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٦٥٢ شكوى تلقتها «البلدية» خالل شهر يوليو املاضي
كشفت البلدية عن تلقي قسم طوارئ 
اخلط املباشر ١٣٩ مبراقبة النقليات بإدارة 
اخلدمــات العامــة وخدمــة ٢٤٧٢٧٧٣٢

واتساب ٦٥٢ شكوى من جميع احملافظات، 
وذلك من خالل إحصائية صادرة عن إدارة 
اخلدمات العامة عن شهر يوليو املاضي.

وأوضحت البلدية أن قســم طوارئ 
اخلــط املباشــر ١٣٩ مبراقبــة النقليات 

بإدارة اخلدمات العامة وخدمة واتساب 
الشكاوى قد تلقى ٦٥٢ شكوى من جميع 
احملافظات تتعلق بوجود مخلفات قمامة 
وأثاث مهمل في الساحات وأمام املنازل 
ورمي أنقاض تعيق الطريق وسيارات 

مهملة وقوارب.
وأشــارت إلــى تلقــي ٣٤٣ شــكوى 
من جميــع احملافظات تتعلــق بوجود 

مخلفــات وقمامة تضمنت ٥٥ شــكوى 
تتعلق مبحافظة العاصمة، ٦٨ شــكوى 
حملافظة اجلهراء، ٦٥ شــكوى حملافظة 
مبــارك الكبيــر إلى جانب ٤٠ شــكوى 
حملافظة حولي، ٤٥ حملافظة الفروانية 
و٧٠ شكوى حملافظة األحمدي، باإلضافة 
إلى تلقي ٦٢ شكوى تتعلق بطلب نقل 

حاويات نظافة وتبديلها.

وبينت أن عدد الشكاوى التي مت تلقيها 
وتتعلق بوجود أثاث مستعمل ومهمل 
بلغت ٧٠ شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى 
التي مت تلقيها وتتعلق بوجود سيارات 
وقوارب مهملة ٨٨ شــكوى، مضيفة أن 
عدد الشكاوى التي مت تلقيها والتعامل 
معها وتتعلق بوجود رمي دفان وأنقاض 
تعيق الطريق بجميع احملافظات قد بلغت 

٨٩ شكوى. ولفتت البلدية إلى أن جميع 
الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة 
الواتساب وخدمة اخلط املباشر ١٣٩ من 
قسم الطوارئ التابع إلدارة اخلدمات تتم 
متابعتها من قبل موظفي اخلط الساخن 
بعد حتويلها إلى جهات االختصاص في 
البلدية طبقا للمحافظات، فضال عن التأكد 
من اإلجراءات التي مت اتخاذها للتواصل 

مع الشاكي واطالعه على تلك اإلجراءات.
وأضافت أن موظفي النوبات الثالث 
بقســم الطوارئ التابع إلدارة اخلدمات 
العامــة يعملــون على مدار ٢٤ ســاعة 
للتعامل مع الشــكاوى املتلقاة، مؤكدة 
في هذا الصدد حتريك آليات ومعدات في 
حال وجود احلاالت الطارئة في مختلف 

احملافظات.

خطة لتطوير أسواق املباركية لتشجيع وتعزيز السياحة احمللية واإلقليمية
بداح العنزي

حّددت البلدية العديد من 
األهــداف املتعلقة بتطوير 
أســواق املباركيــة والتــي 
تهدف إلى تشجيع السوق 
وتعزيز الســياحة احمللية 

واإلقليمية.
وأكدت البلدية أنها تقوم 
بالتنسيق مع املكتب العربي 
الهيكلي  بتطوير املخطــط 
املباركيــة، وذلــك  لســوق 
بهــدف حتقيق رؤيــة أكبر 
وأشــمل ملنطقــة املباركية، 
حيث تضمنت خطة التطوير 
التي تقوم بها بلدية الكويت 
واملكتب العربي اآلن خمسة 
مواقع تضم عناصر مختلفة 
مــن املبانــي مثــل املتحف، 
متعــدد  كــراج  الفنــدق، 
الطوابق، محــالت جتارية 
ومطاعــم، مســجد، حديقة 
عامة وســاحة لالحتفاالت، 
واستبدال املصافط األرضية 
الســرداب  مبصافــط فــي 
الســتغالل هذه املســاحات 
املكتســبة للســوق ولربط 
املوقــع وســهولة احلركــة 

املرورية.
وأشارت الدراسة إلى أن 
هناك العديد مــن األغراض 
لعملية التطوير تشمل التالي:

الغرض االجتماعي يهدف إلى: 

٭ خلق محيط جذاب للسوق 
التاريخي.

األعمــال  رواد  جــذب  ٭ 
احملليني.

٭ تعزيز الســياحة احمللية 
واإلقليمية.

٭ ترشــيد تكاليــف البنية 
التحتية.

٭ توليد اإليرادات للســوق 
احلالي واملناطق اجلديدة.

٭ زيــادة اإلقبــال وجــذب 
مستخدمني جدد.

٭ خلق املناطق اخلضراء.
وأكــــــدت رؤية البلدية 
التــراث  علــى دمــج روح 
مع احلداثــة في الطــــــابع 
املعمــاري، حيــث يتمتــع 
التصميــم املعمــاري مبيزة 
التــراث  الدمــج بــني روح 

واملستقبل.
كما أشارت الى استحداث 
العديد من املواقع اجلديدة، 

أما الغرض البيئي فيهدف 
الى:

٭ حتسني بيئة املشاة.
العــام  النقــل  ٭ تشــجيع 

املستدام.
٭ حتسني املناخ العام.

٭ حتفيــز علــى اســتخدام 
الطاقة املتجددة.

٭ تعزيز الهندسة املعمارية 
املبتكرة.

والتي تضم:
٭ املتحف ومركز االستعالمات.

٭ الفندق.
٭ موقف ســيارات متعددة 

األدوار.
٭ مبان جتارية - دراســة 

املوقع.
٭ مسجد ومبان جتارية.

٭ ساحة االحتفاالت.
٭ حديقة البلدية.

تشمل متحفاً وفندقاً ومحالت ومطاعم مع دمج التراث واحلداثة في الطابع املعماري

٭ إحياء األماكن العامة.
٭ تعزيز التنوع الدميوغرافي.

٭ توسيع السوق.
٭ ربــط املناطــق اجلديدة 

باملناطق القدمية.
الغرض االقتصادي يهدف الى:

٭ التشــجيع على تشــغيل 
الســــــوق عــــــلى مدـــــار 

اليوم.

إزالة موقع مزاد
في «الرميثية»

في إطار اجلهود املتواصلة لتطبيق القوانني 
واللوائح البلدية، واحلفاظ على املظاهر اجلمالية 
في مختلف املناطق، وضمن احلمالت امليدانية 
التــي تبذلها جميع فرق البلدية ملنع املخالفات 
والتعديات على أمالك الدولة، قام فريق الطوارئ 
في بلدية حولي بإزالة أحد التعديات على أمالك 
الدولة في منطقة الرميثية واملتمثل في مزاولة 

نشاط مزاد من دون ترخيص.
وقال رئيــس الفريق إبراهيم الســبعان في 
تصريح لـــ «األنباء» ان العمل مســتمر لرصد 
وإزالة أي مخالفات وتطبيق القانون على اجلميع 

دون استثناء.

جانب من إزالة التعديات في «الرميثية»


