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رئيس اللجنة الوطنية
العليا لالنتخابات

اللجنة الوطنية العليا
لالنتخابات

تعلن 
اللــجــــــنــــة الوطــــنـــيـــــة العــــلـــيــــا لالنتخــــابــــات

املـــزيــــد من  قــــدر من  التـــزامًا منها بتحقيـــق أگبـــر   أنه 
معـــــــهــــــــد  مبنــــــى  اتخـــــــذت  أنــــهـــــا  والشفــــافـــيـــة  النـــــزاهــــة 

الگويـــــت للـــدراســـات القضــائـــيـــة والقانونـــيـــة 
الصفاة(  ب��رج  ب��ج��وار   - الگويت  بلدية  )خلف  الگائن 
مقرًا فرعيًا لها لتلقي البالغات والشگاوى من الناخبني 
واملرشح���ني وغي��ره��م فيم�ا يخص العملي���ة االنتخ���اب��ي��ة 

وفحصها وإزالة أسبابها.
الدوام  وق��ت  خ��الل  الشگوى  أو  ال��ب��الغ  تقدمي  وميگن 
الرسمي من الساعة 7.30 صباحًا حتى الساعة 1.30 مساًء، 

وگذل��ك من الساعة 4 مساًء حتى الساعة 7 مس��اًء.
واهلل ويل التوفيق،،،

إعـــــالن

في كلمة ألقاها نيابة عن سموه وزير الشؤون في افتتاح اليوم الوطني الثامن للتضامن مع املعاقني

األمير: االهتمام برعاية ذوي اإلعاقة ودمجهم في املجتمع ينطلق من نصوص الدستور
من الذهب بفض����ل جهود أبطاله 
الذين حصدوا الذهب في احملافل 
الدولي����ة واس����تطاعوا رفع علم 
الكويت خفاقا عاليا وهذا لم يكن 
ليتم لوال تعاون جميع أبنائنا من 
ذوي االعاق����ة ودعم اخوانهم من 
جموع املتطوعني وقيادتنا احلكيمة 

التي أولت كل الدعم لهذه الفئة.
وقالت: نتقدم بالشكر لصاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
لرعايته لهذه االنشطة للعام الثامن 
على التوالي مما منح هذا املهرجان 
أهمية خاصة مبشاركة عاملية في 
هذا العام من عدد من دول العالم 
والشكر موصول ملمثل راعي احلفل 
م.سالم األذينة وزير املواصالت 

والشؤون بالوكالة.

كويت الماضي والحاضر

من جانبه، قال رئيس النادي 
الكويتي الرياضي للمعاقني شافي 
الهاجري: أرحب بجميع من حضر 
هذا احلف���ل واالفتتاح النش���طة 
مهرجاننا في اليوم الوطني الثامن 
للتضامن مع املعاقني حتت شعار 
اخترناه جميعا »نحبك يا وطن« 
والذي يأتي برعاية كرمية من والدنا 

جميعا صاحب السمو االمير.
وأضاف الهاجري: نحبك يا وطن 
من القلب، نقولها ككويتيني عامة 
واملعاق����ني بصفة خاصة، نقولها 
لكويتنا كويت املاضي واحلاضر، 

كويت اآلباء واألجداد.
بشرى شعبان  ٭

أن من حس����ن الطالع أن يتزامن 
احتفالنا بالي����وم الوطني الثامن 
للتضامن مع املعاقني مع االحتفال 
مبرور نصف قرن على املصادقة 
على دستور دولة الكويت والذي 
يصادف احلادي عشر من نوفمبر، 
وهذا االحتفال تاريخي لدستورنا 
ودميوقراطيتنا وحبنا للكويت، 
الذي جعلنا ضمن  الدستور  هذا 

منظومة العالم وجزءا منه.
وأضاف����ت ان ه����ذا االحتفال 
بافتتاح هذا املهرجان يأتي الكمال 
مسيرة النادي الكويتي الرياضي 
للمعاق����ني والذي أصب����ح بقدرة 
مجلس ادارت����ه كنزا ثمينا وبيتا 

عبارات الشكر والعرفان لرعايته 
لهذا املهرجان وتوجيهاته السامية 
بتوفي����ر كل اخلدمات ألبنائه من 
ذوي االعاقة، وانه لشرف عظيم 
أن يكون س����موه أب����ا للكويتيني 
جميعا، داع����ني اهلل عز وجل أن 
الكويت دائما وأبدا واحة  يحفظ 
أمن وأمان وس����الم في ظل قيادة 
سموه الرشيدة واحلكيمة وسمو 
ولي عهده األمني وس����مو رئيس 

الوزراء حفظهم اهلل جميعا.

النادي بيت الذهب

بدورها أكدت الرئيسة الفخرية 
للنادي الشيخة شيخة العبداهلل 

هذا االحتفال صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد حامال اليكم 
حتيات سموه ومتنياته لكم بنجاح 
هذا املهرجان الذي يقيمه النادي 
الكويت����ي الرياض����ي للمعاق����ني 
مبناس����بة اليوم الوطني الثامن 
للتضامن مع املعاقني حتت شعار 

»نحبك يا وطن«.
وتق����دم م.األذين����ة بالش����كر 
ادارة  لرئيس وأعض����اء مجلس 
النادي الكويتي الرياضي للمعاقني 
وذوي االعاقة املشاركني في انشطة 
املهرجان، مؤكدا بقوله: باسمكم 
جميعا أرفع الى مقام صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد أسمى 

الكوي����ت م����ن ذوي االعاق����ة هم 
محل فخر لنا جميعا، اذ كان لهم 
نصيب كبير في حتقيق االجنازات 
الرياضية على الصعيدين االقليمي 
والدولي وس����اهموا في رفع علم 
الكويت عالي����ا خفاقا في احملافل 
الدولية وما ذلك اال نتيجة طبيعية 
لالهتمام والرعاي����ة التي تكفلها 
الدولة مبؤسساتها املختلفة  لهم 
وشعورهم بالوطنية جتاه دولتهم 
الكويت احلبيبة فاملواطنة حقوق 

يقابلها التزامات.
وق����ال م.االذينة: انه لش����رف 
عظيم أن أكون مع أبناء الكويت 
من ذوي االعاقة ممثال عن راعي 

مؤسسات الدولة على رعاية ذوي 
االعاقة وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا 
وطبيا ومهنيا ليتمكنوا من االندماج 
في املجتمع في املجاالت املختلفة 
كعمال وأصحاب أعمال ورياضيني 
ومبدعني، وقد كان ذلك واضحا من 
خالل إصدار القانون رقم 8 لسنة 
2010 بشأن حقوق االشخاص من 
ذوي االعاقة والذي صدر بتعاون 
وتكامل ب����ني جهود مجلس األمة 
واحلكومة وال����ذي اعتبر وبحق 
اجنازا س����باقا وخطوة رائدة في 
مجال تق����دمي الرعاية الش����املة 

والكاملة لذوي االعاقة.
وأض����اف م.األذين����ة ان أبناء 

أكد وزي����ر املواصالت ووزير 
الش����ؤون االجتماعي����ة والعمل 
بالوكالة م.سالم األذينة ان اهتمام 
الكوي����ت برعاية أبنائها من ذوي 
االعاقة ودمجهم في املجتمع ينطلق 
من نصوص دستورها الذي حرص 
في مادته احلادية عشرة على إلزام 
الدولة بكفالة املواطنني في حاالت 
الش����يخوخة أو املرض أو العجز 
عن العمل مبا يشمل إتاحة الفرص 
املتكافئة لذوي االعاقة للمشاركة 
الكامل����ة في املجتم����ع كمواطنني 

فاعلني.
ف����ي كلمة لصاحب  جاء ذلك 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
الوزير م.سالم  ألقاها نيابة عنه 
األذينة ممثال س����موه في افتتاح 
اليوم الوطن����ي الثامن للتضامن 
مع املعاقني حتت شعار »نحبك يا 
وطن« بحضور الرئيسة الفخرية 
للنادي الكويتي الرياضي للمعاقني 
الشيخة شيخه العبداهلل ورئيس 
النادي ش����افي الهاجري وأعضاء 
مجل����س ادارة النادي وجمع من 
السفراء ورجاالت الدولة واملعاقني 
وأولياء أمورهم، وافتتح م.األذينه 
في بداية املهرجان معرض السفارات 

وأوبريت »سر قوتنا«.
وقال م.األذين����ه: في الكويت 
يحظ����ى ذوو االعاق����ة برعاي����ة 
سامية من صاحب السمو االمير، 
وتأتي احتياجات ومتطلبات ذوي 
االعاقة ضمن االولويات احلكومية 
وبتوجيهات سامية تعمل جميع 

جانب من االحتفالم.سالم األذينة مكرما شافي الهاجري

األذينة يشكل جلنة لتوصيف وتصنيف وظائف الشؤون
أصدر وزير الشؤون بالوكالة م.سالم 

االذينة قرارا وزاريا بتشكيل جلنة خاصة 
لتصنيف وتوصيف الوظائف اخلاصة في 

وزارة الشؤون برئاسة الوكيل املساعد 
للتخطيط والتطوير االداري احمد الصواغ 

وعضوية كل من مدير إدارة التطوير 
االداري منى فكري، مدير إدارة الشؤون 

االدارية احمد املال، مدير إدارة التنمية 
التعاونية عبداهلل الهدب، ومدير إدارة 
املسنني علي حسن، مراقب التطوير 

االداري جابر ابراهيم، مراقب تنسيق 

العمل سميرة مندني، رئيس قسم تطوير 
التنظيم احمد العازمي، رئيس قسم 

التنسيق واملتابعة هدى راشد، وعدد من 
املوظفني من ذوي االختصاص.

ويحدد القرار مهام اللجنة في حصر 
ومراجعة الوصف الوظيفي ملجموعات 
الوظائف املعمول بها في الوزارة الى 

جانب بحث توزيع املهام الوظيفية على 
اساس نقاط قياس وأوزان وظيفية محددة 

والتنسيق مع اجلهات املعنية إلمكانية 
حتويل عملية ربط أوزان املهام الوظيفية 

الى نظام آلي سهل التطبيق وربطه 
بالتدريب.

وبحث إمكانية حتويل عملية التدرج 
الوظيفي واملسميات الوظيفية الى آلية طبقا 

العتبارات اخلبرة العلمية واملؤهل العلمي 
والبرامج التدريبية، والتنسيق مع اجلهات 

األكادميية املتخصصة لتحديد األسلوب 
العلمي في وضع بطاقات الوصف الوظيفي 
والتنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية العتماد 

بطاقات الوصف املوضوعة.
بشرى شعبان  ٭

التسويقي الذي اطلق في ال� 25 
من الشهر املاضي والذي يستمر 
لغاية ال� 24 من ديسمبر املقبل 
بالتعاون مع شركة البحر على 
)منتجات بونيليفر(، موضحا 
ان املهرج���ان يخ���ول كل من 
يشتري من منتجات الشركة 
احلصول على كوبون لدخول 
السحبني الكبيرين على عدد 2 
سيارة نوع شفروليه موديل 
2012، الفت���ا الى ان الس���حب 
االول سيكون بتاريخ 11/13 � أما 
السحب الثاني فسيكون بتاريخ 
2012/12/13 اضافة الى الدخول 
على سحب الهدايا القيمة عدد 
 LCD 42 8 تلفزيون���ات بالزما
بوصة نوع س���وني وعدد 8 
تلفونات جاالكسي S وعدد 8 

أجهزة ايباد.
وق���ال ان مجل���س االدارة 
س���يواصل جه���وده حملاربة 
ارتفاع االسعار بهدف حصول 
املستهلك على اسعار اقل تناسب 
كل الدخول الشهرية والتخفيف 
عن كاهل املساهمني الكرام الفتا 
ان للمهرجانات التسويقية دورا 
اساسيا في هذا االطار إذ توفر 
السلع بأسعار مناسبة وتنشط 
املركز  املبيعات وتعزز  حركة 
املالي للجمعية معربا عن امله 

حتطيم أسعار 200 سلعة بنسبة خصم تصل إلى أكثر من %75

الكندري: مهرجانات تسويقية وسحوبات 
وهدايا في تعاونية بيان على مدار العام

في ان يرضي ه���ذه املهرجان 
طموحات مساهمي جمعية بيان 

التعاونية.
واش���ار الى ان السياس���ة 
التسويقية املتبعة في تعاونية 
بيان اثبتت جناعتها وقدرتها 
على توفير كل االحتياجات حيث 
تقوم على مبدأ توفير السلعة 
في االوقات املناسبة وبحسب 

الفصول واملناسبات.
ليلى الشافعي  ٭

افتتح���ت جمعي���ة بي���ان 
التعاوني���ة مهرجان حتطيم 
االسعار ال� 12 خالل هذا العام 
والذي يستمر الى نهاية الشهر 
اجل���اري في الس���وق اجلديد 
)قطعة 2( وس���وق الضاحية 

)قطعة 8(.
وأعلن رئيس مجلس اإلدارة 
ياسر أحمد الكندري ان املهرجان 
يخفض اسعار 200 صنف من 
السلع االساسية بنسب تصل 
الى أكثر من 75% ويقدم عروضا 
خاصة ممتازة لبعض املنتجات 
مش���يرا الى استمرار مهرجان 
اخلضار والفواكه الذي تقيمه 
اجلمعية يومي االثنني والثالثاء 

من كل اسبوع.
التي  واض���اف ان اجلهود 
بذلت للوصول إلى هذه النسبة 
املرتفعة من التخفيضات كانت 
كبي���رة وتتناس���ب مع حجم 
االصناف املعروضة وتنسجم 
م���ع تطلع���ات واحتياج���ات 
املس���تهلكني ورواد التعاونية 
بهدف حتقيق الفائدة القصوى 
م���ن إطالقه حي���ث مت توفير 
الكميات املناسبة وسد النقص 

فور وقوعه.
ودعا الكندري رواد التعاونية 
ياسر الكندريالى االس���تفادة من املهرجان 

أكدت هيئة الزراعة ان مياه 
الصرف املعاجلة رباعيا تشكل 
مصدرا اساسيا لالحتياجات 
املائي���ة للزراع���ة االنتاجية 
باملناطق الزراعية التي تعتمد 
على هذا املورد املائي بديال عن 
املوارد  العذبة شحيحة  املياه 
مرتفعة التكلفة سواء من جهة 
ارتف���اع تكلف���ة انتاجها على 
الدولة او من جهة ارتفاع تكلفة 
توصيلها الى املناطق الزراعية 
التي يتحم���ل جزاً كبيرا منها 

املزارع.
واضافت الهيئ���ة ان املياه 
املعاجلة م���ن ه���ذا املنظور 
متثل بديال اقتصاديا محوريا 
لعمليات الزراعة االنتاجية مبا 
متثله من انخفاض لتعريفة 
توريدها للمزارع مبا يخفض 
التكاليف التشغيلية للعمليات 
الزراعية وتنعكس ايجابيا على 
التكلفة الكلية للمنتج الزراعي 
النهائ���ي وامكاني���ات عرضه 
بالسوق احمللي باسعار مناسبة 
تنافسية مع املنتج املستورد، 
امكاني���ات وصول  وفق���دان 
املياه املعاجلة للمزارع متثل 
تهديدا مباشرا لعمليات االنتاج 
الزراع���ي وتعرضها لالنهيار 
حتت وطأة االرتفاع الكبير في 
تكاليف االنتاج تضاف الى ما 
يجابه هذا االنتاج من ظروف 
بيئية غير مواتية من س���وء 
املتقلبة بني  لالحوال اجلوية 
موجات للصقيع الى موجات 
الشديد لدرجات  من االرتفاع 
احل���رارة الى فق���ر كبير في 
مكونات التربة يضطر املزارع 
العناصر  الى تعويض تل���ك 
باالستخدام املكثف لالسمدة 
ومخصبات التربة فضال عن شح 
املوارد املائية وارتفاع تكاليف 
احلصول عليها، وفي النهاية 
يتواجه تس���ويق هذا املنتج 
احمللي مع مثيله املستورد في 
معركة تنافسية شرسة تعتمد 
على مدى اجلودة ومس���توى 
االسعار الذي يعتمد بالشك على 
التكاليف التشغيلية لعمليات 

االنتاج الزراعي. 
 كما ان الهيئة بحاجة ماسة 
الى كمي���ات املي���اه املعاجلة 
الثالثية الستخدامات الزراعات 
التجميلي���ة والتخضير التي 
تعتمد بش���كل اساس���ي على 
تلك النوعية من املياه املعاجلة 
في استمرار وجودها السيما 
على ض���وء الظروف البيئية 
غير املؤاتية للمناخ وشح في 
املوارد املائية االخرى، هذا واذا 
ما تأثرت الكمي���ات املطلوبة 
لالحتياجات املائية ملشروعات 
التخضير س���تكون لذلك اثار 
سلبية كبيرة وظالل قامتة على 
مدى جناح واستمرار مشروعات 
التخضي���ر التي انفقت عليها 
الدولة مبالغ طائلة مبا ميثله 

ذلك من هدر للمال العام.
محمد راتب  ٭

االحتياجات الزراعية 
ماسة للمياه املعاجلة 
سواء لإلنتاج الزراعي 

أو زراعات التخضير

العبداهلل: هذا العام 
يتزامن مع مرور 
نصف قرن على 

دستور الكويت


