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خالل ديسمبر املقبل في جمعية املهندسني

رابطة املعماريني تنظم معرض التصميم الداخلي وتنسيق املواقع
امل��ع��م��اري��ني ف��ي جمعية املهندسني الكويتية اقامة  أعلنت راب��ط��ة 
معرض التصميم الداخلي وتنسيق املواقع »إن آند أوت« برعاية 
وزير الدولة للشؤون البلدية وزير األشغال العامة د. فاضل صفر 
ف��ور سي املتخصصة في تنظيم  وبالتعاون مع مجموعة آدم��اي��ر 
املعارض واملؤتمرات، وذلك في الفترة من 20 الى 24 ديسمبر املقبل 

في قاعة املعارض في مقر الجمعية في بنيد القار.
وأك��دت الرابطة في اجتماع اللجنة التنظيمية للمعرض برئاسة 
رئ��ي��س ال��ج��م��ع��ي��ة م. ط����ال ال��ق��ح��ط��ان��ي وب��ح��ض��ور رئ��ي��س اللجنة 
ف��ي الجمعية م. مزيد  املنظمة للمعرض رئيس راب��ط��ة املعماريني 
الرابطة املهندسة شروق الخواري، واملدير العام  املطيري ومقررة 
ياسر الشعار، ومديرة التسويق واملبيعات في مجموعة »أدماير 
فور سي« االعامية نسرين القاسم أن هذا املعرض يأتي استكماال 
ل��دور الجمعية وراب��ط��ة املعماريني التوعوي في خدمة  وتجسيدا 

املجتمع بجميع شرائحه.
وذل��ك من خال جمع املواطنني الراغبني في اقتناء وتصميم بيت 
ف��ي الديكور  العمر م��ع أكبر ع��دد ممكن م��ن الشركات املتخصصة 
والتصميم الداخلي والخارجي تحت سقف واح��د، بهدف توعية 
املواطنني وتنويرهم بأحدث التقنيات واالمكانات املتوافرة محليا 

واقليميا واتاحة أفضل الخيارات لهم في ه��ذا املجال. وأوضحت 
اللجنة أن املعرض سيوفر للمواطنني فرصة التعرف على مقومات 
التصميم الداخلي وكيفية استغال املساحات والفراغات املتاحة 
أف��راد العائلة ومستخدمي املنشأة بشكل عام س��واء كانت  لخدمة 
خ��اص��ة أو ع��ام��ة، م��ش��ي��رة ال���ى ض����رورة االس��ت��ع��ان��ة باملتخصصني 
لحصر عناصر التصميم الداخلي املختلفة، باالضافة الى عوامل 
نجاح التصميم الخارجي وتنسيق املواقع من الخارج بلمسة فنية 
وذوق رف��ي��ع بما ه��و م��ت��اح م��ن ميزانية دون ال��وق��وع ف��ي األزم���ات 
ال��ت��ي ق���د ت��ص��ب��ح م��زم��ن��ة دون ت��خ��ط��ي��ط أو االس��ت��ع��ان��ة ب��أص��ح��اب 

االختصاص.
وأك�����دت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة أن األه������داف ال��رئ��ي��س��ة ل��ل��م��ع��رض تتمثل 
ال��دي��ك��ور والتصميم  امل��واط��ن��ني بأفضل وس��ائ��ل وط���رق  ف��ي توعية 
ال��داخ��ل��ي وال���خ���ارج���ي، وج��م��ع ال��خ��ب��رات وال���ك���ف���اءات امل��ت��واف��رة في 
األس��واق املحلية في مكان وزم��ان محددين لتوفير الوقت والجهد 
ال��داخ��ل��ي املستهلك وامل��ن��ت��ج، ع��رض  ع��ل��ى ط��رف��ي عملية التصميم 
أح���دث التقنيات وامل��ن��ت��ج��ات املتعلقة بعملية التصميم الداخلي 
وال��خ��ارج��ي وال��دي��ك��ور، وت��وف��ي��ر ق��اع��دة ب��ي��ان��ات إل��ك��ت��رون��ي��ة ل���زوار 
امل��ع��رض ع��ن جميع امل��ع��روض��ات فيه م��ن خ��ال عقد ع��دد م��ن ورش 

العمل الهادفة الى تقديم نصائح وارشادات لزوار املعرض من قبل 
ال��ى دورات تدريبية ع��ن مراحل  املعماريني الكويتيني، باالضافة 

البناء للمواطنني والجهات الراغبة التي تشارك في املعرض.
ال��ج��ه��ات ذات  امل��ش��ارك��ة م��ف��ت��وح لجميع  ب���اب  وأض��اف��ت اللجنة أن 
ال��داخ��ل��ي وال���خ���ارج���ي وف���ي مقدمتها  ال��ت��ص��م��ي��م  ال��ع��اق��ة بعملية 
ال��دور االستشارية الهندسية، مكاتب التصميم الداخلي،  مكاتب 
ش��رك��ات األث���اث وامل��ف��روش��ات، ش��رك��ات االض���اءة واالن����ارة، أح��واض 
السباحة، تنسيق املواقع الخارجية والحدائق، مواد البناء الداخلة 
في التصميم والديكور الداخلي، املشغوالت الحديدية واملشاتل 

وأنظمة البيوت الذكية.
وأك�������دت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة أن ت���ع���اق���ده���ا م����ع م��ج��م��وع��ة »آدم����اي����ر« 
املتخصصة في تنظيم املعارض واملؤتمرات سيوفر مجموعة من 
امل��ع��رض وزواره واملهندسني  ف��ي  ال��رئ��ي��س��ة للمشاركني  ال��خ��دم��ات 
واملتخصصني في الوقت نفسه ملا تتمتع به من خبرة في الخدمات 
االعامية والتسويقية في القطاعات الحكومية والخاصة والعمل 
على خ��دم��ة املجتمع بمختلف ش��رائ��ح��ه وفعالياته االق��ت��ص��ادي��ة، 
داع���ي���ة ال���ش���رك���ات وال���ج���ه���ات امل��ت��خ��ص��ص��ة ال����ى امل���ش���ارك���ة ف���ي ه��ذا 

املعرض.

{

القحطاني وبهمن يتوسطان رئيس وأعضاء رابطة املعماريني وفريق »آدماير«

نقابة التسليف: طالبنا 
الحمود بإقرار الكادر

ص��رح نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني ف��ي بنك 
التسليف واالدخ������ار ف��اي��ز ال��ش��اح��ي ان وف����دًا م��ن النقابة 
ب��رئ��اس��ة ن��اص��ر العتيبي رئ��ي��س مجلس إدارة النقابة قد 
التقى وزيرة الدولة لشؤون االسكان وزيرة الدولة لشؤون 
التنمية اإلدارية د. موضي الحمود لبحث آخر وأهم القضايا 
وامل��ط��ال��ب امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة ف���ي ب��ن��ك التسليف 
واالدخ���ار. وكشف الشاحي عن أبرز ما تقدمت به النقابة 
في ذلك اللقاء وهو كادر العاملني في البنك والتأمني أسوة 
بحملة دبلوم املحاسبة، مشيرًا الى ان النقابة سعت ملقابلة 
الوزيرة موضي الحمود ملتابعة جميع املطالب التي رفعت 
مسبقًا من النقابة لها لتحقيق متطلعات الطبقة العاملة 
ف��ي التسليف. م��ن ج��ان��ب��ه، أف���اد أم���ني س��ر النقابة مساعد 
: من خال لقاء الوزيرة تم تسليط الضوء على 

ً
العدوان قائا

قضية إدارة التدقيق واملتابعة، تلك القضية التي تبنتها 
النقابة للدفاع عن العاملني بها ولحفظ جميع حقوقهم 
املكتسبة. وذلك منذ ان تقدمت النقابة بمذكرتني رسميتني 
ملجلس ادارة البنك تحت رقم )2007/92( و)2007/96( في 
15 أغسطس 2007 تحمان في طياتهما بحث اآللية املتبعة 
في ترقية موظفي إدارة التدقيق واملتابعة ونقل املوظفني 
من وإلى اإلدارة ذاتها، كما تم رفع مذكرتني مماثلتني الى 
مدير عام البنك تحت رقم )2007/93( و)2007/100( في 15 
أغسطس 2007. وعلى ضوء الردود الواردة من مجلس إدارة 
البنك واملدير العام، تقدمت النقابة بمذكرة رسمية مدعمة 
بتلك ال��ردود الى الوزير السابق الذي لم يوفق في حل تلك 
القضية وعرضت القضية ذاتها على ال��وزي��رة في لقاءات 
ع��دة. وبمذكرة رسمية لرفع املعاناة عن العاملني في تلك 
اإلدارة، الى ان وضعت الوزيرة الحمود النقاط على الحروف 
وذلك باعادة رسم الهيكل التنظيمي للبنك، لتصبح ادارة 
التدقيق واملتابعة تابعة للمدير العام، ذلك ما أقره مجلس 
إدارة البنك في اجتماعه السابق بافادة الوزيرة الحمود، 
ل��ي��رف��ع ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ال��ج��دي��د ال����ى م��ج��ل��س ال��خ��دم��ة 
املدنية العتماده قريبًا، ما يعد بادرة مباركة للعاملني في 
تلك اإلدارة. واختتم العدوان بجزيل الشكر واالمتنان الى 
الوزيرة الحمود لجهدها النشط في حل القضايا املتعلقة 
بالعاملني في التسليف، مشيدًا في الوقت ذات��ه بتعاونها 

مع النقابة.

الشريدة: توافق نيابي حكومي إلطالق جامعة حكومية جديدة
ط���ال���ب امل��ن��س��ق ال���ع���ام ل��ت��ج��م��ع ح��م��ل��ة ش��ه��ادة 
الدكتوراه الكويتيني د. سلطان الشريدة وزيرة 
التربية والتعليم العالي نورية الصبيح بسرعة 
تنفيذ ما تعهدت به أمام اللجنة التعليمية في 
مجلس األمة من انشاء جامعة حكومية أخرى. 
وق���ال ف��ي تصريح ص��ح��اف��ي: ان ه��ن��اك توافقًا 
بني وزارة التعليم العالي واللجنة التعليمية 

ف���ي م��ج��ل��س األم�����ة ع��ل��ى ت��ح��وي��ل م��ق��ر جامعة 
الكويت الحالي الى جامعة حكومية ثانية في 
حال انتقال جامعة الكويت الى مقرها الجديد 
ف��ي ال��ش��دادي��ة، مشيرًا ال���ى ان ه���ذا ف��ك��رة طيبة 
نشد على أي��دي��ه��م، وت��اب��ع: لكن ال��س��ؤال ال��ذي 
ي��ط��رح نفسه مل����اذا ال تنشأ ج��ام��ع��ة حكومية 
اآلن في مباني مؤقتة تنتقل بعدها الجامعة 

ال�����ى م��ق��ر ج��ام��ع��ة ال���ك���وي���ت ال���ح���ال���ي ف���ي ح��ال 
انتقال جامعة الكويت الى الشدادية. وأضاف 
ال���ش���ري���دة ان ه����ذا االق����ت����راح ل���و ط��ب��ق النتهت 
قضية حملة ش��ه��ادة ال��دك��ت��وراه غير املعينني 
ف��ي املؤسسات األكاديمية والطلبة ال��دارس��ني 
 ف���ي ال���خ���ارج واألع�������داد امل���ت���زاي���دة م���ن خريجي

الثانوية العامة.

 الحضينة: برنامج تدريبي وثقافي التحاد العمال
يسلط الضوء على القضايا النقابية

كتب نايف كريم

أعلن معهد الثقافة العمالية لاتحاد العام لعمال 
ال��ك��وي��ت ع��ن ال��ب��رن��ام��ج ال��ج��دي��د للموسم الثقافي 
ل��ل��ع��ام 2008 - 2009  وال������ذي ي��ت��ض��م��ن ع�����ددًا من 
الدورات التدريبية والندوات الثقافية. وقد حرص 
املسؤولون عن املعهد عن البداية املبكرة للموسم 
التعليمي وال��ت��دري��ب��ي ال��ج��دي��د ب��ه��دف استقطاب 
ال���ك���وادر النقابية ب��ه��دف اث����راء امل��ع��رف��ة بالقوانني 
واللوائح املعمول بها في الساحة النقابية، ويقع 
البرنامج في 12 فعالية بني دورة تدريبية وندوة 
ثقافية داخلية وخ��ارج��ي��ة بالتعاون م��ع ع��دد من 
الجهات النقابية االقليمية والعاملية. ومن جانبه 
قال مدير معهد الثقافة العمالية محمد الحضينة 
ل��ق��د ت��م اع����داد ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي وث��ق��اف��ي متكامل 
يخدم شريحة كبيرة من الكوادر النقابية املنضوية 
تحت االت��ح��اد ال��ع��ام لعمال ال��ك��وي��ت. وأض����اف أن 
البرنامج للموسم ال��دراس��ي 2008 - 2009 يسلط 
الضوء على القضايا التي تهم الحركة النقابية، 
الف��ت��ًا إل���ى أن امل��ع��ه��د ي��ه��دف ال���ى ت��وع��ي��ة وتثقيف 

أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات العمالية. 
وت��اب��ع الحضينة ان تنظيم ال���ن���دوات وال�����دورات 
وورش ال��ع��م��ل ت���م ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ن��ظ��م��ة العمل 
الدولية ومنظمة العمل العربية باإلضافة الى مركز 
التضامن العمالي األميركي، مشيرًا إلى أن بعض 
البرامج وال���دورات تعقد في مقر املعهد وبعضها 
اآلخر خارج الكويت. وعن املحاور والقضايا التي 
تتناولها ال��ن��دوات والبرامج وال���دورات التدريبية 
ال��ت��ي سينظمها امل��ع��ه��د خ���ال امل��وس��م امل��ق��ب��ل ق��ال 
ال��ح��ض��ي��ن��ة م���ن ب���ني ه�����ذه ال���������دورات دورة ق��ان��ون 
التأمينات االجتماعية وهي من أهم الدورات التي 
تثري العاملني بمواد قانون التأمينات االجتاعية 
وكيفية التعامل مع هذا القانون أثناء العمل بعد 
التقاعد. وأضاف من البرامج ايضا الدورة الثقافية 
وال���ت���ي ت��ه��دف ال���ى ت��ع��ري��ف امل��ش��ارك��ني بالتنظيم 
النقابي وك��ذل��ك كيفية امل��م��ارس��ات النقابية التي 
تندرج تحت دستور االتحاد العام للعمال. وأردف 
الحضينة سيقدم املعهد العمالي دورة تدريبية في 
الثقافة الدستورية وه��ي تتعلق بمواد الدستور 
في دول��ة الكويت، الفتًا إل��ى أنها ضرورية لزيادة 

الوعي بالدستور الكويتي ومواده من جل ممارسة 
الديموقراطية ال��واع��ي��ة. وم��ن ال����دورات الخارجية 
التي ستعقد خال املوسم الجديد 2009/2008 أكد 
الحضينة م��ن ب��ني ال����دورات ال��ت��ي ينظمها املعهد 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع منظمة ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي��ة ن����دوة عن 
املفاوضات الجماعية والتي ستعقد في جمهورية 
مصر العربية. وأضاف: هناك دورة أخرى تعقد في 
سورية محور موضوعها الرئيس الصحة والسام 
امل��ه��ن��ي��ة. وت���اب���ع الحضينة ان ال������دورة التدريبية 
الثالثة وال��ت��ي تعقد بالتعاون م��ع منظمة ال��دول 
العربية تتمحور ح��ول العمالة املهاجرة وكيفية 
التعامل مع مشاكلها في كل من ال��دول��ة املصدرة 
والدولة الحاضنة مبينًا أن املعهد خصص دورة 
ع��ن الخصخصة وآث���اره���ا ع��ل��ى ك��ل م��ن العاملني 
وامل���ن���ش���أة ال���ت���ي ي�����راد ل��ه��ا ال��ت��خ��ص��ي��ص. وخ��ل��ص 
الحضينة إلى أن البرنامج الجديد ملعهد الثقافة 
العمالية لهذا املوسم يمتاز باملرونة بحيث يمكن 
للمسؤولني في املعهد تنظيم أية دورة أو برنامج 
وف���ق األح�����داث وامل��ع��ط��ي��ات ف��ي امل��ن��ط��ق��ة وال��ك��وي��ت 

والتي تستجد في حينه.

العبد الهادي: جمعية مشرف تشرك 
أهالي املنطقة في أعمالها الخدمية

كشف عضو مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية رئيس لجنة العمل 
االجتماعي عماد عبدالهادي ان اللجنة تتجه نحو اشراك مجموعات من 
ف��ي اعمالها الخدمية والترفيهية  ذوي االخ��ت��ص��اص م��ن أه��ال��ي املنطقة 
خ���ال ال��ص��ي��ف ال��ح��ال��ي ف��ي ع��م��ل ت��ط��وع��ي ي��خ��دم اه��ال��ي املنطقة م��ن خ��ال 
اللجان املنبثقة عن لجنة العمل االجتماعي.. وقال في تصريح خاص: اننا 
في مجلس االدارة ندرك أهمية املشاركة من حيث املشورة وال��رأي وندرك 
اب���واب مجلسنا  ف��ي عمليات التطوير واالن��م��اء وك��ان��ت والزال���ت  أهميتها 
مفتوحة ترحب بكل رأي أو مشورة أو اقترح يقود الجمعية نحو التميز 
والريادة لذلك فان لغة الترجمة نحو هذا التوجه هو أن نجسد هذا التوجه 
على ارض الواقع في عمل جماعي رائد لذلك فإن لجنة العمل االجتماعي 
ارت��أت ان تقوم خ��ال ه��ذا الصيف باشراك ع��دد من ذوي االختصاص من 
اه��ال��ي املنطقة للعمل التطوعي باللجنة وه��و عمل تطوعي دون مقابل 
ي��ن��ب��ع م��ن م��ش��اع��ر امل��ح��ب��ة ل��ل��ك��وي��ت ع��ام��ة واله���ال���ي م��ش��رف وغ����رب مشرف 
خاصة. وأض��اف ستكون هناك لجان منبثقة من لجنة العمل االجتماعي 
تكون مهامها محصورة بالخدمية والترفيهية خال فترة الصيف الحالي 
ومنها على سبيل املثال لجنة التشجير وتجميل الحدائق ولجنة االسر 
املتعففة وغيرها وه��ي لجان كما اش��رن��ا خدمية وترفيهية تخدم اهالي 

املنطقة.
وأك���د ان���ه يمكن ألي ش��خ��ص يحمل تخصصا ف��ي ح���ال اع��ان��ن��ا ع��ن ب��دء 
التسجيل بان يتقدم ملكتب سكرتارية الرئيس لتعبئة النموذج املعد لهذا 
ال��غ��رض ح��ي��ث يكتب أس��م��ه وع��ن��وان��ه وه��ات��ف��ه ون���وع تخصصه ث��م يقوم 
مجلس االدارة بعد ذلك باستدعاء اصحاب التخصص املتوافق مع عمل 

هذه اللجان التطوعية للعمل معنا بروح متجددة نحو االفضل.
وأشار العبد الهادي الى ان عمل هذه اللجان سيكون مسائيًا وله محاضر 
تعرض على مجلس االدارة للنظر في االقتراحات التي تقدم او االراء أو 
القرارات التي تتخذها اللجان من اجل االطاع عليها والنظر فيما ان كان 

ممكنا اعتمادها حسب ما تقتضيه املصلحة العامة أو تأجيلها.
ب��ال��ظ��روف التي تستدعي ذل��ك حيث  كما سيكون الحضور لهذه اللجان 
س��ت��ق��وم س��ك��رت��ي��رة م��ج��ل��س االدارة ب���االت���ص���ال ب���االش���خ���اص امل��ش��ارك��ني 
لدعوتهم لحضور االجتماعات في كل عمل اجتماعي أو خدمي خال فترة 
الصيف الحالي حيث يفتح في الصيف املقبل الفرصة الشخاص اخرين 

للمشاركة في هذه االعمال التطوعية والخدمية.
وق��ال: الش��ك ان ه��ذه الخطورة رائ��دة وتنبع من شعورنا العميق بأهمية 
ال��واق��ع  امل��ش��ارك��ة الجماعية وقمنا ف��ي مجلس االدارة بترجمتها الرض 
 في حال العمل بها ان أمكن تطويرها بشكل افضل فنحن 

ً
وسنرى مستقبا

ننشد بالطبع ان تكون جهودنا منصبة في عمل رائد ومتميز عن غيرنا.


