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طلبت وزارة األوقاف والش���ؤون االس���امية 
من إدارة املساجد وأئمتها عدم السماح ألي جهة 
كانت بالقيام بجمع التبرعات سواء املباشرة أو 

املستقطعة من البنوك.
وقال وكيل الوزارة املساعد لشؤون املساجد 
وليد الش���عيب في بيان صحافي ان هذا التعميم 
الذي وجه الى مديري إدارات املساجد جاء تنفيذا 
لقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 مارس املاضي 
الذي يقضي »مبنع جمع التبرعات بكل أنواعها عن 
طريق الطاوالت سواء في املساجد أو اجلمعيات 
التعاونية او األسواق التجارية في جميع مناطق 

الكويت«.
وطالب الش���عيب جميع العاملني باملس���اجد 

وإداراتها بضرورة االلتزام بقرار مجلس الوزراء 
للحفاظ على قدس���ية بيوت اهلل وهيبتها وعدم 
إخراج رسالتها الس���امية عن مسارها الصحيح 
خاصة »ونحن نس���تقبل ش���هر رمضان املبارك 
ال���ذي يعتب���ره البعض فرصة س���انحة جلمع 
التبرعات، حيث يكثر الناس فيه من أعمال البر 

واإلحسان«.
وش���دد على انه في حال وجود أي مخالفات 
لقرار منع جمع التبرعات والقواعد والنظم املعمول 
بها فس���تقوم ادارة اجلمعي���ات اخليرية بوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل باتخاذ كل االجراءات 
الكفيلة بتفعيل قرار مجلس الوزراء كونها جهة 

االختصاص املكلفة بذلك.
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»األوقاف« تطلب من »المساجد«
عدم السماح ألي جهة بجمع التبرعات

لجنة زكاة الفردوس: مساعدة
900 أسرة متعففة داخل الكويت

صرح عضو جلنة زكاة الفردوس التابعة جلمعية 
احياء التراث االسامي ناصر الرشيدي بأن اللجنة 
حرصت على بذل سبل اخلير ومد يد العون لألسر 
املتعففة في بلدنا بلد اخلير، انطاقا من قول النبي 
ژ »خير الناس انفعهم للن���اس« وهو من ثمار 
أهل اخلير احملسنني، الذين بذلوا النفيس ملساعدة 

اخوانهم املتعففني.

وقال انه من ثمرات االحس���ان مس���اعدة 900 
أسرة متعففة داخل الكويت، وكذلك صرف املواد 
التموينية لألسر بصفة شهرية للحاالت التي تسكن 
داخل املنطقة والتي تبلغ 50 أسرة، وكذلك بعض 
احلاالت املتعففة خارج املنطقة، والتي تشمل العديد 
من االصناف مثل األرز والزيت واملعجون وامللح 

والسكر والدجاج او اللحم.

الحماد افتتح مسجد سليمان العمير في اليرموك

حتت رعاية وبحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
العدل ووزير  القانونية ووزير 
األوقاف والش���ؤون اإلسامية 
املستشار راشد احلماد أقيم حفل 
افتتاح مس���جد سليمان العمير 
في منطقة اليرموك مبش���اركة 
الس���ابقني في  ال���وزراء  بعض 
وزارة األوق���اف وعدد من نواب 
مجلس األم���ة والدع���اة وأئمة 
مساجد اليرموك واألهالي والذي 
قام بتقدمي ضيوفه األمني العام 
للملتقى اإلعامي العربي ماضي 
اخلميس. وقال احلماد في كلمته 
الت���ي ألقاها مبناس���بة افتتاح 
املس���جد ان أهم العبادات التي 
فرضها اهلل علينا بعد توحيده 
وإخاص العمل له الصاة التي 
هي صلة ب���ني العبد وربه، وان 
اقامتها ال تتم اال باملساجد ومن ثم 
كان بناء املساجد من اجل العبادات 

وأفضل القربات.
وأضاف ان اهلل أمرنا بالتسابق 
ال���ى فع���ل اخلي���رات ومتابعة 
احلس���نات واالهتم���ام مبا من 
ش���أنه ان يعود نفعه على األمة 
اداء  االسامية ويس���هل عليهم 
عباداتهم ويكفل لهم أداء واجباتهم 
الدينية بكل يسر وطمأنينة، وان 
أهم العب���ادات التي فرضها اهلل 
علينا بعد توحي���ده واخاص 
العمل له الصاة التي هي صلة 

بني العب���د وربه، وان اقامتها ال 
تتم اال باملساجد مصداقا لقوله 
تعالى )إمنا يعمر مساجد اهلل من 
آمن باهلل واليوم اآلخر( وقوله 
سبحانه )في بيوت أذن اهلل أن 
ترفع ويذكر فيها اس���مه يسبح 
له فيها بالغدو واآلصال رجال ال 
تلهيه���م جتارة وال بيع عن ذكر 
اهلل وإقام الصاة وإيتاء الزكاة 
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
واألبص���ار(، لذلك كان أول عمل 
عمله رسول اهلل ژ حينما وصل 
إل���ى املدينة في هجرته املباركة 

أن بنى مسجده الشريف وجعل 
الصحابة رض���ي اهلل عنهم من 
املهاجري���ن واألنص���ار يبنون 
بأيديهم ولقد ساهم ژ في بنائه 
أعظم مساهمة بتوجيهه وإرشاده 

وعمله بيده الشريفة.
وأوضح احلماد أن إعادة تشييد 
املسجد تكلفت مبالغ كبيرة تكفل 
بجزء كبي���ر منها أهالي منطقة 
اليرموك من أصح���اب األيادي 
البيضاء واإلسهامات املضيئة في 
خدمة أهلهم ومنطقتهم ودينهم 
ليكون املس���جد ملتقى العلماء 

ومهد تخريج نشئ سليم مربى 
على اإلسام السمح الصحيح، 
مؤكدا أن مش���اركته وحضوره 
اليوم دلي���ل على أهمية احلدث 
الفك���رة وعظمة الصرح  ونبل 

الشريف الذي مت بناؤه.
وختم احلماد بتوجيهه الشكر 
ملختار منطقة اليرموك عبدالعزيز 
املش���اري ورئيس مجلس حي 
منطقة اليرم���وك أنور الرفاعي 
داعيًا اهلل أن يتغمد مؤسس هذا 
املسجد املرحوم سليمان العمير 

مبوفور الرحمة.

الهيئة الخيرية تطرح
مجموعة صناديق وقفية متميزة

أعلنت الهيئة اخليرية اإلس����امية العاملية عن طرح مجموعة من 
الصناديق الوقفية املميزة التي تخدم مناحي مختلفة من مناحي اخلير 
وفي مجملها تشكل رافدا ألعمال الهيئة اخليرية التي تنفذها في أكثر 

من 136 بلدا حول العالم.
وق����ال رئيس الهيئة د.عبداهلل املعتوق ان الهيئة تهدف من خال 
طرح هذه الصناديق تنويع اخليارات اخليرية امام احملسنني الكرام 
لتشمل طرقا خيرية اكثر وأساليب متنوعة من أوجه البر واإلحسان 
حسب رغبة أهل اخلير. وبني د.املعتوق ان هذه الصناديق تتيح امام 
احملسنني فرصة كبيرة للدخول الى عالم واسع من اإلحسان، مشيرا 
الى ان الصناديق املطروحة تركز بشكل واضح على اجلانب التعليمي 
والصحي واالجتماعي والتنموي، كما تعطي تركيزا واضحا على نصرة 
قضايا القدس وغيرها من أبواب البر واخلير العامة. وركز د.املعتوق 
ف����ي حديثه على ان هذه الصناديق الوقفي����ة تدخل في باب الصدقة 
اجلارية مستشهدا بحديث النبي ژ: »اذا مات ابن آدم انقطع عمله إال 
من ثاث صدقة جارية او علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له«، مبينا 
مفهوم الصدقة اجلارية حيث أصل التبرع باق مدر لألجر ما بقي هذا 
الوقف في حني ان اإلنفاق يكون من ريع استثمار الوقف معينا يغذي 
مش����اريع اخلير املختلفة، وأوضح ان قيمة الصندوق الواحد مليون 
دينار وقيمة السهم الواحد فيه دينار واحد فقط وميكن للمحسن او 
احملسنة املشاركة بس����هم او أكثر حسب قدرته وهمته في اخلير في 
حني انه ميكن لواحد او بضعة أشخاص تبني تغطية كامل الصندوق 
في إصداره األول البالغ مليون دينار، موضحا ان آماال كبيرة تضعها 
الهيئ����ة لتغطية هذه الصناديق للمضي في رس����الة الهيئة اخليرية 

اإلنسانية الهادفة الى خدمة اإلنسان وتنميته.
وأكد د.املعتوق ان الهيئة تعتبر رائدة في مجال التعامل بالوقف 
وتعتبر من أوائل املؤسسات في طرح الوقفيات وفي إحياء سنة الوقف 
وتسهيله على احملسنني من خال التقسيط امليسر الذي يتيح جلميع 
الشرائح املساهمة والدخول في هذه الصناديق واالشتراك في األجر، 
مش����يرا الى ان ريع هذه الصناديق س����يوجه الى مشاريع نوعية في 
مجاالت التعليم والتدريب والصحة واملشروعات التنموية والبرامج 
االجتماعية وفي أعمال خيرية ذات قيمة ونوعية وأثر في رفعة الفرد 
واملجتمع. ودعا املعتوق احملسنني واحملسنات في الكويت الى املساهمة 
في صناديق الهيئة الوقفية ملا س����يكون فيها من فائدة على انطاقة 
جديدة للهيئة تعزز إجنازاتها وتثري عملها اخليري واإلنس����اني في 
محاصرة الفقر واحلاجة ورعاية األسر والدخول في تنمية املجتمعات 

واإلنسان أينما وجدت حاجة وفاقة.


