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)رويترز( جموع احلجيج على صعيد عرفات أمس 

أكثر من 2.5 مليون حاج أدوا الركن األعظم من الحج
مفتي المملكة دعا الحجيج لمحاربة »بالء« اإلرهاب في خطبته من مسجد نمرة

)رويترز( عدد كبير من احلجاج حرصوا على استخدام الكمامات كإجراء احترازي تخوفا من االصابة باألمراض الفيروسية 

)أ.پ( بعض احلجاج يحاولون الصعود على جبل الرحمة 

عرفات )السعودية(ـ  أ.ف.پ: 
جتمع أكثر من مليونني ونصف 
املليون حاج ألداء الركن األعظم من 
احلج أمس في صعيد عرفات حيث 
اململكة السعودية  دعاهم مفتي 
في خطبتـــه إلى محاربة »بالء« 

اإلرهاب.
وفـــور غروب الشـــمس بدأ 
احلجاج النزول في وقت واحد 
من جبل عرفات إلى مشعر مزدلفة 
قبل العـــودة مجـــددا إلى منى 
لرجم اجلمرة الكبرى )العقبة( 
واالحتفال بعيد األضحى املبارك 
الثالث  اليوم ثم رجم اجلمرات 
الكبرى والوســـطى والصغرى 
للمتعجل على مدى يومي السبت 
واألحد ولغير املتعجل على مدى 
أيام التشريق الثالثة حتى االثنني 

املقبل.
وكانت األجـــواء إميانية قد 
سادت أمس أهم مناسك احلج، 
إذ وقف احلجاج الذين بلغ عددهم 
أكثر من مليونني ونصف املليون 
من داخل اململكة وخارجها وقد 
رفعوا أيديهم إلى السماء وألسنتهم 
تلهج بالتسابيح والدعاء والتلبية 

في مشهد عظيم.
وفـــي خطبة وقفـــة عرفات 
حـــث الشـــيخ عبدالعزيـــز آل 
العربية  اململكة  الشـــيخ مفتي 
السعودية املسلمني على »محاربة 
العمليات االنتحارية«، مشـــيرا 

احلجاج إلى عرفات مباشرة بعد 
أن اضطر الكثير منهم لعدم املبيت 
في منى بسبب ســـوء األحوال 
اجلوية وجتمع ميـــاه األمطار 
في الطرقات لســـاعات عدة قبل 
ان تســـيطر آليات الدفاع املدني 

على املوقف.
اكثر مـــن 100 ألف  ويتولى 
امـــن ســـعودي توفير  عنصر 
األمن والسالمة للحجاج في كل 

املناسك.

آية اهلل علي خامنئي.
وردد احلجـــاج اإليرانيون 
هتافات ضـــد الواليات املتحدة 
وإسرائيل ومنها »املوت ألميركا، 
املوت إلسرائيل«. وانتهى التجمع 
دون ان يسجل خروج أي حاج 
إيراني خارج اخليام ومن دون 

أن ترفع أي الفتات.
وطوال ســـاعات الليلة قبل 
املاضية ووسط زحام غير عادي 
لم تتوقف آالف احلافالت عن نقل 

وبالرغم من دعوة السلطات 
الســـعودية إلى عدم تســـييس 
احلج، جتمع آالف اإليرانيني داخل 
مخيمهم في عرفات ورددوا هتافات 
أعلنوا خاللها مجددا »البراءة من 

املشركني«، دون حوادث.
وبدأت هـــذه التظاهرة وهي 
تقليد سنوي بالدعاء الذي قدمه 
الشيخ محمد ريشهري أمير بعثة 
احلج اإليرانية وممثل املرشـــد 
األعلى للجمهورية اإلســـالمية 

الى ان الفتنة وتســـييس احلج 
التي  التحديات  واإلرهاب مـــن 

تواجه املسلمني.
وقال آل الشيخ في مسجد منرة 
ان »واجب املسلمني محاربة هذا 
البالء )االرهاب(، العالم يشكو من 
هذا البالء والعمليات االنتحارية 
التي جلبت على العالم اإلسالمي 
البالء.. دمـــرت البنية التحتية 
واملنشآت وشلت السواعد وفرقت 

املجتمع«.

)أ.پ( أكف احلجاج ارتفعت تضرعا إلى اهلل بأن يغفر لهم خالل وقوفهم بعرفة أمس  )رويترز( )أ.ف.پ(رجال الدفاع املدني السعودي بذلوا جهودا كبيرة في تنظيم مسيرات احلجاج  جموع غفيرة من احلجاج امام مسجد منرة 


