
ــــي الــــســــادســــة مــن  ُيـــخـــتـــتـــم فـ
األول  املـــلـــتـــقـــى  الـــــيـــــوم  ــاء  ــ ــــسـ مـ
لــلــمــهــنــدســن الــشــبــاب حــديــثــي 
ــلـــى مـــســـرح  الــــتــــخــــرج، وذلـــــــك عـ
املكتبة الوطنية، برعاية رئيس 
ــيـــة  ــنـــدسـ ــــب الـــهـ ــاتـ ــ ــكـ ــ اتــــــحــــــاد املـ
الكويتية  االســتــشــاريــة  والــــدور 

املهندس بدر السلمان.
رعــــايــــة  إن  الــــســــلــــمــــان  وقــــــــــال 
»االتـــــحـــــاد« لـــهـــذا املــلــتــقــى تــؤكــد 
حــرصــه عــلــى اســتــقــطــاب العمالة 
الوطنية ودعم تأهيلها لالنخراط 
والـــعـــمـــل فـــي الـــقـــطـــاع الــهــنــدســي 
الــخــاص الــــذي يــحــتــاج ملــزيــد من 
الـــكـــفـــاءات الــهــنــدســيــة الــكــويــتــيــة، 
مــضــيــفــا »ملــســنــا الــحــاجــة املــاســة 
الستقطاب  الفعاليات  هــذه  ملثل 
الــشــبــاب وتــمــكــيــنــهــم وتــأهــيــلــهــم 
الريادة  لتحقيق  األمثل،  بالشكل 
ــنــــدســــن حـــديـــثـــي  ــهــ وتــــــزويــــــد املــ
ــارات عــدة  ــهـ الــتــخــرج بـــــأدوات ومـ
تــمــكــنــهــم لـــالنـــخـــراط فـــي الــقــطــاع 

الخاص«.
تصريح  في  السلمان،  ولفت 
»دعـــــــــم  أن  إلــــــــــــى  صـــــــحـــــــافـــــــي، 
مع  يــنــســجــم  للملتقى  االتـــحـــاد 
يــكــون  أن  فــــي  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه 
لــلــمــكــاتــب الــهــنــدســيــة والــــــدور 
الـــكـــويـــتـــيـــة دور  ــة  ــاريــ ــتــــشــ االســ
ريادي في تحقيق التنمية التي 
تــنــشــدهــا الـــدولـــة، والـــتـــي أولـــت 
الــخــاص دورا محوريا  الــقــطــاع 
في تحقيقها«، مشيدا ببرنامج 
البحت  االكــاديــمــي  غير  امللتقى 

والـــذي تضمن عــروضــا ألعمال 
وخبرات كويتية شابة، نجحت 
ــــراق الـــعـــمـــل بــالــقــطــاع  ــتـ ــ ــي اخـ فــ
الخاص وأنشأت تجارب مميزة 

بسوق العمل. 

ــة  ــاركــ ــشــ مــ أن  الـــــــــى  وأشـــــــــــــار 
بـــرنـــامـــج إعــــــادة هــيــكــلــة الــقــوى 
الـــعـــامـــلـــة والـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي 
بــــالــــدولــــة ومــــؤســــســــة الـــكـــويـــت 
للتقدم العلمي في هذا امللتقى، 
يؤكد ان املخرجات والتوصيات 
الــــتــــي ســـيـــخـــرج بـــهـــا ســتــكــون 
االستمرار  مــن  للحد  قيمة  ذات 
ــاع اعــــــداد املــهــنــدســن  ــفــ فـــي ارتــ
بقوائم االنتظار على الوظائف 

الحكومية. 
ــن أمـــل  ــ وأعـــــــــرب الـــســـلـــمـــان عـ
ــة والــــــــدور  ــيـ ــنـــدسـ ــهـ ــب الـ ــاتــ ــكــ املــ
االســتــشــاريــة الــكــويــتــيــة فـــي أن 
تتوافر قاعدة بيانات املشاركن 
ــقـــى، ووضــــعــــهــــا أمــــام  ــتـ ــلـ فــــي املـ
ــاب املـــكـــاتـــب الــهــنــدســيــة  ــحــ أصــ
واحتياجات  شواغر  اي  لتلبية 
ــنـــدســـن املـــــواطـــــنـــــن فــي  ــهـ ــمـ ــلـ لـ

املشاريع العامة والخاصة. 

السلمان: ندعم تأهيل العمالة الوطنية للقطاع الخاص

اليوم ... اختتام امللتقى األول 
للمهندسني حديثي التخرج

كــــشــــفــــت وزيــــــــــــــرة الــــــشــــــؤون 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل وزيـــــرة 
الـــدولـــة لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة 
الـــصـــبـــيـــح، أن »صـــنـــدوق  هـــنـــد 
سيتوجه  التعاونية  املــشــاريــع 
ــم فــــئــــات  ــ ــدعــ ــ ــبــــل لــ ــقــ ــتــ ــي املــــســ ــ ــ فـ
االعـــاقـــة واملــســنــن لفتح مــراكــز 
أوقات  لقضاء  ومنتجعات  لهم 
نـــهـــارهـــم كـــلـــه، مـــع امــكــانــيــة أن 
ــاك إيـــــــــــواء«، مــبــيــنــة  ــنــ ــكــــون هــ يــ
أن »ذلــــــك حـــتـــى نــعــطــي الــبــعــد 
املــجــتــمــعــي الــحــقــيــقــي الهــتــمــام 
املجتمع بـأكلمة، من تعاونيات 
أو مــجــتــمــع مــدنــي أو حــكــومــة، 
فـــي خـــدمـــة ذوي االحــتــيــاجــات 
الــخــاصــة بــاخــتــالف اعــاقــاتــهــم 
الذهنية أو السمعية والبصرية 

وغيره«.
وقالت الصبيح، على هامش 
حفل افتتاح مبنى مركز الكويت 
الـــتـــعـــاونـــي لــلــتــوحــد لــلــتــأهــيــل 
املــهــنــي ورعــايــة الــشــبــاب، الــذي 
أقيم برعاية وزيــر الــعــدل وزيــر 
ــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة  األوقـ
ــــي،  ــــاسـ ــفـ ــ ــعـ ــ الـــــــدكـــــــتـــــــور فـــــهـــــد الـ
أمـــس، قــالــت إن »مــركــز الكويت 
اتحاد  من  بتبرع  أقيم  للتوحد 
الجمعيات التعاونية، وهذا هو 
ألنه  الحقيقي  املجتمعي  البعد 
التوحد  أطــفــال  جميع  سيخدم 
في الكويت والـــدول املــجــاورة«، 
إلــــى ان »فــيــمــا يخص  مــشــيــرة 
ــال الـــتـــوحـــد فـــــإن الــكــويــت  ــفــ أطــ
خـــطـــت خــــطــــوات مــتــقــدمــة جـــدا 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم الــعــربــي 
حــيــث لــديــهــا األبــــحــــاث وتــوفــر 
الفئة  لهذه  االحتياجات  جميع 
العزيزة على قلوبنا«. وأشادت 
ــمـــازج الـــبـــعـــديـــن الــتــعــاونــي  ــتـ بـ
بجمعيات  ممثال  واالجتماعي 
الــتــوحــد واالعـــاقـــة والــحــكــومــة، 

ــم فــــي الـــقـــريـــب  ــتـ مــتــمــنــيــة أن يـ
الــعــاجــل افــتــتــاح مـــراكـــز أخـــرى 

إلعاقات مختلفة.
من جانبه، قال ممثل الوزير 
لألمانة  العام  األمن  العفاسي، 
صقر  باإلنابة  لألوقاف  العامة 
الـــصـــرِح  ــاري، إن »هــــــذا  الــــســــجــ
الـــشـــامـــِخ الــــذي نــفــتــتــحــه الــيــوم 
 نــحــو توسيع 

ً
 انــطــالقــة

َ
لــيــكــون

ــي  ــ ــانــ ــ ــســ ــ ــل اإلنــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ قــــــــاعــــــــدة الــ
العمل  بيئة  وتطوير  والخيري 
املــــنــــاســــبــــة لــــكــــافــــة الـــعـــامـــلـــن 
املؤسسة  هــذه  فــي  واملتطوعن 
االجتماعية اإلنسانية الرائدة«، 
مشيدا بفكرة الدكتورة سميرة 
الــــســــعــــد فــــــي تــــأســــيــــس مـــركـــز 
الكويت للتوحد كمشروع وقفي 

ســاهــم فـــي تــعــزيــز دور الــوقــف 
في خدمة املجتمع، وشجع أهل 
الكويت على العمل الخيري في 
وخاصة  املعاقن  رعــايــة  مجال 

فئة التوحد.
ان  الـــــــســـــــجـــــــاري  وأضــــــــــــــــاف 
ــيــــس مـــركـــز  ــأســ ــرة ذلـــــــك تــ ــ ــمــ ــ »ثــ
 1994 عــام  في  للتوحد  الكويت 
بـــمـــســـاهـــمـــة األمـــــــانـــــــة الـــعـــامـــة 
وأهل  التربية  ووزارة  لألوقاف 
الخير الكرام، ثم تال ذلك افتتاح 
مبنى مركز الكويت للتوحد في 
عام 2011، والذي أصبح صرحًا 
إنسانيًا علميًا نفخر به محليًا 
ــقـــصـــده الــــزائــــرون  وعـــاملـــيـــًا، ويـ
لنقل  املعمورة  أنحاء  من شتى 
في  الفريدة  الكويتية  التجربة 

رعاية هذه الفئة«.
رئيسة  أشـــادت  مــن جانبها، 
النسوية  الفيصلية  الجمعية 
ــرة فـــهـــدة بــنــت  ــ ــيـ ــ ــي جـــــدة األمـ فــ
»جهود مركز الكويت  سعود، بـ
ــه عـــربـــيـــا فــي  ــ ــادتـ ــ لــلــتــوحــد وريـ
تــقــديــم الـــخـــدمـــات املــبــنــيــة على 
أســـس علمية تــأتــي مــن حــرص 
ــــات  ــهـ ــ ــــجـ ــه والـ ــيــ ــلــ ــــن عــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
الـــداعـــمـــة لـــه لــتــقــديــم الــخــدمــات 
بأفضل  والــتــربــويــة  التعليمية 
صــــــــورهــــــــا«. وقــــــالــــــت »فــــــــي كــل 
مــــرة نـــأتـــي بـــدعـــوة كــريــمــة من 
ــاح مــبــنــى جــديــد  ــتـ ــتـ ــز الفـ ــركــ املــ
لــخــدمــة  أو  عـــلـــمـــي  ــر  ــمـ ملـــؤتـ أو 
مهنية وتأهيلية مما يدل على 
املقدمة من  الخدمة  التطور في 

املـــركـــز والـــــذي يــعــود بــالــفــائــدة 
عــلــى أطـــفـــال وشـــبـــاب الــتــوحــد 

وأهاليهم«.
وأكـــــدت آل ســـعـــود، ان »هـــذه 
الجهود جعلت من مركز الكويت 
للتوحد معلما علميا بارزا على 
مــســتــوى الــعــالــم الــعــربــي حيث 
ــلـــصـــن مــن  ــخـ أتـــــــت بــــجــــهــــود املـ
أبــنــاء وبــنــات الــكــويــت الشقيقة 
وفي مقدمتهم الدكتورة سميرة 
الكبير  الفضل  لها  التي  السعد 
بعد الله على الكثير من املراكز 
الخليجية والعربية، ونحن في 
جــدة نفخر بأنها أسست معنا 

مركز جدة للتوحد«.
وتــابــعــت، »نــحــن نــعــي حجم 
املــشــكــلــة خــاصــة بــتــزايــد أعـــداد 
املــصــابــن بــالــتــوحــد عــامــا بعد 
نــحــتــاج ملثل  عـــام مــمــا يجعلنا 
هـــــــذه املــــــراكــــــز املــــتــــقــــدمــــة الـــتـــي 
تــــســــاعــــد فـــــي تــــوجــــيــــه طــــاقــــات 
ــد وامـــكـــانـــاتـــهـــم  ــتـــوحـ شـــبـــاب الـ
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــتـــنـــمـــيـــة قـــدر 

استطاعتهم في كل مجال«.
وزارة  وكــــيــــل  قــــــال  بـــــــــــدوره، 
الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة والــعــمــل 
الكويت  سعد الخراز إن »مركز 
الــتــعــاونــي لــلــتــوحــد والــتــأهــيــل 
ــاب  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــــي ورعـــــــــايـــــــــة الـ ــنــ ــ ــهــ ــ املــ
يحتضن بــن أركــانــه عــدد 150 
من أبنائنا من مصابي التوحد 
والـــذيـــن تــتــجــاوز أعــمــارهــم 21 
 6600 تبلغ  مساحة  على  عــامــا 
متر مربع بتكلفة تقدر بمليون 
ــــف  ــــن ألـ ــسـ ــ ــمـ ــ ــة وخـ ــئــ ــمــ ــعــ ــبــ وســ
ــدا أنــــه »ســيــكــون  ــؤكـ ديــــنــــار«، مـ
ــة ومـــمـــيـــزة في  ــعـ لـــه بــصــمــة رائـ
ليواكبوا  وتــدريــبــهــم  تأهيلهم 
معترك الحياة وعالمة مضيئة 
ــي مـــســـيـــرة الـــعـــلـــم واملـــعـــرفـــة  ــ فـ
والـــتـــنـــمـــيـــة واالبــــــــــداع ملــصــابــي 
مرض التوحد ومكانا رائدا في 
الدولة يقوم بخدمة تلك الفئة«.

وزيرة الشؤون كشفت عن توجه صندوق املشاريع التعاونية املستقبلي لدعم الفئتني

|كتب ناصر المحيسن|

ني
ّ
منتجعات ومراكز إيواء للمعاقني واملسن

لــذوي  أمــل«  »إشــراقــة  مهرجان  أقيم  التوالي  على  السادسة  للسنة 
أمــس، تحت عنوان »معا نبني  الخاصة  الهمم من ذوي االحتياجات 
يــنــدرج تحت باقة مــبــادرات »نحن نهتم« للمسؤولية  األمـــل«، والـــذي 
االجــتــمــاعــيــة فــي الــشــركــة الــتــجــاريــة الــعــقــاريــة، تــحــت رعــايــة الــرئــيــس 
الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقن الشيخة شيخة العبدالله.

»هدفنا  إن  معرفي،  عبدالفتاح  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  وقــال 
الهمم وتأمن ما يضمن لهم مستقبال أفضل، ولذلك  خدمة أصحاب 
نسلط الضوء على مهاراتهم وإبداعاتهم الحرفية والفنية والرياضية 
التي تعمل على دمــج طاقاتهم  السبل  في هــذا املهرجان، لندعم كافة 
في املجتمع«، مبينا أن »الشركة التجارية تدرك أهمية مشاركة القطاع 
الـــخـــاص وتــعــاونــه مـــع الــقــطــاع الـــعـــام، وانــطــالقــا مـــن تــطــبــيــق مــبــادئ 
حوكمة الشركات، خصصنا ملبادرات مسؤوليتنا االجتماعية عنوان 

)نحن نهتم(«.
وأشــاد معرفي بــدور املدرسن واملــدرســات الذين يهتمون بتطوير 

مهارات األطفال والشباب من ذوي الهمم.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت شــيــخــة الــعــبــدالــلــه إن »شـــعـــب الــكــويــت يبحث 
بــاســتــمــرار عــن الــعــمــل اإلنــســانــي، وهــــذا مــا أراه بنفسي مــن حضور 
أبنائنا من ذوي الهمم وذويهم وحضور رعاة هذا املهرجان، الكويت 
دولة يحفظها الله بأعمالها الخيرية واإلنسانية، فكيف إذا كانت هذه 
نــا املــعــاقــن« مبينة أن »الــلــه قــد حبانا بحكومة  األعــمــال تشمل أبــنــاء
ومجلس وشعب متكامل، متعاضد، متحاب ومترابط، ولذلك الكويت 
مميزة، وهي القبة الكبيرة التي نستظل بظلها والخيمة التي تحوينا 

جميعا«.
مــن ناحيته، قــال الــدكــتــور نــادر معرفي »6 ســنــوات ومــا زلنا نقدم 
ونبني معا األمــل ونشارككم الفرحة، وال يخفى على أحد أن الخدمة 
املجتمعية املقدمة من األفراد واملؤسسات وجمعيات النفع العام، هي 

واجب وطني أساسي، جبل عليه الشعب الكويتي على مر العقود«.

للسنة السادسة وتحت عنوان »معًا نبني األمل«

| كتبت شهد المحاميد |

»إشراقة أمل« واكب إبداعات ذوي الهمم

قت 
ّ

الصبيح: الكويت حق
خطوات متقدمة جدًا 

عربيًا لتوفير احتياجات 
أطفال التوحد

الخراز: مركز الكويت 
التعاوني للتوحد يحتضن 

150 من املرضى الذين 
تتجاوز أعمارهم

 21 عامًا

بدر السلمان

قص شريط االفتتاح  

هنوف الحميدي

أطفال شاركوا في الحفل

... ومكرمًا العبدالله  

حضور حاشد في املهرجان 

ــة  ــ ــمــ ــ ــاطــ ــ احــــــــتــــــــفــــــــل مــــــــــركــــــــــز فــ
التخصصي بعيد االم واألسبوع 
حــيــث  داون،  ملـــتـــالزمـــة  الـــعـــاملـــي 
ــاتــــهــــم  اســــتــــقــــبــــل األطــــــــفــــــــال أمــــهــ
ومفعمة  مؤثرة  بأجواء  بالورود 
نشاطات  تلتها  واألمــــل،  بــالــحــب 
متعددة منها تحضير الحلويات 
وخبزها وتقديم بطاقات التهنئة 

ألمهاتهم.
ــــت اســـــتـــــشـــــاري طــب  ــهـ ــ ــــوجـ وتـ
األطـــفـــال الـــتـــطـــوري املـــديـــر الــعــام 
ــة الــــتــــخــــصــــصــــي  ــ ــمــ ــ ــاطــ ــ ملـــــــركـــــــز فــ
الــــــدكــــــتــــــورة فــــاطــــمــــة الــــعــــوضــــي 
ــبــــة، بــــأحــــر الـــتـــمـــنـــيـــات  ــنــــاســ بــــاملــ
لجميع أمــهــات الــكــويــت والــعــالــم 
الـــصـــحـــة  دوام  ــم  ــ ــهـ ــ لـ مـــتـــمـــنـــيـــة 

والعافية و املحبة واألمل.
ــة  ــمـ ــاطـ فـ ــز  ــ ــركــ ــ مــ ان  ــت  ــ ــ ــوهـ ــ ــ ونـ
الــتــخــصــصــي الــكــائــن فــي منطقة 
الــرابــع، والــذي  الــدائــري  الساملية 
يـــوفـــر   2007 عــــــام  ــاحـــه  ــتـ ــتـ إفـ ــم  ــ تـ
خدمات مميزة للمرضى في عدة 
تـــخـــصـــصـــات طـــبـــيـــة وبــــاألخــــص 
ــطـــــوري«، ملــــا لــــه مــن  ــتـــ »الــــطــــب الـــ

ــال  ــفـ اهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة لـــخـــدمـــة األطـ
ذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة في 
الــخــاص حيث ان عيادة  الــقــطــاع 
الــطــب الــتــطــوري لــالطــفــال تعني 
بــتــشــخــيــص وتــقــيــيــم والـــتـــدريـــب 
ــاعــــي لـــألطـــفـــال  ــمــ ــــردي والــــجــ ــفــ ــ الــ
ذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة من 
اجــــل مــســاعــدتــهــم لــلــتــغــلــب على 
الــصــعــوبــات الــتــي يــعــانــون منها 

وتــــحــــســــن مــــســــتــــوى قــــدراتــــهــــم 
وأدائهم العلمي.

وخـــتـــمـــت الـــعـــوضـــي حــديــثــهــا 
بمقولة إلغناسيو استرادا مدير 
فــي مؤسسة جــوردن  املنح  إدارة 
وبيتي مور »إن لم يستطع الطفل 
الـــتـــي نعلمه  بــالــطــريــقــة  الــتــعــلــم 
ــا يـــجـــب أن نــعــلــمــه  ــمـ ــا، فـــربـ ــهـ ــيـ فـ

بالطريقة التي يتعلم بها«.

مركز فاطمة التخصصي احتفل 
بعيد األم واليوم العاملي لـ »داون«
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)تصوير بسام زيدان( معرفي متوسطًا والعبدالله املشاركني في املهرجان 

)تصوير سعد هنداوي( الصبيح واألميرة فهدة آل سعود  

عبدالفتاح معرفي مكرمًا نادر معرفي


