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ال يجوز استعمال وسيلة إضاءة أو شعلة  مكشوفة داخل األماكن المستخدمة لتخزين المواد المشتعلة أو القابلة لالنفجار
على 500 دينار. ويجوز بالنسبة للمخالفات 
املتعلقة باجلدول األول امللحق بهذا القرار 
احلكم برد الش���يء الى اصله او تصحيح 

األعمال املخالفة على حسب األحوال.
املتعلقة  ويجوز بالنس���بة للمخالفات 
باجلدول 2، 3، 4 احلكم بغلق احملل ملدة ال تزيد 

عن شهر مع تصحيح األعمال املخالفة.
ويجوز بالنس���بة للمخالفات املتعلقة 
باجلدول رقم 5 احلكم بغلق املنشأة او سحب 
الترخيص على حسب األحوال ملدة ال تزيد 
عن ش���هر مع تصحيح األعمال ومصادرة 

األجهزة واملواد واملعدات املخالفة.

مادة 24

مع عدم االخالل بأي عقوبة اشد يقررها 
قانون اجلزاء او اي قانون آخر يعاقب كل 
من يخالف املواد 4 فق���رة )ثانيا(، 5 فقرة 
)ثالثا(، 7، 8، 11، 14، 15، 16، 17 فقرة أولى، 
19 بغرامة ال تقل ع���ن 100 دينار وال تزيد 

على 250 دينارا.

وفيما عدا من تقدم ذكرهم يكون األفراد 
مسؤولني عن األفعال التي تقع منهم باملخالفة 

ألحكام هذا القرار.

مادة 22

تس���ري احكام هذا الق���رار على املباني 
واملنشآت واألنشطة املبينة في املادة األولى 

والتي تستجد بعد تاريخ نفاذه.
وبالنسبة للمباني واملنشآت واألنشطة 
القائمة وقت نفاذه يتم تصحيح او استكمال 
متطلبات السالمة والوقاية من احلريق فيها 
وفقا للقرارات التي تصدر من املدير العام 
في هذا الش���أن وفي املواعيد التي حتددها 

هذه القرارات.

مادة 23

مع عدم االخالل بأي عقوبة اشد يقررها 
قانون اجلزاء او اي قانون آخر يعاقب كل 
من يخالف املواد 1، 3 فقرة )سادسا( 6، 9، 
13 بغرامة ال تق���ل عن 300 دينار وال تزيد 

الدول���ة او التي 
تق���وم بادارتها 

واستغاللها.

مادة 21

املالك  يكون 
او من ميثله او 
املهندس املنوط 
او  ب���ه تصميم 
او  تنفيذ املبنى 
املسؤول  املدير 
عن املنش���أة او 
او  املؤسس���ة 
وسائل نقل املواد 
اخلطرة مسؤولني 
عن األفعال التي 
تقع باملخالفة ألحكام هذا القرار. وفي حالة 
الشخص االعتباري يكون ممثله او املعهود 
اليه باالدارة مس���ؤوال ع���ن مخالفة احكام 

هذا القرار.

ال��خ����اص������ة 
بال��ع�الم�����ات 
االرش�����ادي���ة 
اخلاصة بالسالمة 
والوقاي���ة م���ن 
وال  احلري���ق، 
يجوز استخدام 
عالمات مخالفة 
لهذه املواصفات 
ويجب وضع هذه 
العالمات في مكان 
بارز في املبنى او 

املنشأة.
ويحظر ازالة 
او طم���س هذه 

العالمات.

مادة 20

تسري جميع القواعد واالشتراطات املقررة 
في هذا القرار على جميع املباني التي متلكها 

ومبوجب تصريح مسبق منها. وال يسمح بحرق 
النفايات اال في افران معتمدة ووفقا للشروط 

التي تقررها االدارة العامة لالطفاء.

مادة 17

ال يجوز اس���تعمال وس���يلة اضاءة او 
شعلة مكش���وفة داخل األماكن املستخدمة 
في تخزين او اس���تعمال املواد املشتعلة او 
القابلة لالنفجار. وحتدد االدارة العامة لالطفاء 
الوسيلة املأمونة التي تستخدم في اضاءة 

هذه األماكن.

مادة 18

يحظر التدخني في األماكن التي يصدر 
بتحديدها قرار من املدير العام، وحتدد االدارة 
العامة لالطفاء املواقع التي يسمح بالتدخني 

فيها داخل هذه األماكن.

مادة 19

حتدد االدارة العامة لالطفاء املواصفات 

تواصل »األنباء« ضمن حملتها التوعوية 
نشر القرار 82/10 بشأن الئحة اإلطفاء:

مادة 14

يجب على املالك او املدير املسؤول ألي 
منشأة ان يقوم يوميا بتصريف النفايات او 
املخلفات او املواد القابلة للحريق الناجتة عن 
العمل ويجوز االستثناء من ذلك تخزين هذه 
املواد داخل املنشأة او في ساحتها بترخيص 

من االدارة العامة لإلطفاء.

مادة 15

ال يجوز استخدام مواد قابلة لالحتراق 
في أعمال تركيبات الزينة في األماكن التي 
يرتادها اجلمهور او يدعى اليها قبل احلصول 

على تصريح من االدارة العامة لالطفاء.

مادة 16

ال يجوز اش���عال حرائق مكشوفة اال في 
احلاالت التي حتددها االدارة العامة لالطفاء 

»األنباء« تواصل نشر القرار 82/10 بشأن الئحة اإلطفاء )3(

إحصائية بشأن إعاقات غير مبين الجنسية
المجموعأنثىذكرنوع اإلعاقةرقم
9615طور التشخيص1
011اضطرابات النطق والكالم2
303اضطرابات سلوكية3
301444إعاقة بصرية4
31940إعاقة حركية5
642993إعاقة ذهنية6
483482إعاقة سمعية7
277168445إعاقة مزدوجة8
11516توحد9
221335داون10
12416صعوبات تعلم11
101متالزمات12

508283791املجموع

القالف: حصر 791 حالة ذوي إعاقة لغير محددي الجنسية
اللجنة التنفيذية انتهت من صياغة الالئحة الداخلية للمجلس األعلى للمعاقين

بشرى شعبان
كش���فت املدير التنفيذي للمجلس االعلى لشؤون املعاقني جناة القالف عن 
انتهاء اللجنة التنفيذية في اجتماعها االخير الذي عقد امس االول من صياغة 

الالئحة الداخلية للمجلس االعلى.
وقالت في تصريح ل� »األنباء« ان الالئحة الداخلية اخذت في عني االعتبار 
الظروف احلالية للمجلس والتوس���ع في عمله بشكل يوفر اخلدمات باسرع 
وق���ت ممكن. وتابعت كم���ا مت التتطرق الى موض���وع امكانية تقدمي خدمات 
املجلس لفئة غير محددي اجلنسية بناء على تعليمات رئيس املجلس األعلى 
وزير الشؤون د.محمد العفاسي وقد باشرت اللجنة بحصر االعداد والنظر في 

امكانية تقدمي اخلدمات حلاالت االعاقة بدءا من فئة شديد االعاقة في اجلوانب 
الطبية والتأهيلية والتربوية.

وبينت القالف ان اللجنة حصرت حتى اآلن 791 حالة لهذه الفئة.
واوضحت ان اللجنة التنفيذية التي اعيد العمل بها بعد توقف طويل استمر 
من���ذ عام 2001 حتى صدور القرار ف���ي العالم احلالي وتطرق املجتمعون الى 
مسألة تسكني الشواغر على ان يرفع تقرير بشأنها الى وزارة الشؤون بضرورة 

االسراع في تسكني هذه الشواغر وفق الهيكل الوظيفي للمجلس.
واضافت القالف كما تطرقت اللجنة ملناقشة مهامها والقرار اخلاص بشأن 

اعادة تشكيلها واختصاصاتها.

المجلس بحث إمكانية تقديم الخدمات للبدون

شعيل العازمي رئيسًا لـ »تعاونية الصباحية« 
والخرفشي نائبًا للرئيس بالتزكية

عاطف رمضان
إدارة جمعية  أعلن رئيس مجل���س 
التعاونية ه���ادي جريان  الصباحي���ة 
اخلرفش���ي عن فوز قائمة التطوير في 
انتخابات اجلمعية أول من أمس، مشيرا 
إلى أن مطلق العازمي فاز باملرتبة األولى 
وفاز محمد العازمي باملرتبة الثانية وفاز 

صالح العازمي باملرتبة الثالثة.
واضاف اخلرفشي انه كان هناك تنافس 
بني قائمتي التطوير واجلميع، الفتا الى ان 
االنتخابات متت في جو تنافسي شريف 
تسوده روح املودة والتعاون بني جميع 

االطراف التي شاركت في االنتخابات.
اجلدير بالذكر ان هادي اخلرفشي قد 
متت تزكيته نائبا لرئيس مجلس اإلدارة 
ومتت تزكية شعيل العازمي رئيسا ملجلس 

ادارة اجلمعية.

االنتخابات سادتها روح الود والتعاون

)أنور الكندري(حضور حاشد في انتخابات جمعية الصباحية التعاونية

اصناف متنوعة في جمعية الفردوس التعاونية

)أسامة البطراوي(عبداهلل الرشيدي واعضاء مجلس اإلدارة خالل افتتاح املهرجان الرمضاني جولة في أرجاء تعاونية الفردوس

التأكد من كشوف الناخبني

قائمة التطوير

 جمعية الفردوس التعاونية دشنت
مهرجانها »رمضان جانا بالخير مالنا« بأسعار مخفضة

املعاقني خالل شهر رمضان.
واش����ار الى ان هناك سياس����ة من قبل 
مجلس اإلدارة وهي منح االولوية للشركات 
الوطنية في املهرجانات بهدف دعمها وعرض 
منتجات الشركات في مكان بارز حتى يتم 
التعامل مع هذه الش����ركات معاملة خاصة 
بهدف تشجيعها على االستمرار واملنافسة 

الشريفة.
واوض���ح الرش���يدي ان تنظيم مثل 
ه���ذه املهرجانات املوس���مية يعمل على 
كسر االحتكار ومحاربة الغالء املصطنع 
وإيجاد املنافسة الشريفة ومبا يعود على 
املواطنني بصفة عامة واملساهمني بصفة 

خاصة بالفائدة.
وكش���ف عن انه جار التجهيز لعمل 
عمرة للمساهمني، وبخصوص اسر الشهداء 
واالسرى قال: يتم صرف املواد التموينية 
الشهرية لهم حيث يحرص مجلس اإلدارة 
على صرف املواد التموينية ألسر االسرى 
والشهداء بصفة شهرية اميانا من مجلس 
اإلدارة بهذه القضية الوطنية، كما يحرص 
مجلس اإلدارة في الوقت ذاته على إقامة 
الدورة الرمضانية سنويا وبصفة مستمرة 
والتي تقام س���نويا م���ع حتمل اجلمعية 
كل النفقات م���ن دروع وكؤوس وهدايا 
مالي���ة وعيني���ة توزع على املش���تركني 

والفائزين.

كبير من العمالء خصوصا في ظل تنافس 
اجلمعيات مع بعضها وتنافسها مع اسواق 

مركزية اخرى.
وعن األنشطة التسويقية والعروض قال 
رئيس مجلس اإلدارة: سيتم توفير اكبر قدر 
من املستلزمات واالحتياجات والسلع واملواد 
الغذائية امام املساهمني واملستهلكني وذلك 
يخلق جوا تنافس����يا شريفا بني الشركات 

املوردة خلدمة املساهم واملستهلك.
وكش����ف عن انه سيتم توصيل طلبات 

التنوع سيأتي استجابة لطلب املساهمني 
واملواطنني بتوفير السلع وخاصة الرمضانية 
وبأسعار مخفضة وستحافظ إدارة اجلمعية 
على هذه االسعار التي سيتم البيع بها خالل 
شهر رمضان املبارك حتى نهايته دون اي 
مغاالة في األسعار مطلقا ان لم تكن االقل. 
وتوقع الرشيدي ان يكون االستقبال حافال 
من خالل اقامة مهرجان السلع الرمضانية 
وحتى نفاد الكمية، حيث إن الهدف من إقامة 
مثل هذه املهرجانات التسويقية جذب عدد 

عادل العتيبي
دش����ن رئي����س مجل����س إدارة جمعية 
الفردوس التعاوني����ة عبداهلل ضيف اهلل 
الرشيدي املهرجان الرمضاني حتت شعار 
»رمضان جانا باخلير مالنا« وذلك بحضور 
اعضاء مجلس إدارة اجلمعية حميد عليان 
الرشيدي نائب رئيس مجلس اإلدارة، عيد 
مجبل الرشيدي امني السر، ممدوح الراجحي 
الرش����يدي امني الصندوق، س����الم حمود 
النصافي ممثل اجلمعية لدى االحتاد، محمود 
جزا الرشيدي عضو مجلس اإلدارة، وعلي 
خالد الرشيد عضو مجلس إدارة، ونواف 

عزيز الرشيدي عضو مجلس ادارة.
وعق����د رئيس مجل����س إدارة اجلمعية 
مؤمترا عبر خالله عن تعازيه هو واعضاء 
مجلس اإلدارة ألهالي املنكوبني في عرس 
اجلهراء ونحتسبهم شهداء عند اهلل ونسأل 

اهلل ان يشفي املصابني منهم.
وبعدها كش����ف رئيس مجل����س إدارة 
جمعية الفردوس التعاونية عبداهلل ضيف 
اهلل الرش����يدي عن ان هناك جهودا طيبة 
لالستعداد الكامل الستقبال شهر رمضان 
املبارك، حيث سيتميز عن غيره من السنوات 
السابقة باالضافات الكثيرة واملتعددة التي 
ستتمثل في احلرص على التنوع الواسع في 
املعروضات من السلع الرمضانية مبختلف 
انواعها وخاصة األساس����ية، وزاد بأن هذا 

ناصر احلمدان

تخفيض أسعار 380 صنفًا في تعاونية الفنطاس
عادل العتيبي

صرح رئيس مجلس ادارة جمعية الفنطاس التعاونية ناصر احلمدان 
بأنه سنويا ومع قرب حلول شهر رمضان تقوم اجلمعية بعمل مهرجان 
تخفيض األس����عار لألصناف األساسية وكذلك السلع الرمضانية التي 
يصل عددها إلى 380 صنفا يحتاجها املستهلك خالل هذا الشهر الكرمي 
وبنسبة خصم تصل الى أكثر من 50% وذلك لتخفيف األعباء املادية عن 
املستهلك وتقدمي السلع بأسعار تنافسية مميزة ومخفضة، باإلضافة 
الى العروض اخلاصة. وأعلن احلمدان عن ان املهرجان بدأ وسيستمر 
حتى نفاد الكميات، كما ستقوم اجلمعية بعمل أنشطة اجتماعية متنوعة 

منها أنشطة رياضية وأخرى دينية خالل الشهر الكرمي.
وأوضح انه من األنشطة الرياضية تنظيم دورة رياضية رمضانية 
لكرة القدم، وذلك حرصا من اجلمعية على ان يكون هناك تواصل بني 

الشباب الرياضي من خالل استمرار هذه الدورة.
وعن األنش����طة الدينية التي حترص عليها اجلمعية قال احلمدان 
ان منها اقامة مش����روع إفطار الصائم بالتعاون مع بيت الزكاة لبعض 
املس����اجد التابعة ملنطقة عمل اجلمعية، وتوزيع مغلف يحتوي على 
ش����ريط كاسيت به محاضرات دينية وإمس����اكية وكرت متابعة قراءة 

القرآن الكرمي وكرت دعوة لشرح أركان الصيام وأنواعه.


