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investing primarily in GCC equities that comply with
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9.2%
1.0%
9.6%
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Kuwait
22%
UAE
15%

Industrials
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Geographical Distribution

Consumer
Staples
Financial 3%

Fund Fees per Unit
KWD
(Based on average number of units during the
period Jan-Dec 2021)

Sep-21

Fund Performance

Sector Distribution

Top 5 holdings

Aug-21

Real Estate
10%
Cash
21%

Banks
34%

Cash
21%

KSA
26%

Qatar
17%

Fund details
Initial Investment
Subsequent Investment
Subscription & Redemption
Initial Charge
Management Fee
Custodian Fee
Performance Fee
Redemption Commission
Shariah Advisory Board

1,000
1,000
Monthly
2.0%
1.50% p.a.
0.125% p.a
15% over 15% during financial year
0.5% from Net Asset Value of each unit
Legitimate Audit House Co

Asset Type
Geographic Focus
Fund Manager

Equity
GCC
Noor Finanical Investment Co.

Benchmark

S&P GCC shariah Capped Index

Launch Date
Structure

Aug 2007
Open-Ended

Number of Units

6,847,098

Past performance is not a guide to future returns. All the information contained in this document is believed to be reliable but may be inaccurate or incomplete. A full explanation of the characteristics of the investment is given in
the prospectus. Any opinions stated are honestly held but are not guaranteed. The document is meant for financial promotion and does not provide you with all the facts you need to make an informed decision about investing
and hence is not intended to constitute investment advice. The information provided should not be considered as a recommendation or solicitation to purchase, sell or hold these securities. It should also not be assumed that any
investment in these securities was or will be, profitable.

In case any complaint please call complaints unit on (965) 24645730 –97211246 or send an email to complaints@noorinvestment.com or visit us on our address.

Contact Information:
Tel: +965 181 80 80

Email: funds@noorinvestment.com

Web: www.noorinvestment.com

التاريخ1443/08/13 :هــ.

املوافق2022/03/16 :م.

المحترمون

السادة /صندوق نور اإلسالمي الخليجي

الموضوع :تقرير التدقيق الشرعي الخارجي للفترة المالية 2021/12/31 - 2021/01/01
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

وفقا إلى عقد االرتباط الموقع معكم فإن شركة التدقيق الشرعي الخارجي تقوم على أعمال الصندوق للتأكد
من التزامها بالمعايير المعتمدة أو بالقرارات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية.
ولجعل عملية التدقيق الشرعي الخارجي أكثر كفاءة وفعالية فإن إجراءات التدقيق على العمليات التنفيذية
للمؤسسات المالية اإلسالمية تتم وفقا لمعايير التدقيق الشرعي لشركتنا واستنادا إلى نظام ممارسة مهنة
المراجعة التي تتطلب قيامنا بالتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول لموافقة العمليات
التنفيذية للمؤسسات المالية اإلسالمية للمعايير المعتمدة أو لقرارات هيئة الرقابة الشرعية.

الممثل القانوني والمدقق الشرعي
ضاري ليث العتيقي
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نطاق العمل:
فإن نطاق العمل يتحدد من مدى التزام صنندوق نور اإلسنالمي الخليجي في تنفيذ العقود والمعامالت طبقا
للمعايير الشرعية المعتمدة للصندوق.
مسؤولية الصندوق:
تقع مسؤولية الصندوق االلتزام بتنفيذ جميع أعمالها المعتمدة طبقا ألحكام الشرعية اإلسالمية من قبل
اإلدارة.
مسؤولية التدقيق الشرعي الخارجي:
إن مسؤوليتنا تنحصر في إبداء رأي مستقل في مدى مطابقة معامالت الصندوق وأنشطتها وجميع أعمالها
ألحكام الشريعة اإلسالمية وفقا للمعايير المعتمدة.
مهام التدقيق الشرعي الخارجي:
لقد قمنا بالتخطيط ألعمال التدقيق الشرعي الخارجي ولتحقيق العمل المطلوب قمنا باآلتي:
 فحص مجاالت التدقيق. وضع سياسة أسلوب التدقيق (العينة  /شامل) طبقا لنوع المجال. االطالع على تعامالت األوراق المالية التي تم فحصها. الجهات المسؤولة في الشخص المرخص له عن إجراء التعامالت التي تم فحصها ومراحل إنجازها. القواعد المرجعية لتلك التعامالت (المعايير المعتمدة ،قرارات هيئة الرقابة الشرعية). وضع الحلول الشرعية للمخالفات –إن وجدت – سواء في التعامالت المالية أو تنفيذها. الزيارات الميدانية والمراسالت وغيرها وفق الجداول والنماذج المعدة لذلك. إجراءات التدقيق التي أدت للتوصل لنتائج أعماله الواردة في التقرير. -االطالع على التقرير الشرعي الداخلي.

 االطالع على العقود والعمليات المعتمدة. التنسيق مع الجهات المسؤولة عن إجراء العمليات بجميع طرق التواصل. -توقيع المدقق الشرعي والممثل القانوني.
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الجهات المسؤولة في الشخص المرخص له إجراء التعامالت التي تم فحصها ومراحل إنجازها:
 الهيئة اإلدارية. إدارة العمليات.مجاالت تم التدقيق عليها :
لقد قمنا باالطالع والمراجعة على:
 تقرير التدقيق الشرعي الداخلي. البيانات المالية ومرفقاتها. الحسابات المفتوحة لدى البنوك. األنشطة المستثمر بها. تعامالت األوراق المالية. وتوزيعات األرباح. التدقيق على العقود التي أبرمها الصندوق خالل الفترة وعددها (.)- العمليات المالية للتداول المنفذة خالل الفترة وعددها (.)14وكما قمنا بالتواصل مع إدارة الصندوق والزيارات الميدانية خالل الفترة المذكورة في تاريخ
 2022/03/15 - 2021/11/15 - 2021/07/08 - 2021/06/22وعددها ( ،)4وتم الحصول
على التفسيرات واإلقرارات التي زودتنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول بمدى التزام معامالت الصندوق
وأنشطتها وتعامالت األوراق المالية بالمعايير المعتمدة للصندوق والتي نعتقد بأن أعمال التدقيق التي قمنا
بها توفر أساسا مناسبا ٌ إلبداء رأينا.
الرأي النهائي:
بناء على نتائج أعمال التدقيق فإن المعامالت والعمليات المالية التي تم فحصها واالطالع عليها كانت
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لتلك األعمال.
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 04الكويت
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قسم الفلسفة بجامعة الكويت يفتتح مؤتمره حول «السوشيال ميديا»:

منصات التواصل ..وسيلة للحرية أم لالستقطاب؟
■ سالح ذو حدين لنشر الفكر والفن والفكاهة ..أو تقسيم المجتمع وتغذية اإلشاعات
افتتح قسم الفلسفة في كلية
اآلداب بجامعة الكويت ،جلسات
مؤتمره الدولي ،أمس ،حول
«مواقع التواصل االجتماعي األطر
النظرية وإشكاليات التطبيق»،
وذلك بالتعاون بين القسم
ومؤسسة عبدالعزيز سعود
البابطين الثقافية ومؤسسة
كونراد اديناور شتيفنتج االلمانية،
وسط حضور أكاديمي
ودبلوماسي بارز.

الجلسة األولى:

ّ
حض الشباب على االستخدام
اآلمن للتكنولوجيا

شيخة الجاسم مع المشاركين في إحدى جلسات المؤتمر (تصوير :حسني هالل)

أميرة بن طرف
أكد عميد كلية اآلداب باالنابة د.عبداهلل الهاجري ،أن
الكلية حرصت على االستفادة من برامج التواصل
االل �ك �ت��رون��ي خ �ل�ال ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا ،ح �ي��ث نظمت
أقسامها املختلفة العديد من املؤتمرات والندوات.
وأض� � ��اف ال �ه ��اج ��ري ف ��ي ك �ل �م��ة ف ��ي امل��ؤت �م��ر أن قسم
ال �ف �ل �س �ف��ة ي �ع �ق��د م ��ؤت �م ��ره ال � ��ذي ي �ج �م��ع ك��وك �ب��ة م��ن
ال�ف�لاس�ف��ة وامل�ف�ك��ري��ن م��ن داخ ��ل ال�ك��وي��ت وخ��ارج�ه��ا،
مل �ن��اق �ش��ة ق �ض �ي��ة ع �ل ��ى درج � � ��ة ف ��ائ �ق ��ة م� ��ن األه �م �ي��ة
وال�خ�ط��ورة ،ه��ي قضية ال�ح��ري��ة غير امل �ح��دودة التي
أف ��رزت �ه ��ا م ��واق ��ع ال� �ت ��واص ��ل ،وع � ��دم ال �ت �ع��ام��ل م�ع�ه��ا
بمنهجية صحيحة ل��دى معظم املستخدمني ،حيث
يناقش املؤتمر عبر أوراق علمية ودراسات وأبحاث،
هذه اإلشكالية محاوال الوصول لحلول ومقترحات
وتوصيات يرجى أن تحقق الفائدة.

ثورة فنية وثقافية
ب��دوره ،شدد نائب رئيس البعثة االملانية لدى البالد
فرانك نويمان ،على ان املوضوع الذي اختاره منظمو
امل��ؤت�م��ر مثير ل�ل�ج��دل ف��ي كثير م��ن االح �ي��ان ويعتبر
ثورة فنية وثقافية مستمرة.
واع �ت �ب ��ر ن ��وي �م ��ان ان ه� �ن ��اك ح ��اج ��ة م ��اس ��ة مل�ن��اق�ش��ة
التطورات الحاصلة في االعالم الجديد ،والتوصيات
العملية للتنقل ف��ي ع��ال��م وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل بنجاح
في املستقبل ،السيما ان التواصل البشري انتقل الى

الجاسم :مداخالت مثمرة
عن إشكاليات التواصل وحريات
التعبير والحسابات الوهمية
ّ
مستوى ع��ال مكن ال�ن��اس ح��ول العالم ،م��ن التواصل
بعضهم مع بعض بحرية ومباشرة.
ول� �ف ��ت ال � ��ى ت��أث �ي��ر وس ��ائ ��ل ال� �ت ��واص ��ل ع �ل��ى ع�م�ل�ه��م
الدبلوماسي ،وق��ال ان السفارة األملانية ف��ي الكويت
جنت الكثير من الفوائد عبر استخدامها تلك الوسائل،
منها نقل صورة إيجابية عن أملانيا في الكويت ،ونقل

وجهات النظر الحكومية بسرعة ويسر ،وربط الناس
من بلدينا لتحقيق فهم أفضل بينهم.
ولفت الى عدم إمكان غض الطرف عن جوانب سلبية
تحيط بوسائل التواصل ،مثل االنتهاكات املحتملة
لحقوق املستخدم ،وانتهاك الخصوصية ،واالخبار
املزيفة.

مجتمع الديموقراطيات الناجحة
من جهته ،أكد رئيس قسم الفلسفة وأستاذ الفلسفة
ال �س �ي��اس �ي��ة امل �ع ��اص ��رة ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت د.م �ح �م��د
الوهيب ،أن علماء االجتماع ح��ددوا  3ق��وی رئيسية
تربط مجتمع الديموقراطيات الناجحة ،ه��ي :رأس
امل� ��ال االج �ت �م��اع��ي ال� ��ذي ت��وف��ره ش �ب �ك��ات اج�ت�م��اع�ي��ة
واسعة ذات مستويات عالية من الثقة ،ومؤسسات
قوية في الدولة ،وقصص مشتركة بني الناس ،الفتا

دراسة ميدانية عن استخدام سكان الكويت لوسائل التواصل
 % 41ي������س������ت������خ������دم������ون������ه������ا  6س����������اع����������ات ي�������وم�������ي�������اً.
 % 25ي������س������ت������خ������دم������ون������ه������ا  4س����������اع����������ات ي�������وم�������ي�������اً.
 % 22.4ي�������ق�������ض�������ون م�����������ن س������اع������ت������ي������ن إل��������������ى أرب��������������ع.
 % 19راض���������������������������������������ون ع��������������������ن ال������������م������������ح������������ت������������وى.
 % 14.2غ������ي������ر راض���������ي���������ن ت�������م�������ام�������ا ً ع���������ن ال������م������ح������ت������وى.

ال ��ى أن وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل أض �ع �ف��ت ه ��ذه ال�ع�ن��اص��ر
الثالثة.
وق��ال الوهيب ان الفيلسوفة األملانية األميركية حنة
أرن��دت كتبت ذات يوم أن «الحكم أو ال��رأي السياسي
ي�ج��ب أن ي�ق��ع ب�ين األف� ��راد ال��ذي��ن ينتظمهم مجتمع
س�ي��اس��ي ،أو م��ن يجمعهم ال�ح��س امل�ش�ت��رك» ،مشيرا
الى انها فكرة تمت استعارتها من الفيلسوف األملاني
إي�م��ان��وي��ل ك��ان��ط ،وه��ي «ال يمكن ال�ح��دي��ث ع��ن حكم
سياسي ف��ي غياب احتكام للمجتمع ومصادقة من
قبله».
ولفت الى ان التحدي األكبر الذي يقف اليوم أمام أي
احتكام للحس املشترك ،يتمثل في أن معظم األحكام
واآلراء السياسية تقوم بتقسيم املجتمع ،التي تحتكم
ل �ل �ج��زء ال إل ��ى ال �ك ��ل ،وإل� ��ى ال �ح��د ال� ��ذي أص �ب��ح معه
االستقطاب عالمة حواراتنا السياسية.
وب�ين ال��وه�ي��ب ان ع��ال��م النفس االج�ت�م��اع��ي بجامعة
ن�ي��وي��ورك ج��ون��اث��ان ه��اي��دت ،ي��زع��م ب��ان االستقطاب
املتفشي في عاملنا السياسي قد تفاقم بسبب وسائل
ال�ت��واص��ل ف��ي العقد امل��اض��ي ،م��ن فيس ب��وك وتويتر
ومنصات أخرى .بدورها ،قالت استاذة امليتافيزيقا
في قسم الفلسفة بجامعة الكويت د.شيخة الجاسم،
ع �ل��ى ه��ام��ش امل��ؤت �م��ر ،أن ج �ل �س��ات امل��ؤت �م��ر حظيت
بمداخالت ممتازة ومثمرة عن اشكاليات التواصل
االجتماعي ومفهومها ،وحريات التعبير ،واملسؤولية
املتعلقة بها ،والحسابات الوهمية ،واالخالق املتعلقة
باالحداث العاملية التي تحدث.

انطلقت الجلسة االول��ى للمؤتمر تحت عنوان «األط��ر النظرية
لفهم مواقع التواصل االجتماعي» ،برئاسة استاذ امليتافيزيقا
في قسم الفلسفة د.شيخة الجاسم ،ودعا املتحدثون فيها الى
ّ
حض الشباب وتدريبه على االستخدام اآلمن لوسائل التواصل.
وقال عضو هيئة التدريس في جامعة امللك سعود في اململكة
العربية السعودية د .عبداهلل املطيري ،ان «وس��ائ��ل التواصل
ّ
الحديثة وف ��رت ل�لإن�س��ان خاتما سحريا شبيها ب��ذل��ك ال��ذي
ت �ح��دث ع �ن��ه أف�ل�اط ��ون ،وب��ال �ت��ال��ي ف �ه��ي ت�ع�ي��د س� ��ؤال ال�ح��ري��ة
وامل�س��ؤول�ي��ة ال باعتباره ت��أم�لا فكريا ف�ق��ط ،ولكنه باعتباره
ّ
يشكل الحياة اليومية» .من جانبهّ ،
حض استاذ
حدثا واقعيا
الفلسفة الحديثة في قسم الفلسفة في كلية االداب بجامعة
الكويت د .محمود أحمد ،على تدريب الشباب على االستخدام
االمن ملواقع التواصل ،للتصدي لالشاعات.

الجلسة الثانية:

االنغماس في «السوشيال ميديا»
ً
حزينا
يجعل اإلنسان
ت�ط��رق��ت ال�ج�ل�س��ة ال�ث��ان�ي��ة إل ��ى «وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
والثقافة» وأدارتها أستاذة قسم فلسفة الذهن في قسم الفلسفة
د .حنان الخلف .وقالت أستاذة االع�لام االلكتروني في جامعة
الكويت د .فاطمة السالم« ،ان كثرة متابعة مواقع التواصل تجعل
االشخاص غير راضني عن حياتهم ،النها تخلق مشاعر الغيرة
والحزن وذلك بدخولها للمقارنة االجتماعية».
وتابعت عن الدراسة التي اجريت على عدد  4275شخصا داخل
الكويت ،ان نسبة  41في املئة منهم يستخدمون مواقع التواصل
االجتماعي ملدة  6ساعات يوميا ،بينما هناك نسبة  25في املئة
يسخدمونها مل��دة ارب��ع س��اع��ات يوميا ،وه�ن��اك نسبة  22.4في
املئة يقضون من ساعتني الى اربع ساعات على مواقع التواصل
االجتماعي يوميا.
وأك ��دت ان نسبة  19ف��ي امل�ئ��ة راض ��ون ع��ن امل�ح�ت��وى ف��ي مواقع
التواصل االجتماعي ،ونسبة  14.2في املئة غير راضني تماما.

مصادر مسؤولة في «األوقاف» لـ سبقلا:

لجنة ثالثية لضبط أسعار الحج
ومراقبة خدمات الحمالت
حمد السالمة
كشفت مصادر مسؤولة في وزارة االوقاف ،عن
ق��رب اع�ت�م��اد أع�ض��اء لجنة ثالثية مكونة من
«األوق��اف» و«التجارة» واتحاد حمالت الحج،
لتنفيذ مهمة ضبط االسعار ومراقبة الخدمات
املقدمة لضيوف الرحمن.
وق��ال��ت امل �ص��ادر ل�ـ سبقلا ان اللجنة ستتفقد
أس �ع��ار ال�ح�م�لات وت�ق��ارن�ه��ا ب�م��ا ي��وازي �ه��ا من
خ� ��دم� ��ات وت �ك��ال �ي ��ف ت �ق��دم �ه��ا ح� �م�ل�ات ال �ح��ج
للمسجلني فيها.

الربيع :تأهيل الشباب
الخريجين على برنامج
«إدارة المرافق»
أطلقت الهيئة العامة للشباب
برنامج «إدارة املرافق واألمن
وال �س�لام��ة وال �ب�ي �ئ��ة» امل��وس��م
ال � � �ث � ��ال � ��ث ،ض � �م� ��ن امل� � �ش � ��روع
ال �ت �ن �م��وي «ص � �ن� ��اع ال �ع �م��ل»
امل � � ��درج ف ��ي ب ��رن ��ام ��ج ال �ع �م��ل
الحكومي ف��ي محور تطوير
رأس امل � ��ال ال �ب �ش��ري ،ب�ه��دف
ت��أه �ي��ل ال �ش �ب��اب ال�ك��وي�ت�ي�ين
ح � � ��دي� � � �ث � � ��ي ال � � � �ت � � � �خ� � � ��رج ف� ��ي
املشروعات التنموية وتوفير
فرص عمل لهم بعد تدريبهم
وصقل قدراتهم.
وق� � ��ال امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة
ال � ��دك� � �ت � ��ور م� �ش� �ع ��ل ال ��رب� �ي ��ع
ف ��ي ك �ل �م��ة أل �ق��اه��ا أم� ��س قبل
ان� �ط�ل�اق امل ��وس ��م ال �ث��ال��ث ،إن
ال � �ب� ��رن� ��ام� ��ج ي � �ع ��د م� �ش ��روع ��ا
ت ��دري� �ب� �ي ��ا ت �ت �خ �ل �ل��ه دورات
متخصصة نظرية وميدانية
وفق جدول زمني مدته ثالثة
أش�ه��ر ويتضمن  50متدربا
ومتدربة.
وأض ��اف ال��رب�ي��ع أن برنامج
«إدارة امل� � � ��راف� � � ��ق» ي� �ه ��دف
لتأهيل ال�ش�ب��اب الكويتيني
ح � � ��دي� � � �ث � � ��ي ال � � � �ت � � � �خ� � � ��رج ف ��ي
ال �ت �خ �ص �ص��ات ال �ه �ن��دس �ي��ة،
وت��وظ �ي �ف �ه��م ف ��ي ال �ش��رك��ات
ال� �ت ��ي ت �ه �ت��م ب �م �ج ��ال إدارة
امل � � ��راف � � ��ق ب � �ع� ��د اك� �ت� �س ��اب� �ه ��م
امل �ه��ارات وال� �ق ��درات امل��ؤه�ل��ة
ل� �س ��وق ال� �ع� �م ��ل ،ع� ��ن ط��ري��ق
ت �ن �ف �ي��ذ ع� � ��دد م � ��ن ال� �ب ��رام ��ج
املتخصصة وإقامة الدورات
التدريبية في ادارة املرافق.

ول �ف �ت��ت إل ��ى ان ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ح��ج بحثت
مشاريع مستقبلية عديدة ،من شان العمل على
تنفيذها تخفيض اسعار الحج ،السيما انها
طبقت في دول مجاورة عديدة وأثمرت نتائج
ايجابية كثيرة ،م��ن بينها التسجيل املركزي
للحجيج وال ��ذي ي�ت�ي��ح ل�ل�ح��اج التسجيل مع
الحملة التي تقدم ما يناسبه من خدمات.
واوض �ح ��ت ان ال�ل�ج�ن��ة ب�ح�ث��ت اي �ض��ا م�ش��روع
ت�ح��دي��د ال �ش��رائ��ح ،وم ��ن ش��أن��ه خ�ف��ض اس�ع��ار
ً
التكاليف املترتبة على اداء ال�ح��ج ،مبينة ان
ه��ذه املشاريع ستقدم ملجلس ال��وزراء تمهيدًا

القرارها ملواسم الحج املقبلة.
واش ��ارت ال��ى ان لجنة ال�ك�ش��ف ع��ن ال�ع�م��ارات،
التي تؤوي حجاج الكويت والخدمات املقدمة
لهم في الديار املقدسة ،ستغادر البالد لفحص
املساكن والخدمات في نهاية الشهر الجاري.
وق ��ال ��ت ان ت ��وزي ��ع ال �ح �ج ��اج ل� �ه ��ذا ال� �ع ��ام ت��م
بمعدل 41حاجًا في كل حملة ،يحول بعضها
ل�ش��رك��ة ك�م��ا ج��رى دم��ج ح�م�لات ف��ي م��ا بينها
بمعدل  4كحد اقصى.
ول �ف �ت��ت ال � ��ى ان م ��وع ��د ف �ت��ح ب � ��اب ال�ت�س�ج�ي��ل
للحجاج لم يحدد حتى االن.
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المجلس رفض استخدام المادة  25بشأن هدم قصر العدل
محمد جاسم

تخصيص محطة
لمعالجة مخلفات
الصرف الصحي
والصناعي بمنطقة
أمغرة الصناعية

في جلسته األخيرة للفصل
التشريعي الرابع عشر ،استخدم
المجلس البلدي المادة  25ثالث
م ــرات ،عـلــى اع ـتــراضــات وزي ــرة
الــدولــة ل ـشــؤون الـبـلــديــة د .رنــا
ال ـف ــارس ب ـشــأن م ـشــروع الئحة
اإلعـ ــانـ ــات ،وتـسـجـيــل دروازة
الـ ـعـ ـب ــدال ــرزاق ض ـم ــن ال ـم ـبــانــي
التاريخية وصيانته ،والسماح
لحمالت الحج بمزاولة المهنة
في السكن الخاص.
ورفض المجلس ،في جلسته،
أمس ،برئاسة أسامة العتيبي،
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـ ـمـ ــادة الـ ـم ــذك ــورة
بـشــأن ه ــدم قـصــر ال ـعــدل ،وقــال
العضو حسن كمال إنه ال يوجد
أي مـبــرر بـشــأن رفــض توصية
«البلدي» بعدم هدمه ،في حين
أوضح العضو مشعل الحمضان
أن الوزيرة نفسها طالبت بهدم
دروازة العبدالرزاق واآلن «قصر
العدل» ،لألسف يبدو أن الرؤية
فردية بشأن المعالم التاريخية،

تأبين خليفة بن زايد
ّأبن رئيس المجلس أسامة العتيبي ،رئيس دولة اإلمارات العربية
المتحدة الراحل الشيخ خليفة بن زايــد ،قبل الجلسة ،معزيا دول
الخليج واألمة العربية واإلسالمية بالفقيد ،مشيرا إلى أن الراحل له
إنجازاته وبصماته على المستوى الخليجي والعربي واإلسالمي.

ب ـي ـن ـم ــا قـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـضـ ــو ح ـم ــود
العنزي إن توصيات المجلس
غير ملزمة.
وأحــال «البلدي» إلــى اللجنة
الفنية ،االتـفــاقـيــة االستشارية
بـ ـش ــأن ال ـت ـص ـم ـي ــم واإلش ـ ـ ـ ــراف
عـ ـل ــى ت ـح ـس ـي ــن أداء ا ل ـط ــر ي ــق
الـ ـ ــدائـ ـ ــري الـ ـ ــرابـ ـ ــع ب ـخ ـصــوص
طلب موافقة المجلس وتثبیت
حرم الطريق ،بينما وافق على
إع ـ ـ ــادة ت ـخ ـص ـيــص م ــوق ــع ردم
ا لـنـفــا يــات المغلق بالقرين في
ال ـ ـعـ ــدان ق ـط ـعــة ( )5بـمـحــافـظــة
م ـب ــارك الـكـبـيــر لـلـهـيـئــة الـعــامــة
ً
للبيئة ،فضال عن موافقته على
ط ـل ــب ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـطــرق
والنقل البري تخصيص مواقع
أح ـ ـ ـ ــواض م ـك ـش ــوف ــة لـتـجـمـيــع
م ـيــاه األم ـط ــار ،وق ـن ــوات مائية
مكشوفة ،وعبارات مائية تحت
سطح األرض ،وسواتر ترابية،
ومسارات صرف مياه أمطار في
منطقة المطالع.

سوق بيع الخيام
ووافق المجلس على اقتراح
ت ـح ــوي ــل الـ ـم ــوق ــع ال ـم ـخ ـصــص
لــروضــة أط ـفــال بقطعة ( )2في
ضــاح ـيــة ع ـبــدال ـلــه ال ـســالــم إلــى
ح ــدي ـق ــة ع ــام ــة ل ـخ ــدم ــة أه ــال ــي
المنطقة ،وطلب الهيئة العامة
لـلـصـنــا عــة بتخصيص محطة

خـ ــاصـ ــة لـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة م ـخ ـل ـف ــات
ال ـص ــرف الـصـحــي والـصـنــاعــي
ب ـم ـن ـط ـق ــة أمـ ـ ـغ ـ ــرة ال ـص ـن ــاع ـي ــة
ق ـط ـع ــة ( ،)5ب ـي ـن ـمــا أع ـ ـ ــاد ال ــى
ل ـج ـنــة ال ـج ـه ــراء ط ـلــب الـبـلــديــة
توسعة موقع سوق بيع الخيام
المخصص بصفة مؤقتة الكائن
في محافظة الجهراء.
واعتمد طلب اإلدارة العامة
للطيران المدني بشأن إضافة
أنشطة تـجــار يــة على المكاتب
اإلداري ـ ـ ــة وخ ــدم ــة «»Fly&Park
ال ـم ـخ ـت ـصــة ب ــال ـم ـس ــاف ــري ــن فــي
مطار الكويت الدولي ،وتطوير
مواقع دور السينما الكويتية،
ً
فضال على طلب إحدى الشركات
بـ ــإل ـ ـغـ ــاء قـ ـ ـ ــرار «الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي» رق ــم
 2005/3/78ب ـخ ـص ــوص د م ــج
ق ـســائــم س ـكــن خـ ــاص بمنطقة
البدع على الشريط الساحلي.

«أوابك»
وأق ــر طلب وزارة الخارجية
ت ـخ ـص ـيــص ال ـق ـس ـي ـمــة رقـ ــم 38
قطعة ( )1والتي تبلغ مساحتها
3000م 2بالمنطقة الدبلوماسية
بغرب مشرف لمصلحة منظمة
األقـ ـ ـط ـ ــار الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـمـ ـص ــدرة
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـتـ ــرول «أواب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك» ،وطـ ـل ــب
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـقــافــة
وا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون واآلداب ب ــإ ض ــا ف ــة
مساحة 100م 2الى موقع أمانته

جانب من جلسة «البلدي» الختامية
العامة بمنطقة الشرق ،وكتاب
الهيئة العامة للصناعة بشأن
ت ـس ـل ـی ــم الـ ـمـ ـس ــاح ــة ال ـم ـت ـب ـق ـيــة
لـ ـم ــوق ــع الـ ـم ــديـ ـن ــة ال ـص ـنــاع ـيــة
غــرب البالد والبالغ مساحتها
 50كم.2

تربية اإلبل
ور ف ــض طلب الهيئة العامة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـثـ ـ ــروة

ال ـس ـم ـك ـي ــة ت ـخ ـص ـي ــص م ــوق ــع
لتربية اإل ب ــل بمنطقة الشقايا
ط ــري ــق ال ـس ــال ـم ــي ،وأحـ ـ ــال الــى
ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة ط ـل ــب الـهـيـئــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــة تخصیص
مــوقــع إلقــامــة محطة لمعالجة
المخلفات الصناعية السائلة
في منطقة صبحان الصناعية
قطعة (.)1
وأحال إلى الجهاز التنفيذي
ط ـلــب الـهـيـئــة ال ـعــامــة للتعليم

التطبيقي والتدريب بالموافقة
على ارتفاع مباني مجمع كليات
ومعاهد ضمن حدود محافظة
الجهراء بارتفاع أرضي وخمسة
طوابق.
وفـ ــي ح ـيــن أع ـ ــاد إلـ ــى لجنة
العاصمة طلب تخصيص موقع
لبيت الزكاة ضمن حدود مركز
ضاحية منطقة الخالدية ،أبقى
ع ـلــى ج ــدول ــه اقـ ـت ــراح ن ـقــل مقر
االت ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي ل ـكــرة ال ـقــدم

من منطقة العديلية إلى منطقة
أخرى غير سكنية.
وح ـف ــظ ال ـم ـج ـلــس ال ـش ـكــوى
الـ ـمـ ـق ــدم ــة مـ ــن أهـ ــالـ ــي مـنـطـقــة
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بـ ـش ــأن ت ـج ـم ـيــد ق ـ ـ ــرار ال ـب ـلــديــة
بإزالة المظالت لحين الفصل في
تجاوزات وتعديات نادي الفتاة
بحق المنازل المحيطة به.

العتيبي :نسلم «الراية» بيضاء لمن سيأتي بعدنا
وجــه العتيبي ،في الجلسة الختامية ،رسالة شكر
لـجـمـيــع األع ـ ـضـ ــاء ،واصـ ـف ــا سـ ـن ــوات ال ـع ـمــل م ـع ـهــم بـ
«المثمرة».
و قــال العتيبي« :نحمد الله تعالى على تسخيرنا
لـلـخـيــر والـمـصـلـحــة ال ـعــامــة ،حـيــث أخ ـطــأنــا وأصـبـنــا

وتعلمنا مــن موقعنا أكثر مما عملنا ،ونسلم الراية
بيضاء لمن سيأتي بعدنا».
من جانبه ،أشاد العضو حسن كمال بجهود «البلدي»
خ ــال ال ـس ـنــوات األرب ـ ــع ال ـمــاض ـيــة ،خ ـصــوصــا قـيــامــه
بالعديد من اإلنجازات الملموسة على أرض الواقع.

ووج ـ ــه ال ـش ـكــر إلـ ــى رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس ع ـلــى إدارت ـ ــه
الجلسات ،مثنيا على دور الجهاز التنفيذي وحضوره
الجلسات.

البرجس يبحث خطة «الداخلية» النتخابات المجلس
طالب المسؤولين بالتعامل الحازم مع أي إخالل بعملية التصويت
●

محمد الشرهان

ترأس القائد العام النتخابات المجلس
البلدي ،وكيل وزارة الداخلية ،الفريق أنور
ً
البرجس ،اجتماعا مع مسؤولي الوحدات
األمنية ،لبحث االسـتـعــدادات اللوجستية
ل ـل ــوزارة بـشــأن انـتـخــابــات الـبـلــدي المقرر
إجراؤها يوم  21الجاري.
ورح ـ ـ ــب الـ ـب ــرج ــس ب ــالـ ـحـ ـض ــور ،ون ـقــل
لهم تحيات وتـقــديــر الـمـشــرف الـعــام على
انتخابات المجلس النائب األول لرئيس
مجلس الــوزراء وزير الداخلية الفريق أول
ً
متقاعد ،الشيخ أحـمــد ال ـن ــواف ،متوجها
بــالـشـكــر والـتـقــديــر ل ــرج ــال األم ــن عـلــى ما
بذلوه من جهود كبيرة ،سواء على الصعيد
األمني أو المروري أو التنظيمي خالل شهر
رمضان ،وعطلة عيد الفطر.
واسـ ـتـ ـع ــرض ال ـب ــرج ــس م ــع ال ـح ـضــور
الخطط األمنية والمرورية والتنظيمية التي

ً
البرجس مترئسا االجتماع
سيتم تطبيقها يوم االقتراع ،واإلجــراءات
ال ـتــي تــم ات ـخــاذهــا لـحـفــظ األم ــن والـنـظــام
وتأمين المقار االنتخابية ،وتحديد آليات
الدخول والخروج إلى المقار االنتخابية.
وحــث الـبــرجــس الـقـيــادات األمـنـيــة على
مــواصـلــة العمل بنفس الـجـهــود والعطاء
وال ـت ـن ـس ـي ــق والـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن ال ـق ـطــاعــات
المشاركة ،وتوفير كل الخدمات ،وتسهيل

«نقابة الجامعة» :اعتماد «الممتازة»
أعلن رئيس نقابة العاملين في جامعة الكويت ،هيثم الهاجري،
اعـتـمــاد مــديــر جامعة الـكــويــت ،د .يــوســف الــرومــي ،كـشــوف مكافآت
األع ـمــال الـمـمـتــازة ،أم ــس ،مضيفا أن قـطــاع ال ـشــؤون اإلداريـ ــة أرســل
الكشوف للبنوك ،تمهيدا لصرفها.
وشكر الهاجري ،في تصريح صحافي أمس ،اإلدارة الجامعية على
استجابتها بصرف المكافآت ،لكونها حقا أصيال للموظفين ،وال
يجوز تأخير صرفها.

رأي طالبي

قانون المرافعات
قانون المرافعات عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم
مرفق القضاء ،والتي ّ
تبين كيفية أدائه وظيفته ،وذلك من أجل
ض ـمــان حـمــايــة ال ـح ـقــوق الـشـخـصـيــة لــأش ـخــاص ،وه ــي تنظم
إج ــراء ات التقاضي ،وتنقسم مـصــادر هــذا القانون الــى أصلية
واحتياطية.
المصادر األصلية هي الدستور ،قانون تنظيم القضاء ،وهناك
ً
أيضا قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ،وكذلك قانون
الخبراء.
الدستور هو مصدر يتضمن المبادئ األساسية التي تنظم
السلطة القضائية ،فقانون المرافعات الصادر في 1980 /6 /4
تم العمل به أول نوفمبر  ،1980والذي استهدف تحقيق ضمان
احترام مبدأ المواجهة بين المتقاضين ،وقانون تنظيم القضاء
ينظم ويشكل المحاكم وسلطاتها ،وقانون اإلثبات في المواد
ّ
المدنية والتجارية ينظم كيفية تقديم األدلة أمام المحاكم ،بينما
ّ
ً
قانون الخبراء يتعلق بالخبراء ودورهم أمام المحاكم ،وأخيرا
قانون رسوم المحاكم ،ويتضمن كيفية تحديد الرسوم القضائية.
أما المصادر االحتياطية فهي القضاء الذي يؤدي دورا بارزا،
ً
ً
وكذلك الفقه الذي يؤدي دورا مهما في تفسير نصوص قانون
ً
المرافعات المدنية والتجارية ،وساهم أيضا في وضع الحلول
للمشاكل المطروحة أمــام القضاء ،والـتــي صــدرت فيها أحكام
ً
متعارضة ،وساهم أيضا في وضع الحلول للمشاكل المطروحة
أمام القضاء ،والتي صدرت فيها أحكام متعارضة.
الطالب عمر خالد سالمين
كلية الدراسات التجارية
تخصص قانون

جميع اإلجراءات للمرشحين والمرشحات
والـنــاخـبـيــن وال ـنــاخ ـبــات عـلــى حــد س ــواء،
ل ـي ـت ـم ـك ـنــوا مـ ــن أداء واجـ ـبـ ـه ــم ال ــوط ـن ــي،
بـمــا يـتـنــاســب ومـكــانــة الـكــويــت ووجـهـهــا
الديموقراطي.
وأك ــد ال ـبــرجــس عـلــى الـتـعــامــل ال ـفــوري
والحازم مع أي مظاهر من شأنها التأثير
على العملية االنتخابية ،والتصدي ألي

محاولة للخروج على القانون خالل عملية
االقتراع ،وتأمين وتكثيف اإلجراءات األمنية
قبل وأثناء وبعد االنتهاء من االنتخابات.
وت ـ ــم خ ـ ــال االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ع ـ ــرض م ــرئ ــي
تضمن آلية تشكيل اللجنة األمنية ،وعدد
مقار االقتراع ،وآلية التنسيق مع الجهات
المشاركة في تنظيم االنتخابات.

