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الفالح: قريباً فريق روسيا والعالم اإلسالمي مؤسسة متكاملة 

أسامة أبوالسعود
أك���د وكي���ل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية د.عادل الفالح 
الس���مو األمير  حرص صاحب 
الشيخ صباح األحمد على حتويل 
الكويت إلى مركز إشعاع لإلسالم 
الوس���ط الذي يتسم بالسماحة 
والعفو والوس���طية والسالم، 
مشيرا إلى الدعم املادي واملعنوي 
واألدبي الذي حتظى به الوسطية 

من سموه.
وقال د.الفالح في الكلمة التي 
ألقاها ف����ي حفل تكرميه مبركز 
التواصل احلضاري مبناس����بة 
حصوله على وس����ام الصداقة 
الروسي بحضور عدد من السفراء 
وقيادات العمل اخليري الكويتي 
تقدمهم وزير األوقاف الس����ابق 
يوس����ف احلجي ورئيس جلنة 
الشريعة د.خالد املذكور قال ان 
أهل الكويت جبل����وا على حب 
اخلير وبرز من بينهم جنوم ملعت 
في سماء العمل اخليري كأمثال 
الرئيس  العم يوس����ف احلجي 
السابق للهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية الذي كان لي مبثابة امللهم 
واملوجه ف����ي الكثير من دروب 
اخلير وكان مثاال للبذل والعطاء 

والتضحية واملثابرة.
وأش����ار د.الفالح إلى مناذج 
وصفها باملشرفة في دعم ومؤازرة 
الكويتي والتي  العمل اخليري 
له����ا بصم����ة واضحة في  كان 
مسيرته خاصة في اجلمهوريات 
اإلسالمية الروس����ية من أمثال 
السيدة الفاضلة غنيمة املرزوق 
الفاضلة عالية احلمد  والسيدة 
واللتني كان لهما قصب السبق 
في دعم ونش����ر الوعي الفكري 
والثقافي ملشاريع الوسطية في 

اجلمهوريات الروسية.
وش����كر الفالح جهود جلنة 
مسلمي آسيا من الهيئة اخليرية 
العاملية وفريق روسيا والعالم 
اإلسالمي بجانب وزارة األوقاف 
التي لم تألو جهدا في التواصل 
مع املسلمني في هذه البالد ووعد 
باملزيد من املش����اريع اخليرية 
وتطوير فريق روسيا والعالم 
اإلسالمي إلى مؤسسة متكاملة 
تعم����ل على توطي����د العالقات 
الثنائية القائمة على الش����راكة 
السلمية والتعاون من اجل إسعاد 

الناس.
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