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المركز العلمي يكرم 64 متطوعًا
 في برنامج »رحلة صيفية 2009« غدًا

الصالح: مرافق المشروعات السياحية استعدت 
ببرامج وأنشطة تتناسب مع شهر رمضان المبارك

العالقات  ادارة  اعلنت مدير 
العام���ة والتس���ويق بش���ركة 
الس���ياحية هدى  المشروعات 
الصالح عن استعدادات مرافق 
الشركة الستقبال شهر رمضان 
المبارك والتي ستقدمها المرافق 
بما يتناسب مع الشهر الفضيل، 
واضافت الصالح: تنظم المرافق 
العديد من االنش���طة والبرامج 
التي س���تقدمها لزوارها، حيث 
تنظم الشواطئ واالندية البحرية 
والحديقة الس���ياحية الندوات 
الدينية والمسابقات في حفظ 
وتالوة القرآن الكريم بالتعاون 

مع العديد من الجه���ات المتخصصة مثل وزارة 
االوقاف والجمعيات الخيرية واالسالمية، باالضافة 
ال���ى التعاون مع الجهات االخرى التي تش���ارك 

وتساهم في مثل هذه االنشطة سنويا.
 واضافت الصالح: تق���دم المدينة الترفيهية 
عرضا مميزا اعتبارا من اول ايام ش���هر رمضان 
وحتى 20 رمضان تحت ش���عار »الدخول عليك 
والسحور علينا« بالتعاون مع المطاعم المنتشرة 
في ارج���اء المدينة الترفيهية باالضافة الى حفل 
القرقيعان السنوي، حيث سيوزع القرقيعان على 
االطفال مجانا وكذلك دخول االطفال مرتدين زي 
القرقيعان والزي الش���عبي مجانا وسيعلن عنه 
بالتفصيل في القريب العاجل، مشيرة الى مواعيد 
التشغيل بالمدينة الترفيهية خالل شهر رمضان 
والتي س���تكون من الساعة الثامنة مساء وحتى 
الثانية صباحا، اما ابراج الكويت فستس���تقبل 
زوارها على بوفيه االفطار وبوفيه السحور يوميا 
مع تقديم اشهى المأكوالت التي اشتهرت بتقديمها 

في شهر رمضان الكريم.
وبالنسبة لصالة التزلج، قالت 
الصالح انه تم التعاون والتنسيق 
مع شركة المعوشرجي للتجهيزات 
الغذائية )ماكدونالدز(، لتقديم 
وجبة غذائية تش���ملها تذكرة 
الدخ���ول وذل���ك من الس���اعة 
السابعة والنصف مساء طوال 
الشهر الفضيل، علما ان مواعيد 
التشغيل لصالة التزلج ستكون 
عل���ى فترتي���ن صباحية من 
10.30 صباح���ا حتى 4 عصرا، 
وفترة مس���ائية من 7.30 الى 1 

صباحا.
واشارت الصالح الى ان شركة المشروعات 
السياحية تنظم وللعام الخامس على التوالي 
بطولة الدامة بالكمبيوتر التي ستطلق فعالياتها 
في نادي اليخوت احد مرافق الشركة وستستمر 
لمدة اسبوع او اكثر، كما ستنظم المرافق ايضا 
المسابقات الرياضية في كرة القدم وكرة السلة 
وتنس الطاولة والتنس االرضي باالضافة الى 
البرامج الثقافية والدينية والترفيهية في عطلة 
نهاية االسبوع، هذا باالضافة الى تنظيم احتفاالت 
القرقيعان في جميع مرافق الش���ركة، في ايام 
منتصف الشهر الفضيل، والتي تدعو من خاللها 
الصالح كل من يقيم على ارض الكويت للمشاركة 
والتواجد بها لالس���تمتاع بمظاهر االحتفاالت 
القديمة بأيام وليالي رمضان في الكويت ودول 
الخليج العربي والدول العربية واالس���المية 
اللوحات الش���عبية والعروض  حيث ستقدم 
الفلكلورية المميزة وتقدي���م القرقيعان على 

الرواد والزوار.

ينظم املركز العلمي غدا احتفاال 
لتكرمي املتطوعني املشاركني في 
البرنامج التطوعي »رحلة صيفية 
2009« والبالغ عددهم 64 متطوعا 

ومتطوعة.
وقالت مديرة اولى تس���ويق 
والعالقات العامة في املركز هند 
ان اعمار املش���اركني في  الغامن 
البرنامج تتراوح بني 15 و17 سنة 
مشيرة الى ان البرنامج بدأ في 28 

يونيو املاضي ويختتم اليوم.
واوضحت الغامن ان املتطوعني 
عمل���وا ف���ي ادارات التس���ويق 
العامة والش���ؤون  والعالق���ات 
االدارية واملالية ومحالت للهدايا 
وقاعة االستكشاف والتعليم وادارة 

االحياء البرية والبحرية.
املتطوع���ني  ان  واضاف���ت 
اكتسبوا خبرة اثناء مشاركتهم 

ف���ي البرنامج ال���ذي يهدف الى 
شغل اوقات فراغهم مشيرة الى 
انهم كانوا يعتنون باحليوانات 
ويعملون كمرشدين ومحاسبني 

ومساعدين للزوار.

واشارت الى ان حفل التكرمي 
سيقام حتت رعاية رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب في املركز 
م.مجبل املطوع وبحضور النائب 

د.معصومة املبارك.

هند الغامن م.مجبل املطوع

هدى الصالح

»األنباء« تنشر القرار 82/10 بشأن الئحة اإلطفاء )1(
لزوم توفير متطلبات السلالمة والوقاية من الحريق
وعلدم مباشلرة العمل قبلل الحصلول عللى الترخيص

تنشر »األنباء« ابتداء من اليوم 
القرار 82/10 بشأن الئحة اإلطفاء 
وجاء في القرار بعد االطالع على 
املادة 3 من القانون رقم 36 لسنة 
82 في شأن رجال االطفاء وبناء 
على اقت����راح املدير العام لالدارة 

العامة لالطفاء.

تقرر مادة 1

يلزم توفير متطلبات السالمة والوقاية من 
احلريق فيما يأتي:

أوال: تصميم وانش����اء املباني واملنشآت او 
تعديلها وذلك وفقا لالشتراطات امللحقة بهذا 
القرار، ويستثنى من ذلك مباني السكن اخلاص 
والنموذجي ذات الهياكل اخلرسانية واجلدران 

املنشأة من الطابوق االسمنتي.
ثانيا: استغالل املباني واملنشآت في األغراض 
التجارية والصناعي����ة واحلرفية والرياضية 
والترفيهية والصحية واالجتماعية والتعليمية 
والفندقية والسكن االستثماري والسكن اجلماعي 
والتخزين، وذلك وفقا لالش����تراطات امللحقة 

بالقرار.
ثالثا: األنشطة التجارية التي تتعلق بنقل 
أو تداول او تخزين واستعمال املواد اخلطرة أو 
القابلة لالشتعال واالجهزة املتعلقة بها، وذلك 

وفقا لالشتراطات امللحقة بهذا القرار.
رابعا: مزاولة االعمال التي تشكل خطورة 
حريق عل����ى االرواح واملمتل����كات وذلك وفقا 

لالشتراطات امللحقة بهذا القرار.
خامسا: االنش����طة التي تتناول جتارة او 
تصني����ع او تركيب او صيانة معدات وأجهزة 
السالمة واملكافحة واالنذار، ومواد البناء املقاومة 
للحريق، واملواد والتركيبات الكيماوية املستعملة 
في معاجلة املواد بقصد تقليل قابليتها للحريق 
أو زي����ادة مقاومتها لفعل احلريق، وذلك وفقا 

لالشتراطات امللحقة بهذا القرار. وال 
يجوز مباشرة األعمال املذكورة 
قبل احلصول على ترخيص من 

االدارة العامة لالطفاء.

مادة 2

يق����دم طلب احلص����ول على 
الترخيص املنصوص عليه في املادة 
السابقة على النموذج املعد لذلك الى 
االدارة العامة لالطف����اء موقعا عليه من مالك 
العقار او من ميثله قانونا او من املمثل القانوني 
للمنشأة او النشاط موضوع الترخيص، وترفق 

به املخططات واملستندات املبينة بالنموذج.

مادة 3

يصدر الترخيص على النموذج املعد لذلك 
موقعا عليه من املدير العام او من ينوب عنه 
قانونا خالل مدة ال تزيد عن 60 يوما من تاريخ 
تقدمي الطلب. وفي حالة رفض الطلب يجب ان 

يكون القرار الصادر بالرفض مسببا.
ويكون الترخيص بالنسبة لالعمال املبينة 
بالفقرة أوال من املادة األولى ملدة سنتني، ويجوز 
التجديد ملدة مماثلة م����ا لم يتعارض ذلك مع 
الشروط الوقائية السارية وقت التجديد. ويعتبر 
الترخيص ملغى إذا لم يشرع صاحب الشأن في 
تنفيذ األعمال املرخص بها خالل مدة سريانه.  
اما بالنس����بة لألعمال املبين����ة بالفقرات ثانيا 
وثالثا ورابعا وخامسا من املادة املذكورة فيكون 
الترخيص ملدة س����نتني، ويجوز جتديده ملدة 
مماثلة بشرط التأكد من استيفاء االشتراطات 
التي يتطلبه����ا الترخيص. وعلى املرخص له 
بالنسبة لالعمال املشار إليها بالبند السابق ان 
يتقدم بطلب التجديد خالل مدة ال تتجاوز سبعة 

ايام من تاريخ انتهاء صالحية الترخيص.
... يتبع غدا


