جدول اعمال 
العديد من املواضيع احليوية 
املتعلقــــة باالحصاء وتشــــمل 
توصيات جلنة مديري االحصاءات 
االقتصادية املتعلقة باملسوحات 
االقتصادية التي ستنفذها الدول 
االعضاء مثل االرقام القياسية 
السعار املستهلكني ومسح دخل 
ونفقات االسرة واسعار الواردات 
واملنتجني واعتماد الدليل املوحد 
للنشــــاط االقتصــــادي بدول 
املجلــــس وتطوير االحصاءات 
الزراعية والسمكية واعمال جلنة 
مديري ادارات احلسابات القومية 
والبرنامــــج االحصائي متعدد 
السنوات، كما يتناول توصيات 
جلنــــة مديــــري االحصــــاءات 
السكانية واالجتماعية املتعلقة 
املكلفة  بالبرامــــج االحصائية 
باعدادهــــا واعتمــــاد منهجية 
موحدة العــــداد االســــقاطات 
الســــكانية واعداد آلية موحدة 
جلمع االحصاءات الرسمية من 
واقع السجالت االدارية باعتبارها 
مصدرا اساســــيا للبيانات ألي 

جهاز احصائي.
واخلطوات التي متت لتنفيذ 
مشروع التعداد املشترك للسكان 
املباني واملنشآت لدول املجلس 
الـــذي نفذته الـــدول االعضاء 
املناسبة للدول  ووضع اآللية 
االعضاء لتحليل نتائج التعداد 

وفقا ملخرجاته.

والصالحيات املدعومة قانونيا 
مما يـــؤدي الى عدم اتســـاق 
البيانـــات وتضاربها في  تلك 
بعض االحيان بسبب اختالف 
املنهجيات وطرق جمع البيانات، 
ومن التحديات ايضا قلة الوعي 
املجتمعي بقيمـــة االحصاءات 

ودورها في التنمية الوطنية.
واكـــد ان الفرص تكمن في 
البيانات واملؤشـــرات  توفير 
االحصائية التي تساهم في وضع 
سياســـات مرتكزة على االدلة 
وكذلك بناء مؤشرات جديدة مثل 
مؤشرات التنمية لقياس تقدم 
املجتمع ومؤشرات متكني املرأة، 
ومؤشرات االستثمار االجنبي، 
فال شك ان االستثمار في هذه 
الفرص لتوفيـــر االحصاءات 
بدرجـــة عالية من الشـــفافية 
سيؤدي الى زيادة الطلب على 
االحصاءات على املســـتويات 
الوطنية واالقليمية والدولية 
من ناحية الكم والنوع والكيف، 
ومـــن الفـــرص املهمـــة كذلك 
االستفادة من التقدم في مجال 
تكنولوجيا املعلومات لتطوير 
آليـــات جمع ونشـــر البيانات 
الى زيادة  االحصائية، اضافة 
النشاط االحصائي االعالمي لرفع 
مستوى الوعي االحصائي على 
مستوى املجتمع، ومن الفرص 
املتاحة توافر خبرات تراكمية 
العمـــل االحصائـــي على  في 
املستوى الوطني والتي ميكن 
القدرات  ان تساهم في تعزيز 

االحصائية.
واشار الى خطورة النزاعات 
بني اجهـــزة النظام االحصائي 
الوطني وتفشي البيروقراطية 
وضعف البيئة املؤسسية وعدم 
توافر الســـند القانوني الداعم 
للعمل االحصائـــي او ضعف 

البيئية قال د.سهر انها تكتسب 
اهمية متصاعدة، لذلك يتعني 
تأكيد االهتمـــام بها من خالل 
الدول  تعظيم االســـتفادة من 
ذات اخلبرة ومنها دولة االمارات 

املتحدة.
واضاف ان تنفيذ االستراتيجية 
التعاون  املوحدة لدول مجلــــس 
الشــــفافة  يســــتدعي املعاجلــــة 
للصعوبات والتحديات التي تواجه 
العمل االحصائي والبد من وقفة 
جادة لتقييم الوضع احلالي للنظام 

االحصائي في دول املجلس.
وفـــي هـــذا اخلصـــوص 
اصـــدرت منظمـــة باريس في 
21 نوفمبر 2004 دليال لتنفيذ 
االستراتيجيات الوطنية لتطوير 
االحصاءات والذي يعتبر مرجعا 
رئيسيا للدول في جهود بناء 
قدراتهـــا االحصائية وتوصي 
املنظمة بأن يكون تقييم الوضع 
احلالي للنظام االحصائي شامال 
متطورا يعتمد دمج حتسني العمل 
التحديات  االحصائي وحتديد 
وفـــي هذا اخلصـــوص تكون 
اخلطوة االولى هي تشخيص 
نواحي القوة والضعف وحتديد 
الفرص املتاحة والتهديدات او 

املخاطر احملتملة. 
ايجاز اهم مكوناته  وميكن 

من خالل ما يلي:
أوال: نواحي القوة وتشمل: 
وجود جهاز احصائي مركزي 
مستقل ومحايد مع حتديد جميع 
املشاركني في النظام االحصائي 
الوطني، وتوافر البيئة القانونية 
التي تدعم دور اجلهاز االحصائي 

بشكل مؤسسي فعال.
ثانيـــا: نواحـــي الضعـــف 
وتتمثل في ضعف التنسيق بني 
بعض االجهزة املنتجة للبيانات 
وعدم وضـــوح االختصاصات 

األمن الغذائ�ي يحظى باهتمام 
قادة دول مجلس التعاون الخليجي

املشاركة في تأمني األمن الغذائي 
وميكن االســـتفادة من جتارب 
الدول االخـــرى في تطوير هذا 

النوع من االحصاءات.

تقييم النظام اإلحصائي

وفيمـــا يتعلـــق بالقضايا 

مـــن جانب آخر، قال ســـهر 
انه من املالحظ ان االحصاءات 
الزراعية ال حتظى باالهتمام الذي 
حتظى به احصاءات القطاعات 
االخرى لذلك البد من إعطاء هذا 
القطاع اهتماما اكبر في ظل الدور 
املتزايد الذي بدأ يلعبه في مجال 

تفيد الباحثني واملهتمني مبجال 
الدراسات السكانية.

كما تقوم اهمية تعداد 2010 
على اعتبارات دولية واقليمية 
الدولي تشارك  فعلى املستوى 
دول مجلس التعاون دول العالم 
املختلفة في اجراء التعداد دعما 
ملبادرة الشعبة االحصائية باألمم 
املتحدة في اطالق البرنامج العاملي 
لتعدادات السكان واملساكن لدورة 

.2010
وتابـــع: انه علـــى الصعيد 
االقليمي يأتي هذا التعداد تنفيذا 
لقرار املجلـــس األعلى ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
في دورته الثانية والعشرين التي 
عقدت مبسقط في ديسمبر 2001 
بأن تقوم دول املجلس بإجراء 
تعداد للســـكان واملساكن عام 
2010 وتوحيد الفترات الزمنية 
للتعدادات بحيث تكون عشرية 
ويتـــم اجـــراء التعـــدادات في 

السنوات الصفرية.

ترجمة ودليل الحسابات القومية

وقــــال ان لالحصــــــاءات 
القوميـــة اهمية  واحلســـابات 
كبيرة في قياس مجمل النشاط 
االقتصـــادي للدولة وال شـــك 
ان مواكبة التطـــورات في هذا 
اجلانب حتتم البدء في خطوات 
تطبيق نظام احلسابات القومية 
الذي يستلزم  SNA2008، األمر 
تكثيف التدريب للعاملني في هذا 
احلقل لكيفية التحول من نظام 
1993 الى نظام 2008 وقد اخذت 
الكويت املبادرة في ترجمة دليل 
احلسابات القومية 2008 وذلك 
خالل االجتماع الثالث ملجموعة 
العمل االقليمية لدول غربي آسيا 
)اسكوا( والذي عقد في بيروت 

فبراير املاضي.

اإلحصاء في االســـكوا والبنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي 

ومنظمة باريس 21 وخالفه.
وأشـــار الى مشاركة أجهزة 
دول مجلس التعاون اإلحصائية 
املقارنات  بفاعلية في مشروع 
الدولية )ICP( دورة 2005 الذي 
مت تنفيذه بواسطة البنك الدولي 
حتت املظلة اإلقليمية لالسكوا 
ومن االستخدامات الهامة لبرنامج 
املقارنات الدولية انه يتيح إعادة 
العمالت  حساب أسعار صرف 
بصـــورة حقيقيـــة وواقعيـــة 
ويساهم بالتالي في دفع اجلهود 
املســـتقبلية جتاه االتفاق على 
عملة خليجية موحدة وقد بدأ 
العمل في اإلعـــداد لدورة 2010 
التي ستشارك فيها جميع دول 

املجلس بفاعلية.

GDDS نشر

وأشار الى تطوير املمارسات 
اإلحصائية احلالية الذي نفذته 
دول مجلـــس التعاون لتتواءم 
مع متطلبات النظام العام لنشر 
البيانات )GDDS( الذي يتبناه 
صندوق النقد الدولي ويهدف الى 
حتقيق جودة البيانات وشفافيتها 

وتوقيتها وحداثتها.
واعتبر ســـهر ان مشـــروع 
التعداد العام للسكان واملساكن 
واملباني واملنشآت 2010 من اهم 
العمليات االحصائية  واضخم 
التي تقـــوم بها جميع االجهزة 
االحصائية على مستوى دول 
العالم واكثرها اتصاال بسياسة 
الدولة ونشـــاطاتها وعليه فإن 
اهميـــة التعـــدادات تنبـــع من 
كونها مصدرا شامال وارتكازيا 
لإلحصاءات الالزمة التي تخدم 
التنميـــة االقتصادية  خطـــط 
واالجتماعيـــة فـــي الدولة كما 

رندى مرعي
أكد مديـــر اإلدارة املركزية 
لإلحصاء في الكويت د.عبداهلل 
سهر اهتمام القيادة السياسية 
العليا في دول مجلس التعاون 
اخلليجي باألمن الغذائي، مشيرا 
الـــى االهتمـــام والتركيز على 
البيئية  توحيد اإلحصائيـــات 

والدميوغرافية.
وتابع ســـهر فـــي تصريح 
الرابع  صحافي عقب االجتماع 
والعشـــرين لرؤســـاء ووكالء 
األجهزة اإلحصائية بدول مجلس 
التعاون ان السياسات الغذائية 
الى معرفة احتياجات  وتهدف 
الســـكان ومدى إمكانية توفير 
الغذائية وطرق  االحتياجـــات 
تخزينها وتوفيرها للمقيمني على 

أرض دول مجلس التعاون.
وأشـــار الى ان هناك أجهزة 
مختصة لألمن الغذائي توفرها 
قاعـــدة البيانـــات الالزمة لكل 
احلاالت، وهناك حرص شديد 
من قبل القادة على توفير األمن 
الغذائي لسكان املنطقة كونه من 

احلاجات األساسية للسكان.
وفي كلمة افتتاح جلســـات 
االجتماع، أكد ســـهر ان عملية 
العمـــل اإلحصائي في  تطوير 
دول مجلـــس التعاون تتطلب 
قدرا كبيرا من التنسيق وتوثيق 
العالقـــات املهنية مع املنظمات 
اإلقليمية والدوليـــة وتعظيم 
االستفادة من خبراتها في مجال 
العمـــل اإلحصائي مثـــل إدارة 
اإلحصـــاء وقواعـــد املعلومات 
بجامعة الدول العربية واملعهد 
العربي للتدريب والبحوث ومركز 
األبحاث اإلحصائية واالقتصادية 
واالجتماعية والتدريب للدول 
اإلسالمية )مركز أنقرة( والشعبة 
اإلحصائية لألمم املتحدة وشعبة 

رؤساء ووكالء األجهزة اإلحصائية في دول التعاون في صورة تذكارية قبل بدء االجتماع

د.عبداهلل سهر مترئسا االجتماع

)أسامة البطراوي(جانب من االجتماع


