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بانتظار قرار بشأن السوق جانب من احملالت م. جنان بوشهري تستمع إلى مالحظات عن وضع السوق

بوشهري: ضرورة اإلسراع في تنظيم سوق الصفافير

دعت عضو املجلس البلدي م.جنان بوشهري الى ضرورة تنظيم 
سوق الصفافير اسوة مبا مت في سوق املباركية والذي يعتبر حاليا 
احدى وجهات الزائرين للبالد، مؤكدة انها مع ازالة جميع التجاوزات 
والتعديات في السوق نفسه او املخالفات االخرى من كراجات وبقاالت 

وغيرها من احلرف.
وقالت م.بوشهري، بعد اجلولة التي قامت بها على سوق الصفافير 
في منطقة ش���رق والشويخ مبشاركة مدير بلدية العاصمة م.محمد 
العرادي ومجموعة من املس���ؤولني في بلدية احملافظة: هل تطوير 
العاصم���ة يتطلب ازالة كل ما يتعلق بالتراث الكويتي واالس���واق 

القدمية؟

واضافت ان سوق الصفافير يزيد عمره على 50 عاما ويفترض بدال 
من نقله الى املوقع اجلديد في الشويخ الصناعية ان يتم اعادة تنظيم 
منطقة الشرق الصناعية مبا يحفظ وجود االسواق واحلرف التراثية 

مبواقعها كشاهد على الزمن القدمي والذي لم يبق منه الكثير.
وذك���رت ان حرفة الصفافير تعتبر م���ن احلرف التي تتميز بها 
الكويت عن باق���ي دول اخلليج، داعية الى ضرورة احملافظة عليها 

من االنقراض ودعم العاملني فيها وتسهيل امورهم.
واشارت الى ضرورة توفير احتياجات السوق من االمن والسالمة 
واملخارج واملداخل املناسبة وايجاد منافذ تهوية مع العمل على حتويل 
املنطقة احمليطة بالس���وق الى منطقة تراثية بأس���واقها ومطاعمها 

وجلساتها الشعبية.
واك���دت انها مع تطوير العاصمة ش���ريطة االبق���اء على املواقع 

املتبقية من املاضي اجلميل.
وقالت ان القرار الصادر عن املجلس البلدي بنقل سوق الصفافير 
من منطقة الش���رق الى الش���ويخ مضى عليه 13 عاما وهو اآلن من 
االمور التي مازالت معلقة، حيث لم يتم نقلهم او جتديد التراخيص 
بصفة دورية، مشيرا الى ان املوقع اجلديد هو باالساس مت انشاؤه 
لبسطات اخلضار والفواكه واالسماك وال يصلح من حيث التعليم 
واملساحة واالشتراطات الفنية واالمن والسالمة لتكون موقعا لهؤالء 

الصفارين.

واضاف���ت ان الهيئة العامة للبيئة قامت مبخاطبة الهيئة العامة 
للصناعة بعدم مالئمة موقع الشويخ نقل الصفافير اليهم مشترطة 
توفي���ر العديد من اجلوانب البيئية والفني���ة واعادة تهيئة املوقع 
الزال���ة هذه احل���رف التراثية، حيث لم يتم حت���ى اآلن توفير هذه 

االشتراطات.
واعلنت م.بوشهري عزمها تقدمي مقترح الى املجلس البلدي يطلب 
عقد ورشة عمل في اللجنة الفنية يتم من خاللها دعوة كل االطراف 
املعنية ملناقش���ة الوضع احلالي لسوق الصفافير في منطقة شرق 
واملوقع املقترح في الش���ويخ ممزوج بتصور يضمن لهذه احلرفة 

والسوق التراثي االستمرار.

أكدت ضرورة اإلبقاء على األسواق التراثية وعدم إزالتها

البغيلي: توجه لتحويل استعمال
 القطعة 66 بالفروانية إلى سكن استثماري

أسوة بالمناطق المجاورة

العجمي يقترح عمل بالط 
حول سور حديقة أبوحليفة

أعلن رئيس جلنة محافظة الفروانية في املجلس البلدي احمد 
البغيلي انه سيعمل مع زمالئه الى حتويل القطعة 66 في منطقة 
الفروانية من سكن خاص إلى استثماري قريبا، اسوة باملناطق 

املجاورة. 
ق���ال البغيلي بعد انتهاء اللجنة ان اهالي القطعة يعانون من 
كثرة العزاب باعتبارها القطعة الوحيدة التي تس���تعمل س���كنا 
خاصا. وأضاف ان اللجنة وافقت على تخصيص 4 مواقع لوزارة 

املواصالت إلقامة ابراج اتصاالت.
 كما مت اعتماد تخصيص موقع لتقوية االرس���ال واالستقبال 
مبنطقة الشدادية وموقفني في ضاحية عبداهلل املبارك بالقطعتني 

6، 9 وموقع آخر في منطقة صباح الناصر قطعة 4.
وبني بأن اللجنة رفضت طلب حتويل قسيمة مبنطقة الفروانية 
من االستعمال االستثماري إلى التجاري كما تقرر القيام بجولة 
للتنسيق مع اجلهاز الفني باحملافظة لالطالع على املشاكل التي 

يعاني منها السكان.

قدم عضو المجلس البلدي مانع العجمي اقتراحا بعمل بالط حول 
سور حديقة ابوحليفة قطعة 2.

وقال العجمي في اقتراحه: انطالقا من االختصاص المخول للمجلس 
البلدي بتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق واالهتمام بالحدائق 
والتشجير، ونظرا ألن الطريق المحاذي لسور حديقة أبوحليفة ق2 
يعاني اإلهمال إذ انه طريق ترابي يش���وه المنظر الجمالي للحديقة 
ويض���ر روادها خاصة في حاالت العواصف الترابية التي تتعرض 

لها البالد بين الحين واآلخر.
لذا اقترح: عمل بالط حول س��ور حديق���ة ابوحليفة قطع��ة 2.

الدعيج: تحرير 97 مخالفة وغلق 5 محالت في حولي 
وضبط 54 بائعًا متجواًل ومصادرات بالجملة في مبارك الكبير

أعلن نائب املدير العام لشؤون 
قطاع أفرع البلدية مبحافظتي حولي 
ومبارك الكبير م.أسامة الدعيج عن 
متكن االجه����زة الرقابية التابعة 
للقطاع م����ن حتقيقها للعديد من 
االجنازات امللموسة على مستوى 
الرقاب����ة الصحي����ة وتراخيص 
اخلدمات البلدي����ة وكل املجاالت 
املتعلقة بالنظافة العامة والرقابة 
الغذائية واملتابعة الهندسية خالل 
ش����هر فبراير املاض����ي جاء ذلك 
خالل البيان الذي أصدرته ادارة 
العالقات العامة ببلدية الكويت عن 
االجن����ازات التي حققتها مختلف 
االجهزة الرقابية بالبلدية وتصديها 

للتجاوزات غير القانونية.

إنجازات حولي

وقال م.الدعي����ج في تصريح 
صحافي: لقد قامت مراقبة االغذية 
واالسواق التابعة إلدارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية مبحافظة 
حول����ي بالتفتيش على 100 محل 
أس����فرت عن حترير 97 مخالفة 
وغلق 5 محالت غلقا اداريا وايقاف 
23 حالة مرضية عن العمل حلني 

شفائها.
واض����اف: لقد قام����ت مراقبة 
ب����إدارة  تراخي����ص االعالن����ات 
التراخي����ص الصحية بإجناز 93 
ترخيصا وجتديد 241 ترخيصا 
فيم����ا قامت مراقب����ة التراخيص 

الصحية باجن����از وجتديد 1581 
ترخيصا الى جانب قيام مراقبة 
الطرق بإجناز وجتديد  اشغاالت 
16 ترخيصا برسوم اجمالية بلغ 

قدرها 56574 دينارا.
وعن اجن����ازات ادارة النظافة 
العامة قال م.الدعيج: لقد مت توجيه 
165 انذارا و164 تعهدا ورفع 123 
س����يارة مهملة ومعروضة للبيع 
وحترير 66 مخالفة طبقا للقانون 
رقم 87/9 فيما بل����غ عدد دروب 
النفايات البلدية ل����� 4425 نقلة 
الى جانب 2558 نقلة من النفايات 
االنشائية.واضاف: لقد قامت ادارة 
الهندسية بإجناز 88  التراخيص 
رخصة بالسكن اخلاص و19 رخصة 
باالستثماري و7 رخص بالتجاري 
البناء احلديث واالضافة  شملت 
والترميم والهدم والزراعة واملظالت 
الى جان����ب اجناز رخصة واحدة 
للمرافق احلكومية و4 تراخيص 

للمساجد.
واضاف: لقد بلغ عدد املذبوحات 
العربية واالسترالي  من اخلراف 
واملاعز واالبقار 10333 رأسا الى 
ات����الف 9 رؤوس لعدم  جان����ب 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي فيما 
قامت مراقبة احملالت واالعالنات 
بتحرير 31 مخالفة وازالة 154 اعالنا 
مخالفا.واض����اف: لقد قامت ادارة 
السالمة بإجناز 56 رخصة سالمة 
و13 رخصة تشوين و43 شهادة 

سالمة جلميع املشاريع باالضافة 
الى اجناز 55 معاملة لتسلم الكفالة 

املصرفية و23 لالفراج عنها.
وعن اجن����ازات ادارة التدقيق 
واملتابعة الهندس����ية قال: لقد مت 
اجناز 90 معاملة تعهد واشراف 
و88 توكيل مقاول وتسلم احلدود 
و25 إليصال التيار الكهربائي و140 
ش����هادة اوصاف و3 شهادات ملن 
يهمه االمر وتلقي 4 شكاوى وازالة 
مخالفتني والكشف على 40 محال 
ان اجمالي  الى  جتاريا، مش����يرا 
الرسوم املستوفاة بلغ قدره 2790 
دينارا.وأشار الى اجنازات فريق 
الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي 
قائال: لقد متكن الفريق من حترير 
81 مخالفة خاصة باحملالت العامة 
والئحة االغذية الى جانب حترير 

23 ملخالفات الئحة االعالنات فيما 
مت حترير 12 مخالفة لالئحة الباعة 
املتجولني و18 مخالفة لعدم التقيد 
بالئحة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق، الى جانب غلق محلني غلقا 

اداريا.
وأض����اف: لق����د ق����ام القطاع 
الهندسي بتوجيه 8 انذارات إلزالة 
التعدي����ات على امالك الدولة الى 
جانب الكشف على 11 شكوى من 
قبل املواطن����ني وازالة 3 تعديات 
على امالك الدولة وتوجيه انذارين 

لسكن العزاب وداخل العقار.

إنجازات مبارك الكبير

ف����رع بلدية  وعن اجن����ازات 
الكبي����ر قال  محافظ����ة مب����ارك 
م.الدعيج: لقد قامت ادارة النظافة 
العامة واشغاالت الطرق بتوجيه 
16 إنذارا و9 تعهدات وحترير 21 
مخالفة طبقا لقانون النظافة العامة 
رقم 87/9 الى جانب رفع 11 سيارة 
مهملة ومعروضة للبيع فيما بلغ 
الس����كانية  النفايات  عدد نقالت 
الصلبة 1518 نقلة الى جانب 1414 

نقلة من السكراب.
وقال: لقد قامت ادارة التراخيص 
الهندسية بإجناز 91 معاملة بالسكن 
اخلاص، فيما قامت ادارة التدقيق 
الهندسية بإجناز 509  واملتابعة 
معامالت شملت التعهد واالشراف 
وشهادات االوصاف وتوكيل املقاول 

وايصال التيار الكهربائي وتسلم 
احلدود.وأضاف: لقد متكن فريق 
الطوارئ باحملافظة من ضبط 54 
بائعا متجوال وحترير 25 مخالفة 
وغلق محال واحدا ومصادرة 555 
كيلوغرام����ا من امل����واد الغذائية 
الصاحلة لالستهالك اآلدمي و180 
كيلوغراما من املواد الغذائية غير 
الصاحلة لالستهالك اآلدمي و2511 
اسطوانة سي دي وأشرطة ڤيديو 
و29 دراج����ة هوائية وحترير 21 
مخالفة بشأن النظافة العامة و6 
انذارات و15 تعهدا وازالة 17 تعديا 

على أمالك الدولة.
وق���ال: لق���د قام���ت مراقبة 
التابعة  التراخيص الصحي���ة 
إلدارة تراخيص اخلدمات البلدية 
باجناز 86 ترخيصا وجتديد 395 
برسوم بلغ قدرها 3085 دينارا، 
فيم���ا قامت مراقب���ة تراخيص 
االعالن���ات بإجناز وجتديد 108 
تراخيص برسوم قدرها 5722 

دينارا.
وعن اجنازات مراقبة االغذية 
الرقابة  التابعة إلدارة  واالسواق 
على اخلدمات البلدية الصحية قال 
الدعيج: لقد مت التفتيش على 112 
محال مت خاللها حترير 32 مخالفة 
وضب����ط 3 مح����الت تعمل بدون 
ترخيص، فيما بلغ عدد العينات 
املرسلة للفحص املخبري بوزارة 

الصحة 758 عينة.

قام���ت إدارة النظاف���ة العامة 
وإش���غاالت الط���رق بتوجيه 
903 إنذارات و354 تعهدا ورفع 
157 سيارة مهملة وحترير 112 
مخالفة الى جانب قيام مراقبة 
إشغاالت الطرق بإجناز وجتديد 
33 ترخيصا برسوم بلغ قدرها 
7499 دين���ارا فيم���ا بلغ عدد 

أعل���ن مدي���ر ف���رع بلدية 
الفرواني���ة م.أحمد الهزمي عن 
الرقابية بفرع  قيام األجه���زة 
البلدية من حتقيقها للعديد من 
اإلجنازات امللموسة على مستوى 
الرقاب���ة الصحية وتراخيص 
اخلدمات البلدية وكل املجاالت 
املتعلقة بالنظافة العامة والرقابة 
الغذائية واملتابعة الهندس���ية 

خالل فبراير املاضي.
جاء ذلك خالل التقرير الذي 
أعدت���ه إدارة العالقات العامة 
بالبلدية عن النشاط الذي تقوم 
به مختل���ف األجهزة الرقابية 
بالبلدية حرصا على س���المة 
املواطنني واملقيمني واتخاذ ما 
يلزم بحق املتجاوزين لقوانني 

وأنظمة البلدية.
وفي هذا السياق، قال الهزمي 
في تصريح صحافي: لقد بلغ 
عدد احملالت التي مت التفتيش 
عليها من قبل املفتشني الصحيني 
مبراقب���ة األغذية واألس���واق 

النقالت للمخلفات شبه الصلبة 
2108 نق���الت و2867 نقلة من 
النفايات الس���كانية والقمامة 
الس���كراب  و2329 نقل���ة من 

واألثاث واألشجار.
وعن إجنازات إدارة تراخيص 
اخلدمات البلدية قال: لقد قامت 
التراخيص الصحية  مراقب���ة 
بإجناز 327 ترخيصا وجتديد 
وإصدار وبدل فاقد 1196 ترخيصا 
برسوم بلغ قدرها 9547 دينارا 
فيما قام���ت مراقبة تراخيص 
اإلعالنات بإجناز 130 ترخيصا 
وجتديد وإصدار بدل فاقد 150 
ترخيصا برسوم بلغ إجماليها 

20199 دينارا.
ومض���ى قائال: لق���د قامت 
مراقب���ة البناء بإدارة التدقيق 
واملتابعة الهندسية بإجناز 157 
معاملة شملت التعهد واإلشراف 
وتوكيل املقاول وإنهاء اإلشراف 
وإيصال التيار الكهربائي وخط 
الهاتف وش���هادات البنك وملن 

يهمه األمر وحترير 5 محاضر 
مخالفة، فيما قامت إدارة السالمة 
بإجناز 223 معاملة شملت رخصا 
للس���كن اخلاص والتش���وين 
الطرق وش���هادات  وقطوعات 
السالمة جلميع املشاريع وتسلم 
الكفالة املصرفية واإلفراج عنها 

وحترير مخالفتني.
وعن إجناز فريق الطوارئ 
اله���زمي: لقد  باحملافظ���ة قال 
متك���ن الفريق م���ن ضبط 3 
باعة متجول���ني وحترير 252 
مخالفة شملت تشغيل عمال قبل 
احلصول على شهادة صحية او 
كونها منتهية الصالحية وفتح 
محل دون ترخيص صحي من 
قبل البلدي���ة او كونه منتهي 
الصالحية وانتهاء تراخيص 
اإلع���الن وع���رض وبيع مواد 
غذائية ضارة بالصحة وعدم 
االلتزام بقواعد النظافة العامة 
واستغالل مساحة خارج حدود 

احملل.

التابعة إلدارة التدقيق ومتابعة 
اخلدمات البلدي���ة 950 محال، 
والتي أسفرت عن حترير 113 
مخالفة وإتالف 996 كيلوغراما 
من املواد الغذائية غير الصاحلة 
لالس���تهالك اآلدمي، فيما بلغ 
عدد العينات التي مت إرسالها 
للفحص املخبري 29 عينة تبني 

صالحية 24 منها.
وأض���اف: لق���د بل���غ عدد 
املذبوحات باملسلخ التابع لفرع 
بلدية احملافظ���ة من اخلراف 
العربية واالس���ترالي واملاعز 
واألبقار واجلمال 27353 رأسا 
وإت���الف 208 رؤوس لع���دم 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي.

وق���ال: لقد قام���ت مراقبة 
احمل���الت واإلعالن���ات بإزالة 
340 إعالنا مخالفا وحترير 68 
مخالف���ة وغلق 3 محالت غلقا 
التقيد  الى أهمية  إداريا، الفتا 
باللوائح واألنظمة التي نصت 
عليها الئح���ة اإلعالنات، فيما 

استعرض إنجازات »البلدية« بمحافظتي حولي ومبارك الكبير

الهزيم: تحرير 113 مخالفة ورفع 157 سيارة وإتالف 208 رؤوس من الذبائح بالفروانية

أثنى وزير األش���غال وزير الدولة لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر على دور إدارة 
العالقات العامة وادارة ش���ؤون البيئة ببلدية الكويت خالل مؤمتر ومعرض الكويت 
الثالث الدارة النفايات الذي انعقد أخيرا بالفترة من 6 – 8 اجلاري بفندق راديسون بلو 
وعلى جهودهما بتسليط الضوء على مشاكل النفايات وملا تشكله املخلفات اخلطرة من 
مخاطر تهدد البيئة وصحة اإلنسان. وقدم د.فاضل صفر بهذه املناسبة درعا تذكارية 
ملراق���ب العالقات العامة بالبلدية علي عابدين ملا بذله من جهود مخلصة خالل انعقاد 

املؤمتر استحق عليها الثناء والتقدير.

صفر يشيد بدور »العالقات العامة« و»شؤون البيئة«

رفع إحدى السيارات املهملة


