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»العلوم المرحة« تقيم يومًا ترفيهيًا 
لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

»المسؤولية االجتماعية« في »البحوث« 
يدعم تنمية القدرات اإلبداعية لألطفال

قامت ش���ركة آراء للبحوث واالستشارات التسويقية بإطالق 
مشروع للمسؤولية االجتماعية للشركة يهدف الى دعم املبادرات 
الت���ي تعمل على تنمية القدرات اإلبداعي���ة والفنية عند األطفال. 
وفي هذا اإلطار مت متويل واعتماد رزنامة جمعية »محترف ابريق 
الزيت« للعام 2011، وهي جمعي���ة لبنانية تعنى بتنمية القدرات 

اإلبداعية عند األطفال.
وحتتوي الرزنامة للعام 2011 على رس���ومات ملونة من أعمال 
أطفال لبنانيني )7- 14 عاما( يعيشون في مختلف املناطق والقرى 
اللبنانية )قرى عيترون، بنت جبيل وعيتا الشعب، باإلضافة الى 
مدينتي بيروت وطرابلس(. ويهدف هذا املشروع الى منح األطفال 
الذين يعيش���ون في مناطق فقيرة فرصة للتعبير احلر من خالل 
الرس���م وذلك ليكتش���فوا قدراتهم اإلبداعية والثقافية وليطوروا 
روح التعاون فيما بينهم. كما تس���اهم هذه األنش���طة في عملية 
الدمج االجتماعي لألطفال الذين يعانون من قس���اوة العيش في 
مجتمعات محروم���ة وأولئك الذين يعانون م���ن عنف احلروب. 
ويجري تنفيذ جميع أنش���طة اجلمعية حتت إشراف اخصائيني 

تربويني ونفسيني.
وقد علق املدير اإلقليمي وأحد مؤسسي شركة »آراء« طارق عمار، 
على مشروع رزنامة 2011 بالقول »نحن في »آراء« نفتخر بدعمنا 
لألنشطة التي يقوم بها محترف ابريق الزيت، وسيكون مشروع 
رزنامة 2011 واحدا من سلسلة مبادرات ومشاريع تنموية سنقوم 
بدعمها في املستقبل«. كما أضاف عمار »اننا في شركة آراء، نؤمن 
بأن تنمية القدرات اإلبداعية والفنية لألطفال هي حاجة أساسية 
لنمو األطفال، لذا نحن جندد التزامنا بدعم املبادرات التي تسعى 
الى خلق بيئة صديقة وآمنة لألطفال ومتكنهم من املش���اركة في 

أنشطة فنية وترفيهية«.

صرح نائب املدير العام لشركة العلوم املرحة أسامة السلطان 
بأن الشركة ستقيم يوما ترفيهيا لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة 
نهار اخلميس املوافق 2011/01/27 الساعة الرابعة مساءا في مجمع 
الراية، الذي يتضمن عروضا ترفيهية تعليمية ونشاطات خاصة 
بشركة العلوم املرحة، علما بان شركة العلوم املرحة هي الوحيدة 
 )Mad Science( في الكويت املمثلة للبرنامج الكندي ماد ساينس
املعتمد من قبل وكالة الفض���اء األميركية )NASA(، وهو برنامج 
ترفيه���ي متكامل وذو قيمة علمية، حيث يهدف الى تقدمي خدمات 
علمية لألطفال من عمر 3 سنوات حتى عمر 12 سنة من خالل املرح 
وباعتماد الوسائل الترفيهية، مما يؤدي الى جذب انتباه األطفال 
وتشويقهم للمشاركة في العرض واأللعاب وبنفس الوقت اغناء 

ذاكرتهم بالعلم.
كما أعلن الس���لطان أن ش���ركة العلوم املرح���ة تتقدم بجزيل 
الش���كر والتقدير للشركات واملؤسس���ات االعالمية: مركز الراية، 
بنك بوبيان، األمانة العامة لألوقاف، املجموعة التعليمية القابضة، 
شركة الدائرة املركزية، مستشفى السيف، جريدة السياسة، جريدة 
األنباء، جريدة الصباح، جريدة احلرية، جريدة النهار، وذلك على 
رعايتها ومش���اركتها الفعالة في إجناح هذا النش���اط، متمنيا لها 

دوام التقدم واالزدهار.

رزنامة محترف ابريق الزيت للعام 2011

»المناقصات« ترد مشاريع نظافة »الكهرباء«
الرتفاع آخر األسعار عن القيمة التقديرية

خطوة من شأنها التمديد للشركات المالية

دارين العلي
ردت جلنة املناقص���ات املركزية 3 مناقصات ملش���اريع النظافة 
ل���وزارة الكهرباء واملاء املتعلقة مبحطتي الزور اجلنوبية والصبية 
وجميع املنشآت املائية معللة السبب بارتفاع آخر األسعار عن القيمة 

التقديرية التي وضعتها الوزارة في بنود املواصفات.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان االختالف بني القيم التقديرية 
للوزارة وبني آخر األسعار للشركات املتقدمة ملشاريع النظافة يعود 
الى الفارق بني قانون العمل احلالي والقانون املاضي، اذ ان التقدير 
ج���اء وفقا للقوانني املاضية، حيث لم تأخذ الوزارة بعني االعتبار ما 
ورد ف���ي القانون اجلديد من حيث زيادة رواتب العمالة او االجازات 

وغيرها.
واشارت املصادر الى ان رد هذه املناقصة يعني التمديد للشركة 
احلالية مبا يترتب عليه من زي���ادة في قيمة التعاقد وغيرها وهذا 
الهمية عقود النظافة في العمل اليومي، اذ ال ميكن التخلي عنها حلني 
طرح املناقصة مجددا، مش���يرا الى ان ذلك من شأنه ان يرتب اعباء 

مالية جديدة على الوزارة. عبداللطيف السنان

السنان: 246 نزيالً استفادوا من خدمات »الرعاية« في ديسمبر
أكد ضرورة تشديد الرعاية األسرية وخاصة خالل العطلة

بشرى شعبان
كشف مدير إدارة رعاية  األحداث 
السنان  بوزارة الشؤون عبداللطيف 
عن تزايد حاالت نزالء األحداث التي 
وصلت خالل شهر ديسمبر من العام 
املنصرم 2010 بلغ 246 نزيال بزيادة 
بلغت 31 حالة عن شهر اكتوبر حيث 
كان عدد النزالء قد بلغ 215 حدثا، وعلل 
أس���باب ذلك بالتغير الذي طرأ على 

حاالت االختبار القضائي.
وقال السنان في تصريح صحافي ان 
246 نزيال استفادوا من خدمات االدارة 
التي توزعت فيها احلاالت حسب نوع 

القضية ومن ذل���ك 47 حدثا بقضايا 
مشاجرة )44 من الذكور و3 من االناث( 
ثم املرتبة الثانية السرقة ب� 24 حالة 
وتتس���اوى قضايا قيادة بال رخصة 
وهتك العرض بعشر حاالت وجميعهم 

من الذكور.
وب���ني ان املعرضني لالنحراف بلغ 
عددهم 18 حالة واملوقوفني على ذمة 
قضايا بدار املالحظ���ة 19 حالة وفي 
الرعاية االجتماعية 14 ش���خصا وفي 
دار التقومي االجتماعي 8 حاالت وفي 
االختب���ار القضائي )مكت���ب املراقبة 
االجتماعي���ة 187 حال���ة( هم 178 من 

الذكور و9 من اإلناث.
واوض���ح الس���نان ان اعداد نزالء 
االحداث الكويتيني بلغ 146 حالة هم 
134 من الذك���ور و12 من اإلناث وهي 
نسبة مرتفعة عن الشهر املاضي موزعني 
على محافظات الكويت الست، 41 حدثا 
من محافظة االحمدي، 40 من الذكور 
ونزيلة واحدة من االناث وتتس���اوى 
محافظة اجله���راء والفروانية بأعداد 
29 نزيال و21 نزيال من محافظة مبارك 
الكبير و14 من محافظة حولي ونزيالن 
من محافظة العاصمة، مشيرا الى ان 
عدد النزالء غير محددي اجلنسية 50 

حدثا من الذكور.
الس���نان تصريحه بأن  واخ��تتم 
هناك وق��فة جادة م���ن ناحية تزايد 
النزالء السيما ونح�ن مقبلون  اعداد 
على إج���ازة نصف العام الدراس���ي 
واالعياد الوطنية ون��توقع زيادة اعداد 
النزالء ولذا نتمنى أال يغيب التوجيه 
االس���ري نحو ابنائنا ب���ان نزرع في 
نفوسهم احترام حرية اآلخرين وعدم 
التطاول عل���ى خصوصيات العوائل 
وتقوية الوازع الديني وزيادة جرعة 
التثقيف وبث روح الوطنية واالنتماء 

للوطن.
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