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06
»الزراعة«: تصدر قرارات الدعم 
لإلنتاج النباتي ودعم النخيل 

عن ميزانية 2013/2012
أصدرت هيئة الزراعة أمس القرار السنوي اجلديد 
لدعم اإلنت���اج النباتي عن الع���ام املالي 2013/2012 
متضمنا لفئات تقدمي الدعم لعدد 20 محصوال نباتيا 
مدعوم تضمنها القرار والذي اختلفت فئاته بالنسبة 
للمحصول الواحد من إنتاج فترات الذروة إلى خارج 
فترات الذروة، كما حدد القرار متوسط اإلنتاج بالكيلو 
املتوقع لكل متر مربع حقلي ومحمس/ تهوية ومحمي/ 
تبري���د كما حدد القرار فترات إنتاج الذروة وخارج 
الذروة لكل محصول على حدة فعلى س���بيل املثال 
فإن محصول الطماطم حدد له فئة دعم 35 فلسا لكل 
كيلو إنتاج فترة الذروة و50 فلسا لكل كيلو خارج 
فترة الذروة بينما جاءت فئات دعم محصول اخليار 
30 فلسا للكيلو فترة الذروة و45 فلسا للكيلو خارج 
ال���ذروة كما قدم الدعم حملاصيل الزهرة والبروكلي 
واخلس وامللفوف والبطاط بفئات دعم متش���ابهة 
فترة الذروة 20 فلسا للكيلو في حني تراوحت فئات 
دعمها خارج الذروة ما بني 20 فلسا و50 فلسا للكيلو 
حسب النوع.  وتضمن قرار الدعم املذكور العديد من 
الشروط والضوابط الستحقاق الدعم وقسم الدعم 
إل���ى 4 فترات زراعية وحدد الش���هور اخلاصة بكل 
فترة، وأشار القرار إلى ان الصرف يكون للمزارع عن 
إنتاجه املسوق في الفترة الواحدة، واشترط للحصول 
على الدعم سداد القيمة اإليجارية عن السنة األخيرة 
وااللتزام بجميع القوانني واللوائح التي تنظم النشاط 
الزراعي كما يصرف الدعم للحيازات التي مت التنازل 
عنها للغير على ضوء ما تضمنه اإلقرار املوقع بني 
املتنازل واملتنازل إلي���ه وال يصرف دعم للحيازات 
التي تقل قيمة الدعم املستحق لها عن 100 دينار، كما 
أضاف القرار احملاصيل املنتجة باحليازات النباتية 
بالصليبية إلى احملاصيل املستحقة للدعم باحليازات 
األخرى بالوفرة والعبدلي كما ال يقدم الدعم للحيازات 
التي بها أكثر من شريك إال بعد التوقيع على منوذج 

التفويض ألحد الشركاء.
 وفي جميع األحوال اش���ترط القرار عدم صرف 
الدعم في حالة تسجيل أي مخالفات إال بعد إزالتها 
قبل انتهاء الس���نة املالية الت���ي مت ارتكاب املخالفة 
حاللها ويس���قط استحقاق الدعم في حالة استمرار 
املخالفة بانتهاء الس���نة املالية أو عدم سداد القيمة 
اإليجارية للقسيمة ويتم االعتماد في حسابات الدعم 
على اإلحصاءات الزراعية الصادرة عن الهيئة واعتماد 

فواتير التوريد من قبل الهيئة.
محمد راتب  ٭

جلنة إلعداد ورشة عمل شبه إقليمية لدول التعاون

»أمانة األوقاف« تستضيف ملتقى الكويت اخليري

االحتفال باليوم العاملي للمعاقني 3 ديسمبر

أصدر وزير املالية ووزير التربية ووزير التعليم 
العالي رئيس اللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو 
د.ناي���ف احلجرف قرارا بتش���كيل جلنة لتنظيم 
واإلعداد لورشة عمل شبه االقليمية لدول مجلس 
التعاون اخلليج���ي بعنوان تنمية مهارات معلمة 
رياض االطفال في إعداد البيئة التعليمية، وذلك 

خالل الفترة من 12 - 14 اجلاري.
وتضم اللجنة في عضويتها مدير املركز االقليمي 
للطفولة واألمومة س���عاد عبداللطيف السويدان 

رئيس���ا ماجدة بوطيبان رئيس قس���م الدراسات 
والبحوث باملركز االقليمي للطفولة واألمومة عضوا 
معالي محمد حسني منسق إداري باللجنة الوطنية 
الكويتية لليونسكو عضواً جمال العتيبي منسق 
إداري بالعالقات العامة واإلعالم التربوي عضواً 
منى يونس منفذ طباعة باللجنة الوطنية الكويتية 
لليونسكو عضواً عبداهلل غازي املطيري منسق 
عالقات عامة بالعالقات العامة واإلعالم التربوي 

عضوا.

يعق���د في االمانة العامة لالوقاف اليوم ملتقى 
الكويت اخليري املتمثل في »ديوان اخلير الرابع« 
و»مجلس اخلير النس���ائي االول«، وتبدأ أنشطة 
احلفل في السابعة مساء مبسرح االمانة مبنطقة 
الدسمة، وتشمل أنشطة ديوان اخلير الرابع كلمة 
لالمني العام د.عبداحملسن اجلاراهلل اخلرافي، وعرض 
جتارب بصمة اخلير بحضور عدد من رموز العمل 
اخلير والتطوعي واالقتصاد االسالمي في الكويت، 
ويختتم بتكرمي احلاصلني على جائزة بصمة اخلير 
من امللتقى وهم ش���اعر اخلير حمد جاس���م املير، 

ومخرج اخلير عادل عطى اهلل العنزي، ومنش���د 
اخلير مشاري العرادة.

ويتزامن حفل مجلس اخلير النسائي االول مع 
ديوان اخلير الرابع وتس���تهله نائبة االمير العام 
لالدارة واخلدمات املساندة اميان احلميدان بكلمتها، 
بحضور عدد من رموز العمل التطوعي النسائي 
الكويتي وبعض الش���خصيات النسائية البارزة، 
ويتضمن تكرمي احلاصلة على جائزة بصمة اخلير 
النسائية سفيرة اخلير نورية اخلشرم حرم العم 

عبدالرحمن السميط.

العويد: املعرض العلمي الكويتي ـ الفرنسي 
الثامن مشجع لإلبداع واالختراع

»العدل«: توثيق معامالت إثبات التاريخ 
بجميع مكاتب التوثيق في احملافظات

احلميضي: نأمل تخصيص أرض إلنشاء مركز 
21 لرعاية املعاقني في أقرب وقت ممكن

تب���دأ إدارة التوثيق ب���وزارة العدل في إجراء 
املعامالت املتعلق���ة بإثبات التاريخ واخلاصة في 
غالبيتها بعقود العمل ف���ي جميع مكاتب األفرع 
التابعة إلدارة التوثيق مبجمعات احملاكم ومراكز 
اخلدمة باحملافظات وبرج التحرير، وذلك عوضا عما 
كان مقتصرا قبل ذلك على إدارة التوثيق املركزية 
مبجمع الوزارات. وقال مدير إدارة التوثيق راشد 
الفهد ان تل���ك اخلدمة مت بدء العمل بها في جميع 

فروع اإلدارة مبجمعات احملاكم ومراكز خدمة املواطن 
االحد املاضي 4 اجلاري، مشيرا الى ان هذه اخلطوة 
جاءت ترجمة لتوجهات الوزارة في التخفيف على 
اإلدارات املركزي���ة وتخفيف أعب���اء االنتقال على 
املراجعني وتيسيرا عليهم، متمنيا ان حتقق هذه 
اخلدمة الهدف املنشود منها، داعيا املراجعني الى 
إجناز معامالتهم املتعلقة بتلك اخلدمة في املراكز 

وفروع اإلدارة املوجودة في موطن كل منهم.

أكدت رئيسة حملة مركز 21 ملياء احلميضي ان 
تنظيم االسواق اخليرية ال تهدف الى الكسب املادي 
وامنا تهدف لتعريف املجتمع بقضية أبنائنا املعاقني 
فوق سن ال� 21 س���نة، وقالت ان مدير عام الهيئة 
العامة لشؤون اإلعاقة د.جاسم التمار أعلن عن موافقة 
إلنشاء املركز ونحن بانتظار تخصيص االرض إلنشاء 
املركز وحاليا نقوم باألنشطة في مختلف املناطق 

في اماكن مختلفة حلني إنشاء املركز. 
وبينت ان مركز 21 يس���عى لتق���دمي اخلدمات 
االساسية في فترة النهار لفئة ذوي اإلعاقة الذهنية 
واجلسدية البسيطة واملتوسطة والشديدة بهدف 
تعزيز احلياة االجتماعية لذوي اإلعاقة وأس���رهم 
وتخفيف املعاناة واملش���اركة في املسؤولية ورفع 

القدرات الذاتية للمعاق. 
وأوضحت احلميضي ان اجلهات املش���اركة في 
الس���وق اخليري ال توج���د لديها أبن���اء من ذوي 
اإلعاقة ومشاركتها إميانا بضرورة دعم هذه الفئات 
ومساندتهم في قضيتهم االنسانية وال يبغون البيع 

والربح ولكن تسليط الضوء على القضية.
وكش���فت عن قيام احلملة بتنظيم سلسلة من 
االنشطة التوعوية عن املعاقني، الى جانب أنشطة 
ترفيهية وورش عمل ومؤمترات وندوات تخدم هذه 

الفئات وأولياء أمورهم.
وأك���دت احلميضي ان املركز ال���ذي نعمل على 
إنشائه سيكون على ارض تخصصها الدولة ويشمل 
فصوال دراسية وعيادات، صاالت العاب ومطاعم، 

أحواض سباحة، صاالت ترفيهية.
ويشرف عليه جهاز من اإلخصائيني واملهنيني 

من ذوي اخلبرة العاملية الواسعة.
واعربت احلميضي عن املها في ان يتم تخصيص 
االرض النش���اء املركز في وقت قريب النطالقه في 

العمل.
بدورها، قالت بدرية عبدالعزيز احدى أولياء أمور 
املعاق���ني ان قانون املعاقني لم يفعل حتى 10% منه 
وأشارت الى وجود الكثير من التعقيدات في صرف 

املنحة اخلاصة بتعديل املنزل والبدالت االخرى.
وطالبت مدير عام الهيئة د.جاسم التمار بضرورة 
تفعيل القانون اخلاص باملعاقني السيما انه مر على 

اعتماده ما يقارب العامني ولم يفعل.
ورأت ان اكثر ما يعاني منه أولياء امور املعاقني 
بعد سن ال� 21 سنة هو عدم وجود مراكز متخصصة 
لهم وهذا يؤثر س���لبا على األبناء ويؤخر وضعهم 

النفسي والصحي.
بشرى شعبان  ٭

والرياضية والترفيهية.
وم���ن األه���داف اخلاص���ة 
ايض���ا التع���رف على وس���ائل 
وطرق التخل���ص من اجلاذبية 
وإثراء اجلانب املعرفي للطالب 
والطالبات واكتش���اف املهارات 
ومعرفة مب���دأ عمل الصواريخ 
الفضائية من حيث اخلصائص 
احلركية والعلمية وتطبيقها في 

صاروخ مائي.
من جانبه، ق���ال مدير ادارة 
الثقاف���ة العلمية في مؤسس���ة 
العلمي حامد  الكويت للتق���دم 
العجالن ف���ي تصريح مماثل ل� 
»كونا« ان املؤسس���ة تهدف الى 
دعم النشاط العلمي في الكويت 
خاصة لدى الناشئة ملنحهم فرصة 
العلمي ليقرب فكرة  للنش���اط 
بعض االكتشافات واالختراعات 

في مجال العلوم والهندسة.
وأض���اف العج���الن ان هذه 
النشاطات تعتبر مكمال للدراسات 
النظرية وامتدادا لألنشطة في 
املختبر، مش���يرا الى انه عندما 
يشاهد الطالب الفيزياء على انها 
مجرد معادالت رياضية او كيمياء 
مجرد أس���ماء معقدة لن يتعلم 
بقدر ما يشاهدها على الطبيعة 

بأسلوب عملي مشوق.

املعرض العلمي الكويتي � الفرنسي 
الثامن الذي انطلق حتت شعار 
»االنطالق الى الفضاء« بحضور 
اليافي  الفرنسية ندى  السفيرة 
الذي تس���تمر أنشطته الى يوم 
اخلميس املقبل ان هذا املعرض 
يسعى الى توسيع مدارك الطالب 
فيما يتعلق بتصميم االبتكارات 
وتسجيلها وحتفيزهم للوصول 
ال���ى اث���راء الس���احة العلمية 

باختراعات جديدة.
وأضاف العويد ان للمعرض 
أهدافا عامة منها تطوير قدرات 
الط���الب الفكرية وممارس���تها 
بشكل علمي ويساعد الطالب على 
اكتساب مهارات التفكير النقدي 
الطالب فرصة لإلبداع  ويعطي 
وتوليد األفكار اضافة الى تنمية 
مهارات التعلم الذاتي عند الطالب 
وتوفير مناخ يشجع الطالب على 

تبادل اخلبرات مع أقرانه.
وأفاد بأن هذه الفعالية حتقق 
نشر ثقافة متعة التعلم وجتربة 
الفيزيائية والعلمية  القوان���ني 
الفيزيائية  املع���ارف  وتطبيق 
وامليكانيكية النظرية والتعرف 
عل���ى قوانني اجلاذبية األرضية 
وتطبيقها باإلضافة الى تغطية 
جميع احتياجات الطالب العلمية 

أكد الوكيل املساعد لألنشطة 
الطالبية بوزارة التربية راضي 
العوي���د ان املع���رض العلم���ي 
الكويتي � الفرنسي الثامن يعد 
فرصة مثالية لتشجيع الطالب 

على االبداع واالختراع.
وق���ال العويد في تصريح ل� 
»كونا« امس على هامش افتتاح 

راضي العويد
»املناقصات« تزور املسنني واحلضانة العائلية

اجلهة الوحيدة في العالم التي تضع 
املعايير املهنية الدولية في مجال 
التربية اخلاص����ة، ومركز أبحاث 
التأهي����ل والتدريب ف����ي جامعة 
 )VCU - RRTC( فرجينيا كمونولث
وهو من أكبر املراكز املتخصصة في 
التدريب والدعم الوظيفي لألفراد 

ذوي اإلعاقة.
حمد العنزي  ٭

جميع اجله����ات العاملة في مجال 
األفراد ذوي االعاقة في القطاعني 
احلكومي واخلاص وذلك الشراكهم 
التخطيط والتع����اون البراز  في 
الوجه احلضاري للكويت ودورها 
في تقدمي اخلدمات والبرامج التي 
تس����اهم في حتسني حياة األفراد 

ذوي اإلعاقة.
بدورها، اش����ارت املستشارة 
التربوية لبوابة التدريب العاملية 
كارول مارشال الى استضافة نخبة 
من اخلبراء من الواليات املتحدة 
األميركية وهم ممثلون لش����ركاء 
بوابة التدري����ب العاملية: مجلس 
األطفال االستثنائيني )CEC( وهي 

فري���ق  باس���تقبال  وكان 
املناقصات عدد من موظفي دار 
املسنني الذين بدورهم ثمنوا هذه 
البادرة اإلنسانية اخليرية والتي 
تسهم في رفعة شأن املجتمع 
وتع���زز أواصر احملبة والوالء 
بني مختلف ش���رائح املجتمع 

الكويتي.

أعلنت بوابة التدريب العاملية 
عن تنظيم املؤمتر واالحتفال باليوم 
العاملي لألفراد ذوي اإلعاقة املزمع 
اقامته بالفترة من 3 الى 5 ديسمبر 
املقبل، برعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حتت شعار 
»إزالة احلواجز خللق مجتمع شامل 

وفي متناول اجلميع«.
وقالت املؤسسة واملديرة العامة 
لبواب����ة التدري����ب العاملية كفاية 
العلبان إن تنظيم هذا احلدث يأتي 
للعام الثالث على التوالي وان بوابة 
التدريب العاملية هي اول مؤسسة 
غير ربحية تكرس اعمالها لتحسني 
حياة األفراد ذوي االعاقة وأسرهم 
ودمجهم في جميع نواحي احلياة، 
وأشارت الى ان املؤمتر واالحتفال 
هذا العام يتميز بشكل غير مسبوق 
في الكويت بأن الشباب ذوي اإلعاقة 
هم املتحدثون الرئيسون كما انهم 
سيقومون باملشاركة في تنظيمه 
حيث يهدف املؤمت����ر واالحتفال 
الى اتاحة الفرصة للشباب ذوي 
االعاقة للمشاركة في رؤيتهم في 
التعليم والتوظيف وابراز قدراتهم 

واجنازاتهم.
وأضافت نائب����ة املديرة العام 
لبواب����ة التدري����ب العاملية نورة 
العثم����ان ان����ه مت عق����د اجتماع 
حتضيري في اكتوبر املاضي مع 

مبناس���بة عي���د األضحى 
املبارك وضمن إطار مسؤوليته 
االجتماعية جتاه املجتمع، قام 
فريق العالقات العامة في جلنة 
املناقصات املركزية بزيارة دار 
املسنني وتوزيع الهدايا املختلفة 
عليهم وذلك إميانا من القائمني 
على اللجنة بأهمية الدور الذي 
قام به الرعيل األول ومساهمتهم 

في بناء بلدنا احلبيب.
وقد قام فريق »املناقصات« 
بتوزيع هدايا على نزالء الدار 
لرس���م البهج���ة بقلوبهم من 
خالل االطمئنان على أحوالهم 
وصحتهم ومحاولة الترفيه عنهم 
من خالل التواصل االجتماعي 

معهم.
وتأتي هذه البادرة اإلنسانية 
إميانا بأهمي���ة العمل اخليري 
ودوره في بناء مجتمع متكامل 
واملسؤولية االجتماعية التي تقع 
على عاتق قطاعات الدولة جتاه 

مؤسسات املجتمع املدني.

كفاية العلبان ونورة العثمان خالل املؤمتر

فريق »املناقصات« خالل الزيارة


