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07
هدد برفض قرار جلنة األسعار بزيادة 10% بعد 15 اجلاري

السويط للنواب: ضعوا حّدًا قاطعًا للغالء غير املبرر
وقال الس���ويط: إننا نطالب 
جلنة األسعار بأن تتقي اهلل في 
املستهلكني من املواطنني واملقيمني، 
وأن يعي القائم���ون عليها بأن 
هناك جمعيات لن تس���مح لهم 
بحال من األحوال القيام بالتالعب 
في األسعار كيفما وأنى شاءت، 
بالتالي غير  وستكون قراراتها 
ملزمة لهم، الفت���ا إلى أن هناك 
تنسيقا وتعاونا مت بني الكثير من 
رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات 
في اجلمعي���ات التعاونية ونية 
إلعدام مثل هذه القرارات اجلائرة 
املواطن واملقيم، والتي ال  بحق 
تخدم في حقيقتها ومضمونها 

إال التجار.

سلب المدخرات

وناشد السويط أعضاء مجلس 
األمة اتخاذ صالحياتهم والقيام 
بدورهم املنشود والتدخل العاجل 
والس����ريع لوقف سلب مدخرات 
املواطن����ني وإرضاء مطامع حفنة 
قليلة من التجار املتحكمني في أرزاق 
العباد، والذين لم تعرف جلسات 
البرملان املتكررة حال جلش����عهم 
حتى اآلن، مطالبا في الوقت نفسه 
اجلهات املعنية وعلى رأسها وزارة 
التجارة باتخاذ اإلجراءات الصارمة 
ضد أي نية لرفع األس����عار على 
املواطنني، وإفش����ال أي محاولة 
للتالع����ب على املس����تهلك، وأن 
تستخدم في ذلك أدواتها القانونية 
وعقوباتها املشددة ضد أي شيء 

من هذا القبيل.
الس���ويط رؤس���اء  وطالب 
وأعض���اء اجلمعيات التعاونية 
املنتخبة بالتكات���ف والتعاون 
والوقوف جنبا إلى جنب، وعدم 
قبول أي قرار بزيادة أسعار يتخذ 
خالل الوقت احلالي، معتبرا أن هذا 
املوقف الشجاع والنبيل سيذكره 
لهم مساهمو جمعياتهم، كونه 
يصب في صاحلهم ويسد الطريق 
في وجه أي فرصة تتاح للتاجر 
في رفع أس���عاره، وقال: نعاهد 
اهلل أوال ومساهمي منطقتنا ثانيا 
بأن نك���ون أول من يرفض هذه 
التي ستنعكس سوءا  القرارات 
على مدخراتهم، وإن فرض األمر 
علينا فسنكون آخر من يقبل بهذا 
األمر الذي نأمل من اهلل أال يجد 

طريقه إلى الواقع.

ترويض التجار

وحمل السويط وزارة التجارة 

املس���ؤولية الفعلية عن متادي 
التجار في رفع األسعار، باعتبارها 
التي متلك  اجله���ة األساس���ية 
القوان���ني واللوائح والعقوبات 
الرادعة ألي عملية تالعب على 
املستهلك، مطالبا الوزارة بتفعيل 
قانون كسر االحتكار الذي سيضع 
الش���ركات امل���وردة على احملك 
املنافسة  إذكاء  وس���يعمل على 
الش���ريفة لصالح املس���تهلك، 
مطالبا اجلمعيات التعاونية في 
الوقت نفسه بتشجيع الشركات 
املوردة للسلع البديلة عن السلع 
التي يهدد التج���ار بقطعها عن 
اجلمعيات، كما أن األمر بحاجة 
إلى وعي املس���تهلك مبصلحته 
والضغط على التاجر وترويض 
جشعه من خالل البحث عن تلك 

السلع البديلة.
وأك���د الس���ويط أن تكاتف 
اجلمعيات التعاونية سيكون له 
اعتباره أمام تيار الغالء اجلامح 
املفروض عليهم، وسيجعل قرارات 
زيادات األسعار في مهب الريح، 
في حني أن اجلمعية التعاونية 
الواحدة ال تس���تطيع مبفردها 
رفض أي قرار من تلك القرارات، 
حتى وإن كانت قناعتها تخالف ما 
ميلى عليها، مطالبا جلنة األسعار 
بالعم���ل وفق ما ميلي���ه عليها 
ضميرها احل���ي، وأن تأخذ في 
اعتبارها املقارنات السعرية التي 
أجريت بني الكويت ودول مجلس 
التعاون املجاورة، والتي أثبتت 
مبا ال يدع مجاال للشك أن هناك 
فروقا غير مبررة وال منطقية، 
رغم كون الس���لعة واحدة ومن 

مصدر واحد ومنشأ واحد.

منع السجائر

وفي معرض تعليقه على قرار 
جلنة األسعار بعدم رفع أسعار 
الس���جائر، وصف السويط هذا 
القرار ب� »الفارغ من املضمون« 
والذي يضع اعتب���ارا ملدخرات 
الشباب دون أي اعتبار لصحتهم، 
وقال: »أهذا اللي قدركم اهلل عليه؟ 
لقد كان األجدر بكم من الناحية 
الشرعية واإلنسانية أن تفكروا في 
صحة الشباب من أبناء الكويت، 
وأن تتخذوا قرارا يس���جله لكم 
التاريخ في منع بيع هذه السموم 
في اجلمعيات التعاونية، والتي 
ليس���ت ملكا خاصا ألحد حتى 
يتصرف بها كيف يشاء ويبيع 

فيها ما حرم اهلل على عباده«.

أع���رب أمني الصن���دوق في 
التعاونية  العارضي���ة  جمعية 
عناد السويط عن رفضه الشديد 
ورفض الكثير م���ن اجلمعيات 
التعاوني���ة للقرار الذي اتخذته 
جلنة مراقبة األسعار بأنها تنوي 
زيادة أس���عار بعض األصناف 
بنسبة 10%، مؤكدا أن هذا التصرف 
اجلائر من قبل اللجنة يعتبر في 
قمة التهاون باملستهلكني وعدم 
وجود أي اعتبار ملصلحتهم، كما 
وعد بأن أي تعميم سيصدر في 
هذا اخلصوص س���يجد طريقه 
إلى س���لة املهمالت، الفتا إلى أن 
اللجنة مؤخرا بتمديد  تصريح 
وقف الزيادات إلى 15 اجلاري ال 
معنى له إال تخدير الرأي العام 
وإيهامه بأن اللجنة تقف جلانب 

املستهلك ضد التاجر.

عناد السويط

اللجنة منعت رفع 
أسعار السجائر وكان 
األجدى بها منع بيع 

السموم ألبناء الكويت 
في اجلمعيات

نثمن استقالة رئيس 
»تعاونية العارضية« 
من جلنة األسعار 

احتجاجًا على 
القرارات األخيرة

»األوقاف« تكفل 400 طالب
ضمن مشروع الشفيع

أعربت جلنة مس���لمي آس���يا التابعة للهيئة 
اخليرية اإلس���المية العاملية عن شكرها لألمانة 
العام���ة لألوقاف لتبنيها كفال���ة 400 طالب من 
طالب الهيئة اخليرية من حفظة القرآن الكرمي في 
اليمن واألردن ضمن مشروع الشفيع الذي ترعاه 

اللجنة.
ل  وق���������ا
اللجنة  مدي���ر 
عبدالرحم���ن 
العوض���ي ان 
التي  املشاريع 
اللجان  تنفذها 
واجلمعي���ات 
اخليري���ة في 
جمي���ع أنحاء 
العال���م كثيرة 
وذات أهمي���ة، 
الى ان  مشيرا 
فك��رة مشروع 
الش���في�������ع 
تتلخ���ص في 
كفالة طالب يحفظون القرآن الكرمي كامال خالل 
4 س���نوات، وتبلغ كفالة حاف���ظ الق��رآن 500 
دينار، تشمل مكافآته وحوافزه وراتب شيخ��ه 

ومشرف��ه.
وأضاف ان املش���روع يهدف الى خدمة كتاب 
اهلل ورعاية حفاظه، وكفالة 1000 حافظ سنويا، 
سعيا الى ان يكون مشروعا رائدا على مستوى 

العالم اإلسالمي خالل 10 سنوات.
وعبر العوضي عن س���روره ملا يبديه أولياء 
األمور من فرحة عارمة جراء حفظ األبناء ألورادهم 
القرآني���ة، وحرصه���م على جناح مشروع الشفيع 

في أداء رسالت��ه إزاء ك�تاب اهلل ع���ز وج���ل.
ومن جانبه زّكى رئيس اللجنة االستشارية 
العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
اإلسالمية د.خالد املذكور هذا املشروع وحث أهل 
اخلير على دعم مش���روع الش���فيع وتشجيعه، 
مصداقا لقول رسول اهلل ژ: »خيركم من تعلم 

القرآن وعلمه«.
ومن جانبه، قال عميد كلية الشريعة األسبق 
ورئيس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي د.عجيل النشمي في معرض 
حديثه عن املشروع ان كافل حافظ القرآن الكرمي 
له مثل أجره إن شاء اهلل لقوله ژ: »من دل على 
خير فله مثل أجر فاعله« رواه مسلم، وقال ژ: 
»من س���ن في اإلسالم سنة حس���نة فله أجرها 
وأج���ر من عمل بها من بعده، من غير ان يقنص 
من أجورهم ش���يء« رواه مس���ل���م، وإن أعظم 
األجر في كت���اب اهلل حفظ���ا وتعليما، ويدخل 
فيهم من كان سبب���ا في احلف���ظ وه��و كاف��ل 

احلاف��ظ.
يشار الى ان اللجنة تكفل ضمن مشروع الشفيع 
850 طالب���ا في اليمن و200 طالب باألردن و100 
طال���ب في الفلبني و60 طالبا في قيرغيزيا و50 
طالبا في كل من لبنان وتترس���تان وموريتانيا 

وكازاخستان.

د.عجيل النشمي

الكندري: الوقف طاقة دفعت
باملجتمع اإلسالمي نحو النماء والتطور

أقامت إدارة الس���راج املنير التابعة لوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية امللتقى الوقفي األول 
للعاملني باإلدارة، وذلك على مسرح الهيئة اخليرية 
اإلسالمية مبنطقة الوزارات بجنوب السرة، والذي 
حضره لفيف من قيادات العمل بإدارة السراج 

املنير وموظفي املراكز التابعة لها. 
وألقى مدي���ر إدارة الس���راج املنير عبداهلل 
الكندري، كلمة أوضح فيها أن الوقف في تاريخ 
اإلسالم كان مبثابة الطاقة التي دفعت باملجتمع 
اإلسالمي نحو النماء والتطور من خالل توفير 
متطلبات التنمية وما يعني عليها، مش���يرا الى 
حتمل املوسرين من املسلمني مسؤولية كبيرة، من 
خالل األوقاف التي أوقفوها في توفير وتشغيل 
العديد من املرافق واملنشآت التعليمية والصحية 

واالجتماعية وغيرها.
 وذكر الكندري أن: »غير املوسرين أو الفقراء 
كان لهم إس���هام ايضا من خالل بعض األوقاف 
اليسيرة التي تخدم املجتمع كل بحسب طاقته 
ووفق إمكاناته، حيث تشير النصوص املتناثرة 
ف���ي كتب التاريخ ال���ى أن هناك من أوقف على 
السرج أو الشموع في بعض املساجد أو الطرقات، 
ومن أوقف بعض الكتب وغيرها وإن كانوا من 
الفقراء، يدفعهم لذلك اإلميان باهلل تعالى واليوم 
اآلخر وحب اخلير واحتساب األجر والثواب عند 

املولى عز وجل«.
ولفت الكندري بالقول: »كان ناجت الوقف مثمرا 
في تاريخنا اإلس���المي، فكانت احلصيلة هذه 
الثروة احلضارية التي ازدهرت مشرقة، مشعة 
باخلير والتي استمرت في عطائها إلى زمن قريب، 
وعندما قلت العناية بأمر هذا املصدر الهام، حيث 
ألق���ى اجلهل بأهمية الوقف ودوره بظالله على 
املجتمع اإلسالمي، فتراجع االهتمام به وانحسر 

التوجه إلى استخدامه كوسيلة للتقرب إلى اهلل 
تبارك وتعالى، ومن ثم ظهرت كثير من املعضالت 
املعيقة للرقي مثل األمي���ة واملرض والفقر في 
كثير من املجتمعات اإلسالمية اليوم، وعلى ذلك 
كانت املجتمعات اإلسالمية اليوم هي في حاجة 
إلى إحي���اء دور الوقف ف���ي حياتها، الذي كان 
له تلك اإلسهامات العظيمة واآلثار االجتماعية 
واالقتصادية والثقافي���ة املتنوعة، عالوة على 
األثر املالي الهام على ميزانية الدولة وتخفيف 

الكثير من األعباء عنها«.
بدوره، أوضح الداعية اإلس���المي الش���يخ 
د.عبدالعزيز العويد في كلمته قائال: »ان الوقف 
سنة إسالمية سار عليه الصحابة الكرام والتابعون 
اجلالء جيال بعد جيل، حتى عد الوقف من أعلى 
أركانها وحضارتها وبذلك تقدمت األمة على سائر 
األمم، وقد بلغ الوقف مبلغه حتى صار الوقف 
مترفا لدرجة أنهم أوقف���وا على بعض الطيور 
النادرة، حتى ذهب نصارى األندلس محاكاتهم 
للمسلمني فأوقفوا على الكنائس واملساجد معا، 
وعلى ذلك سار الشعب الكويتي منذ القدم فحاكاهم 
اخلدم واشتهر في ذلك وقف مرزوقة، ولم تعرف 

من هي مرزوقة إال بوقفها«.
وأضاف الشيخ العويد في كلمته أن: »الوقف 
كان دائما يبحث عن حاجة األمة ويسد حاجتها، 
ف���إذا كانت حاجتها في العل���م كان وقفهم على 
العل���م، وإذا كانت حاجتهم في س���د جانب من 
اجلوانب االجتماعية، كان وقفهم في هذا اجلانب، 
وإذا كانت حاجتهم في املاء كان وقفهم على املاء 
وعلى ذلك سار الش���عب الكويتي املعطاء، فقد 
كانت حاجة أهل الكويت إلى املاء العذب، فكان 
الوقف على املاء العذب، فكانت األوقاف متعددة 

املنابع واملشارب«.

جانب من احلضور خالل فعاليات امللتقى الوقفي األول

»السراج املنير« يقيم امللتقى الوقفي األول للعاملني


