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اقترح نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع 
اطالق اسم محمد مال صالح املال على احد الشوارع، 

وقال الشايع في اقتراحه: 
حرص���ا منا على تكرمي رجاالت الكويت وابنائها 
املخلصني الذين قدموا خدم���ات جليلة لهذا الوطن 
العزيز، اتقدم اليكم باقتراح الطالق اسم العم محمد 

مال صالح املال على احد شوارع الكويت.

الشايع إلطالق اسم محمد مال صالح على أحد الشوارع

الصبيح:  رسالة إلي الجميع بأن الكويت ال تنسى أبناءها  المخلصين

األمير يكرّم روّاد وقيادات العمل البلدي في العيد الـ 80 إلنشاء »البلدية«
تحتفل بلدية الكويت اليوم 
بذك���رى م���رور 80 عاما على 
انشائها وتكرم روادها األوائل 
وذلك برعاية صاحب الس���مو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
وبهذه المناسبة قال المدير 
الكويت ورئيس  العام لبلدية 
اللجنة المنظمة الحتفال البلدية 
بمرور 80 عاما على انش���ائها 
م.أحمد الصبي���ح ان التكريم 
األمي���ري الذي س���يحظى به 
رواد وقي���ادات العمل البلدي 
على امتداد مسيرته يأتي كلفتة 
سامية من لدن صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد.
وأضاف الصبيح في تصريح 
صحافي أمس بمناسبة االحتفال 
الذي س���يقام اليوم ان تكريم 
صاحب الس���مو األمير وسام 
تقدي���ر رفيع للغاي���ة وقالدة 
يطوق بها سموه رقاب العاملين 
في البلدية بدءا بالوزير والمدير 
العام ومرورا بجميع المسؤولين 

وانتهاء بكل الموظفين.
وقال الصبيح ان مس���يرة 
العمل البلدي في الكويت تتميز 
عن مثيالتها في كثير من الدول 
اذ كانت البلدية هي الوعاء االول 
الديموقراطية  الذي استوعب 
ومنها انطلقت مسيرتها اذ كانت 
اول مؤسسة كويتية معتبرة 
ويقع عل���ى عاتقها الكثير من 

االعباء والمهام.
وأوضح ان كل الذين تولوا 
البلدية طوال مسيرتها  قيادة 
س���واء كانوا رؤس���اء لها او 
للمجالس البلدية او وزراء في 

الحقبة التي تلت حقبة الجمع 
بين رئاس���ة المجلس البلدي 
والجه���از التنفي���ذي للبلدية 
او مديرين عامي���ن بذلوا من 
الجه���د المخلص ومن العطاء 
الكبير الذي يستحقون التكريم 
له ممثال ب���رأس الدولة وقائد 

مسيرتها.
وقال الصبيح ان للتكريم من 
المعاني والدالالت الشيء الكثير 
كما انه رسالة الى الجميع بأن 
الكويت ال تنسى اطالقا ابنائها 
المخلصين الذين اجتهدوا في 
العطاء من اجل اعالء شأن بلدهم 
كما انه تحفيز لهم وس���واعد 
العاملين في شتى مؤسسات 
الدولة ودافع���ا لهم لمزيد من 
العط���اء والعمل الدؤوب.وأكد 
الصبي���ح انته���اء البلدية من 
استعداداتها الستضافة مؤتمر 
العمل البلدي الخليجي الخامس 
ابريل  الذي س���ينطلق في 18 
الجاري، مضيف���ا »اننا نعلق 
اآلمال على ان يحقق هذا المؤتمر 
بما سيصدر من توصيات نقلة 
نوعية في مسيرة العمل البلدي 
الخليجي خصوصا انه يتضمن 
الكثير من اوراق العمل المهمة 
الت���ي تس���تهدف تطوير هذا 
العمل والدفع به واالس���تفادة 

منه وتعزيز مسيرته«.
ويعد تاريخ البلدية جزءا من 
تاريخ المؤسسات في الكويت 
اذ تعود نشأتها الى عام 1930 
حيث قدم الش���يخ يوسف بن 
عيسى القناعي اقتراحا للشيخ 
أحمد الجابر الصباح رحمهما 

اهلل بعد أن قام بزيارة للبحرين 
اطلع خاللها على نظام البلدية 
هناك وأعجبه ووافق الش���يخ 
احم���د الجاب���ر عل���ى الفكرة 
فمارس الكويتيون اول تجربة 
انتخابية اختاروا خاللها مجلسا 

للبلدية.
البلدية  وتمثلت اهتمامات 
بالصحة وأمور المجتمع وفي 
س���نة 1931 ص���در أول قانون 
لبلدي���ة الكويت وح���دد عدد 
أعض���اء المجلس ب� 12 عضوا 
ورئيس من األس���رة الحاكمة 

يعين من قبل حاكم البالد.
البل���دي  المجل���س  وكان 
المنتخب يشرف على تنظيف 
الب���الد وتجميله���ا على غرار 
المجالس البلدية وكانت تجبى 
األم���وال م���ن الضرائب على 
القادم���ة عن طريق  الواردات 
البحر بمقدار 0.5%  من اصل ثمن 
كل بضاعة قادمة الى الكويت 
الرس���م الجمركي  الى  اضافة 
المعتاد والبالغ مقداره 4% الذي 

كان يحصل للحكومة.
البلدي  المجلس  وتش���كل 
بعد اجراء االنتخابات عام 1932 
من كل من يوس���ف بن عيسى 
القناع���ي ومش���عان الخضير 
الخالد وسليمان خالد العدساني 
وعلي السيد سليمان ومحمد 
احمد الغانم ونصف يوس���ف 
النصف وزيد سيد محمد وأحمد 
معرفي وحمد الداود المرزوق 
ومرزوق الداود البدر ومشاري 
حسين البدر ويوسف الصالح 
الحميض���ي وانتخب األعضاء 

س���ليمان العدس���اني مدي���را 
للبلدية وأسندت رئاسة الشرف 
الى الش���يخ عب���داهلل الجابر 

الصباح.
وكان الجهاز االداري للبلدية 
يتكون من المدير وكاتب االدارة 
المحصلين  وعدد محدود من 
وعم���ال تنظي���ف االس���واق 
والح���راس وانحصرت اهداف 
البلدية منذ نشأتها في النظافة 
والمراقبة وتحصيل الرسوم ثم 
تطور الجهاز ليضم كاتبا لمسك 
المحصلين  الدفاتر ومحاسبة 
ث���م ناظرا للمراقبي���ن وأمينا 
للمس���تودعات وعددا آخر من 
المراقبين لل���دواب والعربات 
ومراقبين لألسواق والذبح في 
الساحل ومناطق الشرق والقبلة 
الجدي���دة والمرقاب  والمحال 
وللموازين في الفرضة والساحل 
وسوق الصفاة وسوق الخضرة 

وسوق السمك.

وضم ايضا مراقبا للمناطق 
الخارجية مثل حولي والنقرة 
اضافة ال���ى المزيد من العمال 
التطور عين  والكناسين ومع 
مراق���ب للفنط���اس ورئيس 
الكت���اب وكات���ب للرخص ثم 
عين مساعد لمراقب االراضي 
وكانت مهمة هؤالء المراقبين 
تنفيذ قانون البلدية الذي يمنع 
التخطيط والبناء  اي فرد من 
البلدية وكان  اال بعد مراجعة 
التعيين في الوظائف يتم عن 
طريق االدارة اما الرواتب فكانت 

ضئيلة جدا.
وللبلدي���ة من���ذ نش���أتها 
شخصية اعتبارية لها سلطتها 
وقوانينها ونظمها التي تطبق 
على جمي���ع المواطنين حيث 
كان���ت مؤسس���ة تتفاعل مع 
المجتم���ع وتلب���ي حاجات���ه 
ومطالبه وكان المجلس البلدي 
يقوم بدور التخطيط والتنظيم 

والتوجيه والرقابة ويقوم مدير 
البلدي���ة والجه���از التنفيذي 
بانجاز العمل ومع األيام تطور 
هذا الجهاز التنفيذي ليتماشى 
مع التطور الذي شهدته البالد 
واتسع ليتجاوب مع االزدياد 
المستمر في حاجات المجتمع 

والتوسع في أهداف البلدية.
الثالثينيات  وقبل نهاي���ة 
الماض���ي ظهرت  الق���رن  من 
وظيفة مدير البلدية ووظائف 
أخرى متصل���ة بها وتطورت 
العديد  البلدية لتش���مل  مهام 
من الخدم���ات واألمور الفنية 
وحددت في ذلك الوقت الشروط 
األساس���ية للترشح لعضوية 
المجلس البلدي ونظمت عملية 
التصوي���ت حيث حددت فترة 
االنتخاب���ات ب���� 12 يوما وقد 
وضع الشيخ احمد الجابر حاكم 
الكويت كل ثقله لتسهيل قيام 

البلدية بواجبها.
وفي ع���ام 1938 تم انتخاب 
المجلس التشريعي الذي استمر 
ستة اش���هر فقط حيث أصبح 
هذا المجلس مهيمنا مع مختلف 
مجالس الخدمات ومنها المجلس 
البلدي ال���ذي قلت صالحياته 
وأصبح بعض أعضائه أعضاء 
في المجلس التشريعي ودون 
الجمع بين العضويتين وكان 
مجلس 1938 هو المرجع األخير 

لقرارات المجلس البلدي.
ومنذ عام 1940 ظهر الجهاز 
التنفيذي للبلدية وتطور الجهاز 
االداري وظهرت وظائف جديدة 
في بلدية الكويت ومنها رئيس 

الكت���اب ونائب المدير وهيئة 
للكش���ف على البيوت ورقابة 
دفاتر الحس���ابات والرس���وم 
والضرائب كما تطورت رواتب 
الموظفي���ن وش���كلت في عام 
1947 لجن���ة للنظر في جداول 

الرواتب.
وفي عام 1950 تولى الشيخ 
السالم الصباح حكم  عبداهلل 
النفط  الب���الد وارتفع دخ���ل 
البناء  الدول���ة نحو  واتجهت 
العمراني والقانوني واإلداري 
حيث تم تأس���يس العديد من 
التي تأخ���ذ على  المجال���س 
عاتقها تطوير الكويت وتنفيذ 
البرامج العمرانية واالجتماعية 

واالقتصادية والعمل.
وص���درت مجموع���ة من 
القوانين المنظمة للعمل البلدي 
منها قانون س���نة 1954 الذي 
أعط���ى البلدي���ة اهمية كبرى 
ونظم العمل االداري والفني فيها 
وقد أصبحت البلدية وفقا لهذا 
القانون شخصية حكيمة ذات 
استقالل مالي وظهرت وظيفة 
رئيس البلدية وظهرت وظيفة 
الجهاز التنفيذي والدائرة الفنية 
الفترة لجان  وظهرت في تلك 
الصالح البلدية مثل لجنة 1954 
برئاس���ة الش���يخ فهد السالم 
الصباح ولجنة 1955 برئاسة 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح االحمد الجابر الصباح 
وفي أواخ���ر الخمس���ينيات 

تقلصت مهام البلدية.
وفي عام 1960 صدر قانون 
البلدية حيث استعادت البلدية 

بعض اختصاصاتها وحددت 
مه���ام البلدية وفق���ا للقانون 
الفترة وكانت  لتناس���ب تلك 
الكويت خاللها تستعد العالن 
استقاللها بعد صدور الدستور 
1962 وال���ذي زاد عدد اعضاء 
المجلس البلدي الى 14 عضوا 
وفي ع���ام 1963 حلت اللجنة 
المركزي���ة بدال م���ن المجلس 
ال���ذي الحق بمجلس  البلدي 

الوزراء في تلك الفترة.
ونصت الم���ادة الثانية من 
قان���ون البلدية لس���نة 1960 
عل���ى ان تعم���ل البلدية على 
تقدم الكويت عمرانيا وصحيا 
المدينة  عن طري���ق تنظي���م 
وتجميلها ووقاية الصحة العامة 
وتأمين سالمة المواد الغذائية 
والمحافظة على الراحة العامة 
في المساكن والطرقات واتخاذ 
ما ي���ؤدي الى تق���دم الكويت 

ورفاهية سكانها.
واس���تمرت البلدي���ة ف���ي 
تطورها حتى اصدر أمير الكويت 
المغفور له الشيخ صباح السالم 
الصباح القانون رقم 15 لسنة 
1973 في ش���أن بلدية الكويت 
والذي جاء ف���ي مادته االولى 
أن بلدية الكويت ذات شخصية 
معنوية عامة تلحق بمجلس 
ال���وزراء ويكون مقرها مدينة 

الكويت.
وفي عام 2005 صدر القانون 
الكويت  رقم )5( بشأن بلدية 
وهو آخر قانون يصدر لتنظيم 
البلدية وتحديد اختصاصاتها 

وانتخاباتها.

 م.أحمد الصبيحد.فاضل صفر
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

جنار واأملنيوم
ت�سليح  غرف النوم - اأبواب خ�سب - األمنيوم

الأوروبي  الأثاث   - الأقفال  جميع  تركيب 
والماليزي وال�سيني - ت�سليح كنفات وطاولت 
و�ستائر لوحات  تركيب   - األمنيوم  واأدراج 

66243710
اأبــوعامـــر

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

املتحدة
23717770

اخلط الساخناملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

�ســــقــــــق لاإيـــــجــــار

66166613

�ساليهات باخلريان لاليجار
خمي�س وجمعة و�سبت

ابتداء من 140 د.ك
3غ + 2ح ا�ستمتع بجمال ال�ساطئ 

وحمام ال�سباحة واحلديقة - �سالة 

األعاب اأطفال - ال�ساليهات جديدة 

تاأثيث ملكي- هذا العر�س لليوم والغد 

فقط  �ســـارع باحلــجــز


