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العتيبي لـ «األنباء»: افتتاح مبنى املجلس البلدي اجلديد ١٣ أبريل املقبل
يقام برعاية سمو ولي العهد ويتزامن مع مرور ٩٠ عاماً على تأسيس املجلس

بداح العنزي

اعلــن رئيــس 
البلــدي  املجلــس 
العتيبــي  اســامة 
عن افتتــاح مبنى 
البلــدي  املجلــس 
 ١٣ فــي  اجلديــد 
ابريل املقبل حتت 
رعاية ســمو ولي 
العهد الشيخ نواف 

االحمد.
وقــال العتيبي 

لـ«األنباء» ان حفل االفتتاح يتزامن 
مــع مرور ٩٠ عاما على تأســيس 
املجلــس البلدي، مشــيرا إلى انه 
سيتم اعداد برنامج حافل يتضمن 
عرضا لتاريخ املجلس البلدي على 

مدار الـ ٩٠ عاما.
واشار الى ان املبنى يقام على 
مســاحة ٦٠٠٠م٢ ويتكون من ١١ 
دورا وسردابني اضافة الى العديد 
من القاعات الرئيسية والفرعية مع 
مكاتــب للرئيس ونائبه واعضاء 
املجلس، كما يوجد مبنى ملواقف 
السيارات متعددة االدوار حتتوي 
على ٣ ادوار وسردابني، مع متتع 

بأعلــى  املبنــى 
املواصفات الفنية.
جتدر االشــارة 
الى ان قرار املجلس 
تضمــن  البلــدي 
التالي: املوافقة على 
تخصيــص موقع 
النشاء مقر املجلس 
البلــدي باملنطقة 
ملبنــى  املقابلــة 
البلدية الرئيســي 
علــى  والواقعــة 
تقاطع شارع علي 
السالم وشارع الصاحلية وكذلك 
مواقف عامة منفصلة للســيارات 
متعــددة االدوار شــريطة تقــدمي 
التصورات واملخططات خالل سنة.
كمــا ان املبنــى اجلديد يعتبر 
نقلة حضارية ومعمارية وهو احد 
املعالم املهمة في محافظة العاصمة، 
حيث استخدم فيه الزجاج املقاوم 
للحــرارة ملواجهة عوامــل املناخ 
اضافة الى انه روعيت االنسيابية 
في حركة دخول وخروج السيارات 
سواء للعاملني باملجلس او الزوار 
باعتبــار ان املبنــى منفصــل عن 

مواقف السيارات.

«الفنية» تبحث توحيد نسب البناء
التجارية في املناطق احلرفية

تبحــث اللجنــة الفنية 
في املجلس البلدي برئاسة 
اقتراح  عبدالعزيز املعجل 
العضو مشــعل احلمضان 
بشأن توحيد نسب البناء 
املناطــق  فــي  التجاريــة 

احلرفية.
ويتضمن جدول األعمال 
التالــي: طلب متديــد قرار 
املجلس البلدي رقم (م ب/ف 
اخلــاص   (٧/١٨٩/١١/٢٠١٦
باعتمــاد دراســة اجلدوى 
بإنشاء املناطق االقتصادية 

الكويتية العبدلي والنعامي والوفرة.
الكتاب املقدم من صاحب العالمة بشأن 
وضع الئحة خاصة باملداخن املستخدمة في 
الســكن اخلاص حتى يؤمن سالمة الناس 

من الناحية الصحية والبيئية.
طلــب الهيئــة العامــة للقــوى العاملة 

ترخيص أنشــطة متنوعة 
الكويتي  مبركــز االحتــاد 
للمزارعــني فــي منطقــة 

العبدلي والوفرة.
اقتــراح العضــو م.مها 
البغلي بشأن إضافة أنشطة 
جديدة في املناطق احلرفية 
الصليبيــة   - (اجلهــراء 
غــرب   - العارضيــة   -

أبوفطيرة).
اقتــراح العضــو محمد 
الرقيب بشأن تعديل بعض 
قــرارات املجلــس البلــدي 
اخلاصــة باجلمعيات التعاونيــة. اقتراح 
العضو عبدالعزيز املعجل بشــأن تسمية 
شارع باســم الشــهيد عبدالرزاق عبداهللا 

الفوزان.
اقتراح العضو حمدي العازمي بشأن حفظ 
االسم التاريخي ملنطقة (خباري العوازم).

عبدالعزيز املعجل

حملة مكثفة في الفروانية
في إطــار اجلهود املتواصلــة لتطبيق 
القوانني واللوائــح البلدية واحلفاظ على 
املظاهر اجلمالية في مختلف املناطق، قامت 
إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق في 
الفروانيــة بحملــة مكثفة على األســواق 
العشــوائية واملركبات املهملــة وتنظيف 
الساحات من املخلفات واحلواجز والسالسل 

احلديدية بجميع املناطق التابعة لها.
كما قام قسم إزالة املخالفات بفرع بلدية 
محافظة الفروانية بتوجيه إنذارات لتعديات 
علــى أمالك الدولة مبنطقــة الرابية تعيق 
أعمال وزارة الكهرباء واملاء وعقب انتهاء املدة 
القانونية لإلنذارات ستتم إزالة التعديات 

على الفور.

٥١٩ شكوى استقبلها اخلط املباشر خالل ديسمبر املاضي
أوضح التقرير الذي اعدته إدارة 
العالقــات العامة في البلدية أن عدد 
الشكاوى التي مت استقبالها عبر اخلط 
املباشر ١٣٩ لقســم الطوارئ التابع 
إلدارة اخلدمــات العامــة وحتويلها 
إلــى أفرع البلدية باحملافظات خالل 
شهر ديسمبر ٢٠١٩ بلغت ٥١٩ شكوى 
شــملت مجــاالت النظافــة العامــة 
وشكاوى رمي دفان وأنقاض تعيق 

الطريق وشكاوى سيارات، قوارب، 
شــاليهات مهملــة، شــكاوى باعــة 
متجولني، شكاوى إعالنات عشوائية 
في الشوارع وامليادين العامة تشوه 
املنظر اجلمالي وحتجب الرؤية فضال 
عن تزويد املواطنني بأرقام البلدية 

املختلفة.
وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل 
للشــكاوى التــي مت اســتقبالها من 

اجلمهور كان في محافظتي األحمدي 
وحولي، حيث بلغ عددها ٩١ شكوى، 
تلتهما محافظة مبارك الكبير بـ ٨٧ 
شكوى، وجاءت محافظة اجلهراء في 
املرتبة الثالثة من حيث عدد الشكاوى 
والتي بلغت ٨٦ شكوى، فيما جاءت 
محافظة الفروانية في املرتبة الرابعة 
من حيث عدد الشكاوى حيث تلقت 
٨٥ شكوى، وجاءت محافظة العاصمة 

في املرتبة األخيرة بـ ٧٩ شكوى.
وذكر التقرير أن جميع الشكاوى 
التي يتم استقبالها عبر اخلط ١٣٩ من 
قسم الطوارئ التابع إلدارة اخلدمات 
يتم إدخالها في جهاز احلاسب اآللي 
وتتــم متابعتهــا من قبــل موظفي 
اخلط الســاخن بعــد توجيهها إلى 
جهات االختصاص في البلدية طبقا 

للمحافظات.

«كباسة» صديقة للبيئة في سوق املباركية
بحضــور نائب املدير العام لشــؤون 
قطاع اخلدمات خلف مسعود املطيري، مت 
عرض كباســة تعمل بالطاقة الكهربائية 
للحــد من التلوث وبحضــور مدير إدارة 
اخلدمات العامة محمود الفارسي ومدير 
إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع 
بلدية العاصمة مشعل العازمي وعدد من 
املهندسني بإدارة اخلدمات العامة ومركز 

املدينة.
وأوضح املطيري أنه قد متت معاينة 
الكباسة بتجربتها واستخدامها في سوق 
املباركيــة للتأكد منها ومدى االســتفادة 
منها فــي العقود املســتقبلية، مؤكدا أن 
البلدية حترص كل احلرص على االرتقاء 
مبســتوى النظافة في البــالد واحلد من 
التلوث وتداركه باستخدام كباسات صديقة 
للبيئة تعمل بالنظام الكهربائي في العقود 

املطيري في جولة بالسوقخلف املطيري خالل معاينة الكباسة في سوق املباركيةاملستقبلية.

مبنى املجلس البلدي اجلديد مصمم وفق أحدث التكنولوجيات العصرية

أسامة العتيبي


