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م.طارق العيسىيوسف احلجي

الفالح: مساعٍ لتخفيف الضمان المالي ألصحاب حمالت الحج إلى النصف أو تأجيله
أكد خالل افتتاح مسجد عبدالوهاب الفارس أن ترميم المساجد يكلف ما يقارب تكاليف الهدم وإعادة البناء

المسباح: نستنكر تدنيس األقصى

الراجحي: توزيع أكثر من 180 ألف دينار
على المحتاجين و150 ألف وجبة في رمضان

.. والصقر: اقتحام األقصى وصمة عار

استنكر الداعية ناظم املسباح 
تدنيس املتطرفني اليهود للمسجد 
األقصى واالعتداء على األبرياء 
وترويع اآلمنني ووصف املسباح 
ما قام به غالة اليهود بالتعدي 
على حرمة األقصى قبلتنا األولى 
ومسرى نبينا محمد ژ انه حتد 
ملشاعر املس���لمني ومقدساتهم 
مؤكدا على خصوصية وعظمة 
ه���ذا املكان الطاهر ان له أهمية 
كبيرة عند املسلمني، مشددا على 
انه ال يجوز التفريط فيه أبدا، 
حيث ان القرآن الكرمي والسنة 
النبوية قد خّلدا هذا املعنى من 
خالل قوله تعالى )سبحان الذي 
أس���رى بعبده ليال من املسجد 
احلرام إلى املسجد األقصى الذي 
باركنا حوله( وقوله ژ »ال تشد 
إلى ثالثة مس���اجد  إال  الرحال 
املس���جد احلرام ومسجدي هذا 

اعرب س���عد الراجحي امني 
عام االمانة العامة للجان الزكاة 
بجمعية االصالح االجتماعي عن 
بالغ ش���كره للمتبرعني الكرام 
واملتبرع���ات الكرمي���ات الذين 
العامة للجان  خصوا االمان���ة 
ال���زكاة وجلانه���ا بتبرعاتهم 
واحسانهم في ش���هر رمضان 

املنصرم.
وق���ال ان االمان���ة وجلانها 
اس���تقبلت تبرعات احملسنني 
واحملسنات طيلة الشهر الفضيل 
وقد شملت مناحي اخلير املختلفة 
م���ن صدق���ة وزكاة وخيرات 
ووقفي���ات وزكاة فطر وافطار 
صائم وغيرها من مناحي البر 

املختلفة.
وذك���ر أن االمان���ة لبت في 
شهر رمضان العديد من رغبات 
احملسنني الكرام فقامت بتنفيذ 
العديد من املش���اريع اخليرية 
كمش���روع افطار الصائم الذي 
شمل معظم مناطق الكويت على 
افطار في املساجد  هيئة والئم 

»اقتحام األقصى وصمة عار في جبني اإلنسانية« 
بهذه الكلمات اس����تنكرت جمعية مقومات حقوق 
اإلنسان في بيان لها على لسان نائب رئيسها د.يوسف 
الصقر اقتحام املتطرفني اليهود لباحة املسجد األقصى 
أولى القبلتني ومس����رى النبي الكرمي ژ متسائال: 
»أين املنظمات اإلنسانية التي تتشدق برعاية وحماية 
حقوق اإلنسان في العالم وكيف يعقل ان تقوم الدنيا 
وال تقعد ملجرد كلمة يلقيها رئيس عربي مسلم عن 
6 ماليني يهودي وُيتهم بعدها بأنه معاد للس����امية 
بينما يقف العالم بأسره موقف املتفرج حينما ُتنتهك 
حقوق أكثر من مليار ونصف املليار مسلم يشكلون 

أكثر من 20% من سكان األرض.
وأكد الصقر في بيانه أن املسجد األقصى بالنسبة 
للمسلمني ليس مجرد بناء حجري أثري أو مجرد 
مس����جد ألداء الصالة بل هو رمز وشعيرة عظيمة 

لهذه املئات من ماليني املسلمني وله في عقيدة وقلوب 
املسلمني أهمية قصوى ولوال احتالله من قبل اليهود 
لكان مقصدا من مقاصد احلج والزيارة وعلى العالم 

بأسره ان يعي ذلك جيدا.
وحذر الصقر من اآلثار الس����لبية املترتبة على 
اقتحام املسجد األقصى، مبينا ان هذا الفعل سيزيد 
من مش����اعر الكراهية واحلق����د والعنف في الوقت 
الذي يتحدث فيه الغرب والش����رق عن »الس����الم« 

الذي طال انتظاره.
وطالب الصقر جميع منظمات حقوق اإلنس����ان 
في العالم وعلى رأس����ها املنظمات األميركية بإدانة 
هذا االنته����اك اخلطير كما طال����ب كال من منظمة 
املؤمتر اإلسالمي وجامعة الدول العربية ومجلس 
التعاون اخلليجي بتحمل مسؤولياتهم جتاه أقصى 

املسلمني.

واملسجد األقصى«.
وشدد املسباح على ضرورة 
املقاومة  املصاحلة بني فصائل 
في فلس���طني وانها أضحت في 
هذا الوقت من أوجب الواجبات 
وانهم يأثمون بتركها، موضحا 

املختلفة داخ���ل الكويت حيث 
قدمت االمانة وجلانها ما يزيد 
على 150 ألف وجبة طيلة الشهر 
املائة  الفضيل مبا يزي���د على 

وعشرين الف دينار.
كما قدمت االمانة العامة للجان 
الزكاة كوبونات مدفوعة الثمن 
مسبقا س���لمت لألسر الفقيرة 
واحملتاجة هي عبارة عن مؤونة 
مواد غدائية كافية ووافية لألسر 

ان���ه ال يخف���ى عل���ى أحد من 
املرابطني في فلسطني  إخواننا 
ان العدو متربص باملسلمني وما 
ان يجدهم متفرقني إال ويتقدم 
خطوة تل���و أخرى للنيل منهم 

ومن مقدساتهم.
وأكد املسباح على ضرورة 
حتمل الشعوب املسلمة ووالة 
الذود  األمر مس���ؤولياتهم في 
عن حياض اإلسالم ومقدسات 
املس���لمني كم���ا طالبهم بوقف 
التطبي���ع املزعوم م���ع العدو 
املس���تمر في عدوانه على األمة 
ومقدساتها مذكرا بأن والة األمر 
ميلكون من األدوات واإلمكانات ما 
ال ميلكه غيرهم قائال: إننا نشد 
على أيدي والة األمر ونناصرهم 
ونقف معهم صفا واحدا من أجل 
الدفاع عن ثاني املسجدين، كما 

أكد على أهمية دور العلماء.

طيلة الشهر الفضيل زادت قيمتها 
على 180 ألف دينار وزعت على 
احملتاجني بالتع���اون مع احد 
اس���واق املواد الغذائية الرائدة 
في الكويت، مشيرا في ذات الوقت 
الى أن االمانة كانت حريصة على 
تزويد األسر ما يكفيها من املواد 
الغذائية طيلة الشهر الفضيل.

واردف ب���ان االمان���ة قامت 
بتوزيع م���ا يزيد على 40 ألف 
دينار زكاة فطر شملت العديد 
من األسر احملتاجة داخل الكويت 
نقدا اضافة الى كميات من األرز 
كزكاة فطر استفاد منها عدد كبير 
من األسر مثلت عامل اسعاد لهذه 
األسر وافرادها الذين هم احوج 

ما يكونون له قبيل العيد.
واوضح الراجحي ان تبرعات 
احملس���نني الكرام متث���ل رافدا 
خيري���ا يثقل مي���زان االعمال 
ويرف���ع الدرج���ات عن���د اهلل 
وينمي احلس���نات آمال في ان 
يقبل اهلل الطاعات ويربي عنده 

الصدقات.

ناظم املسباح 

سعد الراجحي

الحجي: ثقة قيادتنا بالعمل الخيري دليل شفافيته
العيسى: »إحياء التراث« رائدة في نشر الثقافة والبعد عن الغلو

أشاد رئيس الهيئة اخليرية 
العاملية يوس���ف  اإلس���المية 
احلجي ورئيس مجلس االدارة 
جلمعية إحياء التراث اإلسالمي 
العيسى بدفاع نائب  م.طارق 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الش���يخ د.محمد  اخلارجي���ة 
العمل اخليري  الصباح ع���ن 
خالل لقائه وزيرة اخلارجية 
األميركي���ة وعدد م���ن وزراء 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وتأكيداته بانه نشاط انساني 
بالدرجة االولى يلبي احتياجات 
الفقراء في جميع انحاء العالم 
ويقيم املشاريع اخليرية لصالح 

املجتمعات الفقيرة.
وقال احلجي اننا نعتز بهذه 
الش���هادة الكرمي���ة التي أدلى 
الش���يخ د.محمد الصباح  بها 
والتي تعب���ر فعليا عن واقع 
الكويت،  ف���ي  العمل اخليري 
مشيدا بجهود وزارة اخلارجية 
الكويتية ودورها الرائدة في دعم 
جهود اجلمعيات اخليرية في 
مناطق عملها من خالل سفاراتها 
التي لم تدخر وسعا في تقدمي 
التسهيالت وجميع أوجه انشاء 
املشاريع اخليرية والتنموية 

في مناطق الكوارث.
واضاف احلجي انها ليست 
الت���ي يؤكد فيها  املرة األولى 
وزير اخلارجية د.محمد الصباح 
شفافية العمل اخليري ونصاعة 
صفحته، فقد أكد مرارا وتكرارا 
ه���ذا املعنى، كم���ا ان صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد س���بق ان أشاد بالعمل 
اخليري ووصفه بأنه تاج على 
رؤوس األش���هاد، وهذا إن دل 
على شيء فإمنا يدل على ثقة 
القي���ادة الكويتي���ة في العمل 
اخلي���ري والقائمني عليه، كما 
ان هذه الش���هادة توجب على 
اجلمعي���ات اخليرية ان تكون 

ضاري المطيري
أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية د.عادل 
الفالح ان ترميم املساجد يأتي ضمن سياسة الوزارة التي 
تبنتها منذ 4 س����نوات، والتي تقضي مبراجعة أوضاع 
املساجد القدمية وإعادة بنائها من جديد وفقا ملتطلبات 
املرحلة احلالية، خصوصا مع قدم بعضها وما يصاحب 
ذلك من مش����اكل. جاء ذلك خالل رعاية د.الفالح الفتتاح 
مس����جد عبد الوهاب الفارس مبنطقة الفيحاء بعد إعادة 
بنائ����ه في رمضان من هذا العام عل����ى نفقة أحد فاعلي 
اخلير مس����اء أول من أمس، وبني د.الف����الح أن الوزارة 
ترى في ترميم تلك املس����اجد تكلفة مالية قد تكون في 
أحيان كثيرة قريبة جدا من تكلفة هدم املساجد وإعادة 
بنائها، األمر الذي يحول دون اس����تمرارية ترميمها بني 
فترة وأخرى، السيما ان طبيعة املباني القدمية حتتاج 
إلى صيانة دائمة، خصوصا تلك التي مر على بنائها 50 
عاما فأكثر، مش����يرا إلى أن ذلك يتم وفق تقارير اللجنة 
الفنية مع استش����ارة مكتبني من خارج الوزارة لدراسة 
أوضاع املساجد من ناحية التآكل وما شابه ذلك، ثم يتم 

عرض هذه التقارير على االخوة املتبرعني.
وأوضح أن التوس����عة أصبحت ملح����ة وضرورية 
للمس����اجد، وذلك للتنوع العمراني في املناطق وزيادة 
الكثافة السكانية، وبخاصة املناطق التي يكون فيها كثرة 
في اإليجارات األمر الذي يتطلب من الوزارة توسعة املساجد 
واستثمار املساحات املوجودة في املساجد القدمية، وهي 

قابلة للتوسعة مع االحتياج اجلديد واملضاف.
وأشار إلى إن التوسعة احلالية في املساجد اعتمدت على 
عدم بناء أعمدة بداخل املساجد، وذلك لتوسيع املساحات 
واستغالل اكبر حيز ممكن، ولعدم وجود عائق بني اخلطيب 
واملتلقي، مبينا أننا نحيا صحوة إسالمية كبيرة تتمثل 
ف����ي أيام اجلمع ورمضان وصالة التراويح وقيام الليل. 
وقال د.الفالح: مع الزمن املسجد أيضا يحتاج إلى توسعة 
ومساحة اكبر للمرافق مثل املكتبات أو أماكن االعتكاف أو 
الفطور اجلماعي في صيام اخلميس واالثنني ورمضان بدال 
من أن يكون داخل املسجد تكون هناك أماكن مخصصة، 

ودقيقة ظروف احلمالت وما قد يصيبها من خلل أو خسائر 
وتورط مع أصحاب العمارات في السعودية، وهي تبذل 
قصارى جهدها لترتيب أمور احلج من الناحية اإلدارية 
واإلجرائية إلى ابعد احلدود وأدقها وأفضلها، مبينا أنها 
وعلى مدى تاريخها متعاونة مع حمالت احلج في حتقيق 
هذا األمر من الدقة والنظام حتى الفوز باملرتبة األولى على 
مستوى العالم اإلسالمي من خالل معهد خادم احلرمني 

الشريفني لدراسات احلج كإجراءات عملية.
وبني أن الوزارة بصدد تخفيف الضمان املالي الذي يدفعه 
أصحاب احلمالت إلى النصف وتأجيله، كذلك تسعى في 
تقدمي طلب ملجلس الوزراء بتحمل تكلفة رسوم أراضي 
منى عن احلمالت وذلك مس����اهمة منها لتخفيف األعباء 
عن كاه����ل احلمالت وأصحابها الذين كان لهم دور كبير 
في رفع ش����ان الكويت »وبيضوا الوجه«، كما يأتي ذلك 
لتدارك أي مشاكل رمبا تنعكس سلبا على احلجاج، مؤكدا 
أن الوزارة لن تتخلى عنهم في هذه الظروف االستثنائية 
وسنكون الى جانبهم باتخاذ كل إجراءاتنا االحترازية ما 

استطعنا إلى ذلك سبيال.
ومتنى الفالح من وزارة الصحة أن تعمل على توفير 
األمصال املضادة ملرض انفلونزا اخلنازير، بصفتها الشريك 
األساسي لألوقاف، مشيرا إلى أن عدد احلجاج لهذا العام 

قد يصل إلى 14 ألف حاج.

مكانة المسجد

من جانبه، قال إمام وخطيب املسجد محمد عبداهلل ان 
للمسجد مكانة كبيرة، وان الرسول األكرم عندما وصل إلى 
املدينة بعد أن آخى بني املهاجرين واألنصار بنى مسجده، 
وذلك لتبيان ما للمسجد من مكانة كبيرة، وبني عبداهلل 
أن املس����جد كان مكانا النطالق اجليوش اإلسالمية إلى 
الفتوحات، وكان مكان صلح بني املسلمني، وذا أهمية في 
مجالس العلم والذكر وقراءة القرآن، مشيرا إلى حرص 
املسلمني عند دخول أي مدينة بعد افتتاحها على تشييد 
املس����جد بها ومن ثم يش����رعون في بناء األسواق حول 

املسجد حتى ال يلهى التجار عن الصالة.

اخلدم���ات التعليمية والصحية 
والثقافي���ة واملهنية واإلنتاجية 

وغيرها.
وش���دد عل���ى ان اس���تمرار 
العمل اخليري ف���ي أداء أدواره 
وحتقيق رسالته امنا يتأتى من 
التي  تذليل الصعاب والعقبات 
تواجه���ه، والعم���ل على تنمية 
موارده خاصة انه لم يعد يؤدي 
دورا إغاثي���ا تقليديا في مجال 
مساعدة الفقراء واملساكني فقط، 
وامن���ا يقوم بدور رئيس���ي في 
تنمية املجتمعات واالرتقاء بها 
والعمل على توفير حياة كرمية 
لها عبر تنفيذ مشاريع إنتاجية 

وتنموية.
أثنى رئيس مجلس  بدوره، 
االدارة بجمعي���ة احياء التراث 
االسالمي م.طارق العيسى على ما 
أثاره نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح، خصوصا تركيزه على 
العالقات ب���ني الواليات املتحدة 
والعالم االس���المي وانش���طة 
اجلمعيات اخليري���ة واملطالبة 

بإغالق معتقل غوانتانامو.
وقال: اننا في جمعية احياء 
التراث االسالمي وجميع اجلمعيات 
اخليرية االسالمية نقدر ونشكر 
جهود الشيخ د.محمد الصباح 

أكثر ش���فافية في ممارس���تها 
اخليرية.

جهات مغرضة

وذكر احلجي ان بعض اجلهات 
املغرضة دأبت على اتهام العمل 
اخليري باإلره���اب ولم يقدموا 
أي دليل على هذا االفتراء، وقد 
أحسن الشيخ د.محمد الصباح 
صنعا حينما طالب من لديه دليل 
أو برهان بان يقدمه، ومن ثقته 
الكبي���رة في العمل اخليري أكد 
انه صمام األم���ان ضد اإلرهاب 
والتنظيمات املتش���ددة، حيث 
العمل للشباب  انه يوفر فرص 
ويستقطبهم الى برامجه التنموية 
الى  والتوعوية ويأخذ بأيديهم 
ان يكونوا أعضاء صاحلني في 

املجتمع.
وأكد احلجي ان العمل اخليري 
هو همزة الوص���ل بني األغنياء 
والفق���راء، وهو القط���اع الذي 
يضطلع مبهمة تلمس احتياجات 
املعوزين واملس���اكني والفقراء 
والعمل على تلبيتها، الفتا الى ان 
منظمات العمل اخليري اإلسالمي 
جنحت في تقدمي اجنازات حقيقية 
في مجاالت التنمية الشاملة حتى 
أضحى ماليني الفقراء يستفيدون 
من هذه املشاريع على مستوى 

على طرحه االنساني الشجاع، 
ومواجهت���ه االدارة االميركي���ة 
وبيان احلقيقة ح���ول عدد من 
القضايا املتعلقة بالعمل اخليري، 
خصوصا انه قد ملسها عن كثب 
من متابعته الدؤوبة ألنش���طة 
اجلمعيات اخليرية خارج الكويت 
الكويتية  الس���فارات  من خالل 

املنتشرة في القارات اخلمس.
واضاف: ال شك في ان التعاون 
الرسمية  البناء بني املؤسسات 
واالهلية والتنس���يق املشترك 
واملتابعة كان لكل ذلك دور في 
وصول هذه القناعات االيجابية 
وتكون هذه الصورة الش���املة 
لدى وزير اخلارجية حول العمل 

اخليري.

الجمعيات اإلسالمية

وأضاف العيسى: ان مطالبة 
االدارة  الشيخ د.محمد الصباح 
االميركية بالسماح للجمعيات 
االس���المية بالقي���ام بأعماله���ا 
االنس���انية في املجتمعات التي 
تتعرض للفقر واملجاعة موقف 
انساني شجاع سيجعل من هذه 
املجتمعات محصنة ضد اجلنوح 
الى التطرف، أو الغلو، وبالتالي 
لن تؤثر عليها االفكار واجلماعات 

االرهابية.
وأوضح: انه ال شك في ان هذا 
املوقف، والذي نسجله باعتزاز 
للش���يخ د.محمد الصباح، نابع 
من ثقته الكبيرة مبنهج واعمال 
اجلمعيات اخليري���ة املعروفة 
باعتدالها ووسطيتها والبعيدة 
الفكرية، فضال  عن االنحرافات 
عن اجنازاتها الكثيرة واملتميزة 
والتي شهد لها البعيد قبل القريب، 
ونحن نعتز بش���هادة الش���يخ 
د.محم���د الصب���اح بتأكيده في 
االجتماع ان اجلمعيات اخليرية 
الكويتية كانت رائدة في الوصول 
ادغال  الى مجتمعات وقرى في 

افريقيا وحمتها م���ن ان تكون 
مرتعا للحركات االرهابية.

من جهة اخرى، قال م.العيسى: 
نحمد اهلل عز وج���ل على اننا 
نعيش في الكويت، ونعمل يدا 
واحدة م���ن اجل رفع���ة بلدنا، 
ومساعدة املسلمني، وخصوصا 
الفقراء واحملتاجني في كل انحاء 
العال���م. وجمعية احياء التراث 
االسالمي � وبحمد اهلل عز وجل 
� ما زالت رائدة في نشر الثقافة 
والعقيدة االسالمية النابعة من 
الكتاب والسّنة بعيدة عن الغلو 
والتطرف، متخذة منهج السنة 
الصحيحة، وهو منهج الوسطية 

واالعتدال طريقا لها.
يقول اهلل عز وجل: )وكذلك 
أمة وس���طا لتكونوا  جعلناكم 
البقرة   � الن���اس  ش���هداء على 
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وزاد: ترجمت اجلمعية هذا 
املنهج وهو منهج الوسطية من 
خالل اصداراته���ا املختلفة من 
الكتب واملجالت، س���واء باللغة 
العربية، أو املترجمة للعديد من 
اللغات االخرى، باالضافة إلقامة 
الن���دوات واخلط���ب والدروس 
العلمية، س���واء في  والدورات 
الكويت، أو في العديد من الدول، 
كل ذلك لبي���ان حقيقة ان دين 
االس���الم أوال يقوم ع لى عبادة 
اهلل الواحد االحد، ونبذ الشرك، 
والدعوة ال���ى االخالق احلميدة 
ومكافح���ة اجلرمية واالنحراف 

بكل اشكاله.
فاالس���الم دين فطرة، وهو 
يقوم على اس���س الهية شرعها 
اهلل تعالى في كتابه العظيم الذي 
ال يأتيه الباطل من بني يديه وال 
من خلفه، وبينتها س���نة النبي 
ژ التي هي ش���رح ألوامر اهلل 
عز وجل، وحكمة عظيمة، وهي 
املص���در الثاني للتش���ريع بعد 

القرآن الكرمي.

أشادا بموقف وزير الخارجية ودفاعه عن الجمعيات الكويتية

تكرمي أحد الفائزين

بمشاركة 120 متسابقًا ومتسابقة

اقامت جلنة زكاة جليب الش���يوخ 
وعب���داهلل املبارك التابع���ة جلمعية 
االص���الح االجتم����اع���ي حفل تكرمي 
الفائزين في مس���ابقة القرآن الك���رمي 
برعاية ناصر الرويح وشارك فيها نحو 
120 متسابقا ومتسابقة، حيث مت تقسيم 
املسابقة الى 3 مستويات، االول للفئة 
العمرية من 6 الى 10 س���نوات وكان 
املطل���وب من هذا املس���ت���وى حفظ 
سور نوح، والث��اني للفئة العم����رية 
من 11 الى 14 س���نة واملطلوب من هذا 
املس���ت����وى حفظ س���ورة القمر، اما 
املس���ت�����وى الثال���ث واالخير للفئة 
العم����رية من 15 الى 18 سنة وحف���ظ 

سورة االحقاف.
واقيمت االختبارات جلميع الفئات 

اخلاصة بالبنني في مسجد طيبة الرويح 
في منطقة عبداهلل املبارك بعد صالة 
التراويح وللبنات في مبنى بيت القرآن 
الكرمي في منطقة عبداهلل املبارك، وقد 
مت تكرمي جميع املشاركني في املسابقة 
تشجيعا لهم على االستمرار في حفظ 
كتاب اهلل وحثهم على املش���اركة في 

املسابقات القادمة.
وتهدف هذه املسابقة الى االهتمام 
والعناية بكت���اب اهلل الكرمي بحفظه 
وجتويده، اضافة الى تش���جيع ابناء 
املسلمني من الش���باب والناشئة على 
االقبال عل���ى كتاب اهلل العزيز حفظا 
وعناية وتدبي���را وربط االمة بكتابها 
الذي هو سبب عزها في الدنيا وسعادتها 

في اآلخرة.

»زكاة جليب الشيوخ« اختتمت مسابقة الرويح لحفظ القرآن الكريم

تكرمي أحد األئمة درع تكرميية لوكيل األوقاف د.عادل الفالح بحضور د.جمعان احلربش ود.حمد املطر

أن تكون الصالة في داخل املسجد لتجنب تأثير األحوال 
اجلوية السيئة على املصلني.

وأردف ان مسجد عبدالوهاب الفارس اليوم غير الذي 
كان في السابق، ألنه اتخذ مظهرا حضاريا جميال، ومبساحة 
اكب����ر وإمكانات أفضل، واليوم نرى فرحة املصلني بهذه 
التوسعة واحلداثة، ونقول للمتبرع جزاك اهلل كل خير 

على هذه املساهمة الطيبة وعسى اهلل يتقبل أعمالك.

 مؤتمر موسكو

وأكد الفالح أن الكلمة التي ألقاها في موسكو نيابة عن 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد كان لها صدى 
كبير لدى املؤمترين في موس����كو، وخصوصا القيادات 
العليا في روسيا ومجرد مشاركة صاحب السمو األمير 
بالكلمة يعتبر محل اعتزاز، ملا حتتويه هذه الكلمة من معان 
وقيم نابعة من الوجدان، خص بها اخوانه من املسلمني 
ف����ي جتمعهم، مطالبا إياهم ي����أن يكونوا أداة من أدوات 
اخلير في حتقيق التواصل العميق بني روس����يا والعالم 

اإلسالمي، السيما أنها ركزت على ضرورة التواصل بني 
مسلمي روسيا ومسلمي العالم اإلسالمي، مشيرا الى أنه 
مت تش����كيل جلنة من مجلس املفتني في روسيا لتفعيل 

توجيهات صاحب السمو األمير لواقع عملي.
وأردف أن من ابرز توصيات املؤمتر التأكيد على نشر 
الوسطية واالعتدال والتوازن وبيان سماحة اإلسالم وبراءته 
من اإلرهاب والتطرف واألعمال املشينة وان اإلرهاب ال 
جنس له وال دين له وال عرق له، إضافة إلى ضرورة أن 
يتكاتف املسلمون وان يتعاونوا على ما فيه اخلير وان 
يعطوا صورة ايجابية مشرقة معبرة عن اإلسالم بأعمالهم 
وس����لوكهم، وان تتعاون املنظمات اإلسالمية في الداخل 
واخلارج لتتكامل اجلهود لتفعيل الوسطية التي تبنتها 
الكويت وأشاد بها صاحب الس����مو، وان تكون الكويت 

مركز إشعاع للوسطية عامليا ان شاء اهلل.

حمالت الحج

وأشار د.الفالح إلى أن الوزارة تدرس دراسة تفصيلية 

كذلك غرف املؤذنني واألئمة، إضافة إلى توسيع دورات 
املياه وأماكن الوضوء بالشكل املطلوب وما يصاحب ذلك 

من تقنية جديدة تستخدم في توفير املياه.
وبني أن اخلطط احلالي����ة التي أقدمت عليها الوزارة 
من األعوام املاضية كانت مقننه فقط في املسجد الكبير 
ومس����جد جابر العلي، ولكن هذا العام كانت من خالل 8 
مساجد مركزية حتتوي على كل اخلدمات مبا فيها إحضار 
املشايخ املتميزين ذوي األصوات اجلميلة واملؤثرة وغير 
ذلك، مؤكدا أن األيام املقبلة ستكش����ف عن خطة لتوفير 
مكان عب����ادة للناس، األمر الذي س����يعمل على تخفيف 
الضغط على املسجد الكبير لشدة االزدحام الذي يحدث 

خصوصا في العشر األواخر.
وذكر د.الفالح إن فترات الصيف في الكويت تش����هد 
ارتفاعا في درجات احل����رارة والرطوبة، مؤكدا أن ال� 10 
سنوات املقبلة لن تش����هد ازدحاما في املساجد، خاصة 
املس����جد الكبير، ألننا نعمل على توسعة اكبر عدد من 
املساجد املنتشرة في الكويت، ومن ثم ترتيب األمور على 


