
 12  محليات  الجمعة  ٢٨  اغسطس  ٢٠٠٩   

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

 شروط مزاولة أعمال قد تتسبب في حرائق  
 تواصل «األنباء» ضمن حملتها 
التوعوية مبخاطر احلريق وسبل 
الوقاية والســــالمة نشــــر القرار 
٨٢/١٠ بشأن الئحة اإلطفاء واليوم 
سنتناول اجلدول رقم (٤) بشأن 
مزاولة األعمال التي تشكل خطورة 

حريق على األرواح واملمتلكات.
  ١/٤ الطالء أو التكسية مبواد قابلة 

لالشتعال: ١/٤-١ تخضع للترخيص األماكن 
التي متارس فيها األنشطة التالية:

  ١- اســــتخدام أصباغ أو ورنيش أو طالء أو 
ســــوائل اخرى قابلة لالشتعال بوسائل الرش 
بالهواء املضغوط أو الرذاذ أو البخار أو وسائل 
كهربائية أو أي وسائل أخرى في أعمال مستمرة 

أو متقطعة.
  ٢- عمليــــات املغاطس حيث مترر أدوات أو 
أجسام خالل أوعية بها سوائل قابلة لالشتعال 
مبا فيها عمليات التكسية أو الطالء أو املعاجلة 

أو ما شابه ذلك.
  ٣- استخدام مساحيق قابلة لالشتعال بواسطة 
أدوات رش كهربائية أو مساكب صهر عادية أو 

مساكب كهربائية.
  ١/٤-٢ يجب احلصول على ترخيص من االدارة 
العامة لإلطفاء قبل مزاولة األعمال املذكورة في 

البند السابق.
  ١/٤-٣ يجــــب أن تتوافر في مباني أو أماكن 
مزاولة هذه األعمال االحتياطات املناسبة للسالمة 
والوقاية من أخطار احلريق، وفقا للمواصفات 

العاملية وشروط اجلدول رقم (١).
  ١/٤-٤ يجب أن تتوافر في أصول ممارســــة 
األعمال املذكورة االحتياطات املناسبة للوقاية 
من احلريق وفقا لشروط اإلدارة العامة لإلطفاء 

واملواصفات العاملية.
  ٢/٤ إنضاج الفواكه:

  ٢/٤-١ ينطبق هذا البند على عمليات إنضاج 
الفواكه كاملوز األخضر واحلمضيات وغيرها، 

داخل غرف مغلقة بإحكام باستخدام 
غاز قابل لالشتعال لتعجيل عملية 
اإلنضاج. ٢/٤-٢ يجب أن تتوافر 
في مكان اإلنضــــاج االحتياطات 
املناسبة للســــالمة والوقاية من 
أخطار احلريق، وفقا للمواصفات 
العاملية وشروط اجلدول رقم (١).

  ٢/٤-٣ يجب أن تتم عملية االنضاج 
بواسطة غاز االثيلني فقط أو أي غاز آخر 
توافق عليــــه اإلدارة العامة لإلطفاء وال يجوز 

استعمال غاز االستلني بأي حال من األحوال.
  ٢/٤-٤ يجب أن تتم عملية انضاج بواسطة 
نظام متكامل من اســــطوانات وشبكة متديدات 
تصمم وتنفذ وفقا للمواصفات العاملية وشروط 

اإلدارة العامة لإلطفاء.
  ٣/٤ جتهيز ورش مبيدات احلشرات:

  ٣/٤-١ ينطبــــق هــــذا البند علــــى عمليات 
تبخير ورش املواد الكيماوية املستعملة إلبادة 

احلشرات.
  ٣/٤-٢ يجــــب أن تتوافر في مكان حتضير 
وخلط املبيدات االحتياطات املناسبة للسالمة 
والوقاية من أخطار احلريق، وفقا للمواصفات 

العاملية وشروط جدول رقم (١).
  ٣/٤-٣ يجب أن تتوافر في أصول ممارسة 
عمليات التبخير االحتياطات املناسبة للسالمة 

والوقاية من احلريق.
  ٣/٤-٤ يحظر اســــتعمال السوائل التي تقل 
درجة وميضها عن (٣٨) درجة مئوية للسالمة 

والوقاية من احلريق.
  ٣/٤-٥ يجب اخطار اإلدارة العامة لإلطفاء خطيا 
قبل ٢٤ ساعة على األقل من بدء مباشرة إغالق 
أي بناية أو سفينة بغرض تبخيرها بواسطة 

مواد سامة أو قابلة لالشتعال.
  ٣/٤-٦ يتم التنسيق مع وزارة الصحة عند اصدار 
تراخيص مزاولة هذا العمل وكذلك عند ممارسة 

عمليات التبخير لكل حالة على حدة. 

 «األنباء» تواصل نشر سلسلة مسيرة الخير (٧-٣٠)

 «بيت الزكاة»: ٩٫٥٩٤ ماليين دينار حجم اإلنفاق الخارجي في ٢٠٠٨
االســــر التي يكفلها حاليا الى ٨ 

آالف اسرة.
  ولفت املطيري الى ان متويل 
مشروع التبرعات العينية يتم من 
خالل مشــــروع الصدقة اجلارية 
الكبار،  وتبرعات احد احملسنني 
واتفاقية مصرفي االطعام والكسوة 
الزكاة واالمانة  املبرمة بني بيت 
العامة لألوقاف، اضافة الى تربع 
بعض الشــــركات واملؤسســــات 

واالفراد.
  وبني املطيري ان بيــت الزكاة 
خصص صالتني كبـــيرتني لقسم 
بــفرعيه  العيــــنية  التبرعــــات 
فــــي الســــاملية والصليبية يتم 
مــــن خاللــهما توزيــــــع املـــواد 
الكهربائية  الغذائية واالجـــهزة 
على املراجــعني عن طريق مواعيد 
محــــــــددة ببطــــاقات الصرف 
بالتوافق مع األنظمة اآللية املتبعة 

في عملية الصرف.
  وافــــاد املطيــــري بأن قســــم 
التبرعات العينية يقوم بعمليات 
تطويرية مســــتمرة على املديني 
القريب والبعيد ويقوم بتخزين 
املواد الغذائية وفق احدث الطرق 
التخزينية املتبعة عامليا ويحرص 
على نظافة األدوات املســــتخدمة 
في عمليــــات التعبئة والتحميل 
والنقل والتنزيــــل وهو ما تكلل 
اخيرا بحصول بيت الزكاة على 
شهادة سالمة االغذية ايزو ٢٠٠٥-
٢٢٠٠٠ معربا في ختام تصريحه 
عن عميق شكره لكافة املتبرعني 
الكرام مــــن االفراد والشــــركات 
لتمويل مشروعات قسم التبرعات 

العينية. 

وكراســــي بلغت تكلفتها ١٦٣٦٠ 
دينــــارا حيــــث مت توزيع ١٤٠٠٠ 
قطعة ادوات منزلية و١٧٨ طاولة 

وكرسي واستاند.
  وأضاف املطيري أن بيت الزكاة 
مستمر في تنــفيذ مشروع التبرعات 
العيـــنية إلمداد األسر التابعة له 
باملواد الغذائية واالســــــتهالكية 
الرئيســــية التــــي تشــــمل األرز 
والسكر والزيت والدجاج واللحوم 
واحلليــــب والعــــدس ومعجون 
الطماطم والشــاي وبعــض املواد 
األخــــرى اضافة الــــى االجـــهزة 
املنزليــــة والتي  الكهـــربائيــــة 
تشــــــمل املكيـــفات والطباخات 
والغــساالت والـثالجـات وبرادات 
املاء والدفايــات حسب ما يتوافر 

في القسم من قبل املتبرعني.
العينية  التبرعــــات  ان    واكد 
تتميز بأنها تتيح املجال لالنتفاع 
بها بشكل فوري ومباشر مما يلبي 
حاجات احملتاجني بشكل سريع 
مشيرا الى ان البيت بتوفيره هذه 
املواد العينية يخفف االعباء املالية 
عن كاهل االسر التابعة للبيت كما 
يعمل على تفعيــــل مبدأ التكافل 

االجتماعي.
  وأوضــــح املطيري ان قســــم 
التبرعات العينية في بيت الزكاة 
بــــدأ عمله منذ عــــام ١٩٨٣ بعدما 
الحظ وجود اجتاه متنام من قبل 
املتبرعني لتقدمي تبرعاتهم العينية 
من مواد غذائية واجهزة كهربائية 
وغيرها من اللوازم املنزلية الى 
بيت الزكاة فبدأ القســــم بتوفير 
املــــواد العينية أللف اســــرة في 
بداية نشــــاطه الى ان وصل عدد 

جرى توزيــــع ٧٤٢٨٧٠ كيلو ارز 
و٢٨٠٩٨٥ كيلو سكر و٧٤٢٨٧ علبة 
زيت و٤٦٢٤٠ علبة حليب بودرة 
و١٢٢٣٠٩ دجاجة مجمدة و٣٥٠٥٧٦ 
باكيت معجون طماطم و٢٥٣٢٦ 
باكيت شــــاي و٣١٥٦٨ كيلو متر 
وعــــدد ٢٧٧٨٠ كيلو عدس و٧٠٦ 
رؤوس غنــــم اســــترالي وعربي 
ومهجن و٥٠ كرتون طماطم، كما 
ذكر أن تكلفة األجهزة الكهربائية 
في الفترة نفسها من جملة مبلغ 
املشــــروع بلغــــت ٤٢٦٤٧ دينارا 
حيث جــــرى توزيع ١٠٤ مكيفات 
و١١١ ثالجة و٤ بــــرادات ماء و١٤ 
طباخا و٢٧ غسالة و٤٣٥ دفاية، 
وتابع املطيري أن تكلفة املالبس 
والبطانيــــات واألحذية والقطع 
املتنوعة األخرى من جملة مبلغ 
املشــــروع بلغــــت ٩١٧٠٤ دنانير 
حيث مت توزيــــع ٤٣٣٤٥ قطعة 
مالبس و٣٤٨٩ قطعــــة متنوعة 
و٧٠٧ بطانيات و٨٨ حذاء، كما مت 
توزيــــع ادوات منزلية وطاوالت 

بتكلفة قدرها ٤٩٤٫٩٠٨ دينارا.
البيت هذا    األضاحــــي: نفــــذ 
املشــــروع في ٣٣ دولة بالتعاون 
مع ٥٤ هيئة وبلغ عدد االضاحي 
التــــي مت توزيعها ٣٨٧٣ أضحية 

بتكلفة بلغت ٨٤٫٨٩٠ دينارا.
  وفي اإلطار ذاته اكد بيت الزكاة 
أن التبرعات العينية ال تقل اهمية 
عن التبرعات النقدية التي يقوم 
بيت الزكاة بتسلمها من املتبرعني 
أو توزيعها  الكرام  واحملســــنني 
على احملتاجــــني ألنها تعتبر من 
الركائز األساسية لألعمال اخليرية 
التي ينفذها البيت على الصعيد 

احمللي.
  وبهذه املناسبة صرح رئيس 
قسم التبرعات العينية في بيت 
الزكاة عايد املطيــــري بأن بيت 
الزكاة من خالل قســــم التبرعات 
املواد  العينيــــة يقوم بصــــرف 
الغذائيــــة والكهربائيــــة طــــوال 
العام من خالل فرعيه بالساملية 
والصليبية ويقوم مبساعدة ٧٩٥٠ 
الفرعني  اســــرة من خالل هذين 
بصفة دورية كل شهر او شهرين 
حسب نوع املساعدة التي يقرها 
بيــــت الزكاة وفقا لالئحة قســــم 
التبرعات العينية وذلك من خالل 
التي خصصها  التموين  بطاقات 
البيت لتنظيم عملية صرف املواد 

العينية لألسر التابعة له.

  تكلفة التبرعات العينية

  وقال املطيري إن تكلفة مشروع 
التبرعات العينية منذ بداية العام 
احلالي حتى نهاية يوليو املاضي 
بلغــــت ٨١٢٫٥٧٨ الف دينار حيث 

الثالثينية   ضمن السلســــلة 
ملســــيرة اخلير في بيــــت الزكاة 
تنشر «األنباء» اليوم احللقة الـ ٧ 
والتي تستعرض اإلنفاق اخلارجي 
لعــــام ٢٠٠٨ حيث يحرص كثير 
من احملسنني في الكويت على مد 
يد العون إلخوانهم املسلمني في 
اخلارج للرقي مبستوياتهم العلمية 
واالقتصادية واالجتماعية جتسيدا 
لقيم االخوة والتراحم والتكافل 
التي حث عليها اإلسالم وطلبا ملا 
عند اهللا من واسع املغفرة وكرمي 
األجر وقد بلغ االنفاق اخلارجي 
لعام ٢٠٠٨ حوالــــي ٩٫٥٩٤٫٨٢٧ 
ماليــــني دينار بنســــبة ٢٥٪ من 
إجمالــــي االنفاق العام وتشــــمل 

جوانب اإلنفاق ما يلي:
  املشاريع اخليرية: نفذ البيت 
١٩٣ مشروعا خيريا بتكلفة قدرها 

٢٫٢٦٧٫٢٧٩ دينارا في ٢٥ دولة.
  كفالــــة اليتيم: أنفــــق البيت 
٣٫٧٦٦٫٢٨٢ دينــــارا على ٢٣٥٥٤ 
يتيما في ٣٥ دولة وذلك بالتعاون 

مع ٧٨ هيئة.
البيت  العلم: شــــمل    طالــــب 
برعايته ١٣٣٢ طالبا انفق عليهم 
٣٦٧٫٠٦٥ دينارا بالتعاون مع ١٧ 

هيئة في ١٥ دولة.
الهيئات اإلسالمية: دعم    دعم 
البيت ٧٥ هيئة إســــالمية في ٧٥ 
دولة مببلغ قدره ٢٫٦١٤٫٥٠٢ دينارا 
بالتعاون والتنسيق مع سفارات 

الكويت في اخلارج.
  والئــــم اإلفطار: نفــــذ البيت 
مشروع والئم اإلفطار في ٣٨ دولة 
بالتعاون مع ٥٦ هيئة وبلغ عدد 
الوجبات املقدمة ٤٤٢٫٨١٦ وجبة 

 عايد املطيري
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