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سموه كرس جهوده في دعم مسيرة العمل اإلنساني والتنموي باملجتمعات الفقيرة

املعتوق :تكرمي البنك الدولي لسمو األمير تقدير استثنائي لقائد استثنائي
وص���ف رئ��ي��س الهيئة اخليرية
اإلسالمية العاملية ،املستشار بالديوان
األميري د .عبدالله املعتوق تكرمي
مجموعة البنك ال��دول��ي لسمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد بأنه حدث
مشهود ومستحق وتقدير استثنائي
لقائد استثنائي كرس جهوده في دعم
مسيرة العمل اإلنساني والتنموي
باملجتمعات الفقيرة.
وق���ال د.امل��ع��ت��وق ال���ذي يشغل
منصب املستشار اخل���اص لألمني
العام لألمم املتحدة بهذه املناسبة إنه
في الوقت الذي اندلعت فيه احلروب
والنزاعات األهلية الدامية في العديد
من دول املنطقة إنحاز سمو األمير
إل��ى دع��م ج��ه��ود ال��س�لام والتنمية
والتعايش ب�ين ال��ش��ع��وب ،ودش��ن
املساعي احلميدة لتقريب وجهات
النظر بني الفرقاء في بعض الدول.
وأض���اف أن ه��ذا التكرمي الرفيع
من البنك الدولي لسمو األمير ومنح
سموه لقب رائ��د العمل التنموي،
وال��ذي يعد األول من نوعه يضاف
إل���ى س��ج��ل ح��اف��ل م��ن ال��ت��ق��دي��رات

والتكرميات اإلقليمية والدولية ،ومن
أبرزها تتويج سموه في 2014م قائدا ً
للعمل اإلنساني وتسمية الكويت
مركزا ً إنسانيا ً عامليا ً.
وأشار د .املعتوق إلى إنه في ظل
تعاظم األزم��ات اإلنسانية وشعور
بعض امل��س��ؤول�ين ال��دول��ي�ين بنوع
من اإلحباط واليأس بسبب ضعف
االستجابة اإلنسانية واتساع الفجوة
ب�ين امل���وارد واالح��ت��ي��اج��ات ،وجدنا
سمو األمير يشد على أيديهم ويحثهم
على ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود ألجل
املنكوبني والضحايا ويعدهم بأن
الكويت لن تتأخر عن دع��م اجلهود
اإلنسانية الدولية.
وأك���د أن ال��ع��م��ل اخل��ي��ري شهد
في عهد سمو األمير قفزة هائلة من
التطور واالنتشار والعاملية واحتالل
مواقع ال��ص��دارة ،انطالقا من إميان
س��م��وه بنبل ال��رس��ال��ة اإلنسانية
ودوره��ا في إنقاذ األرواح ،والعمل
على انتشال ال��ف��ق��راء م��ن مستنقع
اجلهل واملرض والعوز ،الفتاً إلى إن
توجيهات سموه للعاملني في القطاع

مركز «فنار» يهنئ سمو األمير
بتكرميه من البنك الدولي لدوره
في التنمية والسالم عاملي ًا
هنأ مركز الكويت لتوثيق العمل
اإلنساني “فنار” سمو أمير البالد
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د مبناسبة
تكرمي سموه من البنك الدولي لقاء
دوره في دعم التنمية االجتماعية
واالقتصادية وإحياء السالم على
املستويني اإلقليمي والدولي ،في مقر
البنك الدولي في نيويورك يوم 12
ابريل اجلاري.
وقال رئيس مركز “فنار” الدكتور
خالد الشطي ،إن تكرمي سموه ليس
بغريب ،فهو قائد العمل اإلنساني
الذي اختارته األمم املتحدة وقلدته
ه���ذا ال��ل��ق��ب ف��ي سبتمبر ،2014
ليضاف إل��ى سجل سموه تكرمياً
جديدا في مسيرة حافلة باإلجنازات
ف���ي دع����م ال��ق��ض��اي��ا اإلن��س��ان��ي��ة
واالجتماعية والعمل على استقرار
الشعوب والدول ونشر السالم.
وأض��اف إن ه��ذا التكرمي يعتبر
األول من نوعه ال��ذي يقدمه البنك
لقائد دول��ة ،ما يترجم حجم املكانة
ال��ت��ي يتفرد بها س��م��وه ف��ي قطاع
اإلنسانية العاملية واجلهود الدولية
في العمل اخليري ومكافحة الفقر.
وأض��اف الشطي إن سمو األمير
أصبح عنوانا لإلنسانية ،وبصمته

د .خالد الشطي

باتت واضحة وأعماله ومبادراته
تتحدث بها كافة األمم ،ما يساهم
بدوره في رفعة شأن دولتنا احلبيبة
والتنادي باسمها في كافة احملافل
احمللية واإلقليمية وال��دول��ي��ة ،ما
يبعث ف��ي نفوسنا جميعا الفخر
واالعتزاز.
ودعا الشطي العلي القدير لسموه
مبوفور الصحة والعافية وأن يدمي
على كويتنا احلبيبة نعمة األم��ن
واألم��ان والرخاء والسخاء في ظل
قيادة سموه.

«الرحمة العاملية» تهنئ
أمير البالد حلصوله على
لقب رائد العمل التنموي
هنأت جمعية الرحمة العاملية
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص��ب��اح األح���م���د حل��ص��ول��ه على
لقب رائ��د العمل التنموي من قبل
مجموعة البنك ال��دول��ي ،وال��ذي
يعد التكرمي األول من نوعه الذي
يقدمه البنك لقائد دول��ة ،تقديرا ً
لدور سموه املشهود عامليا ً في دعم
استقرار الدول سياسيا ً واقتصاديا ً
واجتماعيا ً ،فضالً عن سعي سموه
احلثيث ف��ي م��س��اع��دة احملتاجني
ال عن
في شتى بقاع األرض ،فض ً
السعي لـ “إحياء السالم”.
وق����ال رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة
جمعية الرحمة العاملية الشيخ
د.جاسم املهلهل الياسني :إن تكرمي
ص��اح��ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ صباح
األحمد من البنك الدولي هو تكرمي
م��س��ت��ح��ق ،وي��ؤك��د امل��ك��ان��ة التي
يحظى بها صاحب السمو ،ودولة
الكويت لدى املجتمع الدولي ،على
اجل��ه��ود املميزة ف��ي تبني ودع��م
ال��ق��ض��اي��ا اإلن��س��ان��ي��ة ،وت��ق��دي��را ً
لسلسلة امل��ب��ادرات التي تبناها
سموه لتخفيف املعاناة.
وأوض��ح الشيخ د.الياسني أن
التكرمي أي��ض��اً ه��و تكرمي لكويت
العطاء ،والتي عملت دائ��م��اً على
تقدمي ال��ع��ون وال��دع��م واملساندة
ل��ش��ع��وب ال��ع��ال��م ال��ت��ي تتعرض
ملشكالت إنسانية وك���وارث ،عبر
مشاريع خيرية وتنموية ،بجانب
العمل على حتقيق بيئة تنموية
عبر العمل اخل��ي��ري ،مع التركيز
على املشاريع التي تستهدف بناء
اإلنسان أينما وجد ،ومنحه احلق
في الكسب والعمل.
وأوض��ح الشيخ د.الياسني أن
تكرمي سمو األمير يؤكد على جناح
املنظومة اخليرية الكويتية بدءا ً
من دعم سموه املتواصل للمسيرة،
وم���رورا ً مبؤسسات ال��دول��ة التي

تشرف وتتابع العمل ،ثم بجهد
وج��د أب��ن��اء ال��ك��وي��ت ال��ذي��ن بنوا
صروحا ً خيرية.
وم��ن جانبه ق��ال نائب رئيس
مجلس اإلدارة واألمني العام يحيى
العقيلي :إن تكرمي صاحب السمو
الشيخ صباح األحمد من قبل البنك
الدولي هو التكرمي الثاني له خالل
خمس سنوات ،حيث منحت األمم
املتحدة س��م��وه لقب ق��ائ��د العمل
اإلنساني ،وأك��دت أن الكويت هي
مركز العمل اخليري واإلنساني.
وبني العقيلي أن نصرة املظلوم
وإغ��اث��ة امل��ك��روب ه��ي م��ن املبادئ
األس��اس��ي��ة ف��ي اإلس��ل��ام ،وه��ذه
املبادئ هي جزء أصيل من تكوين
قيادة هذا الوطن العزيز وشعبه،
حيث عنيت الكويت بدعم الشعوب
إن��س��ان��ي��ا ً وخ��ي��ري��ا ً ،وع��ك��س��ت ما
تتمتع به من إنسانية ومسؤولية،
جبِل عليه أهلها من
وجسدت ما ُ
سمات تاريخية بأنه شعب معطاء
متميز إنسانياً وحضارياً ،برعاية
ك��رمي��ة م��ن س��م��و ال��ش��ي��خ صباح
األحمد الصباح ،والذي اختير رائدا ً
للعمل التنموي ،وم��ن قبل قائدا ً
للعمل اخليري واإلنساني.
وأك��د على العمل ال��دؤوب الذي
تتبناه الكويت في استنهاض الهمم
لدعم املستضعفني ،وق��د جسدت
الكويت من��وذج��اً متميزا ً للعمل
اإلنساني اخليري ،فلم تتوان في
تلبية نداء الواجب اإلنساني في كل
نازلة تقع بالشعوب اإلسالمية.
وبني العقيلي أن جناح الكويت
في صياغة منظومة خيرية تكاملية
تتجسد في شعب معطاء ،وقيادة
داعمة ،ومؤسسات خيرية فاعلة،
وخبرات تراكمية عبر أجيال عملت
في هذا املجال وأبدعت فيه ،وقوانني
منظمة ساهمت بشكل فاعل في هذا
النجاح والريادة اإلنسانية.

د .عبد الله املعتوق

اخليري شكلت دعما ً كبيرا ً نحو املزيد
من املشاريع واألعمال اخليري التي

وصلت إلى مختلف أصقاع العالم.
وتابع ب��أن ه��ذا التكرمي الرفيع

يشعرنا بالفخر واالع��ت��زاز ويضع
ع��ل��ى ع��ات��ق��ن��ا م��س��ؤول��ي��ات كبيرة
لتعظيم هذا النهج اإلنساني النبيل
والتأسي بخبرة ومسيرة سمو األمير
في هذا املسار البناء واملنتج ،معرباً
عن خالص تهانيه لسمو األمير بهذه
املناسبة الكرمية.
وأوضح أن من أهم ما مييز مسيرة
سمو األمير في دع��م مسيرة البناء
والتنمية وإحالل قيم األمن والسالم
 ،أنه يتبرع من ماله اخلاص لإلسهام
ف��ي تخفيف معاناة الشعوب  ،كما
يوجه احلكومة الستضافة املؤمترات
التنموية و االقتصادية واملانحة
للشعوب املنكوبة والفقيرة ،وكذلك
دعم القطاع األهلي اخليري وتوجيهه
باستمرار نحو املزيد من االجن��ازات
اإلنسانية.
وواصل قائالً إنه تكرمي لقائد كبير
ال تكاد تخلو كلماته وتوجيهاته من
تأكيدات على أن الله سبحانه وتعالى
حفظ دولة الكويت بفضل دورها في
العمل اخل��ي��ري وتأصله ف��ي قلوب
أبناء الشعب الكويتي ومساعداتهم

إسم الكويت لم يعد يذكر إال مقترن ًا باجلهود
اإلن�س��ان�ي��ة ال�ك�ب�ي��رة وال��رائ��دة لسمو األم�ي��ر
توجيهات سموه للعاملني بالقطاع اخليري
ش �ك �ل��ت دع � �م � � ًا ك� �ب� �ي ��ر ًا مل ��زي ��د م� ��ن االجن � ��از
ت �ك��رمي رف �ي��ع ي�ش�ع��رن��ا ب��ال �ف�خ��ر واالع� �ت ��زاز
وي � � �ض� � ��ع ع� � �ل � ��ى ع � ��ات � �ق � �ن � ��ا م � �س � ��ؤول � �ي � ��ات
ك �ب �ي ��رة ل �ت �ع �ظ �ي��م ه � ��ذا ال �ن �ه ��ج اإلن �س ��ان ��ي
ال��ت��ي ان��ت��ش��رت ف��ي ج��م��ي��ع أن��ح��اء
العالم بواسطة اجلمعيات اخليرية
والصندوق الكويتي للتنمية.
ون��وه د .املعتوق إل��ى أن اسم
ال��ك��وي��ت ل��م ي��ع��د ي��ذك��ر إال مقترناً
باجلهود اإلنسانية الكبيرة والرائدة

التي يبذلها سمو األمير في إغاثة
ال��ش��ع��وب امل��ن��ك��وب��ة وامل��ت��ض��ررة
م��ن ال��ف��ق��ر وال���ك���وارث وال��ن��زاع��ات
واحل���روب ،سائالً الله عز وج��ل أن
يحفظ الكويت وشعبها وأن يجعلها
دار أمن وأمان.

خالل افتتاح «منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع»

اجلالهمة :إحياء سنة الوقف أهم أهداف «األوقاف» اإلستراتيجية
أك��د األم�ين العام لألمانة العامة
لألوقاف الكويتية محمد اجلالهمة
أم��س االث��ن�ين أهمية إح��ي��اء “سنة
الوقف” مشيرا إلى أنها أحد األهداف
االستراتيجية التي تعمل األمانة على
ترجمتها عبر مشروعات وبرامج
وأنشطة محلية ودولية منذ إنشائها
عام .1993
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح أدل���ى به
اجل�لاه��م��ة ل��ـ (ك��ون��ا) على هامش
افتتاح (منتدى قضايا الوقف الفقهية
ال��ت��اس��ع) ال��ذي تنظمه األم��ان��ة في
األردن بالتعاون مع وزارة األوقاف
وال��ش��ؤون وامل��ق��دس��ات اإلسالمية
األردنية والبنك اإلسالمي للتنمية
حت���ت ش��ع��ار (ق��ض��اي��ا مستجدة
وتأصيل شرعي).
وق��ال اجلالهمة إن األمانة دأبت
على إق��ام��ة امل��ن��ت��دى ال���ذي تستمر
أعماله ثالثة أي��ام مبشاركة علماء
ومتخصصني ك��ل ع��ام�ين مبختلف
القارات الفتا إلى أن املنتدى بدأ في
الكويت قبل أن يخرج إل��ى اإلط��ار
الدولي بدوراته السابقة في تركيا
والبوسنة والهرسك واملغرب وقطر
واململكة املتحدة.
وأض��اف أن املنتدى هو أح��د أهم
املشاريع ال16التي تنفذها الكويت
ممثلة باألمانة ضمن إط��ار (الدولة
املنسقة جل��ه��ود ال���دول اإلسالمية
ف��ي م��ج��ال ال��وق��ف) وذل���ك مبوجب
مؤمتر وزراء أوقاف الدول اإلسالمية
السادس في اندونيسيا عام .1997
وذك��ر أن املنتدى يبحث قضايا
ع��دة مستجدة ف��ي م��ج��االت اإلدارة
واالس��ت��ث��م��ار وال���ري���ع وال��ق��ان��ون
وع��ل�اق����ات ال��ع��م��ل اخل���ي���ري مع
املؤسسات املسلمة وغير املسلمة الفتا
إل��ى أن ال��دورة احلالية من املنتدى
ستبحث ثالثة محاور رئيسية في
مجاالت متنوعة.
وفي كلمته االفتتاحية للمنتدى
ش���دد اجل�لاه��م��ة ع��ل��ى أه��م��ي��ة عقد
(م��ن��ت��دى قضايا ال��وق��ف الفقهية)
وسعيه نحو تناول القضايا واملسائل
املستجدة في مجال الوقف وإب��داء
احللول الشرعية حولها.
وأك��د ح��رص األمانة على تنظيم
منتدى قضايا الوقف الفقهية وعقده
ف��ي ب��ل��دان مختلفة بغية “تلمس
احل��اج��ات امللحة ف��ي مجال الوقف
وإبداء الرأي الشرعي املعاصر حولها
ومب��ا ي��خ��دم سنة ال��وق��ف النبوية
الشريفة”.
وث��م��ن اجل�لاه��م��ة رع��اي��ة رئيس
الوزراء األردني الدكتور عمر الرزاز
ألع��م��ال امل��ن��ت��دى وج��ه��ود وزارة
األوق��اف األردنية والبنك اإلسالمية
للتنمية واللجنة العلمية للمنتدى
في عقدها معربا عن األمل بأن يخرج
املنتدى بتوصيات يؤخذ فيها من قبل
مجمع الفقه اإلسالمي.

محمد اجلالهمة يلقي كلمته في افتتاح املنتدى

اجلالهمة ووزير األوقاف واملقدسات اإلسالمية األردني في افتتاح املعرض املصاحب للمنتدى

وزي � � � � ��ر األوق � � � � � � ��اف األردن � � � � � � � ��ي :ال� � �ن� � �ه � ��وض ب� ��ال � �ع � �م� ��ل ال� ��وق � �ف� ��ي
ع � � �ب� � ��ر االن � � � �ت � � � �ق� � � ��ال إل� � � � � ��ى ت� � �ط� � �ب� � �ي� � �ق � ��ات م� � � �ع � � ��اص � � ��رة ف� ��اع � �ل� ��ة
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال وزي���ر األوق���اف
وال��ش��ؤون وامل��ق��دس��ات اإلسالمية
األردن���ي الدكتور عبد الناصر أبو
البصل لـ (كونا) إن األمانة العامة
ل�لأوق��اف الكويتية “سباقة” في
بحث املوضوعات املستجدة وإنشاء
منظومة معرفية ت��ه��دف لالرتقاء
بالوعي الثقافي والعلمي والبحث في
مسائل األوقاف.
وأك��د أب��و البصل أهمية التعاون
في عقد املنتديات املتخصصة لبحث
القضايا املستجدة في ظل التحديات
املعاصرة التي تواجه املجتمعات

سفير الكويت لدى االردن عزيز الديحاني واملشاركون في املنتدى

اإلسالمية ومعاجلتها من أجل تعزيز
اخلدمات الوقفية.
وكان أبو البصل قد دعا في كلمته
االفتتاحية للمنتدى إل��ى النهوض
بالعمل الوقفي عبر االن��ت��ق��ال إلى
تطبيقات معاصرة فاعلة ف��ي ظل
نظم اقتصادية متنافسة مشددا على
حاجة الوقف إلى دراس��ات وأبحاث
وابتكارات وصيغ وأساليب إدارية
واستثمارية وتقييم شامل لتحديات
األوقاف والصعوبات التي تواجهها.
وأش����اد ب����دور األم���ان���ة ال��ع��ام��ة
لألوقاف الكويتية السيما في األعمال

املوسوعية اجلامعة لعلوم الوقف
ورعايتها املستمرة ملنتدى قضايا
الوقف “الذي يشكل مؤسسة بحثية
متخصصة ف��ي القضايا الوقفية
ومستجداتها”.
وم��ن جهته ق��ال رئ��ي��س اللجنة
العلمية ملنتدى قضايا الوقف الفقهية
الكويتي الدكتور خالد املذكور في
كلمته باالفتتاح إنه مع تطور األيام
وت��ع��اق��ب ال����دول “انحدرت األم��ة
اإلسالمية إلى هوة عميقة وتبع ذلك
انحدار األوقاف نتيجة ألسباب عدة
منها التعدي عليها أو إهمالها”.

جانب من حفل االفتتاح وتكرمي املشاركني بتنظيم املنتدى من األردن

وأضاف املذكور أنه في مقابل ذلك
ارتفع جنم العالم الغربي “الذي قام
باالحتكاك بالعالم اإلسالمي واستفاد
منه أف��ض��ل م��ا ل��دي��ه وك���ان م��ن ذلك
(نظام الوقف اإلسالمي) الذي أنشأ
ما يشبهه وهو نظام (الترست)”.
وبني أهمية “الصحوة الوقفية”
ف��ي ك��اف��ة أرج���اء ال��ع��ال��م اإلس�لام��ي
و”العودة” للتراث اإلسالمي العلمي
في استنباط صور متجددة لألوقاف
تستلهم العصر وتواكبه.
وأع���رب ع��ن االع��ت��زاز ب��أن تكون
اللجنة العلمية ملنتدى قضايا الوقف
الفقهية “املسؤولة ع��ن ل��م شتات
مسائل الوقف ووضعها على طاولة
البحث أم��ام العلماء ليدلوا بآرائهم
ويتوصلوا إل��ى احل��ل��ول الشرعية
املالئمة”.
وقال إن اللجنة العلمية للمنتدى
رأت ض���رورة التطرق ف��ي املنتدى
بدورته احلالية والتي حتمل شعار
(قضايا مستجدة وتأصيل شرعي)
إلى ال��رأي الشرعي في أم��ور ظهرت
احلاجة املاسة لها وه��ي (األوق��اف
امل��ش��ت��رك��ة ب�ي�ن امل��س��ل��م�ين وغ��ي��ر
املسلمني) و(وقف الثروة احليوانية)
و(وقف األموال املشبوهة واملكتسبة
بطرق غير مشروعة).
وذكر أن اللجنة العلمية للمنتدى
أشرفت على إصدار موسوعة (مدونة
أحكام الوقف الفقهية) تناولت فيها
كل ما كتبه فقهاء امل��ذاه��ب الفقهية
املختلفة في قضايا الوقف املتعددة
ل��ت��ك��ون م��رج��ع��ا م��ع��ت��م��دا للجهات
والهيئات املعنية ب��ش��ؤون الوقف
وقضاياه.
من ناحيته ألقى الدكتور الكويتي
عجيل النشمي كلمة املشاركني في
االفتتاح أكد فيها أهمية عقد املنتدى
ال��ذي يعتبر مناسبة مهمة ملناقشة
قضايا الوقف الفقهية بغرض حتقيق
أه���داف ال��وق��ف ومواصلة مسيرته
العلمية ف��ي إط��ار االجتهاد البناء
وتبادل اخلبرات والتجارب العلمية
والعملية.وأشاد النشمي باستضافة
األردن ألع��م��ال املنتدى ف��ي دورت��ه
التاسعة “التي تأتي انطالقا من
حرصه على االهتمام بالوقف ونشر
ثقافته واحلفاظ على استمراريته
وتطوير استثماره”.
وثمن دور اللجنة العلمية للمنتدى
التي اختارت املوضوعات املدرجة
وأج���ازت أبحاثه معربا ع��ن األم��ل
بتحقيق املراد من عقد املنتدى وتعميم
الفائدة على املجتمعات اإلسالمية.
وأقيم على هامش املنتدى الذي
حضر حفل افتتاحه سفير الكويت
لدى األردن عزيز الديحاني معرض
مصاحب ضم أهم موسوعات األمانة
العامة لألوقاف الفقهية وإصداراتها
ح��ول مختلف القضايا املعاصرة
وأنشطتها وبرامجها الوقفية.

