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ضرورة إنشاء احتاد 
املالك لشقق 

التمليك

موقع حملطة توليد 
الكهرباء مبساحة 

مليون م2 بالعبدلي

إنشاء مسلخ في 
منطقة الوفرة 

الزراعية

جلسة لبحث الئحة 
املباني للمشاريع 

املتميزة في 
»االستثماري«

تأجيل بحث 
مشروع خطة 

التنمية للمنطقة 
اإلقليمية اجلنوبية

أقر املجلس البلدي في جلسته العادية امس برئاسة مهلهل اخلالد اطالق اسم املرحوم جاسم اخلرافي على الدائري السادس. وقد اّبن عدد من االعضاء في بداية اجللسة شهداء مسجد االمام الصادق، 

كما شهدت اجللسة اعادة مشروع خطة التنمية العمرانية للمنطقة اجلنوبية األولى الى جلنة االحمدي لبحثها وكذلك تقرير عقد جلسة ملناقشة الئحة البناء اخلامسة للمشاريع املتكاملة واملتميزة 

في السكن االستثماري. واقر املجلس توصية النشاء احتاد املالك لشقق التمليك مع احالة اعتراف وزير الدولة لشؤون البلدية بندا من قرار املجلس بشان تعديل االرتدادات الى 1.5 بدال من 2 متر 

الى الفتوى والتشريع، كما متت املوافقة على انشاء مسلخ في منطقة الوفرة الزراعية. واعتمد املجلس تخصيص مواقع جديدة وزيادة عدد محطات الوقود في املناطق السكنية واملدن اجلديدة 

ومناطق الشاليهات واملزارع. ووافق املجلس على طلب وزارة التجارة والصناعة بتخصيص موقع حملطة توليد الطاقة الكهربائية على طريق العبدلي مبساحة مليون متر مربع. كما وافق املجلس 

على توصيات اللجنة الفنية بشأن الزام محطات الكهرباء ومحطات التحلية باعادة تصنيع ثاني اكسيد الكربون اضافة الى املوافقة على تشكيل جلنة رباعية اليجاد حلول للمياه املعاجلة امللوثة 

املستخدمة في املزروعات، مع الزام البلدية بتشكيل فريق عمل حول اعداد الشروط والضوابط الستخراج الرخص الهندسية االلكترونية عن طريق املكاتب الهندسية، وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

أقر إطالق اسم املرحوم جاسم اخلرافي على الدائري السادس

»البلدي«: منح الصالحيات للدور االستشارية إلصدار التراخيص الهندسية

للمياه املعاجلة وتذليل العقبات 
التشجيع  التوصية على  مع 
املباني اخلضراء  باستخدام 

واعادة تدوير املياه فيها.
٭ األمني العام: توصيات جلنة 

االصالح والتطوير.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

التوصية التالية:
العمل عل���ى معاجلة كل  ٭ 
التوظيف  مالحظات شؤون 
للسنوات السابقة ودراستها 
وايجاد احللول القانونية من 
خالل جلنة التعقيب ودراسة 
مالحظات ديوان اخلدمة املدنية 
وكذلك جلن���ة التعقيب على 

مالحظات ديوان احملاسبة.
٭ حصر جميع مراكز البلدية 
وبيانات عملها ووضعها ضمن 
النظم اآللية اجلغرافية متهيدا 
لربطهما باالنظمة اآللية ونظام 
البصمة من خالل الربط بني 

جميع املراكز.
٭ اع���داد مناذج اس���تحقاق 
جلميع البدالت املعنية حاليا 
العملي  الواقع  وتطابقها من 
والفعلي ملركز عمل املوظف 
للحد من الظاهرة السلبية في 
تك���دس املوظفني واحليلولة 
دون ص���رف اي مزايا دون 

وجه حق.
٭ ال���زام قط���اع التطوي���ر 
والتدري���ب بوض���ع مناذج 
صرف البدالت ومناذج صرف 
املكافآت وب���دل املوقع على 
النظام اآللي في موقع البلدية 
للتعامل بها من خالل التراسل 

االلكتروني.
٭ كم���ا واف���ق املجلس على 

التوصية التالية:
٭  إلزام البلدية بتشكيل فريق 
حول اعداد الشروط والضوابط 
الستخراج الرخص الهندسية 
االلكترونية عن طريق املكاتب 
الهندس���ية وذلك بالتعاون 
الهندسية  املكاتب  مع احتاد 

والقطاع اخلاص.
٭ اعطاء الصالحيات للدور 
الهندس���ية  االستش���ارية 
التراخي���ص  باس���تخراج 
الهندس���ية واالشراف عليها 
من قبل البلدية اسوة بالدول 
املتقدم���ة وتفعي���ل الالئحة 
الهندسية  اخلاصة باملكاتب 
بالدور االس���تثمارية والتي 
تقض���ي باعطاء الصالحيات 
للدور االس���تثمارية باصدار 

التراخيص.
٭ يتم تزويد املجلس بتقرير 
دوري حول ما مت اجنازه في 

املشروع كل 3 شهور.
٭ تدري���ب املوظف���ني على 
البرمجة بالتنسيق مع ادارة 

نظم املعلومات.
٭ تزويدن���ا بعدد تراخيص 
البناء خالل عام 2014 في كل 

احملافظات.
٭ األمني العام: بند ما يستجد 

من اعمال.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 
تخصيص مسجد في منطقة 
سلوى قطعة 5 مبساحة 800 

متر.
٭ األمني العام: دراس���ة عمل 
جلنة العاصمة بشأن مواقف 
س���يارات جلامع���ة الكويت 

مبنطقة كيفان واخلالدية.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 
واحالته���ا  التوصي���ات 

لالدارية.
٭ رفعت اجللسة الساعة 4.00 

عصرا.

افراح في منطقة النزهة.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

االقتراح.
٭ األمني العام: اقتراح العضو 
حمود العتيبي بش���ان عمل 
جسر مش���اة او نفق ارضي 
لعب���ور االفراد ف���ي مدخل 
شارع فهد السالم بجوار دوار 

اجلهراء.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

االقتراح.
الع���ام: تخصيص  ٭ األمني 
موقع مدرسة سكينة االبتدائية 
بنات مبنطقة الشامية قطعة 
العامة لش���ؤون  8 للهيئ���ة 

الزراعة.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

الطلب.
٭ األمني العام: توصيات اللجنة 
البيئية بشأن الفوائد البيئية 

لثاني اكسيد الكربون.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

التوصية التالية:
التقليل من  العمل عل���ى  ٭ 
انبعاثات الغازات بشكل الفت 
واالستفادة من البالغ الوطني 
ضمن استراتيجية التخفيف 
من االنبعاثات او التكيف مع 
هذه االنبعاث���ات عن طريق 
االس���تفادة منها وتوظيفها 
لعدة استخدامات ومن ثم بناء 

القدرات املجتمعية.
٭ الزام محطات الكهرباء في 
الكويت في النفطية ومحطات 
املي���اه بالتعاون مع  حتلية 
العاملي���ة العادة  الش���ركات 
تصنيع ثاني اكسيد الكربون 
واالس���تفادة منه مما يعود 
بالنف���ع عل���ى البيئة وعلى 

االقتصاد الكويتي.
٭ احالة التوصيات والقرارات 

الى املجلس االعلى للبيئة.
٭ األمني العام توصيات دراسة 
استخدام مياه الصرف الصحي 
املعاجلة ثالثيا ورباعيا في ري 

املزروعات.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

التوصية التالية:
٭ تشكيل جلنة رباعية من 
الهيئة العامة للبيئة والهيئة 
العام���ة للزراع���ة والثروة 
الس���مكية وزارة االش���غال 
العامة ووزارة الكهرباء اليجاد 
حلول للمياه املعاجلة امللوثة 
املستخدمة في ري املزروعات 
باالضافة الى االستهالك االمثل 

الصادر بشأنه قرار املجلس 
ف  ب/  »م  رق���م  البل���دي 
املتخ���ذ   »2006/14/301/16
بتاري���خ 2006/6/26 بدي���ال 
عن املوقع من اللجنة املكلفة 
بالقيام باختصاصات املجلس 
البلدي بالقرار رقم »ل ق م ب/ 
ت 2004/17/430/25« بتاريخ 

.2004/10/5
شريطة التنسيق مع وزارات 
اخلدمات وااللتزام بشروطها 

قبل البدء بالتنفيذ.
اللجنة  ق���رار  الغاء  ثاني���ا: 
املكلفة للقيام باختصاصات 
املجلس البلدي رقم »ل ق م 
ب/ ت 2004/17/430/25« املتخذ 

بتاريخ 2004/10/5.
٭ األمني العام: اقتراح العضو 
محمد املعجل بش���ان تعديل 
الفقرة األولى من املادة 14 من 
القرار الوزاري بشأن تنظيم 

اعمال البناء.
٭ يوافق املجلس على احالة 
الفت���وى  الدارة  االقت���راح 

والتشريع.
٭ األمني العام: طلب األمانة 
العامة لالوقاف »ادارة الوقف 
اجلعفري« ترخيص حسينية 
القسائم مبنطقة  على احدى 

الدعية قطعة 4.
٭ عب���داهلل الكندري: اطلب 
احالة املوض���وع الى االدارة 

القانونية.
٭ يوافق املجلس على احالة 

املوضوع لالدارة القانونية.
٭ األم���ني العام: طلب وزارة 
الداخلية اس���تحداث مواقف 
س���يارات س���طحية عام���ة 
مبنطقة الشويخ شمال موقع 

املسلخ.
٭ يوافق املجلس على الطلب 

مبساحة 9517م2.
٭ األم���ني الع���ام: الس���ؤال 
املقدم من االعضاء د.منصور 
اخلرينج، علي املوسى، اسامة 
العتيبي اغالق ساحة عرض 
بيع احليوانات األليفة والطيور 

في سوق الطيور بالري.
٭ يوافق املجلس على توصية 
باالستعجال بتنفيذ كل االعمال 

اخلاصة بتشغيل السوق.
٭ األمني العام: اقتراح العضو 
العتيبي بشأن انشاء  اسامة 
نقطة عبور متضمنة مطبات 
وخطوطا ارضية مقابل مواقف 
سيارات روضة النزهة وصالة 

الوقود  وزيادة عدد محطات 
في املناطق السكنية القائمة 
ذات الكثاف���ة العالية باملدن 
اجلديدة ومناطق الشاليهات 

واملزارع.
ثانيا: تكلي���ف البلدية برفع 
الى  التفصيلية  املخطط���ات 
البل���دي العتمادها  املجلس 

بصفة نهائية.
٭ األمني العام: اقتراح العضو 
اسامة العتيبي بشأن ظاهرة 
الشقق التمليك لدى املواطن 
او  الس���كن  س���واء بغرض 

االستثمار.
٭ يوافق املجلس على تضمن 
شروط استخراج الترخيص 
التمليك انشاء احتاد  لشقق 
للمالك وفقا ملا ورد بالقوانني 

واللوائح املنظمة لذلك.
٭ األمني العام: اقتراح العضو 
فهد الصانع بش���أن تطوير 
تقاطع برج التحرير مع مبنى 
العاصم���ة ومبنى  محافظة 
املجل���س البل���دي والبلدية 

ومجمع الوزارات.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

التوصية التالية:
٭ املوافقة على االقتراح املقدم 
من العضو فهد الصانع بشأن 
التحرير  تطوير تقاطع برج 
العاصمة  مع مبنى محافظة 
ومبنى املجلس البلدي وبلدية 

الكويت ومجمع الوزارات.
تكلي���ف: البلدي���ة بتق���دمي 
اخلاص���ة  التص���ورات 
واملخططات التفصيلية التي 

توضح تفاصيل املشروع.
٭ األمني العام: اجلدول املقترح 
بشأن االشتراطات واملواصفات 
اخلاصة بالبيئة واملش���اريع 
املتكاملة واملتميزة للمبادرة 

السكنية واالستثمارية.
٭ يوافق املجلس على احالة 
الى جلسة خاصة  املوضوع 
ملناقش���تها بع���د التصويت 

واالحالة وموافقة 11 عضوا.
٭ االم���ني العام: طلب وزارة 
التج���ارة تخصي���ص موقع 
حملطة توليد الطاقة الكهربائية 

على طريق العبدلي.
٭ اواًل املوافق���ة على الطلب 
املق���دم م���ن وزارة التجارة 
والصناعة بتخصيص موقع 
حملطة توليد الطاقة الكهربائية 
على طريق العبدلي مبساحة 
1000م×1000م=1000000م2 

٭ احمد الفضالة: اطلب احالة 
املوضوع الى اللجنة الفنية.

٭ يوافق املجلس على احالة 
املوضوع الى اللجنة الفنية.

٭ األمني العام: كتاب منصور 
املباركي بشأن تسمية شارع 
باسم املرحوم النوخذة مبارك 

املباركي.
٭ يوافق املجلس على احالة 

الكتاب لالدارية.
٭ يوافق املجلس على اعادة 
التصويت على املعاملة املتعلقة 
مبشروع خطة التنمية املنطقة 

االقليمية اجلنوبية.
٭ يوافق املجلس على احالة 
الى جلنة االحمدي  املشروع 
بع���د ان مت التصوي���ت حني 
حصلت املوافقة على 9 اصوات 
مقابل 6 أصوات وامتناع عضو 

واحد.
٭األمني العام: الرد على سؤال 
العضو يوسف الغريب بشأن 
العزاب في  انتش���ار ظاهرة 

السكن اخلاص.
٭ يوسف الغريب: ال بد من 
متكني البلدية من رفع احملوالت 
عن املنازل التي تقوم بتأجير 

العزاب.
٭ األمني العام: الرد على سؤال 
العضو منص���ور اخلرينج 
بشأن السكة احلديد »املرحلة 

الثانية«.
٭ أحمد املنفوحي: املخطط 
الهيكلي حدد مس���ار السكة 
احلديد وم���ن االن لم تطلب 
اجلهة املختصة تثبيت مسار 

املرحلة الثانية.
٭ منصور اخلرينج: هل توجد 
مشاكل ومعوقات في املرحلة 
الثانية ويفت���رض ان تقوم 
بدراسة املوضوع ومحاولة 
ايجاد احللول للمشاكل قبل 

طرح املشرع.
٭ األمني العام: االقتراح املقدم 
من العضو د.حسن كمال بشأن 
تخصي���ص مواق���ع جديدة 
الوقود  وزيادة عدد محطات 
في املناطق السكنية القائمة 
ذات الكثاف���ة العالية باملدن 
اجلديدة ومناطق الشاليهات 

واملزارع.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

التالي.
٭ أوال: املوافقة على االقتراح 
املقدم من العضو د.حسن كمال 
بشأن تخصيص مواقع جديدة 

الدائ���ري  اخلراف���ي عل���ى 
السادس.

٭ يوافق املجلس على اطالق 
اسم املرحوم جاسم اخلرافي 

على الدائري السادس.
٭ األم���ني العام: طلب وزارة 
العامة عمل مواقف  االشغال 
سطحية فوق وسفلتة الساحة 
اخلارجية القريبة من محطة 
الزور اجلنوبية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير املياه.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

الطلب.
٭ األمني العام: طلب الشركة 
الكويتي���ة لنف���ط اخللي���ج 
تخصيص مسار خلط انابيب 

نفط وغاز.
٭ لنقل حص���ة الكويت من 
النفط والغاز من منطقة الزور 

الى حقل برقان.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

الطلب.
٭ األمني العام: اقتراح العضو 
يوسف الغريب انشاء مسلخ 

في منطقة الوفرة الزراعية.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

االقتراح.
٭ األمني العام: اقتراح العضو 
يوسف الغريب بشأن توسعة 
جزء من طريق امللك فهد بن 
عبدالعزيز السريع املمتد من 
جسر اجلليعة وحتى مركز 

النويصيب البري.
٭ احيط املجلس علما.

٭ األمني العام: خطة التنمية 
العمرانية للمنطقة االقليمية 

اجلنوبية »األولى«.
٭ عب���داهلل الكن���دري: هذا 
املشروع مهم وحيوي ويخص 
املنطقة اجلنوبية ولذلك البلدية 
وضعت األم���ر حيز التنفيذ 
من خالل اجناز هذا املشروع 
الى  وامتنى احالة املوضوع 
اللجنة الفنية ملناقش���ته مع 

اجلهات املختصة.
٭ مانع العجمي: اجزاء كبيرة 
من املشروع مت اقرارها سابقا 
م���ن املجلس البلدي س���واء 
احملطات الكهربائية أو اخلدمة 

االسكانية.
٭ حسن كمال: هذا املشروع 
يفترض ان يعرض في اللجنة 

الفنية.
٭ مانع العجمي: املشروع مت 
اقراره سابقا واجلديد طلب 

ضم مزارع خارج التنظيم.

٭ افتتح رئيس املجلس البلدي 
مهلهل اخلالد اجللسة الساعة 

12.5 ظهرا.

تأبين

٭ حسن كمال: تأبني شهداء 
اثر احل���ادث األليم  الكويت 
الذي تعرض له اخواننا في 
مسجد اإلمام الصادق ونشيد 
بحكمة صاحب السمو األمير 
منذ بداية احلادث ومحاولته 
القضاء على هذه القضية من 
خالل متاس���ك ابناء الشعب 

الكويتي الواحد.
الفضالة: رحم اهلل  ٭ أحمد 
شهداء الوطن ونسأله الشفاء 

العاجل للجرحى.
٭ ووافق املجلس على الوقوف 
دقيقة ح���دادا عل���ى ارواح 

الشهداء.
٭ أسامة العتيبي: رحم اهلل 
الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل 
للمصابني، ايضا بخصوص 
الثال���ث للمختبر  التمدي���د 
املركزي يحت���اج الى موافقة 
ال���وزراء وال يجوز  مجلس 

التسويف في املوضوع.
٭ فهد الصانع فقدت الكويت 
االس���بوع املاضي احد ابناء 
الكوي���ت الب���ررة وهو العم 
العدس���اني وقد  عبدالعزيز 
تقلد العديد من املناصب وهو 
غني عن التعريف ويستحق 
منا ان نطلق اسمه على احد 

الشوارع.
٭ األمني العام: كتاب بش���أن 
املخالفات والتجاوزات مبناطق 

السكن اخلاص.
٭ فهد الصانع: التقرير وصل 
فقط م���ن محافظتي حولي 
التشديد  واالحمدي ونتمنى 
على تفعيل القانون ولوائح 
الغرامات  ان  البناء خاص���ة 
املوجودة لم تطبق على ارض 
الواقع لذلك الرد ركيك وال بد 

من احالة املوضوع للوزير.
العجم���ي: امتنى  ٭ مان���ع 
ان العني التي ترى الس���كن 
اخلاص تالحظ ايضا السكن 
والتج���اري  االس���تثماري 
والصناع���ي ولذلك ليس من 
حق البلدية والكهرباء ايضا 
قطع التيار الكهربائي ولذلك ال 
بد من اقرار التشريعات الالزمة 

دون اي ضرر للمواطن.
٭ مشعل اجلوسري: تطبيق 
القان���ون ال بد ان يكون على 

الكبير قبل الصغير.
٭ محم���د املعج���ل: اش���كر 
البلدي���ة على اجراءاتها التي 
قامت به���ا وبخصوص قطع 
التيار الكهربائي فهناك مادة 
ال بد ان يتم تعديلها وتقدمت 
باقتراح في هذا الشأن بحيث 
التيار  نسمح للبلدية بقطع 

الكهربائي.
٭ األمني العام: اعتراض الوزير 
ارتداد شارع اخلدمة  تعديل 

الى 1.5 بدال من مترين.
املادة 14  العجم���ي:  ٭ مانع 
صريحة وال ميك���ن جتزئة 
القرار ولذلك اس���تغرب من 
رفض الوزير رغم انه اعطى 
وعدا باملوافقة على املوضوع 
واطل���ب احالة املوضوع الى 

ادارة الفتوى والتشريع.
٭ يوافق املجلس على احالة 
الكت���اب ال���ى ادارة الفتوى 

والتشريع.
٭ األمني العام: كتاب بش���أن 
اطالق اس���م املرحوم جاسم 

رئيس واعضاء املجلس البلدي خالل اجللسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       )قاسم باشا(

إنشاء مواقف متعددة األدوار في العاصمة 6 أعضاء يقترحون السماح للقطاع اخلاص بدخول مزاد بيع اإلطارات املستعملة
قدم 6 أعضاء اقتراحا بإلزام البلدية 

بفتح الباب للقطاع اخلاص إلجراء 
مزايدة لبيع اإلطارات التالفة مبنطقة 

ارحية.
وقال األعضاء د.حسن كمال وم.علي 
املوسى ومحمد املعجل وفهد الصانع 

ود.منصور اخلرينج وعبداهلل الكندري 
في اقتراحهم:

نظرا للتوسع العمراني في املناطق 
احمليطة مبنطقة ارحية، فقد أصبحت 

هذه املنطقة قريبة من املناطق السكنية، 
واألكثر من ذلك صدر قرار املجلس 

البلدي رقم )م ب/د و/180 /14/ 2014( 
اخلاص بتخصيص موقع اسكاني جنوب 

مدينة سعد العبداهلل بتاريخ 2014/7/14 
ولسرعة التخلص من اإلطارات ولتهيئة 

املنطقة للتخطيط العمراني.
وقد صدر قرار املجلس البلدي رقم 

)م ب/ ب4/ 302/ 17/ 2012( بتخصيص 

منطقة ارحية للبلدية، وقد قضت الفقرة 
)ج( من البند الرابع على طرح مناقصات 
للقيام بأعمال تقطيع وجتميع وتغليف 

اإلطارات كحل على املدى القصير، 
وذلك حلني تشغيل املصانع إلعادة 

تدوير اإلطارات، كما استعرضت اللجنة 
املكلفة للقيام باختصاصات املجلس 

البلدي بتخصيص موقع مؤقت لتجميع 
اإلطارات املستعملة في منطقة ارحية 
جنوب البالد في 2013/9/23، كما أكد 

ذلك القرار هو قرار مجلس الوزراء رقم 
946 الصادر بتاريخ 2012/9/10 بهذا 

الشأن.
كما ان كتاب الهيئة العامة للبيئة 

واملرسل للبلدية بتاريخ 2010/4/4 أكد ان 
ردم نفايات االطارات أو تخزينها تسبب 

مشكلة بيئية.
كما انه صدرت توصية من جلنة شؤون 

البيئة رقم 2014/5 بضرورة فتح باب 

تأهيل شركات )القطاع اخلاص( بدخول 
مزاد بيع اإلطارات املستعملة املجمعة 

مبنطقة ارحية.
ولتسهيل مهمة البلدية وتنفيذ القرارات 
الصادرة من املجلس البلدي والتوصيات 
بضرورة تأهيل القطاع اخلاص بدخول 

املزاد لبيع اإلطارات املستعملة وذلك 
للتخلص منها وحتى تتمكن أجهزة 

الدولة من تنفيذ قرار املجلس البلدي 
رقم )م ب/ د و/ 180/ 14/ 2014( اخلاص 

بإنشاء منطقة سكنية.
لذلك نقترح: بإلزام البلدية بفتح باب 

التأهيل للشركات )القطاع اخلاص( 
بدخول مزاد بيع اإلطارات املستعملة 

املجمعة مبنطقة ارحية وإعطاء الشركات 
احمللية واخلليجية حق الدخول لهذا 
املزاد على ان يتم فتح الباب ألكثر 

من شركة لسرعة التخلص من تلك 
اإلطارات.

قّدم العضو د.حسن كمال اقتراحا ببناء مواقف السيارات 
املتعددة األدوار بالعاصمة. وتضمن االقتراح التالي: تفاقمت 

مشكلة الزحمة املرورية في الكويت بصورة لم نشهدها من قبل 
وباألخص في األعوام القليلة املاضية، ومن ضمن العوامل املؤثرة 

كثيرا في هذا الزحام املروري وباألخص داخل العاصمة مشكلة 
عدم توافر مواقف السيارات وحتى نهاية عام 2009، كان هناك 

اقبال ومشاركة من القطاع اخلاص والدولة لبناء مواقف السيارات، 
وكانت هناك طلبات كثيرة في القطاع اخلاص تقدم الى بلدية 

الكويت للدراسة، مباشرة أو عن طريق وزارة املالية. وحاليا ال 
توجد تقريبا طلبات للقطاع اخلاص لبناء املواقف املتعددة األدوار 

سواء مباشرة أو عن طريق وزارة املالية واالعتماد على الدولة 
في بناء املواقف، وذلك بدءا من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 

2009/206 في شأن تنظيم أعمال البناء، وعليه فمن الضروري 
إعادة تقييم وحتديد أسباب عزوف القطاع اخلاص لبناء مواقف 

السيارات وباألخص في العاصمة وأثره على الزحمة املرورية 
واملشاريع املستقبلية فيها. لذا اقترح: تشكيل جلنة مشتركة من 
املختصني في بلدية الكويت بالتعاون مع املجلس البلدي لتحديث 

وتطوير القرار الوزاري املذكور أعاله وتقدمي املقترحات املعدلة 
لتحفيز القطاع اخلاص ومبا يتالءم مع املصلحة العامة.


