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افتتح الملتقى الوقفي الـ 17 تحت شعار »قف وفّكر في الوقف رعاية للفئات الخاصة«

الحماد: لـ »أمانة األوقاف« تجربة رائدة في النهوض بالوقف 
وذوو االحتياجات الخاصة يحظون بأهمية كبيرة من الدولة

أسامة أبو السعود
قال نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشار راشد احلماد ان لألمانة 
العامة لألوقاف جتربة رائدة في 
مجال الوقف والنهوض به مبختلف 

املجاالت.
جاء ذلك في كلمه ألقاها الوزير 
احلماد مبناس����بة افتتاح امللتقى 
الوقفي السابع عشر لألمانة العامة 
لألوقاف حتت شعار »قف وفكر 
في الوقف رعاية للفئات اخلاصة« 
نيابة عن سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وتس����تمر أنشطته 

يومني.
وأضاف احلماد ان األمانة العامة 
لألوقاف تعد منوذجا مميزا ودليال 
عمليا على اجنازات الوقف ودوره 
االيجابي في املجتمع وذلك بفضل 
املتنوعة من  اسهاماتها اخليرية 
خالل ريع الوقف حيث تستهدف 
حتقيق العدالة االجتماعية والتنمية 
املجتمعية من خالل تفعيل توظيف 
عوائد الوقف املالية واالستثمارية 

لكثير من املشاريع.
وق����ال »ان لذوي االحتياجات 
ف����ي مجتمعن����ا اهمية  اخلاصة 
كبيرة فهم يحظون من قبل الدولة 
ومؤسساتها املختلفة بتقدير يشهد 
له اجلميع على مستوى الكويت، 
اما بالنسبة لألمانة العامة لألوقاف 
فقد أنشأت مركز الكويت للتوحد 
وهو من املراكز الرائدة في مجال 
العناية بإعاقة التوحد على مستوى 

الشرق األوسط«.
وأشار احلماد الى دعم األمانة 
العامة لألوقاف من خالل ادارتي 
الوقفية واملش����اريع  الصناديق 
الوقفية لرعاية املعاقني والفئات 
املاضية  اخلاصة خالل السنوات 
وحتى العام 2010 ما يقرب من 40 
مشروعا من املشاريع اخلاصة بتلك 
الشريحة، حيث توزع دعم »األمانة« 
ما بني جمعيات أهلية ونفع عام 
ووزارات وجهات حكومية وشمل 
كال من الن����ادي الكويتي للصم، 
ومركز األطراف الصناعية، ومركز 
العالج الطبيعي. جمعية املكفوفني، 
اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني، 
املجلس األعلى لشؤون املعاقني، 
مركز اخلرافي لألطفال املعاقني، 
مركز تقومي وتعليم الطفل، ومركز 
التدخل املبك����ر لألطفال املعاقني، 
وجمعي����ة اإلص����الح االجتماعي 

املستشار راشد احلماد وإميان احلميدان يفتتحان املعرض
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عادل الشنان
اتسمت الندوة التي نظمها احملامي نواف 
س���اري في منزله حتت عنوان »كرامة أمة« 
بالنجاح وأمت النواب حديثهم خاللها، خالفا 
ملا حصل في الندوتني السابقتني في ديوان 
النائب د.جمعان احلربش والنائب السابق 

عبداهلل النيباري.
وعقب انتهاء الندوة نظمت مسيرة سلمية 
تأييدا للخبير الدس���توري د.عبيد الوسمي 
تخللتها بعض األهازيج، مثل »ش���بت النار 
والغايب حضرها.. نارنا نار حمران النواظر«، 

ولدى سؤالنا أحد احلضور عن مغزى هذه 
اجلملة قال انها ال تستخدم حصرا في أوقات 
احلروب كم���ا تردد، بل انها م���ن األهازيج 
التي تس���تخدم في االنتخابات واالحتفاالت 

وغيرها.
وقد شدد النواب املشاركون في الندوة، وهم 
مسلم البراك ومحمد هايف وخالد الطاحوس 
ومبارك الوعالن وضيف اهلل أبورمية، إضافة 
إلى عدد من النشطاء السياسيني وهم احملامي 
نواف ساري وخالد الشليمي وعواد الظفيري 
وشريان الشريان واحلميدي السبيعي شددوا 

على حتميل مس���ؤولية ما حدث في الندوة 
السابقة بني القوات اخلاصة والنواب وعدد 
من املواطنني الى سمو رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية، معتبرين انهما من أعطيا 
األمر للقوات اخلاصة بالهجوم على املواطنني 
وهما من عمال خالفا لتعليمات صاحب السمو 

األمير.
وقد أكد النائب مسلم البراك انه ال يقبل ولن 
يقبل من كائن من كان ضرب النواب واملواطنني 
بالعصي والهراوات، قائال: ان قانون التجمعات 
سقط كما ستسقط هذه احلكومة، مضيفا: ان 

العقيد ش���كري النجار قد دفع اللواء خليل 
الشمالي وهو من أعطى األوامر بالهجوم 
واعتقال الوسمي من وسط احلضور ومن 
داخل منزل د.جمعان احلربش، وقد عرض 
البراك فيلما تسجيليا للحضور موضحا انه 

يثبت ما يقوله بالصوت والصورة.
من جانبه، قال النائب مبارك الوعالن ان 
الوطن أمام فترة عصيبة وعلى احملك وانه 

البد من احترام الدستور ونواب األمة.
بدوره قال النائب ضيف اهلل أبورمية 
ان حكومة الرئيس ناصر احملمد س���يئة، 

وكيف يقال انها حتترم القانون وهي أول 
من يتعدى على القانون؟ مطالبا احلضور 
بالضغ���ط على نوابه���م للوقوف بجانب 
اس���تجواب رئيس الوزراء واحلضور في 
يوم اجللسة الذي سيكون حاسما للضغط 

على نوابهم.
من جهته، أكد النائب محمد هايف انه اذا 
قررت احلكومة تكميم األفواه ومنع احلريات 
فعل���ى رئيس الوزراء البدء باس���تحداث 
السجون التي س���تعج بالشرفاء، مضيفا 

ان السجن ال يزيدنا اال شرفا وعزة.

ومن ناحيته، قال النائب خالد الطاحوس 
ان االستجواب املقدم ليس دفاعا عن املال 
العام أو أمالك الدولة وامنا انتصارا لكرامة 
األمة وعلى الناخبني الضغط على النواب 
خصوصا أصحاب املواقف »الضبابية« منهم 
وعدم التماس العذر ألي نائب يتخاذل في 
هذا االستجواب »النوعي«، مضيفا: أقول 
ملن يريد ان يوجع »مطير«.. »كلنا مطير 
وكلنا عبيد الوسمي«، وأقول ألهل الفاكسات 
واملس���جات الذين يحاولون فرزنا »سود 

اهلل وجوهكم وتاريخكم أسود«.

د.سلوى اجلسار وسبيكة اجلاسر خالل اللقاء

وغيرها من املجاالت، وهو ما يبني 
بوضوح العناية الفائقة واالهتمام 
الكبير الذي توليه األمانة العامة 
الفئات اخلاصة  لألوقاف لرعاية 
وذوي االحتياجات على مستوى 
الكويت. وقال: لقد جمعت األمانة 
العامة لألوقاف اليوم ومن خالل 
ملتقاها السابع عشر برعاية سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهلل، واملقام حتت ش����عار 
»قف.. وفك����ر في الوقف.. رعاية 
للفئ����ات اخلاصة« ومع برنامجه 
املليء بالعديد من األنشطة واحملاور 
العلمي����ة وحلقات  واجللس����ات 
النقاش واحلوار على مدى فترة 
انعقاده، جمعت األمانة بني خيرين 
أو ميزتني، حيث يجيء هذا امللتقى 
استكماال لبرنامج امللتقى الوقفي 
السادس عش����ر »قف.. وفكر في 
الوقف« لتأكيد س����بق األمانة في 
التركيز واالهتمام بشريحة الفئات 
اخلاصة وإبراز دورها اإليجابي في 
تنمية املجتم����ع، الى جانب بيان 

دور الوقف في رعاية تلك الفئات 
اخلاصة من خ����الل برامج الدمج 
التعليمي وتطوير منهج عالجي 
باللغة العربية لهم، وتقدمي جتارب 
رائدة في تسويق مشاريع الفئات 
اخلاصة من خالل مشروعات الوقف 

التنموية واالجتماعية املختلفة.
وش����كر احلماد جمي����ع أفراد 
املجتمع ومؤسس����اته احلكومية 
واألهلي����ة والتطوعية، واجلهات 
األخرى املشاركة ذات الصلة بالعمل 
انه  الوقفي واالجتماعي، واحلق 
ما كان لألمان����ة العامة لألوقاف 
ان حتقق هذا النجاح لوال رعاية 
الس����مو األمير  واهتمام صاحب 
الش����يخ صباح األحمد وس����مو 
الش����يخ  الوزراء  رئيس مجلس 

ناصر احملمد.
من جانبها، قالت ممثلة ضيوف 
امللتقى س����مو األميرة دانية بنت 
عبداهلل بن س����عود آل سعود »ال 
يخفى على اجلميع مساهمة الكويت 
املتميزة في خدمة ابنائنا من ذوى 

التوحد في الكويت والوطن العربي 
ومن املميز في ملتقانا لهذا العام 
حس����ن اختياره ملوضوع الوقف 
للفئات اخلاصة النه من املواضيع 
املهمة التي قليال ما يثار االهتمام بها 
في امللتقيات واحملافل العلمية«.

وأشارت الى ان معنى التعاون 
اخليري والتكافل االجتماعي في 
اإلسالم ان يتضامن ابناء املجتمع 
ويتساندوا فيما بينهم سواء كانوا 
افرادا او جماعات في اتخاذ مواقف 
ايجابية كرعاي����ة اليتيم واملعاق 
ومواس����اة املنك����وب بداف����ع من 
ش����عور وجداني عميق ينبع من 
العقيدة االسالمية ليعيش  أصل 
الفرد في كفالة اجلماعة. وبينت 
ض����رورة التركيز عل����ى احملاور 
الرئيس����ية التي يتناولها امللتقى 
وعمق شعار امللتقى كدعوة لألفراد 
ومؤسس����ات املجتمع كافة بدعم 
الفئات اخلاصة ومن خالل حتويل 
احللول اإلبداعية ملش����اكلهم الى 
واقع ملموس متمثال في تأسيس 
الوقفيات اخلاص����ة بهم. وقالت: 
»الهدف األساسي الذي نسعى اليه 
في ملتقانا هذا هو بناء شراكات 
استراتيجية مع االجهزة احلكومية 
ومؤسس����ات املجتمع املدني ذات 
الصلة للتكامل في حتقيق األهداف 
املشتركة املتعلقة بتفعيل حقوق 
واحتياج����ات ذوي االحتياجات 
اخلاصة اضاف����ة الى اعداد حملة 
إعالنية مكثفة ومدروسة في وسائل 
اإلعالم املختلفة للتعريف بأهمية 
الوقف لدعم ذوي الفئات اخلاصة 
وإعداد قانون تشتد فيه العقوبة 
على كل من يعت����دي على اموال 
األوقاف واحلد من ظاهرة حترير 

اراضي الوقف«.

احلضور يغادرون بعد انتهاء الندوة بشكل سلمي

المتحدثون في ندوة ساري: على المواطنين الضغط على النواب لتأييد استجواب المحمد
انتهت بمسيرة وأهازيج تأييدية لعبيد الوسمي

أهزوجة »شبت النار والغايب حضرها.. نارنا نار حمران النواظر« تقال في االحتفاالت ومواسم االنتخابات وليس فقط خالل  الحروب


