
أعلنت مدير إدارة معهد البناء البشري 
لتدريب فئات الرعاية االجتماعية التابع 
جلمعية املنابر القرآنية م. عواطف السلمان 
عن تنظيم اجتماع مشترك بني الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة ومعهد البناء البشري 
بحضور مميز ملمثلي القطاع املصرفي في 
دول��ة الكويت )البنك األهلي املتحد – بنك 
الكويت الوطني – بنك اخلليج – البنك 
التجاري- بنك برقان ( والهيئة العامة 
للقوى العاملة؛ ملناقشة تطوير مبادرة 

)شركاء لتوظيفهم(.
وأعربت مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة د. شفيقة العوضي عن بالغ 
سعادتها برغبة املشاركني في االجتماع 
لالنضمام إلى مبادرة )شركاء لتوظيفهم( 
التي أسهمت في تنفيذ رؤي��ة الهيئة بدعم 
سياسة التوظيف ألبنائنا من فئة ذوي 

اإلعاقة، وتأكيدا لاللتزام بحماية حقوق 
أصحاب هذه الفئة وكفالة حق العمل على 
قدم املساواة مع  اآلخرين، وتوفير فرص 

التدريب لهم .
وأوض��ح��ت أن ه��ذه احلملة أخ��ذت على 
عاتقها متكني أبنائنا من ذوي اإلعاقة في 
س��وق العمل مبينة االلتزامات التي تقع 
على اجلهات احلكومية واخلاصة لتفعيل 
ه��ذا احل��ق وفقا ملا هو منصوص عليه في 
التشريعات السارية في الدولة وتوفير 
الدعم ال��الزم لكل الباحثني عن فرص عمل 
متساوية في مختلف القطاعات أو الراغبني 
في تأسيس عمل حر من خالل املشروعات 

الصغيرة . 
وأكدت العوضي أن  هذه املبادرة تتوافق 
م��ع رؤي���ة واس��ت��رات��ي��ج��ي��ة خ��ط��ة ال��دول��ة 
للتنمية 2035 واالنتقال من مجال الرعاية 

االجتماعية إلى التنمية االجتماعية إضافة 
إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة من هذه 
الفئة وتطوير قدراتها وزي���ادة الكفاءة 
وامل��رون��ة واإلنتاجية عن طريق تدريبها 
تدريبا نوعيا مقترنا مبتطلبات سوق العمل 
وترسيخ وجود شراكة مجتمعية متالحمة 
محافظة على هوية املسؤولية املجتمعية في 

الدولة من خالل التوجهات االستراتيجية.
وف���ي كلمته للحضور ت��وج��ه رئيس 
مجلس إدارة معهد البناء البشري د. أحمد 
الباطني بالشكر واالمتنان للهيئة العامة 
ل��ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة وع��ل��ى رأس��ه��ا د. 
شفيقة العوضي في تبني م��ب��ادرة معهد 
البناء البشري للتدريب األهلي )شركاء 
لتوظيفهم( ، كما توجه بالشكر جلميع 
احلاضرين الذين ميثلون عددا من املصارف 
الكويتية؛ مبينا أن هذا احلضور يدل على 

االهتمام والرغبة الصادقة في التعرف 
على التجربة ال��ت��ي مت��ت ب��ش��أن تدريب 
وتوظيف ذوي اإلعاقة والسعي في دعمها 
واستمرارية جناحها والنهوض بها والعمل 

على تطبيقها .
م��ن جانبها عرضت مدير ع��ام حماية 
العمالء واملسؤولة عن برامج املسؤولية 
املجتمعية في البنك األهلي املتحد سحر 
دشتي جتربة البنك منذ بداية املشاركة 
في هذه احلملة بدءا باختيار الطلبة وعقد 
اللقاءات التنويرية وتدشني البرنامج األول 

في خدمة العمالء واإلشراف عليه .
وأوضحت دشتي أن البنك األهلي املتحد 
يشجع ت��دري��ب وتوظيف األش��خ��اص من 
ذوي االح��ت��ي��اج��ات املختلفة، وأن هناك 
وظائف متاحة للراغبني في العمل منهم في 
إدارة خدمة العمالء بالبنك وذلك من منطلق 

قيم ومبادئ البنك في املساواة والعدالة 
في توفير الفرص الوظيفية بعني الكفاءات 

فقط.
وأع��رب��ت ع��ن ثقتها ف��ي جن���اح حملة 
»شركاء لتوظيفهم« في جتهيز بيئة مناسبة 
للعمل وت��ك��ون مؤهلة ومناسبة ل��ذوي 
االحتياجات املختلفة، وخلق فرص عمل، 
مناسبة إلمكانياتهم وتغيير أي مفهوم 
خاطئ مرتبط بتوظيف ذوي االحتياجات 
املختلفة، وك��س��ب ال��ت��أي��ي��د م��ن املجتمع 
لعملهم، ورفع الوعي لدى كل أفراد املجتمع 
وقطاعاته املختلفة ح��ول أهمية مساندة 
هذه الفئات وإتاحة الفرصة العادلة لهم 

لالستفادة من حماسهم.
وف��ي ثنايا االج��ت��م��اع ق��ام��ت السلمان 
ب��ع��رض اخل��ط��ة التدريبية وآل��ي��ة العمل 
لتنظيم دورات مشابهة ب��ال��ت��ع��اون مع 

املصارف املشاركة في االجتماع ، وتوجهت 
السلمان بالشكر اجلزيل للهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة والبنك األهلي املتحد 
على شراكته الفعالة في إشرافه على تدريب 
ودعم وتوظيف أبنائه من ذوي اإلعاقة كما 
عبرت عن شكرها وامتنانها لهذه الكوكبة 
من املصارف املشاركة ولكل من يرغب في 
االنضمام إلى تلك املبادرة ملا لها من دور 
كبير في استمرارية هذا التدريب النوعي 
املقترن بالتوظيف لدعم رؤية كويت جديدة 
2035. وانتهى االجتماع بتوصية من مدير 
عام الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة د. 
شفيقة العوضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع 
املصارف ممثلة باالحتاد العام للمصارف 
لتنفيذ ب��رام��ج وأن��ش��ط��ة حملة )ش��رك��اء 
لتوظيفهم( وق��د أي��د احل��اض��رون دراس��ة 

املذكرة متهيدا لتوقيعها .
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2035 في إطار تفعيل رؤية كويت جديدة 

لتوظيفهم« »شركاء  مبادرة  تطوير  ملناقشة  مشتركًا  اجتماعًا  عقدت  القرآنية«  »املنابر 

منظمة في االحتاد األوربي منحت محمد عبد العزيز لقب سفير العمل اإلنساني 

احليص: أحد صناع إجنازات  إدارة مساجد حولي وجناحه جناح لنا
ب��ارك مدير إدارة مساجد محافظة 
حولي الدكتور خالد احليص للزميل 
محمد عبد العزيز حصوله على لقب 
أحد سفراء العمل اإلنساني في الوطن 
ال��ع��رب��ي م��ن ق��ب��ل االحت����اد األورب���ي 
ملستشاري التحكيم الدولي - منظمة 
أبابيل لإلعالم والثقافة والسالم – 
احتاد منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا ومقرها األمم املتحدة.
وق������ال احل���ي���ص ف����ي ت��ص��ري��ح 
صحافي: نهنئ أنفسنا ب��ه��ذا القب 
املستحق للزميل محمد عبد العزيز 
ونثمن دوره في العمل العلمي العام 
على الصعيد ال��دول��ي وف��ي حتقيق 
اإلجن����ازات إلدارة مساجدمحافظة 
حولي على الصعيد احمللي ، الفتاً إلى 
أن هذا ليس غريباً عليه فقد حصدت 
اإلدارة  العديد من اجلوائز في األعوام 
ال��س��ت امل��اض��ي��ة مبشاركته الفاعلة 
ضمن فريق عمل التميز،  فضاًل عن 
حصول اإلدارة عام 2015 على جائزة 
التميز اإلداريعنالتجربة اإلعالمية 
التي  قدم فيها إبداعات متميزة طوال 

عمله في الشأن اإلعالمي .
وت��اب��ع: ه���ذه ال��ش��ه��ادة ال��دول��ي��ة 
نعتبرها إق��رار بتميز إدارة مساجد 
محافظة ح��ول��ي احل��ق��ل ال���ذي يضم 
الزميل املوقر، فنحن نسعى دائماً إلى 
دع��م وتكرمي أصحاب الهمم العالية 
التواقني إلى مراتب العلم من منتسبي 
وزارة األوق���اف  ونقوم بتشجيعهم 

على االب���داع والرفعة خدمة للبالد 
والعباد .

وكانت احتاد منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا ومقره األمم املتحدة 
برئاسة السفير الدكتور أحمد الشواف 
وبالتعاون م��ع االحت���اد األورب���ي قد 
منح مدير ع��ام مركز لندن للبحوث 
محمد عبد العزيز لقب سفير للعمل 
اإلنساني في ال��وط��ن العربي ضمن 
20 شخصية عربية يتم اختيارها 
ك��ل ع��ام  ت��ق��دي��راً ل��دوره��ا اإليجابي 
وإسهاماتها البناءة وتعاونها املثمر 

في دعم العمل اإلنساني .
وأك��د االحت��اد في شهادته تقديره 
ال��ك��ام��ل ل��ل��دور احل��ي��وي ال���ذي يقوم 

ب��ه عبد العزيز نحو تعميق العمل 
اإلنساني عبر البحث العلمي واإلعالم 
ونشر مبادئ حقوق اإلنسان وإعالء 
قيمة ال��س��الم ، مشيرة إلى جهوده 
امللموسة  في خدمة املجتمع املدني 

العربي والعاملي.
وعرضت نبذة عن صاحب اللقب 

جاءت على النحو التالي:
- مارس محمد عبد العزيز  العمل 
اإلع��الم��ي ط��وال م��راح��ل تعليمه إلى 
أن تخرج من جامعة القاهرة ، بعدها 
واص���ل دراس��ات��ه العليا ف��ي مجالي 
ال��ع��الم واإلدارة وع��م��ل ف��ي مستهل 
حياته مبجال التعليم ثم ما لبث أن 
اجته إلى العمل الصحافي ومنه إلى 

العمل اإلداري ف��ت��درج إل��ى إن وصل 
م��دي��راً في اح��دى اجلمعيات التابعة 
لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل في 
جمهورية مصر العربية ،  وفي مقتبل 
األلفية اجلديدة غ��ادر مصر إل��ى عدة 
دول عربية  وغربية  وبات ي��دور في 
فلكي اإلعالم واإلدارة ، فعمل صحافياً 
في أكثر من خمسة صحف عربية، ثم 
مديراً لتحرير صحيفتني إلكترونيتني 
في اخلليج، ثم م��دي��راً ملكتب جريدة 
ال��رأي العربي األمريكي بالكويت، ثم 
مراسالً للعربية،  ثم مراسالً للتلفزيون 
امل��ص��ري، ث��م لقناة النيل وتلفزيون 
البحرين وتلفزيون السودان، ثم في 

قطاع األخبار بتلفزيون الصباح.
  وش��ارك في إع��داد بعض  البرامج 
للتلفزيون الكويتي، سطر أكثر من 
200 مقاالً في مجاالت عديدة وأجرى 
أكثر من 300 حواراً صحافياً منها 50 
ح��واراً مع شخصيات ب��ارزة بالعالم 
العربي ث��م انتقل للعمل مستشاراً 
إع��الم��ي��ا ف��ي ال��ع��دي��د م��ن املؤسسات 
العربية منها البرملان الكويتي وجلنة 
ح��ق��وق اإلن���س���ان ال��دول��ي��ة وم��رك��ز 
ك��م��ب��ري��دج ل��ل��ب��ح��وث ب��ال��ع��اص��م��ة 
البريطانية ، وأخيرا عاد إلى العمل 
اإلداري فتولى منصب مدير عام مركز 
لندن للبحوث واالستشارات ومقره 
الرئيسي ل��ن��دن ول��ه ع��دة ف���روع في 
عواصم عربية وال زال على رأس عمله 

في هذه املؤسسة العلمية الرائدة.
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جانب من االجتماع

خالد احليص

»الهندسة والبترول« تنظم اليوم  
معرض التصميم الهندسي 

ذكر مدير مركز التدريب الهندسي واخلريجني في 
كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت الدكتور 
بدر البصيري أن كلية الهندسة والبترول بصدد 
إقامة معرض التصميم الهندسي ال 36 للكلية، 
بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحتت 
رعاية وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
محمد اجلبري وبحضور قيادي الكلية وأعضاء 
هيئة ال��ت��دري��س وك��ب��ار ال��زائ��ري��ن م��ن الشركات 
الهندسية، وذلك غدا في متام الساعة 9:30 صباحاً 

قاعة البركة- بفندق كراون بالزا. 
وبني د. البصيري أن معرض التصميم الهندسي 
ال��ذي تقيمه كلية الهندسة والبترول بنهاية كل 
فصل دراسي يعتبر فرصة فريدة من نوعها للطلبة 
والطالبات لعرض تصاميمهم املبتكرة، كما ويعتبر 
عامل محفز لتطوير قدراتهم اإلبداعية، كما أنه ميثل 
فرصة ثمينة للكلية لعرض إمكانات طلبتها العلمية 
واالبتكارية والتكنولوجية والتي اكتسبوها خالل 

دراستهم اجلامعية بالكلية.
وأش��ار إل��ى أن املعرض يحتوي على تصاميم 
مشاريع التخرج لألقسام العلمية املختلفة بالكلية 
كتخصص الهندسة الكهربائية، والهندسة املدنية، 
والهندسة الكيميائية، والهندسة امليكانيكية، 
وهندسة الكمبيوتر وهندسة البترول، والهندسة 
الصناعية والنظم اإلداري��ة ومبشاركة تشجيعية 

لألقسام األخ��رى الزميلة والتي لها عالقة بكلية 
الهندسة والبترول كمركز التدريب الهندسي وقسم 
نظم املعلومات بكلية علوم وهندسة احلاسوب 
وكلية العمارة، مشيداً باملهندسني كونهم عنصراً 
مهما ف��ي كافة مؤسسات وهيئات املجتمع، ملا 
يتمتعون به من قدرة على حتديد املشاكل، وإيجاد 

احللول املناسبة لها.
وذك��ر د. البصيري أن أح��د أه��م أه���داف إقامة 
ه��ذا املعرض هو إب��راز إجن���ازات الطلبة العلمية 
وتوثيقها، ت��ق��دي��راً جل��ه��وده��م ومثابرتهم في 
التحصيل العلمي، مشيرا إل��ى أن��ه في معارض 
سابقة حصل عدد من املشاريع الطلبة على براءات 
اخ��ت��راع وأخ���رى ق��د مت تبنيها م��ن قبل شركات 
هندسية لتطبيقها على أرض الواقع، كما دعا جميع 
املوظفني وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأهالي 

الطلبة حلضور املعرض.
اجلدير بالذكر أن مقرر التصميم الهندسي هو 
مقرر إلزامي على جميع طلبة الكلية حيث يقوم 
الطالب في تطبيق امل��ادة النظرية املكتسبة خالل 
فترة دراسته في الكلية وحتويلها إل��ى مشاريع 
عملية تفيد املجتمع الكويتي بشكل خاص واملجتمع 
الهندسي بشكل عام. كونه مقرر يثري روح العمل 
اجلماعي ويبرز مهارات البحث العلمي لدي الطلبة 

والطالبات.

د. أحمد الباطني وم. عواطف السلمان ود. شفيقة العوضي

محمد عبد العزيز

تتمات

طالبت احلكومة
الورشة املشبوهة، فقد أوضحت 
السلطة الفلسطينية والفصائل 
رفضها التام والقاطع للضلوع فيها، 
لذا فإننا نربأ بدولة الكويت، التي 
كانت حاضنة للعمل الفلسطيني 
امل��ق��اوم منذ ب��داي��ات��ه، أن تكون لها 

مشاركة في هكذا مؤامرة.
وأض���اف ال��ب��ي��ان: “إن احلكومة 
الكويتية عليها أن تعلن موقفها 
وحري بها أن تقطع طريق التكهنات 
والشائعات والشبهات متاشياً مع 
موقف الكويت الوطني والقومي 
واإلسالمي تاريخياً على املستويني 
الرسمي والشعبي، فلطاملا كانت 
ال��ك��وي��ت ث��اب��ت��ة إل���ى ج��ان��ب احل��ق 
الفلسطيني وصامدة في وجه العدو 
ال��غ��اص��ب وأي م���ح���اوالت جلرها 
للتطبيع معه أو تبني مخططاته”، 
مبينة “لذا ف��إن امل��وق��ف املطلوب 
اليوم يعد استمراراً طبيعياً ملواقف 
صاحب السمو أمير البالد ومجلس 
األم��ة الداعمة للقضية الفلسطينية 
وال���راف���ض���ة ل��ك��ل م���ن االح���ت���الل 

والتطبيع”.
وأك����دت ال��ق��وى ال��س��ي��اس��ي��ة في 
بيانها أن األنظار اليوم تتجه صوب 

الكويت، فإذا ما رسخت من موقفها 
امل��ش��رف، ف��إن ال��ره��ان على مترير 
أجندات هذه الورشة سيكون خاسراً، 
أم��ا إن تزعزع موقفها ال ق��در الله، 
ف��إن ذل��ك من شأنه أن يرفع احلرج 
عن أنظمة وحكومات كانت تسير 
نحو التطبيع إم��ا بتذبذب أو على 

استحياء.
مؤكدة أنها تنظر بقلق بالغ إلى 
محاوالت ابتزاز وجر الدول العربية 
إل��ى املشاركة في ال��ورش��ة، بدعوى 
تنمية وازدهار األراضي الفلسطينية 
احملتلة بينما ه��ذا احمل��ف��ل ه��و في 
حقيقته منبر للتسويق للتطبيع مع 
الكيان الصهيوني احملتل وللترويج 

ملا بات يعرف بصفقة القرن.
من جانبه ق��ال الناطق الرسمي 
باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو 
ردينة أم��س: إن املؤامرة األميركية 
تعثرت، وتغير اجتاهها والسبب أن 
الرفض الفلسطيني وموقف الرئيس 
ال���واض���ح م��ن ال��ق��دس وال��الج��ئ��ني 
والثوابت الوطنية هو حجر الزاوية 
ال��ذي أدى الى تعثر مسار املؤامرة 
ع��ل��ى ال��ش��ع��ب الفلسطيني، وه��ذا 
يؤكد أن فلسطني األرض مسكونة 
بالتاريخ والتراث والدين، والقدس 
متثل ال��روح لهذا الوجود املقدس، 

وبالرغم عن تراجع املوقف األميركي 
من صفقة القرن الى ورش��ة، ورمبا 
تصبح وثيقة خارجة عن القانون 

الدولي والشرعية العربية.
كما تظاهر ع��ش��رات املواطنني، 
وس����ط م��دي��ن��ة رام ال���ل���ه، أم���س، 
رفضاً ل�”صفقة القرن” و”ورشة 

البحرين”.
وحمل املتظاهرون، الذين جابوا 
ش��وارع املدينة في املسيرة، الفتات 
تندد باخلطط األميركية، “الهادفة 
الى تصفية القضية الفلسطينية”، 
ك��م��ا ه��ت��ف��وا م��ن��ددي��ن ب��ال��ورش��ة 
االقتصادية دعت اليها واشنطن في 
عاصمة البحرينية املنامة،  يومي 25 

و26 حزيران اجلاري.
وتأتي التظاهرة في إطار برنامج 
فعاليات دعت إليه الفصائل والقوى 
الوطنية ومنظمات غير حكومية، 
م��ع اق��ت��راب موعد انعقاد “ورشة 
البحرين”، وتشمل م��دن الضفة 
الغربية، وق��ط��اع غ��زة، ومخيمات 
اللجوء ،وجتمعات الفلسطينيني في 

الشتات.

نفت مشاركتها
وقال أحمد، خالل مؤمتر صحفي: 

إن حديث املتحدث باسم املجلس 
العسكري، شمس ال��دي��ن كباشي، 
بشأن مشاركة النائب العام، ورئيس 
القضاء في االجتماع األمني لفض 

االعتصام “غير صحيح إطالقا”.
وأضاف: “أوفدنا ثالثة من وكالء 
النيابة للمشاركة في تنظيف وإخالء 
منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم 
يتم إطالق رصاصة واحدة بحضور 

وكالء النيابة العامة”.
وح��م��ل��ت ق���وى “إعالن احل��ري��ة 
والتغيير”، قائدة احلراك الشعبي، 
املجلس العسكري مسؤولية سقوط 
ع��ش��رات القتلى خ��الل ف��ض ق��وات 

األمن لالعتصام.
بينما ق��ال املجلس إن��ه ل��م يكن 
يستهدف ف��ض االع��ت��ص��ام، وإمن��ا 
مداهمة “بؤرة إجرامية” في منطقة 
“كولومبيا”، قبل أن تتطور األحداث 

ويسقط قتلى بني املعتصمني.
وتابع أحمد: “لن منانع في تقدمي 
استقالتنا إذا حدث تدخل في أعمالنا 

واختصاصاتنا”.
وش��ّدد على أن “التحقيقات التي 
جتريها النيابة العامة مستقلة، 
ونثق في مؤسساتنا الوطنية، وال 
نساند ال��دع��وة إل��ى حتقيق دول��ي 

بشأن فض االعتصام”.

تتمات


