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بمناسبة تعافيه من العارض الصحي

األمير تلقى التهاني من الرئيس اللبناني وولي عهد أبوظبي والمطاوعة

• سمو أمير البالد

تلقى �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ات�صا ًال
هاتفي ًا من �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ب��الإم��ارات اط��م ��أن خالله على �صحة
�سموه وذلك بعد �أن تعافى بف�ضل الله ونعمته من
العار�ض ال�صحي الذي تعر�ض له �سموه وبعد �إجراء
الفحو�صات الطبية املعتادة متمنيا ل�سموه موفور
ال�صحة والعافية.
هذا وقد �أعرب �صاحب ال�سمو �أمري البالد عن بالغ �شكره

• الرئيس ميشيل عون

وتقديره على ما عرب عنه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد من طيب امل�شاعر مقدر ًا �سموه هذه املبادرة
الأخوية التي جت�سد عمق العالقات الطيبة بني البلدين
وال�شعبني ال�شقيقني ،متمنيا ل�سموه موفور ال�صحة
ومتام العافية ولالمارات و�شعبها كل التقدم واالزدهار
يف ظل القيادة احلكيمة لأخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الإمارات.
وتلقى �صاحب ال�سمو ات�صا ًال هاتفي ًا ظهر �أم�س من
الرئي�س مي�شيل عون رئي�س جمهورية لبنان اطم�أن

• سمو الشيخ محمد بن زايد

خالله على �صحة �سموه وذلك بعد �أن تعافى بف�ضل
الله ونعمته من العار�ض ال�صحي الذي تعر�ض له
�سموه وبعد اج��راء الفحو�صات الطبية املعتادة
متمني ًا ل�سموه موفور ال�صحة والعافية.
هذا وقد �أعرب �صاحب ال�سمو عن بالغ �شكره وتقديره
على ما عرب عنه رئي�س لبنان من طيب امل�شاعر
مقدر ًا �سموه هذه املبادرة الأخوية التي جت�سد عمق
العالقات الوطيدة بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني
متمنيا له دوام ال�صحة والعافية وجلمهورية لبنان

• يوسف املطاوعة

و�شعبها كل الرفعة واالزدهار.
كما تلقى �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد تهنئة من رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء
ورئي�س حمكمة التمييز ورئي�س املحكمة الد�ستورية
امل�ست�شار يو�سف املطاوعة �أع��رب فيها با�سمه
ونيابة عن �أع�ضاء املجل�س الأعلى للق�ضاء ورجال
الق�ضاء عن خال�ص التهاين بتعايف �سموه من
العار�ض ال�صحي �سائال الباري جل وعال �أن يحفظ
�سموه ويدمي عليه وافر ال�صحة والعافية.

هذا وقد بعث �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد بر�سالة �شكر جوابية �إل��ى رئي�س
املجل�س الأعلى للق�ضاء ورئي�س حمكمة التمييز
ورئي�س املحكمة الد�ستورية امل�ست�شار يو�سف
املطاوعة �ضمنها �سموه خال�ص �شكره وتقديره على
ما �أعربوا عنه من تهان وم�شاعر طيبة بتعايف �سموه
من العار�ض ال�صحي متمنيا للجميع موفور ال�صحة
والعافية والتوفيق خلدمة الوطن العزيز ورفع
رايته.

نقل تحيات صاحب السمو لرئيسها وشعبها بمناسبة افتتاحه

المعتوق :مسجد النبي محمد بالشيشان إنجاز معماري ومركز إشعاع حضاري
ق��ال ممثل الكويت امل�ست�شار
بالديوان الأم�يري د .عبدالله
املعتوق �إن م�سجد «النبي حممد»
يف مدينة «�شايل» «اجناز معماري
ومركز �إ�شعاع ح�ضاري».
و�أعرب املعتوق يف كلمة �ألقاها
اثناء مرا�سم افتتاح امل�سجد
عن �أمله ان يكون هذا الإجناز
املعماري «مركز ا�شعاع ح�ضاري
لي�س فقط يف ال�شي�شان وحدها
بل وجميع انحاء �أوروبا ال�سيما
ان��ه يعد �أك�بر م�سجد يف هذه
القارة».
ونقل املعتوق حتيات وتهاين
�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأح��م��د ال��ى رئي�س ال�شي�شان
رم�����ض��ان ق���دي���روف وال�شعب
ال�شي�شاين مبنا�سبة افتتاح «هذا
ال�رصح اال�سالمي الكبري».
و�أ�شار �إلى �أن امل�سجد يف اال�سالم
له دور كبري ور�سالة عظيمة
ولأهميته كان �أول عمل �أ�س�سه
الر�سول الكرمي حممد �صلى الله
عليه و�سلم يف املدينة املنورة
ليكون االنطالقة االولى لكل عمل
ا�سالمي واجتماعي ومنارة لن�رش
ن��ور الهداية والعلم واخ��راج
النا�س من ظلمات اجلهل الى نور
اال�سالم وعدله وبيئة حا�ضنة
لقيم الت�سامح واالخوة وداعمة
لقيم الو�سطية واالعتدال.
و�أك��د املعتوق ان «بيوت الله
�أطهر البقاع حيث ت�صدح فيها
كلمات التوحيد وتهبط عليها
املالئكة وتتنزل فيها الرحمات
وحتل على روادها الربكات وفيها
يتعارف امل�سلمون ويت�آلفون».
و�أ���ض��اف �أن «امل�ساجد ريا�ض
رحبة تقام فيها جمال�س العلم

الرئيس قديروف
استقبل ممثل
الكويت في

القصر الرئاسي
ا�ستقبل الرئي�س رم�ضان قديروف
رئي�س ال�شي�شان ع�رص �أم�س ممثل
الكويت امل�ست�شار بالديوان
الأم�ي�ري د.عبدالله املعتوق،
وذل����ك يف ال��ق����صر الرئا�سي
بالعا�صمة غروزين.
• عبدالله املعتوق مع الرئيس الشيشاني

وال��ذك��ر لتعليم ال��دي��ن وحفظ
القر�آن العظيم ومدار�سة �سرية
�سيد املر�سلني الى غري ذلك من
اعمال الرب».
وكانت ال�شي�شان قد افتتحت يف
مدينة «�شايل» �أك�بر م�سجد يف
�أوروبا و�أطلقت عليه ا�سم «النبي
حممد» � -صلى الله عليه و�سلم-
وذلك مب�شاركة وفود و�شخ�صيات
دينية و�سيا�سية من العديد من
ال��دول العربية والإ�سالمية من
بينها الكويت.
وبلغت م�ساحة امل�سجد ال�شاغرة
 9700مرت مربع وت�صل قدرته
اال�ستيعابية يف الداخل الى 20

�ألف م�صل ويف اخلارج � 100ألف
م�صل وبني بجانبه �أربعة �أبنية
خا�صة فيها �أم��اك��ن الطهارة
والو�ضوء و�أحيطت به مناطق
خ�رضاء تبلغ م�ساحتها � 15ألف
مرت مربع.
وبهذه املنا�سبة و�صف الرئي�س
ال��رو���س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين يف
برقية �ألقاها ممثل الرئا�سة
الرو�سية يف منطقة �شمال القوقاز
افتتاح م�سجد «النبي حممد»
مبدينة «���ش��ايل» يف ال�شي�شان
ب�أنه حدث «كبري وم�شهود».
وقال �إن هذا احلدث يت�سم ب�أهمية
كبرية لي�س فقط يف «�شايل»

• مسجد النبي محمد بالشيشان

بل يف عموم ال�شي�شان معربا
عن يقينه ب�أن امل�سجد �سي�صبح
«م��رك��زا روح��ان��ي��ا وتنويريا
وح�ضاريا» ي�سهم يف ن�رش قيم
الإ����س�ل�ام احلقيقية ومنطلقا
للحياة الدينية والثقافية يف
ال�شي�شان.
و�أك���د �أن ه��ذا ال����صرح �سيخدم
توجيه ال�شباب للحفاظ على قيم
الدين الإ�سالمي والتم�سك ب�إرث
الآباء والأجداد.
من جهته �أعلن الرئي�س ال�شي�شاين
رم�ضان قاديروف يف كلمة �ألقاها
بهذه املنا�سبة �إطالق ا�سم النبي
حممد �-صلى الله عليه و�سلم-

ع��ل��ى م�سجد م��دي��ن��ة «���ش��ايل»
ال��ذي يعترب الأك�بر يف القارة
الأوروبية.
وقال قاديروف �إن امل�سجد الذي
ميثل حتفة معمارية رائعة
«�سيحمل ا�سم �أع��ز �إن�سان على
قلوب امل�سلمني» معربا عن �أمله
يف تعزيز نه�ضة امل�سلمني.
ويعترب امل�سجد حتفة للعمارة
الإ�سالمية احلديثة وهو مبني
على ط���راز ال��ب��واب��ات الأرب���ع
املتناظرة التي يقابل بع�ضها
بع�ضا.
و�صمم م�رشوع امل�سجد مهند�س
معماري من �أوزباك�ستان يدعى

عبدالقهار ت��رداي��ف ال��ذي فاز
م�رشوعه بامل�سابقة الدولية
التي مت الإعالن عنها قبل البدء
ب�أعمال البناء.
وتتمو�ضع يف كل زاوية من زوايا
امل�سجد الأرب��ع مئذنة م�ستقلة
يبلغ ارتفاعها الإج��م��ايل 63
مرتا وتتداخل القاعة الرئي�سية
يف الطابق الأر�ضي مع القباب
ب�شكل جميل كما تالحظ يف حرم
امل�سجد ثمانية �أقوا�س داعمة
للقباب متقاطعة فيما بينها.
ويبلغ ارتفاع امل�سجد 11.45
مرت يف حني يبلغ ارتفاع القبة
الرئي�سية  41مرتا وقطرها 23
م�ترا فيما يبلغ ارت��ف��اع م ��آذن
امل�سجد  63مرتا.
ومت البدء ب�أعمال البناء يف
ال���ث���اين م���ن دي�����س��م�بر 2012
وا�ستخدم يف عملية بنائه �أكرث من
 6500طن من رخام «التا�سو�س»
الأبي�ض امل�ستخرج من اليونان.
وقام ب�أعمال الزخرفة الداخلية
للم�سجد فنانون من �أوزباك�ستان
وعلقت يف امل�سجد  403ثريات
ب��ل��غ وزن��ه��ا 35ر 18ط��ن ومت
ت�صنيع ال�ث�ري���ات خ�صو�صا
للم�سجد بت�صميم خا�ص ي�سمى
«ال��دع��اء» يف ح�ين يبلغ وزن
الرثيا الكبرية للقبة الرئي�سة
يف امل�سجد  2.5طن فيما يبلغ
ارتفاعها � 7.8أمتار.
�أم���ا ���س��ج��اد امل�سجد فبلغت
م�ساحته ثمانية �آالف مرت مربع
ووزن��ه  36طنا ومت �صنعه من
ال�صوف النيوزيلندي يف حني
مت تزيني ال�سجادة الزرقاء
الفريوزية بالزخرفة ال�شي�شانية
الوطنية وبر�سم الزنبق.

• جانب من احلضور

بلغت مساحته
الشاغرة 9700

متر مربع وقدرته
االستيعابية

الداخلية  20ألف
ٍ
مصل

المسجد

في اإلسالم منارة
لنشر نور الهداية
والعلم وإخراج

الناس من ظلمات
الجهل

