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المستشار الرشيد رئيسًا للمحكمة الدستورية والمرشد والشراح

وخالد سالم وبن ناجي أعضاء أصليين وبورسلي والسيف احتياطيين

ترقيات قضائية في »التمييز« و»االستئناف« و»الكلية« و»النيابة«

300 ـ 500 دينار أسبوعيًا مكافأة الخبراء واالستشاريين
في »البيئة« من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

صدر مرسوم رقم 524 لسنة 2010 في شأن تشكيل 
احملكمة الدس����تورية يتضمن اآلتي: مادة أولى: يكون 
تشكيل احملكمة الدستورية على النحو اآلتي: املستشار 
يوسف غنام الرشيد رئيسا، وكل من املستشار فيصل 

عبدالعزيز املرش����د واملستشار راش����د يعقوب الشراح 
واملستش����ار خالد س����الم علي محمد واملستشار محمد 
جاسم بن ناجي اعضاء اصليني، وكل من املستشار عادل 
ماجد بورسلي واملستشار ابراهيم عبدالرحمن السيف 

اعضاء احتياطيني.
مادة ثاني���ة: على وزير العدل تنفي���ذ هذا القرار 
وينش���ر في اجلريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 

.2010/10/1

صدر في اجلريدة الرس���مية 
مرس���وم رقم 523 لس���نة 2010 
بترقيات قضائية وجاء فيه: مادة 
أولى: يعني كل من رجال القضاء 
اآلتية أسماؤهم في الدرجة املبينة 
قرين اس���م كل منهم اعتبارا من 

2010/11/1، وهم: 
املستشار فتحي محمود محمد 
الس���يد يوس���ف � وكيل محكمة 

التمييز
املستش���ار محم���ود ابراهيم 
دس���وقي دياب � وكي���ل محكمة 

التمييز
املستشار محمدي عبداملجيد 
عب���داهلل ابراهيم � وكيل محكمة 

االستئناف
املستشار محمد عزت عبداهلل 
الدمنه���وري � وكي���ل محكم���ة 

االستئناف
مادة ثانية:  أ � يرقى إلى درجة 
مستش���ار كل من السادة اآلتية 
أسماؤهم، وذلك اعتبارا من التاريخ 

املبني قرين كل منهم وهم: 
أبوالفضل احمد هريدي خليفة 

2010/11/1 �
سعد أنور زغلول احلمادي � 

2010/12/1
عبداهلل محمد عبداهلل الصانع 

2010/12/1 �
ب � يرقى كل من رجال القضاء 
اآلتية أسماؤهم في الدرجة املبينة 

قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا 
من 2010/11/1 وهم: 

محيي الدي���ن احمد عتريس 
محمد � رئيس نيابة )أ(

هشام سمير عبداحلليم صبحي 
� رئيس نيابة )أ(

محم���د إيهاب ص���اح الدين 
عبداملنع���م احللوان���ي � رئيس 

نيابة )أ(
طه أمني طه أبو العا � رئيس 

نيابة )أ(
محمد جمال محمد سعد شاور 

� رئيس نيابة )أ(
عب���داهلل يوس���ف عب���داهلل 
القصيمي � وكيل محكمة باحملكمة 

الكلية
عصام محمد رومي الفهد � وكيل 

محكمة باحملكمة الكلية
عبدالوه���اب  عبداحملس���ن 
الطبطبائي � وكيل محكمة باحملكمة 

الكلية
حمد محمد حم���د عبدالرزاق 
املديرس � وكيل محكمة باحملكمة 

الكلية
عبداهلل عثمان عبداهلل العثمان 
� وكيل محكمة باحملكمة  الراشد 

الكلية
شبيب فهد سالم ناصر طفان 
العجمي � وكيل محكمة باحملكمة 

الكلية
ماهر ماجد البطي بوطيبان � 

وكيل محكمة باحملكمة الكلية
خالد احمد عيسى بشير � وكيل 

محكمة باحملكمة الكلية
احمد عب���داهلل محمد مبارك 
الديهان � وكيل محكمة باحملكمة 

الكلية
مبارك عدنان مبارك عبداهلل 
الرفاعي � وكيل محكمة باحملكمة 

الكلية
وليد عل���ي عب���داهلل محمد 
الكندري � وكيل محكمة باحملكمة 

الكلية
محمد علي سلمان علي ساملني � 

وكيل محكمة باحملكمة الكلية
احمد عثم���ان عبداهلل احلمد 
الضبيعي � وكيل محكمة باحملكمة 

الكلية
حمد سليمان فاح الرشيدي � 

وكيل محكمة باحملكمة الكلية
عبدالرحمن محمد س���ليمان 
اخلليفي � وكيل محكمة باحملكمة 

الكلية
عمار جاسم محمد مندني شهاب 

� وكيل محكمة باحملكمة الكلية
فهد فاضل عب���داهلل اخلليفة 
الفهد � وكي���ل محكمة باحملكمة 

الكلية
فواز س���عود فهد عبدالعزيز 
الصميط � وكيل محكمة باحملكمة 

الكلية
لؤي مهلهل احم���د النصف � 

وكيل محكمة باحملكمة الكلية
خالد فهد سالم احمد احلمدان � 

وكيل محكمة باحملكمة الكلية
محمد ه���زاع مزعل الصال � 

وكيل محكمة باحملكمة الكلية
طال نايف عبداهلل ابورمية � 

وكيل محكمة باحملكمة الكلية
س���الم عاي���ض عي���اد عناد 
الرشيدي � وكيل محكمة باحملكمة 

الكلية
فيصل محمد ابراهيم العسكري 

� وكيل محكمة باحملكمة الكلية
ج � يرقى كل من السيدين اآلتي 
اسماهما الى درجة وكيل محكمة 
باحملكمة الكلية، وذلك اعتبارا من 

2011/1/1 وهما: 
علي عبداهلل معتوق علي.

محمد مجدي س���ليم عليوه 
املسلمي.

د � يرقى كل من رجال القضاء 
اآلتية أسماؤهم في الدرجة املبينة 
قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا 

من 2010/11/1، وهم: 
محمد رضا محمد احمد رشوان 

� رئيس نيابة )ب(
إيهاب احمد عبدالعزيز احمد 

اجلنزوري � رئيس نيابة )ب(
هش���ام احمد حلم���ي محمد 

عبدالعزيز � رئيس نيابة )ب(
هشام السيد عبداملجيد املرسي 

� رئيس نيابة )ب(

هش���ام عبداحلمي���د ابراهيم 
منص���ور � ق���اض م���ن الدرجة 

األولى
احمد محمد شلبي شلبي محمد 

� رئيس نيابة )ب(
 � مدحت علي رمضان حسني 

رئيس نيابة )ب(
احمد الياس يوسف منصور � 

رئيس نيابة )ب(
امين محمود احمد احمد هدهد 

� قاض من الدرجة األولى 
فتح���ي احمد محمد عبداهلل � 

رئيس نيابة )ب(
احمد احمد الس���يد الغايش � 

قاض من الدرجة األولى
 � حسن حس���ني محمد ربيع 

رئيس نيابة )ب(
حافظ احمد محمد البنا � رئيس 

نيابة )ب(
الس���يد يحيى يوسف  يرقى 
علي ابراهيم املناعي � إلى درجة 
قاض من الدرجة األولى اعتبارا 
من 2010/11/1 على أن تكون أقدميته 
تالية للقاضي عبداهلل غنام حمدان 
اجلمهور املطيري، وسابقة على 
القاض���ي خالد عب���داهلل دعيج 

الركيبي.
مادة ثالثة: على نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل تنفيذ هذا املرسوم، 

وينشر في اجلريدة الرسمية.

من 8 سنوات � 350 دينارا.
� مؤهل جامعي او ما يعادله � 

اكثر من 18 سنة � 400 دينار.
� مؤهل جامعي او ما يعادله � 

اكثر من 14 سنة � 350 دينارا.
� مؤهل جامعي او ما يعادله � 
اكثر من 10 سنوات � 300 دينار.

م���ادة 3: تص���رف املكاف���آت 
املالية املنصوص عليها في املادة 
الائحة وذلك  الثانية من ه���ذه 
نظير اتعاب اخلبير او املستشار 
عن االس���بوع الواحد شريطة اال 
تتجاوز مدة االستعانة به شهرين 

كحد اقصى.
او  مادة 4: يستحق اخلبير 
الذي يتم االستعانة  املستشار 
به من خارج الكويت تذاكر سفر 
ذهابا وعودة من مكان التعاقد او 
االقامة والى الكويت والعكس، 
وال يستحق اخلبير او املستشار 
تذاكر س���فر لعائلت���ه في حال 

اصطحابها معه.
مادة 5 � ال يجوز للخبير او 
املستشار الذي يتم التعاقد معه 
ان يطالب بأي مبالغ مالية بخاف 
املكافأة املالية املخصصة له وايا 

كانت االسباب الداعية لذلك.
مادة 6: ال يجوز للخبير او 
املستشار الذي يتم التعاقد معه 
ان مينح اي مكافآت او مخصصات 
مالية نظير مشاركته في جلان 
او فرق عمل او ألي سبب آخر 
خاف املكافأة املالية املخصصة 
له واحمل���ددة وفقا لنص املادة 

الثانية من هذه الائحة.
مادة 7: تصرف املكافأة املالية 
للخبير او املستش���ار املتعاقد 
معه في نهاية الشهر الذي تتم 

االستعانة به.
م���ادة 8: تص���رف املكافآت 
املالية للخبراء واالستشاريني 
واملنص���وص عليه���ا في هذه 
الائحة وفقا للقوانني واللوائح 
املعمول بها في الكويت وكذلك 
القواعد املالية والسارية في ادارة 

الشؤون املالية للبيئة.

بهم في الهيئ���ة العامة للبيئة، 
وانطاقا من حرص الهيئة على 
استقطاب اخلبراء واالستشاريني 
من اصحاب اخلبرات والكفاءات 
البيئية  في املجاالت والعل���وم 
لتعزيز قدرات العاملني بالهيئة 
واكسابهم اخلبرات الازمة، وبناء 
على ما تقتضيه مصلحة العمل 

واملصلحة العامة.
اول���ى: تعتمد  ق���رر: م���ادة 
الائحة املالي���ة ملكافآت اخلبراء 
واالستش���اريني والذي���ن تت���م 
االستعانة بهم في الهيئة العامة 

للبيئة واملرافقة لهذا القرار.
مادة ثانية: تلغى اي قرارات 

سابقة صادرة في هذا الشأن.
مادة ثالثة: يبلغ هذا القرار من 
يلزم تنفيذه ويعمل به من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.
وجاء في الائحة املالية ملكافآت 
اخلبراء واالستشاريني الذين تتم 
االستعانة بهم في الهيئة العامة 

للبيئة:
مادة 1: تس���ري اح���كام هذه 
الائحة على اخلبراء واالستشاريني 
اخلارجيني والذين يتم االستعانة 
بهم ف���ي الهيئة العام���ة للبيئة 
لاستفادة من خبراتهم في املجاالت 
املختلفة مبا يكفل رفعة مستوى 

العمل واالداء بالهيئة.
مادة 2: تصرف املكافآت املالية 
للخبراء واالستشاريني الذين تتم 
االستعانة بهم وذلك تبعا لدرجاتهم 
العلمية وعدد سنوات اخلبرة لكل 

منهم وذلك على النحو التالي:
� دكتوراه او ما يعادلها � اكثر 

من 14 سنة � 500 دينار.
� دكتوراه او ما يعادلها � اكثر 

من 10 سنوات � 450 دينارا.
� دكتوراه او ما يعادلها � اكثر 

من 6 سنوات � 400 دينار.
� ماجستير او ما يعادله � اكثر 

من 16 سنة � 450 دينارا.
� ماجستير او ما يعادله � اكثر 

من 12 سنة � 400 دينار.
� ماجستير او ما يعادله � اكثر 

ادارة الهيئة العامة للبيئة، وعلى 
موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة 
للبيئة في اجتماعه رقم 6 لسنة 
2010 املنعقد بجلسة 2010/8/9 على 
الائح���ة املالية ملكافآت اخلبراء 
واالستشاريني الذين تتم االستعانة 

بعد االطاع على القانون رقم 21 
لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة 
للبيئة املع���دل بالقانون رقم 16 
لسنة 1996، وعلى قرار املجلس 
االعلى للهيئة العامة للبيئة رقم 1 
لسنة 2010 بشأن تشكيل مجلس 

ص���در ق���رار وزاري حم���ل 
رق���م 327 لس���نة 2010 بش���أن 
اعتماد الائح���ة املالية ملكافآت 
الذين  اخلبراء واالستش���اريني 
تتم االس���تعانة بهم في الهيئة 
العامة للبيئة، وجاء في القرار: 

صدور مرسوم في الجريدة الرسمية تضمن أسماء المرقين

شريطة أال تتجاوز مدة االستعانة بهم شهرين كحد أقصى

املستشار عادل بورسلي

منصور العتيبي

املستشار محمد جاسم بن ناجي املستشار راشد الشراح املستشار فيصل املرشد املستشار يوسف الرشيد

العتيبي سفيرًا للكويت في كوستاريكا
إضافة لعمله مندوبًا دائمًا في األمم المتحدة

صدر في اجلريدة الرس���مية مرس���وم رقم 525 لس���نة 2010 
لتعيني س���فير غير مقيم وجاء فيه: بعد االطاع على الدستور، 
وعلى القانون رقم 21 لس���نة 1962 بنظام السلكني الديبلوماسي 
والقنصل���ي والقوانني املعدلة له، وبناء على عرض نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

رسمنا باآلتي: 
مادة أولى: يعني منصور عياد العتيبي – املندوب الدائم للكويت 
لدى األمم املتحدة – نيويورك – باالضافة الى عمله – سفيرا لدى 

جمهورية كوستاريكا.
مادة ثانية:

على نائ���ب رئيس مجلس الوزراء ووزي���ر اخلارجية تنفيذ 
هذا املرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.

السفارة العراقية: فريق البحث الكويتي 
أدى مهمته بنجاح ودون أي حوادث

أصدرت سفارة العراق لدى الكويت بيانا قالت 
فيه: ان احدى الصحف نشرت خبرا مفاده تعرض 
فريق البحث الكويتي عن االسرى واملفقودين في 
العراق الى قصف صاروخي اثناء بحثه عن الرفات 
في مواقع قرب مطار البصرة، وتؤكد السفارة ان 
فريق البحث الكويتي قد ادى مهمته بنجاح تام ودون 
اي ح���وادث في جميع االماكن التي خطط للبحث 
فيها مع فرق بحث عراقية وأجنبية وحتت رعاية 
اللجنة الدولية للصليب االحمر، وان مواقع البحث 
عن الرفات كانت في محافظة الناصرية وليس���ت 

في محافظ���ة البصرة او قرب املطار، كما ورد في 
اخلبر املنشور، وشددت السفارة على ضرورة ان 
تراعي جميع وس���ائل االعام الدقة واملوضوعية 

والصحة في نقل االخبار.
مش���ددة على ان احلكوم���ة العراقية ولدوافع 
انسانية وتطبيقا للقرارات الدولية قد وفرت كل 
االمكانيات االمنية واللوجستية لتسهيل مهمة البحث 
عن رفات االسرى واملفقودين، وتأمل أن يوفق الفريق 
والفرق االخرى مستقبا في مهماتهم في العثور 

على الرفات كي تسكن لوعة اهلهم وذويهم.

أكدت أن الحكومة العراقية وّفرت كل اإلمكانيات األمنية واللوجستية لتسهيل المهمة

كشك الشيخ مبارك الصباح

»كشك الشيخ مبارك« معلم تراثي يوثق لحقبة 
تاريخية مهمة في مسيرة الكويت

يعد »كش���ك الش���يخ 
مبارك« اح���د اهم املعالم 
التاريخية واملباني التراثية 
الباد ويوثق حلقبة  في 
تاريخية مهمة من مسيرة 
الكوي���ت، وعه���د حاكم 
الس���ابع الشيخ  الكويت 
مبارك الكبير الذي تولى 
مقاليد احلكم بني العامني 

1896 و1915.
وقال الباحث واملؤرخ 
والكات���ب ف���ي الت���راث 
الكويتي محمد عبد الهادي 
ان  ل� »كونا« أمس  جمال 

كلمة »كشك« اصلها فارسي وتركي وتعني 
في لهجة أهل الكويت مبنى مربع الش���كل 
بدورين اثنني س���فلي مبن���ي من الطني أو 

الصخر وعلوي من اخلشب.
وأضاف ان الشيخ مبارك الصباح شيد 
آنذاك كشكني اثنني احدهما جنوبي يجلس 
فيه صباحا وآخر شمالي يجلس فيه عصرا، 
وكان الشمالي يقع في جهة املدخل الشرقي 
لسوق اخلضرة واليزال قائما حتى اآلن، بينما 
شيد الكش���ك اجلنوبي مقابل مدخل سوق 
)الغربللي( في الساحة ذاتها التي كان يطلق 
عليها آنذاك اسم )الصفاة( وسميت فيما بعد 
ساحة )الصرافني( ثم ساحة )املباركية( في 

وقتنا احلاضر.
وأوض���ح جمال أن الش���يخ مبارك كان 
يستخدم الكشك في جلساته العامة لاستماع 
الى آراء ووجهات نظر ومشكات املواطنني 
وتقدمي مختلف أوجه املساعدة لهم واحللول 

ملشكاتهم.
وذكر ان الساحة التي يطل عليها الكشك 
كانت احد اهم املواقع التجارية في الكويت 
خال بدايات حكم الش���يخ مبارك بعدما مت 
بناء األس���واق هناك وبدأ اصحاب اجلمال 
القادمني من الصحراء بالتوجه الى الساحة 
بعدما منعتهم احلكومة من التوجه الى املناخ 
غرب سوق التجار حيث اعتادوا التوجه اليه 
للتبضع الى أن بدأوا باالنتظار في س���احة 

الصفاة القدمية.
وبني جمال انه من األس���واق التي كانت 
حتيط بتلك الساحة سوق اخلضرة وسوق 
التناكة والسوق الداخلي وسوق الدهن وسوق 

التمر وس���وق اخلراريز 
وسوق املاء.

وقال ان سنوات طويلة 
مرت على كشكي الشيخ 
مب���ارك بع���د وفاته ومت 
استخدامهما لعدة أغراض 
حيث اس���تخدم الكش���ك 
اجلنوبي كمق���ر للبلدية 
القدمي  قبل بناء مقره���ا 
في الصفاة كما استخدم 
في فترة من الفترات مقرا 
للممثل التجاري السعودي 

قبل هدمه.
وذكر ان الكشك الشمالي 
اليزال قائما الى اآلن وقد مت استخدامه كمقر 
للمحكمة الشرعية عام 1934 ثم مقر للبريد 
في الفترة بني العامني 1942 و1952 ثم مكتبة 
عامة في خمسينيات القرن املاضي وبعد ذلك 
)استوديو( للتصوير في الستينيات قبل 

اغاقه لفترة طويلة الى وقتنا هذا.
وأوضح ان الدور األرضي للكشك استخدم 
كصيدلية في الفترة بني العامني 1920 و1939 

ثم افتتحت فيه عدة دكاكني بعد ذلك.
وذكر ان عددا من الشيوخ والتجار وبعض 
العائات كانوا يش���يدون اكش���اكا لهم في 
املاضي الستخدامات مختلفة كسكن خاص 
أو ديوان أو مركز خاص وأهمها كشك الشيخ 
سلمان احلمود الصباح في فريج الشيوخ 
الذي كان يضم عددا كبيرا من بيوت الشيوخ 
ومتيز بواجهته واقواسه اجلميلة املواجهة 

للبحر.
وأش���ار جمال الى أن���ه كان هناك أيضا 
كشك آخر يطل على ساحل البحر في املنطقة 
الغربية من مدينة الكويت القدمية يعود الى 
املرحوم حم���د الصقر الذي كان عبارة عن 

ديوان يستقبل فيه الرواد واألصدقاء.
وشدد على اهمية احلفاظ على هذا املعلم 
التراثي لتعريف جيل الش���باب واألجيال 
القادمة بتاريخ بلدهم والعاقة التي تربط 
اجلمهور بحكامهم وحرصهم على التشاور 
مع املواطنني في أم���ور الباد ما يتطلب 
االهتمام بهذا املعلم وبقية املعالم األخرى 
القدمية في الب���اد وترميمها لتعود كما 
كانت في املاضي رموزا معمارية وتاريخية 

للكويت.

كان يستخدمه في جلساته العامة لالستماع إلى آراء ومشكالت المواطنين

محمد جمال

جمعيـة الفـروانـيـة التعاونيــة

فتـح بـاب الرت�شـيـح 

لع�ضوية جمل�س الإدارة لعام 2011

جمل�س الإدارة

بنـــــاء علـى قــــرار جملــــ�س الإدارة بجل�ستـــه رقم 2010/12 واملنــــعقــــدة يف 2010/12/27

تعلــن جمعيــة الفروانيــة التعاونيــة عن :

اأوًل  : فتح باب الرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة لعام 2011 اعتبارًا من يوم الثالثاء املوافق 2011/1/4 

وملدة )30( ثالثـني يومــًا تنتهــي بنهايــة  دوام يــــوم  الأربعاء املوافــق 2011/2/2 وذلك لنتخاب 

ثالثة اأع�ساء بدًل من املنتهية مدة ع�سويتهم، وذلك ح�سب ال�سروط التالية:

1 - اأن يكون املر�سح بالغًا من العمر )21( اإحدى وع�سرين �سنة ميالدية كاملة اأو اأكرث .

2 - اأن يكون املر�سح قد م�سى على ع�سويته يف اجلمعية �سنة ميالدية كاملة.

3 - اأن يكون املر�سح م�ستكماًل مللف ع�سويته يف اجلمعية مع �سرورة اإح�سار امل�ستندات التالية:

اأ - البطاقة املدنية الأ�سلية.

ب - اإذن من جهة العمل للع�سكريني.

مكـــاتــب تدقيــق احل�ســابــات

ثانيًا: فتح باب قبول طلبات مراقبي احل�سابات الذين يرغبون يف القيام بتدقيق ح�سابات اجلمعية 

التي يحددها املتقدم بالظرف املختوم وت�سليمه لإدارة  لعام 2011 مت�سمنًا قيمة الأتعاب 

اجلمعية وذلك خالل الفرتة من يوم الثالثاء املوافق 2011/1/4 وملدة ثالثني يومًا تنتهي 

بنهاية دوام يوم الأربعاء املوافق 2011/2/2.

واإح�سار  ملفاتهم  ل�ستكمال  اجلمعية  مراجعة  �سرورة  العمومية  اجلمعية  اأع�ساء  على  ثالثًا: 

�سورة البطاقة املدنية اجلديدة.


