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افتتاح معرض القطاع النفطي املوسع في األحمدي

عبدالعزيز الشرثان وم.محيي الدين العشري يفتتحان املعرض  )محمد ماهر(

جولة في أحد أجنحة املعرض

.. وفي جناح بنك بوبيان

ومكيفة من مواقف السيارات 
الى مداخل املبنى الرئيس����ية 

وتزويدها بكل اخلدمات.
وأضافت انها ستعمل على 
زيادة ع����دد وحجم اخلدمات 
التي يتم تقدميها  املباش����رة 
ملستخدمي مبنى مجمع الوزارات 
وحتديثه����ا بصورة ش����املة 
جديدة كزي����ادة اعداد مواقف 
السيارات س����واء في املناطق 

احمليطة به أو بداخله.
ولفتت الوزارة الى استخدام 
أحدث أنظمة التشغيل الكهربائي 
الذكي للمبنى التي ميكن التحكم 
من خاللها في تشغيل جميع 
اخلدمات حسب احلاجة اليها 
التشغيل  عن طريق عمليات 
الالزم جلميع أنظمة التكييف 
واإلضاءة والكهرب���اء والتي 
تس���اعد بدورها في ترش���يد 
الطاقة في  كميات اس���تهالك 

املبنى.
أما بالنسبة لترشيد استهالك 
املياه فقالت الوزارة انه سيتم 
استخدام مرافق صحية حديثة 
تعم���ل بأقل كمية م���ن املياه 
الضرورية وسيتم استخدام 
وصالت ترشيد االستهالك على 
املياه بالنس���بة  جميع مآخذ 

لعمليات التنظيف والري.
يذك���ر ان قطاع ش���ؤون 
اخلدمات العامة في وزارة املالية 
يضم إدارة )مجمع الوزارات( 
التي تأسست في عام 1981 كإدارة 
فنية متخصصة في تش���غيل 
وإدارة وصيانة مبنى مجمع 
التابعة له  الوزارات واملرافق 
ويضم املبنى عددا من مؤسسات 
ووزارات الدولة احلكومية التي 
تقدم خدماتها للزوار واملراجعني 
كما يضم بعض املؤسس���ات 
املالية كالبنوك وبعض شركات 

اخلدمات اخلاصة.

السعيد باالضافة الى مسؤولني 
أميركيني وديبلوماسيني وعمدة 
واش���نطن فينس���نت غراي 

ومشاهير.
وتخل���ل االحتف���ال عرض 
لف���رق ومنص���ات متحرك���ة 
وعرب���ات عس���كرية وقدامى 
للحرب معروفني ورجال قانون 
مش���هورين ومكرمني أتوا من 
جميع الوالي���ات األميركية ال� 
50 للمش���اركة ف���ي االحتفال 
الذي دام أكثر من ساعتني ومت 
التلفزيون  نقله مباشرة على 

الوطني.
وقال عمدة واشنطن غراي 
في هذه املناسبة إن تقديرا وثناء 
خاصا وجه في االحتفالية الى 
ضحايا 11 س���بتمبر والقوات 
العامل���ة حاليا في  األميركية 

افغانستان.
الع���ام احلالي  ان  وأضاف 
يصادف الذكرى ال� 70 لدخول 
الواليات املتحدة احلرب العاملية 
الثانية والذكرى ال� 20 حلرب 

حترير الكويت.
م���ن جهته، ق���ال الرئيس 
األميركي باراك اوباما في هذه 
املناسبة من مقبرة ارلنغتون 
الوطنية »ان ه���ذا اليوم لكم 
ولألبط���ال أحبائك���م الذي���ن 
قضوا وانه يوم ذو معنى لكل 

األميركيني بينهم أنا«.
وأضاف »انه م���ن دواعي 
الش���رف ومن مس���ؤولياتي 
ان أخ���دم كقائد عام  كرئيس 
املقاتلة  القوات  إلحدى أفضل 

التي عرفها العالم«.
وشدد اوباما على ان »امتنا 
تدين لكل األبطال الذين ال ميكن 
إيف���اء دينهم ولك���ن بإمكاننا 
تكرمي تضحياته���م« مضيفا 
»علينا تكرميهم بحفظ ذكراهم 
في قلوبنا واالقتداء بالدروس 
التي أعطوها وعلينا تكرميهم 
كأمة حتافظ على ثقتها الغالية 
بكل من يرتدي البزة العسكرية 
األميركية وذلك بعدم التخلي 
عن الذين فقدوا خدمة للعلم أو 
سجناء احلرب من خالل خدمة 
الوطنيني من أول دقيقة دخولهم 
الى دقيقة  اخلدمة العسكرية 
تركه���م لها.. الى دقيقة دفنهم 

الى مثواهم األخير«.

للتدريب وعق����د االجتماعات 
ومكتبات آلية مجهزة بأحدث 
التقنيات الفنية والهندس����ية 
مبا يس����اعد على تطوير أداء 
العامل����ني باملبن����ى وتنمية 

مهاراتهم الوظيفية.
الى ان  الوزارة  وأش����ارت 
تنفيذ هذا املشروع يهدف أيضا 
الى تخفيف االعباء واملعاناة 
عن موظفي املبنى ومراجعيه 
من كبار السن واملرضى وذوي 
االحتياجات اخلاصة من خالل 
إنشاء جسور مشاة متحركة 

تؤكد شكرنا لهم ولتضحياتهم« 
مبينا ان مشاركتنا تتزامن مع 
ذكرى العشرين لتحرير الكويت 
»واعتقد مشاركتنا هذه السنة 
لها طابع خاص وطعم خاص 

جدا«.
وحضر االحتفال الذي أسسه 
وأقام���ه مرك���ز قدامى احلرب 
املستشار في السفارة الكويتية 
بواش���نطن جاس���م البديوي 
وامللحق العسكري املقدم عادل 

املالي����ة ان  قال����ت وزارة 
تنفيذ مشروع تطوير وتأهيل 
وحتدي����ث مبن����ى )مجم����ع 
الوزارات( سيبدأ في ديسمبر 
املقبل، مبينة ان مرحلة التنفيذ 
ستستمر حتى شهر سبتمبر 

من عام 2014.
وأضافت الوزارة في بيان 
صادر أمس عن قطاع شؤون 
اخلدم����ات العامة وخصت به 
»كونا« أنها انتهت من مرحلة 
أعمال دراسة وتصميم املشروع 
التي بدأت في أبريل 2009 على 
أن تبدأ مرحلة التنفيذ مع نهاية 
التطور  العام احلالي ملواكبة 
الهائل في العناصر املعمارية 
للمباني واملنش����آت احلديثة 
وتوفير اح����دث اخلدمات في 
املبنى الذي زادت مدة تشغيله 

على 30 عاما.
وبينت أنها تهدف من خالل 
عمليات التحديث والتأهيل الى 
إرضاء العاملني واملراجعني في 
املبنى من الكويتيني واملقيمني 
من خالل تطوير كل عناصر 
اإلنشاءات املختلفة واخلدمات 
املقدم����ة إضاف����ة ال����ى إعادة 
تنس����يق وتطوير املساحات 
احلالي����ة مع مراع����اة األبعاد 
النفسية والسلوكية ملستخدمي 

املكان.
وأش����ارت الى رغبتها في 
تقدمي أفضل اخلدمات ملستخدمي 
املبنى وحتقيق التوازن النفسي 
لهم من خالل إعدادها ألحدث 
التصاميم املعمارية التي تساهم 
في تزويد املبنى باألداء التقني 

املتميز.
وذكرت ان هناك مجموعة 
من اخلدمات اآللية ووس����ائل 
التدريب احلديثة سيتم تنفيذها 
في املبنى لتحسني بيئة العمل 
فيه كتوفي����ر قاعات متطورة 

افتت���ح رئي���س ات���ح���اد 
ع����بدالعزي���ز  الب����ت���رول 
الش����رثان ومدير عام ش���ركة 
الضياغم للت����جارة وامل���قاوالت 
م.محيي الدي����ن العشري معرض 
القط��اع الن�����فطي املنعقد في 
مبنى احت���اد ع���مال البترول 
مبدينة األحمدي بحضور عدد 
م���ن القيادات والش���خصيات 
النقابية ومنها أحمد احلمادي 
� رئيس نقابة نفط ال���كويت، 
فالح العسكر � رئيس نقاب���ة 
نفط اخلليج، ووليد الرش���يد � 
السكرتير العام املساعد لالحتاد 
وع���ادل أبورقبة � األمني املالي 
لالحتاد وفواز البليس � سكرتير 
العالقات الداخلية باالحتاد وحمد 
عجيل العنزي � عضو نقابة نفط 
اخلليج ووليد املهباش � املدير 

االداري باالحتاد.
هذا، وقام احلضور بجولة 
تفقدية على ما تضمنه املعرض 
الذي ش���مل  االول لالتصاالت 
العديد من الش���ركات الكبرى 
املنظمة لالتص���االت بالكويت 
واخلليج العربي والذي أوضح 
خالل���ه املوزع���ون املعتمدون 
لش���ركات االتص������االت ان���ه 
سيتم من����ح خصومات خاصة 
وع���روض دورية طوال فترة 
املع�������رض جلمي���ع العاملني 
النفطي وزواره،  الق���طاع  في 
وأيض��ا است���مرار املعرض طوال 
هذا الشهر من الس���اعة 9 صباحا 
حتى التاس���عة مساء لالتاحة 
للجميع االستفادة من العروض 

واخلصومات الكبيرة.
أبوابه  املع���رض  وسيفتح 
ع����لى الن����حو التالي: من 1 الى 
5 يوني����و معرض بتروكونكت 
لالت����ص���االت، وم���ن 8 - 12 
مع���رض الصح���ة والتجميل، 
وم���ن 15 - 19 معرض الطفل، 
أما من 22 الى 26 فمعرض البيت 

احلديث.
وهذا املع���رض يقام للمرة 
االول���ى مبنطق���ة االحم���دي، 
وحرصت مؤسس���ة الضياغم 
للتجارة واملقاوالت وداميكس 
لتنظيم املعارض على أن يشتمل 
املعرض على متطلبات االسرة 
بجميع مستوياتها وأع��مارها.
أسامة أبوالسعود  ٭

واش���نطن � كونا: شاركت 
الكوي���ت الواليات املتحدة في 
احتف���ال يوم ذك���رى ضحايا 
الذي يقام  احلروب األميركية 
الذين ماتوا في  سنويا لتذكر 

خدمة األمة األميركية.
وشارك ما يقارب ثالثة آالف 
من أنحاء األمة األميركية في هذا 
اليوم االحتفالي باإلضافة الى 
آالف ممن جتمعوا على طول 
شارع )الدس���تور( لالحتفال 
في اس���تعراض عام 2011 رغم 
رطوبة الطقس وطول إجازة 
التي يعتبرها  نهاية األسبوع 
الكثي���رون متنفس���ا لفت���رة 

قصيرة.
وتش���ارك الكوي���ت للعام 
اخلامس على التوالي في هذه 
االحتفالية، إذ حمل أطفال وطلبة 
كويتي���ون االع���الم الكويتية 
واألميركية وبعضهم كانوا على 
منصة متحركة حتمل شعارا 
وعرفانا بالذكرى ال� 20 حلرب 
حتري���ر الكويت كت���ب عليها 

»الكويت تتذكر«.
وتأتي مشاركة الكويت في 
هذا اليوم إلبالغ أميركا انه في 
هذا اليوم فإن ش���عب الكويت 
يتذكر بعرفان كبير وفخر كل 
االبطال الذين قضوا في حرب 
حترير الكوي���ت قبل 20 عاما 
وان التضحيات التي قاموا بها 
بالنيابة من أجل قضية نبيلة 

ومهمة.
وقال س���فير الكويت لدى 
الوالي���ات املتح���دة الش���يخ 
سالم عبداهلل اجلابر الصباح 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
وتلفزي���ون الكوي���ت خ���الل 
مشاركته في االحتفال »أصبح 
من العرف ان تشارك الكويت 
سنويا في احتفال يوم ذكرى 

ضحايا احلروب األميركية«.
وأضاف »اعتقد ان مشاركتنا 
لها أهمية لنظهر تضامننا مع 
الواليات املتحدة في هذا اليوم 
والسبب اآلخر لتذكير الواليات 
املتحدة بان الكويت لن تنسى 
تضحياته���م في حرب حترير 

الكويت«.
وقال »حرب حترير الكويت 
التي وقع  هي إحدى احلروب 
فيها ضحايا أميركان ومشاركتنا 

حدائق وممرات مكيفة بني الوزارات ربط متكامل بني املباني

ملواكبة التطور الهائل في العناصر املعمارية وتوفير أحدث اخلدمات في املبنى

»املالية«: بدء تطوير مجمع الوزارات في ديسمبر

الكويت تشارك في احتفال يوم
ذكرى ضحايا احلروب األميركية

مخطط للمشروع

الشيخ سالم العبداهلل في مقدمة املشاركني

أحدث اخلدمات في املبنى اجلديد

جانب من املشاركة الكويتية في االحتفال

العبداهلل: مشاركتنا 
في االحتفال تعكس 

تضامن الكويت
مع الواليات

املتحدثة


