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 زار دور الرعاية االجتماعية وأشاد بالخدمات المقدمة منها

 صفر يقّدم ألف دينار لمركز كنوز للحضانة العائلية
 الكندري: ضـرورة تعزيز قطاع الرعايـة االجتماعية وتذليـل معوقات تطويره 

 «العاملين بنفط الكويت»: مستشفى األحمدي يحتضر!
 انتقد امني صندوق نقابة العاملني بشركة نفط 
الكويت ناصر املطيري ما يحدث في مستشفى االحمدي 
من اهمال وجتاوزات وال مباالة صارخة، مؤكدا ان 
االوضاع في املستشفى اصبحت ال حتتمل واصبح 
الوضع شــــبيها باالحتضار وعلى الزنكي االسراع 
في بتــــر االجزاء املتهالكة وعــــدم الوقوف متفرجا 

مثل الكثيرين.
  وقال ان املستشــــفى اصبح مغلقا على عائالت 
معينة .واضــــاف املطيري ان بعــــض العاملني في 
الهيئة الطبية جتاوز الســــن القانونية ولم نعد في 
حاجة لهم وخصوصا الذين ال يضيفون للطب شيئا 
ويتسلمون حاليا املناصب االدارية وبدأوا يصيرون 
املشاكل مطالبا بعدم االلتفاف الى محاولتهم كسب 
العطف للحصول على التجديد، الفتا الى انه يجب 

جتديد الدماء داخل املستشفى وليس االكتفاء بتجديد احلوائط، مطالبا 
الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية بالتحرك والوقوف على 
هــــذا االهمال الذي ضــــاق بنا نحن العاملني في القطــــاع النفطي، وان 
جند خطوات ســــريعة ونهائية لوقف هذا الفساد الذي ينخر في جسد 
املستشفى في جميع اقســــامه باالضافة الى املكاتب االدارية، موضحا 

ان احلرب الشرســــة اصبحت ظاهرة للعيان داخل 
املستشفى وخصوصا محاولة ابعاد الكفاءات الوطنية 
عن تقلد املناصب االدارية وهذه احلرب ستنعكس 

آثارها السلبية على اجلميع.
  وتابع املطيري ان الفوضى االدارية تزايدت ولم 
يعد هناك احترام الصول العمل ولم نعد جند اي تقدير 
للمناصب ويجب اجراء الالزم مستنكرا عالقة بعض 
رؤساء االقسام الطبية ببعض النواب واجتماعهم 
داخل غرف مغلقة قبل موعد اللجان مما يثير عالمات 
االستفهام ومدى تدخلهم في ارسال بعض احلاالت 
للعالج في اخلارج، متمنيا من االطباء التفرغ لعملهم 
الطبي بدال من السعي الى ارضاء النواب على حساب 
املصلحة العامة، وناشد املطيري الرئيس التنفيذي 
اتخاذ الالزم بأقصى سرعة، متمنيا ان جند على يده 
العــــالج اجلذري وان نبتعد عن ابر البنــــج التي باتت من غير فائدة، 
مضيفا اننا مللنا من تقدمي النصح للمسؤولني عن املستشفى وسنبدأ 
بتفعيل الوجهة االعالمية على مراحل، وهذا سيقلق الكثيرين ولكننا 
مضطرون بســــبب عدم استجابة املسؤولني عن املستشفى ملالحظاتنا 

ونصحنا الدائم لهم. 

 أشـــاد وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشـــؤون البلدية 
ووزيـــر الشـــؤون االجتماعية 
والعمـــل باالنابة د.فاضل صفر 
امس بالخدمات والرعاية الصحية 
واالجتماعية التي تقدمها وزارة 
الشـــؤون االجتماعيـــة والعمل 

للفئات الخاصة.
  وقـــال صفـــر فـــي تصريح 
صحافي عقب زيارة قام بها امس 
لدور الرعاية ان ما يقدمه قطاع 
دور الرعاية االجتماعية من رعاية 
طبية وصحية ونفسية للنزالء 
يفوق مـــا تقدمه اكبر الدول في 
العالم مستذكرا تصريحا لحرم 
رئيس الوزراء البريطاني توني 
بلير بان ما راته من «عمل جبار» 
تقدمه الكويت الصحاب الفئات 
الخاصة يتخطى الخدمات التي 
تقدمها بريطانيا لذوي االحتياجات 

الخاصة.
  ودعا مسؤولي قطاع الرعاية 

الى تقديم اي مشروع او مقترح 
يســـهم فـــي تقديم افضـــل ما 
يمكن لهذا القطاع لعرضه على 
مجلس الوزراء نظرا الهمية هذا 
المرفق لفئة عزيزة على قلوب 

الجميع.
  واعلن عن مساهمته الشخصية 
ودعمه لمركز كنوز التابع الدارة 

الحضانة العائليـــة بمبلغ الف 
دينار تعبيرا عن دعمه لالنشطة 
التي يقدمها هذا المركز معربا عن 
الخاص  القطاع  االمل بمساهمة 
في دعم هذه القطاعات لتساهم 

في دمجهم في المجتمع.
  من جانبه، اعرب وكيل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل محمد 

الكندري عن الشكر للوزير صفر 
على الزيارة مؤكدا ضرورة تعزيز 
قطاع الرعاية االجتماعية وتذليل 
اي معـــوق يقف امـــام تحديثه 

وتطويره.
الكندري الى اخالص    واشار 
وتفاني العاملين في القطاع وما 
يقدمونه من عمـــل جليل يعبر 
عنه وجودهم فـــي كل االوقات 
للمساهمة في التخفيف عن ذوي 

االحتياجات الخاصة.
  مـــن جانبها، قدمـــت مديرة 
المركز الطبي التأهيلي د.فاطمة 
المال شرحا مفصال عن الخدمات 
والرعاية الصحية والنفســـية 
والعالجيـــة لنزالء الدور مبينة 
ان المركز الطبي التأهيلي يعتبر 
من اهم القطاعات بدور الرعاية لما 
يقدمه من خدمات طبية متنوعة 
كعيادات االسنان واالشعة والعالج 
النهارية  الطبيعـــي والرعايـــا 

والصيدلية.
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