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ال��س��ف��ي��ر 
ال���س���ع���ودي 
ل��دى ال�ك�ويت 
د.عبدالعزيز 
الفايز يتواجد 
ح���ال���ي���ا ف��ي 
ال������ري������اض 
في  للمشاركة 
التعازي  تقبل 
خاله  ب��وف��اة 
املغفور له بإذن 
اهلل عبداهلل بن 
حمن  لر ا عبد
ال����ص����ال����ح، 

ويعتذر د.الفايز عن ارتباطاته في هذه األيام وحتى 
عودته من اململك���ة العربي���ة السعودي��ة.

د.عبدالعزيز الفايز

مناقشة 4 بدائل لجمع التبرعات

العمار: اعتماد النظام المحاسبي 
الموحد للجمعيات الخيرية

بشرى شعبان
إدارة  كش����ف مدير 
اجلمعي����ات اخليري����ة 
العمار  واملبرات ناصر 
عن التوصل الى اعتماد 
االقتراح املقدم من االدارة 
النظام  بش����أن توحيد 
احملاس����بي للجمعيات 
اخليرية واالس����تعانة 
محاسبية  مبؤسسات 
خارجية لتبادل اخلبرات 
في مج����ال االش����راف 
العمل  على مؤسسات 
العمار  اخليري. وقال 

خالل مؤمتر صحافي عقده امس عقب اجتماع 
اللجنة املش����تركة للعمل اخليري ان هذا 
االجتماع اتى بعد فترة طويلة من االنقطاع 
بسبب تغيير رئيس اللجنة الوكيل املساعد 
لقطاع التنمية االجتماعية ليترأس الوكيل 

احلالي احمد الصواغ االجتماع.
وعن جدول االعمال اوضح ان اللجنة 
تطرقت ملناقش����ة آلية جمع األموال عبر 
الوزارة  اقترحتها  التي  الوسائل اجلديدة 
»الكي.نت« وهي احد البدائل االربعة التي 
تقدمت بها االدارة، ومنها استخدام جهاز 
متط����ور بتكنولوجيا عالي����ة مت اختياره 

وعرضه عل����ى ممثلي 
اجلمعيات اخليرية.

املقر  الى  باالضافة 
للجمعي����ات  الثاب����ت 
اخليري����ة داخل مباني 
اجلمعي����ات التعاونية 
وهو عب����ارة عن غرفة 
صغيرة تأخذ الش����كل 
الهندس����ي للمس����جد 
الى  االقصى مقس����مة 
ثالثة اقسام احدها جلمع 
االم����وال النقدية وآخر 
جلمع املالبس واالثاث 
وقس����م يكون مرجعا 
ثقافيا لتوزي����ع االصدارات واالطالع على 
عمل اجلمعية اخليرية ومشاريعها اما البديل 

.SMS �الرابع فهو رسائل ال
واكد العم����ار ان اللق����اءات مع ممثلي 
جمعيات العمل اخليري زادت من التواصل 
بني مس����ؤولي العمل اخليري ومؤسسات 
الدولة. كم����ا ادى التفاهم ال����ى التصدي 
لكل من تسول له نفسه أن يرتدي عباءة 
العمل اخليري ويدعي زورا االنتماء إلحدى 
اجلمعيات اخليرية ويستجدي افراد املجتمع 
ويجمع التبرعات لصاحله وال احد يعرف 

مصير هذه االموال إال اهلل عز وج��ل.

انقضاء المهلة التجريبية لميكنة قطاع العمل
وعاملون في البرنامج لم يتسلموا مكافآتهم

بشرى شعبان
انقضت املهلة التي أعلنت عنها وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعم���ل للفترة 
التجريبية لبرنامج ميكنة قطاع العمل، 
وم���ازال البرنامج غي���ر مكتمل، كما انه 
لم يصدر أي قرار أو تعميم من الوزارة 
حول متديد العمل باملش���روع، وأوضح 
مصدر مطلع في وزارة الشؤون ان الوزارة 
مازالت تعمل في املرحلة التجريبية ومركز 
امليكنة في اجلابرية يعمل بشكل متواصل 
على استكمال حتديث بيانات الشركات 

واملؤسسات.
وأضاف كما انها تعمل بش���كل متواٍز 
وفق النظامني القدمي واآللي، وعن موعد 
بدء العمل الكلي في البرنامج اآللي أوضح 

انه مازال هناك بع���ض العقبات جترى 
معاجلتها سواء بني إدارات العمل أو اجلهات 
احلكومية واخلاصة املفترض ان يتم ربطها 

آليا مع »الشؤون«.
وعلى صعيد آخر، كشف مجموعة من 
العاملني في البرنامج انهم مازالوا يعانون 
من تأخير دفع مكافآتهم احملددة إلى جانب 
ضياع 7 أشهر ونصف الشهر عليهم من 
تاريخ 2008/8/15 حتى تاريخ 2009/3/31 
وال علم لديهم الى من يلجأون إلنصافهم، 
ديوان اخلدمة املدنية يقول انه غير معني 
بهذه الفترة، وتكنولوجيا املعلومات ايضا 
تقول غير معنية، ووزارة الشؤون تقول 
هذا ليس لدين���ا واملوظفون ضائعون ال 

يعرفون ملن يشكون أمرهم.

جعفر: خفارات قياديي »الصحة« 
تبدأ الشهر المقبل

الفايز في الرياض
لتقبل العزاء في خاله

»الطبية« تطالب »الصحة« بإنصاف 
األطباء العاملين في القطاع النفطي

حنان عبدالمعبود
طالبت اجلمعية الطبية وزارة الصحة بضرورة 
انص���اف األطباء الكويتيني العاملني في القطاع 
النفطي من خ���الل منحهم املوافق���ة على فتح 
عيادات خاصة خارج س���اعات العمل الرسمية 
أس���وة باألطباء الكويتيني العاملني في وزارة 

الصحة واملستشفى العسكري.

حنان عبدالمعبود
صرح امني سر مجلس الوكالء بوزارة الصحة 
والوكيل املس���اعد للشؤون القانونية بالوزارة 
عبدالكرمي جعفر بأن مجلس الوكالء اطلع على 
خطاب صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
وذلك لتنفيذ التعليمات اخلاصة بقطاعات الصحة 

على اعلى مستوى.
وبني جعفر ان الوكيل املساعد للقطاع الطبي 
األهلي د.راشد الرش���ود قدم مقترحا بأن يقوم 
وكي���ل الوزارة د.ابراهي���م العبدالهادي بوضع 
جداول خفارات للوكالء املساعدين شهريا فيما 
يقوم الوكالء املساعدون بدورهم، بوضع جداول 
خفارات ملديري االدارات الفنية اما مديرو املناطق 
فيختصون بوضع جداول خفارات االطباء وذلك 
بدءا من الش���هر املقبل مب���ا يصب في مصلحة 

املرضى من املواطنني واملقيمني.

ناصر العمار


