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برعاية صاحب السمو حتت شعار »نحبك يا وطن« وميتد على مدى 10 أيام

العبداهلل: انطالق اليوم الوطني الثامن للتضامن مع املعاقني

مركز الكويت للتوحد يوقع مذكرة تفاهم
مع جمعية احلق في احلياة في غزة

واملستوى الثاني جلميع االعاقات 
أما املستوى الثالث فهو بطيئي 
لفئة التعل���م واالعاقات الذهنية 
البسيطة وخصص لها حفظ نصف 
جزء أما املستوى الرابع لالعاقات 
الذهنية الشديدة والتوحد والداون 
وخصص لها حفظ سور الفاحتة 
واملسد والفلق واإلخالص والناس 
واملستوى اخلامس للصم وضعاف 
الس���مع وخصص لها حفظ من 
سورة الشرح الى سورة الزلزلة 
واملستوى السادس للصم فقط 
وخصص لها حفظ من س���ورة 
أما  الفيل  الى س���ورة  العاديات 
املستوى السابع فلألطفال الصم 
وخص���ص لهم حفظ س���ورتي 
الفاحتة واإلخالص ومت تخصيص 
عشر جوائز لكل مستوى األربع 
األولى مادية والس���ت األخيرة 

عينية.
بشرى شعبان  ٭

مرة في الكويت وستقام مباراة 
بني منتخبي اليابان والفلبني في 

البطولة.

مسابقة القرآن

وأثنت الشيخة شيخة العبداهلل 
على اجلهود التي تقوم بها وزارة 
األوق���اف ممثلة مبرك���ز التميز 
للق���رآن الكرمي للرج���ال ومركز 
همم للنس���اء لتحفي���ظ القرآن 
الكرمي ألبناء املعاقني من اجلنسني 
وتنظيم املسابقة الكبرى حلفظ 
الق���رآن والتي خصصت جلميع 
االعاقات 70 جائزة وتقام حتت 
رعاية املرحوم عبداللطيف عبداهلل 
الدايل ومت تقس���يم املسابقة الى 
سبعة مستويات، األول جلميع 
القرآن  االعاقات بحفظ جزء من 
وخصص له عشر جوائز األربع 
األولى مادية بقيمة 400 دينار ومن 
اخلامس للعاش���ر جوائز عينية 

صوت املعاق للمسؤولني وحتقيق 
جميع الطموحات.

وش���ددت العبداهلل على ان 
املعاقني لديهم هموم ليست مالية 
فقط امنا تختص بجوانب صحية 
وتعليمية واجتماعية، مطالبة 
وزراء احلكومة وجميع املسؤولني 
بتطبيق قانون املعاقني كل فيما 
يخصه بعد مالحظة البطء الشديد 
في تطبيق القانون الذي مر على 
صدوره عامان شهد خاللها العديد 

من املخالفات في تطبيقه.
وقال���ت ان مهرج���ان اليوم 
الثام���ن للتضامن مع  الوطني 
املعاق���ني يش���مل العدي���د من 
األنش���طة منها اوبريت »س���ر 
قوتنا« ومعرض لسفارات الدول 
الصديقة، الى جانب بطولة كرة 
الس���لة على الكراسي املتحركة 
والتي سيش���ارك به���ا عدد من 
الفرق العربية واآلسيوية ألول 

من السفارات العربية واألجنبية 
املعتمدة في البالد كأبرز دعم من 
تلك السفارات ألنشطة وفعاليات 
الن���ادي في مختلف أنش���طته، 
مش���يرة الى أن اختيار اللجنة 
املنظمة لشعار »نحبك يا وطن« 
الوطني ملجلس  الدافع  جاء من 
ادارة النادي ملا متر به البالد من 
أحداث سياسية مختلفة لتذكير 
جموع املواطنني بحب الوطن من 
أجل االصطفاف صفا واحدا من 

أجل بنائه والدفاع عنه.
وأشادت بجهود مجلس ادارة 
النادي في اإلعالن عن والدة جلنة 
حقوق املعاق���ني والتي مت البدء 
بها لكي تق���وم مبتابعة حقوق 
املعاقني وتضم عددا من اعضاء 
الن���ادي الكويتي  ادارة  مجلس 
للمعاقني حل���ل جميع تظلمات 
املعاق���ني ورفعها للهيئة العامة 
لشؤون ذوي االعاقة وتوصيل 

أعلنت الرئيس الفخري للنادي 
الكويت���ي الرياض���ي للمعاقني 
الشيخة ش���يخة العبداهلل عن 
اليوم الوطني  افتتاح أنش���طة 
الثامن للتضامن مع املعاقني في 
السادسة من مساء اليوم حتت 
رعاي���ة صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسيمثل 
س���موه في حفل االفتتاح وزير 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
م.سالم األذينة وتقام األنشطة 
أي���ام حتت  على مدى عش���رة 
شعار »نحبك يا وطن« وتستمر 
األنشطة حتى مساء يوم اخلميس 
املوافق 15 نوفمبر بتنظيم احلفل 
اخلتامي مبشاركة جميع اجلهات 
التي نظمت األنشطة خالل أيام 

املهرجان.
وقال���ت العب���داهلل ان حفل 
االفتتاح سيشمل أوبريت بعنوان 
»سر قوتنا« مبشاركة عدد كبير 

إميانا من مركز الكويت للتوحد مبد جسور 
التعاون مع جميع املؤسسات التي تقدم خدماتها 

للفئات اخلاصة والتوحد بالذات، وقع مركز 
الكويت للتوحد مذكرة تفاهم مشتركة مع 

جمعية احلق في احلياة من غزة بفلسطني، 
وذلك خالل استضافة رئيس مجلس االدارة 

جلمعية احلق في احلياة عدالة ابو مدين والتي 
ترعى اطفال التوحد، وقد وقع املذكرة د.سميرة 
السعد مدير عام املركز وقد احتوت املذكرة على 

بنود لتطوير اخلدمات التأهيلية واالكادميية 
والرعاية الصحية للمصابني بالتوحد باالضافة 
الى تطوير املوارد البشرية العاملة، كما ركزت 

مذكرة التفاهم على التنسيق والتعاون املشترك 
في مجال البحث العلمي والذي يشجع على 

استقطاب االستشاريني املتخصصني في التوحد 

والتعاون في مجال االبحاث والدراسات العلمية 
وفتح آفاق تعاون مع املؤسسات االكادميية ذات 

العالقة بالتوحد والتنسيق املشترك لتطوير 
ودعم املوارد البشرية جلمعية احلق في احلياة 
والهدف االنساني الذي يسعى املركز لتحقيقه 

من خالل تبادل اخلبرات وحتسني مستوى 
اخلدمات املقدمة للمصابني بالتوحد، وعلى 

جانب الزيارة اعد مركز الكويت للتوحد برنامجا 
الطالع السيدة عدالة على معالم الكويت التراثية 

واحلضارية، كما مت حتقيق احد البنود الهامة 
من البروتوكول وهو تزويد مكتبة جمعية احلق 
في احلياة بغزة بنسخة من جميع الكتب التي مت 
اصدارها باللغة العربية في مركز الكويت للتوحد 

خلدمة املصاب بالتوحد والتواصل ومع أسرته 
والعاملني معه.

الشيخة شيخة العبداهلل

د.سميرة السعد تتبادل مذكرة التفاهم مع عدالة أبومدين

»املوانئ«: ارتفاع الواردات والصادرات إلى 18.4 مليون طن في النصف األول
وقال ان عمليات التفريغ زادت 
بنسبة 23.4% من 12.9 مليون طن 
الى 16 مليون طن لتمثل 75% من 
إجمالي عمليات املناولة،  في حني 
التحميل بنسبة  زادت عمليات 
1.8% من 2.2 مليون طن الى 2.3 

مليون طن.
وقال انه مت تفريغ وحتميل 
نح����و 409 آالف حاوية منطية 
يصل وزنها إلى 3.7 ماليني طن 
أل����ف حاوية عن  مقابل 417.8 
الفترة نفسها من العام املاضي 
2011. إضافة الى تفريغ 87.7 ألف 
سيارة بزيادة نسبتها %39.18 
وحوال����ي 2.5 ألف آلية بزيادة 
30% وتفري����غ 1.29 مليون طن 
اس����منت بزيادة 32.4%،  و7.5 
مالي����ني طن صلب����وخ بزيادة 
35.5% ع����ن النصف األول من 
العام املاضي. مش����يرا إلى ان 
الزيادة في حركة تفريغ االسمنت 
والصلبوخ واآلليات تأتي ملواكبة 

تنفيذ املشاريع في الدولة.

بيان احصائي للحموالت الواردة والصادرة ميناءي الشويخ والشعيبة
نسبة التغير1/4/2011-30/9/20111/4/2012-30/9/2012% 

التحميلالتفريغالتحميل طنالتفريغ طنالتحميل طنالتفريغ طنالبيان
150.67-23.8802.17716.7615.45729.81جتاري
 -11.86 85.022 96.467حديد
 -24.06 136.271 179.440انابيب
-100.00-36.90 86.26327054.431اكياس

 36.82 34.731 25.384اسمنت اكياس
 82.09 33.812 18.569خشب

-114.09610.973158.4316.65838.8639.32سيارات )وزن(
63.0491.12387.7512.32539.18107.03سيارات )عدد(
174.34-28.52731.31826.84485.9185.90اليات )وزن(
1.9402.2402.5174.80629.74114.55اليات )عدد(
53.6701.57560.9822.28113.6244.83نصف ثقيلة

74.14-113.3416.76682.69211.78227.04ثقيلة
-2.925.1861.221.3383.824.7891.198.84430.751.84سائبة اخرى

 35.53 7.509.432 5.540.929صلبوخ
 32.42 1.295.977 978.683اسمنت سائب
 -23.37 14.926 19.477مواشي )وزن(
 -26.71 308.567 421.016مواشي )عدد(
0.58-2.777.936994.2782.687.7711.000.0803.25حاويات )وزن(

-1.21-211.309206.525204.975204.0293.17حاويات مكافئة )عدد( 
12.981.8482.268.69516.022.8722.311.02023.431.87االجمالي

أنها  املوانئ  أعلنت مؤسسة 
حقق���ت في النص���ف األول من 
العام احلالي منوا في الواردات 
والصادرات،  إذ بلغت 18.4 مليون 
طن مقابل 15.2 مليون طن خالل 
نفس الفترة من عام 2011 وبنسبة 

منو %20.
الش���ؤون  وقال نائب مدير 
املالية حسني احلافظ في تصريح 
صحاف���ي إن النم���و الكبير في 
كان  والص���ادرات  ال���واردات 
نتيجة طبيعي���ة لزيادة حركة 
الس���فن والبضائع واحلاويات، 
حيث ارتفع عدد السفن املقبلة 
الى ميناءي الشويخ والشعيبة 
بنس���بة 2.6% ليص���ل الى 1188 
سفينة مقارنة بنحو 1157 سفينة 

خالل نفس الفترة.
الكبيرة في  الزيادة  أن  وأكد 
حركة املناولة تثبت قدرة املوانئ 
على مواكبة االنتعاشة التجارية 
واالقتصادية التي تشهدها الكويت 

واملنطقة.

حسني احلافظ

ثقافات العالم في معرض »مقتنيات 
السفراء« مبكتبة البابطني

استكماال لبرنامجها الثقافي املتمثل في التواصل الثقافي 
مع حضارات العالم، تقيم مكتبة البابطني املركزية للش���عر 
العربي في الساعة السادسة من مساء يوم غد الثالثاء املوافق 
6 اجلاري معرضا يتضمن مقتنيات سفراء الدول املعتمدين 
لدى الكويت، وذلك بالتعاون والتنسيق مع سفير جمهورية 
رومانيا فاس���يل سوفينيتي الذي ساهم في فكرته واإلعداد 

له مع املكتبة. 
وس���وف يش���تمل هذا املعرض على لوحات فنية وكتب 
نادرة وصور فوتوغرافية وكذلك بعض املقتنيات اخلاصة 
التي حصلوا عليها خالل جتوالهم في دول العالم التي عملوا 
فيها في السلك الديبلوماسي والتي تعكس إبداعات حضارات 
الشعوب املختلفة. ويشارك في هذا املعرض كل من سفراء 
بلجيكا وسويس���را والبرازيل وأوكرانيا وتركيا واملكسيك 
وبنغالديش وروس���يا وماليزيا وفنزوي���ال ونيبال والهند 
وكمبوديا واذربيجان والسنغال وجنوب افريقيا واالمارات 
العربية املتحدة وسلطنة عمان وإسبانيا واليابان. ويستمر 
املعرض ملدة يومني، حيث سيقوم السفراء بتسليط الضوء 
على خلفية هذه املقتني���ات من حيث األهمية التاريخية او 

الذكريات املرتبطة بها وكيفية احلصول عليها.

املكتبة صرح ثقافي يدعو للفخر

مكتبة البابطني استعدت الستقبال املعرض 

بيت الزكاة يستعد لعقد
املؤمتر التاسع للزكاة

العازمي: صرف البدالت ملوظفي 
األمن والسالمة في »املواصالت«

من ضمن األنشطة العلمية التي يتبناها بيت الزكاة لتطوير 
عمله املؤسسي والتقني يس����تعد البيت لعقد املؤمتر العاملي 
التاسع للزكاة خالل ش����هر نوفمبر اجلاري، وقد صرح مدير 
إدارة العالقات العامة واإلع����الم عبدالعزيز محمد البطي بأن 
البيت س����يعقد املؤمتر خالل الفترة م����ن 26 حتى 28 نوفمبر 

اجلاري حتت شعار »دور مؤسسات 
الزكاة في دعم وتطوير املشروعات 
الصغيرة واإلنتاجية« في العاصمة 
األردنية عمان وس����يناقش عدة 
بحوث مقدمة من متخصصني في 
العمل اخليري واملؤسسي والتقني 
باإلضافة الى االطالع على جتارب 
وتطبيقات عملية في إدارة ومتابعة 
املش����روعات االنتاجي����ة بهدف 
الزكوي  العمل املؤسسي  تطوير 
في إدارة وتنمية وتش����جيع مثل 
هذه املشروعات. وأضاف البطي ان 
بيت الزكاة دأب على عقد مثل هذه 

املؤمترات املتخصصة بالتعاون مع البنك االسالمي للتنمية منذ 
عام 1984، فعقد املؤمتر العاملي األول للزكاة في الكويت حتت 
رعاية س����مو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك الراحل 
الش����يخ سعد العبداهلل الس����الم الصباح رحمه اهلل في نهاية 
ش����هر ابريل عام 1984 ثم توالى عقد ه����ذه املؤمترات في عدة 
دول عربية وإسالمية وكان آخرها وهو املؤمتر العاملي الثامن 
للزكاة عقد في العاصمة اللبنانية بيروت عام 2010، بالتعاون 
مع صندوق الزكاة في لبنان وحتت رعاية رئيس وزراء لبنان 
السابق سعد احلريري وخصص ملناقشة انعكاسات األزمة املالية 
االقتصادية على إيرادات ومصروفات مؤسس����ات الزكاة. وفي 
نهاية تصريحه أشار البطي الى ان بيت الزكاة يهدف من عقد 
هذه املؤمترات العاملية والتي تضم متخصصني في عدة مجاالت 
إدارية وتقنية هو تطوير العمل املؤسس����ي لصناديق وبيوت 
الزكاة في الدول العربية واإلسالمية وتناقل اخلبرات بني هذه 
املؤسسات من أجل خدمة هذه الفريضة العظيمة التي من اهدافها 

حتقيق التكافل االجتماعي واالستقرار االقتصادي.

صرح رئي���س نقابة العاملني بوزارة املواصالت س���عد 
العازمي بأن النقابة تبارك ملوظفي األمن والس���المة صرف 
البدالت، الفتا الى ان مجلس النقابة اجنز ما وعد به العاملني 
بوزارة املواصالت من متابعة ملف البدالت والعالوات اخلاصة 
مبوظفي األمن والس���المة املقررة من قب���ل ديوان اخلدمة 

املدنية طبقا للقرار رقم )2012/12( 
بشأن التعويض والتكليف بالعمل 
النوبة، والذي  االضافي ونظام 
كان عالقا بني مسؤولي الوزارة 
الواضحة  الرؤية  بس���بب عدم 
التخاذ القرار املناسب حلل ذلك 
البدالت  التش���ابك لصرف تلك 
املستحقة لزمالئنا موظفي األمن 
والسالمة، فمن خالل متابعة ذلك 
امللف وش���رح الصورة للوزير 
والوكيل املساعد للشؤون االدارية 
والتخطي���ط مت االنتهاء من حل 
املثالب العالق���ة ومتت املوافقة 

على صرف البدالت.  وأكد العازمي ان مجلس ادارة النقابة 
يجدد عزمه على التعاون مع جهة االدارة العليا بالوزارة لدفع 
س���ير العمل وأنه لن يدخر جهدا في سبيل حتقيق مطالب 

وحقوق موظفي الوزارة.

عبدالعزيز البطي

سعد العازمي


