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وسط حضور غفير من المواطنين والمقيمين

»الفروانية« احتفلت باألعياد الوطنية في »األڤنيوز«
عادل الشنان

برعاية محافظ الفروانية 
الشــيخ فيصــل احلمــود 
وبحضــور جمــوع غفيرة 
املواطنــني واملقيمني،  مــن 
نظمــت محافظة الفروانية 
احتفاال كبيرا ومميزا بذكرى 
مــرور ١٢ عامــا على تولي 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مقاليد احلكم، 
والذكرى الـ 5٧ الســتقالل 
الكويت ومرور ٢٧ عاما على 
التحريــر وذلــك في مجمع 

األڤنيوز أول من أمس.
وتضمن االحتفال العديد 
من الفقرات التي تعزز حب 
الوطــن في نفــوس الكبار 
والصغار، وتهدف الى رسم 
البهجة والسرور على وجوه 
احلضور. وبهذه املناسبة، 
أكــدت احملافظة فــي بيان 
لها حرص احملافظ الشيخ 
فيصل احلمود على خروج 
هــذه االحتفاالت بالشــكل 
الذي يليق مبكانة وأهمية 
األعياد الوطنية وجتســيد 
روح الوالء واالنتماء لوطننا 
العزيز. وأوضح البيان ان 
احتفاالت احملافظة باألعياد 
الوطنية رسالة حب وعطاء 
في عشــق الوطــن الغالي، 
تسطرها احملافظة للشعب 
الوفي واملقيمني في البالد.

بالل الشامي يقدم إحدى الفقرات الفنية خالل حفل محافظة الفروانية  )محمد هنداوي( 

اللجنة االجتماعية لرئيس مجلس األمة نظمت حفالً مميزاً بمناسبة أعياد الكويت

العازمي: االحتفاالت باألعياد جتسّد روح االنتماء
ندى أبونصر

أعربــت رئيســة اللجنــة 
االجتماعيــة لرئيس مجلس 
األمــة مــرزوق الغــامن، دالل 
ســعادتها  عــن  العازمــي 
باالحتفاليــة الرابعــة للجنة 
االجتماعية مبناسبة األعياد 

الوطنية.
العازمــي خــالل  وقالــت 
أقيــم فــي  الــذي  االحتفــال 
حديقــة وهــران مبناســبة 
األعياد الوطنية أول من أمس 
ان تلــك االحتفاالت جتســد 
الروح الوطنية، موضحة ان 
االحتفال تضمــن العديد من 
الفقرات واملســابقات وســط 
أجواء مميــزة وأغان وطنية 
وتراثية ومأكوالت شــعبية 
وألعاب لألطفال، حيث عاش 

الكبار والصغار أجواء مميزة 
وعبروا عن انتمائهم وحبهم 

لوطنهم العزيز.
وأضافــت: كانــت جلنتنا 
دائمــا ســباقة للتواصل مع 
أبناء الكويت، وبهذه املناسبة 

أرفع أسمى التهاني الى مقام 
صاحب السمو األمير، وسمو 
ولي العهد، والشعب الكويتي، 
داعيــة اهلل عز وجل أن مين 
على الكويــت باألمن واألمان 

واالستقرار.

مسابقات لألطفال على هامش احلفل  )محمد هاشم(

عروض مميزة ومتنوعة

دالل العازمي

أصغر املشاركني جانب من احلضور خالل احلفل أصغر مشارك يرفع علم الكويت

فقرات فنية وموسيقية متنوعة حضور كبير من الكبار والصغار

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

»القطاع اخلاص« يطالب  بتسليم  رواتب 80 مراسالً في »التربية«
أكد امني سر املجلس التنفيذي الحتاد العاملني 
في القطاع اخلاص جمال الفضلي  أن االحتاد 
لن يقف مكتوف األيدي أمام انتهاك حقوق 
العمالة سواء الوطنية أو اجلنسيات األخرى، 
مطالبا وزيــر التربية ووزير التعليم العالي 
د.حامد العازمي مبحاسبة الشركة التي يعمل 
بها 80 مراسال من فئة البدون ولم يتسلموا 
رواتبهم  منذ أكثر من ثالثة اشهر  في منطقة 
حولي التعليمية.   وأضاف الفضلي أن الشركة 

املعنية يحاول مسؤولون فيها إجبار املراسلني 
على التنازل عن بعض حقوقهم الوظيفية في 
تعسف واضح جتاه العمالة، ما يعني انتهاكا 
حلقوق اإلنسان، مشددا على ضرورة منحهم 
جميع حقوقهم الوظيفية، خصوصا أن القوانني 
الكويتية اخلاصة من أكثر القوانني في العالم 
حرصا على حقوق العمال. ودعا العمالة العاملة 
في القطاع اخلاص إلى التواصل مع االحتاد 

وذلك حلماية حقوقهم الوظيفية.
جمال الفضلي

ِ لـ  »املسؤولية االجتماعية« ٍ »التقدم التكنولوجي« راع
أكد نائب الرئيس التنفيذي 
للعمليات اإلستراتيجية في 
شركة التقدم التكنولوجي احمد 
جرادي ان الرعاية الرئيسية 
لهذا احلدث والــذي يفتتحه 
وزيــر التجــارة والصناعــة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
خالد الروضان األربعاء املقبل 
في فندق اجلميرا ويستمر ملدة 
يومني، جاءت حلرص الشركة 
على التواجد فــي الفعاليات 
التي تهتم بالتآلف بني املجتمع، 
مضيفا ان الهدف من هذا احلدث 
هو نشــر ثقافة املســؤولية 
االجتماعية، ولتبادل اخلبرات 
بني القطاع اخلاص واحلكومات 
وللتعريف بتطبيق معايير 
املسؤولية االجتماعية وبناء 
جسور التواصل بني منشآت 
املجتمــع املدنــي التي توليه 
الشــركة أهمية كبرى. وأكد 
جرادي علــى أهمية التعاون 
بني أصحاب األعمال من خالل 
التركيــز علــى دعــم القطاع 
اخلــاص للمجتمــع واهمية 
دور احلكومة في تقدمي الدعم 
للشــركات لتحقيق التنمية، 
مؤكدا ضرورة تعاون الشركات 
العاملة بالســوق الواحد من 

أجــل تأمني مســتقبل بالدها 
واألسواق التي تعمل بها وهو 
األمــر الذي يتحقق من خالل 
الشراكة في مشاريع تنموية 
على نطاق أكبر وأوسع، مشيرا 
الى أهميــة تنامــي االهتمام 
باملســؤولية االجتماعية في 
األعوام املاضية حتى أصبحت 
املســؤولية االجتماعية أحد 
معايير األداء األساسية لدى 
الشركات، مضيفا ان املؤمتر 
يعــد فرصة للمشــاركني كي 
يتفاعلوا مع املتحدثني الذين 
سيشاركون في طرح خبراتهم 
فيــه،  والعلميــة  العمليــة 
والــذي من أهــم موضوعاته 
أثــر املســؤولية االجتماعية 
اإليجابــي فــي إثــراء مجال 
التنمية املســتدامة وتطوير 
املجتمعات. وذكر ان املؤمتر 
يحقق أهداف كبيرة لتوعية 
املجتمع بأهمية املســؤولية 
االجتماعية ومن خالل خبراء 
ومتحدثني أكفاء، مشيرا الى 
أهمية محاضرة صاحبة السمو 
امللكي األميرة ملياء بنت ماجد 
آل سعود، األمني العام ملؤسسة 
الوليد اإلنسانية والتي تتناول 
فيها موضوعا عن املؤسسات 

اإلنســانية كآلية مــن آليات 
تنفيذ املسؤولية االجتماعية 
للشركات، ومحاضرة أستاذ 
العالقات العامة واإلعالم في 
جامعة القاهرة د.حنان جنيد، 
عــن بنية الصــورة الذهنية 
للمنظمات في العصر الرقمي، 
والعديد من املوضوعات املهمة 
املتميزة. وقال ان شركة التقدم 
التكنولوجي توجه باإليعاز 
ومن قبل كبار املســتثمرين 
فيهــا بأهميــة املشــاركة في 
البرامــج التي تخدم املجتمع 
ولدعــم الفعاليات التي تهتم 
باملسؤولية االجتماعية والتي 
تضعها الشركة نصب أعينها، 
حيــث تســاهم الشــركة في 
برامج توعية كبرنامج التاجر 
الصغيــر وبرامــج التوعية 
الصحية والعديد من الفعاليات 
في عدة مجاالت تهتم باجلانب 
االجتماعــي ولتعزيز القدرة 
التنافسية ولتطبيق مبادرات 
املسؤولية على حتقيق العدالة 
االجتماعيــة، وتنمية املوارد 
البشــرية، ما يؤدى لالرتقاء 
مبعــدالت النمو والتشــغيل 
وخلق روح ايجابية في أوساط 

العاملني.

احمد جرادي

جرادي: الشركة 
تهدف إلى نشر 
ثقافة املسؤولية 

االجتماعية وتبادل 
اخلبرات بني 

القطاعني العام 
واخلاص

فريق لحماية الطفل بكل منطقة تعليمية

89 ألف دينار لتمديد تأجير 64 سيارة بـ »التربية« 
عبدالعزيز الفضلي

وافقت جلنــة املناقصات 
علــى طلــب وزارة التربيــة 
بتمديد عقد تأجير64 سيارة 
ملدة ثالثة اشــهر اعتبارا من 
امس ١6 فبراير وحتى ١5 مايو 

املقبل وبقيمة ٨9 ألف دينار.
مــن جانــب آخــر، وفي 
إطار ســعيها لنشر الوعي 
الطفــل  حمايــة  بقانــون 
والتعريف به وضمان حقوقه 
بتوفيــر الرعاية الالزمة له 
وذلك بحمايتــه من اإليذاء 

والعنــف واإلهمال من قبل 
ذويه تعمــل وزارة التربية 
مــن خــالل قطــاع التعليم 
العام على تشكيل جلنة في 
كل منطقــة تعليمية تضم 
مراقبي اخلدمة االجتماعية 
والنفســية وبعض أعضاء 

الهيئة التعليمية املتميزين 
كذلك االستعانة بدكتور من 
الصحة املدرســية لتكوين 
الطفــل  حمايــة  فريــق 
لالســتعانة به فــي حل كل 
املشاكل التي تواجه الطلبة 

من قبل اآلخرين.


