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حسن: دور الرعاية أصبحت طاردة للموظفين لعدم وجود كادر مالي لهم

بشرى شعبان
اكد مدير ادارة رعاية املسنني علي حسن اهتمام 
وزارة الشؤون برعاية كبار السن ومختلف فئات 
ذوي االحتياجات اخلاصة، مشددا على ان الوزارة 
ال تدخر جهدا في مجال تقدمي افضل اخلدمات لكل 

املستفيدين من خدمات دور الرعاية.
وحتدث حس���ن خالل لقائه وف���دا من اجلمعية 
الكويتية حلقوق االنسان ووفدا من جمعية مقوم�����ات 
حقوق االنسان الذي زار ادارة رعاية املسنني ام������س 
عن انواع اخلدمات التي تقدمها االدارة لكبار الس����ن 
سواء في الرعاية االيوائية او املنزلية، موضحا ان 
االدارة تعمل وفق قوانني وانظمة وضعتها الدول�����ة 
خلدمة كبار السن كاشفا عن ان االدارة ال تستقبل 
في اخلدم���ة االيوائية اال املس���نني الذين ال يوجد 
لديه�����م معيل ومبوج���ب حكم قضائي يص����در 
ع�����ن محكم�����ة االحوال الشخصية استنادا لقانون 

املسني�����ن.

وبني حس���ن ان االدارة توفر اخلدمة االيوائي��ة 
ل� 38 مس���نا منهم 22 حال���ة كويتية منهم 18 حالة 
مدركة فقط، اما احلاالت غير املدركة والتي حتتاج 
لعناية طبية خاصة فهي تخضع ملتابعة ومعاجلة 

مركز التأهيل الطبي.
وتطرق الى اخلدمة املنزلية املتنقلة والتي تعمل 
في جميع احملافظات وتش���مل وفق آخر احصائية 
2600 حالة حيث اوضح ان هذه اخلدمة بدأ العمل 
بها منذ عام 1998 وهي قائمة على العمل التطوعي، 
حيث تساهم املبرات واجلمعيات اخليرية في الدعم 

املادي لها.
وقدم حسن شرحا تفصيليا ملواد قانون املسنني 
والالئحة التنفيذية، في رده على تساؤالت الوفد. 
مبينا ان ادارات دور الرعاية تعاني من نقص حاد في 
أعداد االخصائيني النفسيني واالجتماعيني، متمنيا على 
الوزارة املبادرة بتعيني هذه الفئة حلاجة الدور لها، 
مبررا النقص احلاد بعدم وجود كادر مالي وحوافز 

تشجع املواطنني للعمل في هذا القطاع، معتبرا ان 
غياب الك���وادر اخلاصة بالعاملني في دور الرعاية 
حولت القطاع الى قطاع ط���ارد للمواطنني، حيث 
يقوم الطلبة بالتدريب أثناء الدراسة في مؤسسات 
الرعاية االجتماعية وعند التخرج يفضلون العمل 
ف���ي وزارات الدولة األخرى لغياب احلوافز وكثرة 

املسؤولية.
وأشار حسن الى ان قطاع الرعاية قام مبخاطبة 
اجلهات املعنية ووزارة الش���ؤون رفعت املذكرات 
بشأن اعتماد كادر خاص للعاملني فيها لكن لألسف 
ل���م جتد آذانا صاغية ملطالبها احملقة وهذا أمر أدى 
الى حص���ول النقص الكبير ف���ي أعداد املختصني 

)النفسيني واالجتماعيني(.
وأكد حس���ن للوفد ان املسنني الذين يحتاجون 
للعالج تتم متابعتهم من قبل أطباء مركز التأهيل 
الطبي باالضافة الى وجود أطباء مناوبني على مدار 
الس���اعة في دور رعاية املس���نني )نساء ورجاال(، 

وال���ذي يحت���اج الى اجراء عملي���ة أو أي نوع من 
العالج اخلاص يتم نقله الى املستشفيات املتخصصة 
ويرافقه مم���رض وعامل خدمة نزيل باالضافة الى 

مشرف مختص.
وزاد: ان االدارة تعمل على مبدأ الشراكة االجتماعية 
وأبوابها مفتوحة جلميع املتطوعني وهناك تعامل 
مع العديد من اجلهات اخليرية التي تدعم أنشطة 

ادارة املسنني.
وأش���ار الى انه مت انش���اء مبن���ى جديد الدارة 
املسنني ذات مواصفات عاملية وهو األول من نوعه 
عل��ى مستوى الشرق األوسط بتبرع شخصي من 
مبرة الغنائم بكلفة 4 ماليني واالنتقال اليه سيتم 

قريبا.
وقد جال الوفد على أقسام رعاية املسنني اإليوائية 
واطلعوا على اخلدمات املقدمة وقد أكدت احملامية 
فوزية الشطي عضو الهيئة االدارية جلمعية حقوق 
اإلنسان ورئيسة جلنة الشكاوى ان الزيارة إلدارة 

املسنني لم تأت بناء على شكوى بل كانت بطلب من 
اجلمعية لالطالع على اخلدمات املقدمة للمس���نني. 
موضحة انه يرافقها في الزيارة عضو جلنة الشكاوى 
طاهر البغلي وتأتي في صلب عمل اجلمعية لالطالع 
على ما يقدم وإذا وجدنا أي نواقص أو س���لبيات 
جنلس مع املسؤولني ونعمل معا على معاجلة اخللل 
إذا وجد. موضحة ان الزيارة ستش���مل أيضا ادارة 

احلضانة العائلية لالطالع على أوضاع األيتام.
أما احملامي عادل الدمخ���ي في جمعية مقومات 
حقوق اإلنسان فأشاد مبا ش���اهده في دور رعاية 
املسنني، وأشار الى انه استمع الى شرح تفصيلي 

عن حاالت وأوضاعها الصحية.
ضم الوفد احملامية فوزية الشطي وطاهر البغلي 
من جمعية حقوق اإلنسان، ود.يوسف الصف�������ر 
نائب رئي���س جمعية حقوق اإلنس���ان واحملامي 
عبدال�ه الدمخي ومنى الوهيب من مقومات حقوق 

اإلنسان.

اإلدارة تقدم الخدمة اإليوائية لـ 38 مسنًا وترعى 2600 حالة بالخدمة المنزلية المتنقلة بدعم من العمل التطوعي والجمعيات والمبرات الخيرية

الزنكوي: توقعنا ربكة في البداية لكن االسـتعداد الجيد حال دون وجود أي شكاوى

أكد أنها تعاني من نقص شديد في أعداد االخصائيين االجتماعيين والنفسيين

نواف العدوانيالشيخة شيخة العبداهلل

محمد الكندري مكّرما إميان احلميدان

)سعود سالم( مسن يرحب بالوفد على طريقته  الوفد يستمع ألحد نزالء اإلدارة علي حسن يشرح للوفد عمل اإلدارة

)كرم ذياب(بدر الفرحان يتابع سير العمل مع أحد املراجعني اجلميع يلتزم بالدور دون تذمر للمرونة والسرعة في إجناز املعامالت 

الفرحان: المبنى الجديد إلدارة عمل العاصمة
على درجة عالية من التقنية ما يسهم في سرعة اإلنجاز

بشرى شعبان
ش����هد الي����وم األول للعمل 
في مبن����ى إدارة عمل العاصمة 
اجلديد إقباال غير مسبوق في 
اعداد املراجعني وكان الفتا اجناز 
املعامالت بسالس����ة ودون أي 
عقبات، وأبدى جميع املراجعني 
ارتياحهم ملا شاهدوه من حسن 

التنظيم.
»األنب����اء« زارت اإلدارة في 
أول يوم عمل في املبنى اجلديد 

وعادت وفي جعتها اآلتي.
البداية كانت مع مدير اإلدارة 
بدر الفرحان الذي أكد ان املوظفني 
قاموا بإجناز املعامالت بال عوائق 
ف����ي النظام ال����ذي مت نقله من 
اإلدارة القدمي����ة بتقنية عالية 
ومن دون أي خلل إلى مشروع 
ميكنة خدمات اجناز املعامالت في 
اإلدارة اجلديدة وارجع الفرحان 
سهولة ويسر قطاع العمل الى ان 
هذا املشروع على درجة كبيرة 
من التقنية بحيث س����اهم في 
سرعة نقل امللفات والبيانات الى 
االجهزة في املبنى اجلديد ومن 
ثم عدم تعطيل اجناز معامالت 

املراجعني.
واضاف ان املوظفني تقبلوا 
العمل ف���ي املبنى اجلديد بكل 

جلنة العمالة.
وتابع الفرحان اما صالة رقم 
3 فحددنا من 1 إلى 3 الستقبال 
معام����الت ذوي االحتياج����ات  
اخلاصة ومن 4 الى 7 اقس����ام 
تبس����يط وحتديث وتسجيل 
البيانات ومن 10 إلى 18 بيانات 
اصح����اب االعمال ومن 8 الى 9 

للجنة منازعات العمل.
م����ن جانب����ه، ق����ال رئيس 
قسم حتويل االقامات ورئيس 
العمل ومراقب  قسم تصاريح 
االستخدام بالوكالة بدر الزنكوي 
توقعنا ان حتدث ربكة في العمل 
في أول يوم م����ن االنتقال إلى 
املبنى اجلديد لكن ما حدث كان 
عكس توقعاتنا وقمنا بعملنا 
دون أدن����ى مش����اكل تذكر مع 

املراجعني.
كما أبدى املندوب زكي عمر 
ارتياحه ملا ش����اهده من حسن 
التنظيم والسرعة في االجناز 
وقال النظام حلو إن شاء اهلل يتم 
تطبيق هذا النظام على جميع 

ادارات العمل.
اما محمود عمرو مندوب فقال 
اليوم العمل مختلف كنا متوقعني 
ان نتأخر وحتدث ربكة لكن كل 

شيء ماشي بالنظام.

س���هولة وارتياح، مشيرا الى 
مالءمة املبن���ى للعمل مقارنة 
ال���ذي لم يكن  القدمي  باملبنى 
مناسبا الفتا الى وجود بعض 
العوائق البسيطة جراء االنتقال 
الى املبنى اجلديد وسيتم تالفيها 
خالل ايام قليلة، مشيرا الى ان 
اخلدمات س���يتم تقدميها على 
احسن ما يكون، متمنيا ان يتم 
نقل جمي���ع ادارات العمل الى 
املباني اجلديدة التي ستخصص 
لها في القريب العاجل، مشيرا 
الى ان ذلك سيسهل اجناز جميع 
املعامالت وسيؤدي إلى استقرار 

سوق العمل.
واكد ان ادارة عمل محافظة 
العاصم���ة بدأت ف���ي تطبيق 
سياس���ة املوظف الشامل بعد  
االنتقال ال���ى املباني اجلديدة 

الذي تتوافر فيها التقنية الالزمة 
الجناز املعامالت، مشيرا الى انه 
ال توجد اي عرقلة في تطبيق 
النظام في االدارة اجلديدة نظرا 
العمل قب���ل االنتقال  لتجربة 

بأسبوع وجناح التجربة.
الفرحان اصحاب  وناش���د 
العم���ل واملندوب���ني االلتزام 
بالتعليمات عند مراجعة االدارة 
ودعا املراجعني خصوصا فيما 
يتعلق باالمتناع عن التدخني، 
مش���يرا الى ان ع���دم التدخني 
يعب���ر عن تص���رف حضاري 
على اجلميع االلتزام به حتى 
ال يعرض���وا انفس���هم الى أي 
عقوبات قد  تصل إلى حد وقف 
اجناز معامالتهم، الفتا الى انه 
مت التنبيه كذلك على املوظفني 
باالمتناع عن التدخني وفي حال 

عدم االلتزام فس���تتم احالتهم 
إلى التحقيق.

ان  الى  الفرحان  هذا واشار 
اإلدارة حرصت على تقس����يم 
صاالت املراجعني مبا يس����اهم 
في تسهيل االجناز على املوظف 
واملراج����ع ومتت حتديد صالة 
رقم 11، ارقام الكونتر من 1 إلى 
3 للعمالة املقدرة ومن 4 إلى 7 
تصاري����ح العمل ومن 8 إلى 15 
جتديد وصدور إذن عمل ألول 

مرة.
اما صالة رقم 2 كونتر رقم 
؟؟؟ لرئيس قسم تقدير االحتياج 
وكونت����ر 2 و3 لتحديث املهنة 
بقس����م تقدير االحتياج، رقم 4 
موعد كشف لنفس القسم، ومن 
5 إلى 14 قسم االلغاء والتحويل 
و6 إلى 18 استقبال تسلم طلبات 

»األنباء« رصدت انطالق العمل بسالسة في أول يوم عمل بالمبنى

كاونتر خاص لبالغات التغيب والشكاوى
أكد الفرحان انه في صالة رقم 3 مت حتديد 
كاونترات جانبية رق���م 1 إلدارة التفتيش، 
وتختص بتسلم كشوفات الرواتب، بينما مت 
تخصيص رقم 2 ألصحاب األعمال واملندوبني، 

مبا يتعلق بالتفتيش.
أم���ا رق���م 3 فمخصص لتس���لم بالغات 
التغيب والش���كاوى العمالي���ة تابع الدارة 

عالقات العمل.
العدواني: نادي المعاقين صرح وطني

االنشطة الرياضية والثقافية 
واالجتماعية والرعاية النفسية 
املتخصصة التي يقدمها لهذه 
الفئة من الكوادر الوطنية مشيدا 
بالدعم الال محدود الذي تقدمه 
رئيسة النادي الفخرية الشيخة 

شيخة العبداهلل اخلليفة.

م���ن جهت���ه اك���د ن���واف 
العدواني ان مبادرته بتكرمي 
الالعب���ني املعاق���ني تأتي الن 
الن���ادي الرياض���ي للمعاقني 
يعتبر صرحا رياضيا تربويا 
اندم���اج املعاق  يس���اهم في 
في املجتم���ع وذلك من خالل 

ألبانيا د.ليري بريش����ا، وحضر 
حفل التوقيع الذي أقيم يوم امس 
في مقر مركز الكويت للتوحد نائب 
األمني الع����ام للمصارف الوقفية 
محمد اجلالهمة، كما ش����ارك في 
احلفل عدد من مسؤولي األمانة 

واملؤسسة. 
وق����ال اجلالهمة في تصريح 
للصحافيني ان هذا التوقيع يأتي 
على هامش زيارة د.ليري والوفد 
املرافق لها للكويت حلضور حفل 
افتتاح املقر الدائم ملركز الكويت 
للتوحد، مش����يرا الى انه سيتم 
مبوجب هذه االتفاقية تقدمي دعم 
مالي مببلغ وقدره 250 ألف يورو 
كمساهمة من األمانة في مشروع 
انش����اء مركز ألطفال التوحد في 
ألباني����ا، كما تتضم����ن بنودها 
تبادل اخلب����رات واخلدمات بني 

اجلانبني.

التعاون مع اجلميع في  جسور 
سبيل دعم مسيرة اخلير والنماء 
وسعيها لتلبية حاجات املجتمع 
وش����رائحه ومتطلباته لتشمل 
جميع نواحي احلياة االنسانية. 
الكندري  وش����كرت احلمي����دان 
والوف����د املرافق، حيث قام الوفد 
الزائر بتكرمي كل من األمني العام 
باإلنابة احلميدان ونائب األمني 
الع����ام للمصارف الوقفية محمد 
ادارة االعالم  اجلالهمة ومدي����ر 

والتنمية الوقفية حمد املير. 
م����ن جه����ة أخ����رى، أبرمت 
األمانة العام����ة لألوقاف اتفاقية 
دعم ومتويل مع مؤسسة أطفال 
ألبانيا وممثل األمانة � األمني العامة 
باإلنابة إميان احلميدان، فيما مثل 
املؤسس����ة حرم رئيس مجلس 
وزراء جمهورية ألبانيا ورئيسة 
مجل����س ادارة مؤسس����ة أطفال 

الفخري  الرئيس  توجهت 
للن���ادي الكويت���ي الرياضي 
الش���يخة ش���يخة  للمعاقني 
العبداهلل بالشكر لرجل االعمال 
نواف العدواني على مبادرته 
لدعم وتكرمي الالعبني املعاقني 
احلاصلني عل���ى اجنازات في 
جميع االلعاب الرياضية خالل 
املوس���م الرياضي 2011/2010 
وذلك من خالل حفل س���يقام 

مساء غد في مقر النادي.
وقالت العبداهلل في تصريح 
صحافي: باس���مي ونيابة عن 
الالعبني اتوجه بالش���كر الى 
نواف العدواني على مبادرته 
الطيبة التي تدل على اهتمام 
رجال األعمال باخوانهم وأبنائهم 
الرياضيني بصفة عامة وابنائهم 

في النادي بصفة خاصة.

أكدت أمني عام األمانة العامة 
لألوقاف باإلنابة إميان احلميدان ان 
األمانة تعمل منذ تأسيسها على ان 
يكون لها دور فاعل في التنسيق 
الرس����مية واألهلية  مع اجلهات 
في اقام����ة مش����روعات تنموية 
حتقق شروط ومقاصد الواقفني 
وتس����اهم في تلبية احتياجات 
املجتمع بجميع شرائحه. وقالت 
احلميدان خالل استقبالها وكيل 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
محمد الكندري ومدير ادارة التأهيل 
املهني حمد اخلالدي يرافقهما وفد 
من ادارة التأهيل املهني للمعاقني 
لتكرمي القائمني على األمانة على 
ما يقدمونه من دعم بحضور نائب 
األمني الع����ام للمصارف الوقفية 
محم����د اجلالهمة ومدي����ر ادارة 
االعالم والتنمية الوقفية حمد املير 
ان األمانة العامة لألوقاف سعت 
في طريق اس����تمرارية التطوير 
ومواكبة احتياجات املجتمع احمللي 
ما أسفر عن ذلك توطيد عالقات 
التعاون املتميز والعمل املشترك 
بني األمانة واألجهزة الرس����مية 

واألهلية.
من جانبه، أشاد وكيل وزارة 
الش����ؤون االجتماعي����ة والعمل 
الفاعل  بال����دور  الكندري  محمد 
الذي تق����وم به األمان����ة العامة 
لألوقاف ومجهوداتها الكبيرة لدعم 
االحتياجات التي متس متطلبات 
احلياة الكرمية في املجتمع ومد 

الكندري: دور فاعل لـ»أمانة األوقاف« 
في خدمة جميع شرائح المجتمع

العبداهلل أشادت بمبادرته لتكريم أصحاب اإلنجازات غدًا

»األمانة« قّدمت 250 ألف يورو إلنشاء مركز للتوحد بألبانيا


