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البلدية تصدر شروط وضوابط تراخيص إقامة الخيم الرمضانية
الصبي�ح: الس�ماح بإقام�ة الخي�م الرمضانية كمصلي�ات للنس�اء وإفطار الصائم بش�رط ع�دم إعاقة الم�رور أو الزحام

أص���درت بلدي���ة الكويت أمس الش���روط 
والضوابط اخلاصة بالتراخيص إلقامة اخليم 
الرمضانية في احملافظات الس���ت خالل شهر 
رمض���ان املبارك، م���ع مراعاة التنس���يق بني 
املسؤولني بوزارتي الداخلية واألوقاف والشؤون 

االسالمية واالدارة العامة لالطفاء.
وقال مدير عام بلدية الكويت م.أحمد الصبيح 
في تصريح ل� »كونا« انه مت الس���ماح بإقامة 
اخليم الرمضانية كمصليات خاصة بالنس���اء 
وأخرى تتعلق مبش���روع إفطار الصائم وفق 
الشروط والضوابط التي تتضمن عدم تسبب 

اخليم في إعاقة في حركة املرور أو في حدوث 
االزدحام.

وأكد م.الصبيح أهمية توافر املواقف الكافية 
للسيارات أمام اخليم واالبتعاد قدر اإلمكان عن 
البيوت السكنية وأن يتناسب حجم اخليمة مع 

األعداد املتوقع ترددها اليها.
وشدد على ضرورة أن تكون جميع التمديدات 
الكهربائية من مواد مقاومة للحريق ومطبقة 
ملواصفات وزارة الكهرباء واملاء، وان يتم توفير 
أبواب ومخ���ارج كافية للدخول واخلروج من 
اخليمة إضافة الى ابواب الطوارئ ووضع عالمات 

إرشادية بارزة لها باللون الفوسفوري.
وش���دد الصبيح على عدم استخدام مواقد 
الغاز أو الطبخ أو غيرها من املصادر احلرارية 
داخل اخليمة، بل توفير العدد الالزم من أجهزة 

ومعدات إطفاء احلريق في اخليمة.
وذكر الصبيح ان من الشروط أيضا توفير 
إنارة للطوارئ داخل اخليمة وعدم اس���تخدام 
أرضيات خش���بية أو غيرها من مواد سريعة 
االش���تعال داخلها، وان تكون املواد املصنعة 
للخيم مقاومة للنيران ومتنع انتشارها، وان 
تكون هياكلها صلب���ة ومتينة ال تنهار بفعل 

احلرارة أو الرياح الشديدة، كما ينبغي التأكد 
من عدم مالمسة املصابيح الكهربائية لقماش 
وأعمدة اخليمة، وأن تبتعد عنها مبسافة ال تقل 

عن 40 الى 50 سنتيمترا.
وأورد من شروط الترخيص أيضا أن تكون 
اخليمة بعيدة عن احملوالت الكهربائية وأدوات 
الطبخ وحاويات القمامة مبسافة ال تقل عن 40 
مترا، وكذلك حتديد اجلهة املسؤولة عن إقامة 
اخليمة وممثليها مع أرقام هواتفهم مبا يسهل 

العودة اليهم عند الضرورة.
وأش���ار ايضا الى ضرورة اطفاء االضاءة 

عقب انتهاء الش���عائر مباشرة وضرورة قيام 
االفراد واجلهات املعنية مبراجعة وزارة الداخلية 
والبلدية واالدارة العامة لالطفاء للحصول على 

املوافقات الالزمة بشأن اخليم.
وأعرب الصبيح عن أمله في تعاون اجلميع مع 
البلدية من خالل التقيد بهذه الشروط والضوابط 
لضمان احملافظة على سالمة املواطنني واملقيمني 

ولتالفي أي أضرار أو مخاطر محتملة.
وشدد على انه ستتم إزالة ورفع أي خيم ال 
تتقيد بالشروط الواردة آنفا من دون أن تتحمل 

م.أحمد الصبيحالبلدية أي مسؤولية حيال ذلك.

عادل الشنان
يبحث عدد من أعضاء املجلس البلدي دراسة املشروع 
الذي قدمته عضو املجلس البلدي السابق م.فاطمة الصباح 
بش����أن تصميم مخطط املجلس البل����دي اجلديد. وعلى 
صعيد آخر يبحث عدد من أعضاء البلدي حلوال ملشكلة 

سوق »الصفافير«.

أعضاء »البلدي« يبحثون تصميم مخطط
احبط مفتشو مركز سوق املباركية تسويق 570 كلغ من  المجلس الجديد وسوق الصفافير

االسماك الفاسدة وهي البلطي والنقرور والهامور والشيم 
والقرش الواردة من احدى الدول اخلليجية واآلس���يوية 
وهي باملزاد العلني قبل طرحها باألسواق حيث تبني عدم 
صالحيتها لالس���تهالك اآلدمي بس���بب التهتك باألنسجة 
وتغير لون اخلياشيم، فضال عن انبعاث الروائح الكريهة 
وقد مت اتالفها على الفور وحترير 3 اقرارات اتالف بذلك.
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