
محلياتالسبت  11  سبتمبر  2010   6

الوزير في لقطة أبوية مع احدى بنات دار االطفال

لقطة مع العاملني ونزالء دور الرعاية د.العفاسي ولقطة جماعية مع املعاقني

د.العفاسي متحدثا للصحافيني جمال الدوسري مع أحد أبناء دار الطفولة

عيدية الوزير.. كل عام وأنت بخيرد.محمد العفاسي يقدم العيدية إلحدى املسنات

من حقنا التدخل في »التعاونيات« فهذه أموال مساهمين
ونتابع بدقة أوضاع الجمعيات لمعالجة الخلل بصورة أسرع

»الش�ؤون« ال تش�كك في نوايا الجمعيات الخيرية
ونظم »الكي � نت« واإليصاالت المختومة لطمأنة المتبرعين

س�نطلب من اتحاد العمال تعديل شروط االنضمام
لعضويته كي تنضوي أكثر من 40 نقابة تحت مظلته

شدد على جدية العمل في تنفيذ توجيهات صاحب السمو باتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذه القضية

الجولة

رافقوا الوزير

حرص

التق��ى الوزي��ر بالعاملني في 
الرعاية ومدي��ري االدارات  دور 
في املقهى الش��عبي وتلقى منهم 
بالعيد، وش��ملت جولته  التهنئة 
الطفول��ة،  دار  املس��نني،  ادارة 
املعاقني  ادارة  العائلية،  احلضانة 
ولق��اء مع ابناء احلضانة العائلية 
في ال��دور اخلارجية في الصالة 

متعددة االغراض.

راف��ق وزي��ر الش��ؤون في 
الرعاي��ة  دور  ملجم��ع  جولت��ه 
الكندري،  الوزارة محم��د  وكيل 
الوكيل املس��اعد لقط��اع الرعاية 
اشكناني،  د.جاس��م  االجتماعية 
للش��ؤون  املس��اعد  الوكي��ل 
الدوس��ري،  جم��ال  القانوني��ة 
األحداث عبداللطيف  إدارة  مدير 
الس��نان، مدي��ر إدارة احلضانة 
العائلية بدر العوضي، مدير إدارة 
املس��نني علي حسن، مدير إدارة 
اخلدمات العام��ة في مجمع دور 
الرعاية عب��داهلل اجلافور، مدير 
إدارة املعاقني خالد املهدي، مدير 
إدارة مكتب الوزير حمود احلمد، 
مدير إدارة الرقابة واملتابعة حمد 
املطي��ري، املراق��ب ف��ي مكتب 
الوكيل عبداهلل احلمدان ومراقب 
العائلية مناحي  إدارة احلضان��ة 
العازمي وعدد كبير من رؤس��اء 
االقس��ام واملوظفني من مختلف 

االدارات.

حرص الوزير على مصافحة 
النزالء جميعا ف��ردا فردا أطفاال 
وشيابا ومعاقني وأسوياء وحرص 
عل��ى تق��دمي الهداي��ا واملعاي��دة 

للجميع بنفسه.

بشرى شعبان
أكد وزير الش����ؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
أن األزم����ة الرياضية بدأت في احللحل����ة، وان اجلميع متابع 
لها وانه بفضل جهود اجلميع وتعاونهم س����يتم االنتهاء من 

معاجلة هذا امللف.
وقال في تصريح صحافي عقب تقدميه التبريكات والتهنئة 
للنزالء والعاملني في مجمع دور الرعاية االجتماعية ان العمل 
جار في تنفيذ توجيهات صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بشأن ضرورة حسم امللف الرياضي في أقرب وقت، وزاد: 
األس����ابيع املقبلة ستشهد العديد من اإلجراءات وسيتم اتخاذ 
الالزم ملعاجلة امللف الرياض����ي كما اننا ننتظر حكم احملكمة 
بش����أن إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة وبعض األندية 

الرياضية وإن شاء اهلل امللف بدأ في احللحلة.
وبني د.العفاسي ان اجتماعا سيعقد مع إدارة االحتاد العمالي 
العام للطلب منه تعديل شروط االنضمام لعضويته مبا يسمح 
جلميع النقابات بأن تكون حتت مظلته، مشيرا الى ان اجلميع 
يعلم ان املواثيق واالتفاقيات الدولية وقانون االحتاد ال يسمح 
للحكومة بأن تتدخل في شؤون النقابات وان احتاد العمال هو 
املسؤول وفقها واملظلة لكل النقابات وان عدم انضواء جميع 
النقاب����ات حتت مظلة االحتاد يج����ب معاجلته حيث يوجد ما 
يزيد على 40 نقابة خارج مظلة االحتاد ويوجد فقط 14 نقابة 
منضمة لالحتاد، وهذا يجب معاجلته ألنه ال يجوز لكل نقابة 
ان يتم التعامل معها بش����كل منفرد وال يجوز ان متثل نفسها 
أمام املنظمات النقابي����ة والعمالية اخلارجية، ووفق القوانني 
واملواثيق فإن االحتاد هو الوحيد الذي من املفترض ان ميثل 
جميع النقابات سواء أمام احلكومة أو املنظمات الدولية وهو 

الوسيط بني النقابات واحلكومة.

العمل الخيري

وأكد د.العفاس����ي ان الوزارة ال تش����كك إطالق����ا في نوايا 
اجلمعيات اخليرية بل تثق فيها ونسعى من خالل الضوابط 
التي نفرضها لزيادة اطمئنان املواطنني املتبرعني بأن أموالهم 
تذهب ملس����تحقيها فعال، وزاد: هذا العام مت التوسع في جمع 
التبرعات عبر نظام »الكي � ن����ت« واإليصاالت املختومة من 
قب����ل الوزارة بهدف طمأنة اجلميع ب����أن جميع األموال تذهب 
الى حسابات اجلمعيات اخليرية ولوضع حد ألي أقاويل حول 

مصير التبرعات كما كان يحصل في املاضي.

اجلمعيات التعاونية
وعن دور الوزارة في معاجلة مشاكل اجلمعيات التعاونية 
اشار د.العفاس����ي الى ان وزارة الشؤون هي اجلهة اإلشرافية 
والرقابية على عمل اجلمعيات التعاونية وهناك قطاع مختص 
بعمل التعاونيات وبالتالي فمن حق الوزارة التدخل ألنها أموال 

مساهمني يجب احملافظة عليها، والوزارة معنية بتنفيذ القانون 
ومتابعته وكانت هناك في السابق فقط رقابة الحقة، أما اآلن 
فأصبحت هناك رقابة دورية ومباشرة ملعاجلة أي خلل إذا وجد 

مباشرة دون السماح له بأن يتفاقم ويتحول الى مشكلة.
وب����ني ان وكيل الوزارة والوكيل املس����اعد لقطاع التعاون 
يتابع����ان أوضاع اجلمعيات التعاوني����ة أوال بأول ويعاجلان 
اخللل ويرفعان التقارير اخلاصة بعمل التعاونيات وهذا وفق 

القانون ومسؤولية الوزارة.

دور الرعاية

وأشاد د.العفاسي بجهود العاملني في دور الرعاية االجتماعية 
متوجها بالتهنئة لهم مبناس����بة عي����د الفطر من قبل صاحب 
السمو األمير وس����مو ولي العهد األمني وسمو رئيس مجلس 
الوزراء والشعب الكويتي. وأكد ان ما تقدمه مؤسسات الرعاية 
االجتماعية من جودة في اخلدمات مفخرة للجميع، موضحا انه 
بالنسبة للمباني املتهالكة باشرت الوزارة في معاجلة موضوع 
املباني عبر وض����ع خطة بدأت تنفيذها بإخ����الء هذه املباني 
واعادة بنائها من جديد وقريبا يتم انتقال املس����نني الى مبنى 
جديد وفق مقاييس حديثة تناسب احتياجات هذه الشريحة 
االجتماعي����ة ومبان اخرى لدور رعاي����ة املعاقني وااليتام يتم 

بناؤها مبا يتناسب مع احتياجات النزالء.

تذليل العقبات

بدوره أكد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري ان الوزارة 
حترص على تقدمي التبريكات لنزالء العاملني في دور الرعاية 

ومش����اركتهم فرحة العيد في كل االعياد واملناسبات الوطنية 
وحت����رص في مثل هذه اللقاءات عل����ى تلمس احتياجات دور 
الرعاية واالس����تماع إلى مطالب النزالء والعاملني للعمل على 
تذليل اي عقبة تواجههم. وتوجه الكندري باسمى التبريكات 
لصاحب السمو األمير وسمو ولي عهده األمني وسمو رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء والشعب الكويتي مبناسبة عيد الفطر 
السعيد، مؤكدا ان ما تقدمه مؤسسات الرعاية االجتماعية في 
الكويت من خدمات متميزة جلميع النزالء مبختلف شرائحهم 
مفخرة لكل مواطن، مشيدا بأداء جميع العاملني في دور الرعاية 
الذين يقضون ايام العيد بعيدا عن اسرهم وسط النزالء. وشدد 
على ان الوزارة بدأت بترميم املباني واعادة بناء عدد من الدور 
وهناك العديد من املش����اريع جار العمل على تنفيذها لتطوير 

اخلدمات واملباني مبا يتماشى واحتياجات النزالء.

أبواب مفتوحة

وتوجه الوكيل املساعد لقطاع الرعاية االجتماعية د.جاسم 
اشكناني بالتبريكات جلميع العاملني في دور الرعاية االجتماعية، 
مؤكدا انهم يبذلون قصارى جهدهم لتقدمي أفضل اخلدمات للنزالء. 
واوضح ان ابواب دور الرعاية مفتوحة امام جميع مؤسس����ات 
املجتمع املدني ملشاركة النزالء فرحة العيد وهناك برامج متنوعة 
قامت اإلدارات بتنظيمها للنزالء س����واء داخل الدور أو خارجها 
ورح����الت ترفيهية لالماكن العامة. وأمل أن يتم معاجلة الكادر 
الوظيفي واحلوافز  املادية للعاملني ملعاجلة اي نقص في اعداد 

املواطنني العاملني في هذا املجال االنساني.
أما الوكيل املساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري فتوجه 

بالتهنئة بحلول عيد الفطر لصاحب السمو األمير وسمو ولي عهده 
واحلكومة وجميع الشعب والعاملني في دور الرعاية االجتماعية 

والنزالء متمنيا ان يكون عملهم في ميزان حسناتهم.

برنامج متكامل

واعلن مدير إدارة رعاية االحداث عبداللطيف الس����نان ان 
دور رعاية االحداث تس����تقبل أولياء ام����ور النزالء ملدة ثالثة 
ايام لقضاء اوقات العيد مع ابنائهم، كما س����مح وفق اذونات 
النيابة اخلاصة باالحداث بخروج عدد من النزالء لقضاء العيد 
مع اسرهم، كاشفا عن قيام االدارة بإعداد برنامج عمل متكامل 
للنزالء خالل اجازة العيد بتنظيم زيارات لألماكن الترفيهية 
لألبناء وتنظيم حفالت داخل الدور وتوفير البوفيهات املتميزة. 
وأمل الس����نان أن يتم اقرار الكادر الوظيفي للعاملني في دور 
الرعاية ملعاجلة النقص احلاصل في إعداد املواطنني العاملني 
في دور الرعاية االجتماعية وتش����جيعهم على العمل في هذا 

املجال اإلنساني.

مبنى خاص

وكش����ف مدير إدارة اخلدمات عبداهلل اجلاخور ان الوزارة 
بدأت في إعادة تأهيل العديد من املباني وإنش����اء مبان جديدة 
فهناك مبنى خاص إلدارة املسنني مت بناؤه ومبنى دار الطفولة 
قيد اإلنشاء ومت اخالء دار التأهيل االجتماعي للمعاقني الرجال 
وهناك توجه لهدمه وإعادة بنائه من جديد، مؤكدا االنتهاء من 
إعادة ترميم وتأهيل دار الفتي����ات واحلصول على املوافقات 
والعمل على إجراء ترسية مناقصة إلعادة ترميم دار الطفولة 
بدعم من األمانة العامة لألوقاف. واش����ار الى البدء مبعاجلة 
مشكالت السيارات في دور الرعاية عبر وصول مجموعة من 

السيارات والباصات لتغطية احتياجات املجمع.
وبدوره أكد مدير إدارة رعاية املس����نني علي حسن إصرار 
الوزارة على التوسع في خدمات )الرعاية املتنقلة للمسنني( في 
جميع محافظات الكويت واحلرص على توفير كل ما يحتاجه 
املسن وهو موجود  داخل اسرته ووسط بيئته وبني ان االعمال 
االنش����ائية انتهت في مجمع إدارة رعاية املسنني وجار تأثيث 

املباني وخالل شهرين سيتم االنتقال إلى املبنى اجلديد.
اما مدير إدارة رعاية املعاقني خالد املهدي فأكد أن االدارة اعدت 
برنامج انشطة متكامال لنزالئها خالل اجازة عيد الفطر وهناك 
العديد من االنشطة ستقوم الدور بتنفيذها سواء داخل الدور 
أو خارجها مثل زيارة األماكن الترفيهية والدور تستقبل العديد 
من مؤسس����ات املجتمع املدني خالل االجازة وهذا يأتي ضمن 

سياسة الشراكة االجتماعية بني الوزارة واملجتمع املدني.
ومتنى أن تتم معاجلة مش����كلة الكادر الوظيفي في أسرع 
وقت واعطاء العاملني في دور الرعاية حقهم ومس����اواتهم مع 

اقرانهم العاملني في مؤسسات الدولة األخرى.

الوزير وقيادات الشؤون في املقهى الشعبي

)فريال حماد(وزير الشؤون يقدم العيادي للمسنني

العفاسي عايد نزالء دور الرعاية: األزمة الرياضية بدأت في الحلحلة
وننتظر حكم القضاء في »الهيئة« وبعض األندية.. والملف يحسم في أقرب وقت


