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مدير إدارة الحج أكد أن 90% من الحمالت الكويتية تجاوزت خطر قلة اإلقبال في تسجيل الحجاج

الرومي لـ »األنباء«: أوصينا الحجاج الكويتيين باجتناب 
ساعات الذروة في رمي الجمرات وطواف الوداع

والقاضية بعدم دخول اجلمسات 
والصالونات الصغيرة، باستثناء 
سيارات اإلداريني واملشرفني، وقد 
قامت البعثة قبل أيام باستضافة 
املس����ؤول األمني عن خط عرفات 
لعمل ورش����ة عمل توضح طرق 

السير أليام املناسك جميعا.
ومللاذا عللن وضللع احلمللات 
الكويتية، خاصة بعد انخفاض أعداد 
احلجاج املتقدمني إثر وباء إنفلونزا 

اخلنازير؟
أبشركم أن 90% من احلمالت 
الكويتي����ة جت����اوزت اخلط����ر 
وقاموا بتس����جيل حجاجهم، وما 
كن����ا متخوفني منه في الس����ابق 
هو وجود حم����الت متعثرة، لكن 
أصحاب احلمالت جت����اوزوا هذا 

اخلطر بالتعاون مع الوزارة ومن 
خالل تطمني الناس لتجاوز مرحلة 
املرض والوباء واحلمد هلل، ونتمنى 
أن يك����ون تفاؤلنا في محله حتى 

انتهاء املناسك.
اإلصابللة  خطللر  عللن  ومللاذا 
بإنفلونللزا اخلنازيللر، وهللل هناك 

حاالت سجلت في هذا؟
األخبار طيبة جدا، فلم تسجل 
إلى اآلن واحلمد هلل أي حالة من 
هذا املرض لدينا، والبعثة اخذت 
احتياطاته����ا الالزمة ملكافحة هذا 
املرض عبر إيج����اد وجود غرف 
الع����زل في عرف����ات ومنى ومقار 
احلمالت الكويتية األخرى، والبعثة 
قامت بوضع خطة طوارئ قصوى 

ملكافحة املرض.

لكللن مللاذا عن جديد شللكاوى 
احلجاج على احلمات الكويتية التي 

يلتحقون بها؟
الوضع مس����تتب حتى اآلن، 
وتلقينا شكاوى بسيطة ال تتعدى 
أصابع الي����د الواحدة، وهذا فيما 
يخ����ص عالقة احلاج باحلملة في 
مقره����م بالعزيزي����ة، ويتبقى أن 
يرى احلجاج مدى اخلدمات التي 
تقدمها احلملة له في بقية املناسك، 
ونتمنى أال تكون هناك ش����كاوى 
وتذمر خاصة في ظل رقابة البعثة 
على جميع احلمالت وفرض املعايير 

الصارمة عليها.

ساعات الذروة

هللل من وصايا تللود أن تقدمها 

حجاج لـ »األنباء«: هطول األمطار المباركة تزامن مع بداية المناسك

عرفة ـ ضاري المطيري
رغم غ���زارة األمط���ار التي 
هطلت امس األول على املشاعر 
املقدسة في مكة املكرمة إضافة إلى 
املدينة املنورة ومدينة جدة وما 
حولهما فإن احلجاج الكويتيني 
عب���روا عن س���عادتهم بجهود 
الس���لطات السعودية في تأمني 
سالمة احلجاج جميعا، وسرعة 
تعاملها مع االمطار وتداعياتها، 
حيث لم يشعر احلجاج بأي خطر 
مع استنفار جميع االجهزة ملنع 
أي مخاطر في املشاعر املقدسة 

خصوصا منى وعرفة.
ل���� »األنباء«  وقال احلجاج 
انهم وصلوا إلى عرفة مساء يوم 
االربعاء دون عناء كبير وأنهم ادوا 
هذه الشعيرة بكل يسر، سائلني 
اهلل أن يتقبل منهم ومن جميع 

احلجاج.
في البداية متنى احلاج أحمد 
العنزي أن يعود اهلل األعياد على 
املسلمني وهم في صحة وعافية، 
مرسال تبريكاته وتهانيه إلى أهله 
وأصدقائه بحلول عيد األضحى 
املبارك، كما اشار إلى ان جودة 
التنظيم امل���روري وقلة الزحام 
النسبي ساعدت كثيرا في تأدية 

مجهود فاعل في س���بيل راحة 
وسالمة احلجاج، خامتا حديثه 
بدع���اء اهلل أن يتقبل منه حجه 

وأن يحفظ االسالم وأهله.
وم���ن جهته أوض���ح احلاج 
فيص���ل احلتيتة ان���ه لم يجد 
عقبات ف���ي طريق وصوله الى 
عرفة، مرجع���ا ذلك الى اخلطة 
الناجحة للتفويج التي تقوم بها 
السلطات السعودية في تنظيم 
السير واجلهود مشكورة، متمنيا 
ان يتقب���ل اهلل حجه وأن يعود 
وأهله الى أرض الوطن ساملني، 
ومعبرا عن اشتياقه البالغ لطفلته 

الصغيرة »نوير«.
وبدوره أوضح احلاج طارق 
محمد ان���ه انطلق إلى عرفة مع 
حملة كويتية في مساء يوم الثامن 
من ذي احلجة دون املبيت مبنى، 
وذلك خشية الزحام املتوقع، الفتا 
الى انه ادرك نهار عرفة ووقتها 
الفاضل وهو ما بعد صالة الظهر 
بكل قوة ونش���اط، كما دعا اهلل 
ان يجازي املسؤولني السعوديني 
خيرا على ما قاموا به من أعمال 
عدي���دة خلدم���ة زوار بيت اهلل 
احلرام، سائال إياه أن يجعل حجه 

حجا مبرورا ومتقبال.

املناس���ك بكل يس���ر وسهولة، 
متمنيا ان تنتهي املناسك بالشكل 
املطلوب وان يعود احلجيج إلى 

أهليهم ساملني.
ومن جهته، أبدى احلاج محمد 
العميري عن بالغ فرحته لتزامن 
نزول االمطار املباركة مع بداية 
شروع احلجاج في أداء مناسك 

احلج، متمنيا من املولى عز وجل 
أن يجعل منها سقي خير للبالد 
والعباد، كما شكر املجهود الكبير 
التي تقوم به البعثة الكويتية في 
خدم���ة احلجاج ومتابعة جميع 
مستلزماتهم، سائال اهلل ان يرزقه 
واحلجاج احلجة املقبولة والذنب 
املغف���ور. واما احلاج مس���اعد 

اجلمهور فأش���ار إلى أهمية أن 
يؤمن املسلم بقضاء اهلل وقدره 
مع األخذ باألسباب وسبل الوقاية 
من اآلفات، مشيرا الى انه لم يلحظ 
الهلع واخلوف من مخاطر مرض 
انفلونزا اخلنازير، كما عبر عن 
شكره مبا تقوم به جميع جلان 
الكويتية من  البعثة واحلمالت 

عرفة ـ ضاري المطيري
دعا مسؤول وفد وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية رومي الرومي 
احلجاج الكويتي����ني إلى اجتناب 
ساعات الذروة من الزحام، مشيرا 
إلى أهمية الت����زام احلاج بخطط 
احلملة املرافق لها والتقيد بنظم 
املرور السعودي لتحقيق السالمة. 
وأوض����ح الرومي ف����ي لقائه مع 
»األنباء« أن أغلب احلمالت الكويتية 
قد جتاوزت خطر قلة اإلقبال في 
تسجيل احلجاج، متمنيا أن تؤدي 
دورها في خدمة احلجاج على أكمل 
وجه، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: 

ما التنظيمللات املتبعة في البعثة 
أيام التشريق؟

التنظيم اجلديد لهذه الس����نة 
يتمثل في أن البعثة ستنقسم إلى 
قسمني، جزء في العزيزية، وجزء 
في منى لتقدمي اخلدمات للحجيج، 
وذلك طوال أيام التشريق، وتشمل 
اخلدمات املقدمة العيادات الطبية مع 
تواجد وفد وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس����المية، وكذلك م����ن اجلوالة 
وغيرهم من الوفود املشاركة في 
التنظيم  بعثة احلج، وس����يكون 
أكثر وأفضل من السابق بإذن اهلل 
تعالى، فقد جهزت العيادات بشكل 
أكبر، ووضعت قواطع »اجلبس« 
التي متنح اخلصوصية للمرضى 
أو  واملراجعني س����واء ف����ي منى 

عرفة.

الباصات فقط

لكللن ماذا عللن إمكانيللة دخول 
باصات احلمات إلى منى؟

اململكة  نحن ملتزمون بخطة 
املتمثل����ة ف����ي وزارة الداخلي����ة 

سللواء للحللاج أو للحمللات أيللام 
التشريق؟

أوصي احلجاج الكرام بالتزام 
الذي تفرضه  امل���روري  النظام 
سلطات اململكة العربية السعودية 
أو اخلطة التي تسير بها احلمالت 
التابع���ني له���ا، كم���ا أنصحهم 
باجتناب التزاحم، خصوصا في 
أوقات الذروة في الرمي وطواف 
الوداع، واختيار الوقت املناسب 

للرمي والطواف.
وإن كنا ال نخشى تزاحم احلجاج 
عند اجلم����رات، خاصة بعد إنهاء 
صرح اجلمرات املعماري الكبير، 
وصار اخل����وف احلقيقي هو من 
زحام احلرم حالي����ا أثناء طواف 
الوداع، لذا أنصح بالتمهل والتأني 
في اختيار أوقات الطواف، حتى لو 
تأخر احلاج في اخلروج من مكة 
في سبيل أداء املناسك بكل سهولة 

وسالمة ويسر.

إلى 5 ديسمبر

إلى متى تستمر البعثة في تقدمي 
خدماتها إلى احلجاج الكويتيني في 

مكة املكرمة؟
نح����ن متواج����دون خلدمتهم 
24 ساعة، والبعثة تستمر إلى 5 
ديس����مبر للتأكد من عودة جميع 

مواطنيها احلجاج.
هل من كلمة أخيللرة تود قولها 

في نهاية اللقاء؟
ابتداء أش����كر »األنب����اء« على 
تغطيتها املميزة ملناس����ك احلج، 
واخلدم����ات الت����ي تقدمها البعثة 
الكويتية حلجاجها، وأمتنى القبول 
والتوفيق والسالمة جلميع حجاج 

املسلمني.

حجاج كويتيون وصلوا إلى عرفة مساء األربعاء

رومي الرومي متحدثا للزميل م.ضاري املطيري

محمد العميريطارق محمد أحمد العنزيفيصل احلتيتةمساعد اجلمهور

اليوسف: خطة تفصيلية لتأمين سالمة الحجاج
اكد مدير ش���عبة حتليل املخاطر ف���ي ادارة احلماية 
املدنية لدى قوات الدفاع املدني اخلاصة مبوس���م احلج 
العقيد عبداهلل اليوسف وجود خطة تفصيلية متكاملة 
لتأمني سالمة حجاج بيت اهلل احلرام هذا العام ملواجهة 
املخاطر الناجمة عن هطول االمطار والس���يول في مكة 
املكرمة واملشاعر املقدسة واالستعداد التام للتعامل مع 

احلوادث التي قد تترتب على ذلك.

تسهيالت كبيرة من السعودية للحجاج من جميع الجنسيات ودون تمييز
قال مدير ادارة احلج لدى وزارة االوقاف والشؤون االسامية رومي الرومي إن جميع 
احلجاج القادمني من الكويت أكملوا التصعيد الى عرفللات منذ الليلة قبل املاضية مؤكدا 
سللامتهم واستقرارهم على صعيلللد عرفلللة ليشهلللدوا الوقفلللة الكبللرى. وابلغ 
الرومللي وكالة لللل »كونا« أن أعضاء بعثة احلج الكويتية باشللروا فور وصولهم عرفات 
معاجلة بعض األضرار التي حلقت مبخيمات احلمات الكويتية جراء األمطار الغزيرة التي 
هطلت يوم أمس. وتقدم بالشللكر والتقدير للسعودية قيادة وحكومة وشعبا للتسهيات 
الكبيرة التي تقدمها للحجاج القادمني من جميع أنحاء العالم دون متييز من أجل متكينهم 
من أداء نسك احلج بكل سهولة ويسر مشيرا الى عدد من املشاريع اخلدمية والتطويرية 

التي مت اجنازها في املشاعر املقدسة.
وتقدم الرومي بالتهنئة الى القيادة واحلكومة الكويتية مبناسللبة حلول عيد االضحى 

مشلليدا بتسخيرها كل االمكانات من أجل مساعدة احلجاج الكويتيني على أداء مناسكهم 
في أجواء مريحة وتوجيهاتهم املسللتمرة بتقدمي كل ما ميكن ملسللاعدة احلجاج القادمني 
من دول اسللامية أخرى حتقيقا ملعاني التضامن والتكافل والوحدة االسللامية. وكانت 
قوافل حجاج بيت اهلل احلرام بدأت مع اشللراقة صباح امس اخلميس التاسللع من شهر 
ذي احلجة بالتوجه الى صعيد عرفات مفعمني بأجواء اميانية يغمرها اخلشوع والسكينة 
حتفهم العناية االلهية ملبني متضرعني داعني اهلل أن مين عليهم بالعفو واملغفرة والرحمة 

والعتق من النار.
وواكبت قوافل احلجيج الى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة تنفذها مختلف 
القطاعات األمنية التي أحاطت طرق املركبات وطرق املشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد 

وتفويج احلجيج الى جانب ارشادهللم وتأملني الساملللة الازملللة لهللم.

حجاجنا وصلوا إلى مزدلفة بعد الوقوف 
بعرفة ويستعدون الستكمال المناسك

العازمي لـ »األنباء«: الطاقم الطبي لم يسّجل أي إصابة بإنفلونزا الخنازير

د.محمد العازمي يتوسط الطاقم الطبي في مقر البعثة

نفر حجاج بيت اهلل احلرام من صعيد عرفة مع 
ارتفاع أذان املغرب متوجهني إلى مزدلفة � املش����عر 
احلرام � لينفروا مع فجر يوم العيد، وبعد أن يسفر 
األفق جدا، وذلك الستكمال اعمال يوم العيد من رمي 
للجم����رة الكبرى � جمرة العقبة � والطواف بالبيت 
والسعي وذبح الهدي، على أن يتحلل احلاج ويذهب 
مساء اليوم للمبيت الليلة األولى من أيام التشريق. 
وأما عن أحوال احلمالت الكويتية فإن األغلب منها 
يتوجه إلى احلرم بدال م����ن البدء باجلمرة الكبرى 
لتحاشي الزحام الشديد، ونبينا محمد ژ قال لكل 
من قدم وأخر في أفعال يوم العيد )أفعل وال حرج(، 
وليرمي بعد ذلك احلجاج الكويتيون اجلمرة الكبرى 
مساء يوم العيد اثناء توجههم إلى مخيماتهم في منى 
للمبيت. إلى ذلك أكد رئيس اطباء بعثة احلج الكويتية 
د.محمد العازمي في تصريح خاص ل� »األنباء« على 
طيب احلالة الصحية جلمي����ع احلجاج الكويتيني 
لغاية ظهر يوم عرفة، مشيرا الى ان الطاقم الطبي 

لم يسجل أي حالة اصابة بانفلونزا اخلنازير.
وأوضح العازمي إجابة على الوضع الصحي للحجاج 
انه لم تسجل أي حالة مرضية حرجة أو خطرة باستثناء 

حالة وفاة حاجة كويتية تبلغ من العمر 65 عاما إثر 
نوبة قلبية مفاجئة، وهي تتبع حلملة خورشيد وذلك 
في متام الساعة السابعة والنصف صباح يوم عرفة، 
مشيرا الى ان الطب اجلنائي السعودي قام بدوره، كما 
مت االتص����ال بنائب القنصل الكويتي في جدة النهاء 
اجراءات نقل املتوفاة الى الكويت، اضافة الى زيارة 
بعض املسؤولني في البعثة ألهالي احلاجة املتوفاة. 
وعن وباء انفلونزا اخلنازير أوضح العازمي انه لم 
يتم تسجيل أي حالة اصابة ألي حاج كويتي، وامنا 
سجلت 9 حاالت انفلونزا موسمية، مؤكدا ان جميع 
حجاجنا بخير ولم تدخل املستشفيات أي حالة، وأضاف 
أن خدمات الطاقم الطبي تنتهي مع غروب شمس يوم 
عرفة، الفتا الى انه لي����س هناك اي فرع للبعثة في 
مزدلفة وامنا سيكون جميع احلجاج تابعني للمراكز 
الطبية السعودية الن منسك مزدلفة ما هو إال ساعات 
معدودة. وختم العازمي حديثه بتمنيه احلج املبرور 
والذنب املغفور لكل احلجاج، مرس����ال تهانيه بامتام 
اعظم منسك في احلج وحلول يوم العيد املبارك، الى 
ذلك هنأ صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

والشعب الكويتي بالعيد املجيد.

دعوة إلى التوبة النصوح في خطبة يوم عرفة بين بعض الحجاج الكويتيين

حمد األمير: علينا اغتنام فرصة أيام الخير

جمع من احلجاج الكويتيني يستمعون للداعية حمد األمير

عرفة ـ ضاري المطيري
الداعية حم���د األمير  ح���ث 
احلج���اج إلى جع���ل احلج حدا 
فاصال بني زمن اآلثام والتفريط 
وزمن التوبة واإلنابة إلى اهلل، 
داعيا احلجاج إلى اغتنام فرصة 
أيام اخلير والفضل في مناسك 
احلج التي تتنزل فيها الرحمات 
والبركات، كان ذلك ضمن خطبة 
ألقاها فضيلته  التي  يوم عرفة 
على جمع من احلجاج الكويتيني 
ف���ي صعيد عرف���ة، حيث غمر 
الس���كينة واخلشوع  احلجيج 

لهذه املوعظة.
وأوض���ح األمي���ر اش���تياق 
النفوس ملثل ه���ذا اليوم، وهو 
يوم عرفة، يوم احلج األكبر، حيث 
يجتمع جميع احلجاج الذي جاءوا 
من كل فج عميق من أطراف الدنيا، 
فيجتمع العرب والعجم، األبيض 
واألسود، واألحمر واألسمر، بلغات 
مختلفة وبل���دان متباعدة، لكن 
قلوبهم واحدة يقصدون طاعة 

ربهم واتباع نبيهم ژ.
وأضاف أن في هذا اليوم ينزل 
ال���رب العظيم اجلليل الوهاب 
إلى الس���ماء الدني���ا، ويباهي 
بحجاج بيت���ه احلرام املالئكة 
الكرام، ويقول »هؤالء عبادي 
أتوني شعثا غبرا اشهدوا بأني 

قد غفرت لهم«، فتشهد مالئكته 
العظيمة،  العظام بهذه املنحة 
حيث يغفر للمذنبني والعاصني 
إكراما لهم ألنهم وفد اهلل، وفي 
احلديث »احلجاج والعمار وفد 
اهلل دعاهم فأجابوه وس���ألوه 

فأعطاهم«.
وتابع األمي���ر قوله ان اهلل 
ه���و الغفور الرحيم الذي يفرح 
بتوب���ة عبده إذا ت���اب، كما قال 
تعالى )ما يفع���ل اهلل بعذابكم 
إن شكرمت وآمنتم(، مشيرا إلى 
أن هذه بش���رى لكل عبد أسرف 
على نفسه بالذنوب واملعاصي، 

وفي احلدي���ث »واحلج املبرور 
ليس له جزاء إال اجلنة«.

وأضاف ان اهلل هو الذي أنزل 
في عقابه أرجى آية خاطب فيها 
ليس العاصني فقط، بل من أسرف 
بذنوبه ومعاصيه، فقال سبحانه 
)قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهلل 
إن اهلل يغفر الذنوب جميعا إنه 
هو الغفور الرحيم(، داعيا إلى أن 
يجعل املسلم عمله هلل سبحانه 
خالصا متبعا للرسول ژ السيد 
املصطف���ى، ومحافظا على هذه 

النعمة، نعمة املغفرة.

الداعية د.محمد النجدي

عرفة ـ ضاري المطيري
شدد رئيس اللجنة العلمية 
التراث  التابعة جلمعية إحياء 
النجدي  اإلس����المي د.محم����د 
على أهمي����ة احتراز احلاج من 
إلى  األخطاء الشرعية، مشيرا 
ضرورة التفقه في أحكام مناسك 

احلج.
النج����دي بع����ض  وذك����ر 
األخطاء التي تقع في ش����عيرة 
رمي اجلمرات، ومنها اشتغال 
بع����ض احلجاج بلقط احلصى 
إلى مزدل�����فة،  عند وصولهم 
وكذل��������ك غس����ل بعضه����م 
حص��������ى اجلمار، موضحا أن 
هذا م����ن التنط����ع املنهي عنه 
في الش�����ريعة، حيث لم يفعله 
النب����ي ژ  وال أصحابه رضي 

اهلل عنهم. 
وأض����اف ان بع����ض قليلي 
أنهم يرمون  العلم يعتق����دون 
الش����يطان بعين����ه، ولذا نرى 
االنفعال والغضب الشديد عند 

املس����لمني يعد من األخطاء في 
احلج، وإمنا أمر النبي ژ  بأن 
تكون كأمث����ال حصى اخلذف، 
وهي مثل نواة التمر، وحذر من 
الغلو في الدين واملبالغة. ومن 
األخطاء أيضا الرمي بالنعال أو 
الشمس����يات أو اخلشب، وإمنا 
الواجب أن تك����ون باحلصى، 
ومنها املزاحمة الش����ديدة عند 
رمي اجلم����ار، والتدافع املؤدي 
لسقوط بعض احلجاج من كبار 
السن والضعفاء والنساء، ورمبا 
أو  لل����دوس باألقدام  تعرضوا 
املوت، وهذا منكر عظيم، في البلد 

احلرام، وفي الشهر احلرام.
وتابع النجدي أن من األخطاء 
الشائعة التهاون في التوكيل في 
الرمي مع عدم احلاجة، مبينا ان 
هذا األم����ر ال يجوز حيث رمي 
اجلمار منسك من مناسك احلج، 
يقوم به احلاج بنفسه إال عند 
عدم القدرة لذا فإنه يجوز له أن 

يوكل غيره. 

الرمي من بعض املسلمني، الفتا 
إلى أن الرمي إقامة لشعيرة من 
شعائر اهلل تعالى، ومنسك من 
مناسك احلج، واتباع لنبي اهلل 
إبراهيم ژ ، ثم نبينا محمد ژ 
، فالبد أن يس����تحضر العبادة 

فيها واالتباع.
وتاب����ع بقول����ه ان الرم����ي 
باحلص����ى الكبيرة التي تؤذي 

بين أخطاء الحجاج في رمي الجمار من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق

النجدي: رمي الجمار شُرع إلقامة ذكر اهلل


