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الحماد: مكونات المواد الغذائية وطريقة تصنيعها يجب أن تتوافق مع متطلبات الشريعة
ليلى الشافعي

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير األوقاف 
والشؤون االسالمية املستشار 
راشد احلماد ان صناعة احلالل 
قطاع فريد من نوعه وهي اكبر 
صناعة من ناحية التمسك بالقيم 
الدينية س���واء خالل االنتاج او 
االس���تهالك وقال احلماد خالل 
رعايت���ه حلفل افتت���اح مؤمتر 
اخللي���ج االول لصناعة احلالل 
وخدمات���ه والذي نظمته وزارة 
األوق���اف بالتعاون م���ع معهد 
الكويت لالبحاث العلمية وهيئة 
التقييس لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربي وبالتعاون 
مع كل من: االمانة العامة لالوقاف، 
الهيئة العامة للصناعة بالكويت، 
مؤسسة تنمية صناعة احلالل 
التابعة لوزارة االوقاف املاليزية، 
مؤسسة التحالف الدولي لتكامل 
احلالل املاليزية، وجمعية التوعية 
واملعلومات للدفاع عن املستهلك 
املسلم في فرنسا والذي شارك فيه 
اكثر من ممثل ل� 30 دولة عربية 
وعاملية وال���ذي يقام في الفترة 
من 24 الى 26 الشهر اجلاري في 
فندق هوليدي ان الساملية على 

فترتني صباحية ومسائية.
وألقى احلماد كلمة قال فيها: 
انه لشرف لنا جميعا ان ترعى 
الكوي���ت على ارضه���ا املؤمتر 
اخلليجي االول لصناعة احلالل 
وخدماته، وه���ي مبادرة كرمية 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد تؤكد اهتمام سموه 
املستمر بهذا اجلانب احلساس من 
حياة املسلم في كل ما يتناوله 
او يستعمله في حياته، فلك يا 
صاحب الس���مو االجر والثواب 
من اهلل ومن قلوبنا احلب الوافر 

والطاعة والوالء.
وزاد: يسعدنا في هذه املناسبة 
ان نبارك لصاحب السمو األمير 
والشعب الكويتي الكرمي بذكرى 
مرور 50 عاما على االس���تقالل 
ومرور 20 عاما على التحرير و5 
سنوات على تقلد سموه مسند 
االمارة، راجني من املولى عز وجل 
ان ينعم على س���موه مبوفور 
الصحة وال�����عافية وعلى وطننا 

بنعمة االمن واالمان.
وأكد ان الدين االسالمي منذ 
بزوغ الرسالة احملمدية، حرص 
على احلالل الطيب من الطعام، 
وحترمي اخلبائ���ث منها، وذلك 
الن لالكل احل���الل والطيب من 
املطاعم اث���را عظيما في صفاء 
القلب واستجابة الدعاء وقبول 
الع�����ب���ادة، كم���ا ان االكل من 
ال����حرام مينع قبولها، قال اهلل 
تعالى )يأيه���ا الذين آمنوا كلوا 
من طيبات ما رزقناكم( »البقرة: 

.»173
ومن كان مطعمه حراما كيف 

وان تكون ه���ذه املنتجات غير 
مخالفة لالنظمة وقوانينها ليكون 
االدعاء »حالل« في النهاية ادعاء 

صحيحا.
واشار الى ان وزارة االوقاف 
منذ تأسيس���ها تتعاون وبشكل 
ايجاب���ي في دعم جميع اجلهود 
الت���ي توفر للمس���لمني الطيب 
واحلالل من الطعام والدواء وكل 

ميكن لل���دول املصدرة تطبيقها 
والعمل بها.

وخت���م احلماد قائ���ال: نقدر 
الكرام مش���اركتهم  لضيوفن���ا 
الكرمية لنا في هذا املؤمتر، كما 
نش���كر كل من ساهم في جناح 
هذا املؤمتر من جهات حكومية 
واهلية واخ���ص منهم العاملني 
في اجلهات الرئيس���ية املنظمة 

احلالل املاليزية وجمعية التوعية 
واملعلومات للدفاع عن املستهلك 

املسلم في فرنسا.

معايير صارمة

وحتدث وزير الدولة للشؤون 
االس���المية والتج���ارة احمللية 
وشؤون املس���تهلكني ورئيس 
جلنة احلالل ف���ي والية بينانغ 

يطهر اهلل قلبه، وانى يستجاب 
له. ولفت الى ان العقيدة االسالمية 
امرت ب���أن تكون تلك املنتجات 
متوافق���ة في مكوناتها وطريقة 
تصنيعها مع متطلبات الشريعة 
الى احترام  االس���المية اضافة 
طريقة االنت���اج ونظم اجلودة 
والسالمة العاملية املعتمدة وعدم 
الغش واحترام صحة املستهلك 

ما يس���تعمل على اجلسد، فقد 
شاركت وفود الوزارة عبر السنني 
في زيارة للمسالخ واملصانع التي 
توفر للمسلمني اللحوم واالغذية، 
وقد تبني من تلك الزيارات رغبة 
الدول املصدرة في مد يد التعاون 
في كل ما يرضي الدول املستوردة، 
ونحن كلن���ا امل في ان يخلص 
مؤمترنا ه���ذا بتوصيات عملية 

للمؤمتر وه���م وزارة االوقاف 
والش���ؤون االس���المية ومعهد 
الكويت لالبحاث العلمية وهيئة 
التقييس لدول مجلس التعاون 
لدول اخللي���ج العربية والهيئة 
العام���ة للصناعة ف���ي الكويت 
ومؤسسة تنمية صناعة احلالل 
التابعة لوزارة االوقاف املاليزية 
ومؤسسة التحالف الدولي لتكامل 

في ماليزيا احلاج عبداملالك بن 
ابوالقاسم في كلمة تناول فيها 
تقدم صناعة احلالل مستشهدا 
باآلية الكرمية )يأيها الناس كلوا 
مما في االرض حالال طيبا(، حيث 
تبني اآلية معيارين اساس���يني 
لتناول الطعام وهما طيب وحالل، 
مؤكدا ان ظاهرة احلالل ال تقتصر 
على الدين امنا ترمز الى اجلودة 
والتوعية وه���ذه الصناعة تعد 
اس���لوب حياة لغير املسلمني، 
واوضح ان وجود البدائل فرض 
كفاية وانه البد ان يكون خاضعا 
ملعايير دولية ليكون منتجا عامليا 
ويعزز ذلك من صورة االسالم 

كدين طريقه حالل.
واش���ار الى ان ماليزيا دولة 
عصرية وحتظى بتقدير وقبول 
العالم وان منتجات احلالل التي 
تنتج فيها والبيئة االساس���ية 
دورها رائد في اصدار شهادات 
احلالل نظرا ملعاييرها الصارمة 
في ه���ذا االجتاه ونطمح الى ان 
العاملي للحالل  املرك���ز  نصبح 

ومحورا عامليا له.
ال���ى اهمي���ة تعزيز  ولفت 
مصداقية معايير احلالل املاليزية 
ومؤسساتها والعمل على تطوير 
قانون احلالل من خالل مراقبي 
احلالل للتدقيق فيه، وقال: نظرا 
الهمية احل���الل، توجد مراجعة 
دورية من بعض الشركات لبعض 
معايير احلالل وعدم اس���تغالل 
الفج���وة املوجودة ف���ي اصدار 

شهادات احلالل.
من جهته، ق���ال االمني العام 
التقيي���س لدول مجلس  لهيئة 
العربية  التعاون لدول اخلليج 
د.انور العبداهلل ان الوضع احلالي 
لصناعة احل���الل ومعاييره في 
الدول االسالمية يحتاج الى مثل 
هذه اللقاءات لكي تدفع في مسيرة 
هذه الصناعة، واضاف ان موضوع 
املؤمتر يحظى باالهتمام واملتابعة 
من قبل هيئة التقييس اخلليجية 
التي حترص على احداث تقدم 

كبير فيه على مستوى العالم.
وزاد: ان الغذاء ميس صحة 
املس���تهلك، فقد حظي باهتمام 
الهيئة اذ يشكل 25% من اصداراتها، 
فاملواصفات القياسية واللوائح 
الفني���ة واخلليجي���ة تضع في 
اولوياتها ان تكون االغذية حالال، 
خصوصا من ناحية الذبح على 
الطريقة االسالمية بحيث تلتزم 

الهيئة بهذا النص االساسي.
ال���ى ان موضوع هذا  واملح 
املؤمتر يحظ���ى باهتمام هيئة 
التقييس اخلليجية، ألن الغذاء 
يهم صحة وس���المة املستهلك 
وله���ذا حت���رص الهيئ���ة على 
حتليل كل ما يحتاجه االنس���ان 
القياسية، وان  وفق املواصفات 
تكون هذه االغذية حالال وخالية 

من اي مواد حافظة.

وزير األوقاف افتتح مؤتمر الخليج األول لصناعة الحالل وخدماته الذي تنظمه »األوقاف« بالتعاون مع »األبحاث«

املستشار راشد احلماد ود.عادل الفالح ود.ناجي املطيري في مقدمة احلضور لدى افتتاح املؤمتر

د.علي الشمالن متوسطا املخترعني احملتفى بهم

)كرم ذياب(املستشار احلماد خالل جولة في املعرض

أبوالقاس�م: غي�اب التواف�ق عل�ى معايي�ر الح�الل بي�ن المجتمع�ات المس�لمة يزي�د األم�ور تعقيدًا

وف��ي تصريح للصحافيني ق��ال وكيل وزارة 
االوقاف والش��ؤون االسالمية د.عادل الفالح انه 
ليس هناك أفضل من أن تتحول املبادئ اجلميلة 
الى أعمال جليلة، وتنقلب االفكار املس��تقيمة الى 
سلوك سوي، وهكذا تبرز ميزة مهمة من خصال 
االسالم احلميدة، أال وهي التعبد هلل تعالى باحلياة 

الطاهرة املنضبطة.
وأضاف: لقد علمنا ديننا العبودية هلل، ودعانا 
الى مبادئ الرحمة، وأرش��دنا الى منهج العدالة، 
ولقنن��ا دروس الص��دق، وغرس فينا أس��لوب 
احملبة، وهذه املبادئ والقيم تعلو وتسمو عندما 
ترتبط بالبيع والشراء، والسكن واالنتاج، والعمل 

واالجازة، وغيرها من سلوكيات احلياة.
وزاد: ان مؤمتر صناعة وخدمات احلالل يعد 

مؤمترا هادف��ا وأصيال، يهدف الى معرفة موطئ 
أقدامن��ا ف��ي حياتنا، وما يحل منه��ا وما يحرم، 
ما يطي��ب منها، وما يخبث، م��ن أجل أن نحاكم 
أعمالنا الى عقائدنا وأفكارنا، فننظر الى ما نأكل 
ونشرب أو نلبس أو نسكن أو نستخدم أو نعمل 
وفق منظار شرعي أصيل، واع ومتفتح، مشيرا 
الى ان هذا املؤمتر يس��عى ال��ى تصويب الفكرة 
وتصحيح االستخدام، وتطوير املقاصد، مستندا 
الى هدي ربنا وسنة نبينا محمد، فمظلة احلالل 
فس��يح����ة االرج��اء، لذلك يج��ب ان تك��ون 
رؤيتنا في هذا املضمار واس��ع���ة واعية، تقدم 
البراءة على االتهام، وتفضل اليسر على العسر، 
تعلي ش��أن الوس��طية واملرونة عل����ى نظرة 

التطرف والتشدد.

ق��ال مدير عام معهد الكويت لالبحاث العلمية 
د.ناجي املطيري ان قضية صناعة احلالل حتتل 
مكانة مهمة في مجال املنتج��ات الغذائية، كونها 
أكثر التصاقا بحياة املس��تهلكني من املس��لمني، 
ومتس قيمه��م الدينية، لذلك اهتمت الش��ركات 
املعني��ة بالدول االجنبية بهذا اجلانب، حتى بلغت 
مبيعات منتج��ات االغذية احلالل لديها نحو %17 

من مجمل مبيعات الصناعات الغذائية.
كما أوضح ان اخلبراء ف��ي مجال الصناعات 
الغذائي��ة يؤك��دون ان هناك منوا متس��ارعا في 
هذا القط��اع، إذ بلغ معدل املبيع��ات من االغذية 
احلالل على مستوى العالم في عام 2004 حوالي 
587 مليار دوالر، وهذا النمو مرشح للتزايد مع 
اتساع حجم السوق االسالمية في العالم، نتيجة 

لتجاوز عدد السكان املسلمني 1.6 مليار نسمة.
كامل: جزء من االقتصاد العاملي

بدوره، ق��ال ممثل رئيس الغرفة االس��المية 
للتجارة والصناع��ة رئيس املجلس العام للبنوك 
واملؤسس��ات املالي��ة االس��المية الش��يخ صالح 
كامل ان جتارة احل��الل وخدماته أصبحت جزءا 
مهما م��ن االقتصاد العاملي كله، وليس��ت حكرا 
على الدول العربية واالس��المية، حيث بلغ حجم 
التج��ارة الدولية للحالل 640 ملي��ار دوالر في 

العام 2010.
وبني أن عدد املسلمني البالغ 1.6 مليار يفرض 
حصة مق��درة من الس��وق العاملي، ل��ذا اهتمت 
الش��ركات الكبرى بتجارة احل��الل كونها متثل 

موردا مدرا للدخل قليل التكلفة قليل املخاطر.

»الكويت للتقدم العلمي« تحتفي بتسليم 6 مخترعين براءات اختراع
احتفت مؤسسة الكويت للتقدم 
العلم���ي بتس���ليم 6 مخترعني 
كويتيني شهادات براءة اختراع، 
بعد ان سجلتها لهم في املكاتب 
العاملي���ة املتخصص���ة لبراءات 
االختراع، كم���ا احتفت بتكرمي 
الكويتيني  عدد من املخترع���ني 
الذي���ن حصلوا عل���ى ميداليات 
متنوعة في معرض االختراعات 
العامل���ي »IENA2010« الذي عقد 
في مدينة نورمبرغ بأملانيا بني 

28 و31 أكتوبر 2010.
العام للمؤسسة  املدير  وقام 
د.علي الشمالن بتسليم املخترعني 
ش���هادات براءات االختراع التي 
سجلتها لهم املؤسسة في املكتب 
األميرك���ي لب���راءات االختراع 
والعالم���ات التجاري���ة، وق���دم 
لهم مكافآت تش���جيعية تقديرا 
ملواهبهم واجنازاتهم، وذلك في 
احتفال اقيم في مقر املؤسس���ة، 
حضره مدير ادارة الثقافة العلمية 
ومدير برنام���ج دعم املخترعني 
في املؤسس���ة د.جاس���م بشارة 
ومشرف البرنامج م.عبدالرحمن 
اجلريوي ومدير مركز الش���يخ 
صباح األحمد للموهبة واالبداع 

د.عمر البناي.
ومتثل شهادات براءة االختراع 
آخر دفعة لبراءات االختراع لسنة 
2010، بعد ان متت اجازتها من قبل 
املكتب األميركي لبراءات االختراع 

والعالمات التجارية.
ورحب د.الشمالن باملخترعني 
الذين حصلوا على شهادات براءات 
االختراع، وأثنى على جهودهم 
كما هن���أ املخترع���ني اآلخرين 
بحصولهم عل���ى امليداليات في 
مع���رض نورمب���رغ، واكد فخر 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

بهم اذ تكللت جهود املؤسس���ة 
لتس���جيل ب���راءات اختراعاتهم 
بالنجاح بعد اجلهد الكبير الذي 
بذل من قبلهم ومن قبل اجلهاز 

وقال ان هذه الكوكبة اجلديدة 
من املخترع���ني تنضم الى بقية 
الزمالء والزميالت الذين حصلوا 
على براءات االخت���راع وقامت 

التنفيذي في املؤسس���ة، وامتد 
ف���ي بعض احلاالت الى اكثر من 
ثالث سنوات منذ املرحلة األولى 

للتسجيل وااليداع.

املؤسسة بتسجيلها لهم.
واضاف ان مجموع ما مت اصداره 
من شهادات براءات اختراع جديدة 
في العام املاضي 2010 ملخترعني 

كويتيني بلغ 10 اختراعات جديدة 
سجلت باسم الكويت في املكاتب 
العاملية لالختراعات وعلى رأسها 
املكتب األميركي لبراءات االختراع 
والعالمات التجارية، وهذا يعتبر 
اجنازا كبيرا على مستوى الدولة 
ونأمل � ان ش���اء اهلل � ان تكون 
سنة 2011 كذلك زاخرة ببراءات 
اختراع كويتية اخرى تتم اجازتها 
واملوافقة عليها من تلك التي قامت 
املؤسسة بتسجيلها للمخترعني 

الكويتيني.
من جانبهم اشاد املخترعون 
الكويتي���ون احملتف���ى بهم بهذا 
التكرمي والتشجيع معبرين عن 
شكرهم ملؤسسة الكويت للتقدم 
العلم���ي عل���ى دعمه���ا لالبداع 
وتش���جيعها جلمي���ع املواهب 
والكفاءات الوطنية التي حققت 
اختراعات متميزة على املستوى 
العاملي رفعت راية الكويت عاليا 

في احملافل الدولية.
وقال���وا ان حصوله���م على 
شهادات براءات عن اختراعاتهم 
من ابرز املكاتب العاملية املعنية 
بهذا الشأن يعتبر امرا مهما جدا 
الفكرية  امللكي���ة  حلفظ حقوق 
لهم م���ن جهة، ودافعا الى املزيد 
من العطاء واالبداع واالنتاج من 

جهة اخرى.
واش���ادوا بجهود املؤسسة 
في تس���جيل ش���هادات براءات 
االختراع اخلاصة بهم في املكاتب 
العاملية املعنية بذلك، وحتملها 
املالية ومتابعتها  جميع االعباء 
املستمرة جلميع مراحل التسجيل، 
معربني عن األمل في استمرار دعم 
املؤسسة لهم وجلميع الكفاءات 
والطاقات العلمية واالبداعية في 

الكويت.

»IENA2010« كّرمت كوكبة من المخترعين المشاركين في معرض
»األبحاث« ينظم الدورة الربيعية ال� 23 
تحت شعار الهندسة الوراثية في حياتنا

ينظم معهد الكويت لألبحاث 
العلمية خ���الل الفترة من 30 
يناير إلى 10 فبراير 2011 الدورة 
الثالثة  الربيعية  التدريبي���ة 
والعش���رين لطالب وطالبات 
املرحل���ة املتوس���طة حت���ت 
الوراثية في  شعار »الهندسة 

حياتنا«.
من جهت���ه ذكر مدير ادارة 
البشرية باملعهد غامن  املوارد 
الشمري ان تنظيم املعهد لهذه 
الدورة يأتي إميانا منه بأهمية 
العنصر البش���ري كونه أهم 
مصادر الث���روة القومية وان 

اس���تثمار هذا املصدر على أسس علمية مدروسة هو أفضل أنواع 
االس���تثمار وأضمنها مردودا، مش���يرا الى ان تنظيم املعهد هذه 
الدورة يأتي جتس���يدا ملا ورد في املرسوم األميري الصادر بشأن 
انش���اء املعهد ال���ذي نص على ان من بني أهدافه »تش���جيع أبناء 
الكويت على ممارس���ة البحث العلم���ي وتنمية روح البحث لدى 

اجليل الناشئ«.
وقال غامن الشمري في تصريح صحافي: ان النجاح الذي حققته 
الدورات الربيعية الس���ابقة كان حافزا لنا ومشجعا على تنظيم 
الدورة الربيعية الثالثة والعشرين التي ستعقد خالل إجازة نصف 
الس���نة الدراسية للعام الدراسي 2010/ 2011، ويأتي اختيار املعهد 
ملوضوع علم الوراثة نظرا ألهميته في تطوير حياتنا بشكل كبير، 
فإسهامات علم الوراثة ميكن ان ترى جلية في تطور مجال الطب 

والزراعة والثروة احليوانية.
واضاف الشمري: ان برنامج الدورة يشتمل على عناصر تسعى 
الى تنمية عدة مهارات لدى الطلبة باس���تخدام أساليب تدريبية 
وعلمي���ة والقيام بتجارب مختبرية وزيارات ميدانية، وأنش���طة 
ترويحي���ة، ويقتصر القبول بالدورة على طالب وطالبات مرحلة 
الثامن والتاس���ع متوس���ط، على ان تقوم اإلدارة في كل مدرسة 
بترشيح طلبتها على أال يقل مستواهم الدراسي عن جيد جدا، حيث 
تعقد الدورة في مقر معهد الكويت لألبحاث العلمية بالشويخ أثناء 
العطلة الربيعية وملدة 10 أيام من الس���اعة 9 إلى 2 ظهرا ويشرف 
على الدورة ويديرها هذه الس���نة الباحثة في دائرة التكنولوجيا 
احليوية باملعهد د.صباح املؤمن ومبشاركة كل من حسني بهبهاني 
وأبرار أكبر، وقد طلب الشمري أن يقوم أولياء أمور الطلبة بحث 
أبنائه���م على االنضمام لهذه الدورة، ملا لها من فائدة كبيرة تعود 

على هؤالء الطلبة.

إيمانًا بأهمية العنصر البشري

غامن الشمري

الفالح: ليس هناك أفضل من تحول 
المبادئ إلى أعمال جليلة

المطيري: قضية مهمة باعتبارها
 أكثر التصاقًا بحياة المستهلكين

أسماء 9 مخترعين احتفت بهم المؤسسة
أوال املخترعني الذين تس��لموا 

براءات االختراع
1- ص��ادق احمد غلوم قاس��م 

الختراعه »الباب اآلمن«.
2- ط��ارق عبداجلليل البحري 
الختراعه »دواء مضادا للڤيروسات 
واس��تخدامه  وطريق��ة حتضيره 
للتحص��ني والع��الج م��ن األورام 
والبثور واألمراض بسبب ڤيروس 

بابيلوما«.
3- احمد الفي املطيري الختراعه 

»حماما متحركا لذوي االحتياجات 
اخلاصة وكبار السن«.

احلس��ن  جعف��ر  خال��د   -4
الختراعه »كاسحة املعادن«.

الرش��دان  راش��د  ابراهيم   -5
من��ع حدوث  »جه��از  الختراع��ه 
تعرضها  بع��د  للكلى  مضاعف��ات 
لصبغ��ة القل��ب اثن��اء قس��طرة 

القلب«.
6- عب��داهلل احم��د احلش��اش 
الختراعه »طريقة لتبريد وتسخني 

املياه في اخلزان لالستعمال صيفا 
وشتاء«.

ام��ا املكرمون م��ن املخترعني 
الكويتي��ني الذي��ن حصل��وا على 
ميدالي��ات متنوع��ة ف��ي معرض 
 »IENA2010« العامل��ي  االختراعات 
ال��ذي عقد ف��ي مدين��ة نورمبرغ 

بأملانيا بني 28 و31 أكتوبر فهم:
1- أحمد الفي املطيري احلاصل 
على امليدالية الذهبية عن اختراعه 
»حماما متحركا لذوي االحتياجات 

اخلاصة وكبار السن«.
2- عيد حس��ني علي العازمي، 
واهيم محمد العجمي، طالل مطلق 
عبدالرحم��ن  ومش��عل  العتيب��ي 
العجم��ي الفائزون مبيدالية فضية 
ع��ن اختراعه��م »وح��دة تكييف 

وتبريد متنقلة للماء«.
3- منص��ور عبداهلل خش��مان 
املطيري الفائ��ز مبيدالية برونزية 
متنقل��ة  »مظل��ة  اختراع��ه  ع��ن 

للسيارات«.


