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تمديد عمل المدير المعين لتعاونية الصوابر

909 مستفيدين من خدمات دور الرعاية في ديسمبر

»السكنية«: توزيع بطاقات االحتياط 
)N3( لقسائم مدينة جابر األحمد قطاع

محافظ باندا اتشيه أشاد بمساعدات
الهالل األحمر إلندونيسيا

اصدر د.فاضل صفر وزير االشغال العامة، وزير 
الدولة لشؤون البلدية ووزير الشؤون االجتماعية 
والعم����ل باالنابة القرار ال����وزاري رقم )107/ت( 
لسنة 2011 واخلاص بشأن متديد عمل املدير املعني 

جلمعية الصوابر التعاونية، جاء فيه:
مادة )1(: تنتهي مدة عمل سلمان هزمي مصطفى 
الهزمي كمدير مؤقت جلمعية الصوابر التعاونية 

بعد عامني اعتبارا من 2011/1/3.
م����ادة )2(: على املدير املعني االعالن عن فتح 

باب الترش����يح لعضوية مجلس االدارة ودعوة 
اجلمعية العمومية النتخاب مجلس ادارة جديد 
خالل ثالثة اش����هر من انتهاء املدة املش����ار اليها 
باملادة الس����ابقة على ان يستمر املدير املعني في 
تسيير امور اجلمعية حتى انتخاب مجلس االدارة 

اجلديد.
مادة )3(: ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية 
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من 

يلزم بالعمل مبا جاء فيه كل فيما يخصه.

قالت وزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل ان 
اجمالي املس���تفيدين من خدم���ات دور الرعاية 
االجتماعية التابع���ة الدارة رعاية املعاقني خالل 

شهر ديسمبر املاضي بلغ 909 حاالت.
واوضحت الوزارة في بيان احصائي امس ان 
208 حاالت مستفيدة من دور التأهيل االجتماعي 
و279 حالة من دور رعاية املعاقني و96 من مراكز 
الرعاية النهارية و145 حال���ة في مراكز التدخل 
املبكر فيما اس���تفادت 81 حال���ة من مراكز الطب 

التأهيلي.
وافادت بأن عدد النزالء الكويتيني املستفيدين 
من خدمات ادارة رعاية املعاقني بلغ 660 فيما بلغ 
عدد النزالء من دول مجلس التعاون 73 نزيال في 

حني بلغ عدد النزالء من فئة غير محددي اجلنسية 
والوافدين 70 و93 حالة على التوالي.

وبينت ان انواع الرعاية املقدمة من ادارة رعاية 
املعاقني تتمثل في االيواء والرعاية املنزلية ملختلف 
الفئات العمرية اضافة الى الرعاية النهارية والرعاية 

الالحقة.
واضافت ان عدد احلاالت املستفيدة من خدمات 
االدارة من اصحاب التخلف العقلي اخلفيف بلغ 
51 حال���ة فيما بلغ عدد ح���االت التخلف العقلي 
املتوسط 287 في حني تس���تفيد 303 حاالت من 
خدمات االدارة حتت مسمى التخلف العقلي الشديد 
كما تستفيد 30 حالة من اصحاب التخلف العقلي 

العميق وحالة واحة سليمة عقليا.

قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح 
امس بتوزيع بطاقات االحتياط لدخول القرعة للقسائم 
احلكومية في مدينة جابر االحمد قطاع )N3( والتي 

تشتمل على 356 قسيمة مبساحة 400م2.

واكدت املؤسسة العامة للرعاية السكنية ان يوم 
االحد املقبل 16 اجلاري في متام الس����اعة التاسعة 
صباحا س����يكون موعدا الج����راء القرعة على هذه 

القسائم في مسرح املؤسسة بجنوب السرة.

جاكرتا: أشاد محافظ باندا اتشيه في اندونيسيا 
ارواندي يوسف باملساعدات االنسانية املختلفة التي 
قدمتها والتزال تقدمها الكويت لبالده، السيما انها 
كانت من اوائل الدول التي بادرت بإرسال املساعدات 
العاجلة الى اندونيسيا عندما تعرضت لكارثة سوماني 
عام 2004. جاء تصريح ارواندي يوسف الصحافي 
بعد لقائه مع رئيس مجل����س ادارة جمعية الهالل 
االحمر وس����فيرنا لدى اندونيس����يا ناصر العنزي 
وعضو مجلس االدارة بجمعية الهالل االحمر وأمني 

الصندوق الفخري سعد الناهض.
وأثنى على الدور احليوي الذي تقوم به جمعية 
الهالل االحمر الكويتي وس����عيها الدؤوب لتخفيف 
وطأة املعاناة للمحتاجني في احملافظات االندونيسية 
واستجابتها السريعة للنداءات االنسانية ومجابهة 
الكوارث. وحول االجتماع قال يوسف انه مت التطرق 
الى تخصيص قطعة أرض  جلمعية الهالل االحمر 
لبناء مدرسة في قرية املرحوم جابر االحمد الصباح 
في محافظة باندا اتش����يه، مؤكدا حاجة القرية الى 

املدرسة.

وأضاف انه مت طلب سيارة اسعاف ايضا لقرية 
املرحوم جابر االحمد، مش����يرا الى ان كل الطلبات 
وجدت القبول والترحي����ب من قبل رئيس جمعية 

الهالل االحمر برجس البرجس.
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل 
االحمر برجس البرجس ان الكويت من الدول السباقة 
في املشاركة باملشاريع االنسانية في اندونيسيا اميانا 
بدورها في التواصل االنس����اني حول العالم ودعم 
اجلهود الدولية في مجاالت التنمية، السيما في املناطق 

التي تتعرض للكوارث الطبيعية واالنسانية.
وأضاف ان قرية الش����يخ جابر االحمد تقام في 
املنطقة التي دمرتها كارثة اعصار سوماني في عام 
2004 وحتتوي على 150 منزال اضافة الى مس����جد 
ومركز طبي، معربا عن بالغ شكره لتخصيص أرض 

لبناء مدرسة في قرية جابر.
وذكر البرج����س ان جمعية الهالل االحمر نفذت 
مشاريع عدة في اندونيسيا منها محطات تنقية مياه 
وإعادة البنية التحتية في املناطق املتضررة منذ كارثة 

سوماني والزالزل املتكررة التي تعرضت لها.

نواب: ندعم حملة »نبيه يتعالج«.. وإهمال دور الرعاية في متابعة عالج
أحد المسنين يبرز التردي والتدهور في الخدمات العامة للدولة

أحد املتهمني داخل املخفر، وتلك اجلرمية امتداد المتهان 
كرامة اإلنس����ان.  وأكد على ان مسؤولي الوزارة عليهم 
تقدمي الش����كر لكم النكم تعرفون قيمة اإلنسان بدال من 
توجيه اتهام لكم إلحالتكم إلى النيابة العامة، مؤكدا على 
أن نواب األمة املس����ؤولني عن ذلك امللف سيكونون أمام 
املتطوعني في تلك احلملة يدا بيد، مش����يرا إلى ان جناح 
احلملة س����يدعو املسؤولني في شتى وزارات الدولة إلى 

احترام آدمية اإلنسان.
من جانبه قال رئيس جمعية ذوي االحتياجات اخلاصة 
حتت اإلشهار ورئيس حملة »نبيه يتعالج« عايد الشمري: 
هذا املسن له قصة طويلة فبداية تعرفنا عليه كانت في 
رمضان املاضي عندما حاولت اإلدارة منعنا من الدخول 
علي����ه بعدة حجج أثناء زيارتنا لإلدارة، حيث أكد مدير 
اإلدارة أن املسن خطر لقيامه بالتهجم على أحد املشرفني 

بسكني حاد.
وأضاف، مدير اإلدارة أكد على أنه س����يخرج للعالج 
خالل أس����بوعني، إال أن رمضان مر وأتى العيد وعندما 
س����ألنا عن حالته قالوا لنا انه رافض العالج باخلارج، 
مش����يرا إلى أن وكيل القطاع قال ان لدي مختصني أكثر 

من املوجودين في مركز أنس.
وزاد الش����مري، فوجئنا مبؤمتر صحافي يقول فيه 
مسؤول اإلدارة اننا نريد من وراء إثارة قضية املسن رأس 
الوزير، ونؤكد له أننا نريد رأس الفساد الذي استشرى 
ف����ي إدارات الوزارة ولم يقتصر عل����ى التالعب في املال 

العام بل وصل إلى صحة اإلنسان.
واستعرض الشمري فيلما تلفزيونيا حكى من خالله 
قصة املعاناة التي واجهها املسن داخل دور الرعاية منذ 
أربع سنوات، مشيرا إلى أنه مت إجراء عملية له باخلطأ 
في 9 نوفمبر املاضي تس����ببت فيما يعانيه من تقرحات 

في قدميه. 
ومن جهته، أهاب احملامي خالد العوضي بأهمية استخدام 
أدب احلوار بني املس����ؤول واملواطن في مناقشة وطرح 
القضايا، مناديا بالتحرك الفعلي ملعاجلة املسن والنأي 
عن احللول الترقيعية والصمت والسيما أننا نعيش في 

مجتمع يتمتع بالدميوقراطية وحرية التعبير.

املبرح واالهانة في الش����ارع، ثم يب����رر عدد من قيادات 
الداخلية موقفهم بأن ما حدث ليس ضربا وإمنا هو مجرد 
نتيجة للتدافع، مس����تنكرا تعامل االجهزة الرسمية مع 

املواطنني بهذه الطريقة.
وتطرق للحديث ع����ن املواطن الذي تعرض للضرب 
املبرح املفضي إلى املوت والذي أرس����ل جثة هامدة إلى 
مستش����فى األحمدي من جراء التحقيق معه، مشيرا إلى 
ان هذا األسلوب املستخدم يعد امتهانا لكرامة اإلنسان، 
وطالب الطبطبائي احلكومة مبحاسبة املسؤولني والتكفل 

بعالج املواطنني في اخلارج.
وبدوره عبر النائب مسلم البراك عن راحته بوجود 
اهتمام شعبي حلالة هذا الرجل املسن، مشيرا إلى ان هذا 
اإلهمال لم يعد مستغربا بعدما امتهنت كرامة اإلنسان، 
واس����تخدم رجال الش����رطة الضرب الذي أدى إلى وفاة 

ومن جانبه، ثمن النائ����ب د.وليد الطبطبائي جهود 
القائمني على احلملة والناشطني في حقوق اإلنسان، مشيرا 
إلى أن املشاهد التي مت استعراضها حول قدمي املسن ال 
ميكن أن حتصل في دول����ة تتمتع بالرفاهية واخلدمات 

الصحية املناسبة.
وأضاف: لألسف بعض املسؤولني خانوا األمانة ولم 
يقوموا بالواجب اإلنساني وآثروا إخفاء اجلرمية عن أعني 

الرأي العام وحجبوا احلقائق.
وحمل الطبطبائي مدير دار املسنني والوكيل املساعد 

ثم الوزير مسؤولية اإلهمال في ملف املسن.
 وأشار إلى افتقار املجتمع إلى ثقافة حقوق اإلنسان 
والكرامة االنسانية التي تتميز بها املجتمعات األخرى، 
مستش����هدا بحادثة الصليبخات والتي تعرض فيها عدد 
من املواطنني والنواب الذين يحملون احلصانة للضرب 

والتضارب في األقوال.
وقال: اغتنم الفرصة كوني مسؤوال عن ملف املعاقني 
باإلشارة إلى أنه، حتى الساعة، احلكومة لم تنفذ القانون 
ولم تقدم أي مبادرة حقيقية لتعديل أي فتاوى تشريعية من 
وجهة نظرها وإمنا مجرد تعطيل ملصالح املعاقني وأولياء 
أمورهم، مشيرا إلى ان اللجنة البرملانية لذوي االحتياجات 
اخلاصة وجهت دعوة رسمية إلى النائب األول ورئيس 
الوزراء ووزير الدفاع باعتباره هو رئيس املجلس األعلى 
للمعاقني بشأن قانون املعاقني وبانتظار الرد والتفعيل 
احلقيق����ي للقانون من أجل الوصول إلى الغاية املرجوة 

في خدمة قطاع ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم.
واختتم حديثه باإلشارة إلى أن املوقف الذي تعرضت 
له احلملة كشف عن سوء اإلدارة احلكومية وليس القصور 

في تبني قضية املسن.

دعا أعضاء حملة »نبيه يتعالج« إلى محاسبة املسؤولني 
في وزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل وتشكيل جلنة 
برملانية للتحقيق في اإلهمال الذي أدى إلى إصابة مريض 

في قدمي وهو معرض لبترهما.
جاء ذلك خالل الندوة التي نظمتها عدد من جمعيات 
النفع العام بالتعاون مع قوى »11/11« حتت عنوان »إلى 
متى هذا االستهتار في دور الرعاية.. وما هو دور أعضاء 
مجل����س األمة؟« حول تداعيات منع أعضاء حملة »نبيه 
يتعالج« واألطباء املشاركني من زيارة املسن القابع في دور 
الرعاية التابع لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل وذلك 
بحضور عدد من النواب والناش����طني ورؤساء جمعيات 

النفع العام املعنية بذوي االحتياجات اخلاصة.
وأعلن املش����اركون عن تضامنهم مع أعضاء احلملة 
واستعدادهم لتبني قضية املسن، مشيرين إلى أن حقوق 
اإلنسان تشهد تراجعا ملحوظا في السنوات األخيرة مقارنة 
باألعوام املاضية حيث الضرب في الش����وارع والتعذيب 
املفض����ي إلى املوت في املخافر ومراكز التحقيق وغيرها 

من األمور املخالفة للقانون والدستور.
 ودعا رئيس جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة مبجلس 
األمة النائب علي الدقباسي املسؤولني في وزارة الشؤون إلى 
ضرورة التعاون مع مؤسسات املجتمع املدني واالستفادة 
من الطاقات واإلمكانيات والتحركات األهلية واسثمارها 

في نصرة املظلوم سواء كان مسنا او معاقا.
وثمن الدقباسي اجلهود املبذولة من قبل أعضاء حملة 
»نبيه يتعالج«، معتبرا التجربة التي عاش����تها احلملة 
مثاال للبر والتقوى. واستطرد بالقول: إن منع احلملة من 
زيارة املسن يكشف لنا جملة من احلقائق املثيرة للجدل 
أبرزها مدى التردي في قطاع دور الرعاية والتدهور في 

اخلدمات العامة للدولة.
وأعلن عن استعداده للتعاون مع احلملة ومتابعة هذا 
امللف على أعلى مس����توى، متسائال عن تصرف الوزارة 
بش����أن منع أعضاء احلملة واألطباء من زيارة املس����ن 
بذريعة أنه مصاب بإنفلونزا اخلنازير والسماح لوزير 
الش����ؤون االجتماعية والعمل باإلناب����ة والطاقم املرافق 
له بالدخول إلى النزيل األم����ر الذي يدل على التناقض 

خالل ندوة »إلى متى هذا االستهتار في دور الرعاية وما هو دور أعضاء مجلس األمة؟«

مسلم البراك خالل حديثه علي الدقباسي يلقي كلمته د.وليد الطبطبائي متحدثا


