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اعداد: بداح العنزي

طلب نائب املدير العام لشؤون بلديتي حولي ومبارك 
الكبير أسامة الدعيج مديري األفرع في احملافظتني بتقارير 
ش���هرية توضح مدى قيام اجله���ات املتعاقدة مع البلدية 
والتي تدخل ضمن نطاق ف���رع بلدية احملافظتني بتنفيذ 
التزاماته���ا التعاقدية من حيث توفي���ر العمالة واملعدات 
واآللي���ات والتجهيزات الالزمة واإلج���راءات التي اتخذت 

حيال املخالفات في حال وجودها.

الدعيج يطلب تقارير عن النظافة

تكرمي داود مساعد الصالح تكرمي محمد عيد النصار

1- املغفور له الش����يخ عبداهلل 
اجلابر الصباح

2- املغفور له الش����يخ حمود 
اجلابر الصباح

3- املغف����ور له الش����يخ احمد 
اجلابر الصباح

4- املغفور له الشيخ عبداهلل 
السالم الصباح

5- املغفور له الشيخ فهد السالم 
الصباح

6- سمو الش����يخ سالم العلي 
الصباح

7- املغفور له عبدالعزيز حسني 
مال حسني

8- املغفور له عبداللطيف محمد 
ثنيان الغامن

9- محمد يوسف العدساني
10- يوس����ف الس����يد هاش����م 

الرفاعي
11- املغفور له بدر يوسف بن 

عيسى
12-عبدالعزيز العدساني
13- داود مساعد الصالح

14-راشد عبدالعزيز الراشد
15- عبدالرحمن خالد الغنيم

عبداحملس����ن  محم����د   -16
الرفاعي

17- فهد عبداهلل احلساوي
18- ابراهيم ماجد الشاهني

19- ضاري عب����داهلل العثمان 
الراشد

20- محمد ابراهيم الشايع

ابراهي����م  عبدالرحم����ن   -21
احلوطي

22- عبدالعزيز دخيل الدخيل
23- ناصر عبداهلل الروضان
24- محمد ضيف اهلل شرار
25- احمد محمد العدساني

عبدالعزي����ز  روض����ان   -26
الروضان

27- عبدالرحم����ن عب����داهلل 
الدعيج

28- احمد باقر
29-عبداهلل سعود احمليلبي

30- موسى الصراف
31- عبدالرحمن احلميدان

32- زيد عايش العازمي
33 - املغف����ور ل����ه س����ليمان 

العدساني
34- املغفور له نصف النصف

35- املغف����ور ل����ه عبدالوهاب 
القطامي

ل����ه س����لطان  36- املغف����ور 
الكليب

ل����ه عب����داهلل  37- املغف����ور 
عبداللطيف العثمان

ل����ه عب����داهلل  38- املغف����ور 
عبدالرحمن العسعوسي

39- املغف����ور ل����ه حمد صالح 
احلميضي

40- املغف����ور ل����ه عبداحلميد 
عبدالعزيز الصانع

41-املغفور له عبداهلل عبدالعزيز 
السدحان

42- املغفور له عبداهلل صالح 
الفالح

43- املغفور له محمد عيس����ى 
العصفور

44- املغفور له يوسف محمد 
الشايع

45- جاسم خالد املرزوق
46- املغفور له حامد عبدالسالم 

الشعيب
47- محمد صقر املعوشرجي

48- راش����د عب����داهلل عثمان 
الراشد

49- املغف����ور ل����ه بدر س����يد 
عبدالوهاب الرفاعي

50- محمد عيد النصار
51- احمد حمد الصبيح

أسماء المكرمين:

سعاد احلميضي تتسلم درعا تذكارية من سمو األمير في تكرمي املغفور له حمد صالح احلميضي

سمو ولي العهد لدى وصوله إلى االحتفال وفي استقباله الوزير صفر صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يسلم درعاً تذكارية للشيخ أحمد احلمود لتكرمي الراحل الشيخ حمود اجلابر الصباح

تكرمي الشيخ فهد سالم العلي نيابة عن سمو الشيخ سالم العلي تكرمي م. ابراهيم ماجد الشاهني

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وكبار الشيوخ ورجاالت الدولة يتقدمون صفوف احملتفلني

األمير يرعى احتفال بلدية الكويت بمرور 80 عاماً على إنشائها

تفضل صاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد أمس فشمل برعايته 
وحضوره االحتفال مبرور 80 عاما على إنشاء بلدية الكويت.

وحضر احلفل س���مو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد، ورئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي، وس���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
ولفيف كبير من الش���يوخ والوزراء والس���فراء والنواب وأعضاء املجلس 
البلدي وقيادات مختلفة في الدولة، إضافة إلى القياديني في البلدية احتفال 
البلدي���ة الثمانينية لتكرمي قيادات البلدي���ة واملجلس البلدي األحياء منهم 
واألموات تقديرا لدورهم الريادي واملهني في نهضة البالد على كل االصعدة 

واملجاالت البلدية.
وأكد وزير االش����غال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر في كلمة 
ألقاها في االحتفال ان تفضل صاحب الس����مو األمير بتكرمي الرواد الذين قدموا 
عطاءات جليلة للوطن من خالل عملهم في قيادة العمل البلدي لفتة كرمية من 
س����موه تعبر عن تقدير الكويت ألبنائها الذين ساهموا في نهضتها عبر تاريخ 

مؤسسة عريقة هي بلدية الكويت.
واعتبر الوزير صفر ان تكرمي هذه الكوكبة من القيادات التاريخية للبلدية 
يعد تكرميا لكل العاملني فيها وش����هادة كرمية باهتمام صاحب الس����مو األمير 

بالعمل البلدي والعمل على االرتقاء به بتشجيع ودعم قياداته والعاملني به.
وقال ان كل شخصية مكرمة من هذه القيادات متثل خبرات وجتارب أجيال 
الكويت املتعاقبة الذين قدموا عطاءات جليلة للوطن مبن فيهم من توفاه اهلل 

من هذه القيادات.
وذكر صفر ان البلدية أنشئت في ابريل من عام 1930 في عهد املغفور له الشيخ 
احمد اجلابر الصباح، السيما أنها كانت اول مؤسسة نظامية تنشأ في الكويت، 
باعتبارها حكومة مصغرة تعنى بكل ش����ؤون الدولة.. كأول مؤسسة نظامية 
تأسست بإرادة شعبية لتنظيم أمور الدولة على الرغم من محدودية االمكانات 
سعيا للتطوير والتنمية واالبداع املجتمعي خللق ظروف أفضل لألجيال التي 

حلقت ذلك اجليل املكافح فكانت حكومة مصغرة يرأسها حاكم البالد.
وتابع ان البلدية تعد اعرق مؤسسة مدنية حكومية في الكويت أنشئت وفق 
نظم االدارة املدنية احلديثة ملؤسسات الدولة، وهي تقوم بدور مهم في املجتمع، 
حيث تتولى العديد من املهام التي متس احتياجات املواطن واملقيم في البالد.

واضاف صفر أن البلدية مرت في مراحل مختلفة تنظيمية وتشريعية، اضافة 
إل����ى عملها ضمن لوائح ونظم قادة الدول����ة نحو النهضة والتطور، خصوصا 
ان االمكانات التي كانت تتوفر آنذاك كانت متواضعة ومحدودة ، مش����يرا إلى 
أنه ترأس البلدية في جناحيها التش����ريعي والتنفيذي آنذاك رجال أفاضل من 
رجاالت الكويت قدموا اجله����ود والتضحيات وأوصلوا االمانة جيال بعد جيل 
حت����ى ظهرت الكويت ف����ي مصاف الدول املتطور في تق����دمي اخلدمات لكل من 

يعيش على ارضها.
وقال صفر »نتشرف اليوم بصاحب السمو بيننا في تكرمي قياديي البلدية، 
وهذا التكرمي هو عرفان باجلميل وليس لالشخاص املوجودين معنا فقط، وإمنا 
لكل اجليل الذي عمل منذ انشاء البلدية، وان العاملني في البلدية يعاهدونك يا 
صاحب الس����مو ويعاهدون اجلميع على مواصلة املسيرة بهمة متجددة وعمل 

دؤوب من اجل خدمة البالد واملواطنني في الكويت«.
ومت عرض فيلم تس����جيلي مدته 12 دقيقة تناول مسيرة العمل البلدي عبر 
80 عاما وتطور بلدية الكويت بعنوان »80 عاما من العطاء«، واستعرض خالله 
أهم املراحل التي مرت بها البلدية بدءا من تأسيسها الى اآلن وأثر ذلك في حركة 

العمران والتقدم في البالد.
وتضمن احلفل تكرمي 51 شخصية كويتية من الشخصيات التي تولت قيادة 
البلدية من وزراء س����ابقني لش����ؤون البلدية ومديري عموم للبلدية ورؤساء 

للمجالس البلدية خالل 80 عاما من العمل البلدي في الكويت.

صاحب السمو كّرم 51 شخصية بحضور سمو ولي العهد ورئيس مجلس األمة ورئيس مجلس الوزراء والشيوخ

مدنية  مؤسس�ة  أعرق  البلدي�ة  صفر: 
حكومي�ة تقوم ب�دور مهم ف�ي المجتمع


