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»القانون معك« رصد لإلجراءات القضائية في اإلمارات

أصدر مستشار قانوني كويتي كتابا جديدا بعنوان »القانون معك« يتطرق 
في���ه الى معظم القوانني واإلجراءات القضائي���ة التي يحتاج اليها املواطنون 
واملقيمون والزائرون في دولة اإلم���ارات العربية املتحدة. وقال الكاتب وهو 
املستشار القانوني واحملامي امام محكمة التمييز واحملكمة الدستورية وأمام 
احملاكم اإلماراتية في أبوظبي والشارقة ومحاكم دبي، ناهس العنزي ل� »كونا«: 

ان الكتاب هو أول موسوعة مختصرة للقوانني في دولة اإلمارات.
وأضاف ان الكتاب يحتوي على خالصة عدة قوانني مت جتميعها وتبسيطها 

لتكون في متناول اجلمهور بهدف نشر الوعي القانوني وتعريفهم بواجباتهم 
وحقوقهم القانونية مبا يؤهل الفرد ليكون قادرا على ممارسة حريته واحلفاظ 
على كرامته وحماية نفسه من االستغالل والظلم والتجاوزات وغيرها السيما 

ان معرفة القانون سالح وقوة وثقة.
ويتضمن الكتاب الذي يتألف من نحو 500 صفحة من القطع الصغير تتضمن 
34 بابا منها األبواب اخلاصة باحملاكم واألحوال الشخصية والوصية، واملال 

الشائع، وعقود البيع والعقارات والعالمات التجارية واإليجارات.

إخضاع األفران للصيانة الدورية المنتظمة
تواصل »األنب���اء« ضمن 
التوعوية مبخاطر  حملته���ا 
احلري���ق وس���بل الوقاي���ة 
والسالمة نشر القرار 82/10 

بشأن الئحة اإلطفاء.
4/4 اللحام والقطع:

4/4-1 ينطب���ق هذا البند 
على أعمال حلام وقطع املعادن 

بواسطة الكهرباء أو احراق خليط 
غاز االوكس���جني واالس���تيلني أو 

الغازات القابلة لالشتعال.
4/4-2 يجب احلصول على ترخيص ملزاولة 

األعمال التالية:
1- أعمال اللحام والقطع في جميع األماكن 

باستثناء:
أ- مح���الت ورش اللحام املخصصة لهذا 

الغرض.
ب- األماكن التي يوجد فيها مسؤول معتمد 

للسالمة والوقاية من احلريق.
ج- عمليات اللح���ام الصغيرة في بيوت 
الس���كن اخلاص بغرض الصيانة وما شابه 

ذلك.
2- تركيب وتش���غيل مولد االستيلني إذا 
زاد استيعابه من مادة كربيد الكالسيوم على 

)2كيلوغرام(.
3- تخزين مادة كربيد الكالسيوم إذا زادت 

الكمية على 90 كيلوغراما.
5/4 مع���دات إح���راق الوق���ود الس���ائل 

والغازي.
5/4-1 ينطب���ق هذا البند عل���ى املعدات 
التي تكون على ش���كل نظام متكامل إلحراق 
الوقود الس���ائل أو الغ���ازي، من أجل توفير 
حرارة ألغراض مختلفة كتسخني املياه واألفران 

وغيرها.
5/4-2 يج���ب أن تخض���ع ه���ذه املعدات 
للترخيص اذا زاد معدل توليد احلرارة الناجتة 
على )252000/كيلو كالوري( أو )مليون ب.تي.

يو( في الساعة.
3/5/4 يجب أن تتوافر في تصميم وتنفيذ 
هذه املعدات االحتياطات املناسبة للوقاية من 
احلريق وفقا للمواصفات العاملية وش���روط 

اإلدارة العامة لإلطفاء.
5/4-4 يتع���ني ان تكون 
األجهزة واألدوات املكونة لهذه 
املعدات من نوع معتمد من 
اجلهات املختصة، واالدارة 
العامة لإلطفاء قبل التوريد 

والتركيب.
5/4-5 يج���ب أن يتوافر 
في مكان تركي���ب هذه املعدات 
االحتياطات املناس���بة للس���المة 
والوقاية من أخط���ار احلريق، وفقا 
للمواصفات العاملية وش���روط اجلدول رقم 

.)1(
5/4-6 يجب توفير معدات احلريق املناسبة 

التي توصي بها اإلدارة العامة لإلطفاء.
5/4-7 يجب أن تخضع هذه املعدات خلدمة 
وصيانة دورية منتظمة من قبل جهة معتمدة 
وفقا لشروط املصنع واجلهة املختصة واإلدارة 

العامة لإلطفاء.

6/4 األفران:

6/4-1 ينطب���ق ه���ذا البند عل���ى األفران 
الصناعية والتجارية التي تش���غل بالوقود 
السائل أو الغازي، والتي حتتوي على أبخرة 
قابلة لالشتعال ناجتة عن عملية تسخني أو 

معاجلة املواد بداخلها.
6/4-2 يجب احلصول على رخصة جلميع 
األفران التي تزيد درجة التش���غيل فيها عن 

)370( درجة مئوية.
6/4-3 يجب أن تتوافر في مباني األفران 
االحتياطات املناس���بة للسالمة والوقاية من 
أخط���ار احلريق، وفق���ا للمواصفات العاملية 

وشروط اجلدول رقم )1(.
6/4-4 يشمل ترخيص الفرن معدات احراق 
الوقود التابعة له ش���ريطة توفير الشروط 

اخلاصة بذلك 5/4.
6/4-5 يجب ان تخض���ع األفران خلدمة 
صيان���ة دورية منتظمة م���ن قبل جهة فنية 
معتمدة وفقا لشروط املصنع واالدارة العامة 

لإلطفاء واجلهة املختصة.
يتبع غدا

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

أمثال األحمد: المبادرة بالخير للتخفيف عن المرضى والمحتاجين

السميط لتلبية مطالب العاملين في هيئة المعلومات المدنية
صرح رئيس االحتاد الوطني لعمال وموظفي الكويت 
عبدالرحمن السميط بأن وفدا من االحتاد قابل مدير عام الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية، وذلك لتقريب وجهات النظر بني 
نقابة العاملني في الهيئة العامة للمعلومات املدنية واإلدارة 
العليا في الهيئة، وقد مثل الهيئة مدير عام الهيئة ونائب 

املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية، حيث مت االتفاق فيما 
بني االحتاد وإدارة الهيئة على ان يتم اجللوس على الطاولة 
فيما بني النقابة واإلدارة العليا. وأكد السميط ان اللقاء قد مت 
فعال ولكنه شكلي فقط ولم يتم فتح صفحة بيضاء فيما بني 
إدارة الهيئة ونقابتها، كما مت االتفاق بني االحتاد ومدير عام 

الهيئة حيث ان النقابة قدمت مطالبها للمدير العام مكتوبة 
قبل موعد اللقاء. وكان رد املدير العام في اللقاء أنه سيتم 
الرد على هذه األسئلة الحقا، وهذا احلوار أفرغ هذا اللقاء 
من محتواه وخالف جميع الوعود التي قطعها املدير العام 

على نفسه أمام أعضاء االحتاد.

ليلى الشافعي
اعربت الشيخة امثال االحمد عن اعجابها وفخرها بالسوق 
اخليري الذي اقامته مبرة رقية القطامي لالعمال اخليرية 
لصالح مرضى السرطان املقيمني على ارض الكويت وقد 
حضرته الشيخة اوراد اجلابر والشيخة نوف محمد ناصر 
الصباح والشيخة هند اجلابر. وقالت: افتخر بأن من أهل 
الكويت خاصة من الرعيل االول مثل اخلالة رقية القطامي 
الذين مازالوا يهتمون بالفئة التي حتتاج الى الدعم وحتتاج 
الى ان نس����اعدها ونقدم لها املعونة وخاصة ان هذه الفئة 
من املقيمني الذين ال يستطيعون مواصلة العالج الرتفاع 
اسعار االدوية، واضافت: س����عادتي كبيرة وانا اجد هذه 
السيدة مع بناتها في نفس العام تقيم السوق الثاني جلمع 

األموال ملسح دمعة مريض السرطان.
وقالت: انا ككويتية افتخر واحمد ربي الن هذا العمل هو 
الذي يدفع البالء عن الكويت وعن اهلها وامتنى ان يبادر 

الكل ألن املقيم يحتاج، كما امتنى ان توجد مبادرات اخرى 
من  نساء الكويت خاصة ان اياديهن بيضاء في كل مكان، 
كما امتنى ان ارى مثل هذه االسواق التي يظهر فيها عمل 
املرأة الكويتية من ابداعات واشغال يدوية صنعتها بيدها 

سواء الشراشف او االغذية واملخلالت وغيرها.
من جهتها قالت صاحبة فكرة الس����وق رقية القطامي: 
ينبغي اال ننسى فقراء العالم فاهلل تعالى وهبنا املال النفاقه 
وهن����اك من ال ميلكون ثمن الدواء ولذا فكرت بعد ان مات 
حفيدي في اميركا وعمره 6 سنوات بسبب مرض السرطان 
وتذكرت من ال يستطيع العالج فاتفقت مع بناتي وعرضت 
املوضوع على الشيخة اوراد اجلابر التي رحبت به وبدأنا 
في اخراج ما لدينا من اعمال يدوية وغيرها وبيعها ووضع 
ريعه����ا الى جانب ما نتبرع به لصالح مرضى الس����رطان 
من املقيمني. وعن بدايتها في هذا العمل قالت: بدأت باقامة 
وتنظيم معارض واسواق خيرية جلمع التبرعات ملرضى 

السرطان في أوخر الثمانينيات وكانت جميع املشغوالت 
اليدوية نصنعها في البيت بايدينا ونتبرع بريعها ملستشفى 
مكي جمعة الس����تخدام هذه التبرعات في ش����راء االدوية 
واملعدات الطبية والكراسي املتحركة للمرضى غير الكويتيني 
باالضافة الى التكفل باالجراءات الطبية الباهظة التكاليف 

وبتذاكر سفر املرضى الى بلدانهم واسرهم.
وقالت: بعد حترير الكويت عاودت العمل على مساعدة 
مرضى السرطان وبدأت فكرة انشاء جمعية تعتني مبصاب 
مرض الس����رطان تتبلور لدي وهكذا استمررت بحمد اهلل 
خاصة ان حقنة العالج يتكلف 1000 دينار والدواء احلبة 

الواحدة ب� 30 دينارا.
وجدير بالذكر ان جلنة حياة لرعاية مرضى السرطان 
بالتعاون مع غدير جاليري قدمت املعرض اخليري »لوحة 
صغي����رة في قلب كبير« والذي يخصص ريعه ملس����اعدة 

مرضى السرطان في الكويت.

خالل سوق خيري أقامته مبرة رقية القطامي لألعمال الخيرية لصالح مرضى السرطان

الشيخة أوراد اجلابر مشاركة في احلفل الشيخة أمثال األحمد ورقية القطامي مع بعض احلضور


