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املذكور: »اإلصالح« تعمل على ترسيخ مبدأ التنسيق والشراكة املجتمعية

»ذوي اإلعاقة« و»البناء البشري« يكرمان »مناء اخليرية« 
أكد رئيس جمعية اإلصللاح االجتماعي د. 
خالد املذكور، أن جمعية اإلصاح االجتماعي 
تعمل على ترسيخ مبدأ التنسيق والشراكة 
املجتمعية مللع مؤسسات الللدولللة والقطاع 
اخلللاص ومنظمات املجتمع املللدنللي، لتحقيق 
األهلللداف املشتركة بللصللورة تكاملية ملللا فيه 
خدمة املجتمع الكويتي وتعزيز دور مؤسسات 

املجتمع املدني.
وتابع د. املذكور، خال تكرمي “فريق البناء 
البشري” لنماء اخليرية بجمعية اإلصللاح 
االجللتللمللاعللي، بحضور نللائللب مللديللرة الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة لقطاع اخلدمات 
التعليمية والتأهيلية أنور األنصاري، ومديرة 
شركة البناء البشري م. عواطف السلمان، 
ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية اإلصاح 
االجتماعي محمد العمر، وعميد كلية الشريعة 
األسبق د. عجيل النشمي، قللائللًا: من أوجه 
الشراكة التي بللادرت إليها اجلمعية شراكات 
مناء اخليرية مع فريق البناء البشري خلدمة 
املعاقني ذهنياً، وذلللك لدمجهم في املجتمع، 
وذلك انطاقاً من مبدأ تكامل األدوار والتعاون 
املشترك بني اجلهات واملنظمات ومؤسسات 
املجتمع املدني، لتقدمي أفضل أوجلله الرعاية 
التربوية واملهنية والنفسية واالجتماعية 
والتدريب لهذه الفئات في الللدولللة، وتنمية 
شخصياتهم في إطار القيم واملبادئ اإلنسانية 
والوطنية، وذلللك من خللال البرامج املقررة 
في البروتوكول. وأشللاد د. املذكور باجلهود 
املبذولة خلدمة ذوي اإلعاقة في الكويت من 
قبل الهيئة العامة لذوي اإلعاقة واجلمعيات 
اخليرية وفريق البناء البشري، مشدداً على 
ضللرورة خلق بيئة تأهيلية مناسبة لطلبة 
ذوي اإلعاقة الذهنية، وذلك لتحقيق االستقرار 
النفسي لهم، الفتاً إلى أن تأّثر املعاق نفسياً 
يؤثر وينعكس سلباً على األسلللرة، ومللن َثمَّ 

املجتمع وُيعيق حتقيق التنمية املنشودة فيه.
ومن جانبه، أشاد نائب مديرة الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة لقطاع اخلدمات التعليمية 
والتأهيلية أنللور األنللصللاري، باحلمات التي 
قامت بها منللاء اخليرية بالشراكة مع معهد 
البناء البشري “حياتهم غالية” و”شركاء 
لتوظيفهم”، مشيراً إلللى أن احلملة األولللى 
أثمرت عن مساعدة 202 حالة من الكويتيني 
وغلليللر الكويتيني بتقدمي اخلللدمللات لهم من 
الناحية النفسية والعاجية، وأثللمللرت عن 
نتائج إيجابية انعكست على احلالة واألسرة 
كللاملللللة، أمللا احلملة الثانية وهللي “شركاء 
لتوظيفهم” قامت بتوظيف 26 طالباً أغلبهم في 
البنوك بالتعاون مع احتاد املصارف الكويتي، 
وهناك حملة ثالثة قامت بها منللاء اخليرية 
بالتعاون مع البناء البشري والهيئة العامة 
لللذوي اإلعاقة، وتستهدف أيضاً توظيف 26 
طالباً، وقد مت االنتهاء من تعليمهم وتدريبهم 

وتأهيلهم.
وأكللد األنللصللاري، أن اجلهود املبذولة من 
قبل اجلهات املشاركة والوصول إلى مثل هذه 
النتائج يؤكد أن أبناءنا في االجتاه الصحيح، 
مشيراً إلللى أن دور منللاء اخليرية املجتمعي 
اليوم يؤكد أن جميع املؤسسات في الدولة؛ 
سواء أكانت حكومية أو أهلية أو قطاعاً خاصاً، 
جاهزة حلل املشكات التي تواجه أبناءنا، 

متوجهاً بالشكر إلى مناء اخليرية جلهودها 
املبذولة ودورها املجتمعي داخل دولة الكويت.

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة 
جمعية اإلصلللاح االجتماعي محمد العمر: 
إن تقدمي الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة هو 
مبنزلة الللوقللوف معهم لوقايتهم من آثللار ما 
بعد الصدمات والتخفيف من معاناتهم، مؤكداً 
استمرار الشراكة املؤسسية والبناءة مع كافة 

اجلللهللات اخليرية واإلنللسللانلليللة ومؤسسات 
املجتمع املدني ومنظومة البناء البشري للتنمية 
االجتماعية واجلللهللات احلكومية واخلاصة 

لتحقيق التنمية املجتمعية املنشودة.
وأكد العمر، أن جمعية اإلصاح االجتماعي 
ومللن خللال منللاء اخليرية عازمة على املضي 
قدماً في حتقيق رؤيتها اإلستراتيجية الرامية 
نحو تفعيل دور الشراكات مع جميع املؤسسات 

واجلهات والهيئات احلكومية واألهلية والفرق 
التطوعية بللهللدف تللقللدمي الللعللون واملساعدة 

والدعم للمحتاجني واملعوزين وامللهوفني.
وأشللار إلللى أن الشراكات اخليرية مع كل 
اجلهات احلكومية واألهلية تأتي لنشر ثقافة 
التنمية املجتمعية وعللكللس مكانة الكويت 
الللدوللليللة كللمللركللز إنللسللانللي يللبللدأ فلليلله العمل 
اخللليللري مللن سللد حللاجللات الفئات املستفيدة 

من داخل الكويت. وقد قال الرئيس التنفيذي 
لنماء اخليرية سعد العتيبي: إن مثل هذه 
املللبللادرات املجتمعية ما هي إال حتقيق فعلي 
لألهداف العامة واملشتركة اخلاصة بتعزيز 
مبدأ املسؤولية املجتمعية ودور مؤسسات 
املجتمع املللدنللي والللقللطللاع اخللللاص فللي دعم 
حقوق األشللخللاص ذوي اإلعللاقللة وإعطائهم 
الللدور واحلللق في املساهمة بتنمية املجتمع 
مللن خللال رؤيللة استراتيجية هدفها حتقيق 
مستقبل أفضل لذوي اإلعاقة. وأشار العتيبي 
إلى أن تقدمي الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة 
هو مبنزلة الوقوف معهم لوقايتهم من آثار ما 
بعد الصدمات والتخفيف من معاناتهم، مؤكداً 
استمرار الشراكة املؤسسية والبناءة مع كل 
اجلللهللات اخليرية واإلنللسللانلليللة ومؤسسات 
املجتمع املدني ومنظومة البناء البشري للتنمية 

االجتماعية واجلهات احلكومية واخلاصة.
وبنيَّ العتيبي أن الدور الذي تقوم به مناء 
اخليرية ما هو تعبير عن استراتيجية جمعية 
اإلصلللاح االجتماعي فللي املجتمع مللن خال 
االهتمام بالفئات األقللل حظاً وجمع اجلهود 
جتاهها، مشيراً إلللى أن منللاء اخليرية رفعت 
شعار االهتمام باإلنسان، فكان االهتمام بكافة 
الشرائح في املجتمع، وأكد العتيبي أن هناك 
العديد من الشرائح التي وضعتها مناء اخليرية 
على رأس أولوياتها داخللل دولللة الكويت، 
مثل مرضى السرطان، ومرضى الروماتويد، 
واألسر املتعففة، مبيناً أن مناء تستعد إلطاق 
صندوق ضخم لعاج مرضى السرطان داخل 
دولللة الكويت. ومن ناحيتها، توجهت مديرة 
شركة البناء البشري م. عللواطللف السلمان 
بالشكر إلى مناء اخليرية بجمعية اإلصاح 
االجتماعي على دعمها حلملتي “حياتهم 
غالية” و”شركاء لتوظيفهم”، حيث كانت 
تستهدف األولللى تعزيز حق املعاق ودمجه 
في املجتمع من خال دعم الدولة لهذه الفئة 
وتقدير حقوقهم املدنية واإلنسانية، وتوفير 
كافة إجللراءات احلماية والوقاية ألبنائنا من 
فئة ذوي اإلعاقة، من خال اجلهات الداعمة 
والرعاية ملفهوم الصحة النفسية، ودعم أسر 
املعاقني نفسياً واجتماعيا وتأهيلهم للتعامل 
مع أبنائهم املعاقني، وتزويدهم بخطط عاجية 
متكنهم من تخطي صعوبات هللذه اجلائحة 
وجتاوز تأثيراتها. وتابعت السلمان أن حملة 
“شركاء لتوظيفهم” استهدفت تعزيز وإبراز 
دور املعاق في املجتمع، وإبللراز اسللم الهيئة 
ودورهللا الفعال في توظيف املعاقني ودمجهم 
باملجتمع، وزيلللادة اإلقللبللال الوظيفي من فئة 
ذوي اإلعاقة لانخراط في العمل واالنسجام 
باملجتمع، وإبلللراز دور اجلللهللات احلكومية 
والقطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني في 
تفعيل مفهوم الشراكة في املسؤولية املجتمعية 

لدعم هذه الفئات.

د. تكرمي د. خالد املذكور
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تكرمي د. عجيل النشمي

جانب من حفل التكرميتكرمي سعد العتيبي
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