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ّ
شدد في افتتاح فعاليات اليوم العاملي ملكافحة االتجار بالبشر على أن الحكومة لن تتوانى في ردع ومحاسبة املتسببني بالظاهرة

الجارالله :الكويت تعمل على توفير
َ
ّ
الحياة الكريمة والحرة لكل من يعيش على أراضيها
|كتب خالد الشرقاوي|
أكـ ــد ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
خالد الجارالله أن الكويت تؤيد
وت ـش ــاط ــر امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي في
جهوده ملكافحة االتجار بالبشر،
وت ـش ـيــد ب ـم ــا ت ـق ــوم ب ــه املـنـظـمــة
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـه ـجــرة م ــن خ ـط ــوات
ف ــي هـ ــذا االت ـ ـجـ ــاه ،مـ ـش ــددا على
أن الـكــويــت لــن تـتــوانــى فــي ردع
ومحاسبة املتسببني في ظاهرة
االتـ ـج ــار بــال ـب ـشــر ،مــوض ـحــا ان
هـ ـن ــاك ات ـ ـصـ ــاالت وتـ ـع ــاون ــًا مــع
ال ـس ـفــارات الـصــديـقــة والشقيقة
في هذا االطار.
ونــوه الجار الله ،في تصريح
صحافي على هــامــش مشاركته
فـعــالـيــة ال ـي ــوم ال ـعــاملــي ملـكــافـحــة
االتجار باالشخاص الذي نظمته
منظمة الدولية للهجرة من خالل
حـمـلـتـهــا ال ـثــال ـثــة ب ـع ـنــوان «مـعــا
ضد االتجار بالبشر» في مجمع
االفنيوز صباح أمس ،نوه بإقرار
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء االسـتــراتـيـجـيــة
الوطنية ملكافحة االتجار بالبشر
أخـ ـيـ ـرًا ،وك ــذل ــك ق ــان ــون الـعـمــالــة
امل ـنــزل ـيــة ،ب ــاالض ــاف ــة ال ــى ان ـشــاء
الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـقــوى الـعــامـلــة
سـعـيــًا م ــن ال ـكــويــت لـلـحــد وردع
عملية االت ـجــار بالبشر وانـشــاء
م ــرك ــز ايـ ـ ــواء لـلـعـمــالــة (ال ـن ـس ــاء)
والـ ـع ــزم ع ـلــى ان ـش ــاء ع ـلــى مــركــز
اخــر للرجال ،الفتا إلــى استقبال
الكويت في سبتمر  2016مقررة
االم ــم املـتـحــدة املعنية بــاالتـجــار
بالبشر والتي أثنت على جهود
الكويت في مجال حماية العمالة
من االستغالل واالتجار بهم.
وأضاف ان الكويت تسعى الى
اح ـت ــواء تـلــك ال ـظــاهــرة مــن خــالل
تــوفـيــر الـحـيــاة الـكــريـمــة والـحــرة
لـجـمـيــع الـعــامـلــني وامل ـتــواجــديــن
ع ـلــى االراضـ ـ ــي ال ـكــوي ـت ـيــة ،الفـتــا
الى ان تلك الخطوات جاءت بناء
ع ـلــى الـ ـت ــزام ال ـكــويــت بــاملــواثـيــق
والقوانني الدولية في ما يتعلق
بحقوق االن ـســان ،مشيرا الــى ان
ال ـك ــوي ــت تـحـتـضــن م ــا يـ ـق ــارب 3
م ــالي ــني اج ـن ـب ــي ع ـل ــى اراض ـي ـه ــا
وهـ ـ ــم ي ـع ـي ـش ــون ب ــأم ــن وسـ ـ ــالم.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع «إن ـ ـ ـنـ ـ ــا نـ ـنـ ـع ــم ب ـف ـض ــاء
شريعتنا السمحاء التي يقودنا
االل ـ ـتـ ــزام بــأح ـكــام ـهــا الـ ــى ال ـنــأي

قيد الدراسة افتتاح
ملحقيات عمالية
في الدول
ّ
املصدرة للعمالة

الجارالله يوقع على اللوحة التوعوية للحملة

الجارالله وعريقات وشيخ يقصون شريط افتتاح الحملة

السفير األميركي يوقع على لوحة الحملة

الكويت لن تتردد
في تقديم املساعدة
لألشقاء في العراق
هناك أفكار ّقدمت
للكويت في شأن
تحالف استراتيجي
إقليمي وهي محل
ترحيب ودراسة
لقطة جامعة للمشاركني في افتتاح الحملة

بـنــا عــن كــل املـمــارســات البشرية
الخاطئة».
وعــن نيه الخارجية الكويتية
الف ـت ـتــاح مـلـحـقـيــات عـمــالـيــة في
الـ ــدول امل ـص ــدره لـلـعـمــالــة اك ــد ان
ت ـلــك ال ـخ ـطــوة ق ـيــد ال ــدراس ــة في
الــوقــت ال ـحــالــي .وح ــول الـجـهــود
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ملـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد
ومحاربة الشهادات الوهمية أكد
ال ـجــارال ـلــه اس ـت ـعــداد الـخــارجـيــة
الـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم
الـعــالــي لـبـلــورة ج ـهــود مشتركة
الح ـ ـتـ ــواء ت ـل ــك ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة ،الف ـتــا
الـ ــى ان هـ ـن ــاك اتـ ـص ــاال م ـبــاش ـرًا
مع السفارات املعنية بهذا االمر

(تصوير نايف العقلة)

والسفارات الكويتية في الخارج
فــي ال ــدول املعنية .وح ــول زيــارة
امل ـ ـب ـ ـعـ ــوث االمـ ـ ـم ـ ــي ل ـل ـي ـم ــن ق ــال
الجارالله ان الكويت تدعم وتؤيد
الجهود التي يقوم بها املبعوث
ال ـ ـخـ ــاص ل ـل ـي ـم ــن ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى ان
زيــارتــه مهمة ج ــدا حـيــث حــرص
املبعوث على اطالع الكويت على
حـصـيـلــة ات ـص ــاالت ــه م ــع اطـ ــراف
الـ ـن ــزاع ف ــي ال ـي ـم ــن ،مــوض ـحــا ان
املـبـعــوث اك ــد ان الـكــويــت تمتلك
دورا محوريا مهما في ما يتعلق
بالصراع اليمني.
وذك ــر ال ـجــارال ـلــه ان املـبـعــوث
اس ـت ـمــع ال ــى رؤيـ ــة س ـمــو االم ـيــر

ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ صـ ـ ـب ـ ــاح االحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ،فــي
شــأن الــوضــع الــراهــن فــي اليمن،
مشيرا الى انه سوف يكون هناك
تـ ــواصـ ــل مـ ــع املـ ـبـ ـع ــوث االمـ ـم ــي
للوقوف على اخر التطورات في
الــوضــع اليمني .وفــي مــا يخص
الوضع في العراق اكد الجارالله
ان الـكــويــت لــن تـتــردد فــي تقديم
امل ـس ــاع ــدة ل ــالش ـق ــاء ف ــي ال ـع ــراق
طــاملــا ان ال ـع ــراق فــي حــاجــة الــى
املساعدة.
وح ـ ـ ـ ــول م ـ ــا اث ـ ـيـ ــر ع ـ ــن رغ ـب ــة
امـيــركـيــة الن ـشــاء «نــاتــو عــربــي»
قال ان هناك افكارًا قدمت لدولة
الكويت في ما يتعلق بالتحالف

االس ـ ـت ـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ــي ف ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق االوس ـ ـ ـ ـ ــط وهـ ـ ـ ــي م ـحــل
ترحيب ودراسة من قبل القيادة
الكويتية ،مشيرا الــى انــه سوف
يكون هناك اتصاالت مع الجانب
االميركي ملزيد مــن االيضاحات
حول تلك االفكار.
ب ــدوره ــا ،أك ــدت رئـيـســة بعثة
املنظمة الــدولـيــة للهجرة إيمان
عريقات ،ان االتجار باألشخاص
جــري ـمــة ض ــد اإلن ـســان ـيــة عــابــرة
ل ـل ـح ــدود ت ـم ــس أدمـ ـي ــة وك ــرام ــة
االنـ ـ ـس ـ ــان ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر وم ــع
األسف ال تخلو أي دولة بالعالم
م ــن أح ــد مـظــاهــر ه ــذه الـجــريـمــة

ّ
وزارة الشباب وقعت اتفاقية مع «أعيان» لعرض املشاريع الشبابية في مجمعات الشركة

السبيعي :شراكاتنا مع «الخاص»
تفسح أمام الشباب مساحات لالستفادة من القطاع
| كتب هاني شاكر |

ذكـ ـ ــر وكـ ـي ــل وزارة ال ــدول ــة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ب ــالـ ـن ــدب
مشعل السبيعي أن االتفاقيات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـق ــده ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة مــع
شـ ـ ــركـ ـ ــات ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص،
تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف إلعـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب
مـســاحــات واس ـعــة لالستفادة
من إمكانات القطاع في عرض
وتسويق مشاريعهم.
وش ـ ـه ـ ــد الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي أمـ ــس
توقيع اتفاقيه بني وزارة الدولة
لشؤون الشباب وشركة أعيان
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ل ـت ـع ــزي ــز ال ـتــوع ـيــة
ون ـشــر الـثـقــافــة فــي مــا يتعلق
بـ ــريـ ــادة االع ـ ـمـ ــال واملـ ـش ــاري ــع
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة وامل ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة مــن
خـ ـ ــالل مـ ـش ــارك ــة الـ ـش ــرك ــة مــع
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة لـ ـ ـع ـ ــرض مـ ـش ــاري ــع
ال ـ ــوزارة لـلـمـشــاريــع الشبابية
ف ــي مـجـمـعــات ال ـش ــرك ــة ،حيث
ع ـق ــد م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي بـمـقــر
ال ـ ـ ـ ــوزارة ب ـح ـض ــور الـسـبـيـعــي
ومـ ــديـ ــر إدارة رواد األعـ ـم ــال
وســوق العمل بــالــوزارة حصة
ال ـع ـيــار ،والــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
لشركة أعيان العقارية ابراهيم
العوضي.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـس ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي ع ــن
س ـعــادتــه إلب ـ ــرام الـ ـ ــوزارة هــذه
االتفاقية مع «أعيان العقارية»
الن ت ـ ـلـ ــك امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــرة س ـت ـع ـطــي
مـ ـس ــاح ــة ل ـل ـش ـب ــاب ال ـك ــوي ـت ــي
ل ــالس ـت ـف ــادة م ــن دور ال ـق ـطــاع
الخاص واستغالل االمكانات
امل ــوج ــودة بــالـشــركــة .واض ــاف
ان لريادة األعمال أهميتها في
استقطاب وتشجيع الشباب،
مشيرة إلى الدور املهم للقطاع
ال ـخ ــاص وم ـســانــدتــه لـلـقـطــاع
الحكومي مما ينعكس ايجابا
مل ـص ـل ـحــة ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـتــي.
ودع ــا الـشـبــاب لالستفادة من

«الخارجية» تتواصل
مع «التعليم العالي»
في شأن الشهادات
ّ
املزورة ومع السفارات
الكويتية في الدول
املعنية

إبراهيم العوضي:
«أعيان» ستقدم مساحات
ملشاريع الشباب
في مجمعها الجديد
بالفحيحيل
السبيعي والعوضي وموظفو الوزارة والشركة بعد توقيع العقد

ه ــذه ال ـشــراكــات الـتــي تـتــم بني
القطاعني الحكومي والخاص.
م ــن جــان ـبــه ،أشـ ــار الــرئـيــس
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ل ـ ـشـ ــركـ ــة أع ـ ـيـ ــان
ال ـع ـقــاريــة اب ــراه ـي ــم الـعــوضــي
رغ ـ ـ ـبـ ـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة بـ ـمـ ـش ــارك ــة
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـحـ ـك ــوم ــي ايـ ـم ــان ــا

(تصوير بسام زيدان)

بــالــدور االجـتـمــاعــي والـشــركــة
سـ ـتـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فــي
تـ ـق ــدي ــم م ـ ـسـ ــاحـ ــات ل ـل ـش ـب ــاب
بمجمع الشركة الجديد الكائن
في منطقة الفحيحيل.
وق ــال ان ال ـهــدف مــن توقيع
م ــذك ــرة ال ـت ـفــاهــم م ــع الـ ـ ــوزارة

ل ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـ ـت ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة ون ـ ـشـ ــر
الثقافة فــي مــا يتعلق بــريــادة
االع ـمــال واملـشــاريــع الصغيرة
واملتوسطة من خالل مشاركة
ال ـش ــرك ــة م ــع ال ـ ـ ـ ــوزارة ل ـعــرض
م ـشــاريــع ال ـ ـ ــوزارة وامل ـشــاريــع
الشبابية.

دعم  61مشروعًا شبابيًا
أك ــد وك ـيــل وزارة ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
بالندب ،ورئيس لجنة التقييم الخاصة بالئحة
تـنـظـيــم دع ــم امل ـشــاريــع وال ـف ـعــال ـيــات الـشـبــابـيــة
واملكافآت والجوائز مشعل السبيعي ،أن الوزارة
تـعـمــل دائ ـم ــا عـلــى دع ــم ال ـش ـبــاب ف ــي مختلف
امل ـجــاالت ،حــرصــا منها على تعزيز مشاركة
الشباب وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم وتوفير
السبل كافة لتمكينهم ،معلنا عن املوافقة على
دعم  61مشروعا شبابيا.
وق ــال السبيعي ،فــي تصريح صـحــافــي ،إن
لـجـنــة الـتـقـيـيــم املـشـكـلــة بــال ـقــرار الـ ـ ــوزاري (13
 )2018/التي تضم بعضويتها كال من عبدالله
العريفان نائبا للرئيس ،والــدكـتــور عبدالعزيز
الدعيج ،واملستشار أحمد العمار ،وفاخر الناصر
وياسمني املهيني وندا الديحاني واملهندس علي
الـبـهـبـهــانــي وخ ـلــف الـحـبـشــي ومـحـمــد املـسـلــم،
قد اطلعت على العديد من الطلبات املقدمة من

الشباب ،واتـخــذت قــراراتـهــا وفــق الئحة تنظيم
دعــم املشاريع والفعاليات واملكافآت والجوائز
وال ـضــوابــط املنظمة لـهــا بــاملــوافـقــة عـلــى تقديم
ال ــدع ــم ل ـ ــ 61م ـشــروعــا شـبــابـيــا مـتـنــوعــا منها
مشاريع طالبية كمشاريع تخرج لطلبة كلية
الهندسة بجامعة الكويت ،ومشاريع أخرى.
وأض ـ ــاف أن الــالئ ـحــة وضــواب ـط ـهــا صنفت
املـ ـش ــاري ــع ال ـش ـب ــاب ـي ــة إل ـ ــى مـ ـش ــاري ــع طــالب ـيــة
ومشاريع اإلنتاج الفني واملشاريع االبتكارية
وال ـت ـطــويــريــة وم ـشــاريــع ال ـب ـحــوث وال ــدراس ــات
املتعلقة بالشباب واملجتمع ومشاريع املواقع
االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة وت ـط ـب ـي ـق ــات الـ ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة
وم ـش ــاري ــع ورش ال ـع ـمــل وال ـب ــرام ــج الـتــدريـبـيــة
وم ـشــاريــع ان ـتــاج ال ـبــرامــج املــرئ ـيــة واملـسـمــوعــة
ومـشــاريــع الـحـمــالت الـتــوعــويــة ،بــاإلضــافــة إلى
ال ـف ـعــال ـيــات الـشـبــابـيــة ك ــامل ـع ــارض واملـلـتـقـيــات
واملؤتمرات.

ولفت إلى أن هناك مجموعة
م ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات واالن ـ ـش ـ ـطـ ــة
املشتركة بني الشركة وال ــوزارة
ستكون بهدف تشجيع الشباب
لـلـقـيــام بــاملـشــاريــع ال ـتــي تخدم
االقتصاد الكويتي والتي سوف
تساعد الشباب على االعتماد
عـلــى أنـفـسـهــم ،مــوضـحــا أن من
اهــداف مذكرة التفاهم مساندة
الـ ــدولـ ــة فـ ــي ت ـح ـق ـيــق اه ــداف ـه ــا
االستراتيجية واحتضان هذه
امل ـش ــاري ــع ض ـمــن الـ ـعـ ـق ــارات او
املـشــاريــع التي تملكها الشركة
داخل الكويت.
من جانبها ،قالت مديرة ادارة
رواد االعمال وســوق العمل في
وزارة الــدولــة ل ـشــؤون الشباب
حصة العيار ان هــذه االتفاقية
ملـ ــدة س ـن ـتــني قــاب ـلــة لـلـتـجــديــد،
وهي ليست الوحيدة بل هناك
اتفاقيات مع العديد من شركات
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص .وأض ــاف ــت ان
ات ـفــاق ـيــة ال ـت ـع ــاون ب ــني ال ـ ــوزارة
وشركة اعيان العقارية من أجل
توفير مساحات في املجمعات
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـت ـل ـك ـهــا
ال ـشــركــة ل ـل ـم ـشــاريــع الـشـبــابـيــة
بـ ــامل ـ ـجـ ــان لـ ـتـ ـحـ ـفـ ـي ــزه ــم ع ـلــى
العمل في القطاع الخاص.

فــامــا دول م ـصــدرة او مستقبلة
او عـبــور او دول تـسـتــورد مــواد
وبضائع تمت اإلس ــاءة للعمالة
واستغاللهم أثناء تصنيعها.
وأضــافــت فــي كلمتها خالل
اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح الـ ـحـ ـمـ ـل ــة الـ ـت ــوع ــوي ــة
ال ـث ــال ـث ــة أن جـ ـه ــود ال ـ ـ ــدول فــي
مـكــافـحــة ه ــذه الـجــريـمــة تقاس
بــدرجــة تفعيل اآللـيــات والنظم
الوقائية وسن القوانني الكفيلة
بـحـمــايــة حـقــوق كــافــة األط ــراف
املعنية واملــالحـقــات القضائية
مل ـ ــرت ـ ـك ـ ـب ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـج ـ ــريـ ـ ـم ـ ــة
ون ـشــر ال ــوع ــي ب ـظــواهــرهــا بني
الجمهور.

واق ـت ـب ـس ــت ع ــري ـق ــات جـمـلــة
من كلمة املدير العام للمنظمة
الدولية للهجرة وليام سوينج
بمناسبة الـيــوم العاملي حيث
يـقــول «فــي ظــل الـخــالف القائم
بني القطاعني العام والخاص،
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــائ ـ ـ ــزون ه ـ ـ ــم م ـ ـ ــن يـ ـت ــاج ــر
ب ــال ـب ـش ــر ،دعـ ــونـ ــا ن ـع ـم ــل مـعــا
لحماية ضحاياهم» .وتابعت
ف ــي مـطـلــع ه ــذا الـ ـع ــام ،أطـلـقــت
املـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـه ـج ــرة
وه ـ ــي م ـن ـظ ـمــة األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
للهجرة ،مجموعة من املبادئ
ّ
الخاصة
التوجيهية العملية
باملؤسسات التجارية ملواجهة

هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي .وت ـ ـمـ ــاش ـ ـيـ ــًا
مـ ـ ـ ــع إط ـ ـ ـ ـ ـ ــار األم ـ ـ ـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة
املـعـنـ َـون «الـحـمــايــة واالح ـتــرام
واالنتصاف».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى ان ال ــرع ــاي ــة
الكريمة مــن قبل رئـيــس مجلس
الوزراء باإلنابة وزير الخارجية
ل ـه ــذه االح ـت ـف ــال ـي ــة ،ل ـهــي تــأكـيــد
لحرص دولــة الكويت فــي وضع
سبل مكافحة االتجار بالبشر من
ضمن أولوياتها ،وأيضا تتسق
مع أهداف التنمية املستدامة رقم
 8و  10على الـتــوالــي مــن العمل
الــالئــق ون ـمــو االق ـت ـصــاد والـحــد
من أوجه عدم املساواة.

ّ
«الخارجية» عزت بسفير فنزويال:
كان دائم التواصل لتقوية العالقات
| كتب خالد الشرقاوي |
ل ـل ـيــوم ال ـثــانــي ع ـلــى ال ـتــوالــي
توافد مسؤولو وزارة الخارجية،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــرؤس ـ ـ ـ ــاء الـ ـبـ ـعـ ـث ــات
الــدي ـب ـلــومــاس ـيــة امل ـع ـت ـمــدة لــدى
الكويت لتقديم واجب العزاء في
وف ــاة سفير جمهورية فنزويال
ل ــدى ال ـكــويــت ه ــادي ــل مصطفى
بــاول ـي ـنــي ،تـقــدمـهــم نــائــب وزي ــر
الخارجية خالد الجارالله وكبار
مسؤولي الوزارة.
وق ـ ــد أعـ ــربـ ــت م ـس ــاع ــد وزيـ ــر
الخارجية لـشــؤون األميركيتني
السفيرة ريم الخالد عن صدمتها
وحزنها الشديد «لوفاة الزميل
امل ـخ ـل ــص واملـ ـجـ ـتـ ـه ــد» بـحـســب
وصـفـهــا ،مضيفة أن ــه ك ــان دائــم
الـ ـت ــواص ــل م ــع الـ ـ ـ ـ ــوزارة لـلـعـمــل
ع ـلــى ت ـقــويــة ع ــالق ــات بـ ــالده مع
الكويت ،مقدمة تعازيها ألسرة

العجران مع القائم بأعمال سفارة فنزويال أالين أتشوتيجي

الفقيد موضحة أن وفاة السفير
ال ـف ـن ــزوي ـل ــي شـ ـه ــدت اه ـت ـمــامــا
وحــزنــا فــي الخارجية والقيادة
الكويتية.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال م ـس ــاع ــد وزيـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ل ـ ـش ـ ــؤون املـ ــراسـ ــم
ضاري العجران «فوجئنا بخبر
وفـ ــاة الـس ـفـيــر ال ـف ـنــزوي ـلــي لــدى

ال ـك ــوي ــت ول ـك ـن ـهــا إرادة الـ ـل ــه»،
وبني أن «السفير كان خير ممثل
ل ـب ــالده ف ــي ال ـكــويــت ،بــاالضــافــة
ل ـ ـن ـ ـشـ ــاطـ ــه امل ـ ـل ـ ـح ـ ــوظ ب ـت ـل ـب ـي ــة
جميع املـنــاسـبــات االجتماعية،
وتواصله املستمر مع مسؤولي
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة والـ ـجـ ـه ــات
املسؤولة األخرى في الدولة».

ّ
«اإلطفاء» تنفذ حملة تفتيش
على صالحية مصاعد األبواب اليدوية
| كتب ناصر الفرحان |
ق ــام ق ـط ــاع ال ــوق ــاي ــة بحملة
تفتيشية مكثفة عـلــى املباني
القائمة ،تم التركيز فيها على
املصاعد ذات األبــواب اليدوية
لـلـتــأكــد م ــن ت ــواف ــر اش ـتــراطــات
الـ ـس ــالم ــة ف ــي ه ـ ــذه امل ـص ــاع ــد،
في إطــار جهود اإلدارة العامة
لـ ــإط ـ ـفـ ــاء لـ ـت ــوفـ ـي ــر الـ ـس ــالم ــة
واألم ــان للمواطنني واملقيمني
أثناء استخدام املصاعد.
وتـ ــم خـ ــالل ال ـج ــول ــة ال ـتــأكــد
م ــن صــالح ـيــة امل ـص ــاع ــد وفـقــا
ملـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات اإلدارة الـ ـع ــام ــة
لإطفاء والتي حددت شروطًا
ضــروريــة السـتـخــدامـهــا ،وكــان
أبرزها توفير الصيانة الدورية

التأكد من صالحية أحد املصاعد

الدائمة وإبــرام عقود الصيانة
مع شركات معتمدة ومرخصة
من قبل االدارة العامة لإطفاء،

وتركيب أبواب حماية داخلية
أو اس ـت ـب ــدال أبـ ـ ــواب املـصــاعــد
اليدوية بأبواب اوتوماتيكية.

