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وكيل »األوقاف« املساعد للعالقات اخلارجية واحلج حذر من حمالت الرصيف وطمأن بشأن إجراءات السالمة

األذينة: آخر موعد لتسجيل احلجاج الكويتيني 9/20 وغير الكويتيني 8/31

خليف األذينة

أسامة أبوالسعود

أكد وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املساعد 
للعالقات اخلارجية واحلج 
ونائ����ب رئيس بعثة احلج 
الكويتية خليف األذينة ان 
بعثة احلج الكويتية ملوسم 
حج هذا العام 1435ه� انتهت 
من كل االس����تعداد الالزمة 
السنة،  وبشكل مبكر لهذه 
وذل����ك بالتنس����يق مع كل 
املرتبطة طبيعة  اجله����ات 
عملها مبوسم احلج سواء 
كان ذل����ك داخل الكويت أو 
خارجه����ا، وقال األذينة في 
تصريح صحافي ان بعثة 
احلج قامت باعتماد 50 حملة 
حج ه����ذا العام لتس����جيل 
احلج����اج وف����ق اخلدمات 
املطلوبة بعدما مت التأكد من 
سالمة مباني هذه احلمالت 
في مك����ة املكرم����ة وتوافر 
جميع أنظمة وشروط األمن 

والسالمة فيها.
وأوضح ان إدارة مكتب 
شؤون احلج قامت بتنظيم 
دورة تثقيفية حول مرض 

كورون����ا ألصحاب حمالت 
احل����ج والعاملني لديها في 
املسجد الكبير بهدف زيادة 
وعيهم بخطورة هذا املرض 
انتقاله  وأعراضه ووسائل 
بني احلاالت وكيفية التعامل 
مع����ه، وذلك حرص����ا من 
ال����وزارة على صحة جميع 
احلجاج وسالمتهم من أي 
احتماالت قد تواجههم أثناء 

أداء مناسكهم.
ونص����ح األذينة جميع 
الراغبني في أداء مناسك احلج 
بالتسجيل لدى حمالت احلج 
الرسمية لكي يتمتعوا بكل 
اخلدم����ات التي تضمن لهم 
أداء مناس����كهم على الوجه 
األكمل، كما تضمن لهم كل 
حقوقهم القانونية التي كفلها 
لهم قانون احلج والقرارات 
املنظم����ة ل����ه، مح����ذرا من 
التسجيل في حمالت احلج 
غير املرخصة ألنها ال تقدم 
اخلدم����ات الالزمة للحجاج 
وفي غالبه����ا يقع احلجاج 
ضحية للنصب واالحتيال 
الوفاء بالوعود، كما  وعدم 
قد يتعرض لعدم دخول مكة 

نظرا لتشدد اجلهات املختصة 
في اململكة العربية السعودية 
التي تعمل للحد من ظاهرة 
احلمالت غي����ر املرخصة، 
الراغبني في  وحث األذينة 
أداء فريض����ة احلج في هذا 
العام على سرعة التسجيل 
الرسمية  مع حمالت احلج 
ليتسنى لنا التواصل معهم 
وتقدمي اخلدمات الالزمة لهم 
خاصة ان املوع����د النهائي 
لتس����جيل احلج����اج غير 
الكويت����ني ه����و 2014/8/31 
والكويتيني هو 2014/9/20 
مطالبا كل من لدية استفسار 
أو شكوى س����رعة التوجه 
ملكتب ش����ؤون احلج سواء 
باحلضور شخصيا ملجمع 
ال����وزارات أو االتصال على 
اخلط الساخن أو من خالل 
حس����ابات مكتب ش����ؤون 
التواصل  احلج في وسائل 
االجتماعي، س����ائال املولى 
عز وجل ان ييسر حج هذا 
العام وأن يجعله موس����م 
سهولة وييسر على احلجاج 
ليؤدوا مناسكهم على الوجه 

األكمل.

أشاد مبا جاء في كلمة األمير مبناسبة العشر األواخر

الهاشمي: جمعية فهد األحمد تهب لنصرة املنكوبني 
في غزة باألغذية واملعونات الطبية واإليوائية

أشادت جمعية فهد األحمد 
اإلنسانية بكلمة صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد، 
أمير اإلنسانية ووالد اجلميع، 
مبينة أن صاحب السمو االمير 
عودنا عل����ى هذا الدعم الغالي 
والكبير للمسلمني في كل بقاع 
األرض وعودنا على دعم قضايا 
املس����لمني املنكوبني، فقيادته 
الرشيدة عززت من مكانة العمل 
اخليري واإلنساني في الكويت 
ووسعت مناشطه لتصل لكل 
بق����اع األرض، مؤكدة على أن 
صاحب الس����مو لم يأل جهدا 
في دعم الش����باب وحثهم على 
العمل والتطوير، فهم مستقبل 
ه����ذا البلد، داعي����ة إلى العمل 
مبا دعا له صاحب السمو من 
التآلف والتراحم فيما بني أبناء 

املجتمع.
إدارة  وقال رئيس مجلس 
جمعية فهد األحمد اإلنسانية 
د.هاشم عيسى الهاشمي: نشيد 
مبا تفضل به صاحب السمو، 
ونؤكد على ما جاء في كلمته 
السامية مبناسبة العشر األواخر 
من ش����هر رمضان املبارك من 
أهمية التالحم والتآلف فيما بني 
أبناء املجتمع الكويتي وتعزيز 
روح اإلخاء والعمل مبا جاء به 
ديننا من الس����ماحة والتراحم 
والوحدة والوقوف صفا واحدا 
حلماية بلدنا من املخاطر احمليطة 
به، مشيرا إلى أن صاحب السمو 
أمير اإلنسانية عودنا على دعمه 
ومناصرته لقضايا املسلمني كافة 
ودعمه للمؤسسات واجلمعيات 
اخليرية واإلنسانية في مناصرة 
املسلمني املنكوبني في كل مكان، 
آملني من سموه حماية العمل 
اخليري الكويتي من املشككني 
الذين يحاولون حتجيم العمل 
اخليري والتقليل من أهميته في 
الوقوف بصف القيادة الرشيدة 
ومساهمته في رفع راية الكويت 

في كل احملافل الدولية.
وأكد الهاش����مي أن جمعية 
فهد األحمد اإلنسانية وأخواتها 
من اجلمعيات اخليرية وضعت 
على عاتقها أهمية دعم وتخفيف 
املعاناة ع����ن املنكوبني في كل 
مكان في العالم وال يفوتنا أن 
نعلن اس����تعدادنا التام لفتح 
املجال للمساهمة في حملة إغاثة 
إخواننا املنكوبني في قطاع غزة 
تلبية لنداء صاحب السمو في 
تقدمي الدعم والعون واملساعدات 
اإلنسانية ألهلنا في قطاع غزة، 
موضحا أن اجلمعية كانت وما 
زالت تضع في مقدمة أولوياتها 
العمل اإلغاث����ي لكل املنكوبني 
لتخفي����ف معاناته����م وتقدمي 
أنواع اإلغاثة اإلنس����انية  كل 
الضروري����ة لهم كمؤسس����ة 
كويتي����ة تعمل حت����ت قيادة 

صاحب السمو.
ولفت إل����ى أن من األهمية 
أن نستشعر ما يحيط بنا من 
أخطار إقليمية ودولية وان نعمل 
في ضوئها لتحقيق تطلعاته 
السامية في احلفاظ على األمن 
ف����ي دولتنا احلبيبة  واألمان 
الكوي����ت وان نوح����د الصف 
ونقف كالبنيان املرصوص في 
وجه املخاط����ر اإلقليمية التي 
حتيط بنا وان نكون س����ورا 
يحمي هذه األرض الطيبة التي 
وصلت ثمار خيرها إلى كل بقاع 
األرض، مشددا على أن محرك 
الش����باب وعليه  كل عمل هم 

يجب أن تس����عى كل مؤسسة 
إلى دعم ه����ذه الفئة وتطوير 
مهاراتها، فالش����باب بالنسبة 
للعمل اخليري واإلنساني هم 
احملرك الرئيس����ي ألعمال هذه 
العمل  املؤسس����ات من خالل 
التطوعي والوعي اإلس����المي 
لبناء مجتمع متالحم يسعى 
إلى البناء والتقدم والرقي بكل 
مكوناته. وختم الهاش����مي أن 
اجلمعية تس����خر كل جهودها 
املعاناة ع����ن اخواننا  لرف����ع 
املنكوبني في العالم وستخصص 
حملته����ا اإلغاثية لقطاع غزة 
بالتعاون مع اجلهات الرسمية 
لتلبية نداء اإلنسانية وتقدمي 
املعونة إلخواننا املنكوبني في 
قطاع غزة وخاصة في مجال 
توفير الغذاء واملعونات الطبية 
واخلدمات اإليوائية ولن تغفل 
اجلمعي����ة عن كفال����ة األيتام 
واألرامل واألسر املتضررة من 
هذا العدوان الصهيوني الغاشم، 
سائال اهلل سبحانه وتعالى أن 
يرفع الغمة عن املسلمني وان 
ينصر إخوانن����ا في غزة وأن 
يحف����ظ اهلل الكويت وأميرها 
وولي عهدها وشعبها من كل 

مكروه وسائر بالد املسلمني.

هاشم الهاشمي

دورة تثقيفية 
حول مرض كورونا 
ألصحاب حمالت 
احلج والعاملني 

لديهم


