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العشماوي يحاضر في دورة فن اإللقاء والتأثيرمحليات
أكدت إدارة الثقافة اإلسالمية في وزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية على حرصها الدائم واحلثيث في 
حتقيق غايتها في صناعة املناخ الثقافي االسالمي 
في املجتمع من خالل استغالل جميع الوسائل وطرح 
االنشطة التوعوية املساهمة في تطبيق شعارها »نحو 
ثقافة متميزة ملجتمع متميز«.

وأعلنت اإلدارة في بيان صحافي عن تنظيمها لدورة 
ثقافية بعنوان »فن االلقاء والتأثير« والتي  يحاضر فيها 
املدرب والشاعر الكبير فضيلة الشيخ د.عبدالرحمن 
العشماوي، من اململكة العربية السعودية الشقيقة، والتي 
ستقام اعتبارا من غد االثنني وبعد غد الثالثاء 22 مارس 
في مبنى الهيئة اخليرية االسالمية العاملية.

السداني: مجموعة 50/20 تقترح إنشاء هيئة عامة للمجتمع املدني
ذكرت املش���رف العام ملجموعة 50/20 للتنمية املجتمعية نوريه 
السداني أن املجموعة اقترحت مشروع اقتراح قانون الهيئة العامة 
للمجتمع املدني ومؤسس���اته، وتقدمت ب���ه الى النائب ناجي العبد 
الهادي التخاذ ما يراه مناس���با لعرضه على مجلس األمة كمشروع 
قانون ملناقشته والتصديق عليه وإقراره دعما للحرية والدميوقراطية 

في املجتمع املدني في الكويت.
السداني في تصريح وزعته  وقالت 
أمس: حان الوقت لتأسيس هيئة املجتمع 
املدني ومؤسس���اته الذي أصبح حاجة 
ملحة للدولة في األلفية الثالثة، من هنا 
قامت املجموعة بإعداد مشروع قانون مت 
تقدميه للنائب م.ناجي العبد الهادي عضو 
مجلس األمة ليتكرم بعرضه على مجلس 
األمة املوقر ويضم املشروع جزئية جديدة 

وهي املؤسسات غير الربحية.
وأوضحت أن الكويت عرفت مساهمه 
املجتمع املدني منذ تأسيسها، وعلى اثر 
ذلك كانت البداية حينما تنادى املجتمع 
النتخاب حاك���م للبالد فتم اختي���ار )صب���اح األول( وهكذا بدأت 

الدميوقراطية في الكويت تأخذ مجراها وتترسخ.
وأضافت الس���داني: وإميانا من الشيخ صباح األول في التشاور 
الدميوقراط���ي، فقد افتتح أول ديوانيه ف���ي الكويت وجعلها محط 
تشاور بينه وبني أهل الكويت الكرام، وفي العام1911 شهدت الكويت 
أول مدرس���ة لألوالد قامت على تبرعات املجتم���ع املدني الكويتي، 
وفي العام 1919 قام الكويتيون ببناء سور الكويت بسواعدهم وعلى 
نفقتهم اخلاصة حلماية مدينتهم، مشيرة الى أن الكويت شهدت أعماال 
للوقف اخليري وتأسيس املكتبات األدبية وبناء املساجد كمساهمه 
من املجتمع املدني وقد كان حكام الكويت داعمون لتطلعات وأفكار 
أبن���اء املجتمع، فاألفكار الرائدة تبقى في ذاك���رة التاريخ تتوارثها 

األجيال جيال اثر جيل.
وأش���ارت السداني الى أن الدس���تور نص في املادة 43 منه على 
»حرية تكوين اجلمعيات والنقابات على أس���س وطنية وبوسائل 
س���ليمة مكفولة وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون، وال 
يج���وز إجبار أحد على االنضمام إلى جمعي���ة أو نقابة« وعلى هذا 

األساس أنشئت الكثير من اجلمعيات املهنية.
وأكدت أن احلاجة باتت ملحة للمجتمع املدني من وجوب إصدار 
تنظيم وقانون جديد تندرج فيه جميع مؤسساته باختالف صورها 
وكياناتها ويواكب تلك التطورات على الساحة الدولية ليخدم احتياجات 
املجتمع املدني، مضيفة أن فك���رة إصالح قوانني املجتمع املدني لم 
تكن مغيبة من قبل أحد ول���م توضع موضع التنفيذ وظلت مجرد 
فكرة بالعقول واألدراج، وكان البد من واقع عملي إلحياء تلك الفكرة 
وتنفيذها على أرض الواقع مبا يخدم املجتمع املدني ومؤسس���اته 
للنهوض به وتفعيل دوره احلقيقي كشريك مع احلكومة في اخلطة 

التنموية الشاملة. 
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