
5 alwasat.com.kwمحليات

اختتمت يوم أمس األربعاء أعمال )منتدى 
قضايا الوقف الفقهية التاسع( الذي تنظمه 
األمانة العامة لألوقاف الكويتية مبشاركة 
علماء وفقهاء من مختلف ال��دول اإلسالمية 
والذي عقد في العاصمة عمان على مدى ثالثة 

أيام.
وقال األمني العام لألمانة العامة لألوقاف 
الكويتية محمد اجلالهمة ل��� )ك��ون��ا( على 
هامش حفل اخلتام إن املنتدى بحث مواضيع 
مستجدة ومعاصرة عبر تداول اآلراء الفقهية 
للمشاركني سعيا للوصول إلى حلول شرعية 
مالئمة ومب��ا يعني املؤسسات الوقفية في 
أرج���اء ال��ع��ال��م اإلس��الم��ي على االس��ت��ن��ارة 

الفقهية.
وأض����اف أن امل��ن��ت��دى تضمن ع���ددا من 
ال��ت��وص��ي��ات ح���ول احمل���وري���ن الرئيسيني 
وهما )وقف الثروة احليوانية( و)األوق��اف 
امل��ش��ت��رك��ة ب��ني املسلمني وغ��ي��ر املسلمني( 
مبينا أن��ه تقرر تأجيل التوصيات بشأن 
احملور الثالث حول )وقف األموال املشبوهة 
واملكتسبة بطريقة غير مشرعة( إلى املنتدى 

املقبل ملزيد من املناقشة والبحث الفقهي.
وثمن اجلالهمة استضافة األردن ألعمال 
املنتدى وح��رص وزارة األوق��اف والشؤون 
واملقدسات اإلسالمية األردنية على مواكبة 
بحث القضايا الفقهية املستجدة في الوقف 
والزكاة وغيرها مشيدا باملستوى الذي بلغته 
العالقات الثنائية بني البلدين على املستويات 
كافة. من جانبه ق��ال املقرر العام للمنتدى 
عضو اللجنة العلمية الدكتور عيسى زكي ل� 
)كونا( إن املنتدى يعد “مرادفا علميا” يوفر 
ال��رأي الفقهي امل��دروس عبر اجتهاد جماعي 
من خالل لقاء العلماء ومناقشتهم في قضايا 

الوقف املربوطة بالقضايا املعاصرة.
وأش���اد زك��ي ب��األم��ان��ة العامة ل��ألوق��اف 

الكويتية باعتبارها “اجلهة املنسقة عن 
تنسيق جهود ال���دول اإلسالمية ف��ي مجال 
الوقف” ق��ائ��ال ان��ه��ا ح��ري��ص��ة ع��ل��ى وض��ع 
مقترحات تشريعية من خالل دراسة احكام 
ال��وق��ف وكيفية معاجلته لبعض القضايا 

املستجدة.
وعن توصيات البيان اخلتامي قال زكي إن 
البيان تضمن توصيات عدة في املوضوعات 
محل البحث وأهمها ما يتعلق مبحور )وقف 
ال��ث��روة احليوانية( حيث مت االت��ف��اق على 

إجازة وقف احليوانات بشروط معينة.

وأوض��ح أن جملة هذه الشروط أن حتقق 
احليوانات ريعا معينا “كصوف احليوانات 
على سبيل املثال” مبينا أن ثمة توصية في 
شأن وقف احلشرات التي ميكن استخالص 
م��واد طبية وحيوية منها الستخدامها في 

تركيبات األدوية.
وأض���اف أن ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي للمنتدى 
تضمن كذلك توصيات بشأن محور )األوقاف 
املشتركة بني املسلمني وغير املسلمني( أهمها 
حول جواز انشاء اوقاف مشتركة مشروطة 
أبرزها اال تتعارض تلك األوق��اف مع احكام 

الشريعة اإلسالمية وأوض��ح أن التوصيات 
حول هذا احملور وضعت ضوابط أخرى منها 
أن تكون األوقاف بني املسلمني وغير املسلمني 
ملنافع أو مصالح مشتركة ميكن حتقيقها في 
مجاالت التعليم ومحاربة الفقر ومكافحة 

االمراض والتنمية املجتمعية وغيرها.
وذكر انه من بني الضوابط أيضا وجوب 
أال تكون اجلهة الواقفة “مشبوهة او ال تقبل 
اإلسالم أو التعايش مع املسلمني” وأن تنشأ 
اوقافا من الصيغ االستثمارية لتمويل ودعم 
األوق����اف املشتركة م��ن خ��الل ال��ص��ك��وك أو 

الشركات االستثمارية املتوافقة مع أحكام 
الشريعة.

وشهدت أعمال املنتدى عقد ورش��ة عمل 
أم��س ال��ث��الث��اء ق��دم��ت خاللها ورق���ة علمية 
بعنوان )وقف األم��وال املشبوهة واملكتسبة 
بطرق غير مشرعة( وترأسها نائب رئيس 
املجلس القضائي الشرعي ون��ائ��ب رئيس 
احملكمة الشرعية العليا في األردن الدكتور 

زياد صبحي
وش���ارك ف��ي ورش���ة العمل معد ال��ورق��ة 
واملقرر العام للمنتدى الدكتور عيسى زكي 

والدكتور عجيل النشمي والدكتور محمد 
ياسني ومقرر اجللسة الدكتور أشرف العمري 
حيث مت البحث الفقهي ح��ول صحة وقف 
االموال املشبوهة او االموال املكتسبة بطريقة 
غير مشروعة )كالفوائد الربوية( او توجيهها 

بحيث تكون وقفا.
وكانت قد انطلقت امس االول الثنني أعمال 
املنتدى الذي تنظمه األمانة العامة لألوقاف 
الكويتية ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة األوق���اف 
وال��ش��ؤون واملقدسات اإلسالمية األردنية 
والبنك اإلسالمي للتنمية بحضور ومشاركة 
كبار العلماء والفقهاء املسلمني وهي ضمن 
أنشطة وبرامج األمانة إلع��ادة إحياء سنة 

الوقف وتفعيل دورها دوليا.

البيان اخلتامي تضمن توصيات عدة أهمها ما يتعلق مبحور »وقف الثروة احليوانية« 

منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع يختتم أعماله في األردن

جانب من إحدى ورش العملعيسى زكي

»اخلرافي للمعاقني« يكرم الفائزات 
بجائزة األم املثالية لإلعاقات الذهنية

أق���ام م��رك��ز اخل��راف��ي ألنشطة 
األطفال املعاقني الكويتي أول أمس 
حفل تكرمي الفائزات بجائزة األم 
املثالية ل��إع��اق��ات الذهنية على 
م��س��ت��وى دول مجلس ال��ت��ع��اون 
اخلليجي وال��وط��ن ال��ع��رب��ي في 

دورتها السابعة.
وق��ال��ت األم���ني ال��ع��ام للجائزة 
عائشة السالم خ��الل احلفل الذي 
أقيم برعاية رئيس مجلس إدارة 
جمعية مؤسسة سند الطفل املعاق 
سبيكة اجل��اس��ر إن ه��ذه اجلائزة 
تستهدف االحتفاء بعطاءات أمهات 

اإلعاقة الذهنية وتضحياتهن.
وأضافت أن هذا التكرمي ال يصل 
مل��دى العطاء ال��ذي تقدمه األمهات 
لكنه تذكير به وإضاءة عليه واشادة 
بأدوارهن املتعددة في دروب احلياة 
مع األبناء وخاصة من ذوي االعاقة.
وأوض��ح��ت أن اجل��ائ��زة انتقلت 
في دورتها الثالثة من احمللية إلى 
اخلليجية ثم شملت بعض ال��دول 
العربية وف��ي دورت��ه��ا السابعة 
حتتضن أمهات من املغرب وتونس 
الفتة إلى السعي لتشمل في دوراتها 

الالحقة العالم العربي بأكلمه
.واس��ت��ط��ردت “أقول لألمهات 
املكرمات وجلميع األمهات أعانكن 
الله على حمل الرسالة السامية 
فبعد التسلح ب���اإلرادة والعزمية 
والصبر هناك أمهات هامات عالية 
ومناذج مشرفة لعمل املرأة الريادي 
في املجتمع بتعبيد الطريق أمام 
األج��ي��ال القادمة لكي يستلهمون 
من جتربتهن ويقتبسون من نور 
عطائهن.وفي ختام احلفل مت تكرمي 

األمهات املثاليات.

جانب من التكرمي
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محمد اجلالهمة

جانب من احلضور

مكتب الشهيد نظم حملة توعوية 
للعاملني حتت شعار »صحتك بالدنيا«

مبناسبة يوم الصحة العاملي 
نظم مكتب الشهيد حملة توعوية 
حتت عنوان “ صحتك بالدنيا 
“ مب��ش��ارك��ة وزارة الصحة 
وبنك ال��دم وم��رك��ز اجل��ار الله 
األمل��ان��ي التخصصي، ووح��دة 
اجل��ار الله لألسنان، وجمعية 
صندوق إعانة املرضي، ومركز 
كراون لطب االسنان وريل فود 
وكلينكا جويل الكويت وبروف 
كونسالتانت والنادي الصحي 
بييت وم���ن ض��م��ن ال��ب��رن��ام��ج 
كانت هناك محاضرة ألخصائي 
التغذية العالجية والرياضية 
محمد الصقر عن الغذاء السليم 
وكيفية تنظيم غذائك في شهر 
رمضان املبارك ، كما كانت هناك 
مشاركة م��ن جمعية صندوق 
اعانة املرضي عن كيفية اإلنعاش 
ال��ف��وري وكيفية التعامل مع 

املصابني.
وق����ال ال��وك��ي��ل ب��ال��دي��وان 
األميري مدير عام مكتب الشهيد 
فاطمة األمير إن مكتب الشهيد 
يحرص كل احل��رص بني فترة 
وأخرى إقامة نشاط سواء ألسر 
ال��ش��ه��داء او للعاملني مبكتب 
الشهيد. وأك���دت أن الفعالية 
التي نظمها املكتب أتت من باب 
احلرص على االستفادة الطبية 
الكاملة من خالل مشاركة لعدد 
من اجلهات احلكومية واخلاصة 
م��ن خاللها مت ع��رض م��ا لديها 
من تعليمات وارش���ادات طبية 
يستفيد منها العاملني مبكتب 

الشهيد.
وأضافت فاطمة األمير: مبا 

أن��ن��ا نستعد الس��ت��ق��ب��ال شهر 
الطاعات شهر رمضان املبارك 
استفدنا من نصائح اخصائي 
التغذية العالجية والرياضية 
محمد الصقر كما استفدنا من 

نصائح الطبية وكيفية تقدمي 
اإلسعافات األولية للمصاب من 
فريق جمعية ص��ن��دوق إعانة 

املرضى.
وفي اخلتام قامت مدير إدارة 

الرعاية األسرية أشواق العرادة 
بتكرمي اجلهات املشاركة بيوم 
الصحة العاملي الذي نظمه مكتب 
الشهيد حتت عنوان  “صحتك 

بالدنيا”.

فاطمة األمير خالل مشاركتها في احلملة

جانب من حملة »صحتك بالدنيا«

»التقدم العلمي للنشر والتوزيع« 
تصدر »مدار« املترجمة ملجلة
»بي بي سي فوكس« العاملية

أط��ل��ق��ت م��ؤس��س��ة ال��ت��ق��دم العلمي للنشر 
والتوزيع أحد املراكز التابعة ملؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي اص��دار مجلة )م��دار( املترجمة 
ملجلة )بي بي سي فوكس( بالتعاون مع )بي 

بي سي ساينس ورلد(.
وقالت نائب رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
التنفيذي للتقدم العلمي للنشر والتوزيع 
ال��دك��ت��ورة ليلى امل��وس��وي ل��� )ك��ون��ا( أمس 
األرب��ع��اء إن��ه مت اختيار مجلة )م���دار( كونها 
أفضل مجالت العلوم التي تخاطب القارئ العام 
وللمتخصصني في مختلف مجاالت العلوم 

الطبيعية.
وأضافت املوسوي أن التقدم العلمي أطلقت 
اإلص��دار العلمي اجلديد ملن يتابعون العلوم 
بشغف ولتعزيز الثقافة العلمية لدى القراء في 

شتى أنحاء الوطن العربي.
وأوضحت أن تلك املجلة العلمية العاملية 
الدورية تتضمن في كل عدد منها موضوعات 
ألح���دث اإلك��ت��ش��اف��ات العلمية وال��ت��ط��ورات 
التكنولوجية إضافة إلى قضايا الساحة العلمية 

وانعكاساتها على املجتمع اإلنساني.
وأش��ارت إل��ى أن اص��دار املجلة يأتي ضمن 

سلسلة امل��ن��ش��ورات املتنوعة التي تصدرها 
التقدم العلمي التي تضم ع��ددا م��ن املجالت 
العلمية والكتب وامل��وس��وع��ات املوجهة إلى 
مختلف ش��رائ��ح املجتمع فضال ع��ن بوابتها 
اإللكترونية التي تتيح للمتصفحني االطالع 

على النسخ اإللكترونية جلميع اإلصدارات.

مجلة مدار

»السكنية« تطرح فرص 
استثمارية في مدينة

»صباح األحمد« السكنية
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية الكويتية طرح عدد من الفرص 
االستثمارية في مدينة )صباح األحمد( 
السكنية ضمن خطة املؤسسة املقرة 
لتنفيذ احملور اخلدمي االستثماري في 

املدينة.
وقال املدير العام للمؤسسة املهندس 
بدر الوقيان في تصريح صحفي أمس 
األرب���ع���اء إن ال��ف��رص االستثمارية 
تشتمل ع��ل��ى ع���م���ارات استثمارية 
ونادي أطفال ومنتزه إضافة إلى موقع 

لالستعماالت التجارية.
وأض�����اف ال���وق���ي���ان أن ال��ف��رص 
االستثمارية املطروحة تشمل أنشطة 
حرفية ومخازن مبينا أن آخ��ر موعد 
لتقدمي العطاءات في منتصف شهر 

يونيو املقبل.
وأوضح أن هذه الفرص االستثمارية 
تأتي ضمن خطة املؤسسة لتفعيل 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
وهي األولى من نوعها التي يتم طرحها 

في تاريخ الرعاية السكنية.
وأف��اد ب��أن مدينة )صباح األحمد( 

السكنية تزخر بالعديد من األنشطة 
ال��ت��ج��اري��ة وك��ذل��ك امل��ب��ان��ي العامة 
احلكومية التي أمتت املؤسسة تنفيذها 
وتسليمها للجهات احلكومية بهدف 

توفير اخلدمات لقاطني املدينة.
وذك��ر أن املؤسسة سلمت اجلهات 
احلكومية املستفيدة املواقع املخصصة 
لها ف��ي احمل��ور اخل��دم��ي التي ستنفذ 
بواسطة تلك اجلهات والتي تتضمن 
م��وق��ع��ا جل��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت وم��واق��ع 
لكليات ومعاهد للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي وال��ت��دري��ب وم��واق��ع عدة 
ل����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ل��ش��ؤون الهجرة 

والفحص الفني.
وأض����اف أن امل���واق���ع املخصصة 
تتضمن موقعا للمحكمة وخ��دم��ات 
وزارة العدل وآخ��ر ملستشفى ومركز 
صحي ل��وزارة الصحة وموقع ملجمع 
ال�����وزارات وآخ���ر ل����وزارة ال��ش��ؤون 
االجتماعية إلقامة منتجع لكبار السن 
وموقع إلقامة محطات لتعبئة الوقود 
إض��اف��ة إل��ى تخصيص موقع ملدينة 

رياضية.

جلنة التعامل مع نفوق األحياء 
البحرية تبحث نفوق األسماك

 في »جون الكويت«
بحثت اللجنة الوطنية للتعامل مع 
ح���االت ن��ف��وق االح��ي��اء ال��ب��ح��ري��ة خ��الل 
اجتماعها الثاني أم��س األرب��ع��اء ح��االت 
نفوق االح��ي��اء البحرية وتعرض البيئة 
البحرية والساحلية بجون الكويت للعديد 
من الضغوطات البيئية املساهمة في حدوث 

حاالت نفوق األسماك.
وق��ال��ت اللجنة ف��ي بيان صحفي إنها 
استعرضت في االجتماع التقرير الفني 
عن ظاهرة نفوق األسماك األعوام السابقة 
ال��ذي أش��ار ال��ى تعرض البيئة البحرية 
والساحلية ب��ج��ون الكويت للعديد من 
الضغوطات البيئية أبرزها ص��رف مياه 
ال��ص��رف الصحي غير امل��ع��اجل��ة بجون 
الكويت عبر مخارج ال��ط��وارئ لتصريف 

مياه األمطار.
وبينت أنه يوجد في الوقت احلالي نحو 
50 مصبا حيث أدى صرف مياه الصرف 
الصحي غير املعاجلة الى زيادة مستويات 
املغذيات في املناطق القريبة من الشاطئ 
إضافة الى ارتفاع أعداد البكتريا القولونية 
ال��ب��رازي��ة وبكتريا االي��ك��والي والبكتريا 

السبحية البرازية عن املعدالت الطبيعية.

وأوضحت أن ازده��ار العوالق النباتية 
الضارة ميثل أح��د أه��م الضغوط البيئية 
ب��ج��ون ال��ك��وي��ت ح��ي��ث أش�����ارت نتائج 
التحاليل البيولوجية ال��ى ارت��ف��اع كبير 
ف��ي اع���داد الهوائم النباتية غير السامة 
مصاحبا حل��االت النفوق في اسماك اجلم 
التي مت رصدها مؤخرا. وذكرت اللجنة أن 
أنشطة الصيد تعد أحد الضغوطات البيئية 
بجون الكويت التي تتمثل في مخالفات 
الصيد املرتكبة م��ن بعض ه��واة الصيد 
مبمارسة الصيد بجون الكويت وقيام 
بعض الصيادين بالتخلص من األسماك 
غير املرغوبة )كأسماك اجلم( بإلقائها في 
البحر أو على الشاطئ. وأوصت اللجنة في 
ختام اجتماعها برفع التقرير الى املجلس 
األع��ل��ى للبيئة بعد إض��اف��ة التوصيات 
واحللول املقترحة للتعامل مع هذه الظاهرة 
ومسبباتها. يذكر أن اجلهات املشاركة في 
اللجنة هي الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة 
ووزارة الداخلية ممثلة بخفر السواحل 
ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء 
والتغذية ومعهد الكويت لألبحاث العلمية.


