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وزيرة الشؤون االقتصادية أحالتها إلى مجلس األمة

مهدي: خطة التنمية السنوية
135 مشروعًا  »2019-2020« تتضمن 

أعلن األمــن العام للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية الكويتية الدكتور 
ــس الــثــاثــاء أن خطة  خــالــد مــهــدي أم
التنمية السنوية )2020-2019( 
تتضمن 135 مشروعا وسبع ركائز 

و32 برنامجا و66 مؤشرا.
ــال مهدي فــي مؤمتر صحفي إن  وق
وزيــرة الــدولــة للشؤون االقتصادية 
مرمي العقيل أحالت اخلطة املذكورة إلى 
مجلس األمة بعد عرضها على املجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية ومجلس 

الوزارء.
ــة تعتبر  ــط ــــح أن هـــذه اخل وأوض
ــة االمنــائــيــة  ــط ــة ضــمــن اخل ــس ــام اخل
ـــل الــثــانــيــة )2015- متوسطة األج
2016 / 2019-2020( مبينا أن عدد 
السياسات في اخلطة السنوية يبلغ 
238 سياسة باستثمارات تقدر بنحو 
539ر3 مليار ديــنــار كويتي )نحو 

67ر11 مليار دوالر أمريكي(.
وذكـــر أن مشاريع اخلــطــة موزعة 
على سبع ركــائــز إذ تشتمل ركيزة 
اقــتــصــاد مــتــنــوع عــلــى 28 مشروعا 
تــتــضــمــن مــشــروعــات تــهــيــئــة بيئة 
االعــمــال واالقتصاد املعرفي وتنويع 
القاعدة االنتاجية واستدامة املالية 
العامة وتطوير السياحة الوطنية 

والتخصيص وتطوير القطاع النفطي.
وأفاد بأن ركيزة بنية حتتية متطورة 
تشمل 26 مشروعا وتتضمن مشاريع 
تطوير منظومة النقل البري والبحري 
واجلــــوي وتــكــنــولــوجــيــا املعلومات 
وزيـــادة الطاقة االنتاجية للكهرباء 

واملاء.
وأوضـــح أن ركــيــزة بيئة معيشية 
مستدامة تشمل 16 مشروعا تتضمن 
مشاريع احملافظة على سامة البيئة 
وحتــســن إدارة املــخــلــفــات وتوفير 
الرعاية السكنية للمواطنن وتوظيف 
الطاقات املتجددة ومعاجلة الصرف 

الصحي.
وذكــر أن ركــيــزة رأس مــال بشري 
إبــداعــي تشتمل عــلــى 27 مشروعا 
وتتضمن مشاريع جودة التعليم ورفع 
الطاقة االستيعابية للتعليم العالي 
ــة ومتــكــن الــشــبــاب وإصـــاح  ــاي ورع
اختاالت سوق العمل ورعاية ودمج 
ذوي اإلعاقة وحتسن خدمات املسنن 

وتعزيز التماسك االجتماعي.
وقال إن ركيزة إدارة حكومية فاعلة 

تشتمل على 13 مشروعا وتتضمن 
مشاريع احلكومة اإللكترونية وتطوير 

املخطط الهيكلي في حن تشتمل ركيزة 
رعاية صحية عالية اجلــودة على 18 
مشروعا أهمها جودة اخلدمات الصحية 
واحلد من األمراض املزمنة غير املعدية 
وزيادة السعة السريرية للمستشفيات.
وأفاد بأن ركيزة مكانة دولية متيمزة 
تشتمل على سبعة مشاريع الهدف منها 
تعزيز صــورة الكويت على املستوى 

الدولي ودعم الثقافة والفن واالعام.
ــدد املشاريع  ـــح مــهــدي أن ع وأوض
االستراتيجية فــي اخلــطــة السنوية 
)2019 - 2020( يبلغ 22 مشروعا 
بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5ر23 مليار 
دينار )نحو 5ر77 مليار دوالر( وسيتم 
تنفيذها مــن قبل اجلــهــات احلكومية 
ــن القطاعن  ــة ب ــراك ــش أو بــنــظــام ال
ــاص. وأكــد أن املشروعات  العام واخل
االستراتيجية تعد أداة مهمة لتحفيز 
ــدرا جلــذب  ــص ــادي وم ــص ــت الــنــمــو االق
االستثمارات االجنبية وخلق فرص 
وظيفية جديدة فضا عن أهميتها في 
ــم وتوسيع دور القطاع اخلــاص  دع
ومشاركته فــي النشاط االقتصادي 
ومن ثم دعم حتقيق رؤية الكويت في 

التحول الى مركز مالي وجتاري.

سجلت براءة اختراع في مكتب االختراع بالواليات املتحدة 
األمريكية باسم فريق بحثي من كلية الهندسة والبترول 
بجامعة الكويت حتت رقم: US 9,904,961 B2 وذلك عن 
 System)اختراعهم برنامج الدوائر الرجعية )السيكلوفيد
 and Method for Determining the Feedback
 Capacity of Information Distributed in

)Complex Networks )Cyclo-Feed
وضــم الفريق البحثي كــل مــن: األســتــاذ بقسم هندسة 
الكمبيوتراألستاذ الدكتور ميثم صفر, واألمن العام للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت ومدير برنامج 
 Country Plan Action Program املشروع الوطني
ضمن التعاون املشترك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
بدولة الكويت الدكتور خالد مهدي, واختصاصي ومصممة 
ومسؤولة املوقع اإللكتروني لقسم هندسة الكمبيوتر بكلية 

الهندسة والبترول املهندسة غفران الشريدة.  
وأهدى أعضاء الفريق هذا اإلجناز املشرف لصاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف اجلابر 

األحمد.
أفاد الفريق البحثي أن أهمية ابتكار هذا البرنامج تكمن في 
إتاحة الفرصة ملهنيي العاقات العامة, والتسويق, والعلماء, 
ومهندسي املعلوماتية لفهم كيفية استخدام الشبكات املعقدة 
وقــدرة هذه الشبكات على تكوين وتنظيم وتوزيع ونشر 
املعلومات وذلــك من خال دراســة وحتليل تلك الشبكات, 
والــذي جاء نتيجة النتشار شبكات التواصل االجتماعي 
املعقدة على مدى السنوات القليلة املاضية واعتماد املاين 
من مستخدمي االنترنت الذي جعل هذه الشبكات واحدة من 
أقوى األساليب في نشر األخبار واملعلومات األساسية ألعداد 
كبيرة من املستخدمن.  وحول آلية عمل البرنامج ومميزاته 
أوضح أعضاء الفريق أنهم قاموا باختراع برنامج حلساب 
الطاقة االستيعابية وقــوة شبكات التواصل االجتماعي 
وقدرتها على توصيل ونشر املعلومات والتغذية الرجعية 
عن طريق ابتكار نظرية حلساب عدد الروابط الدائرية في 
الشبكة والتي تتمثل بسير املعلومة من حلظة صدورها من 
الشخص وانتشارها في الشبكة ثم رجوعها إليه في كل طبقة 
من طبقات الشبكة ابتداًء من نقطة واحدة في الشبكة )نقطة 
املصدر( إلى أن يتم الوصول إلى جميع نقاط الشبكة. إضافة 
إلى ذلك فإن البرنامج يقوم بتحليل إمكانية رجوع اخلبر في 
الشبكات عن طريق حساب املدة املطلوبة النتشار املعلومة 

من حلظة صدورها من الشخص إلى رجوعها إليه.
وشرح أعضاء الفريق االختراع إذ قاموا بتطوير نظام 
وبرنامج أطلقوا عليه اســم »برنامج الــدوائــر الرجعية 
)السيكلوفيد( وهــو برنامج حلساب كثافة ردود الفعل 
)Feedback Capacity( في الشبكة كأداة لقياس وحساب 
الطاقة االستيعابية للشبكة وقدرتها على نشر التغذية 
الرجعية وذلك لنماذج مختلفة من الشبكات املعقدة, ويعتمد 
هذا املقياس على دوري الكون  )Cyclic Entropy( الذي 
هو عبارة عن مقياس غير متجانس لكثافة حجم الدوائر 
في الشبكة, كما يعتمد هذا املقياس على خوارزمية اعتقاد 
 )Belief Propagation )BP( Algorithm االنتشار
( والتي تعتمد بدورها على نهج ميكانيكا اإلحصائيات 
Statistical Mechanics Approach( (التي تقوم 
 Cyclicبحساب توزيع الــدوائــر وبالتالي دوري الكون

Entropy(( في كل طبقة من طبقات الشبكة.
ــات واألبــحــاث  ــدراس وبــن أعــضــاء الفريق أن جميع ال
السابقة اعتمدت على حتليل الشبكات وحــســاب قوتها 
وقدرتها على نشر املعلومات عن طريق حساب عدد نقاط 

الشبكة املتمثلة باألشخاص وعدد الروابط اخلطية بن هذه 
النقاط واألشخاص في الشبكات, وما قام به الفريق في 

برنامج سيكلوفيلد مختلف.
وأشــار أعضاء الفريق البحثي إلى الفائدة التي يقدمها 
ــذي مت اختراعه إذ أنهيتيح الفرصة ملهنيي  البرنامج ال
الــعــاقــات الــعــامــة, والــتــســويــق, والــعــلــمــاء, ومهندسي 
املعلوماتية وذلــك لدراسة وحتليل وفهم كيفية استخدام 
الشبكات املعقدة مبا فيها شبكات التواصل االجتماعي وقدرة 
هذه الشبكات على تكوين وتنظيم وتوزيع ونشر املعلومات, 
فمن خال هذا البرنامج ميكن نشر اإلعانات واملنتجات 
والتسويق لها وإيصالها ألكبر عدد ممكن من فئات املجتمع 
املختلفة وبأسرع وقت ممكن والذي بدوره يزيد من احتمالية 

ارتفاع مبيعات الشركات املختلفة وتسويق منتجاتها.
ومن جانب آخر ميكن االستفادة من نظرية هذا االختراع 
في التغلب على اخلايا اإلرهابية واجلرائم وتفكيكها وذلك 
عن طريق معرفة العنصر األقوى تأثيراً على األشخاص في 
الشبكة والسيطرة عليه وبالتالي إضعاف اخللية وتدميرها.

إضافة إلى ذلك ميكن تطبيق هذا االختراع في مجال الطب 
واألحياء عن طريق دراسة شبكة مجموعة من املرضى ملعرفة 
مصدر انتشار وتفشي أي مرض أو وباء وبالتالي القدرة على 

السيطرة على هذا املرض.
ــه أعــضــاء الفريق البحثي رســالــة شكر تضمنت  ووج
»في بادئ األمر نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على 
فضله وتوفيقه لنا إلمتام هذا االختراع وحصولنا على هذا 
ــاز العظيم, كما نخص بالشكر القائمن على مكتب  اإلجن
ــراءات االخــتــراع التابع إلدارة ألبحاث بجامعة الكويت  ب
للدعم السخي املقدم منهم ومتابعة تنفيذ املشروع ومتابعة 
تسجيل االختراع بالواليات املتحدة األمريكية, كما نتوجه 
بالشكر اجلزيل لكل من ساهم وساعد في إجناز هذا االختراع 
ونخص بالذكر األهل واألصدقاء واملهندس إبراهيم صرخوه 
واملهندس هشام فرحات, فقد كان التشجيع والتحفيز دافعاً 
لنا إلمتــام هــذا االخــتــراع والتغلب على الصعوبات التي 
واجهتنا خال فترة تطويرالبرنامج واختباره وتطبيقه على 

مختلف أنواع الشبكات«.
وفــي اخلتام توجه أعضاء الفريق البحثي بدعوة لكل 
باحث علمي ولكل من لديه االهتمام بهذا املجال, أن يستمر مبا 
هو عليه وأن يبذل قصارى جهده إلنتاج املزيد من األبحاث 

واإلبداعات العلمية املشرفة واملتميزة وتسجيلها كبراءات 
اختراع لارتقاء بجامعة الكويت لتكون رائــدة ومتميزة 
في مجال التعليم العالي والبحث العلمي, فالبحث العلمي 
واالبتكار لهما دور عظيم في االرتقاء باجلامعات والدول, 
متمنن أن يستمر العمل على تطبيق هذا االختراع جتارياً 

وتسويقه.

براءة اختراع لفريق بحثي من جامعة الكويت 
لبرنامج الدوائر الرجعية »السيكلوفيد«

ميثم صفر

د. خالد مهدي متحدثاً في املؤمتر الصحفي

جانب من املؤمتر الصحافي

  رئيس األركان بحث مع قائد 
القوات اخلاصة اإلسبانية 

املواضيع املشتركة

 استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 
محمد خالد اخلضر مبكتبه صباح أمس قائد القوات 
اخلاصة املشتركة اإلسبانية اللواء خاميي إنيقيث  

مبناسبة زيارته للباد .
حيث مت خال اللقاء مناقشة أهم األمور واملواضيع 

ذات االهتمام املشترك ال سيما املتعلقة باجلوانب 
العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بن البلدين 

الصديقن. 
وحضر اللقاء آمر لواء املغاوير/ 25 العميد الركن 

خالد بال العبيدي.

اللواء خاميي إنيقيث   الفريق الركن محمد خالد اخلضر مستقباً 

زار وفد طلبة )كن من املتفوقن( أول أمس مجمع 
)سفيد درة( في جمهورية طاجيكستان ضمن الرحلة 
ال10 الــتــي ينظمها الــصــنــدوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية لطلبة املرحلة الثانوية بالتعاون 
مع وزارة التربية والتي تستمر حتى ال17 من الشهر 

اجلاري.
ــد عــدد مــن مسؤولي مجمع )سفيد درة( في  وأك
لقاءات متفرقة أجرتها )كونا( أن هناك امكانيات عديدة 

تساهم في توسيع مجال السياحة في املجمع.
ــار املسؤولون الــى ان هناك برنامجا منظما  واش
يتولى فيه عدد من املدربن املختصن بالتزلج على 
اجلليد ورياضة التسلق على اجلبال في طاجيكستان 
إعــداد ابطال وذلــك بالتركيز على فئة االطفال الذين 

ميلكون املوهبة ملمارسة هذه الرياضات.
واجــمــعــوا على ان منطقة )ورزاب( السياحية 
تشهد رواجــا خال موسم التزلج حيث يؤجر سكان 
املنطقة منازلهم للسائحن ويعملون في بيع التذاكر 
واملصنوعات اليدوية مشيرين الى ان هناك مشروعات 
رئيسية مرتقبة لتطوير املنطقة تتمثل في انشاء 
جتهيزات النتاج جليد صناعي اذا كان اجلليد الطبيعي 

قليا في الشتاء.
واضاف املسؤولون ان املجمع يسعى من خال ما 
ميلكه من برامج وانشطة عديدة ومتنوعة الجتذاب 
اكبر عدد من السياح لقضاء وقت ممتع في هذا املكان ملا 
يشهده من مناظر جميلة وخابة حيث تلتقي فيه قمم 

اجلبال بالسحاب .
واثنى املسؤولون على طبيعة العاقات الكويتية 
الطاجيكية في شتى مجاالتها معربن عن شكرهم 
للوفد الكويتي لقيامه بزيارة املجمع السياحي )سفيد 
درة( الذي وفر كل امكانياته في سبيل ان تكون زيارة 

الوفد بصورة مميزة.

ـــرب الــطــالــب حــامــد اشــكــنــانــي من  ــن جــانــبــه اع م
ثانوية )جابر االحمد( ل )كونا( عن اعجابه بأجواء 
طاجيكستان اجلميلة وجبالها الساحرة مشيدا بتنظيم 
مسؤولي املجمع لتلك الزيارة وما شملته من حفاوة 

االستقبال وكرم الضيافة.
ــدى الطالب احمد الكندري من ثانوية  بــدوره اب
)عبداللطيف ثنيان الغامن( في تصريح مماثل ل)كونا( 
عن سعادته بزيارة مجمع )سفيد درة( الــذي شمل 
نشاطا ترفيهيا جميا وسط مناظر طبيعية خابة 
معربا عن شكره الدارة الصندوق الكويتي للتنمية 

ووزارة التربية لتنظيمهما رحلة )كن من املتفوقن(.
ويقع مجمع )سفيد درة( السياحي للتزلج على 
ارتفاع يقارب 3000 متر وتشرف عليه قمة أعلى جبل 
في )ورزاب( وتبعد عن مدينة دوشنبه 70 كيلومترا 
تقريبا.ويغطي املجمع مساحة تبلغ تبلغ نحو 300 
هكتار وتعد منحدراته مفتوحة حملبي رياضة التزلج 
على اجلليد على نحو أربعة أشهر سنويا بن ديسمبر 

ومنتصف ابريل.
يذكر ان برنامج )كن من املتفوقن( مبادرة اطلقها 
الصندوق عام 2010 يتم من خالها تنظيم رحلتن 
ل12 متفوقا من الطلبة ومثلهم من الطالبات من الصف 
ال11 بالتنسيق مع وزارة التربية ملدة اسبوع الى 
دولتن من الدول التي يتعاون معها خال عطلة الربيع 
للتعرف على ابرز املشاريع التي ساهمت الكويت في 

تنميتها.
ويعد الصندوق اول مؤسسة امنائية في الشرق 
ــدول  االوســط تساهم في تنمية الــدول العربية وال
االخرى النامية.ويساهم الصندوق ايضا في رأسمال 
املؤسسات التنموية الدولية واالقليمية كما يعتبر 
اداة ملد جسور الصداقة واالخــاء بن الكويت والدول 

النامية.

وفد طلبة »كن من املتفوقني« يزور 
مجمع »سفيد درة« في طاجيكستان

وفد طلبة »كن من املتفوقن« خال الزيارة

القوة اجلوية تنظم السبت املقبل يومًا 
مفتوحًا للمواطنني في قاعدة علي السالم

حتت رعاية النائب األول 
لــرئــيــس مجلس الــــوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ ناصر 
صباح األحمد تنظم القوة 
اجلوية الكويتية ومبشاركة 
وحدات من اجليش الكويتي 
ووزارة الداخلية واحلرس 
الوطني واإلدارة العامة 
لــإطــفــاء ووزارة الصحة 
ــتــوحــاً لــإخــوة  يـــومـــاً مــف
املواطنن الكرام في قاعدة 
علي السالم اجلوية طريق 
ــخ صـــبـــاح الــســالــم  ــي ــش ال

الصباح » الساملي » سابقاً, 
وذلك يوم السبت املقبل , من 
الساعة 9 صباحاً ولغاية 

الساعة 4 عصراً.
وســــوف يــشــمــل الــيــوم 
املفتوح معرضاً للطائرات 
واملـــــعـــــدات الــعــســكــريــة 
لـــلـــوحـــدات والــهــيــئــات 
ــــــــــوزارات والـــقـــوات  وال
ـــة,  ـــارك ـــش الـــصـــديـــقـــة امل
بــاإلضــافــة إلــى العديد من 
ــات  ــي ــال ــع ــف األنـــشـــطـــة وال

املتنوعة.

غفران الشريدة

ال��ب��رن��ام��ج ي��ت��ي��ح ال��ف��رص��ة 
مل��ه��ن��ي��ي ال���ع���اق���ات ال��ع��ام��ة 
وال��������ت��������س��������وق وال������ع������ل������م������اء 
ومهندسي املعلوماتية فهم 
امل��ع��ق��دة ال��ش��ب��ك��ات  كيفية 

مي�����ك�����ن االس�������ت�������ف�������ادة م���ن 
االخ��������ت��������راع ف������ي ال���ت���غ���ل���ب 
ع��ل��ى اخل���اي���ا اإلره���اب���ي���ة 
واجل����������رائ����������م وت���ف���ك���ي���ك���ه���ا


