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أشاد وزير الشؤون االجتماعية سعد 
اخلـــراز، بجهود معهد البناء البشري 
فــي تــدريــب فئات الرعاية االجتماعية 
ــرص على توظيفهم. جــاء ذلــك في  واحل
ــام جمع كبير من  كلمته التي ألقاها أم
الـــوزراء والقياديني واملــدعــويــن حلفل 
تخريج الــدفــعــة الثالثة ملعهد البناء 
البشري، واألولى لفئة ذوي اإلعاقة وذلك 
ضمن فعاليات حملة شركاء لتوظيفهم 

للعام التدريبي 2018-2019م.
وأضاف اخلراز باألمس القريب أطلقنا 
تلك الشراكة املباركة مع جمعية املنابر 
القرآنية ممثلة مبعهد البناء البشري 
الذي يعد أول معهد نوعي خلدمة فئات 
الرعاية االجتماعية بالتعاون مع اجلهات 
املعنية بالدولة ممثلة بديوان اخلدمة 
املدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب، ومختلف وزارات الدولة.
وقد أسفرت تلك الشراكة املميزة عن 
تخريج دفعتني من أبنائنا وبناتنا في 
قطاع الرعاية االجتماعية بعد تدريب 
ــت إشــــراف جلنة  اســتــمــر ملـــدة عـــام حت
مشتركة ضمت العديد من اجلهات ذات 
الصلة؛ وذلك وفق برامج تدريبية ورؤية 

واضحة.
ــد اخلــراز أن  هــذا احلفل مناسبة  وأك
فريدة لتخريج أبناء وبنات تلك الفئة 
املهمة فــي املجتمع مبــا متثله مــن حتّد 
وإصــرار على حتقيق النجاح، وتضافر 
اجلهود لتوظيفهم في قطاع املصارف 
الــذي أحتفنا بتلك الشراكة املجتمعية 
الهادفة لتحقيق جانب مهم مــن رؤيــة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ، واملشاركة في تنمية الوطن وفق 
رؤية )كويت جديدة 2035(، وذلك تنفيذاً 
اللتزامات الكويت الدولية والدستورية 
فــي مجال حماية حقوق ذوي اإلعاقة 
وتعزيزها خــاصــًة بعد انضمام دولــة 
الــكــويــت التفاقية األمم املــتــحــدة حول 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وقال اخلراز في ختام كلمته ال يسعنا 
إال أن نشكر قطاع الرعاية االجتماعية 
على جهودهم الدؤوبة في رعاية أبنائنا 
وبناتنا، ونأمل منهم مواصلة املشاركة 
الفاعلة لدفع مسيرة وعجلة التقدم خلدمة 
وطننا الغالي، كما نشكر أبناءنا وبناتنا 
على مــا بــذلــوه مــن جهود مشكورة من 
أجل رفعة مستوياتهم املهنية ورغبتهم 
الصادقة في التدريب والتأهيل والدخول 

في معترك احلياة الوظيفية .
من جانبها أعربت مدير عــام الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة د. شفيقة 
العوضي عن سعادتها بالقول : اسمحوا 
لي في بداية هذا احلفل الكرمي أن أعبر 
عن بالغ سعادتي وشكري وامتناني لكم 
جميعا .. يا من كنتم سببا في حتويل 
احللم إلى حقيقة والطموح إلى ثمرة على 
أرض الــواقــع من خــالل تخريج الدفعة 
الثالثة ملعهد البناء البشري، واألولــى 
لفئة ذوي اإلعاقة وذلك ضمن فعاليات 
حملة شركاء لتوظيفهم للعام التدريبي 

2018-2019م.
تلك احلملة التي كانت سببا في توحيد 
الرؤى وتضافر اجلهود من أجل تدريب 
وتأهيل وتوظيف أبنائنا من ذوي اإلعاقة 
بعد أن خضعوا للبرنامج التدريبي 
على مــدى عــام كامل حتى تخرج منهم 
اليوم 29 متدربا وحصلوا على فرص 
وظيفية مناسبة فــي قــطــاع املــصــارف 

بدولة الكويت.

واحلقيقة أنني فخورة بتلك املنظومة 
املتكاملة من التدريب والعمل الــدؤوب 
من قبل اجلهات املشاركة معنا في هذه 
ــن دعـــم ورعــايــة  ــوه م ــدم ــا ق احلــمــلــة مب
وتعليم وتدريب حتى جاء اليوم الذي 
نقطف فيه أولى تلك الثمار اليانعة على 
طريق التنمية املستدامة ؛ ومبا يعزز من 
مكانة دولة الكويت على الصعيد الدولي 
والعاملي ومبباركة من األمم املتحدة ، 
وإننا في الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة لن نألو جهدا في تسخير جميع 

طاقاتنا ألبنائنا من ذوي اإلعاقة،
ونــحــن عــلــى يــقــني بـــأن تــلــك احلملة 
املباركة ستبقى حافلة باإلجنازات لتقدمي 
كافة اخلدمات املتاحة للفئات املستهدفة؛ 
للمساهمة في دعــم واستثمار الطاقات 
الشبابية واالبداعية الواعدة من أبنائنا 

وبناتنا ذوي اإلعاقة.
وجاء في كلمة أمني عام احتاد مصارف 
الكويت د. حمد احلــســاوي التي ألقاها 
نيابة عنه نقيب األمني: لقد كان لنا شرف 
املشاركة في رعاية فعاليات حملة شركاء 
لتوظيفهم، التي أطلقها معهد البناء البشري 
لتدريب فئات الرعاية االجتماعية في دولة 
الكويت برعاية الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة بالتعاون مع جميع اجلهات ذات 

الصلة .
ـــرص االحتـــــاد عــلــى تطوير  وأكــــد ح
منظومة التدريب اخلــاصــة بخدمة فئة 
ذوي اإلعاقة ومتكينهم من احلصول على 
فــرص فــي مــجــاالت التوظيف املختلفة 
وضمان استدامتها في القطاعني احلكومي 

واخلاص.
ثم كانت كلمة معهد البناء البشري التي 
ألقتها مديرة املعهد م. عواطف السلمان التي 
شكرت فيها جميع املشاركني والداعمني 
حلفل التخرج والضيوف الكرام، والتي 
قدمت مــن خاللها رســائــل عــدة ملواصلة 
العطاء واإلجناز، والتي توجت فيها جميع 
اجلــهــود بالشكر والتقدير ورد الفضل 
ألهله. وجاء في كلمتها: لقد كانت شراكتنا 
مع وزارة الشؤون ممثلة بقطاع الرعاية 
االجتماعية ، ومع الهيئة العامة لشئون 
ــدور احليوي  ذوي اإلعاقة انطالقاً من ال
الذي تؤديه في رعاية أبنائنا وبناتنا من 
ذوي الهمم في املجتمع ، وإتباعها للنهج 
الوطني املجتمعي واحلقوقي اإلنساني في 

تخطيط برامجها ومشاريعها التنموية 
مؤصلة بذلك مرجعية العمل املؤسسي 
مساهمة في بناء الدولة في ظل مسيرة 
النماء والعطاء ، وانــطــالقــاً مــن الرغبة 
الصادقة في تقدمي اخلدمات النوعية لهذه 
الفئة ودعم املشاريع املجتمعية اخلاصة 

بذوي االحتياجات اخلاصة.
ــك حتقيقاً لــرؤيــة صاحب السمو  وذل
أمير البالد في دعــم واستثمار الطاقات 
الشبابية ومتكينهم مــن املساهمة في 
اخلطة اإلمنائية للدولة، واملشاركة في 
تنمية الوطن، ووفق دراسة حتليلية لواقع 
توظيف فئة ذوي اإلعاقة ، بهدف حتقيق 
التماسك االجتماعي من خالل تأمني مسار 
التوظيف لهذه الفئة بعد انقضاء فترة 
التدريب املتفق عليها مع اجلهات املعنية 
في التدريب متمثلة بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، ومبا يعزز قدرتهم 
على املشاركة فــي التنمية املجتمعية، 
وصوال إلى حتقيق مفهوم األمن املجتمعي، 
وتفعيل سياسات اخلطة التنموية لدولة 

الكويت
وإنه ملن دواعي سرورنا فعال أن نتوج 
اليوم معكم هذه الكوكبة من اخلريجني 
واخلريجات والشكر موصول لكل من 
احتضن هــذه الدفعة والــتــي آتــت ولله 
احلمد ثمارها بعد نتاج عــام كامل من 
العطاء والــبــذل ومــن اجلهد والتواصل 
ففي النفوس اخليرة عقول أنتجت ..وأياد  
أبــدعــت فاستحقت منا الشكر والثناء 
..ونــحــن إذ نهيب الــيــوم بأصحاب تلك 
النفوس .. فإننا نحيي الــيــوم أبناءنا 
وبناتنا ونبارك تخرجهم .. فهنيئا لكم 
التخرج وهنيئا لكل العاملني معكم؛ فما 
كان هذا ليتم لوال جهودهم الدؤوبة التي 
جتلت في روح التعاون والتكامل ؛ ونخص 
بالذكر كال مــن: جمعية املنابر القرآنية 
، ووزارة الشئون االجتماعية، وديــوان 
اخلدمة املدنية، والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، ومؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي ، واحتاد مصارف الكويت ، 
والبنك األهلي املتحد الذي حمل الراية في 
املقدمة، وواكب جتربة التدريب امليداني، 
وتبعه فــي ذلــك كــل مــن : بنك اخلليج، 
والبنك الوطني ، والبنك التجاري، وفندق 

امللينيوم.
ــم كــانــت كــلــمــة الــرئــيــس التنفيذي  ث
للبنك األهلي )شريك املــبــادرة( وألقتها 
نيابة عنه سحر دشــتــي وجـــاء فيها: ال 
يسعني إال أن أشكر لكم إتاحة الفرصة 
لنا في البنك األهلي املتحد لنكون مثاال 
يحتذى في تعزيز الشراكة املجتمعية بني 
مؤسسات املجتمع املدني، وفي دفع عجلة 
التنمية املستدامة من خالل رعاية ودعم 
هــذه البرامج التدريبية وتوفير الفرص 
الوظيفية ألبنائنا الذين يستحقون منا 
كل عون وتشجيع. وقد كان للبنك األهلي 
املتحد دور كبير في حمل الراية لتوظيف 
أبنائنا من ذوي اإلعاقة في القطاع املصرفي 
حيث أثمرت تلك الشراكة في حملة شركاء 
لتوظيفهم عن تعيني 9 أشخاص من ذوي 

اإلعاقة في مختلف اإلدارات في البنك.
وفي اخلتام كانت كلمة ممثل اخلريجني 
علي العبدالله، وجــاء فيها : إننا اليوم 
نقف عاجزين عن الشكر لتلك احلملة التي 
ستظل في ذاكرتنا ما حيينا والتي انطلقت 
لتأخذ بأيدينا في مسيرة التدريب النوعي 
التي خضعنا لها طــوال عام كامل لنثبت 
للعالم أجمع أن ذوي اإلعاقة أهل لتلك الثقة 

التي أوليتمونا إياها.
ونفخر أن نكون جزءا  من رؤية صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ  صباح األحمد 
لتحقيق التنمية املستدامة ورؤية )كويت 

جديدة 2035(.
ــازا على أول  ونقف اليوم لنسجل إجن
مشوارنا العملي والوظيفي، وبارقة أمل 
على طريق التنمية املستدامة، وقد عقدنا 
العزم على مواصلة مسيرنا نحو املزيد من 

التقدم والرفعة لهذا الوطن الغالي.

اخلراز سعد  االجتماعية  الشؤون  وزير  بحضور 

»البناء البشري« يحتفل بتخريج الدفعة الثالثة 
للمعهد.. واألولى لفئة ذوي اإلعاقة

الوزير سعد اخلراز متحدثاً

اخلراز يكرم أحد املشاركني

.. ويكرم إحدى املشاركات

لقطة جماعية للخريجني

د. شفيقة العوضي تتسلم درعاً

ح لنجا ا حتقيق  على  ر  ا صر إ و حتّد  من  متثله  مبا  ملجتمع  ا في  مهمة  فئة  ت  بنا و ء  بنا أ يج  لتخر ة  يد فر سبة  منا حلفل  ا  : ز ا خلر ا
ملختلفة  ظيف ا لتو ت ا ال ص في مجا ل على فر حلصو متكينهم من ا قة و عا إل ي ا و مة فئة ذ صة بخد خلا يب ا ر لتد مة ا ير منظو ص على تطو : نحر مني أل ا
السلمان: احلملة حتقيق لرؤية سمو األمير في دعم واستثمار الطاقات الشبابية ومتكينهم من املساهمة في اخلطة اإلمنائية للدولة
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