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رجال الداخلية واإلطفاء مع إداريي »هوليدي ان الكويت« بعد عملية اإلخالء

التدريب على اإلخالء في حاالت الحريق بـ »هوليدي إن الكويت ـ السالمية«

انتركونتيننتال  تقوم مجموعة فنادق 
بدور حيوي وفعال في إدارة املخاطر داخل 
فنادقها ومنها فندق ك����راون بالزا وفندق 
هوليدي إن، حلماية املوظفني وضيوف الفندق 
والزائرين ضد خطر احلرائق ولألمن والسالمة 
الشخصية والصحة، وتشجع اإلدارة على 
بعض التدريبات لتقليل األخطار والتي تساعد 
على حتقيق الس����المة. وحرصا عل اتباع 

قواعد األمن واألمان قام فندق هوليدي ان 
الكويت � الساملية مبساعدة من إدارة الدفاع 
املدني لوزارة الداخلية على التدريب على 
اخالء الفندق وذلك في حالة حدوث حريق 
حقيقي، فقد اطلق فندق هوليدي إن صفارة 
انذار كاذب����ة ومت االتصال بأرقام الطوارئ 
فكانت سيارة اإلس����عاف وسيارة اإلطفاء 
قادرتني عل����ى الوصول خالل 7 دقائق ومت 

إخالء الفندق في 5 دقائق من جميع املوظفني 
والضيوف الذين جتمعوا في نقاط التجمع 
احملددة س����ابقا. ومن ضمن مهام التدريب 
تظاهر بعض العاملني باإلصابة وكان لدى 
املارة فرصة ملشاهدة أساليب الطوارئ والتي 
أعطت تعاليمها فرقة الطوارئ لدى وصولهم 
ملوقع الفندق بعد االستجابة لنداء الطوارئ 
112، وكان فريق اإلطفاء على أهبة االستعداد 

ملكافحة احلريق ومساعدة احملاصرين في 
احلريق ومحاولة تتبع مصدر احلريق.

مع املعاون����ة التامة من ضيوف الفندق 
والتنسيق بني موظفي الفندق مت االنتهاء من 
التدريب بنجاح وقام املدير العام للفندق رامي 
هيكل بشكر كل من رجال الشرطة والدفاع 
املدني ورجال االطفاء واالسعاف ملشاركتهم 

في التدريب مما جعله اكثر واقعية.

جانب من حفل التكرمي

صفر كّرم الموظفين والقيادات األمنية 
في محافظة الفروانية

كرم وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر عددا من موظفي البلدية والقيادات األمنية مبحافظة الفروانية 
بحضور مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ومساعد املدير العام 
لشؤون قطاع البلدية مبحافظتي الفروانية واألحمدي م.فيصل 
اجلمعة ومساعد املدير العام لشؤون قطاع اخلدمات محمد العتيبي 
ومدير فرع بلدية محافظة الفروانية م.س���عيد العازمي ومراقب 

العالقات العامة علي عابدين.
ومت في االحتفال الذي أقيم مبركز فريق الباعة املتجولني في 
منطقة جليب الشيوخ تكرمي مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية د.سعد اجلالوي وموظفي 
اإلدارة ومرك���ز الباعة املتجولني جلهودهم وتفانيهم وإخالصهم 
في العم���ل، كما قام بتكرمي القيادات األمنية مبحافظة الفروانية 
وعلى رأس���هم مدير األمن باحملافظة العميد حبيب غلوم وقائد 
منطقة الفروانية املقدم وليد ش���هاب وقائد منطقة املدينة املقدم 

عادل املطوع.

الجسار تفقدت حلقات القرآن في مسجد الدولة

اس���تضافت مراقبة حلقات البنات التابعة 
الدارة ش���ؤون القرآن الكرمي بوزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية النائب د.سلوى اجلسار، 
وذلك ضمن انشطة وبرامج االختبارات الربيعية 
التي اقامتها االدارة في مسجد الدولة الكبير حيث 

تفقدت اجلسار االختبارات واطلعت على آليتها 
وشجعت القائمني على هذه احللقات واملشاركات 

وحثتهن على املتابعة والنجاح.
ثم مت تكرمي اجلس���ار من قبل ادارة شؤون 

القرآن الكرمي.

د.سلوى اجلسار تتحدث إلى مشرفات احللقات

.. وتطلع على سير االختبارات




