
االثنين  24  أغسطس  2009   17محليات
»األنباء« تواصل نشر القرار 82/10 بشأن الئحة اإلطفاء )7(

ُيحظر تخزين مواد أو فضالت قابلة لالشتعال في أماكن خطرة وضرورة توافر التهوية المناسبة لتصريف ضغط االنفجار
ضمن حملته���ا التوعوي���ة للتعريف 
بش���روط السالمة في املنش���آت واملباني 
تواصل »األنباء« نشر القرار 82/10 بشأن 

الئحة اإلطفاء: 
7/1 أماكن اخلطورة اخلاصة:

7/1-1 تتعل���ق هذه الش���روط بأماكن 
محددة ضمن املباني واملنشآت، مثل الغرف 
واالماكن احملصورة التي تستعمل ألغراض 
ينتج عنها خطورة حريق، كاألماكن التي 
تخصص لتخزين او تن���اول او خلط او 
تزويد السوائل املشتعلة او املواد اخلطرة 
وكذلك االماكن التي توجد فيها جتهيزات 
معينة، مثل مح���والت الكهرباء أو غرف 

اآلليات وغير ذلك.
7/1-2 يجب توفير االحتياطات املناسبة 
للسالمة والوقاية من احلريق في هذه االماكن 

وعلى االخص:
1 � تنشأ اجلدران واالرضيات واالسقف 
من خرس���انة او طابوق بدرجة مقاومة ال 
تقل عن س���اعتني ويجوز لإلدارة العامة 
لإلطفاء اختصارها ملدة س���اعة في حالة 

توافر نظام اطفاء معتمد.
2� ان تكون االبواب والنوافذ او اي فتحات 

اخرى مانعة للحريق تغلق تلقائيا.
3 � أن تكون األرضية ووصالت اجلدران 
محكمة ضد التسرب في األماكن التي حتتوي 
على سوائل خطرة، وان تكون عتبات االبواب 
بارتفاع يكفي الحت���واء احلد األعلى من 
الكمية املخزونة وميكن الغاؤها في حالة 
توافر وسيلة للتصريف معتمدة من قبل 

اإلدارة العامة لإلطفاء.
4 � ان يتواف���ر نظ���ام معتمد للتهوية 
امليكانيكية عندما تكون احملتويات قابلة 
إلطالق غازات او ابخرة، س���امة او قابلة 

لالشتعال.
5 � ان تكون جميع التمديدات والتركيبات 
الكهربائية مطابقة لشروط وزارة الكهرباء 
واملاء واإلدارة العامة لإلطفاء ومتناسبة مع 

طبيعة اخلطورة مادة )3-6/1(.
6 – يجب أن تتوافر التهوية املناس���بة 
لتصريف ضغط االنفج���ار عندما تكون 
احملتويات من الغازات او االبخرة او االتربة 
القابل���ة لالنفجار، وحتدد س���عة فتحات 
التهوية الالزمة حسب حجم املكان ونوعية 

وخواص احملتويات.
7 � يحظر تخزين مواد او فضالت قابلة 
لالشتعال في اماكن اخلطورة اخلاصة كما 
يجب احملافظة على ترتيب مثل هذه االماكن 

وتنظيفها.
اجلدول رقم )2(

بشأن استغالل املباني واملنشآت واقسامها 
في األغراض املختلفة

1/2 عام
1/2-1 يجب توفير االحتياطات املناسبة 
للوقاية من احلريق في املباني واملنشآت 
اخلاضعة ألحكام هذه الالئحة، وفقا لشروط 

اجلدول رقم )1(.
1/2-2 يجب توفير االحتياطات املناسبة 
للوقاية من احلري���ق واخلاصة بطبيعة 
االستعمال، وفقا لش���روط االدارة العامة 

لإلطفاء.
1/2-3 اذا كان احمل���ل املراد ترخيصه 
يحتوي على انش���طة خاضع���ة لالئحة 
مبوجب اجلدولني )3 و4( فإن اس���تكمال 
تنفيذ الشروط اخلاصة بهما شرط اساسي 

الستكمال اجراءات ترخيص احملل.
1/2-4 اذا كان ن���وع النش���اط امل���راد 
ترخيصه خاضعا لقوانني او لوائح اخرى 
يجب التنس���يق مع اجلهات املختصة بها 

قبل استكمال اجراءات الترخيص.
2/2 املجال

2/2 � 1 يخض���ع الترخيص اس���تغالل 
املباني واملنش���آت في األغ���راض التالية 
والتي سيصدر بتحديدها وتسميتها قرار 

من املدير العام.
2/2 � 2 األنشطة التجارية

1 � جميع املباني واملنشآت 
واحمل���الت الت���ي تعمل في 
مزاول���ة الع���رض والبيع 
للجمهور باجلملة أو املفرق 
باستثناء احملالت الصغيرة 
التي توجد بالطابق األرضي 

ومبساحة ال تزيد عن )25م2( 
وعمق ال يزيد عن )6م(.

2 � جمي���ع املباني واملنش���آت 
التي تستغل ألغراض مكتبية مثل البنوك، 

واملكاتب واملؤسسات وما شابه.
2/2 � 3 األنشطة الصناعية

املباني واملنش���آت املس���تغلة  جميع 
ألغراض صناعية حس���ب تعريف أحكام 

قانون الصناعة رقم 6 لسنة 1965.
2/2 � 4 األنشطة احلرفية

احمل���الت التي تعمل باحل���رف واملهن 
الصغيرة، والتي ينتج عن طبيعة عملها 
أو املواد املس���تعملة فيها خطورة حريق 

كاألنشطة الواردة في اجلدولني )3، 4(.
الرياضي���ة  األنش���طة   5  �  2/2

والترفيهية
تشمل املباني واملنشآت التي تستعمل 

الراح���ة والترفيه  لغ���رض 
والرياض���ة والتي يرتادها 
اجلمهور بأجر أو من دون 
أج���ر، كاملالعب والنوادي 
ودور الس���ينما واملسارح 
واملعارض واملكتبات العامة 
واملالهي واملطاعم ما شابه 

ذلك.
الرعاي���ة الصحي���ة   6 �  2/2

واالجتماعية والتعليمية
وتشمل املباني واملنشآت التي تستعمل 
في غ���رض الرعاية واملعاجل���ة الصحية 
واالجتماعية والتعليمية، مثل املستشفيات 
واملستوصفات وفروعها، اجلامعات، املدارس، 
السجون، االصالحيات، ومؤسسات ضعاف 

العقول وغيرها.
2/2 � 7 الفن���ادق واملس���اكن واألماكن 

املخصصة للمبيت
وتشمل املباني واملنشآت، التي تستعمل 
في غرض الس���كن أو املبيت بأجر أو من 
دون أجر مثل املجمعات واملباني السكنية، 
الفنادق، مهاجع النوم، االس���تراحات وما 

اليها باستثناء )السكن اخلاص(.

التخزي���ن  أنش���طة   8  �  2/2
واملستودعات

وتشمل املباني واملنشآت والساحات التي 
تستعمل ألغراض التخزين دون العرض 
للبيع سواء كانت مخازن عامة أو خاصة، 
ويستثنى من ذلك املخازن اخلاصة بتخزين 

املواد اخلطرة.
اجلدول رقم 3

بشأن االنش���طة التي تتعلق بنقل أو 
تداول أو تخزين أو مناولة املواد اخلطرة

1/3 � عام
1/3 � 1 تنقسم املواد اخلطرة الى االنواع 

التالية:
1 � الوسائل القابلة لالشتعال.

2 � الغاز الطبيعي.
3 � الغاز البترولي املسال.

4 � الغازات املضغوطة.
5 � املواد املشعة.

6 � املتفجرات.
7 � الكيماويات اخلطرة.

8 � األلعاب النارية.
9 � نترات السللور.

1/3 � 2 يجب أن يتوفر في مباني تخزين 
واستعمال ومناولة وتصنيع وتكريرهذه 
املناس���بة للس���المة  املواد، االحتياطات 
والوقاية من احلريق، وفقا لشروط اجلدول 

رقم )1(.
1/3-3 يج���ب أن تكون وس���ائل النقل 
)املركبات( لهذه املواد س���ليمة ومرخصة 
من ادارة املرور بوزارة الداخلية، كما يجب 
ان تتوافر فيها االحتياطات املناسبة للسالمة 
والوقاية من احلريق، وفقا لشروط اإلدارة 

العامة لإلطفاء.
1/3-4 يجب أن يتوافر في اخلزانات الثابتة 
ومتديداتها، واألوعية املنقولة، املستعملة 
في تخزين وتناول هذه املواد االحتياطات 
املناسبة للسالمة والوقاية من احلريق وفقا 

لشروط االدارة العامة لإلطفاء.

1/3-5 يج���ب متيي���ز جمي���ع األماكن 
واخلزانات والتمديدات واألوعية املستعملة 
ف���ي تخزين ونق���ل وتناول ه���ذه املواد 
باأللوان املميزة والعالمات االرشادية وفقا 
العاملية والكويتية وشروط  للمواصفات 

االدارة العامة لإلطفاء.
2/3-1 السوائل القابلة لالشتعال:

2/3-1 تنقسم السوائل القابلة لالشتعال 
من حيث خطورتها ال���ى الفئات التالية: 

)مرفق اجلدول أ(
2/3-2 يجب احلصول على ترخيص قبل 

املباشرة مبزاولة األنشطة التالية:
1- خزن أو تناول أو استعمال سوائل 
قابلة لالشتعال من الفئتني االولى والثانية، 

في احلاالت التالية:
أ- إذا زادت الكمية على 40 ليترا داخل 

أي وحدة سكنية.
ب- إذا زادت الكمي���ة على 230 ليترا 

داخل أي مبنى.
ج� - إذا زادت الكمية على 2500 ليتر 

خارج املبنى.
يستثنى من ذلك األصباغ التي حتفظ 
الستعمالها في موقع العمل ملدة ال تزيد على 

30 يوما، ووقود السيارات والقوارب.
2- خزن أو تناول او استعمال سوائل 
قابلة لالشتعال من الفئة الثالثة في احلاالت 

التالية:
أ- إذا زادت الكمية على 230 ليترا في 

داخل أي مبنى.
ب- إذا زادت الكمي���ة على 2500 ليتر 

خارج املبنى.
3- وس���ائل نقل )املركبات( السوائل 
القابلة لالش���تعال سواء كانت على شكل 

صهاريج أو أوعية منقولة.
4- خطوط أنابيب النقل باستثناء ما 
يدخل في نطاق قانون احملافظة على الثروة 

البترولية رقم 9 لسنة 1973.

العويد: انطالق مسابقة شذرات اإللكترونية الرمضانية بال شروط

العتيبي: تسجيل بيانات البدون لالستفادة
 من دعم مبرة جلوي في الدراسة والتوظيف

أعلن رئيس مجلس إدارة مبرة جلوي العتيبي، 
فهد جلوي العتيبي عن تدشني املبرة ملوقع شذرات 
االلكتروني وهو موقع متخصص في استضافة 
بعض ضيوف اذاعة القرآن الكرمي وبعض املواد 
الصوتية باالضافة الى انطالق مش���روع بسمة 

لتأهيل البدون.
ودعا العتيبي ابناء فئة البدون لزيارة املوقع 
والتعرف على امكانية االس���تفادة من مش���روع 
بسمة وتسجيل بياناتهم مع بعض اجلهات لدعم 
ابناء البدون في الدراس���ة والوظيفة من باب ان 
هذه قضية انسانية ووضعت املبرة جل اهتمامها 
بها وسوف نستمر بدعم ابناء هذه الفئة إلكمال 

دراستهم.
وبدوره، اكد مدير املبرة واملشرف العام على 

موقع شذرات الداعية الشيخ عبدالعزيز العويد 
عن انطالق مسابقة شذرات االلكترونية الرمضانية 
وهي مسابقة تقام حتت رعاية مبرة جلوي العتيبي 
وال توجد اي شروط للمشاركة في املسابقة سوى 
www.shathraat. الدخول على املوقع االلكتروني
com وتسجيل االسم والرقم املدني واالجابة على 

اسئلة املسابقة.
واشار العويد الى ان مجلس إدارة املبرة رصد 
عشرة جوائز نقدية وسيعلن عن اسماء الفائزين 
بعد شهر رمضان الكرمي في الصحف اليومية، مؤكدا 
ان املبرة قامت بإجراء التصفيات النهائية ملسابقة 
جلوي العتيبي في مملكة البحرين وشارك فيها 
مئات املشاركني وسيقام حفل خاص لتوزيع اجلوائز 

على الفائزين بعد شهر رمضان الفضيل.

الجدول )أ(
درجة الغليان )مئوية(درجة الوميض )مئوية(الفئة

أقل من 38 درجةأقل من 23 درجةاألولى ـ أ
38 فما فوقأقل من 23 درجةاألولى � ب

�من 23 � 38األولى � ج�

�أكثر من 38 إلى 60الثانية �

�أكثر من 60 إلى 93.4الثالثة أ

يتبع غدا�93.4 فما فوقالثالثة � ب


