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 محمد راتب
  افتتح نائب رئيس الوزراء للشــــؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير االوقاف والشــــؤون االسالمية 
املستشــــار راشد احلماد مســــاء أمس األول مسجد 
ومكتبة «بر الوالدين» في منطقة أبوحليفة، والذي 
تبرع به بالكامل أبناء املرحوم الشيخ حمود املالك، 
وذلك بحضور وكيل وزارة األوقاف لقطاع املساجد 
د.وليد الشعيب، والسفير الشيخ فيصل احلمود املالك، 
ورجل األعمال عبدالعزيز سعود البابطني، والشيخ 
مالك احلمود املالك، والشيخ عبداهللا احلمود، والشيخ 
منر املالك، وأعقب االفتتاح حفل استقبال لعدد كبير 
من الشخصيات االعتبارية في الكويت بديوان السفير 

الشيخ فيصل احلمود في منطقة أبوحليفة.
  وأكد نائب رئيس الوزراء للشـــؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد على ان أهل الكويت جبلوا 
على مثل هذه االعمال اخليرية التي تتمثل في بناء 
املســـاجد ودور القرآن الكرمي واالهتمام باجلانب 
الديني، موضحا انه منذ نشأت هذه الدولة وأسرة 
آل الصباح الكرمية أسرة خير وعطاء وأسرة وفاء 
لهذا الشـــعب الكرمي، وهي سباقة دائما الى العمل 

اخليري.
  وأضاف احلماد «نسأل اهللا سبحانه وتعالى ان 
يثيب أسرة املرحوم الشيخ حمود املالك ويجعل هذا 
العمل في ميزان حسناتهم، متمنيا ان تكون املساجد 
في الكويت مصادر إشعاع لالميان والتقوى والنور 
والعلم، وان يسودها اإلرشاد والوسطية، وان تنهى 
عن كل منكر حتى ال ينحرف املســــلمون عن دينهم 

احلقيقي الصحيح».
  وأبدى احلماد استعداد جميع العاملني في وزارة 
االوقاف والشــــؤون االســــالمية رغبته في مساعدة 
ومــــد يد العون لكل من يرغب في التبرع مبثل هذه 
االعمال، كما دعــــا احلماد املولى عز وجل أن يحفظ 
هذا اجلمع الطيب في هذه اللحظات التي اجتمع فيها 

الفتتاح هذا املسجد، في ظل رعاية حضرة صاحب 
الســــمو األمير الشيخ صباح األحمد، مؤكدا ان بناء 
املساجد خير دليل على االميان باهللا تعالى، متمنيا 
ان يتم قبول هذا العمل مــــن قبل الباري عز وجل، 
وان يكون في ميزان حسنات فاعله، وان يكون لهم 

في يوم اآلخرة مسجد في اجلنة.

  سيادة العمل اخليري

  من جانبه، شــــدد السفير الشيخ فيصل احلمود 
على ضرورة سيادة العمل اخليري وتغليب الطابع 

الديني في جميع االعمال التي يقوم بها البلد، الفتا 
الى انه في حال مت ترسيخ املبادئ الدينية ووضعها 
نصب أعيننا، والسير في العمل اخليري ستتحول 
جميــــع االمور التي متر بها الكويت الى واقع أفضل 

من الواقع احلالي.

  وأعرب عن بالغ سعادته بافتتاح مسجد ومكتبة 
«بر الوالدين» الذي أنشــــأهما على نفقته اخلاصة، 
حيث حمل املسجد اسم والده املرحوم الشيخ حمود 
املالك، وذلك حتت رعاية وحضور نائب رئيس الوزراء 
للشــــؤون القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف 
والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد والوكيل 
املساعد لقطاع املســــاجد د.وليد الشعيب، موضحا 
ان املســــجد يستوعب ألفي مصل، باالضافة الى انه 
مزود بقســــم خاص للنســــاء، ومكتبة عامة للكتب 

الدينية املختلفة.
  وأعلن املالك عن تبرعه ببناء مسجد آخر يحمل اسمه 
واسم أبنائه في القريب العاجل وينتظر موافقة وتسهيالت 
وزارة االوقاف له ليبدأ العمل بالبناء في املسجد، متمنيا 
ان تكون الكويت بلد املســــاجد ودولة املآذن، معبرا عن 
فخره مبا حتتله الكويت مــــن مرتبة عالية في عدد من 

املساجد واالهتمام بها من قبل جميع أفراد الشعب.

  إضافة جديدة

  من جانبه، قال وكيل وزارة االوقاف املساعد لقطاع 
املساجد د.وليد الشعيب «سعدنا اليوم بافتتاح مسجد 
أسرة املرحوم الشيخ حمود املالك الصباح بحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشـــؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد، مؤكدا ان مسجد بر الوالدين 
يعـــد إضافة جديدة لبيوت اهللا فـــي الكويت التي 
تفتخر وتزدهر باملآذن منذ القدم.وأضاف الشعيب 
«نحن في دولة الكويت منتلك بحدود ١٣٣٨ مسجدا، 
متمنيا من اهللا تعالى قبـــول هذا العمل من الذين 
عملوا على بنائه بعنوان بر الوالدين، داعيا املولى 
عـــز وجل ان يكون هذا املكان برا بوالدي الشـــيخ 
فيصل احلمود».مؤكدا حرص وزارة االوقاف على 
تقدمي كل التســـهيالت للمتبرعني ملثل هذه االعمال 
اخليرية، وأكد الشعيب ان أول التسهيالت هو تقدمي 

األرض التي يبنى عليها املسجد.

 الشيخ فيصل املالك ملقياً كلمته بحضور الشيخ مالك املالك ود.وليد الشعيب

 د.سليمان شمس الدين

 املستشار راشد احلماد والشيخ فيصل املالك وعبدالعزيز البابطني يقطعون كيكة االفتتاح

 د.عادل الفالح متوسطا أحمد القراوي ود.هاني املزيدي خالل املؤمتر الصحافي   (سعود سالم)

 الحمـاد: أسـرة الصبـاح جبلت علـى العطـاء والوفاء والسـبق في عمـل الخير

 في مؤتمر صحافي عن «مؤتمر الخليج األول لصناعة الحالل» والذي يقام برعاية الحماد تقام االثنين المقبل ويحاضر فيها على مدى يومين د.سليمان شمس الدين

 الفالح: «األوقاف» حريصة على تعزيز الشراكة المجتمعية «الخيرية» تنظم «جدد حياتك الخاصة والوظيفية»
  ليلى الشافعي

  أكـــد وكيـــل وزارة األوقاف 
د.عادل الفالح حرص الوزارة على 
تطبيق إستراتيجيتها في تفعيل 
الشـــراكة املجتمعية بني جميع 
املؤسســـات األهلية والرسمية 
املتعلقـــة بالعمـــل االجتماعي، 
مشـــيرا الى تبنيها لكل ما من 
العمل اإلسالمي  شـــأنه تدعيم 
وتهيئة األجواء لبيئة إسالمية 

مباركة.
  وبني د.الفالح في كلمته التي 
ألقاها في املؤمتر الصحافي الذي 
أقيم مبناســــبة انعقــــاد املؤمتر 
اخلليجــــي األول لصناعة احلالل 
وخدماتــــه والذي يقــــام برعاية 
الوزراء للشــــؤون  نائب رئيس 
القانونية ووزيــــر العدل ووزير 
األوقاف املستشار راشد احلماد ان 
التعقيدات املعاصرة أوجبت على 
املجتمعات املسلمة عقد جملة من 
املؤمتــــرات الفقهية لبحث جميع 
املستجدات احلديثة للتعرف من 
خاللها على الرأي األصوب وحتري 

احلالل.
  وقال: انه مما ال شك فيه ان 
واقعنا املعاصر يشهد تطورات 
سريعة وانطالقات هائلة نحو 
التغيير على جميع األصعدة، 
وهذا يدفعنا وبصورة حتمية 
الى التجــــاوب معها ومحاولة 
التعايش مبا يتوافق وشريعتنا 
الغراء، وال مناص ألمتنا في ظل 
العاملي والتغيرات  الزخم  هذا 
الهائلة إال التعايش معها وفق ما 
يقتضيه الشرع احلنيف، وذلك 

لن يأتي إال بقراءة متأنية للواقع 
بواسطة أهل االختصاص من 
العلماء واملختصني، والسعي 
اجلاد الى األخذ بزمام املبادرة 
لنتمكن من النهوض مبجتمعاتنا 
وشــــعوبنا وأمتنــــا، وإال فلن 
يكــــون لنا موضع قدم بني أمم 
األرض التي ال تعرف اليوم إال 
األقويــــاء واألغنياء واألذكياء، 
ممن ينتجون حضارات معاصرة 
تنافس املتاح ال التي تقف على 
هامش احلضارة اإلنســــانية 
وتكتفي بالتصفيق والتهليل 
إلجنــــازات غيرها من أصحاب 
العقــــول املنتجــــة، ومــــن ثم 

االستهالك واالستهالك فقط.
  وأضــــاف د.الفالح قائال: وإنه 
ملا كانت صحة الشــــعوب أفرادا 

وجماعات منوطة بجميع املؤسسات 
القرار داخل  والهيئات صانعــــة 
املجتمع، وانطالقا من إستراتيجية 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
احلريصة على تفعيل الشــــراكة 
املجتمعيــــة بكل صورهــــا، فقد 
سارعت الى تبني فكرة هذا املؤمتر 
املهم «مؤمتر اخلليج األول لصناعة 
احلالل وخدماته» والذي ينبع من 
فهم لطبيعة الشرع الذي يحرص 
على سالمة اإلنتاج وجودة املنتج 
احلالل، خاصة من األطعمة التي 
نتناولها ويستهلكها أبناؤنا، خاصة 
ان لدينا نصوصا شرعية كثيرة 
حتذر من احلرام وحتث على احلالل 
ويكفينا منها حديث الرسول ژ 
« كل جسم نبت من سحت فالنار 

أولى به».

  من جهته، شكر مستشار جودة 
اإلنتاج الغذائي وسالمته د.هاني 
املزيدي وزارة األوقاف على تبنيها 
للمؤمتر وقال: إن املستهلك املسلم 
ليس فقط قلقا بشأن سالمة وجودة 
الدوائية  او  الغذائيــــة  املنتجات 
او مســــتحضرات التجميل ولكن 
الطريقة التي مت تصنيعها بها ذلك 
ألنها تشترك فيما بينها في أصول 
املواد األولية املستعملة في إنتاجها، 
خاصة اذا كانت من أصول حيوانية 
وما يتعلق بذلك من أصل احليوان 
وطرق ذبحه. وقد اســــتجدت في 
مجال تصنيع تلك املنتجات أمور 
لم تكن موجــــودة من قبل، األمر 
الذي يحتم على الباحثني في مجال 
الغذاء والدواء وأهل االختصاص 
إعطاء هذا املوضوع جل اهتمامهم 

وتوضيح احلقائق.
  وبني انه متت دعوة ٣٣ متحدثا 
من شــــتى بقاع العالم لهم خبرة 
عريقة في تأصيل صناعة احلالل 
العلمية  الناحيــــة  وخدماته من 

والعملية والفقهية.
  وتأتي مشاركة معهد الكويت 
لألبحاث العلمية في هذا املؤمتر 
في سياق اهتمامه مبتطلبات جودة 
وســــالمة الغذاء كجزء من األمن 
الغذائي بالكويت، اذ يقوم املعهد 
بدور مهم ملواكبة التطورات احلديثة 
في قطــــاع الصناعــــات الغذائية 
وجودة وسالمة الغذاء واحلفاظ 
علــــى الصحة العامــــة. وللمعهد 
العديد مــــن املشــــاريع البحثية 
املشــــتركة مع جهات ومؤسسات 
وطنية وشارك في عدد من اللجان 
الوطنية والدولية منها: جلنة وضع 
قواعد وإجراءات ضمان شرعية 
ذبح اللحوم املستوردة وسالمته، 
واملشاركة في اجتماعات منظمة 
املؤمتر اإلسالمي وهيئة التقييس 
لدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية بشأن مواصفات األغذية 

احلالل.
  أما مدير إدارة اإلعالم بوزارة 
األوقاف أحمد القراوي فقد أشاد 
بتعاون وسائل اإلعالم الكويتية 
املقروء  أو  املرئي منهــــا  ســــواء 
وحرصها على الشراكة في كل ما 
يطرح من قبل الوزارة، مشــــيرا 
الــــى تغطيتهــــا املتميزة وخص 
بالشكر الصحافيني املعتمدين لدى 
الوزارة، متمنيا للجميع التوفيق 

والرشاد. 

 «الدراسات اإلسالمية» تسّير رحلة عمرة أهل 
القرآن التاسعة تحت شعار «على خطى الحبيب»

 مبناسبة تسييرها رحلة العمرة التاسعة (عمرة 
أهل القرآن)، تعقد ادارة الدراسات اإلسالمية بوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، لقاء تنويريا وحفل 
تعارف في املسجد الكبير يوم األحد املقبل في متام 
الساعة اخلامسة مساء لشرح تفاصيل وبرنامج 
الرحلة. وبهذه املناسبة قال مدير ادارة الدراسات 
اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية محمد 
العمر، ان رحلة العمرة التاسعة تعد مكافأة دينية 
وثقافية للدارسني، مبينا ان الرحلة ستنطلق يوم 
٢٦ من يناير اجلاري وتســـتمر٣ أيام في مكة و٤ 
أيام في املدينة، الفتا الى ان الرحلة لن تقتصر على 
الشعائر الدينية فقط بل ستكون رحلة دينية ثقافية 
لزيارة األماكن املقدسة وكذلك األماكن التاريخية، 
استشعارا برحلة رســـول اهللا ژ، وهجرته من 
مكة الى املدينة، والتي غيرت وجه التاريخ وبدلت 

حال األمة من حال الى حال، وكانت نقطة االنطالق 
التساع رقعة اإلسالم في ربوع األرض وتأسيس 

دولة إسالمية عظمى.
  من جانبه استعرض مراقب األنشطة واخلدمات 
املســـاندة في ادارة الدراسات اإلسالمية في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلســـالمية فهد محمد اخلزي 
خالل اللقاء التنويـــري برنامج الرحلة، مبينا ان 
الرحلة ستنطلق من الكويت في ٢٦ يناير اجلاري، 
وســـتبدأ برنامجها صباح يـــوم ٢٧ يناير (اليوم 
األول) فـــي مكة املكرمة بزيـــارة آثار حول احلرم 
مثل جبال مكة واملشاعر (منى ومزدلفة وعرفات) 
واملقابر والبيعات وعني زبيدة وبئر طوى.أما اليوم 
الثاني من البرنامج فيبدأ في الصباح بزيارة الى 
مصنع كســـوة الكعبة ومعرض احلرمني، وزيارة 

مكان صلح احلديبية وحدود احلرم . 

 ينظم مركز الخيرية للدراسات والتطوير التابع للهيئة الخيرية 
االسالمية العالمية يومي االثنين والثالثاء المقبلين دورة «جدد 
حياتك.. الخاصة والوظيفية» بقاعتي الريادة والفوز بمقر الهيئة 

في جنوب السرة.
  ويخصــص المــركز يــوم االثنين للــرجال، ويــوم الثالثاء 
للنســـاء، وتبدأ اعمال الدورة من الســـاعة الخامســـة والنصف 
الى السابعة والنصف مســـاء، علما ان الدورة مجانية والدعوة 

عامة.
  ويحاضر في الدورة مدير عام الهيئة د.سليمان شمس الدين، 
وهو احد الخبراء في مجال التدريب واالستشـــارات، وتأتي هذه 

الدورة ضمن برامج مركز الخيرية التدريبية لعام ٢٠١١.
  يشار الى ان المركز يضم عددا من القاعات المجهزة والمخصصة 

لتنظيم الدورات التدريبية. 

 بتبرع كامل من أسرة المالك

 افتتاح مسجد ومكتبة «بر الوالدين» 
  في أبوحليفة

 المالك: ننتظر موافقة «األوقاف» لتشـييد مسجد آخر بهدف تعزيز الطابع الديني

 الشعيب: ١٣٣٨ مسجدًا في الكويت و«األوقاف» حريصة على تقديم التسهيالت للمتبرعين

 مبرة خيرية ترى النور قريبًا
ــيخ فيصل المالك أن أسرة المالك   أكد الش
ــرة آل الصباح، ونحن  ــي فرع من أفرع أس ه
نتحدث تحت اسم العائلة وتحت قيادة صاحب 
السمو األمير، كاشفا عن انطالق مبرة خيرية 
في الوقت القريب وتحمل اسم فيصل الحمود 
ــي جاهزة اآلن  ــاح وأبنائه، وه ــك الصب المال
ــى ترخيص من البلدية  ــا وقد حصلنا عل تمام
ويرأسها د.محمد الطبطبائي، ولديه الكثير من 
االخوة أعضاء مجلس إدارتها من األكاديميين 
والمتخصصين، مشيرا في الوقت ذاته الى ان 
ضيق الوقت وكثرة المشاغل خارج الكويت أعاقته 

عن إتمام األسس في عمل هذه المبرة. 


