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القنصل العام في جدة أشاد بجهود حكومة خادم الحرمينأكدوا لـ »األنباء« أن تواجد الحجاج بمنى يوم التروية سنة وليس بواجب

دعاة: المبيت بمنى ليلة الـ 9 من ذي الحجة 
مستحب ويجوز تركه خشية الزحام

الهيفي لـ»األنباء«: أعداد الحجاج من الكويت هذا العام 
نفس األعوام السابقة وتنسيق تام مع السلطات السعودية

مكة المكرمة ـ أسامة ابو السعود
يبدأ اكثر من 3 ماليني حاج رحلة احلج املقدسة اليوم 
االربعاء بيوم التروية حيث ينفرون الى منى اقتداء 
بس���نة الرسول ژ ومن ثم ينفر احلجاج املسلمون 
يوم اخلميس الى عرفات اهلل تنفيذا ألمر اهلل سبحانه 
وتعالى وتطبيقا لقول رسول اهلل ژ »احلج عرفة« 
أملني ان يغفر اهلل ذنوب عباده ويعودوا كيوم ولدتهم 
امهاتهم مصداقا لقول النبي ژ »من حج فلم يرفث 

ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه«.
هذا واعرب القنصل الع���ام في جدة علي الهيفي 
عن تفاؤله مبوسم احلج هذا العام، مؤكدا ان اململكة 
وبفضل اهلل لم ترصد أي حالة تس���مم واحدة حتى 

االن بني جميع حجاج بيت اهلل احلرام.
واكد الهيفي في تصريح���ات ل�»األنباء« في مقر 
بعثة احلج الكويتية في النس���يم »وهلل احلمد فان 
جميع االمور تس���ير بيسر وسالسة، وجميع الفرق 
التابعة للبعثة الكويتية تقوم بواجبها على أكمل وجه 
من الداخلية واالوقاف والصحة واالعالم واخلطوط 
الكويتية والقنصلية أيضا التحقت بالعمل في البعثة 

وجميع االمور تسير بسالسة ويسر بفضل اهلل«.
وتابع قائال »وبهذه املناسبة نشكر حكومة خادم 
احلرمني الشريفني على كل اإلجراءات التي قاموا بها 
لتيسير امور ضيوف الرحمن، خاصة ان هذا العام، 
وهلل احلمد، اكتمل مشروع رمي اجلمرات، وان شاء 
اهلل يكون من األمور التي تخفف عن املس���لمني اداء 

املناسك«.
وردا على سؤال عن وجود أي معوقات او مشاكل 
صادفت البعثة الكويتية هذا العام قال الهيفي »وهلل 
احلمد فان هناك تنس���يقا مسبقا بيننا وبني البعثة 
الكويتي���ة ومت عمل جميع الترتيبات بش���كل منظم 
نظرا الن القائمني على البعثة برئاسة د.خالد املذكور 
ميتلك���ون اخلبرة الكافية والدراي���ة الكاملة بجميع 
القوانني، وهنا البد أيضا من اإلشادة بحمالت احلج 
الكويتية التي تتصدر دائما ترتيب افضل احلمالت 
على مستوى العالم، وانا اشكر القائمني عليها ألنهم 
يبرزون مدى التزام واحترام املواطن الكويتي وهذا 

مصدر فخر لنا جميعا«.
 وعن املخاوف من انتشار مرض انفلونزا اخلنازير 

والتي دفعت بع���ض املواطنني الى تأجيل احلج هذا 
العام قال الهيفي »احل���ذر واجب دائما، ولكن، وهلل 
احلمد، فان ما نشاهده من االقبال الشديد على احلج 
هذا العام يظهر مدى حرص املسلمني على اداء فريضة 
احلج، فاعداد احلجاج من الكويت هذا العام لم يختلف 
عن السنة املاضية حيث وصلت الكوتا املسموح بها 

الى نفس العدد من كل عام، وهلل احلمد«.
ووجه القنصل العام في ختام تصريحاته الشكر 
جلريدة »األنب���اء« حلرصها على تغطية هذا احلدث 

الذي يشهده املاليني من املسلمني كل عام.
هذا وقام وكيل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
د.ع���ادل الفالح بجوالت تفقدي���ة على حمالت احلج 
الكويتي���ة لالطمئنان على حج���اج بيت اهلل احلرام 
والسؤال عن مستوى اخلدمات املقدمة من احلمالت.

واشاد الفالح ل� »األنباء« مبستوى اخلدمات املقدمة، 
مؤكدا ان احلمالت الكويتية بفضل اهلل هي االفضل 
على مستوى العالم ومشيرا الى ان جميع حجاجنا 
بخير ، وهلل احلمد، وال توجد أي امراض او غيرها، 

بفضل اهلل.

الفالح بعد جوالت تفقدية على حمالتنا: األوضاع مطمئنة وجميع أفراد البعثة بخير

 مكة المكرمة ـ ضاري المطيري
أكد ع���دد من الدع���اة على 
اس���تحباب المبيت بمنى ليلة 
التاسع من ذي الحجة وذلك يوم 
التروية، موضحين جواز ترك 
المبيت وذهاب الحجاج مباشرة 
إلى عرفة خاصة لمن خشي منهم 
الزحام وعدم دخول حدود عرفة 
المحدد لها، ونظرا  الوقت  في 
لعزم كثير من الحمالت الكويتية 
ترك المبيت بمنى والذهاب باكرا 
إلى صعيد عرفة لضمان النفرة 
التالي بكل  إلى مزدلفة لليوم 
يسر، استطلعت »األنباء« آراء 
بعض الدعاة حول حكم المبيت 
بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة 
خش���ية االختناقات المرورية 
التي قد تمنع تأدية ركن عرفة 

االعظم بعده.
البداية أوضح رئيس  ففي 
اللجنة العلمية التابعة لجمعية 
إحياء التراث االسالمي د.محمد 
النجدي أن من السنة النبوية 
إذا كان يوم التروية، وهو اليوم 
الثامن من ذي الحجة أن يهل 
المسلم بالحج من مكانه الذي 
هو نازل فيه من وقت الضحى، 
ثم يتوجه إل���ى منى فيصلي 
بها الظه���ر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر قصرا من غير 

جمع.
وتاب���ع بقول���ه ان جاب���ر 
بن عبداهلل ÿ ق���ال: »أمرنا 
النب���ي ژ لما حللنا أن نحرم 
إذا توجهنا إلى منى، فأهللنا من 
االبطح« رواه مسلم، مبينا أن 
التوجه إلى منى في هذا اليوم 
مستحب، وكذا المبيت بها، وذلك 
لفعل النبي ژ، كما أن االئمة 
االربعة وعامة أهل العلم اختاروا 

االستحباب.
وأض���اف النجدي أن االمام 
ابن قدامة ذكر أن عائشة رضي 
اهلل عنها تخلفت ليلة التروية 
حتى ذهب ثلثا الليل، كما صلى 
ابن الزبير بمكة، مؤكدا أنه إذا 
ذهب الحاج إلى عرفة دون أن 
يبيت بمنى ليلة التاس���ع فال 

حرج عليه، السيما مع وجود 
الداعي لذلك في زماننا وهو شدة 
الزحام، وصعوبة المواصالت 

والسير بالسيارات.
ومن جهة أخرى أوضح االمام 
والخطيب في وزارة االوقاف 
والشؤون االس���المية الداعية 
فيح���ان الجرم���ان أن تواجد 
الحجاج بمنى يوم التروية سنة 
وليس بواج���ب، وكذا المبيت 
ليلة التاسع ليس بواجب ايضا 
بل هو س���نة، والدليل حديث 
عروة بن المضرس ÿ، وأما 
المبيت ليالي أيام التش���ريق 
بمنى فواج���ب كما نص عليه 

بعض أهل العلم.
وتابع بقوله ان يوم التروية 
وهو اليوم الثامن سمي بذلك ألن 
الناس كانوا فيما سبق يتروون 
الماء فيه، موضحا أن من تركه 
وترك المبيت فليس عليه حرج، 
ولكن االفضل أن يبقى الحاج 
في منى يوم التروية ويصلي 
فيها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء قصرا بال جمع والفجر، 
ثم إذا طلعت الش���مس أفاض 

إلى عرفة.
وحول حكم من تركه خشية 
الزحام فذه���ب ليال إلى عرفة 
مباش���رة كما تفعل���ه بعض 
الكويتي���ة أوضح  الحم���الت 
الجرمان أن الحاج إن تيسر له 
المكث في منى يوم التروية فهذا 
هو المطلوب واالفضل والموافق 
للس���نة وإن لم يتيسر له فال 

حرج عليه
 وب���دوره أوض���ح االمام 
والخطيب في وزارة االوقاف 
والشؤون االس���المية الداعية 
حسين القحطاني أن المشروع 
في حق من أراد الحج أن يحرم 
به ضحى ي���وم التروية وهو 
اليوم الثام���ن من ذي الحجة، 
إل���ى منى  ويذهب بع���د ذلك 
ويصلي هناك الظهر والعصر 
والمغرب والعش���اء قصرا بال 
جمع، ويبيت في منى، مشيرا 
إلى أن المبيت هذه الليلة سنة 

وليس بواجب، فلو تركه الحاج 
فال شيء عليه خاصة إذا كان 
أو عدم قدرته  الزحام  يخشى 
دخول عرفة إن ه���و بات في 

منى.
وقال القحطاني اننا ننصح 
االخوة الحجاج بالحرص على 
أداء المناسك قدر المستطاع وفق 
ما سنه لنا رسولنا ژ القائل 

»خذوا عني مناسككم«.
ومن جهة أخرى أوضح االمام 
والخطيب في وزارة االوقاف 
والشؤون االس���المية الداعية 
محمد العصيمي أنه ال شك أن 
أداء االنسان الحج على الصفة 
التي جاءت عل���ى ما جاء عن 
رسول اهلل ژ هو االكمل، مشيرا 
إلى أنه قد يتعذر على المرء في 
االزمان المتأخرة االتيان بكثير 
من السنن والمستحبات ليس 
المتيسر االتيان بها نظرا  من 
لكثرة الزحام وما يترتب على 
ذلك من تغي���ر حركة المرور 
وإلزام الحمالت أحيانا بما يشق 
عليهم في كثير من االحيان أن 
يسيروا على حسب ما تهيأوا 

له وأعدوا للعمل به.
 ومن ذل���ك توجه الحمالت 
إلى عرفة ليلة عرفة وهو الوقت 
الذي يستحب للحاج أن يبيت 
بمن���ى تلك الليل���ة لكن نظرا 
لما استجد مما ذكرت فحينئذ 
للحجاج وأصحاب الحمالت أن 
يأخذوا بااليس���ر واالسهل في 
حقهم ما لم يقعوا في محذور 
وال محذور هنا إذ انه لو جاز 
للحاج أن يترك الواجب كالمبيت 
التشريق لوجود  بمنى ليالي 
العذر والمشقة فألن يجوز في 
حقه ترك السنة كالمبيت بمنى 

ليلة عرفة من باب أولى.
 وأما المبيت بمنى ليلة عرفة 
العلماء  فهي مستحبة باتفاق 
كما نقل ذلك ابن عبدالبر وشيخ 
االسالم وابن قدامة وجاء عن 
عائش���ة أنه���ا تخلف���ت حتى 
ذه���ب ثلث الليل وكذا عن ابن 

الزبير.

الداعية محمد العصيميالداعية حسني القحطاني

د.خالد املذكور ود.عادل الفالح مع عدد من املسؤولني واحلجاج في البعثة

الداعية فيحان اجلرمان

الشعيب: 68 موقعاً إلقامة صالة العيد
قالت وزارة األوقاف والش���ؤون االسالمية امس ان 
قطاع املساجد انتهى من االستعداد الستقبال عيد األضحى 
املبارك من حيث جتهيز مصليات العيد وتهيئتها الستقبال 
املصلني. واوضح وكيل الوزارة املساعد لشؤون املساجد 
وليد الشعيب في تصريح صحافي ان مواقع املصليات مت 
اختيارها من قبل ادارات املساجد في كل محافظة وروعي 
فيها اتساع املساحة لتستوعب اكبر عدد من املصلني كما 
روعيت فيها عوامل األمن والراحة الس���تقبال املصلني 

ومتكينهم من اداء صالة العيد في سهولة ويسر. واشار 
الى ان عدد املواقع والس���احات التي ستقام فيها صالة 
عيد األضحى هذا العام وصل الى 68 موقعا موزعة في 
جمي���ع مناطق البالد. وبني انه مت اعداد جداول مبواقع 
املصليات واسماء املناطق التي تقع فيها واسماء املشرفني 
املس���ؤولني عنها ومت نشر هذه اجلداول في مقر ادارات 
املس���اجد بالوزارة وفي املساجد حتى يتسنى جلمهور 

املصلني معرفة اماكنها.

د.خالد املذكور يتوسط الوفد الزائر

رئيس بعثة الحج استقبل وزير األوقاف الفلسطيني في مقر البعثة

المذكور: معظم الحمالت الكويتية تغادر مقارها مساء اليوم للمبيت في عرفات
السهالوي: عيادات لحجاج الحمالت بمنى وعرفات

قام رئيس بعث���ة احلج الكويتية د.خالد 
املذكور يرافقه رئيس فريق اخلدمات الطبية 
بالبعثة ووكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون 
الفنية د.خالد السهالوي بتفقد العيادات الطبية 
التي مت اعدادها حلجاج احلمالت الكويتية مبنى 
وعرفات حي���ث اطمأنا على تزويد العيادات 
باألدوية والتجهيزات واملس���تلزمات الطبية 
اس���تعدادا لبدء العمل بها لتق���دمي الرعاية 
الصحية على مدار الس���اعة للحجاج طوال 
فترة وجودهم مبنى وعرفات. وصرح د.محمد 
العازمي رئيس االطباء بفريق اخلدمات الطبية 
ببعثة احلج الكويتية بأنه يتم التنسيق يوميا 
مع مستشفى النور مبكة املكرمة والسلطات 
الصحية باململكة العربية السعودية ملتابعة أي 
حاالت قد حتتاج إلى حتويلها للمستشفيات 
السعودية خالل فترة أداء املناسك. ومن جهة 
أخرى فقد كش���فت احصائي���ات التردد على 
العيادات التابعة لبعثة احلج الكويتية مبقريها 
بالعزيزية والنسيم مبكة املكرمة عن أن إجمالي 
عدد احلاالت التي راجعت العيادات حتى يوم 

االثنني 2009/11/23 قد بلغ حوالي 1200 حالة 
كانت جميعها حاالت بسيطة عوجلت بعيادات 
البعثة وباستثناء حالتني فقط مت حتويلهما 
ملستشفى النور مبكة املكرمة خالل اليومني 
املاضيني، حيث خرج���ت احداهما بعد تلقي 
العالج املناسب ومازالت احلالة األخرى تستكمل 
العالج باملستشفى وحالتهما مستقرة وقد تابع 
احلاالت مع اطباء مستشفى النور د.حمد احلمد 
نائب رئيس االطباء مبقر البعثة بالنس���يم 
فإنه لم حتول أي حاالت أخرى للمستشفيات 
الس���عودية خالل اليومني املاضيني. وحول 
الوضع الوقائ���ي حلجاج احلمالت الكويتية 
أوضح د.خالد السهالوي رئيس فريق اخلدمات 
الطبية ببعث���ة احلج الكويتي���ة ان الفريق 
الوقائي برئاسة د.راش���د العويش بالبعثة 
يقوم مبتابعة تطبيق ارشادات الصحة العامة 
املتعلقة باحلج وسالمة احلجاج بالتنسيق مع 
السلطات الصحية الوقائية باململكة العربية 
السعودية الشقيقة ووفقا الرشادات ولوائح 

.WHO منظمة الصحة العاملية

قال رئيس بعثة الحج الكويتية 
د.خالد المذكور ان معظم حمالت 
الحج الكويتية ستغادر مقراتها 
بحي العزيزية والنس���يم بمكة 
المكرمة الى مشعر عرفات مباشرة 

دون المبيت في مشعر منى.
واضاف المذكور في تصريح 
ل���� »كونا« ان معظ���م الحمالت 
الكويتي���ة لن تذه���ب إلى منى 
لقضاء يوم التروية وس���تغادر 
مساء يوم التروية مباشرة الى 
عرفات تفاديا للزحام وصعوبة 
الخ���روج من مش���عر منى الى 

عرفات.
وأشار الى ان جزءا من الطاقم 
الطب���ي واإلداري التابع للبعثة 
س���يبقى بمش���عر منى لخدمة 
الحجاج الذين يفضلون المبيت 
بمنى ومن ثم يأتون صباح يوم 
عرفة لمواصلة تقديم خدماتهم 
لحمالت الحج الكويتية في مخيم 

البعثة بمشعر عرفات.
وأكد اكتمال استعداد مقرات 
البعثة بمشعري منى وعرفات 
الس���تقبال حج���اج الحم���الت 
الكويتية وتقديم كافة الخدمات 
التي يحتاجونها، مشيرا إلى قيامه 
اليوم بزيارة تفقدية اطمأن خاللها 
على جميع االستعدادات الهادفة 
لتسهيل أداء الحجاج مناسك الحج 

بكل سهولة ويسر.
كما أكد اكتمال وصول جميع 
حمالت الحج الكويتية وعددها 
70 حملة تضم 14 ألف حاج بينهم 
4 آالف حاج من غير الكويتيين 
وان جميع الحجاج بخير وصحة 
جيدة ولم تسجل حتى اآلن اي 
إصابة بأي نوع من االمراض او 

األوبئة.
وأش���اد د.المذكور بمستوى 

التعاون والتنس���يق الجيد مع 
المعنية  الس���عودية  الجه���ات 
بشؤون الحج والتي سخرت كل 
البعثة  اإلمكانات لتسهيل مهام 
وخدم���ة ضي���وف الرحمن من 
جميع الجنسيات، مؤكدا اهتمام 
القي���ادة والحكوم���ة الكويتية 
بمتابعة أح���وال جميع حجاج 
الكويت واالطمئنان على أحوالهم 

والخدمات المقدمة لهم.
وكان رئي���س بعث���ة الحج 
الكويتية قد استقبل بمقر البعثة 

في وقت س���ابق الي���وم رئيس 
قسم الدراس���ات العليا بجامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
د.صالح بن غانم السدالن بحضور 
نائب رئيس البعثة وكيل وزارة 
األوقاف د.عادل الفالح ورئيس 
فريق وزارة األوقاف والشؤون 
القراوي  اإلس���المية د.مطل���ق 

وأعضاء البعثة الكويتية.
كما اس���تقبل بمق���ر البعثة 
وزير االوقاف الفلسطيني بغزة 
د.طالب ابوشعر والوفد المرافق 

له وذلك ضمن الزيارات األخوية 
بهذه األيام المباركة مش���يدين 
بالتسهيالت الكبيرة التي تقدمها 
حكومة خادم الحرمين الشريفين 
ومتمنين ان يحقق هذا الموسم 

نجاحا متميزا.
يذكر ان قوافل حجاج بيت اهلل 
الثامن من  اليوم  الحرام ستبدأ 
شهر ذي الحجة في الصعود الى 
مشعر منى لقضاء يوم التروية 
اقتداء بسنة المصطفى ژ وسط 
الخدمات واإلمكانات  تكامل في 

الت���ي أعدتها مختل���ف الجهات 
المعنية بشؤون الحج والحجاج 

في السعودية.
وقد أعدت قي���ادة امن الحج 
خطة متكاملة لتس���هيل عملية 
تصعيد الحجاج الى مشعر منى 
ركزت عل���ى توفير مظلة األمن 
واألمان وتحقيق السالمة واليسر 
على جميع الطرق التي يسلكها 
الحجاج من مكة المكرمة الى منى 
اضافة الى تنظيم عملية حركة 

المشاة لمشعر منى.


