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صاحب السمو هنأ رئيس مالي بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس امادو توماني توريه رئيس جمهورية مالي 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني ملالي، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

تقدمي هدايا لألطفال

اللواء سليمان الفهد خالل جولته على احد املراكز احلدودية

المطاعم شهدت ازدحاماً خالل أيام العيد
شهدت جميع املطاعم في الكويت خالل اول وثاني 
ايام عيد الفطر املبارك اقباال كبيرا من قبل املواطنني 
واملقيم����ني الذين حرصوا عل����ى اصطحاب ابنائهم 
لتناول احدى الوجبات س����واء ف����ي فترة الغداء او 

العشاء في احد املطاعم.
وتعيش املطاعم ف����ي الكويت هذه االيام أجواء 
احتفالية كبيرة مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك 
الذي يعتبر من أهم األعياد ويتم التحضير له بشكل 
مدروس يراعي اخلصوصية املميزة التي يتسم بها 
هذا العيد من أجواء اسالمية عربية وعادات تقليدية 
تتميز بها أيامه. وفي اجلانب اآلخر حرصت املطاعم 
املستهدفة على توفير جميع وسائل اجلذب للزبائن 
من خالل تقدمي الوجبات املختلفة واالطباق الشعبية 
املميزة اضافة الى توفيرها االجواء املثالية للشباب 
والعوائل. وقال مسؤول في احد املطاعم علي جابر 
ل����� »كونا« ان املطعم عمل عل����ى خلق اجلو املالئم 
للعائالت من دون ايجاد أي نوع من الرس����مية أو 
التقييد لروادنا، مش����يرا الى ان املطعم الذي ميتلك 
اطاللة مميزة على البحر مع مس����احات واسعة في 

الهواء الطلق قدم وجبات خاصة باملناسبة.
واضاف ان االقبال على املطاعم بش����كل عام فاق 
توقعاتنا واوقعنا في االحراج مع الزبائن الضطرارهم 
االنتظار الوقات طويلة للحصول على طاولة غير 

مشغولة او وجبة سفري.
واشار الى ان اغلب املطاعم استنفرت كل طاقاتها 
االس����تيعابية الس����تقبال الزبائن واضطرت بعض 

املطاعم الى أن توفر لزبائنها كراس����ي بالستيكية 
لالنتظ����ار في باحة املطعم ام����ال في احلصول على 

طاولة داخل املطعم.
وتشكل العائالت ومجموعات الشباب واالطفال 
السواد االعظم من رواد املطاعم في ايام العيد ويقول 
عبداهلل العتيبي ل� »كونا« انه اعتاد اصطحاب عائلته 
في االعي����اد لتناول وجبة غداء او عش����اء في احد 
املطاعم الراحة العائلة التي بذلت جهدا كبيرا خالل 

شهر رمضان في عمل الفطور.
واضاف انه يتم احلجز باكرا للمطعم نظرا لالزدحام 
خالل فترة العشاء، مشيرا الى ان الكويتيني يحبون 
التنوع في املطاعم سواء الشرقية او الغربية اضافة 

الى املطاعم االسيوية التي يتصدرها الهندي.
وبني انه خالل فترة العيد حتى مطاعم الوجبات 
السريعة تشهد ازدحاما طوال اليوم وخاصة من قبل 

الشباب نظرا السعارها املعقولة وتوفر االماكن.
من جهته قال مدير احد املطاعم للوجبات السريعة 
اسعد الصاوي ل� »كونا« ان مطاعم الوجبات السريعة 
تشهد خالل فترة العيد نسبة اشغال من جميع شرائح 
املجتمع 100%، مبينا انه نظرا لالزدحام في املطاعم 
االخرى واالنتظار لوقت طويل فان الكثير يتوجه 
الى املطاعم السريعة. واضاف ان مطاعم الوجبات 
السريعة تشهد اقباال كبيرا في جميع ساعات النهار 
وحتى وقت متأخر من الليل خالل فترة العيد املبارك 
نظرا لكثرة الطلبات وعدم استطاعة العمالء ايجاد 

أماكن لهم حتى وقت متأخر.

سليمان الفهد لرجال أمن الحدود: ضرورة اليقظة واالنتباه 
وتوخي الحيطة  والحذر إلحباط أي محاولة تخل بأمننا

العبيدان لحل مشاكل العاملين بشركة
 الخدمات النفطية وخاصة حقوق اإلطفائيين

قام وكيل وزارة الداخلية املس����اعد 
لشؤون أمن احلدود اللواء سليمان الفهد 
بزي��ارة مرك������ز أم قص��ر احل��دودي 
التاب������ع لإلدارة العام����ة ألمن احلدود 
البرية حيث كان في اس����تقباله مدير 
عام اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية 
اللواء عبداهلل املهنا ومديري االدارات 
ومساعديهم باالدارة العامة ألمن احلدود 

البرية.
وقد رحب اللواء عبداهلل املهنا بوكيل 
وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون أمن 
احلدود اللواء سليمان الفهد، معربا عن 
س����عادته بهذه الزيارة وهذا االهتمام، 
موضحا انها دافع ملنتسبي رجال أمن 

احلدود ملواصلة العطاء.
ومن جانب��ه، نقل اللواء س����ليمان 
الفه��د الى رج��ال أمن احلدود حتيات 
وزير الداخلي��ة الفري��ق الرك��ن الشيخ 

جاب���ر اخلال��د ووكي��ل الوزارة الف��ريق 
الرج�ي��ب مبن�اس����ب��ة ع�ي��د  اح�م��د 
الس����عي�د، متمني����ا لهم دوام  الفط��ر 

التوفيق.
ثم قام العقيد زياد طارق بش����رح 
موج����ز عن اجنازات أمن احلدود خالل 
الفترة السابقة واحلالية واملستقبلية، 
وق����د تطرق الى آلية عم����ل الكاميرات 
احلرارية وعملها على مدار ال� 24 ساعة 
والتي بامكانها حتديد وكشف املتسللني 

واملهربني بوضوح.
وتن��اول العقي��د خطط املس����تقبل 
والتي ته��دف ال��ى التطوير املستمر ألداء 
املراكز احلدودية الشمالية وتوسعتها 
وتعزيز قدرتها، كما تطرق الى طبيعة 
عم����ل اآلليات الت����ي دخل����ت اخلدمة 
مؤخرا، كما نقل الى اللواء الفهد بعض 

املالحظات.

من جانبه، أبدى اللواء الفهد اهتمامه 
بهذه املالحظات مطالبا رجال امن احلدود 
ببذل املزيد من العطاء وضرورة اليقظة 
واالنتباه من اجل حماية احلدود، كما قال 
يجب على اجلميع توخي احليطة واحلذر 
واحلرص م����ن اجل احباط اي محاولة 
تخل باألمن وان الش����عور باملسؤولية 
امر ضروري ومسؤولية األمن في رقابنا 

جميعا.
كما قام اللواء الفهد بجولة تفقدية 
لبع����ض النقاط احلدودية الش����مالية 
وهن����أ رجال احلدود بالعي����د، كما قام 
باالط����الع على اآللي����ات احلديثة التي 

دخلت اخلدمة.
وقد أع�����رب الل������واء الفه��د ع��ن 
اعت��زازه وفخ��ره مبا ش����اه��ده م��ن 
امن  اس����تع��دادات وجاهزي��ة رج��ال 
احلدود، مشددا على ان الوط��ن يفتخر 

بشجاعته��م وبس����الته��م وكفاءته��م، 
مثمن������ا جهوده��م ف��ي الس����هر على 
امن الوطن، وان ه��ذه اجله��ود تثي��ر 
مشاع��ر االعت��زاز والفخر لدى كل ابناء 

الوطن.
من جانبهم، توجه رجال امن احلدود 
البرية بالشكر والتقدير الى اللواء الفهد 
على هذه الزيارة مؤكدين له عزمهم على 
ب����ذل املزيد من اجلهد والعطاء وحتمل 
املسؤولية وانهم سيظلون الدرع الواقية 

لوطنهم احلبيب.
ه������ذا وق��د راف������ق وكي��ل وزارة 
الداخلي��ة املساع��د لشؤون ام�ن احلدود 
ف��ي هذه الزي��ارة مس����اعد مدير ادارة 
اإلعالم األمني املقدم وليد الغامن ومدير 
مكتب وكيل وزارة الداخلية املس����اعد 
املق����دم وائل  لش����ؤون امن احل����دود 

الرومي.

أسامة أبوالسعود
في لفتة انس����انية تعبر عن م����دى الترابط بني 
ابناء الشعب قام رئيس ش����ركة اخلدمات النفطية 
خالد العبيدان الهاجري واعضاء النقابة بزيارة الى 
مستشفى االحمدي ظهر يوم العيد لتقدمي التهاني 
والتبريكات ورفع الروح املعنوية للمرضى وذويهم 

في هذا اليوم املبارك من ايام اهلل.
وقدم رئيس نقابة شركة اخلدمات النفطية خالد 
العبيدان هدايا تذكارية للمرضى تعبر عن تضامن 
اخوانهم في النقابة معهم ومشاركتهم فرحة العيد 
داعي����ا اهلل � عز وجل � ان يتم ش����فاءهم في اقرب 
وقت ليعودوا الى بيوتهم وينعموا بفرحة العيد مع 
ذويهم، كما توجه بالشكر الدارة مستشفى االحمدي 
على حسن رعايتهم واهتمامهم باملرضى ووقوفهم 
على راحتهم على مدار الي����وم وخاصة في االعياد 
واملناسبات مؤكدا انهم جنود مجهولون يعملون على 
تطبي����ب وراحة جميع املرضى دون اي كلل او ملل 

وهم يبتغون االجر والثواب من اهلل عز وجل.
على صعيد متصل طالب العبيدان وزير النفط 
ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل باالسراع باجناز 
ما وعد به من حل مشاكل العاملني بشركة اخلدمات 
النفطية وخاصة سرعة اقرار البدالت التي سبق ان 
وعدت بها الشركة دون اي التزام بعهود او وعود.

واش����ار الى ان افض����ل 10 اطفائيني في الكويت 

واملتخصص����ني في احلرائق النفطي����ة يعانون من 
ضغط عصبي ونفس����ي خطير من جانب ش����ركة 
اخلدمات النفطية الت����ي تتجاهلهم وترفض تلبية 

اي من مطالبهم العادلة.
واوضح العبيدان ان هؤالء اجلنود املجهولني في 
خدم����ة وطنهم ومنذ تخرجهم الى اآلن لم يحصلوا 
على امتيازاتهم والتزال حقوقهم املشروعة في ادراج 
مسؤولي الشركة الذين يتعاملون مع املوظفني وكأنها 
ملكية خاصة وليسوا في شركة حكومية مهمتها تأمني 

املنشآت النفطية وحمايتها من اية مخاطر.
وش����دد العبيدان على ان هذه املطالب سبق ان 
مت طرحه����ا خالل اللقاء الذي جم����ع نقابة العاملني 
بشركة اخلدمات النفطية بوزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل الشهر املاضي حيث مت عرض 
كتاب رسمي على الوزير مبطالبهم وحقوقهم وقام 
الوزير مش����كورا بتوجيه كتاب رس����مي الى ادارة 
شركة اخلدمات، لكن مع االسف تقوم ادارة الشركة 
بتهميش حقوقهم خصوصا انهم من افضل االطفائيني 
في الكويت ويجيدون التعامل مع احلرائق النفطية 
الضخمة وهم على امت االستعداد ملنح دورات اطفاء 
لغيرهم من املواطنني. وختم العبيدان تصريحاته 
بالتأكيد على ان اطفائيي الشركة بالتعاون مع النقابة 
يدرسون جميع اخليارات التصعيدية في حال عدم 

اقرار حقوقهم املشروعة بشكل عاجل.

زار بعض النقاط الحدودية الشمالية وهنأ رجال الحدود بالعيد

رئيس وأعضاء النقابة زاروا مستشفى األحمدي وشاركوا المرضى فرحة العيد


