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 متابعة من املصلني في مسجد حجي احمد قديروف خلطبة اجلمعة د.عادل الفالح متحدثا عقب صالة اجلمعة

 د.عادل الفالح في مقدمة مؤدي صالة اجلمعة د.أحمد حسون ود.عادل الفالح في حديث لوكاالت األنباء

 العاصمة الشيشانية  
غروزني 

  أسامة أبوالسعود
  أكد وكيل وزارة 
االوقاف والشؤون 
االسالمية د.عادل الفالح ان الكويت 
كانت بفضل اهللا داعما رئيســــيا 
لدولة الشيشان عبر ارسال آالف 
االطنان من املساعدات للمشردين 
القتال  الذين أجبرهم  واملهجرين 
على هجر وطنهم وديارهم، داعيا 
الشــــرعية  اياهم لاللتفاف حول 
والقيادة ليكونوا صفا واحدا في 

بناء بلدهم.
  وشدد د.الفالح في كلمة ألقاها 
عقب خطبة اجلمعة في مسجد حي 
احمد قديروف وســـط العاصمة 
الشيشانية ويقع ضمن املجمع 
االسالمي الضخم الذي بني قبل عام 
ويضم املسجد واجلامعة االسالمية 
ومبنـــى االدارة الدينية واالفتاء 
ومت افتتاحه بحضور كل السفراء 
العرب واملسلمني املعتمدين لدى 
روســـيا وألقى السفير الكويتي 
كلمة باسم صاحب السمو، شدد 
الفالح علـــى ان ميادين اجلهاد 
العمران والبناء والتجارة  منها 
والعلم وتقدمي منوذج اســـالمي 

متميز للعالم.
  ودعا احلضور لئال يستمعوا 
آلي صيحة او رأي شاذ وعليهم 
ان يستمعوا للعلماء الربانيني من 
امثال الشيخ محمد صادق محمد 
يوســـف الذي أكرمنا اهللا به في 
منطقة القوقاز كلها فهو ميثل العلم 
واحلكمة والعقل والتعقل، محذرا 
من االســـتماع ألنصاف العلماء. 

بناءهما، ولكن كيف سنعيد دم 
املسلم الذي جعل اهللا قطرة من 
دمه أغلى من الكعبة». ولفت الى 
ان هؤالء قتلوا العلماء في سورية 
وهم ينشرون القتل في الصومال 
وأفغانستان والعراق وغيرها، 
داعيـــا إياهم الى صوت احلكمة 

والعقل ال الى القتل والتدمير.
  وتابع مفتي سورية قائال في 
خطبة اجلمعة «أسأل من يتباهون 
بالقتل، كم قتل نبيكم من البشر؟، 
وهو الذي لو أراد القتل لقتل كل 
املشركني يوم فتح مكة وغيرهم 
آالف من اجلزيرة العربية وهو 
الذي كان يقول «انا النبي ال كذب 
انا ابن عبد املطلب»، مشددا على 
ان النبي ژ كان يسوق الناس 

الى االسالم وليس الى القتل.
  وأكد ان من أراد قتل الناس فلم 
يعرف االسالم وال نبي االسالم، 
مشددا على ان املسلمني نشروا 
االسالم باجلهاد وليس بالسيف 
وبالعمل ليس بالكسل وبالعلم 
ال باجلهل فتركوا لنا في العالم 

آثارا طيبة.
  وتابع قائال «اهللا اهللا يا ابناء 
الشيشان، وما أعظمك ايها القائد 
الشــــهيد احلجي احمد قديروف 
وأنت تبني املســــاجد واجلامعة 
وتبني الرجال»، مضيفا «يا أبناء 
الشيشــــان وأبناء احمد قديروف 
احملوا راية احلب والســــالم الى 

كل ابناء روسيا».
  ودعا مفتي سورية، في ختام 
خطبتــــه، اهللا ان ينعم على بالد 
الشيشــــان بنعمة األمن واألمان 

والرخاء. 

وقال د.الفالح حلشود املصلني: 
جئتكم للتهنئة بعيد الفطر السعيد 
ولنتشاور ونتعاون على احلق 
واخليرـ  بإذن اهللا تعالىـ  فقلوبنا 
معكم منذ زمن بعيد، فرحنا كان 
شديدا بانكسار وتفكك هذا الستار 
احلديدي من الشيوعية، وفرحنا 
بلقائكم ورؤيتكم ولكن اصابنا 
احلزن الشـــديد للفـــنت والقتل، 
وادعوا اخواني ان يعافيهم اهللا 
من هذا البالء الذي ال يوجد تأصيل 
شـــرعي وال عقلـــي وال منطقي 

بعـــودة أصوات كثيـــرة للعقل 
واحلكمة والتأصيل الشرعي وفي 
مقدمتها احلـــاج احمد قديروف 
وفرحنا بأن تستمر تلك األصوات 
وتواصلت مع ابنه البار رمضان 
ليواصل هذه العقالنية واحلكمة 

والرزانة ورجاحة العقل».
  وشدد الفالح على انه لم يكن 
يتصور منذ زيارته األخيرة الى 
الشيشان ان تتطور بهذا الشكل 
الســـريع والقريب من االعجاز، 
مضيفا «اياكم وفساد ذات البني 

حب قيادة الكويت وشعبها األبي 
للشعب الشيشاني املسلم.

  وكان مفتي سورية د.احمد بدر 
الدين حسون أّم املصلني وخطب 
خطبـــة رائعة أبكـــت الرئيس 
الشيشاني الشاب رمضان احمد 
حجي قديـــروف «مواليد ١٩٧٦» 
وبكـــى مفتـــي ســـورية وبكى 
احلضور احلاشـــد في مســـجد 
حجـــي احمد قديروف وســـط 
العاصمة الشيشانية غروزني 
حينما تذكر ذكرياته مع الرئيس 

الكويت شكلت جلانا  له.وأكد ان 
لنصيحة اخواننا بأن يتوقفوا عن 
ذلك القتال ويعودوا للبناء ولكن 
لألسف الشديد الكثير من العوامل 

وقفت حائال دون تنفيذ ذلك.
  وأضاف: «احلسرة مألت قلوبنا 
النكسار تلك اللحمة الشيشانية 
وان يترك الكثير من الشيشانيني 
أرضهم وديارهم ووطنهم، لم جند 
بدا من مساعدتهم بآالف االطنان 

من املساعدات بفضل اهللا».
  وتابع د.الفـــالح «كم فرحنا 

الكرمي  فإنها كما قال رســـولنا 
«احلالقة» ال اقول حتلق الشعر 
ولكنها حتلق الدين»، مؤكدا ان 
الفرقة والتنازع واالختالف هي 

التي تؤدي الى فساد الدين.
  وأكد د.الفالح في ختام كلمته 
ان الكويت قيادة وحكومة وشعبا 
الـــى جـــوار اخوانها في  تقف 
الشيشـــان التي بفضل اهللا بدأ 
يتعافى من كثير من مشـــكالت 
املاضي، مشددا على ان املساعدات 
الكويتية ستستمر بإذن اهللا بفضل 

الراحل ومفتي الشيشان السابق 
ووالد الرئيس احلالي احمد حجي 
قديروف الـــذي مت اغتياله قبل 
فترة حيث تساءل مفتي سورية: 
«من ذلك اآلثم الذي قتل قديروف 
وعن أي جهـــاد يتحدثون بقتل 

أئمة املسلمني؟!».
  وشدد على ان هؤالء هم من 
قتلوا عثمان بن عفان وهو يقرأ 
القران وقتلوا عليا وعمر، مشددا 
على القول «لـــو هدمت الكعبة 
حجرا حجرا وبيت املقدس سنعيد 

 حسـون خطب الجمعة في آالف المصلين وأبكى الحضور: َمن ذلك اآلثم الذي قتل قديروف؟ وعن أي جهاد يتحدثون بقتل أئمة المسلمين؟!

 عليكم بااللتفاف حول القيادة الشـرعية وال تستمعوا ألنصاف العلماء وعليكم بالعلماء الربانيين وميادين الجهاد منها العمران والبناء والتجارة

 وفد صحافي وإعالمي يبدأ زيارة إلى سريالنكا اليوم يلتقي خاللها رئيس الجمهورية ووزير خارجيته

 ديساناياكي يدعو المستثمرين الكويتيين للتعرف على الفرص االستثمارية المميزة في سريالنكا
 كونا ـ منى ششتر:

  اشاد سفير جمهورية سريالنكا 
لدى الكويت سارات ديساناياكي 
بالعالقات السريالنكيةـ  الكويتية 
داعيا الشعب الكويتي الى اكتشاف 
بــــالده وما تتمتع بــــه من معالم 

تاريخية وسياحية وثقافية.
  وقال ديساناياكي في تصريحات 
للصحافيني ان عالقة حكومة بالده 
مــــع احلكومــــة الكويتية ممتازة 
الــــى تطويرها على  «ونتطلــــع 
املستويني الشعبي واالقتصادي». 
وأضاف ان بالده تتمتع بالكثير من 
املزايا التي جتعلها قبلة للراغبني 
في زيارة الدول اآلسيوية والتعرف 
علــــى ما تتمتــــع به مــــن معالم 
سياحية وفرص للتسوق والترفيه 
ومزارع الشاي والعالج باألعشاب 
الطبيــــة وغيرها.   وبالتقنيــــات 
ودعا في هذا السياق املستثمرين 
الكويتيني ورجال االعمال الى زيارة 
سريالنكا والتعرف على الفرص 

االستثمارية التي تزدهر بها.
  واوضــــح ان عــــدد الســــياح 
الكويتيني الذين زاروا بالده ارتفع 
بنسبة ٢٢٪ خالل النصف االول من 
العام احلالي مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام املاضي.وقال ان سفارة 
بالده وبالتعاون مع هيئة السياحة 
السريالنكية والطيران السريالنكي 
نظمت زيارة لوفد صحافي واعالمي 
اليوم  الى سريالنكا تبدأ  كويتي 
للتعرف على معالم بالده ومناطقها 

السياحية واالستثمارية. 
  وأشــــار الى ان جدول الزيارة 
يتضمن عددا من اللقاءات الرسمية 
يجريهــــا الوفــــد الكويتي وعلى 
رأسها لقاء مع رئيس جمهورية 
سريالنكا ووزير اخلارجية وعدد 

من املسؤولني. 

 السفير سارات ديساناياكي

 ديساناياكي متوسطا سفير الكويت لدى جمهورية سريالنكا يعقوب العتيقي والزميل عدنان الراشد وأعضاء الوفد الصحافي املشارك في الزيارة

 الفالح: الكويت قّدمت آالف أطنان المساعدات للشيشانيين
  والقتال أجبرهم على ترك وطنهم وديارهم 

 خالل كلمة ألقاها عقب خطبة الجمعة بمسجد حجي أحمد قديروف وسط العاصمة غروزني


