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حت���ت رعاي���ة وحضور 
د.روال دش���تي ب���دأ ن���ادي 
سي���دات األعمال واملهنيات 
املع������رض األول لعضوات 
النادي واملق���ام على جسر 
املارينا مول، وذل��ك عل���ى 
اي������ام في  م������دى س���تة 
الفت��رتني الصباحية واملسائية 

أم��س.
وتتنوع عروض املشاركات 
البالغ عددهن 20 مشاركة ما 
بني تصميم األزياء وخدمات 
األطعمة، واملشاريع التجارية 
والصغي���رة،  املتوس���طة 
واملعاه���د الصحية ومجموعة 
املمي���زة  املب���ادرات  م���ن 
للعض���وات، اضافة للقسم 
اخلاص »أوج« والذي يتضمن 
ع������روض مجموع���ة م���ن 
الكت���ب االدبية والتعليمية 
وه���ي م���ن أعمال عضوات 
النادي من الكاتبات الكويتيات 

والعربيات.
اجلدير بالذك���ر ان نادي 
سيدات االعم����ال ومهني����ات 
الكوي���ت، تأس���س حت���ت 
مظل���ة اجلمعية االقتصادي���ة 
الكويتية وه����و فرع م���ن 
منظم���ة عاملي�������ة تابع���ة 
ملنظم������ة األمم املتح������دة 
 The International وه���ي 
Federation of Business وهي 
منظمة عريقة يعود تأسيسها 
لعام 1930 وتنتش���ر فروعه 
ف���ي اكثر من 80 دولة حول 

العالم.
النادي للنهوض  ويهدف 
بدور املرأة وتفعي����ل ادائه��ا 
في س���وق العمل من خالل 
تأهيلها مهنيا وتش���جيعها 
معنويا ومن خ���الل بن���اء 
عالقاته���ا م���ع نظيراته���ا 
م���ن النساء املتميزات حول 

العال��م.

20 مشاركة متنوعة 
في المعرض األول 

لنادي سيدات األعمال

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

شروط بيع وتجهيز أدوات اإلطفاء اليدوية والتلقائية وتجارة وصيانة أجهزة اإلنذار ومعدات الحريق
تختتم »األنباء« اليوم نشر القرار 82/10 بشأن الئحة اإلطفاء 
وسيتم اس���تعراض اجلدول رقم )5( بشأن جتارة وتصنيع 

وتركيب اإلنذار من احلريق:
1/5 عام

1/5-1 األنشطة اخلاضعة للترخيص هي:
1- جت���ارة وبيع وجتهيز وصيانة أدوات اإلطفاء اليدوية، 
والتلقائية )وحدات مس���تقلة ومعدات مكافحة احلريق( مثل 
الفوهات والصمام���ات وأدوات إغالق األبواب، مصابيح إنارة 
الطوارئ، إشارات السالمة العادية واملضاءة، أدوات وأجهزة إنذار 

احلريق، بطانيات االسيستوس وما شابه ذلك من أدوات.
2- جت���ارة وبيع وجتهيز وتركي���ب وصيانة مواد البناء 
وتشكيالتها املستعملة ملقاومة احلريق، مثل األسقف املعلقة 
والقواطع الداخلية، مواد العزل احلراري والصوتي وما شابه 
ذلك واألصب���اغ واملواد واملركبات الكيماوية املس���تعملة في 
معاجلة املواد بهدف زيادة مقاومتها للحريق، او تقليل قابليتها 
لالحتراق، أو تقليل درجة انتش���ار احلريق على سطحها وما 

شابه ذلك.
3- أعمال تنفيذ وصيانة أنظمة معدات احلريق واإلنذار الثابتة 
مثل نظام املرشات التلقائية العاملة باملاء أو أي مادة إطفاء أخرى، 
وش���بكة إنذار احلريق الكهربائية اليدوية والتلقائية وشبكة 
فوهات احلريق الداخلية واخلارجية ومعدات اإلطفاء التلقائية 
الثابت���ة، واألبواب التلقائية املانع���ة للحريق، أدوات اإلغالق 

التلقائية والتغليف باملواد املانعة للحريق.
1/5-2 ال يجوز للمرخص له مبزاولة األنشطة 
بامل���ادة 1/5-1 بالفقرة من 1، 2 أعاله ان يبيع أو 
يعرض للبيع أي أدوات أو معدات أو مواد غير 

معتمدة من اإلدارة العامة لإلطفاء.
1/5-3 ال يجوز للمرخص له مبزاولة األنشطة 

املبينة بالفقرة )3( مباش���رة تنفيذ أي عمل قبل 
احلصول على ترخيص من اإلدارة العامة لإلطفاء، 

كما ال يجوز له تركيب أي معدات أو أدوات أو مواد 
غير معتمدة من اإلدارة العامة لإلطفاء.

1/5-4 يقدم طلب اعتماد املعدات واألدوات املطلوب االجتار 
بها على النموذج املعد لذلك الى اإلدارة العامة لإلطفاء، مرفقا 
باملصورات واملستندات الالزمة، وتصدر اإلدارة العامة لإلطفاء 

شهادة اعتماد بها متى توافرت الشروط املطلوبة.
2/5 الشروط اخلاصة بتجارة وصيانة أجهزة اإلنذار ومعدات 

احلريق
2/5-1 يجب أن يكون صاحب العالقة مرخصا مبزاولة هذا 
العمل من قبل وزارة التجارة والصناعة كتاجر، ومسجال لدى 

غرفة جتارة وصناعة الكويت.
2/5-2 يجب ان يكون صاحب العالقة وكيال معتمدا للمواد 

املطلوب تداولها.
2/5-3 يجب ان يكون لديه محل تتوافر فيه الشروط الوقائية 

املناسبة للوقاية من احلريق طبقا لشروط اإلدارة 
العامة لإلطفاء، ومجهزا باألجهزة الفنية املناسبة 
لصيانة وتعبئة وفحص األدوات واألجهزة التي 

يتاجر بها.
2/5-4 ان يلتزم بتوفير الكمية املناسبة من 

قطع الغيار ومواد التعبئة.
2/5-5 ان يتواف���ر لدي���ه جه���از فني مؤهل 
ومتخصص في مجال أعمال شبكات اإلنذار ومعدات 
احلريق وان تتوافر لدي���ه امكانية صيانة وتعبئة 
أدوات ومعدات احلماية واإلنذار والس���المة التي يقوم 

ببيعها، وفقا لشروط املصنع واإلدارة العامة لإلطفاء.
2/5-6 أن يلتزم املرخص له بحفظ السجالت والقيود املناسبة 

لتسجيل عمليات البيع والصيانة التي تنفذ من قبله.
2/5-7 يجب أن تكون املعدات املراد تداولها ذات مواصفات 
عاملية وكفاءة عالية ومعتم���دة من مختبرات دولية معروفة 

توافق عليها اإلدارة العامة لإلطفاء.
2/5-8 يجب أن تكون ارش���ادات االس���تعمال مدونة على 
املعدات باللغتني العربية واإلنكليزية وفقا لش���روط اإلدارة 

العامة لإلطفاء.
2/5-9 يلتزم التاجر جت���اه اإلدارة العامة لإلطفاء بكفاءة 
أداء األجهزة املبيعة منه آلخرين بصفة مس���تمرة خالل فترة 

الضمان.

3/5 شروط ترخيص مقاولة وتنفيذ وصيانة أجهزة اإلنذار 
ومعدات احلريق :

3/5-1 يج���ب أن يكون صاحب العالق���ة مرخصا من قبل 
وزارة التجارة والصناعة كمقاول ومسجال لدى غرفة جتارة 

وصناعة الكويت.
3/5-2 أن يكون مسجال كمقاول معتمد لدى احدى الوزارات 

أو املؤسسات الكبرى.
3/5-3 أن يك���ون لديه مكتب ثاب���ت ومعروف ومدير فني 

مسؤول أمام اإلدارة العامة لإلطفاء.
3/5-4 يجب أن يتوافر لديه جهاز فني مؤهل ومتخصص 
في مجال تصميم وتنفيذ األنش���طة اخلاصة مبعدات احلريق 
واإلنذار والسالمة يتناس���ب من حيث الكم والنوع مع حجم 

العمل املطلوب وفقا لشروط اإلدارة العامة لإلطفاء.
3/5-5 يجب أن تكون لديه خبرة س���ابقة في مجال تنفيذ 
معدات احلريق واإلنذار تتناسب مع نوع وحجم العمل املطلوب، 

وفقا لشروط اإلدارة العامة لإلطفاء.
3/5-6 يجب عليه أن يكون قادرا على القيام بأعمال الصيانة 
والتفتيش الدوري � إذا طلب إليه ذلك � وفقا لتعليمات املصنع 

وشروط اإلدارة العامة لإلطفاء.
3/5-7 يلتزم املقاول بتقدمي تعهد من الوكيل للمعدات املراد 
تركيبه���ا بكفاءة أداء هذه املعدات خالل فترة الضمان ويكون 

ملتزما بالتضامن مع الوكيل في ذلك.


