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هند الصبيح

بشرى شعبان

الش���ؤون  أكدت وزيرة 
الدولة  االجتماعية ووزيرة 
لشؤون التخطيط والتنمية 
رئيس املجلس األعلى للهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
هند الصبيح، أنه وبعد تشكيل 
فريق للتدقيق الداخلي مللفات 
ذوي اإلعاق���ة، حان الوقت 
لبدء عمليات اعادة التقييم 
الشاملة للحاالت واستكمال 
جميع امللفات الناقصة لذوي 
اإلعاقة بالهيئة واس���تدعاء 
التي ثبت  أصحاب احلاالت 

وجود خلل بها.
 واوضحت الصبيح في 
تصري���ح صحاف���ي ادخال 
47500 ملف من ملفات ذوي 
الكترونية،  اإلعاقة بصورة 
الهيئ���ة حاليا  حيث تقوم 
باجراء تدقيقات على عملية 
ادخال الملفات الحالية بحيث 
ال تتم هجرة ونقل البيانات 
من النظ���ام االلكتروني الى 
نظام الميكنة األكثر تطورا 

اال بدرج���ة عالية من الثقة 
والدق���ة، مش���يرة ال���ى ان 
الهدف من اج���راء عمليات 
التدقي���ق الداخلي للملفات 
الطبي���ة وض���ع برتوكول 
يؤك���د صحة التش���خيص 
الطبي وعمل اللجان الطبية 
وأدوات التشخيص وجودة 
الطبية واستكمال  التقارير 
الملفات، حيث كشفت النتائج 
األولية للتدقيق الداخلي ل� 
١١٦4 ملف���ا بع���ض النتائج 
المهم���ة والتي تس���توجب 
اتخ���اذ اج���راءات حيالها، 
كاستدعاء أصحاب الملفات 
التي تشوبها بعض المشاكل 
العادة تقييم الحاالت وتتمثل 
تلك المشكالت في عدم وجود 
تشخيص بيولوجي يستند 
عليه لتقييم اإلعاقة أو عدم 
وجود تقاري���ر طبية أصال 

بالملف.
وبينت ان نتائج التدقيق 
أكدت ان نسبة امللفات التي 
يتلقى أصحابه���ا نوعا من 
املساعدات املالية من الهيئة 

بلغت 73.٦% من العدد الكلي 
للملفات التي مت فحصها، وأن 
35.9% من امللفات ال حتتوي 
عل���ى تقاري���ر طبية، وبني 
التقارير  التدقيق أن بعض 
ال حتتوي املعلومات الطبية 
املطلوب���ة والكافية لتقييم 
اإلعاقة وتصل نس���بة هذا 
النوع الى ١2.2%، كما تصل 
نس���بة امللفات التي تفتقر 
للتقاري���ر الطبي���ة الوافية 
مع تلك الت���ي ال يوجد بها 
تقارير الى 48.١% من امللفات 

املفحوصة.
واضاف���ت الصبيح، ان 
نتائج التدقيق الداخلي على 
ذوي اإلعاقة بينت ان نسبة 
2١.8% من امللفات ال يوجد بها 
تشخيص طبي بيولوجي، 
وهناك نس���بة مق���درة من 
احلاالت تصل الى 22.7% من 
مجمل احلاالت، الفتة الى أن 
كل ما مت من جهود اصالحية 
واج���راءات تصحيحية قد 
اجنز في فترة وجيزة جدا 

ال تتجاوز العام.

48% من ملفات ذوي اإلعاقة ال توجد بها تقارير طبية
الصبيح: إعادة تقييم شاملة للحاالت

47500 ملف أدخلت 
إلكترونيًا وواثقون من 

صحة بياناتها

استدعاء أصحاب 
امللفات الناقصة 

واتخاذ إجراءات بشأنها

ً تشغيل 8 محطات حتويل في الفنيطيس قريبا
دارين العلي 

في خطوة أولى تمهد لعملية إيصال التيار 
الكهربائي إلى قسائم المنطقة، أضاءت وزارة 
الكهرباء والماء إنارة الشوارع في أجزاء من 
منطقة الفنيطيس بعد إطالق التيار مس���اء 
أول من امس في أعمدة اإلنارة في المنطقة 
بحضور وكيل الوزارة م. محمد بوش���هري 
والوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع م. 
جاسم اللنقاوي ومدير إدارة إنارة الشوارع 

بالقطاع م. خالد العبيد. 
وقال بوشهري إن إطالق التيار الكهربائي 
في اعمدة اإلنارة في منطقة الفنيطيس يأتي 
تنفيذا لوعود الوزارة لسكان المنطقة وذلك 
بجهود العاملين في قطاع شبكات التوزيع 
وعلى رأسهم المهندس جاسم اللنقاوي مؤكدا 
أن هذه المرحلة تليها مراحل أخرى إليصال 

التيار الكهربائي لبيوت األهالي. 
وأشار بوش���هري إلى انه وخالل األيام 
القليلة المقبلة س���يتم نشر إعالن من قبل 
قطاع شبكات التوزيع يتضمن أرقام القسائم 
الوزارة إلنهاء اجراءات  بالتحديد لمراجعة 
ادخال التيار الكهربائ���ي إلى منازلهم وهي 
القسائم القريبة من المحطة التي تم تشغيلها 
والتي من خاللها تم تشغيل أعم�دة اإلنارة. 
ولفت إلى أن هناك 72 محطة لتغذية المنطقة 

بالكامل تم تشغيل محطة واحدة والباقي تباعا 
على مراحل مشيرا إلى انه جار االنتهاء من 8 
محطات حاليا من شأنها تغذية 534 قسيمة 
بالمنطقة.  وأوضح بوش���هري أن الوزارة 
تعمل من خالل عدة مشاريع حاليا إليصال 
التيار للمناطق السكنية الجديدة بشكل عام 
مشددا على أن هناك تنسيقا كامال فيما بين 
وزارة الكهرباء والماء والمؤسس���ة العامة 
للرعاية السكنية لتشغيل بعض القطاعات 
في مدينة جابر األحمد السكنية والمناطق 
األخرى لكن األمر يحتاج إلى مزيد من الوقت 
فهناك حرص كبير على توفير التيار لهذه 
الكهرباء والماء  المناطق وتوفير خدمت���ي 
لها باعتبارهما من الخدمات الرئيس���ية في 
أي منطقة س���كنية. بدوره، قال مدير إدارة 
إنارة الش���وارع في قطاع شبكات التوزيع 
م. خالد العبي���د إن إطالق التيار الكهربائي 
في أعمدة اإلنارة جاء التزاما من القطاع بما 
أعلنه مسبقا وكيل الوزارة م. محمد بوشهري 
من انه سيتم اإلطالق خالل هذه الفترة الفتا 
إلى أنه تم تشغيل 2 صندوق تغذية إلنارة 
ش���وارع المنطقة اليوم بجهد العاملين في 
القطاع وسيتم إيصال التيار للمنازل قريبا 
من خالل اإلعالن عن ذلك ودعوة الس���كان 
القريبين من المحطة التي تم تشغليها إلتمام 

إجراءات إيصال التيار والباقي تباعا.

يعاود الشيخ حمد 
اجلابر العلي استقبال 
الكرام،  رواد ديوانه 
حيث يستقبلهم اليوم 
»الثالثاء« في ديوانه 
الكائن ف����ي منطقة 
الشامية � ق2 � شارع 
24 � من����زل ١، وذلك 

بعد صالة املغرب.
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