
االربعاء 5 مايو 2010 11محليات
ممن كان لهم دور كبير في المساهمة باألعمال الخيرية خاصة داخل الكويت

الملتقى األول إلدارة الوقف الجعفري كّرم 215 من كبار الواقفين

أسامة أبوالسعود
بعد 5 سنوات على إنشائها 
وألول مرة نظمت ادارة الوقف 
اجلعفري امللتقى االول للواقفني 
كرمت خالل���ه 215 من الواقفني 
الذين كان لهم الدور الكبير في 
املس���اهمة في االعمال اخليرية 

خاصة داخل الكويت.
امللتقى مس���اء امس  واقيم 
االول في صالة قبازرد بالرميثية 
حتت رعاية األمني العام لألوقاف 
بالنيابة، وحضور نائب األمني 
الع���ام وادارة الوقف اجلعفري 
واللجنة االستشارية والشرعية 
والنائب د.حسن جوهر والوزير 
االس���بق عبداله���ادي الصالح 
والشيخ عبداهلل السبع وعضو 
اللجنة االستش���ارية بالوقف 
ابراهيم غلوم وعدد  اجلعفري 
من رجال الدين والواقفني على 
هذا الدور املتجسد من الشريعة 
االسالمية داعيا الى زيادة عدد 

الواقفني واالوقاف.
وباملناسبة قال األمني العام 
للمصارف الوقفية باألمانة العامة 
لالوقاف باالنابة محمد اجلالهمة 
»منذ صدور مرسوم انشاء األمانة 
العامة لالوقاف في 1993 توافرت 
العوامل  مجموعة متكاملة من 
والظروف االيجابية التي هيأت 
املناخ املناسب لكي تقدم االمانة 
العامة لالوقاف للمجتمع صيغة 
عصرية للوقف وادارة استثمار 
موارده في سبيل النهوض بدوره 
التنموي واملش���اركة في حتمل 
تبع���ات التنمي���ة والتقدم في 

البالد«.
واكد اجلالهمة ان التقدم غاية 
ومطلب للتنمية النها الوسيلة 
املثلى، التي حتتاج الى تضافر 
جميع اجلهود الرس���مية، ومن 
هذا املنطلق تبنت األمانة العامة 
لالوقاف اس���تراتيجية خاصة 
تهدف ال���ى النه���وض بالدور 
التنموي للوقف وتفعيل مشاركة 
املجتمعات احمللي���ة في تنمية 
انفسها وبجهودها الذاتية، كما 
جاءت فكرة االوقاف اجلعفرية 
لتكمل بنية املجتمع الكويتي، من 
حيث تخصيص اوقاف متنوعة 
تخضع الشراف جلنة استشارية 
وهي نخبة من االخوة العاملني 
في خدم���ة املذه���ب اجلعفري 
وحتت رقابة من العلماء االجالء 
وبرعاية االمانة العامة لالوقاف 
وبعيدا عن التدخالت اخلارجية، 
وجاءت ايضا هذه الفكرة تأكيدا 
للعمل اجلماعي والتوافق الديني 

االطفال املصاب���ني ب� »متالزمة 
الداون« لتغطية وسائل التعليم 
ببعض الدعم، كما عملت على دعم 
بعض املناهج التي تراعي هذه 
الشريحة، وفي مجال املعاقني مت 
دعم اجلمعية الكويتية لرعاية 
املعاقني ودعم اجلمعية الكويتية 
ألولياء املعاقني، وهي مساعدة 
الش���ريحة،  ألولياء أمور هذه 
مضيف���ا ان هذا الدعم ال يخص 
الكويتيني فقط، بل ندعم اجلمعية 
واجلمعية تدعم جميع املعاقني 
دون اس���تثناء دون النظر الى 

الدين أو اجلنس أو اجلنسية.
وتابع الصايغ: كما يوجد دعم 
لل���دورات الصيفية في العطل، 
وذلك عن طريق املساجد اجلعفرية 
وخاصة شريحة االطفال ودعم 
الدورات الصيفية للمس���اجد 
البرامج  اجلعفرية من خدم���ة 
الترفيهية والثقافية والبرامج 
الدينية والتوعوية ألمور الفقه 
والعبادات التي تناسب الشرائح، 
باالضافة الى طبع كتاب خاص 
باالعم���ال العبادية أو رس���الة 
عملية مبس���طة لسن التكليف 
برسومات محببة مبسطة جلميع 
االعمال من وضوء وصالة وأعمال 
عبادات عامة، والتي ال يوجد فيها 
أي اختالف بني الفقهاء في هذه 
املسائل بالذات ومت توزيعها على 
املساجد واحلسينيات املوجودة 
في الكوي���ت. وأضاف الصايغ: 
هن���اك خطة لش���راء مجموعة 
قصص االنبياء والقصص التي 
حتتوي على م���كارم االخالق 
واالخالقيات االسالمية بشكل 
محبب برسوم متحركة، وتقوم 
االدارة ايضا بدعم االسر املتعففة 
واحملتاج���ني مببالغ س���نوية 
ويتم التحقق من مدى احتياج 
هذه الفئ���ات عن طريق البحث 
االجتماعي وبع���د ذلك توصي 
اجلهة باملساعدة لهذا الشخص، 
وبهذا االمر يتم تغطية عدد كبير 
من املعسرين واحملتاجني وذوي 
الضائق���ة املالية باملس���تندات 
وحسب اللوائح املوجودة باالمانة 
العامة لالوقاف، كما ان االدارة 
تقوم بكثير من وقفيات االضاحي 
واالطعام ومياه السبيل، وهذه 
تتم عن طري���ق بعض املبرات 
الكويت  اخليرية املوجودة في 
لتنفيذ هذه املصارف ملستحقيها 
بفض���ل اهلل عز وجل ووصول 
هذه االضاحي أو كفالة االيتام أو 
الطعام الى مستحقيها الفعليني 

داخل الكويت.

لتس���اهم جنبا ال���ى جنب مع 
وحدات العمل باالمانة واجلهات 
الرسمية واالهلية املشاركة في 
عملي���ة التنمية في حمل اعباء 
ومسؤوليات النهوض باملستوى 
املعيشي والعلمي واحلضاري 
التنمية  للمجتمع ودفع عجلة 
بالب���الد وفق االطر الش���رعية 

للوقف ودوره التنموي.

رسالة الوقف

ادارة  ان  واوضح اجلالهمة 
الوقف اجلعفري حتمل رسالة 
الوقف وف���ق متطلبات الوقف 
اجلعف���ري، منطلقة م���ن اداء 
رسالتها من مرتكزات اسالمية 
راس���خة فنالت بح���ق اعجاب 
وتقدير العلماء ووكالء املراجع 
بل من املراجع انفس���هم فضال 
عن بعض املؤسس���ات العاملة 
الوقف االس���المي  في مج���ال 
واملختص���ني واملهتمني بش���أن 
النهوض بواق���ع مجتمعنا في 
العالم االسالمي، موضحا ان ما 
مت اجنازه خالل مس���يرة ادارة 
الوقف اجلعف���ري يلقى عليها 
مسؤوليات كثيرة نحو ضرورة 
احلفاظ على املكتس���بات التي 
حققتها وتعزيز تلك النجاحات 
مبا يضمن مبشيئة اهلل تعالى 
استمرار عطاء الوقف في مختلف 

امليادين واملجاالت.

التواصل مع الواقفين

س���عت  االدارة  ان  وق���ال 

منذ نش���أتها الى التواصل مع 
الواقفني واملختصني في مجال 
الوقف من خالل اقامة ملتقيات 
موسعة للوقف اجلعفري، فأول 
امللتقيات كان حتت رعاية سامية 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم���د بل وبحضوره 
شخصيا وقد حضر سموه تلك 
امللتقيات التي هدفت الى بحث 
قضايا الوقف اجلعفري واخلروج 
بتوصيات تساهم في اثراء الفكر 
الوقفي، وكما انه والول مرة يلتقي 
مسؤولون وعلماء متخصصون 
من االوقاف اجلعفرية في عاملنا 
العربي واالسالمي بل والول مرة 
تلتقي االطراف املسؤولية عن 
االوقاف اجلعفرية من االقليات 
والتجمعات االسالمية في اوروبا 
واميركا وكان���ت هناك قضايا 
متعلقة بالوقف اجلعفري على 
الش���رعي والتنموي  املستوى 
الى  واالجتماع���ي، باالضاف���ة 
انه مت رب���ط وتوصيل قضايا 
الوقف اجلعفري الى املرجعيات 

الدينية.

التوافق الديني

وتابع اجلالهمة ان التاريخ 
الكويتي حافل بالعمل اخليري 
والشاهد على ذلك تزاحم االوقاف 
في منطقة الكويت القدمية وان 
ذلك لهو دليل على الس���ماحة 
والتوافق الديني الذي جبل عليه 
القدمي، وان  الكويتي  مجتمعنا 
ما ميتاز به حاضر الكويت من 

التعددية والدميوقراطية واحترام 
الفقهية وحرية  اخلصوصيات 
وحماية القيام بالشعائر الدينية، 
وان اليوم نقيم اللقاء إميانا منا 
بأهمية التواص���ل مع الواقفني 
وتقدمي كلمة شكر لهم ملسيرتهم 
اخليرة احلافلة بالعطاء املتجدد 

الذي ال ينقطع.

أهمية الوقف

ومن جهته، قال رئيس اللجنة 
الش���رعية لألوقاف اجلعفرية 
السيد حسني القالف ان الوقف 
وما يتعلق به من جهة الواقفني 
هم الذي���ن حولوا زينة احلياة 
الباقيات الصاحلات  الى  الدنيا 
يوم ال ينفع مال وال بنون وهم 

بال شك موفقون.
وهنأ الق���الف الواقفني ومن 
أنش���أ وقفا ينفعه بعد مماته، 
مسترش���دا باحلديث الشريف 
»قال يتبع الرجل بعد موته من 
األجر إال ث���الث خصال: صدقة 
أجراها ف���ي حياته فهي جتري 
بعد موته، وس���نة هدى سنها 
فهي يعمل بها بعد موته أو ولد 

صالح يدعو له«.
وشرح الس���يد القالف هذه 
اخلصال الثالث مبتدئا باألخيرة 
وهي الولد الصالح قائال: إن ليس 
للكل أبن���اء او ولد صالح واذا 
حصل على ولد صالح بتوفيق 
من اهلل سبحانه وتعالى ينفعه 
في فت���رة معينة، وه���ذا األمر 
ينقطع، بل إن األبناء الصاحلني 

قد ينشغلون بانشغاالت احلياة، 
وإن ه���ذه اخلصل���ة محدودة 
للمنفعة، واخلصلة الثانية في 
احلديث وهي سنة هدى سنها 
متى يعمل بها بعد موته، وقال 
ان هذه الس���نة سنة الهدى قد 
سمع بها ناس دون ناس وهي 
محدودة، أما اخلصلة األولى في 
احلديث صدقة أجراها في حياته 
فهي جتري له بعد وفاته، مناشدا 
عدم التواني عن الصدقة اجلارية 
وهي تبقى بعد الوفاة، وهي ان 
يجريها اإلنسان في حياته قبل 
املمات، قائال فليفعل اإلنس���ان 
لنفس���ه ف���إن عز امل���ال عليه، 
فال يرك���ن ويوصى بعد وفاته 

اآلخرين بوقف املال.
وأضاف القالف اننا البد ان 
نخرج بفائدة وخاصة من أنعم 
اهلل عليه ولو بشيء قليل، ألن 
الصدق���ة اجلارية ه���ي الوقف 
وهو حتبي���س األصل وإطالق 
العني،  املنفع���ة، او حتبي���س 
وتس���بيل املنفعة، فمعنى ذلك 
هو ان املشروع الوقفي مشروع 
يتسم باالستمرارية واحليوية 
والعطاء الدائم في الغالب، وهو 
مشروع خيري أراد املشرع قبل 
صاحبه الواقف لهذا املش���روع 
االستمرارية وعدم االنقطاع، األمر 
الذي تؤكده األحاديث الشريفة 
بص���ورة صريحة، حيث تقول 
ان الوقف أح���د أبرز مصاديق 
الصدقة اجلارية واملستمرة التي 
ال ينقطع عطاؤها مبوت الواقف 

بل يبقى هذا العطاء متدفقا الى 
أمد غي���ر محدد، وهذا األمر هو 
من أهم مميزات الوقف بالنسبة 
الى غيره من املشاريع اخليرية 

واملستحبات.
وأشاد الس���يد القالف بأننا 
ننعم باحلرية في بلد مؤسسات، 
وهن���ا يك���ون الوق���ف مأمونا 
ومحمي���ا في دولتن���ا ألننا في 
بلد اخلير والعطاء، متمنيا من 
اهلل س���بحانه وتعالى أن يدمي 
النعم عل���ى بلدنا وعلى أميرنا 
وقائدنا صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 

ناصر احملمد.

إنجازات إدارة الوقف

م���ن جانبه، عدد مدير ادارة 
الوقف اجلعفري م.أسامة الصايغ 
اجنازات ادارة الوقف اجلعفري 
انطالقا م���ن ادراكه���ا التام ما 
للوقف االسالمي من دور بارز، 
فقد كانت لها اجنازات واضحة 
القصيرة في  خالل مس���يرتها 
الوقف جتلت في خدمات طيبة 
االثر، وبشكل متسق مع االهداف 
العامة للوقف في مجاالت عدة في 
املجال الديني. وهناك اجنازات 
عدة عملت عليه���ا االدارة منذ 
انشائها الى الوقت احلالي منها 
مصارف الوقف حسب اللوائح 
الش���رعية واملالية  والضوابط 
واالدارية لالمانة العامة لالوقاف 

وحس���ب قواعد وتعاليم الفقه 
اجلعفري، وكذلك حسب ريع هذه 
االوقاف حسب ما حدده الواقفون، 
وان الوقف بشكل عام هو الريع 
اربعة  ويخصص لالنفاق على 
اقس���ام اولها املساجد، والقسم 
اآلخر احلسينيات والقسم الثالث 
على عموم اخليرات والقسم الرابع 
على مغسلي املقابر اجلعفرية، 
وهذه الشرائح االساسية للواقفني 
التي مت حتديدها من قبلهم بحجج 

الوقف.

عموم الخيرات

وعن عموم اخلي���رات، قال 
الصايغ انها تعطي الناظر حرية 
ومس���احة لالنفاق على االمور 
اخليري���ة، وقامت االدارة بعدة 
خطوات لإلنفاق على كثير من 
املشاريع وهي من عموم اخليرات 
في دعم ذوي االحتياجات اخلاصة 
الشرائح  واملعاقني في مختلف 
ستبدأ من املكفوفني عبر طباعة 
القرآن الكرمي على طريقة »بريل« 
كما متت طباع���ة كتب مفاتيح 
اجلنان بنفس الطريقة، والرسالة 
العملية للمرجع الديني السيد 
السيستاني وأعمال ادعية شهر 
رمضان كلها بإش���راف جمعية 

املكفوفني الكويتية.
وأوضح الصايغ ان مفاتيح 
اجلنان ه���ي أول نس���خة في 
العالم تطب���ع بطريقة »بريل« 

في الكويت.
وأشار الى ان االدارة دعمت 
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.. وتكرمي إحدى الواقفاتتكرمي أحد كبار الواقفني
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أعلنوا تضامنهم مع اعتصام النقابات

موظفو دور الرعاية: مستمرون في خطواتنا 
التصعيدية المتتالية حتى إقرار مطالبنا المالية
  ن�زالء المجم��ع س�يبق�ون حبيس�ين في�ه بع��د امتن��اع 
اإلخصائيي�ن ع�ن المش�ارك�ة ف�ي أي أنش�طة خارجي�ة معه�م

بشرى شعبان
أك���دت مجموعة من العاملني في مجمع 
دور الرعاية االجتماعية ان مشاركتهم في 
االعتصام الذي دعا اليه احتاد نقابات العاملني 
في القطاع احلكومي ال يلغي حتركهم على 

مستوى مجمع دور الرعاية االجتماعية.
وقال عدد من هؤالء العاملني ل� »األنباء« 
ان املشاركة في اعتصام احتاد العمال تعد 
نوعا من املش���اركة مع اجلهات احلكومية 
األخ���رى التي حلق بها الغنب في مس���ألة 
الكوادر والزي���ادات التي اعتمدها مجلس 
اخلدمة املدنية، مش���ددين على انهم على 

مستوى دور الرعاية االجتماعية مستمرون 
في اخلطوات التصعيدية املتتالية التي مت 
االعالن عنها في بيان صادر االسبوع الفائت 
واش���اروا فيه الى امتناع جميع الباحثني 
واالخصائيني االجتماعيني منذ يوم االحد 
الفائت عن اخلروج الى منازل النزالء إلجراء 
األبحاث االجتماعي���ة امليدانية، وان اليوم 
س���يبدأ تنفيذ اخلطوة الثانية وهي عدم 
اخلروج مع األبناء والنزالء الى اي نشاط 
مهما كان خارج مجمع دور الرعاية وبالتالي 
س���يكون النزالء حبيسي الدور حلني أخذ 

مطالبنا في عني االعتبار.

وأضاف موظف���و املجمع: نحن نتعامل 
مع القضية بكل حس انساني ولذا لن نلجأ 
الى االمتناع عن العمل حفاظا على سالمة 

النزالء.
لكن جميع اخلطوات التي حددت سنقوم 
بتنفيذها حلني االس���تجابة الى حقنا بأن 

يكون لنا كادر خاص.
وأكدوا ان وزير الش���ؤون أبدى تفهمه 
ملطالبه���م ووعدهم بأن يعم���ل بكل طاقة 
النصافهم، وقد طلب من مس���ؤولي قطاع 
الرعاية تزويده بالكادر الذي قدمه قبل فترة 

لعرضه على مجلس الوزراء.

طالب باإلسراع في إنهاء كادر الهيئة العامة للمعاقين

العفاسي: تشكيل لجنة طبية خاصة لمراجعة 
ملفات األشخاص »مدعي اإلعاقة«

بشرى شعبان
علمت »األنب���اء« من مص���ادر مطلعة أن وزير 
الش���ؤون د.محمد العفاسي عقد اجتماعا مطوال مع 
الفريق املكلف بوضع الهيكل االداري للهيئة العامة 
لشؤون املعاقني واللجنة املكلفة في املجلس األعلى 
للمعاقني بدراسة التص���ورات التي تقدم بها أعضاء 

مجل��س إدارة املجل��س.
وبينت املصادر ان الوزير العفاسي حث املجتمعني 
على ضرورة اإلسراع في االنتهاء من وضع الكادر 
التنظيم���ي للهيئة وتقدمي التصور النهائي للهيكل 
بأسرع وقت ممكن، وأضافت ان الفريق املكلف بوضع 
الهيكل أنهى وضع التص���ور املبدئي وأنه بانتظار 

اعتماده من اللجان املعنية بذلك.
وعلى صعيد آخر كش���فت املصادر ل� »األنباء« 

عن اصدار العفاسي قرارا بتشكيل جلنة طبية خاصة تقوم مبراجعة 
جميع امللفات العائدة ألش���خاص »مدعي اإلعاقة« والعمل على إجراء 

الفحوصات الطبية والكشف الطبي الالزم لهم للتأكد 
من مدى مصداقية التقارير العائدة لهم ورفع توصية 

بكل حالة على انفراد.
من جهة أخرى، علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
في وزارة الشؤون أن الوزير د.محمد العفاسي أصدر 
قرارا وزاريا يقضي بتكليف مدير إدارة رعاية املسنني 
علي حسن بالقيام مبهمة املدير العام جلمعية الصليبية 
التعاونية. جتدر اإلشارة إلى أنه في شهر سبتمبر من 
العام الفائت كانت وزارة الشؤون قد أصدرت قرارا 
بحل مجلس إدارة جمعية الصليبية وتعيني مجلس 

إدارة معني بكامل أعضائه من موظفي الوزارة.
وأوضحت املصادر ان قرار تكليف مدير عام بالقيام 
بأعمال مجلس اإلدارة يأتي ضمن سياسة »الشؤون« 
بتقليص اعداد املعينني في اجلمعيات التعاونية وأن 
تولي ش���خص ما مهمة مدير عام سيكون لفترة محددة حلني الدعوة 

لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد.

  تكليف علي حسن بمهام  المدير العام لجمعية الصليبية التعاونية

علي حسن


