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العازمي يستقبل16
 المهنئين اليوم

يستقبل رئيس املجلس البلدي زيد 
العازمي املهنئ���ن مبكتبه في »البلدي« 
صباح اليوم من الساعة 9 صباحا حتى 

الواحدة ظهرا.

د.فاضل صفر مترئسا اجللسة االفتتاحية

زيد العازمي متوسطا شايع الشايع وفرز الديحاني وعبدالرحمن احلميدان ود.روال دشتي وعبداهلل العنزي والزميل بداح العنزي

م.أشواق املضف وم.جنان بوشهري وم.منى بورسلي في حديث جانبي على هامش اجللسة م.أحمد املعوشرجي ود.عبدالكرمي السليممهلهل اخلالد وفرز الديحانيحوار بني م.موسى الصراف ومحمد املفرج

م.زيد العازمي مترئسا اجللسة بعد انتخابه رئيسا للمجلس

حدد عطلته الصيفية بـ 3 أشهر تبدأ من 19 الجاري حتى 19 أكتوبر المقبل

زيد العازمي رئيساً للمجلس البلدي بأغلبية 9 أصوات والشايع نائباً للرئيس

صاحب السمو وولي العهد 
ورئيس الوزراء هنأوا 
رئيس »البلدي« ونائبه

بعث صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صباح االحمد ببرقيتي تهنئة الى كل من 
زيد العازمي رئيس املجلس البلدي وشايع 
الشايع نائب رئيس املجلس البلدي، اعرب 
فيهما سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
انتخابهما ملنصبيهما، متمنيا سموه لهما 
كل التوفيق والسداد لالسهام في خدمة 
الوطن العزيز ورفع رايته. كما بعث سمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيات تهاني مماثلة.

بداح العنزي
انتخب املجلس البلدي في جلس�ته األولى امس زيد العازمي رئيس�ا بعد 
حصوله على 9 أصوات مقابل 7 أصوات ملنافسه موسى الصراف، كما فاز العضو 

شايع الشايع بنفس عدد االصوات ملنافسه أحمد املعوشرجي.
وقد افتتح وزير االش�غال العامة ووزير الدولة لش�ؤون البلدية د.فاضل صفر 
اجللس�ة بان متثيل املجلس البلدي للشعب الكويتي وتفاعل اجلهاز التنفيذي 

ميثالن سندا لدعم التنمية في البالد.
واش�ار ال�ى ان التق�دم العمران�ي يتطلب العم���ل وف��ق منهجي��ة 

راسخ��ة.
من جانبه اكد د.عبدالكرمي السليم بصفته اكبر االعضاء سنا على العمل بروح 

الفريق الواحد وفق أولويات محددة وبرنامج عمل يكون عمليا وهادفا، مشيرا الى 
ان األولويات تشمل القضية االسكانية وتوفير االراضي للسكن اخلاص وتنظيم 

املناطق.
من جهته فقد اعرب رئيس املجلس زيد العازمي عن شكره وتقديره لالعضاء، 
معتبرا ان تلك الثقة وسام على صدره لتحمل االمانة، مؤكدا ان اعضاء املجلس 
يهدفون ملصلحة الوطن واملواطن، وان يكون هاجس اجلميع مستقبل الكويت، 

خاصة ان اجلميع في قارب واحد.
وقد ش�كل املجلس جلانه، حيث فاز بعضوية جلنة العاصمة كل من محمد 

الهدية، جسار اجلسار، شايع الشايع، مهلهل اخلالد، محمد املفرج.
فيما فاز بعضوية جلنة حولي كل من م.أشواق املضف، محمد الهدية، محمد 

املفرج، مانع العجمي، مهلهل اخلالد.
كما ف�از بعضوية اللجن�ة القانونية واملالية: فرز املطي�ري، أحمد البغيلي، 
مانع العجمي، محمد الهدية، احمد املعوشرجي، فيما مت تزكية كل من اشواق 
املضف، منى بورس�لي، محمد املفرج، شايع الش�ايع، مهلهل اخلالد للجنة 

املخطط الهيكلي.
وقد أجل املجلس تشكيل جلان محافظات اجلهراء، االحمدي، مبارك الكبير 

الى ما بعد العطلة الصيفية.
وقد حدد املجلس عطلته الصيفية لتبدأ من 19 اجلاري حتى 19 اكتوبر.

وفيما يلي تفاصيل اجللسة وكلمة وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر.

تأجيل انتخاب أعضاء لجان الجهراء واألحمدي ومبارك الكبير بعد العطلة الصيفيةصفر: التقدم العمراني وتطوره في البالد يتطلبان العمل وفق منهجية راسخة

من أجواء الجلسة
افتتح وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 

البلدية د.فاضل صفر اجللسة الساعة 10.10.
تواجد كل م��ن وزير الدولة لش��ؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان، والنواب عس��كر العنزي، د.روال دشتي 
ورؤس��اء املجلس البلدي الس��ابق عبدالرحم��ن احلميدان، 

محمد الشايع وأحمد العدساني.
عن���د انتهاء الوزير صفر من كلمته طلب من كبير 
السن ترؤس اجللس���ة لتتم دعوة موسى الصراف، اال 
انه مرشح للرئاس���ة فتم الطلب من العضو عبدالكرمي 

السليم ترؤس اجللسة.
متت إع��ادة الفرز في جلنة حولي نظرا لوجود اس��م 

املرشحة جنان بوشهري مرتني.

قال وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل 
صفر: انعم اهلل علينا في الكويت 
بنعمة االميان، وحب الوطن الطيب، 
وارتوينا من القدمي، املودة واحلب 
وعرفان اجلمي����ل، وتكاتف ابناء 
الوطن ألجل الصالح العام، واضاف 
ان افتت����اح انعق����اد دور املجلس 
البلدي العاشر الذي ميثل الشعب 
الكويتي بكل ش����رائحه ووجود 
وتفاعل جهاز الدولة التنفيذي في 
البلدية واللذين ميثالن مثال اعلى 
التالحم ألبناء  لصورة من صور 
هذا الوطن الطيب، معاهدين اهلل 
جميعا باننا سنكون سندا لدعم 
التنمية احلق����ة لهذا البلد االمن، 

والى رفع املستوى العمراني.
وتابع: لقد خاضت مجالس����نا 
البلدية، جتارب عديدة، واصبح 
لدينا تراكم معرفي ورصيد هائل من 
اخلبرات في مجال اخلدمات البلدية، 
واصبحت اخلبرة التي جنيناها من 
العديد من املجالس البلدية السابقة 
مبا متلك من ادوات وآليات على قدر 
كبير م����ن الفعالية في التخطيط 
والرقاب����ة والتنفيذ للمش����اريع 
التنموية، بل اصبحت على درجة 
عالية من الشراكة مع اجهزة الدولة 
املختلفة، وهي شراكة مستهدفة 
حتى يكون للمجلس البلدي دور 
فعال في خط����ط وبرامج التنمية 
العامة. وذكر د.صفر انه ومنذ البدء، 
فاننا نش����عر بجسامة املسؤولية 
واالمانة امللقاة على عاتقنا، والتي 
تتطلب جهدا مضاعفا لتحقيق تلك 
الطموحات لتطوير مرفق من اهم 
مرافق الدولة، لعالقته املباش����رة 
مع مصالح املواطنن وخدمتهم، 
ومن خالل التجربة العملية خالل 
االعوام املنصرمة، يتبن اهمية ما 
يتطلبه االمر من نهج يحتذى الدارة 
هذا املرفق املهم لتحقيق االهداف 
املرجوة منه وتبسيطا الجراءات 
التعامل لتق����دمي افضل اخلدمات 
وحتس����ينها لتوحيد االجتاهات 
في حتقيق تلك االهداف، مؤكدين 
ان التنس����يق املس����بق وتضافر 
وتوحيد اجله����ود في االجتاهات 
الفني����ة املتخصصة بن االعضاء 
بالبلدي����ة  التنفي����ذي  واجله����از 
الذي يجعلنا نحقق اهداف  األمر 
الدولة االستراتيجية وفق ما هو 
مرسوم لها، مؤكدا ان األمر يتطلب 
البلدي واجلهاز  العضاء املجلس 
الوقت واجلهد  التنفيذي، توفير 
الكبيرين لدراسة املشاريع التنموية 

واملشاريع التنظيمية والتخطيطية 
واقراره����ا، والتي له����ا جل األثر 
على النهضة العمرانية واحلفاظ 
على البيئة وصحة االنسان فلقد 
حازت عددا من املشاريع في دورات 
املجلس البلدي السابقة على رضا 
املواطنن واملقيمن وفقا ملا متليه 
علينا التركيبة السكانية والوضع 
االقتص����ادي للبالد كاس����تجابة 

طبيعية لتلك املستجدات.
واوضح وزير البلدية ان اجلهاز 
التنفيذي ف����ي البلدية يعتبر من 
اه����م اجهزة الدول����ة واعرقها في 
مجال خدم����ة املواطن، ورمبا هو 
اجلهاز الوحيد الذي يتبع جهازين 
رقابين في آن واحد، مجلس االمة 
واملجلس البلدي، والذي يهدف الى 
حتقيق مب����دأ مركزية التخطيط 
والالمركزية في التنفيذ ملا للمبدأ 
من جوانب ايجابية يتطلبها العمل 
البلدي املستقبلي للبالد وتطويره 
واعطاءه املرونة الالزمة، وقال ملا 
كان للتق����دم العمراني وتطويره 
في الب����الد يتطل����ب العمل وفق 
منهجية علمية راس����خة، فقد بدأ 
العمل في املخطط الهيكلي املعتمد 
للدولة والذي صدور مبرسوم رقم 
البلدية  )2008/255( حيث قامت 
وفق تل����ك املعطيات على تطوير 
نظام البناء ليواكب هذه املتغيرات 
في اطار توجيه االستخدام االمثل 
لالراضي واستغاللها بالشكل الذي 
رسمت له وصدور عدد من لوائح 
العمل البلدي، معربا عن ش����كره 
العضاء املجلس السابق على كل 
اجلهود التي بذلوها القرار املخطط 
الهيكلي وكل االجنازات واملشاريع 

التي حتققت في عهده.
ق����ال د.عبدالكرمي  من جانبه 
السليم بصفته اكبر االعضاء سنا 
يشرفني ان اتقدم باسمكم ونيابة 
عن جميع اهل الكويت بالش����كر 
واالمتنان الى صاحب السمو االمير 
وس����مو ولي عهده االمن وسمو 
رئيس مجلس الوزراء مبناس����بة 
بدء اعمال املجلس البلدي العاشر 
بتاريخ الكويت، وان اتقدم بأحر 
التهاني لالعضاء الذين نالوا ثقة اهل 
الكويت واعضاء املجلس الذين نالوا 
ثقة القيادة السياسية داعيا الباري 
عز وجل ان يوفقنا جميعا للعمل 
بجد واجتهاد في س����بيل حتقيق 
رفعة الوطن وابنائه. وتابع ونحن 
في مس����تهل اعمالنا نذكر باخلير 
والوفاء جهود من سبقونا في حتمل 
املسؤولية بشرف وأمانة. وساهموا 

الس����ليم، احمد البغيلي، عبداهلل 
العنزي، منى بورسلي بالتزكية.

محمد املف����رج: ندعو إخواننا 
لتكملة اللجان، االخوان الذين لم 

يشاركوا البد ان يكملوا العدد.
موسى الصراف: نحن هنا نعمل 
في اللجان التي نرى أنفسنا فيها 
وليس لتكملة العدد ولدي الوقت 

الكافي للعمل في اللجنة الفنية.
محمد املفرج: أنا لم أحدد عضوا 

معينا.
مانع العجمي: ان����ا أؤيد كالم 
العض����و محمد املف����رج، البد من 
املش����اركة ف����ي اللج����ان وفت����ح 

املجال.
عبدالكرمي الس����ليم: أرجو من 
االخ محمد املفرج التنازل من جلنة 

العاصمة واالشتراك باجلهراء.
شايع الشايع: املتبقي 3 جلان 
والبد من مشاركة االعضاء لعضوية 

اللجان.
محم����د الهدية: البد من اعتماد 
3 اعض����اء حلن االنتهاء من بقية 

اللجان.
األم����ن العام: اعض����اء جلنة 

االحمدي.
شايع الشايع: أرى ان اي عضو 
لم يتقدم للجان ان يقدم استقالته 

من املجلس.
موس����ى الصراف: هناك جلان 
مختصة اشارك فيها ولست ملزما 

بلجان احملافظات.
املتبقية  اللجان  املفرج:  محمد 

مت تأجيلها.
عب����داهلل العن����زي: اطلب من 
االخوان املشاركة في اللجان سواء 
باجلهراء أو االحمدي دون التصنيف 
الى احملافظ����ة، ونطالب االعضاء 

بالتعاون مع املجلس.
مانع العجم����ي: نؤجل اللجان 

كلها.
عبداهلل العنزي: نحن ال نرغب 
في توصيل رسالة بتصنيف الشعب 
الكويتي ملناطق داخلية وخارجية 
وال نقبل بوجود هذا الوضع في 

املجلس.
زيد العازمي: هناك طلب بتأجيل 

انتخابات جميع اللجان.
جن����ان بوش����هري: اجلمي����ع 

متعاون.
األمن الع����ام: انتخاب أعضاء 

جلنة مبارك الكبير.
محمد املفرج: البد من التصويت 

من جديد على اللجنة.
انتخاب����ات جلان  القانون����ي: 
احملافظات ال يعاد انتخاب األعضاء 

فيها.
منى بورس����لي: تشكيل جلنة 
االحم����دي ثم التزكي����ة قبل رفع 

اجللسة.
زي����د العازمي: لدين����ا اقتراح 
بتأجيل 3 جلان محافظات اجلهراء، 

مبارك الكبير، االحمدي.
يوافق املجلس على التأجيل.

األمن الع����ام: انتخاب اعضاء 
اللجنة القانونية.

يف����وز بعضوي����ة اللجنة كل 
من فرز املطيري، احمد البغيلي، 
مانع العجمي، محمد الهدية، احمد 

املعوشرجي.
االم����ن العام: جلن����ة متابعة 

املخطط الهيكلي.
فوز كل من اش����واق املضف، 
منى بورسلي، محمد املفرج، شايع 

الشايع، مهلهل اخلالد.
االمن الع����ام: انتخاب اعضاء 

جلنة االصالح والتطوير.
متت تزكية االعضاء عبدالكرمي 
السليم، جنان بوشهري، موسى 
الص����راف، مهله����ل اخلالد، احمد 

املعوشرجي.
االم����ن العام: جلن����ة مزاولة 

املهنة
مت����ت تزكية كل من أش����واق 
املضف، عب����داهلل العنزي، محمد 

الهدية.
االم����ن العام: جلنة ش����ؤون 

البيئة.
متت تزكية كل من عبدالكرمي 
الس����ليم، جنان بوشهري، شايع 

الشايع.
االم����ن الع����ام: جلن����ة ن����زع 

امللكية.
فاز بعضوي����ة اللجنة كل من 
محمد الهدية، احمد البغيلي، محمد 

املفرج.
االم����ن الع����ام: انتخاب جلنة 

املختارين.
مت تزكية شايع الشايع، جسار 

اجلسار، محمد املفرج.
االمن العام: اختيار عضو واحد 

ملكتب املجلس.
متت تزكية مانع العجمي ملكتب 

املجلس.
زيد العازمي: االجازة الصيفية 

3 أشهر.
محمد الهدية: منذ اشهر ونحن 
في حمالت انتخابية لذلك نطلب 

ان تكون االجازة 3 اشهر.
يوافق املجل����س على حتديد 
االج����ازة الصيفية من 7/19 حتى 

.10/19

البرية واجلوية وشمولها ببرامج 
ملعاجلتها من أي آثار سلبية تفقدها 
توازنها الطبيعي، ويأتي بعد ذلك 
أهمية تفعيل وتنشيط دور القطاع 
اخلاص في تنمية مشاريع البنية 
البالد،  األساسية والعمرانية في 
وال ميكن ان نغفل دور وجتارب 
الدولة  العلمية في  البحث  مراكز 
وجامعة الكويت واجلمعيات املهنية 
في التجديد والتطوير نحو حياة 
أكثر مالءمة مع الظروف املناخية 
للكويت، فالشراكة بن هذه اجلهات 
واملجلس أصبحت ضرورية من أجل 

حتقيق تنمية مستدامة.
عبدالكرمي السليم: البند اخلاص 
بانتخاب رئيس املجلس متقدم كل 
من األعضاء زيد العازمي وموسى 

الصراف.
يف����وز العضو زي����د العازمي 
برئاسة املجلس بعد حصوله على 
9 أصوات مقابل 7 أصوات ملوسى 

الصراف.
وقال زيد العازمي: ال يسعني 
اال ان أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 
ملن منحني صوته لتولي منصب 
رئاسة املجلس البلدي وانه وسام 
على صدري وأطلب من اهلل العزيز 
القدير ان يعينني على حمل هذه 
األمانة، كما ال يسعني اال ان أشكر 
ملن لم يصوت لي من الزمالء وذلك 

للرأفة بي لتحمل األمانة.
وتابع: زمالئي أعضاء املجلس 
البلدي نح����ن في املجلس البلدي 
هدفنا الرئيسي هو مصلحة الوطن 

في وضع أسس عميقة اجلذور في 
أعمال البلدية حتت شعار املصلحة 
العامة، وان استرعى انتباهكم بأن 
الكويت حكومة وش����عبا تتطلع 
اليكم وتترقب اجنازات مجلسكم 
وكلهم امل ان تأتي على مستوى 
الطموح����ات املطلوب����ة من حيث 
التميز في األداء والتجرد ومواجهة 
التحديات املصيرية بروح ايجابية 
متفائلة مبستقبل مشرق واعد نحو 
التنمية واالزدهار، وانني على يقن 
بأننا قادرون على حتدي الصعوبات 
والعوائق وعلى حل املش����كالت 
املزمنة التي تعاني منها البالد اذا 
ما عملنا بروح الفريق الواحد ووفق 
أولويات محددة وبرنامج عمل يكون 
عملي����ا وهادفا، وأود أن أدعو من 
على هذا املنبر الى ان يقوم مكتب 
املجلس في بداية أعماله بتكليف 
اللجن����ة الفنية لوضع خطة عمل 
ترتقي الى حتقيق أهداف املجلس 

للمرحلة املقبلة.
الس����ليم: يحدون����ي  وتاب����ع 
األمل في هذا املجال ان اطلب من 
املجل����س ان يولي اهتماما خاصا 
مبراجعة وتطوير اللوائح والنظم 
البلدية املختلفة لكي تتماشى مع 
العمراني  الب����الد  نهضة وتطور 
الوقت  واالقتصادي وف����ي نفس 
البلدي����ة تنفيذها  تتيح جله����از 
حتت رقاب����ة املجلس، وان تكون 
للقضية االسكانية وتوفير األراضي 
املناطق  للسكن اخلاص وتنظيم 
املأهولة مثل مدينة الكويت األولوية 
القصوى، كذلك فالتنمية املتوازنة 
نحو تطوير مناطق وطرق سريعة 
جديدة تفرض علينا حماية البيئة 

بالدرج����ة األولى في ظ����ل قيادة 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
عهده األمن، وسمو رئيس مجلس 
الوزراء، وبعد ذلك مصلحة املواطن 
وم����ن يعيش على ه����ذه األرض 
الطيبة، معربا عن أمنياته بأن يكون 
هاجس اجلميع بغض النظر عن 
املسميات او الوظائف هو مستقبل 
الكويت ملا يعود باملنفعة العامة 

على اجلميع.
واستطرد بأن جميع األعضاء في 
املجلس البلدي في قارب واحد فإن 
أصلح أحدنا فلنشجعه وان أخطأ 

أحد ال سمح اهلل فلننصحه.
موسى الصراف: أبارك لك رئاسة 
املجلس وان نطوي صفحة ونعمل 
باجلد ويس����ود الود بن االعضاء 

ليكون خلير الوطن واملواطن.
واألمن الع����ام: انتخاب نائب 
الرئيس بن شايع الشايع واحمد 

املعوشرجي.
فوز ش����ايع الشايع بأغلبية 9 
أصوات مقاب����ل 7 أصوات ألحمد 

املعوشرجي.
األمن الع����ام: انتخاب اعضاء 
جلنة العاصمة يفوز بعضويتها كل 
من: محمد الهدية، شايع الشايع، 
محمد املفرج، جسار اجلسار، مهلهل 

اخلالد.
العام: جلن����ة محافظة  االمن 

حولي.
فوز كل من: اش����واق املضف، 
محم����د الهدي����ة، محم����د املفرج، 
العجمي، مهله����ل اخلالد،  مان����ع 

بعضويتها.
الفروانية،  العام: جلنة  االمن 
فوز كل من فرز املطيري، عبدالكرمي 

)فريال حماد(محمد الشايع وعسكر العنزي وروضان الروضان وعبدالرحمن احلميدان وأحمد العدساني يتابعون اجللسة االفتتاحية


