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تدريب وتوظيف 30 شخصًا من ذوي اإلعاقة

بشرى شعبان

أعلنت مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
ذوي االعاقة د.شفيقة العوضي عن تدشني 
التعاون املشترك بني الهيئة ومعهد البناء 
البشري لتدريب وتوظيف 3٠ شخصا من 
ذوي اإلعاقة البسيطة واملتوسطة، مشيرة 
إلى أن أعمارهــم تتراوح بني وعاما، وذلك 
بالتعاون مع جميع اجلهات ذات الصلة حيث 
قام البنك األهلي املتحد بتبني البرنامج كامال.   
وأكدت العوضي خالل حفل تدشني البرنامج 
االول »خدمة العمالء« الذي نظم صباح أمس 
في ادارة التأهيل املهني والتدريب مبنطقة 
الســاملية ضمــن فعاليات حملة »شــركاء 
لتوظيفهــم« أن الهيئة العامة ال تألو جهدا 
في تسخير طاقاتها وفقا لرؤية كويت ٢٠35 
وحتقيق أهداف التنمية املســتدامة، الفتة 
إلى إن الدولة تولي توظيف االشخاص من 

ذوي اإلعاقة اهتماما بالغا.
وأضافت: قامت الهيئة على مدى السنوات 

الســابقة بإعداد اســتراتيجية للتوظيف، 
وأعدت دراسة شاملة للمعوقات، واقترحت 
احللول املناســبة التي من شــأنها تعزيز 
عملية التوظيف ملا له من أثر إيجابي على 
االشخاص من ذوي اإلعاقة واملجتمع ككل، 
فضال عن إميانها بأهمية الشراكة املجتمعية، 
واليوم نحتفل بتدشني البرنامج االول، ال 
يســعنا اال ان نشــكر البنك األهلي املتحد 
الذي قام مشــكورا بدعــم التوظيف وذلك 
إلميانهم بأهمية هذا االمر ونأمل أن تكون 
هذه اخلطــوة مبنزلة اللبنــة األولى نحو 
زيادة عدد مقاعد توظيف أبنائنا في القطاع 

املصرفي بالتعاون مع احتاد املصارف.
وأشارت إلى السعي لتدشني برامج أخرى 
بالشــراكة مع وزارة األوقــاف في برنامج 
املؤذن ومقيم الشعائر، ومع وزارة الصحة 
في برنامج املساج الطبي اإلكلينيكي، مشيرة 
إلى أن ديوان اخلدمة املدنية والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب يلعبان دورا 

حيويا في اعتماد مثل هذه البرامج.

د.شفيقة العوضي ود.احمد الباطني وعدد من احلضور  )متني غوزال( 

انطالق حملة »أنتوا أملنا« لدعم املكفوفني 3 مايو املقبل

بشرى شعبان

أعلــن رئيــس مجلــس 
إدارة جمعية املكفوفني فايز 
العازمي عن انطالق فعاليات 
حملة »أنتــوا أملنا« يوم 3 
مايو املقبــل. وقال العازمي 
خــالل املؤمتــر الصحافــي 
الذي عقد في اجلمعية امس 
األول بحضــور مديرة إدارة 
اجلمعيات األهليــة بوزارة 
الشــؤون منيــرة الكنــدري 
والرئيس الفخري للجمعية 
فهــد ابوشــيبة وامني ســر 
العنزي  اجلمعية منصــور 
ان اجلمعية تهدف من وراء 
حملــة »أنتــوا أملنــا« الــى 
التواصل مع جميع الشرائح 
لدعم احلملة وذلك عبر موقع 
خاص أنشأته اجلمعية لهذه 

بدوره، اســتعرض امني سر 
العنزي  اجلمعية منصــور 
اركان احلملة الثالثة، مبينا 
أنها تتضمــن كفالة الكفيف 

سيكون في اسواق املباركية 
ملدة ١٠ساعات متواصلة يوم 
3 مايو املقبــل، موضحا ان 
انشطة اللجنة تتضمن كيفية 
استخدام الكفيف جلهاز برايل 
وقراءة القران والكتب الدينية 
عبر هــذا اجلهــاز، متوجها 
بالشــكر للجميع للتجاوب 
مــع احلملــة. مــن جانبها، 
ذكرت مديرة ادارة اجلمعيات 
األهلية منيــرة الكندري ان 
هذه احلملة اإلنسانية تدعم 
شريحة عزيزة على قلوبنا 
جميعا وهــي فئة املكفوفني 
والتي تقدم لها وزارة الشؤون 
كل الدعم وتنظم حتت مظلة 
الوزارة وهــي من احلمالت 
التي تستحق الرعاية، آملة 
جتــاوب اجلمهور مــع هذه 

احلملة.

طالب العلم وطباعة القرآن 
الكرمي بلغــة برايل ورحلة 
العمرة للمكفوفني، كاشفا عن 
تواصل مباشر مع اجلمهور 

العازمي: موقع إلكتروني خاص جلمع التبرعات لصالح ذوي االحتياجات

فايز العازمي ومنصور العنزي ومنيرة الكندري خالل املؤمتر الصحافي      )محمد هاشم( 

احلملــة، متوجها بالشــكر 
لــكل من دعــم احلملــة من 
الرعــاة، متمنيــا ان تلقــى 
تفاعال من املجتمع الكويتي. 

تنظيم ملتقى »اجلرمية والتنمية املستدامة« 29 اجلاري
بشرى شعبان

أعلنــت املنظمــة العامليــة 
حلمايــة الطفــل عــن انطالق 
فعاليات امللتقى األول بالتعاون 
مع املعهد العربــي للتخطيط 
حتــت رعايــة نائــب رئيــس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشــؤون مجلس الوزراء أنس 
الصالح حتت شعار »اجلرمية 
والتنمية املستدامة.. املعوقات 
واحللول« خالل الفترة من ٢٩ 
ـ 3٠ ابريل اجلاري وذلك ضمن 
توصيات املؤمتر االول حلماية 
الطفل الذي عقد بالكويت خالل 
فبراير املاضــي. وقال رئيس 
املنظمة العاملية حلماية الطفل 
د.عبدالعزيز السبيعي ان امللتقى 
يهدف الى تعزيز دور االسرة في 
التنشئة االجتماعية واملفاهيم 
واملصطلحات احلديثة الى جانب 

وذكرت القعود أن هناك 4 
حلقات نقاشية حول التنشئة 
االســرية والتعليم واملدرسة 
ومهارات املرأة والبعد االعالمي 
في حماية االسرة، إضافة إلى 
إقامة ٢5 ورشة تدريبية حتت 
إشراف أكادمييني ومتخصصني 
في هــذا املجال بهــدف متكني 
املرأة والطفل، كما سيتم منح 
شهادة للمشاركني في الورش 
التدريبية. ومن جانبه، اعلن 
عضــو مجلــس ادارة املنظمة 
الراشــد عــن تعــاون  عــادل 
املنظمــة مــع وزارة التربيــة 
للحد من ظاهرة انتشار العنف 
الطالبي فــي املدارس في كافة 
املناطق التعليمية، كاشفا عن 
توجــه الوزارة الصــدار كادر 
النفسيني  خاص لالخصائيني 
واالجتماعيني وفقــا ملا أعلنه 

وكيل وزارة التربية.

دراســة وفهم وحتليل ظاهرة 
اجلرميــة، فضال عــن التأكيد 
على واقع اجلرمية واستشراف 
االجتاهــات املســتقبلية فــي 
املجتمع وإسهامات دور االعالم 
ومنظمات املجتمع املدني، إلى 
جانــب القانونيــني واحملامني 
ووزارة الداخليــة متمثلة في 

الشــرطة املجتمعية واالســر 
واملتطوعني. وبني السبيعي أن 
امللتقى يعد املرحلة الثانية في 
تطوير الشــراكات املجتمعية 
املستدامة حول البحث العلني 
وآليات تطويره. بدورها، شددت 
العام للملتقى ونائب  املنسق 
رئيس املنظمة ابتسام القعود 

على ضرورة متكني املرأة املعنفة 
واألطفــال وحمايتهم نفســيا 
واجتماعيا من عقبات اجلرمية، 
كاشفة عن دراسة قائمة حول 
العنف االسري أظهرت أن هناك 
نحو 45 امرأة كويتية معنفة من 
أصل ١5٠ ـ ٢٠٠ امرأة تشملهن 
الدراسة والعدد قابل للزيادة.

بالتعاون بني املنظمة العاملية حلماية الطفل واجلهات احلكومية ومنظمات املجتمع املدني

عبدالعزيز السبيعي يتوسط ابتسام القعود وعادل الراشد خالل املؤمتر

العنزي: احلملة تتضمن كفالة طالب العلم وطباعة القرآن بلغة »برايل« ورحلة عمرة للمكفوفني

النائب العام بحث التعاون مع نظيره اإلماراتي
اســتقبل النائــب العام 
املستشار ضرار العسعوسي 
مبكتبــه صباح أمــس وفد 
النيابــة العامــة فــي دولة 
اإلمــارات العربية برئاســة 
النائب العام املستشار د.حمد 
الشامسي والوفد املرافق له 
املكون مــن القائــم بأعمال 
احملامي العام األول مبكتب 
العــام املستشــار  النائــب 
سلطان اجلويعد واحملامي 

العام لنيابة األموال العامة املستشــار حســني 
ســالم ورئيــس النيابــة مديــر إدارة التعاون 
القضائي الدولي مبكتب النائب العام املستشار 
علي الزيودي ومدير مكتب النائب العام سيف 
القمزي بحضور ســفير اإلمارات لدى الكويت 
صقر الريســي. ورحب املستشار العسعوسي 
بالوفد الزائر، وتبــادل الطرفان احلديث حول 
أوجه التعاون املشــترك بني البلدين الشقيقني 

في املجاالت القانونية والقضائية وسبل تطوير 
التعاون بينهما. هذا، وحضر اللقاء من النيابة 
العامة بالكويت كل من احملامي العام األول محمد 
الزعبي واحملامي العام األول سلطان بوجروة 
واحملامي العام األول بدر املسعد واحملامي العام 
رجيب الرجيب محامي عام نيابتي األموال العامة 
والشؤون التجارية ومشعل الغنام مدير نيابة 

شؤون التنفيذ اجلنائي والتعاون الدولي. 
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