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 بشرى شعبان
املرأة  إدارة    أكـــدت مديـــرة 
والطفولة إقبال الرميضني حرص 
وزارة الشـــؤون على املشاركة 
في جميـــع املؤمترات والندوات 

واألنشطة اخلاصة بالطفولة.
  وأشـــارت الى انه ضمن هذا 
االهتمام تشارك الوزارة في أعمال 
املؤمتر العربـــي حلقوق الطفل 
وترأس الوفد مديرة إدارة املرأة 
والطفولة، ويعقـــد املؤمتر في 
مراكش باململكة املغربية من ١٩ 
إلى ٢٢ اجلـــاري، وذلك بدعوة 
من األمانة العامة جلامعة الدول 

العربية. وأوضحت ان وزارة الشؤون متمثلة في إدارة املرأة والطفولة 
تولي أهمية خاصة لقضايا األطفال وهي تعمل باستمرار على تطوير 

حدائق األطفال وإدخال كل شيء جديد عليها.
  وأكدت ان اإلدارة حترص على تنظيم األنشطة اخلاصة باألطفال 
على طوال العام سواء من تنظيم ندوات ومحاضرات، باإلضافة الى 
األنشطة الترفيهية والرياضية، وتنظيم املعارض اخلاصة مبنتوجات 

حدائق األطفال. 

 د.محمد البصيري وم.ناجي العبدالهادي والشيخ د.صباح جابر العلي مع العاملني في ميناء الشعيبة

 العبدالهادي: «الموانئ» تسهم في تنشيط
  الحركة التجارية والصناعية في البالد

 قام وزير املواصالت ورئيس مجلس ادارة مؤسسة 
املوانئ د.محمـــد البصيري بزيارة ميناء الشـــعيبة 
بصحبة النائب م.ناجي العبدالهادي وبحضور مدير 
عام املؤسسة الشيخ د.صباح جابر العلي، حيث قاموا 
بجولة تفقدية إلدارات وأقســـام امليناء واالطالع على 
املشاريع التوسعية واألعمال الدورية للمؤسسة، كما 

تفقدوا الدورة اللوجستية للصادرات والواردات.
  واشاد العبدالهادي بالدور الفعال الذي تلعبه مؤسسة 
املوانئ في تنشيط احلركة التجارية والصناعية، موضحا 
ان املؤسسة تعد وجهة الكويت البحرية واملنفذ البحري 
للصناعات الثقيلة، مثنيا على جهود الوزير البصيري 
والشيخ د.صباح في إدارة املؤسسة، ومبديا اعجابه 

بروح التعاون بني موظفي املؤسسة.
  وأضـــاف العبدالهادي ان ميناء الشـــعيبة لم يعد 

مجـــرد ميناء متطلعا الى ان يصبـــح هذا امليناء احد 
معالم الكويت احلضارية بســـواعد الشباب الكويتي 

القادر على ذلك.
  واعرب د.البصيري والشيخ د.صباح جابر العلي 
عن ترحيبهما بالنائب وبزيارته مؤكدين على رغبتهما 
املستمرة في التعاون مع اعضاء مجلس األمة من أجل 
رفعة املجتمع الكويتي، وقال الشـــيخ د.صباح جابر 
العلي بهذه املناســـبة أنه يشير الى جهد العاملني في 
ميناء الشـــعيبة موضحا مدى اجلهد املبذول من أجل 

الوصول الى هذا املستوى.
  واطلـــع العبدالهادي على دورة العمل في أقســـام 
الرافعات اجلسرية واملناولة وغيرها من اقسام املؤسسة، 
مبديا بعض املالحظـــات االيجابية التي تبنتها ادارة 

املؤسسة. 

 خالل زيارة تفقدية لميناء الشعيبة

 الفودري: ٤١٪ من المعاقين ال تنطبق عليهم الشروط 

 الصراف: االطالع على أحدث التطورات في مجال األمراض الباطنية
 حنان عبد المعبود 

  اقام مستشفى االميري احتفاال باليوم التعليمي 
الثاني لقسم الباطنية صباح أمس مبعهد دسمان 
ألمراض السكري، حتت عنوان «نحو مستقبل علمي 
افضل»، بحضور كوكبة من اطباء الباطنية من 

مستشفى األميري وباقي مستشفيات الكويت.
  وعلى هامش االحتفال أكدت نائب مدير مستشفى 
األميري د. أفراح الصراف أن أنشطة اليوم التعليمي 
تبدأ من العاشرة والنصف صباحا وحتى اخلامسة 
مساء، موضحة أن اليوم يتضمن القاء ١٥ محاضرة 
ألطباء قســــم الباطنية في مستشــــفى األميري 
مبختلف التخصصات لألمــــراض الباطنية من 
القلب والكلي والغدد الصماء واألعصاب والسكري 
والتنفس، وأشــــارت الى أن هذا االحتفال يعتبر 
األول مــــن نوعه بني مستشــــفيات الكويت كافة 
وبدأ بفكرة من رئيس وحدة السكر باملستشفى 

د. عبد النبي العطار، ويهدف الى تثقيف اطباء 
املستشفى واطباء الرعاية الصحية األولية عبر 
االطالع على أحدث ما توصل اليه العلم في جميع 
املجاالت الطبية اخلاصة باألمراض الباطنية بهدف 

تقدمي خدمة طبية أفضل للمرضى. 
  وقالت الصــــراف في كلمة لهــــا ألقتها خالل 
االحتفال: لقد تعودنا في مستشــــفى األميري ان 
نكون األوائل في كل شيء حيث يعتبر األميري 
اول مستشفى حكومي افتتح في الكويت في عام 
١٩٤٩ بسعة سريرية ٥٤ سريرا فقط وطاقم أطباء 
١٣ طبيبا، أما اآلن وبعد قرابة العام الـ ٦٠ فنعمل 
بسعة سريرية ٤١٨ وطاقم اطباء ٢٠٩ أطباء، مضيفة 
أن قسم الباطنية يعد من أكبر األقسام املشهود 
لها بالنشاط وتعمل الوحدات املختلفة فيه بتناغم 
شــــديد، ونفتخر باالجنازات التي حققها القسم 
خالل عام ٢٠١٠ ومنها على سبيل املثال ال احلصر، 

تقدمي جميع خدمات جراحة القلب والقســــطرة 
لســــكان منطقة العاصمة بافتتاح مركز صباح 
االحمد للقلب، وتقليص فترات االنتظار ملواعيد 
املرضى اجلدد احملولني من املستوصفات وذلك 
عن طريق استحداث آلية عمل جديدة للتحويل 

من خالل افتتاح العيادات املسائية.
  وأشادت باالجناز الكبير لقسم منع العدوى 
وقالت «قام القسم بالتعاون مع قسم منع العدوى 
بتقليل نسبة العدوى املكتسبة ملرضى االجنحة 
بعد اعتماد سياســــة عالجية جديدة، فضال عن 
تكويت فريق stroke team وذلك ملتابعة مرضى 
الســــكتة الدماغية، الذي نطمــــح أن يكون نواة 
لوحدة stroke unit، الى جانب العمل بنظام الربط 
االلكتروني داخل املستشــــفى ومنطقة العاصمة 
الصحية متهيدا للعمــــل بالربط االلكتروني مع 

باقي املناطق الصحية. 

 د.بسام الفودري 

 إقبال الرميضني

 (قاسم باشا)  د.افراح الصراف 

 الرميضين تترأس وفد «الشؤون»
  لمؤتمر حقوق الطفل العربي في مراكش

 يبدأ اليوم ولمدة ٣ أيام 

 ترميم مقر إيواء العمالة الوافدة 
متوقف على موافقة البلدية

 بشرى شعبان
  أرجع مصدر مســــؤول في 
وزارة الشــــؤون التأخيــــر في 
إجراء الترميمــــات الالزمة في 
املبنى املخصص إليواء العمالة 
الوافدة والــــذي مت تخصيصه 
ليســــتوعب ما يقارب الـ ٧٠٠ 

حالة إلى إجراءات البلدية.
  وبني أن وزارة الشؤون تسلمت 
املوقع املخصص من إدارة أمالك 
الدولة قبل ما يقارب الســــنة، 

وقد قامت الشــــؤون مبخاطبة 
البلدية إلجراء الترميمات الالزمة 
وأرسلت اليها أكثر من ثالثة كتب 
لكن حتى هذا التاريخ لم تتلق 

أي إجابة من البلدية.
  وأشار املصدر إلى أن التأخير 
في إجـــراء الترميم ســـيؤدي 
إلى تأخيـــر في انتقال العمالة 
املقـــر املؤقت  املتواجـــدة في 
والذي ال يســـتوعب أكثر من 

٥٠ حالة. 
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 حنان عبدالمعبود
  أعلن اختصاصي عالج أمراض 
النطق والسمع، عضو جلنة اإلعاقة 
العامة لشؤون  بالهيئة  السمعية 
ذوي اإلعاقــــة د.بســــام الفودري 
عن نتائج دراســــة له عن اإلعاقة 
الســــمعية في الكويت من خالل 
مراجعة أعداد املعاقني املسجلني في 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
ومقارنتها بنســــبة من ال تنطبق 
عليهم شــــروط اإلعاقة وســــحب 
شهادات اإلعاقة الصادرة لهم قبل 
اقرار القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠، 
مؤكدا أن نتائج الدراسة تبني اآلتي: 
انه يوجد ١٤٦٥٧ شخصا ميثلون 
نسبة ٤١٪ من اجمالي املعاقني ال 
تنطبق عليهم شروط اإلعاقة وهم 
في الوقت احلالي يتمتعون بجميع 
االمتيازات املقررة لذوي اإلعاقة.

  ويتم صرف معاش شــــهري 

الشك حول املبالغ املصروفة لهذا 
الغرض.  وأضاف الفودري: نظرا 
لألعداد الكبيرة التي أصدرت لها 
شهادة اثبات اعاقة، ممن ال تصل 
درجــــة العجز لديهــــم الى درجة 
اإلعاقة عالوة على املعانات التي 

تقييم احلالة والتأكد من مدى توافر 
شــــروط اإلعاقة لديها مما يساعد 
على وقــــف الهدر واحملافظة على 

املال العام.
   ـ تشــــكيل جلنة لوضع آلية 
التعويضية  لصــــرف األجهــــزة 
للتأكد من صرفها واستفادة املعاق 

منها.
  ـ إنشــــاء قاعدة بيانات شاملة 
لذوي اإلعاقة مما يسهل على الهيئة 
متابعة وتسهيل احتياجات ذوي 

اإلعاقة.
  ـ إنشــــاء خدمــــات الكترونية 
يستطيع املعاق من خاللها تقدمي 
طلــــب خدمة ومتابعتــــه عن بعد 
من دون احلاجة الى مراجعة مقر 

الهيئة.
  وقال د.الفودري لوحظ بشكل 
واضح الزيادة غير معلومة األسباب 
ألعداد املعاقني في الكويت، وذلك من 

١٠٠ دينار على أقل تقدير للمعاق 
ويستفيد في الوقت احلالي األعداد 
املذكورة سابقا، ما يعني ان الدولة 
تقوم بصــــرف ٢٫١٠٩٫٣٠٠ مليون 
دينار شهريا تقريبا ملن ال يستحق، 
وجاء في الدراســــة انــــه إذا ما مت 
صرف املنحة املالية للسكن جلميع 
املعاقني املســــجلني حاليا بالهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة على 
أســــاس ان لديهم اعاقات بسيطة 
فانه سيتم صرف ٥٠٠٠ دينار لكل 
معاق فإن الدولة ستقوم بصرف 
٧٣٢٨٥٠٠٠ مليون دينار تقريبا ملن 
ال يستحق. كما تقوم الهيئة بصرف 
بدل اجهزة تعويضية على سبيل 
املثال (٣٠٠ دينار بدل ســــماعات 
طبية لذوي اإلعاقة السمعية كل 
سنتني)، وقد تبني من خالل نتائج 
الدراسة ان ٦٢٫٩٪ ال يستخدمون 
املعينات الســــمعية وهو ما يثير 

يعانيها ذوو اإلعاقة أثناء املراجعة 
ملقر الهيئة، فيجب أن يؤخذ بعني 

االعتبار اآلتي:
  ـ إعادة تقييم جميع املعاقني ممن 
صدرت لهم شهادة اثبات اعاقة قبل 

تاريخ اصدار قانون ٢٠١٠/٨.
  ـ انشاء قســــم للتدقيق وذلك 
العجز الصادرة  حلساب نســــب 
من اللجان الطبية املختصة وذلك 
لتدارك األخطاء والتي قد يتعرض 

لها اعضاء اللجنة الطبية.
  ـ ال يتــــم النظــــر بطلب إعادة 
التقييم للمريض اذا مت رفض جلنته 
اال بعد مرور ٩ شــــهور على أقل 
تقدير وذلك لتقليل فترات االنتظار 

ملواعيد اللجان الطبية.
  ـ وضع خطة عمل حسب جدول 
زمني تقوم الهيئة من خالله وقف 
صرف االمتيازات املالية للمعاقني 
املسجلني لديها وذلك حلني اعادة 

خالل األعداد املسجلة لدى الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة وذلك 
من خالل تصريحات املســــؤولني 
عن زيادة أعداد املعاقني بشكل غير 
مبرر، والذي أثار حفيظة الشــــك 
والريبة في حقيقــــة هذه األعداد 
والتي قدرت بنحو ٣٥٧٥٠ وذلك 
حسب ما جاء في تصريح املدير 
العام لهيئة شؤون ذوي اإلعاقة. 
ولألسباب آنفة الذكر مت عمل هذه 
الدراسة الوصفية للمعاقني سمعيا 
الذيــــن مت اصدار شــــهادات اعاقة 
ســــابقة لقانون ٢٠١٠/٨ وذلك من 
خالل التوجه الصائب للهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة بإعادة تقييم 
جميع املعاقني عــــن طريق جلنه 
طبية تخصصية. ومنذ يونيو ٢٠١٠ 
مت متابعة وفحص وحساب نسب 
العجز جلميع مقدمي طلب إعادة 

التقييم للجنة اإلعاقة السمعية. 


