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الصبيح: البعد عن البيوت وعدم إعاقة المرور وتوفير أبواب 
كافية للدخول والخروج أهم شروط الخيام الرمضانية

توفير إنارة للطوارئ وعدم اس�تخدام أرضيات خش�بية داخل الخيمة

البلدية أصدرت شروط وضوابط ترخيص إقامتها

المنفوحي: السماح للدرجة السابعة االلتحاق ب� »مفتشي النظافة«

 اصدرت بلدية الكويت امس الشروط والضوابط 
اخلاصة بشأن الترخيص إلقامة اخليام الرمضانية 
في جميع مناطق محافظات الدولة خالل شهر رمضان 

املبارك.
وقال املدير الع����ام للبلدية م.احمد الصبيح ان 
الضوابط التي اصدرتها البلدية أتت بناء على اجتماع 
ضم مسؤولني من وزارة الداخلية ووزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية واإلدارة العامة لإلطفاء إضافة 
الى بلدية الكويت حيث قرر االجتماع السماح بإقامة 

تلك اخليام.
واوضح ان الشروط والضوابط تشمل اال تتسبب 
اخليام في إعاقة املرور او االزدحام وان يتوافر امام 
اخليمة املواقف الكافية للسيارات والبعد قدر اإلمكان 
عن البيوت وان يتناسب حجم اخليمة مع االعداد 

املتوقع ترددها عليها وان تكون جميع التمديدات الكهربائية من مواد 
مقاومة للحريق وطبقا ملواصفات وزارة الكهرباء واملاء.

وبني ان من ضمن الشروط توافر ابواب كافية للدخول واخلروج 
من اخليمة إضافة الى ابواب الطوارئ ووضع عالمات ارش����ادية لها 
على ان تكون باللون الفسفوري وعدم استخدام مواقد الغاز او الطبخ 
او غيرها من املصادر احلرارية داخل اخليمة وتوفير العدد الالزم من 

طفايات احلريق.
وقال م.الصبيح: الضوابط للترخيص تشمل توفير انارة للطوارئ 

داخل اخليمة وعدم استخدام أرضيات خشبية او 
غيرها من املواد سريعة االشتعال داخل اخليمة وان 
تكون املواد املصنوعة منها اخليام مقاومة للنيران 
ومانعة من انتشارها وان تكون هياكلها صلبة ومتينة 

ال تنهار بفعل احلرارة او الرياح الشديدة.
وافاد بان الش����روط تش����دد على ضرورة عدم 
مالمسة املصابيح الكهربائية لقماش وأعمدة اخليمة 
وان تبعد عنها مبس����افة ال تقل عن 40 سنتيمترا 
وان تكون اخليمة بعيدة عن احملوالت الكهربائية 
وادوات الطبخ وحاويات القمامة مبس����افة ال تقل 

عن 40 مترا.
وقال م.الصبيح ان من الش����روط حتديد اجلهة 
املسؤولة عن اقامة اخليمة وممثليها مع أرقام هواتفهم 
لكي يس����هل الرجوع اليهم عند الضرورة وان يتم 

اطفاء االضاءة عقب انتهاء الشعائر مباشرة.
واض����اف ان على االفراد واجلهات املعني����ة باقامة اخليام مراجعة 
وزارة الداخلية وبلدية الكويت واإلدارة العامة لإلطفاء للحصول على 

املوافقات الالزمة.
واكد م.الصبيح اهمية التقيد بهذه الش����روط والضوابط من اجل 
احملافظة على سالمة املواطنني واملقيمني ولتالفي اي اضرار او مخاطر، 
مش����ددا على ان البلدية ستزيل اي خيمة ال يتقيد صاحبها بالشروط 

دون ان تتحمل البلدية اي مسؤولية.

أعلن نائ����ب املدير العام لش����ؤون التطوير 
والتدريب م.أحمد املنفوح����ي ان ديوان اخلدمة 
املدنية وافق حلملة الدرجة السابعة في البلدية على 
االنتساب لدورة مفتشي النظافة. وقال م.املنفوحي 
ان مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح عقد اجتماعا 
مع ديوان اخلدمة للتباحث في السماح ملوظفي 
البلدية باالنضمام لتلك الدورات بالتنسيق مع 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مشيرا الى انه كان 
يشترط سابقا لاللتحاق بالدورة حصول املوظف 
على الدرجة الثامنة دون السماح للدرجات األخرى 

خاصة ان اغلب املوظفني احلاصلني على شهادة 
املتوسطة ال تنطبق عليهم الشروط باستثناء 5 
موظفني فقط األمر ال����ذي دعا مدير عام البلدية 
للطلب من مسؤولي اخلدمة تعديل القرار لتطوير 
االداء املهني للموظفني ليشمل الدرجتني السابعة 
والثامنة إضافة إلى سد العجز الكبير في املفتشني. 
واختتم بان الدورة ستبدأ اكتوبر املقبل ليحصل 
املوظف على مسمى مس����اعد مفتش ويتقاضى 
جميع احلقوق والب����دالت التي  تصرف ملفتش 

النظافة.
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