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»األشغال«: صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة حولي

أعلنت وزارة األش���غال ان ادارة صيان���ة محافظة حولي للطرق 
والشبكات انتهت من صيانة الطرق والساحات وإنشاء شبكة املجاري 
الصحية لعدة مواقع مختلفة باحملافظة. وقالت إدارة العالقات العامة 
بالوزارة في بيان صحافي ان من اهم االجنازات إجراء أعمال طوارئ لكل 
من محطة مشرف وسلوى على شارع التعاون وتنفيذ أعمال متفرقة 

في محافظة حولي كأعمال البالط وسفلتة الساحات الترابية.
وضمت األعمال استحداث دوار مبنطقة مشرف وتنظيف شبكة 

أمطار في احملافظة استعدادا ملوسم األمطار اضافة الى استكمال أعمال 
الصيانة مبيدان حولي لتش���مل اعمال الصيانة األسفلتية وحجارة 
الرصيف واستبدال غرف التصريف التالفة وصيانة اسفلتية شاملة 
ملواقف النادي البحري الرياضي مبنطقة الس���املية. ومتت صيانة 
اسفلتية شاملة ملواقف فرع جمعية اجلابرية واستبدال الكربستون 
وصيانة اسفلتية شاملة مبنطقة حولي وفرش اسفلت جديد لشوارع 

منطقة مبارك العبداهلل. 

الكندري يطالب 
»البترول« باستبدال 
السيارات بـ »نقدي«

أكد رئي����س مجلس ادارة 
العاملني مبؤسس����ة  نقاب����ة 
البترول الكويتية عبدالوهاب 
الكندري ان مجلس ادارة النقابة 
لن يس����مح مبرور مناقصة 
توفير السيارات احلالية مرور 
الكرام بش����كلها املعيب الذي 
تتساوى فيه كل فئة من شرائح 
موظفي املؤسسة مع من هم اقل 
منهم في املس����توى الوظيفي 
في بعض الش����ركات التابعة 
بشكل يحمل الكثير من االمتهان 
ملوظف����ي املؤسس����ة وانعدام 
التقدي����ر جلهودهم في خدمة 
املؤسسة، وينسف االدعاءات 
الزائفة إلدارة املؤسسة فيما 
يتعلق بسياسة توحيد املزايا 
واحلوافز للعاملني في القطاع 
النفطي. كما اعلن رئيس نقابة 
املؤسسة عن رفضه التام ملا 
نتج من افرازات مناقصة توفير 
السيارات االخيرة مبا في ذلك 
استبدال س����يارات الصالون 
الكالسيكية املتعارف عليها منذ 
عقود طويلة بسيارات اخرى 
املراهقني  مخصصة لشريحة 
وال تناس����ب الفئ����ة العمرية 
الوقار  ملوظفينا وتبتعد عن 
الذي يجب ان يكون سمة من 

سمات موظفي املؤسسة.
الكن����دري ان نقابة  وأكد 
املؤسسة لن تقبل باملزيد من 
التي بات  الس����لبية  املواقف 
ينتهجه����ا الرئيس التنفيذي 
ملؤسس����ة البترول الكويتية 
الش����ويب مؤخرا فيما  سعد 
يتعلق بإجحاف حقوق موظفي 
املؤسس����ة مقارنة بنظرائهم 
العاملني في الشركات النفطية 
التابعة مقابل الس����طوة التي 
املنتدب  يحظى به����ا العضو 
للشؤون املالية واالدارية علي 
عامر الهاجري في تهميش دور 
النقابة واالنتقاص من حقوق 
موظفي املؤسس����ة، مؤكدا ان 
ادارة املؤسس����ة ليس لديها 
اال خي����اران ال ثالث لهما: اما 
ايقاف اجراءات استكمال ترسية 
املناقص����ة وتوقي����ع العقود 
حت����ى يتم مس����اواة موظفي 
املؤسسة بنظرائهم العاملني في 
الشركات التابعة، أو استبدالها 
مبخصصات نقدية أسوة مبا 
هو معمول به في سياسة تذاكر 
السفر السنوية وهو ما طالبنا 
به منذ ما يقارب الشهرين في 
جميع مراسالتنا الرسمية مع 

ادارة املؤسسة.

السفير السعودي عاد من الرياض 
 ويعتذر عن عدم استقبال
رواد ديوانيته غدًا الثالثاء

عاد الس����فير الس����عودي د.عب�دالع�زيز الف��ايز 
قادما من الرياض ب�عد ان ش���ارك في تق��بل ال�عزاء 
في املغفور له بإذن اهلل خاله عبداهلل بن ع�بدالرح�من 

الص�الح.
وعبر د.الفايز عن شكره وتقديره لكل من تفضل 
مبواساته في وفاة خاله داعيا اهلل عز وجل أن يجزيهم 

خير اجلزاء وأال يريهم مكروها في عزيز لديهم.
هذا ويعتذر السفير الفايز عن عدم استقبال رواد 
ديوانيته مساء غد الثالثاء على ان يعاود استقبالهم 

الثالثاء املقبل املوافق 2 فبراير.

عبّر عن شكره لكل من تفضل بمواساته في وفاة المرحوم خاله

د.عبدالعزيز الفايز

ضاري الوزان وأعضاء فريق »كويتي وأفتخر« جانب من عملية استقبال طلبات التسجيل

أكثر من 130 مشاركاً سجّلوا في ملتقى »كويتي وأفتخر« الثالث 

انتهى ملتقى كويتي وأفتخر أول واكبر ملتقى لدعم املشاريع 
الصغيرة من تسجيل املشاركني مللتقى هذه السنة بعد ان استقبلهم 
عل���ى مدى ثالثة ايام ابتداء من االربع���اء وانتهاء بيوم اجلمعة 
املاضي في مقر امللتقى وس���ط حضور كبير من املشاركني الذين 
مت اعطاؤهم حرية اختيار اماكنهم في املعرض بأولوية احلضور 
مبكرا وبهذا ش���هد اليوم األول حضورا الفتا للنظر، وقد مت عمل 
طريقة جديدة للتسجيل عن طريق الكمبيوتر »أون الين« وهذا 
سهل كثيرا على املش���اركني الذين ابدوا اعجابهم بهذه الطريقة، 
وقد استقبل املشاركني الذين حضروا قبل بدء التسجيل بساعات 

حرصا منهم على حجز اماكنهم اس���تقبلهم ش���علة من الشباب 
املتطوع الذين عملوا ليرضوا جميع املشاركني ويسهلوا عملية 

التسجيل التي مرت بكل سهولة ويسر.
وقد فاقت عملية التس���جيل هذا الع���ام األعوام املاضية اذ مت 
تسجيل اكثر من 130 مشاركا في عملية متزايدة كل عام لتعكس 
النجاحات التي يحققها امللتقى الذي يحتضن املشروعات الصغيرة 

واملواهب واالجنازات الكويتية.
واكدت عضوة اللجنة اإلعالمية في »كويتي وأفتخر« س���ارة 
الشمري ان فترة التس���جيل التي استمرت على مدى ثالثة ايام 

متت بشكل ممتاز ورائع وهذا بعد التعاون الكبير من املشاركني 
م���ا ابعدنا كل البعد عن مواجهة اي مش���اكل تذكر، واضافت ان 
الدور الذي قام به املتطوعون الش���باب في عملية التنظيم كان 
دورا كبيرا وايجابيا وسهل الكثير على املشاركني، واثنت سارة 
على الدور االعالم���ي املتمثل بحضور القنوات والذي كان داعما 
معنويا كبيرا، وشكرت الشمري كل من ساهم في إجناح عملية 

التسجيل.
باملقابل حتدثت جنوى معرفي وهي احدى املشاركات ومتلك 
مشروع تصوير وقالت ان على الرغم من االزدحام باليوم األول 

اال ان مق���ر التس���جيل كان كبيرا ولم تؤث���ر كثرة احلضور ألن 
التنظيم كان جميال.

وقالت مشاعل الشمالن وهي مشاركة اخرى ان طريقة تسجيل 
املش���اركني فريدة من نوعها وكانت بطريقة سهلت الكثير على 

اصحاب املشاريع الصغيرة.
يذكر ان ملتقى كويتي وأفتخر سيقام للعام الثالث على التوالي 
وسيكون هذا العام في 16-17-18 مارس املقبل على ارض املعارض 
الدولية مبش���رف برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.

استقبلهم على مدى 3 أيام ومنحهم حرية اختيار أماكنهم بالمعرض بأولوية الحضور


