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في إطار حرص البنك على مواكبة التطورات واألحداث الجارية

»برقان« يقيم ندوة تعريفية 
لموظفيه حول »إنفلونزا الخنازير«

ف���ي إطار حرص بنك برقان على مواكبة التطورات واألحداث 
الجارية بشأن تطورات مرض انفلونزا الخنازير، اقام بنك برقان 
ندوة تعريفية لموظفيه باالش���تراك مع وزارة الصحة حول هذا 

المرض وأسبابه وطرق الوقاية منه.
وشارك في هذه الندوة مدير ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة 
د. راشد  العويش الذي قدم فيها عرضا تقديميا مفصال لموظفي 
البنك عن آخر تطورات المرض وطرق الوقاية والعالج منه وموقف 

وزارة الصحة الكويتية من الحد من انتشار هذا المرض. 
كما فتح الباب للمناقشة وللرد على جميع تساؤالت موظفي 
البنك حول هذا المرض. وتجدر اإلشارة إلى أن بنك برقان يعتزم 
طباعة وتوزيع منشورات توعوية بشأن هذا المرض بالتعاون مع 
وزارة الصحة لتندرج هذه المبادرة تحت خطة البنك لمساهماته 

ومسؤوليته تجاه المجتمع. 
وقالت رئيس���ة مديري مجموعة الموارد البشرية والتطوير 
مليحة العيار بهذا الصدد: »إن اهتمامنا بموظفينا وبصحتهم من 
أهم أولوياتنا وغاياتنا وذلك لكونهم استثمارنا الحقيقي ناهيك 
ع���ن كوننا جزءا ال يتجزأ من المجتمع الذي نؤثر ونتأثر به لذا 
حرصنا كل الحرص على ان تكون مساهمتنا منصبة تماما على 
مصلح���ة مجتمعنا وخصوصا واننا نمر بمرحلة حرجة للغاية 
متمثلة في عودة المس���افرين وفي افتتاح المدارس في آن واحد 
االمر الذي ارتأينا معه ان نتخذ جميع االحتياطات الالزمة للحد من 
انتشار وتفاقم هذا المرض، مؤكدين على دورنا واستعدادنا التام 
لتحمل جميع المسؤوليات االجتماعية التي من شأنها المحافظة 
واالهتمام بوطننا العزيز الكويت وذلك انطالقا من مبادئنا األساسية 

في بنك برقان تجاه مسؤوليتنا االجتماعية«.

د.راشد العويش محاضرا عن »إنفلونزا اخلنازير«

»األنباء« تواصل نشر القرار 82/10 بشأن الئحة اإلطفاء )6(

تصميم وتنفيذ التمديدات والتركيبات الكهربائية وفقًا لمواصفات 
وزارة الكهرباء مع توافر عناصر السالمة والوقاية من الحريق

ضمن حملتها التوعوية للتعريف بجهود 
االدارة العامة لالطفاء تواصل »األنباء« نشر 

القرار 82/10 بشأن الئحة اإلطفاء:

6/1 ـ 3 التمديدات والتركيبات الكهربائية

6/1 � 3 � 1 يجب أن يكون تصميم وتنفيذ 
التمديدات والتركيبات الكهربائية وفقا لشروط 
ومواصفات وزارة الكهرباء واملاء في الكويت، 
بحيث تتوافر فيها عناصر السالمة والوقاية 
من احلريق حتى ال تكون عند استعمالها سببا 

مباشرا او غير مباشر للحريق.
6/1 � 3 � 2 يج���ب أن تك���ون التمدي���دات 
والتركيبات املستخدمة في اماكن تواجد املواد 
القابلة لالش���تعال، أو االنفجار أو االكالة او 
املياه، وغير ذلك من نوع مأمون يتناسب مع 
الطبيعة اخلاصة بهذه املواد وفقا للمواصفات 

العاملية وشروط االدارة العامة لالطفاء.
6/1 � 3 � 3 يج���ب ان توض���ع القواط���ع 
الكهربائية في أماكن مناسبة يسهل الوصول 
إليها، وأقرب ما تكون إلى املدخل، بحيث ال 
تشكل خطورة أو اعاقة لسبل الهروب ووضع 
العالمات االرش���ادية املناسبة للتعريف بها 

وحتديد مجالها.
6/1 � 3 � 4 االعالنات املضاءة ذات الضغط 
العالي )مثل النيون( واملركبة على واجهات 
واسطح املباني، يجب أن جتهز مبفتاح قاطع 
للتيار الكهربائي، يركب خارج البناء بالطابق 
األرضي وعلى ارتفاع مناسب، ويغطى بلوح 
زجاجي، أو أي نوع معتمد، وذلك الستعماله 
من قبل رجال االطف���اء عند الطوارئ، وفي 
حالة االعالنات الضخمة تطبق شروط االدارة 

العامة لالطفاء اخلاصة بذلك.
6/1 � 3 � 5 فيما يتعلق باحملوالت الكهربائية 
املركبة ضمن املباني، يراعى ما جاء في شروط 

اماكن اخلطورة اخلاصة )7/1(.
6/1 � 3 � 6 يثب���ت على اجلزء األعلى من 

املباني واملنشآت املرتفعة، اشارة انذار ضوئية 
لتحذير الطائرات وفقا لشروط ادارة الطيران 

املدني.
6/1 � 3 � 7 في املباني الكبيرة التي حتددها 
شروط الرخصة، تغلف الكيبالت الكهربائية 
مبواد مانعة للحريق من نوع معتمد، وذلك 

ملنع انتشار احلريق بواسطتها.

6/1 ـ 4 جمع وتصريف القمامة

يج���ب أن تتواف���ر في طريق���ة جتميع 
القمامة وحرقها ضمن املباني، االحتياطيات 

املناسبة للوقاية من احلريق 
وفقا لشروط االدارة العامة 

لالطفاء.

6/1 ـ 5 تسخين المياه 
وتوليد البخار

6/1 � 5 � 1 يج���ب 
أن تتوافر في املراجل 
وس���خانات املي���اه 
وأوعي���ة الضغ���ط 

املختلفة، االحتياطات 
للوقاي���ة من احلريق 

وفق���ا لش���روط اإلدارة 
العامة لالطفاء، وخاصة ما 

ورد في شروط اماكن اخلطورة 
اخلاصة )7/1( وش���روط تخزين 

واحراق الوقود )5/4(.

6/1 ـ 6 المصاعد واألدراج الكهربائية

6/1 � 6 � 1 يج���ب أن تتواف���ر للمصاع���د 
الكهربائي���ة بجمي���ع  واألدراج واملم���رات 
مكوناتها، االحتياطات املناس���بة للس���المة 
والوقاية من احلريق، وفقا لشروط االدارة 
العامة لالطفاء وخاصة فيما يتعلق بوسائل 
االنقاذ واالنذار، ووسائل منع انتشار احلريق 

من خالل بئر املصعد والفراغات وغير ذلك 
من احتياطات.

6/1 � 6 � 2 يج���ب أن يتواف���ر في املباني 
التي تزيد على س���تة ادوار، أو املباني التي 
حتددها االدارة العامة لالطفاء تبعا للحجم 
ونوع االس���تعمال، مصع���د أو أكثر خلدمة 
رجال االطفاء في حالة الطوارئ، وذلك وفقا 
لشروط االدارة العامة لالطفاء، كما يجب أن 
تغذى بالتيار الكهربائي من مصدر احتياطي 

باالضافة للمصدر الرئيسي.
6/1 � 6 � 3 توفي���ر العالمات االرش���ادية 
املناسبة، اخلاصة بالسالمة، 
االس���تعمال،  وطريق���ة 
الطوارئ  وتعليم���ات 
ومنع االستعمال في 
حالة احلريق، وغير 

ذلك.

6/1 ـ 7 الكهرباء 
الساكنة

6/1 � 7 � 1 تتولد 
الشحنات الكهربائية 
التي ميك���ن أن تنتج 
شررا يؤدي إلى االشتعال 
بس���بب حركة امل���واد أو 
احتكاكها أو تالمسها ببعض 
أو انفصالها عن بعض، وفيما يلي 
بعض االمثلة على املصادر املألوفة للكهرباء 

الساكنة.
1 � املواد املس���حوقة عن���د مرورها خالل 
قنوات االنزالق او االنابيب أو مواسير نقل 

املواد بضغط الهواء.
2 �  البخار أو الغاز أو الهواء عند تدفقه 
م���ن خالل فتحة أنبوب أو خرطوم، إلى جو 

يحتوي على رطوبة أو ذرات دقيقة.
3 � البكرات واألحزمة الناقلة.

4 � السوائل عند سقوطها بقوة.
5 � العربات املتحركة.

6/1 � 7 � 2 منع حدوث الكهرباء الس���اكنة 
والسيطرة عليها في األماكن التي توجد فيها 
غازات أو ابخرة مشتعلة أو غاز قابل لالشتعال 
أمر ضروري ملنع حدوث احلرائق واالنفجارات 
وحيثما يكون ممكنا يج���ب احلد من تولد 
شحنات الكهرباء الساكنة بتعديل التصميم 
أو طريقة التشغيل، وميكن تبديد شحنات 
الكهرباء الساكنة عن طريق الربط االرضي أو 
ترطيب اجلو أو تأيني الهواء احمليط باملواد، 
وينطبق مضمون هذا البند على جميع البنود 
األخرى في هذه الشروط حيثما يحتمل وجود 

خطورة كهرباء ساكنة.
6/1 � 7 � 3 يجب توفير االحتياطات املناسبة 
حلماية املباني واملنشآت املرتفعة من اخطار 
التفريغ الكهربائي الرعدية )الصواعق( وذلك 
بتركيب مانعة للصواعق وفقا للمواصفات 
العاملية املعروفة واملعتمدة من االدارة العامة 

لإلطفاء.

6/1-8 التهوية وتصريف الدخان

6/1-8-1 يش����ترط ان تتوافر في املباني 
واملنشآت التهوية املناسبة بوسائل طبيعية 

او اصطناعية لالغراض التالية:
1- تصريف الدخان وتنقية الهواء في اماكن 
جتمع االشخاص وسبل الهروب وفقا لشروط 

االدارة العامة لالطفاء اخلاصة بذلك.
2- تصريف الدخ����ان العلوي في املباني 
واملنشآت ذات الطابق الواحد، لغرض الوقاية 
من احلريق، ومس����اعدة رج����ال االطفاء عند 
املكافحة، وذلك وفقا لش����روط االدارة العامة 

لالطفاء اخلاصة بذلك.
3- عندما تكون التهوية االصطناعية مركزية 
يجب توفير االحتياطات املناسبة للوقاية من 

احلريق وفقا لشروط املادة 2-6/1.

16 مليون دينار إلصالح أعطال كيبل خدمات المشتركين بوزارة المواصالت
فرج ناصر

كشف مصدر مس����ؤول بوزارة املواصالت ان الوزارة ستقوم 
بالتعاقد مع ش����ركة عاملية ملعاجلة أعطال الكيبل بقطاع خدمات 
املشتركني بوزارة املواصالت، مشيرا الى ان أعطال الكيبل التزال 
مستمرة. وأضاف ان الوزارة ال ميكنها اصالح األعطال اجلسيمة 
في الكيبل ألنها لي����س لديها االمكانيات واآلليات لتنفيذ األعمال 
املدنية اخلاصة بهذا الكيبل. وق����ال انه من املتوقع ان يتم طرح 

هذه املناقصة خالل االسبوع القادم. وأضاف ان الكلفة اإلجمالية 
إلصالح الكيبل بالوزارة تبلغ 16 مليون دينار، مؤكدا ان تصليح 
العطل يحتاج الى جهد كبير. يذكر ان وزارة املواصالت كانت لديها 
شركة تتابع وتشرف على أعمال الكيبل، إال ان بعد نهاية عقدها 
مع الوزارة منذ ابري����ل املاضي لم تتمكن الوزارة من التعاقد مع 
ش����ركة أخرى األمر الذي وّلد أعطاال كثيرة في الكيبل، وهذا بحد 

ذاته يشكل مخالفة بحق الوزارة جتاه املشتركني.


