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أسامة أبوالسعود
المس���اعد  الوكيل  صرح 
للش���ؤون المالية واإلدارية 
ف���ي وزارة األوق���اف فريد 
ب���أن إجمال���ي عدد  عمادي 
المرش���حين الكويتيين من 
ديوان الخدمة المدنية خالل 
عام 2010 للعمل في الوزارة 
قد بل���غ 899 مرش���حا، تم 
تعيين 668 مرشحا وإعادة 20 
مرشحا للديوان وجار حاليا 
استكمال اجراءات تعيين 210 

مرشحين.
وقال ان هذه التع�يينات 

تتم بالتنس���يق مع جمي���ع إدارات قطاعات 
العمل للوقوف على احتياج�اتها من مختلف 
التخصص���ات والمؤه���الت وفق���ا للخط���ة 
االس���تراتيجية للوزارة، حي�ث يتم تعيينهم 
على االعتماد التكميل���ي األول ثم يتم نقلهم 
على ميزانية الوزارة م�ع بداي�ة ال��سنة ال�مالية 
التالية للتعيين ف���ي األول من ابريل من كل 

عام.
واشار عمادي الى ان الدور الحيوي الذي 
تقوم به الوزارة في رعاية الشأن الديني في 
البالد يفرض عليها الدقة في اختيار العناصر 
المؤهلة التي يمكن ان تس���اهم في النهوض 
بالتزامات���ه التي على صلة بقطاع الش���ؤون 

اإلس���المية في برامج عمل 
الحكومة.

وأشار الى انه سيتم توزيع 
المرشحين على إدارات الوزارة 
وفقا لتخصصاتهم ومؤهالتهم 
العلمية على إدارات المساجد 
الدراسات اإلسالمية  وإدارة 
والشؤون الهندسية، اضافة 
الى تعيين معلمين ومحفظين 
في دور القرآن الكريم وباحثين 

قانونيين.
وأكد ان سياسة التعيينات 
التي تنتهجها الوزارة تكمن 
في كونها احد أوجه االستثمار 
وتنمية الموارد البشرية ذات المردود العالي 
في رفع اإلنتاجية وتخفيض تكاليف اإلنتاج 
وصوال ال���ى تقديم خدمات أكث���ر للمجتمع 
وإس���هاما اكبر في مسار التنمية االقتصادية 
واالجتماعية المس���تدامة في الوزارة تحديدا 

وللكويت إجماال.
واختتم العمادي مؤكدا ان هذا يأتي نتيجة 
لمستجدات الفكر اإلداري المعاصر التي فرضت 
مفردات التطوير والتحسين المستمر وإطالق 
الطاقات اإلبداعية واالبتكارية للموارد البشرية 
بالمؤسسات العامة والخاصة وإعادة هندسة 
أنش���طتها وربط عناصرها بمحاور التنمية 

اإلدارية وتعظيم نواتجها.

الدويهيس: تعاونية صباح السالم سباقة  في تحقيق طموحات المستهلكين
على هامش افتتاح مهرجان »فبراير« بحضور مديري االتحاد واإلدارة التسويقية

ماكينة خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة د.محمد الدويهيس وعبدالرحمن العتيبي وحمود الردعان يستعرضون السلع املشمولة في املهرجان

العتيبي: تحطيم أسعار 200 سلعة تزامنًا مع ابتهاج الكويت وأبنائها بمهرجان »هال فبراير« واألعياد الوطنية

التي حتتاجها األسرة دائما إضافة 
إلى بعض السلع الكمالية، وذلك 
بنسبة تخفيض تتراوح ما بني 
40 إلى 70%، مشيرا إلى أن كبرى 
الشركات املوردة ساهمت في هذا 
املهرجان والذي القى استحسانا 
كبيرا من قبل أهالي املنطقة وكذلك 
من املستهلكني الذين تعودوا على 
قصد اجلمعية من أماكن بعيدة 

نظرا للثقة التي حازتها.

مهرجانات قادمة

واش���ار إلى أن هذا املهرجان 
التس���ويقي سيستمر ملدة شهر 
كامل، إضافة إلى مهرجان اخلضار 
والفواكه الذي يتم تنظيمه بشكل 
أسبوعي كل يوم اثنني، مشيرا 
إلى أن اجلمعي���ة بصدد إطالق 
مهرجانات قادمة حتاكي تطلعات 
أهالي املنطقة وتخفف العبء عن 
ذوي الدخل احملدود السيما في ظل 
موجة ارتفاع األسعار التي طالت 
الكثير من الس���لع في السنوات 
األخيرة، متوجها بالش���كر إلى 
رئيس احت���اد اجلمعيات محمد 
الدويهيس ومدير عام  حس���ني 
االحتاد بدر حمود الردعان ومدير 
اإلدارة التسويقية عبداهلل اجلميل 
نظير مش���اركتهم مع اجلمعية 
ف���ي أنش���طتها ومتابعتهم عن 
كث���ب خلطة س���يرها وأعمالها 

وإجنازاتها.

في األسعار ونحن في االحتاد 
نش���جع اجلمعيات عليها، بل 
لدينا توجه ب���أن تكون هناك 
مهرجان���ات في كل اجلمعيات 
يتم تنظيمها بش���كل شهري 
وأس���بوعي به���دف تخفيض 
األسعار وتوفير أفضل السلع 
بأرخ���ص األثم���ان وتخفيف 
األعباء على املس���تهلكني، مبا 

املنطق���ة واملس���تهلكني، وذلك 
على صعيد إط���الق املهرجانات 
التس���ويقية لتحطيم األسعار، 
أو م���ن خالل تواصلها مع أهالي 
املرافق وتفعيل  املنطقة وخدمة 
املزيد من املساهمات االجتماعية، 
مشيرا إلى أن هذا املهرجان أطلق 
عليه اسم »فبراير« وذلك مشاركة 
من اجلمعية للمواطنني بفرحتهم 

والبرامج االجتماعية التي تقدم 
لألهالي واملس���اهمني في إحياء 
ذكرى متجيد الكويت وشهدائها 
ألنه���م قدوة ورم���ز للتضحية 
والفداء في الدف���اع عن األرض 
وحترير الكويت. وأشار إلى دور 
اجلمعيات التعاونية في املشاركة 
في االحتفاالت الوطنية وفي تقدمي 
اخلدمات العينية للجماهير في 
إلى  الوطني، إضافة  العيد  يوم 
إقامة املجسمات وتزيني وجتميل 
جميع املناطق، مش���يرا إلى أن 
االنش���طة التي س���تقام صباح 
اخلميس املقبل س���تتضمن كال 
من الس���وق الش���عبي لعرض 
املنتجات احمللية مبشاركة أهالي 
املنطقة إضافة إلى إجراء مسابقة 
الختيار أجمل منزل في منطقة 
حطني من حي���ث وضع األعالم 
والزينة املضيئة ومنظر الزراعة 

التجميلية.

بسيطة للتوزيع مثل أن تضاف لهم 
كرصيد في حساب املواطنني بحيث 
يستطيعون من خالله أن يصرفوه 
في األوقات التي يجدون أنفسهم 
محتاجني له بشكل فعلي واملواد 
التي يحتاجونها، مشيرا إلى أن ذلك 
يهدف إلى تخفيف تزاحم املواطنني 
على أماكن صرف التموين، وكذلك 
االستفادة القصوى من هذه املكرمة، 
فضال عن الترشيد في االستهالك 
وعدم الهدر الذي رمبا تقع فيه بعض 
العائالت نظرا لعدم احلاجة إلى كل 
هذه الكمية. وختم احلبيب بتقدمي 
الشكر مرة أخرى لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد الذي 
الكويتيون  إليه املواطنون  ينظر 
جميعا كوالد محب ألنه كذلك بالفعل 
وكل أقوال سموه وتسبقها أفعاله 
أثبتت ذلك للجميع، سائال املولى أن 
يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها 

من كل مكروه. 

مبركز ابحاث االبقار بالصليبية قبل 
موعد اج���راء القرعة وان يحتفظ 
املربي بالثور ملدة موسمني متتاليني 
للتلقيح على االقل لالستفادة منه 
في تلقيح ابق���ار مزرعته وزيادة 
انتاجه وحتس���ني القطيع وراثيا، 
وفي حالة التخلص، من الثور ألي 
س���بب من االسباب يكون بتقرير 
من طبيب املستوصف به االسباب 
التي تفيد بأسباب التخلص ومن 
ضمن الشروط التي حددتها الهيئة 
التزام كل احلضور بنظام القرعة 
وعدم االعتراض او االخالل بنظامه. 
وقد اهابت اخلليل باملربني الراغبني 
في الشراء ودخول القرعة االلتزام 
بهذه الشروط والضوابط حتى ال 
يتم اس���تبعادهم من القرعة، كما 
اهابت بهم احلضور مبكرا يوم اجراء 

القرعة من دون تأخير.

لصاحب املزرعة او من ينوب عنه 
بكتاب من املزرعة معتمد من احتاد 
منتجي االلبان الطازجة بالصليبية 
بجانب ذل���ك ان يكون دفع الثمن 
فوريا اثناء القرعة )كي نت(، كما 

اكدت الهيئة ان امل���زارع املخالفة 
واملتجاوزة لش���روط التعاقد مع 
الهيئة ستحرم من دخول القرعة 
باالضافة الى ذلك ان تتم معاينة 
الثيران التي سيتم بيعها على املزارع 

محمد راتب
افادت نائبة املدير العام لشؤون 
الثروة الس���مكية بالهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
نبيلة اخلليل بأنه تقرر بيع الثيران 
املتأقلمة واملتأصلة املنسبة مبركز 
ابحاث االبق���ار بالصليبية ملربي 
مزارع احتاد منتجي االلبان الطازجة 
بالصليبية وذلك بالقرعة العلنية 
التي س���تجرى ي���وم االربعاء 16 
اجلاري الساعة 8.30 صباحا مبقر 
الهيئة الرئي���س مبنطقة الرابية. 
واضافت ان الهيئة قد حددت عددا 
من الشروط والضوابط لبيع هذه 
الثيران منها ان تكون املزرعة منتجة 
للحليب وتورد حليبا للش���ركات 
املعتمدة وان تكون سددت القيمة 
االيجارية السنوية لعقد االيجار، كما 
اشترطت ان يكون حضور القرعة 

محمد راتب
أعلن عض���و مجلس إدارة 
التعاونية،  جمعي���ة حط���ني 
إبراهيم املنصوري عن إطالق 
ماراثون حطني األول للمشي 
صباح يوم اخلميس املقبل في 
الساعة العاشرة والنصف، وذلك 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشؤون  وزير 
واإلسكان الشيخ أحمد الفهد.

وقال املنصوري في تصريح 
صحاف���ي: إن ماراثون حطني 
سيتضمن 3 فئات عمرية من 
الرج���ال وفئتني عمريتني من 
النساء، أما بالنسبة للجوائز 
التي س���توزع على الفائزين 
فهي عبارة عن جوائز نقدية 
وكوبونات ش���راء، موضحا 
أهمية االنشطة االجتماعية التي 
س���تقدم لألهالي خالل 5 أيام 
إلدخال الفرحة في قلوب جميع 
املس���اهمني وذويهم مبناسبة 
مرور 5 أعوام على تولي صاحب 
الس���مو األمير مقاليد احلكم، 
الكويت  ومبناسبة احتفاالت 
الوطني���ة باليوبي���ل الذهبي 
ومرور 50 أعوام على االستقالل 
و20 عاما على حترير الكويت 
املجيدة وملشاركة األطفال فرحة 
األعياد من خالل املس���ابقات 
الثقافية والرياضية ليصبحوا 
عناصر فعالة في املجتمع على 

مر السنني.
وأكد على أهمية األنشطة 

تق����دم رئي����س اجلمعي����ة 
الصيدلية الكويتية طارق احلبيب 
بالش����كر اجلزي����ل الى صاحب 
الس����مو األمير الش����يخ صباح 
األحمد على املكرمة األميرية التي 
أعلن عنها للشعب الكويتي كما 
تقدم لس����موه بخالص التهنئة 
والتبريكات مبناسبة مرور 50 
عاما على استقالل الكويت، و20 
عاما عل����ى التحرير، ومرور 5 
سنوات على تولي سموه مقاليد 
احلكم. وأكد احلبيب أن مثل هذه 
املبادرات الكرمية ليست جديدة 
على آل الصباح الذين جاهدوا 
منذ زمن طوي����ل لتكون حياة 
املواطن رغيدة ومس����تقرة عبر 
التي  السنني، مشيدا بالشروط 
رافقت املكرمة من عدم املساس 
بها من خصومات وسداد وغيره 
من األم����ور التي ميكن أن تبعد 
املكرم����ة عن هدفها األساس����ي 
في إدخ����ال الفرحة على نفوس 
املواطنني. وفيما يتعلق بالتموين 
املجاني الذي أمر صاحب السمو 
األمير بتقدميه للمواطنني ملدة 14 
شهرا، اقترح احلبيب اتباع بعض 
املرونة واحلرية في هذا الشأن 
حتى ال يكون املواطن مضطرا 
ألخذ التموين بش����كل ش����هري 
مع عدم احلاجة إليه في بعض 
األحيان مما يشكل سبيال للهدر 
وعدم استفادة املواطن من هذه 
املكرمة األميرية بالشكل املطلوب. 
وفي السياق ذاته، اقترح احلبيب 
على احلكومة اس����تحداث آلية 

يعمل على تش���جيع وحتفيز 
جميع التعاونيات على كس���ر 
حدة الغ���الء وتخفيف األعباء 
الن���اس وتق���دمي أجود  على 
أصناف السلع بأقل األس�عار 
لهم، وقال: إنن�ا بهذا التشجيع 
نبرز جوهر احلركة الت�عاونية 
ونؤكد للمست�هلكني الكرام بأننا 
معهم في مواجه���ة أي موجة 

الغامرة وبهجتهم مبناسبة األعياد 
الوطنية والتي تصادف هذا العام 
م���رور 50 عاما على اس���تقالل 
الكويت و20 عاما على حتريرها و5 
سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير احلكم. وأوضح العتيبي أن 
املهرجان يشمل تخفيضات كبيرة 
جدا على نحو 200 س���لعة من 
األصناف االستهالكية والغذائية 

الرتفاع األسعار.
وفي رده على سؤال إن كان 
إطالق املزيد من املهرجانات في 
التعاونية بصفة  اجلمعي���ات 
مستمرة دليال على أن األسعار 
الدويهيس:  غير حقيقية، قال 
التس���ويقية  املهرجان���ات  إن 
ظاهرة صحي���ة ومطلوبة في 
ظل ما تشهده البالد من ارتفاع 

يتناسب مع املداخيل الشهرية 
احملدودة.

تخفيضات كبيرة

من جانبه، أكد رئيس مجلس 
الس���الم  إدارة جمعي���ة صباح 
التعاونية، عبدالرحمن ش���جاع 
العتيب���ي، أن اجلمعية تواصل 
أهالي  بالتزاماته���ا جتاه  الوفاء 

محمد راتب
أكد رئيس احتاد اجلمعيات 
الدويهيس  التعاونية د.محمد 
أن دور جمعية صباح الس���الم 
التعاونية أصب���ح واضحا في 
احتواء ظاهرة الغالء وتخفيف 
العبء ع���ن كاه���ل املواطنني 
واملقيم���ني وذل���ك م���ن خالل 
إط���الق مهرجانات تس���ويقية 
بشكل شهري وموسمي وخالل 
الوطنية  املناس���بات واألعياد 
إلى مهرج���ان اخلضار  إضافة 
والفواكه الذي مازال مس���تمرا 
بصورة أسبوعية والذي تباع فيه 
األصناف بأسعار تنافسية، ومن 
ثم أصبحت سباقة في حتقيق 
طموحات املس���تهلكني وذوي 

الدخل احملدود.
وأكد الدويهيس في تصريح 
صحاف���ي أدلى به على هامش 
افتتاح مهرجان »فبراير« في 
جمعية صباح السالم التعاونية، 
بحضور مدير عام االحتاد بدر 
الردعان ومدير اإلدارة  حمود 
التسويقية فيه عبداهلل اجلميل، 
ورئيس وأعضاء مجلس إدارة 
جمعية صباح السالم، أن إطالق 
هذه املهرجانات برعاية احتاد 
اجلمعيات التعاونية ليس إال 
دليال واضحا على أن االحتاد 
يضطلع مبسؤولياته اجلسام 
إنه  جتاه املس���تهلكني، حيث 

المنصوري: ماراثون تعاونية حطين
ينطلق الخميس بجوائز قيمة

الحبيب لوضع آلية تسمح
بتأجيل التموين المجاني منعًا للهدر

اقترح أن تضاف لرصيد المواطنين التموينييقام تحت رعاية الفهد ويستمر خمسة أيام

إبراهيم املنصوري
م.غامن السند نبيلة اخلليل

فريد عمادي

طارق احلبيب

»الزراعة«: ضوابط لبيع الثيران للمزارع المنتجة لأللبان

محاضرة عن تربية العجول والعجالت الرضيعة المولودة محليًا
صرح مدير ادارة االرشاد الزراعي م.غامن 
الس���ند بأن هيئة الزراعة ستنظم محاضرة 
بعنوان تربية العجول والعجالت الرضيعة 
املولودة محليا وذلك يوم االربعاء املوافق 16 
اجلاري الساعة العاشرة صباحا على مسرح 
الهيئة بالرابية وسيحاضر فيها د.الشافعي 
عبدالقادر عمر اختصاص���ي تنمية الثروة 

احليوانية بالهيئة.
وكشف السند عن محاور احملاضرة وتتمثل 
في عرض اس���س تربي���ة ورعاية العجول 

والعجالت املولودة محليا في املراحل العمرية 
واالنتاجية وتشمل مرحلة قبل الوالدة »رعاية 
االمهات احلوامل« ومرحلة قبل او قرب الوالدة 
واثنائها وايضا مرحلة بعد الوالدة مباشرة 
وخ���الل الثالثة ايام االولى من عمر املواليد 
ومرحلة الرضاعة والفطام وكذلك مرحلة النمو 
من بعد الفطام وحتى عمر االنتاج ومن احملاور 
ايضا عرض ومناقشة النتائج امليدانية حلالة 
االم واملولود عند الوالدة ووزن املواليد عند 
امليالد والوزن االسبوعي للعجول والعجالت 

خالل فترة الرضاعة ومعدل او نسبة النفوق 
في العجول والعجالت خالل فترة الرضاعة 
وكمية االعالف الت���ي غذيت عليها العجول 

والعجالت واسعار تلك االعالف.
وكذلك حس���اب تكاليف تغذية العجول 
والعجالت املولودة املرباة محليا خالل فترة 
الرضاعة. ووجه الس���ند دعوة للمواطنني 
واملختصني واملربني لالغنام واملاعز واملهتمني 
بالثروة احليوانية حلضور احملاضرة العلمية 

حتى تعمم الفائدة واخلبرة.

استبعاد المزارع المخالفة من دخول القرعة

العمادي: 899 مرشحًا للتعيين في »األوقاف«
خالل 2010 رفضنا منها 20 مرشحًا

أكد أن التعيينات في الوزارة تنتهج الفكر المعاصر


