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 محمد هالل الخالدي
  أعرب أمني عام برنامج إعادة الهيكلة باإلنابة فوزي 
املجدلي عن سعادته إلقرار العديد من التوصيات التي 
رفعها اعضاء مجلس األمة الى مجلس الوزراء وصدر 
بهــــا القرار اجلديد يوم امس االول. وقال املجدلي ان 
احلكومة تفاعلت بشكل سريع وكبير مع املسرحني 
بالقطاع اخلاص وواجهت هذه األزمة مبختلف أبعادها 
ونتائجها في إطار منطلقات أساسية حترص الدولة 
على تكريسها من خالل ضمان مقومات العيش الكرمي 
لألسرة الكويتية وهو مبدأ ال تفرط فيه مهما قل او كثر 
عدد املتضررين من األزمة ويأتي ذلك حتقيقا للعدالة 
في حماية مقومات العيش الكرمي للفرد واملجتمع على 
الســــواء، وأضاف ان هذا يأتــــي انطالقا من احلرص 

على املرونة املنضبطة وفق أســــس واضحة في التعامل مع مخرجات 
هذه األزمة مبا ال يؤثر ســــلبا على استقرار العمالة الوطنية في القطاع 
اخلاص. وقال املجدلي في تصريحه الصحافي ان مجلس الوزراء أصدر 
قراراه بتشــــكيل جلنة لتولي دراسة كل ابعاد املشكلة واقتراح احللول 
العملية املناســــبة لها مبا يراعي كل االعتبارات واجلوانب االجتماعية 

واالقتصادية والقانونية وجميع انعكاساتها وآثارها 
املختلفة. وقد باشرت اللجنة عملها، حيث قامت بالنظر 
في دراسة آثار األزمة املالية على سوق العمل والعمالة 
الوطنية واقتراح اآلليات واإلجراءات ملعاجلتها حتى 
ميكن حماية العمالة الوطنية واألسر الكويتية، ما قد 
ينتج عن هذه األزمة من آثار اقتصادية واجتماعية، 
وأشار املجدلي الى ان برنامج إعادة الهيكلة قد وفر كل 
االمكانات الستقبال املسرحني ومت اإلعالن في كل وسائل 
اإلعالم عن استقبالهم وحتديد املستندات املطلوبة لهم، 
وإعداد خطة أعمال ناجحة بكل املقاييس بعد عقد عدة 
اجتماعات مع مجموعة من املوظفني لتولي استقبال 
املسرحني وتسجيلهم وتسلم أوراقهم، وإعداد ملفات 
لكل متقدم حيث مت االستقبال الفعلي منذ ٩ اجلاري 
وبالفعل فقد تضمنت مقترحات اللجنة وضع آلية مدروسة ملعاجلة كل 
احلاالت التي قد تتعرض ملثل هذه احلاالت مستقبال، ما يستهدف إعداد 
مشروع قانون للتأمني ضد البطالة وتشجيع املواطنني في االنخراط في 
العمل احلر والتوسع في إنشاء املشروعات الصغيرة عن طريق إيجاد 

احلوافز واملزايا املناسبة.

 بداح العنزي
  يلتقي وزير االشـــغال العامـــة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر ظهر اليوم اعضاء 

املجلس البلدي.
  وقالـــت مصادر مطلعة لـ «األنبـــاء» ان اللقاء 
يتضمن بحث جميع االمـــور املتعلقة باجلوانب 
االدارية واملالية التي يحتاجها املجلس اضافة الى 

آلية العمل خالل املرحلة املقبلة.
  إلـــى  ذلك اصدر مديـــر عام البلديـــة م.احمد 
الصبيح تقييما ألفرع البلديات بشـــأن التأكد من 
شـــروط ومواصفات اخليام التي تقام خالل شهر 

رمضان.
  وقال الصبيح في كتابه: بناء على ما تقتضيه 

املصلحة وانتظاما حلسن سير العمل فيما يتعلق 
باقامة اخليام خالل شهر رمضان الكرمي ومن اجل 
احملافظة على الصحة واملمتلكات العامة فانه يجب 
على جميع فروع البلديـــة باحملافظات من خالل 
فرق الطوارئ وادارات النظافة وغيرها من اجلهات 
املختصة االخرى القيام بجوالت تفتيشية بصفة 
دورية على اخليام التي يتم اقامتها خالل شـــهر 
رمضان للتأكد من توافر جميع الشروط واملواصفات 
والسالمة بالنسبة لهذه اخليام احملددة باالعالن رقم 
٢٠٠٩/١٣١ املرفق صورة عنه وغيرها من االحتياطات 
االخرى التي تكفل سالمة املترددين على تلك اخليام 
والقيام بإزالة ورفع اخليام التي تشكل خطرا على 

 م. أحمد الصبيحالسالمة والصحة العامة. 

 فوزي املجدلي 

 المجدلي أشاد بحرص الحكومة على معالجة مشكلة المسرحين 

 «األنباء» تواصل نشر القرار ٨٢/١٠ بشأن الئحة اإلطفاء 

 شروط إقامة عروض األلعاب النارية 
التوعوية   ضمن حملتهــــا 
للفريــــق بشــــروط الســــالمة 
في املباني واملنشــــآت تواصل 
«األنباء» نشر القرار ٨٢/١٠ بشأن 

الئحة اإلطفاء:
  ٧/٣ املواد املشعة

  ٧/٣ ـ ١ ان شــــروط االدارة 
العامة لالطفــــاء في هذا املجال 
تقتصر علــــى تغطية نواحي 
الوقاية من اخطار احلريق من 
جهة، والعلم املســــبق بأماكن 
املــــواد من جهة  تواجد هــــذه 

أخرى.
  ٧/٣ ـ ٢ مــــع عــــدم االخالل 
بأي نظام آخر، يجب احلصول 
على ترخيص من االدارة العامة 
لالطفاء قبل مزاولة اعمال تخزين 

املواد املشعة.
  ٧/٣ ـ ٣ يجب أن تتوفر في 
تصميم وتنفيذ مباني تخزين 
املــــواد املشــــعة االحتياطــــات 
املناسبة للسالمة والوقاية من 
اخطار احلريق، وفقا للمواصفات 
العاملية وشروط اجلدول رقم 

.١
الكيماويــــة  املــــواد   ٨/٣  

اخلطرة:
  ٨/٣ ـ ١ ينطبــــق هــــذا البند 
على املواد الشــــديدة االشتعال 
التي يؤدي تفاعلها حلريق  أو 
أو انفجار، او يشــــكل وجودها 
خطورة حريــــق او انفجار، او 
تؤدي نتيجة لســــموميتها او 
قابليتها لالشتعال او االنفجار 
الى جعل عملية مكافحة احلريق 
اكثر خطورة وصعوبة. وينطبق 

هذا البند كذلك على 
القابلة  الوســــائل 
لالشــــتعال غيــــر 
املستقرة كيماويا، 
وتلــــك التي ميكن 
ان تشــــكل تلقائيا 

مركبات قابلة لالنفجار 
أو توليد حرارة تشكل 

خطورة حريق.
  ٨/٣-٢ يجب احلصول على 
رخصة لتخزين أو نقل أو مناولة 
الكميات التي تزيد على املقادير 

التالية:
  ١- أكثر من ٢٣٠ ليترا سوائل 

اكالة.
  ٢- أكثر من ٢٢٥ كيلوغراما 

مواد مؤكسدة.
  ٣- أكثر من ٥ كيلوغرامات 

بروكسيدات عضوية.
  ٤- أكثر من ٢٢٥ كيلوغراما 

نيتروميثان.
  ٥- أكثر من ٤٥٠ كيلوغراما 
من نترات األمونيا أو أســــمدة 

نترات األمونيا.
  ٦- أي كمية من مواد شديدة 
الســــمومة أو مــــواد تلقائيــــة 
االشــــتعال أو مواد منخفضة 

احلرارة أو غازات سامة.
  ٨/٣-٣ يجب أن تتوافر في 
تصميم وتنفيذ مباني تخزين 
الكيماويــــة االحتياطات  املواد 
املناسبة للسالمة والوقاية من 
أخطار احلريق، وفقا للمواصفات 
العاملية وشروط اجلدول رقم 

.(١)
  ٨/٣-٤ يجب أن تتوافر في 

استخدام  ممارسة 
ومناولــــة وصنع 
وتخزيــــن هــــذه 
املواد االحتياطات 
للوقاية  املناسبة 
وفقا  احلريق  من 
للمواصفات العاملية 
ولشروط اإلدارة العامة 

لإلطفاء.
  ٨/٣-٥ يحق ملفتش اإلطفاء 
أن يطلب عزل أو فصل أي مواد 
كيماوية يــــؤدي اختالطها مع 
بعضها بعضا الى التسبب في 
حدوث حريق أو انفجار أو انطالق 
غاز سام أو قابل لالشتعال وعزل 
مثل هذه املواد عن املخزونات 
األخرى أو عن احملالت واملباني 
إذا كانت الكمية املخزونة تشكل 
خطورة. ويجب التخلص فورا 
التي  من األوعيــــة املعطوبــــة 
تسمح بتسرب أو سيالن املواد 
اخلطرة، وعدم السماح بتجمع 
املواد املتسربة أو املنسكبة على 

األرفف واألرضيات.
  ٩/٣ األلعاب النارية:

  ٩/٣-١ يخضع للترخيص:
  ١- صنــــع وتخزيــــن وبيع 

األلعاب النارية.
  ٢- إطــــالق األلعاب النارية 

في العروض العامة.
  ٩/٣-٢ يجب أن تتوافر في 
تصميم وتنفيذ مباني تخزين 
املــــواد املشــــعة االحتياطــــات 
املناسبة للســــالمة والوقايــة 
مــن أخطــــــار احلريــق، وفقا 
للمواصفـات العامليــة وشــروط 

اجلــدول رقم (١).
  ٩/٣-٣ يجب أن تتوافر في 
ممارسة تداول واطالق األلعاب 
النارية االحتياطات املناســــبة 
مــــن احلريــــق، وفقا  للوقاية 
العاملية وشروط  للمواصفات 

اإلدارة العامة لإلطفاء.
  ٩/٣-٤ يجــــب أن يكــــون 
الشخص الذي يصرح له بإقامة 
عروض األلعاب النارية ذا خبرة 
في هذا املجال مبوجب شهادة من 

اإلدارة العامة لإلطفاء.
  ١٠/٣ نترات السلولوز

البند    ١٠/٣-١ ينطبــــق هذا 
على صنع ومعاجلة وتخزين 
ومناولة مادة نترات السلولوز 
مثل أفــــالم الصــــور املتحركة 
البيروكســــيلني،  ومنتجــــات 
ويعفى من شروط أفالم الصور 
املتحركة التي حتتوي على خالت 
السلولوز أو أي مواد أساسية 
بطيئة االحتراق ومؤشر عليها 

بعبارة (أفالم مأمونة).
  ١٠/٣-٢ ال يجوز ألي شخص 
تخزين أو حفظ أو حيازة أكثر 
من ١٠ كيلوغرامــــات من مواد 
نترات السلولوز (تعادل حوالي 
١٥٢٤ متــــرا من أفالم قياس ٣٥ 

ملم).
  ١٠/٣-٣ يجب أن تتوافر في 
مكان التخزيــــن وأعمال صنع 
ومعاجلــــة ومناولة هذه املواد 
املناسبة للسالمة  االحتياطات 
والوقاية من أخطار احلريق، وفقا 
العاملية وشروط  للمواصفات 

 «يتبع غداً» اجلدول رقم (١).  

 صفر يلتقي أعضاء البلدي اليوم

 التأكد من شروط إقامة الخيام في رمضان


