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محمد راتب

شهد ملتقى صباح السالم الثقافي األول في يومه الثاني 
تنظيم ورشة عمل بعنوان: »اكتشف أسرار بناء بيت العمر 
وطرق غش املقاولني«، حيث قام م.عبدالرحمن الشمري 
بإثراء اللق����اء بتقدميه معلومات دقيق����ة حول الطريقة 
األفضل لبناء الهيكل األسود وأسرار جناح العملية بناء 
على خبرات ودراسات دولية متخصصة وكيفية التعامل 
مع املكاتب الهندسية واالستشارية، وعدم الوقوع فريسة 

لغش البعض.
املعلومات والتفاصيل الدقيقة التي عرضها الشمري 
في امللتقى الذي تنظمه جمعية صباح السالم التعاونية 
بحضور رئيس جلنة املشتريات ورئيس اللجنة اإلدارية 
واملالية أحمد العتيبي وأعضاء مجلس اإلدارة، وجمع من 
أبناء املنطقة، فاجأت احلضور وأثارت اإلعجاب ودفعت 
الكثيرين لطرح مجموعة من األس����ئلة واالستفس����ارات 
واالستش����ارات التي متت اإلجابة عنها مجانا، مؤكدا أن 
هناك آلية دقيقة ومحددة ومقاسات ونسبا معينة إلنشاء 
الهيكل األس����ود وضمان سالمة املباني شارحا اخلطوات 

منذ البداية وحتى النهاية.
رئيس جلنة املشتريات ورئيس اللجنة اإلدارية واملالية 
أحمد العتيبي رحب باحملاضر م.عبدالرحمن الش����مري 
مش����ددا على أهمية مثل هذه امللتقيات وورش العمل في 
توعية ابناء املنطقة بالعديد من املسائل، حيث ال تقتصر 
أعمال اجلمعية فقط على اجلوانب اخلدمية وتوفير السلع 
وإطالق املهرجانات التس����ويقية، وإمنا تتجاوز ذلك إلى 
تقدمي املعلومات النافعة واملفيدة تفعيال للدور االجتماعي 

املنوط باجلمعيات التعاونية.
وخالل ورش����ة العمل بني الش����مري أن بناء الهيكل 
اإلنشائي يتطلب أعماال متهيدية من خالل جتهيز موقع 
العمل بإقامة سور مؤقت، ووضع تصور عن كيفية تنفيذ 
األعمال، إلى جانب تنفيذ األعمال الترابية التي تقوم على 
احلفر وتس����وية التربة يدويا ثم الردم، على أن يتم في 
حالة ارتفاع املياه اجلوفية عن مستوى احلفر بناء على 
تقرير فحص التربة سحب املياه ميكانيكيا دون منسوب 

التأسيس مبقدار متر واحد.
ثم انتق����ل للحديث عن األعمال اخلرس����انية وحديد 
التس����ليح، فذكر انه يجب حتدي����د احملاور اوال ثم صب 
اخلرسانة العادية على أرضية املنطقة احملفورة، والتي 
ينصح باستخدام االسمنت املقاوم لألمالح، ثم يجري صب 
اخلرسانة املس����لحة للقواعد والتي تكون فوق خرسانة 
النظافة العادية في قوالب خش����بية يتم حتديد حجمها 
بناء على التصميم اإلنش����ائي، ويس����تخدم فيها احلديد 
وهي تعتبر أساسات األعمدة احلاملة للمبنى، ثم يجري 
بعد ذلك صب رقاب األعم����دة، وهي األعمدة الرابطة بني 
الش����ناجات والقواعد املسلحة ونزعها بعد مرور يومني 

على األقل ورشها باملاء.
وشدد الش����مري على انه بعد االنتهاء من طالء املادة 
العازلة يجب أن يكون الردم على طبقات ال تزيد سماكة كل 
طبقة عن 25 سم مع الرش باملياه والدمك اجليد باملدحلة، 
وأن يكون الردم بأتربة نظيفة من ناجت احلفر ثم االنتقال 
إلى صب اجلسور األرضية )الشناجات( وتنفيذ األرضيات، 
تليها عملية صب األعمدة وعمل الشدة اخلشبية لألسقف 
واجلسور، منبها إلى أهمية أن يتم استكمال أعمال النجارة 
واحلدادة للساللم مع سقف الدور األرضي ويتم صبهما 

في نفس الوقت.
 وفي ختام ورشة العمل مت تكرمي م.عبدالرحمن الشمري 
بدرع مقدمة من مجلس اإلدارة الذي شكر احملاضر على 
املعلومات التفصيلية الدقيقة التي قدمها واسترعت انتباه 
جميع احلضور وش����كرهم للقائمني على جمعية صباح 

السالم على هذه املبادرة الرائعة واملفيدة.

تكرمي م.عبدالرحمن الشمري

د.أحمد الهيفي يكرم د.صالح الغزالي م.أحمد املرشد ود.أحمد الهيفي ود.صالح الغزالي ومناور الهدبة وعدد من العاملني في إدارة مركز نظم املعلومات

جانب من احلضور

تكرمي الزميل محمد راتب                                      )أحمد علي(

ملتقى »صباح السالم« نظم 
»اكتشف أسرار بناء بيت العمر«

املعضادي: رفع مطالب موظفي 
»الرعاية« إلى وزيرة الشؤون

بشرى شعبان

التقى مجلس إدارة نقابة العاملني في الوزارة بحضور 
مدير إدارة الرعاية األس���رية صالح الشيخ مع بعض 
مش���رفي الوحدات واملوظفني واملوظفات والباحثات 
العاملني بإدارة الرعاية األسرية الذين عرضوا مطالبهم 
التي تتضمن املطالبة ببدل شاشة وبدل خطر، باإلضافة 
إلى بدل انتقال، وأيضا طالبوا بتعديل املسمى لبعض 
املوظفني العاملني في الوحدات من موظفة إلى باحثة 

مبا يتناسب مع طبيعة عملهم.
كما عقد مجل���س إدارة النقابة اجتماعا مع الوكيل 
املس���اعد لقطاع التنمية االجتماعية حمد املعضادي 
بحضور مديرة إدارة الشؤون اإلدارية شيخة العدواني 
ومدير إدارة الرعاية األسرية صالح الشيخ، وقد وعدهم 
املعضادي بإعداد مذكرة في شأن البدالت ورفعها إلى 

وكيل الوزارة والوزيرة العتمادها.

تقييمه مت حتت إشراف متخصصني في نظم تقنية املعلومات

وزارة شؤون األمة كرمت إدارة مركز نظم املعلومات
على الترتيب املتقدم للموقع اإللكتروني في تقرير »الشفافية«

وقدم الهدب���ة خالل حفل 
التكرمي شرحا عن آلية عمل 
موقع الوزارة اإللكتروني على 
ش���بكة اإلنترنت مستعرضا 
التي  اخلدم���ات واملعلومات 
يقدمها املوقع للعاملني بالوزارة 
وخارج ال���وزارة من باحثني 
ومتخصصني ومهتمني بالشأن 

البرملاني.
وكان املوق���ع اإللكتروني 
واألنظمة البرملانية املتكاملة 
في مكتب وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة حقق مركزا متقدما 
في تقرير جمعية الش���فافية 
ع���ن األداء الع���ام للوزارات 
واجلهات احلكومية في مؤشر 
مدركات اإلصالح في اجلهات 
العام 2014، واستندت جمعية 
الش���فافية ف���ي تقريرها عن 
مؤش���ر مدركات اإلصالح في 
اجله���ات العامة 2014 على 6 
معايير للتقييم هي: الشفافية 
والنزاهة واملساءلة واحترام 
القانون والعدالة والتخطيط 
اإلستراتيجي والقيادة، ونال 
املوق���ع اإللكترون���ي لوزارة 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
ترتيبا متقدما في هذه املعايير 

الستة.

لشؤون مجلس األمة مت حتت 
إشراف متخصصني في نظم 

تقنية املعلومات.
وأكد د.الغزالي أهمية أن 
تك���ون هناك جائ���زة ودعم 
للمتميزين واملنجزين في العمل 
لرفع روح املنافسة واالبتكار، 
مؤك���دا ان التكرمي هو أفضل 
محفز لتطوير األداء وحتسني 
جودة العمل، السيما أن هناك 
املتميزين  قصورا في تكرمي 

على مستوى الكويت.
ومن جهته، ش���كر مدير 
إدارة مرك���ز نظم املعلومات 
مبكتب وزير الدولة لشؤون 
مجل���س األمة مناور س���عد 
التكرمي  القائمني على  الهدبة 
واحلض���ور، مبينا ان جميع 
املوظفني في اإلدارة ش���ركاء 
في ه���ذا اإلجن���از، وقال ان 
طموحنا لن يقف عند هذا احلد 
ونس���عى إلى مراتب متقدمة 
وفق املعايير الس���ت ملؤشر 
مدركات اإلصالح التي وضعتها 
الكويتية،  جمعية الشفافية 
السيما ان هناك خطط عمل 
وتطوير متواصل في القطاع 
حتت إشراف وتوجيهات وكيل 
القطاع د.أحمد براك الهيفي.

التي حتقق تقدما  املعلومات 
وتطوي���را منتظم���ا في أداء 
العمل اجلماعي الذي ينعكس 
في النهاية على جناح وزارة 
الدولة لشؤون مجلس األمة 

في حتقيق أهدافها.
وأبدى د.الهيفي رضاه عما 
حققه قطاعه من خالل املوقع 
اإللكتروني في املؤشرات ال� 6 
التي اعتمدتها جمعية الشفافية 
في تقريرها لقياس األداء العام، 
مثمنا جهود مدير إدارة مركز 
نظم املعلومات مناور س���عد 
الهدبة، والعاملني في القطاع، 
ودعاه���م الس���تكمال خطط 
التطوير واالرتق���اء بالعمل 
إلى حيث األهداف املنشودة 
التي تضع املوقع اإللكتروني 
ف���ي الترتي���ب األول عل���ى 
مس���توى الوزارات واجلهات 

احلكومية.
بدوره، قال رئيس جمعية 
الشفافية د.صالح الغزالي إن 
اجلائزة السنوية التي تقدمها 
اجلمعية ألفضل اجلهات وفق 
معايير قياس األداء العام هي 
الوزراء،  حتت رعاية رئيس 
مش���يرا إلى أن تقييم املوقع 
الدولة  ل���وزارة  اإللكتروني 

الذي حققه املوقع اإللكتروني 
واألنظمة البرملانية املتكاملة 
في تقرير الشفافية وبجهود 
قطاع البحوث ونظم املعلومات 
برئاسة الوكيل املساعد د.أحمد 

الهيفي.
من جهته، رحب د.الهيفي 
باحلضور ومشاركة د.الغزالي 
وشكر وكيل الوزارة على كلمته 
وبارك له جميع النجاحات التي 
حتققت في الوزارة، وأثنى على 
جهود ودور إدارة مركز نظم 

أقام قطاع البحوث ونظم 
املعلومات ف���ي وزارة الدولة 
لشؤون مجلس األمة برعاية 
وحضور وكيل الوزارة م.أحمد 
الوكيل  املرش���د وحض���ور 
املساعد لقطاع البحوث ونظم 
الهيفي،  املعلومات د.أحم���د 
حفل تكرمي إلدارة مركز نظم 
املعلومات، القائمني على املوقع 
اإللكتروني واألنظمة البرملانية 
املتكاملة بعد حصول املوقع 
على مرك���ز متقدم في تقرير 
جمعية الشفافية الكويتية عن 
األداء العام للوزارات واجلهات 
احلكومية في مؤشر مدركات 
العام  اإلصالح في اجله���ات 
2014، وذلك بحضور رئيس 
الش���فافية د.صالح  جمعية 
الغزالي وعدد كبير من املديرين 
واملستشارين ورؤساء األقسام 

واملوظفني في الوزارة.
وفي هذا السياق، أكد املرشد 
الوزارة قامت بإصالحات  أن 
كبيرة وحققت نقلة نوعية في 
العمل موضحا ان دعم املتميزين 
ومن يحققون إجنازا هو من 
الوزارة، مثنيا  أهم أولويات 
على مشاركة د.صالح الغزالي 
في هذا التكرمي، ومنوها باملركز 

جانب من التكرمي

املرشد: نثمن 
إجنازات قطاع 
البحوث ونظم 

املعلومات بقيادة 
د.الهيفي

في إطار التعاون املشترك بني البلدين الشقيقني وبالتعاون مع املجلس الوطني

السفير املصري أطلق أسبوع الثقافة الشعبية املصرية بالكويت
بافتتاح معرض التصوير الضوئي حتت اسم »اللي بنى مصر«

مصر يجمع مبدعيها ليكون 
فرقت���ه والت���ي انطلقت من 
القرن املاضي  خمس���ينيات 

وحتى اآلن«.
أنه  إلى  وأشار س���ليمان 
سيتم أيضا استضافة فرقة 
األراجوز وخيال الظل لتقدمي 
عروضها في هذا األس���بوع، 
مضيفا أنه »إميانا من السفارة 
املصرية باالحتفاء برموز الفن 
الش���عبي من حملة املوروث 
سيتم عقد ندوة حتت عنوان 
البش���رية« وسيتم  »الكنوز 
تك���رمي بع���ض رم���وز الفن 

الشعبي املصري«.

أيضا اس���تضافة فرقة النيل 
لآلالت الشعبية وهي من أهم 
الفرق التي حتمل تراث مصر 
بداية من حاليب وش���التني 
والنوبة وأغاني الصعيد والدلتا 
والوجه البحري، وتقدم الفرقة 
حفلتني األولى تخصص ألغاني 
الفولكلور املصري واحلفلة 
الثانية س���تكون عن السيرة 

الشعبية واملوال.
وتابع: »هذه الفرقة حتمل 
بني أعضائها أهم الرموز التي 
تعبر عن وجه مصر األصيل.. 
الكبير  املبدع  فمؤسسها هو 
زكريا احلج���اوي الذي طاف 

الشكر منا ملا بذله من تسهيالت 
في اإلجناز والتحضير لهذه 
املهام التي نعلم أنها لم تكن 
باليس���يرة ولكن ثقتنا بهم 

كبيرة«.
وأض���اف: »اننا ال منتلك 
الثقاف���ة  بحج���م  منتج���ا 
نستطيع أن نسوقه ونعتمد 
عليه«، مشيرا إلى أن الثقافة 
اقتصاد البد أن يس���تغل في 
التنمية ليربط  دفع عجل���ة 
اإلنسان بجذوره ويعلي من 
قيم االنتماء وتعزيز الهوية.
أن  الس���فير  وأوض���ح 
الفعالي���ات الثقافية تتضمن 

املصري���ة بالكوي���ت: إن هذا 
النشاط يأتي في إطار التعاون 
املشترك بني البلدين الشقيقني 
وبالتعاون مع املجلس الوطني 
الكويت���ي للثقاف���ة والفنون 

اآلداب.
واشار الى ان »هذا األسبوع 
يأتي انطالقا من إميان السفارة 
بربط أبناء اجلالية املصرية 
الكويت بالفنون  على أرض 
املصري���ة عل���ى اختالفه���ا، 
خاصة الش���عبية منها وفي 
إط���ار التعاون م���ع املجلس 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 
واآلداب بالكويت الذي يستحق 

أسامة أبوالسعود

أطل���ق الس���فير املصري 
لدى البالد عبدالكرمي سليمان 
الثقافة  فعالي���ات أس���بوع 
الش���عبية املصرية بالكويت 
بافتتاح مع���رض التصوير 
الضوئ���ي حتت اس���م »اللي 
بن���ى مصر«، وال���ذي يوثق 
عددا من احلرف اليدوية بشكل 

جمالي.
وقال سليمان خالل كلمة 
افتتح بها املعرض مساء امس 
األول ودشن خاللها فعاليات 
الش���عبية  الثقافة  أس���بوع 

عبدالكرمي سليمان


