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لمخالفتها لوائح وأنظمة البلدية

العرادي: تحرير 1368 مخالفة وإغالق 17 محاًل 
خالل النصف األول من العام الحالي في العاصمة

وتحري���ر 47 مخالفة فيما تم 
ضبط 40 مح���ا تعمل دون 
ترخيص خال ش���هر مارس 
أثناء الجوالت التفتيشية التي 
ش���ملت 400 محل الى جانب 
إزالة 368 إعانا مخالفا وتحرير 

40 مخالفة.
بل���غ عدد  واض���اف: لقد 
المحات التي تم التفتيش عليها 
خال شهر أبريل 350 محا تم 
خاله���ا ضبط 28 تعمل دون 
ترخيص ما استدعى تحرير 
28 مخالفة ال���ى جانب إزالة 
301 إعان مخالف وأشار الى 
ان المحات التي تم التفتيش 
عليها خال ش���هر مايو 410 
محات تم خالها تحرير 26 
التي تعمل  مخالفة للمحات 
دون ترخيص الى جانب إزالة 
922 إعان���ا مخالفا فيما بلغ 
عدد المحات التي تم التفتيش 
عليها خال شهر يونيو 380 
محا تم خالها إزالة 667 إعانا 
وتحرير 26 مخالفة للمحات 
التي تم ضبطها دون ترخيص 

من البلدية.

عليها من قبل مراقبة المحات 
واإلعانات خال شهر يناير بلغ 
147 محا تم خالها ضبط 70 
محا تعمل دون ترخيص الى 
جانب إزالة 480 إعانا مخالفا 
وتحرير 70 مخالفة فيما بلغ 
عدد المحات التي تم التفتيش 
عليها خال شهر فبراير 270 
مح���ا تم خاله���ا ضبط 47 
محا تعمل دون ترخيص الى 
جانب إزالة 440 إعانا مخالفا 

م.العرادي ان ع���دد العينات 
التي ت���م ارس���الها للفحص 
المخب���ري بل���غ 758 تبي���ن 
صاحية 582 عينة فيما بلغ 
الخراف  المذبوحات من  عدد 
العربية واالسترالية والماعز 
واألبق���ار والعجول والجمال 
خال ش���هر يناي���ر 44774 
رأس���ا وإتاف 74 رأسا وبلغ 
عددها في شهر فبراير 40148 
رأسا وإتاف 92 رأسا أما عدد 
المذبوحات خال شهر مارس 
فبلغ 46916 رأسا واالتافات 

72 رأسا.
واضاف: لق���د بلغ عددها 
خال شهر أبريل 43835 رأسا 
الى جانب إتاف 31 رأسا فيما 
بلغ عدد المذبوحات خال شهر 
مايو 45404 رؤوس وإتاف 44 
رأسا أما خال شهر يونيو فبلغ 
عددها 43970 رأس���ا وإتاف 

36 رأسا.

اإلعالنات

وأوض���ح العرادي ان عدد 
التفتيش  ت���م  التي  المحات 

كشف مدير فرع بلدية محافظة 
العرادي  العاصم���ة م.محم���د 
النقاب عن تنفيذ مراقبة األغذية 
العديد من اجلوالت  واألسواق 
التفتيشية خال النصف األول 
العام احلالي والتي شملت  من 
2260 محا والتي أس���فرت عن 
حترير 1368 مخالفة واغاق 17 

محا اغاقا إداريا.
وقال الع���رادي في تصريح 
صحافي: لقد بلغ أعلى معدل من 
املخالفات التي مت حتريرها خال 
شهر مارس حيث بلغ عددها 332 
مخالفة تاه شهر فبراير بعدد 271 
مخالفة فيما جاء باملرتبة الثالثة 
شهر يناير حيث بلغ عددها 200 
مخالفة وتقاربت نسبة املخالفات 
التي مت حتريرها خال شهري 
مايو ويونيو حيث بلغ عددها 
خال مايو 196 مخالفة ويونيو 
195 مخالفة فيما جاء شهر أبريل 
بأقل معدل حيث بلغ عددها 174 

مخالفة.

758 عينة

وف���ي التفصي���ل كش���ف 

م.محمد العرادي

لجنة الشريعة تعتذر عن استقبال 
المهنئين في شهر رمضان

.. و»التحالف« يلغي غبقته الرمضانية

تقدمت اللجنة االستش����ارية العليا للعمل على 
استكمال تطبيق احكام الشريعة االسامية بالديوان 
االميري بأحر التعازي القلبية لصاحب السمو األمير 
وس����مو ولي العهد وس����مو رئيس مجلس الوزراء 
ولذوي الضحايا األبرياء وللشعب الكويتي بحادث 
اجلهراء األليم، س����ائلني املولى عز وجل ان يتغمد 
املتوفني بواسع رحمته، وان يعجل بشفاء املصابني، 
وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وان يحفظ اهلل 

الكويت وشعبها من كل مكروه.
ومبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، فإن اللجنة 
تدعو اهلل العلي القدير ان يتقبل فيه الصيام والقيام 

وصالح األعم����ال وان ميّن فيه عل����ى بلدنا باألمن 
واألمان.

وأوضح البيان ان اللجنة دأبت في كل عام على 
اقام����ة الديوانية الرمضانية الس����تقبال الزوار من 
املسؤولني في الدولة واجلمهور الكرمي وذلك رغبة في 
مد جسور التواصل وتعميقا لألواصر االجتماعية.

اال انه ونظرا حلادث اجلهراء األليم والكارثة التي 
أزعجت أهل الكويت جميعا وما ترتب عليها من فقد 
ضحايا ابرياء، وتعاطفا مع ذوي الشهداء واملصابني 
فإن اللجنة تعتذر عن اس����تقبال املهنئني بالش����هر 

الفضيل في ديوانيتها الرمضانية لهذا العام

هنأ أمني عام التحالف الوطني الدميوقراطي خالد 
الفضالة صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد 
الكويتي مبناسبة  السياسية والشعب  والقيادة 
حلول ش���هر رمضان املبارك، داعيا العلي القدير 

ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
وفي هذه املناسبة،  اكد الفضالة في تصريح 
صحافي ان الش���عب الكويتي رسم اجمل صور 

التاح���م والتكات���ف في مواجه���ة كارثة حريق 
اجلهراء.

واعل���ن الفضالة عن الغاء » التحالف« غبقته 
الرمضانية السنوية املقررة االسبوع املقبل تضامنا 
مع اس���ر ضحايا حريق اجلهراء، داعيا املولى ان 
يتغمد ارواح املتوفني منهم بواسع رحمته، وان 

يعجل شفاء املصابني ليعودوا الى اسرهم.

البغيلي يقترح إطالق اسم خالد المعصب 
على شارع المطافي بالفروانية

اقت�رح عض��و امل�ج��لس البل��دي 
احم��د البغي��لي تس����م��ية شارع 
املطافي في منطقة الفروانية باسم 

املرحوم خالد نزال املعصب.
وقال البغلي في تصريح صحافي: 
يعتبر خالد النزال املعصب، يرحمه 
اهلل، من رج����االت الكويت اليني 
ساهموا مساهمة فعالة في خدمة 
الكويت من خال مشاركته املختلفة 
في االعمال احلكومية او التطوعية 
او الش����عبية واليزال الكثير من 
املواطنني يشيدون باعماله اخليرية 
واالنسانية. واملرحوم خالد النزال 
املعصب م����ن مواليد الكويت في 

احلي القبلي سنة 1927 في بيت والده نزال املعصب القريب من مسجد 
الب����در ثم انتقل بعد ذلك الى منطقة حولي ثم الى منطقة الفروانية في 
بداية اخلمس����ينيات وهو من مؤسسي منطقة الفروانية، وفيها مسجد 
باسم مسجد نزال املعصب وال يزال قائما. وفي سنة 1959 عمل رئيس 
جلنة للمساعدات في وزارة الشؤون االجتماعية بالفروانية واثناء اطماع 
عبدالكرمي قاس����م في الكويت في الستينيات انخرط للدفاع عن الوطن 
وكان من ضمن املتطوعني في تلك الفترة ثم انتخب عضوا في مجلس 
االمة في السنوات التالية: 1963 و1967 و1975 و1981. ثم بعد ذلك اصبح 
عضوا في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية واثناء الغزو 
العراقي الغاشم للكويت 1990 كان عضوا بارزا في املؤمتر الشعبي بجدة 
وكان حريصا على تاحم املواطنني وتكاتفهم ضد االحتال وانتقل الى 

رحمة اهلل تعالى في 1999/1/15.

البريه: العمل الخيري يحظى باهتمام كبير خالل رمضان

»إحياء التراث« تطرح مشروع »إفطار 
الصائم« داخل وخارج الكويت

صرح مدير ادارة جلان الزكاة والصدقات بجمعية 
احياء التراث االسامي سليمان البريه بأن املشاريع 
اخليرية التي تطرحها جمعية احياء التراث االسامي 
قبيل واثناء ش����هر رمضان املبارك حظيت بإقبال 
طيب من أهل اخلير في الكويت، وهو تأكيد على ما 
تتميز به الكويت وشعبها اخلير من حب واقبال على 
أعمال اخلير املختلفة، وهذا األمر وان كان متأصا 
في نفوس الشعب الكويتي اال انه ينطلق ابتداء من 
القيادة الكويتية احلكيمة، وانتهاء بجميع افراد هذا 

الشعب اخلير املعطاء.
وقال: العمل اخليري داخل الكويت يحظى باهتمام 
كبير خال موسم شهر رمضان، ويتجلى ذلك واضحا 
من خال اعمال خيرية تبرز على الساحة احمللية 
مثل: اقامة والئم االفطار في مختلف مناطق الكويت 
وتوزيع املواد الغذائية من خال بعض املش����اريع 
كمشروع »اطعام الطعام« والذي مت من خاله تزويد 
األس����ر الفقيرة باحتياجاتهم الغذائية قبيل شهر 

رمضان.
اما فيما يتعلق مبشاريع اجلمعية خارج الكويت 
خال شهر رمضان املبارك فقد اوضح البريه ان من 
ابرز هذه املشاريع التي يحرص عليها اهل اخلير في 
الكويت مشروع »افطار الصائم« وهو احد املشاريع 

املوسمية الذي دأبت جمعية احياء التراث االسامي 
على طرحه س����نويا، ويش����هد اقباال كبيرا من قبل 
املواطنني ومن املتوقع ان يشهد هذا املشروع الذي 
اصبح احد الس����مات املميزة لشهر رمضان املبارك 
في الكويت اقباال اكبر في العام احلالي، خصوصا 
مع احلاجة املتزايدة للمسلمني في كل مكان ملثل هذا 
املشروع فاآلالف من املسلمني في مختلف أنحاء العالم 

يفطرون على موائد أهل الكويت يوميا.
وأضاف البريه أن جمعية احياء التراث االسامي 
وحرصا منها على دعم هذا املشروع احليوي املهم، 
وضمانا الستمراره على مدى عدة سنوات مقبلة ان 
شاء اهلل، تبنت مشروع »وقف افطار الصائم«، والذي 
ميكن من خاله ان يساهم كل شخص مساهمة دائمة 
بالتبرع في رمضان من كل عام الفطار مسلم فقير 
مببلغ 200 دينار، حيث ميكن للمتبرع انشاء وقف 
خاص به »صدقة جارية« يخصص عائده ملشروع 
»افطار الصائم«، بحيث تقوم اجلمعية بدفع قيمة 
افطار مسلم فقير طوال شهر رمضان املبارك، وذلك 

من ريع هذا الوقف.
وهناك العديد من اللجان القارية التابعة جلمعية 
احياء التراث االسامي تنفذ هذا املشروع في مناطق 

عملها.

منح موظفي »الخارجية« من أعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي وشاغلي درجات جدول المرتبات مكافأة تشجيعية

تعديل بعض البدالت بالالئحة المالية لموظفي وزارة الخارجية
جاء في جريدة »الكويت اليوم« امس قرار رقم 2 لس����نة 2009 بشأن 
تعديل بعض البدالت بالائحة املالية ملوظفي وزارة اخلارجية جاء فيه انه: 
مادة 1: يعدل كل من بدل التمثيل وبدل االغتراب وامليزة النقدية الواردة 
في اجلداول ارقام 2 و3 و6 و7 املرافقة للمرس����وم رقم 245 لسنة 2005 
املشار اليه، على النحو الوارد في اجلداول ارقام 1 و2 و3 و4 املرافقة لهذا 
القرار. مادة 2: يعمل بهذا القرار من 2009/8/1 وينشر في اجلريدة الرسمية. 
كما جاء في اجلريدة قرار رقم 3 لس����نة 2009 بشأن منح موظفي وزارة 
اخلارجية من اعضاء السلكني الديبلوماسي والقنصلي وشاغلي درجات 
جدول املرتبات العام العاملني بديوان عام الوزارة � مكافأة تشجيعية، جاء 
فيه:  مادة 1: مينح موظفو وزارة اخلارجية العاملون بديوان عام الوزارة 
من اعضاء الس����لكني الديبلوماس����ي والقنصلي وشاغلي درجات جدول 
املرتبات العام � مكافأة تش����جيعية وفقا للجدول املرفق وذلك باالضافة 

الى البدالت واملكافآت املقررة لهم.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من 2009/8/1 وينشر في اجلريدة الرسمية. 
وتكون املكافأة التشجيعية ملوظفي وزارة اخلارجية العاملني بديوان عام 
الوزارة لوظائف السلكني الديبلوماسي والقنصلي )بالدينار شهريا( كما 
يلي: س����فير 440، وزير مفوض 390، مستشار 350، سكرتير اول 295، 
سكرتير ثان 295، سكرتير ثالث 270، ملحق ديبلوماسي او ملحق قنصلي 
270، مجموعة الوظائف العامة: أ: 195، ب: 195، الدرجة االولى: 170، الدرجة 
الثانية: 145، الدرجة الثالثة: 120، الدرجة الرابعة: 120، الدرجة اخلامسة: 
100، الدرجة السادسة: 100، الدرجة الس����ابعة: 75، الدرجة الثامنة: 75، 
مجموعة الوظائف الفنية املساعدة: 50، مجموعة الوظائف املعاونة: 50.
ماحظة: تتبع املكافأة التشجيعية املرتب فتصرف كاملة او مخفضة 
تبعا له. وصدر في جريدة »الكويت اليوم« مرسوم رقم 238 لسنة 2009 
بتعديل بعض احكام املرسوم رقم 245 لسنة 2005 بالائحة املالية ملوظفي 

وزارة اخلارجية، جاء فيه:
مادة أولى

يستبدل بنص املادتني 14 و15 من املرسوم رقم 245 لسنة 2005 املشار 
اليه النصان التاليان: املادة 14: يصرف للقائم باألعمال بالنيابة في البعثات 
التمثيلية التي لم يعني لها رئيس بعثة او التي يرأسها رئيس بعثة غير 
مقي����م بدل إنابة بواقع 30% من بلد التمثيل املقرر لرئيس البعثة عاوة 

على بدل التمثيل املقرر له، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل.
املادة 15: عند خلو منصب رئيس البعثة التمثيلية املقيم او في حالة 
غيابه في اجازة او ألي سبب آخر يصرف للقائم باألعمال بالنيابة عاوة 
عل����ى بدل التمثيل املقرر له، بدل إنابة بواقع 20% من بدل التمثيل املقرر 
لرئيس البعثة، ترفع الى 30% بعد انقضاء س����تني يوما من تولي القائم 
باألعمال بالنيابة مهام رئيس البعثة، وال يستحق هذا البدل اال اذا زادت 
مدة االنابة على 7 ايام اعتبارا من اليوم التالي خللو وظيفة رئيس البعثة 

التمثيلية.
مادة ثانية

على الوزراء � كل فيما يخصه � تنفيذ هذا املرسوم، وينشر في اجلريدة 
الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بدل اغتراب للموظفين المدنيين في البعثات التمثيلية

الفئة الثانيةالفئة األولىالوظيفة بالبعثةالوظيفة

أ

موظف بعثة

14261238 ب

األولى

12871109الثانية

1139990الثالثة

970851الرابعة

اخلامسة
931822السادسة

السابعة
891762الثامنة

الميزة النقدية لموظفي السلكين عند عودتهم للعمل بالديوان العام

الفئة )بالدينار شهريا(الدرجات الديبلوماسية والقنصلية

400سفير � وزير مفوض

300مستشار � سكرتير اول

سكرتير ثان � سكرتير ثالث � ملحق 
250ديبلوماسي او ملحق قنصلي

الميزة النقدية للموظفين المدنيين عند عودتهم للعمل بالديوان العام
الفئة )بالدينار شهريا(المجموعة ـ الدرجة

مجموعة الوظائف العامة
300

الدرجة األولى فما فوق
الدرجة الثانية

250 الدرجة الثالثة
الدرجة الرابعة

مجموعة الوظائف العامة

200
الدرجة اخلامسة
الدرجة السادسة
الدرجة السابعة
الدرجة الثامنة

بدل تمثيل لموظفي السلكين في البعثات التمثيلية

الفئة الثانيةالفئة األولىالوظيفةالوظيفة

سفير فوق العادة مفوض
مندوب فوق العادة ووزير 

مفوض
أو مستشار بلقب سفير

رئيس 
بعثة

30622766

29692673وزير مفوض أو قنصل عام

قنصل درجة أولى أو قائم 
23782156باألعمال

سكرتير أول أو قنصل 
20821907درجة ثانية

وزير مفوض

موظف 
بعثة

22311993

21481911مستشار

18411643سكرتير أول

14751317سكرتير ثان أو نائب قنصل

سكرتير ثالث أو سكرتير 
13041125قنصلية

ملحق ديبلوماسي أو ملحق 
12871094قنصلي

قرارات بتنقالت قضائية
 صدر في جريدة »الكويت اليوم« مرسوم رقم 239 لسنة 

2009 بتنقات قضائية جاء فيه: 

مادة أولى

ينقل أعضاء النيابة العامة التالية أسماؤهم بالوظيفة 
املبينة قرين اسم كل منهم اعتبارا من 2009/9/1 وهم:

عماد محمد عبدالعزيز � قاض من الدرجة األولى
بدر تركي ابراهيم الوزان � قاض من الدرجة األولى

نواف مخيط املطيري � قاض من الدرجة األولى
فهد ذع���ار محماس العتيبي � ق���اض من الدرجة 

الثانية
عبداهلل يوسف عبداهلل � قاض من الدرجة الثالثة
فراج فهد حمود الزعبي � قاض من الدرجة الثالثة

عبداهلل عبداحملسن مندني � قاض من الدرجة الثالثة
خال����د عبدالعزي����ز العسعوس����ي � قاض م����ن الدرجة 

الثالثة
قتيبة ناصر داود � قاض من الدرجة الثالثة

فهيد عب����داهلل حج����رف العجمي � قاض م����ن الدرجة 
الثالثة

محمد مش����وح مبارك احلس����يني � قاض م����ن الدرجة 
الثالثة

مطلق عبداهلل مطلق املهمل � قاض من الدرجة الثالثة
خالد علي حسن محمد � قاض من الدرجة الثالثة

سيف عيد سيف اخلرينج � قاض من الدرجة الثالثة
طال م����رزوق عس����يكر املطيري � قاض م����ن الدرجة 

الثالثة
حيدر صالح عبداهلل � قاض من الدرجة الثالثة

عبداحملسن عبداهلل العجيل � قاض من الدرجة الثالثة
احمد خلف عواد الشمري � قاض من الدرجة الثالثة

بدر بن����در ضي����ف اهلل الديحاني � قاض م����ن الدرجة 
الثالثة

أحمد محمد خالد � قاض من الدرجة الثالثة

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل تنفيذ هذا املرسوم، وينشر في اجلريدة الرسمية.

1 - القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك، وهي عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل على النحو 
التايل: ■ اجلائزة الأوىل: 500 د.ك.  ■ اجلائزة الثانية: 400 د.ك. ■ اجلائزة الثالثة: 250 د.ك.

            ■ اجلائزة الرابعة: 200 د.ك.  ■ اجلائزة اخلام�شة 150 د.ك.  ■ اجلوائز من ال�شاد�شة اإىل العا�شرة: 100 د.ك.

2 - ين�شر كوبون امل�شابقة يومياً طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال، وت�شرتط اأن تكون الإجابة �شحيحة على الكوبون.
3 - تقبل الإجابات املر�شلة على الكوبونات الأ�شلية فقط.           4- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة .

5 - تكتب الإجابات بخط وا�شح ويذكر ال�شم والعنوان ورقم البطاقة ورقم الهاتف وتر�شل يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهراً 
من يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/15 على العنوان التايل: 

حمافظة العا�شمة- �س.ب: 28483 ال�شفاة - الرمز الربيدي 13145 - الكويت (امل�شابقة الثقافية).

6 - يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.
7 - حمافظة العا�شمة هي اجلهة امل�شوؤولة عن اإعداد الأ�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب 

وت�شليم اجلوائز للفائزين.

8 - يحق ال�شرتاك بهذه امل�شابقة جلميع املواطنني واملقيمني.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

بالتعاون مع جريدة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

اخرت االإجابة ال�سحيحة من بني االأجوبة الثالثة :

امل�صابقة الثقافية ملحافظة العا�صمة

لعـــام 2009

تلفون:
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كــــــــوبون اليــــــوم الأول

املغفور له ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح

املغفور له ال�سيخ �سعد العبداهلل ال�سباح

�ساحب ال�سمو حفظه اهلل ال�سيخ �سباح الأحمد ال�سباح

يف  الرائع  املثل  امل�س�ؤولة  مب�اقفهم  �سرب�ا  الك�يتيني  اإن   «

اعالء م�سلحة الك�يت ف�ق كل اعتبار « .

�س : من �ساحب هذا الق�ل املاأث�ر ؟ وما هي املنا�سبة ؟

كــــــــوبون اليــــــوم الثالث
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أحمد البغيلي


