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وزيرة الشؤون كشفت عن توجه صندوق املشاريع التعاونية املستقبلي لدعم الفئتني

ّ
منتجعات ومراكز إيواء للمعاقني واملسنني
|كتب ناصر المحيسن|

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة والـ ـعـ ـم ــل وزي ـ ــرة
ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون االق ـت ـصــاديــة
ه ـن ــد ال ـص ـب ـي ــح ،أن «صـ ـن ــدوق
املـشــاريــع التعاونية سيتوجه
ف ـ ـ ــي املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ل ـ ــدع ـ ــم فـ ـئ ــات
االع ــاق ــة واملـسـنــن لفتح مــراكــز
لهم ومنتجعات لقضاء أوقات
ن ـه ــاره ــم ك ـل ــه ،م ــع ام ـكــان ـيــة أن
يـ ـك ــون هـ ـن ــاك إي ـ ـ ـ ـ ــواء» ،مـبـيـنــة
أن «ذلـ ـ ــك ح ـت ــى ن ـع ـطــي ال ـب ـعــد
املـجـتـمـعــي الـحـقـيـقــي الهـتـمــام
املجتمع بـأكلمة ،من تعاونيات
أو مـجـتـمــع مــدنــي أو حـكــومــة،
ف ــي خ ــدم ــة ذوي االح ـت ـيــاجــات
ال ـخــاصــة بــاخ ـتــالف اعــاقــاتـهــم
الذهنية أو السمعية والبصرية
وغيره».
وقالت الصبيح ،على هامش
حفل افتتاح مبنى مركز الكويت
ال ـت ـع ــاون ــي ل ـل ـتــوحــد لـلـتــأهـيــل
املـهـنــي ورعــايــة الـشـبــاب ،الــذي
أقيم برعاية وزيــر الـعــدل وزيــر
األوقـ ــاف وال ـش ــؤون اإلســالمـيــة
ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــور فـ ـ ـه ـ ــد ال ـ ـع ـ ـفـ ــاسـ ــي،
أم ــس ،قــالــت إن «مــركــز الكويت
للتوحد أقيم بتبرع من اتحاد
الجمعيات التعاونية ،وهذا هو
البعد املجتمعي الحقيقي ألنه
سيخدم جميع أطـفــال التوحد
في الكويت وال ــدول املـجــاورة»،
م ـش ـيــرة إلـ ــى ان «ف ـي ـمــا يخص
أط ـ ـفـ ــال الـ ـت ــوح ــد ف ـ ــإن ال ـكــويــت
خ ـط ــت خـ ـط ــوات م ـت ـقــدمــة ج ــدا
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم الـعــربــي
ح ـيــث لــدي ـهــا األبـ ـح ــاث وتــوفــر
جميع االحتياجات لهذه الفئة
العزيزة على قلوبنا» .وأشادت
ب ـت ـم ــازج ال ـب ـع ــدي ــن ال ـت ـعــاونــي
واالجتماعي ممثال بجمعيات
ال ـتــوحــد واالع ــاق ــة والـحـكــومــة،

ّ
الصبيح :الكويت حققت
خطوات متقدمة جدًا
عربيًا لتوفير احتياجات
أطفال التوحد
(تصوير سعد هنداوي)

الصبيح واألميرة فهدة آل سعود

الخراز :مركز الكويت
التعاوني للتوحد يحتضن
 150من املرضى الذين
تتجاوز أعمارهم
 21عامًا

قص شريط االفتتاح

م ـت ـم ـن ـيــة أن ي ـت ــم فـ ــي ال ـق ــري ــب
ال ـعــاجــل اف ـت ـتــاح م ــراك ــز أخ ــرى
إلعاقات مختلفة.
من جانبه ،قال ممثل الوزير
العفاسي ،األمن العام لألمانة
العامة لألوقاف باإلنابة صقر
ـرح
الـ ـسـ ـج ــاري ،إن «هـ ـ ــذا الـ ـص ـ ِ
ـخ الـ ــذي ًنـفـتـتـحــه ال ـيــوم
ال ـش ــا َم ـ ِ
ل ـي ـكــون ان ـطــالقــة نـحــو توسيع
قـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة ال ـ ـع ـ ـم ـ ــل اإلن ـ ـس ـ ــان ـ ــي
والخيري وتطوير بيئة العمل
امل ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ل ـ ـكـ ــافـ ــة الـ ـع ــامـ ـل ــن
واملتطوعن فــي هــذه املؤسسة
االجتماعية اإلنسانية الرائدة»،
مشيدا بفكرة الدكتورة سميرة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــد فـ ـ ــي تـ ــأس ـ ـيـ ــس م ــرك ــز
الكويت للتوحد كمشروع وقفي

ســاهــم ف ــي تـعــزيــز دور الــوقــف
في خدمة املجتمع ،وشجع أهل
الكويت على العمل الخيري في
مجال رعــايــة املعاقن وخاصة
فئة التوحد.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ان
«ث ـ ـم ـ ــرة ذل ـ ـ ــك ت ــأسـ ـي ــس م ــرك ــز
الكويت للتوحد في عــام 1994
بـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة األم ـ ـ ــان ـ ـ ــة الـ ـع ــام ــة
لألوقاف ووزارة التربية وأهل
الخير الكرام ،ثم تال ذلك افتتاح
مبنى مركز الكويت للتوحد في
عام  ،2011والذي أصبح صرحًا
إنسانيًا علميًا نفخر به محليًا
وع ــاملـ ـي ــًا ،وي ـق ـص ــده الـ ــزائـ ــرون
من شتى أنحاء املعمورة لنقل
التجربة الكويتية الفريدة في

رعاية هذه الفئة».
مــن جانبها ،أش ــادت رئيسة
الجمعية الفيصلية النسوية
فـ ــي ج ـ ــدة األم ـ ـيـ ــرة فـ ـه ــدة بـنــت
سعود ،بـ«جهود مركز الكويت
ل ـل ـتــوحــد وريـ ــادتـ ــه ع ــرب ـي ــا فــي
ت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات املـبـنـيــة على
أس ــس علمية تــأتــي مــن حــرص
ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــن عـ ـلـ ـي ــه وال ـ ـج ـ ـهـ ــات
ال ــداع ـم ــة ل ــه لـتـقــديــم ال ـخــدمــات
التعليمية والـتــربــويــة بأفضل
صـ ـ ـ ــورهـ ـ ـ ــا» .وقـ ـ ــالـ ـ ــت «فـ ـ ـ ــي كــل
مـ ــرة ن ــأت ــي ب ــدع ــوة كــري ـمــة من
امل ــرك ــز الفـ ـتـ ـت ــاح م ـب ـنــى جــديــد
أو مل ــؤت ـم ــر ع ـل ـم ــي أو ل ـخــدمــة
مهنية وتأهيلية مما يدل على
التطور في الخدمة املقدمة من

مركز فاطمة التخصصي احتفل
بعيد األم واليوم العاملي لـ «داون»

امل ــرك ــز وال ـ ــذي ي ـعــود بــالـفــائــدة
ع ـلــى أطـ ـف ــال وشـ ـب ــاب ال ـتــوحــد
وأهاليهم».
وأك ـ ــدت آل س ـع ــود ،ان «ه ــذه
الجهود جعلت من مركز الكويت
للتوحد معلما علميا بارزا على
مـسـتــوى ال ـعــالــم ال ـعــربــي حيث
أت ـ ـ ــت بـ ـجـ ـه ــود املـ ـخـ ـلـ ـص ــن مــن
أبـنــاء وبـنــات الـكــويــت الشقيقة
وفي مقدمتهم الدكتورة سميرة
السعد التي لها الفضل الكبير
بعد الله على الكثير من املراكز
الخليجية والعربية ،ونحن في
جــدة نفخر بأنها أسست معنا
مركز جدة للتوحد».
وتــاب ـعــت« ،نـحــن نـعــي حجم
املـشـكـلــة خــاصــة ب ـتــزايــد أع ــداد
املـصــابــن بــالـتــوحــد عــامــا بعد
ع ــام مـمــا يجعلنا نـحـتــاج ملثل
ه ـ ـ ــذه املـ ـ ــراكـ ـ ــز املـ ـتـ ـق ــدم ــة ال ـت ــي
تـ ـس ــاع ــد ف ـ ــي ت ــوجـ ـي ــه ط ــاق ــات
شـ ـب ــاب الـ ـت ــوح ــد وام ـك ــان ــات ـه ــم
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـت ـن ـم ـي ــة ق ــدر
استطاعتهم في كل مجال».
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال وك ـ ـيـ ــل وزارة
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل
سعد الخراز إن «مركز الكويت
ال ـت ـعــاونــي لـلـتــوحــد والـتــأهـيــل
امل ـ ـه ـ ـن ـ ــي ورع ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
يحتضن بــن أركــانــه عــدد 150
من أبنائنا من مصابي التوحد
وال ــذي ــن ت ـت ـجــاوز أع ـمــارهــم 21
عــامــا على مساحة تبلغ 6600
متر مربع بتكلفة تقدر بمليون
وسـ ـبـ ـعـ ـمـ ـئ ــة وخـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــن أل ـ ــف
دي ـ ـنـ ــار» ،م ــؤك ــدا أنـ ــه «س ـيـكــون
ل ــه ب ـص ـمــة رائـ ـع ــة وم ـم ـي ــزة في
تأهيلهم وتــدريـبـهــم ليواكبوا
معترك الحياة وعالمة مضيئة
ف ـ ــي مـ ـسـ ـي ــرة الـ ـعـ ـل ــم واملـ ـع ــرف ــة
وال ـت ـن ـم ـي ــة واالبـ ـ ـ ـ ــداع مل ـصــابــي
مرض التوحد ومكانا رائدا في
الدولة يقوم بخدمة تلك الفئة».

للسنة السادسة وتحت عنوان «معًا نبني األمل»

«إشراقة أمل» واكب إبداعات ذوي الهمم

معرفي متوسطًا والعبدالله املشاركني في املهرجان

(تصوير بسام زيدان)

عبدالفتاح معرفي مكرمًا نادر معرفي

| كتبت شهد المحاميد |
للسنة السادسة على التوالي أقيم مهرجان «إشــراقــة أمــل» لــذوي
الهمم من ذوي االحتياجات الخاصة أمــس ،تحت عنوان «معا نبني
األم ــل» ،وال ــذي يـنــدرج تحت باقة مـبــادرات «نحن نهتم» للمسؤولية
االجـتـمــاعـيــة فــي الـشــركــة الـتـجــاريــة ال ـع ـقــاريــة ،تـحــت رعــايــة الــرئـيــس
الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقن الشيخة شيخة العبدالله.
وقــال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالفتاح معرفي ،إن «هدفنا
خدمة أصحاب الهمم وتأمن ما يضمن لهم مستقبال أفضل ،ولذلك
نسلط الضوء على مهاراتهم وإبداعاتهم الحرفية والفنية والرياضية
في هــذا املهرجان ،لندعم كافة السبل التي تعمل على دمــج طاقاتهم
في املجتمع» ،مبينا أن «الشركة التجارية تدرك أهمية مشاركة القطاع
ال ـخ ــاص وت ـعــاونــه م ــع ال ـق ـطــاع ال ـع ــام ،وان ـطــالقــا م ــن تـطـبـيــق مـبــادئ
حوكمة الشركات ،خصصنا ملبادرات مسؤوليتنا االجتماعية عنوان
(نحن نهتم)».
وأشــاد معرفي بــدور املدرسن واملــدرســات الذين يهتمون بتطوير
مهارات األطفال والشباب من ذوي الهمم.
م ــن جـهـتـهــا ،ق ــال ــت شـيـخــة ال ـع ـبــدال ـلــه إن «ش ـع ــب ال ـكــويــت يبحث
بــاسـتـمــرار عــن الـعـمــل اإلن ـســانــي ،وه ــذا 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
األعـمــال تشمل أبـنــاء نــا املـعــاقــن» مبينة أن «الـلــه قــد حبانا بحكومة
ومجلس وشعب متكامل ،متعاضد ،متحاب ومترابط ،ولذلك الكويت
مميزة ،وهي القبة الكبيرة التي نستظل بظلها والخيمة التي تحوينا
جميعا».
مــن ناحيته ،قــال الــدكـتــور نــادر معرفي « 6سـنــوات 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».

 ...ومكرمًا العبدالله

حضور حاشد في املهرجان

محليات
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اح ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــز فـ ـ ــاط ـ ـ ـمـ ـ ــة
التخصصي بعيد االم واألسبوع
الـ ـع ــامل ــي ملـ ـت ــالزم ــة داون ،حـيــث
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال أمـ ـه ــاتـ ـه ــم
بالورود بأجواء مؤثرة ومفعمة
بــالـحــب واألمـ ــل ،تلتها نشاطات
متعددة منها تحضير الحلويات
وخبزها وتقديم بطاقات التهنئة
ألمهاتهم.
وتـ ــوج ـ ـهـ ــت اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري طــب
األطـ ـف ــال ال ـت ـط ــوري امل ــدي ــر ال ـعــام
مل ـ ـ ــرك ـ ـ ــز ف ـ ــاط ـ ـم ـ ــة الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــي
الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــورة فـ ــاط ـ ـمـ ــة الـ ـع ــوض ــي
ب ــاملـ ـن ــاسـ ـب ــة ،بـ ــأحـ ــر ال ـت ـم ـن ـي ــات
لجميع أم ـهــات الـكــويــت والـعــالــم
مـ ـتـ ـمـ ـنـ ـي ــة ل ـ ـهـ ــم دوام الـ ـصـ ـح ــة
والعافية و املحبة واألمل.
ون ـ ـ ــوه ـ ـ ــت ان م ـ ــرك ـ ــز ف ــاطـ ـم ــة
الـتـخـصـصــي الـكــائــن فــي منطقة
الساملية الــدائــري الــرابــع ،والــذي
تـ ــم إفـ ـتـ ـت ــاح ــه عـ ـ ــام  2007ي ــوف ــر
خدمات مميزة للمرضى في عدة
ت ـخ ـص ـص ــات ط ـب ـي ــة وب ــاألخ ــص
«ال ـ ـطـ ــب الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوري» ،ملـ ــا لـ ــه مــن

أطفال شاركوا في الحفل

اه ـم ـي ــة ك ـب ـي ــرة ل ـخ ــدم ــة األطـ ـف ــال
ذوي االح ـت ـيــاجــات الـخــاصــة في
الـقـطــاع الـخــاص حيث ان عيادة
ال ـطــب ال ـت ـطــوري لــالطـفــال تعني
بـتـشـخـيــص وت ـق ـي ـيــم وال ـت ــدري ــب
ال ـ ـف ـ ــردي والـ ـجـ ـم ــاع ــي ل ــألط ـف ــال
ذوي االح ـت ـيــاجــات الـخــاصــة من
اجـ ــل م ـســاعــدت ـهــم لـلـتـغـلــب على
الـصـعــوبــات الـتــي يـعــانــون منها

وت ـ ـح ـ ـسـ ــن م ـ ـس ـ ـتـ ــوى قـ ــدرات ـ ـهـ ــم
وأدائهم العلمي.
وخ ـت ـم ــت ال ـع ــوض ــي حــديـثـهــا
بمقولة إلغناسيو استرادا مدير
إدارة املنح فــي مؤسسة جــوردن
وبيتي مور «إن لم يستطع الطفل
ال ـت ـع ـلــم بــال ـطــري ـقــة ال ـت ــي نعلمه
ف ـي ـه ــا ،ف ــرب ـم ــا ي ـج ــب أن نـعـلـمــه
بالطريقة التي يتعلم بها».

السلمان :ندعم تأهيل العمالة الوطنية للقطاع الخاص

اليوم  ...اختتام امللتقى األول
للمهندسني حديثي التخرج
ُي ـخ ـت ـت ــم ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــادسـ ــة مــن
م ـ ـسـ ــاء الـ ـ ـي ـ ــوم املـ ـلـ ـتـ ـق ــى األول
لـلـمـهـنــدســن ال ـش ـبــاب حــديـثــي
ال ـ ـت ـ ـخـ ــرج ،وذل ـ ـ ــك عـ ـل ــى م ـس ــرح
املكتبة الوطنية ،برعاية رئيس
ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد املـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب ال ـه ـن ــدس ـي ــة
والـ ــدور االسـتـشــاريــة الكويتية
املهندس بدر السلمان.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــان إن رعـ ــايـ ــة
«االتـ ـ ـح ـ ــاد» ل ـه ــذا امل ـل ـت ـقــى تــؤكــد
حــرصــه عـلــى اسـتـقـطــاب العمالة
الوطنية ودعم تأهيلها لالنخراط
وال ـع ـم ــل ف ــي ال ـق ـط ــاع الـهـنــدســي
ال ـخــاص ال ــذي يـحـتــاج ملــزيــد من
ال ـك ـف ــاءات الـهـنــدسـيــة الـكــويـتـيــة،
مـضـيـفــا «ملـسـنــا ال ـحــاجــة املــاســة
ملثل هــذه الفعاليات الستقطاب
ال ـش ـبــاب وتـمـكـيـنـهــم وتــأهـيـلـهــم
بالشكل األمثل ،لتحقيق الريادة
وتـ ـ ــزويـ ـ ــد املـ ـهـ ـن ــدس ــن ح ــدي ـث ــي
ال ـت ـخــرج ب ـ ــأدوات وم ـه ــارات عــدة
تـمـكـنـهــم ل ــالن ـخ ــراط ف ــي الـقـطــاع
الخاص».
ولفت السلمان ،في تصريح
صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاف ـ ـ ــي ،إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أن «دع ـ ـ ـ ــم
االت ـح ــاد للملتقى يـنـسـجــم مع
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــه فـ ــي أن ي ـكــون
ل ـل ـم ـكــاتــب ال ـه ـنــدس ـيــة والـ ـ ــدور
االسـ ـتـ ـش ــاري ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة دور
ريادي في تحقيق التنمية التي
تـنـشــدهــا ال ــدول ــة ،وال ـت ــي أول ــت
الـقـطــاع الـخــاص دورا محوريا
في تحقيقها» ،مشيدا ببرنامج
امللتقى غير االكــاديـمــي البحت

هنوف الحميدي

بدر السلمان

وال ــذي تضمن عــروضــا ألعمال
وخبرات كويتية شابة ،نجحت
فـ ــي اخ ـ ـتـ ــراق ال ـع ـم ــل بــال ـق ـطــاع
الخاص وأنشأت تجارب مميزة
بسوق العمل.

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــى أن م ـ ـشـ ــاركـ ــة
ب ــرن ــام ــج إعـ ـ ــادة هـيـكـلــة ال ـقــوى
ال ـع ــام ـل ــة والـ ـجـ ـه ــاز ال ـت ـن ـف ـيــذي
بـ ــالـ ــدولـ ــة وم ــؤسـ ـس ــة ال ـك ــوي ــت
للتقدم العلمي في هذا امللتقى،
يؤكد ان املخرجات والتوصيات
ال ـ ـتـ ــي سـ ـيـ ـخ ــرج بـ ـه ــا س ـت ـكــون
ذات قيمة للحد مــن االستمرار
ف ــي ارت ـ ـفـ ــاع اعـ ـ ــداد امل ـه ـنــدســن
بقوائم االنتظار على الوظائف
الحكومية.
وأع ـ ـ ـ ــرب الـ ـسـ ـلـ ـم ــان عـ ــن أم ــل
امل ـ ـكـ ــاتـ ــب الـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة والـ ـ ـ ــدور
االس ـت ـشــاريــة الـكــويـتـيــة ف ــي أن
تتوافر قاعدة بيانات املشاركن
فـ ــي امل ـل ـت ـق ــى ،ووضـ ـعـ ـه ــا أمـ ــام
أص ـ ـحـ ــاب املـ ـك ــات ــب ال ـه ـنــدس ـيــة
لتلبية اي شواغر واحتياجات
لـ ـلـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ــن امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن فــي
املشاريع العامة والخاصة.

