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»الشؤون« حريصة على رعاية وخدمة وتأهيل ودمج المسنين في المجتمع

حسن: 2613 مسنًا يتلقون الرعاية اإليوائية
37 مس�ناً يحصلون على الخدمات في إدارة الرعاية والباقي في منازلهم

وتأهيل املس����نني قال حسن ان 
هذا املشروع جاء بتبرع مقدم 
من مبرة الغنائم، مش����يرا الى 
ان تكلفته املالية تبلغ مليونني 
و150 الف دينار، معربا عن بالغ 
شكره ألهل اخلير على كرمهم 
ورعايتهم ل����ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
واضاف ان املش���روع يقام 
على مساحة 8740 مترا مربعا 
ويتكون من مبنى اداري وخمس 
وحدات اقامة للرجال وخمس 
وحدات اقامة للنساء وعيادتني 
للعالج الطبيعي للرجال والنساء 
ومبنى به محول كهرباء ومبنى 

به وحدتان لألمن والسالمة.
وأكد أهمية أن يكون للقطاعات 
في الدولة كافة وبالذات القطاع 
اخلاص دور مهم وحيوي في دعم 
البرامج واألنشطة االجتماعية 
واالنسانية في الدولة، خصوصا 
ب���ذوي االحتياجات  ما يتعلق 

اخلاصة من كبار السن.
واشار حس���ن الى ان هناك 
تواصال مس���تمرا ب���ني االدارة 
وجمي���ع مؤسس���ات املجتمع 
املدني ومؤسسات القطاع اخلاص 
املعني���ة بالعمل  واملؤسس���ات 
اخليري في البالد خالل الزيارات 
املتواصلة الت���ي تقوم بها هذه 

املؤسسات.

القرآن الكرمي بالتنسيق مع ادارة 
التوعية واالرشاد ودائما يكون 
احد املس���نني او احدى املسنات 
من بني الفائزين باملراكز األولى 

في مسابقة حفظ القرآن.
االدارة  واكد حس���ن حرص 
على النشاط الترفيهي والثقافي 
خ���ارج دور الرعاية في املقاهي 
الشعبية او زيارة عدد من املراكز 
التسويقية بالتنسيق مع الباحثني 

والباحثات.
واشار الى العديد من املشاريع 
التي تتبناها االدارة ومنها مشروع 
صديق املسن، مشيرا الى انه عبارة 
عن مشروع يدعو افراد املجتمع 
الى مصادقة املسن وقضاء جزء 
من أوقاتهم مبرافقته سواء في 
جوالت خارجية او دعوة املسن 

لزيارة اسرة اجلليس.
وقال ان من املش���اريع ايضا 
مشروع التدخل املبكر للمسنني 
وهو يهدف الى نشر الوعي عن 
احتياج���ات ومتطلبات املرحلة 
القادمة من النواحي االجتماعية 
والنفسية والصحية واالعداد لها 
حسب قدرة وظروف وامكانات 
كل فرد اضافة الى مشروع جائزة 
البار وهو من املش���اريع  االبن 
التوعوية واالعالمية والدينية 

الرائدة في الكويت.
وحول مشروع مركز رعاية 

االيوائي���ة والنهارية واملتنقلة 
وذلك لتحسني أوضاع املسنني 
ودمجهم في مجتمعهم وتدريبهم 
على االعتماد على انفسهم حتقيقا 
للهدف االسمى وهو وجود املسن 

بني اسرته وذويه.
وأفاد بأن ادارة رعاية املسنني 
تس���عى لتقدمي جميع اخلدمات 
للمسنني املستفيدين من خدمات 
االدارة واملتمثل���ة في اخلدمات 
االجتماعية والنفسية والصحية 
والطبي���ة املس���اعدة والعالج 
الطبيعي وخدمة االرشاد الديني 

والنظافة والتغذية.
انه م���ن ضمن  ال���ى  ولفت 
برامجنا ومشاركتنا ادخال املسنني 
واملس���نات في مس���ابقة حلفظ 

أكد مدير ادارة املس���نني في 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
علي حسن ان ادارة رعاية املسنني 
حترص عل���ى تنفيذ سياس���ة 
الوزارة في مجال رعاية وخدمة 
وتأهيل ودمج املسنني، وذلك من 
خالل تطبيق اس���اليب الرعاية 

املختلفة حلاالت املسنني.
وق���ال حس���ن في لق���اء مع 
)كونا( ان الكويت س���باقة في 
الرعاية االمثل للمسنني  توفير 
بكل صورها، س���واء من ميكث 
داخل املؤسسة أو من تتوافر له 

الرعاية النهارية في املنزل.
وأضاف ان عدد املستفيدين 
من خدمات ادارة رعاية املسنني 
نحو 2613 منهم 37 مسنا يتلقون 
الرعاية االيوائية والباقي ممن 
ف���ي منازلهم،  الرعاية  يتلقون 
مؤكدا ان هذا ما تسعى اليه االدارة 
من حيث توفير الرعاية الكاملة 

للمسن عند اسرته.
واكد ان الدولة ملتزمة برعاية 
املواطنني في حالة الشيخوخة 
واحملافظ���ة على كيان االس���رة 
واعطاء تلك الفئة ما تستحق من 
االحترام والتقدير ملا لها من مكانة 

راسخة في املجتمع الكويتي.
وأوضح ان الوزارة حرصت 
على تأمني جميع انواع الرعاية 
الش���املة للمسن سواء الرعاية 

علي حسن

أبل: انطالق أنشطة جائزة سالم العلي
للمعلوماتية غدًا من مقر »كونا«

»المحاسبة« يطلق حملة توعوية حول 
أخالقيات مهنة التدقيق لمدة شهر

 الكويت تقدم ورقتي عمل علميتين 
في مقر برنامج البيئة األممي في سويسرا

شعارها »التزام مهني وسلوك يومي«

أعلن مدير جائزة س���مو الشيخ س���الم العلي للمعلوماتية 
د.خليل أبل ان ادارة اجلائزة ستعقد مؤمترها الصحافي األول 
اخلاص بانطالق أنشطتها غدا احلادية عشرة صباحا في مقر 

وكالة األنباء الكويتية »كونا«.
واش���ار مدير اجلائزة الى أن املؤمتر سيتناول تقدمي نبذة 
عن اجلائزة ومساراتها، واجلوائز التي متنحها للفائزين وآلية 
املشاركة، ومجاالت جوائز املعلوماتية ومحاورها في الكويت 
والوطن العربي، عالوة على تقدمي نبذة عن نظام العمل التطوعي 

في اجلائزة.
ودعا جميع وس���ائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة 
الى حض���ور هذا املؤمتر راجيا ان تك���ون الثقافة املعلوماتية 
واالس���تخدامات الرقمية وس���يلة لتحقيق طموحنا في رؤية 

مجتمع معلوماتي متكامل ومتطور.
وثمن د.أبل مش���اركة »األنباء« الفعالة والتعاون مع ادارة 
اجلائزة وقال »لقد كان لتعاونكم املثمر في األعوام املاضية مع 
ادارة اجلائزة ومشاركتكم الفعالة في أنشطتها الدور الكبير في 
جناح أنشطتها، ونحن اذ نشكر لكم هذا التعاون الذي ينم عن 
روح وطنية صادقة ووعي بأهمية املعلوماتية واالستخدامات 

الرقمية، فإننا نرغب في تواصل التعاون لهذا العام«.

تنطلق أنش���طة احلملة التوعوية التي ينظمها ديوان احملاسبة 
وحتمل ش���عارا بعنوان »أخالقيات مهنة التدقي���ق.. التزام مهني، 
وسلوك يومي« اليوم وتستمر حتى 3 نوفمبر املقبل والتي من املقرر 

ان يشارك فيها مدققو كل القطاعات بالديوان.
وتأتي هذه احلملة التوعوية ضمن مجموعة من االجراءات والتدابير 
التي يتخذها الديوان لتطوير وحتسني العمل الرقابي في اطار اخلطة 
االستراتيجية لديوان احملاسبة بالكويت 2010/2006 والتي حتمل شعار 
»حتسني كفاءة االداء املؤسسي لديوان احملاسبة« فضال عن تعزيز ثقة 

مجلس االمة وكل املعنيني بتقارير الديوان ومخرجاته الرقابية.
وتهدف احلملة الى تسليط الضوء على املبادئ والضوابط الواردة 
في »دليل اخالقيات املهنة«، والذي يعد مرشدا ملن ميارسون الوظائف 
الرقابية وقاعدة للسلوك االخالقي، وهو ما يحرص ديوان احملاسبة في 

الكويت على التزام مدققيه به لتدعيم املعايير الرقابية العاملية.
كما تستهدف احلملة ترسيخ املفاهيم املتضمنة في دليل اخالقيات 
مهنة التدقيق وتداولها بأسلوب معلوماتي واعالمي يتيح التواصل 
التفاعلي املرئي واملقروء واملسموع مبا يسمح بتحويلها من مفاهيم 
عامة وقواعد توجيهية حتدد مقتضيات وواجبات العمل املهني في 
مج���ال التدقيق الى مفاهيم بديهية متارس كإجراء س���لوكي مهني 

يومي.

جنيڤ � كونا: قدمت الكويت 
ورقتي عمل علميتني خالل ورشة 
العمل الثانية للمراكز اإلقليمية 
لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا 
التي انعق���دت في مقر برنامج 
البيئة لألمم املتحدة واختتمت 

أعمالها امس.
تتعلق الورقة األولى بخطط 
عمل املركز االقليمي بالكويت 
واس���تعداداته لنقل املساعدة 
التقني���ة لل���دول املس���تفيدة 
إقليمي���ا من���ه وذل���ك بعد ان 
الرابع لألطراف  اختار املؤمتر 
التفاقية س���توكهولم بش���أن 
امللوثات العضوية الثابتة »معهد 
الكويت لألبحاث العلمية« كمركز 
إقليم���ي لبناء الق���درات ونقل 
التكنولوجيا عن اقليم آس���يا 

واحمليط الهادئ.
وتدور الورقة الثانية حول 
التابع  دور »مركز املعلومات« 
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية 
في سياق مناقش���ة آلية نشر 
وتب���ادل املعلومات واخلبرات 
املتعلق���ة بامللوثات العضوية 

الثابتة.
وأعلن وفد الكويت أمس ان 
املركز االقليمي في الكويت سيبدأ 
تنظيم أول ورش���ة عمل خالل 
ديسمبر املقبل وسيشارك فيها 
ممثلو دول شرق آسيا وغربها 

بهدف تدريب اخلبراء.
وشارك الوفد في ورشة العمل 
الثانية للمراكز اإلقليمية لبناء 
القدرات ونقل التكنولوجيا التي 

اختتمت أعمالها امس.

عدم تكاتف المؤسسات يوصل األمر إلى مرحلة خطيرة يصعب التصدي لها

المطر: 461 ألف حادث مروري في الكويت 
خالل 10 سنوات أودت بحياة 3817 شخصًا

كشف رئيس جمعية السالمة املرورية بدر املطر 
ان الكويت ش����هدت خالل السنوات العشر األخيرة 
461809 حوادث تصادم أودت بحياة 3817 قتيال بسبب 
احلوادث املرورية. وشدد املطر في تصريح صحافي 
أمس على ان االحصائيات من واقع البيانات الرسمية 
ملعدل احلوادث خالل السنوات العشر املاضية منذ 
عام 1999 حتى عام 2008 واوضحت ان متوسط معدل 
احلوادث سنويا يزيد على 46 ألف حادث يودي بحياة 
أكثر من 380 ضحية س����نويا وهي معدالت خطيرة 

يجب التصدي لها بكل قوة وحزم.
واوضح ان وزارة الداخلية وجمعية الس����المة 
املروري����ة تبذالن جهودا كبيرة ف����ي اطار احلد من 
احلوادث اال انه اليزال أمامنا الكثير من العمل خاصة 
لزيادة اجلرعة التوعوية ووضع استراتيجية واضحة 

للحد من تزايد معدالت احلوادث سنويا.
وشدد املطر على ان املؤمتر العاملي الذي تنظمه 
جمعية السالمة املرورية ويفتتح أعماله األحد املقبل 
حتت رعاية كرمية من سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد يأتي في اطار اجلهود الكبيرة 
التي تبذلها اجلمعية في هذين االجتاهني وهما التوعية 
املرورية وثانيا: وضع االستراتيجيات املرورية قصيرة 
وطويلة األجل مبا يحقق الهدف املنشود وهو الوصول 
الى أقل معدل ممكن حلوادث املرور في الكويت. ودق 
املطر في ختام تصريحه ناقوس اخلطر من ازدياد 
معدل احلوادث في الكويت مؤكدا انه لو لم تتكاتف 
مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام املعنية في 
حل املشكلة املرورية ووقف نزيف الطرق يوميا فإن 

بدر املطراألمر سيصل الى مرحلة خطيرة.

مبرة حماية األسرة تدعو للحفاظ على الثوابت اإلسالمية
اكد رئيس املبرة الكويتية حلماية االسرة 
عادل الذكير ان مجلس االدارة آمله ما كشفت 
عنه الصحافة احمللية مؤخرا من ممارسات 
تخالف الشرع احلنيف واخللق القومي الذي 
يتمسك به الكويتيون قيادة وشعبا، والذي 
كان عنوانا مميزا لهم طوال السنني، وذلك 
انطالقا من هوية املجتمع الكويتي املسلم 
احملافظ واملتمسك بثوابته االسالمية والعادات 
والتقاليد املوروثة من اآلباء واالجداد والتي 
كان الدين االس����المي نبراسا ومشكاة لها، 
وقد ترجم اهل الكويت تلك الهوية من خالل 

مواد الدس����تور التي بينت ان دين الدولة 
االس����الم، وان الدولة حتمي النشأ وترعى 
االسرة التي هي نواة املجتمع، والتي تقدم 
الرعاي����ة الصحية والتعليمية  الدولة  لها 
وتعمل مؤسسات الدولة على حماية امنها 

ومتاسكها.
وتابع: ان املبرة الكويتية حلماية االسرة 
تتمنى على مؤسسات الدولة بقيادة مجلس 
الوزراء املوقر وجميع العاملني فيها القيام 
بواجبهم جتاه حماية االسرة بكل مكوناتها 
ضد كل ما يف����ت في عضدها ويحول دون 

استقرارها ويعرقل مسيرة منوها، وأال تترك 
هذه االسر وابناءها فريسة سهلة للعابثني 
وملن تسول لهم انفس����هم االمارة بالسوء 
وتسيرهم رغباتهم لتحقيق مصالح ربحية 
ضيقة بأن ميارسوا في وطننا اعماال تنافي 
الش����رع احلنيف واخللق القومي مستغلني 
الثغرات القانونية، خاصة في بعض املقاهي 
التي تقدم فيها تلك اآلفة الصحة السيئة التي 
تسمى »الشيشة« والتي سحبت معها امورا 
اخرى يأنف العقالء عن ذكرها وكشفت عنه 

الصحافة احلرة.


