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)أحمد باكير(جمعية املهندسني تعاونت مع رجال املطافئ والبلدية إلزالة اخليمة

توصيالت كهربائية خطيرة

مغلق من قبل البلدية

م.خالد الهاجري

م.محمد علي حسن

أعلنت شركة زينـ  الكويت عن حملة موائد اإلفطار 
ووجبات الصائم التي أطلقتها مع بداية شهر رمضان 
املبارك جريا على عادتهــــا كل عام في إطار حملتها 
»لنرعاهم في شــــهر اخلير« ومن ضمن مشــــاريعها 
املتعددة في شــــهر الرحمة تشهد إقباال كبيرا بعد أن 
مت جتنيد طاقات الشــــركة ومواردها لضمان نوعية 
وجودة الوجبات املقدمة، والتــــي يبلغ عددها أكثر 
من الف وجبة إفطار يوميا.  وقال الرئيس التنفيذي 
في زين الكويت م.خالد الهاجري: »ان شهر رمضان 
املبارك يشكل مناسبة خاصة ومتميزة ألهل الكويت 
وملوظفي »زين« على السواء للتواصل وفعل اخلير 
والتفاعل مع املجتمع طوال شهر اخلير وذلك من خالل 

برامج زين اخليرية واالجتماعية«. 
وأضاف الهاجري أن »التحضيرات حلملة موائد 

اإلفطار التي تتواصل منذ أربع سنوات بدأت قبل حلول 
شهر رمضان املبارك حيث مت احلرص على أن تطول 
احلملة أكثر املناطق اكتظاظا بالســــكان. وان فريقا 
تطوعيا من موظفي »زين« يتابع يوميا عملية استقبال 
الصائمــــن في خيمة أمغرة وخيمة خيطان وتوزيع 

الوجبات لضمان اجلودة وراحة الزائرين«.
وأشار الهاجري إلى أن فريق العالقات واالتصاالت 
في »زين« بدأ باستقبال طلبات املتطوعن في حملة 
زين »لنرعاهم في شهر اخلير« لبدء برنامج الزيارات 
االجتماعيــــة واملستشــــفيات من خــــالل موقع زين 
االلكتروني www.zain.com لبث الفرحة في نفوس 
املرضى واألطفال واملعاقن واملسنن مع فرصة الدخول 
في سحب لتذاكر العمرة عند التطوع بالزيارات مع 

فريق »زين«.

اجلديدة واخذ املوافقات الالزمة 
من اجلهات املعنية العادة فتح 

خيمة اجلمعية.
واكـــد ان اجلمعية تعاونت 
مع اجلهات املعنية في املطافئ 
والبلدية ووزارة الداخلية وهي 
اجلهات التي قامت بالعمل على 
تنفيذ اجراءات االمن والسالمة 
اجلديدة واغلقت اخليمة مساء 
االثنن املاضي اثر افتتاح وزير 
العامة  البلدية ووزير االشغال 
د.فاضل صفـــر ملعرض خيري 
نظمته جمعية املهندسن املدنين 
االميركية فرع طلبة كلية الهندسة 
والبتـــرول بجامعـــة الكويت، 
موضحا ان اجلمعية لم تتلق اي 
مردود مالي من هذا املعرض وهو 
معرض كان من املقرر ان يعود 
ريعه ملصلحة مرضى السرطان 

التابعة للجنة االمل.
واضاف حسن: ان اجلمعية 

قبل صدور الئحة اجراءات االمن 
والسالمة اجلديدة من قبل املطافئ 
بـــدأت باتخاذ  والبلدية، وانها 
وتطبيق االجراءات اجلديدة التي 
وضعتهـــا كل من ادارة املطافئ 
والبلدية وان العمل جار على قدم 
وساق لتطبيق هذه االشتراطات 

املهندســـن  اكـــدت جمعية 
الكويتية حرصها على السالمة 
العامة وتطبيق شـــروط االمن 
والســـالمة، مشـــيرة الى البدء 
باتخاذ وتطبيق جميع متطلبات 
شروط االمن والسالمة اجلديدة 
في كل مرافقهـــا بعد ان اغلقت 
اللجنة املشـــتركة مـــن بلدية 
الكويت واملطافئ خيمتها اخلاصة 
باالنشطة ذات اخلدمة املجتمعية 

واالنشطة الهندسية.
واشـــاد امن ســـر اجلمعية 
م.محمد علي حسن باالجراءات 
اجلديدة الدارة املطافئ وبلدية 
الكويت لتطبيق شروط االمن 
والسالمة بعد احلادث االليم الذي 
شهدته منطقة اجلهراء، مؤكدا 
ان اجلمعية كانت والتزال اول 
املطالبن بتطبيق شروط االمن 
والسالمة وان االنشطة التي تقام 
في اخليمة حاليا مت االتفاق عليها 

وفور االنتهاء من اتخاذ االجراءات 
اجلديدة املقرة من قبل مجلس 
الوزراء واللجنة املشتركة من 
املطافئ والبلدية، ستعاود تنظيم 
املناسبات في هذه اخليمة، مشيرا 
الى ان هذه االنشطة قد مت االتفاق 
عليها قبل صدور الالئحة اجلديدة 
لشروط االمن والسالمة والتي 
حترص اجلمعية على تطبيقها 
لضمان امن وسالمة اجلميع وانها 
مستعدة لتطبيق جميع الشروط 
التي تتضمنها الالئحة اجلديدة 

لالمن والسالمة.
واعرب امن سر اجلمعية عن 
امله في تعاون جميع املواطنن 
واصحاب االعمال وخاصة شركات 
اخليم املؤقتة مع اللجنة املشتركة 
لتطبيق شروط االمن والسالمة 
واتخاذ جميـــع االجراءات التي 
تتضمنها الئحة الشروط اجلديدة 
املقرة من قبل اجلهات املعنية.

»المهندسين«: إغالق خيمة الجمعية  بالتعاون»زين« توزع أكثر من ألف وجبة إفطار صائم يومياً
مع المطافئ والبلدية لتطبيق شروط األمن والسالمة

أنشطة الجمعية مبرمجة قبل صدور اللوائح الجديدة المتعلقة بالخيامفي إطار حملة زين »لنرعاهم في شهر الخير« في الشهر الفضيل

»األنباء« تنشر سلسلة مسيرة الخير للتعريف بإنجازاته وأنشطته )5-30( »األنباء« تواصل نشر القرار 82/10 بشأن الئحة اإلطفاء

بيت الزكاة: نسعى لشهادة اآليزو في تطبيق إدارة أمن وسرية المعلوماتضرورة وضع عالمة على كل أسطوانة تحمل اسم الغاز الموجود بها
تتابع »األنباء« نشر سلسلة احللقات 
الـ )30( للتعريف مبسيرة اخلير في بيت 
الزكاة والتي بدأت منذ تأسيسه عام 1982 
وحديث اليوم يشمل أمرين األول اخلطط 
البيت على  واإلجنازات والثاني حصول 
شهادتي اآليزو في اجلودة اإلدارية وسالمة 
األغذية، فقد أدرك بيت الزكاة مدى أهمية 
الرسالة امللقاة على عاتقه والتي تتمثل في 
خدمة فريضة الزكاة في هذا البلد الطيب من 
جميع جوانبها وللوصول للنجاح املنشود 
في هذا املجال فإن للبيت منهجه الذي يتبعه 
لتحقيق أهدافه ويتجسد هذا النشاط بادئ 
ذي بــــدء بالتوعية بفريضة الزكاة وحث 
املكلفن على أدائها من خالل وسائل اإلعالم 
املختلفة، ويتضمن العمل كذلك مد جسور 
التعاون مع املتبرعــــن الكرام من خالل 
العديد من سوائل االتصاالت التي ينفذها 
البيت الطالعهم على انشــــطته وأعماله 
لتسلم زكواتهم وصدقاتهم واملشاركة في 
مشاريعه ويدخل في هذا اإلطار التعاون مع 
اجلمعيات التعاونية والعديد من اجلهات 
اخليرية ووزارات ومؤسسات الدولة فيما 
يختص بخدمة فريضــــة الزكاة وتفعيل 

دورها في املجتمع.
وتنفيذا الستراتيجية بيت الزكاة في 

تطوير سبل التعاون مع املتبرعن الكرام 
والتيســــير عليهم عنــــد قيامهم بإخراج 
زكواتهم وصدقاتهم فقد بادر بيت الزكاة 
بإيجاد العديد من قنوات التحصيل السهلة 
وامليسرة التي أثبتت جدواها والتي كان 
لها أثرها البن في زيادة موارد البيت من 
جانب ومراعاة ظروف املتبرعن وتوفير 

وقتهم وجهدهم من جانب آخر.
وتتضمــــن أعمال البيــــت كذلك إقامة 
عالقــــات دائمة مع العديد من الشــــركات 
لتوضيح أعمال وانشــــطة البيت والقيام 
باستخراج زكاة أموالها وتسلمها وحرصا 
من بيت الزكاة على ايجاد الكوادر احملاسبية 
املدربة القادرة على احتساب زكاة الشركات 
التي يعملون بها قام البيت بعقد العديد 
من الدورات التي حتقق هذا الهدف حيث 
بلغ عددهــــا )17( دورة تخرج منها مئات 
احملاسبن واحملاســــبات وتساهم ندوات 
ومؤمتــــرات الزكاة التــــي يعقدها البيت 
بحضور كبار العلماء في التوعية بفريضة 
الزكاة ودراسة القضايا الزكوية املعاصرة 
محل اخلالف ووضع احللول الشــــرعية 

املناسبة لها.
ويولي بيت الزكاة األسر املتعففة داخل 
الكويت عنايته الدائمة حيث يسعى للتعرف 

عليها وتقدمي املساعدة الالزمة لها في إطار 
من السرية التامة كما يقوم مبد يد املعونة 
املادية والعينية لألسر احملتاجة بأساليب 
مطورة تستهدف تقدمي املساعدات لهم في 
سهولة ويسر لسد حاجاتها وتوفير أسباب 

االطمئنان والعيش الكرمي لها.
ويســــعى بيت الزكاة من خالل خطة 
عمله إلرســــاء مبدأ التميز وحتقيق أعلى 
معدالت النجاح في مجاالت عمله املتعددة 
خلدمة فريضة الزكاة ونتيجة لهذا األسلوب 
والتميز في العمل حصل بيت الزكاة للمرة 
الثانية على شهادة اآليزو )2008-9001( 
في اجلودة اإلدارية وكان قد حصل على 
الشــــهادة نفســــها في املــــرة االولى عام 
2005 كما حصل بيت الزكاة على شهادة 
اآليزو )22000-2005( في إدارة ســــالمة 
األغذية ويســــعى للحصول على اآليزو 
)2005—27001( اخلاصة بنظام إدارة أمن 
وسرية املعلومات وقد مت اإلعالن عن تسلم 
الشهادات من قبل املنظمة املانحة شركة 
Sai global في االجتماع اخلتامي الذي عقد 
بن مسؤولي بيت الزكاة وممثلي الشركة 
والذي ضم مدير عام بيت الزكاة عبدالقادر 

العجيل ومسؤولي البيت.
..يتبع غداً

ضمن حملتها التوعوية للفريق بشروط السالمة في 
املباني واملنشآت تواصل »األنباء« نشر القرار 82/10 

بشأن الئحة اإلطفاء:

6/3 الغازات المضغوطة

ينطبــــق هذا البنــــد على تخزين ونقــــل ومناولة 
واستعمال الغازات املضغوطة كما يلي:

6/3ـ  1 األوكســــجن: يجــــب أن تخضع معدات تخزين 
ونقل وتداول األوكسجن سواء على شكل سائل أو غاز، لشروط 
اإلدارة لالطفاء، وهذه املعدات تشمل أوعية التخزين سواء ثابتة 
أو محمولة، منظمات الضغط، صمامات األمان، املبخرات، الوصالت 

والتمديدات وغير ذلك.
6/3ـ  2 غــــازات التخدير القابلة لالشــــتعال: تتضمن الغازات 
املضغوطة القابلة لالشتعال مثل: سايكلوبروبان ـ ثنائي ميثيل 

االثير ـ كلوريد االيثيل ـ أثير االيثيل وااليثلن.
6/3ـ  3 الهيدروجــــن: يجــــب أن تخضع معدات تخزين ونقل 
وتداول الهيدروجن ســــواء على شــــكل ســــائل أو غاز، لشروط 
اإلدارة العامة لإلطفاء. وهذه املعدات تشمل أوعية التخزين سواء 
ثابتــــة أو محمولة، منظمات الضغط، صمامات األمان، املبخرات، 

الوصالت والتمديدات.
6/3 ـ 4 الغازات الطبية غير القابلة لالشــــتعال: هذه الغازات 
مبا لها من صفة مؤكســــدة تســــاعد على زيادة اشتعال احلريق 
وتستخدم اساسا ألغراض طبية مثل األوكسجن واوكسيد النتروز 
)الغاز املضحك( وميكن اســــتخدام مثل هذه الغازات مباشرة من 

االسطوانات أو من شبكة توزيع خاصة.

6/3 ـ 5 يجب احلصــــول على رخصة لتخزين او 
مناولة )مبا في ذلــــك التمديدات( ما يزيد عن 60م3 
من غاز مضغوط قابل لالشــــتعال أو 180م3 من غاز 
مضغوط غير قابل لالشتعال ويعتمد حساب احلجوم 
على حجم الفراغ الذي يحتله الغاز في معدل الضغط 

ودرجة احلرارة.
6/3 ـ 6 يجــــب أن يكون اســــتخدام جميع الغازات 
املضغوطة مبــــا فيها تلك التي لم يســــبق ذكرها مطابقا 

للشروط التالية:
1ـ  يسمح فقط باستعمال اسطوانات أو أوعية مصممة ومفحوصة 

طبقا للمواصفات العالية وشروط االدارة العامة لالطفاء.
2 ـ يجب وضع عالمة على كل اســــطوانة حتمل اســــم الغاز 

املوجود بداخلها.
3 ـ متيز كل اسطوانة بلون خاص لتحديد نوع الغاز املوجود 

طبقا للمواصفات العاملية.
4 ـ يجب ربط او تثبيت جميع اســــطوانات الغاز املضغوطة 
سواء أثناء التخزين أو النقل ملنع وقوعها أو دحرجتها كما يجب أن 

يتوفر في وسيلة النقل شروط السالمة والوقاية من احلريق.
5 ـ يجب تخصيــــص غرفة منفردة )ذات بناء مقاوم للحريق 
ملدة ساعة( لتخزين الكميات التي تزيد عن )60م3( من غاز قابل 
لالشتعال أو )180م3( من غاز غير قابل لالشتعال بشرط توفير 
التهوية الالزمة لها من اخلارج مباشرة وعدم استعمالها ألي غرض 
آخــــر، أما الكميات التي تزيد عــــن )600م3( من نوع كان، فيجب 

حفظها خارج البناء، وفقا للشروط اخلاصة بذلك.
..يتبع غداً

جلنة زكاة العثمان
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