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عقب جولة تفقدية للوقوف على آخر استعدادات المسجد الكبير الستقبال المتهجدين في العشر األواخر

القراوي: ملتزمون بتعليمات السعودية بخصوص إنفلونزا الخنازير لزوار بيت اهلل الحرام
ال إل�زام بتأجي�ل ح�ج الح�االت األربع م�ن كبار الس�ن والحوام�ل واألطف�ال وذوي األم�راض إال بقرار أعل�ى منا ولكنن�ا نوصي م�ن َحجَّ أكث�ر من مرة ب�أن يؤجل حجه ه�ذا الع�ام تفادي�ًا إلصابت�ه أو إصابة غيره

االطالع على استعدادات اخليم النسائية االطالع على حتضيرات البث املباشر للصالة

جتهيزات طبية واسعافية القراوي والشعيب مع بعض رجال اإلطفاء

مطافئ للحريق ملصق توعوي لتجنب إنفلونزا اخلنازير كراسي خاصة للمعاقني

مطلق القراوي ووليد الشعيب وأحمد العصفور خالل االطالع على التحضيرات في املسجد الكبير للعشر األواخر من رمضان

أسامة أبوالسعود
أكد وكي���ل وزارة االوقاف باالنابة مطل���ق القراوي ان وزارة 
االوقاف الكويتية ملتزمة بجميع الضوابط التي وضعتها اململكة 
العربية الس���عودية وتنفيذ كل تعليماته���ا فيما يخص مرض 

انفلونزا اخلنازير.
وقال في تصريحات للصحافيني عقب جولة في مسجد الدولة 
الكبير مساء امس االول مبعية وكيل وزارة االوقاف املساعد لقطاع 
املساجد وليد الشعيب ومدير ادارة املسجد الكبير احمد العصفور 
للوقوف على آخر االستعدادات الحياء الليالي العشر االخيرة من 
شهر رمضان الفضيل »نحن ملتزمون بجميع تعليمات السلطات 
السعودية وس���نطبقها بحذافيرها على اجلميع دون استثناء � 

بالتنسيق مع وزارة الصحة«.
واكد ان وزارة الصحة ابدت استعدادها العطاء االولوية للحجاج 
والتعاون مع وزارة االوقاف بعدم الترخيص الي حاج اذا لم تكن 
لديه شهادة تطعيم � اذا توفرت االمصال � مشيرا الى ان االمصال 

ستصل في شهر اكتوبر املقبل وهو ما سيقدم دعما للحجاج.
ولفت الى ان جلنة احلج اوصت بان اصحاب احلاالت االربع من 
كبار السن والصغار واصحاب االمراض املزمنة وبعض احلوامل 
بتأجي���ل احلج هذا العام، مضيف���ا »ليس هناك الزام منا في هذا 
اجلانب وال نستطيع ذلك االمر اال بقرار اعلى منا، ولكننا نوصي 
م���ن حج اكثر من مرة بان يؤجل حجه هذا العام تفاديا الصابته 

او اصابة غيره، وربنا غفور وسيجازيه خيرا«.
وعما نشر عن رفع وزارة االوقاف كتابا ملجلس الوزراء مبنع 
تلك احلاالت من السفر للحج تابع القراوي قائال »لم نرفع اي كتاب 
ملجلس الوزراء، ولكن هناك فتوى تقول بأنه يجوز لولي االمر ان 
يتخ���ذ اجراء مبنع احلاالت الصعبة التي تقدرها وزارة الصحة، 
واؤكد ثانية انه ال يوجد اي إل���زام من الوزارة في هذا اجلانب، 
ونحن حريصون على ان يلتزم كل من اراد احلج بالتعليمات من 

التطعيم وغيره حتى يحافظ على نفسه وغيره«.
وكان القراوي قد بدأ حديثه باالش���ادة باجلهود الكبيرة التي 
تبذلها مختلف وزارات الدولة وتعاونها مع وزارة االوقاف لتسهيل 

االمور امام املتهجدين في مسجد الدولة الكبير.
ودعا الى عدم الهلع من خطر انفلونزا اخلنازير مشددا على ان 
هناك تنسيقا كبيرا مع وزارة الصحة التي امدت املسجد الكبير 
بالكثير من البروشورات واالستاندات التي وزعت على جميع مداخل 
املسجد، مشيرا الى ان وزارة االوقاف ضاعفت عدد عمال النظافة 
في املسجد الكبير وكذلك مواد التنظيف واملناشف وغيرها اضافة 
الى توزيع قناني املياه واكواب املياه التي تستخدم ملرة واحدة، 

وان شاء اهلل ما في شيء ونسأل اهلل ان يحمي املسلمني«.
وعن توقع الوزارة لليلة 27 رمضان اكد ان هناك استعدادات 
الس���تقبال ما يقارب 150 الفا � كما كان في العام املاضي � وطمأن 
اجلمهور بان رب العاملني سيحمي الكويت واهلها وجميع املسلمني 
من هذا املرض، مش���يرا الى ان اخلوف ليس من خطورة املرض 
ولكن من انتش���اره حيث وصل الى املرحلة السادس���ة من قوة 

االنتشار.
واكد القراوي ان االوقاف سخرت كل االمكانيات بالتعاون مع 
وزارات الدولة املختلفة للحد من انتش���ار هذا املرض، موضحا 
ان املكس���يك وهي البلد الذي ظهر فيه امل���رض قاموا مبقاومته 
بالوقاية وليس باملصل وحاصروا املرض رغم ان بها 500 مليون 
خنزير ولهذا انتشر بها املرض انتشارا رهيبا لكنهم قاوموا هذا 

االنتشار.
وشدد على ان وزارة االوقاف تسعى لطمأنة الناس وتشدد على 
ضرورة اتباع االجراءات املختلفة والصادرة عن وزارة الصحة، 
مش���يرا الى انه وهلل احلمد في صالة التراويح على مدار الشهر 

الكرمي لم تكن هناك اي حالة اصابة وهو امر يبشر باخلير.

)متين غوزال(أداء صالة القيام في املسجد الكبير


