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)قاسم باشا( الكندري مهنئا احد املسنني بالعيد   

هدية تذكارية لطفلة

حديث باسم مع أحد األطفال

محمد الكندري متوسطا اطفال دور الرعاية

جانب من املسنني الكندري لدى وصوله إلى مجمع دور الرعاية

عيدية ألحد األطفال

محمد الكندري يقدم العيدية إلحدى املسنات

وكيل »الشؤون« تفقد دور الرعاية والتأهيل المهني

الكندري: االنتقال إلى المبنى الجديد لرعاية المسنين بعد العيد 
وخدمات خاصة لـ 3 آالف من كبار السن في منازلهم

توجه إلنشاء مراكز رعاية تابعة لـ»الشـؤون في المحافظات« سنبدأها بـ »األحمدي« 
 عادل الشنان

قام وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري صباح أمس أول أيام عيد 
األضح���ى املبارك باجلولة املعتادة على جميع دور الرعاية والتأهيل 
املهني التابعة للوزارة استهلها بدور املسنني حيث التقى جميع النزالء 
من اجلنسني في ديوانية كبار السن والذين يصل عددهم الى 35 نزيال 

بواقع 9 رجال و26 امرأة.
وتابع الكندري جولته باجتاه دار الطفولة البالغ عدد النزالء بها 
51 طف���ال وطفلة وقام بتوزيع الهداي���ا واللعب والعيادي عليهم، كما 
زار الكندري قسم التأهيل املهني للنساء البالغ عدد نزالئه 146 نزيلة 
وقسمي ذوي االحتياجات اخلاصة للجنسني حيث اطلع على جميع 
التجهيزات اخلاصة به���م باالضافة الى مالءمة الس���يارات من نوع 
»ب���اص« حلاالتهم وتوفير »الهيدروليك« لتيس���ير حركة صعودهم 

ونزولهم منها.
وقال الكندري: أقوم بهذه اجلولة املعتادة هذه السنة باإلنابة عن 
الوزير د.محمد العفاسي بسبب الظروف الصحية ومتنى له الشفاء 
العاجل ورفع الكندري أسمى آيات التهاني والتبريكات ملقام صاحب 
الس���مو األمير وسمو ولي عهده األمني وسمو رئيس مجلس الوزراء 

وجميع الشعب الكويتي مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك.
وأكد الكندري انه يش���عر بالسعادة خالل وجوده في مجمع دور 
الرعاية االجتماعية لزيارة اآلباء واألمهات من املسنني واألبناء في دار 
الطفولة، مؤكدا ان اول مشروع سينطلق بعد اجازة عيد األضحى هو 
االنتقال الى مبنى »املس���نني« اجلديد والذي جهز بجميع االمكانيات 
وس���بل الراحة كاشفا عن تقدمي الوزارة خلدمات خاصة باملسنني في 
منازلهم ويبلغ عددهم 3 آالف من كبار الس���ن منهم أيضا عدد كبير 

من املقيمني.
وأش���ار الكندري الى ان عدد نزالء دار املسنني بسيط جدا مقارنة 
مع عدد من تقوم الوزارة برعايتهم في منازلهم ورغم ذلك لَم توسعة 
دار املسنني وس���يتم التوسع في دائرة العمل اخلاصة بخدمات كبار 

السن املنزلية.
وكش���ف عن وجود توجه لدى الوزارة إلنشاء مراكز رعاية تابعة 
لها في ع���دة محافظات ومت ادراج ذلك ضمن خطة الوزارة وس���يتم 
افتتاح مركز في منطقة األحمدي ويليه مراكز في عدد كبير من املدن 

اجلديدة وسيشمل ذلك اخلدمة املتنقلة للمسنني أيضا.
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 حرص الكندري على توزيع »العيدية« 
والهدايا بنفسه على جميع فئات دور الرعاية 

االجتماعية.
 انتقل الكندري بني أقس��ام دور الرعاية 
مشيا على األقدام ولم يستقل الباص اال للتوجه 
لدور ذوي االحتياجات اخلاصة لبعد املس��افة 

بشكل كبير.
 قام الكندري بتوجيه أس���ئلة بطريقة 
عشوائية للجميع لالطمئنان على راحتهم 

وتوفير ما يحتاجونه.
حرص الكندري على تناول وجبة االفطار 

مع عدد من قاطني دور الرعاية االجتماعية.
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